با عصر آنالین ما را دنبال کنید

طرحها و اولویتهای مجلس و نویدهایی
که چهار نماینده فارس بیان کردند

هان ای دل عبرت بین!
محمد عسلی
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نشسـت هماندیشـی جمعـی از فسـاییهای مقیـم شـیراز بـا حضـور چهـار نماینـده مجلـس
شـورای اسلامی در شـیراز برگـزار شـد کـه ایـن نماینـدگان طرحهـا و نویدهایـی از جملـه
همسـان سـازی حقـوق ،شـفافیت رای،مالیـات بـر سـرمایه ،اختیارات بیشـتر به اسـتان ها و
تغییـر سیسـتم بودجـه بیـان کردنـد ...
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هر که او آگاهتر ،جانش فزون

https://asremardom.ir
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به منظور شرکت در اجالس اکو ؛

رئیسجمهور وارد عشقآباد شد
رئیسجمهـوری اسلامی ایـران بـه منظـور شـرکت در اجلاس پانزدهـم سـران کشـورهای عضـو سـازمان
همـکاری اقتصـادی اکـو در ترکمنسـتان با اسـتقبال رئیسجمهوری ترکمنسـتان وارد عشـقآباد شـد .به گزارش
ایسـنا ،سـیدابراهیم رئیسـی و هیـات عالیرتبـه همـراه ،شنبهشـب در بـدو ورود بـه فـرودگاه عشـقآباد از سـوی
قربانقلـی بردیمحمـداف ،رئیـس جمهـور ترکمنسـتان ،مـورد اسـتقبال رسـمی قرار گرفت.در مراسـم اسـتقبال
رسـمی پـس از نواختـه شـدن سـرود ملی جمهوری اسلامی ایـران و جمهـوری ترکمنسـتان ،روسـای جمهور دو
کشـور اعضـای هیـأت همـراه را بـه یکدیگـر معرفـی کردند.
رئیـس جمهـور قرار اسـت بـا ایرانیان مقیـم ترکمنسـتان دیدار کند.پانزدهمین نشسـت سـران سـازمان همکاری
اقتصـادی (اکـو) ،یکشـنبه هفتـم آذر مـاه بـه میزبانـی ترکمنسـتان برگزار میشـود و این کشـور ریاسـت دورهای

کاهش بیش از
 ۶۰درصدی
بارندگی
در فارس

اکـو را عهـده دار خواهـد بود.رئیـس جمهـور در جریـان ایـن سـفر قـرار اسـت امـروز بـا شـرکت و سـخنرانی در
پانزدهمیـن اجلاس سـران سـازمان همـکاری اقتصـادی (اکـو) ،مواضـع و پیشـنهادهای جمهـوری اسلامی
ایـران در زمینـه تقویـت مناسـبات منطقـهای و بینالمللـی و افزایـش سـطح همکاریهـا و تبـادالت اقتصـادی
کشـورهای عضـو سـازمان اکـو را تشـریح و تبییـن کنـد .رئیسـی همچنیـن در ایـن سـفر در دیـدار بـا همتایـان
شـرکتکننـده در اجلاس ،راههـای توسـعه و تعمیـق روابط دوجانبـه را مورد بحث و بررسـی قـرار میدهد .دیدار
بـا ایرانیـان مقیـم ترکمنسـتان ،تجـار ایرانـی و شـرکتکنندگان در اجلاس اکـو از دیگـر برنامههـای سـفر رئیس
جمهـور اسـت .جمهـوری اسلامی ایـران ،ترکیه ،پاکسـتان ،افغانسـتان ،ترکمنسـتان ،قرقیزسـتان ،ازبکسـتان،
قزاقسـتان ،تاجیکسـتان و جمهوری آذربایجان ۱۰ ،عضو سـازمان همکاری اقتصادی اکو را تشـکیل میدهند.
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وزير امور خارجه ايران :

همه مقدمات رسيدن به يک توافق خوب و سريع فراهم است
قشقایی به دور چهارم جام حذفی فوتبال صعود کرد

انهدام شبک ه بزرگ قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی

تیـم شـهدای قشـقایی بـا پیروزی برابـر مهمان جنوبی خود بـه دور چهارم مسـابقات فوتبال جام حذفی کشـور
راه یافـت .بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،از مرحلـه سـوم مسـابقات فوتبـال جـام حذفی باشـگاههای کشـور ،تیم
شـهدای قشـقایی در ورزشـگاه بعثـت شـیراز میزبـان تیـم شـاهین بندرعامـری بـود که تلاش  ۲تیم بـرای به
ثمـر رسـاندن گل در  ۱۲۰دقیقـه بـی ثمـر مانـد تـا ایـن دیـدار در پایـان وقـت قانونـی و اضافـه با نتیجـه بدون
گل بـه پایـان برسـد امـا در ضربـات پنالتـی ایـن تیم قشـقایی بـود که موفق شـد  ۴بر  ۲پیروز شـود و بـه مرحله
بعـد صعـود کند.قرعـه کشـی دور بعدی مسـابقات جـام حذفی فوتبـال ،با حضـور تیمهای لیگ برتـری برگزار
میشـود کـه تیمهـای شـهدای قشـقایی و فجر شـهید سپاسـی دو نماینـده فارس در ایـن رقابتها هسـتند.

پاک فطرت نماینده مجلس:
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دیپلماسی عرصه داد و ستد برای تامین منافع ملی است
10

منتظر اعالم عمومی   حقوقها باشید
قطع برق به  ۳۲واحد صنعتی فارس خسارت زد
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پیشکسوت فوتبال استقالل:
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باید به حال فوتبال ایران تاسف خورد!
بیش از  ۵۰کشته و زخمی   در تصادف اتوبوس در مکزیک

ورود محموله لوازم خانگی کرهای به کیش تائید شد
ایسـنا :گمـرک ایـران ورود محمولـه
لـوازم خانگـی کـره ای به جزیـره کیش
در روزهـای اخیـر را تائیـد کـرد.
اخیـرا ویدئویـی در فضـای مجـازی
منتشـر شـد که نشـان مـی داد محموله
لـوازم خانگی کـرهای وارد جزیره کیش
شـده است.
ایـن در حالـی اسـت کـه در کنـار
ممنوعیـت واردات لـوازم خانگـی از
سـال  ۱۳۹۷تـا کنـون ،چنـدی پیـش
مقـام معظم رهبری نسـبت بـه واردات
لـوازم خانگـی هشـدار داده و آن را
ممنـوع اعلام کردنـد.
بـر ایـن اسـاس بـا اینکـه امـکان ورود
از کانـال برخـی سـهمیهها ماننـد
کولبـری ،تـه لنجـی و مـرز نشـینی و
از طریـق ثبـت آمـاری بـرای واردات
محـدود وجـود داشـت ،شـورای عالـی
مناطـق آزاد در مهرمـاه امسـال بـه
مناطـق اعلام کـرد کـه ثبـت آمـاری
و ورود لـوازم خانگـی بـا نشـان تجـاری
سـاخت کـره جنوبـی بـه محـدوده
مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی ممنـوع
اسـت ولـی تاکیـد شـد کـه کاالهایـی

کـه ثبـت امـوال آن از سـازمان مناطق
آزاد تـا  ۲۴مهـر مـاه یعنـی قبـل از ایـن
ابالغیـه بـه مناطق ،صادر شـده باشـد
از شـمول ایـن ممنوعیـت مسـتثنی
هسـتند .

ایـن محمولـه در انبـار سـازمان منطقه
آزاد کیـش قـرار دارد و فعلا تـا تعییـن
تکلیـف تحویـل صاحـب کاال نشـده
اسـت ،هـر چنـد کـه عنـوان شـده قرار
اسـت ایـن اقلام داخـل منطقـه آزاد

امـا ویدئو اخیـر حاکـی از ورود محموله
لـوازم خانگـی کـرهای در اوایـل آذرمـاه
بـود ایـن در حالـی اسـت کـه پیگیـری
ایـن جریـان از گمـرک حاکـی از تائیـد
ورود محمولـه لـوازم خانگی کـرهای در
سـوم آذرمـاه بود.
بـه گفتـه معـاون فنـی گمـرک ایـران،

کیـش عرضـه شـود و جـدای از آن
بـا توجـه بـه ممنوعیـت واردات لـوازم
خانگـی ،امـکان ورود بـه سـرزمین
اصلـی را نـدارد حتـی اگـر ایـن کاال
کره ای نبود.
وی در ادامـه بـه جریـان ورود لـوازم
خانگـی اشـاره و بـا بیان اینکـه در حال

حاضـر بـا وجـود ممنوعیـت واردات
لـوازم خانگـی ،بخشـی از طریـق
سـهمیه های مرزنشـینی ،کولبـری
و تـه لنجـی و بـا ثبـت آمـاری وارد
کشـور می شـود یـادآور شـد کـه حتـی
بـرای ایـن کاالهـا منشـا ارز تائیـد و
طبـق قانـون و مقـررات ،بـرای آنهـا
ثبـت آمـاری انجـام میشـود کـه خـود
نشـان میدهـد بخـش قابـل توجهـی
از لـوازم خانگـی از ایـن طریـق و کانال
رسـمی و قانونـی وارد کشـور میشـود
و نمیتـوان گفـت تمـام لـوازم خانگـی
موجـود در بـازار قاچـاق اسـت.
بـه گفتـه ارونقـی ،درسـت اسـت
کـه ورود ایـن لـوازم خانگـی تحـت
رویه هـای اعلام شـده ،مطابـق بـا
قوانیـن و مقـررات موضوعـه انجـام
میشـود امـا تخلفات گسـترده ای پس
از ورود ایـن کاالهـا بـه اسـتانها انجام
می شـود از جملـه اینکـه ایـن لـوازم بـه
طـرق مختلـف  ،بـه صـورت تجمیعـی
از اسـتان محـل سـهمیه خـارج و سـر
از مراکـز فـروش و بازارهـای پایتخت یا
سـایر کالنشـهرها در می آورنـد.

هماهنگکننده امور خاورمیانه کاخ سفید:

آمریکا درسهای سختی در منطقه فرا گرفت

ایسـنا:هماهنگکننده امـور خاورمیانـه کاخ سـفید
در مصاحبـهای اختصاصـی بـا پایـگاه "د نشـنال" بـه
صحبـت از "درسهـای سـختی که آمریـکا در منطقه
فـرا گرفـت" پرداخـت.
مقامـات کلیـدی دولت آمریـکا در دو هفته گذشـته به
خلیـج فـارس بـا ماموریـت جلـب نظـر کشـورهای این
حـوزه اعـزام شـده انـد .دولـت بایدن بـه دنبـال تقویت
روابـط در خلیـج فـارس و کاهـش نگرانیهـا در مـورد
سیاسـتهایش پـس از جنجـال بر سـر خـروج آمریکا
و متحدانـش از افغانسـتان و در آسـتانه از سـرگیری
مذاکـرات هسـتهای بـا تهران اسـت.
از جملـه مقامـات آمریکایـی کـه بـه منطقـه سـفر
کردنـد ،لوید آسـتین ،وزیـر دفاع ،راب مالی ،فرسـتاده
ویـژه آمریـکا در امـور ایـران و تیم لندرکینگ فرسـتاده
ویـژه آمریـکا در امـور یمـن بودنـد .بـه نوشـته پایـگاه
"د نشـنال" ،هیـچ یـک از ایـن افـراد بـا جهـان عـرب
غریبـه نیسـتند؛ همه آنها بـر روی پرونده هـای مربوط
بـه منطقـه بـا ظرفیت هـای مختلـف کار کـرده انـد و
روابـط مختلفـی بـا رهبـران آن دارنـد.

بـا ایـن حـال ،برت مـک گـورک در میـان آنهـا متمایز
اسـت و در دوره چهـار رئیـس جمهـور اخیـر آمریـکا،
جـورج دبلیـو .بـوش ،بـاراک اوبامـا ،دونالـد ترامـپ و
اکنـون جـو بایـدن ،تجربـه کار دارد .مـک گـورک،
هماهنگکننـده کاخ سـفید در امـور خاورمیانـه و
شـمال آفریقـا ،در ایـن مصاحبـه میگویـد ،آمریـکا
از سیاسـتهای سـه رئیسجمهـور قبلـی خـود

ت کـه ایـن درسـها واشـنگتن را بـه
درسهایـی آموخـ 
اتخـاذ اسـتراتژی "بازگشـت بـه اصـول اولیـه" در امـور
ت تغییر
خـارج ،از جملـه با دسـت برداشـتن از "سیاسـ 
رژیـم" سـوق داد.
مـک گـورک در مصاحبـه اختصاصـی بـا پایـگاه
"د نشـنال" ( )The Nationalکـه پـس از پایـان
کنفرانـس گفتگـوی منامـه در پایتخـت بحریـن انجام
شـد ،گفـت :اگـر بـه  ۲۰سـال گذشـته نـگاه کنیـد...
دولـت جـورج دبلیـو بـوش دسـتور کار "تغییـر شـکل
منطقـه ای" را داشـت .حملـه بـه عـراق بخشـی از آن
بـود ،دسـتور کاری کـه شـامل دموکراتیـکسـازی و
ملتسـازی و سـرمایهگذاریهای هنگفـت شـد و من
بسـیاری از آنهـا را از نزدیـک شـاهد بـودم و دیدم که
هزینههـای ایـن دسـتور کار چقـدر باالسـت.
وی ادامـه داد :دولـت اوبامـا روش متفاوتـی در پیـش
گرفـت ،امـا پـس از قیامهـای عربـی هـم ایـن دولـت
آمریـکا اهـداف بسـیار افراطـی مشـابهی در رابطـه بـا
آنچـه کـه امیـدوار به تحققشـان بـود تعیین کـرد و این
اهـداف شـامل سیاسـتهای تغییـر حکومـت بـود.
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رئیسی در ستاد ملی کرونا:

واکسیناسیون عمومی باید ادامه یابد
مهر:رئیسجمهـور گفـت :خـارج شـدن همـه
شـهرها از وضعیـت قرمـز کرونایـی از آثـار تزریق ۸۴
درصـدی دوز اول و حـدود  ۷۰درصـدی دوز دوم
واکسـن کرونـا اسـت و ایـن کار بایـد تـا رسـیدن بـه
شـرایط مطلـوب ادامـه یابـد.
حجـت االسلام سـید ابراهیـم رئیسـی در جلسـه
سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا ضمـن قدردانـی از
تلاش و فـداکاری کادر بهداشـت و درمـان و
همـه دسـتاندرکاران مقابلـه بـا کرونـا و نیـز همـت
و همراهـی مـردم در امـر واکسیناسـیون ،اظهـار
داشـت :خارج شـدن همـه شـهرها از وضعیت قرمز
کرونایـی در ایـن مقطـع ،از آثـار تزریـق  ۸۴درصـدی

دوز اول و حدود  ۷۰درصدی دوز دوم واکسـن کرونا
اسـت و ایـن کار بایـد تا رسـیدن به شـرایط مطلوب و
اطمینـان بخـش ادامـه یابـد.
وی همچنیـن بـر تزریـق دوز سـوم واکسـن بـرای
کادر درمـان و افراد مسـن و دارای بیماری زمینهای
تاکیـد کـرد و از شـهرداریها و مسـئولین شـهری
خواسـت نسـبت بـه رعایـت اصـول بهداشـتی در
نـاوگان حمـل و نقـل بیـن شـهری بـه ویـژه متـرو و
اتوبـوس حسـاس باشـند .رئیسجمهـور بـا تاکیـد
بـر رعایـت اصـول و شـیوه نامههـای بهداشـتی،
گفـت :بـر اسـاس توصیـه متخصصـان ،مراعـات
دسـتورالعملهای بهداشـتی و پرهیـز از دورهمیهـا

و عـادی انـگاری همچنان ضروری اسـت و لذا نباید
از آن غفلـت شـود.
رئیسـی بـا ابـراز خرسـندی از فراهـم شـدن زمینـه
بازگشـایی حضـوری مـدارس ،تصریـح کـرد :بـر
اسـاس گزارشهـای رسـیده ،تعـدادی از مـدارس
از تجهیـزات و تهویـه مناسـب برخـوردار نیسـتند که
بایـد بـه سـرعت پیگیـری و برطـرف شـود.
وی بـا تاکیـد بـر جدیـت و دقـت در کنتـرل مرزهـای
زمینـی ،هوایـی و دریایـی ،گفـت :کنتـرل تـردد از
مرزهـا به ویژه مرزهای شـرقی کشـور ضروری اسـت
و بایـد در کنـار قرنطینـه بـا دقـت و حساسـیت انجام
شود.

اتحادیه اروپا دولت طالبان افغانستان را به رسمیت نمیشناسد
ایسـنا:اتحادیه اروپـا گفتـه کـه دولـت
طالبـان افغانسـتان را بـه رسـمیت
نمیشناسـد امـا بـه ادامـه همـکاری
بـا آن بـه منظـور اجتنـاب از فروپاشـی
اقتصـادی و اجتماعـی در افغانسـتان
متعهـد اسـت.
اورزوال فـون درالیـن رئیس کمیسـیون
اروپایـی در بیانیـهای در پـی برگـزاری
سـیزدهمین ویدئو کنفراسـی "اجالس
آسـیایی-اروپایی" گفـت :جهان باید در
کنـار مـردم افغانسـتان بماند.
وی ادامـه داد :در نهایـت مـا تصمیـم
گرفتهایـم تـا بـه تقویـت همـکاری
خـود در مـورد مسـائلی کـه ثبـات ایـن
منطقـه را تحـت تاثیـر قـرار میدهـد،
بپردازیـم .اتحادیـه اروپا نظـام جدید در
افغانسـتان را بـه رسـمیت نمیشناسـد
امـا بایـد از فروپاشـی اقتصـادی و
اجتماعـی کـه ایـن کشـور بـا آن روبـرو

اسـت ،جلوگیـری بـه عمـل بیاوریـم.
رئیـس کمیسـیون اروپایـی همچنیـن
افـزود :مـا بایـد در کنـار مـردم
افغانسـتان باشـیم .بـه همیـن دلیـل
اسـت کـه در مـاه گذشـته میلادی
بسـته ای بـه ارزش یـک میلیـارد یـورو
شـامل  ۳۰۰میلیـون یـورو در قالـب

کمکهـای بشردوسـتانه را بـرای
افغانسـتان ارسـال کردیـم .اتحادیـه
اروپـا بـا کشـورهای منطقه در ایـن باره
بـه همـکاری خـود ادامـه میدهـد.
وی همچنیـن گفـت :بیـش از ۲۵
سـال اسـت کـه اجلاس مذکـور بـه
مهمتریـن نشسـت شـراکت جامـع بین

کشـورهای اروپایـی و آسـیایی بـدل
شـده اسـت .مـا در ایـن نشسـت بـه
مقابلـه بـا برخـی از چالشهـای بـزرگ
روز می پردازیـم و بـرای حـل آنهـا بـه
یکدیگـر کمـک می کنیـم .ما بـا هم به
بازسـازی جهانـی پایدارتـر و برابرتـر نیاز
داریـم و باید چندجانبـه گرایی را تقویت
کنیـم .از آنجایـی کـه آسـیا و اروپـا
ارتبـاط نزدیکـی بـا هـم دارنـد و جایگاه
قابـل توجهـی در جهـان را در اختیـار
دارند.
اجلاس آسـیایی-اروپایی بـه میزبانـی
کامبـوج بـا حضـور مقامهایـی از ۲۰
کشـور آسـیایی و  ۳۰مقامهـای اروپایی
برگزار شـد.
هیأتـی از طالبـان افغانسـتان بـا
نمایندگانـی از کشـورهای اروپایـی و
آمریـکا  ۲۷تـا  ۲۹نوامبـر سـال جـاری
میلادی در قطـر دیـدار دارنـد.

درخواست از مردم در آستانه آغاز مذاکرات رفع تحریم
ایسـنا :یـک عضو کمیسـیون انرژی مجلس شـورای
اسلامی در آسـتانه آغـاز مذاکـرات رفـع تحریـم از
مردم خواسـت بـا صرفه جویی در مصـرف حامل های
انـرژی در میـدان حاضر شـوند.
فریـدون عباسـی نماینـده مـردم کازرون در مجلـس
شـورای اسلامی در صفحه شـخصی خود در توئیتر،

نوشت:
« همزمـان بـا آغـاز مذاکـرات رفـع تحریـم ،عـزت
ایرانـی بـرای نشـان دادن قـدرت نـرم خـود ،بـا
صرفـه جوئـی در مصـرف حامل هـای انـرژی ،در
میـدان عمـل حاضـر خواهـد شـد.
صـدا و سـیما بـا اطلاع رسـانی روزانـه اقتـدار مـردم

ایـران را بـه نمایـش بگـذارد».
بـه گـزارش ایسـنا ،قـرار اسـت تیـم مذاکـره کننـده
کشـورمان از هشـتم آذرمـاه بـار دیگر گفـت وگوهای
برجامـی را در ویـن از سـربگیرند کـه هـدف آن تامیـن
منافـع متقابـل ایـران و طرف هـای برجامـی و جبـران
خسـارت های وارده بـه کشـورمان اسـت.

ایران و جهان
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محمد       عسلی

هان ای دل عبرت بین!
فلسـفه تاریـخ بیانگر حرکتی اسـت که هـدف غایی
و نهایـی رونـد حیات را طـی می کند .هـر جامعه ای
کـه تاریـخ گذشـته کشـور خـود را نخوانده باشـد
قـادر بـه فهـم حرکـت تاریخـی گذشـتگانی کـه
بـه آنهـا افتخـار می کنـد و یـا از آنهـا متنفر اسـت
نخواهـد بود.
سـنگ نبشـته ها و آثـار به جـای مانـده از هموطنان
هنرمنـد کـه بـه نـام سلسـله های پادشـاهی ثبـت
تاریـخ شـده انـد افتخاری برای شـاهان گذشـته و
آن هنرمندانی اسـت
حـال نیسـت ،بلکـه افتخـار از ِ
کـه چنیـن آثـاری از دسـترنج آنهـا به جـای مانده
ا ست .
ما از زندگـی و نحوه برخورد سـردمداران و حاکمان
گذشـته انـدک می دانیـم زیـرا تاریخ نویسـان
بیشـتر از شکسـت و پیروزی هـای آنـان سـخن
بـه میـان آورده انـد نـه از روابـط انسـانی آنهـا بـا
مردمانشـان چـه بسـا شـاهانی که بـرای مـا عزیز
و گرامی می نماینـد جنایتـکاران و آدمکشـان
بدنامی بـوده انـد کـه مردمـان زمـان آنهـا بیشـتر
مرگشـان را می خواسـتند تـا حیاتشـان.
بـرای آنکـه جهانگشـایی بتوانـد یـک امپراطـوری
بـزرگ تشـکیل دهـد چه رنج هـا و سـختی هایی که
بـه مـردم و سـربازان خـود نـداده اند و چه بسـیار
کشـتارهایی کـه بـه دسـت او و طرفدارانـش بـه
انجام نرسـیده!
تاریـخ را بـه گونـه ای باید خواند و نوشـت که علت
ناکامی هـا ،نارضایتی هـا و اشـتباهات تاکتیکـی و
اسـتراتژیکی حـکام بیانگر نیـت و قصـد آنها برای
مردمانشـان باشـد تـا در مقاطـع تاریخـی دیگـر
تکـرار نشـود و اسـارت ها و بـرده داری هـا تجدید
نگردد.
میهـن پرسـتی و یـا میهـن دوسـتی که انگیـزه ای
قـوی و فطـری بـرای حفـظ زادگاه و وطـن اسـت
یـک اصل غیرقابـل اجتناب بـرای هر ملتی اسـت و
برانگیزاننـده احساسـات بـرای حملـه و یـا دفاع به
کشـورهای متخاصـم که دشـمنی آنها بـرای مردم
و حکام محرز شـده اسـت امـا مهم تـر از آن برای
حفـظ کشـور از مخاطـرات و دشـمنی های بیگانـه
بکارگیـری روش هـای سیاسـی و تعاملات منطقی
اسـت کـه حاصـل آن صلـح و دوسـتی و روابـط
دوسـتانه است.
سلسـله های پادشـاهی کـه توانسـته انـد
امپراطوری هـای بزرگـی را در مقاطـع تاریخـی
تشـکیل دهنـد و بـه اصطلاح تمـدن سـازهای
مهمی باشـند هیـچ یـک از آنهـا بـه جـای نمانـده
و هـر کـدام بـه قطعـات کوچکـی تبدیل شـده اند
کـه بعضـا امـروز نـام و نشـان قدیمی خـود را هـم
ندارنـد.
امـا آثـار علمـی و هنری بـه جای مانـده از بـزرگان
دانش و هنر راهگشـای پیشـرفت و توسـعه ملت ها
شـده انـد .حـال تـا چـه میـزان حـکام در تربیت و
تشـویق نوابـع تأثیرگـذار بوده اند مسـئله اسـت.
تربیـت نسـلی که بازمانـده تاریخی آثار گذشـتگان
را آئینه عبرت بداند کار دشـواری اسـت اما شـدنی
اسـت .اگر آمـوزش و پـرورش در برنامه ریزی های
آموزشـی بتوانـد از زیـر بـار سـلیقه های جانبدارانه
نویسـندگان کتـب درسـی بیـرون آیـد و بـر
ایـن هـدف پـای فشـارد بـه قـول امـام علـی(ع):
«فرزنـدان را بایـد بـرای آینده تربیت نمود و کسـی
را کـه بـا مجاهـدت و پایمـردی کار می کنـد قوال و
عمال تشـویق کـرد»...
ژان ژاک روسـو نویسـنده و فیلسـوف فرانسـوی در
کتـاب امیـل در آمـوزش و پرورش وقتـی می خواهد
امیـل را فردی میهن پرسـت بـار آورد بـه این مثال
بسـنده می کنـد« :مـادری کـه سـه فرزنـد خـود را
بـه جنـگ بـا اسـپارت فرسـتاده بـود از سـربازی
بازگشـته از جنـگ پرسـید مـا در جنگ چـه کردیم.
آن سـرباز بـی محابـا پاسـخ داد :هر سـه فرزند تو
کشـته شـدند .مادر در پاسـخ به سـخنان آن سرباز
گفـت :احمـقً مـن گفتم مـا در جنگ چـه کردیم»...
مفهـوم ایـن روایـت تاریخی این اسـت کـه نتیجه
جنـگ از زنـده مانـدن آن سـه فرزنـد بـرای مـادر
مذکـور مهـم تـر بـوده و این یعنـی میهن پرسـتی
یـا میهـن دوسـتی و یا هـر نـام دیگری که بـر این
بـاور بگذاریم.
مـا در جنـگ تحمیلی ایـران و عراق بـه کرات
ایـن رفتـار را از مـادران شـهداء ،رزمنـدگان
و جانبـازان و آزادگان شـاهد بـوده ایـم کـه
براسـاس بـاور و اعتقـاد خـود پس از شـهادت
فرزنـدان بسـیجی ،سـپاهی و یـا ارتشـی خود
سـخنانی ایـن چنیـن بـر زبـان آورده و بـه
شـهدای خـود افتخـار کـرده اند.
تاریـخ یعنـی بیـان ایـن رفتارهـا و ارتباطـات
مردمـی در زمـان سـختی ها ،جنگ هـا ،تحریم هـا،
تهدیدها ،خشکسـالی ها ،نداشـتن ها و نتوانسـتن ها
و بسـیار معضالت و مشـکالت تحمیلـی بیگانگان و
یـا ندانـم کاری مدیران.
اگـر خاقانی شـروانی در قصیده ای ایـوان مدائن را
آئینه عبـرت می دانـد و در ادامه می ُسـراید:
پرویز به هر خوانی زرین تره گسترده
زرین تره کو بر خوان رو کم تر کوا بر خوان»...
اشـاره ای بـه ایـن مهـم دارد کـه تاریـخ آئینـه
عبرت اسـت و نشـانه های آن قصرهـای فروریخته،
شـهرهای سـوخته و امپراطوری های از هم گسسته
و شکسـت خورده اسـت.
خیـام هـم از ایـن فهـم غافـل نبـوده وقتـی ایـن
چنیـن زیبـا یـک فلسـفه را در قالـب یـک رباعـی
بیـان می کنـد.
«مرغی دیدم نشسته بر باره طوس
در پیش نهاده کله کیکاووس
اد امه د  ر ستون روبرو
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وزیر امور خارجه ایران :

همه مقدمات رسیدن به یک توافق خوب و سریع فراهم است
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان بـا اشـاره بـه آغـاز دور
جدیـد مذاکـرات ویـن طـی روزهـای آتـی گفـت:
امیدواریـم در مسـیر گفتوگوهـای ویـن بتوانیـم
گام هـای اساسـی و موفقیـت آمیـز رو بـه جلویـی
داشـته باشـیم.
بـه گـزارش ایسـنا ،حسـین امیرعبداللهیـان بـا بیـان
اینکـه در طـول یکصـد روز گذشـته بحـث برجـام،
مذاکـرات ویـن و تعامـل و همـکاری در راسـتای
حقـوق و منافـع ملـت ایـران بـا آژانـس بیـن المللـی
انـرژی اتمی بـه صـورت جـدی مـورد توجـه دسـتگاه
دیپلماسـی کشـور قـرار گرفتـه اسـت ،گفـت :از هفته
جـاری گفتوگوهـای ویـن را کلیـد خواهیـم زد .در
همیـن چارچـوب در هفته هـای گذشـته معـاون مـن
آقـای باقری بـه پایتخت برخی از کشـورهای اروپایی،
مسـکو و همچنین سـفرهایی به کشـورهای منطقه و
همسـایه داشـته ،ارتباط وبینـاری با پکن برقـرار کرده
و در ایـن راسـتا اقدامـات و رایزنی هایـی را بـه عمـل
آورده اسـت .مـن نیـز بـا وزرای خارجـه کشـورهای
عضـو برجـام گفـت وگوهـای مفصلـی داشـته ام.
مـا همـه مقدمـات را بـرای رسـیدن بـه یـک توافـق
خـوب و سـریع فراهـم کردهایـم .البتـه در صورتـی
کـه طرف هـای مقابـل نیـز بـه تعهـدات کامـل شـان
برگردنـد .مـا به صراحـت مواضع و مطالبـات خودمان
را در گفـت وگوهایـی کـه داشـته ایم اعالم کـرده ایم.
وی تاکیـد کرد :نظـر صریح جمهوری اسلامی ایران
ایـن اسـت که کـه باید در میـز مذاکره حقـوق و منافع
ملـت ایـران تأمیـن شـود و تحریم هـا لغـو شـود .مـا
امیدواریـم در مسـیر گفـت وگوهـای ویـن بتوانیـم
گام هـای اساسـی و موفقیـت آمیـز رو بـه جلویـی
داشـته باشـیم.
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان در ادامـه صحبت های

خـود در ایـن زمینـه گفـت :قطعـا دسـت جمهـوری
اسلامی ایران بسـته نخواهـد بـود ،گزینه هـای
مختلفـی در مقابـل مـا قـرار دارد و مـا از گزینـه
گفتوگـو و مذاکـره در ویـن کار را شـروع می کنیـم.
مـا در مذاکـره و رسـیدن بـه توافـق جـدی هسـتیم و
امیدواریـم طرف هـای مقابـل نیز در عمـل این جدیت
را داشـته باشـند.
امیرعبداللهیـان گفـت :مـا به صراحت بـه طرف های
مقابـل گفتـه ایـم کـه مـا یـک دولـت عملگـرا و
نتیجـه محـور هسـتیم و امیدواریـم کـه در میـز
مذاکـرات ویـن چنیـن اتفاقـی بیفتـد.
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان همچنیـن بـا اشـاره
بـه اقدامـات وزارت خارجـه بـرای پیگیـری و حـل
مشـکالت ایرانیـان خـارج از کشـور افـزود :در
همیـن چارچـوب مـا تلاش کردیـم کـه در سـایت
جدیـد وزارت خارجـه بخشـی را بـرای ارتباط مسـتقیم
ایرانیـان مقیـم خارج از کشـور و هم وطنـان در داخل
کشـور بـا وزیـر خارجـه اختصـاص دهیـم و اگـر شـما

بـه سـایت جدیـد وزارت خارجـه مراجعـه کنیـد ایـن
دسترسـی را مشـاهده می کنیـد .در روزهـای آینده نیز
یـک دسترسـی باالتـری برای رفـع نگرانی بخشـی از
ایرانیـان مقیـم خـارج از کشـور در ایـن سـایت فراهم
خواهـد شـد.
وی در همیـن رابطـه ادامه داد :متأسـفانه دشـمنان،
البـی صهیونیسـتی ،رسـانه های معانـد تلاش
می کننـد کـه نوعـی ایـران هراسـی را بـه ویـژه در
نسـل جدیـد ایرانیـان خـارج از کشـور ایجـاد کنند .ما
در سـایت وزارت خارجـه طـی روزهـای آینـده بخشـی
را فعـال خواهیـم کـرد کـه هـم وطنـان خـارج از
کشـور می تواننـد بپرسـند کـه مـا بـرای ورود بـه ایران
مشـکلی از نظـر نظـام وظیفه یـا هر موضـوع دیگری
داریـم یـا خیر .مـن به عنـوان وزیـر خارجـه جمهوری
اسلامی ایران عـرض می کنـم کـه ایرانیـان عزیـز
بـا آرامـش خاطـر می تواننـد بـه کشـور سـفر کننـد
و بـا آرامـش می تواننـد در هـر زمانـی بـر اسـاس
برنامه ریـزی کـه انجـام می دهنـد بـه کشـور محـل

اقامـت خودشـان برگردنـد.
وی خطـاب بـه ایرانیـان خـارج از کشـور افـزود :مـا
در ایـن سـامانه بـه شـما پاسـخ خواهیـم داد کـه شـما
بـدون مشـکل می توانیـد بـه ایـران سـفر کنیـد و بـه
عنـوان وزارت امـور خارجـه و دسـتگاه دیپلماسـی
کشـور تضمیـن می شـود وقتی به شـما پاسـخی داده
می شـود.
وی ادامـه داد :مایلـم در همیـن جـا تأکیـد کنم تعداد
افـرادی کـه دو تابعیتـی هسـتند و بـه دلیـل ارتـکاب
جـرم در ایـران محاکمه شـده انـد و جرم آن هـا اثبات
شـده اسـت کمتـر از عدد انگشـتان دو دسـت اسـت.
بـه صراحـت می گویـم کـه اگـر هـر کـس دیگـری
حتـی شـخص وزیـر خارجـه نیـز آن جـرم را مرتکـب
می شـد امـروز بـا همـان وضعیـت روبـرو می شـد
ضمـن اینکـه بسـیاری از آن هـا مورد رأفـت جمهوری
اسلامی ایران قـرار گرفتـه انـد.
امیرعبداللهیـان همچنیـن در ادامـه گـزارش خـود
از یکصـد روز فعالیـت دسـتگاه دیپلماسـی کشـور در
دولـت سـیزدهم یکـی دیگـر از مسـائل مهـم در ایـن
مـدت را تحـوالت افغانسـتان عنـوان کـرد و گفـت:
مـا تلاش سیاسـی گسـترده ای را در ایـران بـه عمل
آوردیـم کـه تحـت تأثیـر ناامنـی و بـی ثباتـی کـه در
افغانسـتان در دوره انتقالـی ایجـاد شـد قـرار نگیریم و
در عیـن حال تدابیری را بیاندیشـیم کـه بتوانیم مرزها
را کنتـرل کنیـم ،ورود آوارگان را مدیریـت کنیـم و راه
حـل سیاسـی بـرای حـل بحـران افغانسـتان داشـته
باشیم.
وی ادامـه داد :برگـزاری حضـوری دومیـن نشسـت
وزیـران امـور خارجه کشـورهای همسـایه افغانسـتان
در ایـران یکـی از تدابیـری بـود کـه در ایـن زمینـه
اندیشـیده شـد.

رئیس هیأت مذاکره کننده ایران وارد وین شد
س هیـأت مذاکـره کننـده ایـران
علـی باقـری رئیـ 
بـا  ۴+۱روز شـنبه در صـدر هیأتـی بـرای شـرکت
در نشسـت کمیسـیون مشـترک برجـام وارد ویـن
پایتخـت اتریـش شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،مذاکـرات ایـران بـا کشـورهای

گـروه  ۴+۱پـس از چندیـن ماه وقفه قرار اسـت روز
دوشـنبه  ۸آذر از سـرگرفته شـود.
ایـن اولیـن مذاکـرات برجامی ایـران در دولـت
ابراهیـم رئیسـی اسـت کـه در سـطح معاونـان وزیر
امـور خارجـه انجـام می شـود.

ایـران اعلام کـرده اسـت کـه مذاکـرات ویـن بایـد
بـا محـور لغـو تمامی تحریم هـا علیـه ایـران انجـام
شود.
هیـأت آمریـکا بـه سرپرسـتی رابـرت مالـی بـه طور
غیرمسـتقیم در ویـن حضـور دارد.

آمریـکا بعـد از خـروج از توافـق هسـته ای
عضویتـش در برجـام لغـو شـد و کشـورهای عضـو
باقـی مانـده بـر ایـن تاکید دارند تـا وقتـی آمریکا به
طـور رسـمی به برجام بازنگشـته اسـت حـق حضور
در مذاکـرات بـه طـور مسـتقیم نـدارد.

سرلشکر باقری :

شاهد قدرت عمل خیره کننده نیروی دریایی ایران
در حوادث بزرگ آینده خواهیم بود
ایسـنا:رئیس سـتاد کل نیروهـای مسـلح تصریـح
کـرد که اجـرای ماموریـت خطیر اخیـر دریانوردی
نیـروی دریایـی ایـران در اقیانـوس اطلـس و
برگـزاری رزمایـش دریایی مشـترک بیـن المللی در
روسـیه داللـت بر قـدرت و ابتکار عمـل خیره کننده
در حـوادث بـزرگ و متصـور آینـده دارد.
متـن پیـام سـردار سرلشـکر پاسـدار محمـد باقـری
رئیـس محتـرم سـتاد کل نیروهـای مسـلح بـه
ایـن شـرح اسـت :فرارسـیدن هفتـم آذر مـاه "روز
نیـروی دریایـی ارتـش جمهـوری اسلامی ایران
" کـه بـا عملیـات مرواریـد در تسـخیر سـکو های
نفتـی االمیـه و البکـر نظامیـان رژیـم بعثـی عـراق
در جنـگ تحمیلـی و شـهیدان گرانقـدر ایـن نبـرد
تاریخـی پیونـد خـورده اسـت را گرامی مـی دارم .
ایـن واقعـه بزرگ که نقطـه عطفـی در روند حرکت
نیـروی دریایـی آجـا بـرای دسـتیابی بـه قلههـای
رفیـع پیشـرفت و اقتـدار این نیروی مقتدر اسـت را
بـه آحـاد فرماندهـان  ،مدیـران و کارکنـان خدوم ،
شـجاع و مصمـم این سـازمان افتخارآمیـز تبریک

و تهنیـت عـرض می کنـم.
بـی شـک امنیـت پایـدار و فراگیـر امـروز آبهـای
سـرزمینی کشـور عزیزمـان و اقتـدار بازدارنـده
نیـروی دریایـی راهبـردی جمهوری اسلامی ایران
بـا دو بـال گسـتره خـود در ارتـش و سـپاه کـه
موجبـات افتخـار ایرانیـان و اعتمـاد بیـن المللی از

ظرفیـت و تـوان امنیت سـاز آنـان را رقم زده اسـت
؛ مرهـون هدایت هـای حکیمانـه و دوراندیشـانه
مقـام معظـم رهبـری و فرماندهی کل قـوا حضرت
امـام خامنـه ای ( مدظلـه العالـی )  ،حمایتهـا و
ادعیـه خیر ملت شـریف و قهرمـان و همت  ،اراده
و تالش هـای عالمانـه  ،صادقانـه و هوشـمندانه

رزمنـدگان ایـن میـدان راهبـردی اسـت.
اطمینـان دارم تـداوم ایـن رونـد شـکوهمند و
تاریخ سـاز کـه پـس از اجرای ماموریـت خطیر اخیر
دریانـوردی در پهنـه اقیانـوس اطلـس و برگـزاری
رزمایـش دریایـی مشـترک بیـن المللـی در روسـیه
داللـت بـر قـدرت و ابتـکار عمـل خیـره کننـده
در حـوادث بـزرگ و متصـور آینـده دارد ،ضامـن
درخشـش و جلـوه گری هـای ایـران و ایرانـی در
آوردگاه هـای سـخت و سرنوشـت سـاز پیـش رو
خواهـد بـود.
همـت سـترگتان در ایـن راه مقدس را می سـتایم و
بـه دشـمنان انقالب و نظـام اسلامی و بدخواهان
ایـران عزیـز هشـدار می دهیـم بـرای توجیـه
حضـور نامشـروع و ناامـن کننـده خـود در منطقـه
بویـژه در خلیـج فـارس و دریـای عمـان از هرگونـه
ماجراجویـی و ارتـکاب خطـای محاسـباتی پرهیـز
کننـد و در غیـر ایـن صـورت  ،بایسـتی آتش خشـم
و اراده ای کـه آنهـا را وادار بـه فـرار خفـت بـار از
منطقـه محکـوم خواهـد کـرد  ،را انتظـار کشـند.

روابط عمومی کل سپاه اعالم کرد:

انهدام شبکه بزرگ قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی
ایرنـا  :روابـط عمومی کل سـپاه پاسـداران انقالب
اسلامی در اطالعیـهای از شناسـایی یکـی از
سرشـبکههای بـزرگ قاچاق سـازمان یافتـه لوازم
خانگـی و ضربـه بـه ایـن شـبکه خبـر داد.
روابـط عمومـی کل سـپاه پاسـداران انقلاب
اسلامی در ایـن اطالعیـهای تصریـح کـرد:
پاسـداران گمنـام امـام زمـان در سـازمان
اطالعـات سـپاه پـس از ماههـا رصـد اطالعاتـی،
بـا هماهنگی دسـتگاه قضایی موفق به شناسـایی
یکـی از سرشـبکههای بـزرگ قاچـاق سـازمان
یافتـه لـوازم خانگـی و ضربه به این شـبکه شـدند.

ایـن اطالعیـه می افزاید :شـبکه مذکـور در مدت
دو سـال فعالیـت خـود اقـدام بـه قاچـاق حـدود
ً
 ۳۰هـزار دسـتگاه انـواع لـوازم خانگـی غالبـا بـا
نشـانهای تجـاری کشـور کـره جنوبـی به کشـور
کرده اسـت.
در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت :در ایـن عملیـات
اطالعاتـی ،اعضـای اصلـی شـبکه دسـتگیر و
حـدود چهـار هـزار دسـتگاه انـواع لـوازم خانگـی
شـامل یخچـال ،ماشـین لباسشـویی ،ماشـین
ظرفشـویی و کولرگازی و تلویزیون کشـف و ضبط
شد .

ایـن اطالعیـه می افزایـد :ایـن شـبکه بـا
سوءاسـتفاده از رویههـای قانونـی کولبـری و
تهلنجـی کـه بـه منظـور حمایـت از معیشـت
مرزنشـینان وضـع شـده اسـت؛ اقـدام بـه قاچـاق
کالن ایـن کاالهـا از مرزهـای غربـی و بنـادر
جنوبـی کشـور و انتقـال آن بـه انبارهـای خـود و
یـا فـروش بـه مشـتریان خـود در سراسـر کشـور
میکـرد؛ در حالـی کـه بنابـر قانـون سـاماندهی
مبـادالت مـرزی ،ورود تجمیعـی و تجـاری
کاالهـای مشـمول ایـن قانـون بـه داخـل کشـور
ممنـوع اسـت.

در اطالعیـه روابط عمومی کل سـپاه جاسـازکردن
لـوازم خانگـی در کامیونهای حمـل گندم و ذرت
از بنـدر امـام خمینـی (ره) و انتقال آن با اسـتفاده
از خودروهـای سـبک و شـوتیها بـه انبارهـای
غیرمجـاز از شـگردهای این شـبکه بـرای قاچاق
عنـوان و تصریـح شـده اسـت :شـبکه مذکـور
جهـت تامیـن منابـع ارزی کاالی قاچـاق ،اقـدام
بـه واریز مبالـغ ریالی به حسـاب شـرکتهای بزرگ
صادرکننـده داخلـی مینمـود .در ایـن فراینـد ارز
حاصـل از صـادرات کـه بایـد وارد سـامانه نیمـا
گـردد ،صـرف تامیـن کاالی قاچـاق میشـد.

گوردون براون:

ندادن واکسن به کشورهای فقیر باعث جهش کرونا شده است

نخسـت وزیـر سـابق انگلیـس اظهـار داشـت،
علیرغـم هشـدارهای مکرر سـردمداران بهداشـت
جهانـی ،شکسـت کشـورهای "توسـعه یافتـه" در
توزیـع واکسـن در کشـورهای در حـال توسـعه،
امـروز دامنگیـر همـه جهـان شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،گـوردون بـراون ،نخسـت
وزیـر سـابق انگلیـس ،در مقالـهای در روزنامـه
گاردیـن اذعـان داشـت کـه بـه دلیـل عـدم انجـام
واکسیناسـیون گسترده در سـطح جهانی ،ویروس
کرونـا حـال نـه تنهـا بـه شـکل افسارگسـیختهای

افـراد واکسـین ه نشـده را هـدف قـرار داده اسـت،
بلکـه در حـال جهـش یافتـن اسـت و جدیدتریـن
گونههـای آن ،از کشـورهای فقیـر سـر بـرآورده
اسـت .حـال ،ایـن گونههـای جدیـد ،افـراد
واکسـینه شـده در کشـورهای ثروتمند را نیز تهدید
میکننـد.
بـراون نوشـت :در روز پنجشـنبه ،وزارت بهداشـت
انگلیـس ،کـه شـش کشـور جنـوب آفریقـا را
مشـمول تحریمهـای خـود کـرده اسـت ،اعلام
ُ
کـرد کـه گونه جدید کرونا ،موسـوم بـه "امیکرون"،
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پیچیدهتریـن و خطرناکتریـن گونـه مشـاهده
شـده ایـن ویـروس اسـت؛ امـا خطـر ابتلا بـه این
گونـه جدیـد در حالـی جهـان را تهدیـد میکنـد که
همیـن حـاال ۹.۱ ،میلیـارد دوز واکسـن سـاخته
شـده و ایـن رقـم تا پایان سـال میالدی جـاری ،به
 ۱۲میلیـارد دوز خواهـد رسـید.
طبـق آمار ،نرخ واکسیناسـیون در شـش کشـوری
کـه انگلیـس ورود مسـافران از آنهـا را ممنـوع
کـرده اسـت ،بسـیار پایینتـر از اسـتاندارد ۴۰
درصدی اسـت که در نشسـتی در ماه سـپتامبر ،به

رهبـری جـو بایدن ،رئیـس جمهوری آمریـکا برای
 ۹۲کشـور فقیـر دنیـا تعییـن شـد و بایـد تـا پایـان
سـال جـاری تحقـق بیابـد؛ امـا بـا توجـه بـه آمـار
موجـود ،بعیـد اسـت در ایـن انـدک فرصـت باقـی
مانـده ،ایـن اتفـاق بیافتـد؛ در زیمبابـوه تنهـا ۱۹
درصـد مـردم به صـورت کامل واکسـینه شـدهاند؛
ایـن عـدد در کشـورهای لسـوتو و اسـواتینی بـه
ترتیـب  ۲۷و  ۲۲درصـد اسـت؛ نگرانکنندهتریـن
آمـار هم مربـوط به نامیبیاسـت که تنهـا ۱۲درصد
از جمعیـت آن بـه طـور کامـل واکسـینه شـدهاند.

تاکید سران قوا بر اقدامات
اجرایی جهت حل مشکالت
اقتصادی

ایرنـا  :روسـای قـوای مجریـه ،مقننـه و قضائیه بر اقدامـات اجرایی
بـرای حل مشـکالت اقتصادی تاکیـد کردند.
در نشسـت هفتگـی سـران سـه قـوه کـه بـه میزبانـی دکتـر قالیباف
در محـل مجلـس شـورای اسلامی برگزار شـد مهمترین مسـائل و
موضوعـات ملـی مـورد بحـث و تبـادل نظر قـرار گرفت.
آیتاللـه رییسـی رییـس جمهـور ،حجتاالسلام و المسـلمین
غالمحسـین محسـنی اژهای رئیـس قـوه قضائیـه و محمدباقـر
قالیبـاف رئیـس مجلـس شـورای اسلامی در نشسـت دیـروز درباره
سیاسـتهای سـه قـوه بـرای حـل و فصل مشـکالت اقتصـادی و
بهبـود معیشـت مردم و راههای پشـتیبانی و همراهـی در این زمینه
تبـادل نظـر کردند.

پاک فطرت نماینده مجلس:

دیپلماسی عرصه داد و ستد
برای تامین منافع ملی است
ایسـنا:یک عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسلامی،
تاکیـد کـرد :اظهـارات و رفتارهـای هیجانـی از سـوی افـراد
غیرمرتبـط متناسـب بـا عرصـه دیپلماسـی نیسـت.
علیرضـا پـاک فطـرت نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس شـورای
اسلامی در صفحـه شـخصی خـود در توئیتـر نوشـت:
«دیپلماسـی عرصـهی داد و سـتد بـرای تأمیـن حداکثـریمنافـع
ملـی اسـت و مذاکـرهی هوشـمندانه مبتنـی بـر عـزت ،حکمـت و
مصلحـت ،شناسـه و ابـزار آن اسـت.
اظهـارات و رفتارهـای هیجانی از سـوی افـراد غیرمرتبط ،مناسـب
ایـن عرصه نیسـت».
قـرار اسـت تیم مذاکره کننده کشـورمان از هشـتم آذرمـاه بار دیگر
گفـت وگوهـای برجامـی را در وین از سـربگیرند که هـدف آن تامین
منافـع متقابـل ایـران و طرف هـای برجامـی و جبـران خسـارت های
وارده به کشـورمان است.

سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد

بازگشت طرح «نحوه انتصاب
اشخاص در مشاغل حساس»
به مجلس
ایسنا:سـخنگوی شـورای نگهبـان از بازگشـت طـرح «نحـوه
انتصـاب اشـخاص در مشـاغل حسـاس» بـه مجلـس ،بـرای رفـع
ایـرادات و ابهامـات خبـر داد.
هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
طـرح «نحـوه انتصاب اشـخاص در مشـاغل حسـاس» در شـورای
نگهبـان مـورد بررسـی قـرار گرفـت و بـا توجـه بـه وجـود برخـی
ابهامـات و ایـرادات نسـبت بـه آن ،جهـت اصلاح بـه مجلـس
محتـرم برگردانـده شـد.
بنـا بـر ایـن گـزارش  ،طـرح «نحـوه انتصـاب اشـخاص در مشـاغل
حسـاس» یـک بـار در تاریـخ  ۱۶آبـان توسـط نماینـدگان مجلـس
شـورای اسلامی اصالح شـده بـود.
اد  امه از ستون روبرو

با کله همی گفت که افسوس ،افسوس
کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس»
سـعدی و حافـظ هـم اشـعاری بدیـن مضمون هـا
بـه خوبـی و لطافـت سـروده اند کـه ذکر همـه آنها
در ایـن کوتـاه نوشـتار از حوصله خواننـدگان خارج
ا ست .
نتیجـه اینکه ما امـروز به کدام یک از دسـتاوردهای
انقالبـی و ملی خود افتخـار می کنیم؟
آیـا بـه قصرهـا و تندیس هـا و سـازه های
بلنـد و برج هـای آنچنانـی افتخـاری هسـت
کـه در مقاطـع زمانـی و در طـول تاریـخ جز
خرابه هایـی از آنهـا باقـی نخواهـد مانـد و
یـا بـه اراده هایـی کـه در مقابـل قـوی ترین
کشـورهای دنیا ایسـتادند تا تسـلیم زور نشـوند
و اسـتقالل خـود را حفـظ کننـد.
اگر نادرشـاه هندوسـتان را فتح کرد یا خشایارشـاه
بـه آتـن حملـه کـرد و یـا پادشـاهان ساسـانی و
والریـن امپراطـور روم را اسـیر کردنـد دسـتاوردی
بـرای جامعـه امـروز ایـران جـز یـک حسـرت
تاریخـی نداشـته انـد همانگونه کـه امپراطوری های
مصـر ،یونـان؛ رم ،چیـن ،هنـد ،ایلام و دیگـران
ایـن مسـیرهای بـن بسـت تاریخـی را طـی کردند
و افتخـاری از آن همـه جنـگ و خونریـزی بـه جای
نگذاشـتند.
امـروز هندی هـا همانقـدر از نادرشـاه تنفـر دارنـد
کـه از چنگیزخـان مغـول و مـا همانقـدر از اسـکندر
مقدونـی متنفریـم کـه تخـت جمشـید را آتـش زد
کـه از فتحعلـی شـاه کـه عهدنامه هـای گلسـتان و
ترکمنچـای را امضـاء نمـود.
آنچـه از دسـتاوردهای سلسـله های تاریخـی
و سـران کشـورها بـه جـای می مانـد و ملتـی
می توانـد بـه آن افتخـار کنـد ارزش هـای بـه جای
مانـده ای اسـت کـه امنیـت ،پیشـرفت ،توسـعه و
خودبـاوری ملت هـا را رقـم می زنـد نـه فتوحـات
سرزمینی.
بعضـی قدرتمنـدان بـرای حفـظ قـدرت خیلـی از
ارزش هـا را فـدا می کننـد و ملت هـای خـود را در
ناتوانـی و فقـر رهـا می سـازند ،قـدرت سـکرآور
اسـت همانند اسـب تیزرویی که سـواری بـی محابا
مهمیـز آن را رهـا می کنـد و بـر پشـت آن شلاق
می زنـد .اسـب تیـزرو می لغـزد .ایـن لغزش هـا و
سبکسری هاسـت کـه آئینـه عبـرت اسـت.
«هان ای دل عبرت بین
از دیده عبر کن هان
ایوان مدائن را
آئینه عبرت دان»
والسالم
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کاهش بیش از  ۶۰درصدی بارندگی در فارس
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای فارس تغییرات بارندگی در این اســتان نسبت به
میانگین مدت مشابه سال آبی گذشته را منفی  ۶۹.۴درصد ...

سرعت انتشار سویه آفریقایی کرونا بسیار باالست

ایرنـا :رئیـس کمیتـه علمی اپیدمیولـوژی سـتاد دانشـگاهی مدیریت کرونا اسـتان فارس بـا ارایه گزارشـی از همه
گیـری کرونـا در اسـتان فارس اظهار داشـت  :شناسـایی سـویه جدیـد کووید ۱۹بـه نـام  ۱.۱.۵۲۹.Bدر آفریقای
جنوبـی بـا سـرعت انتشـار بسـیار باالتـر از سـویه های قبلی بایـد با حساسـیت و دقت دنبال شـود.
علیرضـا میراحمـدی زاده ،شـنبه بـا ارائـه گزارشـی اظهـار داشـت  :اعمـال محدودیـت جـدی در تـردد ،تجمـع و
قرنطینـه افـراد مثبـت و نظـارت جـدی بر اجـرای این قرنطینه  ،ادامه سـرعت بخشـیدن به انجام واکسیناسـیون
علیـه کرونـا در جمعیـت عمومـی و ادامـه مجـازی سـازی آمـوزش در مدارس و دانشـگاهها تا رسـیدن بـه حداقل
 ۷۰درصـد پوشـش کامـل واکسیناسـیون الزم و ضروری اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه گسـترش غربالگـری ،افزایـش نمونـه گیـری و بررسـی در افـراد تمـاس نزدیـک  ،بازگشـایی
پلکانـی هـر گونـه تجمعـات با رعایـت کامل شـیوه نامه های بهداشـتی و محدود سـازی جـدی تماسها ضرورت
دارد ادامـه داد  :اطلاع رسـانی از طریـق رادیـو و تلویزیون در مـورد وجود خطر کرونا در اسـتان فارس موضوعی
اسـت کـه باید بـا جدیت دنبال شـود.
ً
وی همچنیـن اظهـار داشـت  :در ایـران تقریبـا  ۳۷میلیـون و  ۷۸۱هـزار و  ۱۳۴تسـت کرونا انجام شـده که یک
میلیـون و  ۵۳۹هـزار و  ۸۶تسـت آن متعلـق بـه اسـتان فـارس اسـت  ،بـر ایـن اسـاس در کشـور بـه ازای یـک
میلیـون نفـر حـدود  ۴۷۲هـزار و  ۷۰۶نفـر آزمایش انجام می شـود ولی در اسـتان فارس  ،این عـدد به  ۳۱۷هزار
و  ۲۵۳آزمایـش در میلیـون نفر رسـیده اسـت.
رئیـس کمیتـه علمی اپیدمیولـوژی سـتاد دانشـگاهی مدیریـت کرونـا اسـتان فـارس بیـان کـرد  :تعـداد انجـام
آزمایـش PCRدر روز ،از  ۱۵۰آزمایـش در روز بـه بیـش از ۳هـزار و  ۴۵۳رسـیده اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه
ً
درصـد تسـتهای مثبـت در طـی آبـان  ، ۱۴۰۰نسـبت بـه مـاه قبـل تقریبـا  ۴۶درصـد کاهـش یافتـه اسـت.

فرماندار خرامه:

خروج کارخانه سیمان از شیراز نیازمند  ۲۵۰۰میلیارد تومان اعتبار است
ایرنـا :خـروج کارخانـه سـیمان شـیراز از محـدوده ایـن کالنشـهر ،اردیبهشـت  ۱۳۹۳کلید خـورد و بنا بـود پس از
 ۴۸مـاه بـه پایـان برسـد؛ تحقق نیافتن این مطالبه مردمی سـبب شـد که اسـتاندار فـارس آبـان  ۱۴۰۰باری دیگر
بـر انتقـال ایـن کارخانـه تاکیـد کند ،فراینـدی که به گفتـه فرماندار خرامـه نیازمنـد  ۲۵۰۰میلیارد تومان اسـت.
محمدرضـا ابراهیمی فرمانـدار شهرسـتان خرامـه شـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنـا در ایـن بـاره گفـت :بـا توجـه بـه
اینکـه جـا بـه جایـی کارخانـه سـیمان به شهرسـتان خرامه به نفع شـهر شـیراز اسـت و موجب میشـود این شـهر
دچـار آلودگـی زیسـت محیطـی نشـود ،لذا ضـرورت دارد کـه همه مسـئوالن برای نهایی شـدن این پـروژه کمک
و همراهـی کنند.
وی ،بـا اشـاره بـه سـفر اخیـر اسـتاندار فـارس بـه شهرسـتان خرامـه ( ۲۶آبـان  )۱۴۰۰ادامـه داد :در ایـن سـفر
اسـتاندار فـارس تاکیـد کـرد کـه بـا افزایـش پیگیریهـا ،رونـد انتقـال کارخانـه سـیمان شـتاب گیـرد.
فرمانـدار خرامـه گفـت :انتقال کارخانه سـیمان به این شهرسـتان زمینه سـاز ایجاد فرصتهای شـغلی بسـیاری
بـه ویژه بـرای افـراد جویای کار بومی خواهد شـد.
ابراهیمی اظهـار داشـت :همچنیـن بناسـت کـه در کمیسـیون مـاده پنـج ،بحـث تامیـن اعتبـار مـورد نیـاز بـرای
انتقـال کارخانـه از طریـق فـروش اراضـی کارخانـه در شـیراز مـورد بررسـی قـرار گیرد.
شهرستان خرامه در فاصله  ۸۰کیلومتری شمال شرق شیراز است.
کارخانـه سـیمان شـیراز از نظـر قدمـت دومیـن کارخانـه سـیمان در اسـتان فارس و کشـور اسـت .گفته میشـود
مشـکالت حـوزه منابـع طبیعـی و همچنیـن برخـی موانـع اعتباری ،رونـد انتقـال را کند کرده اسـت.
محمد هـادی ایمانیـه اسـتاندار فـارس  ۲۶آبـان  ۱۴۰۰در سـفر شهرسـتانی خـود بـه خرامـه ،از رونـد کنـد انتقال
کارخانـه سـیمان شـیراز بـه خرامـه انتقـاد و ابـراز امیـدواری کـرد که بـا پیگیریهـای جـدی این موضـوع هر چه
سـریعتر به سـرانجام رسـد.
اسـتاندار فـارس در ایـن سـفر دسـتورهای الزم مبنـی بـر شتاببخشـی بـه تعیین تکلیف اراضی شـرکت سـیمان
فـارس و تامیـن نقدینگـی طـرح انتقـال سـیمان فـارس _ خرامه را صـادر کرد.

پرداخت  11هزار و  586فقره تسهیالت
به افراد واجد شرایط و مددجویان در فارس
عصرمردم:
در  8ماهـه امسـال  11هـزار و  586فقـره تسـهیالت در سـرفصل های مختلـف بـه افـراد واجـد شـرایط و
مددجویـان اسـتان فـارس پرداخـت شـده اسـت.
محمـد بذرافشـان مدیـر کل امـداد فـارس با اشـاره به تسـهیالت پرداخت شـده در  8ماهه امسـال بـه مددجویان
و افـراد واجـد شـرایط ،گفـت :در مـدت مذکـور جهـت خریـد ،ودیعـه و خدمـات عمرانـی مسـکن  1985فقـره
تسـهیالت از محـل صنـدوق قـرض الحسـنه امـداد والیت بـا اعتبـار  231میلیـارد و  435میلیون ریـال پرداخت
شـده است.
وی افـزود :در سـر فصـل اشـتغال نیـز از محـل صنـدوق مبلـغ  163میلیـارد و  918میلیـون و  905هـزار ریـال
اعتبـار بـرای ایجـاد  1058طـرح اشـتغال اختصـاص یافته اسـت.
بذرافشـان بـا بیـان اینکـه خیـران در کمـک رسـانی بـه نیازمندان اسـتان همـواره در کنار امـداد بوده انـد ،اضافه
کـرد :خیـران بـا افتتـاح حسـاب قـرض الحسـنه در صنـدوق امـداد والیـت می تواننـد نقـش بسـزایی در حـل
مشـکالت نیازمندان داشـته باشـند.مدیر کل امداد فارس یادآور شـد :در  8ماهه امسـال از محل سـپرده ویژه و
کمک هـای خیـران ،تعـداد  775فقره تسـهیالت در سـرفصل های مختلف با اعتبـار  65میلیـارد و  353میلیون
ریـال بـه افـراد واجـد شـرایط و مددجویـان تحت حمایت اسـتان پرداخت شـده اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد :در مـدت مذکـور و در سـرفصل حمایتـی  6769فقـره تسـهیالت بـا اعتبـار  454میلیـارد
و  415میلیـون ریـال ،آمـوزش کسـب و کار  113فقـره بـا اعتبـار  7میلیـارد و  170میلیـون ریـال  ،درمـان 308
فقـره بـا اعتبـار  17میلیـارد و  540میلیـون ریـال و در حـوزه فرهنگی نیـز  605فقره بـا اعتبار  47میلیـارد و 150
میلیـون ریال تسـهیالت ارایه شـده اسـت.

جهاددانشگاهی ظرفیت مغفول مانده در فارس است
رئیس جهاددانشــگاهی اســتان فارس در دیدار با نماینده مردم شیراز و زرقان در
مجلس شورای اسالمی ،با ابراز گالیه از مغفول ماندن ظرفیتهای ...

مدیرعامل شرکت آب منطقهای مطرح کرد:

کاهش بیش از  ۶۰درصدی بارندگی در فارس

قطع برق به  ۳۲واحد صنعتی فارس خسارت زد

رئیس کمیته علمی اپیدمیولوژی ستاد دانشگاهی مدیریت کرونا فارس :
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رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى از سوى مردم به كمتر از  ٥٠درصد رسيده است
وزيراســبق بهداشت  ،درمان و آموزش پزشــكى گفت :با توجه به ناشناخته بودن و
غيرقابل پيش بينى بودن كرونا ويروس حداقل تا چند سال آينده ...

رئیس اتاق بازرگانی:

ایرنـا :رئیـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی فـارس گفـت :قطع
بـرق در تابسـتان امسـال بـه  ۳۲واحـد واحـد تولیـدی صنعتـی ایـن اسـتان
خسـارتهای سـنگینی وارد کـرد.
جمـال رازقـی ،در جلسـه کمیسـیون صنعت و رونـق تولید اتـاق بازرگانی فارس
در شـیراز افـزود :وظیفـه دولـت تامیـن انـرژی مـورد نیـاز بـرای بخشهـای
مختلـف در کشـور اسـت و طبـق قانـون ،وزارت نیـرو باید پاسـخگوی خسـارت
وارد شـده بـه واحدهـای تولیـدی و صنعتـی کـه اتـاق بازرگانـی میـزان آن
خسـارت ها را اعلام کـرده ،باشـد.
وی ادامـه داد :بـه دنبـال پیگیـری مـا در زمینـه خسـارت واحدهـای تولیـدی
فـارس ،جوابیـهای بـه اتـاق بازرگانـی ارسـال شـده کـه مطابـق قانـون نیسـت و همچنـان موضـوع را از طریـق
شـورای گفـت و گـو در سـطح ملـی و اسـتانی در دسـت پیگیـری داریـم.
او اظهـار داشـت :خاموشـیها و قطـع بـرق در شـیراز و دیگـر نقـاط اسـتان نامنظـم و بـی برنامـه بـود و همیـن
مسـاله سـبب شـد کـه خسـارتهای بسـیاری بـه برخـی واحدهـای تولیـدی و صنعتـی اسـتان وارد شـود کـه در
صورتـی کـه ایـن خسـارتها جبـران نشـود موضـوع را از طریـق دسـتگاه قضایـی دنبـال خواهیـم کـرد.
رئیـس اتـاق بازرگانـی فـارس گفـت :قطـع نامنظـم و خـارج از برنامـه بـرق ،صنعتگـران را کالفـه و بخـش تولیـد
اسـتان را دچـار اختلال کـرد در حالـی کـه طبق مصوبه شـورای گفتو گـوی دولت و بخش خصوصی ،شـرکت
بـرق بایـد جـدول خاموشـیها را در اختیـار واحدهـای تولیدی قـرار دهد.
رازقـی افـزود :برخـی از واحدهـا بـه ویـژه در بخـش صنایـع غذایـی و مـواد لبنـی نباید خاموشـی داشـته باشـند و
برخـی صنایـع نیـز سـاعتها طـول می کشـد تـا دسـتگاهها و تجهیـزات آنهـا به حـرارت الزم بـرای تولید برسـند،
امـا مسـئوالن بـی توجـه بـه این مسـائل و بـدون اطلاع قبلـی خاموشـیها را اعمـال کردند.
رئیـس اتـاق بازرگانـی فـارس اضافـه کـرد :بـا توجـه بـه در پیـش بودن فصـل زمسـتان و احتمـال قطعـی جریان
بـرق و گاز ،انتظـار اسـت کـه شـاهد اتخـاذ رویه گذشـته و قطع نامنظـم و بدون اعلام قبلی چه از جانب شـرکت
بـرق و چـه از جانب شـرگت گاز نباشـیم.
رازقـی گفـت :اتـاق بازرگانـی فـارس همـواره مدافـع بخـش تولیـد و صنعـت اسـتان اسـت و بـه عنـوان پارلمـان
بخـش خصوصـی پیگیـر مشـکالت بخـش صنعـت و تولیـد اسـتان و خسـارت های وارد شـده بـه ایـن بخـش تـا
حصـول نتیجـه هسـتیم.
وی از واحدهـای تولیـدی و صنعتـی اسـتان خواسـت کـه بـرای فصـل زمسـتان بـا توجـه بـه امکان قطـع جریان
بـرق و گاز ،برنامهریـزی الزم را داشـته باشـند.
او گفـت :در دولـت جدیـد امیدهایـی در دل مـردم و بخـش تولیـد ایجاد شـده که امیدواریم شـاهد بهبود شـرایط
و رفـع مشـکالت بـرای صنعتگـران و تولید کنندگان باشـیم.
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او خاطرنشـان کـرد کـه میانگیـن بارندگـی سـال آبـی جـاری و گذشـته
بلندمـدت مشـابه براسـاس آمـار  ۳۲ایسـتگاه بـاران سـنجی مبنـا محاسـبه
شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـهای فـارس همچنیـن حجـم کل مخـازن
سـدهای در دسـت بهرهبـرداری و در حـال آبگیـری اسـتان را  ۲۹۳۶میلیون
مترمکعـب اعلام و اضافـه کرد :حجـم کل آب موجود در مخازن سـدهای
اسـتان فـارس تـا صبـح روز شـنبه  ۶آذرمـاه  ۱۲۵۲.۲۲۵میلیـون مترمکعب
برآورد شـده اسـت.
دهقانـی بـا بیان اینکه حجم مـرده و پایداری سـدها  ۴۹۲میلیون مترمکعب
اسـت ،خاطرنشـان کـرد کـه حجـم آب مفیـد موجـود در مخـزن سـدهای
اسـتان فـارس هـم اکنـون  ۷۷۷میلیـون مترمکعب اسـت.
او همچنیـن بـا بیـان اینکـه حجـم کل آب موجـود نسـبت بـه حجـم کل
مخازن  ۴۲.۷درصد محاسـبه شـده اسـت ،درصد حجم آب مفید در سـدها
نسـبت بـه حجـم مفیـد مخـازن را  ۳۲درصـد اعلام کـرد.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـهای فـارس خواسـتار رعایـت مصـرف بهینـه
آب توسـط بهـره بـرداران و مصـرف کننـدگان منابـع آب به منظـور حفظ این
منابع شـد.

ایسـنا :مدیرعامـل شـرکت آب منطقـهای فـارس تغییـرات بارندگـی در ایـن
اسـتان نسـبت بـه میانگیـن مدت مشـابه سـال آبـی گذشـته را منفـی ۶۹.۴
درصـد اعلام و اضافـه کـرد :تغییـرات بارندگـی نسـبت بـه میانگیـن بلنـد
مـدت مشـابه اسـتان نیـز منفـی  ۶۱درصـد اسـت.
حمیدرضـا دهقانـی بـه اعلام آخریـن دادههـای موجـود در خصـوص منابع
آبـی فـارس پرداخـت و میانگین بارندگی اسـتان در سـال آبی جـاری تاکنون
را  ۸.۵میلیمتـر و میانگیـن بارندگـی اسـتان در مـدت مشـابه آبـی سـال
گذشـته را  ۲۴.۲میلیمتـر اعلام کـرد.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـهای فـارس بـا بیـان اینکـه میانگیـن بلندمدت
بارندگـی مشـابه اسـتان ( ۵۳سـاله)  ۲۱.۸میلیمتـر بـوده ،گفـت :میانگیـن
بلندمدت بارندگی سـاالنه اسـتان نیز ( ۵۳سـاله)  ۳۰۵.۲میلیمتر محاسـبه
شـده است.
دهقانـی همچنیـن تحقـق بارندگـی نسـبت بـه میانگیـن بلندمـدت سـاالنه
اسـتان فـارس را  ۲.۸درصـد ،میـزان افزایـش میانگیـن بارندگـی اسـتان در
 ۲۴سـاعت گذشـته نسـبت بـه میانگیـن بلندمـدت سـاالنه را  ۲درصـد و
میـزان افزایـش میانگیـن بارندگی اسـتان در بارش اخیر نسـبت بـه میانگین
بلندمـدت سـاالنه را  ۴درصـد اعلام کـرد.

مدير مركز تحقيقات و سياستگذارى سالمت دانشگاه علوم پزشكى در پاسخ به عصر مردم:

رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى از سوى مردم به كمتر از  ٥٠درصد رسيده است
صفد  ر د  وام

وزيراسـبق بهداشـت  ،درمان و آموزش پزشـكى گفت:
بـا توجه به ناشـناخته بـودن و غيرقابل پيـش بينى بودن
كرونـا ويـروس حداقـل تـا چند سـال آينـده بـر زندگى ما
تأثيـرات قابـل توجه خواهد گذاشـت.
كامـران باقرى لنكرانى در نشسـت خبـرى با خبرنگاران
كـه شـنبه ششـم آذر مـاه در محـل مركـز تحقيقـات و
سياسـتگذارى سلامت دانشـگاه علوم پزشـكى شـيراز
برگـزار شـد در پاسـخ بـه خبرنـگار روزنامـه عصـر مـردم
اظهـار داشـت :متأسـفانه روند شـيوع كرونـا قابل پيش
ويـروس چـاالك بـا رفتارهـاى غيـر
بينـى نيسـت و ايـن
ِ
قابـل پيـش بينـى راه را بـراى آينـده نگـرى تغيير سـبك
زندگـى در روزهـا و ماههـاى آينـده بسـته اسـت.
مديرمركز تحقيقات و سياسـتگذارى سلامت دانشـگاه
علـوم پزشـكى شـيراز بـا اشـاره بـه رونـد رو بـه رشـد
تزريـق واكسـن معـادل  ٦٨درصد افراد واجد شـرايط در
سـطح جامعـه ،اضافـه كرد :با رشـد ٨٥درصـدى ترريق

واكسـن در جامعـه دغدغه هـاى شـيوع و مـرگ و ميـر
ايـن ويـروس در جامعـه مـا كاهـش خواهـد يافت.
او اسـتان فـارس را در بحـث تزريـق واكسـن از جملـه
اسـتان هاى پيشـرو و داراى رتبه سـوم برشمرد و افزود:

بـا ايـن حـال رعايـت پروتكل هـاى بهداشـتى نظير زدن
ماسـك ،ضـد عفونـى دسـت ها ،رعايـت فاصله هـاى
فيزيكـى و بهداشـتى و توجـه بـه تهويـه هوا در جلسـات
و نشسـت هاى عمومـى و خانوادگى ضرورى مى باشـد.

وى گفـت :بايـد توجـه داشـت كـه در بحـث بازگشـايى
مـدارس همـواره رعايـت شـيوه نامه هـاى بهداشـتى
رصـد و ارزيابـى گـردد و البتـه تـا مشـاهده آثـار منفـى
واكنـش الزم انجـام پذيـرد چـرا كـه كشـورهايى نظيـر
پرتغـال و اسـپانيا بـا وجـود واكسيناسـيون عمومى قابل
توجـه بـه ايـن مـوارد توجـه كردنـد واكنـون بـا كمتريـن
آمـار درگيـرى افـراد بـه كرونـا مواجـه هسـتند از ديگـر
سـو كشـور آلمـان هـم بـا وجـود تزريـق قابـل توجـه
واكسيناسـيون بـه دليـل سـهل انـگارى در رعايـت
شـيوه نامه هـا روزانـه مبتاليـان قابـل توجـه بـه بيمـارى
كرونـا دارد.
اين اسـتاد دانشـگاه علوم پزشـكى شـيراز با بيـان اينكه
هـم اكنـون رعايت شـيوه نامه هاى بهداشـتى از سـوى
مـردم به کمتر از  ٥٠درصد رسـیده اسـت ،خاطر نشـان
کـرد:بحث سلامت با وجـود شـرايط کرونا تغییـر یافته
اسـت بنابرايـن بایـد خودمـان را با شـرایط جدیـد تطبیق
دهیم.

رئیس جهاددانشگاهی فارس:

جهاددانشگاهی ظرفیت مغفول مانده در فارس است
ایسـنا :رئیس جهاددانشـگاهی اسـتان فـارس در دیدار
بـا نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای
اسلامی ،بـا ابـراز گالیه از مغفـول مانـدن ظرفیتهای
ایـن نهـاد در اسـتان ،خواسـتار همراهـی و حمایـت
بیشـتر در راسـتای توسـعه فعالیتهـای فرهنگـی،
آموزشـی ،پژوهشـی و فناورانـه شـد.
مظاهـر بابایـی در دیـدار بـا روحاللـه نجابـت ،بـا بیـان
اینکـه اقدامـات این نهـاد عمومـی ،که کمتریـن میزان
اسـتفاده از اعتبـارات دولتـی را دارد ،در ابعـاد فرهنگی،
آموزشـی ،پژوهشـی در حوزههـای فنـی ،مهندسـی،
پزشـکی و علـوم انسـانی گسـترده و تاثیرگـذار بـوده
اسـت ،گفـت :جهاددانشـگاهی طـی  ۴دهـه گذشـته
دسـتاوردهای فراوانـی داشـته کـه مهمترین آنهـا ،ابراز
رضایـت مقـام معظـم رهبـری از نتایـج و تاثیـرات عمده
ایـن اقدامـات اسـت.
بابایـی بـا تاکیـد براینکـه جهاددانشـگاهی همـواره،
خصوصـا در دوران تحریـم ،بـا اتـکا بـر تـوان داخلـی
و بـا اسـتفاده از دانـش بومـی ،در حوزههـای
مختلـف اقدامـات موثـری را بـه سـامان رسـانده
است.
چشم شیشه ای

رئیـس جهاددانشـگاهی اسـتان فـارس بـا یـادآوری
اینکـه فعالیتهـای ایـن نهـاد در بخـش فرهنگـی بـا
ایجـاد سـه خبرگـزاری ایسـنا ،ایکنـا و سـیناپرس ،مرکز
افکارسـنجی ،سـازمان دانشـجویان و  ....سـامان یافته
و دنبـال شـده اسـت ،بـه فعالیتهای آموزشـی اشـاره و
اضافـه کـرد :ایـن نهـاد در حـوزه آمـوزش ،فعالیتهای
مقطـع دار و کوتـاه مـدت را در رشـتههای متعـدد
بسترسـازی و اجرایـی کـرده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه تلاش جهاددانشـگاهی در حـوزه
آمـوزش ،تنهـا مـدرک دار شـدن افـراد نبـوده اسـت،
گفـت :ایجـاد و ارتقـای مهـارت ،همـواره از اهـداف
آموزشهـای مقطـعدار و کوتـاه مـدت بـوده اسـت.
بابایـی گفـت :امسـال براسـاس طـرح تدویـن و تفاهـم
انجـام شـده بـا وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی،
جهاددانشـگاهی فـارس مکلـف بـه آمـوزش مهارتـی
بـرای  ۳هـزار نفـر شـد کـه بـا توجـه بـه تـوان تخصصی
و روحیـه جهـادی موجـود نـزد جهادگـران دانشـگاهی
فـارس ،کار در مراحـل نهایـی اسـت.
بابایـی همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه از سـال ،۹۶
برنامههـای شـاخصی از سـوی جهاددانشـگاهی فارس

دنبـال شـد ،گفـت :خوشـبختانه و بـا پیگیریهـای
اسـتان و حمایتهـای مرکـز ،طـرح فناورانـه
"عصارهگیـری گل محمـدی" نهایـی و تصویـب شـده
اسـت.
او بـا بیـان اینکـه اجرایی شـدن کامـل این طـرح ،قطعا
نیـاز بـه تـداوم حمایـت همـه بخشهـا و سـازمانهای
مسـئول دارد ،گفـت :بـا اجرایی شـدن این طـرح ،برای
نخسـتین بـار محصـول نهایـی از گل محمـدی تهیـه
شـده و بـا این اقـدام ،ضمـن جلوگیری از خام فروشـی،
ارزش افـزوده قابـل توجهـی ،نصیـب اسـتان فـارس
خواهد شـد.
بابایـی خاطرنشـان کـرد کـه جهاددانشـگاهی تنهـا
سـازمان دارای تـوان تخصصـی بـرای تهیـه محصـول
نهایـی فـرآوری گل محمـدی ،در سـطح کشـور اسـت.
رئیـس جهاددانشـگاهی اسـتان فـارس ،یکـی دیگـر
از طرحهـای مـد نظـر طـی سـالهای اخیـر را ایجـاد
مراکـز فـوق تخصصـی درمـان نابـاروری و سـرطان در
شـیراز بیـان و خاطرنشـان کرد :بـرای ایجاد ایـن مراکز
نیازمنـد حمایـت جـدی از سـوی مسـئوالن در سـطح
اسـتان هسـتیم.
دخل و خرج

بابایـی بـا اشـاره بـه دریافت مجـوز راهاندازی ایـن مراکز
از علـوم پزشـکی شـیراز ،گفـت :ایجـاد ایـن مراکـز
فـوق تخصصـی کـه از یـک پشـتوانه سـی سـاله در
جهاددانشـگاهی برخـوردار اسـت ،در ارتقـای جایـگاه
فـارس و شـیراز در حـوزه سلامت و درمـان بسـیار
تاثیرگـذار خواهـد بـود.
او گفـت :جهاددانشـگاهی با هـدف اسـتقرار این مراکز
اقـدام بـه احـداث یـک سـاختمان در محـدوده کمتـر
برخـوردار شـیراز کـرد امـا ایـن مجتمـع کـه بـرای مدتی
بـه واسـطه نیازهـای موجـود بـه عنـوان مرکـز آمـوزش
اسـتفاده میشـد ،در اغتشاشـات سـال  ،۹۸بـه آتـش
آشـوب اغتشاشـگران سـوخت و بالـغ بـر  ۱۰میلیـارد
خسـارت بـه ایـن نهـاد ،وارد کـرد.
بابایـی بـا یـادآوری اینکـه در آن سـال یکـی از نیروهای
خـدوم جهـاد نیـز ،مصـدوم و جانبـاز شـد ،گفـت:
متاسـفانه بـرای بازسـازی سـاختمانی هیـچ حمایتـی از
جهاددانشـگاهی نشـد و بـه اجبار از محـل اعتباراتی که
بایـد صـرف توسـعه فعالیتهـا میشـد ،بـرای بازسـازی
اسـتفاده کردیـم و هنـوز هـم بـه لحـاظ تجهیزاتـی ،کار
نهایـی نشـده اسـت.
عکس  :فرشته منصوری
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رئیس شــورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در اســتان فارس ،گفت :شانزدهم آذر
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مواظب حریم مومنین باشیم
در ســالروز  ۵آذر،روز بســیج مستضعفین نماز عبادی سیاســی این هفته به امامت
حجت االسالم ابراهیمی امام جمعه فراشبند در محل ...

طرحها و اولویتهای مجلس و نویدهایی
که چهار نماینده فارس بیان کردند
ایرنا:نشسـت هماندیشـی جمعـی از فسـاییهای مقیـم شـیراز بـا حضـور چهـار
نماینـده مجلـس شـورای اسلامی در شـیراز برگـزار شـد کـه ایـن نماینـدگان
طرحهـا و نویدهایـی از جملـه همسـان سـازی حقـوق ،شـفافیت رای،مالیـات
بـر سـرمایه ،اختیـارات بیشـتر به اسـتان ها و تغییر سیسـتم بودجه بیـان کردند.
برپایـه مطلـب دریافتـی ایرنـا از دفتـر جعفـر قـادری عضـو کمیسـیون برنامـه و
بودجـه و نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی ،در ایـن
گردهمایـی و هماندیشـی ایـن نماینـده اظهـار کرد :با توجـه به شـرایط کرونایی
و تحریمهـا در شـرایط مناسـب اقتصادی قـرار نداریم و در سـاختار و تخصیص
بودجـه سـاالنه کشـور بـا کسـری مواجـه هسـتیم کـه تأمیـن اعتبـار آنهـا از
طریـق اسـناد خزانـه انجـام میپذیـرد.
جعفـر قـادری بـا اشـاره بـه اینکـه وحدت قـوا منجر بـه پیشـرفت و بهبـود کارها
خواهـد شـد ،افـزود :در زمینـه همسانسـازی و افزایـش حقـوق ایـن را بدانیـم
کـه در کشـورهای همسـایه مـا در حـال حاضـر کارگـر سـاده چندیـن هـزار دالر
حقـوق ماهانـه دارد کـه ایـن رقم از حقوق دریافتی مدیران ما هم بیشـتر اسـت.
وی در رابطـه بـا اقدامـات مجلس نسـبت به مبارزه با فسـاد ،گفـت :طرح تضاد
منافـع و طـرح شـفافیت رأی نیـز دو طـرح در دسـت پیگیری مجلس اسـت که
البتـه سیسـتم اداری مـا بـا دارا بودن برخـی از رتبههای جهانـی در جایگاههای
 ۱۲۷و حتی  ۱۷۸در زمینه اقتصادی ،نامناسـب اسـت.
پیگیری طرحهای ملی مقدم بر برنامههای استانی و محلی است
روحاللـه نجابـت ،نماینـده مردم شـیراز و زرقان در مجلس شـورای اسلامی هم
پیگیـری تحقـق طـرح و برنامههـای ملـی را مقـدم بر اسـتانی و محلی دانسـت
و اظهـار کـرد :اقدامـات مؤثر و قابل توجهـی در زمینه اصالح قانـون انتخابات
ریاسـت جمهـوری ،ممانعـت از طـرح تقسـیم اسـتان فـارس ،نظـارت بـر
انتخابـات شـوراهای اسلامی و پیگیـری طرحهـای مختلفـی نظیـر مالیـات بر
سـرمایه و اصلاح نظـام بانکـی از جملـه ایـن موارد اسـت.
نجابـت بـا اشـاره بـه اهمیـت رسـیدگی بـه ترکفعلهـا و مسـئوالنی کـه دچـار
تخلـف شـدهاند ،بیـان داشـت :معتقدیـم پیگیری و اجـرای طـرح و برنامههای
ملـی آثـار و بـرکات بیشـتر و بهتری شـامل تمامی نقاط و افراد کشـور میشـود و
منافـع ملـی از نظـر مـا بر منافـع محلـی اولویت بیشـتری دارد.
انتقـال قـدرت و اختیـارات دولـت بـه اسـتانها و شهرسـتانها
ضـرورت دارد
علیرضـا پـاک فطـرت ،رئیس مجمـع نمایندگان اسـتان فـارس و نماینـده مردم
شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی هم بـا گرامیداشـت هفتـه بسـیج
و همچنیـن اشـاره بـه راهانـدازی لشـکر  ۱۹فجـر و لشـکر المهـدی توسـط
فسـاییها در دوران دفـاع مقـدس ،بیـان داشـت :فرماندهـان نظامی زیـادی
از شهرسـتان فسـا نظیـر شـهید مرتضـی جاویـدی بـا دنیایـی از علـم و تجربـه
در نظـام مدیریتـی کشـور چـه در گذشـته و چـه در حـال حاضـر وجـود دارند که
نشـان از مـردم خـوب و بـا فرهنـگ فسـا در اسـتان فـارس اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتان فـارس بـه تنهایـی یـک کشـور اسـت ،افـزود :در
دهههـای اخیـر اسـتانهای مـا متأسـفانه به دلیـل متمرکز شـدن مدیریت امور
در تهـران همگـی دچار عقبماندگی شـدهاند کـه وضعیت نامناسـب اقتصادی

هـم گویـای همین مسـئله اسـت.
پـاک فطـرت بـا اشـاره بـه اینکـه تعلـق داشـتن بـه زادگاه خـود یـک ارزش
محسـوب میشـود ،ادامـه داد :شـاید بـه انـدازه جمعیـت سـاکن در فسـا مـا در
شـیراز فسـایی داریـم کـه الزم اسـت طـوری برنامهریـزی شـود تـا ظرفیتهـا و
اسـتعدادهای ایـن شـهروندان تنیـده شـده و یکـی شـده در ایـن کالنشـهر بـه
شـکل مطلوبـی بهـره گرفتـه شـود.
رئیـس مجمـع نماینـدگان فـارس ،خشکسـالی ،کاهـش آبهـای زیرزمینـی،
کاهـش نـزوالت جـوی ،اقتصـاد وابسـته بـه کشـاورزی و دامداری ،فرونشسـت
زمیـن را در شهرسـتان فسـا قابـل اهمیـت خوانـد و در ایـن زمینـه گفـت :برای
رفـع ایـن مسـائل میطلبـد تـا مسـئوالن نیـز برنامههایـی در رابطـ ه بـا مصـارف
آب ،کشـاورزی مکانیـزه ،صنایـع کوچـک کمآببـر داشـته باشـند.
پـاک فطـرت بـا بیـان اینکـه در مدیریـت کشـور چـپ و راسـت و اصولگـرا و
اصالحطلـب معنـا نـدارد گفـت :بـه برخـی از وزارتخانههـای مـا نظیـر آمـوزش
و پـرورش ،فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و حتی وزارت کشـور کمتوجهی میشـود
امـا در مقابـل برخـی از شـرکتهای دولتـی و بانکهـا بـرای خـود مصوبههایی
نوشـتند و حقـوق نجومی دریافـت میکننـد امـا در مقابـل آن وزارتخانههایـی
کـه در فرهنـگ و موضوعـات اجتماعـی تأثیرگـذار هسـتند ،بـا این روند آسـیب
دیدهانـد.
رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان فـارس و نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان
در مجلـس شـورای اسالمی خواسـتار انتقـال قـدرت و اختیـارات دولـت بـه
اسـتانها و شهرسـتانها شـد و در ایـن زمینـه مطرح کـرد :فرمانـداران و حتی
اسـتاندار مـا اختیـارات آنچنانـی نـدارد؛ در واقـع مشـکل کشـور ایـن اسـت کـه
همـه چیـز در تهـران بلوکـه شـده و البتـه فرمانـدار مـا هم بایـد این شـجاعت را
داشـته باشـد تـا بـا اعتبـار خـود به جای گشـتن بـه دنبال تبصـره و مـاده قانونی
بـه کار مـردم رسـیدگی کنـد.
وی افـزود :قانـون مربـوط بـه تـرک فعـل در همیـن مجلـس کلیـد خـورد و

تصویـب شـد و قطعـا کسـانی کـه اختیار و اعتبـار داشـتهاند ولـی کاری را انجام
ندادنـد ،برخـورد خواهـد شـد.
پـاک فطـرت در رابطـه بـا مسـائل بـورس گفـت :مـا هنـوز نتوانسـتیم مسـئله
بـورس را کـه تبلیـغ کردند و کاله سـر مردم گذاشـتند تا خردهسـرمایههای خود
را بـه بـورس بیاورنـد ،مشـخص کنیـم کـه ایـن پولهـا کجـا رفتـه اسـت و الزم
اسـت در ایـن رابطـه مجلـس طـرح تحقیـق و تفحص خـود را به صـورت جدی
پیگیـری کند.
کشور در زمینه مدیریت نیاز به جراحی اساسی دارد
حجتاللـه فیـروزی ،سـخنگوی کمیسـیون صنایـع و معـادن و نماینـده مـردم
فسـا در مجلـس شـورای اسلامی نیز بـه تشـریح اقدامـات انجـام گرفتـه و در
دسـت انجـام در شهرسـتان فسـا پرداخـت و اظهـار داشـت :کشـور در زمینـه
مدیریـت نیـاز بـه جراحـی اساسـی دارد و مشـکالت از اختالفـات بیـن جنـاح
اصولگـرا و اصالحطلـب نیـز فراتـر اسـت.
فیـروزی موضوعـات مربـوط بـه بودجـه و اعتبـارات کشـور را قابـل اهمیـت
دانسـت و نویـد تغییـرات سـاختاری بودجـه در سـطح ملـی داد و در ایـن زمینـه
گفـت :طـی دیـداری کـه بـا رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور داشـتم در
سـال آتـی نیـز مـدل مدیریتـی بودجـه در کشـور تغییـر خواهـد کـرد و اعتبارات
الزم در دو نـوع ملـی و اسـتانی تخصیـص پیـدا میکنـد و صنـدوق توسـعه
اسـتانی مسـتقل هـم بخشـی از ایـن تغییـرات اسـت.
نماینـده مـردم فسـا در مجلس شـورای اسالمی خواسـتار پیگیری جـدی دولت
در عـزل و نصبهـا شـد و گفـت :بهتـر اسـت دولـت و اسـتاندار نیـز وضعیـت
مبهم برخی دسـتگاهها و مدیران کل ادارات و رؤسـای دسـتگاههای اجرایی را
تعییـن تکلیـف کند تـا با فراغ بـال بهتری برنامهریـزی و اجـرای برنامهها انجام
بگیرد.فیـروزی اعلام کرد :توسـعه شهرسـتانها نمایندهمحور اسـت و نماینده
مـردم بـا توجـه بـه سـاختار مدیریتـی کشـور بهتـر میتوانـد در کنـار مسـئوالن
اجرایـی دولـت بـه خدمترسـانی مـردم نقشآفرینـی کند.

فرمانده سپاه فجر فارس درارسنجان:

دفاع مقدس منطبق بر فرهنگ عاشوراست
داور یزدانی  /ارسنجان
سـردار بوعلـی فرمانـده سـپاه فجـر اسـتان فـارس بـه
مناسـبت هفتـه دفـاع مقـدس در جمـع پرشـور مـردم
شـریف شهرسـتان ارسـنجان حضـور یافتـه و ضمـن
گرامیداشـت ایـام هفتـه دفـاع مقـدس ،نسـبت بـه مقـام
شـامخ شـهدا عـرض ارادت نمـوده و رشـادتهای ایـن
عزیـزان را پـاس داشـت.
وی گفـت«:از حضـور پـر معنـای مـردم والیتمـدار
شهرسـتان ارسـنجان که در شـبهای هفته دفاع مقدس
به حرمت شـهیدان درجوار شـهدای گمنام حاضر شـدند
 ،همچنیـن از همـه مسـئولین شهرسـتان کـه جهـت
شـبیه سـازی عملیـات والفجـر  ۲واجـرای آن همـکاری
کردنـد تشـکر میکنـم ».درادامـه ایشـان از فرهنگ دفاع
مقـدس و تأثیـر آن بـر دنیـا وعصـر حاضر *گفـت و افزود
«اگـر امـروز بـه دفاع مقـدس افتخـار می کنیـم واز آن به
عنـوان یـک گنجینـه یـاد می کنیـم بخاطر این اسـت که
ایـن مسـیر ریشـه در قـرآن ،در راه نورانـی ائمـه اطهـار و
در راه نورانـی سـید الشـهدا و شـهدای کربلا دارد ،یعنی
تأسـی از ایـن مسـیر و از این راه .واگر ایـن فرهنگ امروز
اسـتمرار دارد و بـا افتخـار از آن یـاد می کنیـم بخاطـر
ایـن اسـت که ایـن فرهنـگ منطبق بـر فرهنگ عاشـورا
اسـت کـه بـرای همیشـه در تاریـخ مانـدگار اسـت .وی
افـزود فرهنـگ دفـاع مقـدس فرماندهانـی را تربیت کرد
کـه ایـن فرماندهان بـرای همیشـه درتاریـخ می توانند اثر
گـذار باشـند و می تواننـد بـرای همـه دنیـا حتـی فراتـر از
دنیـای اسلام بـه عنـوان یـک الگـو مطرح باشـند.
وی در ادامـه افزود«:مردمـی در دفـاع مقـدس تربیـت
شـدند کـه در سـخت تریـن شـرایط کـه از کمتریـن
امكانـات برخـوردار بودنـد عبـور کردنـد در حالـی کـه
دسـت آوردهـای نظامـی نشـان از شکسـت مـا داشـت
مـردم والیتمـدار و سـخت کـوش ایـن مـرز و بـوم در
آن میـدان مقاومـت کردنـد و ثابـت کردنـد تـوکل بـه
خـدا ،توسـل بـه ائمـه اطهـار و ایمـان بـه ایـن راه نورانـی

حتمـا بـا پیـروزی همـراه خواهدبود».فرمانـده سـپاه
فجـر اسـتان فـارس در ادامـه گفـت«:در شـرایط ۸سـال
دفـاع مقـدس صحنه هـای مختلفـی را داشـتیم کـه در
سـخت ترین شـرایط اجـرا شـد در حالـی کـه امکاناتی که
نیـاز بـود در اختیـار نداشـتیم ،امـا رزمنـدگان حماسـه ها
آفریدنـد و افتخاراتـی را نصیـب کشـور کردنـد کـه بـرای
همـه تاریـخ مانـدگار خواهـد شـد .نـه تنهـا ایـن الگـو در
کشـور نهادینـه شـد و این الگو توسـط نسـل جـوان امروز
پذیرفتـه شـد ،بلکـه ایـن الگـو امـروز در دنیـا مـورد توجـه
اسـت و هـر جـای دنیـا از ایـن الگو اسـتفاده شـده اسـت
شـاهد پیروزی هـای بزرگـی بـوده ایم.موقعـی که شـرایط
بـر حـزب اللـه سـخت شـد ،سـید مقاومـت اعلام کـرد
از شـدت تـرس قلبهـا بـه تپـش افتـاد امـا پیـام فرمانـده
بسـیجیان باعـث آرامش آنان شـد کـه همان موقع سـید
حسـن نصراللـه فرمود:وقتـی پیام حضرت آقـا را دریافت
کردیـم اطمینـان حاصـل کردیـم کـه پیـروزی نصیـب
خواهـد شـد و بـرای اولیـن بـار بعـد از ۳۳روز مقاومـت
پیـروزی نصیـب جبهـه اسلام شـد و بعـد از آن در غـزه،
عـراق  ،٬سـوریه و یمـن پیروزیهـا تکـرار شـد وعقیـده

کسـانی کـه ایمـان ،بـاور و اعتقـاد بـه پیـروزی نهایـی
مقاومـت داشـتند بـر همـگان ثابـت شـد ».
سـردار بوعلـی افزود«:فرمانـده شـهیدی که امـروز نام او
در تمـام دنیـا بـا افتخـار بـر زبان تمـام جوانان این کشـور
،جوانـان مسـلمان و آزادیخـواه جـاری می شـود شـهید
حـاج قاسـم سـلیمانی در شـرایط سـخت اواخـر جنـگ
کـه خطـوط مقـدم شکسـته شـده بـود و همـه یگانهـا
سـر در گـم شـده بودنـد ،در سـنگر فرماندهـی قـرارگاه
کربلا کـه تحلیـل از شـرایط و تصمیـم گیـری سـخت
بـود هماننـد آتشفشـانی فـوران کـرد و فرمـود :همـان
خدایـی کـه مـارا در طریـق القـدس و فتـح المبیـن یاری
کـرد و همـان خدایـی کـه خرمشـهر را آزاد کـرد ،همـواره
حضـور دارد ومـن بـا نیروهـای خـود در سـه راه شـهادت
مقاومـت میکنـم  .شـهید سـلیمانی در روزهـای سـخت
شـجاعت ،جسـارت ،ایمـان و بـاور داشـت و همیشـه در
شـرایط سـخت امیـدوار بود.ایشـان در شـرایط سـخت
مقاومـت سـوریه و عـراق کـه حرمهـای اهـل بیـت در
خطر بود در اوج مظلومیت و سـخت ترین شـرایط در آن
مناطـق حضـور پیـدا کرد و جبهـه مقاومت را سـامان داد

وبـه جوانان مقاومـت درس إن تنصراللـه ینصرکم ویثبت
اقدامکـم را دادکه اگر بایسـتید حتما پیروز خواهید شـد و
ایـن وعـده ی الهی اسـت وبرخلاف همـه ی تحلیلهای
سیاسـیون فرماندهـان نظامی دشـمنان مقاومـت
شکسـت خوردنـد ایـن یکـی از بزرگتریـن دسـتاوردهای
دفـاع مقـدس است».سـردار بوعلـی خاطر نشـان کرد«:
اگـر امـروز ادعـا داریـم کـه دفـاع ،دفـاع مقـدس اسـت
و دفـاع مقـدس یـک فرهنـگ اسـت و فرهنـگ ریشـه
در دیـن و حماسـه عاشـورا دارد ،همانطـور کـه حماسـه
عاشـورا را بعـد از  ۱۴۰۰سـال بـاز الگـو هسـت و جوانانی
هسـتند کـه بـا شـنیدن حادثـه عاشـورا بـه بـاور و یقیـن
می رسـند و حاضرنـد بـرای دفـاع از حریـم آل اللـه جـان
خـود را فـدا کننـد ،ایـن فرهنگ آنقـدر غنی ،تاثیـر گذار،
معنـوی و بـا برکت اسـت کـه می توانـد آنچنـان تحولی را
ایجـاد کنـد کـه یـک جـوان حاضر اسـت همـه ی دنیای
خـود را فـدای ایـن مسـیر و راه کنـد وایـن از داشـته های
دفـاع مقـدس ،راه نورانـی ائمـه اطهـار و عاشـورا اسـت
٬همانطـوری کـه واقعـه کربلا امـروزه مانـدگار شـده و
تـا ابـد هـم مانـدگار خواهـد شـد .سـردار بوعلـی رمـز
اسـتمرار عاشـورا و بـاور پذیری آن توسـط جوانـان را عدم
تحریـف آن دانسـت و افـزود :تاریـخ دفـاع مقـدس و
شـهدا و عملیاتهـا اگـر بصـورت واقعـی بیان شـود ،برای
همیشـه در تاریـخ خواهـد مانـد و ایـن رسـالتی بـر دوش
تمـام رزمنـدگان اسـت و مـا وظیفـه داریـم تاریـخ دفـاع
مقـدس و مقاومـت را هماننـد تاریـخ عاشـورا از تحریـف
حفـظ کنیـم واین رمـز ماندگاری ایـن راه اسـت و آنچنان
کـه عاشـورا  1400سـال بـرای جوانـان الگـو هسـت بـه
توفیـق الهـی آنچـه در دفـاع مقدس اتفـاق افتـاده بعد از
هـزاران سـال الگو خواهد شـد  ».ایشـان در پایـان ؛ ابراز
امیـدواری کـرد کـه همـه رزمنـدگان ،ایثارگـران ،خانواده
شـهدا و مـردم والیتمـدار ایـران در مسـیر دفـاع مقـدس
ثابـت قـدم بـوده وبـه وظیفـه ی سـربازی خـود در برابـر
ولـی امـر زمـان بـه احسـن وجـه عمـل کنند .

تکمیل محور چهارخطه شیراز – جهرم –الر نیازمند  ۳هزارمیلیاردتومان اعتبار است
عصرمردم:
مدیرعامـل شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهـای
حمـل ونقـل بـا اعلام اینکـه محـور چهارخطـه
شـیراز-جهرم-الر حداکثـر تـا چهـار سـال آینـده
تکمیـل میشـود از نیازمنـدی ایـن محـور بـه  ۳هزار
میلیاردتومـان اعتبـار بـرای تکمیـل خبـر داد.
خیرالـه خادمی معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و
مدیرعامـل شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهـای
حمـل ونقـل در خصوص سـفر خود به اسـتان فارس
و بازدیـد از محـور شـیراز-جهرم-الر و در ادامـه بـه

بندرعبـاس گفـت :ایـن محـور یکـی از محورهـای
مهـم اتصـال اسـتان فـارس بـه اسـتان هرمـزگان
اسـت .بنـا بـه درخواسـت مردم جنـوب فـارس از وزیر
راه و شهرسـازی ایـن بازدیـد انجـام شـد.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی افـزود :در ایـن محـور
 ۵۵۰کیلومتـری حدفاصـل شـیراز تـا بندرعبـاس
از شـیراز تـا جهـرم حـدود  ۱۶۰کیلومتـر تبدیـل بـه
بزرگـراه شـده اسـت و هـم اکنـون زیربـار ترافیکـی
قـرار دارد .از جهـرم بـه الر و از آنجـا بـه بندرعبـاس
نزدیـک بـه  ۳۹۰کیلومتر اسـت کـه  ۱۵۵کیلومتر آن

اکنـون پیمانـکار دارد و عملیـات اجرایی آن در بخش
فـارس و الرسـتان در حـال انجـام اسـت .همچنیـن
 ۱۲۰کیلومتـر از ایـن محـور در حـال مطالعـه
است.
مدیرعامل شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهای حمل
و نقـل ادامـه داد :پیشبینیهـا حاکـی از آن اسـت
کـه سـاالنه بیـن  ۷۰تـا  ۱۰۰کیلومتـر از ایـن محـور
میتوانـد بـه اتمام برسـد.
خادمی افـزود :در بازدیـدی کـه از ایـن محـور انجـام
شـد ۸۰ ،کیلومتـر کل محور پیشـرفت فیزیکی خوبی
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داشـته اسـت و عمال برای آسـفالت آماده شـده است
و تـا بهـار سـال آینـده  ۸۰کیلومتـر از ایـن محـور بـه
اتمـام میرسـد .در برنامـه اسـت تـا در چهـار سـال
آینـده کل محـور  ۳۹۰کیلومتـری بـه پایـان برسـد.
وی یـادآور شـد :بـا توجـه بـه اینکـه  ۲۷۰کیلومتـر از
ایـن محـور باقیمانـده اسـت ،بـرآورد ایـن اسـت که ۳
هـزار میلیاردتومـان اعتبـار بـرای تکمیـل ایـن محور
موردنیـاز اسـت .بـه دسـتور وزیـر راه و شهرسـازی
مقـرر شـده اسـت از محل منابـع بانکی مـاده  ۵۶رقم
افزایـش اعتبـار داشـته باشـیم.

دفاع مقدس منطبق بر فرهنگ عاشوراست
سردار بوعلی فرمانده سپاه فجر استان فارس به مناسبت هفته دفاع مقدس در جمع
پرشور مردم شریف شهرستان ارسنجان حضور یافته و ...

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در فارس:

مانور مدیریت بحران به میزبانی فارس برگزار میشود
ایسـنا :رئیـس شـورای هماهنگـی مدیـران وزارت نیـرو در اسـتان فـارس ،گفـت :شـانزدهم آذر مانورتمرینـی-
آموزشـی مدیریـت بحـران در منطقـه مرکـز و جنـوب کشـور بـه میزبانـی اسـتان فـارس برگـزار میشـود.
احمدرضـا خسـروی در جمـع خبرنـگاران گفـت :در همـه جوامـع بـه دلیل وابسـتگی همه زیرسـاختها بـه آب و
بـرق ،پایـداری در تامیـن ایـن خدمـات در بخشهـای مختلـف یـک اصـل حیاتی محسـوب میشـود.
خسـروی ،آسـیب پذیری سـامانه ها ،تأسیسـات ،فرایندها و زیرسـاخت های مرتبط با آن ها در شـرکت های تابعه
وزارت نیـرو و نیـز پتانسـیل بالقـوه تهدیـدات طبیعی ،صنعتی و انسـان سـاخت را از بزرگ تریـن چالش ها و موانع
پیشـروی فعالیت شـرکت های تابعه وزارت نیرو برشـمرد.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق فـارس گفـت :ضـرورت پایـداری و پایایـی آب و بـرق سـبب می شـود تـا
برنامـه ریـزی پیشـگیرانه و تمریـن وظایف محوله در شـرایط اضطراری از سـوی دسـتگاه های خدمت رسـان آب
و بـرق اهمیـت دو چنـدان پیدا کند.
خسـروی گفـت :براسـاس دسـتورالعمل ابالغـی وزارت نیـرو ،بـه منظـور مقابلـه بـا تهدیـدات متعـدد طبیعـی و
غیـر طبیعـی و بـه هنگام سـازی ظرفیت هـای مدیریت بحـران و پدافند غیرعامـل و همچنین بخاطـر زلزله خیز
بـودن اسـتان فـارس ،مانـور زلزلـه بـرای منطقـه مرکـزی جنـوب واسـتان های همجـوار بـه عنـوان اسـتان های
یاری رسـان تشـخیص داده شـد.
خسـروی ادامـه داد :بـرای هماهنگـی ،انجـام وظایـف و مسـئولیت های محولـه طبـق شـرح اقدامـات
اجرایـی مانور،کمیته هـای تخصصـی شـامل برنامـه ریـزی ،عملیـات ،پشـتیبانی ،ایمنـی ( ،) HSEامنیـت و
اطالع رسانی برای این مانور تشکیل شده است.
سـخنگوی مانـور بحـران آب و بـرق در منطقـه مرکز و جنوب کشـور گفت :بـی تردید برگـزاری مانورهای تمرینی
آموزشـی مدیریـت بحـران می توانـد در ارتقـای آمادگی و افزایش تابآوری شـرکت های صنعت آب و برق اسـتان
فـارس در زمـان مواجهـه بـا تهدیـدات ومخاطـرات وسـنجش کارآمـدی و ارتقـای هماهنگـی و سـطح دانـش و
مهـارت کارکنـان نقش به سـزایی خواهند داشـت.
خسـروی خاطرنشـان کـرد :مانـور تمرینی-آموزشـی مدیریت بحران در منطقـه مرکز و جنوب کشـور ،به میزبانی
اسـتان فـارس و بـا رویکـرد زلزلـه فرضـی در تاسیسـات زیربنایـی صنعـت آب و بـرق ،بـا حضـور شـرکت های
یـاری رسـان شـامل اصفهـان ،بوشـهر ،چهارمحـال و بختیاری ،کهگیلویـه و بویراحمـد و یـزد ،روز  ۱۶آذر برگزار
خواهد شـد.

امام جمعه فراشبند:

مواظب حریم مومنین باشیم
بحرانی فرد /فراشبند
در سـالروز  ۵آذر،روز بسـیج مسـتضعفین نماز عبادی سیاسـی این هفته به امامت حجت االسلام ابراهیمی امام
جمعه فراشـبند در محل مصالی این شـهر برگزار شـد.
امـام جمعـه فراشـبند در خطبـه اول نمـاز ،خـود و نمازگـزاران را بـه تقـوای الهـی دعوت نمـود و خطاب بـه مردم
گفـت :مواظـب حریـم مومنیـن باشـیم زیـرا مومنیـن نـزد خـدا یـک حرمت خـاص دارند .مومن کسـی اسـت که
والیـت علـی و اوالد علـی را قبول داشـته باشـد.
حجتاالسلام ابراهیمـی در خطبـه دوم نمـاز جمعـه با گرامیداشـت دهم آذر سـالگرد شـهید قـوه مقننه حضرت
آیـت اللـه مـدرس ،گفـت :شـهید مـدرس در  ۵دوره نمایندگـی مجلـس شـورای اسلامی از دوره دوم تـا ششـم
عرصه هـای نویـن در سیاسـتمداری و سیاسـتگذاری ایـران خلق کـرد .مرحوم مدرس برخوردار از یک شـخصیت
خـود سـاخته ،بـا تقـوا و کامـل بـود که بـرای نماینـدگان محتـرم مجلس شـورای اسلامی ما الگو و نمونه اسـت.
ن کـرد و افـزود :او همـواره تصريـح
وی یکـی از اصلـی تریـن شـاخصه های مرحـوم مـدرس را مردمـداری عنـوا 
میکـرد کـه مـا ولـی مردم نیسـتیم ما وکیلیـم و باید نظـر موکلین خـود را بدانیـم .از همین رو در حوادث سیاسـی
و اجتماعـی نظـر مـردم را دخیل و شـریک میدانسـت.
امـام جمعـه فراشـبند اضافـه کـرد :مـدرس نه تنها مـردم را بر رجال سیاسـی مقدم می شـمرد بلکه آنـان را محرم
خود می دانسـت.
خطیـب نمـاز جمعـه فراشـبند ،خصوصیت دوم مرحوم مدرس را دشمنشناسـی و دشـمن سـتیزی او عنوان کرد
و افـزود :مـدرس رهبـر مخالفان قـرارداد  ۱۹۱۹بود و با شـجاعت تمام در مقابل آن ایسـتاد.
وی در ادامـه یازدهـم آذر مـاه سـالروز شـهادت میرزا کوچک خـان جنگلی و هفتـم آذرماه هم روز نیـروی دریایی
را گرامی داشت.
حجـت االسلام ابراهیمـی در بخـش دیگـری از خطبـه دوم نمـاز جمعـه ،یکـی از آسـیبهای اجتماعـی و آزرده
ً
خاطـر شـدن مـردان مخصوصـا قشـر ضعیـف را مسـاله حقوق هـای نجومی دانسـت کـه الزم اسـت در اسـرع
وقـت بـا آن برخورد شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه رئیـس جمهـور در جلسـه هیئـت دولـت کـه در همیـن هفتـه برگـزار شـد فرمودنـد:
پرداختهـای نابرابـر و غیرمتعـارف در دولـت و شـرکتهای دولتـی قابـل تحمـل نیسـت و سـازمان اداری و
استخدامی کشـور بایـد قبـل از نهایـی شـدن بودجـه  ۱۴۰۱نسـبت بـه تدویـن نظـام پرداخـت عادالنـه حقـوق و
دسـتمزد اقـدام کنـد.

یادواره شهدای امر به معروف در شیراز برگزار می شود
عصرمردم:
سـردار سـجادیان دبیـر مجمـع رهـروان امـر بـه معروف و نهـی از منکر اسـتان فارس با دبیر سـتاد امر بـه معروف
و نهـی از منکر اسـتان مالقـات کردند.
در نشسـت صمیمی سـتاد و مجمـع رهـروان ،سـردار سـجادیان آمادگـی مجمع را برای همکاری با سـتاد اسـتان
اعلام کردند.
مسـئول مجمـع رهـروان اسـتان فـارس در ایـن دیـدار بـا تشـریح وظایـف و سـاختار مجمـع بیـان داشـت :بـرای
تحقـق اصـل هشـتم قانون اساسـی این مجمع تشـکیل و با بهـره مندی از حضـور نخبگان اسـتان معاونت های
مجمـع انتخاب شـدند.
سـجادیان در ادامـه گفـت :از سـال  98تاکنـون بدلیـل شـیوع ویـروس کرونـا ،فعالیت هـای مجمـع عمومـا" در
فضـای مجـازی و در قالـب کمیته هـای  9گانـه انجـام می شـد کـه بـا توجـه بـه واکسیناسـیون افـراد و تهیـه
برنامه هـای سـال  ، 1400مـن بعـد اقدامـات در فضـای حقیقـی و مجـازی انجـام می شـود.
مسـئول مجمـع رهـروان اسـتان تهیـه و تدویـن سـند راهبـردی ،هماهنگـی و اقـدام مشـترک را عامـل پیشـبرد
اهـداف هـر دو نهـاد بـر شـمردند.
حجـت االسلام و المسـلمین کرم عباسـی دبیر سـتاد احیـای امر به معـروف و نهی از منکر اسـتان فارس ضمن
خیرمقـدم بیـان کـرد :سـتاد امـر به معروف و نهـی از منکر آمادگـی دارد تا با وحـدت رویه و پرهیـز از دوباره کاری
و فعالیت هـای جزیـره ای ،بـا مجمـع رهروان امـر به معروف اسـتان همکاری جـدی را به عمل آورد.
دبیـر سـتاد اسـتان فـارس در ادامه بیان داشـت؛ بـرای تدوین سـند راهبردی پیشـنهاد میگردد کارگروه مشـترک
تشـکیل گـردد تـا اقدامات به صـورت هماهنگ و مشـترک انجام شـود.
در ایـن جلسـه کـه معاونیـن سـتاد و دبیـر شـورای مرکـزی مجمـع رهـروان نیـز حضـور داشـتند مقـرر گردیـد؛
عملیاتـی کـردن راهبردهـا ،پیشـنهاد اصلاح قانون حمایـت از آمرین بـه معروف و برگـزاری یادواره شـهدای امر
بـه معـروف در دسـتور کار جلسـات آینـده قـرار گیـرد.

توقيف عايق های رطوبتي غیراستاندارد در فارس
عصرمردم:
بـا شـروع فصـل سـرما مصـرف عايق هـاي رطوبتـي براي پوشـش سـقف سـاختمانها افزايش مـي يابد و بـا توجه
بـه اينکـه ايـن کاال مشـمول اسـتاندارد اجبـاري مـي باشـد لـذا مصـرف کننـدگان و توزيـع کننـدگان بايـد مقررات
اسـتاندارد را رعايـت کنند.رهنمـا مديـرکل اسـتاندارد فـارس گفـت :در حـال حاضـر تمامـي كارخانجـات فعال در
اسـتان در زمينـه توليـد عايق هـاي رطوبتي داراي پروانه اسـتاندارد بوده و كارشناسـان اسـتاندارد به صورت منظم
از خـط توليـد بازرسـي  ،نمونـه بـرداري و آزمون هـاي الزم را بـر روي محصـوالت انجـام مي دهند .
رهنمـا افـزود :طـي هشـت ماهه گذشـته از  9واحد توليدي عايـق رطوبتي اسـتان فارس حداقل  2مورد بازرسـي
و نمونـه بـرداري انجـام پذيرفتـه ونتايج آزمايش ها نشـان از كيفيت مناسـب محصوالت توليدي اسـتان را دارد.
وي افـزود :يكـي از مشـكالت عمـده در زمينـه توليـد و عرضـه عايق هـاي رطوبتـي وجـود كاالهـاي تقلبي فاقد
عالمـت اسـتاندارد و يـا بـا جعـل عالمـت اسـتاندارد و بـدون هيچگونـه آدرس در مراكـز عرضـه مي باشـد كـه
كارشناسـان اداره كل اسـتاندارد بـا هماهنگـي بـا سـازمان صمـت و اداره كل تعزيـرات حكومتـي و همچنيـن
انجمـن عايق هـاي رطوبتـي اسـتان به صـورت مشـترك گشـت نظارتي بـر مراكـز عرضه در فـارس را انجـام داده
كـه در ایـن راسـتابيش از  17هـزار متـر مربـع عايـق رطوبتـي تقلبـي كشـف و توقيـف گرديـد.
رهنمـا از مصـرف كنندگان خواسـت به نشـانه گـذاري عايق هاي رطوبتي كه مشـخص كننده نـوع عايق رطوبتي
كـه بـراي منطقـه سردسـيري ويـا گرمسـيري مي باشـد و همچنين بـه آدرس دقيق سـازنده و به ويـژه به عالمت
اسـتاندارد و كـد ده رقمـي زيـر عالمـت اسـتاندارد دقـت الزم را بنماينـد و بـا ارسـال كـد ده رقمـي زيـر عالمـت
اسـتاندارد بـه سـامانه پيامكـي  10001517از اصالـت اسـتاندارد و غيـر جعلي بـودن آن اطمينـان حاصل كنند.
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دارچین شیوه ای ایمن برای کاهش عالئم
روماتیسم مفصلی

مهر :محققان دریافتند که مکمل دارچین نشانگرهای زیستی التهاب و فشار اکسایشی دخیل
در روماتیسم مفصلی را کاهش می دهد.
محققان میگویند اگر به روماتیسم مفصلی ،یک بیماری التهابی مزمن مفاصل ،مبتال هستید،
پاشیدن مقداری ادویه در قهوه صبحگاهی ممکن است به شما کمک کند احساس بهتری داشته
باشــید .محققان چینی در مطالعه خود ۱۲ ،مطالعه مربوط بــه مصرف دوزهای پودر دارچین از
 ۱.۵تا  ۴گرم در روز را بررســی کردند .یافت ها نشان داد مصرف مکمل دارچین منجر به موارد
زیر میشود:
• کاهــش قابل توجه پروتئین واکنشــی ( ،C (CRPپروتئین خــون که در صورت وجود
التهاب افزایش مییابد ،و مالون دی آلدئید ( ،)MDAنشانگر فشار اکسایشی.
• کاهش معنی دار آماری در اینترلوکین  ۶-که در محلهای التهاب تولید میشود.
• افزایش ظرفیت کل آنتی اکسیدانی.
نتیجه گیری نهایی تیم تحقیق این بود که «مکمل دارچین ممکن است کمکی برای کاهش
التهاب و میزان فشار اکسایشی در انسان باشد».
یافتهها نشــان داد که ســینامالدئید ،ترکیب موجود در دارچین ،با مهــار پروتئینهای پیش
التهابی ،التهاب روماتیسم مفصلی را در موشها کاهش میدهد.

فشارخون باال ریسک صرع را
 2/5برابر افزایش می دهد

مهر :بر اساس تحقیقات جدید ،فشار خون باال ممکن است خطر ابتال به صرع را افزایش دهد.
محققان دریافتند که فشــار خون باال خطر ابتالء به صرع را حدود  ۲.۵برابر افزایش میدهد
اما مصرف داروهای ضد فشار خون این خطر را کاهش میدهد.
به گفته محققان ،در حالی که فشــار خون باال یک فاکتور پرخطر برای بیماری صرع است،
تحقیقات بیشتری برای درک مکانیسمهای زمینهای این ارتباط نیاز است.
صرع ســومین بیماری شایع عصبی اســت که افراد مسن را بعد از سکته مغزی و زوال عقل
درگیر میکند.
تحقیقات نشــان میدهد که بیماری صرع در سنین باال در  ۲دهه اخیر شیوع بیشتری یافته
است .تعداد افراد مبتال به این عارضه احتما ًال با افزایش جمعیت پیر افزایش خواهد یافت و صرع
احتما ًال به یک نگرانی قابل توجه برای سالمت عمومی تبدیل خواهد شد.
با وجود این ،علل زمینهای صرع در  ۳۲تا  ۴۸درصد موارد نامشــخص است .برخی تحقیقات
نشــان میدهد که عوامل خطر عروقی ممکن اســت خطر ابتالء به صرع دیرهنگام را افزایش
دهند .تحقیقات دیگر نشــان میدهد که عوامل خطر عروقی ممکن است در صرع دخیل باشند،
که از دهه  ۳۰زندگی فرد شــروع میشــود .اخیراً ،محققان دانشگاه بوستون در ایاالت متحده،
مطالعهای را در مورد ارتباط بین عوامل خطر عروقی و شروع بیماری صرع انجام دادند.
آنها دریافتند که ارتباط فشار خون باال با خطر ابتالء به بیماری صرع دیرهنگام تقریب ًا  ۲است.
این خطر برای کسانی که از دارو برای تنظیم فشار خون خود استفاده نمیکردند حتی بیشتر بود.
عوامل خطر عروقی جمع آوری شده شامل فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بود .محققان
فشــار خون باال را فشار خون سیستولیک  ۱۴۰میلی متر جیوه و باالتر و فشار خون دیاستولیک
 ۹۰میلی متر جیوه و باالتر و همچنین استفاده از داروهای ضد فشار خون توصیف کردند.
محققان پی بردند هر  ۱۰میلی متر جیوه تغییر در فشار خون سیستولیک با  ۱۷درصد بیشتر
خطر ابتالء به صرع مرتبط است.
چندین نظریه ممکن اســت ارتباط بین صرع و فشــار خون را توضیح دهند .یک مکانیسم
ممکن است از طریق سیستم رنین آنژیوتانسین ( )RASباشد که فشار خون را تنظیم میکند.
تحقیقات نشــان میدهد که پس از تشــنجهای مکرر ،موشها  ۲.۶تا  ۸.۲برابر بیشــتر از
موشهای بدون تشنج دارای اجزای  RASهستند .داروهای ضد فشار خون که میزان اجزای
 RASرا کاهش میدهند ،شروع تشنج را به تأخیر میاندازند و دفعات تشنج را کاهش میدهند.
با این حال ،تحقیقات بیشتری الزم است تا بفهمیم این مکانیسم تا چه حد ارتباط بین صرع
و فشــار خون را توضیح میدهد ،زیرا تحقیقات دیگر نشان میدهد که این سیستم ممکن است
تأثیر محدودی داشته باشد.
به گفته محققان ،یکی دیگر از مکانیســمهای زمینــهای احتمالی «بیماری عروق کوچک»
( )SVDاســت ،وضعیتی که در آن دیوارههای شریانها و مویرگهای کوچک آسیب میبینند
و بنابراین خون غنی از اکســیژن کافی را به اندامهای مختلف نمیرسانند .در یک مطالعه اخیر،
دانشمندان دریافتند که طول مدت فشار خون باال پیش بینی کننده قوی  SVDدر سنین باالتر
اســت .محققان به این نتیجه رسیدند که فشــار خون باال یک پیشبینیکننده مستقل بیماری
صرع دیرهنگام است و خطر  ۲برابری ابتالء به تشنج بعد از  ۴۵سال را به همراه دارد.

تبیان :در اوایل بارداری خیلی از خانمها متوجه میشــوند فشار خونشان افت
میکند و نمیدانند چه باید بکنند .هرچند فشــار خون پایین مثل فشار خون باال
خطرناک نیســت اما باز هم میتواند در برخی از موقعیتها نگران کننده باشــد،
و حتی اگر خطرناک هم نباشد ،عالئم ناراحت کنندهای میتواند ایجاد نماید.
فشار خون پایین در بارداری چیست؟
فشــار خون به فشاری گفته میشــود که خون با هر پمپاژ قلب به دیوارهی
رگها وارد میکند .هر چند برای فشــار خون طیف نرمالی وجود دارد اما طبیعی
اســت که فشــار خونتان طی روز نوسان داشته باشــد .مثال ممکن است وقتی
هیجان زده میشوید موقتا فشار خونتان باال رود.
طی بارداری در هر ویزیتی که پزشک از شما به عمل میآورد ،فشار خونتان را
چک میکند .اگر فشــار خونتان باال یا پایین باشد احتماال توصیه میکند دستگاه
فشار خون تهیه کرده و در خانه نیز فشارتان را بررسی کنید .فشار خون شاخصی
از سالمتی است و اگر باال باشد میتواند عالمتی از عوارضی مانند پره اکالمپسی
محسوب شــود .تعداد عوارضی که با فشار خون پایین ارتباط دارند کم است؛ اما
فشار خون خیلی پایین نیز میتواند برای مادر و فرزند مسئلهساز باشد.
چه خودتان فشــار خونتان را چک کنید و چه پزشکتان این کار را انجام دهد،
ممکن است در سه ماهه اول بارداریتان متوجه شوید فشار خونتان پایین است و
خوب است بدانید این وضعیت طی بیست و چهار هفته اول بارداری نرمال است:
 .فشــار خون نرمال :فشــارخون سیســتولیک (عدد باالیی) پایینتر از
 120میلیمتر جیوه و فشار خون دیاستولیک (عدد پایینی) باالتر از .80
 .فشــار خون پایین :فشارخون سیســتولیک پایینتر از  90و فشار خون
دیاستولیک باالتر از .60
ده عالمت فشار خون پایین در بارداری
بهتریــن راه اینکه وضعیت فشــارخونتان را بفهمید این اســت که دســتگاه
فشارســنج مچی تهیه کنید .شــاید تا زمانی که تغییرات فیزیکی را حس نکنید
متوجه پایین بودن فشــار خونتان نشوید .عالئم فشــار خون پایین طی بارداری
شامل موارد زیر میشود:
سبکی سر در هر زمانی خصوصا وقتی مینشینید یا بلند میشوید
 .احساس ُ
 .سرگیجه
 .خستگی
 .تاری دید
 .دهیدراته شدن بدن یا تشنگی غیرطبیعی
 .تهوع
 .از حال رفتن
 .مشکل در تمرکز
 .سردی و رنگ پریدگی پوست
 .تنفس تند و سطحی
اگر هر یک از این عالمتهای گفته شده را دارید با پزشکتان تماس بگیرید.
علت فشار خون پایین در بارداری چیست؟
طی دوازده هفته اول بارداری ممکن اســت متوجه شــوید فشارخونتان پایین
آمده و طی ســه ماهه اول و دوم بارداری در ســطح پایین مانده است .یک دلیل
میتواند این باشد که رگهایتان گشادتر شدهاند تا خون را به رحم برسانند و این
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ایســنا :پیاده روی به عنوان یک ورزش ســاده
می توانــد در کاهش اضافه وزن افــراد ،مفید و موثر
واقع شــود .شــروع یک برنامه کاهش اضافه وزن
ممکن است کاری ســخت به نظر برسد با این حال
ورزش کردن و داشــتن برنامه غذایی سالم می تواند
به این روند سرعت ببخشد.
گرچه ممکن است کاهش سریع اضافه وزن دست
نیافتنی به نظر برسد اما ورزش کردن در تسهیل این
روند مفید و موثر خواهد بود.
در زیــر به بررســی پنج دلیل بــرای موثر بودن
پیاده روی در بلندمدت به منظور کاهش اضافه وزن
خواهیم پرداخت:
 .۱پیاده روی به ایجاد عادات خوب کمک
می کند
پیاده روی برای بیشــتر مردم ،فعالیتی آسان و در
دســترس اســت و می توان آن را در بیشتر مکانها
و موقعیتهــا انجــام داد و تقریبــ ًا در برنامه های
مختلــف روزانه افراد نیز جای مــی گیرد .زمانی که
افراد پیاده روی خود را به پایان می رســانند و با خود
می گویند کــه «این کار چندان هم ســخت نبود»،
همیــن امر این عادت خوب را تقویت کرده و افراد را
برای ادامه این ورزش در روزهای آتی آماده می کند.
 .۲پیاده روی یک فعالیت سرگرم کننده
است
به گفته مرکــز کنترل و پیشــگیری بیماری ها
در آمریــکا ( ،)CDCافراد می بایســت برای حفظ

سال بیست و ششم شماره 7351

مزایای پیادهروی برای کاهش وزن

ســامتی خود  ۱۰هزار قدم در روز پیاده روی کنند.
هرچنــد دیگر یافته ها نشــان داده اســت که تنها
 ۸۰۰۰قــدم در روز می توانــد باعث کاهش مرگ و

میرها شــود .افراد می توانند با استفاده از ساعت های
هوشمند یا اپلیکیشن های مختلف میزان رسیدن به
این هدف روزانه خود را بســنجند که این امر باعث

کاهش احساس بی انگیزگی و بی حوصلگی می شود
و در نهایت ،دســتیابی به یک هــدف مفید روزانه،
احساس خوشایندی در فرد ایجاد میکند.
 .۳گنجاندن زمــان پیاده روی در برنامه
روزانه نسبتا آسان است
افراد می توانند به راحتی زمانی را برای پیاده روی
در برنامه روزانه خود بگنجانند .بهتر است این فعالیت
بیشتر در صبح هنگام انجام شود.
 .۴پیــاده روی خارج از منــزل مزایای
متعدد دارد
پیاده روی عالوه بر مزایای ورزش ،فواید استنشاق
هوای تازه و دریافت ویتامین  Dناشی از نور خورشید
را هم برای سالمتی افراد در پی دارد.
هرچند که ممکن است پیاده روی خارج از منزل
در ماه های سرد فصل زمستان سخت تر از تابستان
به نظر برســد اما بهتر اســت افراد برای انجام این
فعالیت به فضای باز بروند.
 .۵پیــاده روی در هــر زمــان و مکان
امکانپذیر است
افراد می توانند به منظور کاهش اضافه وزن خود
روش های خالقانه ای را بــرای پیاده روی در نظر
بگیرند .برای مثال استفاده از پله ها به جای آسانسور،
قدم زدن برای خرید مایحتاج روزانه به جای استفاده
از خودروی شــخصی یا پارک کــردن آن دورتر از
فروشــگاه مورد نظر ،از این موارد هستند .پیاده روی
می تواند به راحتی با سایر فعالیت ها ادغام شود.

رژیم غذایی «فستینگ» به درمان سرطان کمک می کند
مهــر :مطالعه اخیــر محققان به بررســی ایمنی،
تحمل ،و اثرات مرتبط با متابولیک و ایمنی رژیم های
غذایی فستینگ (شبه روزه داری) در شرکت کنندگان
مبتال به سرطان پرداخته است.
تغییر در نــوع و مقدار غذایی کــه فرد میخورد
میتواند اثرات مثبتی بر سالمت و پیری داشته باشد.
برخی شواهد نشان میدهد که رژیم غذایی فستینگ
برای طوالنی مدت ممکن است مکانیسمهای سلولی
محافظ را فعال کند.
نتایج نشــان داد که تغییرات متابولیک و سیستم
ایمنی با بهبود عوارض ســرطان منطبق اســت ،اما
اثربخشی آنها را ثابت نکرده است.
تحقیقات بیشــتر بــرای تعیین اینکــه آیا اثرات
متابولیک و ایمنی ناشــی از رژیم غذایی فســتینگ
باعث بهبود کارایی درمان استاندارد سرطان و کاهش
مرگ و میر میشود ،ضروری است.
دانشــمندان معتقدند که این اثــرات رژیم غذایی
فســتینگ تا حدی به دلیل کاهــش موقت گلوکز،
انسولین و فاکتور رشد شــبه انسولین )۱-IGF( ۱
اســت ۱-IGF .هورمونی اســت که رشد را تنظیم
میکند ،متابولیســم ماهیچههای اســکلتی را کنترل
میکند و ماهیچههای بدن انسان را بازسازی میکند.
از آنجایی که  ۱-IGFرشــد و تقســیم سلولی،
مرگ سلولی و بقای سلولی را تنظیم میکند ،ممکن

است رشد تومورهای سرطانی را نیز افزایش دهد.
مطالعــات اولیه با چرخههــای دورهای روزهداری
طوالنیمدت اثرات ضد توموری ،افزایش پاســخ به
درمان ضد ســرطان و محافظت از سلولهای سالم
در برابر آسیب ناشی از شــیمیدرمانی را نشان داده

اســت .اگرچه رعایت دورههــای طوالنی مدت این
رژیم غذایی و محدودیتهای شــدید مصرف کالری
ممکن اســت چالش برانگیز بوده و دارای مشکالت
ایمنی باشد.
بــا در نظر گرفتن این موضوع ،دانشــمندان یک

توصیههایی برای رفع مشکل افت فشار خون
در زنان باردار
بر سیستم جریان خونتان اثر گذاشته است .دالیل دیگر افت فشار خون که ربطی
به بارداری ندارند شامل موارد زیر میشوند:
 .مــدت زمان طوالنی در حمــام داغ ماندن .خانمهای باردار نباید بیشــتر از
ده دقیقه در حمام داغ بمانند چون دمای بدنشان باال میرود.
 .مصرف دارو .برخی از داروها میتوانند فشارخون را کاهش دهند ،بنابراین در
مورد داروهایی که مصرف میکنید با پزشکتان صحبت کنید.
 .آنمی .آنمی نیز یک دلیل ممکن دیگر برای فشــار خون پایین میباشــد که
طی بارداری نیز شــایع است زیرا بدن شما برای تولید گلبولهای قرمز بیشتر به
آهن کافی نیاز دارد.
 .اســتراحت طوالنی .اگر بارداری ســختی دارید که الزم اســت مدت زمان
طوالنی در رختخواب بمانید پس این احتمال وجود دارد که فشــار خونتان پایین
بیاید.
 .دهیدراته شدن بدن
 .عفونتها
 .واکنشهای آلرژیک
 .سوء تغذیه
 .خونریزی داخلی
 .اختالالت غدد درون ریز
 .بیماریهای قلبی
اگر فشار خونتان خیلی پایین است میتواند نشاندهندهی عوارض جدیتری
باشد؛ مثال ممکن است پای یک بارداری خارج از رحمی در میان باشد.
فشار خون پایین در بارداری چه زمانی نیاز به مراجعه به پزشک
دارد؟
حتما میدانید که فشارخون باال در بارداری میتواند عالمتی از عوارض جدی
باشد اما پزشکان معموال دربارهی پایین بودن فشار خون در بارداری کمتر نگران
هستند .هر چند دربارهی اثرات فشار خون باال تحقیقات زیادی صورت گرفته اما
در زمینهی فشــار خون پایین در بارداری و اثر آن بر جنین مطالعات کمی انجام
شده اســت .برخی اطالعات حاکی از این هستند که فشار خون پایین با کوچک
بودن جنین و مرگ پیش از تولد ارتباط دارد .مطالعهای نیز نشــان داد پیوســته
پایین بودن فشــار خون میتواند ریســک نتایج منفی بــارداری را افزایش دهد،
مثال سقط جنین.
اما الزم است بدانید سوالهای بیپاسخ زیادی پیرامون اثرات فشارخون پایین
در بارداری وجود دارد که باید تحقیقات بیشتری روی آنها انجام شود .این امکان
وجود دارد که فشــار خون پایین به خودی خود بر ســامتی اثر نگذارد اما دیگر
فاکتورهای مرتبط اثرگذار باشند؛ مثال زنانی که فشارخون پایین دارند اغلب وقتی

از حالت نشسته برمیخیزند احساس سبکی در سر و سرگیجه میکنند .اگر چنین
وضعیتی باعث شود از حال بروند یا بیفتند بر جنینشان اثر بدی خواهد گذاشت.
به زبان سادهتر ،فشار خون پایین طی بارداری معموال مسئلهی خاصی نیست
اما از آنجایی که اثرات آن ناشناختهاند الزم است به فشار خونتان توجه کنید.
چه فشارسنج مچیتان نشان بدهد فشارخونتان پایین است و چه عالئم فشار
خون پایین را داشته باشید ،به هر حال باید به پزشکتان اطالع دهید تا توصیههای
الزم را به شــما بنماید .اما در خیلی از موارد ،فشــار خون پایین در سه ماهه اول
بــارداری دور از انتظار نبوده و نیاز به درمان هم ندارد .با پیشــرفت بارداری این
احتمال زیاد است که فشار خونتان به سطح نرمالی برسد .در مواردی نادر ،فشار
خون با پیشــرفت بــارداری همچنان پایین میماند .بــرای اینکه هر گونه علتی
بررسی شود پزشک آزمایشهایی را پیشنهاد میکند.
درمان فشار خون پایین در بارداری
فشار خون پایین در بارداری واقعا نیاز به درمان بخصوصی ندارد اما استثناهایی
وجود دارد:
 .دارو :اگر فشــار خونتان معموال پایین باشد پزشک احتماال داروهایی تجویز
میکند.
 .تغییر در داروی مصرفی :اگر پزشــک عقیده داشته باشد فشار خون پایینتان
ناشــی از دارویی اســت که مصرف میکنید ،احتماال داروی دیگری را جایگزین
میکند تا فشار خونتان به سطح نرمال برگردد.
 .تســت برای تشــخیص عارضه اصلی :فشــار خونی که خیلی پایین است
میتواند عالمت یک عارضهی جدیتر باشــد .اگر مورد شــما هم چنین چیزی
باشــد ،پزشک انجام چند آزمایش را توصیه میکند تا علت اصلی مشخص شود.
درمان بســتگی به عارضهی اصلی دارد .مثال اگر آنمی دلیل فشار خون پایینتان
باشد ،پزشک مکمل آهن تجویز خواهد کرد .دیگر درمانها ممکن است تهاجمی
باشــند؛ مثال اگر دلیل اصلی ،بارداری خارج از رحمی باشــد پس جنین نمیتواند
دوام بیاورد و بافت باید با دارو یا عمل جراحی خارج شود.
درمانهای خانگی فشارخون پایین در بارداری
هر چند فشــار خون پایین معمــوال نیاز به مداخله درمانی نــدارد؛ اما عالئم
آن میتوانند آزاردهنده باشــند .در این مــورد راهکارهای خانگی وجود دارند که
میتوانید با کمک آنها عالئم را کاهش دهید تا فشــار خونتان به ســطح نرمال
برگردد.
آهستهتر بنشینید یا بلند شوید
ناگهان نشســتن یا بلند شدن میتواند باعث شود احساس سرگیجه کنید یا از
حال بروید .پس عادت کنید این حرکات را آهستهتر انجام دهید ،خیلی آهستهتر.
لباسهای گشاد بپوشید

«رژیم غذایی تقلیدکننده روزه موســوم به فستینگ»
ایجــاد کرده اند که کالری ،قند و پروتئین کمی دارد.
هدف دســتیابی به اثراتی مشــابه روزه داری است و
در عین حال از کمبود مواد مغذی جلوگیری میکند.
محققان برای  ۱۰۱شرکت کننده مبتال به سرطان
به مدت  ۵روز رژیم غذایی فستینگ یکسان طراحی
کردند .شــرکت کنندگان تــا  ۶۰۰کالری در روز  ۱و
حداکثر  ۳۰۰کالری در روزهای  ۵-۲مصرف کردند.
آنها این دوره از محدودیت کالری را با  ۱۶تا  ۲۳روز
تغذیه مجــدد دنبال کردند تا وزن از دســت رفته را
به دســت آورند .ســپس افراد این رژیمها را هر  ۳یا
 ۴هفته تا  ۸دوره تکرار کردند.
این مطالعه شامل افرادی بود که انواع مختلفی از
ســرطان را در مراحل مختلف داشتند و از درمانهای
ضدسرطانی مختلفی استفاده میکردند.
در  ۹۹شــرکت کنندهای که تیــم ارزیابی کردند،
این رژیم غذایی ســطح گلوکز سرم را  ۱۸.۶درصد،
انســولین ســرم را  ۵۰.۷درصد و  ۱-IGFسرم را
 ۳۰.۳درصد کاهش داد.
محققان ســطح انســولین را ارزیابی کردند زیرا
شواهد نشان میدهد که این هورمون رشد سلولهای
ســرطانی را تحریک میکند .به طور مشــابه ،برخی
شواهد نشان میدهد که سطوح باالتر گلوکز سرم نیز
باعث پیشرفت سرطان میشود.

پوشــیدن لباس آزاد و گشــاد کمک میکند کمتر عالئم فشار خون پایین را
حس کنید.
از جوراب طبی واریس استفاده کنید
جوراب واریــس به افزایش جریان خــون کمک میکند و در نتیجه فشــار
خونتان را افزایش میدهد.
آب بنوشید
فشــار خون پایین میتواند احساس ســرگیجه و تهوع به شما بدهد و احتماال
باعث شــود استفراغ کنید .ضمنا ممکن است در حال حاضر به دلیل ویار ،تهوع و
استفراغ داشته باشید .پس خیلی مهم است که مایعات از دست رفته بدن را جبران
کنید ،بنابراین باید بیشــتر آب بنوشید .دمنوشهای گرم گیاهی مانند زنجبیل به
کاهش حالت تهوعتان نیز کمک میکنند.
وعدههای غذایی کوچکتر و مکررتر بخورید
به جای اینکه ســه وعده غذای حجیم بخورید سعی کنید وعدههای بیشتر و
کوچکتر بخورید .زیرا بدن برای هضم وعدههای غذایی بزرگ تالش بیشــتری
میکند و همین باعث افت فشار خون میشود.
اگر پزشک اجازه میدهد بیشتر نمک بخورید
خیلی از پزشکان توصیه میکنند مصرف نمک غذاییتان را کاهش دهید زیرا
نمک می تواند فشــار خون را باال برده و متعاقبا دردســرهایی ایجاد کند .اما در
برخی موارد ممکن است پزشــک توصیه کند کمی بیشتر نمک بخورید تا فشار
خونتان بیشــتر شود .اما یادتان باشــد پیش از مشورت با پزشک هرگز این کار
را نکنید.
آیا وضعیت فشــار خون در بارداری میتواند پیشبینی کنندهی
جنسیت جنین باشد؟!
شاید شنیده باشید که فشار خون مادر نشان میدهد جنسیت جنین او چیست.
اما آیا واقعیت دارد؟
مطالعهای نشــان داد ممکن است جنسیت جنین با فشار خون مادر شش ماه
پیش از بارداری ارتباط داشــته باشد .فشار خون باال پیش از بارداری میتواند به
معنی بیشــتر بودن احتمال پسردار شدن باشد و فشار خون پایین هم میتواند به
این معنی باشد که دختردار خواهید شد .الزم به یادآوری است که در این مطالعه
فشــار خون افراد پیش از اینکه باردار شــوند گرفته شد ،بنابراین فشار خون طی
بارداری ممکن است ارتباطی با جنسیت جنین نداشته باشد.
سرپرســت این مطالعه به این نکته اشاره کرد که آنها کشف کردند که بین
فشــار خون پیش از بارداری و جنســیت جنین یک «ارتباط» وجود دارد ،و هیچ
نتیجهی «علت و معلولی» از این مطالعه گرفته نشد .بنابراین برای کشف هرگونه
ارتباط علت و معلولی به تحقیقات گستردهتری نیاز است.
کالم آخر
داشــتن فشــار خون پایین طی بارداری معموال نگران کننده نیســت زیرا در
سه ماهه سوم به سطح نرمال خود برمیگردد .در این حالت شما میتوانید با چند
راهکار ساده که گفتیم ،عالئم را کنترل کنید.
گاهی فشــار خون به میزان زیاد یا غیرمعمولی پایین است یا پایین میماند و
تداوم مییابد ،در این حالت پزشــک احتمــاال داروهایی تجویز میکند یا توصیه
میکند آزمایشهایی برای تشخیص علت اصلی انجام شود.
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راهکارهایی برای رشد حرفهای و شخصی
در زندگی

باشگاه خبرنگاران :اشتباهی که مردم مرتکب میشوند این است که فکر
میکنند پول بیشتر یا اتومبیل جدید به آنها کمک میکند احساس رضایت
بیشتری داشته باشند .اما حقیقت این است که چنین نخواهد شد .همهی افراد
این پتانسیل را دارند که عالی باشند و کارهای بزرگ انجام دهند .وقتی روی
خودتان سرمایه گذاری میکنید ،متوجه میشوید که چه کاری میتوانید انجام
دهید حتی ممکن است از تواناییهای خود شگفت زده شوید.
این روند به بهبود کیفیت زندگی شما کمک کرده ،آن را لذت بخشتر و
شادتر میکند.
در ادامه راهکارهایی برای اینکه روی خودتان سرمایه گذاری کنید و زندگیتان
را بهبود بخشید آمده است.
 .۱هرگز یادگیری را متوقف نکنید
اینکه مدرک خود را گرفته اید به این معنا نیست که دیگر نیازی به یادگیری
ندارید .همیشه چیز جدیدی برای یادگیری وجود دارد تا بتوانید دانش خود را
گسترش دهید و نسخه بهتری از خودتان بسازید.
به لطف اینترنت ،امروزه میتوانید تقریبا همه چیز را بیاموزید و بفهمید .کار
دیگری که افراد میتوانند انجام دهند این است که به تمام تجربیات خود در
زندگی شخصیشان به عنوان یک آموزه و درس نگاه کنند.
اگر ارائهتان ضعیف بوده یا مبلغی را برای سرمایه گذاری از دست دادهاید،
معمو ًال درسهایی برای یادگیری خواهید داشت چرا که حاال درک کرده اید
که چه کارهایی را نباید انجام دهید و دانش ارزشمندی را به دست آورده اید
که به شما در پیشرفت و رشد کمک میکند.
 .۲کشف مهارتهای جدید
مهارتهایی که با آنها متولد میشوید لزوما تنها مهارتهایی نیستند که
تا آخر عمر دارید .همیشه فرصتهایی برای شما وجود دارد که مجموعه
مهارتهای خود را افزایش داده و از پتانسیل کامل خود استفاده کنید.
از بازاریابی رسانههای اجتماعی گرفته تا طراحی گرافیک ،اینترنت دارای
وبینارها و دورههای آنالین برای هر مهارتی است که میخواهید یاد بگیرید.
یادگیری یک مهارت جدید همچنین مجموعه کامال جدیدی از فرصتها
را برای شما ایجاد میکند که ممکن است قبال با آنها مواجه نشده باشید.
 .۳قهرمانان خود را پیدا کنید
سرمایه گذاری روی خود به این معنا نیست که نمیتوانید روی دیگران
تمرکز کنید .چه کسی به شما انگیزه میدهد تا عملکرد بهتری داشته باشید؟
نگاهتان به چه کسی است و دوست دارید شبیه به چه کسی باشید؟
یافتن افرادی که شما را وادار به تالش بیشتر برای بهبود خود و حرفه خود
میکنند ،برای رشد شما ضروری است .به همین دلیل است که افراد به دنبال
مشاورها و الگوهای خود هستند.
قهرمان شما میتواند پدرتان ،معلمتان ،همکارتان یا حتی صاحب رستوران
مورد عالقه تان باشد .هر کسی که به شما انگیزه میدهد.
آنچه مهم است این است که از او درس بگیرید .زیرا خردی که میتوانید از
شخص دیگری کسب کنید میتواند دیدگاه شما را در مورد بسیاری از مسائل،
حتی در مورد خودتان تغییر دهد.
 .۴اهداف شخصی تعیین کنید
موفقیت از نظر شما چه تعریفی دارد؟ اگر موفقیت را برای خود تعریف

نکنید ،نمیتوانید به آن دست پیدا کنید .تعیین یک هدف شخصی به کار و
روزهایتان زیبایی میدهد .حاال شما چیزی دارید که باید به دنبال آن باشید.
هرچند ،داشتن یک هدف و رویای بزرگ مهم است ،اما به یاد داشته باشید
که آن را واقع بینانه نگه دارید .اگر هدفتان بیش از حد دست نیافتنی است،
ممکن است بعد از کمی تالش ناامید و خسته شوید.
 .۵برای پولتان برنامه داشته باشید
هیچ کس نمیخواهد با بدهی زندگی کند .به همین دلیل است که استفاده
درست از پول و داشتن سواد مالی میتواند یک تجربه رهایی بخش باشد.
داشتن سواد مالی همچنین به فرد کمک میکند متوجه شود که درآمدش تنها
به زمان و تالش او متکی نیست.
مثال درآمد غیرفعال ،به شما کمک میکنند تا هنگام خواب به معنای واقعی
کلمه درآمد داشته باشید ،زیرا پول شما در یک سرمایه گذاری موثر قرار دارد.
این مهم است که شما بدانید چگونه پس انداز کنید ،بودجه بندی کنید و
اهداف مالی واقعی تعیین کنید ،زیرا همه آنها به زندگی آینده شما کمک
میکند تا راحتتر و آرامتر باشید.
 .۶دفتر روزنگار داشته باشید
ثبت احساسات و افکارتان بدون قضاوت یک عمل سالم و درست برای
سرمایه گذاری روی خودتان است .یک مطالعه نشان داده است که این کار نه
تنها به افراد کمک میکند ذهنشان را پاک کنند بلکه استرسشان را نیز کاهش

فواید خوردن میوه و سبزیجات بر هیچ کسی پوشیده نیست .سرمایه گذاری
روی خودتان یعنی مصرف غذای مناسب برای حفظ سالمت بدن و ذهن.
مطالعات نشان دادهاند که خوردن غذای سالم نه تنها برای سالمت جسمی
بلکه برای وضعیت روحی شما نیز مفید است.
در یک مطالعه ،محققان دریافتند که خوردن مرتب سبزیجات میتواند
احساس شادی بیشتری در شما ایجاد کند .به عالوه ،مطالعات بیشماری
نشان دادهاند که غفلت از تغذیه احتمال ابتال به بیماریها و اختالالت را
بیشتر میکند.
هرچند خوردن یک تکه شکالت یا پیتزا اشکالی ندارد ،اما مهم است که همه
چیز را در حد اعتدال نگه دارید.
جزیره اوکیناوا در ژاپن محل زندگی  ۱۰۰سالهها روی کره زمین است .از
راز آنها باخبرید؟ کردم این جزیره فقط تا حدی غذا میخورند که به اندازه
 ۸۰درصد سیر شوند.
با دنبال کردن یک رژیم غذایی مفید و مناسب ،میتوانید از سالمتی خود
مراقبت کرده و حتی طول عمرتان را افزایش دهید.
 .۹مطالعه کنید
کتابها منابع ارزشمندی از دانش هستند و مطالعه یکی از بهترین شیوهها
برای سرمایه گذاری روی خودتان است .دفعه بعد که کتابی را بر میدارید،
به جای مشاهده آن به عنوان یک فعالیت صرف برای سرگرمی ،سعی کنید
بینشهای جدیدی از نویسنده پیدا کنید .به این معنی که مطالعه فعاالنه
داشته باشید.
کتاب خواندن فعال به این معنا است که طوری با کتاب درگیر هستید که
گویی با یک دوست خردمند در حال گفتگو هستید .شما سوال میکنید و
نظرات خود را در مورد متنی که خواندهاید توسعه میدهید.
به جای پذیرش ایدههای ارائه شده توسط نویسنده ،میتوانید سوال کنید
که چرا نویسنده در وهله اول چنین کاری را انجام میدهد یا اصال منظورش
چیست؟ هیچ قانونی وجود ندارد که بیان کند شما باید هر ایدهای را از هر
کتابی که خواندهاید بپذیرید.
گاهی اوقات ،میتوانید با نویسندگان مخالف باشید.
هنگام مطالعه فعال ،مهارتهای تفکر انتقادی را تمرین میکنید و ایدههای
جدید و اصیلی را شکل میدهید.
 .۱۰برای استراحت هم زمان بگذارید
رشد یک روند تدریجی است و بهره وری به اشکال مختلف ظاهر میشود.
اگر متوجه شدید که در کارتان تمرکز ندارید یا نگرانی دارید ،ممکن است
این کار مغز و بدنتان باشد که میگوید چیزی در این میان درست نیست.
شما باید محدودیتهای خود را بشناسید و از کمی استراحت کردن هراسی
نداشته باشید .زمان دور از کار میتواند به اندازه زمانی که برای کار میگذارید،
با ارزش باشد.
مثال یک موتور را در نظر بگیرید .وقتی بدون وقفه به کار خود ادامه دهد،
احتمال دارد بیش از حد گرم شود و به سرعت خراب شود .اما اگر به صورت
دورهای و هر از گاهی خاموش شود و فرصت خنک شدن پیدا کند ،میتواند
به مدت طوالنی تری به طور موثر کار کند.

داده و اضطرابشان را کنترل میکند.
مطالعه دیگری نشان داده است که نوشتن افسردگی را در بین افرادی که به
آن مبتال بودهاند به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
بهترین جنبه نوشتن این است که هیچ قانونی در مورد نحوه انجام آن وجود
ندارد .شما میتوانید در مورد هر چیزی بنویسید ،از برخورد با یک همکار بد
گرفته تا اختالفاتتان با شریک زندگیتان.
نوشتن در مورد مشکالت به شما شفافیت میدهد که چگونه به آن رسیدگی
کنید و راه حلی بیابید.
 .۷به طور منظم ورزش کنید
انسان هرگز طوری طراحی نشده که هر روز  ۸ساعت پشت لپ تاپ خم شده
و پشت میز بنشینند .انسانهای نخستین مدام در حرکت و شکار و جنبش
بودهاند.
فعالیت بدنی منظم یک توصیه رایج در بین پزشکان است .دلیل این امر
این است که نه تنها حافظه و قدرت تفکر شما را افزایش میدهد ،بلکه به
شما در جلوگیری از مشکالت قلبی نیز کمک میکند ،چیزی که هیچ کس
نمیخواهد تجربه کند.
میتوانید با پیاده روی یا دویدن یک روز در میان ،یا هر زمان که برنامه
زمانیتان اجازه میدهد ،تمرین کوچکی را شروع کنید.
 .۸سالمتر غذا بخورید

پیشگیری و روش های برطرف کردن کپک ماشین لباسشویی

بیتوته :چنانچه از لباسشویی بوی بدی حس کردید یا مشکالتی مانند خارش
چشم ،تنگی نفس ،سوزش و کهیر پوست و یا خس خس سینه داشتید یکی از
علل آن می تواند وجود کپک ماشین لباسشویی باشد بنابراین به سراغ ماشین
لباسشویی رفته و لوالهای پالستیکی آن را چک کنید.
مراحل تمیز کردن کپک ماشین لباسشویی
واشر را تمیز کنید
از یک حوله و آب صابون داغ و تمیز کننده برای تمیز کردن واشر پالستیکی
روی در ماشین لباس شویی استفاده کنید .توجه کنید که همه قسمت های
واشر از جمله زیر آن پاک شود .واشر را به طور کامل آبکشی کنید و پیش از
جاگذاری بگذارید تا خشک گردد.
تمیز کردن ابزارها از کپک
از پارچه ،اسفنج یا مسواک استفاده شده ای که احتیاج ندارید و همینطور
تمیزکننده ها استفاده کنید .با این حال ،چنانچه کپک ها در طول شستشو
خارجی و تمیز کردن اطراف در پاک شدند ،این موارد احتیاجی به دور ریخته
شدن ندارند.
از صابون تمیز کننده و نرم کننده استفاده کنید
همه بقایای اینها را کامال از ماشین حذف کنید ،چون که می توانند به عنوان
منابع غذایی برای کپک ها باشند.

چنانچه حالل موجود در دستگاه شما خارج نشده ،از یک پارچه برای تمیز
کردن چیزی استفاده کنید که می توانید به آن دسترسی داشته باشید و از
یک برس بطری برای رسیدن به عمق آن استفاده کنید .همه چیز را کام ً
ال
آبکشی کنید.
یک چرخه تمیز کنندگی را بزنید
یک چرخه شستشو خالی را روی گرم ترین و طوالنی ترین حالت دستگاه خود
اجرا کنید .می توانید یک فنجان سفید کننده ،یک فنجان جوش شیرین ،نصف
فنجان مایع ظرفشویی و یا ماشین لباس شویی تجاری را به صورت مستقیم
به آب بیفزایید .امکان دارد نیاز باشد این مراحل را بیش از یک بار تکرار کنید،
که تمام آثار بو را حذف کنید ،مخصوصا چنانچه ماشین شما مدتی طوالنی
است که تمیز نشده است.
چنانچه هنوز یک ماشین لباس شویی کپک زده دارید ،امکان دارد به کمک
حذف کپک حرفه ای احتیاج داشته باشید .یک متخصص تعمیر می تواند
دستگاه را باز کند تا به دنبال کپک در جاهای دیگر بگردد و آن را برای شما
تمیز کند.

که چیزی داخل آن نمانده باشد.
برطرف کردن کپک ماشین لباسشویی
از محصوالت تمیز کننده درست و در اندازه مناسب استفاده
کنید
محصوالت مناسب و اندازه مناسب را انتخاب کنید .صابون لباسشویی با بازده
باال ( )HEبه اندازه صابون معمولی کف به وجود نمی آورد و به همین علت
باقی می ماند .در صورت امکان از پودر استفاده بکنید ،مواد شوینده مایع تمایل
به ایجاد کف صابون بیشتری دارند .تنها مقدار توصیه شده یا حتی کم تر از
چیزی که برچسبش می گوید را استفاده کنید .مواد شوینده امروزی نسبت به
گذشته قوی تر هستند ،پس به اندازه پنج سال پیش احتیاجی به آن ندارید.
از بین بردن کپک ماشین لباسشویی با استفاده از سرکه و لیمو
ترش
از یک ظرف اسپری تمیز استفاده کنید درون آن را یک فنجان سرکه و یک
چهارم فنجان آب لیمو ترش بریزید .آنگاه به سراغ ماشین لباسشویی رفته و
این محلول را به داخل الستیک و اطراف آن اسپری کنید و به مدت نیم ساعت
صبر کنید تا سرکه و لیمو ترش به داخل به طور کامل نفوذ کنند آنگاه یک
پارچه حوله ای را آغشته به همین محلول کنید و الستیک و الیه های داخلی رودﻛﻲ ﺟﺪول 484
ماشین لباسشویی را با دقت تمیز کنید.

پیشگیری از رشد کپک در ماشین لباسشویی
هنگامی که ماشین لباس شویی شما کپک ندارد ،این اقدامات پیشگیرانه را
برای پیشگیری از بازگشت آنها انجام دهید:
اجازه ورود جریان هوا به داخل ماشین
در را باز بگذارید تا هوا در ساختار داخل ماشین بچرخد .اگر کودک و یا حیوان
خانگی دارید این کار را نکنید ،چون می توانند به درون آن بروند ،در بسته
شود و خطرناک است.
لباس های مرطوب را کنار بگذارید
خیلی زود لباس های مرطوب را خارج کنید .نگذارید لباس های مرطوب برای
زمان های طوالنی ،به خصوص یک شب بمانند.
خیلی از بزرگ ترها هشدار داده اند که زمانی چرخه به آخر می رسد ،زنگ به
صدا درمی آید ،پس چنانچه شما کار خود را انجام دادید ،حتما از آن استفاده
نموده و به محض اینکه آالرم خاموش شد ،لباس ها را بردارید.
2
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تماشاخانه
یکشنبه  7آذر 1400

در ساختار و تولیدات سینمای ایران
عموما و غالب ًا تازه واردها و فیلم نخستی ها
برای ساخت فیلم نخستشان فیلمنامههایی با
موضوع و مضمون های اجتماعی و خانوادگی
با تمی بر مبنای مشکالت و معضالت
فقرفرهنگی و اقتصادی را انتخاب میکنند که
در یک دهه اخیر از بُعد موفقیت در جشنواره و
موقعیت در فروش و اکران نمایش عمومی امتحان خود را پس دادهاند؛
اما برخی هم به ندرت به سمت و سوی موضوع های اجتماعی با تم
کمدی و طنز میروند؛ که هم از این طریق به دغدغههای اجتماعی
خود اشاره کرده باشند و در عین حال با توسل به تم و عنصرکمدی
و طنز هم اثرشان را به اصطالح مفرح تر جلوه دهند و هم به دلیل
استقبال عموم مخاطبان عامی سینمای ایران به کمدی و طنز این
عنصر را چاشنی ساختار اثر خود می کنند.
در این راستا عادل تبریزی کارگردان فیلم “گیج گاه” با انتخاب
چنین رویکردی با ساخت و پرداخت فیلمی اجتماعی با تم طنز و کمدی
به فعالیت کارگردانی فیلم بلند سینمایی روی آورده است .تبریزی با
سال ها تجربه در ساختن فیلم کوتاه و دستیاری سینماگران بزرگ و
سرشناس چون مسعود کیمیایی ،داریوش مهرجویی ،سعید نعمت اهلل و
رسول صدرعاملی در سینما تجربه اندوزی کرده و هم زمان چند فیلم
کوتاه هم ساخته است .عادل تبریزی خودش درباره این دوران چنین
گفته است” :من از همه فیلمسازانی که کنارشان کار کردم؛ یاد گرفتم؛
ولی شور سینما را از مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی آموختم.
خیلی به این دو مدیونم؛ ولی هرگز نخواستم زیر سایه هیچ فیلم سازی
بروم و چون دستیاری آنها را کرده ام ،شبیه به آنها فیلم بسازم .شروع
به ساختن فیلم کوتاه کردم و کم کم حس کردم فیلمهایم لحن خاصی
دارند .و یک جورهایی در مرز طنز و جدی می ایستند .بازخوردهای
خوبی هم گرفتم و از یک جایی دیگر برایم جایزه و اینها مهم نبود.
بیشتر درگیر این لحن شدم و دلم میخواست ببینم تا کجا می توانم آن
را پیش ببرم ”.خالصه از انگیزه عادل تبریزی اینکه او از فیلمسازانی
است که به اصطالح ”بچه سینما” (عشق سینما) نامیده میشوند .یعنی
کسانی که تا پیش از رسیدن به فیلمسازی ،نخست عاشق سینما و
تماشای فیلم میشوند و بعد از ورود به دنیا و عرصه این هنر زندگی و
جوانی و همه چیزشان را به پای آن می ریزند.
این فیلم ساز جوان با سال ها تجربه در ساختن فیلم کوتاه و تجربه
دستیاری سینماگران سرشناس بعد از  ۵سال تالش موفق شد تا بالخره
نخستین فیلم بلند خودش را جلوی دوربین ببرد“ .گیج گاه“ یک بار در
سال  ۹۶با تهیه کنندگی پیمان جعفری تا آستانه تولید پیش رفته بود.
اما شرایط به گونهای رقم خورد که گیج گاه نخستین نمایش خود را در
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر  ۱۳۹۹البته با تهیه کنندگی میرولی
مدنی تجربه کند.
تجربه در سالهای اخیر نشان داده است که نوستالژی به یکی
از عناصر اصلی جذب مخاطبان در سینمای ایران تبدیل شده است.
موفقیت فیلمهایی چون ”نهنگعنبر” “،مصادره”” ،هزارپا” و “مطرب”
از رجوع فرهنگ عامه به سالهای دور خبر میدهد .داستان گیج گاه
هم در دهه هفتاد اتفاق میافتد و نوستالژی و دست گذاشتن روی
عناصر خاطره انگیز آن سالها ،یکی از جنبههای پررنگ فیلم است و
از این لحاظ و زاویه به “هزارپا“ نزدیک شده است؛ با این وجود بیشتر
از فضاسازی و ارجاع نوستالژیک ،تبریزی روی فیلمنامه و موقعیت های
داستانی مختلف آن هم مانور داده است؛ به همین دلیل گیج گاه پیوند
و ادای دین آشکاری دارد نسبت به فیلم های عامه پسند ایرانی در دهه
شصت و هفتاد و از این رو حضور بازیگران شاخصی چون جمشید
هاشم پور ،حسن رضایی و رضا صفایی پور و ارجاعات آن به فیلم های
دیگر از نکات جذاب آن به شمار میرود .از جمله اینکه در بخشی از
فیلم هاشم پور در نقش نسخه خیالی از خودش یعنی جمشید آریای
ستاره ی سینما ظاهر شده است .ایده اصلی و فیلمنامه اولیه را عادل
تبریزی خودش خلق کرده و نوشته است؛ اما برای تکمیل و پرداخت
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”گیج گاه” فرم جدیدی از سینمای طنز ایران
فیلمساز عشق سینما و خاطره پردازی نوستالژیک

به شمار آورد؛ که “اعتماد به نفس” را به درستی می فهمد و اجرا میکند.
اما واقعیت تلخ و شیرین فیلم سازی او این چنین است :این فیلمساز
برای رسیدن به هدفش که ساختن نخستین فیلمش بوده است؛ در
سالهای اخیر چقدر به دنبال تهیه کننده و سرمایهگذاری دلسوز برای
تولید و ساخت این فیلم بوده و سرانجام با پیگیری و سماجت زیاد به
خواسته اش رسیده است .این فیلمساز در نخستین تجربه سینمای اش
گیج گاه ،فیلمی را ساخته که از دل سینمای بدنه بیرون آمده و به
فیلم های عامه پسند نزدیکتر است و آگاهانه به این نوع سینما ادای
دین کرده است .یک فیلم با ساختار شلوغ و پر از خرده داستان و
شخصیتهای فرعی که ماجرایش در دهه هفتاد اتفاق میافتد و از
عنصر نوستالژی به خوبی برای درگیر کردن احساسات مخاطبان
استفاده کرده است .روایت قصه فیلم گیج گاه درباره یک معلم ادبیات
و ورزش(حسن خوشنود) است .که کالس آموزش کاراته دارد و به مادر
مطلقه(مهتاب) یکی از شاگردانش عالقه پیدا کرده است و قصه ساده
زندگی مادر و پسر با آشنایی با این معلم دچار پیچیدگی و اتفاقات
عجیب و غریب دیگر میشود.
در سینمای ایران که معمو ًال تولیداتش به صورت پیش فرض
فیلم ها به دو دسته کمدی های عوامانه و فیلمهای تلخ و جدی تقسیم
می شوند؛ ساختن یک کمدی به جدی ترین صورت ممکن که به شعور
مخاطبانش احترام بگذارد و در ایده و اجرا هم در سطح باال عمل کند
موردی نادر و کمیابی است .تبریزی در نخستین فیلمش با چنین
رویکردی تالش کرده تا به این هدف برسد و تمام عوامل و عناصر
ساختاری فیلمش را برای رسیدن به هدف به طور درستی کنار هم
چیدمان کرده است؛ اما این چنین رویکردی میتواند به شمشیری دو لبه

تبدیل گردد و خطر بزرگی برای کلیت فیلم باشد .زیرا که اگر در اجرا
درست از کار در نیامده و در سطح مانده باشد و به ویژه اگر که مخاطبان
احساس کنند که فیلم بدون این پوسته که برآمده از فیلم های ایرانی
دهه  ۷۰است چیز دیگری برای ارائه ندارد .نکته دیگر در برخورد با
مخاطب عام هم این است که ارجاعات و فضاسازی فیلم برای کسانی
که آن دوران را تجربه کردهاند جذاب و درگیرکننده خواهد بود؛ اما
معلوم نیست و تضمینی ندارد که مخاطبان نسل جدید که احتما ًال

آنچه مسلم است ساختار سینمای ایران سال به سال پوست می اندازد و در زمان گذر امروزه
در قرن تازهای هستیم و واقعیت این است که سینمای دهه  ۶۰و  ۷۰هم متعلق به سالهای
دور سینمای ایران است .دیگر نمیتوان فقط سینمای قبل از انقالب را آثار کالسیک و قدیمی این
سینما خواند و باقی مانده بازیگران این دوران چه ستاره چه معمولی خواه ناخواه به جرگه خاطره ها
می پیوندند.
فیلمنامه هم مشاوره گرفته و هم همکار فیلمنامه نویس ،تبریزی در
این مورد چنین گفته است” :ایده گیج گاه از سال ها پیش با من بود.
نخستین کسی که ایده را برایش تعریف کردم ژاون قو کاسیان بود.
یادم نمیرود که خندید و گفت این را حتم ًا بساز باحال است”!.
تبریزی فیلمنامه را به همراه ارسالن امیری نوشته است که نویسنده
شناخته شدهای است و خودش هم سال گذشته در مقام کارگردان فیلم
“زاالوا” را در جشنواره داشت .شیوه فیلمنامهنویسی تبریزی در مورد
گیج گاه هم شیوه جالبی بوده که قابل بحث است .توضیحات تبریزی
درباره شکل نوشتن فیلمنامه هم جالب است و هم آدرس به آن شور
“بچه سینما” (عشق سینما) بودن می دهد” :اصال نمیتوانستم نشسته
بنویسم .هر چه را به ذهنم میرسید بازی میکردم و ضبط می کردم
و بعد می نوشتم .یعنی نگارش این فیلمنامه اص ً
ال کاری پشت میزی
نبود .حتی ارسالن امیری را هم به همین بازی کشاندم .او هم مجبور
بود تحملم کند”!.
تبریزی طی فعالیت های تصویری اولیه اش(فیلم کوتاه ساختن
و دستیاری) جدا از مستند “لو و قیچی” با ساخت فیلم های کوتاه
داستانی ”من قدیمی هستم”” ،اول پاییز” و “ضدضربه“ عالقهاش را به
مضامین آمیخته با طنز نشان داده است .در عین حال با دقیق شدن در
این فیلم ها می بینیم که برای او فضاسازی و ایجاد موقعیت های انسانی
و دستیابی به یک فرم بصری و ریتم مناسب در جهت جذب هرچه
بیشتر مخاطب اهمیت دارد .آنچه در مورد رویکرد سینمای تبریزی
قابل توجه است نگاه کنجکاو و نظارهگر و عالقهاش به تجربه اندوزی
در یک مخاطب شناسی معقوالنه است .قاعدتا او بخشی از این تجارب
را مدیون کار دستیاری برای فیلم سازان مختلف و عمیق شدن در شیوه
کار آنها است .به تعبیر بهتر او در این سمت و حوزه کاری یک حضور
فیزیکی و انفعالی صرف نداشته و موقعیتها و مشاهداتش را به یک
کالس آموزشی همزمان در حیطه کارگردانی تبدیل کرده است.
گیج گاه را به عنوان نخستین فیلم بلند تبریزی می توان حاصل
و پیامد همه آن پرسه زنی ها و تجربه اندوزی ها برای فیلمساز جوانی
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تصور و خاطر و ذهن روشنی از فضای آن سالها ندارند؛ در برخورد با
فیلم چه واکنشی نشان میدهند و تا چه حد با شخصیت اصلی و خط
داستانی فیلم همراه میشوند.
گیج گاه مشخص ًا برای مخاطب عام ساخته شده است .با این وجود
در مقایسه با خیلی از فیلم های پرفروش سال های اخیر فیلم به مراتب
بهتری است و البته امتیازات و ضعفهای همان فیلم ها را دارد و با
توجه به داستانک های فرعی و موقعیت های داستانی متعدد پی رنگ
اصلی فیلم تا حدی الغر و کمرنگ است و مخاطب با آن دیر ارتباط
برقرار میکند .در مقابل فیلمساز تالش کرده با طراحی و چیدمان
کردن موقعیت های بامزه که پر است از ارجاع به فیلم های قدیمی و
زندگی مردم ایران در دهه هفتاد ،این ضعف و خالء را پوشش دهد.
ایده ها و شخصیت های فیلم به صورت مستقل و مجزا جذابند و هرچه
بازیگرها برای ایفای نقش بیشتر فاصله گرفته باشند از تصور ذهنی
مخاطب و کارهای قبلی شان بیشتر به چشم میخورند .در صورتیکه
فرصت اکران عمومی این فیلم در شرایط مناسب فراهم شود با اقبال
مخاطبان سینمای عام ایران مواجه خواهد شد.
شیوه و سبک جدیدی در سینمای ایران مد و بدعت گذارده شده
و تکرار میشود؛ که تضمین فروش و استفاده را با خود به همراه
داشته است .اشتباه نشود منظورم سبکی به غیر از سبکهای شناخته
شده سینما به ویژه در سینمای کشورمان نیست و یا منظورم آوردن
یک سری بازیگر زن از کشورهای همسایه که فارسی را دست و پا
شکسته ادا می کنند همچون فیلم های دیگر نیست؛ بلکه منظور رویکرد
و کانال زدن به گذشته و رفتن به دهه  ۶۰و  ۷۰ایران و نمایش آن
دوران در قالبهای مختلف است .زیرا که جوانان آن نسل ها امروز پدر
و مادرانی هستند که دیدن و تماشای آن دوران برایشان جذاب است و
جوانترها نیز از نگاه کردن به زندگی و گذشته پدر و مادرشان تعجب
میکنند و میخندند.
در نگاه نخست گیج گاه بر اساس همین فرمول ساخته شده است
و یک فیلم کمدی پربازیگر است که ماجرایش در دهه هفتاد جریان

سعید بناکار

دارد .سالهای آغازین آن دهه در واقعیت امر گیج گاه متفاوت است
و نخواسته فیلمی شبیه به “نهنگعنبر” باشد .گیج گاه پیشتر از اینکه
یک کمدی باشد یک تجربه خاطره دلنشین است که دل مخاطبان را
گرم می کند و بیشتر از آن با مغز و ذهن مخاطب سر و کار دارد .که آن
را به گذشته ای شیرین تر می برد .گیج گاه همانطور که از عنوانش پیدا
است واقع ًا هم با مغز و گیج گاه مخاطبان درگیر میشود .همان گونه
که قهرمان فیلم مشت هایی به گیج گاهش میخورد و زندگیاش پیش
میرود .این فیلم یک تلنگر به ذهن مخاطبان است و مخاطب را با خود
به  ۲۰سال پیش می برد .هر چند در برخی مواقع نمیتواند این حال و
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گیج گاه نشان داده است که خیلی از موارد در طول این سالها هنوز
تغییری پیدا نکرده اند و برخی معضل ها همچنان دهه ها است که در
زندگی مردم ایران باقی مانده اند.
شخصیتپردازی حسن یکی از نکات قابل تأمل فیلم است .او
شخصیتی پیچیده و عجیب دارد و حامد بهداد توانسته با نقش آفرینی
هنرمندانه اش به این نقش جالی خاصی بدهد .به طوری که به نظر
میآید هیچ بازیگر دیگری این توانایی را نداشته باشد که این نقش را
درست به اجرا بگذارد .گریم مناسب و هنرمندانه ای که روی صورت
او انجام شده(چه در صحنههایی که خودش است و چه زمانی که
باید جمشید هاشمپور باشد) در کنار بازی قهارانه اش فیلم را در سطح
باالتری از نمونههای مشابهش قرار داده است .باران کوثری نقشی را
ایفا کرده که تقریب ًا برای او تکراری می نماید؛ اما واقعیت این است که
او از پس این نقشآفرینی خوب و مناسب بر آمده است .زنی ساده با
خصوصیات سنتی زنانه که به دفعات در فیلمهای مختلف توسط او به
تصویر کشیده شده و در گیج گاه نیز با همان ظرافت و خصوصیات قبلی
به اجرا درآمده است .کوثری در این نقش به جز یک زن ،نقش مادر را

تجربه در سالهای اخیر نشان داده است که نوستالژی به یکی از عناصر اصلی جذب مخاطبان
در سینمای ایران تبدیل شده است .موفقیت فیلمهایی چون ”نهنگعنبر” “،مصادره”” ،هزارپا” و
“مطرب” از رجوع فرهنگ عامه به سالهای دور خبر میدهد .داستان گیج گاه هم در دهه هفتاد
اتفاق میافتد و نوستالژی و دست گذاشتن روی عناصر خاطره انگیز آن سالها ،یکی از جنبههای
پررنگ فیلم است.
هوا و فضا را به درستی نشان دهد و نهایت ًا به یک بستنی کیم (دوقلو)
نمادی از دهه شصت و هفتاد اکتفا کرده است؛ اما فیلم ساز سعی کرده
حتی مسائل فنی فیلمش را هم حول محور همان سالها بچرخاند .از
تدوین گرفته تا تاریک و روشن شدن و رفت و آمدن تصویرها(فید) و
صداگذاری و موسیقی فیلم همه غالب ًا از دهه  ۶۰و  ۷۰سینمای ایران
برداشته شده و در یک فیلم مدرن امروزی بازآفرینی شده است.
قصه گیج گاه ماجرای زندگی زنی به نام مهتاب است که مدتی است

از شوهرش طالق گرفته و همراه با پسرش عرفان و خواهر و شوهر
خواهرش در یک خانه بزرگ قدیمی زندگی می کنند .همه افراد این
خانواده عاشق فیلم و سینما هستند و شبی نیست که با دیدن فیلم
سپری نشود .عرفان کالس کاراته می رود و مربیاش حسن آقا از
معلمین مدرسه است .حسن آقا خشنود در واقع هم معلم ادبیات است
و هم معلم ورزش ،مانند بسیاری از معلم های بی ربط دهه شصت و
هفتاد که درس ورزش را هم تدریس می کردند ،نیست و سعی کرده
که ارتباطی بین فنون کاراته و شاهنامه فردوسی پیدا کند و موفق شده
کتاب تطبیق شاهنامه فردوسی با فنون رزمی که تالیف کرده است را
به یکی از هنرجویانش هدیه بدهد؛ اما پشیمان می شود و در پی پس
گرفتن کتاب است.
ساختار فیلم گیج گاه ترکیبی از خرده داستانک ها است فیلمنامه
اصلی و مشخصی ندارد و فراز و فرود کلی فیلمنامه در به سرانجام
رسیدن همین داستانک ها است به همین دلیل فیلمنامه کامل و
پرداخت شده کاملی ندارد و به نظر میآید از ترکیب چند موضوع و
سوژه گوناگون یک معجون سینمایی خلق شده باشد؛ اما خط ارتباطی
که در تمام داستانک ها وجود دارد همان رنگ و بوی دهه  ۶۰و ۷۰
است .از مریم حیدرزاده گرفته که شاعر آن زمانه بوده و تا عشق به
ورزش رزمی و فنون کاراته که در بین مردان ایرانی همه گیر شده بود
و داشتن موبایل که یک ویژگی مهم برای برخی مردم بود تا عشق به
فیلمهایی چون فیلمهای جمشید هاشم پور که تک ستاره سینمای آن
روزها به حساب میآمد.
کارگردان سعی کرده در هر سکانسی یکی از این آثار به جا مانده
از سالهای دور و آن دوران را بگنجاند و چشمان تماشاگر را به این
فضا عادت دهد؛ اما مشکل و ضعف اصلی ،گفتگوهایی است که برای
بازیگران انتخاب و نوشته شده؛ که غالب ًا با حال و هوای آن دوران
چندان هم خوانی ندارد و در برخی موارد و در زمانی که طراحی لباس
و صحنه آن سال ها کام ً
ال از کار درآمده اند ،بیشتر توی ذهن می زند؛
اما فارغ از این موضوع خطوط پراکنده فیلم هم غالب ًا با هم همخوانی
دارد و چیدمان شان در کنار هم درست از کار درآمده است .ادای دین
گیج گاه به سینمای دهه  ۶۰و  ۷۰خالصه به نمایش المانهای آن
دوران نیست و نیز فقط محدود به سینمای ایران نیست( .اشاره به
فیلم تایتانیک و حواشی آن) همان طور که گفته شد به لحاظ فنی نیز
خودش را هم سطح آثار عامه پسند دهه شصت و هفتاد پایین آورده تا
بتواند از موقعیت های نمایشی هم چون آنها بهره ببرد! همان طور که
از عنوان فیلم و شعار پشت این عنوان آشکار است گیج گاه عالوه بر
اینکه فیلمی نوستالژیک است ،به معنایی درباره دورانی است که دیگر
نیست و نخواهد بازگشت ...این معنای عنوان(گیج گاه) و شعار نهفته
در آن تا حد زیادی درست است؛ زیرا که گیج گاه بیشتر از آنکه خاطره
بازی کند ،این خاطرههای نوستالژیک را به مغز مخاطبان می کوبد .تا
به یاد آن روزها و دوران بیفتند و آن را با وضعیت امروزشان مقایسه
کنند .زندگی های آن دوران را ببیند و بفهمند که در این سال ها چه بر
سر خودشان آورده اند .از پیشرفت هایی که تا حدی در ظواهر زندگی
داشته لذت ببرند و از پسرفت هایی که داشته غصه بخورند .فیلمساز در

هم ایفا کرده است و همین اضافه نقش (مادری) کاری کرده است که
نقشش تا حدود زیادی متفاوت تر جلوه کند .بازیگران فرعی و نقش های
مکمل نیز بازیگرانی ستاره هستند که نور ستارگیشان در عالم بازیگری
تقریب ًا رو به افول است .درست همچون سینمای دهه  ۶۰و  ۷۰که فیلم
روی آن تاکید زیادی داشته است .این بازیگران که در کنار بازیگران
اصلی حضور داشته اند بازهم از هوشمندی کارگردان بوده است که
مانند چراغ های قدیمی اما همچنان آشنا و عتیقه هستند که بازیگران
جدیدتر فیلم را همراهی کردهاند .همین بازیگران قدیمی و ستاره دوران
خود ،حس نوستالژیک فیلم را بسیار باال برده اند .از جمشید هاشم پور،
حسن رضایی ،فرهاد آییش ،بیژن بنفشه خواه ،نادر سلیمانی و سروش
صحت ،همگی در نقش آفرینی کوتاه و بلندشان به درستی نقش شان
را ایفا کردهاند .بازیگر خردسال فیلم که به نظر می آید نخستین تجربه
بازیگری خویش را در سینما سپری کرده نیز توانسته به همراه ستارگانی
که در فیلم بودهاند ،نقشش را خوب ارائه کند.
نسل بازیگران کودک و نوجوان قدرتمند سالهاست که از سینمای
ایران تقریب ًا برچیده شده و توجه چندانی به این مقوله نمی شود .این
موضوع البته تقریب ًا جهانی است و دالیل خاص خودش را هم دارد.
که پرداختن به علل و عوامل آن در این مقوله نمی گنجد .در هر حال
میتوان امیدوار بود بازیگر خردسال گیج گاه میتواند آینده درخشانی در
زمینه بازیگری برای خودش دست و پا کند .آنچه مسلم است ساختار
سینمای ایران سال به سال پوست می اندازد و در زمان گذر امروزه در
قرن تازهای هستیم و واقعیت این است که سینمای دهه  ۶۰و ۷۰
هم متعلق به سالهای دور سینمای ایران است .دیگر نمیتوان فقط
سینمای قبل از انقالب را آثار کالسیک و قدیمی این سینما خواند و
باقی مانده بازیگران این دوران چه ستاره چه معمولی خواه ناخواه به
جرگه خاطره ها می پیوندند .بازسازی فیلم ”گروگان” و حضور بازیگران
قدیمی که شاید سالیان سال است روی پرده آنها را ندیده ایم(مانند
حسن رضایی که شاید مخاطبان اهل سینما او را از فیلم ”الو الو من
جوجوام” به یاد داشته باشند) از آن نما و سکانس هایی است که در
سینمای ایران کم پیدا میشود و تماشایش کام ً
ال به یاد مخاطبان
میاندازد .که حال بیش از  ۲۶سال از زمان اکران و جنجال آن گذشته
است.
اگر بخواهیم به یکی از مشخصه های بارز و اصلی گیج گاه اشاره
کنیم و آن را توجه به جزئیات و اهمیت دادن به فیلمنامه بدانیم ،نوعی
نگاه کالژگونه در کلیت فیلم مشاهده می شود؛ که نشانه های عینی
و نمایشی و اجرایی اش بازی با سینما و تخیل و واقعیت و ادای دین
به دوره ها و مقاطع تاریخی و شاخص سینما و برخی از فیلم سازان
مطرحش که ارتباطی تنگاتنگ با مخاطب و قهرمان سازی و نگاه
انسانی و مردم شناسانه داشته است .تبریزی بر پایه این هدف اولیه
به پیشواز این ریسک پذیری رفته که با مفاهیم و نشانه ها و الگوها
و شمایل های آشنا و بعض ًا کلیشهای به بیانی ضدکلیشه و پیشنهادی
امروزی و در عین حال کنایه آمیز برای جامعه ای آرمان باخته و خالی از
قهرمان برسد .از این منظر میتوان گفت که گیج گاه با همه ارجاع های
تاریخی و سینمایی و لحن نوستالژیک ش و بازی سینما در سینما در
قالب ساختاری آن ،فیلمی متوقف مانده در یک گذشته ،حسرت خوارانه
ِ
نیست .به عنوان مثال شخصیت مرکزی اش حسن خوشنود با بازی
حامد بهداد را در یک کنتراست شخصیتی کامل در ساخت قهرمان
قرار داده و اوج و فرود و موقعیت آسیب پذیرش را در مناسبات فردی
و اجتماعی در جامعه ای نامتوازن و دور مانده از خط عدالت به نمایش
گذارده و در نهایت تصویری واقعی از قهرمان در دوران معاصر ارائه
داده است .در کنار و همتراز این شخصیت جا دارد به حضور متفاوت
باران کوثری در گیج گاه اشاره شود .نقشی که برای باران کوثری در
ساختار قصه تعریف شده شمایلی از خصوصیات زن امروزی جامعه
ایرانی است.
در پایان بندی فیلم هم اگر بخواهیم بگوییم که گیج گاه یک
ملودرام صرف است از یک نظر اشتباه است که گیج گاه را یک فیلم
کمدی صرف معرفی کنیم؛ گیج گاه ملودرامی با رگههای طنز است که
کارگردان تالش کرده میان این دو فضا تعادل ایجاد کند .نکته قابل
ذکر دیگر هوشمندی و زمان شناسی تبریزی در این آغاز ورودش به
عرصه سینمای حرفهای است که با مخاطب شناسی و توجه به کانون
خانواده (با همه نقاط آسیب پذیرش در این سیر تاریخی و طبقهبندی
و ناهمگون اجتماعی) توأم بوده و البته میتواند فیلمش را در یک
کج فهمی و نظرتنگی در مظان اتهام فیلم بازاری و شوخی ساز طنز
صرف بودن قرار دهد؛ اما با همه قوتها و ضعفها گیج گاه ادای دین
به حق و به جایی به آن دوران و عصر سینمای ایران است و با اینکه
شاید گیج گاه فیلمی شاهکار و به یادماندنی نباشد؛ اما به عنوان یک
یادآوری قابل احترام از سینمای آن سالها است و عادل تبریزی در
نخستین اثر جدی سینمایی اش ،آگاهانه فیلمی ساخته است که میتواند
نقطه عطفی قابل اتکا در کارنامهاش باشد.

گردشگری
یکشنبه  7آذر 1400

بیتوته :بابلکنار که یکی از بخش های شهرستان بابل می باشد ،شامل یک
شهر به نام مرزیکال که دارای چهار روستا به نام روستای سیادرکا ،روستای
رپیتکا ،روستای رئیس کال و مرکزیت مرزیکال بوده و دو دهستان به نام
بابلکنار و درازکال می باشد.
منطقه جغرافیای بابلکنار
بخش بابلکنار در جنوب شرقی شهرستان بابل قرار دارد که از سمت شمال
به بخش مرکزی و از سمت جنوب به بخش بند پی شرقی و بخش شیرگاه،
منطقه سوادکوه از سمت شرق با قسمت مرکزی قائمشهر و از سمت غرب
با منطقه های گتاب محدود می گردد.
مکان دیدنی بابلکنار
یکی از جاذبه های گردشگری بابلکنار پارک جنگلی بزچفت می باشد که
به پارک جنگلی بابلکنار شهرت دارد.
پارک جنگلی بزچفت یا بابلکنار
این پارک که در  22کیلومتری شرق بابل واقع شده است ،یکی از زیباترین
جاذبه های استان مازندران به شمار می رود .همچنین پارک جنگلی بزچفت
به عنوان منطقه نمونه گردشگری از سوی میراث فرهنگی فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری انتخاب شده است.
وسعت این پارک  760هکتار بوده که در آن  150گونه گیاه درختی
و بوته ای وجود دارد که از میان آن ها می توان به شمشاد ،راش،
زبان گنجشک ،بلوط ،نارون و توسکا اشاره کرد .برخی از گیاهانی که در
این منطقه وجود دارند ،زمان ایجاد آن ها به میلیون ها سال باز میگردد و
به همین دلیل به آن ها ،گیاهان فسیل زنده و یا موزه طبیعی گفته می شود.
یکی از اصلی ترین قسمت های این پارک ،آبشار و چشمه های کوچ آن
می باشد .همچنین اگر از شنیدن صدای پرندگان لذت می برید ،به شما
توصیه می کنیم که در قسمت های مختلف این پارک قدم بزنید و از صدای
دلنشین پرنده ها لذت ببرید.
پارک جنگلی بابلکنار طبیعت وصف ناپذیری دارد .اگر عاشق طبیعت گردی
و عکاسی از سوژه های طبیعی هستید ،حتما از این پارک دیدن کنید.
خدمات و امکانات پارک جنگلی بابلکنار
این پارک از خدمات رفاهی زیادی برخوردار نمی باشد و حداقل امکانات
و خدماتی که در این پارک فراهم شده است ،سرویس بهداشتی ،مسجد،
پارک بازی ،زمین چمن،رستوران ،قهوه خانه و باربیکیو می باشد .خدمات
دیگری مانند پارکینگ عمومی و نگهبانی در پارک جنگلی ارائه می شود،
اما در این پارک اسکان شبانه و چادر زدن ممنوع می باشد.
از چه مسیری می توان به پارک جنگلی بابلکنار دسترسی
پیدا کرد؟
از طریق دو مسیر فیروز کوه و هراز ،می توانید خود را به این پارک جنگلی
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برسانید.
مسیر فیروز کوه :اگر قصد دارید از سمت جاده فیروز کوه به پارک جنگلی
بروید ،در ابتدا باید به قائمشهر و سپس بابل بروید و بعد از آن به سمت
فلکه شهید و جاده گنج افروز ،مسیرتان را ادامه بدهید .با طی کردن مسافت
 22کیلومتر در مسیر گنج افروز ،در سمت چپ خود تابلوی پارک جنگلی
بزچفت را مشاهده خواهید کرد.
مسیر هراز :اگر از سمت جاده هراز قصد دارید به پارک جنگلی بروید،
هنگامی که با طی کردن مسیر به شهرستان بابل رسیدید ،باید مسیرتان
را از سمت میدان والیت و میدان دانشگاه ،به ترتیب ادامه بهید و پس از
رسیدن به میدان جهت مسیر خود را به سمت جاده گنج افروز تغییر دهید.
به مدت  30دقیقه از بابل تا پارک جنگلی فاصله زمانی وجود دارد.
اگر از جاده فیروز کوه به سمت پارک جنگلی می روید ،میتوانید در مسیر
خود از جاذبه های طبیعی مانند تنگه وارشی ،پل ورسک و منطقه سرسبز
سواد کوه لذت ببرید.

آشنایی با دره ماه
غیرقابل سکونت ترین نقطه روی کره زمین
بیتوته :کشور شیلی یکی از زیباترین کشورهای آمریکای جنوبی به
شمار می رود .جذابیت های دیدنی و تفریحاتی زیادی در این کشور وجود
دارد .بزرگ ترین استخر جهان ،در این کشور قرار دارد که در سرتاسر دنیا
نمی توان مانند آن را پیدا کرد.
از دیگر جاذبه های گردشگری کشور شیلی می توان به غارهای مرمرین،
پارک کلی لوکا ،جزیره ماگدلنا ،دره ماه و جزیره عید پاک اشاره کرد.
دره ماه کشور شیلی
در شمال کشور شیلی و در  13کیلومتری غرب سن پدرود آتاکاما و در
بیابان آتاکاما دره ای وجود دارد که به آن دره ماه گفته می شود .یکی از
پرجاذبه ترین منطقه ی گردشگری کشور شیلی ،این دره می باشد که در
این دره ،صخره های بی شمار و فرم های زمین شناسی که در اثر وزش
باد به وجود آمده است ،قرار دارد.

باقی مانده نمک دریاچه های خشک شده و درخشش آن بر روی زمین،
به این مکان رنگ و روی تازه ای بخشیده است و بافت و ترکیب بی نظیر
رنگ سخره ها و شکل های مختلف آن ،زیبایی این مکان را دوچندان
کرده است .این دره که به دره ماه معروف است ،از عجیب ترین دره های
جهان به شمار می رود.
اگر به این منطقه سفر کرده باشید ،می بینید که بافت های سنگی آن
شبیه به ماه است .علت شکل عجیب این صخره ها به دلیل وزش شدید
باد می باشد که با گذشت زمان آن را به شکل های مختلف در آورده است.
یکی از لذت بخش ترین و زیباترین لحظه های این منطقه ،هنگام طلوع
ماه می باشد .با طلوع ماه در آسمان ،زیبایی این منطقه به اوج خود می رسد.
ویژگی های آب و هوایی دره ماه
دره ماه در یک منطقه بیابانی به نام آتاکاما قرار گرفته است که بیشتر

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

مجوز حمل ســاح ســاچمه زنی پنج تیر پــران نیمه
اتوماتیک ساخت ترکیه کالیبر  12به شماره 8857430
به نام فرامرز نظریان نیا مفقود و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.

 8فقره چــک و  16فقره ســفته به نام زهــرا بی بی
سعیدیان بابت وام از صندوق قرض الحسنه امام حسن
مجتبی(ع) در محله ارتش فاز  2صدرا مفقود گردیده و
فاقد اعتبار است .اسامی ضامنین :زهرا بی بی سعیدیان،
مهدی آزادی ،هادی آزادی ،اســماعیل آزادی ،ابراهیم
آزادی ،زهرا زارع ،مینا کرمی ،خانم شریفی ،آقای پارسا،
محمدرضا آزادی ،لیال کیانفر ،عباس سعیدیان ،غالمرضا
زارع ،قمر کامرانی ،زهرا معمارباشی.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034005045هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی ســعید خلیلی فرزند علی باز به شماره شناسنامه
 924صادره از شــیراز در یکباب کارگاه به مســاحت  216مترمربع
پالک  1270فرعــی از  2145اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 3
فرعی از  2145اصلی قطعه واقع در بخش  4فارس خریداری از مالک
رسمی اکبر و حسن و غالمحسین و منوچهر و ایرج و اشرف الملوک و
اقدس الملوک ورثه ابوالقاســم پایدار به متقاضــی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/7 :
/4856م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایــت به اینکه خانم حکیمه میرزائی به موجب وکالتنامه شــماره
 87527مورخه  90/1/22دفترخانه  9اســتهبان از طرف بهمن بکری با
تسلیم چهار برگ استشــهادیه محلی مدعی است که تعداد دو جلد
سند مالکیت مربوط به (موازی ســه دانگ مشاع سهمی بهمن بکری
و موازی سه دانگ مشاع سهمی حکیمه میرزائی) از ششدانگ یکباب
خانه تحت پالک  4358/499اصلی واقع در استهبان بخش  13فارس که
ذیل ثبت شــماره  10915صفحه  187و  515دفتر  187و  152امالک به
نام نامبرده ثبت و سند مالکیت به شماره  459773و  621877صادر
و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است و پالک مزبور برابر
سند رهنی شماره  7388مورخ  86/12/14دفترخانه  166استهبان نزد
بانک ملی شــعبه استهبان در قبال مبلغ  120000000ریال به مدت  10سال
در رهن می باشــد و مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون
ثبت آگهی میشــود و هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس
از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
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.
 /855م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار

پروانه ســاختمانی مسکونی به شــماره پروانه  1902به
تاریخ صــدور  96/12/26واقع در شــهر دوزه -بلوار
امام خمینی(ره) -گذر  16متری به نام ســید مســعود
علوی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

سال بیست و ششم شماره 7351

مکان های دیدنی اطراف پارک جنگلی بابلکنار یا بزچفت
مسجد چهارسوق بابل
این مسجد که قدمت تاریخی دارد ،به دوران صفویه باز می گردد .از تاریخ
دقیق ساخت این مسجد اطالعاتی در دسترس نیست ،اما ظاهرا در سال
 1211این مسجد بازسازی شده است.
آبشار زیبای تیرکن یا هفت آبشار
فاصله زمانی این آبشار زیبا با پارک جنگلی ،حدودا  44دقیقه می باشد
که  28کیلومتری جنوب پارک بزچفت قرار گرفته است .یکی از زیباترین
آبشارهای استان مازندران ،همین آبشار تیرکن می باشد که با ارتفاع حدودا
 9متر از  7آبشار کوچک تشکیل شده است.
اگر قصد بازدید از این آبشار زیبا را دارید ،در ابتدا باید به روستای تیرکن
رفته و ازآنجا از طریق مسیر مشخص شده خود را به آبشار برسانید .برای
رسیدن به روستای تیرکن ،باید به درازکال بروید.
آبشار درازکش ،کیمون ،آبگرمازرود ،رستای فیلبد ،جنگل شیاده ،سد شیاده،
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دریاچه کامی کاال ،پل محمد حسن خان ،موزه بابل ،موزه ننه مکرمه ،کاخ
سلطنتی بابل و امامزده مکان های گردشگری بابل به شمار می رود.
چه زمانی برای بازدید از پارک جنگلی مناسب است؟
شما می توانید در هر چهار فصل به بازدید از این منطقه زیبا بروید .در فصل
بهار هوا بسیار خنک بوده و همینطور در فصل تابستان نیز آب و هوای
خنک و دلپذیری دارد ،همچنین در فصل زمستان ،می توانید ازتماشای
منظره های دلنشین آن لذت ببرید.
اما بهترین زمان برای سفر به این مکان ،ماه های اردیبهشت و آبان
می باشد .همچنین سعی کنید در ماه هایی که بارش باران در این مکان
زیاد است سفر نکنید ،چرا که ممکن است زمین گل آلوده باشد و شما را آزار
دهد و یا مسیر آن لغزنده باشد و شما را با مشکل مواجه کند.
اقامتگاههای نزدیک پارک جنگلی بزچفت
اقامتگاه و بومگردی های زیادی در اطراف این منطقه وجود دارد که
معماری و بافت آن سبک سنتی دارد و شما می توانید در هنگام سفر به این
منطقه در کلبه های سنتی آن اقامت چند روزه ای را داشته باشید .همچنین
شما می توانید اقامتگاه هایی که در روستای سواد کوه ،روستای لفور و
روستای تیکرن ساخته شده اند ،با قیمت های مناسب اجاره کنید.
بزرگ ترین روستای بابلکنار
یکی از بزرگ ترین روستای مربوط به بخش بابلکنار ،روستاي کبرياکال
می باشد که در  3کیلومتری شهر مرزیکال و  25کیلومتری شهرستان بابل
قرار دارد .طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال 1385
صورت گرفت ،این روستا دارای  579خانوار و  1385نفر جمعیت می باشد.
در حال حاضر جمعیت این روستا افزایش یافته و به  2000نفر رسیده است.
در این روستا ،چهر حسینیه به نام های مرکزی ،چلوبن ،درویش خواجه
مال الدین واسبوکال و چند بخش دیگر به نام های توسکادشت ،شهرک
تهمتن ،درویش کش ،پچوک سر ،مس دره ،لپر ،ولشت و گردکاله می باشد.
کشاورزی و دامداری ،شغل بیشتر مردم این روستا می باشد 180 .هکتار
باغ و  145هکتار زمین های زراعی در این منطقه وجود دارد .همچنین
بزرگ ترین تولید کننده محصوالت دامی و لبنی مربوط به این منطقه
می باشد .به دلیل آب و هوای مناسب و مرطوب بخش شمال کشور و تنوع
جاذبه های گردشگری در آن منطقه ،ساالنه هزاران خانوار به این منطقه
سفر می کنند و از مکان های دیدنی و جذاب شمال کشور لذت می برند.
همچنین شما می توانید با سفر به این نقاط از کشور ما تجربه های شیرین
و دلپذیری را در کنار خانوده ی خود به دست بیاورید .برای سفر به شمال
کشور و به ویژه استان مازندران و شهر زیبای بابل ،می توانید از طریق
خودروی شخصی ،اتوبوس ،قطار و یا با استفاده از تورهایی که در نقاط
مختلف ایران برگزار می شود اقدام کنید.

قسمت این منطقه را نمک زار و شن زار تشکیل
داده است .این بیابان از سمت رشته کوه های
آند به طرف اقیانوس آرام امتداد دارد .در این
منطقه میزان باراش باران بسیار کم می باشد و
حتی در برخی از نقاط این بیابان سالیان سال
بارش باران صورت نمی گیرد ،چرا که ارتفاعات
کوه ها و سخره ها مانع از رسیدن ابرهای باران
زا شده و همچنین مانند دیواری بلند ،این
بیابان را از منطقه بارانی و جنگلی آمازون جدا
می کنند.
بیابان آتاکاما به دلیل همین شرایط آب و
هوایی ،باعث شده تا به عنوان خشک ترین و
کم آب ترین بیابان جهان نامیده شود .در این
بیابان ،منطقه ای وجود دارد که به آن گورستان
نهنگ می گویند ،چرا که بقایای اسکلت نهنگ
در این مکان دیده شده که نشان می دهد این
منطقه قبال محل سکونت آبزیان بوده است و
به دلیل خشک شدن آب تمامی آنان از بین
رفته اند.

آگهی

آگهی عدم افراز پالک 548/5
چون خانم زهرا فکری فرزند محمد تقاضای افراز پالک ثبتی 548/5
واقع در نی ریز بخش  22فارس را نموده است که با توجه به گزارش
کارشناســان اداره ثبت اســناد نی ریز به شــرح زیر اتخاذ تصمیم
می گردد.
تصمیم رئیس ثبت
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  274/90مترمربع
به نام دیگری صادر و تسلیم شــده سپس برابر سند قطعی شماره
 45716مــورخ  1375/2/2دفتر  11نی ریز ششــدانگ پالک فوق به
گرامی تاتــی منتقل گردیده و برابر گواهی انحصار وراثت شــماره
 9809978898200مورخه  1398/8/21گرامــی تاتی فوت نموده و
ورثه حین الفوت وی ایران سهامی (زوجه) ،محمدرضا ،کوروش ،بهنام،
ابوالفتح ،حبیب ،حمید ،سهیال ،محبوبه و ثریا شهرت همگی تاتی معرفی
شده اند ســپس برابر سند قطعی  34430مورخ  1400/2/11دفتر 422
نی ریز موازی  4سهم از  30سهم سهام ششدانگ (سهم االرث ابوالفتح
تاتی) به زهرا فکری منتقل شده است.
ضمنا پالک مذکور تا این تاریخ در قید رهن و بازداشت نمی باشد.
در نتیجه مالکیت مشاعی عبارتند از:
-1زهرا فکری فرزند محمدمالک موازی  4ســهم مشــاع از  30سهم
سهام ششدانگ
-2محمدرضا تاتی فرزند گرامی موازی  4سهم مشاع از  30سهم سهام
ششدانگ
-3سهیال تاتی فرزند گرامی موازی  2ســهم مشاع از  30سهم سهام
ششدانگ
-4محبوبه تاتی فرزند گرامی موازی  2ســهم مشاع از  30سهم سهام
ششدانگ
-5ثریا تاتی فرزند گرامی موازی  2ســهم مشــاع از  30سهم سهام
ششدانگ
-6کورش تاتی فرزند گرامی موازی  4ســهم مشاع از  30سهم سهام
ششدانگ
-7بهنام تاتی فرزند گرامی موازی  4ســهم مشــاع از  30سهم سهام
ششدانگ
-8حبیب تاتی فرزند گرامی موازی  4ســهم مشاع از  30سهم سهام
ششدانگ
-9حمید تاتی فرزند گرامی موازی  4ســهم مشــاع از  30سهم سهام
ششدانگ
-10ایران ســهامی فرزند ســیاه موازی ثمن اعیانی  30ســهم سهام
ششدانگ
ســپس با توجه به بازدید و بررســی به عمل آمده و در نتیجه رأی
عدم افراز به شــماره  5007847مورخ  1400/9/2پالک فوق قابلیت
افراز نداشته و این تصمیم به اســتناد ماده  2قانون افراز و فروش
امالک مشاع ظرف مهلت ده روز از تاریخ این آگهی قابل اعتراض در
دادگستری شهرستان نی ریز خواهد بود.
/7887م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز
محسن زواران حسینی

آگهی عدم افراز پالک 4760/7
چون خانم زهرا فکری فرزند محمد تقاضــای افراز پالک ثبتی 4760/7
واقع در نی ریز بخش  22فارس را نموده اســت که با توجه به گزارش
کارشناسان اداره ثبت اسناد نی ریز به شرح زیر اتخاذ تصمیم می گردد.
تصمیم رئیس ثبت
ســند مالکیت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  236مترمربع به نام
دیگری صادر و تسلیم گردیده ســپس برابر سند قطعی  36907مورخ
 1372/5/9دفتر  11نی ریز ششــدانگ پالک فوق به گرامی تاتی منتقل
شــده اســت پس برابر ســند قطعی  37902مورخ  1372/8/11دفتر
 11نی ریز موازی  4دانگ مشــاع از ششــدانگ از طرف گرامی تاتی به
عفت ممتازیان منتقل شــده اســت همچنین برابر گواهی حصر وراثت
شــماره  9809978898200مــورخ  1398/8/21گرامــی تاتی فوت که
ورثه حین الفوتش ایران ســهامی (زوجه) و محمدرضا و کوروش و بهنام
و ابوالفتح و حبیب و حمید و ســهیال و محبوبه و ثریا شــهرت همگی تاتی
فرزندان متوفی معرفی شــده اند پس برابر سند قطعی  34429مورخ
 1400/2/11دفتر  422نی ریز موازی  4ســهم مشــاع از  90سهم ششدانگ
(سهم االرث ابوالفتح تاتی) به زهرا فکری منتقل شده است.
در نتیجه مالکین مشاعی عبارتند از:
-1زهرا فکری فرزند محمد مالک موازی  4ســهم مشاع از  30سهم سهام
ششدانگ
-2محمدرضا تاتی فرزند گرامی موازی  4ســهم مشاع از  30سهم سهام
ششدانگ
-3ســهیال تاتی فرزند گرامی موازی  2ســهم مشــاع از  30سهم سهام
ششدانگ
-4محبوبه تاتی فرزند گرامی موازی  2ســهم مشــاع از  30سهم سهام
ششدانگ
-5ثریا تاتی فرزند گرامی موازی  2سهم مشاع از  30سهم سهام ششدانگ
-6کورش تاتی فرزند گرامی موازی  4ســهم مشــاع از  30سهم سهام
ششدانگ
-7بهنام تاتی فرزند گرامی موازی  4ســهم مشــاع از  30ســهم سهام
ششدانگ
-8حبیب تاتی فرزند گرامی موازی  4ســهم مشــاع از  30ســهم سهام
ششدانگ
-9حمید تاتی فرزند گرامی موازی  4ســهم مشــاع از  30ســهم سهام
ششدانگ
-10ایران سهامی فرزند سیاه موازی ثمن اعیانی  30سهم سهام ششدانگ
-11عفت ممتازیان فرزند امیدعلی موازی  60سهم مشاع از  90سهم سهام
ششدانگ
ســپس با توجه به بازدید و بررسی به عمل آمده و در نتیجه رأی عدم
افراز به شماره  5007849مورخ  1400/9/2پالک فوق قابلیت افراز نداشته
و این تصمیم به استناد ماده  2قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف
مهلت ده روز از تاریخ این آگهی قابل اعتراض در دادگستری شهرستان
نی ریز خواهد بود.
/7881م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز
محسن زواران حسینی
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 87فوتی و  3045ابتالی جدید کرونا در کشور
 ۱۰استان در  ۲۴ساعت فوتی صفر یا یک داشتند

بنابر اعــام وزارت بهداشــت ،مرگ و میر
ناشــی از کرونا در  ۱۰اســتان کشور طی شبانه
روز گذشته صفر یا یک بوده است.
به گزارش ایسنا ،از روز جمعه تا دیروز  ۶آذر

 ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۳هزار و  ۴۵بیمــار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشــور شناســایی که  ۵۸۳نفر از آنها بستری
شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۱۰۵هزار و  ۱۰۱نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۸۷ ،بیمار کووید ۱۹
جــان خود را از دســت دادنــد و مجموع جان
باختگان این بیماری بــه  ۱۲۹هزار و  ۵۴۹نفر
رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۵میلیون و  ۸۵۳هزار و
 ۶۶نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
ســه هــزار و  ۳۵۶نفر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش   هــای مراقبت   های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۸میلیون و  ۴۳۹هزار و  ۲۴۰آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۲۲شهر در وضعیت نارنجی،
 ۲۰۷شــهر در وضعیــت زرد و  ۲۱۹شــهر در
وضعیت آبی قــرار دارند .همچنین هیچ کدام از
شهرها در وضعیت قرمز قرار ندارند.

هالکت شرور مسلح در عملیات شبانه پلیس آگاهی فارس
رییــس پلیس آگاهــی اســتان از به هالکت
رسیدن شــرور و قاتل مســلح در عملیات شبانه
پلیس در شیراز خبر داد.
ســرهنگ کاووس حبیبــی در گفــت و گو با
خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار داشت :در پی
وقوع دو فقره قتل در ســال  99و تیراندازی منجر
به جرح توســط یک نفر در حوزه شهرستان کوار
و شــهر شیراز ،موضوع شناسایی و دستگیری این
قاتل و شرور متواری به صورت ویژه در دستور کار
کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان
فارس قرار گرفت.
وی ادامه داد :با رصدهای شبانه روزی و انجام
اقدامات اطالعاتی و پلیسی ،محل اختفاء این فرد
شرور در یکی از خیابان   های محله معالی آباد شیراز
مورد شناسایی قرار گرفته و كارآگاهان پلیس آگاهی
جهت دســتگیری وی به آن مکان اعزام شــدند.
رییس پلیس آگاهی اســتان فارس با بیان اینکه
فرد شــرور با مشــاهده مأموران انتظامی   و بدون
توجه به اخطارهای آنان ،شــروع بــه تیراندازی
به ســمت مأموران کرده و حاضر به تسلیم شدن
نشــد ،افزود :پس از مدتی درگیــری و تیراندازی

متقابــل ،در نهایت فرد شــرور توســط مأموران
انتظامی   به هالکت رسید.
ســرهنگ حبیبی گفت :در بازرسی از مخفیگاه
این شرور مســلح 2 ،قبضه اسلحه کالش و کلت
کمری به همراه مقــدار زیادی مهمات مربوطه و
مدارک هویتی جعلی کشف شد.
وی با بیان اینکه در سابقه این فرد شرور مواردی

همچون  2فقره قتل ،یک فقره تیراندازی منجر به
جرح و تهدید و ارعاب شــهروندان دیده می   شود،
تأکید کرد :امنیت مردم خط قرمز پلیس اســت و
نیروی انتظامی   با مخالن نظم وامنیت و کســانی
کــه بخواهنــد به هر نحــوی امنیــت و آرامش
مــردم را به مخاطــره بیندازند ،برخــورد قانونی
و قاطع می   کند.

کشف بیش از  ۲۷۸میلیارد ریال کاالی احتکاری
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشف
بیش از  ۲۷۸میلیارد ریال انواع کاالی احتکاری
طی دو هفته گذشته در کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار محمدرضا مقیمی   در
تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد :کارآگاهان
پلیس امنیــت اقتصادی با اشــراف اطالعاتی،
دانش پلیســی و تالش   های جهادی مضاعف
محــل دپــو کاالهای احتــکاری را که ســود
جویان بــا هدف اخالل در نظام عرضه و تقاضا

و دستیابی به سود نامشــروع بیشتر را داشتند،
شناسایی کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصــادی ناجا تصریح
کــرد :با انجام هماهنگی   هــای الزم قضایی و
تشکیل تیم   های مشترک متشکل از کارآگاهان
پلیس امنیــت اقتصادی ،ماموران اداره تعزیرات
حکومتی و کارشناسان سازمان صمت از انبارها
و محل   های مورد نظر بازدید و در بازرســی از
آنها تعداد قابل توجهــی انواع کاالی قاچاق از

قبیل :الســتیک خودروهای ســبک و سنگین،
انواع لــوازم خانگی و ابزارآالت ســاختمانی به
همراه روغن صنعتی را کشف و انبار   های مذکور
را پلمب کردند.
سردار مقیمی   با اشــاره به اینکه کارشناسان
ارزش کاالهای مکشوفه را بیش از  ۲۷۸میلیارد
ریــال برآورد کردند ادامــه داد :متهمان پس از
تشــکیل و تکمیل پرونده ،برای انجام مراحل
قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

بین الملل

توفان در انگلیس قربانی گرفت

توفان شــدید همراه با وزش تندباد و بارش برف و باران ،بخشهایی از
بریتانیــا را درنوردیده و تاکنون دو نفر بر اثر ســقوط درخت جان خود را از
دست داده اند.
بــه گزارش ایســنا ،در حوادث مرتبط با این توفان موســوم به "آر ِون"
یک معلم پس از ســقوط درخــت روی اتومبیلش جان خود را از دســت
داد و مرد دیگری نیز در حادثه مشــابه ســقوط درخت در منطقهای دیگر
جان باخت.
گزارشها حاکی اســت در اســکاتلند همچنین بیش از  ۱۰۰هزار نفر با
قطعی برق مواجه شــده اند .این توفان به برخی ســاختمانها نیز آســیب
رسانده است.
همچنین دیروز (شــنبه) هشدارهای بیشــتری در مورد وزش باد ،بارش
برف و یخبندان در سرتاسر بریتانیا صادر شده است.
به گزارش بی بی ســی ،اداره هواشناســی انگلیس همچنین روز جمعه
هشدار قرمز وزش شــدید باد برای سواحل شرقی اسکاتلند و شمال شرق
انگلیس صادر کرده بود.

بیش از  ۵۰کشته و زخمی   در تصادف اتوبوس
در مکزیک

در جریان حادثه تصادف اتوبوســی در مکزیک  ۱۹نفر کشــته و  ۳۲نفر
مجروح شدند.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان به نقــل از ریپابلیک ورلد ،بر اثر
تصادف اتوبوســی که مســافران را به یک مکان مذهبی در مرکز مکزیک
میبرد ۱۹ ،نفر کشته و  ۳۲نفر دیگر مجروح شدند.
ریکاردو دال کروز ،دســتیار وزیر کشور مکزیک درباره این حادثه گفت:
«این حادثه در شهرستان جوکیســینگو در جنوب غربی مکزیکوسیتی رخ
داده اســت» .اتوبوسی که از ایالت غربی میچوآکان به سمت چالما حرکت
میکرد ظاهراً ترمزهای خود را از دســت داده و به ساختمانی برخورد کرده
است .شــش تن از قربانیان این حادثه جراحات شــدیدی را متحمل و به
بیمارستان تولوکا منتقل شدند.
از وضعیت سرنشــینان مجروح هنوز اطالعی در دست نیست .با نزدیک
شــدن به  ۱۲دســامبر که روزی مذهبی محســوب میشــود ،بسیاری از
مکزیکیها به چالما میروند.

تیراندازی در یک مرکز خرید آمریکا
همزمان با «جمعه سیاه»

مقامهــا و رســانههای آمریکایی از بروز خشــونت مســلحانه در یک
مرکز خرید در شــهر «دورهام» ایالت کارولینای شــمالی همزمان با روز
«جمعه سیاه» خبر دادند.
بــه گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فــارس ،پلیس دورهام آمریکا از
خشــونت مسلحانه در یک مرکز خرید این شهر و شلیک به حداقل سه نفر
از حاضران خبر داد.
بنا بر گزارشی که شبکه «سیانان» صبح شنبه (به وقت تهران) منتشر
کرد ،حاضران در مرکز خرید «ســاوت پوینت» شــهر دورهام از تیراندازی
مسلحانه در داخل این مرکز خرید خبر دادند.
طبق این گزارش ،در جریان خشــونت مســلحانه در این مرکز خرید در
ایالت کارولینای شمالی به حداقل سه نفر شلیک شد.
به گفته «پاتریس اندروز» رئیس اداره پلیس دورهام ،نیروهای این اداره
پــس از دریافت گزارشهایی درباره تیراندازی در این مرکز خرید به صحنه
وارد شدند.
بنــا بر روایت این مقام پلیس آمریــکا ،دو گروه از افراد عامل تیراندازی
در مرکز خرید ساوت پوینت بودند و آنها از قبل یکدیگر را میشناختند.
گفته میشــود که ماموران پلیس دورهام ،ســه نفــر را که در نتیجه
تیراندازی زخمی   شــده بودند پیدا کرده و آنها را برای درمان به بیمارستان
فرستادند.
یک پسر  ۱۰ســاله از جمله زخمیهای این تیراندازی است البته شدت
جراحات او باال نیست و جانش در خطر نمیباشد.
رئیس پلیس دورهام ایالت کارولینای شــمالی با انتقاد شــدید از تداوم
خشونتهای مسلحانه گفت« :تیراندازیها در این شهر باید متوقف شود.» .
به گفتــه پاتریس اندروز ،اکثر عامالن تیراندازی در مرکز خرید ســاوت
پوینت بعد از درگیری از محل گریختند اما یک نفر از عامالن دســتگیر و
یک قبضه سالح او ضبط شده است.
وی افــزود :اداره پلیس دورهام در حال تحقیقات محلی و پرس و جو از
حاضران مرکز خرید است.
تیراندازی در این مرکز خرید در شــرایطی انجام شده که این فروشگاه
به دلیل «جمعه ســیاه» ( )Black Fridayپر از مشتری بود و به دنبال
این تیراندازی ،پلیس مردم را از فروشگاه تخلیه کرد.

Nov 28، 2021

سال بیست و    ششم

شماره 7351

فارس

كشف تجهيزات استخراج ارز ديجيتال قاچاق
دركازرون

فرمانده انتظامي اســتان از کشف  253دستگاه انواع تجهیزات استخراج
ارز دیجیتال قاچاق به ارزش  31ميليارد و  600ميليون ريال در شهرســتان
كازرون خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در پي کســب خبري مبني بر اينکه فردي در منزل مســكوني
خود در يكي از محالت شهرســتان كازرون اقدام به نگهداري و اســتفاده
يكند بررســي موضوع در دستور کار
از دســتگاههاي توليد ارز ديجيتال م 
ماموران پليس آگاهي قرار گرفت.
وي خاطر نشــان کرد :ماموران انتظامي كازرون پس از بررسي و تاييد
صحــت خبر و هماهنگي بــا مقام قضایي به محل مــورد نظر اعزام و در
بازرســي از آن منزل موفق شدند  253دستگاه انواع تجهیزات استخراج ارز
دیجیتال شامل   هارد دیسک ،کارت گرافیک ،مادربرد و پاور خارجي قاچاق
و فاقد مدارك قانوني را كشف كنند.
فرمانده انتظامي استان فارس با بيان اينكه برابر نظر كارشناسان ارزش
اموال مكشــوفه  31ميليارد و  600ميليون ريال برآورد شده است ،گفت :در
اين خصوص يك نفر دســتگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع
قضایي شد.

کشف  95كيلو حشيش در منزل مسكوني

وی افزود :ماموران در بازرسی از اين خودرو موفق به کشف یک دستگاه
گنج یاب قاچاق به همراه متعلقات مربوطه شدند.
فرمانــده انتظامی   اقلید با بیان اینکه در اين خصوص يك نفر دســتگير
و تحويل مراجع قضایي شــد ،عنوان داشــت :کارشناســان ارزش اموال
کشف شده را  500میلیون ریال برآورد کرده اند.

قتل پدر به دست پسر به دليل اعتياد

فرمانده انتظامي مرودشــت گفت :جوان  27ساله اي كه با ضربات چاقو
پدرش را به قتل رسانده بود در کمترین زمان شناسايي و دستگير شد.
سرهنگ فرشید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
داشــت :روز جمعه  5آذرماه در پي اعالم مركز فوريتهاي پليســي 110
مبني بر درگيري منجر به قتل در يكي از محلههای شهرســتان مرودشت،
بالفاصله ماموران انتظامي جهت بررسي موضوع به محل اعزام شدند.
وي خاطر نشــان كرد :با حضور ماموران در محل مشــخص شد فردي
 47ســاله توسط فرزند خود با ضربات سالح ســرد به قتل رسيده و قاتل
متواري شده است.
فرمانده انتظامي مرودشــت تصريــح كرد :ماموران انتظامي ســريعا با
اقدامات فني و تخصي موفق شــدند در كمتر از نيم ســاعت قاتل  27ساله
كه در منزل دوســتش در يكي از محالت اين شهرستان مخفي شده بود را
شناسايي و دستگير كنند.
سرهنگ زینلی با بيان اينكه قاتل علت اين درگيري را اعتياد شديد پدر
به مواد مخدر اعالم كرد ،عنوان داشــت :متهم براي انجام مراحل قانوني
تحويل مراجع قضایي شد.

جانشين فرمانده انتظامي استان گفت :در عمليات مشترك پليس مبارزه
با مواد مخدر فيروزآباد و شهرستان ساوجبالغ از توابع استان البرز  95كيلو
حشيش كشف شد.
سردار يوسف ملكزاده در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
داشت :ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر ساوجبالغ از توابع استان البرز با
اقدامات فني و تخصصي مطلع شــدند فردي در روستاي جايدشت از توابع
شهرســتان فيروزآباد در منزل خود اقدام به دپو مواد مخدر كرده است كه
موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس فارس قرار گرفت.
جانشين فرمانده انتظامي اســتان تصريح كرد :ماموران پليس مبارزه با
مواد مخدر شهرســتان فيروزآباد پس از هماهنگي با مقام قضایي به محل
مورد نظر اعزام و موفق شــدند در بازرســي از آن منزل  95كيلو حشيش
كشف كنند و در اين خصوص يك نفر دستگير و براي انجام مراحل قانوني
تحويل مراجع قضایي شد.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان از كشــف  30كيلو شيشــه و
دستگيري يك قاچاقچي در شهر صدرا خبر داد.
سرهنگ سيدموسي حسيني در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
افزود :مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات فني و تخصصي
مطلع شــدند فردي مقداري شيشــه در منزل خود در شهر صدرا دپو كرده
است كه موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران بــا هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام
شــدند و در بازرســي از آن منزل  30كيلو شيشــه كه از مرزهاي شرقي
وارد كشــور شــده بود را كشــف كردند و در اين خصوص يك قاچاقچي
حرفهاي دستگير شد.

کشف  26فقره گردنبند قاپی در شيراز

توقیف كاميون وکشف کاالی قاچاق  5ميلياردي

ریيس پليس آگاهي اســتان از دستگیری سارقان گردنبند قاپ و کشف
 26فقره سرقت در شیراز خبر داد.
ســرهنگ کاووس حبیبی در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :در پی وقوع چند فقره گردنبند قاپی توسط راکبان یک دستگاه
موتورسیکلت در سطح شهر شیراز ،رسیدگی به موضوع در اختیار کارآگاهان
پایگاه جنوب پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی گفت :با بررسی پروندههای تشکیل شده و اظهارات شکات مشخص
شــد سارقان با استفاده از موتورسیکلت در سطح شهر سوژه   های خود را از
بین عابرینی که گردنبند به گردن داشــته انتخاب و به صورت حرفه ای از
کنار آنان عبور و ترک نشین اقدام به کشیدن و سرقت گردنبند میکند.
رییس پلیس آگاهی اســتان فارس با اشــاره به اینکه با انجام اقدامات
خاص پلیسی ســارقان شناســایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر
شــدند ،افزود :ايــن دو متهم در بازجويي اوليه به  26فقــره گردنبند قاپی
اعتراف کردند.

کالهبرداری  5میلیاردی با ترفند دوستیابی
در تلگرام

رئیس پلیس فتا اســتان گفت 2 :مجرم سایبری كه با ایجاد اکانتهای
جعلی در شبکه اجتماعی تلگرام به بهانه دوستیابی اقدام به کالهبرداری
از  200نفــر از کاربــران کــرده بودنــد توســط کارآگاهان شناســایی و
دستگیر شدند.
سرهنگ حشــمت سلیمانی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :در پی مراجعه تعدادي از شــهروندان به پلیس فتا مبنی بر
کالهبرداری در شــبکه اجتماعــی تلگرام ،در این راســتا پرونده مقدماتی
با هماهنگی مقام قضایی تشــکیل و موضوع در دســتور كار كارشناســان
قرار گرفت.
وی گفت :با توجه به ارائه مستندات توسط شکات و با اقدامات تخصصی
صورت پذیرفته مشــخص شد متهمان با اســتفاده از بستر شبکه اجتماعی
تلگرام با ایجاد پروفایلی جعلی با وعده دوســت يابي برای کاربران اقدام به
دریافت وجه از آنان کرده و بعد از آن دیگر پاسخگو تماسها و یا پیامهای
قربانیان نبوده اند.
رئیس پلیس فتا اســتان تصريح كرد :کارشناســان با انجــام اقدامات
تخصصی و فني موفق شــدند در اين خصوص  2نفر را شناسايي و آنان را
در يكي از محالت شیراز دستگیر كنند.
سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه متهمان در بازجويي اوليه به كالهبرداري
 5میلیارد ریالي از  200نفر شهروند اقرار کردند ،عنوان داشت :كالهبرداران
پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شدند.
اين مقام ســايبري با اشاره به جعلی و سرقتی بودن بسیاری از اسامی   و
تصاویر موجود در شــبکههای اجتماعی ،به شهروندان هشدار داد :به هیچ
عنوان به درخواســتهای کاربران ناشناس پاسخ مثبت ندهند و به منظور
حفظ حریم خصوصی به افرادی که شــناختی نسبت به آنان ندارند اعتماد
نکنند و اطالعات شخصی خود از قبیل عکسهای شخصی و یا خانوادگی
را ارسال نکنند.
ســرهنگ ســلیمانی بــا معرفــی ســایت پلیــس فتــا به نشــانی
 ، www.cyberpolice.irاز کاربران خواســت از مطالب آموزشــی
این سایت اســتفاده کنند و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک و
مجرمانه آن را از طریق لینک سامانه پاسخگویی به فوریتهای سایبری و
یا از طریق خط  096380با كاربران در میان بگذارند.

کشف گنج یاب قاچاق در اقلید

فرمانده انتظامی   اقلید از کشــف یک دستگاه گنج یاب قاچاق به ارزش
 500ميليون ريال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ مراد صارمــی در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
بيان كرد :ماموران انتظامی   پاســگاه آسپاس اقليد حین گشت زنی در سطح
حوزه اســتحفاظی به یک سواري دنا مشکوک شدند و آن را بررسی بیشتر
متوقف کردند.

دستگيري قاچاقچي و كشف  30كيلو شيشه

فرمانده انتظامی   گراش از توقیف یک دســتگاه كاميون و کشف کاالی
قاچاق به ارزش  5میلیارد ریال خبر داد.
ســرهنگ كرامت ا ...كريمــي در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری
پلیــس ،بيان كرد :ماموران يگان امداد گراش در راســتاي مبارزه با كاالي
قاچــاق هنگام نظارت بر خودروهای عبــوری در محورهاي مواصالتي به
یک دســتگاه كاميون مشــکوک شــدند و آن را براي بررســی بیشــتر
متوقف کردند.
وی افــزود :مامــوران در بازرســی از اين خودرو 100 ،بســته ظروف
آشپزخانه و  80ثوب البسه و پوشاک خارجی قاچاق و فاقد مجوز گمرکی را
کشف کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان گراش با اشاره به اينکه ارزش اموال مکشوفه
برابر نظر كارشناســان 5 ،میلیارد ریال برآورد شــده اســت ،افزود :در اين
خصوص يك نفر دستگير و تحويل مراجع قضایي شد.

کشف پرايد مسروقه در بیضا

فرمانده انتظامي بیضا از کشــف ســواري پراید مســروقه در بازرسي از
يك منزل مسكوني خبر داد.
ســرهنگ محمود نجفی در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشت :مأموران انتظامی   پاســگاه کوشک هزار بيضا با اقدامات فني
و تخصصي مطلع شــدند فردي در منزل خود يك ســواري پرايد مسروقه
نگهداري ميكند كه بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :مامــوران انتظامي پس از هماهنگي با مقام قضایي به محل
مورد نظر اعزام و در بازرســي از آن منزل موفق شــدند يك سواري پرايد
مسروقه داراي سابقه سرقت از شيراز را كشف كنند و در اين خصوص يك
نفر دستگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

مصدومیت  ١۵نفر در آتش سوزی کارخانه
فوالد غرب تبریز

ســخنگوی ســازمان اورژانس کشــور از مصدومیت  ١۵تــن در پی
آتش سوزی در کارخانه فوالد غرب تبریز خبر داد.
مجتبی خالدی در گفت و گو با ایســنا ،در این باره اظهار کرد :ســاعت
 ١٠:٢٣دیروز شــنبه یک مورد حادثه آتش سوزی در کارخانه فوالد غرب،
بخش فوم سازی واقع در شهرک ســلیمی   تبریز ،به سامانه  ١١۵اورژانس
اطالع داده شد که بالفاصله پس از اطالع اورژانس پنج دستگاه آمبوالنس
به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی ســازمان اورژانس کشور گفت :این حادثه  ١۵مصدوم داشت
که البته تمامی   موارد مصدومیت به دلیل مشکالت تنفسی رخ داده بود که
این افراد برای تکمیل روند درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.

انهدام باند سارقان خودرو

جانشین پلیس پیشــگیری پایتخت از دستگیری سارق حرفهای خودرو
و مالخر اموال ســرقتی خبر داد و گفت :در این عملیات پلیســی مقادیری
مواد مخدر نیز کشف شد.
به گزارش خبرگزاری میزان ،ســرهنگ محمد قاسم طرهانی ،جانشین
پلیس پیشــگیری پایتخت گفت :چهارم آذر ماه با وقوع سرقتهای خودرو
در جنوب تهران موضوع رســیدگی به پرونده در دســتور کار تیم عملیات
کالنتری  ۱۵۳شهرک ولیعصر قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه در بررسیهای پلیسی ،ســارق و مخفیگاه او در
شهرک ولیعصر شناســایی شد ،عنوان کرد :پس از هماهنگیهای قضایی،
سارق در مخفیگاهش دستگیر و به کالنتری منتقل شد.
ســرهنگ طرهانی افزود :متهم در پی جوییهای پلیســی ،به ســرقت
خودرو اعتراف و اظهار کرد اموال ســرقتی از داخل خودرو را به مالخری در
محله مهرآباد جنوبی فروخته است.
جانشین پلیس پیشگیری تهران با بیان اینکه با شناسایی مخفیگاه مالخر
اموال ســرقتی ،متهم در مخفیگاهش کشف شــد ،گفت :عالوه بر کشف
تعدادی اموال مســروقه بیش از یک کیلو تریاک نیز کشف شد؛ لذا پرونده
متهمان جهت انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

اقتصاد
یکشنبه  7آذر    1400

تضامین سنگین شد

عضو اتاق بازرگانی تهران:

قیمتگذاری دستوری را متوقف کنید

عضو هیــأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید
برای حمایت از تولید و عبور از رکودی که اقتصاد ایران در
سالهای گذشته با آن مواجه بوده ،حضور دولت در اقتصاد
باید محدود شود.
عباس آرگون در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :اقتصاد
ایران در سالهای گذشته با محدویتهای بین المللی چون
تحریمهای امریکا یا مشــکالت مربوط به اف ای تی اف
مواجــه بوده و ایــن موضوعــات قطعا تاثیــرات منفی
قابل توجهی بر اقتصاد کشور گذاشتهاند اما سوال اینجاست
که حتی در صــورت لغو این محدودیتهــا ،آیا ما توان
استفاده از ظرفیتهای موجود در اقتصاد ایران را داریم؟
وی با بیان اینکه وابستگی طوالنی مدت به نفت ،مانع
از فراهم کردن زیرساختهای الزم برای سایر فعالیتها
شــده است ،توضیح داد :در ســالهای گذشته ،هر جا به
بخــش خصوصی واقعی میدان داده شــده ما شــاهد آن
بودهایم که با وجود محدودیتها ،دســتیابی به بسیاری از
اهداف ممکن شده است اما متاسفانه سیاستها به شکلی
بوده که این بخش به درســتی در ایران تقویت نشــده و
همین موضوع دســت اقتصاد را در حرکت به سمت جلو
بسته است.
عضــو اتاق بازرگانی تهران ادامــه داد :در حوزه تامین
ارز ،ما شــاهد آن بودهایم کــه صادرکنندگان غیرنفتی در
چند سال اخیر ،بخش مهمی   از ارز مورد نیاز برای واردات
را به کشور بازگرداندهاند اما باز وقتی بحث درباره کسانی
کــه تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند ،مطرح میشــود،
صادرکننــدگان اولین گروهی هســتند که به آنها فشــار
وارد میشــود ،در حالی که بخش مهمی   از ارز بازنگشته
به کشور به شرکتهای دولتی ،خصولتی یا پتروشیمیها
مربوط میشود.
آرگون بــا بیــان اینکه سیاســت گــذاران باید افق
پیش روی ســرمایهگذاران را به شــکلی شفاف مشخص
کنند ،توضیح داد :دولت در ســالهای گذشته بارها اعالم
کرده که میزان ســرمایهگذاری اقتصادی در ایران کاهش
یافته و کشور با فرار سرمایه مواجه است .باید توجه داشت
که سرمایه اساســا آماده فرار است و این ما هستیم که با
تدوین سیاستهای درست ،شــرایط را برای باقی ماندن
ســرمایهگذار در کشــور و آغاز پروژههــای جدید فراهم
میکنیم.
وی خاطرنشان کرد :قیمتگذاری دستوری ،تصدی گری
دولــت در حوزههای مختلف اقتصادی ،نامشــخص بودن
سرنوشــت روابط بین المللی و تغییرات مداوم سیاستهای
تجاری تنها بخشــی از مشکالتی اســت که در سالهای
گذشــته اقتصاد ایران با آن مواجه بوده و بســیاری از آنها
یا باید متوقف شــوند یا یک برنامه دقیق برای آینده میان
مدت و بلندمدت ارائه شــود ،در غیر این صورت ،ایجاد این
توقع که سرمایهگذاران طرحهای جدید کلید بزنند و تولید
ناگهان رونق پیدا کند از واقعیت به دور است.
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شماره 7351

تخلف و داللی در خودروهای گذرموقت
بــا افزایش پروندههای قاچاق و تخلف و عدم انجام
تعهــدات از ســوی صاحبان خودروهــای ورود موقت،
گمرک ایران اخذ تضامین سنگینتری را برای تردد این
خودروها به ایران اعمال کرده است.
به گزارش ایســنا ،ورود موقت خودروهای ســواری
بــه ایران طبق ضوابط مربوط به تــردد این خودروها و
براســاس قانون امور گمرکی و آئیــن نامه اجرایی این
قانون انجام میشــود و خودرو میتواند به مدت سه ماه
وارد کشــور و بعد از آن خارج شود و هرگونه ماندگاری
بیش از این زمان منوط به موافقت گمرک خواهد بود.
با این حال ،در چند سال اخیر تردد خودروهای ورود
موقت در ایران کم حاشــیه نبــوده و در زمان تحویل و
خروج با مشــکالتی مواجه بود کــه از جمله آن بحث
واگذاری و فروش این خودروها داخل کشور است .نمونه
این جریان میتوان به زمان اوج گیری کرونا در دو سال
اخیر اشــاره کرد که خودروهای گذر موقتی که به ایران
وارد شــده بودند با توجه به بسته شدن مرزها و موانعی
که در خروج وجود داشــت نســبت به تحویل ،خروج و
یــا تعیین تکلیف اقدام نکرده و کار به جایی رســید که
گمرک اعالم کرد عدم تحویل و تعیین تکلیف مصداق
قاچاق محسوب میشود.
امــا در تازهترین تصمیمگیری کــه در گمرک ایران
در رابطه با ســاماندهی وضعیت خودروهای ورود موقت
صورت گرفته ،موضوع اخذ تضمین بیشــتر از صاحبان
خودرو مورد توجه قرار گرفته و در بخشنامهای از سوی
گمرک ایران به گمرکهای اجرایی ابالغ شده است.
صدها پرونده قاچاق خودرو ورود موقت
معــاون فنی گمرک ایران در توضیحی به ایســنا ،با
اشاره به اینکه ساالنه حجم باالیی از خودروهای سواری
همراه مسافر از طریق مبادی ورودی کشور تحت رویه
گذر موقت و براســاس قانون امور گمرکــی و یا جواز
عبــور بینالمللی وارد کشــور میشــوند اعالم کرد که
بررســی   های صورت گرفته نشان میدهد ساالنه تعداد
قابــل توجهی از این خودروها بــه دالیل متعدد پس از
اتمام مهلت اعطایی از سوی گمرک از کشور خارج نمیشوند
و تخلفاتی در حوزه واگذاری آنها در داخل ایران به افراد
دیگر ،گزارش شده اســت؛ به نحوی که در حال حاضر
صدها پرونده قاچــاق در مراجع ذیربط برای عدم اعاده
این خودروها تشکیل و تحت رسیدگی است.
وی گفت که به منظــور جلوگیری از بروز تخلف در
حوزه خودروهای خارجی که تحت رویه گذر موقت وارد
کشور میشوند و همچنین در راستای افزایش اثربخشی
و اطمینان در تضمین بازگشــت و خروج این خودروها

معاون قرنطینه سازمان حفظ نباتات:

گواهی بهداشت نخلهای صادر شده به قطر جعلی است
معاون قرنطینه ســازمان حفظ نباتات گفت :در گواهی بهداشت نخل   هایی که
به کشور قطر صادر شده بود دست برده شده و این گواهی   ها جعلی است.
به گزارش ایســنا ،مهدی قائمیان در نشست خبری که ظهر دیروز برگزار شد
در خصوص نخلهایی که اخیرا از قطر به ایران عودت داده شــده اســت ،گفت:
بررسیهای انجام شده نشــان داد که در گواهیهای بهداشت این نخلها دست
برده شده است .یعنی یا گواهیهای بهداشت برای آن محصوالت نبوده یا تغییراتی
بر روی آن اعمال شده است.
وی ادامه داد :در حقیقت گواهی بهداشــت نخلهای صادر شــده جعلی است و
آن چیزی نیست که ما برای نخلها صادر کردیم .قطعا پیگیریهای حقوقی در این
زمینه را دنبال خواهیم کرد.
معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور اضافه کرد :گواهی
بهداشتی که همکاران ما در سازمان جهادکشاورزی بوشهر صادر کردهاند با چیزی
که قطر برای ما ارسال کرده ،متفاوت اســت .یعنی بعد از صدور گواهی بهداشت
گیاهی یک نفر در آن تغییراتی اعمال کرده و تحویل کشور قطر داده است.
قائمیــان در ادامه گفت :این نخلها که حــدود  ۴۰۰اصله بوده به مرز خروجی
بازگشته است و فاقد اسناد و مشخصات هستند.
وی تصریح کرد :ســازمان حفظ نباتات در این زمینه مدعی است .زیرا عالوه بر
عودت این نخلها از قطر ،بحث اعاده حیثیت کشــور ما هم مطرح اســت .گواهی
بهداشت گیاهی یک ســند دولتی است و کسی که در آن دســت برده حتما باید
مشخص شود و مجازارت الزم هم برای آن تعیین شود.

سیمانی   ها درخواست بدهند

مشکلی برای تامین سوخت نیست
در حال حاضر به دلیل افزایش بیسابقه مصرف گاز در بخش خانگی ،محدودیتها
در سوخترســانی به نیروگاهها و صنایع عمده همچون ســیمان آغاز شده تا از افت
فشار گاز در شبکه سراسری جلوگیری شود اما آنطور که سخنگوی شرکت ملی پخش
فرآورده   های نفتی اعالم کرده محدودیتی برای تامین ســوخت مایع از سوی وزارت
نفت وجود ندارد و کارخانههای سیمان میتوانند حداکثر ظرف دو هفته مخازن سوخت
خود را تکمیل کنند.
به گزارش ایسنا ،تامین سوخت مورد نیاز صنایع ،جزو وظایف وزارت نفت است اما
به دلیل اینکه تامین گاز بخش خانگی در اولویت قرار دارد ،سوخترسانی به صنایع و
نیروگاهها از طریق سوخت مایع انجام میشود.
محدود کردن گازرســانی به صنایع ابتدا به صنعت ســیمان و پتروشیمی   و بعد از
آن به صنایع فوالد رســید ،اما تامین ســوخت مورد نیاز از طریق سوخت جایگزین
از ســوی وزارت نفت ادامه دارد تا توقف تولیــدی در این صنایع اتفاق نیافتد ،فاطمه
کاهی -ســخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده   های نفتی در این رابطه به ایسنا گفت:
در صورت قطع گاز ،کارخانههای ســیمان میتوانند درخواست دریافت سوخت مایع
مورد نیاز خود را در سامانه سدف ثبت کنند.
وی با اشــاره به اینکه به تازگی محدودیت برای صنایع ایجاد شده است ،اظهار
کرد :به صنایع ســیمان اخطار قطع گاز داده شده اســت و برای اینکه آن   ها بتوانند
ســوخت مایع دریافت کنند باید حتما درخواست خود را در سامانه سدف ثبت کنند و
به صورت اعتباری شرکت ملی پخش نفت کوره را با قیمت گاز طبیعی در اختیار آن   ها
قرار می   دهد.
وی با بیان اینکه به میزان ظرفیت مخازن ســوخت مایع ،سوخت در اختیار آن   ها
قرار می   گیرد ،گفت :صنایع مخازنی را برای ذخیره سازی سوخت جایگزین در اختیار
دارند که به همان میزان سوخت مایع در اختیار آن   ها قرار می   گیرد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی از نظر تامین سوخت مایع وجود ندارد ،تصریح :صنایع
حتما باید درخواست خود را ثبت کنند و بعد از آن سوخت در اختیار آن   ها قرار می   گیرد.
به گزارش ایسنا ،کرامت ویســی -مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی
نیز پیش از این گفته بود تسهیالتی ایجاد شده است تا صنایع بتوانند حتی در صورت
تأمین نشــدن نقدینگی ،ســوخت را بهصورت اعتباری خرید کنند .همچنین صنایع
دیگری که امکان اســتفاده از ســوخت دوم را دارند ،امکان تأمین آن در شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی با همان قیمت یارانهای وجود دارد.

ممنوعیت فروش و تردد لوکسها

در مهلت قانونی تعیین شــده و افزایش بازدارندگی در
تخلفهای احتمالــی ،گمرکهای اجرایــی مکلف به
دریافت تضمین در مورد خودروهای سواری ورود موقت
خواهند بود.
اخذ تضمین سه برابر ارزش خودرو
طبق این بخشــنامه ،اخذ تضمیــن جهت خودروی
ســواری همراه مســافر ایرانی و غیرایرانی مقیم خارج
برای رویه گذر موقت ،معادل حقوق ورودی و ســه برابر
ارزش تعیین شده است.
این در حالی است که به گفته ارونقی تا پیش از این،
تضمیــن معادل حقوق ورودی و نصف ارزش کاال برای
گذر موقت خودروهای ســواری به   صورت سپرده نقدی
دریافت می   شــد که در صورت عدم عــودت خودرو به
خارج از کشــور ،شرکت   هایی که بن بیمه برای تضمین
ورود موقت صادر کــرده بودند نیز اهتمام چندانی برای
پیگیری موضوع برگشت خودروهای سواری به خارج از
کشور نداشــتند که به نظر می   رسد این امر از این پس
مورد توجه این شرکت   ها واقع شود.
خرید ،فروش و اجاره ممنوع
مورد دیگر به ممنوعیت واگذاری خودرو ورود موقت
در داخل کشور برمیگردد.
معاون فنی گمرک ایران در این باره نیز توضیح داد:
متاســفانه ما با تعداد زیــادی از خودروهای گذر موقت
مواجه هســتیم که توسط دالل   ها یا برخی افراد سودجو
وارد کشور شــده و به اشــخاص غیر ،حتی به صورت
شــبانه روزی با مبالغ باال اجاره داده می   شود ،از این رو
تاکید شــد که هرگونه اجاره ،واگذاری و خرید و فروش
خودروهای ورود موقت شده ،غیرقانونی بوده و مشمول
مصادیق بارز قاچاق خواهد شد.

ورود ممنوع مازراتی ،بوگاتی ،پورشه و ...
وی همچنیــن با اشــاره به اینکه انجام تشــریفات
خودروهای ســواری تحت رویههای اعالم شده ضمن
رعایت سایر مقررات ابالغی مجاز خواهد بود .یادآور شد
که طبق بخشنامه قبلی گمرک ایران ،ورود موقت برخی
خودروهای سواری از جمله مازراتی ،بوگاتی ،پورشه   ،هامر
و خودروهای تشــریفاتی ممنوع اعالم شــده اســت.
خودرو فقط در اختیار مالک یا دارنده جواز گمرکی
اما در دســتورالعمل جدید در اخذ تضامین برای ورود
خودروهای ورود موقت تاکید شده است که خودروهای
ورود موقت شــده در مهلت تردد صرفا در اختیار مالک
خودرو قرار گرفته و استفاده از آن توسط دارنده پروانه یا
جواز گمرکی امکان پذیر است.
این درخواست   ها قابل پذیرش نیست
پذیرش درخواست انجام تشریفات گمرکی در صدور
پروانه و حتــی پیگیری تمدید پروانه صــادره به نام و
توســط وکیل صاحب کاال با توجه بــه عدم پیشبینی
موضوع در قانون امور گمرکــی و آییننامه اجرایی آن
به هیچ وجه موضوعیت نداشته و قابل پذیرش نیست.
الزام پیگیری بعد از اتمام مهلت تردد
همچنیــن پس از اتمام مدت تعیین شــده در پروانه
ورود موقــت ،پیگیری و اقدامــات الزم به منظور اعاده
خودرو به خارج از کشور و طرح پرونده در مرجع قضایی
توســط گمرک صادرکننده پروانه ورود موقت الزامی   و
مورد تاکید اســت .در آخرین مورد نیز اعالم شده اقدام
جهت ورود موقت خودروهای ســواری همراه مسافران
ایرانــی و غیرایرانــی مقیم خارج که تحــت جواز عبور
بینالمللی (کارنه دوپاساژ) وارد کشور میشوند همچنان
اعمال خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛

توزیع هوشمند برنج ،روغن و شکر از هفته آینده
وزیر جهاد کشــاورزی گفت :از هفته آینده
شــکر ،روغن و برنج نیز با قیمتهای تعزیراتی
به اقالم توزیع هوشمند در منازل اضافه خواهند
شد و هرچه اســتفاده از سامانه هوشمند بیشتر
شود واسطهها کمتر میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت
بازرگانی دولتی ایران ،ســید جواد ساداتی نژاد
با بیــان اینکه تمرکز مــا در ماههای اول آغاز
به کار دولــت تأمین امنیــت غذایی و تالش
برای ســاماندهی بازار اقالم اصلــی از جمله
مرغ و تخممرغ بوده است ،گفت :در این راستا
توانســتیم بازار مرغ و تخم مرغ را به گونهای
مدیریــت کنیم که از روزهای آینــده تا پایان
سال شــرایط مطلوبی در این بخشها را شاهد
خواهیم بود.
وی ادامــه داد :بــرای تأمین اقــام مورد
نیــاز شــب عیــد و بعــد از آن مــاه رمضان
برنامه   ریزیهــای الزم انجام شــده اســت و
همچنین بسترسازی برای کشــت قراردادی،
خریــد دام مــازاد روســتاییان و عشــایر و
ســند   دار   کردن اراضی کشاورزی نیز در دستور
کار قرار گرفته است.
وزیر جهاد کشــاورزی اضافه کــرد :تأمین
امنیت غذایی وظیفه جهاد کشاورزی و بر عهده
کشــاورزان و دامداران است .برنامهریزی ما در
زمینه پایداری و تأمین بازار است و قطع ًا امنیت
غذایی برقرار خواهد شد.
به گفته وی تا قبل از دولت سیزدهم همیشه
بحث این بود که باید در حوزه غذا فرمانده یکی
باشد .نه اینکه بخشی از وظایف بر عهده وزارت
جهاد کشــاورزی و بخشــی نیز دست وزارت
صمــت باشــد .همانطور که اســتحضار دارید
قانون انتزاع در دولت قبل دو ســال لغو شد و
در آخرین روزهای دولت قبل وظایف به وزارت
جهاد بازگردانده شــد .ولی اجرایی شدن آن در
دولت سیزدهم رخ داد و کل زنجیره از تولید تا
توزیع به وزارت جهاد واگذار شد.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کشاورزی
قراردادی نیــز گفت :کشــاورز وقتی بذری را
میکارد باید مشتری آن مشخص باشد .کشاورز
باید بداند برای چه کسی تولید میکند .در این
راستا به شــرکت بازرگانی دولتی اعالم کردیم
که به جای خرید گندم در انتهای تولید در ابتدا
با کشــاورز قرارداد ببندد ،آن را بیمه کند و کود
مورد نیاز کشــاورز را تأمین کرده و در انتها با

آن تسویه کند؛ بنابراین کشــاورزان میتوانند
با شــرکت بازرگانی دولتی قرارداد ببندند و در
این قرارداد کشاورز ابتدا کود را تحویل میگیرد
و بیمه میشــود و در انتها کــه محصولش را
تحویل میدهد هزینه کود و بیمه محاســبه و
با آن تســویه خواهد شد .قطع ًا این اقدام باعث
درآمد بیشتر کشاورزان خواهد شد.
خشکســالی تولید برنج ایرانی را
 ۲۰درصد کاهش داد
وی در خصــوص افزایش قیمــت برنج نیز
گفت :به دلیل خشکســالی تولیــد برنج ایرانی
 ۲۰درصد کاهش داشته است وقتی محصولی
کمتــر تولید شــود طبیعت ًا قیمــت آن افزایش
مییابد در برنج خارجی نیز هیچ محدودیتی در
میزان عرضه به بازار نداشتیم.
همکاری با بســیج در بازرسی بازار
مواد غذایی
ســاداتی نژاد افزود :وزارت جهاد کشاورزی
در طول  ۴۰سال گذشــته هیچ زمان در حوزه
بازار مواد غذایی نبوده اســت .ما در بازرســی
هیچ تجربهای نداشــتیم .اخیراً ،اما با همکاری
و همراهی وزارت صمت بحث بازرسی در بازار
اقالم غذایی را هــم به عهده گرفتیم؛ که البته
تا این وظایف به طــور کامل در اختیار وزارت
جهاد قرار بگیرد مدت زمانی طی خواهد شــد.
همچنین در این راســتا از نیروهای بســیج در
بازرسیها کمک گرفتهایم.
قیمتهای دستوری پایداری تولید
را از بین میبرد
وی در بخش دیگــری از صحبتهایش با
اشاره به اینکه قیمتهای دستوری عدم پایداری

در تولید را به همراه خواهد داشــت ،گفت :باید
کاری کنیم که تولید پایداری داشــته باشــد.
تولیــد خط قرمز ما اســت و نباید قطع شــود.
برای پایــداری تولید نمیتوانیــم تولیدکننده
را مجبــور کنیم که محصولــش را زیر قیمت
تمام شــده بفروشــد .برای مثــال قیمت مرغ
برای مصرف  کننده  ۳۱هزار تومان تعیین شده
است با این قیمت تعیین شده تولید اقتصادی و
پایدار است و اگر کمتر از این مقدار باشد تولید
غیراقتصادی میشود.
وزیــر جهاد کشــاورزی در پاســخ به این
ســوال کــه قیمــت مــرغ در بــازار بیش از
 ۳۱هزار تومان اســت ،گفت :در حال حاضر در
میادیــن میوه و تره بار مرغ بــا قیمت  ۳۱هزار
تومان به مصرف  کنندگان عرضه میشــود که
در برخی اســتانها نیز حتی کمتر از این مقدار
است .البته در برخی مغازهها هم قیمت مرغ به
 ۳۵هزار تومان هم میرسد ،ولی تالش کردیم
که همواره قیمتها کاهشی باشد.
ساداتی نژاد افزود :همچنین توانستیم میزان
کســری موجود در بازار را احصــا کنیم .ما در
تأمین گوشــت مرغ و تخم مرغ در مهر و آبان
به دلیل کاهش جوجه ریزی کمبود داشــتیم.
بخشــی از نیاز بازار به مــرغ را با مرغ منجمد
تأمین کردیم .همچنین مهرماه کمترین میزان
جوجهریزی انجام شده بود به همین دلیل تخم
مرغ نطفه دار وارد کردیم و با بازار رسانی بازار
آنها را کنترل کردیم .از طرفی توزیع هوشمند
را نیز آغاز کردیم .ســازمان تعاون روســتایی
متولی بازار    رسانی هوشمند شده است که مرغ
منجمد و تخــم مرغ را با قیمــت تنظیم بازار
تحت پلتفرم مشــخصی به صورت اینترنتی به
دســت مردم در منازل میرساند .براین اساس
روزانه  ۳۰۰تن اقالم مذکور در شهر تهران به
این شــیوه توزیع میشود .این طرح از روزهای
گذشته در کرج و اصفهان آغاز شده و در شیراز
و مشهد هم به زودی آغاز به کار خواهد کرد.
توزیع هوشمند شکر ،روغن و برنج
وی افــزود :از هفته آینده شــکر ،روغن و
برنج نیز با قیمتهای تعزیراتی به اقالم توزیع
هوشــمند در منازل اضافه خواهند شد .هرچه
از سامانه هوشمند بیشــتر استفاده کنیم دست
واسطهها در این بین کمتر خواهد شد .همچنین
برای میوه شــب عید هم قصد داریم از توزیع
هوشمند استفاده کنیم.

منتظر اعالم عمومی   حقوقها باشید
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گر چه طی ســالهای گذشته الزام قانون برای دسترسی عمومی   به
اطالعات حقوق کارکنان اجرایی نشــده است ولی به استناد وعده اخیر
معاون رئیس جمهوری باید به زودی این اتفاق رخ دهد.
به گزارش ایســنا ،در اجرای ماده  ۲۹قانون برنامه ششــم توســعه،
دولت مکلف به راهاندازی ســامانه ثبت حقوق و مزایا اســت و طی آن
تمامی   دستگاههای مشمول باید نسبت به اعالم میزان ناخالص پرداختی
به هر یــک از کارکنان اقدام کند ،اما در همین بند قانونی تاکید شــده
دولت امکان دسترســی بــرای نهادهای نظارتی و عمــوم مردم به این
اطالعات را فراهم آورد.
با این وجود در ســال پایانی برنامه ششم توسعه حتی ورود اطالعات
حقوقی از سوی دستگاههای مشــمول در سامانه تکمیل نشده و برخی
ورود هــم نکردهانــد و در همین رابطه اخیرا با اعالم ســازمان اداری و
اســتخدامی ،شرط پرداخت حقوق ،ورود اطالعات به سامانه ثبت حقوق
و مزایا اعالم شد.
وعده معاون رئیس جمهور برای دسترســی به اطالعات
حقوق
اما دسترسی به اطالعات بر اساس قانون چگونه خواهد بود موضوعی
اســت که اخیرا لطیفی -رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی   و معاون
رئیــس جمهوری -به نوعــی وعده آن را داده اســت؛ به طوری که در
اظهاراتــش گفته «دسترســی به اطالعات پرداختیهــا برای نهادهای
نظارتــی و عموم در قانون تکلیف شــده که انشــاا ...این اتفاق صورت
می   گیرد».
دولت دوازدهم که اعالم نکرد
این وعــده در حالی مطرح شــده و به مطالبــهای در اجرای قانون
شــفاف ســازی پرداخت کارکنان خواهد بود که در دولت قبل با وجود
درخواستهایی که در اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه وجود
داشــت ،سازمان اداری و استخدامی   اعالم کرده بود که با اینکه مسئول
راه اندازی ســامانه اســت اما نه مکلف به باز کردن دسترســی به این
اطالعات بوده و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز کند.
انصاری -رئیس وقت ســازمان اداری و استخدامی -این موضوع را
مشروط به موافقت دولت دانسته و تاکید داشت که تصمیم گیری درباره
دسترسی عموم به اطالعات حقوقی مدیران به دولت بستگی دارد و هر
زمان که این مجوز را صادر کند ،دسترسی به اطالعات پرداختی مدیران
فعال خواهد شد.
دولت سیزدهم به قانون عمل میکند؟
به هر حال اینکه در صورت تکمیل فرآیند اطالعاتی حقوق دستگاهها
در ســامانه ثبت حقوق و مزایا ،دولت فعلی به قانون عمل خواهد کرد و
وعده رئیس سازمان اداری و اســتخدامی   تا چه حد عملیاتی خواهد شد
هم به نوعی به انجام تعهد دولت به اجرای قانون برنامه ششــم توسعه
بستگی دارد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا مطرح کرد:

افزایش  ۲۲درصدی تولید خودرو در گروه سایپا
طی آبان ۱۴۰۰

مدیرعامــل ســایپا از افزایش تولید در این گروه خودروســازی طی
آبان ماه امســال و همچنین  ۸ماه سپری شده از سال  ۱۴۰۰در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل خبر داد.
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ســایپانیوز ،ســیدجواد
ســلیمانی گفت :با وجود موانع جدی در حوزه تولید ،مشکالت ناشی از
تحریمهای بین المللی و نیز محدودیتهای کرونایی ،گروه خودروسازی
سایپا موفق شده در آبان ماه سال  ۱۴۰۰با تولید  ۳۷هزار و  ۳۷۵دستگاه
انواع خودرو رشد  ۲۲درصدی را نسبت به آبان سال گذشته ثبت کند.
ســلیمانی بیان کرد :در آبان ســال  ۹۹تولید انواع خــودرو در گروه
خودروسازی سایپا  ۳۰هزار و  ۶۲۷دستگاه بود که در آبان امسال موفق
شدیم آن را نزدیک به  ۷هزار دستگاه افزایش دهیم.
مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا با بیان اینکه برخی مشکالت
داخلی به ویژه در بخش تأمین قطعات ،تولید را دشوار کرده است ،افزود:
مقایســه آماری تیــراژ تولید انواع خودرو در این گروه خودروســازی در
 ۸ماه ســپری شده از ســال جاری با مدت مشابه ســال قبل نیز نشان
میدهد سایپا در این مدت نیز رشد  ۶درصدی تولید را ثبت کرده است.
سلیمانی تشریح کرد :ســایپا از ابتدای سال گذشته تا پایان آبان ماه
 ۲۶۶ ،۱۳۹۹هزار و  ۹۷۶دســتگاه انواع خــودرو تولید کرده بود که این
تعداد در  ۸ماه سپری شده از سال  ۱۴۰۰بیش از  ۲۸۳هزار و  ۳۳۰خودرو
بوده است.
وی در پایــان اظهار کرد :با توجه به برنامههای وزیر محترم صنعت،
معــدن و تجارت ،اقداماتی برای تحقق هدف گذاریهای صورت گرفته
انجام شده و امیدوار هستیم با مانع زدایی   ها و پشتیبانیهای الزم ،روند
افزایش تولید سایپا در ماههای باقیمانده از سال نیز ادامه داشته باشد.
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم
دهیاری روستای سرو نخودی در نظر دارد به استناد
مجوز شــماره  220مورخ  1399/7/6شورای اسالمی
تیره حسانی (سرو نخودی) نسبت به فروش  5حلقه
لوله آهنی فشار قوی ضایعاتی به طول تقریبی  2متر،
قطر  30اینچ ،وزن تقریبی  3088کیلوگرم طبق نظر کارشناس محترم
دادگســتری ،به قیمت پایه هر کیلوگــرم  138/500ریال به باالترین
قیمت پیشــنهادی اقدام نماید .لــذا از متقاضیان دعوت می گردد با
توجه به موارد ذیل جهت اخذ اســناد مزایده به مســئول امور مالی
دهیاری ســرو نخودی واقع در بخشداری مرکزی سروستان مراجعه
نمایند.
-1مبلغ تضمینی شــرکت در مزایــده  21/384/400ریال به صورت
ضمانتنامه یا واریز به حســاب دهیاری سرو نخودی نزد بانک ملی به
شماره حساب 0110239492009
-2برندگان اول ،دوم و ســوم مزایده در صورتی که حاضر به انعقاد
قرارداد نگردند ،سپرده ایشان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-3قبول پیشــنهادات به مدت  10روز پس از درج آگهی در روزنامه
خواهد بود.
-4به پیشنهادات مخدوش ،فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
-5متقاضیان همه روزه می توانند از آهن آالت مورد نظر در منطقه
سرو نخودی شهرستان سروستان بازدید نمایند.
-6بدیهی اســت هزینه های آگهی ،کارشناس دادگستری ،عوارض و
مالیات فروش و جرثقیل حمل به عهده برنده مزایده می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تماس ( 09371241734آقای
علی خــرم) یا ( 09900765071آقای رســول موســایی) تماس حاصل
فرمایند.
شناسه آگهی1224054 :
/5173م الف
رسول موسایی
دهیار روستای سرو نخودی
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سال بیست و    ششم

شماره 7351

پیشکسوت فوتبال استقالل:

قشقایی به دور چهارم جام حذفی فوتبال صعود کرد

باید به حال فوتبال ایران تاسف خورد!
یک پیشکســوت فوتبال استقالل میگوید
مشکالت و حواشــی که میان باشگاه استقالل
و ســازمان لیگ در این مدت پیش آمده ،نشان
از مشکالت مدیریتی عمیق فوتبال ایران است.
ســعید مراغهچیان پیشکســوت تیم فوتبال
اســتقالل در گفتوگو با ایســنا درباره تساوی
بدون گل آبیپوشــان پایتخــت مقابل گلگهر
سیرجان در هفته ششــم رقابتهای لیگ برتر
اظهار کرد :اســتقالل در این بــازی با توجه به
اینکه ژســتد و یامگا نبودند ،نتوانســت شرایط
خوبــی را به ارمغان بیــاورد .وقتی تاکتیک یک
تیم روی  ۲بازیکن چیده شــده و بعد این اتفاق
رخ داد ،باعث شــد تا این نتیجــه رقم بخورد.
اســتقالل چند هفته اســت که نتوانسته شرایط
خوبی داشــته باشد و تا اینجای کار بازی زیبایی
به نمایش نگذاشته اســت .به نظر من بازیکنی
مثل امیرحســین حســینزاده میتواند بازیکن
موثری باشد اما شرایط روحی و روانی خوبی پیدا
نکرده و باید شرایط گلزنی پیدا کند.
او دربــاره عملکــرد تیمهای لیــگ برتری
با گذشــت  ۶هفته از این رقابتها خاطرنشــان
کــرد :االن  ۶هفته گذشــته اســت و من هیچ
بازی زیبایی از هیچ تیمی   ندیدم .در باشگاههای
اروپایــی ،تیمها از همان هفتــه اول بازیهای
خوبی به نمایــش میگذارند اما در فوتبال ایران
چنین چیزی وجود ندارد .اســتقالل در این چند
بازی نتوانســته نمایش خیلی خوبی داشته باشد.

یامــگا به نظــر من غیر از آن بــازی که مقابل
ذوبآهن  ۲گل به ثمر رساند ،نتوانست نمایش
خیرهکنندهای داشــته باشد .ژستد هم تا اینجای
کار موفق نبوده است .استقالل باید کار تاکتیکی
خوبی انجام دهد تا شــرایط بهتری بتواند برای
خود رقم بزند.
پیشکســوت تیــم فوتبال اســتقالل درباره
حواشــی پیش آمده درباره تبلیغات محیطی نیز
گفت :االن در باشــگاههای اروپایــی ،تبلیغات
محیطی باید در اختیار باشگاه مربوطه باشد .این
مسائل به نظر من باید حل شود اما در فدراسیون

فوتبال و ســازمان لیگ اقدامــات الزم صورت
نمیگیرد.
مراغهچیــان درباره حواشــیای که در مورد
حذف ژســتد و یامگا از لیســت اســتقالل در
بازی مقابل گلگهر به وجود آمد ،خاطرنشــان
کرد :االن اســتقالل به خاطــر دولتی بودنش
در ضمانتنامههایش مشــکالتی به وجود آمده
اســت .به نظر من نباید  ۲ساعت قبل یک بازی
مهم چنین اتفاقی برای یک تیم رخ دهد .چنین
قوانینــی و چنین روندی در هیچ جای دنیا وجود
ندارد و فقط در فوتبال ایران دیده میشــود .این

مســائل به مدیریت فوتبال ایران ضربه میزند
و آدم واقعا تاســف میخورد که این اتفاقات در
فوتبــال ایران به وجود میآید .االن شــاید این
بازیکنان این مســائل را به رســانههای خارجی
منتقل کنند و باعث اتفاقات ناخوشایندی شود.
او افــزود :قبال ،هر کجا که خارج از کشــور
میرفتیم به مــا میگفتند ایران در  ۸ســال یا
 ۱۲ســال آینده یکی از تیمهای پرقدرت فوتبال
جهان میشــود و اگر همانطــور پیش میرفت،
ایران میتوانست جزو  ۳قدرت برتر جهان شود.
االن ما مشکل  VARداریم و این همه ادعا در
مدیران فوتبالی وجــود دارد اما هیچ اتفاقی رخ
نداده است .به نظر من کسانی که کاربلد هستند
در راس کار نیستند .در زمان ما چنین مشکالتی
وجود نداشت و این نشان میدهد که مدیریت در
فوتبال ایران ضعیف است.
مراغهچیان در پایان درباره شــرایط مدیریتی
اســتقالل و آینده این باشگاه گفت :از زمانی که
آقای آجورلو به اســتقالل آمدند نشان دادند که
میخواهند به باشــگاه خدمت کنند .ایشــان از
نظر روحی و روانی ســعی کردند شرایط خوبی
را فراهم کنند و این مساله روی روحیه بازیکنان
تاثیرگذار اســت .االن به نظــر من حمایتهای
الزم صورت گرفته است .امیدوارم شرایط برای
اســتقالل بهتر شود .مدتهاســت که استقالل
رنــگ قهرمانی ندیده و امیدوارم شــرایط برای
قهرمانی این تیم فراهم شود.

اعتراض شدید کشتی به انتخابات کمیسیون ورزشکاران
جامعه کشتی کشور به انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته
ملی المپیک اعتراض کرد.
به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی   فدراسیون کشتی،
پس از برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
حســن یزدانی دارنده مدال  های طال و نقره المپیک و طال ،نقره
و برنز جهان در کشــتی آزاد و محمدرضا گرایی دارنده مدال   های
طالی المپیک و جهان در کشتی فرنگی با رأی ورزشکاران واجد
شــرایط به  عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
انتخاب شدند.

بــر این اســاس  15نماینده کمیســیون ورزشــکاران با رأی
ورزشکاران واجد شرایط و از طریق انتخابات به عضویت کمیسیون
درآمدند و  5نفر دیگر با انتصاب ســیدرضا صالحی امیری رئیس
کمیته ملی المپیک عضو این کمیسیون شدند.
این در حالی اســت که جایگاه کشتی ایران در میادین المپیک،
جهانی و بازی   های آسیایی کامال مشخص است و افتخارات این
رشته ورزشــی در چند ماه گذشــته ،بارها باعث شادی دل مردم
و پیام تبریک مســئوالن ارشــد نظام بویژه مقــام معظم رهبری
گشته است.

قهرمان کشتی جهان:

هنوز استخدام شهرداری شیراز نشده ام

قهرمان کشتی فرهنگی جهان در وزن  ۶۳کیلوگرم گفت :با توجه به قول   های که در خصوص
استخدام در شهرداری شیراز به من داده شد هنوز این امر محقق نشده ولی روال قانونی استخدام
در حال انجام است.
میثم دلخانی در گفت و گو با خبرنگار مهر ،بیان کرد :با توجه به قولهایی که داده شــده در
تالش هســتیم تا نســبت به انجام روال اداری برای استخدام در شــهرداری شیراز ر ا پشت سر
گذاشته و به قولهایی که مسئوالن دادهاند جامه عمل بپوشانیم.
وی اضافه کرد :تاکنون مراحل اســتخدام به پایان نرســیده و نهایی نشده ولی روال اداری در
حال انجام بوده و در تالش هســتم تا با ارائه ملزومات الزم زمینه تحقق وعده مسئوالن مبنی بر
استخدام در شهرداری شیراز را برآورده کنم.
به گفته این قهرمان جهان در کشتی فرهنگی تاکنون سدی برای ممانعت در استخدام وی در
شهرداری ایجاد نشده ولی روند اداری و قانونی استخدام وی طوالنی شده است.
دلخانی تاکید کرد :تاکنون اســتخدام شهرداری نشده ولی در تالش است تا با ارائه مدارک و
مستندات الزم به این نهاد شرایط استخدامی   که وی وعده داده شده بود را محقق کند.
رقابتهای کشــتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای  ۱۵تا  ۱۸مهرماه در شهر اسلو نروژ برگزار
شد که در پایان میثم دلخانی در وزن  ۶۳کیلوگرم به مدال طالی جهان دست یافت.

برپایی جشنواره ایروبیک ژیمناستیک استان فارس

به مناســبت هفته بسیج ،نخستین جشــنواره ایروبیک ژیمناستیک اســتان فارس به صورت
مجازی برگزار شد.
ســعیدرضا کیخا رئیس هیأت ژیمناستیک استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص
برپایی این جشــنواره اظهار داشت :جشنواره ایروبیک ژیمناستیک استان فارس به مناسبت هفته
بســیج در دو بخش پسران و دختران با شرکت ورزشــکارانی از شهرستانهای گراش ،کازرون،
داراب ،فسا ،جهرم ،ارسنجان و شیراز به صورت مجازی برگزار شد و تیمهای برتر پس از ارزیابی
داوران مشخص شدند.
رئیس هیأت ژیمناستیک استان افزود :در این جشنواره  ۱۸تیم و  ۷۷ورزشکار مشارکت داشتند
و فیلمهای خود را تا  ۳۰آبان ماه ارسال کردند .خانمها ماریا قرچه ،لیلی فیلی و سمیرا غفاری کار
قضاوت و داوری عملکرد ورزشکاران را برعهده داشتند.
کیخا در خصوص نتایج این جشنواره نیز بیان داشت :پس از ارزیابی فیلمها در مجموع هر دو
بخش دختران و پســران تیم دانشگاه شیراز عنوان نخست جشنواره را از آن خود کرد و تیمهای
داراب (الف) ،فســا ،ارســنجان ،کازرون (تیم  ۶نفره) و تیم دختران آکادمی   شهید حمزه شیراز در
جایــگاه دوم قرار گرفتند .همچنیــن تیمهای کازرون (تیم  ۷نفــره) ،داراب (ب) ،گراش ،جهرم
(تیمهای  ۵ ،۴و  ۶نفره) ،تیم پســران آکادمی   شــهیدحمزه ،باشــگاه ایرانا (داراب) و باشگاه صبا
شیراز سوم شدند.
وی به برگزاری کارگاه آموزشــی جشنوارههای ایروبیک ژیمناستیک استان اشاره نمود و بیان
کرد :ماه گذشته به منظور برگزاری این جشنواره کارگاه آموزشی برای مربیان استان برگزار کردیم
و جدیدترین قوانین ایروبیک ژیمناســتیک آموزش داده شــد و کارگاه بعدی نیز در ماه جاری به
منظور برپایی جشنواره دهه مبارک فجر برگزار میشود.

آخرین نماینده تکواندو ایران حذف شد

روز پایانی از نخســتین دوره رقابت  هــای تکواندو آزاد زنان جهان با حــذف آخرین نماینده
کشورمان آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،در ادامه این مســابقات که با حضور  ۱۷۰تکواندوکار از  ۳۱کشــور
بــه میزبانی عربســتان در ریاض جریان دارد ،دیروز شــنبه ششــم آذرمــاه در روز پایانی ،تیم
اعزامی   کشــورمان یک نماینده داشت .غزل سلطانی در وزن  -۵۳کیلوگرم با برتری  ۲۰بر صفر
مقابل «ایتر محمدی» از کشــور میزبان ۱۱ ،بر  ۶نتیجه را به «ماریا پرز» از اســپانیا داد و از دور
رقابت ها کنار رفت .تیم ملی بانوان ایران با هشت تکواندوکار در این رقابت ها به میدان رفت که
سعیده نصری ،غزل سلطانی ،ناهید کیانی ،نرگس میرنوراللهی و زینب اسماعیلی از دور مسابقات
حذف شدند .کوثر اساسه و ملیکا میرحسینی به نشان برنز دست یافتند.

جامعه کشــتی کشــور نســبت به انتصابات رئیس کمیته ملی
المپیک اعتراض شــدید خود را اعالم می   دارد و می   باید با توجه
به جایگاه کشتی کشور حداقل یک نماینده از قهرمانان کشتی در
این انتصابات قرار داده می   شد.
بر این اســاس حســن یزدانی و محمدرضا گرایی نمایندگان
منتخب کشــتی امروز در اولین نشســت این کمیســیون حاضر
نخواهند شــد و فدراسیون کشتی اعتراض خود را به این انتخابات
مهندســی شده رسما به کمیته بین المللی المپیک ( )IOCاعالم
خواهد کرد.
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تیم شهدای قشــقایی با پیروزی برابر مهمان جنوبی خود به دور چهارم مسابقات فوتبال
جام حذفی کشور راه یافت.
به گزارش خبرنگار مهر ،از مرحله ســوم مســابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور،
عصر دیروز شنبه تیم شهدای قشقایی در ورزشگاه بعثت شیراز میزبان تیم شاهین بندرعامری
بود که تالش  ۲تیم برای به ثمر رساندن گل در  ۱۲۰دقیقه بی ثمر ماند تا این دیدار در پایان
وقت قانونی و اضافه با نتیجه بدون گل به پایان برسد اما در ضربات پنالتی این تیم قشقایی
بود که موفق شد  ۴بر  ۲پیروز شود و به مرحله بعد صعود کند.
قرعه کشــی دور بعدی مســابقات جام حذفــی فوتبال ،با حضور تیمهــای لیگ برتری
برگزار میشــود که تیمهای شهدای قشقایی و فجر شهید سپاسی دو نماینده فارس در این
رقابت ها هستند.

نفرات برتر پیکار های تیروکمان فارس مشخص شدند

ایرنا :پیکارهای تیرو کمان اســتان به مناســبت گرامیداشت هفته بسیج در شیراز برگزار شد و
نفرات برتر نیز مشخص شدند.
رییــس هیات تیر و کمان فارس روز شــنبه به ایرنا گفت :این رقابتها که در رشــته ریکرو
و کامپوند و در بخش بانوان و آقایان بر گزار شــد ،شــرکت کنندگان در رده ســنی نوجوانان و
بزرگساالن به مسافت  ۳۰متر با هم مسابقه دادند.
علی روز یطلب ادامه داد :در رشــته ریکرو آقایان رده سنی بزرگساالن ،محمد فالح از شیراز،
مجتبی پرکاس از مرودشــت و سید محمد مهدی هاشمی نســب از شیراز به ترتیب اول تاسوم
شــدند ،و در رده جوانان هم ،ســینا کهزادی از شیراز قهرمان شــد ،محمد حسن بناکار از فسا
نایب قهرمان شد و علی سامانیان از شیراز بر سکوی سوم ایستاد.
وی اضافه کرد :در رشــته کامپوند بانوان رده بزرگســاالن ،زهرا مرادیان از جهرم نشان طال
گرفت ،طیبه تقی زاده از جهرم صاحب مدال نقره شــد و بهاره علیپور از فســا هم مدال برنز را
به خود اختصاص داد و در بخش آقایان هم امیرعلی اطمینانی از مرودشــت و علی اســدی از
شیراز به ترتیب اول و دوم شدند.
همچنین در رشــته ریکرو بانوان و در رده ســنی جوانان ،راضیه بنایی از فسا ،آیسا یگانه فر از
جهرم و فاطمه بنایی از فســا به ترتیب اول تا سوم شدند و در رده بزرگساالن هم اسما نعمتی از
شیراز بر سکوی قهرمانی ایستاد ،کیمیا قناعتیان و نگین رحمانیان هر  2از جهرم به ترتیب دوم و
سوم شدند و در رشته کامپوند بانوان رده نوجوانان ویانا منصوری از شیراز اول شد.
در این مسابقات که در زمین اختصاصی تیر و کمان ورزشگاه شهید دستغیب شیراز برگزار شد،
کماندارانی از شهرهای شیراز ،جهرم ،فسا و مرودشت شرکت داشتند.

برترینهای موتورکراس کشور در آباده معرفی شدند

رقابت   های موتور کراس کشور با برتری نفرات برتر در آباده به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،نخستین دوره مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور
در  ۶کالس و از  ۶۵سی سی تا  ۴۵۰سی سی در ردههای سنی نونهاالن ،جوانان و پیشکسوتان
برگزار شــد .این مســابقات با حضور صد ورزشکار از  ۱۰اســتان به مدت  2روز در پیست موتور
سواری آباده برگزار شد.
پس از دو روز رقابت بین شرکت کنندگان تیمهای کرمان ،فارس و قزوین به ترتیب مقامهای
اول تا سوم این دوره از رقابتها را از آن خود کردند.
در پایان نیز تیم فارس با  105امتیاز دوم شــد و مقام   های اول تا سوم نیز به کرمان و قزوین
رسید.

معصومه اسماعیلزاده:

مشکل بسکتبال زنان تکنیک و تاکتیک است نه بازیکن!
معصومه اســماعیلزاده میگوید بســکتبال
زنان ایران از نظر تکنیکی و تاکتیکی از بسیاری
تیمها عقبتر اســت و باید روی پایه و امکانات
سرمایهگذاری کرد.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی بســکتبال زنان
ایران برای اولین بار بعد از انقالب به رقابتهای
قهرمانــی دســته دوم آســیا اعــزام شــد و با
چهار شکست پیاپی مقابل لبنان ،سوریه (دوبار) و
اندونزی بین  ۶تیم حاضر در این دسته در جایگاه
ششم قرار گرفت.
در پایان این مســابقات تیمهای لبنان ،اردن،
اندونزی ،قزاقستان ،سوریه و ایران به ترتیب اول
تا ششــم شــدند و لبنان هم به دسته اول آسیا
صعود کرد.
معصومــه اســماعیلزاده در مــورد عملکرد
تیم ایران در کاپ آســیا به ایســنا گفت :سطح
مسابقات باال بود و بازی کردن با تیمهای عربی
در کشــورهای عربی از نظر داوری و بازیکنان
تبعهشان سخت است .البته ما خیلی خوب بازی
کردیم اما اشــتباهاتی داشــتیم و هر تیمی   که
اشتباه کمتری داشته باشــد ،موفقتر است ،اما
به عنوان تیمی   که بعد از ســالها برای اولین بار
به مسابقاتی در این سطح وارد شد ،خیلی نتیجه
بدی نبود.
او در ادامه افزود :هرچند متاســفانه در همه

مسابقات شکست خوردیم اما رقبایمان را اذیت
کردیــم .با دو امتیاز اختالف از لبنان شکســت
خوردیــم ،در صورتی که این تیم در فینال اردن
را بــا  ۴۰امتیاز اختالف از پیش رو برداشــت و
قهرمان شــد .اگر تیم ما بازی   هــای تدارکاتی
داشــته باشد تا ایرادات خود را رفع کند ،قطعا در
مسابقات رسمی   خیلی نتیجه بهتری میگیرد.
این ملیپوش بسکتبال در پاسخ به این سوال
که از عملکــرد تیم راضی هســتید ،بیان کرد:
از آنجایی که روی ســکو نرفتیــم ،راضیکننده
نبود .البته فدراســیون و کادر فنی تالش کردند

تا نتیجه بگیریم اما براســاس داشــتههایمان و
همت و غیرت بازیکنــان ،نتیجه بدی نگرفتیم
امــا میتوان با برنامهریزی ،امکانات و شــرایط
بهتر و بازیهای تدارکاتی نتایج بهتری کســب
کــرد .اگر قبل از کاپ آســیا در بازی تدارکاتی
محک میخوردیم ،قطعا از نظر روانی ،تکنیکی
و تاکتیکــی آمادهتر میشــدیم .ســایر تیمها
اعزامهای زیادی دارند و این مسابقات برایشان
عادی شده است در حالی که ما تنها در مسابقات
رسمی   شرکت میکنیم.
او در مورد حاشیههای انتخاب بازیکنان و تاثیر

آن بر تیم اظهار کرد :حواشی روی تیم تاثیرگذار
نبود چون بازیکنان هدف بزرگی داشــتند .مربی
قطعا بر اساس یکسری شرایط و عوامل تصمیم
میگیرد و دوست ندارد یک بازیکن خوب را خط
بزند و بازیکن بد را با خود ببرد .در ســه نفره و
پنج نفره هر موقع کسی خط خورده این حواشی
وجود داشــته است .از نظر من نتیجه به بودن یا
نبودن یک بازیکن نیســت چون از نظر تکنیکی
و تاکتیکی از خیلی تیمها عقبتر هستیم و باید
این واقعیت را بپذیریم .ایران تیمی   نیســت که
با وجود یک بازیکن روی ســکو بــرود یا نرود.
شرایط و عوامل دیگر مهمتر هستند و باید روی
پایه و امکانات کار کرد.
اسماعیلزاده در مورد اینکه بعد از مصدومیت
او و تینا عیسائیان دیگر جایگزینی وجود نداشت،
بیان کرد :متاســفانه اگر به لیگ هم دقت کنید،
بازیکن ســنتری که بتوان روی او حســاب باز
کرد و مانور داد ،کم داریم که این یک هشــدار
اســت .ما به بازیکنان جوان نیاز داریم تا در کنار
باتجربههــا قرار بگیرند .اگــر برخی از بازیکنان
نسل ما کنار بروند ،فکر نمیکنم کسی جایشان
را بگیــرد و این خیلی بد اســت .امیدوارم روی
پایه بیشتر سرمایهگذاری کنند ،بازیکنان بهتری
را آمــوزش بدهنــد و به تیم باشــگاهی و ملی
کمک کنند.

زهره کودایی:

دستمزد فوتبالیستهای زن یک دهم بازیکنان مرد نیست
دروازه بــان تیم ملی فوتبال بانوان با انتقــاد از تفاوتی که بین
دســتمزد فوتبالیســت   های زن و مرد وجود دارد ،گفت :دســتمزد
بازیکنان زن یک دهم بازیکنان مرد نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر ،زهره کودایی درباره ســختی   های که
در حرفه خود به عنوان دروازه بان تیم ملی بانوان متحمل شده است
گفت :اطمینان داشتم یک روز این اتفاقات خوب رخ می   دهد و باعث
شــد تیم ملی برای اولین بار به جام ملت   های آســیا صعود کند که
امیدوارم این صعود هم مبارک همه مردم باشد.
وی دربــاره زندگی خود نیــز عنوان کرد :اصالتــا بختیاری و از
شهرســتان ایذه هستم و اکنون با خانواده در اهواز زندگی می   کنیم.
هفت خواهر هستیم و یک برادر و همیشه به این فکر می   کردم که
روزی جواب سختی   های که بر من گذشت را خواهم گرفت.
کودایی که در برنامه بسته پیشنهادی شبکه دو سیما حضور پیدا
کرده بود با اشــاره به سختی   هایی که در زندگی متحمل شده است
بیان کرد :بعد از فوت پدرم شــرایط خانوادگی ســخت تر شد .وضع
مالی خوبی نداشــتیم باید کار می   کردم روزی بود کرایه نداشتم که

تمرین کنم و به سختی سر تمرین می   رفتم ،اما به این فکر می   کردم
که باید کار کنم و به خانواده ام کمک کنم .بعد از فوت پدرم در کنار
ورزش کار می   کــردم و نجاری می   کردم تا از خانواده حمایت کنم.
این بازیکن تیم ملی بانوان درباره نتایج بازی   های اخیر یادآور شد:
در تاشــکند که دو پنالتی را گرفتم حس خیلی خوبی داشــت و خدا
خواست ،فکر می   کنم خدا به دلم نگاه کرد و در پنالتی   ها خواست او
و دعای مادرم بود و خدا را شکر که نتیجه گرفتیم.
وی دربــاره تیم   های مــورد عالقه اش نیز گفــت :من االن در
ذوب آهن بازی می   کنم و این افتخارم اســت و همیشــه عرق به
خوزســتان داشته ام که خیلی مردم مظلومی   هســتند .تیم پاریسن
ژرمن و مســی بازیکن مورد عالقه ام است و درمیان گلر   ها مانوئل
نویر اولویت اول است.
این دروازه بان در پاســخ به سوال لواســانی درباره تبعیض بین
بازیکنان مرد و زن در میزان دســتمزد توضیح داد :متاســفانه ما از
این پول   ها نمی   گیریم .سقف دستمزد در تیم   های بانوان نزدیک به
پانصد میلیون برای یک فصل است ولی فقط سه یا چهار تیم هستند

که چنین رقمی   می   دهند و اکثر تیم   ها اسپانسر ندارند.
وی در پاســخ به مجری و رقم   های میلیاردی بازیکنان مرد که
زنان یک دهم بازیکنان مرد هم نمی   گیرند ،اظهار کرد :دقیقا درست
اســت .با توجه به اینکه تیم ملی برای اولین بار به جام ملت   ها رفت
قراردادها بهتر شد ولی نسبت به آقایون همچنان خیلی پایین است
و امیدوارم نگاه   ها بهتر شود.
کودایی همچنین درباره اتهام اردنی   ها به خودش بیان کرد :اتهام
این یکی دو هفته خیلی به من و خانواده ام سخت گذشت و دردناک
بود ولی تحمل کردیم .االن حالم خوب اســت و تشکر ویژه از مردم
دارم که جویای احوالم بودند.
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مدیرکل میراث فرهنگی فارس خبر داد:

اعالم ثبت ملی  ۹میراث ناملموس در فارس

احمد     رضا سهرابی

ایرنــا :مدیرکل میــراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی استان
فارس گفــت :در نامههــای جداگانه
قائــم مقــام وزرات و معــاون میراث
فرهنگــی مراتــب ثبت ملــی  ۹اثر
ناملموس اســتان فارس به اســتاندار
ابالغ شد.
روابطعمومــی    اداره کل میــراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی
استان فارس ،شنبه در مطلب ارسالی
از قول   هادی شهدوســت شــیرازی
افــزود :این آثــار به منظــور اجرای
ماده یک از قانون تشــکیل ســازمان
میراثفرهنگی و گردشــگری مصوب
ســال  ۱۳۸۲و مــواد  ۱۱و  ۱۲از
قانون الحاق جمهوری اسالمی   ایران
بــه کنوانســیون بینالمللــی حفــظ
میراثفرهنگی ناملموس مصوب سال
 ۱۳۸۴و مواد دو و سه آییننامه اجرایی
قانــون مذکور مصــوب  ۶بهمن ماه
 ۱۴۰۰هیــأت محتــرم وزیــران و با
رعایــت مقــررات آییننامــه اجرایی
مذکــور ،میراثفرهنگی ناملموس در
تاریــخ  ۱۱مهرماه  ،۱۴۰۰به شــماره
 ۲۴۰۹در فهرست ملی میراثفرهنگی
ناملموس به ثبت رسیده است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری
ایرنــا :پایتختی کتاب عنوان فاخری بود که بر قامت ُپرشــکوه
ادبی شــهر شیراز نشست تا به تکریم از سابقه فرهنگی این خطه،
برای چندی آمال فرهنگوران این شهر را تحقق بخشد اما به گفته
برخی از اهالی فرهنگ ،ظهور غیرمنتظره کرونا ،نقش شیراز را در
این عرصه ناتمام گذاشت.
شهر شــیراز که گنجینه غنی فرهنگ و ادب ایران زمین است
و در سرتاســر آن می   توان پیوند تاریخ ،فرهنگ و ادب را به تماشا
نشست در بهمنماه  ۱۳۹۸در آیینی به عنوان پایتخت کتاب ایران
در سال  ۹۹معرفی شد.
تکاپوهای شیراز برای پایتخت کتاب شدن
این در حالی بود که این شــهر پــس از چندین دوره تالش و
کوشــش فراوان برای تقویت جایگاه کتاب و کتابخوانی موفق به
کســب لقب پایتخت کتاب ایران شده بود .شــیراز در دوره   های
مختلف تمام تالش خود را برای کســب این عنوان به کار گرفت.
هرچند این کالنشــهر از نخســتین دوره رقابتهای کسب عنوان
پایتختی کتاب ایران در ســال  ۱۳۹۳بازمانــد اما در دومین دوره
این جشــنواره در سال  ۱۳۹۴توانســت در میان پنج شهر نخست
قرار گیرد و در ســال  ۹۵به رتبه سوم دست یافت .در دوره چهارم
این رویداد که شــهر صدرا از استان فارس موفق به کسب عنوان
شــهر خالق کتابخوان شد ،باز هم شــیراز نتوانست لقب پایتختی
کتاب را از آن خود کند .در دوره پنجم ،شــیراز ،اوز الرســتان و
صدرا از اســتان فارس برای کسب عنوان پایتختی کتاب ایران در
جمع نامزدهای نهایی قرار گرفتند ،همچنین  ۲روســتای جایدشت
از توابع شهرستان فیروزآباد و روستای کریشکی از توابع شهرستان
الرســتان توانستند به جمع  ١٠روســتای برگزیده نهایی جشنواره
روستاها و شهرهای دوستدار کتاب راه یابند.
مجالی که کوتاه بود
در نهایت پس از برگزاری پنج دوره از این رویداد ،شیراز که نماد
شهر فرهنگ و ادب ایرانزمین است در دوره ششم موفق شد این
عنوان را به خود اختصاص دهد .اما هنوز طعم شــیرین این شعف
بر کام فرهنگوران و کتابدوستان شیراز جاری نشده بود که شیوع
ناگهانی کرونا تمام معادالت پیشــین را برای برگزاری رویدادهای
فرهنگی به هم ریخت و عزم فرهنگوران و فرهنگدوســتان برای
اجرای برنامههای مربوط به پایتختی کتاب در شــیراز ناکام ماند و
بحران کرونا لذت این کامیابی را ربود.
چهارم اســفندماه  ۱۳۹۸بــود که اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی   فارس تمامی   فعالیتهای فرهنگی را به دلیل گســترش
کرونا تا مدتی نامعلوم متوقف ســاخت و شــش ماه اول سال ۹۹
نیز بــه امید رخت بربســتن این بیماری منحــوس و آغاز دوباره
فعالیتهای فرهنگی گذشت.
لغو نمایشگاه کتاب تهران یکی از اتفاقات تلخ دوران کرونا بود
که موجب شد ناشران اســتان فارس از معرفی خود و نویسندگان
مطرح شــیراز در این گردهمایی ملی باز بمانند .افزون براین ،قرار
بود نمایشــگاههای موضوعی و فصلی کتاب برای متخصصان هر
حوزه دایر شــود که آن نیز عملی نشــد ،افتتــاح و بهرهبرداری از
طرحهای عمرانی مربوط به حوزه کتاب هم به تعویق افتاد.
دستاوردهای پایتختی کتاب در شیراز
البته کالنبرنامههایی همچون بازسازی قدیمیترین کتابخانه
در جنوب ایران یعنی کتابخانه شــهید دســتغیب با قدمتی بیش از
 ۶۰ســال ،تعیین تکلیــف زمین کتابخانه مرکزی شــیراز پس از
ســالها کشاکش ،کلنگ زنی باغ کتاب شــیراز و اعالم برندگان
جایزه انتخاب کتاب ســال فارس برگزار شد و شهرداری شیراز هم
اقدامات قابل توجهی برای پیوســتن این شهر به جمع نامزدهای
پایتختی کتاب جهان انجام داد.
با این حال فرهنگوران و کتابدوســتان شــیرازی که به دلیل
شیوع کرونا ،زمان طالیی برای برگزاری برنامههای این رویداد را
از دســت داده بودند ،تالش کردند تا فرصتی دوباره را برای تحقق
اهداف خود فراهم کنند و به همین منظور خواســتار تمدید عنوان
پایتختی کتاب ایران برای شیراز شــدند .بر همین اساس شورای
سیاســتگذاری پایتختی کتاب ایران ،بنابر درخواســت مسئوالن
فرهنگی شــیراز و با بررسی مدارک ارسالی ،این شهر را به صورت
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و صنایع دستی استان فارس ،ادامه داد:
«مراســم گل غلتان نوزاد در روستای
راده خفر» به شماره « ،۲۴۰۱فال بیت
در طایفه چهارراهی» به شماره ،۲۴۰۲
«مهارت ساخت عروســک گردویی
شهرستان اقلید» به شــماره ،۲۴۰۳
«مهارت پخت آش اسفندی در شمال
فارس» به شــماره « ،۲۴۰۴مهارت
کیســه بافی در شــهر دژ کرد اقلید»
بــه شــماره « ،۲۴۰۵مراســم تعزیه
شاهچراغ در شیراز» به شماره ،۲۴۰۶
«مهــارت ســاخت چیق در عشــایر
فارس» به شــماره « ،۲۴۰۷مهارت
تهیه شیرینی حلقه چی در ایزدخواست
آباده» به شماره « ،۲۴۰۸غرود بازی

پایتختی کتاب شیراز؛ راههای رفته و نرفته
قطعی تا شــهریور  ۱۴۰۰پایتخت کتاب اعــام کرد و این اتفاق
موجب شــد شیراز تا شــهریورماه  ۱۴۰۰به عنوان پایتخت کتاب
باقی بماند.
موانع و مشــکالت موجود در اجــرای برنامههای
پایتختی کتاب در شیراز
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی   فارس معتقد
است :شیراز پنج ســال برای کسب عنوان پایتختی کتاب تالش
کرد و هر ســال هم با شــرکت در رویداد فرهنگی پایتخت کتاب
ایران ،جزو پنج شــهر اول معرفی میشد .دو سال نیز عنوان شهر
خالق کتابخوانی را از آن خود کرد .اما در آن دوران به دلیل اینکه
شهرداری و شورای شهر پای کار نمی   آمدند موفق به کسب عنوان
پایتختی کتاب نشدیم.
مهدی امیدبخش در گفتگو با ایرنا اظهار کرد :شــیراز در اواخر
سال  ۹۹به واسطه اتفاقات خوبی که در سال  ۹۸و  ۹۹در حوزه
کتاب و کتابخوانی در این شهر رقم خورد به عنوان
پایتخت کتاب ایران معرفی شــد اما پس از
کسب این لقب دو عامل مانع از اجرای
طرحها و برنامههایمان برای استفاده
از ظرفیت پایتختی کتاب در شــیراز
شــد .امیدبخش اضافه کرد :پس از
شــیوع کرونــا و متوقــف شــدن
فعالیتهای فرهنگی
تمام تالش خود
را به کار گرفتیم
تــا بســیاری از
برنامهها را

از طریق فضــای مجازی برگــزار کنیم
اما بــرای اجرای برخی از برنامههایی کــه باید به صورت میدانی
برگزار میشد نیاز به حضور فیزیکی در برخی از اماکن داشتیم که
متأسفانه گسترش کرونا مانع از اجرای این برنامهها شد.
معاون اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی   فارس عنوان داشت:
تغییر و تحوالت در سازمان شهرداری نیز باعث شد که ساماندهی
پروژههای عمرانی در اولویت شهردار سابق قرار بگیرد و تیم جدید
شهرداری و شــورا هم زمانی بر سرکار آمد ،که فرصت چندانی تا
پایان موعد تمدید شده برای پایتختی کتاب نمانده بود.
وی افزود :تندیس و لوح پایتختی کتاب معموال به شهردار اعطا
میشود .لذا شهرداری و شورای شهر نقش بسزایی در حوزه ترویج
کتاب و کتابخوانی دارند .شــهرداریها جزو بدنه دولت محسوب
نمیشوند و در عین حال ،میتوانند سهم بسزایی در پیشبرد اهداف
تعیین شــده در حوزه کتاب و کتابخوانی داشته باشند .در حقیقت
شهرداران به عنوان ســکاندار تمام مسائل فرهنگی در کشورهای
توسعه یافته به شمار میروند.
وی اظهار کرد :یک شــهر زمانی میتوانــد به عنوان پایتخت
کتاب به موفقیتهای قابل توجهی دست یابد که همه دستگاههای
فرهنگی در این زمینه تالش کنند .نباید اداره کل فرهنگ و ارشاد
اســامی   به عنوان تنها متولی این امر قلمداد شود .ثبت عملکرد و
تعامل و همکاری دســتگاههای مختلف فرهنگی در مستنداتی که
برای کسب این عنوان ارائه میشود ،ضروری است.
امیدبخش ادامه داد :در گزارشــی که برای کسب این عنوان به
شورای سیاســتگذاری پایتختی کتاب ایران ارسال میکنیم ،باید

مستندات کافی و قابل اجرا در رابطه با اقداماتی که در زمینه ترویج
کتــاب و کتابخوانی انجام دادهایــم ،برنامههایمان برای پایتختی
کتاب و نحوه مشارکت تمام دستگاهها را ارائه بدهیم.
وی یــادآوری کرد :همچنیــن اقدامات انجام شــده در حوزه
شــهروندی ،یکی از مواردی است که به کســب عنوان پایتختی
کتاب کمک زیادی میکند .البته ما سعی کردیم توجه بسیاری به
این موضوع داشــته باشیم و برنامه   های خود را با رویکرد شهروند
محور پیش ببریم ،اما کرونا مانع از اجرای بســیاری از برنامه   های
شــهروندمحور ما شــد .البته پایتختی کتاب برای شیراز اتفاقات
خوبی از جمله توســعه زیرساختها در حوزه کتاب و کتابخوانی را
رقم زد که قطعا شــاهد ثمرات این اقدامات در آینده خواهیم بود.
وی بیـــــان کـــرد :خوشبختــانه
امســال اوز الرستان توانســته است با
کارنامه خوبــی در هفتمیــن رویداد
انتخــاب و معرفــی
کتاب ایران

شرکت
کنــد و
بــه مرحله
نیمه نهایی راه
یابد.
معــاون اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی   فارس ،ابراز کرد :هر
سال شاهد حضور اوز در این رویداد و
رقابت سرسختانهاش با شهرهای بزرگ ایران و
همچنین استمرار برنامههای ترویج کتابخوانی در این شهر
بوده و هســتیم .امیدوارم که این شهر خوب فرهنگی امسال بتواند
عنوان پایتختی کتاب را برای استان فارس به ارمغان بیاورد.
شیراز شــهری موفق در ترویج فرهنگ مطالعه و
کتابخوانی بین آحاد مردم
دبیر سابق ســتاد شهرها و روستاهای دوســتدار کتاب استان
فارس هم معتقد اســت که شــیراز با وجود کرونا در مقایســه با
ســایر شهرهایی که پیش از این پایتخت کتاب ایران بودهاند ،بهتر
توانســت به ترویج کتاب و کتابخوانی در میان عموم مردم کمک
کند اما از دستگاههای دولتی توقع بیشتری برای استفاده از ظرفیت
پایتختی کتاب در شیراز را داشتیم.
حســن دهقان در گفتگو با ایرنا اظهار کرد :در برخی از شهرها
تنهــا اداره کل کتابخانههای عمومی   یا شــهرداری و یا اداره کل
فرهنگ و ارشاد اســامی   متولی این امر میشدند اما در شیراز ما
شاهد تعامل و همکاری دستگاههای مختلف دولتی در زمینه ترویج
فرهنگ کتاب و کتابخوانی بودیم.
دهقــان ادامه داد :با توجه به اینکه شــیراز موفق شــد عنوان
پایتختی کتاب را کســب کند و این کالنشهر در فضای فرهنگی و
سیاسی کشــور دارای قدرت چانه زنی باالیی است ،انتظار داشتیم
که شرایطی فراهم شود تا از این ظرفیت برای ایجاد زیرساختهای
الزم بهره بیشتری ببریم.
برگزیده چهارمین جشنواره مروجان کتابخوانی کشور بیان کرد:
شــیراز از معدود کالنشهرهای کشور اســت که کتابخانه مرکزی
ندارد و ما میتوانســتیم در این مدت مشــکالت مربوط به صدور
مجوز و خألهای قانونی که برای احداث این کتابخانه وجود داشت

در شــهر لپویی زرقان » از جمله آثار
به ثبت رسیده در فهرست ملی میراث
فرهنگی ناملموس به شمار میرود.
میراث فرهنگی ناملموس به تولیدات
و فرایندهای فرهنگی گفته میشــود
که با گذشــت زمان و از نســلهای
پیشــین باقی ماند ه است .مانند ترانه،
موســیقی ،رقص ،آییــن ،توانمندی
خاص ،آشپزی ،هنر  ،صنایع دستی و
برخی جشنوارهها.
میــراث ناملمــوس قابلیت ذخیره
در محــل فیزیکی مانند مــوزه ندارد
ولــی از طریــق ابزارها و وســایلی
که در آنهــا بهکار رفتهانــد قابلیت
تجربهکردن را دارد.

را سریعتر برطرف کنیم .هرچند شهرداری و شورای شهر مصوبات
بسیار خوبی داشتند اما برای توسعه زیرساختها و ایجاد سالنهای
مطالعه میبایست مصوبههای قویتری ارائه میشد.
وی بیان داشــت :عنــوان پایتختی کتاب به شــهرهایی اعطا
میشود که در وهله اول از پیشینه خوبی در حوزه کتاب و کتابخوانی
بهره ببرند و از لحاظ فرهنگی نیز در جایگاه مطلوبی قرار داشــته
باشند .در واقع شــهرهایی این عنوان را کسب میکنند که بتوانند
از قابلیتهای ســازمانهای مردم نهاد ،بخش دولتی و خصوصی
به منظور توســعه کتــاب و کتابخوانی به خوبی اســتفاده کنند.
دهقان به پیشــینه شــیراز در حوزه فرهنگ اشاره کرد و گفت:
شــیراز از پیشــینه خوبی در حوزه فرهنگ و ادب بهره میبرد و از
دوران گذشته شــاهد راهاندازی بزرگترین کتابخانهها در این شهر
بودهایم .در دوران معاصر هــم اقدامات فرهنگی ارزندهای در این
شهر انجام شده است و همین سبب شد متولیان فرهنگی در شیراز
تمــام تالش خود را بــه کار گرفته تا با انجــام فعالیتهای قابل
توجهی در زمینه ترویج کتاب و کتابخوانی ،لقب پایتختی کتاب
را برای شیراز به ارمغان بیاورند.
دبیر انجمن اهل قلم فارس بیان داشــت :این اقدامات خوب
موجب شــکلگیری شــبکههای ترویج کتابخوانی و هم افزایی
دستگاههای دولتی مختلف در شهر شیراز شد .البته در اواخر سال ۹۸
که شیراز موفق به کسب عنوان پایتختی کتاب ایران شد و قرار بود
طرحها و برنامههای مرتبط با پایتختی کتاب را برگزار کند ،با شیوع
کرونا روبهرو شــدیم و گسترش این بیماری باعث متوقف شدن و
کمرنگ شدن فعالیتهای فرهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی شد.
دهقــان یادآور شــد :پایتختی کتاب یک ظرفیت برای شــهرها
محســوب می   شــود تا اهالی فرهنگ بتوانند با بهرهگیری از این
ظرفیت در مسیر توســعه فرهنگ مطالعه که یکی از ارکان اصلی
پیشرفت و تعالی در یک جامعه مدنی به شمار میرود ،گام بردارند.
البته قرار نیســت که هر شــهری به عنوان پایتخت کتاب معرفی
میشود از تمام این ظرفیت برخوردار شود.
این فعال فرهنگی و رســانهای ،اضافه کرد :اگرچه ادامه یافتن
شــیوع کرونا موجب شــد که اقدامات جدی در حوزه نرمافزاری
صورت نگیرد اما در بخش سختافزاری ،اقدامات خوبی انجام شد.
به عنوان مثال آغاز پروژه ترمیم و بازسازی اساسی کتابخانه شهید
آیتا ...دستغیب ،تعیین تکلیف شدن مکان کتابخانه مرکزی شیراز
و راهاندازی هشت کتابخانه عمومی   در فرهنگسراهای شهرداری از
اتفاقات قابل توجهی بود که در طول این مدت رقم خورد.
وی یادآور شــد :میتوان گفت فضای کتابخانهای در مساحتی
بیش از هزار و ۲۰۰مترمربع از فرهنگســراهای شــهرداری شیراز
ایجاد شد و نزدیک به  ۳۰تا  ۳۵هزار جلد کتاب در این کتابخانهها
قرار گرفت .همچنین اولین کتابخانه عمومی   ســیار شــیراز به نام
مســیر دانایی راهاندازی شــد .ایجاد شــبکههای مختلف ترویج
کتابخوانی و مجهز شــدن اغلب ایســتگاههای آتشنشانی شیراز
به کتابخانه در گردش ،راهاندازی و رونمایی ســامانه مســابقات و
آزمونهای الکترونیک کتابخوانی ،برگزاری هفت مسابقه مجازی
کتابخوانی ،نامگذاری بوستان کتاب و احداث بوستان مطالعه نیز از
دیگر اقدامات خوبی بود که در طول این مدت انجام شد.
وی ادامه داد :شــیراز سال گذشته به عنوان تنها نماینده ایران
از سوی کمیسیون ملی یونسکو برای کسب عنوان پایتختی کتاب
جهان معرفی شد و تا مراحل خوبی هم پیش رفت.
دهقان اظهار داشــت :البته عنوان پایتختی کتاب عنوانی است
که اگر یک شــهر موفق به کســب این لقب شــود عضو شبکه
شــهرهای پایتخت کتاب خواهد شــد .لذا میتوان از ظرفیتهای
کسب این عنوان در سالهای آینده هم بهره ببریم.
مســئول ســابق دبیرخانه دائمی   ترویج کتابخوانی شیراز ،ابراز
کــرد :امیدواریم بتوانیــم از ظرفیت پایتختی کتاب در ســالهای
آینــده بــرای توســعه زیرســاختهای الزم در حــوزه کتاب و
کتابخوانــی مانند احداث کتابخانهها و ســالنهای مطالعه بزرگ،
ایجاد کتابفروشیهای وســیع ،فراهم کردن شرایط برای اعطای
تسهیالت و اخذ معافیتهای مالیاتی و عوارضی مشخص و مدون
به کتابفروشیها به خوبی استفاده کنیم.

مرا در آغوشت با باد ببر
سید جواد حسینینژاد

«بهر دیار که رفتم
به هر چمن که رسیدم
به آب دیده نوشتم
که یار جای تو خالیست»...
چیزی نمانده اســت تا دویست سال از این نوشتهی خوش
بر دیوا ِر "خانــهی مقدس" بگذرد .برای من همه چیز گِرد هم
آمده اســت تا شیرینی شــگفتش را با جان بیامیزم و آ ُمختهی
شورش شوم.
َ
اگر به این خانه پا نگذاشــته بودم (که گذاشتهام) ،این دیوار
را ندیــده بودم (که دیدهام) و از مرد ِم این کوی و شــهر نبودم
(که هســتم) نیز ،با دیدن همیــن نگاره ،بــوی کاهگِل و یا ِد
مادربــزرگان و پدر اندر پدر در یادم میپیچید و زنده میشــد.
زندگیای که در رگ و پی این خانه روان بوده و هنوز هم هست.
خانهای که در آن کســانی زیســته و رفت و آمد داشتهاند با
خانهی نو از زمین تا آســمان دوری دارد .برای خانهی نو آینه
میبرند تا روشنی رویت را در آن ببینی و بیگانه نباشی .تا خانه
با تو بیامیزد و تَ َنش خَ س بگیرد.
خانهی کهنه بوی تن و جان آدمی   میدهد .رنگ دوســتی و
مهر دارد .آغوشــش گشوده و گرم است اگر چه پس از سالیانی
به سراغش رفته باشــند .خانه چون آدمی است و در تنهایی و
رهاشــدگی جان میکند و چون به سویش بازگشتی ،او نیز بر
تو گشــاده میشــود .خانههای کهن ،در و دریچههایی جدا از
پنجرههایی دارند که با
چشم سر میبینیم.
ِ
   خون خانه اســت ،روان اســت ،جان است و خانه تن
آدمی ِ
تن خاکی زندگی .تنی که چیزی را از یاد نمیبرد و همه
استِ ،
چیز را بر پوســت و رگ و پی خود نگاه میدارد .خانه چیزی را
فراموش نمیکند اگر چه خود از فراموشــان باشد .تنانگیاش
نه چون آدمی   که چون جانش زدوده شــد ،به خاک بازمیگردد
خون دیگری بسپارد.
تن شــگفت را به روان و ِ
که میتواند این ِ
اگر به کلنگش درنیفکنند و همســایگانش را نیازارند ،ســال از

پس ســال بمانــد و در و دیوارش گواهی بدهنــد که مرا با تو
ِ
سر و کاری هست.
جایی اگر تن خاکیاش را خستی ،باز هم خاکش نه گور که
درخت
درختان افسانهای است که کم از
خانهی گیاه و ُرستنگا ِه
ِ
ِ
زندگی ندارند .نیرو و شــور و زندگی و یادماندههایش را در رگ
برگ گیاه میدواند تا به «آفتاب ســامی   دوباره» دهد ،چنان
و ِ
که پی و بنیادش با ریشهی رزهای سترگ و نارنجان و ت َُرنجان
درآمیخته بود.
فرش را نه از نا ِم کســی که
خانه ،مقدس اســت و پاکی و َّ
از آنچه به آدمی   ارزانی داشــته میگیــرد .که مگر ُکجا به ُجز
دیــوا ِر خانه میتوان ،این شــیدایی و دورافتادگی را «روان در
روزگاران» کرد .روزی که ما نیســتیم و جســت و کاو و جای
اشــک ما بر گونهی دیوارش برجاســت که« :بهر دیار که
پای
ِ
رفتم /به هر چمن که رسیدم /به آب دیده نوشتم /که یار جای
تو خالیست.»...
(دیوار نوشتهی ســال  ۱۲۶۰مهشیدی /اســتهبان /نگاره:
حسین بحرالعلومی ۱۳۹۵ /خورشیدی)
یکشنبه ۳۰ /آبان  ۱۴۰۰خورشیدی

عواید «قهرمان» به زندانیان مالی رسید

روز چهارشــنبه ســوم آذر ،اکران خیریه «قهرمان» ساخته
اصغر فرهادی در شهر شیراز برگزار شد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقــل از روابط عمومی   فیلم،
روز چهارشــنبه سوم آذر ،اکران خیریه «قهرمان» ساخته اصغر
فرهادی در شهر شیراز با حضور امیر جدیدی ،سحر گلدوست و
بازیگران شیرازی این فیلم سینمایی برگزار شد.
 ۱۰۰درصد درآمد حاصل از فروش بلیتها و همچنین همت
عالی تماشاگران و مخاطبان این فیلم سینمایی در هنر شهر آفتاب
شــیراز در این مراسم ،صرف آزاد کردن زندانیان مالی میشود.
در این مراســم مبلغ  ۷۵میلیون و  ۱۲۰هزار تومان از حضور
تماشــاگران و همت عالی آنها جمعآوری شــد که به منظور
آزاد کردن زندانیها به ســتاد آزادی زندانیان استان فارس داده
شده است.

