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با عصر آنالین ما را دنبال کنید

رئیس بنیاد نخبگان:

اعتبار ناچیز بنیاد نخبگان فارس
صرف هزینه های جاری شد!

کرشمه ای کن و
بازار ساحری بشکن
محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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رئيـس بنيـاد نخبگان اسـتان فـارس گفـت :شناسـايى وهدايت اسـتعدادهاى برتـر در جهت
نخبـه پـرورى و تكريـم از نخبـگان از اهـداف اصلـى ايـن بنياد اسـت.حبيب شـريف با اشـاره
بـه اينكـه نخبـه فـرد مسـتعد و توانمندى اسـت كه ...
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رهبر معظم انقالب خطاب به بسیجیان مطرح کردند:

رییس جمهوری:

نظام پرداخت عادالنه
قبل از نهایی شدن
بودجه  ۱۴۰۱تدوین شود

مشکلگشایی در همه مسائل با همت بلند
درستاندیشی و توکل به خدا
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گروسی:

مذاکراتم با ایران درباره
مسائل باقیمانده پادمانی
بینتیجه ماند
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2

مجید رضاییان:

خبرنگار حق دارد
اطالعات کتمانشده را
فاش کند

12

نجابت نماینده مجلس:

کلیات طرح اصالح
نظام بانکی در مجلس در
حال تصویب است

رزمایش «اقتدار و حماسه»
بسیجیان در شیراز
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نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس گفـت :امـروز جوانـان بسـیج
عمومـا از نسـل چهـارم انقلاب هسـتند کـه دشـمن بایـد بداننـد
ً
همچنـان در مسـیر انقلاب اسلامی و آرمانهـای آن محکـم و
اسـتوار ایسـتادهایم.آیتالله لطفاللـه دژکام در حاشـیه رزمایـش
«اقتـدار و حماسـه» بسـیجیان ،گفـت ۴۲ :سـال از تأسـیس بسـیج
بـه دسـتور امـام راحـل میگـذرد که این تأسـیس منشـأ خیـر و برکت
بـرای اسلام و نظـام اسلامی بوده اسـت ...

زور فجر به سپاهان نرسید

نویدکیا :هر کسی زمین
حافظیه را تایید کرده
مدارکش را دور بریزد
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شرکت منابع آبی:

حمله سایبری به سدهای کشور تکذیب شد
شـرکت مدیریـت منابـع آب ایـران طـی اطالعیـهای
هرگونه حمله سـایبری به سـامانه اطالعات سـدهای
کشـور را تکذیـب کرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر سـاعاتی پیـش شـایعاتی
مبنـی بـر حمله سـایبری بـه سـدهای کشـور و از بین
رفتـن اطالعـات مربـوط به سـدها منتشـر شـد.

در همیـن راسـتا روابـط عمومی شـرکت منابـع آبـی
اطالعیـهای را بـه همیـن منظور منتشـر کـرده که به
شـرح زیر اسـت:
بـه دنبـال انتشـار خبـری مبنـی بر حملـه سـایبری به
سـامانه اطالعـات سـدهای کشـور ایـن خبـر بـه طور
قطـع تکذیـب میشـود .به اطلاع میرسـاند که هیچ

گونـه حمله سـایبری وجود نداشـته و همـکاران ما در
بخـش صنعـت آب بـرای ایمـن سـازی سـامانههای
اطالعـات و آمـار ایـن حـوزه برخـی دسترسـیها را
بـه ایـن سـایتها محـدود کردنـد .زیـرا ایـن سـایتها
در دسـترس هسـتند و ایـن اقـدام ،امـری معمولـی
است.

اتحادیه اروپا بر تعهد قاطع خود به اجرای موثر برجام تاکید کرد
ایرنـا  :سـفیر اتحادیـه اروپـا در آژانـس
بینالمللـی انـرژی دیـروز در نشسـت
فصلـی شـورای حـکام آژانـس
بینالمللـی انـرژی اتمی بر تعهـد قاطع
اتحادیـه بـه اجرای کامـل و مؤثر برجام
و حمایـت مسـتمر از آن تاکیـد کـرد.
«اسـتفن کلمنـت» در ادامـه اظهـارات
خـود کـه یـک نسـخه آن در تارنمـای
سـرویس اقـدام خارجـی اتحادیـه اروپـا
منتشـر شـد ،خاطر نشـان کرد کـه این
اتحادیـه «مصمـم اسـت بـه همـکاری
بـا جامعـه بیـن المللـی برای حفـظ این
توافـق کـه به لحـاظ معمـاری جهانـی
منـع اشـاعه اتمـی از اهمیـت راهبردی
برخـوردار اسـت ادامـه دهـد».
وی افـزود :اتحادیـه اروپـا از همـه
کشـورها می خواهـد کـه از اجـرای
برجـام در راسـتای قطعنامـه ۲۲۳۱
( )۲۰۱۵شـورای امنیـت سـازمان ملل
متحـد حمایـت کننـد.
کلمنـت بـا بیـان اینکـه اتحادیـه اروپـا
از تالش هـای دیپلماتیـک فشـرده
در کمیسـیون مشـترک برجـام و
تماس هـای نماینـده عالـی اتحادیـه
بـه عنـوان هماهنـگ کننـده برجـام
بـا همـه شـرکای مربوطـه حمایـت
می کنـد تصریـح کـرد کـه اتحادیـه
اروپا از چشـم انداز نشسـت کمیسـیون
مشـترک برجـام در  ۲۹نوامبـر در وین و
دورنمای شـرکت کنندگان بـرای ادامه
مباحـث در مـورد روش هـای تضمیـن
بازگشـت بـه اجـرای کامـل و موثـر
برجـام اسـتقبال می کنـد.
وی بـدون اشـاره بـه اینکـه برجـام بـا
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خـروج و کارشـکنی های آمریـکا از این
توافـق در دسـت اندازهـای کنونی قرار
گرفتـه اسـت افزود :مـا از اینکـه ایران
سـرانجام پـس از پنـج مـاه تاخیـر آماده
از سـرگیری مذاکـرات ویـن اسـت،
اسـتقبال می کنیـم و انتظـار داریـم
کـه ایـران بـا حسـن نیـت و بـا مواضـع

کـه اتحادیـه اروپـا بـه طـور کامـل بـه
تعهـدات خـود از جملـه لغـو تحریم هـا
بـر اسـاس برجـام پایبنـد بـوده اسـت.
وی سـپس بـه گامهـای ایـران در
زمینـه کاهـش تعهـدات برجامی اشـاره
کـرد و مدعـی شـد کـه برخـی از ایـن
اقدامـات هیـچ توجیـه غیرنظامی قابـل

واقـع بینانـه بـه میـز مذاکـره بازگـردد
تـا امـکان بـه نتیجـه رسـیدن بـه موقع
مذاکـرات فراهـم شـود.
کلمنـت بـا بیـان اینکـه اتحادیـه اروپـا
مسـائل مربـوط بـه خـروج یک جانبـه
ایـاالت متحـده از برجـام و اعمـال
مجـدد تحریم هـا را تصدیـق می کنـد
خاطـر نشـان کـرد کـه در کنـار اجـرای
کامـل و قابـل راسـتی آزمایـی برجام از
سـوی ایران« ،لغـو تحریمهـای مرتبط
بـا هسـتهای بخـش مهمـی از توافـق
اسـت ».وی بـدون اینکـه بـه نقـش
اروپایی هـا در مشـکالت ایجـاد شـده
پیرامـون برجـام اشـاره کنـد ادعـا کـرد

قبولـی ندارنـد .ایـن دیپلمـات اروپایـی
بـدون اشـاره بـه اینکـه کـدام طرفهـا
بایـد بـرای اجـرای دقیـق ایـن توافـق
و لغـو تحریم هـای ظالمانـه اقـدام
قویـا از ایـران
کننـد افـزود :مـا
ً
میخواهیـم کـه تمـام فعالیتهـای
مغایـر بـا برجـام را بازگردانـد و بـدون
تأخیـر بیشـتر بـه اجـرای کامـل آن ،از
جملـه تمامی اقدامـات شفافسـازی،
بازگـردد.
بـه گـزارش ایرنـا ،ایـران دو سـال پـس
از خـروج یکجانبـه امریـکا از برجـام و
تعلـل طرفهـای اروپایـی در عمـل بـه
تعهداتشـان در ایـن توافـق ،گامهایـی

را تحـت نظـارت آژانـس بـرای کاهـش
تعهداتـش آغـاز کـرد.
بـر ایـن اسـاس ،ایـران  ۱۵دیمـاه
 ،۱۳۹۸بـا صـدور بیانیـهای آخریـن
گام کاهـش تعهـدات برجامی خـود را
اعلام کـرد که طبـق آن ،تهـران دیگر
هیـچ محدودیتـی در حـوزه عملیاتـی
(شـامل ظرفیـت غنیسـازی ،درصـد
غنیسـازی ،میـزان مـواد غنیشـده ،و
تحقیـق و توسـعه) نخواهد داشـت و از
ایـن پس ،برنامه هسـتهای ایـران فقط
بـر اسـاس نیازهـای فنـی خـود پیـش
خواهـد رفـت و همـکاری بـا آژانـس
بینالمللـی انـرژی اتمی نیـز طبق روال
ادامـه مییابـد.
ایـران بارهـا اعلام کـرده کـه اگـر
سـایر طرفهـای باقیمانـده در برجـام
تصمیـم بگیرنـد تعهـدات خـود را
مطابـق بـا توافق اجـرا کننـد ،گامهای
کاهـش تعهـدات برجامی ایـران قابـل
بازگشـت خواهـد بـود.
نماینـده اتحادیـه اروپـا همچنیـن
همـکاری بـه موقـع و کامـل بـا آژانـس
«کاملا
بیـن المللـی انـرژی اتمـی را
ً
حیاتـی» دانسـت از تالش هـای
آژانـس بـرای ادامـه اجـرای ماموریـت
بلندمـدت راسـتی آزمایـی و نظـارت
مسـتمر در ایـران حمایـت کـرد.
مدیـرکل آژانس روز سه شـنبه در تهران
بـا رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی و وزیر
امـور خارجـه کشـورمان دیـدار کـرد.
وی در حاشـیه نشسـت دیـروز شـورای
حـکام نتیجـه ایـن دیدارها را سـازنده و
صحیـح و حرفـهای خوانـد.

رئیس قوه قضائیه:

احکام باید معقول باشد که منجر به شبهه نشود
مهـر :رئیـس قـوه قضائیـه گفـت :مجـازات بایـد
متناسـب بـا جرم باشـد؛ بایـد جهات مختلـفحکم به
صـورت مسـتند و مسـتدل در رای ذکر شـود و احکام
بایـد معقـول باشـد کـهمنجـر به شـبهه نشـود. 
حجتاالسلام والمسـلمین محسـنی اژهای صبـح
دیـروز در مجتمـع دادگاههـای تجدیدنظـر اسـتان
تهـران حضـور یافـت و در نشسـتی بـا قضـات ایـن
دادگاههـا ،گفـت کـه از ابتـدای تصـدی مسـئولیت
دسـتگاه قضـا تمرکـز خـود را بـر روی بررسـی و حـل
و فصـل مسـائل قضائـی گذاشـته وهمـه بایـد تالش
کنیـم بـه یـک نظـام قضائـی در تـراز گام دوم انقالب
اسالمی دسـت یابیـم. 
تقریبا کل عمـر کاری خود را
اگرچـه
وی تأکیـد کـرد:
ً
در دسـتگاه قضائـی گذرانـده امـاهنـوز برای آشـنایی
بیشـتر بـا ابعاد و زوایـای مختلف کار نیـاز به تحقیق و
شـنیدن نظـرات دلسـوزان و خیرخواهان دارد. 
رئیـس قـوه قضائیـه گفـت کـه در همیـن راسـتا از
تیـر مـاه سـال جـاری کـه ریاسـت عدلیـه رابـر عهده

گرفتـه تـا کنـون در حد تـوان با همـکاران بخشهای
مختلـف قضائـی و نخبـگانو اقشـار مختلـف جامعه
و همچنیـن سـران قـوا ،معاونـان رئیـس جمهـور،
 ۶وزیـر ،هیـأت رئیسـه و اعضـای  ۹کمیسـیون
و فراکسـیون مجلـس و همچنیـن کارشناسـان
حوزههـای قضایـی و حقوقـی ،کانـون وکال ،کانـون
کارشناسـان دادگسـتری ،اتـاق بازرگانـی و اتـاق
اصنـاف ،چهرههـای سیاسـی ،اجتماعـی و اصحـاب
رسـانه جلسـاتی را برگـزار کـرده اسـت. 
حجـت االسلام والمسـلمین محسـنی اژهای
گفـت کـه ایـن جلسـات بـا اهـداف مشـخص و بـه
صـورت کاربـردی بـرای رسـیدن بـه فهـم مشـترک
دربـاره مشـکالت و راهکارهـای آنهـا و اسـتفاده از
ظرفیتهـای موجـود در کشـور بـرای حل مشـکالت
ت .
مـردم بـه ویـژه در حـوزه قضائـی بـوده اسـ 
رئیـس قـوه قضائیـه در این نشسـت گفت بـا اینکه در
تهـران  ۱۱۵شـعبهتجدیدنظـر مصـوب داریـم ولی به
فعلا فقط  ۸۲شـعبهتجدیدنظر
لحـاظ کمبـود قاضی ً

فعال است. 
حجـت االسلام والمسـلمین محسـنی اژهای بـر
همیـن اسـاس از رئیـس کل دادگسـتری اسـتان
تهـران و مسـئوالن کمیسـیون نقـل و انتقـاالت
خواسـت کـهبـا افزایـش قضـات و مستشـاران مـورد
نیـاز دادگاههـای تجدیـد نظـر ،در حـد مقـدورات
تعـداد شـعب ایـن دادگاههـا را افزایـش دهنـد تـا روند
رسـیدگی بـه کار مـردم تسـریع شـود. 
حجـت االسلام والمسـلمین محسـنی اژهای گفت:
امـر قضائـی سـنگین اسـت و در حالحاضـر بیش از
حـد متعارف کار برای کارمندان و قضات تعریف شـده
و متأسـفانه محدودیتهایـی بـرای بکارگیـری و
اسـتخدام وجـود دارد کـه بایـد بـا یـک برنامهریـزی
دقیـق و مدبرانـه و بـا کمـک دولـت و مجلـس از
حجـم کار کاسـته شـود و یـا بـابـه کارگیـری بیشـتر
قاضـی و کارمنـد خدمـات بهتری به مردم داده شـود. 
وی تاکیـد کـرد :باید حجـم کار قضات را کـم کنیم تا
کیفیـت کار باالتر رود. 

سراب وام  ۱۰۰میلیونی پیش روی بورسیها؟!
ایسنا:شـاید ارائـه وام  ۵۰تـا ۱۰۰
میلیـون تومانـی ،عجیبتریـن
وعـدهای باشـد کـه طـی یـک سـال
گذشـته بـه سـهامداران بورسـی بـرای
جبـران خسـارت آنهـا داده شـده
اسـت؛ وعـدهای کـه حتـی مشـخص
نیسـت قـرار اسـت از چه محلـی تامین
شـود و بـه زعـم کارشناسـان بیشـتر
هماننـد سـرابی اسـت کـه قرار نیسـت
بـه چشـمهای برسـد!
چنـد روزی میشـود کـه موضـوع
"پیشـنهاد پرداخـت وام ۱۰۰میلیونـی
قرضالحسـنه بـه سـهامداران
متضـرر بـورس" از سـوی نایبرئیـس
کمیسـیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلـس مطـرح شـده اسـت.
آنطـور کـه در خبرهـا آمـده ،محمـد
خدابخشـی از پیشـنهاد پرداخـت وام
 ۵۰تـا  ۱۰۰میلیونـی بـه سـهامداران
ُخـرد در قبـال قرارگرفتـن سـهام
بهعنـوان وثیقـه خبـر داده و اعلام
کـرده اسـت کـه بـا توجـه بـه ضـرر
سـهامداران حقیقـی خـرد در بـازار
سـرمایه ،در جلسـه بـا رئیـس سـازمان
بـورس پیشـنهاد دادم در قبـال ارزش

تابلـو سـهامی بهعنوان وثیقـه لحـاظ
شـود ،تـا وام قرضالحسـنهای بیـن
 ۵۰تـا صـد میلیـون تومـان بـه آنهـا
پرداخـت شـود.
بـه گفتـه وی ،ایـن وام بـا بازپرداخـت
سـه تـا پنـج سـاله میتوانـد بخشـی از
ضـرر ایـن افـراد را جبـران و بـه ایـن
سـهامداران خـرد کمـک کنـد و در
مقابـل از سـهام ایـن افـراد میتـوان
بهعنـوان وثیقـه اسـتفاده کـرد.
چنـد پرسـش مهـم در مـورد وام
 ۱۰۰میلیـون تومانـی
درمـورد ایـن پیشـنهاد ،چنـد سـوال
اساسـی مطـرح اسـت کـه مهمتریـن

آن ایـن سـوال اسـت کـه منبـع تامیـن
ایـن وام کجاسـت؟ ایـن پیشـنهاد
علاوه بـر اینکـه در بودجه دیده نشـده
اسـت ،بـار مالـی زیـادی روی دوش
دولـت میگـذارد.
از طـرف دیگـر گفتـه شـده اسـت کـه
وثیقـه این وام ،همان سـهام خریداری
شـده اسـت ،یعنی فـرد بایـد حداقل به
انـدازه وامی کـه قصد دارد بگیـرد ،باید
 ۱۰۰میلیـون تومـان سـهام داشـته
باشـد و جالـب اسـت کـه بـا دریافـت
ایـن وام ،سـهام بـه صـورت کامـل باید
بلوکـه و در گـرو بانـک گذاشـته شـود.
حتـی محسـن علیـزاده ،عضـو ناظـر

مجلـس در شـورای عالـی بـورس نیـز
از ایـن پیشـنهاد انتقـاد و اعلام کـرده
اسـت کـه عضـو کمیسـیون برنامـه
و بودجـه مجلـس چنیـن صحبتـی
را بـا رییـس سـازمان بـورس مطـرح
کـرده اسـت امـا ایـن صحبـت فقـط
در حـد پیشـنهاد بـوده و اجـرای آن
غیـر ممکـن اسـت .مشـخص نیسـت
کـه صحبـت مطـرح شـده در زمینـه
اعطـای وام قـرار اسـت از کـدام منبـع
در اختیـار سـهامداران قـرار بگیـرد.
علیـزاده بـه حضـور میلیونهـا
سـهامدار در بـازار اشـاره کـرد و افزود:
حتـی اگـر قـرار باشـد کـه رقـم ٥٠
میلیـون تومـان بـه عنـوان وام بـه
سـهامداران تعلـق بگیـرد ،عـدد بـه
دسـت آمـده به حـدی کالن اسـت که
هیـچ منبـع مالی بـرای چنیـن واریزی
وجـود نـدارد.
لـذا انتظـار مـیرود در روزهایـی کـه
هنـوز هـم سـهامداران شـاهد از
بیـن رفتـن سـرمایه های خـود در
بـازار سـرمایه هسـتند ،مسـئوالن
پیشـنهادات اجرایـی بـه مـردم ارائـه
دهنـد.

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

کرشمه ای کن و
بازار ساحری بشکن
بعـد از شکسـت صدام و تسـلط آمریـکا و انگلیس
بـر کشـور عـراق ،آمریـکا بـر نفـت و انگلیـس بر
درآمـد توریسـتی و زیارتـی عـراق چنـگ انداختند.
آمریـکا نیروهـای نظامـی و امنیتی خـود را بر عراق
مسـلط کـرد و انگلیـس شـبکه هـای تلویزیونـی
انحرافـی را بـرای دو مقصـود راه اندازی کـرد .دور
کـردن مردم عراق از اسلام واقعی بـا ترویج جهل
و خرافه و روایات سـاختگی و دوم شـکاف در اتحاد
و یکپارچگـی عـراق و دامن زدن اختالفات شـیعه و
سـنی .نتیجه آنکـه ایجـاد حساسـیت و چندگانگی
تنـش هـای سیاسـی و عقیدتی بین شـیعه و سـنی
و طرفـداران حکومـت الئیـک از یک سـو و از دیگر
سـوی تقویـت روحیه تجزیـه طلبـی و جدایی طلبی
بیـن کردها و شـیعیان وضعیت کنونی عـراق را رقم
زده است.
نکتـه مهـم تـر آنکـه آمریـکا وحـدت شـیعیان را
کـه اکثریـت جمعیـت عـراق را نسـبت بـه سـنی
هـا تشـکیل مـی دهنـد در مبـارزات و رقابـت های
انتخاباتـی مخدوش نمـوده و اختالفات سیاسـی را
بیـن آنـان رقـم زده اسـت.
آنچـه در ایـن میـان مهـم اسـت شـبکه هـای
تلویزیونـی و ماهـواره ای کم و بیش عراقی هاسـت
کـه در تعـارض بـا یکدیگـر تنـش آفریـن شـده
انـد بـه گونـه ای کـه بعضـی اسلام شـیعی را بـا
روایـات جعلـی معرفی مـی کنند و بعضـی دیگر دل
مشـغولی هـای فرهنـگ غربـی را دسـتمایه چالش
هـای عقیدتـی و سیاسـی قـرار داده انـد.
دزدی پنهـان و آشـکار آمریـکا و انگلیـس در
کشـورهای عراق و افغانسـتان و افتادن روی سفره
گسـترده نفـت و درآمدهـای توریسـتی ،اعتراضات
و تظاهـرات چنـدی از مـردم عـراق را دامـن زده و
رقابـت هـا و تنـش هـای سیاسـی بیـن احـزاب و
گـروه هـا را مـدام رسـانه ای کـرده اسـت.
همیـن انتخابـات اخیر نشـان داد که چگونه دسـت
هـای آلـوده به تقلـب در حـذف و اضافـه آراء دخیل
بـوده انـد و نفـوذ خارجی هـا تا چـه میـزان تعیین
کننده اسـت.
نتیجـه آنکـه آنچه برای کشـورهای غربـی ذی نفوذ
در منطقـه خاورمیانـه هـدف اولیـه اسـت اختلاف
افکنـی بیـن مـردم و روابط کشـورهای اسلامی با
یکدیگر اسـت.
آمریـکا در عربسـتان از وهابـی هـا حمایـت مـی
کنـد و شـیر حاکمـان زرانـدوز تسـلیم شـده را می
دوشـد و از جانـب دیگـر دارایی شـیعیان عـراق را
بـه نام نوسـازی عـراق و فروش اسـلحه بـه بهانه
پیشـگیری از تجـاوز همسـایگان بـه یغما مـی برد.
این سیاسـت کهنـه دولتمردان شـرق و غـرب بعد
از جنـگ جهانـی دوم تاکنون بـه روش های مختلف
در یـک تقسـیم بنـدی نـه چنـدان پنهـان ادامـه
داشـته و مـن بعـد هم ادامـه دارد به نحـوی که بعد
از شکسـت امپراطوری عثمانی ،بـا طراحی انگلیس
هـا و حمایت آمریکا و روسـیه شـوروی کشـورهای
عـراق ،سـوریه ،فلسـطین ،لبنـان ،کویـت ،امارات،
عمـان ،یمـن ،قطر و امثالهـم در دو قطـب تمایالت
به غرب و شـرق قـرار گرفتند و بنیانگـذاران جهان
دو قطبـی رونـد سیاسـت گذاری هـای حزبـی و
جناحی را در کشـورهای اسلامی مدیریت و نظارت
کردند.
قبـل از پیـروزی انقالب اسلامی مدیریـت نظامی و
تسـلیحاتی کشـورهای عربسـتان ،ایران ،پاکستان،
امـارات ،قطـر ،کویت و عمـان توسـط آمریکائی ها
و انگلیسـی هـا اعمـال می شـد و مدیریـت نظامی
و تسـلیحاتی کشـورهای عـراق ،سـوریه ،یمـن و
هندوسـتان توسـط روس ها بـه گونه ای کـه وقتی
احسـاس مـی شـد انبارهـای اسـلحه و مهمـات
ایـن کشـورها پـر شـده جنگـی ناخواسـته بـرای
مصرف شـدن ایـن سلاح هـا اجتنـاب ناپذیـر می
نمـود .نمونـه آن را ایجـاد تنـش نظامی بیـن ایران
و عـراق در دهـه چهـل و بعـد از پیـروزی انقلاب
اسلامی جنـگ تحمیلـی و فرسایشـی  8سـاله را
مـی توان شـاهد آورد .و اخیـرا نیز جنگ عربسـتان
و یمـن ،سـوریه و جنـگ اعراب بـا اسـرائیل نمونه
های بارزی از این سیاسـت کشـورهای اسـتعماری
شـرق و غرب اسـت.
فشـارهای آمریـکا و کشـورهای متحـد اروپایـی بر
علیـه انقلاب اسلامی ایـران و دولتمـردان ایرانی
بـرای دور داشـتن ایـران از فنآوری های هسـته ای
و پیشـرفت هـای صنایـع نظامـی بـا همیـن اهداف
دنبال می شـود تا نخسـت بین کشـورهای اسالمی
اتحـاد و یکپارچگـی در برابـر نفوذ بیگانـگان ایجاد
نشـود و دوم نیازمنـدی کشـورهای اسلامی بـه
کشـورهای سـلطه گر غربی و شـرقی پایـدار بماند
و سـه دیگـر آنکـه زرادخانـه هـای غربی و شـرقی
هـم بیکار نباشـند.
سیاسـت تفرقه بیانـداز و حکومت کن کـه در ایران
توسط انگلیسـی ها از دوره سلسـله صفویان اعمال
گردیـد تـا بـه اکنـون ادامـه دارد و دخالت هـای
مسـتقیم و غیرمسـتقیم نیـز اسـتمرار داشـته و
دارد .زیـرا حیـات اقتصادی کشـورهای اسـتعمارگر
مدیـون همیـن سیاسـت هاسـت کـه با عقـب نگه
داشـتن کشـورهای هـدف و محـدود کـردن آنها در
پیشـرفت های علمـی و صنعتی و برهـم زدن اتحاد
و یگانگـی ملت هـا و اختالف افکنی بین کشـورهای
همسـایه بـا بهانـه های مختلـف از جملـه اختالفات
مـرزی ،اختالفات عقیدتـی ،نژادپرسـتی ،تعارضات
فرهنگـی و دشـمنی هـای قومـی قبیلـه ای عملـی
شـده است.
مسـلمانان راهـی جـز ایـن ندارنـد که بـرای حفظ
اد امه د  ر ستون روبرو
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رییس جمهوری:

نظام پرداخت عادالنه قبل از نهایی شدن
بودجه  ۱۴۰۱تدوین شود
ایرنـا :رییـس جمهـوری پرداختهـای نامتعـارف
در دولـت و شـرکتهای دولتـی را قابـل تحمـل
ندانسـت و از سـازمان اداری و استخدامی کشور
خواسـت قبـل از نهایـی شـدن بودجـه ۱۴۰۱
نسـبت بـه تدویـن یـک نظـام پرداخـت عادالنـه
حقـوق و دسـتمزد اقـدام کنـد.
آیتاللـه سـید ابراهیـم رییسـی صبح چهارشـنبه
در جلسـه هیـات دولـت ضمـن گرامیداشـت
هفتـه بسـیج و تشـکر از خدمـات بسـیجیان
بـه همـه بخشهـای کشـور گفـت :بسـیج در
مسکنسـازی ،اقتصـاد مقاومتـی و فضـای
مجـازی اقدامـات خوبـی انجـام داده اسـت و
میتوانـد بـرای همـه بخشهـا گرهگشـا باشـد.
رییـس جمهـوری بـا اشـاره بـه فعالیت بسـیج در
طـرح غربالگـری شـهید سـلیمانی اظهـار کـرد:
نقـش بسـیج بسـیار اثرگـذار اسـت و بسـیجیان
نیروهـای مخلـص و کارآمـد هسـتند و اسـتفاده
از ایـن ظرفیـت میتوانـد کارها را دقیقتر و سـریع
کنـد .امـروز بسـیجی بـودن و داشـتن روحیـه
بسـیجی از شـاخصهای مهـم تحـرک و پویایـی
در دولـت اسـت.
آیتاللـه رییسـی بـا اشـاره بـه شـیوع بیمـاری
کرونـا و موفقیـت دولـت در تامیـن واکسـن و

واکسیناسـیون عمومـی بیـان کـرد :پـس از
موضـوع کرونـا مسـأله اصلـی دولـت معیشـت
مـردم اسـت ،وزیـران نیـز اقدامـات انجـام شـده
خـود در ایـن زمینـه را بـرای مـردم تبییـن کننـد.
وی در مـورد مشـکالت آب در اسـتانهای
اصفهـان و چهارمحـال و بختیـاری گفـت :بایـد
مصوباتـی کـه در این مـورد انجام شـده ،پیگیری
و نتیجـه بـه مـردم گفتـه شـود .مسـأله تامین آب

شـرب و کشـاورزی مـردم مهـم اسـت.
رییـس جمهـوری ضمـن قدردانـی از سرپرسـت
وزارت آمـوزش و پـرورش بـرای برگـزاری
کالسهـای مـدارس بصـورت حضـوری ،بیـان
کـرد :والدیـن دانشآمـوزان هـم از برگـزاری
توامـان کالسهـا بـه صـورت حضـوری و
غیرحضـوری راضـی هسـتند.
آیتاللـه رییسـی با اشـاره به موضـوع حقوقهای

غیرمتعـارف تصریـح کـرد :حقـوق یـک حـدی
دارد کـه حـد آن بایـد بـرای تمـام افـراد شـاغل
در دولـت و شـرکتهای دولتـی مشـخص شـود
و بیـش از آن میـزان هـم نبایـد پرداخـت شـود.
مـردم انتظار شـنیدن اخباری دربـاره حقوقهای
چنـد  ۱۰میلیونـی را ندارنـد و بـه حقـوق نجومـی
بایـد خاتمـه داده شـود.
وی در همیـن زمینـه از سـازمان اداری و
اسـتخدامی کشـور خواسـت هـر چـه سـریعتر و
قبـل از نهایـی شـدن بودجـه  ۱۴۰۱نسـبت بـه
تدویـن نظـام پرداخـت عادالنه حقوق و دسـتمزد
اقـدام کنـد.
رییـس جمهـوری تاکیـد کـرد :شـاید طبـق
قانـون دسـتگاههایی اجـازه تعییـن حقـوق بـرای
شـرکتها و یـا افـراد دولتـی را داشـته باشـند
کـه بایـد در ایـن زمینـه نیـز اقداماتـی انجـام
شـود .پرداختهـای نابرابـر و غیرمتعـارف در
دولـت و شـرکتهای دولتـی قابـل تحمـل
نیست.
رییسـی بـا تاکیـد بـر اهمیـت یـک صدایـی در
دولـت ،گفـت :سـند تحول دولـت در  ۳۷مسـاله
اصلـی کشـور تدویـن شـده کـه بـه زودی اعلام
خواهـد شـد.

رییس جمهوری به اجالس سران سازمان اکو میرود
ایرنـا :رییس جمهوری اسلامی ایـران به دعوت
رسـمی همتـای ترکمنسـتانی و بـه منظور شـرکت
در پانزدهمیـن اجالسسـران سـازمان همکاری
اقتصـادی (اکـو) ،بـه عشـق آباد سـفر میکند.
آیـت اللـه سـید ابراهیـم رییسـی روز شـنبه بـه
دعـوت «قربانقلـی بـردی محمـداف» رئیـس
جمهـور ترکمنسـتان ،در راس هیـات عالیرتبـه
سیاسـی و اقتصـادی عـازم عشـق آبـاد ،پایتخـت
ترکمنسـتان میشـود.
رییـس جمهـوری بـا حضـور و سـخنرانی در
اجلاس سـران سـازمان همـکاری هـای

اقتصـادی (اکـو) ،مواضـع و پیشـنهادات
جمهـوری اسلامی ایـران در زمینـه تقویـت
مناسـبات منطقـهای و بیـن المللـی و بویـژه رفـع
موانـع و افزایـش سـطح همکاریهـا و تبـادالت
اقتصـادی کشـورهای عضـو سـازمان اکـو را
تشـریح و تبییـن خواهـد کـرد.
رییسـی همچنیـن در ایـن سـفر ضمـن دیـدار بـا
همتایـان شـرکت کننـده در اجلاس ،راه هـای
توسـعه و تعمیـق روابـط دوجانبـه را مـورد بحـث و
بررسـی قـرار میدهـد.
دیـدار بـا تجـار و ایرانیـان مقیـم ترکمنسـتان از

دیگـر برنامـه هـای سـفر رئیـس جمهوری اسـت.
جمهـوری اسلامی ایـران ،ترکیـه ،پاکسـتان،
افغانستان ،ترکمنسـتان ،قرقیزستان ،ازبکستان،
قزاقسـتان ،تاجیکسـتان و جمهـوری آذربایجان،
 ۱۰عضـو سـازمان همـکاری اقتصـادی اکـو را
تشـکیل میدهنـد.
پانزدهمیـن نشسـت سـران سـازمان همـکاری
اقتصـادی (اکـو) یکشـنبه هفتـم آذر مـاه سـال
جـاری بـه میزبانی ترکمنسـتان برگزار خواهد شـد
و ایـن کشـور ریاسـت دوره ای اکـو را عهـده دار
خواهـد بـود.

منابـع و ظرفیـت هـای گسـترده اقتصـادی بویـژه
در بخـش هـای معـدن ،نفـت و گاز و گردشـگری
کشـورهای عضو سازمان اکو سـرمایه ارزشمندی
را دراختیـار ایـن سـازمان مهـم اقتصـادی منطقه
قـرار داده اسـت .از طرفـی جمهـوری اسلامی
ایـران بـه دلیـل داشـتن مـرز زمینـی بـا  ۵کشـور
عضـو اکـو و دارا بـودن موقعیـت اسـتراتژیک
جغرافیائـی بـرای برقـراری اتصـال سـایر اعضـاء
بـه آبهـای بینالمللـی و نیـز بـه دلیـل اسـتقرار
دبیرخانـه دائمـی اکـو در تهـران از موقعیـت
محـوری در ایـن سـازمان برخـوردار اسـت.

دوره زندگی با  ۵۰۰هزار تومان گذشته است!
ایسـنا:یک کارشـناس حـوزه کار بـا بیـان اینکـه مـزد
منطقـهای و مـزد توافقـی فراتـر از مـزد حداقلـی
اسـت و نمیتـوان آنهـا را جایگزیـن حداقـل مـزد
کارگـران کـرد نسـبت به عواقب منفی ایـن کار و رواج
مهاجرت گسـترده از روسـتاها به شـهرها هشدار داد.
حمیـد حـاج اسـماعیلی دربـاره طـرح تعـدادی از
نماینـدگان مجلـس بـرای تعییـن دسـتمزد توافقـی و
الحـاق تبصـره بـه مـاده  ۴۱قانـون کار ،ابـراز عقیـده
کـرد و گفـت :ایـن طـرح دارای اشـکال اسـت چون
غیـر از اینکـه هزینههـا بـه صورت سراسـری در همه
کشـور بـاال اسـت نبایـد فکـر کنیـم کـه در روسـتاها
مـی شـود بـا دسـتمزدهای پاییـن تـر یـک زندگـی را
اداره کـرد.
وی بـا بیـان اینکـه دوره زندگـی بـا ارقـام و اعـدادی
مثـل  ۵۰۰هـزار تومـان دیگـر گذشـته اسـت ،ادامـه
داد :در عیـن اینکـه مـا موافـق اصلاح قانـون کار
هسـتیم نـه بـا ایـن دیـدگاه و رویکـردی کـه مجلـس
و دولـت دنبـال مـی کننـد ولـی همیـن مقـدار قانون

کار را هـم بایـد غنیمـت بدانیـم کـه اکنـون در
اختیـار داریـم چـون اگـر همیـن قانـون هـم نبـود
تامیـن خواسـتههای کارگـران بـه صـورت حداقلـی و

پیگیـری مطالبـات کارگـران در کشـور بـا مشـکالت
جـدی روبـرو مـی شـد.
ایـن کارشـناس حـوزه کار بـا بیـان اینکـه مـزد

منطقـهای و مـزد توافقـی فراتر از مزد حداقلی اسـت
و نمیتـوان ایـن دو را جایگزین مزد حداقلی دانسـت
تصریـح کـرد :اینها مانورهای اشـتباهی اسـت که در
خصـوص دسـتمزد در حـال شـکل گیری اسـت .هر
گونـه اصالحـی کـه حداقلهـای قانـون کار را بـرای
حقـوق کارگـران در کشـور تحـت تاثیـر قـرار بدهـد و
محلـی بـرای سـوء اسـتفاده افـراد سـودجو باشـد بـه
ضـرر کشـور ،منافـع ملـی و کارگـران خواهـد بـود.
بـه گفتـه حـاج اسـماعیلی ،طرحـی کـه در مجلـس
بـرای الحـاق یـک تبصره بـه مـاده  ۴۱قانـون کار در
دسـت انجام اسـت به زیان نیروی کار اسـت و اینکه
عـدهای درصـدد هسـتند برای روسـتاها مـزد توافقی
در نظـر گرفتـه شـود کار شایسـته و درسـتی نیسـت و
عواقـب منفـی بـرای کشـور به دنبـال دارد.
وی تاکیـد کـرد :بـا چنیـن اقدامـات و طرحهایـی
زمینـه گسـترش مهاجـرت از روسـتاها بـه شـهرها و
کالن شـهرها در کوتاهتریـن زمـان بـه وجـود خواهد
آمد.

عراقچی:

برای مقابله با تهدید کمآبی ،باید راهبرد واحدی داشت
مهر:دبیـر شـورای راهبـردی روابـط خارجـی گفـت:
بـرای مقابلـه بـا تهدیـد کمآبـی ،بایـد راهبـرد واحـدی
داشـت و دسـتگاه سیاسـت خارجی و تجـارت خارجی
مـا بایـد بحـث دیپلماسـی آب و آب مجـازی را در
دسـتور کار خـود قـرار دهنـد.
سـید عبـاس عراقچـی دبیـر شـورای راهبـردی روابط
خارجـی در نشسـت «دیپلماسـی آب؛ بـا تاکیـد بـر
تجـارب آب مجـازی» بـا تأکیـد بـر اینکه بـرای مقابله
بـا تهدیـد کمآبـی ،بایـد راهبـرد و رویکـرد واحـدی
داشـته باشـیم ،گفـت :دسـتگاه سیاسـت خارجـی و
تجـارت خارجـی ما بایـد موضـوع آب ،دیپلماسـی آب
و تجـارت آب مجـازی را بهطورجـدی در دسـتور کار
خـود قـرار دهنـد.
وی خاطرنشـان کـرد :همـه بـر ایـن اصـل متفـق
هسـتیم کـه بیآبـی بـرای کشـور ،خطـری جـدی
اسـت؛ ایـن خطـر تنهـا شـامل کمآبـی و تشـنگی
نیسـت ،بلکـه تهدیـدی علیـه پایـداری سـرزمینی
محسـوب میشـود.
دبیـر شـورای راهبـردی روابـط خارجی افـزود :اگر به
ایـن تهدیـد توجه نشـود ،ممکن اسـت مـا در آیندهای
نـه چنـدان دور بـا کشـوری مواجـه باشـیم کـه بـا
بیابانهـای وسـیع ،شـهرهای خالی از سـکنه ناشـی
از بیآبـی ،طوفانهـای شـن و ریزگـرد ،فروچالههای
عمیـق و متعـدد کـه هـر آن ممکـن اسـت شـهرها و
آثـار تاریخـی مـا را ببلعد ،و… دسـتبهگریبان اسـت.
عراقچـی بـا تأکیـد بـر اینکه ایـن خطـر و تهدید جدی
اسـت و بایـد بـا آن مقابلـه شـود ،گفـت :مقابلـه بـا
ایـن تهدیـد درازمـدت اسـت و هیـچ راهحـل فـوری و
سـحرآمیزی بـرای آن وجود ندارد .سـختی و مشـقت
و هزینـه دارد و بایـد بـرای هزینههـای آن آمـاده
بـود؛ و البتـه از همـه مهمتـر بـه یـک اراده سیاسـی و

همهجانبـه نیـاز اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایده سیاسـت  ۱۰سـال ریاضت آبی،
ادامـه داد :ایـن دوره هـر چنـد سـال کـه باشـد؛ بایـد
ً
مـورد توجـه قـرار گیـرد و کشـور حتمـا بایـد یـک دوره
ریاضـت آبـی را طـی کنـد تـا بهتدریـج بـه موقعیـت
سـابق برگـردد و بـرای ایـن ریاضـت هـم بایـد برنامـه
و راهبـرد داشـت.
دبیـر شـورای راهبـردی روابـط خارجـی گفـت :مـا
احتیـاج بـه سـند ملـی آب داریم کـه برنامـه  ۱۰یا ۲۰
سـال آینـده را مشـخص کنـد و برنامـه ریاضتهایـی
را کـه بایـد کشـیده شـود وسیاسـتهایی را کـه بایـد
اتخـاذ شـود ،روشـن نماید .ایـن برنامـه بایـد هزینهها
را تعریـف کنـد و بر مبنـای این چارچوبهـا اراده ملی
بـرای دسـتیابی بـه ایـن اهـداف ایجاد شـود.
عراقچـی بـا بیـان اینکـه یکـی از سیاسـتهایی کـه
بایـد در چارچـوب ایـن راهبـرد کالن اتخـاذ شـود
سیاسـت مدیریـت «آب مجـازی» اسـت ،تصریـح
کـرد :مدیریـت بـه معنـای کاهـش و افزایـش آب
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مجـازی نیسـت ،بلکـه بایـد همه ابعـاد مربـوط به آن
در نظـر گرفتـه شـود .بایـد راهبـرد و رویکـرد واحـدی
داشـته باشـیم کـه در آن مباحـث امنیـت و اسـتقالل
غذایـی و میـزان آب مصرفـی پیشبینی و دیده شـده
باشد.
دبیـر شـورای راهبـردی روابـط خارجـی ارتبـاط بـا
سـازمانهای بینالمللـی را در مدیریـت آب مجـازی
مهـم دانسـت و افـزود :روابـط مـا بـا کشـورها در این
خصـوص و تعامالتمـان و اولویتبنـدی ایـن روابـط
و خوشـهبندی آنهـا ،تعییـن کاالهـا بـرای صـادرات
و واردات و مصـرف نیـاز بـه راهبـرد کالن در حـوزه
تجـارت آب مجـازی دارد.
عراقچـی بـا تأکیـد بر اینکـه باید در الگوهـای مصرف
جامعـه نیـز الزم اسـت اصالحـات و تغییراتـی صورت
گیـرد ،اضافـه کـرد :بـرای نمونـه در شـرایط مطلـوب
آب و هوایـی ،کشـت هـر کیلـو برنـج  ۳۴۰۰لیتـر آب
میبـرد ،درحالیکـه بـرای یـک کیلـو سـیبزمینی
تنهـا بـه  ۲۰۰لیتر آب نیاز اسـت .از یـک هکتار زمین

ً
حـدودا  ۲۵تـن سـیب زمینی میتـوان برداشـت کرد،
امـا از همیـن مسـاحت زمیـن برداشـت  ۴تـن برنـج
مقـدور اسـت .اینکـه کـدام کاال تولیـد شـود و کـدام
وارد شـود نیـاز بـه داشـتن راهبرد اسـت.
وی گفـت :در چارچـوب سیاسـت ریاضـت آب ،بایـد
کاالهایـی کـه نیـاز بـه مصـرف آب زیـادی دارد از
ً
کشـورهای دیگـر وارد کـرد .بایـد حتمـا بـه راهبـرد
تجـارت آب مجـازی برسـیم و در ایـن چارچـوب
تکلیـف نـوع تولیـد ،مصـرف ،واردات و صـادرات
کاالهـا را روشـن کنیـم.
دبیـر شـورای راهبـردی روابـط خارجـی افـزود:
دسـتگاه سیاسـت خارجـی و تجـارت خارجـی مـا
بایـد بحـث آب ،دیپلماسـی آب و آب مجـازی را
بهطورجـدی در دسـتور کار خـود قـرار دهنـد و بـرای
خـود مأموریـت تعریـف کنند کـه چگونـه میتوانند در
ایـن زمینـه بـه کشـور کمـک کننـد .در ایـن راسـتا بـا
توجـه بـه مؤلفـه آب بایـد روابـط خارجی مـا بازنگری و
بررسـی شـود کـه بـا توجه بـه سیاسـت آب مجـازی با
چـه کشـورهایی میتوانیـم رابطـه داشـته باشـیم.
عراقچـی بـا یـادآوری اینکـه بایـد فرهنـگ عمومـی
جامعـه را نسـبت بـه موضـوع آب و راههـای مقابلـه
بـا تهدیـد کمآبـی ارتقـا دهیـم ،گفـت :اگر قرار اسـت
مـردم ریاضتـی را تحمـل کننـد ،بایـد متوجـه شـوند
دلیـل آن چیسـت تـا بـا آن سیاسـت همراهـی کننـد.
وی اظهـار داشـت :مـردم نیـز بـه خوبـی نشـان
دادهانـد زمانـی کـه اعتمادشـان جلـب میشـود و
متوجـه ضرورتهـا میشـوند و دربـاره تهدیداتـی کـه
در معـرض آن قـرار دارنـد ،آگاه میشـوند ،همراهـی
خواهنـد کـرد .مـا شـاهد ایـن تجربـه در ارتبـاط بـا
همـکاری بـرای رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی
مربـوط بـه شـیوع کرونـا بودهایـم.

رهبر معظم انقالب خطاب به بسیجیان
مطرح کردند:

مشکلگشایی در همه مسائل
با همت بلند ،درستاندیشی و
توکل به خدا
ایرنا:حضـرت آیتاللـه خامنـهای در پیامـی بـا تبریـک هفتـه
بسـیج«،همت بلنـد ،خردمنـدی ،درستاندیشـی و تـوکل بـه خـدا» را
ابزارهـای تجربهشـده بـرای غلبـه بـر مشـکالت کشـور دانسـتند.
بـه گـزارش ایرنـا از پایـگاه اطلاع رسـانی دفتـر مقـام معظـم رهبـری،
متـن ایـن پیـام بـه شـرح زیـر اسـت:
بسم الله الرحمن الرحیم
هفتـ ه بسـیج بـر همـگان مبـارک بـاد ،بویـژه بـر رویشهـای تـازه و بـا
طـراوت بسـیجی کـه همچنـان ماننـد نسـل پیـش از خـود ،فرزنـدان
محبـوب امـام راحـل عظیمالشـأنند.
ِ
عزیزان!
قدرشـناس جایـگاه خـود باشـید و بدانیـد کـه بـا ّ
همـت بلنـد ،و در پرتـو
ّ
خردمنـدی و درستاندیشـی ،و بـا اعتمـاد و تـوکل بـه خداونـد دانـا و
توانـا ،میتوانیـد در همـ ه مسـائل عمومـی کشـور و ملـت ،اثربخـش و
مشکلگشـا باشـید .ایـن تجربـه چنـد دهـه ملـت ایـران اسـت.
و السالم علیکم و رحمةالله
ّ
سیدعلی خامنهای
 ۳آذر ۱۴۰۰

گروسی:

مذاکراتم با ایران درباره مسائل
باقیمانده پادمانی بینتیجه
ماند
مدیـرکل آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی در اظهـارات آغازیـن خـود در
جلسـه امـروز شـورای حـکام نتیجـه رایزنیهـای اخیـرش بـا مقامـات
ایرانـی و تحـوالت روابـط آژانـس و ایـران را تشـریح کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،به نقـل از خبرگزاری رویتـرز ،رافائل گروسـی مدیرکل
آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمی که روز گذشـته به ایران سـفر کـرده بود،
امـروز در جلسـه شـورای حکام آژانس گفـت ،مذاکراتی که ایـن هفته در
تهـران دربـاره برنامـه هسـتهای ایـران انجـام داده بـود ،بینتیجـه مانده
اسـت.او سـخنرانی آغازین خود گفـت :در  ۲۳نوامبـر  ۲۰۲۱در تهران با
محمـد اسلامی ،معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان انـرژی اتمی
ایـران و حسـین امیرعبداللهیـان وزیـر امـور خارجـه ایـران دیـدار کـردم.
گروسـی بـا اشـاره بـه گزارشهـای اخیر آژانـس دربـاره برنامه هسـتهای
ایـران ،افـزود :علیرغـم تمـام تالشهایـم ،ایـن مذاکـرات و رایزنیهای
گسـترده بـرای پرداختـن بـه مسـائل باقیمانـده پادمانـی ایـران کـه
جزئیـات آن در ایـن دو گـزارش آمـده اسـت ،بینتیجـه مانـد.

رشد  ۲۳درصدی «ازدواج»
و  ۱۶درصدی «طالق» در بهار
ایسـنا:مطابق بـا آمـار منتشرشـده از سـوی مرکـز آمـار ایـران ،درحالـی
 ۱۵۸هـزار و  ۹۹۲رویـداد ازدواج و  ۴۱هـزار و  ۷۵۷رویـداد طلاق در
بهـار  ۱۴۰۰بـه ثبـت رسـیده اسـت که ایـن آمار در قیـاس با آمار مشـابه
خـود در بهار  ۹۹خبر از رشـد  ۲۳.۶درصـدی «ازدواج» و  ۱۶.۴درصدی
«طلاق» میدهـد .بـر اسـاس آمـار منتشـر شـده از سـوی مرکـز آمـار
ایـران طی سـال  ۹۹تعداد  ۵۵۷هزار و  ۶۴۹رویـداد ازدواج و  ۱۸۴هزار
و  ۶۵۴رویـداد طلاق رخ داده اسـت.
از آمـار ازدواج و طلاق سـال گذشـته ،تعـداد  ۱۲۸هـزار و  ۶۲۱رویـداد
ازدواج و  ۳۵هـزار و  ۸۶۹رویـداد طلاق مربـوط بـه بهـار  ۹۹اسـت.در
ایـن بیـن آمـار ازدواج و طلاق بهـار سـال جـاری در مقایسـه بـا همیـن
آمـار در بهـار سـال گذشـته (بهـار  )۹۹نشـان میدهـد که در بهار سـال
جـاری آمـار ازدواج بـا رشـد  ۲۳.۶درصدی بـه  ۱۵۸هـزار و  ۹۹۲رویداد
و آمـار طلاق بـا رشـد  ۱۶.۴درصدی به  ۴۱هـزار و  ۷۵۷رویداد رسـیده
است.

طرح  ۳۷نماینده مجلس
برای «اعطای تابعیت
به اتباع خارجی»
ایسـنا ۳۷:نماینـده مجلس شـورای اسلامی طرحی با عنـوان «اعطای
تابعیـت بـه اتبـاع خارجـی» تهیـه کـرده انـد کـه اکنـون ایـن طـرح در
دسـتور کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی قـرار دارد.
متن طرح «اعطای تابعیت به اتباع خارجی» به شرح زیر است:
«مقدمه (دالیل توجیهی):
بـا توجـه بـه بحـران جمعیـت و ایجاد مشـوق بـرای افـرادی که مسـلما
بـه جمهـوری اسلامی خدمـت کـرده اند و مـی توانند خدمت خـود را به
جمهـوری اسلامی بـه عنـوان تبعـه ی ایرانـی ادامـه دهنـد بایـد ایجاد
شـود تـا از خدمـت و بـرکات این دوسـتان بهتر اسـتفاده شـود .لذا طرح
ذیـل تقدیم می شـود.
عنوان طرح :اعطای تابعیت به اتباع خارجی
ماده واحده:
نظـر بـه شـرایط خاص کشـور و نیاز به تسـهیل سـرمایه گـذاری خارجی
و اسـتفاده از ظرفیـت اتبـاع خارجـی ،خصوصـا مهاجریـن ،در بهبـود
شـرایط اقتصـادی ،دولـت موظـف اسـت بـه افـراد دارای شـرایط ذیـل،
اقامـت بلندمـدت و یـا تابعیـت جمهـوری اسلامی اعطـا نماید.
. ۱مهاجریـن یـا اتبـاع خارجـی کـه حداقـل بـه میـزان مشـخص شـده
در دسـتورالعمل اجرایـی ایـن قانـون در کشـور سـرمایه گـذاری نماینـد.
. ۲مهاجریـن یـا اتبـاع خارجـی کـه نسـبت بـه صـادرات حداقـل میـزان
کاالهـای ایرانی مشـخص شـده در دسـتورالعمل اجرایی ایـن قانون ،به
کشـور خـود یا کشـور ثالـث مبـادرت ورزند.
تبصـره :دسـتورالعمل اجرایـی ایـن قانـون حداکثـر ظرف مدت سـه ماه
از زمـان ابلاغ ،توسـط وزارت صنعت ،معدن و تجارت تهیه خواهد شـد
و هر سـاله به روزرسـانی مـی گردد».
اد  امه از ستون روبرو

منابـع سـرزمینی خـود وابسـتگی هـای نظامـی
و اقتصـادی و سیاسـی خـود را بـه کشـورهای
اسـتعمارگر کاهـش دهنـد و در صورت امـکان قطع
کننـد و بـا جهـل و خرافـه مبـارزه کنند و اسـتقالل
فرهنگـی خـود را پایـه گـذاری نماینـد و بـه قـول
حافـظ کرشـمه ای کنند و بازار سـاحری و سـامری
را بشـکنند.
والسالم
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اعتبار ناچیز بنیاد نخبگان فارس صرف هزینه های جاری شد!
رئيس بنياد نخبگان اســتان فارس گفت :شناســايى وهدايت استعدادهاى برتر در
جهت نخبه پرورى و تكريم از نخبگان از اهداف اصلى اين بنياد است ...

شهردار شیراز:

شهرداری برای تامین زیرساخت سرمایهگذاری
در بافت تاریخی تالش میکند
عصرمردم:
شـهردار شـیراز گفـت :شـهرداری بـه عنـوان متولـی مدیریـت شـهری تلاش میکنـد کـه زیرسـاختها را در
محلات بافـت تاریخـی تامیـن و رونـد همـکاری بـا فرآینـد سـرمایه گذارها را تسـهیل کند تا مشـوقی بـرای ورود
سـایر سـرمایه گذارها شـود.
سـید احسـان اصنافـی در حاشـیه بازدیـد از پروژههـای سـرمایهگذاری در بافـت فرسـوده شـیراز ،بـا اشـاره بـه
سـاختار شـهری در محلات بافـت تاریخی ،بیـان کرد :بایـد بتوانیم جریانهـای واقعی و مسـائل اجتماعی را در
زندگـی مـردم بافـت ببینیـم .ایـن مهـم نیازمنـد جاری کـردن جریانـات اجتماعی اسـت.
شـهردار شـیراز ،شـکل گیری مراکز خدمات مناسـب و تامین کننده این حرکت در محالت را از جمله ملزومات
جریانـات اجتماعـی دانسـت و افـزود :جانمایـی چنیـن پروژههایـی در احیـای محلات ،در رفتـار فرامنطقهای و
همچنین حرکتهای گردشـگری درون شـهری تاثیرگـذاری دارد.
اصنافـی ادامـه داد :تاثیرگـذاری و احـداث ایـن پروژههـا بی شـک در بازآفرینی شـهری و محلات تاریخی که به
فراموشـی سـپرده شـدهاند تحوالتـی بصورت دومینویـی به دنبال خواهد داشـت.
او خاطرنشـان کـرد :شـهرداری بـه عنـوان متولـی مدیریـت شـهری در ایـن محدوههـا سـعی میکنـد کـه
زیرسـاختها را تامیـن و رونـد همـکاری بـا فرآینـد سـرمایه گذارهـا را تسـهیل کنـد تـا مشـوقی بـرای ورود سـایر
سـرمایه گذارهـا شـود.
شـهردار شـیراز ضمـن اعلام آمادگـی بـرای همـکاری بـا مجموعههـای سـرمایهگذار در محلات و بافتهـای
فرسـوده و تاریخـی ،خاطرنشـان کـرد کـه پروژه مشـیر بـا معمـاری و ابنیه کـه ایجاد شـده ،همخوانـی و مطابقت
مطابقـت دارد .امـا گاهـی برخـی پروژههـا وصلـه نچسـب و نامتعـادل در محالت هسـتند.
اصنافـی بـا اشـاره بـه برخـی از پروژههـای سـرمایه گـذاری در بافـت فرهنگـی ،تاریخـی شـیراز ،در نـوع خـود
جذابیتی گردشـگری محسـوب میشـود ،لزوم داشـتن پیوسـت فرهنگـی بـرای پروژههای مختلف تعریف شـده
در شـیراز توسـط بخشهـای مختلـف را مـورد تاکیـد قـرار داد.

پاک فطرت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس:

حل اساسی مشکل آب نیازمند قانون است

ایسـنا :نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی گفت :از آن جایـی کـه مصـرف آب خصوصـا
در بخـش کشـاورزی غیـر اصولـی و نامتعـارف اسـت ،نیازمنـد تنظیـم الیحـه و قانـون گـذاری در زمینـه مصـرف
آب کشـاورزی هسـتیم.
علیرضـا پاکفطـرت اظهـار کـرد :خوشـبختانه امـروز بـرای تامین آب شـرب و صنعت با مشـکل مواجه نیسـتیم
و تـا  ۲۰سـال آینـده نیـز منابع مـورد نیاز تضمین اسـت.
پاک فطـرت خاطرنشـان کـرد :معضـل اصلـی شـیراز و اسـتان فـارس تامیـن آب کشـاورزی بـوده و تـدام کاشـت
محصـوالت پرآببـر ماننـد سـیفی و شـالی و  ...بـدون در نظـر گرفتـن وضعیـت آب باعث شـده تا حفـظ آب های
زیـر زمینـی با مشـکل جـدی مواجه شـود.
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس ،بیان اینکه گذشـتگان ما با اسـتفاده از روش های آبیاری درسـت مثل
ایجـاد قنـات آب را مدیریـت می کردند ،افزود :متاسـفانه راندمان کشـاورزی اسـتان قابل توجه نیسـت.
پاک فطـرت خاطرنشـان کـرد :بایـد بـه افزایـش میـزان تولیـد محصـوالت کشـاورزی بـا جایگزیـن کـردن آبیاری
مکانیـزه و قطـرهای و دیگـر روشهـای نویـن ،ترویـج گلخانه داری و کاشـت گیاهان کـم آبخواه به جـای آبیاری
غرقابـی و محصـوالت پرآبخـواه روی بیاوریم.
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس بـا بیان اینکـه تغییر اقلیـم نیز اثر زیادی بـر ایجاد خشکسـالی و کمبود
آب داشـته اسـت ،افـزود :متخصصیـن محیط زیسـت و ذیربطـان این امر باید بـه دنبال راهکارهایـی برای حفظ
بقـای محیط زیسـت برای نسـلهای بعدی باشـند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه کشـورهایی که مشـکل کـم آبی ندارنـد نیز تمایلی به کشـت محصـوالت پرآبخواه نداشـته
و از آبیـاری مکانیـزه اسـتفاده می کننـد ،افـزود ،حفـر چـاه غیرمجـاز ،کـف شـکنی چاه هـا بـدون هماهنگـی و
برداشـت اضافـه آب در ایـران بـه درسـتی مدیریت و پیشـگیری نمی شـود.
پاک فطـرت در ادامـه افـزود :دولـت در تنظیـم الیحـه آب و مجلـس بـا قانون گـذاری در ایـن زمینـه ،پیشبینی
تسـهیالت بانکـی مناسـب بـه کشـاورزان در راسـتای ایجـاد و توسـعه آبیـاری نویـن و آمـوزش و برنامـه ریـزی
صحیـح در ایـن زمینـه ،بایـد جـدی عمل کـرده و حتی در بحث کشـاورزی سـهمیهبندی آب را متناسـب با فصل
کشـت ،در دسـتور کار قـرار دهند.
عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسلامی با بیـان اینکـه ایجـاد سـدها در اسـتان درسـت امـا مدیریـت
آب سـد نادرسـت بـوده اسـت ،افـزود :بعضـی مواقـع آب سـدها را برای کشـت برنج و سـایر محصـوالت ُپرآببر،
رهـا میکننـد ،در صورتـی کـه میتـوان برنـج را بـا قیمتـی پایینتـر از آنچـه هزینـه تولیـد آن میشـود ،وارد کـرد؛
مدیریـت ناصحیـح منابـع آب سـدها ،در بـروز مشـکل تاثیرگذار اسـت.

عضو شورای شهر شیراز خبر داد:

طراحی و مرمت محیط پیرامونی اماکن مذهبی شیراز تا پایان امسال
ایسـنا :عضو شـورای شـهر شـیراز ،از تکلیف شـهرداری این کالنشـهر بر انجام طراحی شـهری محیط پیرامونی
و طراحـی مرمـت نمـا برای بقـاع متبرکه و اماکـن تاریخی تا پایان امسـال خبر داد.
رضـا محمدیـان چهارشـنبه سـوم آذر در جمـع خبرنـگاران از تصویـب طرحـی مبنـی بـر ضـرورت شـهرداری بـه
مرمـت نمـا و طراحـی فضاهـای پیرامونـی بقـاع متبرکـه در شـورای شـهر خبـر داد و با بیـان اینکه شـیراز دارای
امـکان مذهبـی متعـددی بـه عنـوان یکی از شـاخصهای اصلی این کالنشـهر بقـاع متبرکه اسـت ،گفت :بقاع
متبرکـه یکـی از جاذبههـای گردشـگری مذهبـی محسـوب میشـوند و اقدامـات و توجهـات بـه ایـن مبحـث،
جایـگاه ویـژهای نزد شـورا و شـهرداری دارد.
محمدیـان ادامـه داد :در همیـن راسـتا کمیسـیون شـیراز سـومین حـرم اهـل بیـت (ع) ،الـزام شـهرداری مبنی
بـر طراحـی شـهری ،محیـط پیرامونـی و طراحـی مرمت نمـا برای بقـاع متبرکه ،مسـاجد تاریخی شـهر ،مدرسـه
خـان و اماکـن مذهبـی و اقـدام قانونـی در خصـوص مسـجد صاحـب الزمـان (عـج) محله سـهل آباد را بررسـی
کرده اسـت.
این عضو شـورای شـهر شـیراز خاطرنشـان کرد :شـهرداری مکلف شـده تا پایان امسـال با هماهنگی ادارههای
کل میـراث فرهنگـی و اوقـاف فارس نسـبت به طراحی شـهری محیـط پیرامونی و طراحی مرمـت نما در صورت
نیـاز بـرای بقاع متبرکه ،مسـاجد تاریخی شـهر ،مدرسـه خان و اماکن مذهبـی اقدامات الزم را انجـام دهد .البته
مقـرر شـده کـه بودجه اجـرای این مهم در متمـم بودجه سـال  ۱۴۰۰و بودجه  ۱۴۰۱پیشبینی شـود.
محمدیـان گفـت :همچنیـن شـهرداری مقـرر شـده عقب نشـینی مسـجد صاحب الزمـان (عج)محله سـهل آباد
بـه علـت بازگشـایی خیابـان اصلـی ایـن محلـه ،ضمـن اخـذ مجـوز شـرعی الزم بـرای عقـب نشـینی و تخریـب
فضـای مـورد مسـیر بـا تملـک زمیـن معـادل و طراحی مناسـب و پیش بینـی بودجه الزم در سـال  ۱۴۰۱نسـبت
بـه احـداث مجدد مسـجد مذکـور اقدام شـود.

طرح دادرسی بدون کاغذ در یک مجتمع قضایی شیراز محقق شد
ایرنا :رئیس کل دادگسـتری اسـتان فارس اعالم کرد :مجتمع شـماره  ۴شـوراهای حل اختالف شـیراز خدمات
ً
خـود را بـه صـورت کاملا الکترونیکـی ارائـه و طرح دادرسـی بـدون کاغذ را به صـورت  ۱۰۰درصـد اجرایی کرده
است.
حجـت االسلام والمسـلمین سـیدکاظم موسـوی بـا اشـاره به حرکـت مجموعـه قضایی اسـتان فارس به سـمت
ارائـه خدمـات الکترونیـک قضایـی گفت :همـه فرایند دادرسـی در این مجتمع بـر روی سـرورهای رایانه ای ثبت
و ضبـط می شـود و مراجعـان نیـز خدمـات ارسـال لوایـح و دریافـت ابالغـات را بـه صـورت الکترونیکـی ارسـال
می کننـد.
وی بـا بیـان ایـن کـه بـا هـدف تشـویق حوزه هـای قضایـی بـه اسـتفاده از زیرسـاخت های الکترونیکـی ،عملکرد
حوزه هـای قضایـی هـر مـاه در ایـن خصـوص مـورد سـنجش قـرار می گیـرد افـزود :عالوه بـر مجتمع شـماره ۴
شـورای حـل اختلاف شـیراز که به صـورت  ۱۰۰درصد خدمـات الکترونیک ارائـه می کند حوزه قضایی فراشـبند
بـا میانگیـن ۳۳.۵درصـد خدمـات قضایـی ،جویم بـا  ۲۵درصـد و زرقان با  ۲۲درصد در  ۷ماه سـال جـاری دارای
بهتریـن جایـگاه در ارائه خدمـات الکترونیک قضایی هسـتند.
وی بـا تأکیـد بـر اینکه مسـیرطوالنی و سـختی را در دسـتیابی به اهداف کامـل طرح در پیش داریـم اضافه کرد:
علاوه بـر قضـات دادگسـتری اسـتان ،وکال و کارشناسـان و مراجعـان بـه دادگسـتری نیـز باید همـکاری الزم را
در ایـن خصـوص داشـته باشـند تـا ایـن مسـیر تحولـی در دوران تحـول و تعالـی قـوه قضائیـه با شـتاب بیشـتری
ادامـه یابد.
معـاون قضایـی و فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات دادگسـتری اسـتان فـارس نیـز بـا اشـاره بـه مزایـای ویـژه ارائه
خدمـات قضایـی بـه صـورت الکترونیکـی بیـان داشـت :کاهـش وابسـتگی بـه فضـای فیزیکـی ،تسـهیل ارائـه
خدمـات بـه صـورت غیرحضـوری ،ذخیـره اطالعـات و اسـناد پرونـده بـا قیـد زمـان و جزئیـات در پرونـده و عـدم
امـکان حـذف آن و عـدم نیـاز بـه اشـغال فضـای فیزیکـی در راکـد کـردن پرونـده از جملـه ایـن مزایاسـت.
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کلیات طرح اصالح نظام بانکی در مجلس در حال تصویب است
در آیینی با حضور رئیس ســازمان بســیج اصناف ،بازاریان ،تجار و فعاالن اقتصادی
کشور ،نمایندگان مجلس و مدیران بخش دولتی و فعاالن اقتصادی ...

ت سرمایهگذاری در بافت تاریخی تالش میکند
شهرداری برای تامین زیرساخ 
شــهردار شیراز گفت :شهرداری به عنوان متولی مدیریت شهری تالش میکند که
زیرساختها را در محالت بافت تاریخی تامین و روند ...
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رئیس بنیاد نخبگان:

اعتبار ناچیز بنیاد نخبگان فارس صرف هزینه های جاری شد!
صفد  ر د  وام

رئيـس بنيـاد نخبگان اسـتان فـارس گفـت :شناسـايى وهدايت اسـتعدادهاى
برتـر در جهـت نخبـه پـرورى و تكريـم از نخبـگان از اهـداف اصلـى ايـن بنيـاد
است.
حبيـب شـريف ديـروز در نشسـت خبـرى بـا خبرنـگاران در شـيراز بـا اشـاره بـه
اينكـه نخبـه فـرد مسـتعد و توانمندى اسـت كه پـس از طى مراحـل تخصصى
ّ
در جامعـه تأثيرگـذار باشـد ،خاطـر نشـان كـرد :بنيـاد ملـى نخبـگان سـاالنه
حـدود سـه هـزار نفـر از جوانـان و انديشـمندان كشـور را تحـت حمايـت قـرار
مـى دهـد كـه اين تعـداد از بين دانشـجويان اسـتعدادهاى درخشـان رتبـه برتر
در مقاطـع مختلف مى باشـند و شـرط سـنى هـم در اين رابطه نداريـم چنانچه
زنـده يـاد دكتر خدادوسـت هم جـزو بنياد نخبـگان بودند.
اين اسـتاد دانشـگاه شـيراز با بيان اينكه جوايز و تسـهيالت بنياد در حوزه هاى
مختلـف تحصيلـى رتبـه پژوهشـى ،آموزشـى و كارآفرينـى تعريف شـده اسـت،
اضافـه كـرد :تسـهيالتى نظير بيمـه تكميلى ،اسـتفاده از تسـهيالت تحصيلى
و در راسـتای توانمندسـازی دانشـجویان انجام مى شـود.
وى در عيـن حـال تأكيـد كـرد :اعطـاى جوايـز و بورسـيه ها و تسـهيالت بـا
ارزشـيابى سـاالنه دانشـجويان و اسـتعدادهاى برتـر ادامـه مـى يابـد.
شـريف افـزود :اسـتعدادهاى برتـر مشـمول خدمـت نظـام وظيفـه هـم طـى
قرار دادى يكساله حدود پنج هزار نفر تحت پوشش حمايتى هستند.
رئيـس بنيـاد نخبـگان فـارس ادامـه داد :جایزه «شـهید احدی» بـرای افرادی
کـه در کارشناسـی ارشـد بتواننـد درجـه مناسـبی دریافـت و بدرخشـند بـدون
آزمـون سراسـری دکتـری بـه مقطـع باالتـر می رونـد و افـراد می تواننـد بـرای

سـرمایه گـذران خطـر پذیـر و سـازمان های دولتـی ،خصولتـی و غیردولتـی
محورهـاى بحـث كارآفرينـى در ايـن بنيـاد اسـت.
وى بـا اشـاره بـه مراكـز شـتاب دهنـده سلامت علـوم پزشـکی ،کارخانـه
نـوآوری در مخابـرات ایـران ،مرکـز نـوآوری دانشـگاه صنعتـی شـیراز ،پردیـس
فنـاوری و مرکـز نـوآوری علـوم انسـانی دانشـگاه شـیراز بـه عنـوان بخشـى از
زیرسـاخت های کارآفرینی،اظهـار داشـت :متأسـفانه در اسـتان بـا عـدم
همـكارى بايسـته و شايسـته سـرمايه گـذار خطرپذيـر مواجـه هسـتيم از اين رو
بسـیاری از جوانـان بـه تهـران و اصفهـان رفتـه انـد و جـای  VCهـا در فـارس
خالـی اسـت.
رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان فـارس بـا یـادآوری ایـن مطلـب کـه بـه دلیـل
محدودیت هایـی کـه در بنیـاد وجـود دارد بـه پیشـنهاد نخبـگان مجمـع مـردم
نهـاد شـکل گرفـت بـه نـام مجمـع خیریـن نخبه پـرور که اهـداف مجمـع مثل
بنیـاد نخبـگان اسـت و تفـاوت آن از هزینه هاسـت که بنیاد نخبـگان از بودجه
دولتـی دریافـت می کنـد ،افـزود :بودجـه بنیـاد نخبـگان سـال گذشـته 80
میلیـارد تومـان بـوده اسـت و از ايـن اعتبـار رقم ناچيـزى عايد بنياد فارس شـد
كـه صـرف هزينه هـاى جـارى مـى شـود.

کسـب اطلاع بیشـتر بـه سـامانه  bmn.irمراجعـه کننـد.
او از حضـور و ثبـت نـام نزديك به تعـداد پنج هزار نفر از افـراد در بنیاد نخبگان
فـارس خبـر داد و افـزود :ترویـج ،آمـوزش ،نیـروی انسـانی ،زیرسـاخت ها،

شـريف از ثبـت تعـداد  14اختـراع در یـک سـال اخیـر نيز اشـاره كـرد و افزود:
ایـن اختراعـات جـز اختراعاتـی هسـتند کـه ثبـت اختـراع شـده انـد و قابلیـت
تجـاری سـازی دارند.
او بـا تأكيـد بـر اسـتفاده از ظرفيـت نخبـگان ایرانی خـارج از كشـور و دراختیار
قـرار امكانـات بـه آنها،افـزود :تاکنـون  6هـزار نفر از ایـن نخبگان وارد کشـور
شـده اند و یکصـد نفـر هـم به فـارس آمـده اند.

نجابت نماینده مجلس:

کلیات طرح اصالح نظام بانکی در مجلس در حال تصویب است
عصرمردم:
در آیینـی بـا حضـور رئیـس سـازمان بسـیج اصنـاف،
بازاریـان ،تجـار و فعـاالن اقتصـادی کشـور ،نماینـدگان
مجلـس و مدیـران بخـش دولتـی و فعـاالن اقتصـادی
اسـتان دفتـر بسـیج تجـار و فعـاالن اقتصـادی اسـتان
فـارس در اتـاق بازرگانـی فـارس افتتـاح شـد.
جمـال رازقـی رئیـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و
کشـاورزی فـارس در آییـن افتتـاح ایـن دفتـر بیـان کرد:
امـروز فعـاالن اقتصـادی مـا در تمـام مناطـق کشـور در
خـط مقـدم مبـارزه قـرار دارنـد و جانانـه در میـدان نبـرد
تلاش می کننـد.
وی افـزود :ایـن درحالـی اسـت کـه فعـاالن اقتصـادی
علاوه بـر نبـرد در برابـر دشـمن خارجـی ،دچـار تحریـم
و فشـارهای داخلـی نیـز هسـتند بـه طـوری کـه هـر
روز شـاهد رفتارهـای ظالمانـه نظـام بانکـی ،تامیـن
اجتماعـی ،کانـون کار و نظـام مالیاتـی کشـور بـه
بخـش خصوصـی هسـتیم و موانـع داخلـی بـه مراتـب
ضربه هـای سـخت تـری بـه بخـش خصوصـی مـا وارد
می کنـد.
رئیـس اتـاق بازرگانی فـارس اظهارداشـت :نظـام بانکی
مـا در کشـور در حـال شـخم زدن اقتصاد اسـت درحالی
اسـت کـه مقـام معظـم رهبـری چندیـن سـال اسـت
دسـتور داده انـد تـا نظـام بانکـی اصلاح شـود.
رازقـی بـا اشـاره بـه اینکـه زمـان عمـل رسـیده و بـا
شـعار دادن کشـور بـه هیچ جایی نمی رسـد اضافـه کرد:
تولیـد و صـادرات نبـض حیـات کشـور اسـت امـا مـورد
ظلـم بسـیاری قـرار می گیـرد امـا در مقابـل عـده ای
بـه دنبـال سـوء اسـتفاده هسـتند و جـای تامـل دارد کـه
تاکنـون کـدام کاال بـا ارز چهـار هـزار و  200تومانـی بـه
دسـت مـردم رسـید؟
وی بـا بیـان اینکـه انتظـار مـا از بسـیج ایـن اسـت کـه
همـواره ماننـد گذشـته پشـتیبانی کننـد ادامـه داد:
فعـاالن بخـش خصوصـی طـرز مقابلـه بـا دشـمنان
چشم شیشه ای

خارجـی و راهگشـایی بـرای انجـام فعالیـت خـود را
می داننـد و الزم اسـت بسـیج از حمله هـای داخلـی بـه
فعـاالن اقتصـادی جلوگیـری کننـد.
رازقـی عنـوان داشـت :همـه ما عالقـه مند به پیشـرفت
کشـورمان هسـتیم و تلاش می کنیـم فضـای کشـور
مثبـت و پویـا باشـد و شـرایط زندگـی مـردم رو بـه بهبـود
باشـد امـا نهادینـه شـدن ایـن مهـم نیازمنـد ایفـای
نقش هـا ،همـکاری ،همراهـی و همـت بخـش دولتی و
خصوصـی توامـان اسـت.
رئیـس اتـاق بازرگانـی فـارس بـا یـادآوری ایـن مطلب که
چـه کسـی بـه دنبـال اجـرای واقعـی فرمایـش رهبـری
بـرای مسـائل اقتصـادی اسـت ،تصریـح کـرد :اقتصـاد
پاشـنه آشـیل کشـور اسـت و انتظـار داریـم بـرای حفـظ
کشـور ،اصلاح اقتصـادی انجـام شـود.
تقویـت تولیـد و صـادرات و رفـع موانـع مـورد
توجـه بسـیج اسـت

در ادامـه ایـن جلسـه غالمرضـا حسـن پـور رئیـس
سـازمان بسـیج اصنـاف ،بازاریـان و فعـاالن اقتصـادی
کشـور گفـت :تقویـت تولید و صـادرات از جملـه مواردی
اسـت که بسـیج آن را مـورد توجه قرار می دهـد و افتتاح
دفتر بسـیج تجار اتاق بازرگانی بسـتر مناسـبی اسـت که
بسـیج بـه واسـطه آن بـه یـاری اتـاق بازرگانـی و فعـاالن
اقتصـادی بیایـد زیـرا معتقدیـم بسـیج می توانـد حـرف
فعـاالن اقتصـادی را کامـل و بـدون لکنت به مسـئوالن
ارائـه کند.
وی بیـان کـرد :اگـر هـم مسـئوالن کمک نکردنـد خود
بسـیج بـا ظرفیتـی کـه دارد بـرای رفـع موانـع ورود پیـدا
می کنـد و راه انـدازی دفتـر بسـیج تخصصـی می توانـد
بشـارتی بـه بخـش خصوصی باشـد.
حسـن پور اظهارداشـت :ظرفیت های خوبـی در تجارت
هسـتیم و ایـن ظرفیت هـا بـه خاطـر تنـگ نظری هـا و
برخوردهـا مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت و بکارگیـری
تجـار جوانـی کـه ریسـک پذیـر هسـتند را مـد نظـر قـرار
داده ایـم.
وی اضافـه کـرد :نکتـه اساسـی ایـن اسـت کـه بسـیج
می توانـد در موضوعـات غیرصنفـی ورود کنـد یعنـی اگر
مـواد اولیـه سـرمایه گـذار در گمـرک معطل مانـده را آزاد
کنـد و بـا تفاهـم نامـه ای کـه بین دولت و بسـیج شـکل
گرفتـه اسـت ایـن موضـوع محقـق شـد و از ایـن پـس
بسـیج بـه عنـوان عضـو اصلی سـتاد تنظیـم بـازار با حق
رای حضـور می یابـد.
حسـن پـور بـا اشـاره بـه اینکـه جنـس تاجـر مـا در
گمـرک مانـده باشـد بسـیج بـا حضـور در مجموعـه
گمـرک کمک رسـانی کنـد ادامـه داد :موانـع نیـرو در
اسـتان و کشـور پیگیـری کردیـم و باعـث شـد کـه برخی
کارخانجـات دوبـاره راه اندازی شـوند و حتـی در موضوع
دسـتگاه اکسـیژن سـاز به جای واردات ،خودکفا شدیم،
و نـگاه مـا ورود جـدی بـه موضوع هـا و رفع موانع اسـت.
رئیـس سـازمان بسـیج اصنـاف ،بازاریـان و فعـاالن

دو درویش برگلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند

اقتصـادی کشـور عنـوان داشـت :مـا بایـد تلاش کنیم
قانـون مالیـات سـتانی را تصحیـح کنیـم و ایـن درحالـی
اسـت کـه باید مالیـات ارزش افزوده و درآمد گرفته شـود
و بـرای جهـش تولیـد بایـد یـک انقلاب اساسـی شـکل
گیـرد و سیاسـت ها بـر اسـاس صـادرات محوری باشـد.
وی تصریـح کـرد :یکـی از دالیـل مشـکالت اقتصـادی
موجـب کشـور که آشـفتگی فضـای کنونـی را رقـم زده،
عـدم تقویـت پـول ملـی اسـت کـه راه رفـع مشـکالت
اقتصـادی از تقویـت پـول ملـی می گـذرد در غیـر ایـن
صـورت وضعیـت رو بـه بهبـودی نخواهیـم داشـت.
کلیـات طـرح اصلاح نظـام بانکـی در مجلـس
در حـال تصویب اسـت
همچنیـن در ادامـه ایـن جلسـه روح الله نجابـت نماینده
مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی هم
گفـت :همچنیـن طـرح بهبـود فضـای اقتصـادی در
دسـتور کار مجلـس اسـت و در مـدت اخیر قانـون بهبود
محیـط کسـب و کار و شـفاف شـدن آن را در مجلـس
مـورد بررسـی قـرار داده ایـم.
وی افـزود :بـرای سـاخت کشـور راهـی بـه جـز شـبانه
روز کار کـردن نداریـم کـه این ،تفکر بسـیجی اسـت و با
توجـه بـه اینکـه مدیریـت ارشـد اسـتان بـه موضوع های
اقتصـادی توجـه ویـژه ای دارد اسـتان فـارس بـه زودی
شـاهد بهبـود خوبـی خواهـد بود.
بـر اسـاس ایـن گـزارش مهـدی دوکوهکـی مسـئول
سـازمان بسـیج اصنـاف و بازاریـان سـپاه فجـر اسـتان
فـارس نیـز گفـت :نقـش اتـاق بازرگانـی در بخـش
خصوصـی نقـش بسـیار ارزنـده ایسـت تلاش می کنیـم
از تمـام ظرفیـت تمـام اقشـار بسـیج در جهـت تقویـت و
بهبـود اقتصـاد اسـتان اسـتفاده کنیـم.
وی اضافـه کـرد :مـا می خواهیـم کمـک بخـش تولیـد
باشـیم و در راسـتای توجه به شـعار سـال فعالیت کنیم و
افتتـاح دفتـر بسـیج اتاق بازرگانی اسـتان امـروز با همین
هدف شـکل گرفته اسـت.
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حل بخشی از مشکل آب ارسنجان تا تابستان آینده
استاندار فارس یکی از مشکالت اصلی ارسنجان ،خصوصا روستاهای این شهرستان
را آب آشامیدنی به ویژه در فصل گرم سال دانست و ...
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رزمایش «اقتدار و حماسه» بسیجیان در شیراز
نماینده ولی فقیه در اســتان فارس گفت :امروز جوانان بسیج عموم ًا از نسل چهارم
انقالب هستند که دشمن باید بدانند همچنان در مسیر ...

رزمایش «اقتدار و حماسه» بسیجیان در شیراز
ً
مهر:نماینـده ولـی فقیه در اسـتان فـارس گفت :امـروز جوانان بسـیج عموما
از نسـل چهـارم انقلاب هسـتند کـه دشـمن بایـد بداننـد همچنان در مسـیر
انقلاب اسلامی و آرمانهـای آن محکـم و اسـتوار ایسـتادهایم.
آیتاللـه لطفاللـه دژکام صبـح چهارشـنبه در حاشـیه رزمایـش «اقتـدار
و حماسـه» بسـیجیان ،گفـت ۴۲ :سـال از تأسـیس بسـیج بـه دسـتور امـام
راحـل میگـذرد کـه ایـن تأسـیس منشـأ خیـر و برکـت بـرای اسلام و نظـام
اسلامی بوده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه هـر روز بـر عـزت و عظمـت بسـیج افـزوده میشـود،
بسـیجیان را زمینهسـازان انقلاب جهانـی حضـرت مهـدی موعـود (عـج)
توصیـف کـرد کـه در آینـده نزدیک این پرچم را به دسـت آنان خواهند سـپرد.
آیتاللـه دژکام بـه چفیـه بسـیجی رهبـر معظـم انقلاب اشـاره کـرد و آن را
نمـاد انقالبیگـری معظملـه دانسـت و افـزود :ایشـان بـا صالبـت پـای
ارزشهـای انقالبـی ایسـتادهاند و بـه همین دلیل ایـن چفیه را رهـا نمیکنند
در تحلیلهـای جامعهشناسـان اینگونـه اسـت مدتـی کـه از یـک انقلاب
میگـذرد ،آن انقلاب آرام میشـود و دیگـر آن حـس و حـال انقالبـی رهـا
میشـود امـا امـروز مشـاهده میکنیـم ،رهبـر معظـم و همـه مجموعههـای
پـای کار انقلاب اسلامی با ایـن نمـاد چفیـه دارنـد بـه دنیـا اعلام میکننـد
کـه هنـوز بـر عهـد اول ایسـتادهاند و هیـچ تفاوتـی در انگیزههـا و آرمانهای
انقالبـی مـا رخ نـداده اسـت و این دشـمن اسـت که باید تسـلیم مـردان قوی
همـت مسـلمان ایرانی شـود.
امـام جمعـه شـیراز بـا اشـاره بـه کلمـه شـجره طیبـه کـه بـرای بسـیج بـه کار
بـرده میشـود ،گفـت :این کلمه ریشـه در قـرآن کریـم دارد و خداونـد متعال
آن را بـرای مؤمنـان بـه کار برده اسـت .شـجره طیبه لحظهای و گذرا نیسـت
ً
بلکـه ریشـهای عمیـق در عقایـد قلبی همه مسـلمانان و مؤمنـان دارد و دائما
ثمـرات ایـن شـجره طیبـه را مشـاهده میکنیم.
وی بیان کرد :از روزی که بسـیج در قبال مسـائل جنگ تحمیلی برای حفظ
امنیـت کشـور شـکل گرفـت تـا امـروز که بحمـد الهـی مجموعـه نیروهای ما
در بسـیج سلامت میـدانداری میکننـد بایـد شـکرگزار ایـن ثمـرات باشـیم
لـذا در همین جـا از بسـیجیان تقدیـر میکنیـم کـه همـواره پـای کار بسـیج
بـرای بـه ثمـره نشـاندن این انقلاب تا دسـتیابی بـه حکومت جهانـی عدل و
ارزشهـای ایمانـی تلاش میکنند.
آیتاللـه دژکام بـا یـادآوری فرمایشـات رهبـر معظـم انقلاب دربـاره بسـیج
کـه فرمودنـد همـه مـردم بسـیجی هسـتند ،گفـت :امـروز بسـیجیان در
عرصههـای مختلـف حضـور پیـدا کردهانـد کـه جـای قدردانـی دارد و از آنان
میخواهیـم کـه تـا آخـر پـای آرمانهـای امـام و شـهدا بایسـتند.
عضـو مجلـس خبـرگان رهبری بیـان کرد :بحمد الهـی امـروز جوانانی که در
ً
عرصههـای مختلـف بسـیج حضـور یافتهانـد عمومـا از نسـل چهـارم انقالب
هسـتند کـه بایـد بـه آنـان افتخار کـرد و ایـن در حقیقـت اعالمی به دشـمنان
اسـت کـه بداننـد همچنـان در مسـیر انقلاب اسلامی و آرمانهـای آن
محکـم و اسـتوار ایسـتادهایم.

انقالب اسالمی برپایه بسیج مردمی تشکیل شده است
تولیـت آسـتان مقدس حضرت شـاهچراغ(ع) گفـت :انقالب اسلامی برپایه
بسـیج مردمی تشـکیل شـد و تـا بـه امـروز بـر همیـن پایـه بـه درسـتی حرکـت
کرده اسـت.
حجتاالسلام ابراهیـم کالنتـری گفـت :بسـیج در حقیقـت ریشـه در
آموزههـای انبیـای الهـی دارد یعنـی پایـه و اسـاس کار تمـام پیامبـران الهـی
کـه در طـول تاریـخ مبعوث شـدند ،برای هدایـت و راهنمایـی تودههای مردم
بـر مبنـای حضـور مـردم بـوده اسـت.
وی ،نمونـه بـارز ایـن قضیـه را حضـور مـردم در زمـان پیامبـر مکـرم اسلام
(ص) دانسـت و افـزود :اگـر تاریخ اسلام را بـا دقت مراجعـه و مطالعه دقیق
داشـته باشـیم ،متوجه خواهیم شـد که اسـاس شـجره طیبه بسـیج در عصر
پیامبـر گرامی اسلام (ص) پایهگـذاری شـده اسـت.
حجـت االسلام کالنتـری ادامـه داد :از همـان تاریـخ تـا امـروز وقتـی نـگاه
میکنیـم امـت اسلام هر جا بـر مبنای تفکر بسـیجی و ارزشهای بسـیجی
ً
حرکـت خـود را انجـام داده اسـت ،قطعـا به پیروزی رسـیده اسـت.
تولیـت آسـتان مقـدس شـاهچراغ (ع) بیان کـرد :پایه و اسـاس انقالب کبیر
ایـران اسلامی که بـه رهبـری امـام انجـام گرفـت ،تودههـای مـردم بودنـد و
همیـن مـردم بسـیج شـدند و بـا انجـام وظیفـه و شـناخت و عمـل بـه تکلیف
الهـی مسـیر انقلاب را همـوار کردنـد و بحمـد الهـی تـا بـه امـروز انقلاب
اسلامی بر پایـه بسـیج مردمـی و افتخارآفرینیهـای بسـیج ایـن مسـیر را بـه
درسـتی ادامـه داده اسـت.
بسـیج در دوران کرونـا  ١٨خدمـت ویـژه بـه مـردم فـارس ارائـه
کر د

فرمانـده سـپاه فجـر اسـتان فـارس گفـت :بسـیج در عصـر کرونـا بـه کمـک
کادر درمـان شـتافت و  ١٨خدمـت ویـژه بـه اقشـار مختلـف مـردم ارائـه کرد.
سـردار یداللـه بوعلـی بیـان کـرد :تجمـع بسـیجیان بـا عنـوان نمایـش اقتدار
بسـیج در اسـتان فـارس و همزمـان در میـان  ۳۶شهرسـتان اسـتان فـارس
و همزمـان بـا سراسـر کشـور آغاز شـد و سـربازان والیت نشـان دادنـد در هر
صحنـهای کـه مقـام معظـم رهبـری بـه آن اشـاره کننـد پـای کار بـوده و در
تلاش انـد تـا منویـات مقـام معظـم رهبـری را محقـق کنند.
وی افـزود :یکـی از اصـول برجسـته بسـیج انعطافپذیـری ایـن نهـاد مقدس
اسـت کـه در هـر زمـان و هـر جـا که نیـاز به حضـور بسـیجیان وجود داشـت
بسـیج بـه سـرعت در صحنه حاضر شـده و نسـبت بـه خدمترسـانی به مردم
اقـدام کـرده اسـت کـه از جلوههـای ایـن خدمـت رسـانی میتـوان به هشـت
سـال جنـگ تحمیلـی ایجـاد امنیـت در جامعـه محرومیـت زدایـی کمـک به
محرومیـن و کمـک بـه نیازمنـدان در بالهـای طبیعـی و کرونـا اشـاره کرد.
بوعلی یاد آور شـد :خدمات ارائه شـده توسـط بسـیج نشـان دهنده آن اسـت
کـه ایـن نهـاد مقدس اثرگـذار و همـواره همراه با انقالب اسـت بسـیجیان در
اسـتان فـارس همـواره پـا در رکاب والیت دارند و نسـبت به خدمت رسـانی به
اقشـار مختلف مـردم اقـدام میکنم.
فرمانـده سـپاه فجـر فـارس افـزود :بسـیج در عصـر مقابلـه بـا کرونـا زمانـی
کـه کادر درمـان خسـتگی بیـش از حـد داشـتن در صحنـه حضـور پیـدا کـرد
تـا نسـبت بـه بیماریابـی مقابلـه بـا کرونـا و واکسیناسـیون اقـدام کننـد ایـن
در حالـی اسـت کـه بسـیج علاوه بـر ایـن حـوزه کمکهـای قابـل توجهـی
بـه مسـکن محرومیـن معیشـت مـردم تهیـه لـوازم تحریـر و جهیزیـه و هفـت
مرحلـه آزادی زندانیـان را در دسـتور کار داشـت.

در نشست هماهنگی وهماندیشی همیاران ترافیک مطرح شد؛

فرهنگ سازی باید از کودکی آغاز شود
عصرمردم:
نایـب رییـس مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنگسـاز
شـیراز در نشسـت هماهنگـی وهماندیشـی همیـاران
ترافیـک در سـالن اجتماعـات شـهرداری منطقـه پنـج
گفـت :تعـداد ۱۲۵همیار مهربـان ترافیک در شـیراز در
زمانهـای پـر ترافیـک در  ۷تقاطـع اصلـی شـهر حضـور
فعـال دارنـد تـا در تسـهیل ترافیـک بـا پلیـس همکاری
کنند
دکتـر عبدالمحمـد طاهـری بـا اشـاره بـه اینکه  ۵سـال
از آغـاز فعالیـت همیـاران مهربـان ترافیـک میگـذرد
افـزود :مهمتریـن شـرط بـرای داوطلبـان همیـار
مهربـان ترافیـک سلامت نفـس اسـت و پـس از احراز
صالحیـت ایـن افـراد بـرای آمـوزش معرفـی و کار خـود
را شـروع میکننـد شـایان ذکـر اسـت در ایـن جلسـه
کـه بعـد از شـیوع کرونـا برگـزار شـده پنجـاه نفر شـرکت
کردنـد که بیسـت نفـر از آنها نیـروی داوطلـب مردمی از
آحـاد جامعـه بـه عنـوان همیـار مهربـان ترافیـک وقـت
خـود را نـذر و در سـطح شـهر و بویـژه در تقاطع هـای
پرتـردد آمـوزش شـهروندی می دهنـد و نقـش خـود را

ایفـا می کننـد.
وی اظهـار داشـت:در همـه کشـورهای دنیـا بـرای
رعایـت قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی در ابتـدا از قهریـه
اسـتفاده میکننـد ماننـد آنچـه در زمینـه بسـتن کمربنـد
ایمنـی انجـام شـد امـا معتقدیـم در کنـار اعمـال قانـون

متخلفیـن بایـد اقدامـات فرهنگـی هـم صـورت گیـرد.
سـرگرد عبدالعظیم مباشـری کارشـناس فرهنگـی اداره
آمـوزش پلیـس راهـور نیـز در خصـوص افزایـش علـت
افزایـش تعـداد تلفـات انسـانی عابـر پیـاده در شـیراز
گفـت :با توجـه به اینکه شـیراز و فارس کریـدور جنوبی

کشـور هسـتند و فـارس دارای طوالنـی تریـن مسـیر
جاده هـای کشـور اسـت و شـاهد ترددهـای زیـادی
هسـتیم کـه بسـیاری از ایـن تصادفـات به همیـن دلیل
است.
سـرگرد عبدالعظیـم مباشـری ادامـه داد:یکـی دیگـر از
عوامـل در ارتبـاط با افزایـش تلفات عدم رعایـت قوانین
و تخلفـات رانندگـی اسـت کـه در بسـیاری از حـوادث
علـت تصادفـات عامـل انسـانی اسـت .
وی بـا اشـاره بـه ارتقای سـطح کیفـی خودروهـا و نقش
آنهـا در تصادفـات در کنـار فرهنـگ سـازی بـر ضرورت
فرهنگسـازی از پیـش دبسـتانی تـا دبسـتان و مقاطـع
باالتـر تاکیـد کـرد و گفـت :فـرد قانون مـدار همـواره به
همـه قوانیـن احتـرام میگـزارد همـان چیـزی کـه در
سـالهای گذشـته در زمینه بسـتن کمربند ایمنی شـاهد
آن بودیـم.
در پایان این مراسـم به شـکل پرسـش و پاسـخ همیاران
مهربـان ترافیـک نقطـه نظراتـی پیرامون حـوزه ترافیک
شـهری بیـان کردنـد و مسـئولین مربوطه در ایـن رابطه
پاسـخ دادند.

تجلیل از فرمانده ،اعضای شورا و فرماندهان پایگاههای حوزه مقاومت بسیج
ادارات کل شهدای شهرداری شیراز
عصرمردم:
آییـن تجلیـل از فرمانـده ،اعضـای شـورای و
فرماندهـان پایگاههای حـوزه مقاومت بسـیج ادارات
کل شـهدای شـهرداری شـیراز برگـزار شـد.
شـهردار شـیراز در ایـن آییـن ضمـن تبریـک هفتـه
بسـیج گفـت :فرصتـی کـه خداونـد بـرای مـا در
مجموعـه شـهرداری به منظور خدمتگـزاری به مردم
فراهـم کـرده ،بـه سـرعت می گـذرد و آن چیـزی کـه
باقـی میمانـد مجموعـه ای از خدماتـی اسـت که به
عنـوان یک بسـیجی بـه شـهروندان ارائـه می دهیم.
سـید احسـان اصنافـی افـزود :بایـد حواسـمان
باشـد کـه رفتـار مـا چـه افـرادی را جـذب نظـام و
اسلام می کنـد بنابرایـن بایـد الگـو باشـیم و فرصـت
خدمت رسـانی را غنیمـت بشـماریم و در خدمتگزاری
نمونـه و پیشـتاز باشـیم.
آرش فـرجزاده فرمانـده حـوزه مقاومت بسـیج ادارات
کل شـهدای شـهرداری شـیراز نیـز در ایـن آییـن
گفت :تشـکر می کنم از بسـیجیان شـهرداری شـیراز
کـه عنوان حوزه منتخب کشـوری در بسـیج اقشـار را
بـه ارمغـان آوردند.
مهنـدس فـرج زاده اضافـه کـرد :سـخنان مقـام
معظـم رهبـری در خصـوص بسـیج و بسـیجیان،
شـاکله اقداماتـی اسـت کـه بـرای بسـیج پیـش بینی
شـده و بایـد ایـن رهنمودهـا سـرلوحه اقدامـات مـا

باشـد.
قائـم مقـام شـهردار شـیراز بـا اشـاره بـه چگونگـی
شـکلگیری بسـیج و اهـداف آن در دوره هـای
مختلـف همچـون جنـگ تحمیلـی ،سـازندگی،
امـور فرهنگـی اقدامـات علمـی و  ...خاطرنشـان
کـرد :جـای بسـی خوشـحالی اسـت کـه امـروز
یکـی از مهمتریـن آرمانهـای بنیانگـذار جمهـوری
اسلامی درخصوص تشـکیل ارتـش  ۲۰میلیونـی
محقـق شـده و اعضـای بسـیج کشـور از مـرز ۲۰
میلیـون نفـر عبـور کـرده اسـت.
وی ضمـن برشـمردن سـرفصل های کاری و ملاک
عمـل حـوزه بسـیج شـهدای شـهرداری شـیراز
افـزود :از شـاخص های دهگانـه تفکـر و فرهنـگ
بسـیجی براسـاس بصیـرت و آ گاهـی می تـوان بـه
مـواردی همچـون عمـل صالـح و پرهیـزکاری ،ایثـار
و اسـتقامت ،نیایش و خودسـازی ،محبت و احسـان،
اعتقـاد بـه حکومـت اسلامی و والیـت فقیـه ،توجـه
ویـژه بـه روحانیت ،حریـت و شـهامت ،مردمی بودن،
آ گاهـی و علـم آموزی ،نظـم و آمادگـی رزمی ،هویت
و فرهنـگ پذیـری کـه بایـد ملاک عمـل مـا باشـند.
دشـمن شناسـی ،توجه به رعایت شـئونات اسلامی،
عدالـت اجتماعـی ،مطالعـه و بـه روز بـودن و نـگاه
جهانـی داشـتن از دیگـر ویژگیهایـی بـود کـه
فرمانـده حـوزه مقاومـت بسـیج ادارات کل شـهدای

شـهرداری شـیراز بـه آنهـا اشـاره کـرد و از جملـه
انتظـارات از فرماندهـان پایـگاه مقاومـت بسـیج و
بسـیجیان برشـمرد.فرج زاده ادامـه داد :خوشـحالم
کـه فعالیتهـا ،اقدامـات و برنامه هـای حـوزه بسـیج
شـهدای شـهرداری شـیراز در سـطح کشـور نیز مورد
توجـه قـرار گرفتـه اسـت.
وی اظهـار کـرد :فعالیت هـای بسـیج شـهدای
شـهرداری شـیراز در دو حـوزه درون سـازمان و
برون سـازمانی گسـترده اسـت .در حـوزه درون
سـازمانی می توان بـه فعالیتهای آموزشـی ،عملیاتی،
سـتادی و پرسـنلی اشـاره کـرد.
فـرج زاده اقدامـات در حوزه هـای فرهنگـی و
مناسـبتی ،مذهبـی ،اجتماعـی ،سلامت و ورزش
را از جملـه فعالیتهـای بـرون سـازمانی حـوزه بسـیج
شـهدای شـهرداری شـیراز برشـمرد.
فرمانـده حـوزه مقاومـت بسـیج ادارات کل شـهدای
شـهرداری شـیراز افزود :در حوزه زنان بی سرپرسـت
و بدسرپرسـت تلاش کردیم با راه انـدازی غرفه های
تولید ماسـک اشـتغال زایـی کنیم و هـم اکنون ۲۰۰
نفـر تحت پوشـش قرار گرفته اند و بـا در اختیار دادن
غرفه هایـی بـه آنهـا بـرای فـروش تولیـدات خـود ،از
نظـر اقتصـادی کمک شـایانی به آنها شـده اسـت.
برگـزاری میزهـای خدمـات جهـادی ،تهیـه و توزیـع
بسـته های معیشـتی ،چـاپ و نصـب بنـر ،تولیـدات
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فضـای مجـازی ،برگـزاری مناسـبت های مختلـف
مذهبـی و فرهنگـی ،توزیـع بسـته های بهداشـتی
مبـارزه بـا کرونـا ،خریـد کپسـول اکسـیژن در مـوج
پنجـم کرونا ،ضدعفونـی ادارات ،پیگیـری راهاندازی
مراکـز تزریـق واکسـن و  ...از دیگـر فعالیت هـای
حـوزه مقاومـت بسـیج شـهدای شـهرداری
شـیراز بـود کـه مهنـدس فـرج زاده بـه آنهـا اشـاره
کرد.
وی در خصوص اقدامات برون سـازمان حوزه بسـیج
شـهدای شهرداری شـیراز افزود :پیرو دسـتورالعملی
کـه از مجموعـه سـپاه فجـر داشـتیم ،آموزش هـای
متعـدد و بابرنامـه ای همچـون آموزشـهای ایسـت
و بازرسـی ،تیرانـدازی ،شـناخت اسـلحه و  ...را
پیش بینـی و اجـرا کردیـم .همچنیـن تکریـم خانواده
شـهدا از دیگـر برنامه هـای شـاخص ایـن حـوزه بود.
براسـاس ایـن گـزارش ،حـوزه مقاومت بسـیج ادارات
کل شـهدای شـهرداری شـیراز به عنوان موفق ترین
حـوزه قشـری بسـیج ادارات و کارمنـدان در سـطح
کشـور انتخـاب و در ششـمین جشـنواره ملـی مالـک
اشـتر از حـوزه بسـیج شـهدای شـهرداری تجلیـل
شـد .در ایـن راسـتا طـی مراسـمی از آرش فـرج زاده
فرمانـده حـوزه مقاومـت بسـیج ادارات کل شـهدای
شـهرداری شـیراز و تنی چند از بسـیجیان شـهرداری
تقدیر شـد.

فرهنگ سازی باید از کودکی آغاز شود
نایب رییس مجمع خیرین شهرســاز و فرهنگســاز شــیراز در نشست هماهنگی
وهماندیشی همیاران ترافیک در سالن اجتماعات شهرداری ...

استاندار فارس وعده داد:

حل بخشی از مشکل آب ارسنجان تا تابستان آینده
ایسـنا :اسـتاندار فـارس یکـی از مشـکالت اصلـی ارسـنجان ،خصوصـا روسـتاهای ایـن شهرسـتان را آب
آشـامیدنی بـه ویـژه در فصـل گرم سـال دانسـت و ابـراز امیدواری کرد که تا قبل از تابسـتان سـال آینده ،بخشـی
از مشـکل رفـع شـود.
دکتـر محمدهـادی ایمانیـه در پایـان سـفر بـه شهرسـتان ارسـنجان بـه خبرنـگاران گفـت :یکـی از بیشـترین
مشـکالت به ویژه در روسـتاهای شهرسـتان ارسـنجان تامین آب آشـامیدنی اسـت که تالش خواهیم کرد پیش
از آغاز تابسـتان قسـمتی از مشـکالت را با اصالح شـبکه های آب رسـانی و تکمیل پروژه های جدید حل کنیم.
ایمانیـه در ارتبـاط بـا آب مـورد نیـاز کشـاورزی نیـز گفـت :تلاش میکنیـم بـا اسـتفاده از آنچـه تکنولوژی هـای
جدیـد امکانپذیـر کـرده اسـت مشـکالت ایـن حـوزه رفع شـود.
بـه اعتقـاد اسـتاندار فـارس ،تکمیـل بیمارسـتان جدیـد ارسـنجان موضـوع دیگـری کـه بـرای مـردم شهرسـتان
درخـور اهمیـت اسـت؛ تلاش میکنیـم علاوه بـر مصوبه دولـت در ارتبـاط با تکمیـل این بیمارسـتان بـا توافقی
کـه بیـن دانشـگاه علـوم پزشـکی و شـهرداری ارسـنجان انجـام میشـود تکمیـل ایـن پـروژه سـرعت گیرد.
شـبانه روزی شـدن درمانگاه هـای مسـتقر در روسـتاهای خبریـز و شـورآب از دیگـر درخواسـت های مردمی ایـن
مناطـق بـود کـه اسـتاندار فـارس در ایـن خصـوص نیـز گفـت :بـا همـکاری دانشـگاه علـوم پزشـکی بـه زودی
شـاهد تحقـق ایـن خواسـته مردمی خواهیـم بود.ایمانیـه خاطرنشـان کـرد کـه تبدیـل بـه بخـش شـدن ترکیبی از
روسـتاهای شـورآب و خبریـز را پـس از تفاهمی کـه اتفـاق خواهـد افتـاد شـخصا پیگیـری خواهـم کـرد.
وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه پـروژه جـاده ورودی ارسـنجان تـا پایان سـال تکمیل شـود و در ارتباط با آموزشـکده
علـوم پزشـکی مسـتقر در ارسـنجان نیـز ابـراز امیـدواری کرد کـه با تفاهمی کـه بـه زودی بین خیرین و دانشـگاه
علـوم پزشـکی انجـام خواهـد شـد ،بتوانیم این پـروژه را فعـال کنیم.
ایمانیـه بـا اشـاره بـه اهمیـت پـروژه آبرسـانی بـه شـهر ارسـنجان ،خاطرنشـان کـرد :هفتـه آینـده نشسـت بـا
سـرمایه گـذار و پیمانـکار و اسـتانداری ،آب منطقـه ای و آبفـا برگـزار خواهیـم کـرد و امیدواریم با کمـک نماینده
ایـن منطقـه در مجلـس شـورای اسلامی بتوانیم اعتبـارات الزم بـرای تکمیـل پـروژه را تامیـن کنیـم و پیـش از
شـروع فصـل گـرم مشـکل تامیـن آب را رفـع کنیم.
ایمانیـه بـا بیـان اینکـه تکمیـل چنـد پروژه ورزشـی و همچنیـن کتابخانه ارسـنجان که  ۱۳سـال اسـت نیمه تمام
باقـی مانـده از دیگـر مـواردی بـود که مد نظـر قرار گرفته اسـت.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه بازدیـد از پـروژه خیـر سـاز مرکـز دیالیـز در ایـن شهرسـتان ،گفـت :ایـن پروژه توسـط
خیـر محتـرم آقـای ابراهیمی شـروع شـده و دارای بخشهـای پژوهشـی و مرکـز دیالیز بـا  ۲۴تخـت و همچنین
درمانـگاه تخصصـی و فـوق تخصصـی اسـت و در جلسـه ای کـه بـه زودی بـا ایشـان خواهیم داشـت به بررسـی
مسـائل مربـوط بـه تکمیـل ایـن مرکـز بپردازیم.اسـتاندار فـارس همچنین عنـوان کـرد :توافق کردیـم  ۵۰درصد
آمـاده سـازی جـاده بیـن ارسـنجان و مرکـز دیالیـز کـه بـه خوبـی و زیبایـی سـاخته شـده با کمـک خیـر محترم و
 ۵۰درصد از سوی دولت تامین اعتبار شود تا بتوانیم در چند ماه آینده از این مرکز استفاده کنیم.
ایمانیـه همچنیـن بـه اقدامـات در خـور تقدیـر یـک سـازمان مـردم نهـاد در ارسـنجان اشـاره کـرد کـه در حادثـه
آتشسـوزی جنگل هـای منطقـه ،فعالیت هـای اثـر بخشـی انجـام دادهانـد و اضافـه کـرد :حرکـت زیبـای ایـن
گـروه میتوانـد بـه الگویـی بـرای کل کشـور تبدیـل شـود.

دوره آموزشی پایش ترانسفورماتورها
در شرکت برق منطقه ای فارس برگزار شد
عصرمردم:
معـاون بهـره بـرداری شـرکت برق منطقه ای اسـتان فـارس از برگـزاری دوره آموزشـی پایش ترانسـفورماتورها در
ایـن شـرکت خبـر داد و بیـان داشـت  :بـا توجـه بـه اینکـه عامـل اصلـی حـوادث ترانسـفورماتورها در سـال های
اخیـر وجـود ضعـف عایقـی در ایـن دسـتگاهها مخصوصـا بوشـینگ ها بـوده اسـت این دوره آموزشـی بـا حضور
 22نفـر از کارشناسـان برگزار شـد .
مهـدی توکلـی بـه برخـی از حـوادث ناشـی از اختلاالت در ترانسـفورماتورها اشـاره کـرد و افـزود :بسـیاری از
حـوادث منجـر بـه آتش سـوزی و خسـارات شـدید بـه ترانسـفورماتورها ناشـی از ضعف عایقـی بوده اسـت لذا در
راسـتای تقویـت پایـش وضعیـت ترانسـفورماتورها ،دوره آموزشـی تخصصی تسـت تانژانـت دلتا و ظرفیـت خازنی
بـا همـکاری دفتـر آمـوزش و امـور انتقـال نیـروی شـمال و غـرب و دفتـر روابـط عمومی بـه مـدت سـه روز در
تاریخ هـای  8تـا  10آبـان  1400در مجتمـع آموزشـی و پژوهشـی فـارس و ناحیه بهره برداری شـیراز( 3ایسـتگاه
شـهید ملـک مکان) برگزار شـد .بر اسـاس آنکـه از سیسـتم های عایقی ترانسـفورماتورها و بوشـینگ ها ،جریان
نشـتی کمی عبـور می کنـد کـه موجـب بـه وجـود آمـدن تلفـات در عایـق می گـردد .آزمایـش ضریـب تلفـات
عایقـی (تانژانـت دلتـا) و ظرفیـت خازنـی مشـابه آزمایـش مقاومـت عایقـی (میگـر) اما با منبـع جریـان متناوب و
نشان دهنده کیفیت کل عایقهای بکار رفته در ترانسفورماتور است.
در این برنامه آموزشی اندازه گیری تانژانت دلتا و ظرفیت خازنی در محل و مقایسه آن با مقادیر اندازه گیری شده
در کارخانـه در تشـخیص عیـوب احتمالـی و کیفیت سیسـتم عایـق کاربرد مورد بررسـی قرار گرفت انـدازه گیری
ضریـب تلفـات عایقـی بـرای یـک ترانسـفورماتور بین سـیم پیچ های مختلـف همچنین بین سـیم پیچ هـا با بدنه
انجـام می شـود .چنـان کـه اسـتقامت عایقـی اجـازه دهـد تـا ولتـاژ  10کیلوولـت می تـوان آزمایـش را انجـام داد.
اثـر درجـه حـرارت در ضریـب تلفـات عایقـی زیـاد اسـت لـذا بـا اسـتفاده از ضرایـب ،مقادیـر بـه مبنـای  20درجه
سـانتیگراد تبدیـل و بـا هـم مقایسـه می شـوند .مقادیـر بـه دسـت آمـده بـا مقادیـر انـدازه گیـری شـده در کارخانه
مقایسـه می شـوند .چنانچـه مغایرتهـا زیـاد باشـد بایـد عملیات تصفیـه فیزیکـی روغن ترانسـفورماتور انجام شـود
تـا مقـدار آن بـه میـزان قابل قبول برسـد.
ایـن دوره بـا همـکاری دفتـر آمـوزش و امـور انتقـال نیـروی شـمال و غـرب به مدت سـه روز زیـر نظر اسـتاد دوره
مهنـدس بشـکار بـا حضـور  22نفر از کارشناسـان نواحی بهره برداری شـمال و غرب برگزار شـد کـه روزهای اول
و دوم بصـورت نظـری در مجتمـع آموزشـی و پژوهشـی فـارس و روز دوم بصـورت عملـی در ناحیـه بهـره برداری
شـیراز 3برگزار گردید.

همایش بسیجیان در فراشبند
بحرانی فرد/فراشبند
سـرهنگ محمدپورمنتصری فرماندهی سـپاه ناحیه فراشـبند در سـخنانی به مناسـبت گرامیداشـت هفته بسـیج
بیـان کـرد  :در زمانی کـه تـازه انقلاب اسلامی ایران بـه پیـروزی رسـیده بـود و کشـور بـا مشـکالت عدیـده ای
همـراه بـود  ،امـام راحل با تشـکیل بسـیج مسـتضعفین در سـال  ۱۳۵۸باعث حضور گسـترده مـردم در پایگاهها
و مسـاجد شد.
وی در ادامـه افزودنـد  ۹ :مـاه پـس از تشـکیل بسـیج ،جنگ  ۸سـاله بـه ما تحمیل شـد در زمانی که سـپاه هنوز
انسـجام نداشـت  ،بسـیج بـا حضـور خوب خود توانسـت دشـمن را به عقـب براند.
فرمانـده سـپاه ناحیه فراشـبند یادآورشـد :دشـمنی که می خواسـت  ۴۸سـاعته ایـران را به تصرف خـود دربیاورد ،
درحالیکه  ۸سـال به واسـطه جوانمردی و از خود گذشـتگی بسـیجیان  ،دشـمن زمینگیر شـد
سـرهنگ پورمنتصری بیان داشـت  :درطول  ۸سـال جنگ تحمیلی  ۸۵۰۰۰ ،شـهید بسـیجی را تقدیم انقالب
کردیم که این شـهدا باعث سـرافرازی انقالب شـدند و بسـیج نقش به سـزایی داشـت.
سـرهنگ پاسـدار پورمنتصـری خاطـر نشـان کـرد :بعـد از جنـگ تحمیلـی بسـیج در عرصه هـای مختلـف ،
سـازندگی  ،بهداشـت و درمان  ،فرهنگی  ،اجتماعی  ،امنیتی ،سـایبری و در بحث کمک به اقشـار آسـیب پذیر
در زمـان همـه گیـری ویـروس کرونـا ،فعالیـت خـوب و موثری داشـته اسـت .
وی گفت  :اگر حوادثی مثل زلزله و سیل درکشور حادث شود  ،بسیج اولین گروهی است که همراه هالل احمر
و یا زودتر از آن در کنار مردم قرار می گیرد و خدمات رسانی می کند.
وی همچنین به ویژگیهای بسـیجیان اشـاره کرد و گفت  :بسـیج هم پیشـرو اسـت و هم پیشـبرنده  ،بسـیج اهل
غافلگیـری نیسـت بلکه همیشـه برنامـه دارد و در مقابل هر تهدیدی آماده دفاع اسـت.
فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه فراشـبند یـادآور شـد  :بسـیج اهـل جنـاح بـازی نیسـت  ،بسـیج گـوش به
فرمـان والیـت اسـت  ،بسـیج لشـگر انقلاب اسـت و متعلـق بـه هیـچ گروهـی نیسـت .
سـرهنگ پـور منتصـری در خاتمـه گفتنـد  :انشـاالله بـا خدمـات بسـیج در گام دوم انقلاب  ،پرچـم انقلاب
اسلامی به پرچـم آقـا امـام زمـان متصـل خواهـد شـد.

کاشت چغندرقند پاییزه برای نخستین بار در شهرستان فراشبند
بحرانی فرد/فراشبند
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند از کاشـت چغنـدر قنـد پاییـزه در سـطح  ۵۰هکتـار بـرای اولیـن بـار
درمـزارع ایـن شهرسـتان خبـر داد.دکتـر فرامـرز نوعـی در گفتگویـی اعلام نمـود :در راسـتای سیاسـت های
اقتصـاد مقاومتـی و سیاسـت های صرفـه جویـی در مصـرف آب کشـاورزی و بهینـه سـازی مصـرف آب و تغییـر
الگـوی کشـت ،کارشناسـان ایـن شهرسـتان اقـدام بـه ترویـج کشـت چغندرقنـد پاییـزه نمودنـد.
وی در ادامـه بیـان کـرد :چغندرقنـد نسـبت به شـرایط مختلف محیطی از جمله سـرما ،گرما ،شـوری و خشـکی
ً
دارای سـازگاری نسـبتا زیـادی می باشـد و پیـش بینـی می گردد بیـش از 4هزارتن محصـول چغندر قنـد ازمزارع
این شهرسـتان برداشـت و روانه بازار شـود.

سالمت
پنجشنبه  4آذر 1400

اثرات جدید ویروس کرونا بر گوش

باشــگاه خبرنگاران :حتی با گذشــت دو سال از شــیوع ویروس کرونا ،دانشمندان به کشف
چیزهای جدید در مورد این ویروس و بیماری ناشــی از آن از جمله تأثیر کووید ۱۹-بر شنوایی
و گوش پرداخته اند.
برخی از افرادی که به ویروس کرونا مبتال شــده اند عالئمی مانند کاهش شــنوایی و وزوز
گوش (خس خس مزمن در گوش) را گزارش میکنند .عالوه بر این ،گزارشهایی نیز از ســایر
عالئم مرتبط با گوش مانند تعادل ضعیف وجود دارد.
بــرای آزمایش این گزارشها و درک اینکه آیا ویــروس کرونا بهخصوص برای گوش مضر
اســت ،محققان  ۱۰مورد از بیماران مبتال به کرونا را که مشــکالت گوش یا شــنوایی داشتند،
جمعآوری کردند .محققان عالوه بر آزمایش بر روی موشهای بازیابی شــده ،آزمایشاتی را نیز
انجام دادند.
محققان در ابتدا توانستند مدلهای سلولی آزمایشگاهی را در شرایط آزمایشگاهی تولید کنند
که عفونت را در گوش داخلی نشان میدهد تا مکانیسمی را ایجاد کنند که توسط آن کووید۱۹-
برای گوش و مجرای شنوایی مسری و مضر است.
به این ترتیب ،آنها کشــف کردند که در داخل گــوش ما گیرندهای به نام  ۲ ACEوجود
دارد که در مطالعات قبلی به عنوان مســیر احتمالی ویــروس  ۲-SARS-CoVبه عنوان
عامل ابتال به کرونا ،شناســایی شده اســت .عالوه بر این ،آنها در مدل سلولی دو عامل دیگر
را شناســایی کردند که به نفوذ ویــروس کمک میکننــد TM ۲ PRSS :و .FURIN
یعنی به طور کلی ویروس کرونا شرایط کام ً
ال مساعدی برای عفونت گوش دارد.
در داخل گوش ما نیز ســلولهای شوان وجود دارد که نوع دیگری از سلولهای مورد عالقه
ویروس کرونا هســتند و ســلولهای مویی نیز وجود دارند که به عنوان نقطه نفوذ ارجح برای
پاتوژنها نیز شناخته میشوند .وقتی همه این نکات کنار هم قرار میگیرند ،گوش به عنوان یک
محیط واقعا دوستانه به تصویر کشیده میشود و امکان انتشار ویروس کرونا را فراهم میکند.
محققان نوشــتند :در مطالعه ما ،میبینیم که سلولهای گوش انسان و موش دارای ساختار
مولکولی هستند که اجازه نفوذ ویروس کرونا را میدهد.
آنها افزودند« :تحقیقات همچنین نشــان داد که ویروس کرونا قادر اســت به ســلولهای
خاصی در گوش داخلی نفوذ کند و آنها را آلوده کند .نتیجه گیری ما این اســت که عفونت در
گوش داخلی ممکن است علت مشکالت شنوایی و تعادل باشد که بیماران کرونایی و ...در حال
بهبودی از آن رنج میبرند».
اگرچه این مطالعه تنها  ۱۰مورد از بیماران مبتال به کرونا را با مشــکالت گوش یا شــنوایی
مورد بررسی قرار داد ،ه است ،اما میتوان از آنها عالئم احتمالی را که بیماران کرونا در گوش
خود دارند اســتنباط کرد .برای هر  ۱۰مورد ،عالئم تقریب ًا مشــابهی از جمله اختالل شــنوایی
خفیف ،وزوز گوش و سرگیجه گزارش شده است .با توجه به اینکه ویروس چگونه این آسیب را
ایجاد میکند ،محققان  ۳روش اصلی را شناسایی کردند :اول ،ویروس سلولهای مویی حلزون
شنوایی را که نقش مهمی در شنوایی دارند ،آلوده کرده و از بین میبرد.
ثانی ًا ،ویروس سلولهای موی دهلیزی را که موی کوچکی هستند که وظیفه آنها نظارت بر
تغییرات حرکتی اســت (مث ً
ال هنگام چرخاندن سر ،افزایش یا کاهش سرعت و غیره) آلوده کرده
و میکشــد  -این آسیب ممکن اســت خود را در مشکالت تعادل نشان دهد؛ و سوم ،آسیب به
ســلولهای عصبی دهلیزی یا شنوایی ،دو سلولی که وظیفه آنها انتقال سیگنالهای عصبی از
گوش داخلی به مغز است.

یک مکمل غذایی که به شدت سرطان زاست

باشــگاه خبرنگاران :یک مطالعه پزشکی نشــان داد که مصرف مکمل غذایی «سلنیوم» با
ویتامین « »Eخطر ابتال به سرطان پروستات را در مردان تا  ۹۱درصد افزایش میدهد.
بر اســاس مطالعه  ۳۵۰۰۰نفر که توســط روزنامه بریتانیایی «اکســپرس» به نقل از مجله
موسسه ملی سرطان منتشر شده ،دانشمندان میخواستند مزایای بالقوه مکملهای غذایی برای
پیشگیری از سرطان را تعیین کنند ،اما آنها اعالم کردند که این تحقیق به سرعت پس از کشف
این که منجر به سرطان میشود متوقف شد.
نتایج نشــان داد که ســلنیوم برای افرادی که در ابتدا ســطوح پایینی از این ماده معدنی در
بدن خود داشــتند ،خطرناک نیست .با این حال ،بیمارانی که غلظت باالیی داشتند ،با استفاده از
دوزهای اضافی ،شانس ابتال به سرطان پروستات در آنها  ۹۱درصد افزایش یافت.
دکتر آلن کریســتال عضو مرکز تحقیقات ســرطان فرید هاچینســون در سیاتل ،و یکی از
شــرکت کنندگان در این مطالعه ،توصیه کرد که مصرف ســلنیوم با ویتامین  Eرا متوقف کنید،
زیرا آنها فواید ثابت شدهای ندارند ،بلکه برعکس ،خطرات را افزایش میدهند.

مواد غذایی که فشار خون را کاهش میدهند

باشگاه خبرنگاران :بیماریهای قلبی عروقی عامل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان هستند
و فشار خون نیز یکی از مهمترین عوامل این عارضه است .از طرفی مطالعات مختلف تاثیر رژیم
غذایی و نوع تغذیه را بر سالمت قلب بارها تایید کرده است.
بر اساس مطالعات محققان دانشگاه پنسیلوانیا ،افزودن  ۶.۵گرم ادویه یا سبزی معطر به غذا
که معادل  ۱.۳قاشــق چایخوری است ،نقش مهمی در کاهش فشار خون و به تبع آن سالمت
قلب دارد .در این مطالعه آمده اســت وقتی غذا با ادویه و سبزی معطر طعمدار میشود ،مصرف
مــواد مضری مانند شــکر ،نمک و روغن کاهش مییابد و همین امر در کاهش فشــار خون و
کاهش وزن نقش دارد .از طرفی انواع ادویه مانند فلفل ،زردچوبه و سبزیهای معطر نیز حاوی
مواد مغذی هستند.
در این مطالعه  ۷۱داوطلب شــرکت داده شــدند .بررسی وضعیت سالمت و رژیم غذایی این
افراد نشــان میدهد افرادی که روزانه از ادویه و چاشنیهایی مانند پونه ،ریحان و آویشن ،گرد
لیمو و سایر طعمدهندههای طبیعی و گیاهی استفاده میکنند ،فشار خون پایینتری دارند .برخی
از این افراد از ادویه و ســبزی معطر در تنقالت خود نیز اســتفاده میکنند و برای مثال میوه را
همراه با سبزی معطر مصرف میکردند.
فشــار خون باال یکی از مهمترین معضالت جامعه بهداشــت است .بر اساس بیانیه مشترک
سازمان جهانی بهداشــت و امپریال کالج لندن ،بررسی بیش از  ۱۰۰میلیون نفر بین سنین ۳۰
تا  ۷۹ســال در  ۱۸۴کشور نشــان میدهد تعداد افراد بالغ  ۳۰تا  ۷۹ساله مبتال به فشار خون از
سال  ۱۹۹۰میالدی تاکنون دو برابر شده و از  ۶۵۰میلیون به  ۱.۲۸میلیارد نفر رسیده است.
فشــار خون باال مهمترین عامل بروز بیماریهای قلبی عروقی ،سکته مغزی و بیماریهای
کلیوی و به طور کلی ناتوانی افراد میانســال و سالمند است .نکته جالب توجه آن است که این
عامل کشنده به راحتی قابل تشخیص ،پیشگیری و درمان است.
در ادامه این گزارش آمده اســت در ســال  ۲۰۱۹میالدی بیش از یک میلیارد نفر در سراسر
جهان به فشار خون باال مبتال بودند که اکثرا در کشورهای فقیر و کمدرآمد زندگی میکنند.
هزینه درمان و تشخیص فشار خون بسیار پایین است
با اســتفاده از یک دستگاه سنجش فشــار خون خانگی میتوان فشار خون را در تمام طول
روز کنترل کرد .در صورتی که امکان کنترل فشــار خون در منزل وجود نداشته باشد ،در مراکز
بهداشت محلی نیز میتوان فشار خون را اندازهگیری کرد.
بر خالف بیماریهای دیگر ،داروی فشار خون بسیار ارزان و در دسترس است .با یک قرص
ســاده میتوان این عارضه را کنترل کرد .سازمان جهانی بهداشت چندی پیش حقایقی در مورد
فشار خون منتشر کرد .در این بیانیه آمده است:
حدود  ۱.۲۸میلیارد بزرگســال ۳۰تا  ۷۹سال در سراسر جهان به فشار خون باال مبتال هستند
که دو ســوم آنان در کشورهای فقیر و کمدرآمد زندگی میکنند ۴۶ .درصد از مبتالیان از وجود
بیماری خود اطالعی ندارند و به تبع آن برای درمان و حل مشــکل اقدامی نمیکنند .از هر ۵
مبتال به فشــار خون ،فقط یک نفر فشار خون خود را تحت کنترل دارد و برای آن دارو مصرف
میکند .یکی از مهمترین اهداف جهانی در حوزه بیماریها غیر واگیر ،کاهش میزان شیوع فشار
خون بینسالهای  ۲۰۱۰تا  ۲۰۳۰میالدی تا میزان  ۳۳درصد است.
دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت برای کاهش فشار خون
کاهش مصرف نمک به میزان کمتر از پنج گرم در روز مصرف میوه و سبزی در رژیم غذایی روزانهورزش منظمعدم استعمال دخانیات و مصرف الکلاجتناب از مصرف غذاهای چرب اجتناب از مصرف چربیهای ترانس بررسی روزانه فشار خونجلوگیری از استرس-درمان فشار خون در صورت افزایش
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تبیان :وقتی سرماخوردگی بر بدنتان غلبه میکند
انــگار فقط این ویروس اســت کــه تعیین میکند
بیماریتان چقدر طول بکشد .سرماخوردگی معمولی
یک عفونت ویروســی در گلو و بینی است که به آن
عفونت سیستم تنفســی فوقانی نیز میگویند .انواع
زیادی از ویروسها میتوانند ســبب سرماخوردگی
معمولی شوند اما شایعترین آنها رینوویروس است.
آبریــزش بینی ،گلو درد ،ســرفه ،گرفتگی بینی،
بدن دردهای خفیف و ســردرد و عطسه و تب خفیف
میتواننــد پیش از اینکه بدنتان از شــر ویروس رها
شود شما را سســت و خســته کنند .البته نیازی به
گفتن نیســت که سرماخوردگی شــباهت زیادی با
کووید ۱۹دارد که بیماری تنفســی ناشی از ویروس
جدید کروناســت .اما یک ســرماخوردگی معمولی
واقعا بیخطر اســت ،حتی اگر دو هفته طول بکشد
تا احساس کنید بهتر شدهاید.
بهترین کاری که میتوانید بکنید تا طی ماههای
سرد سال دچار ســرماخوردگی نشوید چیست؟ باید
سرماخوردگی را پیش از اینکه بر بدنتان مسلط شود
متوقف کنید .راههای زیادی وجود دارند که با کمک
آنها میتوانید جلوی ســرماخوردگی را بگیرید و اگر
هم سرماخوردید ،طول مدت بیماری را کوتاهتر کنید.
یکــی از بهترین کارها هیدراته نگه داشــتن بدن با
ســوپها و دمنوشها و ...است .در ادامه راهکارهای
دیگر را بخوانید.
دستگاه بخور را روشن کنید
کم رطوبــت بودن هوا میتوانــد راههای هوایی
بینیتــان را خشــک کرده و بینی نتوانــد آنطور که
باید جلــوی ورود ذرات و یروسها را بگیرد و دچار
ســرماخوردگی شــوید .پس بهتر است یک دستگاه
بخــور تهیه کنید و هر وقت احســاس کردید هوای
داخل خشک است آن را روشن کنید.
دستگاه بخور یا رطوبت ساز کمک میکند غشای
تنفسیتان مرطوب بماند .غشــای خشک در بینی،
توانایی بــه دام انداختن میکروبهــا را ندارد و این
عوامل بیماریزا وارد سیستم بدنتان میشوند.
اما توجه داشــته باشــید که باید دســتگاه بخور
را مرتبــا تمیز کنید زیرا محیط گــرم و مرطوب آن
میتواند زمینهی مســاعدی برای رشد کپک و قارچ
باشد و اگر آلرژی داشته باشید میتواند عالئمتان را
تشدید کند.
ویتامین  Dبدنتان را باالتر ببرید
تحقیقات نشــان میدهد افرادی که ویتامین D
بدنشــان کافی نیســت خیلی بیشــتر در معرض
عفونتهای تنفســیاند که باعث سرفه و خارش گلو
و گرفتگی بینی میشــود .اما افرادی که ویتامین D
بدنشان باالست سیستم ایمنی قویتری دارند و بسیار
کمتر ســرما میخورند .ســلولهای بدن برای فعال
کردن واکنش ایمنی به ویتامین  Dنیاز دارند .برخی
مطالعات نشــان دادهاند مصرف مکمل ویتامین D
روزانــه بــا دوز  ۴۰۰واحــد میتوانــد از ابتــا به
عفونتهای تنفسی پیشگیری کند.
در حال حاضر طبق توصیهی ســازمان بهداشت
جهانی بیشــتر افراد بزرگســال بایــد روزانه حداقل
 ۶۰۰واحــد ویتامین  Dدریافت کننــد اما برخی از
متخصصیــن بیشــتر از این را الزم میدانند .شــما
به ســختی میتوانید فقــط از راه تغذیه ویتامین D
کافی دریافت کنید (زرده تخم مرغ ،سالمون ،گوشت
گوساله ،شــیر و پنیر غنی شده ،قارچ) ،بنابراین بهتر
است با توصیه پزشک مکمل این ویتامین را مصرف
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روشهایی برای کوتاه کردن
دوره سرماخوردگی

کنید.
دستهایتان را بشویید و به چشم و بینی
و دهانتان دست نزنید
شــما بدون اینکه بدانید طی روز بــه دفعات به
صورتتان دســت میزنید .مطالعــهای دریافته افراد
به طور متوســط  ۱۶بار در ســاعت به صورت خود
دست میزنند و این رفتار طی فصول سرماخوردگی
و آنفلوآنزا مضر اســت .وقتی شما از طریق تماس با
فرد آلوده یا لمس ســطح آلوده با ویروس تماس پیدا
میکنید ،در صورتی که دســتهایتان تمیز نباشند و
دســت به صورتتان بزنید آن را وارد بدنتان خواهید
کرد .فراموش نکنید که ویروس با دســت دادن هم
منتقل میشــود .البته طی دو ســال اخیــر به دلیل
پاندمی کرونا ،دســت دادن با افراد ممنوع شده است
و کمک میکند آلودگیها از طریق دست به غشای
موکوس بدنتــان (بینی و دهان) نرســند و مریض
نشوید .ضمنا دستهایتان را مرتبا با آب و صابون به
مدت  ۲۰ثانیه بشــویید و بین انگشتان و زیر ناخنها
را فراموش نکنید .اگر امکان شستشو ندارید حتما از
ضدعفونیکنندهی دست استفاده کنید.
موبایلتان را ضدعفونی کنید
میتوانید بگویید از صبح تا شب گوشی همراهتان
را کجاها میبرید و کجاها میگذارید؟ شــاید شنیده
باشید که ثابت شــده گوشی همراه شــما میتواند
ده برابر بیشتر از توالت آلوده باشد.
گوشــی همراهتان را با دستمال ضدعفونی کننده
تمیز کنید ،فقط اول آن را خاموش کنید و در آخر هم
با پارچهای تمیز و نرم آن را خشــک کنید .هرگز به
گوشیتان مستقیما الکل نزنید.
بیشتر استراحت کنید و استرستان را کم
کنید
هر وقت احساس خستگی میکنید حتما استراحت
کنید .کم خوابی و خســتگی و استرس واقعا میتواند
راه را بــرای ابتال به ســرماخوردگی بــاز کند ،زیرا
باعث میشــود بدنتان کورتیزول زیادی ترشح کند
که هورمونی اســت که میتواند سیســتم ایمنی را

ضعیــف نماید و نتوانید با عفونــت مبارزه کنید .پس
به اســتراحتتان اهمیت بدهید ،یــوگا تمرین کنید،
مدیتیشــن کنید ،از طبیعت بیشتر بهره ببرید و کمی
بیشــتر با خانواده و دوستان وقت بگذرانید و خالصه
هر کاری که اســترستان را کم میکند و به شــما
آرامش میدهد و خستگی روزتان را در میکند انجام
دهید.
خوب بخوابید
خواب خوب و باکیفیت نقش پررنگی در پیشگیری
از سرماخوردگی دارد .در مطالعهای محققان در بینی
 ۱۵۳فرد سالم قطره بینی حاوی رینوویروس ریختند
و عادات خواب این افراد را تحت نظر گرفتند .نتیجه
این بود :افرادی که عادت داشــتند شــبها کمتر از
 ۷ســاعت بخوابند نســبت به آنهایی که شــبها
 ۸ساعت یا بیشتر میخوابیدند ،سه برابر بیشتر مستعد
سرماخوردگی بودند .پزشــکان و کارشناسان توصیه
میکنند شبها  ۷تا  ۹ساعت بخوابید.
مواد غذایــی زینکدار (حــاوی روی)
بیشتری بخورید
تحقیقات نشــان میدهد زینــک (روی) در واقع
میتواند رشد ویروسها را کاهش دهد .ضمنا دریافت
زینک به صورت آبنباتهای زینکدار یا اسپری بینی
گلوکونات زینک ظاهرا میتواند طول مدت بیماری و
شدت عالئم را کاهش دهد ،البته در صورتی که فورا
بعد از ابتال به ویروس مصرف شــود .اما به طور کلی
توصیه میکنیم به جــای این مکملها ،مواد غذایی
حاوی زینک بیشــتر بخورید :گوشــت قرمز ،توفو و
عدس از منابع خوب آن هستند.
لوازم شخصیتان را جدا کنید
وقتی یکی از اعضای خانواده دچار سرماخوردگی
است ،از ظروف مشترک اســتفاده نکنید تا ویروس
تصادفا منتشــر نشــود .به طور کلی کسی که بیمار
اســت باید تمام لوازم شخصی خود را از سایرین جدا
کند و تا حد ممکن از وسایل مشترک استفاده نکند.
پروبیوتیک بیشتری بخورید
همــهی باکتریهــا بد نیســتند و نــوع خوب

ایســنا :کودکان به لحاظ جسمی فعالتر هستند و
نسبت به بزرگساالن بهتر و عمیقتر میخوابند اما با
افزایش ســن ،ساعت زیستی بدن تغییر می کند و به
طور طبیعی کیفیت خواب کاهش می یابد.
با این حال ،همه کودکان آنطور که ما انتظار داریم
خواب آرامی ندارند .کودکانی که از عارضه آپنه خواب
رنج می برند در خواب بی قرار هســتند ،زیاد خروپف
می کنند و وحشت شبانه دارند.
کمبود خواب موجب کســل شــدن آنان در طول
روز شده و منجر به مشکالت عدم تمرکز در کالس
درس می شــود که بر روند یادگیری و رشد آنها تاثیر
نامطلوب می گذارد .امروزه کودکان بیش از گذشــته
بــه عارضه آپنه خواب دچار می شــوند که دلیل آن
سبک زندگی کم تحرک ،شیوع چاقی و عادات غذایی
نامناسب است.
بزرگ شدن لوزه ها و چاقی ،شایع ترین علل آپنه
انســدادی خواب در دوران کودکی اســت .همچنین
این عارضه در نوزادان نــارس یا کودکانی که دارای
اختالالت فک کوچک یا عصبی  -عضالنی هستند،
شایع است.
نســبی
یا
کامل
انســداد
به
منجر
که
خواب
آپنه
ِ
دستگاه تنفسی فوقانی می شود ،زمانی اتفاق میافتد
که ماهیچه های پشتیبان بافتهای نرم گلو در طول

عالئم و درمان «آپنه خواب»
در کودکان

ایسنا :نتایج تحقیقات نشــان میدهد که واکسن
جدید کووید ۱۹-که برای ایجاد ســلولهای تی ()T
طراحی شده است نسبت به واکسنهایی که در حال
حاضر استفاده میشوند ،پاســخ ایمنی بهتری ایجاد
میکند.
واکسن کووک )۱-CoVac( ۱-که در دانشگاه
توبینگن آلمان در حال توســعه است ،اولین آزمایش
انسانی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت.
هم آنتــی بادیها و هم ســلولهای تی عواملی
در پاســخ ایمنی بدن به ویروس هستند؛ پاسخ فوری
بدن توســط آنتیبادیها هدایت میشود در حالی که
ســلولهای تی مدت زمان بیشــتری برای واکنش
نیاز دارند اما مدت پاســخگویی آنها طوالنیتر است
بنابراین راهحلی برای محافظت طوالنیتر محســوب
میشوند.

واکسن جدید کرونا ایمنی طوالنیتری
ایجاد میکند

شایانذکر است ،ســطح آنتیبادی در طول زمان
کاهش مییابد اما سلولهای تی میتوانند برای چند
سال در جریان خون باقی بمانند.
نتایج کارآزمایی بالینی این واکســن نشان داد که
تزریق کووک ۱-در تمام  ۳۶شــرکتکننده آزمایش
فاز یک پاسخ سلول تی قوی ایجاد میکند.
این واکســن میتواند به ویژه بــرای افرادی که
سیســتم ایمنی ضعیفتــری دارند بهعنــوان مثال
دریافتکننــدگان پیونــد یــا بیماران ســرطانی که

واکســنهای فعلی برای آنان کارایی چندانی ندارد،
مفید باشد.
محققان خاطرنشــان کردند که پاســخ سلول تی
تحت تاثیر انواع جدید فعلی قرار نگرفته است.
آنان افزودند :کووک ۱-ایمنی مطلوبی را نشان داد
و پاسخهای سلول تی گسترده و قوی القا و از ارزیابی
در حــال انجام در کارآزمایی فــاز دوم برای بیماران
مبتال به کمبود سلول بی و آنتیبادی حمایت کرد.
مدیر شرکت داروسازی آســترازنکا نیز استدالل
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باکتریهایی کــه در رودههایتــان زندگی میکنند
در غذاهایی مانند ماســت و ســاورکرات و کامبوچا
نیز یافت میشــوند .این باکتریها حامی سیســتم
ایمنیاند .به هر حال بخش بزرگی از سیستم ایمنی
شما دقیقا در سیستم گوارشتان واقع شده است.
مطالعهای در ســال  ۲۰۱۴دریافت ورزشــکارانی
که مکمل پروبیوتیک مصرف کرده بودند نســبت به
کسانی که دارونما اســتفاده کرده بودند ،کمتر دچار
سرماخوردگی و عفونتهای گوارشی شدند.
البتــه بــرای اثبات اینکــه پروبیوتیکهــا واقعا
میتوانند شــما را از ویروسها در امان نگه دارند به
تحقیقات بیشتری نیاز است اما طبق یافتهها تاکنون
میدانیم که باکتریهــای خوب گوارش حتی وقتی
عالئم ســرماخوردگی را دارید هــم میتوانند مفید
باشــند؛ مثال در مطالعهای محققات دریافتند هر دو
گروهی که پروبیوتیک و دارونما مصرف کرده بودند
به یک اندازه سرماخوردند اما گروهی که پروبیوتیک
مصرف کرده بودند شــدت عالئمشــان کمتر بود و
زودتر خوب شده بودند.
ماسک بزنید
شــما به هر حال باید ماسک بزنید! ماسک یکی
از موثرترین راههای پیشــگیری از انتشار کووید۱۹
و البته دیگر عفونتهای تنفسی مانند سرماخوردگی
اســت .زدن ماســک نه تنها از اطرافیان فرد بیمار
محافظــت میکند بلکه طبــق مطالعات به نفع خود
بیمار نیز هست .ویروسها از جمله آنهایی که عامل
سرماخوردگی و آنفلوآنزا یا کووید ۱۹هستند ،معموال
از فرد آلوده و از طریق هوایی که به عطســه و سرفه
فرد بیمار آلود شده به دیگران منتقل میشوند .وقتی
همه ماســک میزنند ،یعنی همه از همدیگر در برابر
این بیماری محافظت میکنند.
ضمنــا تحقیقات نشــان میدهد ماســکهای
پارچــهای میتوانند کمک کنند فرد کمتر در معرض
ذرات تنفســی آلوده قرار بگیرد ،زیرا پارچه مانند یک
فیلتــر خوب عمل کرده و اجــازهی ورود ذرات حتی
کوچکتر از  ۱۰میکرون را نمیدهد.
واکسن آنفلوآنزا بزنید
هــر چنــد ســرماخوردگی و آنفلوآنزا ناشــی از
ویروسهای متفاوتیاند اما عالئمشــان بسیار شبیه
هم اســت .آنفلوآنزا ســختتر بیمارتان خواهد کرد
و پیامدهــای جدیتری دارد ،خصوصــا اگر ضعف
سیستم ایمنی هم داشته باشــید .بهترین کاری که
برای مراقبت از خودتان میتوانید بکنید این است که
هر سال واکسن آنفلوآنزا بزنید ،زیرا ویروسهایی که
دوروبرما میچرخند مدام تغییر میکنند .مرکز کنترل
و پیشــگیری از بیماریها توصیه میکند به محض
اینکه واکســن موجود شد واکســینه شوید؛ بهترین
زمان پیش از شروع پاییز است.
مثل همیشه پیشــگیری بهتر از درمان
است
اگر مریض شــدید نگران نباشید؛ افراد بزرگسال
سالی حداقل یکی دو بار سرما میخورند .فقط متوجه
باشید که بیماریتان چقدر طول میکشد :اگر تبتان
باالست یا عالئمتان به مرور بهتر نمیشوند ،حتما به
پزشک مراجعه کنید تا مطمئن شوید مشکل دیگری
ندارید .اگر هم فکر میکنید در معرض ویروس کرونا
بودهاید حتما تســت کووید ۱۹بدهید .اگر تستتان
مثبت شــد و معلوم شد سرماخوردگی نیست ،پزشک
راهنماییتان خواهد کرد که بسته به شدت عالئمتان
چه اقداماتی باید بکنید.
خواب شــل شده که باعث میشود مجرای هوایی به
طور جزئی یا حتی به طور کامل بســته شود و تنفس
در فرد با مشکل روبرو شود.
عالئم آپنه انسدادی خواب
 خر و پف کردن مشاهده مشکل تنفسی حین خواب احساس خواب آلودگی در طول روز بیش فعالی مشکالت رفتاری یا یادگیریدر صورتی که مشاهده کردید کودک در طول شب
به انــدازه کافی نمی خوابد و هنــگام مطالعه تمرکز
ندارد یا در هنگام خواب مشــکل تنفسی دارد باید با
مراجعه به متخصص در پی درمان این عارضه باشید.
عارضه آپنه انســدادی خواب را باید جدی گرفت
زیرا عدم درمان آن می تواند منجر به عوارضی مانند
فشــار خون باال ،چاقی ،دیابت ،اختالل کم توجهی-
بیش فعالی ،افسردگی یا تاخیر در رشد کودک شود.
درمان آپنه خواب
درمان عارضه آپنه خواب امکان پذیر است و بسته
به علت اصلی بیماری ،روشــهای درمانی و داروهای
آن در دسترس است .در صورتیکه این عارضه ناشی
از اضافه وزن باشــد تغییر در سبک زندگی و ورزش
کردن راه حل موثری است.

میکند که نرخ باالی بستری شدن در بیمارستان در
اروپا میتواند ناشــی از نپذیرفتن واکسن این شرکت
توسط کشورهایی مانند فرانسه ،آلمان و ایتالیا باشد و
به این واقعیت اشاره کرد که واکسن تولید شده توسط
شرکت وی در تحریک سلولهای تی در افراد مسنتر
موفق بوده است.
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راهکارهایی برای فعال کردن ذهن کودکان

باشگاه خبرنگاران :به والدین بستگی دارد که دنیایی فیزیکی و اجتماعی
برای فرزندشان ایجاد کنند که مملو از دستورالعملهایی برای ایجاد اتصاالت
بیشتر باشد و فرزندانی با ذهن منعطف تربیت کنند .سالها تحقیق در زمینه
علوم اعصاب و روانشناسی در هفت اصل خالصه شده است که در ادامه به
آنها میپردازیم.
 .۱باغبان باشید نه یک نجار
نجارها چوب را به فرم دلخواه خود شکل میدهند .اما باغبانها با بارور
ساختن یک زمین حاصل خیر کمک میکنند یک گیاه خودش رشد کند.
به همین ترتیب ،والدین میتوانند فرزند خود را به یک شخص خاص مثال
یک ویولن نواز تبدیل کنند یا اینکه محیطی فراهم آورند که ضامن رشد
سالم کودک در مسیر دلخواه خودش باشد .مجبور کردن کودکان به طی یک
مسیر خاص میتواند برخالف تصور والدین او را از موسیقی بیزار کند .اما در
رویکرد باغبان ،انواعی از موسیقی گوشه و کنار خانه پخش میشود تا ببینید
کدام یک عالقه و توجه او را جلب میکند .به محض اینکه بدانید چه چیزی
پرورش میدهید میتوانید خاک را متناسب با آن تغذیه کنید تا ریشه دوانده
و شکوفا شود.
 .۲با کودکتان صحبت کنید برای او بسیار کتاب بخوانید
تحقیقات نشان میدهد حتی وقتی کودکان تنها چند ماه سن دارند و معنای
کلمات را نمیفهمند ،مغزشان هنوز از آنها استفاده میکند.
این امر باعث ایجاد یک بنیاد نورونی برای یادگیری در آینده میشود؛
بنابراین هرچه کلمات بیشتری بشنوند ،تاثیر بزرگتری بر آنها خواهد
داشت .همچنین دایره لغت و درک مطلب بهتری خواهند داشت .این یکی از
فایدههای کتاب خواندن برای کودکان است.
آموزش کلمات عاطفی (یعنی غمگین ،خوشحال ،کسل و غیره) بسیار مفید
خواهد بود .هرچه کلمات بیشتری بدانند با انعطاف بیشتری پاسخ خواهند داد.
 .۳برای کودکتان توضیح دهید
شاید برایتان کالفهکننده باشد که کودکتان مدام بپرسد چرا؟ اما وقتی چیزی
را برایشان توضیح میدهید ،یک تکه جدید از دنیا را برداشته برایشان قابل
پیشبینی ساختهاید .وقتی مغز بتواند به خوبی پیشبینی کند ،بهتر عمل
میکند .برای داشتن فرزندانی با ذهن منعطف ،در جواب چرا؟ نگویید ،چون

من اینطور میگم .بچههایی که دلیل رفتار به شیوه خاصی را میفهمند بهتر
میتوانند اعمالشان را قانونمند کنند .مثال برایش توضیح دهید نباید تمام
کلوچهها را بخورد ،چون دلدرد میگیرد و خواهر/برادرش ناراحت میشوند
چیزی برایشان نماند.
 .۴فعالیت را توصیف کنید ،نه فرد را

مفاهیم مفیدتری بسازد .یک پیشنهاد دیگر توصیف اعمال شخصیتهای
کتاب داستانها است.
 .۵به کودکتان کمک کنید از شما تقلید کند
تا به حال دقت کرده اید که بعضی فعالیتهای روزمره برای شما (مثل تمیز
کردن خانه یا از بین بردن علفهای هرز باغچه) میتواند برای یک کودک
بازی باشد .بچهها ذاتا با تماشا کردن ،بازی کردن ،و مهمتر از همه با تقلید
از بزرگترها یاد میگیرند .این شیوه حس مهارت را به آنها میدهد؛ بنابراین
یک جاروی کوچک دستشان دهید و اجازه دهید از شما تقلید کنند .والدین
باید احتیاط کنند ،زیرا بچههای کوچک ممکن است رفتارهای بد والدین را
هم تقلید کنند.
 .۶کودکتان را (با رعایت ایمنی) با افراد زیادی مواجه کنید
به جز افرادی که کودک شما معموال مالقات میکند پدربزرگ یا مادربزرگ،
عمهها و عموها ،داییها و خالهها ،دوستان ،و دیگر کودکان سعی کنید او را با
تنوع بیشتری از افراد رو به رو کنید ،به خصوص در دوران نوزادی.
براساس یک تحقیق ،نوزادانی که دائما با گویندگانی از زبانهای مختلف
تعامل دارند میتوانند یک اتصال مغزی مهم کسب کنند که در آینده در
یادگیری زبانهای دیگر به آنها کمک میکند .به عالوه نوزادانی که
چهرههای متنوعتری را میبینند خود را برای تشخیص و یادآوری بهتر انواع
چهرهها در آینده آماده میسازند .شاید این سادهترین قدم ضد نژادپرستی باشد
که میتوانید بردارید.
 .۷عاملیت را تشویق کنید
بچهها عاشق امتحان کردن چیزهای مختلف به تنهایی و بدون کمک
هستند .مثل لباس پوشیدن یا درست کردن پازل .این یک نکته مثبت است و
حس عاملیت را به آنها میبخشد .حتی کارهایی که بدرفتاری تلقی میشود
ممکن است تالش کودک برای فهمیدن تاثیر آنها بر دنیا باشد .وقتی کودک
دوساله شما غالت صبحانهاش را روی زمین میریزد و منتظر میشود آن را
جمع کنید ،شما را اذیت نمیکند .احتماال سعی دارد چیزی در مورد جاذبه
بفهمد .همچنین میفهمد کارهایش تاثیری روی دنیای اطراف دارد.
گاهی کنار بایسیتید و اجازه دهید فرزندتان خودش رشد کند و یاد گیرد .با
این کار انعطافپذیریشان افزایش مییابد و عواقب اعمالشان را درک میکنند.

وقتی پسرتان ،دخترتان را میزند ،به او نگویید پسر بد .دقیقتر بگویید .مثال
بگویید« :توی سر خواهرت نزن .دردش میگیره .ازش معذرتخواهی کن».
هنگام تعریف کردن هم همین کار را انجام دهید .دخترتان را دختر خوب
صدا نکنید .در مورد کارش نظر دهید« :کار خوبی کردی که تو هم برادرتو
نزدی» .این نوع حرف زدن به مغز کمک میکند در مورد اعمال و خود فرد

بررسی مشکالت کودکان طالق در مدرسه
و نحوه کنترل مشکالت

بیتوته :طالق والدین ،یکی از مشکالت و معضالتی است که ممکن است
گریبان گیر هر خانواده شود .این موضوع اجتماعی عالوه بر اینکه می تواند برای
والدین کودک بسیار عذاب آور باشد ،بلکه می تواند صدمات جبران ناپذیری را
هم متوجه فرزندان خانواده کند .بنابراین یکی از اصلی ترین قربانیان طالق،
فرزندان خانواده هستند .این بچه ها اضطرابات شدید و استرس ها و تفکرات
عجیب و غریبی را متحمل می شوند .به همین دلیل شاید درک آن ها کار
سختی باشد .البته که هر کودک نسبت به جدایی و طالق والدین خود با توجه
به شرایط جدیدی که در آن قرار می گیرد ،ممکن است رفتار متفاوتی نشان
دهد .اما چیزی که درباره طالق در یک خانواده به شدت واضح است ،این
است که هرگز نمی توانید اثرات طالق را بر روی فرزندان تان نادیده بگیرید .با
نادیده گرفتن این اثرات ،تنها زمینه را برای تخریب درونی و بیرونی فرزندتان،
راحت تر از هر زمان دیگری فراهم می کنید.
مدرسه یکی از اولین بسترهایی است که تاثیرات جدایی و طالق بر روی
بچه ها را بروز می دهد .ببینید؛ کودکان ما به دلیل تجربه کم و سن پایینی
که دارند ،نمی توانند درک درستی از اعمال و رفتار بزرگ تر ها داشته باشند.
این عدم درک باعث می شود که هضم یک سری از کارها مانند طالق ،برای
فرزندان هرگز امکان پذیر نشود .چرا که کودک نمی تواند بدون پدر و مادرش
در کنار هم ،لحظه ،حال و آینده ای را برای خود متصور شود و همین موضوع
زمینه را برای گوشه گیری ،پرخاشگری ،افت تحصیلی و قیاس دائم با دیگران
برای کودک مدرسه ای تان فراهم می کند.
افت تحصیلی؛ یکی از مشکالت کودکان طالق در مدرسه
در پاراگراف های قبلی نیز اشاره کردیم که یکی از اولین مکان هایی که
فرزندان تاثیرات جدایی پدر و مادرشان از یکدیگر را در آن جا از خود بروز
می دهند ،مدرسه است .مدرسه جایی است که کودک تنهاست و می تواند
خلقیات خود را راحت بروز دهد .یکی از شدیدترین عکس العمل های بچه ها
نسبت به جدایی پدر و مادرشان افت تحصیلی است .در واقع این موضوع بسیار
طبیعی هم می باشد .چون کودک مانند قبل از فضای عادی زندگی شان برای
خواندن درس هایش و انجام تکالیفش برخوردار نیست و شاید هم مجبور باشد
که با یکی از والدین در خانه دیگری زندگی کند .این موضوع می تواند به شدت
بر روی حس وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری کودک تاثیر بگذارد .از آنجایی
که او نمی تواند اتفاقات پیش آمده برای خانواده اش را حل کند ،مدام از انجام

تکالیفش و یا تمرکز بر روی درس هایش طفره می رود.
سنین  7تا  9سال ،اوج شکوفایی یک کودک مدرسه ای است .کودکی که
می تواند در این سن با تمام هم سن و ساالن خود ارتباط موثری بگیرد ،اگر
دچار طالق و یا جدایی والدین شود تمام اعتماد به نفس و تمرکز خود را در
حین قیاس با هم سن و ساالنش از دست خواهد داد.

گوشه گیری و انزوا طلبی؛ یکی از مشکالت کودکان طالق در
مدرسه
دوران دبستان ،دورانی است که بیش از هر زمان دیگری ،صحبت کردن
درباره ی خانواده ،والدین و کال پدر و مادر مطرح می شود .مشکالت موجود در
خانواده باعث می شود که کودک نتواند حس خوبی از این جو بگیرد و دائما به
گوشه گیری و انزوا طلبی پناه آورد .او دائم در حال قیاس خود با همکالسی ها
و دوستانش است و دائم در حال پرسیدن این سوال است که را من نمی توانم
از این شرایط برخوردار باشم.
از این رو اعتماد به نفسش به شدت کاهش می یابد و برای برقراری ارتباط با
سایرین ،با مشکالت جدی مواجه می شود .کم حرف می شود ،کم غذا می شود
و تا حد ممکن سکوت و انزوا طلبی را بر هر چیزی ترجیح می دهد.
این عکس العمل های کودک در اکثر مواقع  ،زمان هایی رخ می دهد که
کسی حتی صحبتی در این زمینه با او نمی کند اما به عنوان یک سیستم دفاعی
قوی ،گوشه گیری را انتخاب می کند .در این شرایط نیاز است که مربیان
بسیار آگاهانه و هوشیارانه رفتار کنند .آن ها باید بتوانند با کمک مهارت های
کودک شناسی درست و عمیق ،شرایط درسی ،تحصیلی و اجتماعی کودک را
در مدرسه کنترل نمایند.
مهارت های الزم برای کنترل مشکالت کودکان طالق در مدرسه
قبل از هر چیزی نیاز است که جامعه ،مربیان و خانواده در عین اینکه مراعات
شرایط کودک را می کنند ،از ابراز حس ترحم به او شدیدا خودداری نمایند .این
کار باعث می شود که کودک بتواند در محیطی آرام و بدون نگاه ترحم آمیز
رفتار کند .خیلی از بچه ها هستند که از این شرایط سوء استفاده می کنند و
سعی می کنند امتیازاتی را از قبل ترحم و دلسوزی معلمان برای خودشان در
نظر بگیرند .پس نیاز است که نسبت به این موضوع ،کامال آگاهانه رفتار شود.
کمک گرفتن از یک روانشناس و یا مشاور کودک ،باعث می شود تا خانواده
بتوانند تسلط بهتری بر روی اثرات سوء طالق بر روی کودک و خلقیات او
داشته باشند .یادتان باشد که یک پدر و مادر ،هر چقدر هم که از هم دور
باشند ،باز هم باید اولویت اصلی شان ،فرزندشان باشد .چرا که آن ها در برابر
کودک شان و زندگی او مسئولند .در نهایت کمک گرفتن از مشاور ،باعث
می شود هم والدین و هم کودک ،در یک فضای سالم تری به جدایی و عواقب رودﻛﻲ ﺟﺪول 482
و تاثیرات آن بپردازند.

بنابراین افت تحصیلی اولین نشانه ای است که به دنبال این اتفاق در کودک
نمایان می شود .دعواها و کشمکش های پی در پی ،بالتکلیفی و بهم خوردن
نظم زندگی روزمره ،جابجایی های مدام و دیدن فقط یکی از والدین می تواند
تمام حواس کودک را به سمت خود جلب کند و او را از درس2و تکالیف خود
دور نگه دارد.
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بیتوته :صحبت کردن درباره مسائل مالی با فرزندان ،ممکن است فکر هر
والدینی را به خود مشغول کند .دلیل این مشغولیت ذهنی درباره ی بیان مسائل
و مشکالت مالی با فرزندان این است که طبیعتا کودکان و فرزندان ما در سنین
پایین ،درکی از مسائل مالی ندارند و شاید نتوانند آن طور که نیاز است ،به
این موضوع نگاه کنند و همین عدم تعادل و نا هماهنگی درک و فهم کودک
در مسائل مختلف ،باعث می شود که بیان این موضوعات بتواند آسیب های
جدی ای به نگرش او نسبت به پول و مسائل اقتصادی در آینده وارد نماید.
خیلی از روانشناسان معتقد هستند که صحبت کردن از شرایط مالی و گالیه
کردن از آن ،می تواند تاثیر بدی بر روی فکر و تصور فرزندان بگذارد اما در
مقابل ،خیلی ها هم معتقدند که والدین باید تا حدودی ،فرزندان را در جریان
سطح درآمد و مشکالت مالی خانواده قرار دهند تا آن ها هم درکی از اتفاقات
مالی خانواده شان داشته باشند .بنابراین تا به اینجای ماجرا ما متوجه شدیم
که باید برای صحبت کردن درباره ی مسائل مالی با فرزندانمان ،یک محدوده
معینی را در نظر بگیریم و با این حرکت ،با احتیاط کامل ،به او نزدیک شویم و
او را در جریان ماجراهای از این دست قرار دهیم.
ببینید؛ شاید تصور شما از یک والدین خوب این باشد که تمام آنچه که کودکش
نیاز دارد را بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی خانواده و تحت هر شرایطی برای
او فراهم می کند .اما در اصل یک تربیت اصولی این طور نیست .کودک باید
به گونه ای بار بیاید که بتواند درک خوب و معقولی از مسائل و مشکالت داشته
باشد .وگرنه در آینده هم بدون توجه به مسائل و مشکالتی که خانواده اش
در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هاست ،انتظار برآورده شدن توقعات و
خواسته هایش دارد .در نهایت باید خدمت تان عرض کنیم که شما باید به
اندازه و به جا با کودکان و فرزندان تان صحبت کنید تا بتوانید آن طور که باید،
بر اوضاع نابسامان پیش آمده برای موقعیت مالی تان و همچنین خانواده تان،
تسلط کافی را داشته باشید.
مشکالت مالی ممکن است در قالب های مختلف ،گریبان گیر یک خانواده
شود و تقریبا شما هیچ خانواده ای را نمی توانید ببینید که در برابر این مسائل،
در امنیت کامل باشد .مشکالت مالی برای هر خانواده با توجه به سطح مالی
که در آن قرار دارد ،مشکل ترقی می شود و طبیعتا وقتی چنین چیزی اتفاق
می افتد ،شرایط برای گذراندن زندگی به آن صورتی که قبال بود ،فراهم نیست.
تغییر شغل ناگهانی ،اخراج شدن از محل کار ،رکود شدید بازار آزاد کار ،درگیر
شدن با ضررهای مالی پی در پی ،درگیر شدن با وقایع طبیعی و خانمان برانداز
و غیره ،همگی می توانند دالیلی باشند که یک خانواده با یک مشکل مالی
مواجه نمایند .البته گاهی اوقات موقعیت مالی ،به نحوی تغییر می کند که باز
هم قابل کنترل است و نیازی نیست که خانواده آن را با فرزندان شان در میان
بگذارند ،ولی صحبت ما در شرایطی است که همه چیز در خانواده تحت شعاع
این مشکل قرار می گیرد.
اولین چیزی که باید در هنگام صحبت کردن درباره ی مسائل مالی با
فرزندان تان به آن دقت داشته باشید این است که کودک شما و یا فرزند شما،

بودن یاد دهید تا بتوانند از پس زندگی شان در آینده هم بربیایند .در نهایت،
کودک شما ،نوجوان شما ،جوان شما و در کل فرزند شما باید بداند که چیزی
که از شما یک خانواده ی گرم و صمیمی می سازد ،پول نیست؛ این محبت و
همدلی و همراهی همیشگی شماست که همیشه و همیشه شما را کنار هم نگه
می دارد و از شما یک خانواده ی همدل و موفق می سازد.
البته که سعی کنید نه فقط در شرایط بحرانی مالی و غیره ،بلکه در تمام
شرایط ها حتی در بهترین حالت مالی هم ،این موضوع را به عنوان یک ارزش
به خانواده و فرزندان تان آموزش دهید تا بچه ها بدانند که هر اتفاقی که بیفتد،
شما تا ابد یک خانواده و در کنار هم خواهید بود.
درباره ی چه چیزهایی با کودک مان صحبت نکنیم؟
مهم ترین و مخرب ترین عاملی که می تواند کودک شما را بهم بریزد،
درد و دل کردن شما درباره ی مسائل مالی و مشکالت تان در زندگی ،با
کودک است .باز هم می گوییم که کودک شما نمی تواند آن درکی که شما
از مشکالت خانواده دارید را داشته باشد به همین دلیل چون نمی تواند این
موضوعات را هضم کند ،حاالت او تغییر می کند و به جای همدلی ،پرخاشگری،
گوشه گیری ،بی خوابی و بی غذایی و هزار و یک عمل ناخوشایند دیگر را از
خود نشان می دهد .پس از درد و دل با کودک خود و گفتن جزئیات به او جدا
خودداری نمایید ،چون این کار نه تنها نتیجه ی دلخواهتان را به شما نمی دهد،
بلکه اوضاع را خراب تر می کند.
خودتان را با سایر خانواده ها و موقعیت های مالی آن ها قیاس نکنید .این کار
باعث می شود تا ذهن کودک شما بهم بریزد و بدون و هیچ دلیلی ،حس نفرت
و یا حس حسرت را نسبت به خانواده های دیگر تجربه کند و این حس با او،
بزرگ و بزرگ تر شود.
نیازی نیست کودک شما بداند که شما چقدر درآمد ماهانه دارید ،فعال فقط
کافیست متوجه شود که یک سری از مسائل همیشگی با محدودیت مواجه
خانواده از آن لذت می برند .با بیانی خوش ،فرزند خود را متوجه اضافی بودن
نیازی به جزئیات ندارد .بنابراین اصال احتیاج نیست که با بازگو کردن جزئیات
است و این موضوع موقتی است و به زودی برطرف خواهد شد.
این دست از هزینه ها در شرایط موجود کنید .برایش خیلی ساده توضیح دهید
به درد نخور ،ذهن کودکان را بهم بریزید .فقط و فقط در این چارچوب با او
گفتن این جمالت که ما پس اندازی نداریم ،یا فقط اینقدر پول داریم ،اینقدر
که پولی که قرار است برای خرید لباس های جدید ،پرداخت شود ،می تواند
صحبت کنید که مشکل هر چیزی باشد ،ما در تالش برای برطرف کردن
بدهکار هستیم ،فقط و فقط به کودک شما استرس تزریق می کند و باعث
نیازهای اساسی تری از ما را تامین نماید .البته این توضیحات برای فرزندانی
آن هستیم و این موضوع زمان می برد .درک همین جمله ی ساده ،برای
می شود که لحظه به لحظه ،او مضطرب تر و حال خراب تر شود .گفتن این
است که سنین باالتری قرار دارند و برای کودکان ،درک چنین مسئله ای،
کودک کافیست تا بتواند همدالنه در کنار خانواده اش باشد .کودکان روحیه
مسائل اصال نیاز نیست.
عمال امکان پذیر نیست.
ی حساسی دارند و از طرفی چون کاری از دست شان بر نمی آید ،همین که
کودکان روحیه ی بسیار حساسی دارند و گاهی اوقات نیاز است برای اینکه
صرف شام و نهار در بیرون از منزل و گذراندن تعطیالت آخر هفته در شهرهای
بدانند همه چیز تحت کنترل است ،می تواند به درک آن ها از شرایط فعلی
والدین بتوانند بهتر فرزندان شان را درک کنند ،از منظر آن ها و با توانایی های
شمالی و غیره ،و یا هر موضوع دیگری که جزو تفریحات هزینه بر حساب
ایجاد شده ،کمک بسیار زیادی کند.
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاآن ها به دنیای اطراف خود نگاه کنند .یادتان باشد که شما تا یک سنی،
می شوند ،تقریبا باید محدود باشد و فرزندان باید در جریان این محدودیت قرار
توضیح درباره کاهش هزینه ها در زندگی
های زندگی فرزندان تان هستید و در زمان های ناتوانی کودک ،تنها
)آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ قهرمان
ﻋﻤﻮﻣﻲ(
بگیرند .یک فرزند باید به این کارها و محدودیت های تعیین شده به عنوان
غر زدن و گالیه کردن از شرایط پیش آمده نزد کودک ،به هیچ وجه نتیجه
شما پناه او خواهید بود .پس مراقب تصور کودک از خودتان باشید و با بیان
یک راه حلی نگاه کند که به واسطه ی رعایت این راه حل ها ،می تواند در این
خوبی نخواهد داشت .بدون دعواف بدون بحث و بدون تندی برای کودک تان
یک سری جمالت و مسائل رایج و اشتباه ،حال خوش خودتان و کودک تان
مسیر جدید ،به خانواده اش کمک نماید .گاهی اوقات بد نیست که کودک در
توضیح دهید که ممکن است به دلیل شرایط مالی جدیدی که خانواده در آن
ﺧﺪﻣﺎت
واﮔﺬاري
ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
اﻧﺠﺎممسبب
چیزی که
کنید و هر
ﻳﻚتان توجه
کودک
رفتارهای
داردنکنید .به
ﻧﻈﺮخراب
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻴﺮاز در را
جریان خرید خانه ،هزینه های مربوط به ماشین و کرایه ی خانه و غیره هم
قرار گرفته است ،یک سری تفریحات کنسل شود و یا در بازه ی زمانی طوالنی
اضطراب و ترس او شده است را تا حد ممکن از او دور نگه دارید چون ظرفیت
قرار بگیرد .و اصال بداند که در زندگی روزمره شان ،باید بابت چه چیزهایی
مدت تری ،اتفاق بیفتد.
ﻧﻤﺎﻳﺪ.است.
ﺑﺮﮔﺰارمحدود
زندگی ،بسیار
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲعمیق
مقابلهتبا درک مفاهیم
شما در
داروﺋﻲ ﺗﻌﺪادي از واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ) فرزند
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
دوﻟﺖ(
ﺗﺪارﻛﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
هزینه های مختلفی پرداخت شود .به فرزندان تان زندگی ساده را در کنار مرفه
خریدن لباس های اضافی ،یکی از موضوعاتی است که تقریبا تمام اعضای

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت صنایع پالستیک
آبساران (سهامی خاص)
بدینوسیله از سهامداران شــرکت صنایع پالستیک آبساران (سهامی
خاص) به شناسه ملی  10530252028و به شماره ثبت  12835دعوت
می شود تا در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در
روز پنجشــنبه  1400/9/18رأس ساعت  9صبح در محل شرکت صنایع
پالستیک آبساران (سهامی خاص) تشکیل می گردد شرکت فرمایند.
دستور جلسه-1 :انتخاب مدیران -2انتخاب بازرسین -3انتخاب روزنامه
کثیراالنتشار -4تصویب ترازنامه حساب سود و زیان
هیأت مدیره شرکت صنایع پالستیک آبساران (سهامی خاص)

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  12/3372بخش  3شیراز
آقای سید محسن حسینی دلخانی با تســلیم  2برگ استشهادیه که در
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شیراز در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام خدمات داروئی
تعدادی از واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
دفترخانه  49سپیدان تنظیم شده است و اقرارنامه شماره  7630مورخ
شد.ﺻﻮرت
خواهد ﺑﻪ
انجامﺗﻬﻴﻪ و
ﻻزم را
آدرسﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،ﻣﺪارك
ﻣﻨﺪرﺟﺎتبهاﺳﻨﺎد
ها ازﺗﻮﺟﻪ
پاکتو ﺑﺎ
درﻳﺎﻓﺖ
گران وﺳﺘﺎد
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻃﺮﻳﻖ
 1400از
ﺗﺎرﻳﺦ  1400/9/4ﻟﻐﺎﻳﺖ 10
www.setadiran.ir
طریقﺑﻪسامانه ستاد
بازگشایی
مناقصه
پیشنهاد
/9ارائه
مناقصه/تا
 1400/4/19تنظیمی دفتر  26اردکان مدعی است که تعداد یک جلد سند
به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه ســتاد ترتیب اثر داده نمی شود .شرکت کنندگان در مناقصه می بایست اسناد مناقصه را
مالکیت مربوط به پالک  12/3372واقع در بخش  3شیراز که ذیل ثبت
از تاریخ  1400/9/4لغایت  1400/9/10از طریق ســامانه ستاد دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه ،مدارک الزم را تهیه و به صورت فایل های
دفتر امالک الکترونیکی  139620311035004286به نام آقای سید محسن
ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي  pdfدر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮق درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 pdfدر سامانه فوق درج نمایند.
حســینی دلخانی ثبت و سند مالکیت به شماره  071681الف 95/صادر و
به موجب سند قطعی  17798تاریخ  1396/4/3تنظیمی دفترخانه 355
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ
ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﻨﺎد
ﺷﺮوع ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﻨﺎد
شــیراز به وی منتقل که به دلیل ســهل انگاری از بیــن رفته و نامبرده
تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده مراتب طبق اصالحیه تبصره
1400/9/21
1400/9/20
1400/9/10
1400/9/4
یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به تملک
خود
مورد آگهــی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه در سامانه ستاد و شرایط عمومی مناقصه اعالم می شود.
میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض
شیراز.
ﻋﻤﻮﻣﻲپزشکی
دانشگاه علوم
رفاهی
پشتیبانی و
امور
بازگشايي
ﻣﺒﻠﻎ محل
اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ
ﺳﺘﺎد و
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
مديريتدر
پاكتها:ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮﻛﺖ در
ﺳﭙﺮده
از كليه متقاضیان واجد شرايط دعوت بعمل ميآيد در زمانهاي ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمايند.
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت با خالصه معامله تسلیم نماید و اگر
شناسه آگهی1229368 :
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند
ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و رﻓﺎﻫﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز.
مديريت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشكي شيراز
ارائه نشود اداره ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻋﺎده
در زﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ و
آﻳﺪ
(بخشنامه ﻣﻲ
دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ
ﺷﺮاﻳﻂ
حصر وراثت
آگهی
سند)
ابطال
اسناد رسمی
واﺟﺪدفاتر
از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎنبه کلیه
 /4882م الف
آقای محمدشریف شمس با تسلیم دو برگ استشهادنامه و وکالتنامه خانم ماه بی بی میرزایی به شماره شناسنامه  2490828835متولد داراب-
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

چگونه با فرزندان در مورد مشکل مالی
صحبت کنیم

آگهی
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮﮔﺰاري

آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضــا ایثارطلب به شــماره شناســنامه 2480164780
متولد  1370/2/10به شــرح دادخواست به کالسه  06/244/1400از این
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شــادروان زینب رهنما به شناســنامه  2928در تاریخ 1400/7/7
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشــخصات فوقالذکر محمدرضا ایثارطلب به کدملی
 2480164780داراب فرزند متوفی
 -2علیرضا ایثارطلب به شماره شناســنامه  2491718162صادره از
حوزه داراب فرزند متوفیه
 -3فاطمه ایثارطلب به شماره شناســنامه  2480081265صادره از
حوزه داراب فرزند متوفیه
 -4ملیحه ایثارطلب به شــماره شناســنامه  2491721724صادره از
حوزه داراب فرزند متوفیه
 -5راضیه ایثارطلب به شماره شناســنامه  2491397935صادره از
حوزه داراب فرزند متوفیه
 -6مرضیه ایثارطلب به شــماره شناسنامه  2491355795صادره از
حوزه داراب فرزند متوفیه
 -7زهرا ایثارطلب به شــماره شناســنامه  2480357945صادره از
حوزه داراب فرزند متوفیه
 -8عزیز ایثارطلب به شــماره شناســنامه  2490555332صادره از
حوزه داراب همسر متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به دادگاه تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /141م الف
شورای حل اختالف شعبه  06جنت شهر داراب
حسن پاک نیا

آگهي مناقصه عمومي
1400-918

نوبت اول 1400/09/03 :روزنامه شیرازنوین
نوبت دوم 1400/09/04 :روزنامه عصرمردم
شهرداري منطقه ده شيراز در نظر دارد پروژه درزگیری آسفالت در
بلوار حسینی الهاشمی و دکترحسابی ،را از طريق مناقصه عمومي واگذار
نمايد .لذا از كليه پيمانكاران واجد شرایط ،دعوت بعمل می آید ،با توجه
به موارد ذيل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس :شــیراز  ،شهرک
گلدشــت حافظ،خیابان هاتف ،ساختمان شــهرداری منطقه  ۱۰مراجعه
نمايند .ضمن َا درصورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن ۷۱۳۶۵۰۱۰۱۰
داخلی  133آماده پاسخ گويي ميباشد.
شرایط شرکت کنندگان:
اشــخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در رشته راه و سابقه مرتبط با
موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه
کلیــه متقاضیان شــرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در ســایت
 vendor.shiraz.irمی باشند.
مبلغ برآورد 5,181,017,757 :ریال
مدت قرارداد  3 :ماه
محل انجام کار :سطح منطقه ده
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 260,000,000ريال بصورت ضمانت نامه
بانکی يا فيش واريزی نقدی بحساب ســپرده بانک شهر شعبه معالی
آباد شماره حساب  ۱۰۰۱۶۷۳۶۷۷۹۱۷بنام شهرداری منطقه ده شيراز
برنــدگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
در زمان انعقاد قرارداد  ۵درصد مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن

عموميﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را از
مناقصهﺷﺮﻛﺖ
آگهي ﺷﻮد.
ﺷﺪ .ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي واﺻﻠﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﻤﻲ

آگهی دعوت به افراز
نظر به اینکه آقای علی نجات شاســوند حســنی بــه وکالت از فاطمه
فکری فرزند علی اکبر احدی از مالکین مشــاعی پالک  595/8واقع در
بخش سیزده فارس اســتهبان تقاضای افراز سهام خویش از ششدانگ
پالک فوق را نموده اســت و در ذیل تقاضای خود اعالم نموده اســت
که به دیگر مالکین مشــاعی دسترســی ندارم و از طریق صدور آگهی
در روزنامه اقدام گردد .لذا طبق مــاده  3و  6آیین نامه قانون افراز و
فروش امالک مشاعی به کلیه مالکین مشــاعی و همچنین به اشخاصی
که در پالک مذکور ذینفع میباشــند اعــام و ابالغ میگردد نماینده و
نقشــهبردار اداره ثبت اسناد و امالک اســتهبان ساعت  12صبح مورخ
 1400/9/28در محل وقوع ملک حاضر و نسبت به اجرای عملیات افراز و
معاینه محل بر مبنای قانون و مقررات اقدام خواهند نمود .مالکین پالک
مذکور میتوانند در موعد مقــرر در محل وقوع ملک حضور یافته و بر
عملیات افرازی نظارت نمایند .بدیهی است عدم حضور خواندگان و هر
یک از مالکین مشاعی و مدعیان احتمالی دیگر مانع از انجام عملیات افراز
نخواهد بود .این آگهی به کلیه افراد ذینفع ابالغ و فقط در یک نوبت در
روزنامه عصر مردم منتشر میشود.
 /852م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک استهبان
احمد انتظار
اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
جهت اخذ اسناد مناقصه ،از طریق مراجعه به سایت معامالت شهرداری
شیراز به آدرس  PMIS.SHIRAZ.IRیا از طریق مراجعه حضوری و ارائه
معرفی نامه معتبر ،کارت شناســایی و به آدرس( :شیراز  ،شهرک گل
دشت حافظ،خیابان هاتف،ساختمان شهرداری منطقه  )۱۰اقدام گردد.
آخرین مهلت تحویل پاکات  :ساعت  13روز سه شنبه مورخ 1400/09/16
به شیراز  ،شهرک گل دشــت حافظ،خیابان هاتف،ساختمان شهرداری
منطقه  ۱۰می باشد.
تاریخ برگزاری کمیســیون معامالت :روز چهار شــنبه ســاعت ۱۳:۰۰
مورخ  1400/09/17در محل شیراز ،چهارراه خلدبرین ،اداره کل حقوقی
شهرداری شیراز می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادها (  ۳ماه ) می باشد.
هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمی گیرد.
تعدیل :تعدیل آحاد بها براســاس بخشنامه شماره  ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳مورخ
 ۸۲/۹/۱۵سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد .شاخص مبنای
پیمان سه ماهه دوم سال  ۱۴۰۰می باشد.
بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
شهرداري در رد یک یا تمام پيشــنهادها مختار ميباشد در اینصورت
سپرده ها مسترد می گردد.
شــرکت در مناقصه ودادن پیشــنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف
شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
ســاير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج
است.
آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سامانه شفافیت شهرداری
شیراز قابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی1228466 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

های به شــماره هــای  148898مــورخ  1400/9/1و  148897مورخ
 1400/9/1دفتر  69شــیراز و  9689مورخ  1400/8/27دفترخانه 1446
تهران مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت به پالک 11/1502
واقع در بخش  3شیراز که ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 700مترمربــع ذیل دفتــر  158صفحه  119و شــماره ثبت  12495به
نام محمدمهدی شمس ثبت و ســند مالکیت شماره چاپی 047859
الف 79/صادر شــده که به موجب سند انتقال قطعی  29398مورخ
 1391/2/2دفتر  206شیراز نسبت به یک و نیم دانگ مشاع به آقایان
محمدامین و محمدسعید و محمدشریف و محمد نوید نام خانوادگی
همه شــمس منتقل که به علت آتش سوزی مفقود گردیده است و
نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره
 5مــاده  120اصالحی آییــن نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر
کس نسبت به ملک و ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی
وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه
اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت
مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود
اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد .در ضمن متن آگهی با توجه به آرشیو الکترونیکی
و ســوابق موجود در بانک اطالعاتی اداره ثبت اسناد و امالک تنظیم
گردیده است و با عنایت به از بین رفتن پرونده فیزیکی در حوادث
آتش سوزی مسئولیت هرگونه معامله با متعاملین می باشد.
/4881م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهي تجدید مناقصه عمومي
1400-903

نوبت اول 1400/09 /03:روزنامه خبرجنوب
نوبت دوم 1400/09 /04 :روزنامه عصرمردم

معاونت حمل و نقل و ترافيك شــهرداري شــيراز در نظر دارد تکمیل
عملیات،رفع نقص،ســاخت،حمل و نصب پل هوایی عابرپیاده بصورت
تیر و ورق در بلوار مدرس مقابــل خیابان محراب را از طريق مناقصه
عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از كليه اشخاص حقیقی
یا حقوقی داراي حداقل رتبه  5در رشــته ابنیه یا راه از سازمان برنامه
و بودجه یا پروانه بهره برداری مرتبط از سازمان صنعت معدن تجارت
همراه با سابقه مرتبط با موضوع مناقصه دعوت بعمل مي آيد با توجه
به موارد زیر برای دریافت اســناد مناقصه به آدرس :شیراز-خیابان
انقالب-نبش خیابان هدایت-طبقــه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت-
معاونت حمل و نقل و ترافیــک -واحد قراردادها مراجعه نمايند .ضمن َا
در صورت نياز به اطالعات بيشتر با شــماره تلفن 32304159 :تماس
نمایند.
 برآورد اولیه  12.927.882.749ریال
 مدت انجام کار  4ماه شمسی
 مبلغ تضمين شــرکت در مناقصه  647.000.000 :ريال بصورت ضمانت
نامه بانکی دارای اعتبار و قابل تمدید تا ســه ماه دیگر يا فيش واريزی
نقدی بحساب سپرده  7001849657011بانک شهر بنام معاونت حمل و
نقل و ترافیک
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

فورگ به شرح دادخواست به کالســه /1400ح از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین
کریمی به شناسنامه  2471506593در تاریخ  1400/2/19در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
رﻓﺎﻫﻲمتوفی
الذکرو همسر
مشخصات فوق
 -1متقاضیه با
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر
 -2مرضیه کریمی به شــماره شناســنامه  2471579299صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -3ســعیده کریمی به شماره شناســنامه  2471590187صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -4مریم کریمی به شماره شناسنامه  2471630766صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -5محمدجواد کریمی به شماره شناسنامه  2471584713صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -6مجتبی کریمی به شماره شناسنامه  2471610803صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -7علیرضا کریمی به شــماره شناســنامه  2461045623صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه
از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی به دادگاه
تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
 /142م الف
شورای حل اختالف شعبه فورگ داراب
 در زمــان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشــنهادی بعنوان ضمانت
حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد که پس
از اتمام عملیات اجرایی و تحویل پروژه حسب ماده  34شرایط عمومی
پیمان و ارائه مفاصا حساب بیمه قابل استرداد می باشد.
 تعدیل آحاد بها براســاس بخشــنامه شــماره  101/173073مورخ
 82/9/15سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد
 آخرین مهلت تسلیم پیشــنهادات روز چهار شنبه پایان وقت اداری
مورخ  1400/ 09 /17می باشد.
 تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 13روز شــنبه مورخ  1400/ 09 /20در
محل چهار راه خلدبرین – جنب آتش نشــانی – طبقه سوم مدیریت
حقوقی شهرداری شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
 پیش پرداخت طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه پرداخت خواهد
شد.
 بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود وشهرداري
در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار ميباشد.
 شــرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف
شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج
است.
 آگهــی و اطالعــات مربــوط بــه مناقصــه از طریــق ســایت
 https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
 کلیه متقاضیان شــرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در ســایت
 vendor.shiraz.irمی باشند.
شناسه آگهی1226943 :
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

گردونه
پنجشنبه  4آذر 1400

ایران از تنوع قومیتی عظیمی برخوردار است و قوم بختیاری یکی از اقوام
بزرگ و اصیل ایرانی محسوب میشود .قلمرو قوم بختیاری در دامنه کوههای
زاگرس و در جنوب غربی ایران است .جایگاه این قوم در بین جنگلهای بلوط
در طبیعتی مسحور کننده و کوههایی پر از برف با رودخانهها و آبشارهایی
چشمنواز قرار دارد .کوچنشینی قوم بختیاری و آداب و رسوم مربوط به آن،
یکی از زیباترین جاذبههای طبیعی سرزمین بختیاری بهحساب میآید .شناخت
سرزمین این قوم ،تاریخچه و آداب و رسوم آن برای گردشگرانی که قصد دارند
از منطقه بختیاری دیدن کنند ،جذاب و خواندنی است.
خاستگاه ایل بختیاری
پژوهشهای مختلف درباره ایل بختیاری نشان میدهد که خاستگاه این
ایل ،در کشور ایران بوده است .نتایج تحقیق و پژوهش درباره خاستگاه ایل
بختیاری از طریق تحقیق روی زبان ،لهجه ،لباس و آداب و رسوم این ایل
مشخص شده است .ایرج افشار در پژوهشهای خود درباره ایل بختیاری ،لباس
زنان این قوم را شبیه لباس ساسانیان و زبان و گویش قوم بختیاری را نزدیک
به زبان پهلوی معرفی کرده است.
ایرج افشار قوم بختیاری را از تیره پارسهایی معرفی میکند که در
قرن  ۶و  7قبل از میالد با ایالمیهای ساکن در منطقه بختیاری درآمیختند و
یک نژاد جدید را به وجود آوردهاند .بارون دوبد ،منشی سفارت روس در ایران،
بختیاریها را ایرانیاالصل دانسته و آنها را از قوم لر معرفی میکند .گارثویت
یکی دیگر از تاریخنویسانی است که بختیاریها را بهدلیل تشابه لباس به
ساسانیان و تشابه زبان بختیاری به زبان پهلوی ،ایرانی االصل معرفی کرده
است.
در کنار نظریاتی که قوم بختیاری را دارای خاستگاهی ایرانی معرفی میکند،
برخی دیگر از نظریهپردازان هستند که این قوم را دارای ریشه غیرایرانی
دانستهاند و تبار آنها را به ترکهایی میرسانند که در حدود  ۳۰۰۰سال
پیش از میالد وارد ایران شدهاند .هیچ سند و نشانهای درباره این نظریه در
فرهنگ و آداب و رسوم قوم بختیاری مشاهده نشده است؛ بنابراین بسیاری از
پژوهشگران این نظریه را فاقد ارزش و اهمیت معرفی کردهاند.
تاریخچه ایل بختیاری
قلمرو ایل بختیاری بین استانهای اصفهان و خوزستان قرار گرفته است.
این سرزمین از سمت شمال به لرستان ،از سمت شرق به اصفهان و چهارمحال،
از سمت جنوب به کهگیلویه و بویراحمد و از سمت غرب به خوزستان محدود
میشود .کوههای زاگرس از شمال غرب به جنوب شرق کشیده شدهاند و
سرزمین بختیاری را به یک بخش کوهستانی ییالقی و یک بخش جلگهای
قشالقی تقسیم میکنند.
سرزمین بختیاری از هزاران سال پیش ،محل سکونت افراد گوناگون بوده
است .شواهد نشان میدهد این سرزمین منابع طبیعی بسیاری داشته و از
سالها پیش مسکونی بوده است .وجود آب ،جنگل و مرتع ،بارندگی مناسب،
سبب شده بود که این سرزمین برای کشاورزی مستعد باشد .وجود امکانات
مناسب در ارتفاعات زاگرس ،محیطی مناسب را برای رویش گیاهان متنوع
فراهم کرده است.
دادههای باستانشناسی مشخص میکند که قدمت سکونت انسان در
این منطقه به  ۴۰هزار سال پیش میرسد .بازماندههای دوره پارینهسنگی،
میانهسنگی و نوسنگی در این منطقه دیده میشوند .سرزمین بختیاری از اولین
سرزمینهایی است که سابقه کشت کشاورزی در آن مشاهده شده است .غاری
در تنگ پبده بختیاری وجود دارد و از کشفیات داخل این غار ،ابزاری به دست
آمده که نشاندهنده قدمت زندگی انسان در این منطقه است.
در هزاره پنجم پیش از میالد ،در دوره مس ،قوم عیالم در منطقهای که از
آن نام میبریم ،ظهور کرد .این قوم در حدود  ۴۰۰۰سال پیش از میالد مسیح،
در قلمرویی که امروز تحت عنوان سرزمین بختیاری شناخته میشود ،حکومت
میکردند .مردم عیالم حکومت خود را آنزانی میدانستند و به همان زبان
سخن میگفتند .از حکومت عیالم ،چندین کتیبه به خط میخی در شهر ایذه
بر جای مانده است .بهدلیل آثار بهجای مانده در این شهر ،باستانشناسان این
منطقه را سرزمین سنگنگارهها نامگذاری کردهاند.
 ۲۰۰۰سال پیش از میالد مسیح ،کاسیان در قسمت سرچشمههای کارون
و در بخشی از قلمرو بختیاری حکومت میکردند .در حدود  ۷۰۰سال پیش از
میالد مسیح ،آریاییها در این منطقه ،دولتی جدید با نام پارسیان تشکیل دادند.
پارسیان در کوههای بختیاری و در منطقه شرق شوشتر بین دو سوی ساحل
کارون ،زندگی میکردند .عیالم در این زمان ،قدرت سابق را نداشت تا جلوی
حضور قوم آریا را در منطقه بختیاری بگیرد .ازاینرو ،دولت هخامنشی شهر
انشان را گرفت و در ابتدای کار ،این شهر را پایتخت حکومت خود قرار داد.
با ورود آریاییها به منطقه ،آنها قوم غالب شدند و فرهنگ خود را در
این منطقه رواج دادند .تحقیق در گویش قوم بختیاری نشان میدهد که
این گویش ،ادامه دهنده زبانهای باستانی ایران است .بعد از هخامنشیها،
با روی کار آمدن حکومت اشکانی ،منطقه بختیاری به الیمائید شهرت یافت.
بعد از اشکانیان ،حکومت ساسانیان روی کار آمد و دوباره نام سرزمین قوم
بختیاری ،در این دوره ،به پارس تغییر یافت .بعد از ورود اسالم به ایران ،مردم
زاگرسنشین توسط مسلمانان ،کرد خوانده شدند .بعد از حدود سه قرن از ورود
اسالم به ایران ،منطقه بختیاری به نام لر بزرگ شهرت یافت و از عصر صفویه
به بعد ،این سرزمین به بختیاری تغییر نام داد.
ایل بختیاری ،بیشترین شهرت تاریخی را در عصر قاجار و پهلوی داشت .در
دوره قاجاریه حسینقلی خان ایلخانی تمامی سرزمین بختیاری را اداره میکرد
و از قدرت بسیار زیادی برخوردار بود .قدرت او بهاندازهای بود که حکومت
مرکزی قاجاریه میترسید که مبادا به پایتخت حمله کند و ایران را به تصرف
خود درآورد .حسینقلی خان با دولت انگلستان روابط تجاری برقرار کرد و از
این طریق سود بسیاری کسب کرد و به یکی از ثروتمندترین رجال سیاسی
تبدیل شد .در خاطرات ظل السلطان و نامههای او به ناصرالدین شاه میتوان
این ترس را به وضوح دید .سرانجام ظلالسلطان ،حسینقلی خان بختیاری را به
اصفهان دعوت کرد و در یک مهمانی او را با قهوه قجری مسموم کرد و کشت.
بعد از حسینقلی خان ،فرزندان او قدرت گرفتند .علیقلی خان ،سردار اسعد
بختیاری یکی از مهمترین چهرههای بختیاری است که در دوره محمد شاه به
تهران حمله کرد و با کمک محمدولی خان خلعتبری و ستارخان و باقرخان،
تهران را فتح کرد و به استبداد صغیر پایان داد.
از دیگر چهرههای بختیاری در دوره معاصر میتوان به بی بی مریم
بختیاری و فرزند او علیمردان خان بختیاری اشاره کرد که هر یک در تاریخ
بختیاری دارای نقش سیاسی جداگانهای هستند.
ایل بختیاری چند دسته است؟
ایل بختیاری به دو دسته بزرگ هفت لنگ و چهار لنگ تقسیم میشوند.
نگاهی به منابع تاریخی مشخص میکند که وجه تسمیه این تقسیمبندی در
قوم بختیاری ،بر اساس دریافت مالیات در دوره صفویه بوده است .این موضوع،
یکی از روایاتی است که دراینباره ذکر شده است .به گفته منابع ،مالیاتگیری
آن دوره در عصر صفویه ،بر اساس شمار نفرات و دامها صورت میگرفت .بر
این اساس ،از بخشی که دام بیشتری داشتند ،مالیات بیشتر و از بخشی که
دامهای کمتری داشتند ،مالیات کمتری گرفته میشد.
طبق گفته منابع تاریخ بختیاری ،مالیات بخشهایی که دام کمتری داشتند،
یک راس مادیان یا یک راس گاو بود .این دسته به چهارلنگ شهرت یافتند.
گروه دیگر قوم بختیاری ،از لحاظ مکنت و ثروت ،قویتر از چهارلنگها بودند،
ازاینرو ،بهاندازه هفت لنگ ،اسب یا مادیان را به مالیات میدادند .یعنی دو
راس مادیان یا گاو ،منهای یک لنگ آن .روی این حساب ،مردم منطقه به
هفت لنگ شهرت یافتند.
در مورد مالیات گرفتن ،خانها بهدالیل سیاسی موجود در ایل و نزدیکی و
دوری طایفهها به خانها ،بین طوایف فرق میگذاشتند و به بعضیها امتیازاتی
میدادند.
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آشنایی با ایل بختیاری
ایل چهارلنگ بختیاری پنج باب بزرگ دارد که عبارت از محمود صالح،
کیان ارثی ،ممیوند ،زلکی و موگویی هستند.
ایل هفت لنگ نیز چهار باب دارد که عبارت از دورکی ،بهداروند ،بابادی و
دینارانی هستند.
تفاوت لر و بختیاری
لرستان قدیم با وسعت جغرافیایی خود ،در اواسط قرن  ۶به دو دسته لر
بزرگ و لر کوچک تقسیم میشد .منظور از لر کوچک ،لرستان امروزی و
مقصود از لر بزرگ ،سرزمین بختیاری است .امرا لر بزرگ را اتابکان میگفتند
که بعد از ضعف و تجزیه قدرت سلسله سلجوقی ،فرصت را مناسب دیدند و در
جغرافیای لرستان ،سلسله اتابکان لر کوچک را تشکیل دادند .در قلمرو بختیاری
نیز اتابکان فضلویه حاکمیت یافتند که به لر بزرگ شهرت داشتند.
آداب و رسوم ایل بختیاری
ایل بختیاری آداب و رسوم خاص خود را دارند که از پس قرنها ،هنوز آن
را حفظ کردهاند؛ اگرچه گذر زمان و تبعات زندگی شهرنشینی سبب شده است
که بسیاری از آداب و رسوم ایل بختیاری کمرنگ شوند؛ اما زیبایی این آداب
و رسوم سبب شده که برای نسل جدید و گردشگران جذاب باشند .عالقه نسل
جدید به آگاهی و مشاهده این آداب و رسوم سبب شده است که در دورههای
اخیر ،توجه به آن بیشتر شود .آداب و رسوم بختیاری در مناطق عشایرنشین
همچنان بهصورت پر رنگ اجرا میشود .کوچ یکی از مهمترین رسوم عشایر
بختیاری است که با آدابی خاص انجام میشود .هنگام جابهجایی ایل،
جمع کردن چادرها را مال کنون میگویند .در ادامه به مهمترین آداب و رسوم
ایل بختیاری اشاره میکنیم.

بازماندههای آیین زرتشتی بهجای مانده است و نمادی برای گرم نگه داشتن
اجاق خانه توسط عروس است؛ زیرا در فرهنگ ایرانی قدیم ،زنان نگهبانان
آتش در خانه محسوب میشدند .بعد از اجرای مراسم آتش ،داماد به یک بلندی
که معموال پشت بام خانه است ،میرود و یک انار را که نماد الهه اناهید است
به روی سر عروس پرتاب میکند .طبق رسوم بختیاری ،پسران مجرد ،پشت
سر عروس میایستند و در گرفتن انار ،با هم رقابت میکنند .گفته میشود هر
پسری که موفق به گرفتن انار شود ،بخت با او همراه شده و بهزودی صاحب
همسر میشود .بعد از آن نیز ،جلوی پای عروس و داماد ،یک گوسفند را قربانی
کرده و آنها را به منزل جدید خود راهنمایی میکنند.
سوگواری
تحقیق در خصوصیات و خلق و خوی مردم بختیاری نشان میدهد که این
خطه مردمانی دلسوز و مهربان دارند .این مردم ،افرادی غمخوار و مهربان
هستند و اگر در بین آنها ،خانوادهای ،عزیزی را از دست بدهد ،هر یک از افراد
ایل ،برای تسلی خاطر بازماندگان ،به خانه او میروند و ضمن ابراز همدردی،
هر کاری که از دستشان برآید انجام میدهند.
طبق سنتها و آداب و رسوم ایل بختیاری ،پیرزنان ترانههایی غمناک به
زبان لری زمزمه میکنند تا هرچه بیشتر بر شکوه مراسم عزاداری افزوده و سوز
و گداز غم مراسم عزا را بیشتر کنند .در هنگام زمزمه این اشعار ،زنان دیگر نیز
با این پیرزنان همراهی میکنند تا این آواز غمانگیز به گوش تمام کسانی برسد
که در مجلس حضور دارند.
در بین مردان بختیاری نیز این نغمهها که با نام گاگریو شهرت دارند با
موسیقی حزنانگیز بههمراه ساز چپ که نشان عزاست ،اجرا میشود .برگزاری

تولد
در گذشته ،در قلمرو بختیاری آداب و رسومی مخصوص تولد نوزادان رواج
داشت که هرچه زمان به جلو رفت و امکانات بیشتری فراهم شد ،این رسوم
نیز رفته رفته کمرنگتر شدند .بهدلیل تولد کودک در بین ایل و به دور از
بیمارستان و امکانات آن ،زنانی در بین ایل بودند که به قابله شهرت داشتند
و در هنگام تولد کودک ،به زائو کمک میکردند تا بهراحتی کودک را به دنیا
بیاورد .در بین ایل ،گهوارههایی چوبی با روشی خاص ساخته میشد که به
آنها ننو میگفتند و نوزادان را به شیوهای خاص به آن محکم میبستند که در
هنگام حرکت ایل ،بهراحتی قابل حمل و نقل باشند.
در ننوهای نوزادان ،اشیایی را آویزان میکردند که برای سرگرمی نوزاد بود
و هر یک از آنها نمادی خاص محسوب میشد .این اشیا شامل مهرههایی از
سنگهای مختلف بودند که برای چشم زخم کاربرد داشتند .برای نوزاد اسفند
دود میکردند تا از چشم بد دور باشد .گاهی پنجه یا موی گرگ را به گهواره
نوزاد آویزان میکردند؛ زیرا معتقد بودند که هر جا اثری از گرگ باشد ،جن
یا آل از آنجا دور میشود .از شیردنگ نیز برای تزیین گهواره نوزادان استفاده
میکردند تا زیبایی گهواره را بیشتر کنند .در هنگام تولد نوزاد ،بعد از گذشت
سه روز ،نوزاد و زائو را با مراسم خاصی به حمام میبردند و بعد از گذشت هفت
روز ،دوباره نوزاد و زائو را به حمام میبردند.
ازدواج
ازدواج در قوم بختیاری ،آداب و رسوم خاصی دارد .یکی از رسومی که از
گذشته در بین بختیاریها رواج داشت ،ناف بران بود .طبق این رسم ،دختر و
پسر را از ابتدای کودکی برای یکدیگر انتخاب میکردند و وقتی به سن ازدواج
میرسیدند ،رسوم عقد و نامزدی را برای آنها به جا میآوردند .این رسم
بهدلیل ایرادهای روانشناسانهای که داشت ،امروزه بسیار کمرنگ شده است.
این روزها در ایل بختیاری به شیوههای سنتی خانواده داماد برای خواستگاری
به خانه عروس میروند .مادر داماد یک روسری زیبا بر سر عروس میکند که
نشانه نامزدی عروس است .خانواده عروس نیز به نشانه قبول داماد ،یک بسته
شیرینی یا نبات به او هدیه میدهند .سپس در یک مراسم جدا ،انگشتری را
برای نامزدی رسمی عروس و داماد در نظر میگیرد.
یکی دیگر از آداب و رسوم ازدواج در بین بختیاریها این است که دختران
نامزد شده شروع به بافت قالیچه میکنند تا در هنگام عروسی قالیچه خود را به
خانه همسر ببرند .نوع قالیچهای که عروس میبافد و کیفیت آن ،نشاندهنده
میزان هنرمندی اوست .شب عروسی ،اقوام داماد با در دست داشتن آیینه و
شمعدان به خانه عروس میروند و با هلهله و سرودهای شاد ،عروس را سوار بر
اسب میکنند و بههمراه رقص و پایکوبی ،او را به خانه داماد میبرند .یکی از
رسومی که در شب عروسی در بین بختیاریها وجود دارد ،رسم دستبرد زدن به
اموال خانواده عروس است .آنها از این طریق ،هوش و حواس خانواده عروس
را میسنجند .رسم به این صورت است که وقتی داماد عروس را میبرد ،یکی
از اقوام داماد یک شی را از خانه پدر عروس میدزدد و فردای آن روز ،شی را
به خانواده عروس باز میگرداند.
در مراسمهای عروسی بختیاری ،ساز و دهل مخصوص عروسی را مینوازند
و اشعار و ترانههای مخصوص عروسی را که با ریتمهای شاد هستند ،میخوانند
و مینوازند و زنان و مردان با پوشیدن لباسهای بختیاری ،دایرهای تشکیل
میدهند و رقص بختیاری که با دستمال است را برگزار میکنند.
نوعی دیگر از رقص که در بین مردان بختیاری رایج است ،رقص ترکهبازی
است که در مجالس مردانه برای سرگرمی و شادی بین افرادی برگزار میشود
که در این زمینه ماهر هستند و حالتی مسابقهوار دارد .ترانههای شاد بختیاری،
بخش بزرگی از فرهنگ فولکلور این ایل را شامل میشوند و در ادبیات این
قوم قابلمشاهده هستند .بخشی از این فرهنگ شادی در ترانههای بهمن
عالالدین وجود دارند.
از دیگر رسومی که در شب عروسی برگزار میشود ،این است که هنگام
رسیدن عروس به خانه داماد ،پیش از ورود او ،آتش بزرگی فراهم میکنند و
داماد ،عروس را سه دور ،دور آتش میچرخاند .به نظر میرسد که این رسم از

مراسم سوگواری در ایل بختیاری بیشتر با نغمههای آن شهرت دارد .این
نغمهها بخش زیادی از ادبیات فولکلور ایل بختیاری را در بر میگیرند .در
ترانههای بهمن عالالدین ،بزرگترین ترانهسرا و خواننده بختیاری ،میتوان
ترانههای گاگریو زیبا و بسیار حزنانگیز را مشاهده کرد و شنید .برخی دیگر از
رسوم سوگواری در بین ایل بختیاری چنین بود که اقوام متوفی به بازماندگان
برای برگزاری مراسم ختم و چهلم کمک مالی میکردند و تا جایی که در توان
افراد بود به بازماندگان متوفی یاری میرساندند.
بردشیر یکی دیگر از جاذبههای سرزمین بختیاری است که به آداب و
رسوم سوگواری ایل بختیاری مربوط میشود .شیرهای سنگی که بر سر
قبرهای بختیاری هستند ،نشانهای برای دلیرمردان محسوب میشوند .این
شیرها نمادی از پهلوانی و شیرمردی متوفی محسوب میشود و برای افرادی
از این نماد استفاده میشود که شهرت رادمردی و جنگاوری آنها در تمامی
ایل پیچیده باشد.
شکار
شکار یکی از رسوم رایج در بین بختیاریهاست که آیین مخصوص به خود
را دارد .این رسم سالها است که بین بختیاریها اجرا میشود .رسوم شکار
چنین است که جوانانی که نزدیک سن ازدواج هستند ،پیش از اجرای مراسم
عروسی ،برای تهیه گوشت جشن عروسی ،به شکار میروند .طبق رسوم رایج،
مادر فرد جوان مشغول تهیه نان سنتی میشود و دختران جوان مشک میزنند
و دوغ تازه و کره محلی را برای مراسم عروسی فراهم میکنند .عروس هم
مشغول دوخت لباس شکار برای همسر شکارچی خود میشود.
در سرزمین بختیاری ،در هنگام شکار ،به کمر فرد شکارچی ،شال شکار
میبندند .بستن شال توسط پدر ،دایی یا برادر بزرگتر شکارچی انجام میشود.
جوان شکارچی در این مراسم ،باید بز کل شکار کند .بز کل بسیار تیز و چاالک
است و این شکار یک چالش برای به آزمون گذاشتن قدرت و تبحر داماد در
امر شکار محسوب میشود .وقتی جوان با موفقیت شکار را به پایان برد ،به
ایل برمیگردد و گوشت شکار برای مراسم عقد و عروسی آماده پخت میشود.
به پایان رساندن شکار با موفقیت ،دلیلی بر شجاعت و رشادت فرد شکارچی
محسوب میشود.
اهمیت شکار و آداب و رسوم مربوط به آن را میتوان در اشعار و ترانههای
بختیاری به وضوح مشاهده کرد .تحقیق در ادبیات بختیاری نشان میدهد
که بخش مهمی از اشعار درباره شکار و آداب و رسوم مربوط به آن است و
ترانههایی در مورد شکار سروده شده است که آنها را در حین انجام شکار
زمزمه میکردهاند .برای مثال در ترانههای بهمن عالالدین معروف به مسعود
بختیاری که بزرگترین خواننده و ترانهسرای بختیاری است ،ترانههای بسیاری
در وصف شکار در بختیاری سروده و با صدایی رسا آنها را خوانده است.
گویش بختیاری
گویش بختیاری همان گویشی است که مردمان بختیاری به آن تکلم
میکنند .این گویش از جمله گویشهای جنوب غرب در ایران است و یکی
از شاخههای زبان لری محسوب میشود .این گویش ،تفاوتهایی با دیگر
گویشهای زبان لری دارد و از آنها آسانتر است .این گویش به زبان فارسی
نزدیکتر است.
گویش بختیاری ریشه در زبان پهلوی ساسانی دارد .تحقیقات نشان داده
است که ریشه بسیاری از لغات و افعال این گویش به دوره باستانی ایران
میرسد .این موضوع نشان از قدمت این گویش و قدمت قلمرو بختیاری دارد.
تحقیقات نشان داده است که گویش بختیاری با گویش کهگیلویه ،ممسنی
و بویراحمدی اشتراکات لغوی بسیار زیادی دارد .راولینسون در بخشی از
تحقیقات خود درباره گویش بختیاری گفته است:
اگرچه گویش بختیاری را بازمانده زبان پهلوی میانه دانستهاند ،بهنظر
میرسد این گویش به زبان فارسی باستان نزدیکتر باشد.
سازمان اجتماعی بختیاری
ایل بختیاری از سازمان ایلی ویژهای برخوردار است و نوعی هرم را نمودار
میکند .در راس این هرم ایلخان قرار دارد که همان راس ایل محسوب
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میشود .ایلخان برقراری نظم و امنیت تمامی ایل را عهدهدار بود .او بر تمامی
نظام تشکیالتی و اداری ایل ،احاطه داشت .بعد از ایلخان ،ایلبیگ قرار داشت
و بعد از ایلبیک ،حاکم قرار میگرفت.
بزرگترین واحد اجتماعی بختیاریها ،ایل بود و بعد از آن طایفه قرار داشت.
طایفهها از اهمیت سیاسی زیادی برخوردار بودند و نماینده تشکیالت عشایر
بودند .آنها کوچنشینانی بودند که هر یک چراگاههای تابستانی و زمستانی
داشتند .با روی دادن کشمکش ،هر طایفه ،یک گروه واحد را تشکیل میدادند.
در دوره قاجاریه ،هر چهار طایفه را یک نفر با عنوان کالنتر اداره میکرد .بعد
از حذف خانها ،حکم کالنتری از سمت دولت داده میشد.
هر طایفه ،از تیرههای مختلف تشکیل شده بود و مسئولیت برقراری ارتباط
بین تیرهها و ایجاد نظم بین آنها را کدخدا بر عهده داشت .تیره به بخشهای
کوچکتری با عنوان تش تقسیمبندی میشد .معموال در هنگام کوچ ،تشها
با یکدیگر همراه میشدند .سرپرستی تش را نیز ریش سفید ،عهدهدار میشد.
ریش سفید ،فردی مسن بود که همه او را قبول داشتند .تش نیز از چند اوالد
تشکیل میشد که مسنترین آنها ،که به معتمد شهرت داشت ،سرپرست تش
میشد .اوالد نیز از چند خانوار تشکیل میشد که به آن ،فامیل نیز میگفتند.
تقسیمات خانوادگی ایل ،از دوره صفویه رایج شد .این تقسیمبندی ،برای
نظم دادن به امور مالیاتی در نظر گرفته میشد .اختالفات بختیاریها در درون
ساختار خود ،از طریق کدخدامنشی حل میشد .نظم و ساختار سازمان اجتماعی
ایل بختیاری در گذر زمان ،بارها دچار دستکاری شد و بخشهای زیادی از آن،
در طول زمان ،از بین رفت.
روشنترین سازمان اجتماعی در ایل بختیاری ،مال است .مال از مجموع
چند سیاه چادر تشکیل میشود که کوچکترین واحد اقتصادی-اجتماعی در
ایل ،به شمار میرود .دامهای مال در یک گله جمع میشوند و افراد خانوار،
عالوه بر امور دامداری ،روابط نزدیکی با هم داشتند .عالقه آنها به یکدیگر
نیز بهدلیل ارتباط محکمی بود که با هم داشتند.
لباس ایل بختیاری
قوم بختیاری مانند سایر اقوام ایرانی ،دارای پوشش مخصوص به خود
هستند .این اقوام از پوشش محلی زنانه و مردانه برخوردارند و هرکدام از آنها
ویژگیها و زیباییهای مخصوص به خود را دارند .زنان از لباسهایی چون
لچک ،مینا ،دامن چیندار که زیر پیراهن میپوشیدند و جلیقه با رنگهای زیبا
و متنوع استفاده میکنند و لباس مردان نیز از شلوار دبیت ،چوقا و کاله سیاه
نمدی تشکیل شده است.
لباس زنان بختیاری
لچک و مینا
لچک زنانه کالهی است که زنان بختیاری میپوشند .این لچک با
سکههایی که از قدیم مانده ،تزیین شده است .برخی از این کالهها با سنگ،
مروارید ،پولک و منجوقهای زیبا دوخته شدهاند و انواع گوناگون دارند.
رایجترین این لچکها ،لچک ریالی است که توصیف آن در ترانههای بختیاری
نیز قابلمشاهده است.
مینا نوعی روسری از جنس حریر و بهشکل مستطیل است .این روسری
در حدود سه متر است و با شیوهای خاص ،به سر پوشانده میشود .مینا را با
سنجاق به کاله زیرین که همان لچک است ،وصل میکنند و سپس یک
زنجیر که با سکههای قدیمی تزیین و ساخته شده است را با نام پشت سیزنی،
از دو طرف سر به هم متصل میکنند و آن را به پشت سر میاندازند .این زنجیر
نوعی تزئین برای روسری مینا به شمار میرود.
زنان بختیاری پیش از سر کردن لچک و مینا ،موهای جلوی سر را از فرق،
باز کرده و سپس موها را تاب میدهند و از زیر لچک بیرون میگذارند .این
موهای تاب داده را ترنه میگویند .موهای پشت سر را نیز میبافند و از پشت
سر به زیر مینا میگذارند.
جومه و شوالرقری
زنان بختیاری پیراهنی به نام جومه میپوشیدند .این پیراهن از دو طرف تا
کمر ،چاک داشت و زیر آن ،یک دامن با چینهای فراوان پوشیده میشد ،این
دامن چیندار به شوالرقری شهرت دارد .این دامن پرچین ،در حدود  ۱۰متر
پارچه را به خود اختصاص میداد .زنان بختیاری روی پیراهن خود یک جلیقه
از جنس مخمل را میپوشیدند .این زنان یک بازوبند را که با مهرههای رنگین
و سنگها ،تزیین شده بود به دست میکردند .این دستبند را بیشتر در عروسی
میپوشیدند .رنگ لباس زنان بختیاری ،برگرفته از رنگهای موجود در طبیعت
بود .زنان و دختران برای لباسهای خود از رنگ روشن استفاده میکنند و زنانی
که سن باالتری دارند نیز از لباسهای تیره رنگ استفاده میکردند.
لباس مردان بختیاری
کاله نمدی
مردان بختیاری از کالههای نمدی با رنگهای مشکی استفاده میکنند.
گاهی رنگهای قهوهای و سفید نیز بین کالهها دیده میشود؛ اما اغلب آنها
کالههایی به رنگ مشکی را استفاده میکنند .این کاله به نام کاله خسروی
یا خسروانی شهرت دارد .این کاله مورد استفاده خوانین بختیاری بود و معموال
افرادی که شان واالتری داشتند ،از آن استفاده میکردند.
خوانین در ابتدا کالههای سفید به سر میگذاشتند؛ اما بعد از اینکه عشایر
توسط رضاشاه یکجانشین شدند از پوشیدن لباس بختیاری منع شدند و کاله
رنگ مشکی ،جایگزین کالههای سفید شد .طرح این کاله ،قدمت بسیاری
داشت و برای اولین بار در نقش برجستههای دوره ماد به چشم میخورد.
طرح این کاله همچنین شباهت زیادی به کالهها و تاجهای شاهان دوره
ساسانی دارد.
چوقا
مردان بختیاری ،از یک باالپوش به نام قبا استفاده میکردند .این لباس
از کنارهها ،چاک داشت و آستینهای آن فراخ و گشاد بودند .وقتی رضاشاه
پوشیدن قبا را منع کرد ،یک باالپوش به نام چوقا برای مردان بختیاری باب
شد .این لباس را زنان بختیاری میبافتند و از پشم بز با رنگهای سیاه و سفید
در آن استفاده میشد .چوقا ضد باران است و در فصل تابستان ،گرما را از خود
عبور نمیدهد .این لباس در فصل تابستان ،رطوبت را نیز در خود حفظ میکند.
نقشهای چوقا از ستونهایی کوتاه و بلند برخوردار هستند و در طراحی
آنها از ستونهای دوره هخامنشی الهام گرفته شده است .برخی تحقیقات
جدید بر این عقیده هستند که طرح چوقا از زیگورات چغازنبیل گرفته شده و
نام چوقا که برای لباس انتخاب شده نیز از نام چغازنبیل است .مشابه این لباس
برای اولین بار در بین مادها و در نقش برجستههایی که روی گوردخمهها وجود
دارد ،دیده شده است.
شلوار دبیت و گیوه
مردان بختیاری از شلواری به رنگ مشکی استفاده میکنند که گشاد است.
این شلوار در بین بختیاریها با عنوان دبیت شهرت دارد .این نام بهدلیل این
است که پارچه این شلوار از کارخانه دبیت منچستر آورده می شد و بهتدریج،
نام کارخانه پارچه بافی روی این شلوار گذاشته شد .به نظر میرسد قدمت این
شلوار نیز به دورههای باستانی ایران میرسد.
نگاهی به مجسمه مرد شمی نشان میدهد که این شلوار شباهت زیادی
به شلوارهای استفاده شده در دوره اشکانی دارد .عالوه بر این ،نقوشی که از
بابک پدر اردشیر ،موسس سلسله ساسانی ،بهجای مانده نیز نشان میدهد که
او شلواری گشاد بر پای دارد که شباهت بسیاری به شلواری که بختیاریها
استفاده میکنند دارد.
بختیاریها از نوعی کفش به نام گیوه استفاده میکنند .این کفش از قدمت
زیادی برخوردار است و در حدود  ۲۷۰۰سال پیش مورد استفاده قرار میگرفت.
گیوه از نخ پنبه ،ابریشم و نخ قالی بهصورت ترکیبی بافته شده است .این کفش
شباهت زیادی به کفش پادشاهان هخامنشی در تصاویری که از آنها برجای
مانده است ،دارد .معروفترین نوع گیوه ،گیوه ملکی است که از شهرت زیادی
برخوردار است.
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حواد ث
پنجشنبه  4آذر    1400

 19ربیع الثانی 1443

 ۴۸۱۳ابتالی جدید کرونا در کشور
 95نفر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،در طول  ۲۴ساعت
 ۹۵بیمار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و
مجموع جانباختگان ایــن بیماری به  ۱۲۹هزار

و  ۲۸۰نفر رسید.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعــام مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،از روز

سه شــنبه تا دیروز (  ۳آذر  )۱۴۰۰و بر اســاس
معیارهای قطعی تشــخیصی ۴۸۱۳ ،بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی که  ۷۲۴نفر
از آنها بستری شدند.
بر این اســاس مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به  ۶میلیون و  ۹۲هزار و  ۸۲۲نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون  ۵میلیــون  ۸۱۹هزار و
 ۲۵نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
 ۳۳۷۵نفر از بیماران مبتــا به کووید ۱۹در
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۳۸میلیون و  ۱۰۷هزار و  ۹۵۱آزمایش
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.

با «حراج جمعه سیاه» در دام کالهبرداران نیفتید!
پلیس فتا :قبل از پرداخت وجه از صحت کاال مطمئن شوید
رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرایم
ســایبری پلیس فتــای ناجا گفــت :خریداران
اینترنتی از حراجیهای جمعه ســیاه باید قبل از
پرداخت وجه نسبت به صحت و سالمت اجناس
خریداریشده خود اطمینان حاصل کنند.
ســرهنگ علی محمد رجبــی رئیس مرکز
تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا
ناجا در گفتوگو بــا خبرنگار انتظامی خبرگزاری
فارس به موضوع « حراج جمعه ســیاه» اشــاره
کرد و اظهار داشــت :هر سال در روزهای حوالی
بلــک فرایدی (جمعه ســیاه) شــاهد شــکایت

قابــل توجهی از مردم به خاطــر کالهبردارهای
صورت گرفته در خصوص پرداخت بهای کاالی
مورد نظــر و عدم دریافت کاال یــا تقلبی بودن
کاالی تحویلی به آنها هستیم.
رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرایم
ســایبری پلیــس فتا ناجــا تصریح کــرد :افراد
ســودجو با سوءاســتفاده از اعتماد هموطنان با
ایجاد ســایتهای جعلی و تقلبــی ،اعتبار دیگر
فروشــگاههای اینترنتی که دارای فعالیتی سالم
هســتند را زیر سوال برده و از مردم کالهبرداری
می کنند.

وی گفت :این صفحات جعلی از نظر ظاهری
کام ً
ال به درگاه اصلی شــبیه بــوده و به راحتی
اعتمــاد کاربر را مبنی بــر ورود اطالعات بانکی
جلب کرده و شــماره کارت ،رمز دوم cvv2 ،و
تاریــخ انقضاء کارت بانکی را به ســرقت برده و
در فرصتی مناسب اقدام به برداشت غیر مجاز از
حساب بانکی قربانی می کند.
ســرهنگ رجبی خاطرنشــان کرد :خریداران
اینترنتی از حراجی های جمعه ســیاه باید قبل از
پرداخت وجه نسبت به صحت و سالمت اجناس
خریداری شده خود اطمینان حاصل کنند.

رهایی جوان  ۲۲ساله پس از دو روز گروگان بودن
ایســنا :فرمانده انتظامی لرســتان از رهایی
جوان  ۲۲ســاله کوهدشــتی کــه در پایتخت
ربوده شده بود و در یکی از محلههای خرمآباد
نگهداری میشد ،خبر داد.
سردار یحیی الهی در بیان جزییات این خبر
اظهار کرد :یکم آذرماه ســال جاری ،مأموران
پلیس اســتان از ربوده شــدن جوان  ۲۲ساله
کوهدشتی توســط اعضای یک باند  ۳نفره در
پایتخت و انتقال وی به خرمآباد مطلع شدند.
وی افــزود :بالفاصله مأموران با تشــکیل
تیم ویژه با بررســیهای صورت گرفته و انجام
اقدامات پلیســی محــل اختفای گــروگان را
دریکی از محلههای اطراف خرمآباد شناســایی
و بــا عملیاتــی غافلگیرانه جوان  ۲۲ســاله را
آزاد کردند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به دستگیری
 ۳نفر اعضای باند گروگانگیر که دارای سوابق
متعدد کیفــری از جمله ،شــرارت ،تیراندازی،
جرائم سایبری و غیره هستند ،خاطرنشان کرد:
طبق اظهارات گروگان ،روز یکم آذرماه ســال

فارس

اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در کوهچنار

فرمانــده انتظامي كوهچنــار از اجراي طرح پاكســازي و ارتقاء امنيت
اجتماعي در آبان ماه سال جاری در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ لطفا ...مح ّمدي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشریح این خبر بيان كرد :در پي استمرار اجراي طرح پاكسازي و ارتقاء
امنيت اجتماعي با هدف نا امن کردن ّ
محلت جرم خيز ،يگانهاي انتظامي
شهرســتان كوهچنار با بهرهگيري از توان و امکانات موجود و با هماهنگي
مقام قضایي به اجراي طرحهاي مربوطه پرداختند.
وي بــا بيان اينكــه در اجرای این طرحها 77 ،کیلــو و  841گرم انواع
مواد مخدر کشــف و  10خرده فروش نيز دستگير شدند ،گفت :دستگیری
 47نفر متهم تحت تعقیب 9 ،سارق با کشف  21فقره انواع سرقت ،توقیف
 110دســتگاه وســیله نقلیه متخلف و کشــف انواع کاالی قاچاق به مبلغ
 22میلیارد و  540میلیون ریال از دیگر نتایج این طرحها بود.
فرمانده انتظامي شهرستان كوهچنار با اشاره به اينکه متهمان با تشکيل
پرونده به مرجع قضایي معرفي شدند ،عنوان داشت :مشارکت شهروندان در
ايجاد امنيت پايدار بسيار حائز اهميت است.

کشف فلزیاب قاچاق در بوانات

فرمانده انتظامي شهرســتان بوانات از كشف یک دستگاه فلزیاب قاچاق
به ارزش  3ميليارد و  500ميليون ريال خبر داد.
ســرهنگ ابوالحســن مزارعی در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :مأموران انتظامی بوانات هنگام نظارت بر محورهاي
مواصالتي به یک ســواري ســمند مشکوک شــدند و آن را براي بررسي
بيشتر متوقف کردند.
وی افزود :مأموران موفق شــدند در بازرســی از آن خودرو یک دستگاه
فلزیاب خارجي قاچاق به همراه متعلقات مربوطه را كشــف كنند که ارزش
آن برابر اعالم کارشناسان  3میلیارد و  500میلیون ریال میباشد.

کشف  420کیسه کودشیمیایی قاچاق در داراب

فرمانده انتظامي داراب از کشف  420کیسه کودشیمیایی قاچاق در این
شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشريح اين خبر بيان داشــت :ماموران انتظامی داراب هنگام نظارت بر
خودروهای عبوری به  2دســتگاه کامیون حامل كود شــيميايي مشکوک
شدند و آنها را متوقف کردند.
وي افزود :ماموران در بازرسي از اين كاميونها  420كيسه کود شیمیایی
غیرمجاز و فاقد مجوز را کشف و  2نفر را نيز دستگير كردند.
فرمانده انتظامي داراب با بيان اينكه كارشناسان ارزش اموال مكشوفه را
 800ميليون ريــال برآورد كردند ،تصريح كرد :متهمین براي انجام مراحل
قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

مرودشــت ،بالفاصله گروهی از ماموران انتظامی جهت بررســی موضوع
به محل اعزام شدند.
وی افزود :پس از حضور ماموران مشاهده شد که  20نفر از اتباع بيگانه
در مراســم عروســی به علت اختالف با یکدیگر درگیر و  2نفر از آنها نيز
مجروح شدهاند.
جانشــین انتظامی مرودشــت با بيان اينكه در اين خصــوص  5نفر از
عاملین اصلی كه در نزاع دســته جمعی شــرکت داشتند دستگیر و تحویل
مراجع قضایی و از آن طریق روانه زندان شــدند ،گفــت :برخورد با برهم
زننــدگان نظم و امنیت عمومی یکی از مواردی اســت که پلیس با جدیت
دنبال میکند.

دستگيري سارق با  15فقره سرقت درون خودرو
در المرد

فرمانده انتظامی شهرســتان المرد از دســتگیری یک ســارق و كشف
 15فقره سرقت درون خودرو خبر داد.
سرهنگ مهراب زارعپور در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشريح اين خبر اظهار داشت :در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو در
برخي از محالت اين شهرستان ،رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران
پليس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود :ماموران انتظامي پس از تالشهای شــبانه روزی و اقدامات
اطالعاتی و پلیســی موفق شــدند در اين خصوص یک سارق حرفهاي را
شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر كنند.
فرمانده انتظامی شهرســتان المرد با بیان اینکه متهم در بازجویی اوليه
به  15فقره سرقت درون خودرو اعتراف كرد ،عنوان داشت :اين سارق پس
از تشکیل پرونده براي انجام مراحل قانونی تحويل مراجع قضایي شد.

كشف  153راس گوسفند قاچاق در اوز

فرمانده انتظامی اوز از کشــف  153رأس گوسفند قاچاق در بازرسي از
 3دستگاه كاميون خبر داد.
ســرهنگ هادي محمديان در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و احشــام ،ماموران انتظامي
شهرستان اوز هنگام نظارت بر محورهای فرعی در يك عمليات ضربتي به
 3دســتگاه كاميون يخچالدار مشكوك شدند و آنها را براي بررسي بيشتر
متوقف كردند.
وی افــزود :در بازرســی از این خودروها مامــوران انتظامي  153رأس
گوســفند قاچــاق و فاقد مجوز را کشــف و در این رابطــه  3متهم را نيز
دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان اوز با اشــاره به اینکه ارزش احشام قاچاق
کشــف شده توسط کارشناســان  4میلیارد و  500میلیون ریال برآورد شده
اســت ،تصريح کرد :راننــدگان براي انجام مراحــل قانوني تحويل مراجع
قضایي شدند.

توقيف موتورسیکلت قاچاق در زرین دشت

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد:

موتورســیکلت خارجي قاچاق بــه ارزش  4ميليــارد و  500ميليون ريال
خبر داد.
ســرهنگ حمیدرضا صالحیفرد در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :ماموران انتظامی بخش ایزدخواســت زریندشــت
حین گشــت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت خارجی
فاقد پالک مشکوک شدند و دستور ایست را صادر کردند.
وی افــزود :مامــوران انتظامــي پس از طي مســافتي موفق شــدند
موتورســيكلت قاچاق را توقيف كه در بررسي اوليه مشخص شد از مبادی
غیرقانونی وارد کشور شده است.
فرمانده انتظامي زریندشــت با بیان اينكه ارزش موتورسيكلت مكشوفه
برابر نظر کارشناســان  4میلیارد و  500میلیون ريال برآورد شــده اســت،
تصريــح كرد :در این خصوص راكب برای انجــام مراحل قانونی به مرجع
قضایي معرفي شد.

ایرنا :رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا ،از کشــف  ۹۱۰هزار لیتر انواع
فرآوردههای نفتی قاچاق شــامل گازوئیــل ،بنزین و نفت به ارزش بیش از
 ۵۵میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس ،سردار محمدرضا مقیمی افزود :در
اجرای برنامه سالیانه عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی ناجا« ،طرح سراسری
مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اولویت کنترل مصرف کنندگان عمده سوخت،
تانکرهای ســوخت رســان ،جایگاه های عرضه ســوخت و شرکت های
تولیدی ،صنعتی و کشــاورزی …» به عنوان یکی از راهبردهای عملیاتی
به منظـــور مقابله با عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی از اواخر آبان
امســال به مدت هفت روز در سراسر کشور با اســتفاده از همه امکانات و
ظرفیت رده های انتظامی و مرزبانی به اجرا گذاشته شد.
وی ادامــه داد :در اجرای این طرح ۹۱۰ ،هــزار لیتر انواع فرآورده های
نفتــی قاچاق (گازوئیل ،بنزین ،نفت و  )...به ارزش بیش از  ۵۵میلیارد ریال
کشــف که در این راستا  ۵۴دستگاه انواع خودرو متخلف توقیف و  ۱۲۰نفر
دستگیر شدند.
ســردار مقیمی خاطرنشــان کرد :کاالهای مکشــوفه به سازمان اموال
تملیکی و شــرکت پخش فــرآورده های نفتی اســتان تحویل و متهمان
دستگیر شده به همراه پرونده های متشکله تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانــده انتظامــي شهرســتان زریندشــت از توقیف یک دســتگاه کشف  ۹۱۰هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در کشور

جاری چند فرد ناشناس به علت اختالفات مالی
او را از تهران ربــوده و به محلهای در خرمآباد
منتقل و حبس کردهاند.
الهــی ،در پایان با بیــان اینکه در مخفیگاه
گروگانگیران  ۲قبضه ســاح کمری ،مقادیری
خشاب و فشنگ مربوطه ،تعدادی گوشی و تبلت

و یک دستگاه ســواری آزرا کشف شده است،
ضمن هشــدار به متخلفان که اعمال مجرمانه
آنــان از دید پلیــس مخفی نخواهــد ماند ،به
شــهروندان توصیــه کــرد همچون گذشــته
خدمتگذاران خود را در برخورد با هنجارشکنان
یاری کنند.

دستگیری منتشر کننده تصاویر خصوصی خانم جوان در اینستاگرام

رییس پلیــس فتای پایتخت از دســتگیری
فردی که برای یکی از بستگان خود در اینستاگرام
صفحه جعلی ایجــاد و تصاویر خصوصی وی را
منتشر کرده بود ،خبر داد.
به گــزارش ایســنا ســرهنگ داود معظمی
گــودرزی ،در این باره اظهار کــرد :چندی پیش
خانــم جوانی به پلیس فتا مراجعــه و اظهار کرد
که فرد ناشناسی تصاویر خصوصی او را در فضای
مجازی منتشر کرده و این اقدام موجب بر هم زدن
آرامش او و خانوادهاش و همچنین هتک حیثیت
او شده است.
وی ادامه داد :این خانم جوان همچنین اظهار
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کرد که مدتی قبل نیز شخصی ناشناس با عناوین
مختلــف در فضــای مجازی بــرای او مزاحمت
ایجــاد کرده و او را تهدید مــی کرده که تصاویر
خصوصیاش را در فضای مجازی پخش می کند.
این خانم گفت که اهمیتی به حرف های شخص
ناشناس نداده تا اینکه متوجه شده تعدادی صفحه
جعلی با نام و شماره او در اینستاگرام ایجاد شده و
عکس های خصوصی او منتشر شده است.
وی اظهار کرد :در همین راستا افسران پلیس
فتا با اســتفاده از روش های علمی و فنی ردپای
مجرم را در فضــای مجازی شناســایی کردند.
کارشناسان پلیس با اســتفاده از تجارب سایبری

و تحقیقات گســترده در فضــای مجازی ضمن
بــه دســت آوردن اطالعــات هویتــی متهم و
هماهنگی با مقام قضایی مجرم را که از بستگان
شاکی بود در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ
دســتگیر و به همراه ادله دیجیتــال به پلیس فتا
منتقل کردند.
به گفته گودرزی ،متهم پس از حضور در پلیس
فتــای تهران بزرگ از موضوع اظهار بی اطالعی
می کرد؛ اما پس از رو به رو شدن با شاکی به جرم
خود اعتراف کرده است .او اعالم کرده که به دلیل
اختالفاتی که با شاکی داشته برای تالفی و انتقام
از وی دست به این اقدام زده است.

بین الملل

متالشی شدن خطرناکترین باند جاسوسی
و سرقت اطالعات در عراق

گروه اطالعرســانی «اإلعــام األمنی» وابســته به ارتــش عراق از
متالشی شدن خطرناکترین باند سرقت اطالعات در شهر کربال خبر داد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،گروه اطالعرسانی موسوم
به «اإلعالم األمنی» وابســته به ارتش عراق دیروز چهارشنبه در بیانیهای
اعالم کرد که اعضای یک باند پنج نفره ویژه جاسوسی و سرقت اطالعات
در عراق به دام افتادند.
در این بیانیه آمده اســت که نیروهای امنیتی جنوب صالح الدین پس از
کســب اطالعات درباره وجود یک باند سرقت اطالعات در استان کربالء،
با هماهنگــی یگانهای امنیتی کربالء برای دســتگیری اعضای این باند
وارد عمل شدند.
بنابر گــزارش خبرگزاری عراق (واع) ،یگانهــای امنیتی عراق پس از
چندیــن روز رصد محل این باند ،موفق شــدند این باند پنــج نفره را که
خطرناکتریــن شــبکه جاسوســی و ســرقت اطالعات در عــراق بود،
متالشی کنند.
اعضای این باند در تحقیقات اولیه به شــرکت در دورههای آموزشــی

خارج از کشــور و تالش برای نفــوذ به پایگاههــای اطالعاتی نهادهای
دولتی و امنیتی با هدف ســرقت اطالعات دستگاه امنیت ملی و فروش آن
اعتراف کردند.

انفجار در انبار مهمات صربستان

در انفجار انبار مهماتی در صربستان ۲ ،نفر کشته و  ۱۶نفر زخمی شدند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از یو اس نیوز ،رســانههای
محلی صربســتان روز ســه شــنبه از وقوع مجموعــهای از انفجارها در
یــک کارخانه مهمات در حومه بلگراد ،پایتخت صربســتان خبر دادند .این
مجموعه انفجارها منجر به کشــته شــدن حداقل  ۲کارگر و زخمی شدن
 ۱۶نفر شد.
به گفته پلیس ،اولین انفجار حوالی ساعت  ۲بعد از ظهر (به وقت محلی)
در انبار موشــکهای این کارخانه مهمات رخ داد .صدای این انفجار حتی
در بلگراد نیز شنیده شد.
امدادگران در حال جســتوجو با اســتفاده از پهپاد برای یافتن قربانیان
احتمالی بیشتر هستند و تاکنون  ۵نفر را از زیر آوار نجات داده اند.
بــه گفته مقامات پلیس ،هنگام وقوع ایــن انفجار حدود  ۴۰نفر در انبار
حضور داشتند.

کشف بيش از 26کیلو هروئین در الرستان

فرمانده انتظامی الرســتان از کشف  26کیلو و  800گرم مواد مخدر از
نوع هروئین توسط ماموران اين فرماندهي خبر داد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشــت :ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر الرســتان با اقدامات فني و
تخصصي مطلع شدند يك سواري پژو  405در حال انتقال مقداري هروئين
از بندرعباس به شــيراز ميباشد كه بررســي موضوع را در دستور كار خود
قرار دادند.
وي افــزود :ماموران انتظامــي پس از هماهنگي بــا مراجع قضایي به
محورهاي مواصالتي اعزام شــدند و با برپايي تور ايست و بازرسي خودرو
پژو را شناسايي و دستور ايست را صادر كردند.
فرمانده انتظامی الرســتان با بيان اينكه پس از طي مســافتي تعقيب و
گريــز با توجه به تاريكي هوا و كوهســتاني بودن منطقــه راننده با پرتاب
بســتههاي مواد مخدر به بيرون متواري شــد ،تصريح كرد :در پاكســازي
از محــل تردد خودرو  28بســته هروئين به ميــزان  26کیلو و  800گرم
كشف شد و تالش براي شناسايي و دستگيري قاچاقچي متواري ادامه دارد.

كشف پارچه قاچاق ميلياردی در فیروزآباد

فرمانــده انتظامي فیروزآباد از كشــف محموله پارچــه قاچاق به ارزش
 5میلیارد و  300ميليون ريال خبر داد.
ســرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبري پليس،
بيان كرد :در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال ماموران انتظامي شهرستان
فیروزآباد هنگام ایســت و بازرسي به  2دستگاه خودرو سبک مظنون شدند
و آنها را براي بررسی بیشتر متوقف کردند.
وي افزود :ماموران موفق شــدند در بازرسی از این خودروها 106 ،طاقه
پارچه خارجي قاچاق و فاقد هرگونه مدارک گمركي را كشف کنند.
فرمانده انتظامــي فیروزآباد با بیان اینکه در این رابطه  2نفر دســتگیر
شدند ،افزود :ارزش اين محمولههاي قاچاق برابر نظر كارشناسان  5میلیارد
و  300ميليون ريال برآورد شده است.

دستگیری عامالن نزاع دسته جمعی در مرودشت

جانشــین انتظامی شهرســتان مرودشــت از دســتگیری عامالن نزاع
دسته جمعی در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرهام عســکری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیســی  110مبنی بر وقوع
یک فقره نزاع دســته جمعی در یکی از روستاهای بخش سیدان شهرستان

زلزله  ۵.۱ریشتری در سیستان و بلوچستان

ایســنا :بامداد دیروز چهارشنبه (سوم آذر  )۱۴۰۰زمینلرزهای به شدت
 ۵.۱ریشتر در عمق یازده کیلومتر ،استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.
به گزارش ایسنا ،بر اساس اعالم مرکز لرزهنگاری کشور ،مرکز این زمین
لرزه که در ساعت  ۱:۱۶بامداد رخ داد منطقه مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
استان سیستان و بلوچستان بوده است.

حکم قصاص آرمان عبدالعالی اجرا شد

مرکز رســانه قوه قضاییه از اجرای حکم قصــاص آرمان عبدالعالی در
پی تقاضا و عدم گذشت خانواده غزاله شکور و علیرغم تالشهای صورت
گرفته به منظور جلب رضایت اولیای دم خبر داد.
به گزارش ایســنا مرکز رســانه قوه قضاییه اعــام کرد :حکم قصاص
آرمان عبدالعالی در پی تقاضا و عدم گذشت خانواده غزاله شکور و علیرغم
تالشهای صورت گرفته از ســوی دستگاه قضایی ،شورای حل اختالف و
فعالین فرهنگی و اجتماعی کشور طی سالهای اخیر به منظور جلب رضایت
اولیای دم که تا اخرین لحظات هم ادامه داشت ،سحرگاه دیروز سوم آذر ماه
در زندان رجایی شهر اجرا شد.
آرمان عبدالعالی ،در ســال  ۱۳۹۲مرتکب قتل غزاله شــکور شــد و به
قصاص محکوم گردید.

درگیری مسافران در محمودآباد
به قتل  ۲جوان انجامید

ایرنا :فرمانده انتظامی محمودآباد از درگیری میان چند جوان مســافر در
این شهرستان و قتل  ۲جوان کرمانشاهی خبر داد.
ســرهنگ حسین زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا زمان
درگیری و قتل را نیمه شــب ( سه شنبه شب ) اعالم کرد و گفت درگیری
بین  ۲جوان کرجی و  ۲جوان کرمانشاهی رخ داده بود.
وی افزود :در این درگیری  ۲جوان کرمانشاهی که حدودا  ۳۰سال سن
داشتند ،بر اثر جراحت ضربه چاقو به قتل رسیدند.
فرمانــده انتظامی محمودآباد گفت ۲ :جوان کرجی پس از قتل از صحنه
متواری شدند و تالش برای شناسایی و دستگیری آنها ادامه دارد.
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معاون وزیر ارتباطات:

افزایش  ۳برابری سرعت اینترنت در سال آینده
ایرنا :معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات
گفت :امــکان دارد ســال آینده ســرعت حداقلی مصوب
در پروانــه اپراتورهــا را از  ۲مگابیــت بر ثانیــه به چهار
یــا  ۶مگابیــت برثانیه برســانیم ،چرا که همــه چیز رو به
پیشرفت است و برای اســتفاده بهینه از حوزه فناوری باید
سرعت اینترنت ارتقا پیدا کند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا« ،صادق عباسی شاهکوه»
با حکــم وزیر ارتباطات به عنوان معــاون وزیر ارتباطات و
ریاست ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور
(رگوالتوری) منصوب شد .عباســی که سالهاست در حوزه
ارتباطات فعالیت کرده و سوابق متعدد اجرایی در این زمینه
دارد ،در گفتوگــوی اختصاصی بــا ایرنا ،وظایفی که برای
ارتقا کیفیــت اینترنت ،حفاظت از حقــوق مصرفکننده و
نظارت بر فعالیت اپراتورها به او محول شده است را تشریح
کرد.
توسعه ارتباطات را باید از صفر شروع کنیم
معاون وزیر ارتباطات به خبرنگار ایرنا گفت :ســرعت اینترنت ثابت،
یکی از مسائلی است که عموما جزو عقبماندگیهای حوزه ارتباطات
به حساب میآید .عدم سرمایهگذاری در این زمینه باعث شده ،اینترنت
در این حوزه نه تنها پیشــرفتی نداشته باشد که حتی از کیفیت آن نیز
کاسته شــود .اکنون در کشــور بیش از  ۱۲درصد از مردم به اینترنت
پهنباند ثابت متصل هســتند در حالی که طبق سند مرکز ملی فضای
مجازی ،این عدد باید افزایش چشمگیری داشته باشد.
عباسی اضافه کرد :ما اکنون حدود  ۱۰میلیون و  ۶۰۰هزار مشترک
اینترنت ثابت داریم که با تکنولوژی  ،ADSLبرخی به وســیله فیبر
نــوری ،تعداد اندکی  VDSLو بخشــی نیز با وایرلــس به اینترنت
دسترســی دارند .اینترنت ثابت را باید به نسبت خانوار درنظر گرفت .ما
حدود  ۲۵میلیون خانوار و  ۵میلیون کسب وکار داریم که از این تعداد،
تقریبا  ۱۰میلیون به اینترنت ثابت متصل هستند.
وی افــزود :این ســرعت اکنــون جوابگوی نیاز مردم نیســت .در
ســرویسهای جدید و حجیم اصال نمیتواند نیاز مردم را مرتفع کند.
حداکثر سرعت ( ۱۶ )ADSLمگابیت بر ثانیه است .این سرعت هم
در حالی برای کاربر قابل دسترســی است که نزدیک مرکز مخابرات و
سیم مسی باشــد .در حالی که تکلیف ما در سند شبکه ملی اطالعات
این اســت که  ۸۰درصد خانوارها و کل کسبوکارها که عددی حدود
 ۲۵میلیون خانوار اســت به اینترنت با ســرعت متوسط  ۲۵مگابیت و
در حالت مطلوب به  ۵۰-۴۰مگابیت برثانیه دسترســی داشــته باشند.
واقعیت این است که در حوزه اینترنت ثابت ،فاصله ما با میزان مطلوب
بسیار زیاد است.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد :اگر بخواهیم در یک مقایسه بگوییم
چقدر برای رسیدن به تکلیف قانونی اتصال  ۸۰درصد خانوارهای ایرانی
به اینترنت ثابت راه داریم ،حقیقتا در این حوزه صفر هستیم.
وی تصریح کرد :در مصوبه شــورای عالی فضای مجازی ،تکلیف
شــده که این اتفاق تا افق  ۱۴۰۴نهایی شــود ،اما نظر وزیر ارتباطات
این است که تا پایان سال  ۱۴۰۳برنامههای خود را به نتیجه برسانیم.
برنامهریزی ما نیز بر همین اساس است.
حل مشــکل مخابرات بیش از حد ممکن طول کشیده

است
رئیس رگوالتوری درباره چالشهایی که با مخابرات بر ســر تعرفه
دارند ،خاطرنشــان کرد :چالش همیشــه وجود دارد و تنها مخصوص
کشــور ما نیســت .در تمام دنیا این چالشها با شرکت اصلی مادر که
خصوصی میشــود وجود دارد ،ما نیز برای حل همین چالشها حضور
داریم .اما مســاله این است که حل شــدن این مشکالت بیش از حد
ممکن طول کشــیده اســت و به نقطهای رســیدهایم که باید اتکای
خودمــان به مخابرات را کاهش بدهیم و از دیگر اپراتورهای موبایل و
شــرکتهای ارائه دهنده اینترنت بخواهیم وارد گود شوند تا بار را بین
آنها تقسیم کنیم.
معاون وزیر ارتباطات درباره اینترنت ســیار و برنامههایی که برای
ارتقــای آن دارد ،افــزود :هدفی که در مصوبه شــورای عالی فضای
مجازی برای ما تکلیف شده ،پوشش سراسری اینترنت سیار با متوسط
ســرعت  ۱۰مگابیت برثانیه است .اکنون متوسط سرعت اینترنت سیار
 ۵مگابیت برثانیه اســت که باید آن را حداقل  ۲برابر کرده و پوشــش
سراسری در تمام کشور نیز ایجاد کنیم.
در انتظار دسترسی به باند فرکانسی ۸۰۰-۷۰۰
رئیس رگوالتوری تصریح کرد :با فضایی که در کشــور ایجاد شده،
امیدواریم بتوانیم مشــکالت صدا و سیما را حل کنیم و آن فرکانس را
در اختیار اپراتورها قرار بدهیم .موضوع این باند فرکانســی چیزی است
که ســالها به دنبال آن بودهایم و به نقطهای رسیدهایم که نیاز به این
باند فرکانسی شــدت گرفته است .اکنون هیچ باند فرکانسی در کشور
موجود نداریم تا برای ارتقا ظرفیت اپراتورها به آنها اختصاص بدهیم،
باید به فکر باشیم.
عباســی دربــاره ارتقا کیفیت اینترنــت تلفن همراه افــزود :مردم
باید از اتصال به اینترنت تجربه بیشــتری داشــته باشــند و اگر االن
ســرعت حداقل  ۲مگابیت برثانیه اســت ،باید حداقل را به  ۴مگابیت
بر ثانیه برســانیم .در مقررات آمده اســت که حداقل سرعت  ۴Gباید
 ۲مگابیت برثانیه باشد کمتر از این اصال قابل قبول نیست.
وی تصریح کــرد :البته باید این نکته را در نظر داشــت که برخی
اوقات در نقطهای که جمعیت در آن زیاد شــده ،ممکن اســت سرعت
کاهش پیدا کند .گاهی اوقات اختاللهای فرکانســی ،کاهش سرعت
را رقم میزنند .ممکن اســت ســال آینده حداقل ســرعت را به  ۴یا

معاون اول رییس جمهوری:

فروش و توزیع اینترنتی کاالهای اساسی با قیمت مصوب
افزایش مییابد

ایرنا :معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد :فروش و توزیع اینترنتی کاالهای اساسی با قیمت
مصوب افزایش و گسترش مییابد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری ،جلسه ستاد
تنظیم بازار به ریاســت معاون اول رییس جمهوری برگزار و بر ضرورت نظارت هر چه بیشــتر بر
قیمت کاالهای اساســی در بازار و گسترش ســامانههای اینترنتی فروش با قیمت های مصوب
تاکید شد.
محمد مخبر در این جلســه که وزرای کشور ،جهاد کشــاورزی ،دادگستری ،صنعت ،معدن و
تجارت ،راه و شهرســازی و اقتصاد و همچنین رییس شورای اطالع رسانی دولت حضور داشتند،
بر ضرورت برخورد با برخی نابسامانیها در بازار کاالهای اساسی تاکید و تصریح کرد :باید فرآیند
و زنجیره تامین ،توزیع کاالهای اساسی از مبدا کنترل و کاالها به وفور با قیمت مصوب در مراکز
رسمی توزیع شود.
مخبر همچنین ارائه برخی اقالم ضروری مردم به صورت اینترنتی را اقدامی بســیار مناسب و
ارزنده برای تنظیم بازار و اطمینان خاطر مصرف کنندگان ارزیابی کرد و گفت :باید ارائه کاالهای
اساســی مردم با قیمت مصوب به صورت اینترنتی ادامه یابد و در صورت امکان فروش و توزیع
برخی کاالهای دیگر نیز به این سامانه اضافه شود.
در این جلســه گزارشی از وضعیت تامین و توزیع مرغ ،تخم مرغ و مواد لبنی در سراسر کشور
ارائه و تصمیمات الزم برای ادامه آرامش نسبی در بازار اتخاذ شد.
همچنین در این جلســه گزارشی از چگونگی فعالیتهای سازمان بسیج و تعزیرات کشور برای
نظارت ،بازرســی و برخورد در خصوص برخی تفاوت قیمتها ارائه و مقرر شــد فعالیت ها در این
حوزه از هفته آینده به   صورت کمی و کیفی افزایش یابد.

مرغ ارزان میشود اگر...

مشــاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت :در آبان ماه نسبت به ماههای دیگر جوجه
بیشــتری در سالنهای پرورش ریخته شده اســت و اگر نهادههای مورد نیاز واحدهای مرغداری
به موقع تامین شود از اواسط آذرماه به بعد عرضه مرغ بیشتر از تقاضا خواهد شد.
محمدعلی کمالی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه جوجهریزی در آبان ماه نسبت به ماههای
دیگر  ۵تا  ۶میلیون بیشــتر انجام شــده ،گفت :از طرفی بخشــی از جوجههای وارداتی هم وارد
سالنهای پرورش شده است و اگر نهاده به میزان کافی تامین شود طبیعتا تولید بیشتری خواهیم
داشت.
وی ادامــه داد :جوجه ریزیهایی که در آبان ماه انجام شــده از  ۱۵آذر به بعد در بازار عرضه
خواهد شد و وقتی عرضه بیشتر از تقاضا شود قیمت ها خود به خود کاهش می یابد.
مشــاور اتحادیه سراســری مرغداران گوشــتی با بیان اینکه بر قیمت جوجه یکروزه نظارتی
نمی شود ،افزود :با وجود اینکه جوجه یکروزه هم مانند مرغ گوشتی ذرت و کنجاله سویای دولتی
دریافت میکند و بایســتی با نرخ مصوب در بازار عرضه شود ولی چنین اتفاقی نمی افتد و جوجه
یکروزه باالتر از نرخ مصوب به مرغداران تحمیل می شود.
وی تصریح کرد :همیشــه فشارهای دســتگاه نظارتی بر واحدهای مرغ گوشتی بوده که نرخ
مصوب را رعایت کنند ولی به این نکته توجه نمی شود که نهاده ها هم بایستی با قیمت مصوب
به دست مرغدار برسد .که متاسفانه نمی رسد.
کمالی در پایان گفت :دولت قیمت مصوب مرغ تازه را  ۱۹هزار و ۷۰۰تومان تعیین کرده است
در حالی که قیمت تمام شــده تولید برای مرغداران با جوجه  ۵۲۰۰تومانی  ۱۹هزار و ۹۰۰تومان
است .این یعنی اگر مرغداران بتوانند جوجه با این قیمت پیدا کنند باز هم در فروش هر کیلو مرغ
زنده  ۲۰۰تومان ضرر می کنند.

 ۶مگابیت برثانیه برســانیم ،چــرا که همه چیز رو
به پیشــرفت است و برای اســتفاده بهینه از حوزه
فنــاوری بایــد ســرعت اینترنت ارتقا پیــدا کند.
رگوالتــوری هنوز به طرح صیانت ورود
نکرده است
معــاون وزیر ارتباطــات درباره حضــور فعال
رگوالتــوری در طرح «صیانــت از حقوق کاربران
در فضای مجازی» افزود :نماینده وزارت ارتباطات
در جلســه حضور پیــدا میکند .هنــوز نوبت به
حضــور فعال رگوالتوری نرســیده و هر زمان که
نیاز باشــد برای دفاع از حقــوق مصرفکنندگان
در این جلســات حاضر خواهیم شــد .قطعا در این
حوزه تکالیفی نیز بر عهده سازمان تنظیم مقررات
گذاشته خواهد شد.
سال گذشته اپراتورها بدون توجه به اخطارهای
رگوالتوری بستههای پر مصرف خود را حذف یا گران کردند و بیش از یک ماه
زمان صرف شــد تا بســتهها به حالت عادی دربیایند .برداشت برخی
این بود که رگوالتوری اهرم فشــار مناسبی برای برخورد با این مسائل
ندارد .عباســی در پاسخ به این سوال ایرنا تصریح کرد :همان زمان نیز
سازمان تنظیم مقررات پیگیریهای زیادی انجام داد .جریمههایی که
آن زمان برای اپراتورها در نظر گرفته شــده بــود ،آنقدر پایین بود که
آنهــا را از انجام کار خالف مقررات ،منع نمیکرد ،اما با مصوبهای که
آن زمان از هیات دولت گرفته شــد ،اهرم سازمان برای برطرف کردن
مشکالت اینچنینی پر فشــارتر از قبل شد و بستهها را برگرداندند .تا
زمانی که این اهرم وجود نداشــت ،رگوالتوری نتوانست اعمال قدرت
کرده و این مشــکل را رفع کند ،اما پس از ابالغ مصوبه ،بســتهها به
حالت قبل بازگشت.
بهبود کیفیت اینترنت کار هر روز ماست
وی دربــاره بهبود کیفیت اینترنت افــزود :پایش کیفیت اینترنت و
تالش برای بهبود آن ،کار هر روز ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی اســت .هر روز باید تالش کنیم تا اشــکاالت را رفع کنیم .با
واگذاری فرکانس  ۲۳۰۰به اپراتورهای موبایل و تالشی که آنها برای
واردات تجهیزات خود داشتهاند ،من بســیار امیدوار هستم که کیفیت
اینترنت یک ارتقای محسوس پیدا کند.
عباسی تصریح کرد :یکی از اپراتورها خریدها را انجام داده ،دیگری
بخشــی از تجهیزات خود را برای ارتقا وارد کشور کردهاست؛ ما نیز به
آنها تاکید کردهایم که به سرعت این تجهیزات را نصب کنند تا سرعت
اینترنت باال برود و تا قبل از پایان ســال برای کاربران تجربه کاربری
بســیاری خوبی را رقم بزند .باید این نکته را نیز مدنظر قرار بدهیم که
شــرایط سرمایهگذاری اپراتورها با توجه به درآمد ریالی و صرف هزینه
دالری ،کمی سخت شده است اما با این حال با اولویتبندی باید ارتقا
کیفیت را مدنظر قرار دهند.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بــر اینکه هرچقدر در اینترنت ثابت
وضع ما بهتر شــود ،بار شبکه موبایل کمتر خواهد شد ،تاکید کرد :این
مســائل در طوالنی مدت جواب میدهد ،اما چیزی که در کوتاه مدت
میتواند ســرعت اینترنت را افزایش بدهد ،همین باندهای فرکانســی
 ۲۳۰۰است.

نخستین بار پس از یکپارچه شدن شرکت های آبفای شهری و روستایی
صورت گرفت؛

آغاز اجرای تاسیسات فاضالب  11روستای شهرستان فالورجان

نخستین بار پس از یکپارچگی شرکت های آبفای شهری و روستایی در کشور ،عملیات اجرایی
تاسیسات فاضالب  11روستای شهرستان فالورجان در استان اصفهان آغاز شد.
با اجــرای این طرح جمعیتی بالغ بر  18هزار نفردر روســتاهای کارویه ،بندارت ،دارافشــان،
خیرآباد ،اسفهران ،قلعه میر ،شرودان،کروچ ،دشتلو ،طاد و سهروفیروزان از خدمات شبکه فاضالب
بهره مند می شوند.
تاسیسات فاضالب  11روستای شهرستان فالورجان با اجرای  162کیلومتر شبکه جمع آوری
و احداث  2ایستگاه پمپاژ در مدت  30ماه عملیاتی می شود و هدف از اجرای آن برخورداری مردم
این منطقه از خدمات دفع بهداشــتی فاضالب و استفاده مجدد از  105میلیون متر مکعب پساب
در شرکت ذوب آهن اصفهان به مدت  25سال است.
در آیین افتتاح این طرح معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری اصفهان گفت :اجرای
این طرح در روستاها رویکردی در جهت محرومیت زدایی به شمار می رودکه توسط آبفای استان
اصفهان و شرکت ذوب آهن با همکاری فرمانداری فالورجان در دستور کار قرار گرفته است.
مصطفی خضری با بیان این که اجرای شــبکه فاضالب در روســتاها با سرمایه گذاری بخش
خصوصی به مثابه تبدیل تهدید به فرصت است اعالم کرد :با اجرای این پروژه نه تنها مشکالت
بهداشتی و زیست محیطی منطقه برطرف می شود بلکه استفاده مجدد از پساب در صنعت فوالد،
وابستگی ذوب آهن به زاینده رود را بسیار کاهش می دهد.
وی ادامــه داد :صنایع بزرگی مانند فوالد مبارکه و ذوب آهن در ســال های اخیر طرح هایی
در خصوص باز چرخانی آب در صنعت در دســتور کار قــرار دادند که اجرای این طرح نمونه بارز
آن است.
در ادامه مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت :در دهه اخیر برای اولین بار
در صنعــت آب و فاضالب کشــور ،آبفای اســتان اصفهــان اجرای پروژه هــای فاضالب را با
ســرمایه گذاری بخش خصوصی نظیر مجتمع فوالد مبارکه و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
عملیاتی کرده اســت که از جمله می توان به اجرای شــبکه فاضالب در شهرستان های مبارکه،
لنجان و فالورجان اشاره کرد.
هاشم امینی با بیان این که احداث تاسیسات فاضالب با استفاده از اعتبارات دولتی ممکن است
چند دهه به طول بیانجامد ،گفت :این در حالی است که اجرای شبکه فاضالب شهرهای اشترجان
و مینادشــت با سرمایه گذاری شرکت ذوب آهن در سال  1397عملیاتی شد و هم اکنون در این
شهرها انشعاب فاضالب به متقاضیان واگذار می شود.
وی با بیان این که پس از یکپارچگی آبفای شــهری و روســتایی ،سرعت خدمات رسانی به
روستاها افزایش یافته است ،افزود :از سال  1380روستاهای شمال شهرستان فالورجان خواستار
اســتفاده از خدمات شــبکه جمع آوری فاضالب بودند که با پیگیری نماینده مردم فالورجان در
مجلس شــورای اسالمی و سرمایه گذاری شــرکت ذوب آهن امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی
شبکه جمع آوری  11روستای دیگر این شهرستان هستیم.
مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان اعالم کرد :در سال  1398نیز اجرای تاسیسات فاضالب در
 14روستای دیگر شهرستان فالورجان نیز عملیاتی شده بودکه تاکنون بیش از  76درصد پیشرفت
فیزیکی داشته و انتظار می رود در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.
امینی با بیان این که پس از یکپارچگی آبفای شــهری و روســتایی ،ســرعت خدمات رسانی
به روســتاها افزایش یافته اســت ،تصریح کرد :در حال حاضر در کشور تنها  75روستا از خدمات
شبکه فاضالب بهره مند هستند در حالی که به دنبال یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری
و روســتایی ،زیر ساخت های الزم برای استفاده  25روســتا از خدمات شبکه فاضالب در استان
اصفهان فراهم شده است.
معاون برنامه ریزی و منابع انســانی شــرکت ذوب آهن نیز اظهار داشت :در سالی که به نام
جهش تولید نام گذاری شــده است ،شــرکت ذوب آهن به منظور رفع نیاز آبی صنعت از طریق
بازچرخانی آب و نیز کاهش آالینده های زیســت محیطی که ارتقاء ســطح بهداشت عمومی و
محیطی را در بردارد در این پروژه سرمایه گذاری کرده است.
علیرضا رضوانیان افزود :با توجه به وقوع خشکســالی های مستمر و کاهش محدودیت منابع
آبی ،ذوب آهن طرح های متعددی در زمینه کاهش مصرف آب از جمله بازچرخانی آب را اجرایی
کرده است تا به مسئولیت های اجتماعی خود در برابر جامعه و مردم به خوبی عمل کرده باشد.

قانون خاص را بهانه نکنید ،همه حقوقها اعالم شود!
با وجود عدم مشــمولیت برخی دستگاهها در
قانون مدیریت خدمات کشوری ،در رابطه با ورود
اطالعات حقوق کارکنان در ســامانه ثبت حقوق
و مزایا ،داشــتن قانون خاص برای اداره دستگاه
اجرایــی بهانهای برای عدم ورود نیســت و باید
تمامی دســتگاههای تعیین شده در قانون نسبت
به این موضوع اقدام کنند.
به گزارش ایســنا ،این روزها در حالی جریان
ورود اطالعات به ســامانه ثبت حقــوق و مزایا
جدیتر شــده و حتی دولت برای پرداخت حقوق
به دستگاههای اجرایی شــرط گذاشته است که
در این بیــن از زمان اجرای راهاندازی ســامانه
ثبــت حقوق و مزایا تاکنون برخی از دســتگاهها
مقاومتهایی داشته و به هر نحوی از ارائه دقیق
اطالعات حقوق خود خودداری کرده بودند.
همچنین هستند دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات
کشوری نبوده و با قوانین خاص خود اداره میشود و برخی مصوبات
و قوانین عام را مشمول نمیشوند ،موضوعی که البته بارها مورد نقد
قرار داشته است ،با این حال الزام دستگاهها برای ورود اطالعات در
سامانه ثبت حقوق و مزایا دیگر مشروط به مشمولیت قانون مدیریت
خدمات کشــوری نیست و در ماده  ۲۹قانون برنامه ششم توسعه بر
ورود دستگاههای دارای قوانین خاص و عام تاکید شده است.
اخیرا نیز لطیفی -رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی -با انتقاد
از عدم مشــمولیت برخی از دســتگاهها در قانون مدیریت خدمات
کشــوری گفته بود که برخی دســتگاهها قوانین خاص خود را دارند
و به همین دلیل در ماده  29قانون برنامه ششــم توسعه نام تمامی
دســتگاههای مشمول اعم از اینکه قانون خاص دارند و یا از قانون
عام تبعیت میکنند ذکر شده تا هیچ دستگاهی عذر و بهانهای برای

وارد نکردن اطالعات پرداختی خود نداشته باشد تا یک انضباط مالی
ایجاد شود.
دستگاههای مشمول کدامند؟
اینکه در قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با راهاندازی سامانه
ثبت حقوق و مزایا چه مواردی ذکر شــده و کدام دستگاهها مشمول
میشــوند این گونه تکلیف شــده که دولت از ابتدای سال اجرای
قانون برنامه نســبت به راهاندازی ســامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام
کنند تا امکان تجمیع کلیه پرداختها وجود داشته باشد.
براساس این قانون دستگاههای مشمول ثبت اطالعات حقوق و
مزایا عبارتند از کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه اعم از
وزارتخانهها ،سازمانها و موسسات و دانشگاهها ،شرکتهای دولتی،
موسســات انتفاعی وابســته به دولت ،بانکها و موسسات اعتباری
دولتی ،شــرکتهای بیمــه دولتی ،موسســات و نهادهای عمومی
غیردولتی ،موسســات عمومی ،بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی،

مجلس شــورای اســامی ،شــورای نگهبان ،بنیادها و
موسساتی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشوند.
دستگاههای با قوانین خاص هم بیایند
همچنین بر این تاکید شده که دستگاهها و واحدهایی
که شــمول قانون بر آنها مســتلزم ذکر یــا تصریح نام
اســت اعم از اینکه قانون خاص داشــته و یا از قوانین
و مقررات عام تبعیت کنند مانند وزارت جهاد کشاورزی،
شرکت ملی نفت ،شــرکت ملی گاز ،شرکت ملی صنایع
پتروشــیمی ایران ،ســازمان گسترش نوســازی صنایع
ایران ،بانک مرکزی ،سازمان بنادر و کشتیرانی ،سازمان
توســعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،سازمان
صداوســیما و شــرکتهای تابعه آنها ،ســتاد اجرایی و
قرارگاههای ســازندگی و اشــخاص حقوقی و وابسته به
آنها در این رابطه اقدام کنند.
چند مورد استثنا
اما وزارت اطالعات ،نیروهای مســلح و ســازمان انرژی اتمی از
این قانون مستثنی بوده ولی در خصوص بنگاههای اقتصادی متعلق
به وزارت اطالعات ،وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح تنها با
مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز است.
کدام اطالعات حقوق باید وارد شود
طبق قانون برنامه ششم توسعه دستگاهها موظف هستند اطالعات
حقوق ،فوقالعاده ،هزینه ،کمک هزینه ،کارانه ،پرداختهای غیرماهانه
و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مســتمر و غیر مســتمر،
نقدی و غیرنقدی و ســایر مزایا به مقامات ،روسا ،مدیران ،ممشمول
قانون را در سامانه ثبت کنند.
براین اســاس ورود اطالعــات باید به نحوی باشــد که میزان
ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشــمول مشــخص و امکان
دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی وجود داشته باشد.

گوجه فرنگی یکماه دیگر ارزان می شود
لزوم مدیریت صادرات سیب زمینی

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت
گوجه فرنگی یک ماه دیگر به تعادل می رســد ،گفت :صادرات
محصوالت از جمله سیب زمینی باید مدیریت شود.
اســدا ...کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دالیل گرانی
محصوالت صیفی از جمله گوجه فرنگی و ســیب زمینی گفت:
صادرات کنترل نشده یکی از دالیل گرانی سیب زمینی است.
وی اضافه کرد :ما در تولید ســیب زمینی مشــکلی نداریم و
تنها مســأله صادرات بیش از اندازه آن اســت ،متأسفانه برنامه

درســتی برای صادرات محصوالت نداریم و میزان آن به درستی
پیش بینی نمیشــود برای همین در تنظیم بازار داخل به مشکل
میخوریم.
کارگــر تصریح کرد :مســأله تولیــد و مصــرف و صادرات
محصوالت صیفی باید برنامه ریزی شده باشد و مدیریت شود تا
دچار چنین مشکالتی نشویم.
وی با اشــاره به اینکه دلیل نوسانات قیمت گوجه فرنگی نیز
به دلیل جابجایی فصل اســت ،گفت :حدود یک ماه اســت که

برداشــت محصول گوجه جنوب کشور آغاز شده اما نوبرانه است
و تــا یک ماه دیگر به تولید انبوه میرســد و قیمتهای بازار نیز
متعادل میشود.
کارگــر قیمت هر کیلوگرم ســیب زمینی را در میدان مرکزی
میــوه و تره بار بین  ۵۵٠٠تا  ٩۵٠٠تومــان اعالم کرد و افزود:
قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی نیز بین  ٧٠٠٠تا  ١١۵٠٠تومان
اســت ضمن اینکه در مراکز خرده فروشی  ٣۵درصد سود نیز به
این مبالغ اضافه میشود.
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زور فجر به سپاهان نرسید

نویدکیا :هر کسی زمین حافظیه را تایید کرده مدارکش را دور بریزد
ســپاهان با پیروزی مقابل فجر سپاســی به صدر
جدول ردهبندی لیگ بیست و یکم رسید.
به گزارش ایســنا ،هفته ششــم لیــگ برتر دیروز
(چهارشنبه) با برگزاری چهار دیدار آغاز شد که با نتایج
کمگلی به پایان رسید.
در یکی از این دیدارها سپاهان مهمان فجر سپاسی
بــود که این دیــدار با پیروزی  ۲بر صفر زرد پوشــان
اصفهانی به پایان رسید.
در این دیدار ابتدا عزتا ...پورقاز در دقیقه  ۳۵روی
ارسال فرشــاد احمدزاده از روی ضربه ایستگاهی ،گل
نخست سپاهان را با ضربه سر به ثمر رساند.
در نیمه دوم هم سجاد شهباززاده روی ضدحملهای
که خودش آغاز کرد به محوطه جریمه فجر سپاســی
نفوذ کــرد و با پاس کاتبک ،محمدرضا حســینی را
مقابل دروازه خالی قرار داد تا حســینی دروازه فجر را
به راحتی باز کند.
با این نتایج سپاهان فعال با  ۱۳امتیاز به صدر جدول
ردهبندی صعود کرد .فجر سپاســی هم با هفت امتیاز
در رده هشتم جدول ردهبندی قرار گرفت.
زور بازیکنانمان نرسید
سرمربی تیم فجر شــهید سپاسی شیراز در نشست
خبری دیدار این تیم مقابل سپاهان گفت :بچههایمان
تا آنجایی که میتوانستند تالش کردند اما زورشان به
سپاهان نرسید.
به گزارش ایسنا ،علی اصغر کالنتری پس از شکست
دو بر صفر تیمش مقابل سپاهان اظهار کرد :به سپاهان
تبریک میگویم .بچههای ما تمام تالششان را کردند
اما حق ســپاهان پیروزی در ایــن بازی بود .همه چیز
دست در دســت هم داد که سپاهان پیروز شود .آنها
مســتحق پیروزی بودند و باید به آنها تبریک گفت.
گاهی اوقات شــکر میکنیم کــه خداوند به ما کمک
میکند و اکنون هم شکر میکنیم که این باخت را به
ما داد .در باختها بعضی اوقات میشود چیزهایی پیدا
کرد که در پیروزی نمیشود آن را پیدا کرد.
او ادامــه داد :ســعی میکنیم بهتر شــویم .باید از
ایــن باخت درس بگیریــم تا برای بازیهــای آینده
جبران کنیم .شــاید هوادارانمان هم ناراحت باشــند
اما بچههایمان تا آنجایی که میتوانســتند تالش کنند
اما دیگر زورشان به ســپاهان نرسید .من درباره زمین
صحبت نمیکنم چــون اگر بخواهیــم در این رابطه
صحبت کنم میگویند چون باخت آورده بهانه میآورد.
در صحنــه اول و در صحنــه دوم کــه گل خوردیم،
اعتراض داشتم اما فیلمها را میبینم و اگر دیدم اشتباه

کالنتری :سپاهان مستحق پیروزی بود

کردم ،عذرخواهی میکنم.
سرمربی فجرسپاســی اضافه کرد :در چنین زمینی
ضربات ایستگاهی و خطاها خیلی مهم است و تصمیمات
داوری تاثیرگذار اســت .امیدوارم اشــتباه کرده باشیم.
باید برای سازمان لیگ تاسف خورد
ســرمربی ســپاهان گفت :هر کســی زمین چمن
ورزشــگاه حافظیه را تایید کرده اســت ،باید مدارکش
را دور بریزد چــون این زمین به درد فوتبال نمیخورد
و واقعا تعجب آور اســت که چگونه این زمین را تایید
میکنند.
به گزارش ایســنا ،محرم نویدکیــا پس از پیروزی
دو بــر صفر تیمش مقابل فجرسپاســی اظهار کرد :از
کانــون هواداران فجر که سه شــنبه شــب آمدند و از
ما اســتقبال کردند تشــکر میکنم .باید درباره زمین
ورزشــگاه هم بگویم هر کسی این زمین چمن را تایید
کرده است ،باید مدارکش را دور بریزد چون این زمین
بــه درد فوتبال نمیخورد و واقعا تعجب آور اســت که
چگونــه این زمین را تایید میکننــد و اجازه میدهند
که در آن فوتبال برگزار شــود .تیمی مثل فجر بعد از
این همه ســال به لیگ برتر آمده و شــیراز هم شهر
با امکاناتی اســت اما مگر میشــود چنین چمن بدی
داشته باشند.
او ادامه داد :دلم میخواهــد این موضوع را به تیم
فجر بگویم که در بازیهای بیرونشــان بسیار خوب
بازی میکننــد و اگر حرف من را قبــول میکنند ،از
 ۱۵بازی که در این زمین میخواهند بازی کنند ۵ ،برد
هم نمیآورند چون این زمین به درد فوتبال نمیخورد.

آباده فارس ،میزبان پیکارهای موتور کراس قهرمانی کشور شد

ایرنا :نخستین دوره (راند) پیکارهای موتورکراس قهرمانی کشور به میزبانی شهرستان آباده از
توابع استان فارس برگزار می شود.
مســئول کمیته داوران هیات اتومبیلرانی و موتورســواری استان فارس چهارشنبه در مصاحبه
با خبرنگار ایرنا گفت :این رقابت ها در  ۶کالس و از  ۶۵ســی ســی تا  ۴۵۰سی سی در بخش
پیشکسوتان و جوانان و در زمان های متفاوت برگزار می شود.
احمد رباعی ادامه داد :ثبت نام برای عالقه مندان به موتورســواری از جمعه  ۲۸آبان در سایت
فدراسیون آغاز شده است و تا پایان شامگاه چهارشنبه چهارم آذر ادامه دارد.
این پیشکســوت اتومبیلرانی فارس افزود :شرکت کنندگان پنجشنبه چهارم آذر از ساعت  ۱۵تا
 ۱۷مسابقه انتخابی دارند و سپس جمعه پنجم همین ماه مسابقه نهایی برگزار می شود.
رباعی افزود :از آنجا که شهرستان آباده پیست موتورسواری خوبی دارد این مسابقات بنا به در
خواست هیات اتومبیلرانی و موتور سواری آباده برگزار می شود.

سرمربی تیم ملی فوتسال:

لیست اعالم شده از سوی ما نبوده است

ایرنا :ســرمربی تیم ملی فوتسال در خصوص انتشار اسامی نفرات دعوت شده به اردوی ایتالیا
اظهار داشت :این لیست از سوی ما نبوده است.
به گزارش ایرنا ،لیســت تیم ملی فوتســال جهت اردوی این تیم در ایتالیــا در روز برگزاری
دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر اعالم شــد و برخی مربیان به این اقدام اعتراض داشــتند اما
«ســید محمد ناظمالشریعه» سرمربی تیم ملی فوتســال در این خصوص و در گفتوگو با ایرنا
اظهار داشــت :هرگونه لیست رسمی تنها از سایت فدراسیون فوتبال انتشار پیدا میکند و من نیز
نمیدانم چه کسی این اسامی را انتشار داده است.
وی افزود :در این لیســت؛ ســینا پرکاس حضور دارد اما آیا این دروازهبان که پایش شکســته
است را ما دعوت میکنیم؟ پس معلوم میشود این لیست از سوی ما نبوده است و مربیان باید به
کسانی معترض باشند که این اسامی را انتشار دادند.
سرمربی تیم ملی فوتســال گفت :این لیست برای اردوی قبلی بوده و تغییراتی دارد .به زمان
خودش لیست تیم ملی اعالم میشود .اسامی مدنظر ما به کشور ایتالیا فرستاده شده است.
تیم ملی فوتســال ایران  ۲۸آذر ماه اردوی تدارکاتی خود را در ایتالیا برپا میکند و در این اردو
به مصاف تیم ملی ایتالیا خواهد رفت.

بروند یک شهر دیگر و در یک زمین دیگر بازی کنند.
آنها از لحاظ تاکتیکــی روی زمین فوق العاده بودند
اما اینجا هیچ کاری نمیتوانســتند انجام دهند .برای
سازمان لیگ باید تاسف خورد که اجازه میدهد چنین
بازی برگزار شود.
ســرمربی ســپاهان دربــاره حضور هــواداران در
ورزشــگاهها ،گفت :به ســازمان لیگ نامه زده بودیم
که شــرایطمان برای بازی در اصفهان چگونه اســت
که متاسفانه ســازمان لیگ جواب نامه ما را نمیدهد.
استقالل و پرسپولیس با هوادارانشان بازی کردهاند و
ما از نظر امکاناتی از آنها بهتر هستیم چون ورزشگاه
ما بسیار تجهیزات خوبی دارد و مسئوالن کنفدراسیون
فوتبال آسیا از این امکانات لذت برده بودند.
او اضافه کرد :شرایطمان برای حضور هواداران بهتر
از آنهاست ولی چرا جواب ما را نمیدهند؟ این تعجب
برانگیز اســت .هواداران در یک بازی برای اســتقالل
بــه ورزشــگاه آمدنــد و در بازی دیگر بــرای اینکه
صدا را بخوابانند ،پرسپولیســیها را هم به ورزشــگاه
فرستادند .باید برای ســازمان لیگ تاسف خورد چون
حضور هواداران حق همه تیمهاست .اگر دیدند حضور
هــواداران کار اشــتباهی بود ،چرا دوبــاره اجازه ورود
هواداران را برای پرسپولیس دادند؟
نویدکیا در رابطه با برتری تیمش مقابل فجر گفت:
نیمه اول بازی بسیار معمولی بود و بازی در این زمین
بدون بازی  ســازی خوب پیش رفت .در ۲۰دقیقه اول
کار خاصی نمیتوانســتیم انجــام دهیم و بچههایمان
تحت تاثیر زمین بســیار بد قرار گرفته بودند اما روی

یک ضربه ایســتگاهی به گل رسیدیم و فشار از روی
تیم برداشــته شــد .نیمه دوم بازی خیلی خوبی انجام
دادیــم و هر چه به آخر بازی نزدیک میشــدیم ،فجر
احساسیتر بازی میکرد و ســعی میکرد جبران کند
و ما از روزنههای دفاع مرکزیشــان استفاده کردیم.
توانستیم موفق باشیم.
او ادامه داد :فجریها بســیار تیم خوب و پر تالشی
بودنــد امــا برادرانه میگویــم این ورزشــگاه به درد
بازی کردن نمیخــورد .من بهترین مهاجمهای ایران
را دارم و موقعیتهــای زیادی خلق میکنیم اما برای
من اصال مهم نیســت که مهاجمان من فقط باید گل
بزنند .کارهایی که دلم میخواهد ،مهاجمان ما با تمام
توانشــان دارند انجام میدهند و از آنها بسیار راضی
هســتم .اینکه گل میزنند یا نمیزنند برای من مهم
نیست اما مطمئنا هفتههای بعد این اتفاق خواهد افتاد.
نساجی کامبک زد؛ آلومینیوم متوقف شد
در ادامه این رقابت ها نساجی و پیکان در ورزشگاه
شهدای شهر ساری به مصاف هم رفتند که این دیدار
با نتیجه  ۲بر یک به ســود پیکان به پایان رســید .در
این دیدار ابتدا کریم اسالمی ،مهاجم کهنهکار نساجی
روی غفلت مدافعان پیکان در دقیقه  ۳۶تیمش را پیش
انداخــت اما در نیمه دوم ،ابراهیم صالحی ،مهاجم بلند
قامت پیکان با ضربه ســر بازی را به تســاوی کشاند.
ابراهیــم صالحــی در دقیقــه  ۷۹گل دوم پیکان را
به ثمر رســاند اما این پایان کار نبود و نجفی در دقیقه
 ۸۲نفوذ بسیار خوبی بین مدافعان پیکان کرد و با عبور
از دروازهبان حریف بازی را به تساوی کشاند.
با این نتیجه پیکان با  ۱۱امتیاز به رده چهارم جدول
ردهبندی رســید .نساجی هم با  ۶امتیاز در رده یازدهم
جدول ردهبندی جای گرفت.
تراکتور در تبریز میزبــان پدیده بحران زده بود که
باالخره در دقایق پایانی روی حرکتی ترکیبی ،توســط
محمد عباسزاده به گل پیروزی رســید تا بازگشــت
ســتاره تراکتور برای تیمش خوش یمن باشــد .با این
نتیجــه تراکتور بــا هفت امتیاز به رده هشــتم جدول
ردهبندی صعود کرد و پدیده با یک امتیاز در قعر جدول
ردهبندی قرار گرفت.
هوادار هم در خانه توانســت آلومینیوم را با تساوی
بــدون گل متوقــف کند تا مانع از ادامه صدرنشــینی
شــاگردان خطیبی در لیگ برتر شــود .بــا این نتایج
آلومینیوم  ۱۲امتیازی شــد و پشت سر سپاهان در رده
دوم جدول ردهبندی قرار گرفــت .هوادار هم با چهار
امتیاز جایگاه چهاردهم را به خودش اختصاص داد.

نسبت به بعضی قضاوتهای لیگ یک گالیهمندیم

ایســنا :سرمربی قشقایی شــیراز اعتقاد دارد تیمش می توانسته با امتیاز سیرجان
را ترک کند و همچنین نسبت به برخی قضاوت ها در لیگ یک گالیه مند است.
مهــدی رجب زاده پس از شکســت یک بر صفر مقابل آرمــان گهر و واگذاری
رتبــه دوم جدول به این تیم ،در گفت و گو با ایســنا ،گفت :حریف ما تیمی بود که
می دانســتیم مدت هاســت در خانه شکســت نخورده .آنها در زمین خودشان تیم
قدرتمندی هســتند اما بچه های ما هم مقابل این تیم چیزی کم نگذاشتند .با تمام
وجود بازی کردند .شاید در نیمه اول یکی دو اشتباه فردی انجام دادیم اما در نیمه دوم
بسیار خوب و منطقی بازی کردیم و با وجود خلق موقعیت ،نتوانستیم به گل و امتیاز
دست پیدا کنیم.
وی درباره داوری این مســابقه گفت :یک صحنه مشــکوک در این بازی وجود
داشــت .متاســفانه این دومین اشــتباه تاثیرگذار داوران در بازی های خارج از خانه
قشــقایی اســت؛ یک بار هم در بازی با ملوان پنالتی اشتباهی به سود حریف گرفته
شــد و این بار هم در ســیرجان یک پنالتی مســلم برای ما نگرفتند .اگر این پنالتی
اعالم می شد ،به طور کلی روند بازی تغییر می کرد و شاید می توانستیم حتی پیروز
میدان باشیم.
سرمربی قشقایی افزود :اشــتباهات داوری جزوی از فوتبال است اما متاسفانه در
هفتــه های اخیر لیگ یک اشــتباهاتی رخ داده که برای چند تیم منفعت داشــته و
امیدواریم کمیته داوران فکری اساسی و نظارتی دقیق روی این مسائل داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،تیم قشقایی با شکستی که در سیرجان متحمل شد  ۱۳امتیازی
باقی ماند و با یک پله نزول در رتبه ســوم قرار گرفت .ملوان بندرانزلی با  ۱۷امتیاز
صدرنشین است و آرمان گهر سیرجان با  ۱۳امتیاز در رتبه دوم قرار دارد.

مربی شیرازی تیم ملی فوتبال زیر  ۱۵سال ایران
رکورددار شد

مسعود مقیم مربی شــیرازی تیم ملی فوتبال زیر  ۱۵ساله های کشورمان که
به همراه این تیم قهرمان مسابقات آسیای میانه شد ،در تعداد قهرمانی با این تیم
یک رکورد جدیدی بنام خودش ثبت کرد.
مســعود مقیم مربی تیم ملی فوتبال ردههای پایه ایران در خصوص قهرمانی
تیم کشــورمان در مســابقات جام کافا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت:
مســابقات فوتبال زیر  ۱۵ســال آسیای میانه جام کافا هر دوســال یکبار برگزار
میشــود که این دوره با شرکت  ۴تیم ایران ،تاجیکستان ،ازبکستان و قرقیزستان
در کشــور تاجیکســتان برگزار شد و تیم ایران مقابل ازبکســتان بانتیجه  ۳بر ۲
به برتری رسید و مقابل تیم میزبان به تساوی یک بر یک دست یافت و درنهایت
با  ۸گل موفق شــدیم تیم قرقیزستان را از پیش رو برداریم و عنوان قهرمانی این
دوره از مسابقات را از آن خود کنیم.
مقیم افزود :ما در این مسابقات که از سطح باالیی برخوردار بود ،برای آمادگی
به منظور حضوری موفق در رقابت  های نوجوانان قهرمانی آســیا که ســال آینده
برگزار خواهد شــد شــرکت کردیم و خدا را شــکر بنده از نظــر قهرمانی با تیم
ملی فوتبال  ۱۵ســالههای کشورمان رکوردار ایران شــدم چراکه با توفیق الهی
در سال  های  ۸۹ ،۸۴و امســال موفق شدم به همراه تیم ملی عنوان قهرمانی را
کسب کنیم.
مربی تیم ملی فوتبال در خصوص بازیکنان اســتان فارسی تیم ملی بیان کرد:
در تیم ملی زیر  ۱۵سالهها که در جام کافا به عنوان قهرمانی رسیدند ،سه بازیکن
هم از اســتان فارس به   نامهای علی رحمان نژاد ،علی شریفی و سروش غنی پور
حضور دارند.

رئیس هیأت کشتی استان فارس:

«محمدرضا مختاری» قهرمان کشتی فرنگی ارتش های
جهان شد

رئیس هیأت کشــتی استان فارس از قهرمانی محمدرضا مختاری
فرنگی کار وزن  ۷۹کیلوگرم استان فارس در پیکارهای جهانی سیزم
خبر داد.
محمد موسایی در گفتگو با خبرنگار مهر ،با اعالم این خبر اظهار داشت:
سی و پنجمین دوره رقابتهای کشتی فرنگی نظامیان جهان (سیزم)
با شــناخت نفرات برتر اوزان مختلف به کار خود در تهران پایان داد
کــه در ترکیب تیم ملی ،محمدرضا مختاری به عنوان نماینده فارس
در وزن  ۷۹کیلوگرم حضور داشــت و این دالور شایســته و آینده دار
کشتی کشورمان در دور اول اســتراحت داشت و در مسابقات بعدی
توانســت با اقتدار کشتی  گیران ارمنستان و لهستان را شکست دهد و
گام به پیکار فینال این دوره از مسابقات گذاشت.
وی افزود :مختاری در رقابت نهایی هم توانست سرگئی استپانوف
از کشــور روسیه و دارنده مدال برنز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی
امیدهای جهان را با اقتدار شکســت دهد و مدال طالی این دوره از
مسابقات را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.
موسایی در پایان بیان داشت :نکته حائز اهمیت در خصوص کشتی
مختاری این بود که او برای نخستین بار در یک وزن باالتر به رقابت

پرداخت و توانست پس از رقابتهای جهانی به خوبی خود را بازیابی
کند که بسیار مهم و قابل تحسین است.

جوجیتسو کار جهرمی به المپیک ورزشهای رزمی راه یافت

کاندیدا شدن ثریا آقایی برای کمیسیون ورزشکاران فدراسیون
جهانی بدمینتون

ثریا آقایی اولین زن بدمینتون باز المپیکی ایران کاندیدای کمیســیون ورزشکاران فدراسیون
جهانی بدمینتون شده است.
به گزارش ایسنا ،انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی بدمینتون برای سال ۲۰۲۱
تا  ۲۰۲۵روز جمعه  ۲۶آذر ( ۱۷دســامبر) در کنار مســابقات جهانی اسپانیا برگزار خواهد شد .ثریا
آقایی یکی از کاندیداهای این انتخابات است.
ثریا آقایی به عنوان اولین بدمینتون باز زن ایرانی سهمیه المپیک توکیو را کسب کرد و توانست
در المپیک در اولین مســابقه خود مقابل نماینده مالدیو پیروز شــود که اولین برد تاریخ بدمینتون
ایران در المپیک بود.
در مجموع برای این انتخابات  ۹نامزد ثبت نام کردهاند که  ۵نماینده از آسیا هستند .ثریا آقایی
از ایران ،کیم ســویونگ از کره ،پوسارال ونکاتا سیندو از هند ،ژنگ سیوی از چین و گارسیا پولی
از اندونزی اسامی  ۵نامزد آسیایی این انتخابات است.
در نهایت  ۶نفر برای این پســت و برای مدت چهار سال ( ۲۰۲۱تا  )۲۰۲۵انتخاب میشوند.
رئیس کمیســیون ورزشکاران توســط اعضا جدید انتخاب خواهد شد و پس از بررسی های الزم
طبق اساسنامه فدراسیون جهانی به عضویت شورا در میآید.

سرمربی قشقایی شیراز:

ایرنا :رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان جهرم گفت :حبیب رنجبر
قهرمان نخبه جهرمی در رشــته جوجیتسو مجوز حضور در المپیک
ورزشهای رزمی آمریکا را از آن خود کرد.
عبدالرحیم خداجو چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:
طی آخرین رتبه بندی فدراســیون جهانی جوجیتســو برای حضور
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در المپیک ورزش های رزمی حبیب رنجبر قهرمان آســیا و جهان
در وزن  -۸۵کیلوگرم رشــته جوجیتسو در جایگاه هشتم رنکینگ
فدراسیون جهانی جای گرفت.
وی بیان کرد :وی با کســب این رتبــه در المپیک ورزش های
رزمــی که در تاریخ  ۷جوالی  ۲۰۲۲مصادف با ۱۶تیرماه  ۱۴۰۱در
آمریکا برگزار خواهد شد شرکت خواهد کرد.
وی اظهار کــرد :نفرات اول هر قاره ســهمیه حضــور در این
مسابقات را دریافت خواهند کرد.
رنجبر  ۶ســال ســابقه عضویت در تیم ملی جوجیســتو دارد و
از جملــه افتخارات وی میتوان به مــدال طال اوپن العین ، ۲۰۱۵
مدال طال اوپن العیــن  ، ۲۰۱۵مدال نقره جهانی حرفه ای امارات
 ،۲۰۱۶مــدال نقره جهانی حرفــهای امــارات  ،۲۰۱۶مدال طال
بین المللی شــارجه  ،۲۰۱۷مدال طال بینالمللی شــارجه  ۲۰۱۷و
مدال برنز مسابقات جهانی حرفهای امارات  ،۲۰۱۷اشاره کرد.
جوجیتســو یکی از ورزش های رزمی با قدمتی چند هزار ســاله
است .در چند سال گذشــته افراد مختلفی کوشیدهاند به این رشته
در سراســر ایران ،ســرو ســامان بدهند و اکنون توجه بسیاری از
جودوکاران به این رشــته متمایل شده است .در استانهای مختلف
رزمیکاران زیادی به آن پرداختهاند و به طور رســمی در مسابقات
ملی و جهانی آن شرکت میکنند.

کالدرون چرا با پرسپولیس همکاری
نمیکند؟
ســرمربی آرژانتینی پیشین پرســپولیس به خاطر رفتارهای
مدیران پیشین این باشگاه نارحت اســت و با این باشگاه برای
دریافت مطالباتش همکاری الزم را ندارد.
به گزارش ایســنا ،در چند هفته گذشته باشگاه پرسپولیس با
تامین منابع مالــی الزم ،تالش کرد تا  ۷۴۰هزار دالر از مطالبات
گابریل کالدرون و خواکین دســتیارش را به حساب وکیل آنها در
بانکی در ســوییس انتقال دهد اما به خاطر مشکالت نقل و انتقال
پول ،هنوز تمام پول به حساب ننشســته و بنا بر اظهارات مجید
صدری دو بار پول برگشــت خورده اســت .در این میان باشگاه
پرســپولیس تالش زیادی انجام داد تا کالدرون را راضی کند که
حسابی در یکی از کشورهای منطقه معرفی کند تا کار انتقال پول
راحتتر انجام شود اما کالدرون همکاری الزم را انجام نداد.
از قرار معلوم ســرمربی آرژانتینی پیشــین پرســپولیس از
رفتارهــای محمد حســن انصاریفرد و مدیران وقت باشــگاه
بسیار ناراحت اســت و به همین خاطر حاضر نشده برای دریافت
مطالباتــش همکاری الزم را با پرســپولیس انجام دهد .در دوره
انصاریفرد با وجود این که کالــدرون فرصت  ۱۰روزهای (بیش
از آنچه در قراردادش نوشته شده بود) به پرسپولیس داد تا ۱۲۵
هزار دالر طلبش از قســط اول را دریافت کند ،اما چکی به او داده
شد که بعدا مشخص شد که اصالت الزم را ندارد و همین امر هم
به تشدید ناراحتی کالدرون از مدیران پرسپولیس دامن زد.
باشگاه پرسپولس درحالی در تالش است که مطالبات کالدرون
را به بانکی در ســوییس انتقال دهد که بــرای پراخت مطالبات
برانکو ،از آن جایی که این مربی حسابی در عمان را معرفی کرده
بود ،مشکلی برای انتقال پول نداشت.
پرســپولیس بر اســاس حکم کمیته وضعیت فیفا محکوم به
پرداخت  ۵۸۰هزار دالر با  ۵درصد ســود ســاالنه به کالدرون و
 ۹۵هزار دالر با  ۵درصد سود ساالنه به خواکین شده است و حاال
مجموع این طلب و ســودهای آن به  ۷۴۰هزار دالر رسیده است.
پنجره نقل و انتقاالتی پرســپولیس تا زمان پرداخت کامل طلب
کالدرون بسته خواهد بود.

واکنش مدیر باشگاه آتاالنتا به معاوضه
سردار آزمون و جذب «بوفون»
مدیر باشــگاه آتاالنتا ایتالیا به خبر جذب سردار آزمون مهاجم
تیم ملی ایران و صحبتهای «جیان لوئیجی بوفون» واکنش نشان
داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،رســانههای روســی و ایتالیایی در
روزهای اخیر از عالقه باشگاه آتاالنتا ایتالیا به جذب سردار آزمون
مهاجم ایرانی تیم زنیت خبر دادهاند.
حتی گفته میشــود نمایندگان باشگاه آتاالنتا با سفر به سنت
پترزبورگ روســیه و تماشــای بازی زنیت با یوونتوس در لیگ
قهرمانان اروپا ،بازی سردار آزمون را زیر نظر گرفتهاند.
این در حالی است که حتی اخباری از تمایل باشگاه زنیت برای
معاوضه آزمون با «میرانچوک» مهاجم آتاالنتا مطرح شده است.
این موضوع واکنش باشــگاه آتاالنتا را در پی داشت« .اومبرتو
مارینو» مدیر کل باشگاه آتاالنتا پیش از بازی این تیم مقابل یانگ
بویز به صورت رسمی به سئوالی درباره آزمون پاسخ داد؛ هرچند
جواب او به صورت کلی بود و پاسخ شفافی به آن نداد.
مارینو درباره احتمال جذب آزمون و معاوضه این مهاجم ایرانی
با میرانچوک با زنیت ،گفت :شــما هرگــز نمیتوانید اخبار نقل و
انتقاالت را از من بشنوید.
وی افزود :االن زود است .در حال حاضر در ماه نوامبر هستیم و
یک ماه و نیم دیگر تا نقل و انتقاالت باقی مانده است.
مدیر کل باشگاه آتاالنتا همچنین درباره اظهارات جیان لوئیجی
بوفون دروازه بان سرشناس ایتالیایی مبنی بر اینکه سال گذشته
به تیم آتاالنتا نزدیک بوده است ،گفت :نمیتوانم اظهارات بوفون
و «گاسپرینی» (سرمربی تیم آتاالنتا) را تکذیب کنم.
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نزد خداوند ارجمندتر است.
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امام حسن عسكرى (ع)

صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد

نگاهی به شماره سوم مجله ادبی هنری آتش

احمد     رضا سهرابی

ایرنا :شماره سوم مجله ادبی هنری آتش
که در شیراز چاپ میشود با یادی از زنده یاد
هاشم جاوید که یکی از پژوهشگران صاحب
نام در عرصه حافظ پژوهی است ،منتشر شد.
داستان ،ترجمه داستان ،مصاحبه ،مقاالت
ادبی ،مقاالت تاریخی ،شــعر ،ترجمه شعر و
نقد و معرفی کتــاب از بخش های مختلف
این مجله است.
یکی از ویژگی های بخش داســتان این
مجله توجه به نوقلمان همچنین کسانی است
که کمتر شــناخته شده هســتند و داستان از
اقلیم های گوناگون ایران زمین در این بخش
درج شده است.
بخش ترجمه داستان نیز افزون بر معرفی
نویســندهای مشهور از آمریکا به معرفی یک
داستان نویس موفق اما کمتر شناخته شده در
ایران از آن کشــور پرداخته و مترجم جوان،
داســتانی طنز با سبک و لحن خودمانی و به
روش محاوره فارســی از این نویسنده کمتر
شناخته شده ترجمه کرده است.
مصاحبه با محمدرضا خالصی شاعر ،مترجم،
خوشنویس ،استاد دانشگاه و ادیب اهل شیراز
در این مجله چاپ شده که او در این مصاحبه
از فرایند پژوهش انتقاد کرده و گفته اســت:
امــروز در جامعه ما پژوهش عجین شــده با
ارتقای شغلی ،چفت شده با مسائل مالی .بنابر
این ناخواســته ،پژوهشگر خودش و اثرش را
در دست های یک مافیا محبوس می بیند.
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کاووس حســنلی اســتاد ادبیات دانشگاه
شیراز در ادامه مباحث شماره های پیشین به
بحث درباره اشعار بیدل دهلوی شاعر مشهور
سبک هندی پرداخته است و تصویرسازی در
سرودههای او را در ابعاد تصویر و قلم ،تصویر
و مو ،تصویر و رنگ  ...بررسی کرده است.
امیــن فقیری داســتان نویس مشــهور
شیرازی در مقاالت ادبی این مجله به بررسی
شعرهای زنده یاد منصور اوجی شاعر شیرازی
پرداخته و نوشــته اســت :اوجی شعر را صدا
می  کند و شــعر همانند حیوان دست آموزی
در آغوش او جای مــی گیرد .زحمت اوجی،
ناز کردن اوست.

ســیروس نوذری از پژوهشگران ادبیات،
بررسی مجموعه های شعر شاپور بنیاد ،شاعر
شیرازی را دســتمایه قرار داده و معتقد است
فراز و فرود این شــاعر از شعرهایی با اوزان
نیمایی آغاز شد و به سمت شعر حجم گرایش
یافت و بعد شــاپور بنیاد به زبان مستقل در
شعر می رسد.
عبدالرحمان مجاهــد نقی در مقاله نقص
هنرمندانــه به ایــن موضــوع پرداخته که
گاهی ناقص بودن یک اثر موجد و سرمنشــأ
بحث  های ادبی می شــود و چه بســا همین
نقص را می توان خوبی کار هنرمند دانست؛
او در این مطلب نوشته است :نقص هنرمندانه

مجید رضاییان :خبرنگار حق دارد اطالعات کتمانشده را فاش کند
مجید رضاییان ،اســتاد روزنامهنگاری ،با تفکیک اطالعات به دو نوع پنهان و
کتمان ،دسترســی به اطالعات کتمان را حق خبرنگاران میداند؛ یعنی اطالعاتی
که دانستنش حق عموم است اما توسط عدهای کتمان میشود.
مجیــد رضاییان ـ اســتاد روزنامهنگاری ـ با بیان اینکه مــا در روزنامهنگاری
دو نوع اطالعات داریم کــه ورود به یکی از آنها برای خبرنگار ممنوع و دیگری
حق قانونی اوســت ،توضیح داد :در حرفــه روزنامهنگاری دو نوع اطالعات داریم؛
اطالعات کتمان و اطالعات پنهان .اطالعات پنهان مربوط به عرصههای نظامی
و امنیتی اســت که کسی به آن ورود نمیکند و متعلق به روزنامهنگار نیست؛ مثال
هیچ روزنامهنگاری در آمریکا نمیرود بپرســد تعداد موشکهای ما پانصدتاست یا
پنــج هزارتا .اطالعات کتمان ،اطالعاتی اســت که باید در اختیار مردم قرار بگیرد
اما شــخص یا نهادی از منتشــر کردنش خودداری میکند .حــال اگر خبرنگاری
بــه این اطالعات دســت پیدا کند ،صد درصــد حق دارد کــه در اختیار مردم و
مخاطبانش قرار دهد.
او افــزود :ما در عرصههای غیرنظامی وقتــی اطالعاتی داریم ،آن اطالعات از
نوع اطالعات کتمان است؛ یعنی اطالعاتی است که در اختیار یک دستگاه دولتی
یا خصوصی قرار دارد ،مثال قراردی بســته که اطالعاتش باید در دســترس عموم
قرار بگیرد اما نمیخواهد اطالعاتش را منتشــر کند .در این صورت اگر خبرنگار به
این اطالعات دســت پیدا کرد ،قانونا اجازه دارد این اطالعات را منتشــر کند ،زیرا
اطالعات کتمان شــده اســت .به عبارتی همان اطالعات آشکار است اما شخص
نمیخواهد بگوید.
بــه گفته رضاییان ،در خیلی از موارد هم پیش میآید که یک مســوول چیزی
را میگوید ولی با تاخیر میگوید .در روزنامهنگاری میگوییم فالنی ســرانجام این
حرف را زد و ســرانجام اعتراف کرد .نمیگوییم گفــت و افزود زیرا با تاخیر گفته
و ایــن با تاخیر گفتنش در منظر افکار عمومی و روزنامه نگاری با پرســش و گله
مواجه است .بنابراین اگر اطالعاتی که حق مخاطب و حق شهروند است که بداند،
پنهان بماند ،اطالعات کتمان اســت که وقتی در اختیار خبرنگار قرار میگیرد ،باید
تشویق شود نه اینکه تنبیه شود.
این اســتاد دانشــگاه و مولف در پاسخ به این سوال که شــکایت اشخاص و
نهادهایی که خبرنگار دربارهشــان افشــاگری کرده ،چقــدر قابل پیگیری و برای
خبرنگار دردسرســاز اســت ،توضیح داد :طبیعتا این شکایتها پایهای ندارد .وقتی

شــخص اطالعاتی را که باید مطرح میکرده را پنهان کرده اســت ،حق مســلم
خبرنگار اســت که این اطالعات را در اختیار مردم قرار دهد .گاهی میگویند این
اطالعات را قرار بود دیرتر منتشــر کنیم ،اگر به چنین نقطهای برسیم باز حکایت
از این می کند که این اطالعات ،اطالعات محرمانه و پنهانی نیســت .ما در قانون
خودمــان ایراد بزرگی که در این زمینه داریم این اســت که اگر یک دســتگاهی

تشــخیص داد اطالعاتی محرمانه اســت ،دیگر محرمانه است؛ در حالی که اصال
چنین چیزی نیســت .اگر بخواهیم این رویه را باب کنیم ،دستگاهها هر چیزی را
میتوانند محرمانه بخوانند .اطالعــات محرمانه تعریف دارد .چیزی که مربوط به
منافع جمعی است را که نمیشود مهر محرمانه زد .این چالش بین روزنامهنگاران،
خبرنگاران و دســتگاههای دولتی و خصوصی و نهادهای حقیقی و حقوقی همیشه
وجــود دارد و این چالش باید ادامه پیدا کند .اشــکالی ندارد که به خاطرش هزینه
بدهیم .از نظر حقوقی هر چه این چالش بیشــتر رخ دهد باعث میشود نکاتی که

شــفاف نیست و ابهاماتی که وجود دارد شفاف شــود .به هر حال خبرنگار کارش
کسب اطالعات است .اطالعات آشکار یا اطالعاتی که باید آشکار باشد اما افراد یا
نهادها چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ،کتمان کردهاند.
رضاییان در بخــش پایانی صحبتهایش در تعریف مفهوم حریم خصوصی در
کار خبری و لزوم رعایت آن توســط خبرنگاران توضیــح داد :حریم خصوصی را
باید صد درصد رعایت کرد .بعضی از رســانهها برای اینکه بازدید بیشتری بگیرند،
درباره ازدواج و طالق اشــخاص مینویســند و بعد خودشان هم تکذیب میکنند.
این اتفاق به ویژه در بخشهای فرهنگی ـ هنری بیشــتر دیده میشــود .هنرمند
اثر دارد ،میتوان اثرش را نقد کرد .مقامات مســوول هم حریم خصوصی دارند و
نباید به حریم خصوصیشــان ورود کرد اما اگر مســوولی یکی از بستگانش را که
صالحیت هم ندارد ،در جایی آورد و منســوب کرد و شما این را افشا کردید ،شما
در این صورت وارد حریم خصوصی آن شــخص نشــدهاید و تخلفش را آشــکار
کردهاید .اینکه شــما پویشــی راه میاندازید در فضای مجازی با این مضمون که
مسووالن بگویند ســال پیش خانهشان کجای تهران بوده و االن کجا هستند؟ یا
بگویند دو ســال پیش فرزندانشــان کجا تحصیل میکردند و االن کجا هستند؟
اینها به هیچ وجه حریم خصوصی نیســت زیرا مقام رسمی کشور مثل همه جای
دنیا وقتی مســولیتی میگیــرد باید داراییهایش را عنوان کنــد .مثال در یکی از
کشــورهای اروپای شمالی ،یک نفر شهردار شــده و بعدا رقبایش فاش کردند که
برای فرزندش پرستار خصوصی گرفته و مالیتش را پرداخت نکرده است ،به خاطر
همین موضوع مجبور شده اســتعفا بدهد و برود .وقتی مسوولی دوره مسوولیتش
تمام میشــود و به داراییهایش اضافه شده ،اعالم میکند تا معلوم شود منبعش
کجاســت .مسوولی که قبال در محلهی جنوب شهر مینشسته و االن شمال شهر
مینشــیند و پنتهاوســی چند صد متری دارد باید مشخص شود از کجا به دست
آورده اســت؛ منبعش کجا بوده ارث بوده و یا از حقوقش به دســت آمده است؟ ما
چــون در ایران این کارها را نمیکنیم وقتی پویشــی این چنینــی راه بیفتد ،فکر
میکنیم نکند به حریم خصوصی افراد ورود کرده باشــیم؛ اما این حریم خصوصی
نیســت .این چیزها را باید از حریم خصوصی جدا کــرد .حریم خصوصی یکی از
مســائلی است که هیچوقت روزنامهنگار و خبرنگار نباید به آن ورود کند و در واقع
جزو همان اطالعات پنهان است اما هرچیزی که به مسوولیت افراد مربوط میشود
باید آشکار و معلوم باشد.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ:

اختصاص سهمیه کاغذ به مطبوعات در درازمدت اشتباه است
ایرنــا :مدیرکل مطبوعــات و خبرگزاریهای داخلی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی اختصاص سهمیه کاغذ به مطبوعات را
در درازمدت اشتباه خواند و گفت :راه حل اساسی مشکل کاغذ
تقویت کیفی و کمی تولید داخل است و تا رسیدن به این مرحل
باید با نظارت دقیق ،واردات کاغذ را با ارز نیمایی انجام دهیم.
ایمان شمســایی روز چهارشــنبه در گفتوگو بــا خبرنگار
فرهنگــی ایرنا ،اظهار داشــت :یارانــهای که وزارت ارشــاد
بــه مطبوعات میدهد بخشــی از هزینههای آنها را پوشــش
میدهد .وظیفه قانونی ارشاد ،پرداخت یارانه مطبوعات و معرفی
خبرنگاران به صندوق هنر و اقدامات دیگر است و بحران کاغذ
مطبوعات مســأله ای است که چند ســال اخیر به وجود آمده.
ممکن اســت رســانهای هزار تن مصرف داشته باشد که ارشاد
صرفا میتواند بخشی از آن را حمایت کند.
وی ضمــن اعالم خبــر برگزاری جلســه ای در این رابطه
بــا وزارت صنعت ،معدن و تجارت توضیح داد :اگر تصمیمی در
این رابطه گرفته شــود ،اعالمش با وزارت صمت اســت .کاغذ
یک موضوع فرابخشــی اســت و متولی آن فقط وزارت ارشاد
نیســت .معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز
با این موضوع درگیر اســت .چون مصرف کاغذ در بخش کتاب
خیلی بیشــتر از مطبوعات اســت .همچنین تامین کاغذ و مقوا

برای بســته بندی و دفتر و مصــارف تبلیغاتی به وزارت صمت
مربوط میشود.
شمســایی با بیان ایــن که دولت به کاالهای اساســی ارز
ترجیحی می دهد اظهار داشــت :بیــن دو موضوع دارو و کاغذ
روزنامه ،قطعا دارو اهمیت بیشــتری دارد و منطقی اســت در
اولویت قرار بگیرد.
سالئق رسانهای به ســمت فضای مجازی رفته
است
وی در پاســخ به ســوالی درباره مشــکالت کاغذ روزنامه
هفــت صبح و ضمائم همشــهری گفــت :روزنامه هفت صبح
در چند روز گذشــته منتشر شده اســت .منتشر نشدن ضمائم
همشــهری نیز احتماال ربطی به کاغذ ندارد .سالئق رسانه ای
مردم به ســمت فضای مجازی رفته است .برخی روزنامهها نیز
چند وقتی اســت که آنالین منتشر میشوند .خیلی از رسانه ها
قبل از این که مشکالت کاغذ پیش بیاید نسخه  های الکترونیک
را منتشر کردند .روزنامه همشهری وقتی برخی ضمائم را منتشر
نمیکند؛ دلیلش صرفا کمبود کاغذ نیســت .البته خودشان باید
دلیلش را بگویند.
شمســایی با یادآوری این که رئیــس جمهور و معاون اول
وی برای تقویت تولید داخلی برنامهریزی میکنند توضیح داد:

۳

واردات کاغذ با مشکالتی مثل خیس شدن و معطلی در گمرک
مواجه است .ولی اگر تولید داخلی داشته باشیم ،کاغذ به راحتی
از مازنداران به سراسر کشور ارسال میشود.
بنای دولت بر این است که ساختارهای تولید کاغذ در داخل
را تقویت کند .در حال حاضر در شــیراز و مازندران و خوزستان
کارخانه داریم که خط تولید این کارخانهها باید بیشتر شود .کشوری
که خودرو ،ماهواره و موشک تولید می کند حتما می تواند کاغذ
هم تولید کند .برای نشــریات نیاز به چندهزار تن کاغذ ساالنه
داریــم .اگر روزی این موضوع را تقویت می کردیم و نگاهمان
به خارج نبود ،با هر بار نوســانات ارز دچار مشــکل نمیشدیم.
وی راهکار دولت را تقویت تولید داخل دانست و گفت :دولت
برنامــه اش این اســت که کارخانه های کاغــذ تولید داخل را
تقویت و خط تولید را اضافه کند اما ما نمی توانیم به روزنامهها
و مطبوعات بگوییم منتشر نشوید تا خطوط تولید داخل تقویت
شــود .تا آن زمان باید بانک مرکزی و وزارت صمت ارز نیمایی
فراهم کنند تا نیاز مطبوعات را تا حدی تامین کنیم .باید واردات
کاغذ را تســهیل کنیم که البته این موضــوع در حوزه وظایف
فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیست .ما می توانیم به عنوان مدعی
العموم نشــریات این موضوع را بیان کنیم .ولی این کار صنعتی
و ارزی است.

وارد کنندگان کاغذ را آزاد بگذارند
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی افزود :باید وارد کنندگان را با فرایند قانونی
آزاد بگذارنــد تا کاغذ را مثل بقیه اقالم بــا ارز نیمایی بیاورند
و با قیمت مصوب بفروشــند .ارشــاد نیز میتواند به رسانه ها
یارانه حمایتی بدهد و کمک مالی بکند تا آنها خودشــان کاغذ
را از بازار بخرند.
وی ادامــه داد :مهــم اکنون در بــازار آزاد روزنامه باطله را
کیلویی  ۱۷هزار تومان می خرند .در این شرایط اگر ارشاد کاغذ
را کیلویی  ۶هزار تومان به مطبوعات بدهد ،اقدامی فسادزاست.
کاغذ فقط برای مطبوعات مصرف نمی شود .البته ممکن است
بــرای عبور از بحران مقداری کاغذ با ارز ترجیحی نیز در اختیار
مطبوعات قرار گیرد.

درست مثل چشمانی اســت که اندکی تاب
دارند اما این تاب چشــمان آنچنان با چهره
فرد همخوانی و تناســب دارد که روی زیبا را
دو   برابر می کند!
در مقاله تاریخی به قلم ســیروس رومی
و مریم شــیپری از زندگــی روزنامه نگاری
ســیدضیاءالدین طباطبایی سخن گفته شده
است که از دیدگاه نویسندگان مقاله ،طباطبایی
شــخصیتی مرموز داشــت و نقش سیاسی
او بر نقش روزنامه نگار بودنش غالب آمد.
شــعرهایی از مهدی رحمانیــان حقیقی،
علیرضــا کرمی ،رامی ارونــد ،علی کریمی،
راهبه خشــنود در قالب شــعر نــو همچنین
ترجمه اشــعاری از محمــود درویش ،مکس
داوتنــدی در بخش شــعر و ترجمه شــعر
آمده است.
کتاب شیراز  ،یک شهر و سی و یک داستان،
اسب هایی که با من مهربان نبودند و داستان
بلند پیرزن جوانی که خواهر من بود در بخش
معرفی و نقد کتاب بررسی شده اند.
همچنین مجموعه کتاب هایی که معاونت
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز
در باره شــاعران و ادیبان چاپ کرده ،معرفی
شده است.
این مجله بــه صاحب امتیــازی و مدیر
مسئولی محمد عسلی و سردبیری عبدالرحمان
مجاهد نقی چاپ شده و نشانی آن در اینترنت
این استAATASHMAG.COM :

«سر نیزه ! هالل را دیدم» روایت
رادیو فارس از سردار بی سر مدافع حرم

نمایش رادیویی «ســر نیزه ! هالل را دیدم» در صداوسیمای
فارس تولید شد.
به گزارش روابط عمومی صداوســیمای فــارس ،این نمایش
رادیویی  30دقیقه ای در ساختار بلند به مناسبت هفته بسیج تهیه
شده و قرار است یکشــنبه  7آذر ساعت  23از رادیو فارس پخش
شــود .در این نمایش به جنبه های اخالقی زندگی اولین شــهید
مدافع حرم کشــور ،سردار شهید عبدا ...اســکندری پرداخته شده
اســت .سردار شهید عبدا ...اسکندری ســال  1337در شیراز دیده
به جهان گشــود و پس از سالها مجاهدت در جبهه های حق علیه
باطل ســال  1393در مبارزه با گروه های تروریستی در سوریه به
آرزوی دیرینه اش رسید و به یاران شهیدش پیوست.
انتخاب نام نمایش «ســر نیزه ! هالل را دیدم» به جداشــدن
ســر این شهید عالی مقام از سوی گروه های تروریستی در سوریه
اشاره دارد.
عوامــل این برنامــه عبارتنــد از :تهیــه کننده :ســیده لیال
اســراری ،کارگــردان :آرش جمالــی الدینــی ،نویســنده :هاجر
کوشکی ،بازیگران :شهرام ولی زاده ،لیال فاتحی ،اشکان فرهادی،
محمد جمال الدینی و فریبا جوانمردی

داور جشنواره موسیقی جوان:

الالیی ها و کارآواهای موسیقی نواحی
ثبت و ضبط شود

ایرنا :داور بخش موســیقی نواحی در شــاخه موسیقی جنوب،
گفــت :زمینههای الزم برای ثبت و ضبــط الالییها ،کارآواها و
دیگر شاخههای موسیقی نواحی باید فراهم شود.
به گزارش روز چهارشــنبه گروه فرهنگــی ایرنا از پانزدهمین
جشنواره ملی موســیقی جوان ،بهرام مهربخش به نقش جشنواره
موســیقی جوان در معرفی موســیقی نواحی اشــاره کرد و گفت:
برگزاری جشــنوارههای مختلف از جمله جشنواره موسیقی جوان
در زمینه موســیقی به معرفی این هنر و تشویق جوانان به آموختن
کمک میکند به شرط آنکه استمرار و تداوم داشته باشد.
این نوازنده نیانبان ادامه داد :برگزاری مستمر جشنواره یکی از
عواملی اســت که موجب معرفی موسیقی نواحی مختلف ایران به
نسل جوان میشود .به نظرم بهتر است جشنواره به صورت فصلی
برگزار شود تا تاثیرش دوچندان شود.
مهربخش با بیان اینکه جشــنواره موســیقی جوان به همدلی
بیشــتر اقوام مختلف ایرانی کمک میکند ،گفت :کرد و لر و ترک
و فارس و بلوچ در این جشــنواره حضور پیدا میکنند و به اجرای
برنامه میپردازند ،پس همه جشــنوارههای موســیقی به نزدیکی
قومیتها و فرهنگهای مختلف کمک میکند.
بــه گفته ایــن نوازنده ،بــرای رویارویی بــا تهاجم فرهنگی
بایــد به تقویــت فرهنگ خــودی پرداخت؛ پس ضــرورت دارد
مســئوالن فرهنگی به جای آنکه به موســیقی پاپ و موسیقی
ردیف-دستگاهی فکر کنند به فکر دوام و بقای فرهنگ و هنر این
مرز و بوم باشــند .به عبارتی تنها بــه هنرمندان و گروههایی فکر
نکنند که مخاطبان بیشتری دارند و شناخته شدهتر هستند.
به گفتــه این فعال موســیقی نواحی ،زمینههــای الزم برای
ثبــت و ضبط الالییها ،کارآواها و دیگر شــاخههای موســیقی
نواحی باید فراهم شــود .زمان آن رســیده که موسیقی محلی و
همه ارزشهایش را بشناســیم و حفظ کنیم .از ســوی دیگر باید
بــه نو    کردن این نغمهها یا بهروز کردنشــان بپردازیم .نغمههای
محلی تا زمانی زنده میمانند و نســل به نسل منتقل میشوند که
با ارزشها و اصالتهاشــان نو شوند و امید میرود همه سازمانها
و نهادهای مرتبط فرهنگی ،دســت در دســت همدیگر بگذارند و
موسیقی اقوام گوناگون ایرانی را زنده و جاری نگه دارند.

