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رهبـر انقالب در حکمی حجتاالسلام موسـیپور را به ریاسـت شـورای هماهنگـی تبلیغات
اسلامی منصوب کردند.حضـرت آیتاللـه خامنـهای رهبر معظـم انقالب اسلامی با پذیرش
اسـتعفای آیتاللـه جنتـی و تقدیر از زحمات ایشـان؛ طـی حکمی ...
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آغاز مذاکرات در وین برای «لغو تحریمها»
دور جدیـد مذاکـرات ایـران و  ۴+۱و آمریـکا در سـطح معاونـان و مدیـران سیاسـی وزیـران خارجه این کشـورها در
هتـل کوبـورگ ویـن آغـاز بـه کار کـرد .علـی باقـری معـاون سیاسـی وزیـر امـور خارجـه کشـورمان ریاسـت هیأت
ایرانـی را بـه عهـده دارد .در ایـن مذاکـرات همچنیـن مهـدی صفـری معـاون دیپلماسـی اقتصـادی ،رضـا نجفـی

معـاون امـور حقوقـی و بیـن المللـی وزارت امـور خارجـه ،غالمرضـا پناهـی معـاون امـور ارزی و بین الملـل بانک
مرکـزی ،علـی فکـری معـاون وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی ،احمـد اسـدزاده سرپرسـت معاونـت بیـن الملـل و
بازرگانـی وزارت نفـت و ابراهیـم شـیبانی رییـس کمیسـیون اقتصـادی شـورای راهبـردی روابط خارجی بـه همراه

تیم هـای کارشناسیشـان علـی باقـری را همراهـی می کننـد .شـایان ذکـر اسـت ترکیـب هیـأت اصلـی مذاکـره
کننـده بـه سرپرسـتی علـی باقـری تقریبـا همـان ترکیـب قبلی اسـت و تغییـر قابـل توجهی نداشـته اسـت .جوزپ
بـورل ،رییـس سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا و هماهنـگ کننـده مذاکـرات میـان ایـران و ... ۵+۱
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ایرنـا  :پـرواز بـا بالگـرد آخریـن آرزوی محمـد،
کـودک مبتلا بـه سـرطان خـون بـود کـه دیـروز
بـا کمـک پایـگاه یکم هوانیـروز ارتش و موسسـه
خیریـه بـه نـام «مهـر آیینـان مهـر» محقق شـد.
«محمـد عبـدی» هفـت سـاله از چهـار سـال
گذشـته تا کنـون با نوعی بیمـاری صعب العالج
سـرطان خـون بـه نـام «ای ال ال» دسـت
و پنجـه نـرم میکنـد و آنطـور کـه پزشـکان
می گوینـد فاصلـهای بـا زمینگیـر شـدن نـدارد.
محمـد بـا تشـریفات ویـژه ارتـش بـرای
برآورده شـدن آرزویـش راهـی پایـگاه یکـم
هوانیـروز شـد و پـس از سـوار شـدن بـر بالکـرد
 ۲۱۴هوانیـروز با دسـتگاه شـبیه سـاز بالگرد کبرا
نیـز در فضـای مجـازی اقدام به تیر انـدازی کرد.

پایان سی و دومین جشنواره استانی تئاتر فارس
با شناخت برگزیدگان
12
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گل قیچیبرگردان «طارمی»
نامزد جایزه پوشکاش شد

موسیپور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی شد
ایسـنا:رهبر انقلاب در حکمـی حجتاالسلام
موسـیپور را بـه ریاسـت شـورای هماهنگـی تبلیغـات
اسالمی منصوب کردند.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای رهبـر معظـم انقلاب
اسلامی با پذیـرش اسـتعفای آیتاللـه جنتـی و تقدیـر
از زحمـات ایشـان؛ طـی حکمی حجتاالسلام آقـای
حاج شـیخ محمدحسـین موسـیپور را به سـمت ریاست
شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسلامی منصوب کردنـد.
متن حکم رهبر انقالب به این شرح است:
ایسـنا:دور جدیـد مذاکـرات ایـران و  ۴+۱و آمریـکا در
سـطح معاونـان و مدیـران سیاسـی وزیـران خارجه این
کشـورها در هتـل کوبـورگ ویـن آغـاز بـه کار کرد.
علـی باقـری معـاون سیاسـی وزیـر امـور خارجـه
کشـورمان ریاسـت هیـأت ایرانـی را بـه عهـده دارد.
در ایـن مذاکـرات همچنیـن مهـدی صفـری معـاون
دیپلماسـی اقتصـادی ،رضـا نجفـی معـاون امـور
حقوقـی و بیـن المللـی وزارت امـور خارجـه ،غالمرضـا
پناهـی معـاون امـور ارزی و بیـن الملل بانـک مرکزی،
علـی فکـری معـاون وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی،
احمـد اسـدزاده سرپرسـت معاونـت بیـن الملـل و
بازرگانـی وزارت نفـت و ابراهیـم شـیبانی رییـس
کمیسـیون اقتصادی شـورای راهبـردی روابط خارجی
بـه همـراه تیم هـای کارشناسیشـان علـی باقـری را
همراهـی می کننـد.
شـایان ذکـر اسـت ترکیب هیـأت اصلی مذاکـره کننده
بـه سرپرسـتی علـی باقـری تقریبا همـان ترکیـب قبلی
اسـت و تغییـر قابل توجهی نداشـته اسـت.
جـوزپ بـورل ،رییـس سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا
و هماهنـگ کننـده مذاکـرات میـان ایـران و  ۵+۱بـه
همـراه هیأتهـای سیاسـی و دیپلماتیـک انگلیـس،
آلمان ،فرانسـه ،چین ،روسـیه و آمریـکا در وین حضور
دارنـد .البتـه هیـأت آمریکایـی بـا توجـه بـه خـروج این
کشـور از برجـام بـه طـور مسـتقیم در مذاکـرات حضور
نـدارد و توسـط هماهنگکننـده مذاکـرات در جریـان
جزییـات بحث قـرار می گیـرد .مذاکرات احیـای برجام
در شـش دور قبلـی نیـز بـدون حضـور رسـمی هیأت
آمریکایـی در اتـاق مذاکـرات برگـزار شـد.
مذاکـرات احتمـاال چنـد روز بـه طـول میانجامـد و
هیـچ ضـرب االجلی بـرای پایان ایـن دور از گفتوگوها
در نظـر گرفته نشـده اسـت.
مذاکـرات هسـتهای در آخریـن هفته هـای کاری
دولـت دوازدهـم بـه چارچوبـی مشـخص کـه بتـوان به
یـک توافـق محتمل برای رفـع تحریمهـای غیرقانونی
آمریـکا برسـد ،نزدیـک شـده بـود امـا بـا توجه بـه تعلل
آمریـکا در تصمیـم گیـری و نداشـتن اراده کافـی

الرحمن ّ
بسم الله ّ
الرحیم
شـورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در شـمار نهادهای
قانونـی فعـال و اثرگـذار در طـول چنـد دهـه و منشـأ
بصیرتافزائـی و آرمانگرائـی در بزرگداشـت یادبودهـا
و مناسـبتهای انقلاب اسلامی بوده و در سـایهی
مدیریـت موفـق جنـاب آیتاللـه آقـای جنتـی دامـت
برکاته خدمات ارزشـمندی به کشـور کرده اسـت .اکنون
بـا عنایـت به اسـتعفای جنـاب آقـای جنتی و با تشـکر و
تقدیـر از زحمـات فـراوان ایشـان ،جناب حجتاالسلام
بـرای لغـو تحریمهـا و طـرح برخـی درخواسـتهای
فرابرجامـی ،مذاکـرات بـه نتیجـه نرسـید و بـا
نزدیک شـدن انتخابات ریاسـت جمهـوری در ایران در
عمـل مذاکـرات بـه مـدت سـه مـاه متوقـف شـد.
در عیـن حـال مهـم اسـت بدانیـم بخـش مهمـی از
مشـکالتی کـه اجازه نداد طـی شـش دور مذاکرات در
دولـت گذشـته برجـام بـه مـدار اجرای همـه جانبـه باز
نگـردد چـه بوده اسـت.
فعالیتهـای هسـتهای ایـران بـه ویـژه آن بخـش کـه
از سـال  ۹۷بـه بعـد توسـعه یافتـه اسـت و چگونگـی
بازگشـت بـه تعهـدات هسـتهای در چارچـوب برجـام
موضـوع پیچیـده و سـختی نیسـت بـه علاوه
راسـتی آزمایی از اجـرای تعهـدات هسـتهای در
چارچـوب آژانـس بینالمللی انرژی اتمی نیـز قابل اجرا
و اعتمـاد اسـت امـا اجـرای تعهـدات برجامی آمریـکا و
اروپـا و تضمیـن اجرایـی شدنشـان در طـی زمـان
اجـرا مبهـم و نامطمئـن اسـت .آمریـکا قبـل از خـروج
از برجـام هـم بـه تعهداتـش بـه درسـتی عمـل نکـرد و
انتقادهـای زیـادی را هـم از سـوی ایـران و هـم دیگـر
اعضـای برجـام در پـی داشـت .پـس از آن بـا خـروج
یـک جانبـه از برجـام به شـدت تلاش و تصمیـم چهار
کشـور عضـو دائـم شـورای امنیـت بـه علاوه آلمـان و
نیـز اتحادیـه اروپـا بـرای توافـق با ایـران که مـورد تایید
جامعـه جهانـی نیـز قرار گرفت را زیر سـوال بـرد و دیوار
اعتمـادی کـه در حـال شـکلگیری پـس از یـک دهـه
مناقشـه بـر سـر موضوع هسـتهای بـود را خـراب کرد.
بـا ایـن حـال بـا روی کار آمـدن جـو بایـدن و تاکیـد بـر
بازگشـت بـه برجـام اما رویکـرد جدی و عملی از سـوی
ایـن دولـت مشـاهده نشـد .اول اینکـه آمریکا بازگشـت
بـه برجـام را بـه درخواسـتها و شـروط جدیـدی منـوط
کـرد کـه مـورد توافـق و تاییـد ایـران و حتـی دیگـر
اعضـای برجـام نبود دوم اینکه بسـیاری از تحریمهای
اعمـال شـده علیـه ایـران بعـد  ۱۸اردیبهشـت۹۷
در عمـل تمدیـد و تحکیـم دوبـاره و چندبـاره همـان
تحریم هـای هسـتهای و اقتصـادی در چارچوب برجام
اسـت و دولـت بایـدن تاکیـد دارد کـه ایـن تحریم هـا را

آقـای حاج شـیخ محمدحسـین موسـیپور دام توفیقه را
بـه مدیریـت ایـن شـورا منصـوب می کنـم.
انتظـار میـرود مشـی ایـن شـورا بـه تبعیـت از شـیوهی
راهنمایـان بـزرگ دینـی ،بـر اسـاس تبییـن و عمـق
بخشـی بـه شـعارها و رسـاندن پیـام صادقانـه و
صمیمی بـه دلهـای مخاطبان باشـد .این شـورا از آغاز
بر این اسـاس شـکل گرفتـه و حرکت کـرده و باید هرچه
بیشـتر بـه آن اهتمـام ورزد.
توصیـهی اینجانـب مردمی کـردن بزرگداشـتها ،و

فعـال کردن مسـاجد و نهادهای مردمـی ،و به کارگیری
ابتـکارات و خالقیتهـای جوانـان انقالبـی ،و طـراوت
و تازگـی بخشـیدن بـه مراسـم دینـی و انقالبـی اسـت.
توصیـهی دیگـر چابـک و سـبک کـردن تشـکیالت و
زدودن زائدههـا و فرسـودگیهای آن اسـت.
از خداونـد متعـال توفیقـات ایشـانرا مسـألت میکنـم و
مجـددا از آیتاللـه آقـای جنتـی تشـکر مینمایـم.
ً
ّ
سیدعلی خامنهای
 ۸آذر ۱۴۰۰

آغاز مذاکرات در وین برای "لغو تحریمها"

نمی توانـد لغـو کنـد.
آمریکاییهـا ادعـا میکننـد کـه آمادهانـد بـه تعهـدات
خـود در برجـام بازگردنـد و تحریمهـای مغایـر بـا آن را
بردارنـد ّ ،امـا رفتار آنهـا در مذاکراتی که تـا کنون انجام
شـده ایـن مسـاله را ثابـت نمی کند.
کاظـم غریبآبـادی نماینـده و سـفیر پیشـین ایـران در
آژانـس بیـن المللـی انرژی اتمـی در مرداد سـال جاری
در گفتوگویـی بـا پایـگاه  KHAMENEI.IRدر
رابطـه بـا مواضـع آمریـکا در مذاکـرات تشـریح کرد که
آمریکا:
 .۱کل تفاهـم را بـه پذیـرش بنـدی در خصـوص انجام
گفتوگوهـای آتـی در مـورد مسـائل منطقـهای گـره
کاملا بـا موضـوع مذاکـرات غیرمرتبـط و
زدنـد کـه
ً
مضـر اسـت .رفـع برخـی تحریمهـا و همچنیـن خروج
نـام سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی از فهرسـت
مسـتقیما بـه پذیـرش ایـن بند
گروههـای تروریسـتی را
ً
منـوط کردنـد.
 .۲حاضـر بـه لغـو دسـتور اجرایـی تحریـم تسـلیحات
کاملا بـا قطعنامـهی ۲۲۳۱
متعـارف نشـدند کـه
ً
شـورای امنیـت و برجـام در تناقـض آشـکار اسـت و

بهنوعـی مغایـر ادعـای آمریـکا بـه برگشـت تعهـدات
برجامی اسـت.
 .۳حاضـر بـه برداشـتن تحریمهـا علیـه بیـش از
 ۵۰۰نفـر از اشـخاص حقیقـی و حقوقـی -کـه توسـط
دولـت ترامـپ بـه بهانـ ه غیرهسـتهای تحـت تحریـم
قـرار گرفتنـد -و همچنیـن لغـو قانـون تحریمی کاتسـا
نشـدند ،درحالـی کـه تمامی اقدامـات ترامـپ از جملـه
توسـل بـه بهانههـای غیرهسـتهای بـرای اعمـال
تحریـم بـا هـدف تخریـب کامـل تفاهـم هسـتهای
صـورت گرفتـه بـود .از سـوی دیگـر ،این نشـاندهنده
عـزم جـدی دولـت جدیـد آمریـکا در اسـتفاده از
کارتهـای ایجـاد شـده در دولـت قبلـی و همچنیـن
پیگیـری سیاسـت فشـار حداکثـری علیـه ایران اسـت.
 .۴حاضـر بـه ارائـ ه تضمیـن در مـورد عـدم تکـرار
رفتارهـای مشـابه دولت قبل در قبال تفاهم هسـتهای
نشـدند؛ حتی حاضر نشـدند دور ه زمانـی معقولی را هم
بـرای تـداوم کار شـرکتهایی که بـا ایـران وارد تجارت
و کار اقتصـادی میشـوند ،در نظـر بگیرنـد کـه تـا در
صـورت بـروز هـر مشـکلی بـرای تفاهـم احتمالـی کار
خـود را بـدون دغدغـه از تحریمهـای فراسـرزمینی

ایرنـا:گل «مهـدی طارمـی» در جریـان دیـدار تیمهـای پورتـو پرتغـال و چلسـی انگلیـس در لیـگ
قهرمانـان اروپـا ،نامـزد دریافـت جایـزه بهتریـن گل سـال فدراسـیون بینالمللـی فوتبال(فیفا) موسـوم
بـه پوشـکاش شـد .سـتاره ایرانـی تیـم فوتبـال پورتـو در دیـدار ایـن تیـم مقابل چلسـی در بازی برگشـت
مرحلـه یـک چهـارم نهایـی لیـگ قهرمانـان سـال  ۲۰۲۰موفـق شـد تـکگل تیمـش را بـا یـک قیچی
برگـردان تماشـایی بـه ثمـر برسـاند.تارنمای فیفـا دیـروز فهرسـت نامزدهـای جایـزه پوشـکاش را که هر
سـاله از سـوی ایـن نهـاد به زننـده بهترین گل سـال اهدا میشـود ،اعالم کـرد که در آن نـام طارمی به
چشـم میخورد.فیفـا کـه از سـال  ۲۰۰۹اقدام به اهـدای این جایزه کردهاسـت ،فهرسـت  ۱۱نفره خود
را کـه توسـط هیأتـی متشـکل از کارشناسـان فوتبالی انتخاب شـده ،اعالم کرد؛ رایگیـری از هواداران
برنـده را تعییـن کـرده و علاوه بـر ایـن ،نظـر اسـطورههای فیفـا نیـز در آن لحاظ میشـود.

آمریکایـی بـه پایـان برسـانند.
 .۵حاضـر بـه بحث دربـار ه خسـارات وارده بـه ایران در
اثـر خـروج یکجانبـه و غیرقانونـی از تفاهم هسـتهای
نشدند.
 .۶دربـاره فعالیتهـا و تعهـدات هسـتهای ایـران
زیادهخواهیهایـی را مطـرح کردنـد کـه حتـی فراتـر
از متـن برجـام اسـت .البتـه همگـی از سـوی ایـران رد
شـد ،ولـی این حاکـی از کارشـکنی و روحیه عنـاد آنان
دارد .در ایـن قضیـه ،طرفهـای غربـی نیـز از موضـع
مشـابهی برخـوردار بودنـد.
 .۷در مـورد راسـتیآزمایی با وجود اینکـه در مدل ّاولیه
برجـام ایـران ابتدا بـرای چندین ماه تعهدات هسـتهای
خـود را انجـام داد کـه مـورد راسـتیآزمایی آژانـس نیـز
قـرار گرفت و سـپس سـایر طرفهـا با اجـرای تعهدات
رفـع تحریمی خـود پرداختنـدّ ،امـا در سـری جدیـد
گفتوگوهـا آمریکاییهـا حاضـر نشـدند ایـن واقعیـت
مهـم را بپذیرنـد کـه تمامی مشـکالت موجود ناشـی از
رفتارهـای خصمانـه و مخـرب آنهاسـت و ابتـدا آنها
بایـد تمامی تعهـدات خـود را انجـام بدهنـد و تنهـا پس
از راسـتیآزمایی در زمانـی معقـول ،ایـران بـه اجـرای
تعهـدات خـود خواهـد پرداخـت .مـدل آمریـکا بـرای
انجـام تعهـدات اصولـی و راسـتیآزمایی در دو روز
صرفـا یـک مـدل تشـریفاتی و خالـی از فایـدهی عملی
ً
است.
غریـب آبـادی در ایـن گفتوگـو سـواالت مهمـی را
طـرح میکنـد که نشـان می دهـد دیپلماتهـای ایران
بـه درسـتی مسـیر را بـرای صداقت و جدیـت آمریکا در
رابطـه بـا لغـو تحریمهـا تشـخیص دادهانـد ،جـدای از
اینکـه ایـن رونـد به نتیجه برسـد یـا خیر .نماینـده وقت
ایـران در آژانـس میگویـد:
چطـور وقتـی آمریکاییهـا حاضـر نمیشـوند در مـورد
تضمینهـا و آینـده کار شـرکتها صحبـت کننـد،
اطمینـان پیـدا کنیـم کـه در رفـع عملـی تحریمهـا
صـادق خواهنـد بـود!؟
اینکـه بـ ه دلیـل ممنوعیـت اسـتفاده از یوتـرن
( )U-turnبـرای ایـران نتوانیـم پولهـای خودمـان

را از بانکهـای کشـورهای دیگـر منتقـل کـرده یـا
اسـتفاده کنیـم ،چـون یـک تحریـم ّاولیـه اسـت ،نـه
ظاهـرا به برجـام ارتباطی ندارد ،مشـکل ایران
ثانویـه و
ً
نیسـت!
چـه تضمینـی وجـود دارد کـه بـا تفاهـم جدیـد و عـدم
حـل ایـن مشـکل و مشـکالت مشـابه بهگونـهای کـه
شـرایط بهرهمنـدی و انتفـاع ایـران از منافـع تفاهـم
هسـتهای تضمیـن شـود ،بتوانیـم عوایـد حاصلـه از
فـروش نفـت را دریافـت و یـا هزینـه کنیـم؟
بـه گـزارش ایسـنا ،ضـروری اسـت کـه توجـه داشـته
باشـیم ،ایـن آمریـکا بـود کـه تعهـدات خـود را نقـض
کـرد و اکنـون نیـز مدعـی بازگشـت بـه برجـام اسـت و
ایـن ایـران نبـود که ناقض بوده باشـد .لـذا ،باید مراقب
بـود که جـای مدعـی و متهم عـوض نشـود .مذاکرات
بـه جمعبنـدی نهایـی نرسـیده و در عـرف دیپلماسـی
هیـچ مـوردی توافـق نمیشـود ،مگـر آنکـه در مـورد
همـه چیـز توافـق شـود .ایـن اصـل بدیـن معناسـت
کـه اگـر حتـی ۱۰درصـد از متـون مذاکراتـی نیـز
باقیمانـده باشـد ،مذاکـرات همچنـان ناتمـام اسـت و
توافقـی وجـود ندارد ،چه بسـا همین انـدک موضوعات
باقیمانـده از موضوعـات مـورد تفاهـم مهمتـر باشـد.
بـه عالوه ضروری اسـت اقدامات و تعهدات هسـتهای
ایـران متناسـب بـا رفـع تحریمهـا انجـام شـود .مثلا
ایـن طـور نشـود که ذخایـر اورانیـوم خود را به کشـوری
دیگـر منتقـل کنیـم و بعد تعهـدات طرفها اجرا نشـود
و دیگـر نتوانیـم ذخایـر خود را پـس بگیریم.
از ایـن رو می تـوان گفـت ،لغـو کلیـه تحریمهـای
وضـع شـده پـس از سـال  ،۲۰۱۵بـدون توجـه بـه
برچسـبهای سـاختگی آنهـا ،اجـرای کامـل مفـاد
قطعنامـه  ۲۲۳۱شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد،
تضمینهـای کافـی در خصـوص عـدم خـروج دوبـاره
ایـاالت متحـده از توافـق هسـتهای ،ایجـاد سـاز و کار
جهـت راسـتیآزمایی اجـرای موثـر تعهـدات طـرف
مقابـل و پیشبینـی امـکان پیگیـری خسـارات ناشـی
از تحریمهـا در آینـده از جملـه اهدافـی اسـت کـه
مذاکرهکننـدگان ایـران در ویـن دنبـال می کننـد.
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مبنای نرخ بندی
خطوط هوائی
نظــام نــرخ بنــدی هوایــی بیــن المللــی «یاتــا»
بــر مبنــای دو ضابطــه زیــر قــرار گرفتــه اســت.
یکــم :احتســاب نــرخ بلیــط هوایــی بــر حســب
کیلومتــر
دوم :تناســب قیمــت تقاضــا شــده بــا خدمــات
انجــام شــده
بــه نظــر می رســد خطــوط هوایــی ایــران
نرخ بنــدی مســیرهای مختلــف داخلــی را بــه
صــورت شــناور و بــا تغییراتــی به حســب شــرایط
و نــوع هواپیمــا اعــام می کنــد هرچنــد مشــاهده
می شــود هواپیماهــای مســافربری فرســوده ای
کــه بعضـاً عمــر پروازشــان بــه ســر آمــده و یــا از
ایمنــی اســتانداردی برخــوردار نیســتند در رقابــت
بــا هواپیماهــای جدیــد و نــو ،نــرخ بنــدی چنــدان
متفاوتــی را ارائــه نمی دهنــد.
آنچــه در ایــن میــان مهــم می نمایــد ســوانح
هوایــی در طــول  4دهــه گذشــته اســت کــه
نســبت بــه معیارهــای جهانــی و عملکــرد خطــوط
هوائــی کشــورهای دیگــر از مقیــاس باالیــی
حکایــت دارد.
شــرکت هواپیمایــی همــا از ســال تأســیس
« »1340تاکنــون در حمــل بــار و مســافر بــا 4
ســانحه فوتــی و  20ســانحه غیرفوتــی مواجــه
شــده اســت.
شــرکت هواپیمائــی آســمان تاکنــون بــا دو
ســانحه فوتــی و  8ســانحه غیرفوتــی مواجــه
بــوده اســت شــرکت هواپیمایــی ماهــان کــه
یکــی از شــرکت های هواپیمایــی محبــوب ایرانــی
اســت تاکنــون بــا هیــچ ســانحه فوتــی مواجــه
نبــوده و تنهــا چنــد ســانحه جزیــی را پشــت ســر
گذاشــته اســت شــرکت هواپیمایــی کاســپین کــه
در ســال  1372تأســیس شــده تاکنــون ســانحه
منجــر بــه فــوت مســافر نداشــته اســت.
شــرکت هواپیمایــی ایــران ایرتــور نیــز چنــد
ســانحه منجــر بــه فــوت و ســوانح غیرفوتــی
داشــته اســت .شــرکت های هواپیمائــی دیگــری
هــم بــه جــز معــراج ســوانحی داشــته انــد کــه
جــای بحــث آنهــا در ایــن نوشــتار نمی گنجــد.
اگــر نــرخ گــذاری بلیــط هواپیماهــای داخلــی بــر
مبنــای خدماتــی باشــد کــه ارائــه می دهنــد و یــا
ایمنــی کــه بــرای مســافران دارنــد بایــد گفــت.
فرســودگی و میــزان پرحجــم پــرواز هواپیماهــای
داخلــی بــه نســبت ،خدمــات چنــدی کــه قابــل
توجــه باشــد ارائــه نمی دهنــد و ســال بــه ســال
خدمــات پذیرائــی بیــن راهــی آنــان از کمیــت و
کیفیــت کمتــری برخــوردار اســت.
متأســفانه چنــد عامــل در افزایــش بلیــط هواپیمــا
کــه اخیــرا تــا چنــد برابــر ســالهای پیشــین
اعــام می شــود مؤثرنــد ،نخســت کمبــود
هواپیمــا بــه نســبت نیــاز مســافران .دو دیگــر
بــاال رفتــن نــرخ ارز و کاهــش ارزش پــول ملــی
و افزایــش هزینه هــای حمــل و نقــل اســت بــه
گونــه ای کــه در طــول دو ســال گذشــته بــه
علــت بیمــاری همــه گیــر کرونــا کــه هواپیماهــای
مســافربری ملــزم شــدند تعــداد مســافران را
کاهــش دهنــد و فاصلــه را رعایــت کننــد مجــوز
گرفتنــد بلیــط هواپیمــا را تــا دو برابــر نرخ هــای
قبلــی افزایــش دهنــد کــه بعض ـاً تــا ســه برابــر
هــم افزایــش داده انــد.
اگــر مســئوالن و مدیــران ســازمان هواپیمایــی
کشــوری مالک هایــی را بــرای نــرخ گــذاری
عادالنــه در نظــر بگیرنــد و بــا قاطعیــت عملکــرد
شــرکت های مســافربری را نظــارت کننــد شــاهد
افزایــش لحظــه ای و شــناور بــودن بلیــط هواپیمــا
نخواهیــم بــود.
لــذا بایــد یــا براســاس کیلومتــر طــی شــده ،یــا
براســاس خدماتــی کــه ارائــه می کننــد و یــا
براســاس میــزان ایمنــی هواپیمــا نــرخ گــذاری
کننــد .اینکــه هــر شــرکت هوایــی بــه زعــم خــود
نــرخ بلیــط را تعییــن کنــد نشــانه ای از ضعــف
عملکــرد مدیــران ســازمان هواپیمائــی کشــوری
اســت .مضافــاً اینکــه مســئله مهــم ،ایمنــی
هواپیماهــای در حــال پــرواز اســت.
محدودیت هــا و تحریم هــای ظالمانــه ای کــه
ظــرف چنــد دهــه بــر ایــران تحمیــل شــده
شــرکت های هوایــی را از خریــد هواپیماهــای
نــو محــروم نمــوده و آنهــا را مجبــور بــه
خریــد هواپیماهــای دســت دو و بعضــاً فرســوده
غیر ایمــن و نامطمئــن کــرده اســت کــه ســوانح
هوایــی مذکــور در ایــن نوشــتار کوتــاه حاکــی
از خطــای خلبــان و یــا فرســودگی هواپیماهــای
مســافربری اســت بــه جــز شــرکت هایی ماننــد
معــراج و ماهــان ،شــرکت های هوایــی دیگــر
ماننــد ایــران ایــر ،ایــران ایرتــور ،آســمان
و امثالهــم ســوانح هوایــی منجــر بــه فــوت و
یــا ســوانح غیرفوتــی داشــته انــد کــه اعتبــار
هواپیمائــی کشــوری را خدشــه دار نمــوده اســت.
صــدور مجــوز شــرکت های تــازه تأســیس
می بایــد بــا دقــت و وســواس بیشــتری انجــام
شــود .هرچنــد در شــرایط تحریــم خریــد
هواپیمــای نــو بــا مشــکالت و مضیقه هایــی
مواجــه اســت.
بــه هــر تقدیــر شــناور بــودن نــرخ بلیــط
هواپیمــا بــه ویــژه در خطــوط داخلــی راه را
بــرای سوءاســتفاده شــرکت ها و گــران شــدن
دائمی بلیط هــا فراهــم می کنــد کــه بایــد بــا
تدبیــری روزآمــد حــل شــود.
والسالم
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وزیر امور خارجه ایران :

آمریکا به جز رفع تحریم راهی برای بازگشت به برجام ندارد
مهر:وزیـر امـور خارجـه کشـورمان گفـت:
آمریـکا هنـوز درک درسـتی از ایـن واقعیـت
نـدارد کـه بـدون رفـع همـه تحریمهایـی کـه
علیـه ملـت ایـران اعمـال کـرده اسـت ،راهی
بـرای بازگشـت بـه برجـام نـدارد.
حسـین امیرعبداللهیـان وزیـر امـور خارجـه
کشـورمان در آغـاز دور جدیـد مذاکـرات ایران
و  ۴+۱بـرای رفـع تحریمهـا و انجـام تعهدات
برجامی آمریـکا طـی یادداشـتی بـا عنـوان
«گفتگوهـای ویـن بـرای لغـو تحریمهـا» بـه
شـرایط و الزامـات الزم بـرای احیـای توافـق
هسـتهای پرداخـت.
متـن کامـل ایـن یادداشـت بـه شـرح زیـر
اسـت:
مسیری که طی شد
پـس از شـش دور مذاکـره فشـرده در ویـن که
بـه دلیـل زیادهخواهی و مواضـع زیادهخواهانه
آمریـکا بـه موفقیت نرسـید ،اکنون در آسـتانه
شـروع دور جدیـدی از مذاکـرات هسـتیم.
هـدف اصلـی ایـن مذاکـرات احقـاق حقـوق
ملـت ایـران و رفـع همـه تحریمهاسـت.
تحریمهایـی کـه بـه صـورت یکجانبـه و
فراسـرزمینی از سـوی آمریـکای خـارج شـده
از برجـام اعمـال گردیـده اسـت.
آمریـکا در هشـتم مـاه مـه  ۲۰۱۸بـه
صـورت یکجانبـه از برجـام خـارج شـد؛
اقدامی کـه در سـطح بینالمللـی بـه عنـوان
عملـی غیرقانونـی شناسـایی و محکـوم
گردیـد .اجماعـی بینالمللـی وجـود دارد
کـه اینگونـه رفتارهـای ضدقانونـی ایـاالت
متحـده ،نادیـده گرفتـن کامـل قوانیـن
بینالمللـی و منشـور ملـل متحـد و در
راسـتای تخریـب چندجانبهگرایـی و تهدیـد
بزرگـی بـرای صلـح و امنیـت بینالمللـی
است.
علیرغـم روی کار آمـدن دولـت جدیـد ایاالت
متحـده ،نه تنها تمـام تحریمهـای غیرقانونی

و یکجانبـه پـا بـر جـا مانـده اسـت ،بلکـه
سیاسـت اعمـال تحریـم علیـه ایـران تـداوم
یافتـه اسـت .پـر واضح اسـت که هـدف از این
اقدامـات آمریـکا ،جلوگیـری از بهرهمنـدی
ایـران ،سـایر اعضـای برجـام و جامعـه
بینالمللـی از حقـوق و امتیـازات مصـرح در
برجـام و قطعنامـه  ۲۲۳۱شـورای امنیت ملل
متحـد اسـت .البتـه دولتهـای سـه کشـور
اروپایـی طـرف برجـام ،علیرغـم غیرقانونـی و
غیرقابـل قبـول دانسـتن ایـن رویکـرد آمریکا،
در عمـل بـا سـکوت و بیعملـی خـود ،بـا
آن رویکـرد همراهـی کردهانـد .اقدامـات
مخـرب ایـاالت متحده و همراهی سـه کشـور
اروپایـی ،برجـام را ناکارآمد کرده اسـت و همه
مزایـای اقتصـادی ایـن توافـق را بـرای ایـران
از بیـن بـرده اسـت .اینهـا واقعیـات تلـخ چنـد
سـال گذشـته اسـت که باید چراغ راهی برای
آینـده باشـد.
تـداوم رویکـرد تخریبی دولـت ترامپ در دولت
فعلـی آمریکا ،این سـوال جـدی را ایجاد کرده
ً
اسـت کـه آیا دولت آمریکا واقعـا ارادهای برای
اجـرای تعهـدات خـود دارد و آیـا آمـاده اسـت
تـا از سیاسـتهای شکسـت خـورده قبلـی
دسـت بردارد؟ پاسـخ به این سـوال با توجه به
رویکـرد و اقدامات ایـاالت متحده در ماههای
گذشـته ،دشـوار بـه نظر نمیرسـد.
هیـچ کـس نمیتوانـد جدیـت و ُحسـننیت
ایـران را در پایبنـدی بـه تعهـدات کامـل زیـر
سـوال ببـرد .در پـی خـروج غیرقانونـی آمریکا
و وضـع تحریمهـا ،ایـران بـا ُحسـن نیـت از
انجـام اقدامـات جبرانـی خـودداری کـرد و بـا
توجـه به درخواسـت اعضـای باقیمانـده برجام
و اتحادیـه اروپـا بـه عنـوان هماهنگکننـده
توافـق هسـتهای ،بـه توقـف اجـرای تعهدات
خـود در چارچـوب برجـام متوسـل نشـد تـا از
ایـن طریـق سـایر اعضـای برجـام بتواننـد
شـرایط منفـی ناشـی از خـروج آمریـکا را

جبـران کننـد .بـا ایـن حـال بـا توجـه بـه
اسـتمرار ایـن وضعیـت غیرسـازنده و پـس از
یـک سـال صبر راهبـردی ،بـه دلیـل افزایش
تحریمهـای ایـاالت متحـده و نیـز عـدم
پایبنـدی سـه کشـور اروپایـی بـه تعهـدات،

جمهـوری اسلامی ایران علیرغـم
تمامی بدعهدیهـای غـرب در برجـام،
ً
مجـددا بـه منظـور نشـان دادن ُحسـننیت و
بـا هـدف غایـی لغـو تحریمهـای یکجانبـه
و غیرقانونـی ،اکنـون آمـاده گفت وگـوی

بـرای ایـران چـارهای باقـی نمانـد جـز این که
از حقـوق خـود وفـق بندهـای  ۲۶و  ۳۶برجام
اسـتفاده کنـد و اجـرای بخشـی از تعهـدات
خـود را بـه صـورت مرحلهای از هشـتم ماه مه
 ۲۰۱۹متوقـف سـازد.
بـا عـدم تغییـر وضعیـت و در فقـدان
اقدامی مؤثـر از سـوی طرفهـای ذیربـط
برجـام و بـا توجـه بـه سـابقه تأسـفبار ایجـاد
شـده ،مجلـس شـورای اسلامی ایران قانـون
«برنامـه اقـدام راهبـردی لغـو تحریمهـا و
حفـظ منافـع ملـت ایـران» را در تاریـخ دوم
دسـامبر  ۲۰۲۰تصویـب کـرد .ایـن قانـون
دولـت را مکلـف کـرد کـه در صـورت تـداوم
عـدم پایبنـدی اعضـای برجـام به تعهـد خود،
اجـرای تمامی تعهـدات داوطلبانـه ایـران ذیل
برجـام بـه تدریـج متوقـف شـود مگـر ایـن که
سـایر طرفهـای برجـام تعهـدات کامـل خـود
را در عمـل بـه اجـرا در آورنـد.
مسیر پیش روی مذاکرات وین

نتیجهمحـور بـرای دسـتیابی بـه "توافـق
خـوب" بـا  ۴+۱میباشـد.
جمهـوری اسلامی ایران ایـران در ایـن راه
ُ"حسـننیت" و عـزم جـدی داشـته و دارای
اراده الزم بـرای رسـیدن بـه یـک توافق خوب
در ویـن میباشـد.
در چارچـوب ایـن فرآیند ،هرگـز نباید فراموش
کـرد کـه آمریـکا عامل اصلـی ایجـاد وضعیت
فعلـی اسـت .در چهـار سـال گذشـته ،کاخ
سـفید بـرای از بیـن بـردن برجـام از هیـچ
تالشـی فروگـذار نکـرد و ایـن ایـران بـود کـه
تمـام تـوان خـود را بـرای زنـده نـگاه داشـتن
ایـن توافـق بـه کار بسـت .آنچـه کـه در شـش
دور مذاکـرات قبلـی بـرای ایـران آشـکار شـد
ایـن اسـت کـه ایـاالت متحـده هنـوز درک
درسـتی از ایـن واقعیـت نـدارد کـه بـدون رفـع
همـه تحریمهایـی کـه علیـه ملـت ایـران در
دوران پـس از خـروج ایـن کشـور از برجـام
اعمـال کـرده اسـت ،راهی بـرای بازگشـت به

برجـام نـدارد.
قطعنامـه  ۲۲۳۱شـورای امنیت سـازمان ملل
متحـد از همـه کشـورهای عضـو میخواهـد
«اقداماتـی کـه ممکـن اسـت بـرای حمایـت
از اجـرای برجـام مناسـب باشـد ،از جملـه بـا
انجـام اقداماتـی متناسـب بـر اسـاس برنامـه
اجرایـی منـدرج در برجـام و ایـن قطعنامـه ،از
اقداماتـی کـه اجـرای تعهـدات ذیـل برجـام را
تضعیـف میکنـد بپرهیزنـد».
هـدف اصلـی مذاکـرات پیـش رو بایـد اجرای
کامـل و مؤثـر برجـام و بـا هـدف عادیسـازی
روابـط تجـاری و همکاریهـای اقتصـادی
پایـدار بـا جمهـوری اسلامی ایران باشـد.
بدیهـی اسـت بـرای بازگشـت بـه برجـام،
ایـران بایـد بتوانـد بهطـور کامـل از لغـو
تمامی تحریمهـا منتفـع شـود .ایـران آمادگـی
دارد تـا در صـورت ارائـه تضمیـن ،بررسـی
خسـارات و لغـو مؤثـر و قابـل راسـتیآزمایی
تحریمهـا ،اقدامـات جبرانـی خـود را متوقـف
کنـد.
بازگشـت احتمالـی آمریـکا بـه برجـام
مـورد توجـه مـا نخواهـد بـود مگـر ایـن کـه
تضمینهایـی ارائـه گـردد کـه تجربـه تلـخ
گذشـته تکـرار نخواهـد شـد و شـرکای
اقتصـادی ایـران بتواننـد بـا اطمینـان خاطـر
وارد تعاملات اقتصـادی پایـدار و بـدون
نگرانـی بـا ایـران شـوند.
آنچـه که در مذاکرات آتی مشـخص میباشـد
ایـن اسـت کـه ایـران بـا ُحسـننیت وارد
مذاکـرات میشـود تـا بـه یـک توافـق خـوب
برسـد ،امـا درخواسـتهای فرابرجامـی را
نخواهـد پذیرفـت و جمهـوری اسلامی ایران
در مـورد موضوعـات فراتـر از برجـام وارد
مذاکـره نخواهـد شـد.
ً
مایلـم مجـددا تأکیـد کنـم کـه ایـن فرصـت،
پنجـرهای نیسـت که تا ابـد باز بمانـد و آمریکا
و سـه کشـور اروپایی میبایسـت بـه خوبی این

را درک کننـد .جمهـوری اسلامی ایران در
کنـار تالش متیـن ،قـوی و فعـال دیپلماتیک
بـرای لغـو تحریمهـای ظالمانـه ایـاالت
متحـده ،همزمـان برنامـه مؤثـری بـرای
خنثیسـازی تحریمهـا و در سـایه برنامـه
توسـعه پایـدار اقتصـادی کشـور دارد.
بـی تردیـد تهـران به همـان میزان کـه متعهد
بـه عـدم انحـراف برنامـه صلحآمیـز هسـتهای
خـود اسـت ،متعهـد بـه حفـظ و صیانـت از
دستاوردهای دانشـمندان و صنعت هستهای
صلحآمیـز خویـش نیـز میباشـد و علیرغـم
تحریمهـای غیرقانونـی و غیـر انسـانی،
نیـز دسـت از توسـعه همهجانبـه کشـور در
عرصههـای صنعتـی ،تجـاری ،دریانـوردی،
فضایـی ،دفاعـی ،علـم و فنـاوری ،رشـد
فزاینـده اقتصـادی و …برنخواهـد داشـت.
مـا معتقدیـم توافـق ممکـن و در دسـترس
اسـت اگـر اراده سیاسـی طرفهـای
مقابـل نیـز در عمـل وجـود داشـته
باشد.
علیرغـم بدعهدیهـای غـرب و بیاعتمادی
بـه رویکـرد و سیاسـتهای غیرسـازنده کاخ
سـفید ،جمهـوری اسلامی ایران بـا "اراده
واقعـی" و ُ"حسـننیت" در دور جدیـد مذاکرات
ویـن تلاش خواهـد کـرد بـه «توافـق خوب»،
پایـدار و قابـل راسـتیآزمایی مؤثـر در حـوزه
لغـو تحریمهـا دسـت یابـد .تیـم مذاکرهکننده
هسـتهای جمهـوری اسلامی ایران بـا
برخـورداری از ُحسـننیت و جدیـت و منطـق
مذاکراتـی تأمینکننـده منافـع و حقـوق ملـت
ایـران در ویـن و در میـز مذاکـرات فعاالنـه
حضـور دارد .من و همکارانم نیز به پشـتیبانی
کامـل از تیـم مذاکرهکننـده و مذاکرهکننـده
ارشـد آقـای دکتـر باقـری کـه دارای تجربـه
بـاالی مذاکراتـی در ایـن موضـوع اسـت،
مشـغولیم و در صـورت لـزوم بـا همتایان خود
رایزنـی بیشـتری خواهـم داشـت.

رئیس قوه قضائیه :

مطالبات مردمی برای کمبود آب بحق است
رئیـس قـوه قضاییـه گفـت :نیروهـای
انتظامـی ،امنیتـی و دادسـتانها به کسـانی
کـه مخـل نظـم و امنیـت و آرامـش مـردم
هسـتند فرصـت ابـراز وجـود ندهنـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از
مرکـز رسـانه قـوه قضائیـه ،حجتاالسلام
والمسـلمین محسـنی اژهای در جلسـه
صبـح دیـروز شـورای عالـی قـوه قضائیـه بـا
اشـاره بـه برگزاری نشسـت اعضای شـورای
عالـی قضائـی بـا نماینـدگان مجلـس اظهار
داشـت :امـروز بسـیاری از مسـئوالن عالـی
نظـام در ردههـای مختلـف ،دلسـوزانه و
خیرخواهانـه بـرای اعتلا و پیشـرفت کشـور
و نظـام و رفـع گرفتاریهـای مـردم تلاش
میکننـد .
وی بـا تأکیـد بر لزوم هم افزایـی و همگرایی
هـر چـه بیشـتر قـوای سـهگانه متذکـر شـد:
همـه قـوا در اهـداف و راهبردهـا در جهـت
خدمـت بـه مـردم و نظام یکی هسـتیم و باید
بـرای پیشـبرد هـر چه بهتـر کارهـا ،هرچقدر
میتوانیـم اشـتراک نظـر و همگرایـی در
عمـل داشـته باشـیم و از اختلاف سلایق و
نظـرات کـم کنیم کـه برگزاری نشسـتهای
مشـترک در ایـن زمینـه بسـیار مؤثر اسـت.
رئیـس قـوه قضائیـه بـا تبریـک روز نیـروی
دریایـی اظهـار داشـت در اوایـل جنـگ و در
شـرایطی کـه همـه دشـمنان از رژیـم بعثـی
صـدام حمایـت میکردنـد و انقلاب نوپـای
اسلامی مقابل همـه نظـام سـلطه قـرار
گرفتـه بـود ،نیـروی دریایـی مـا در عملیـات
غرورآفریـن مرواریـد ضرب شسـتی به نیروی
دریایـی متجـاوز نشـان داد کـه به یـک نقطه
عطـف تاریخـی تبدیـل شـد.
حجتاالسلام والمسلمین محسـنی اژهای
افزود :نیروی دریایـی در اقدامی پیروزمندانه

نـه تنهـا رژیـم بعثـی صـدام را متعجـب کـرد
بلکـه حامیـان آنها انگشـت به دهـان ماندند
کـه چگونـه بـر دشـمن فائـق آمدیـم کـه هم
نقطـه قـوت نیروهـای جنداللـه و حـزب اللـه
شـد و هـم فکر منسـجم شـیطانی دشـمنان
را بـه هـم ریخـت و فهمیدنـد کـه بـه آسـانی
نمیشـود بـا جمهوری اسلامی مواجه شـد.
رئیـس دسـتگاه قضـا در بخـش دیگـری از
سـخنانش بـا گرامیداشـت  ۱۲آذر کـه بـه
عنوان روز «قانون اساسـی» نامگذاری شـده
اظهـار داشـت :یکـی از مختصـات انقلاب
بـزرگ امـام و امـت در سـال  ۵۷ایـن بـود
کـه اجـازه ندادنـد انقالب بـزرگ ایـران مانند
خیلـی از انقالبهـای دیگـر دنیا بـه انحراف
کشـیده شـود.
حجتاالسلام محسـنی اژهای افزود :امام
خمینـی (ره) بـا تیزبینـی و درایـت و ذکاوت
خدایـی و بـا تکیـه بـر آموزههـای دینـی
مراقـب بودنـد کـه مسـیر انقلاب منحـرف
نشـود و فرمودنـد جمهـوری اسلامی نه یک
کلمـه کمتـر نـه یـک کلمـه بیشـتر.
وی خاطـر نشـان کـرد :در کوتاهتریـن زمان
ممکـن قانـون اساسـی مترقـی جمهـوری
اسلامی مبتنی بـر اسلام نـاب و عقالنیـت
تدویـن و بـه رأی مـردم گذاشـته شـده و
بـا هوشـیاری و هدایتهـای امـام و رأی
اکثریـت قاطـع مـردم سـاختار نظـام بـرای
اداره امـور کشـور شـکل گرفـت.
رئیـس قـوه قضائیه گفـت :امـام (ره) و مقام
معظـم رهبـری در تمام مدت  ۴دهه گذشـته
اصـرار داشـتند کـه قانـون اساسـی و قوانین
نظـام اسلامی باید محتـرم شـناخته شـده و
اجـرا شـود و قانون همیشـه حاکم باشـد.
محسـنی اژهای افـزود :در یـک مقطع همه
شـاهد بودنـد کـه وقتـی شـخصی گفـت

قانـون را قبـول نـدارم حضـرت امـام عتـاب
و خطـاب کردنـد کـه قانـون شـما را قبـول
نـدارد.
وی بـر همیـن اسـاس خاطرنشـان کـرد:
امـروز هـم اگـر کشـور و نظـام بخواهـد در
مسـیر درسـت هدایـت ولـی امر حرکـت کند
و بـه رسـتگاری برسـد همـه بایـد بـه موازیـن
اسلام و قانـون احتـرام بگزاریـم و ملتـزم به
آن باشـیم.
رئیـس قـوه قضائیـه در بخـش دیگـری از
سـخنانش بـا اشـاره بـه معضـل خشکسـالی
در کشـور گفـت :کشـور ما هـم ماننـد برخی
کشـورهای دیگـر دنیـا بـا خشکسـالی مواجه
شـده کـه بـه طـور طبیعـی بـه مـردم و دولت
فشـار وارد کـرده و البتـه برخـی ضعفهـا نیز
ایـن فشـارها را مضاعـف کـرده اسـت.
حجتاالسلام محسـنی اژهای بـا بیـان
اینکـه بایـد در گذشـته پیـش بینیهـای
الزم بـرای مدیریـت آب صـورت میگرفـت،
ادامـه داد :بایـد در حـوزه مدیریـت آبهـای
سـطحی و ژرف ،اصلاح الگـوی مصـرف،
مدیریـت مصـرف آب شـهری و تخصیـص
آب بـرای صنعـت ،کشـاورزی و شـرب

بخشنامه بانک مرکزی درباره
آگاه کردن افراد از ممنوع الخروجی
ایسـنا:بانک مرکـزی بـا صـدور بخشـنامهای با اشـاره بـه مطالبات رئیـس قوه قضائیـه ،از تمـام بانکهای
عامـل خواسـت مسـئله ممنـوع الخروجـی را ضابطهمنـد کـرده و بـه صـورت کتبـی بـه اطلاع فـرد ممنوع
الخروج برسـانند.
در پـی پیگیـری و تاکیـدات مکـرر رییـس قـوه قضائیـه در راسـتای رعایـت حقـوق شـهروندی افـراد و لزوم
اطلاع دادن بـه آنهـا در مـورد موضـوع ممنـوع الخروجـی ،بانـک مرکـزی که یکـی از مراجع درخواسـت
حکـم ممنـوع الخروجـی در کشـور محسـوب میشـود با صـدور بخشـنامهای با اشـاره به مطالبـات رییس
قـوه قضائیـه در ایـن زمینـه ،از تمـام بانکهای عامل خواسـت این مسـئله را ضابطهمند کـرده و به صورت
کتبـی به اطلاع فرد ممنـوع الخروج برسـانند.
علـی صالـح آبـادی رییـس کل بانـک مرکـزی طـی نامهای بـه رئیس قـوه قضاییـه تصریح کرده کـه بانک
مرکـزی همـواره حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد را مـد نظـر داشـته و جهـت جلوگیـری از تضییـع حقـوق
اشـخاص ،طـی بخشـنامههای متعـدد بـه بانکهـای عامـل ،بـر لـزوم اطالعرسـانی ممنوعیت خـروج به
اشـخاص ذیربـط تأکیـد کرده اسـت.
رئیـس بانـک مرکـزی در ادامـه بـه بخشـنامه اخیر مدیریـت کل حقوقـی این بانک اشـاره نموده کـه در آن
بـه بانکهـای عامـل در خصـوص اطلاع رسـانی مسـئله ممنـوع الخروجـی تذکـر و تاکیـد شـده هرگونـه
تخلـف بانکهـا از ایـن تکلیـف قانونـی و ورود خسـارت بـه اشـخاص ،از حیث تسـبیب و مسـئولیت مدنی،
قابلیـت رسـیدگی در مراجـع قضایـی را دارا میباشـد.

اولویـت بنـدی و برنامهریـزی شـود تا مصرف
آب سـامان یابـد.
رئیـس قـوه قضائیه با بیان اینکه سـاماندهی
و مدیریـت آب همـواره از موضوعـات مهـم
بـوده و در آینـده نیـز مسـئلهای بسـیار مهـم
اسـت ،اظهـار داشـت وقتـی بـا خشکسـالی
مواجـه هسـتیم بایـد تمهیـدات بیشـتری
میشـد و بشـود.
حجتاالسلام والمسلمین محسـنی اژهای
با اشـاره بـه مطالبـات مردمی در ایـن زمینه،
ایـن مطالبـات را بـه حـق و درسـت دانسـت
امـا در عیـن حـال گفـت کـه مـردم متدیـن
و موقعیـت شـناس بایـد مراقـب تحـرکات
دشـمن باشـند و در پیگیـری مطالبـات
صنفـی و بـه حـق خـود اجـازه ندهنـد
بدخواهـان در صفـوف آنهـا رخنـه کننـد.
وی تصریـح کـرد :دشـمنی کـه در طـی ۴
دهـه گذشـته بـا تمـام نقشـههای شـومی که
اجـرا کـرده و مزاحمتهایی که داشـته اما به
دلیـل اسـتقامت ،دینـداری و والیـت مـداری
مـردم بـه هیچیـک از اهدافـش نرسـیده،
دسـت بـردار نبـوده و تلاش میکنـد در
برخـی قضایـا مـوج سـواری کنـد.
آگهي مناقصه عمومي

رئیـس قـوه قضائیـه با تقدیـر از مـردم متدین
اسـتانهای اصفهـان ،چهارمحـال و
بختیـاری ،یـزد و خوزسـتان که هوشـمندانه
و خردمندانـه مطالبـات خـود را پیگیـری
میکننـد از آنهـا خواسـت کـه مراقـب
تحـرکات افـراد غافـل یـا بدخواه و اشـخاص
وابسـته به خـارج که سـعی میکننـد آرامش
و امنیـت مـردم را به هم بزنند باشـند و اجازه
ندهنـد از مطالبـات بحـق آنهـا سوءاسـتفاده
کننـد.
حجتاالسلام والمسـلمین محسـنی
اژهای افـزود :طبیعـی و بدیهـی اسـت
در شـرایطی کـه دشـمن و افـراد غافـل و
نـادان میخواهنـد فشـار مضاعـف بـه مردم
وارد کننـد ،نیروهـای انتظامـی و امنیتـی و
دادسـتانها بـه کسـانی کـه مخـل نظـم و
امنیـت و آرامـش مردم هسـتند فرصـت ابراز
وجـود نمیدهنـد.
اژهای بـا تأکیـد بـر اینکه دشـمن این بـار نیز
شکسـت خـورده و با حضور مـردم در صحنه
بـه هـدف خود نخواهد رسـید ،اظهار داشـت
مـردم هـر جا احسـاس کردند دشـمن پشـت
صحنـه اسـت بـرای دفـاع از دیـن و نظـام و
کشـور بـه میـدان میآیند.
وی از « ۹دی  »۸۸بـه عنوان یکی از مقاطع
حسـاس کـه مـردم بـا حضـور بموقـع خـود
در صحنـه دشـمن را در پیگیـری سـناریوی
خـود نـاکام گذاشـتند ،یـاد کـرد و گفـت :در
آن مقطـع برخـی مطالباتـی داشـتند کـه
آن را مطـرح میکردنـد امـا وقتـی دیدنـد
دشـمن پشـت قضیه اسـت ،با شـور و نشـاط
و آمادگـی بـه میـدان آمدنـد و آتـش فتنـه را
خامـوش و کاری کارسـتان کردنـد.
رئیـس دسـتگاه قضـا در بخـش دیگـری
از سـخنانش بـا بیـان اینکـه قـوه قضائیـه
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بایـد بیـش از همـه ملتـزم بـه قانـون باشـد،
اظهـار داشـت :در همـه بخشهـا از جملـه
دادگسـتری دادسـرا و حـوزه ضابطیـن
اقداماتـی کـه صـورت میگیرد باید مسـتدل
و مسـتند بـوده و از اتقـان کامـل برخـوردار
باشـد.
حجتاالسلام محسـنی اژهای افـزود:
مهـم ایـن اسـت کـه همـه از ضابط تـا دادیار
و بازپـرس و قاضـی در دادسـرا و دادگاه بـه
قانـون عمـل کننـد.
وی خاطرنشـان کـرد :نبایـد اینگونـه باشـد
کـه کسـی را دسـتگیر و بازداشـت کنیـم
و بعـد بـه دنبـال دلیـل برویـم و اگـر فـردی
شـاکی خصوصـی دارد بایـد دلیـل آن را
هـم اقامـه کنـد تـا ادعایـش ثابـت شـود و
بـه صـرف و ظـن نبایـد کسـی را بازداشـت
کنند.
محسـنی اژهای بـه دادسـتانها بـه عنـوان
مدعیالعمـوم هـم متذکـر شـد کـه هـم باید
خودشـان و هـم ضابطـان و دسـتگاههای
نظارتـی از جملـه سـازمان بازرسـی کمـک
کننـد کـه در مـواردی کـه نیـاز بـه اقـدام
قضائـی اسـت کـه منجـر بـه بازداشـت
ً
ً
میشـود ،حتمـا پیـش از آن مسـائل کاملا
روشـن و مسـتدل باشـد کـه وقتـی متهـم
محاکمـه شـد رأی دادگاه تـا حـد ممکـن
تفاوتـی بـا اقدامـات دادسـرا نداشـته باشـد.
رئیـس قـوه قضائیـه گفـت :ممکن اسـت در
مـواردی رأی دادگاه منطبـق بـا نظر دادسـرا
نباشـد امـا اگـر هـر چـه بیشـتر مراحلـی کـه
در دادسـرا طـی میشـود دقیق باشـد همان
کیفرخواسـت صـادره در دادگاه پذیرفتـه
میشـود و در دادگاه بـدوی نیـز اگـر حکـم
صحیـح و مسـتند و متقـن صادر شـود کمتر
شـاهد نقـض احـکام خواهیـم بـود.

ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانكی اخذ
می گردد.
 هيچگونــه وجهی بابــت پيش پرداخت به ایــن پروژه تعلق
نمی گيرد.
 نحوه پرداخت :پس از هر مرحله از تحویل كاال و ارائه صورت
وضعيت و تایيد كارفرما قابل پرداخت خواهد بود.
 جهت اخذ اسناد مناقصه ،از طریق مراجعه به آدرس( :خيابان
ســاحلی-حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه  -شهرداری
منطقه سه) اقدام گردد.
 آخرین مهلت تحویل پاكات :ســاعت  ۱۳:۱۵روز پنج شــنبه
مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۱8به خيابان ساحلی-حدفاصل پل هجرت و پل
علی ابن حمزه  -شهرداری منطقه سه می باشد.
 تاریخ برگزاری كميســيون معامالت :روز شنبه ساعت ۱۳:۰۰
مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/2۰در محل شــيراز ،چهارراه خلدبرین اداره كل
حقوقی شهرداری شيراز می باشد.
 مدت اعتبار پيشنهادها ( ۳ماه  ۰روز) می باشد.
 بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود و
شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادات مختار مي باشد.
 سایر اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه
مندرج است.
 آگهــی و اطالعــات مربوط بــه مناقصه از طریق ســایت
 https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی۱2۳۰۴۰۳ :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز
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دست یاری به سوی همیاران مهربان فضای سبز
رئیس سازمان ســیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز شهرداری شیراز
گفت :حفظ و نگهداری از فضای سبز شاید یکی از ...

در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار می شود؛

مراسم سالگرد شهادت سرلشکر مدافع حرم در شیراز
مهر:مراسـم سـالگرد شـهادت سرلشـکر مدافـع حـرم حـاج رسـول اسـتوار
محمـود آبـادی و اولیـن کنگـره شـهدای محـور مقاومـت اسـتان فـارس در
شـیراز برگـزار می شـود.
مراسـم سـالگرد شـهادت سرلشـکر مدافـع حـرم حـاج رسـول اسـتوار محمود
آبـادی و اولیـن کنگره شـهدای محور مقاومت اسـتان فارس صبح پنجشـنبه
در شـیراز برگزار میشـود.
سـردار قاآنـی فرمانـده نیـروی قـدس و آیت الله دژکام سـخنرانان این مراسـم
خواهنـد بود.
ایـن مراسـم سـاعت  ۹صبـح پنجشـنبه در رواق امـام خمینـی (ره) آسـتان
قـدس شـاهچراغ (ع) برگـزار میشـود.

یادواره شهدای حقوقدان جنوب کشور در شیراز برگزار میشود
ایسـنا :رئیـس کل دادگسـتری فـارس از برگـزاری یـادواره شـهدای حقوقـدان
جنـوب کشـور بـا میزبانی این اسـتان و سـومین حرم اهـل بیـت(ع)  ۱۰آذرماه
امسـال بـا حضـور معـاون اول قـوه قضائیـه برگزار خواهد شـد.
حجتاالسلام سـیدکاظم موسـوی گفـت :این یـادواره با همکاری سـپاه فجر
فـارس ،دادگسـتری کل اسـتان ،سـازمان بسـیج حقوقدانـان ،مرکـز وکالء و
کارشناسـان رسـمی و مشـاوران خانـواده قوه قضائیـه با حضور مسـئوالن عالی
رتبـه قضایـی و اجرایـی کشـور روز چهارشـنبه دهـم آذرمـاه برگزار میشـود.
او بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف از برگـزاری ایـن یـادواره ترویـج فرهنـگ ایثـار و
شـهادت در جامعـه ،بـه ویژه نسـل جـوان انقالب اسـت ،افـزود :همانگونه که
رهبـر معظـم انقلاب فرمودنـد کـه «فضیلـت زنـده نگه داشـتن یـاد و خاطـره شـهداء کمتر از شـهادت نیسـت»
وظیفـه اصلـی امـروز مـا اهمیـت دادن بـه ایـن فضیلـت بزرگ اسـت.
موسـوی بیـان کـرد :بـا چنیـن اقدامـات فرهنگـی در چنیـن برهـه مهمـی از تاریـخ انقالب اسلامی به دشـمنان
خـود هشـدار میدهیـم کـه حـق مردمـان سـرافراز ایـن مـرز و بـوم حتـی بـه قیمـت تقدیـم ارزشـمندترین گوهـر
وجودیمان که پیش از این نیز در جنگ هشت ساله به اثبات رساندهایم زایل و ضایع شدنی نیست.
او گفـت :ایـران اسلامی میدان کارزار و مجاهـدت مردانـی اسـت که به تأسـی از سیدالشـهداء(ع) علـم مبارزه و
مقاومـت برداشـته و رسـالت صیانـت از ارزشهـای الهـی را بر عهـده گرفتهاند.
موسـوی افـزود :شـهدای حقوقـدان نقـش برجسـتهای در تاریـخ ایثـار و شـهادت در هشـت سـال دفـاع مقدس
و پـس از آن برعهـده داشـتهاند و برگـزاری ایـن یـادواره و ضمـن تقویـت روحیـه ایثار و شـهادت ،مقاومـت ،جهاد
و ازخـود گذشـتگی بـرای میهـن اسالمی شناسـایی و ارائـه الگوهـای ارزشـی بـه جامعـه حقوقـی کشـور ،معرفی
شـهداء حقوقـدان ایـران اسلامی به مـردم و گفتمـان سـازی شـهادت بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن مؤلفه هـای
فرهنـگ و منـش ایثـار در میـان جامعـه حقوقـی کشـور سـرلوحه مـا در برگـزاری این یادواره اسـت.
موسـوی عنـوان کـرد :فعالیـت کمیتههـای مختلـف برگـزاری ایـن یـادواره از ماههـای قبـل آغـاز شـده و فضای
مناسـبی بـرای میزبانـی اسـتان در یـادواره شـهدای حقوقـدان در فارس فراهم شـده اسـت.
ایـن مقـام قضایـی بـا قدردانـی از همه تالشـگران و خادمـان شـهداء و همچنین سـازمانها و نهادهـای همکار
در برگـزاری ایـن رویـداد فرهنگـی ،گفـت :اسـتان فـارس کانـون حرکتهـای نویـن فکـری و فرهنگـی اسـت و
در همیـن راسـتا حقوقدانـان بسـیجی فـارس نیـز بـا برگـزاری ایـن یـادواره ضمـن عمـل بـه فرامین رهبـر معظم
انقلاب اسلامی در فضیلـت زنـده نگـه داشـتن یـاد و خاطـره شـهداء ،گام اول در برگـزاری سلسـله اقدامـات
فرهنگـی ویـژه شـهدای حقوقـدان در کشـور را برداشـتهاند.

رئیس کل دادگستری فارس تأکید کرد :

همه در رفع موانع تولید مسئولند

ایسـنا :طـی مراسـمی ،یـک واحـد تولیـدی ترموکوپـل بـا سـرمایهگذاری
بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز افتتاح شد.
طـی مراسـمی با حضـور رئیـس کل دادگسـتری و دادسـتان مرکـز اسـتان و
رئیـس سـازمان صمـت اسـتان فـارس ،بهره بـرداری از یـک واحـد تولیدی در
زمینـه تولیـد ترموکوپـل ،در منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز آغـاز شـد.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس در ایـن آئیـن با بیـان اینکه از اسـفندماه
مـاه سـال  ۹۹تـا بـه اکنـون شـاهد رونـق قابـل توجـه تولیـد در منطقـه ویـژه
اقتصـادی شـیراز بودهایـم ،گفـت :در ایـن منطقـه ویـژه اقتصـادی کارخانهها
فعـال و زمینهـای واگـذاری در حـال سـاخت و سـاز اسـت و تاکنـون بـرای
 ۸۰۰نفـر اشـتغال ایجـاد شـده اسـت.
حجـت االسلام سـید کاظم موسـوی گفت :بـا توجه به اظهـارات مدیران ایـن کارخانه اگر حمایـت اندکی از این
واحـد تولیـدی بشـود کشـور از واردات این نوع محصـوالت ،بی نیاز و خودکفا خواهد شـد.
موسـوی بـا اشـاره بـه اینکه اگـر همه ما انـرژی بگذاریـم و از تولید حمایـت کنیم ،افـزود :کمک کنیم تا مسـائل
دسـت و پاگیـر اداری در جهـت رفـع موانـع تولیـد انجام شـود .حمایت از واحدهـای تولیدی و کمک بـه رفع موانع
تولید وظیفه همه مسـئوالن دسـتگاههای مسـئول اسـت.
رئیـس کل دادگسـتری فـارس خاطرنشـان کـرد :در ماههـای اخیر دسـتگاه قضـا بـا فعالیتهایی کـه در کارگروه
اقتصاد مقاومتی داشـته ،مسـائل نزدیک به  ۵۰۰واحد تولیدی را بررسـی و مشـکل  ۵۶واحد در معرض تعطیلی
را شناسـایی و رفع کرده اسـت.
موسـوی بـا تاکیـد براینکـه تمرکز دسـتگاه قضا در رونـق تولید ،بر واحدهـای تعطیل و نیمه تعطیل اسـت ،افزود:
بـا توجـه بـه اینکـه مـا در زمینـه کشـاورزی بـا مشـکل کمبـود منابـع آبـی و خشکسـالی مواجه هسـتیم ،چـارهای
جز توسـعه صنعـت نداریم.
رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان فـارس هـم بـا تاکیـد بر مزیـت تولیـد ایـن کارخانه در راسـتای
خودکفایـی کشـور ،گفـت :بـا توجـه بـه ظرفیت ایـن واحد صنعتـی ،اکنون حـدود  ۴۰درصـد نیاز کشـور در زمینه
محصـول ترموکوپـل قابـل تامیـن اسـت و با اجـرا و تحقق طـرح و برنامههای توسـعه آن میتوان امیـدوار بود که
کشـور از واردات ایـن محصـول صنعتی بینیاز شـود.
حمیدرضـا ایـزدی بـا بیـان اینکـه سـازمان صمت بی تردیـد در زمینـه تامین نقدینگـی و ارائه تسـهیالت ویژه این
واحـد صنعتـی را حمایـت میکنـد ،گفـت :ایـن کارخانه بـا حجم سـرمایهگذاری  ۴۰۰میلیـارد ریال در دو شـیفت
کاری زمینـه اشـتغال  ۳۰نفـر را فراهم کرده اسـت.

شیراز میزبان گردهمایی
معاونین ستادهای امر به معروف و نهی از منکر کشور
مهر:اولیـن گردهمایـی معاونیـن اجتماعـی و مطالبـه گری،رابطیـن عفـاف و
ت سـتادهای امـر بـه معـروف و نهی از منکر کشـور
حجـاب و مسـئولین حراسـ 
در روزهـای ۱۴و  ۱۵آذرمـاه در شـیراز برگـزار می شـود.
اولیـن گردهمایـی معاونیـن اجتماعـی و مطالبه گری ،رابطیـن عفاف و حجاب
و مسـئولین حراسـت سـتادهای امـر بـه معـروف و نهی از منکر سراسـر کشـور
در روزهـای یکشـنبه و دوشـنبه ۱۴و  ۱۵آذرمـاه  ۱۴۰۰در شـیراز بـا حضـور
آیـت اللـه صدیقـی ،رئیـس سـتاد کشـور ،آیـت اللـه دژکام ،نماینـده ولـی فقیـه
در اسـتان و رئیـس سـتاد فـارس و دکتر هاشـمی گلپایگانی دبیـر سـتاد کشـور
برگـزار میگـردد.
هـدف از برگـزاری ایـن گردهمایـی ارتقای سـطح کیفـی ،معاونیـن اجتماعی و مطالبهگری سـطح کشـور ،تعامل
و همـکاری تمامی معاونیـن سـتادهای اسـتانی بـا یکدیگر و در راسـتای گسـترش فریضتین در میـان آحاد مردم
جامعه میباشـد.

فارس
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تولید سریال حضرت احمد بن موسی(ع) سال آینده در شیراز آغاز می شود
رئیس کمیســیون سومین حرم اهل بیت(ع) شــورای شهر شیراز گفت :تولید سریال
حضرت احمد بن موسی(ع) سال آینده در شیراز ...

مراسم سالگرد شهادت سرلشکر مدافع حرم در شیراز
مراسم سالگرد شهادت سرلشکر مدافع حرم حاج رسول استوار محمود آبادی و اولین
کنگره شهدای محور مقاومت استان فارس در ...
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دست یاری به سوی همیاران مهربان فضای سبز
عصرمردم:
رئیس سـازمان سـیما منظر و فضای سـبز شـهری شهرداری شـیراز شهرداری
شـیراز گفـت :حفـظ و نگهـداری از فضـای سـبز شـاید یکـی از سـختترین
کارهایـی اسـت کـه شـهرداری امـروز بایـد آن را انجـام میدهد.
محمـد رضـا زندیـه در ایـن راسـتا بـا بیـان اینکـه مشـکالت هـم بـه هزینهها و
هـم بـه کمبـود آب و چالشهـای ناشـی از خشکسـالی برمیگـردد و از مـردم
میخواهیـم بـه حـوزه حفاظـت از فضـای سـبز ورود کننـد و دسـت یـاری بـه
سـمت همیاران مهربان فضای سـبز داریم و پای کار بیایند چون هر جا مردم
کمـک کردنـد ،شـهرداری توانسـته پیشـرفت کنـد و کارش را بهتر انجـام دهد.
رئیـس سـازمان سـیما منظـر و فضـای سـبز شـهری شـهرداری شـیراز تاکیـد
کرد:سـازماندهی تشـکلهای مردمـی حـوزه فضـای سـبز یکـی از اهـداف و
اقدمـات ایـن سـازمان اسـت تـا بتوانـد از ایـن طریـق یـک تشـکل قـوی بـرای
حفاظـت از فضـای سـبز و پارکهـای شـیراز ایجـاد کنـد.
وی تاکیـد کرد :سـازمان مذکـور از تمام پیشـنهادات مردمی و تشـکلها برای
حفاظت و توسـعه فضای سـبز شـیراز اسـتقبال میکند و پذیرای آن هسـت.
بـه گفتـه وی ایـن سـازمان در سـال هـای گذشـته بـا حضـور مردمی توانسـت
حـدود  ۱۰۰هـزار درخـت در حوزههـای مختلـف و ارتفاعـات شـیراز بـکارد و
امسـال نیـز برنامـه درخـت کاری را در دسـتور کار خـود دارد.
وی اضافـه کـرد :بـر اسـاس برنامه این سـازمان در اسـفندماه هر هفتـه برنامه
درخـت کاری و بـذرکاری دارد و مـردم و تشـکلهای مردمـی بویـژه همیـاران
فضـای سـبز دعـوت می کنیـم کـه مـا را در ایـن کار یـاری کنند.
وی در ادامـه بیـان کـرد کـه در سـال گذشـته حـدود یـک میلیـون بـذر بـادام
کوهـی و بذرهایـی کـه متناسـب بـا آب و هـوای شـیراز بـود در ارتفاعـات ایـن
شـهر کاشـتیم.
وی همچنیـن بـه اجـرای برنامههـای «کوهیـاری»« ،بـذر زاگرس سـبز»« ،نذر
بـذر»« ،نـذر نهـال» و ...اشـاره کـرد کـه با مشـارکت مردمـی در حوزه توسـعه و
حفاظـت از فضـای سـبز شـیراز انجـام میگیرد.
مهنـدس محمد رضا زندیه افزود :جشـنواره «بهترین کوچههای سـبز شـیراز»
جشـنواره «بهتریـن مغازهداران سـبز» نیـز راهی دیگـر برای افزایش مشـارکت
و عالقهمنـدی مـردم بـه فضای سـبز اسـت که شـهرداری آن را اجـرا کرد.
عضـو هیـات مدیـره مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز شـیراز بـا اشـاره

بـه اینکـه ایـن مجمـع در دو بخـش شهرسـازی و فرهنـگ سـاز فعالیـت دارد
افـزود در سـال هـای اخیـر ایـن مجمـع در کنار پـروژه هـای عمرانی ارزشـمند
خـود اولویـت را فرهنـگ سـازی دانسـت کـه یکـی از اقدامات فرهنگـی و موثر
در حـوزه فضـای سـبز راه انـدازی و اجـرای طـرح همیـاران مهربـان فضـای
سـبز بوده اسـت
دکتـر علـی نقـی مصلح شـیرازی افـزود همیـاران مهربـان فضای سـبز قبل از
شـیوع کرونـا در حفـظ و حراسـت فضـای سـبز بوسـتان هـای آزادی ،جنـت و
خلدبریـن کوشـا و نقـش بـی بدیل داشـتند
وی بـا بیـان اینکـه از زمـان شـیوع کرونـا و تعطیلـی پـارک هـا کار همیـاران
کـم رنـگ شـد گفـت امیـدوارم با فـرو کش شـدن ایـن بیمـاری شـاهد فعالیت
گسـترده همیـاران مهربـان فضـای سـبز باشـیم و در ایـن راسـتا نفـرات را
افزایـش دهیـم
در ایـن برنامـه دکتـر علـی نقـی مصلح شـیرازی اسـتاد تمام دانشـگاه شـیراز و

عضـو هیـات مدیـره مجمـع خیریـن شـهر سـاز و فرهنـگ سـاز شـیراز بـا ارایه
مقالـه ای تحـت عنـوان حفـظ و نگهـداری شـیراز جنت تراز و شـهر سـبز و کار
خیـر و خـدا پسـندانه در جمع همیاران مهربان فضای سـبز و با اشـاره به اقدام
خیرخواهانـه آنهـا افـزود از نظـر قرآن و سـخنان ارزشـمند حضرت بـاری تعالی
سرسـبزی ،زیبایـی و حفـظ آنهـا اموری بسـیار شایسـته و مقدس اسـت
وی بـا بیـان اینکـه این برنامه بـه عنوان هم اندیشـی همیـاران مهربان فضای
سـبز نـام گـذاری شـده  ،و بـه منظـور شـروع مجـدد فعالیـت همیـاران اسـت
افـزود خداونـد نظـر خاصـی بـه نیـک اندیشـان دارد و آنهـا را بـه مسـیر خیـر
هدایـت فرمـوده اسـت و در ایـن راسـتا بـرای انجـام کار خیر قصـد قربت الهی
کنیـد کـه هـم کار موثـر انجـام داده ایـد و هـم رسـتگار خواهید شـد
دکتـر علـی نقـی مصلـح شـیرازی گفـت فضای سـبز شـیراز نسـبت به گذشـته
کمتـر شـده اسـت و از آن مقـام بـاال ،پاییـن آمـده اسـت و ایـن وظیفـه مـا را
سـنگینتر میکنـد کـه در کارمـان بیشـتر تلاش کنیـم.

رئیس کمیسیون سومین حرم اهل بیت(ع) شورای شهر:

تولید سریال حضرت احمد بن موسی(ع) سال آینده در شیراز آغاز می شود
ردیـف اعتبـاری الزم در ایـن خصوص را در بودجه سـال
 ۱۴۰۱پیشبینـی کنـد تـا سـاخت ایـن سـریال در سـال
آینـده کلید زده شـود.
رئیـس کمیسـیون سـومین حـرم اهـل بیت (ع) شـورای
شـهر شـیراز بـا اشـاره بـه شـخصیت واالی حضـرت
احمـد بـن موسـی (ع) بـه عنـوان امیـن والیـت ،تصریح
کـرد :سـاخت این سـریال یـک اقـدام فاخری اسـت که
میتوانـد در معرفـی بهتـر شـهر شـیراز هـم در عرصـه
کشـور و هـم در کشـورهای مجـاور و هـم در توسـعه
گردشـگری مذهبـی مؤثـر باشـد و بـرگ افتخـاری نیـز
بـرای شـورای ششـم تلقـی شـود.
محمدیـان خاطرنشـان کـرد :ایـن اقـدام بـه طـور قطـع
باعـث تحقـق آرزوی دیرینـه مـردم شـریف شـهر شـیراز
در راسـتای سـاخت ایـن سـریال میشـود و همچنیـن
میتوانـد اثـر فرهنگـی مانـدگاری بنام حضـرت احمد بن
موسـی (ع) و شـهر شـیراز رقـم بزنـد.

مهر:رئیـس کمیسـیون سـومین حـرم اهـل بیـت(ع)
شـورای شـهر شـیراز گفت :تولید سـریال حضرت احمد
بـن موسـی(ع) سـال آینـده در شـیراز کلید میخـورد که
مـی توانـد در توسـعه گردشـگری مذهبی این کالنشـهر
مؤثر باشـد.
رضـا محمدیـان ،گفـت :بـر اسـاس مصوبـه شـورا،
شـهرداری شـیراز مکلـف شـد بـرای اجراییشـدن
ابالغیـه شـورا در سـال  ۹۵مبنـی بـر سـاخت سـریال
حضـرت احمـد بـن موسـی (ع) ،پیگیـری ،مذاکـره
و در نهایـت عقـد تفاهمنامههـای اجرایـی الزم را بـا
شـبکههای مختلـف صـدا و سـیما ،سـازمان رسـانهای
اوج و سـایر مؤسسـات فرهنگـی و هنـری بـا جـذب
همـکاری تولیـت حـرم مطهر حضـرت احمد بن موسـی
(ع) ،بخـش خصوصـی ،خیریـن و پیشکسـوتان عرصـه
فرهنـگ و هنـر تـا پایـان امسـال اقـدام کنـد.
وی اضافـه کـرد :شـهرداری همچنیـن مکلـف گردیـد

اعطای اعتبار نامه اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
عصرمردم:
مدیـر کل راه و شهرسـازی فـارس در مراسـم اعطـای
اعتبـار نامـه اعضـای هیـأت مدیـره سـازمان نظـام
مهندسـی سـاختمان اسـتان فـارس با اشـاره به مشـارکت
بیـش از  47درصـدی اعضـای ایـن سـازمان آن را بـرگ
زرینـی بـرای اسـتان فـارس دانسـت.
در ایـن مراسـم کـه محمـود رضایـی معـاون هماهنگـی
امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس  ،هیـأت مدیـره دوره
هشـتم و هیأت مدیره دوره نهم و دیگر مسـئولین اسـتانی
نیـز حضـور داشـتند :امیر فلاح نیـا رئیس هیـأت اجرایی
نهمیـن دوره انتخابـات هیـأت مدیـره سـازمان نظـام
مهندسـی سـاختمان فـارس  ،گـزارش کمی برگـزاری
انتخابـات را ارائـه کـرد.
در ادامـه جعفـر زاهـدی مدیـر کل راه و شهرسـاز فـارس
افـزود :بـه طـور قطـع حضـور پرشـور  12600نفـر از

اعضـای سـازمان علاوه بـر اینکـه موجـب مباهـات
می باشـد  ،لـزوم توجـه و عنایـت ویـژه اعضـای هیـأت
مدیـره دوره نهـم در رفع مشـکالت پیش آمده که ناشـی از

بـروز وقفـه در تعیین هیأت رئیسـه هسـت را بـا قید فوریت
می طلبـد .وی تصریـح کـرد :امروز خدمات سـازمان نظام
مهندسـی بـه عنـوان یـک تشـکل حرفـه ای بـزرگ در

صنعـت سـاختمان اسـتان بسـیار تعییـن کننده و اثـر گذار
اسـت و بایسـتی بـا تدبیـر و وحـدت  ،همدلـی ،تعامـل
سـازنده موجـب بهبـود و ارتقـای ایـن جایگاه فراهم شـود.
محمـود رضایـی معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی
اسـتانداری فـارس در ایـن مراسـم گفـت :با وجـود برپایی
نهضـت ملی مسـکن در کشـور و در اسـتان بسـتری های
شـغلی بسـیار خوبـی بـرای تمامی بخشـهای صنعـت
سـاختمان و مهندسـین سـاختمان و در رشـته های
مرتبـط فراهـم خواهـد شـد و مهندسـین باید در این راسـتا
از تمامی ظرفیتهـا و دانش هـای فنـی و بـه روز اسـتفاده
کننـد.
در پایـان ایـن مراسـم از هیـأت مدیـره هشـتمین دوره
بـا اهـدای لـوح تقدیـر تشـکر و قدردانـی و اعتبـار
نامـه هیـأت مدیـره نهمیـن دوره نیـز بـه آنهـا اهـداء
شد.

تاکنون حدود  ۵۰۰هزار نفر در فارس کرونا گرفتهاند
ایسـنا :مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی
شـیراز اعلام کرد کـه با انجام بیـش از  ۱میلیون و ۷۵۰
هـزار تسـت ،از ابتـدای شـیوع کروناویـروس تاکنـون در
فـارس بالـغ بـر  ۵۰۰هـزار فرد مبتلا به کرونا شناسـایی
شـده است.
دکتـر سـید روحالله حسـینی در تشـریح آخرین وضعیت
آمـاری شـیوع کروناویـروس در فـارس ،گفـت :تاکنـون
یـک میلیـون و  ۴۹۸هـزار و  ۴۹۲تسـت پـی سـی آر و
 ۲۵۳هـزار و  ۳۴۵تسـت سـریع در اسـتان فـارس انجام
و منجـر بـه شناسـایی  ۴۹۹هـزار و  ۹۰۴بیمـار مثبـت
قطعی شـده اسـت.
حسـینی بـا بیـان اینکـه  ۴۸۸هـزار و  ۳۰۴نفـر از ایـن
بیمـاران تابـه حال بهبود یافتهاند ،گفت :با اضافه شـدن
 ۱۵۵بیمـار طـی  ۲۴سـاعت گذشـته ،جمـع بیمـاران
بسـتری در مراکـز درمانـی تحت پوشـش علوم پزشـکی
شـیراز در سراسـر فـارس ،بـه  ۱۱۰۳نفـر افزایـش یافتـه
اسـت کـه از ایـن تعـداد  ۱۴۷نفر در بخشهـای مراقبت

ویژه بسـتری هسـتند.
ایـن مقـام مسـئول همچنیـن از جـان باختـن یـازده هـم
اسـتانی دیگـر در اثـر ابتلا بـه کرونـا طـی  ۲۴سـاعت
گذشـته خبـر داد و مجمـوع جانباختگان ناشـی از کووید

 ۱۹از ابتـدای شـیوع بیمـاری تاکنـون را هفـت هـزار و
 ۲۴۹نفـر اعلام کـرد.
مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا
بیـان اینکـه تاکنـون پنـج میلیـون و  ۸۶۶هـزار و ۲۵۴

ُدز واکسـن کرونا در فارس تزریق شـده اسـت ،گفت :از
ایـن تعداد سـه میلیون و  ۱۴۸هـزار و ُ ۹۶۵دز نوبت اول
و دو میلیـون و  ۷۱۷هـزار و ُ ۲۸۹دز نوبـت دوم واکسـن
کرونـا بوده اسـت.
حسـینی با اشـاره به شـیوع سـویه جدید کروناویروس در
آفریقـا بـه نـام ُامیکـرون در روزهـای اخیـر ،توجـه بـه دو
نکتـه را ضـروری دانسـت و بیـان کـرد :در خصوص این
بیمـاری نبایـد افـراط و تفریـط کرد و ضمن عـدم نگرانی
بیـش از حـد در مـورد ایـن سـویه جدیـد بایـد همـراه بـا
رعایـت شـیوه نامههای بهداشـتی از شـیوع ایـن بیماری
جلوگیـری کرد.
مدیـر روابـط عمومی علـوم پزشـکی شـیراز همچنیـن
از مـردم خواسـت کـه انجـام بموقـع واکسیناسـیون و
تشـویق افـرادی کـه هنـوز واکسـنهای خـود را دریافت
نکردهانـد ،میتوانـد ایمنـی الزم را در جامعـه ایجـاد کند
و مـا را در برابـر گونههـای جدیـد این بیمـاری محافظت
کند .

سه شنبه  9آذر  24 1400ربیع الثانی 1443

فارس

Nov 30, 2021
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تیم وفاق ملی برنده مسابقات مناظره دانشجویی فارس شد
سرپرســت معاونت فرهنگی جهاددانشــگاهی فارس گفت :تیم وفاق ملی دانشگاه
شیراز ،موفق به کسب عنوان اول در مسابقات ملی ...

 ۱۴هزار هکتار از اراضی فارس زیر کشت گندم قراردادی رفت
مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس گفت ۱۴ :هزار هکتار از اراضی این استان
زیر کشت گندم قراردادی رفته که  ۶هزار هکتار آن ...

نصیری ناظر شورای شهر :

معابر منطقه دو اصالح هندسی و ایمن می شود
عصرمردم:
مهـدی نصیـری ،عضـو و ناظـر شـورای اسالمی شـهر شـیراز در شـهرداری
منطقـه دو بـه همـراه معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری شـیراز ،
فرمانـده پلیـس راهـور شـیراز ،غالمرضـا شـهریاری ،شـهردار منطقـه دو
شـیراز ،مدیرعامـل سـازمان اتوبوسـرانی ،معاونیـن وکارشناسـان شـهرداری
منطقـه دو،ویـاوران شـورا و معتمدیـن محلات از برخـی ازمعابـر بازدیـد و از
نزدیـک مشـکالت مـردم بویـژه مسـایل ترافیکـی را برسـی کردنـد.
ناظـر شـورای شـهر شـیراز در شـهرداری منطقـه دو بـا بیـان اینکـه درپـی
راه انـدازی هفتگـی میـز خدمـت از سـوی مجموعـه شـهرداری منطقـه دو
درمسـاجد همـواره در کنـار و خدمتگـزار مـردم بـوده ایـم .اظهـار کـرد :بـه
اتفـاق شـهردار منطقـه و دیگـر معاونیـن شـهرداری هـر هفتـه در یکـی از
مسـاجد محـل حاضـر و بـه صـورت رو در رو مشـکالت مـردم را رسـیدگی
می کنیـم و مـن نیـز بـه عنـوان عضـو شـورا تلاش دارم تـا آنجـا کـه قانـون
اجـازه دهـد مشـکالت مـردم را رفـع نمایـم و ایـن رونـد در هفته هـای اتی نیز
ادامـه خواهـد داشـت.
وی افـزود :بنـا بـه درخواسـت مـردم بـا حضـور مسـوولین مرتبـط بـا حـوزه
ترافیـک شـهری بازدیـدی از نقـاط حادثـه خیـز در سـطح منطقه داشـتیم که
انشـالله ایـن مشـکالت بـزودی مرتفـع خواهـد شـد.
عضـو شـورای اسالمی شـهر شـیراز بـا بیـان اینکـه دغدغـه اصلـی
ّ
سـازمان های متولـی امـر ترافیـک ارائـه راه کارهـای ایمنـی ترافیـک اسـت،

گفـت :ایمنـی راه و رفـع نقـاط حادثـه خیـز منطقـه در دسـتور کار قـرار گرفته
و بـا همـکاری سـازمانها و نهادهـای مربوطـه تمـام مسـیرها و معابـر منطقـه
ایمـن می گـردد.
وی افـزود :یکـی از مشـکالت منطقـه اصلاح هندسـی معابـر اسـت کـه از

ایـن رو بـا همـکاری همـه عوامـل معابـر منطقـه ایمـن می گـردد تـا تلفـات
ناشـی از تصادفـات بـه حداقـل برسـد.در ایـن بازدیـد کـه مدیـر عامل نـاوگان
حمـل و نقـل عمومی شـیراز حضـور داشـت مقـرر شـد تـا بـا افزایـش تعـداد
اتوبوس هـا مشـکالت حمـل ونقـل مـردم نیـز کاهـش یابـد.

 ۱۴هزار هکتار از اراضی فارس زیر کشت گندم قراردادی رفت
ایرنا:مدیـر سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان فـارس
گفـت ۱۴ :هـزار هکتـار از اراضـی ایـن اسـتان زیـر
کشـت گنـدم قـراردادی رفتـه کـه  ۶هـزار هکتـار آن
را تشـکلهای تحـت پوشـش ایـن سـازمان کشـت
کردنـد.
مطلـب دریافتـی ایرنـا بـه نقـل از هدایـت اللـه
رحیمی حاکـی است:کشـت قـراردادی گنـدم
نقـش مهمـی در تامیـن امنیـت و پایـداری تولیـد و
گامی ارزشـمند در رفـع مشـکالت بخش کشـاورزی از
جملـه نیـاز نقدینگـی کشـاورزان گندم کار بـرای خرید
نهـاده و ماشـین آالت دارد.
وی گفـت :بسـته سیاسـت حمایتـی از کشـاورزان در
قالـب کشـت قـراردادی گنـدم در سـطح ۷۰هـزار
هکتـار برنامـه ابالغـی اسـتان فـارس اسـت.
رحیمی اضافـه کـرد :کشـت قـراردادی گنـدم بـرای
تامیـن امنیـت غذایـی کشـور بـا اسـتفاده از الگـوی

کشـت و رسـیدن بـه بهـره وری تولیـد ،افزایـش ارزش
افـزوده ،کاهـش ضایعـات و تعـادل قیمـت و حمایـت

از بهـره بـرداران بـا هـدف تامیـن کـود پایـه ،سـرک ،
پوشـش بیمـه محصـول و جهـش تولید ایـن محصول

راهبـردی در اسـتان در رونـد اجـرا قـرار دارد.
وی گفـت :تولیـد محصـول بـر اسـاس اسـتانداردها
و تقاضـای مصـرف کننـدگان گنـدم و بـا اولویـت
اقتصـادی کـردن تولیـد ،اسـتفاده بهینـه از یارانههـا و
کاهـش مداخلـه گـری دولـت در خرید و فـروش گندم
از دیگـر اهـداف اجـرای ایـن طـرح اسـت.
ایـن مقـام مسـئول افـزود :در ایـن طـرح گنـدم کار به
ازای هـر هکتـار زیـر کشـت ،علاوه بـر دریافـت کـود
پایـه موردنیـاز بـه ارزش تقریبـی  ۳۰میلیـون ریـال ،از
پوشـش بیمـه محصـول نیـز اسـتفاده خواهنـد کرد.
رحیمی بیـان کـرد :گندمکارانـی کـه هنـوز کشـت
نکـرده انـد می تواننـد بـرای اسـتفاده از مزایـای ایـن
طـرح بـه ادارات تعـاون روسـتایی شهرسـتان ها
مراجعـه کننـد و پـس از قـرارداد و دادن سـفته بابـت
ضمانـت بـه سـامانه پایـش کـه در اختیـار مراکـز
خدمـات جهـاد کشـاورزی اسـت معرفـی می شـوند.

کلنگ زنی  ۲پایگاه اورژانس جاده ای در فراشبند
بحرانی فرد /فراشبند
فرمانـدار فراشـبند:با برادری و وحدت،دسـت در دسـت
هـم دهیـم و مشـکالت همدیگـر را حـل و فصـل کنیم
در مراسـمی که بـا حضـور صـادق فروغـی فرمانـدار
شهرسـتان فراشـبند،دکتر اسـماعیل اسـکندری
معـاون مجمـع خیریـن تامیـن سلامت اسـتان فـارس،
حجـت االسلام ابراهیمی امـام جمعه،عالیشـوندی
بخشـدار مرکـزی ،سـرهنگ برومنـدی فرماندهـی
انتظامی شهرسـتان ،دکتـر حسـن کرمی رئیـس شـبکه
بهداشـت و درمان،اعضـای مجمـع خیریـن تامیـن
سلامت شهرسـتان فراشـبند،تنی چنـد از مسـئولین
ادارات و خانـواده خیـر نیـک اندیـش مرحـوم مالـک
کریمپـور برگـزار شـد ،کلنـگ زنـی  ۲پایـگاه اورژانـس
 115جـاده ای روسـتای خـور و پایـگاه جـاده ای
امام زاده شهید(ع) برگزار گردید.
چشم شیشه ای

در ابتـدای ایـن مراسـم دکتـر کرمی رئیـس شـبکه
بهداشـت و درمان شهرستان فراشـبند ضمن خیر مقدم
بـه حاظرین،بیـان نمودند:هـر یـک از ایـن  ۲پایـگاه
اورژانـس جـاده ای ،بـا مسـاحت ۱۳۵متـر مربـع و
هرکـدام بـا مبلـغ بالـغ بـر  ۱۰میلیـارد ریال،کـه توسـط
خانـواده خیـر نیـک اندیـش مرحـوم مالـک کریـم پـور
اهـدا شـده اسـت،در مـدت یـک سـال احـداث و افتتاح
خواهـد شـد.
حجـت االسلام ابراهیمی امـام جمعـه فراشـبند هـم در
سـخنانی ضمن تسـلیت بـه خانـواده مرحـوم کریمپور،از
کار خیـر و خداپسـندانه آنهـا تشـکر و قدردانـی
نمودند.
در ادامـه صـادق فروغـی فرمانـدار و رئیـس مجمـع
خیریـن تامیـن سلامت شهرسـتان فراشـبند هم ضمن
ابـراز خرسـندی و تقدیـر و تشـکر از ایـن خانـواده جهـت

کار بـزرگ و خداپسـندانه کـه مبلـغ  ۲۰میلیـارد ریـال
جهـت احـداث ۲پایـگاه امـداد جـاده ای اهـدا نمودنـد،
از مسـئولین دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز و دکتـر
رامجـردی رئیـس مجمع خیرین تامین سلامت اسـتان
فـارس خواسـتند تـا هرچـه زودتـر نسـبت بـه تکمیـل و
تجهیـز ایـن دو واحـد امدادی،اهتمـام ویـژه ای داشـته
باشـند.
صـادق فروغـی در ادامـه افزودند:خیریـن سلامت
شهرسـتان فراشـبند که از سـال ۱۳۸۳شـروع به فعالیت
نمـوده اند،یکـی از بهتریـن عملکردهـا را در اسـتان
فـارس داشـته اسـت.
فرمانـدار فراشـبند بـه عملکـرد خیریـن شهرسـتان
فراشـبند در دوران شـیوع بیمـاری کرونـا اشـاره کردنـد
و اظهـار نمودند:ایـن مجمـع و مـردم شهرسـتان در آن
شـرایط بحرانـی همیشـه پـای کار بودنـد و بـه صـورت

جـدی پیگیـر مشـکالت،و در جهت برطرف نمـودن این
بیمـاری ،اقدامـات مهـم و اساسـی را در حوزه بهداشـت
و درمـان انجـام دادنـد.
رئیـس مجمـع خیریـن تامیـن سلامت شهرسـتان
فراشـبند در خاتمـه از همـگان خواسـتند کـه بـا بـرادری
و وحدت،دسـت در دسـت همدیگر گذاشته و مشکالت
همدیگـر را حـل و فصـل کننـد.
دکتـر اسـکندری معـاون مجمـع خیرین تامین سلامت
اسـتان فـارس کـه مهمـان ایـن مراسـم بـود ،ضمـن
اهمیـت واالی ایـن امـر خیـر در جهـت کمـک بـه افراد
آسـیب دیـده در تصادفـات جـاده ای از خانـواده مرحـوم
کریمپـور تشـکر و قدردانـی نمودنـد.
وی در ادامـه سـخنان خـود بیـان کردند:مشـارکت های
مردمـی در همـه کشـورهای جهان،خـود یـک شـاخص
توسـعه یافتگی اسـت.

مانور زلزله و ایمنی در الرستان
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معابر منطقه دو اصالح هندسی و ایمن می شود
مهدی نصیری ،عضو و ناظر شــورای اسالمی شهر شیراز در شهرداری منطقه دو به
همراه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز ...

رئیس کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم شرکت توزیع
نیروی برق استان فارس مطرح کرد:

نرم افزار «برق من» ،يكي از در دسترس ترين راه ها براي دريافت
خدمات غيرحضوري برق
عصرمردم:
در راسـتای رفـاه حـال مراجعـان و حـذف مراجعـات حضـوری ،بـه دلیـل
الکترونیکـی شـدن خدمـات  ،کلیـه خدمـات قابـل ارائـه در مدیریـت
توزیـع نیـروی بـرق شهرسـتان های تابعـه ایـن شـرکت ،فقـط از طریـق
نـرم افـزار بـرق مـن و میـز خدمـت الکترونیکـی وب سـایت شـرکت
توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس بـه آدرسwww.farsedc.ir :
انجـام می پذیـرد .رئیـس کمیتـه سلامت اداری و صیانـت از حقـوق مـردم
شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان فـارس ،در ایـن باره اظهـار داشـت :از آنجا
کـه بهبودکیفیـت خدمـات بـه مشـترکان و مراجعیـن و از سـوی دیگـر کاهش
مراجعـه حضـوری بـرای دریافـت خدمـت ودر نهایـت افزایـش رضایـت شـهروندان همـواره از اولویت هـای ایـن
شـرکت بـه حسـاب می آیـد ،بنابرایـن طـرح توسـعه ارائه خدمـات غیرحضـوری مشـترکان ،به جـد در دسـتور کار
قـرار گرفـت کـه خوشـبختانه بـا تلاش و پیگیـری همـکاران ایـن امر میسـر شـد.
ابراهیـم ریحانـی ،بـا بیـان اینکـه الکترونیکـی کـردن خدمـات و فرایندهـای این شـرکت نقش مهمـی در کاهش
هزینههـا،
صرفـه جویـی در وقـت و انـرژی ،کاهـش ترددهـا و حفـظ سلامت شـهروندان و کارکنـان ایفا کرده اسـت ،ادامه
داد :شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس ،در سـالهای اخیـر به خصـوص در ایام شـیوع ویـروس کرونا در
زمینـه گسـترش ارائـه خدمـات الکترونیـک اقدامـات خوبـی انجـام داده که هـم اکنـون 82خدمت از سـوی این
شـرکت بـه صـورت الکترونیکی بـه تمامی مشـترکان ارائـه می گردد.
رئیـس کمیتـه سلامت اداری و صیانـت از حقـوق مـردم شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس ،در بخـش
دیگـری از سـخنان خـود بـه نـرم افـزار «بـرق مـن» نیـز اشـاره کـرد و گفـت :نـرم افـزار «بـرق مـن» ،يكـي از در
دسـترس تريـن راه هـا بـراي دريافـت همـه خدمـات غيرحضـوري صنعـت برق اسـت ،که مشـتركان بـا نصب آن
بـر روی تلفـن همـراه خـود مـي تواننـد علاوه بـر مشـاهده آخرين قبـض ،سـابقه مصـرف و پرداخت ،درخواسـت
اسـتفاده از خدمـات مختلـف شـركت بـرق از جملـه درخواسـت تفكيـك و وصـل و قطع انشـعاب و ده هـا خدمات
ديگـر را بـدون مراجعـه حضـوري انجام دهنـد .ریحانی ،اطالع از صورتحسـاب ،قبض ،سـوابق ،بررسـي قبض،
تسـويه حسـاب ،مقايسـه مصـرف ،مديريـت مصـرف ،درخواسـت انشـعاب ،را از دیگـر مزایـای ایـن اپلیکیشـن
برشـمرد و افـزود :اصلاح انشـعاب ،آزمايـش كنتـور ،تغييرمالكيـت ،بيمـه مشـتركان ،تعويـض كنتور هوشـمند
نیـز از ديگـر خدمـات غيـر حضـوري اسـتفاده از اپليكيشـن «بـرق من» اسـت كـه مشـترکان می تواننـد در اقصی
نقـاط اسـتان از آن بهـره منـد گردند.
ریحانـی ،بـه روش هـای دریافـت نـرم افـزار نیز اشـاره کـرد و بیـان داشـت :مشـترکان می توانند از طریق سـایت
شـزکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس بـه آدرس ، www.farsedc.ir:گـوگل پلـی ،کافـه بـازار و مایکـت،
سـایت سـاپا بـه آدرس  www.saapa.ir:ایـن نـرم افـزار را دریافـت و از خدمـات آن بهـره منـد شـوند.

با حکم شهردار شیراز؛

سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز منصوب شد
عصرمردم:
شـهردار شـیراز با صدور حکمی محسـن حدیقه جوانی را به سـمت سرپرسـت
معاونـت حمـل و نقـل و ترافیک شـهرداری شـیراز منصوب کرد.
در حکـم صـادره از سـوی مهنـدس سـید احسـان اصنافـی به محسـن حدیقه
جوانـی بـر برنامـه ریـزی و نظـارت بـر ارائـه خدمات مطلـوب به شـهروندان در
راسـتای جابجایی ایمن ،ارزان ،مناسـب و سـریع؛ برنامه ریزی ،سـازماندهی،
نظـارت و کنتـرل الزم در زمینـه حمـل و نقـل و سـاماندهی ترافیک در سـطح
شـهر ،تعییـن خط مشـی برنامه هـای کلی به منظـور تهیه طرح هـای ترافیک
و بهبـود عبـور و مـرور در شـهر بـا توجـه بـه تراکـم و احتیاجـات فعلـی و آتـی؛
برنامـه ریـزی جهـت ایجـاد نظـم ترافیکـی مطلـوب در شـهر بـه منظـور کاهـش اثـرات منفـی ترافیـک از جملـه
تراکـم تاخیـر در حرکـت ،آلودگـی محیـط زیسـت ،اتلاف در وقـت و صدمـات جسـمی و روحـی و  ...تاکیـد شـده
است.
همچنیـن بررسـی و برنامـه ریـزی جهـت ایجـاد و توسـعه شـبکه معابـر مناسـب جهـت حرکـت؛ برنامـه ریـزی،
سـاماندهی و بهبـود وضعیـت حمـل و نقـل مسـافر درون شـهری و حومـه ،برنامـه ریـزی ،سـاماندهی و بهبـود
وضعیـت حمـل و نقـل بـار درون شـهری و حومه؛ برنامـه ریزی ،کنتـرل و نظارت بر امـور پایانه هـا و برنامه ریزی
در راسـتای آمـوزش عمومی فرهنـگ ترافیکـی ،فرهنـگ شهرنشـینی و اسـتفاده بهینه از حمل و نقـل عمومی از
دیگـر مـواردی اسـت که شـهردار شـیراز بـر آنهـا تاکید کرده اسـت.

تیم وفاق ملی برنده مسابقات مناظره دانشجویی فارس شد
ایسـنا :سرپرسـت معاونـت فرهنگـی جهاددانشـگاهی فـارس گفـت :تیـم وفاق ملـی دانشـگاه شـیراز ،موفق به
کسـب عنـوان اول در مسـابقات ملـی مناظـره دانشـجویی فارس شـد.
محمدرضـا غالمپـور گفـت :دهمیـن دوره مسـابقات مناظـره دانشـجویی ،مرحلـه اسـتانی ،بـه همـت
جهاددانشـگاهی و بـا مشـارکت تیمهایـی از دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالـی سراسـر فـارس برگـزار شـد.
غالمپـور بـا بیـان اینکـه در ایـن دوره از مسـابقات ۱۱ ،تیـم متشـکل از حـدود  ۳۰دانشـجو ،مشـارکت داشـتند و
بـا هـم بـه رقابـت پرداختنـد ،ادامـه داد :موضـوع مسـابقه مناظـره دانشـجویی در ایـن دوره ،مسـائل اجتماعی و
مـوارد مبتالبـه جامعـه بود.
     عکس :مهر
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عوارض زیاده روی در مصرف ماکارونی

باشــگاه خبرنــگاران :آناســتازیا
گاوریکــووا متخصــص تغذیه روس
میگوید تنوع مواد مغذی قاعده اصلی
هنگام تنظیم رژیم غذایی است که به
جلوگیــری از عواقــب خطرناک برای
بدن کمک میکند.
اگر هر روز ماکارونی بخورید ،مواد
مغذی را که بــرای مثال در غالت از
جمله گندم سیاه ،برنج قهوهای و کینوا
وجود دارد ،دریافــت نمیکنید اما اگر
خوردن هر روزی ماکارونی را دوســت دارید ،می توانید بررســی کنید که مشــکلی در دستگاه
گوارش یا بیماریهای خود ایمنی دارید؟ پوســت شــما چگونه به نظر میرسد؟ آیا اضافه وزن
دارید یا نه؟ اگر مشــکلی ندارید ،میتوانید از ماکارونی تهیه شده از گندم معمولی در حد اعتدال
استفاده کنید .این متخصص تغذیه اضافه میکند که بهتر است ماکارونی بدون گلوتن تهیه شده
از فونچوز ،شیراتاکی ،نخود فرنگی ،نخود و ذرت باید وارد رژیم غذایی شود.
پیش از این ،آناســتازیا گاوریکووا متخصص تغذیه ،محصوالتی را نام برد که باعث باال رفتن
روحیه و سرحالی در زمستان میشوند .به گفته او محصوالت لبنیاتی از نوع پنیر ،ماست ،ماست
کیسهای است .این متخصص برای کسانی که به دالیلی از مصرف آنها اجتناب میکنند توصیه
کرد که کنجد و ماهی کوچک را در رژیم غذایی خود قرار دهند.

اثرات منفی نشستن طوالنی مدت بر روی بدن

باشــگاه خبرنگاران :مارک وایتلی ،مشــاور برجســته جراح وریــد در انگلیس گفت :زندگی
بی تحرک میتواند به ســامت رگهای پا آسیب برســاند ،زیرا نشستن طوالنی مدت تحرک
ماهیچههای پا را کاهش میدهد این امر باعث میشود در این ناحیه جریان خون کاهش یابد و
در نتیجه به رگهای پا آسیب برسد.
وایتلــی گفت :وقتی جریان خون در عروق پا کندتر میشــود ،محیط این عروق اســیدیتر
میشود و میتواند به راحتی ایجاد لخته کند .افزایش اسیدیته در رگها همچنین میتواند باعث
التهاب و درد در ساق پا شود.
او افزود :عفونتها ممکن اســت باعث ایجاد لکهای قرمز و خارش شوند در این ناحیه شود
که به آن اگزمای وریدی میگویند ،اگر پوست قهوهای شود به معنای عارضه هموسیدرین است
اما زمانی که بافت سفت میشود به معنای اسکلرودرمی لب است.
وایتلی ادامه داد :تنبلی گاهی منجر به بیماری میشــود .لخته شــدن خون در وریدهای پا،
شامل احساسی شبیه گرفتگی یا گرما در ناحیه آسیب دیده است.
ترومبــوز ورید عمقی پاها در صورت عدم درمان میتواند منجر به عوارض جدی تری مانند
آمبولی ریه ،میشود که در آن لخته خون در ورید حرکت میکند تا در ریهها ساکن شود.
وایتلــی توصیه کرد که از نشســتن طوالنی مــدت حتی در حین کار خــودداری کنید و با
تمرینهایی مانند تمرینهای کششی ،جریان خون در پا را فعال کنید.

ارتباط کم خوری در اوایل زندگی
با قدرت باروری بهتر در سنین باالتر

مهر :تحقیقات جدید نشان می دهد که چگونه تغییر از یک رژیم غذایی محدود به خوردن هر
اندازه غذایی که دوست دارید می تواند برای تولیدمثل در سنین باالتر مفید باشد.
محققان دانشگاه ایست آنجلیا انگلیس عادات غذا خوردن و جفت گیری مگس میوه را مورد
مطالعــه قرار دادند .آنها دریافتند مگس هایی که از رژیم غذایی محدود به غذای نامحدود تغییر
رویه دادند ،شروع به جفت گیری و تولیدمثل بیشتری کردند.
آنها دریافتند پشــه های ماده ای که در طول زندگی خود غذای کمتری مصرف می کردند،
عمــر طوالنی تری داشــتند ،با این حال آنها به خوبی همتایان خود که تغذیه بهتری داشــتند،
تولیدمثل نمی کردند.
امــا آنهایی که از رژیــم غذایی محدود به رژیــم غذایی نامحدود روی آوردند ،شــروع به
جفت گیری و تولیدمثل بیشــتری کردند .این مگسها سه برابر بیشتر از مگسهایی که با رژیم
غذایی محدود نگهداری میشدند ،تولیدمثل کردند.
دکتر «زاهدا ســلطانووا» ،محقق ارشــد مطالعــه ،گفت« :محدودیت رژیــم غذایی با عمر
طوالنی تر و سالمت بهتر در بسیاری از موجودات از جمله انسان مرتبط است».
این تیم تأثیر محدودیت های غذایی در اوایل زندگی را بر بقا ،رفتار جفت گیری و تولیدمثل
در مگس های میوه بررســی کردند .در حالی که به برخی از آنها غذای کافی داده شــد ،برخی
دیگــر تحت رژیم غذایی محدودی قرار گرفتند که فقط  ۴۰درصد از مخمر مصرف معمول آنها
را داشــت .گروه سوم در اوایل زندگی تحت یک رژیم غذایی محدود قرار گرفتند و به دنبال آن
به آنها اجازه داده شد تا هر اندازه که دوست دارند غذا بخورند.
دکتر ســلطانووا گفت« :محدودیت غذایی به طور کلی با ســامتی بهتر و کاهش تولید مثل
همراه است».
وی در ادامــه افزود« :با این حال ،زمانی که مگسهای مــا از رژیم غذایی محدود به رژیم
غذایی معمولی تغییر وضعیت دادند ،شــروع به جفتگیری و تولیدمثل بیشتر کردند ،در حالی که
بقای آنها شبیه به مادههایی شد که کامل تغذیه شده بودند».
ایــن نتایج در مگسهای میوه نشــان میدهد که مادهها زمانی کــه غذای کمی میخورند
تولیدمثل کمی میکنند ،اما ســامت باروری خود را حفظ میکننــد و زمانی که در اواخر عمر
غذای نامحدودی میخورند ،بالفاصله شروع به تولیدمثل بیشتر میکنند.

قرار گرفتن در معرض نور قرمز صبحگاهی
کاهش بینایی را بهبود می بخشد

مهر :نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که تنها سه دقیقه قرار گرفتن در معرض نور قرمز
عمیق طلوع صبح یک بار در هفته ،می تواند به طور قابل توجهی کاهش بینایی را بهبود بخشد.
مطالعات محققان دانشــگاه کالج لندن نشان میدهد قرار گرفتن روزانه سه دقیقه در معرض
نور قرمز عمیق با طول موج بلند ،ســلولهای میتوکندری تولیدکننده انرژی در شــبکیه چشم
انسان را روشن میکند و به تقویت قوه بینایی در حال کاهش کمک میکند.
محققــان دریافتنــد که در هنگام قرار گرفتن در معرض ســه دقیقه نــور قرمز عمیق ۶۷۰
نانومتری (طول موج بلند) در صبح ،به طور متوسط  ۱۷درصد بهبودی در قوه دید کنتراست رنگ
شرکتکنندگان ایجاد شد و اثرات این قرار گرفتن در معرض نور ،حداقل تا مدت یک هفته ادامه
دارد .با این حال ،هنگامی که همان آزمایش در بعد از ظهر انجام شد ،هیچ بهبودی مشاهده نشد.
دانشــمندان می گویند فواید نور قرمز عمیق ،پیشرفتی را برای سالمت چشم رقم می زند و
باید به درمان های چشــمی مقرون به صرفه خانگی منجر شــود و به میلیون ها نفر در سراسر
جهان دارای کاهش دید طبیعی کمک کند.
پروفســور «گلن جفری» ،نویســنده اصلی این مقاله ،گفت« :ما نشان دادیم که یک بار قرار
گرفتن در معرض امواج طوالنی نور قرمز عمیق در صبح می تواند به طور قابل توجهی کاهش
بینایی را بهبود بخشــد ،که یک مسئله مهم سالمتی اســت و میلیون ها نفر را در جهان تحت
تاثیر قرار می دهد».
به گفته وی« ،این اقدام ســاده به طور قابل توجهی بر کیفیت زندگی با افزایش ســن افراد
تأثیر می گذارد و احتما ًال منجر به کاهش هزینه های اجتماعی ناشــی از مشــکالت مرتبط با
کاهش بینایی می شود».
در انســان ها در حدود  ۴۰سالگی ،سلولهای شبکیه چشم شــروع به پیر شدن میکنند و
ســرعت این پیری ،تا حدی ناشی از میتوکندری سلول است که نقش آن تولید انرژی (معروف
به  )ATPو تقویت عملکرد سلولی است.
تراکم میتوکندری در سلولهای گیرنده نور شبکیه که نیازهای انرژی باالیی دارند ،بیشترین
میزان را دارد .در نتیجه ،شــبکیه ســریعتر از سایر اندام ها پیر می شود و با کاهش  ۷۰درصدی
 ATPهمراه است.
محققان مشاهده کردند با قرار گرفتن چشمها در معرض نور قرمز دارای عمق  ۶۷۰نانومتری
(طول موج بلند) بهبود قابلتوجهی در عملکرد گیرندههای نوری شبکیه ایجاد شد.
پروفسور جفری میگوید« :میتوکندریها حساسیتهای خاصی به نور با طول موج بلند دارند
که بر عملکرد آنهــا تأثیر میگذارد :طول موجهای طوالنیتر که  ۶۵۰تا  ۹۰۰نانومتر را در بر
میگیرد ،عملکرد میتوکندری را برای افزایش تولید انرژی بهبود میبخشند».
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باشــگاه خبرنگاران :میزان خوابــی که ما برای
ســامتی نیاز داریم ممکن اســت با توجه به سن و
عوامل دیگر متفاوت باشــد ،امــا مهمترین چیز این
است که خوابی با کیفیت داشته باشیم.
توصیههای بســیاری از متخصصان برای داشتن
یک خواب خوب در شب وجود دارد و بیشتر آن حول
محور کیفیت خواب میچرخد.
موادغذایی وجود دارد که میتواند به کســانی که
از بی خوابی رنج میبرند یا چندین بار در طول شب
بیدار میشوند و سایر مشکالت خواب کمک کند.
از جمله غذاهایی که با خواب بهتر مرتبط هستند،
برنج است.
این بنیــاد اشــاره میکند که مطالعــهای روی
بزرگساالن در ژاپن نشان میدهد کسانی که به طور
منظم برنج میخورند نســبت به کســانی که نان یا
پاستا بیشتری میخورند ،خواب بهتری دارند.
این گزارش توضیح میدهد :این مطالعه فقط یک
ارتباط را شناسایی کرده و نمیتواند علت آن را ثابت
کند اما از تحقیقات قبلی پیروی میکند که نشــان
میداد خوردن غذاهای با شاخص گلیسمی باال حدود
چهار ســاعت قبل از خواب بــه بهبود کیفیت خواب
کمک میکند.
تحقیقات بیشــتری برای تعییــن اثرات مرتبط با
خواب و کربوهیدراتهای مختلف ضروری است.
 اگر در طول روز دائما خسته باشید ،ممکن استبه اندازه کافی نخوابیــد .برخی افراد به طور طبیعی
ســبکتر میخوابند یا زمان بیشتری برای به خواب
رفتن نیاز دارند ،در حالی که برخی از شــرایط زندگی
ممکن اســت احتمال قطع خــواب را افزایش دهند،

باشــگاه خبرنــگاران :بیماری پارکینســون یک
بیماری عصبی پیشــرونده است به این معنا که بیمار
در آن دوپامیــن کافی ندارد ،بــه دلیل آنکه برخی از
سلولهای سازنده آن مرده اند.
اگرچه هیــچ درمانی برای بیماری پارکینســون
وجود ندارد اما تشــخیص زودهنگام بسیار مهم است
تا بیماران بتوانند درمان مناســب و مشاوره در مورد
مراقبتهای این بیماری را دریافت کند.
انجمن پارکینســون در انگلیس میگوید که افراد
مبتــا به بیماری پارکینســون اغلب از مشــکالتی
چشمی رنج میبرند.
برخــی از بیماران ممکن اســت از پلک زدن غیر
ارادی رنــج ببرند ،این اتفاق زمانــی رخ میدهد که
ماهیچههایی که پلکها را باز میکنند به سختی باز
میشــوند .این تیک عصبی معموال در زمان صحبت
کردن اتفاق میافتــد .گاهی اوقات پلکها میتوانند
کامال بسته شوند و مانع از دید صحیح شما شوند .در
موارد خفیف آغازی ،مالش مالیم پلکها ممکن است
کمک کننده باشد.
این عالئم شــامل اشــکال در حرکت چشــمها،
هنگام نگاه کردن به اشیاء با حرکت سریع قابل توجه
باشد ،همچنین تاری دید که میتواند به دلیل مشکل
در حرکت چشم ایجاد شود.
برخی دیگر با دیدن دو تصویر از یک جسم به طور

باشــگاه خبرنگاران :به گفتــه محققان ،مصرف
آسپرین با افزایش  ۲۶درصدی خطر ابتال به نارسایی
قلبی در افرادی کــه حداقل یک عامل خطر ابتال به
این بیمــاری را دارند ،همراه اســت .از عوامل خطر
میتوان به ســیگار کشــیدن ،چاقی ،فشار خون باال،
کلســترول باال ،دیابت و بیماریهــای قلبی عروقی
اشــاره کرد .بلریم موجاج نویســنده ایــن مطالعه از
دانشــگاه فرایبورگ آلمان گفت :این اولین مطالعهای
است که نشــان میدهد در میان افرادی که حداقل
یــک عامل خطر برای ابتال به نارســایی قلبی دارند،
افرادی که آسپرین مصرف میکنند نسبت به افرادی
که از این دارو استفاده نمیکنند بیشتر در معرض ابتال
به این بیماری قرار دارند.
نارســایی قلبی زمانی رخ میدهد که قلب قادر به
پمپاژ کافی نیست و نمیتواند جریان خون کافی را به
اعضای بدن برســاند .عالئم و نشانههای این بیماری
مواردی از قبیل تنگی نفس ،خســتگی مفرط و ورم
ساق پاست .تنگی نفس معموال با ورزش ،هنگام دراز
کشیدن و شب هنگام خواب بدتر میشود .برای افراد
مبتال اغلب محدودیتی برای ورزش کردن وجود دارد،
حتی اگر به خوبی هم درمان شوند.
محققان آلمانی برای بررسی این موضوع به تجزیه
مهر :نتایج یک مطالعه طوالنی مدت نشــان داده
اســت که نوشــیدن مقادیر زیاد قهوه ممکن اســت
احتمال ابتال به بیماری آلزایمر را کاهش دهد.
محققان دانشگاه ادیت کوان استرالیا در مطالعه ای
به بررســی این موضوع پرداختند که آیا مصرف قهوه
بر میزان زوال شــناختی بیش از  ۲۰۰استرالیایی در
طول یک دهه تأثیر گذاشته است یا خیر.
دکتر «سامانتا گاردنر» ،محقق اصلی این مطالعه،
گفت« :نتایج نشان داد که بین قهوه و چندین نشانگر
مهم مرتبط با بیماری آلزایمر ارتباط وجود دارد».
او گفت« :ما دریافتیم شــرکتکنندگانی که هیچ
اختاللــی در حافظه نداشــتند و در ابتــدای مطالعه
مصرف قهوهشــان بیشــتر بود ،با خطر کمتر ابتال به
اختالالت شــناختی خفیف که اغلب قبل از بیماری
آلزایمر روی می دهد ،یــا ابتال به بیماری آلزایمر در
طول مطالعه روبرو بودند».
محققان دریافتند نوشیدن قهوه بیشتر نتایج مثبتی
در رابطــه با حوزههای خاصی از عملکرد شــناختی،
بهویــژه عملکرد اجرایــی که شــامل برنامهریزی،
خودکنترلی و توجه است ،داشت.
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راهکارهایی ساده
برای داشتن خواب راحت

مانند اتفاقات استرس زا در طول روز.
 اگــر برای مــدت کوتاهی کمتر از ســه ماه ازبی خوابی رنــج میبرید ،به ایــن عارضه بی خوابی
کوتاه مدت میگویند .بی خوابی که سه ماه یا بیشتر
طول بکشد ،بی خوابی طوالنی مدت نامیده میشود.
 -افراد مبتال به بی خوابی به سختی میتوانند در

زمان مناســب به خواب بروند و میتوانند چندین بار
در طول شب از خواب بیدار شوند.
 بعد از کم خوابی در شب ،برخی از افراد ممکناســت وسوسه شــوند که چرتهای طوالنی داشته
باشند .با این حال ،بهتر است از این کار اجتناب کرده
و سعی کنید به زمان خواب منظم خود پایبند باشید.

عالئم چشمی که نشان دهنده
بیماری پارکینسون است

همزمان ،ممکن است دچار دوبینی شوند.
افراد مبتال به بیماری پارکینســون ممکن اســت
کمتــر از دیگران پلک بزنند که ممکن اســت باعث
خشکی و سوزش چشم شود.

بیماران پارکینســون ممکن اســت در نور کم به
ســختی ببینید .همچنین ممکن اســت نتوانند شکل
اجســام را به وضوح تشخیص دهند ،این میتواند بر
توانایی خواندن حروف کوچک نیز تأثیر بگذارد.

خطر نارسایی قلبی با مصرف آسپرین

و تحلیــل دادههای  ۳۰هــزار و  ۸۲۷فرد در معرض
خطر ابتال به نارسایی قلبی پرداختند .شرکت کنندگان
 ۴۰سال به باال بودند.
شرکت کنندگان به دو دسته تقسیم شدند .گروهی
که آســپرین مصرف میکردند و گروهی که آسپرین
مصرف نمیکردند .میانگین ســنی شرکت کنندگان

 ۶۷ســال و  ۳۴درصد از شــرکت کننــدگان نیز زن
بودند .در ابتدا مطالعه در مجموع  ۷۶۹۸شرکت کننده
(۲۵درصد) آســپرین مصرف میکردند .در طول ۵.۳
ســال پیگیری این آزمایش ،محققان دریافتند ۱۳۳۰
شرکت کننده دچار نارسایی قلبی شدهاند.
گفتنی اســت محققان ارتباط بین مصرف آسپرین

نوشیدن قهوه ریسک ابتال به آلزایمر را
کاهش می دهد

همچنین به نظر می رســد مصرف بیشتر قهوه با
ُکند کردن روند تجمع پروتئین آمیلوئید در مغز ،عاملی
کلیدی در ایجاد بیماری آلزایمر ،مرتبط است.

دکتر گاردنــر در ادامه افــزود« :اگرچه تحقیقات
بیشتری در این زمینه مورد نیاز است ،اما این مطالعه
دلگرم کننده بود زیرا نشان داد نوشیدن قهوه می تواند
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به این دلیل که چرت زدن در طول روز میتواند ریتم
شبانه روزی را مختل کند.
 ریتمهای شبانه روزی تغییرات فیزیکی ،ذهنیو رفتاری هســتند که به دنبال یک چرخه  ۲۴ساعته
میآینــد .این فرآیندهــای طبیعی عمدتــ ًا به نور و
تاریکی وابسته است و بیشتر موجودات زنده را تحت
تأثیر قرار میدهند.
توصیه هایی برای خواب راحت
 برای حفظ ســاعات خــواب منظم ،ایجاد یکمحیط تاریک ،آرام و خنک و ورزش کردن را توصیه
میشود.
 اگر کمبود خواب بر زندگی روزمره شــما تأثیرمیگذارد یا باعث ناراحتی شــما میشود ،میتوانید با
پزشک خود صحبت کنید.
هر فرد متناســب با سنش به زمان مختلف خواب
نیاز دارد .بزرگساالن به طور متوسطبه  ۷تا  ۹ساعت
بــه خواب نیاز دارند ،در حالی که کودکان به  ۹تا ۱۳
ســاعت و کودکان خردســال و نوزادان به  ۱۲تا ۱۷
ساعت خواب در روز نیاز دارند.
کافئین و الکل میتوانند شما را از به خواب رفتن
بازدارد و خواب راحت را از شــما سلب کند؛ بنابراین
توصیه میشــود با نزدیک شدن به زمان خواب افراد
از مصرف کافئین پرهیز کنند.
کافئیــن در روند خواب اختالل ایجاد میکند و از
خواب عمیق جلوگیری میکنــد .کافئین نه تنها در
قهوه یافت میشــود ،بلکه در بسیاری از محصوالت
دیگر از جمله چای ،برخی از نوشــابه ها ،شــکالت،
نوشیدنیهای انرژی زا و برخی مسکنهای نیز یافت
میشود.

برخی از افــراد مبتال به بیماری پارکینســون در
تشــخیص تفاوت بین رنگهای خاص مشکل دارند
و ممکن است در شناخت فضای اطراف خود مشکل
داشته باشند.
بســیاری از عالئم و نشــانههای دیگر وجود دارد
کــه باید به آنها توجه کرد ،ســه عالمت اصلی این
بیماری وجود دارد .این عالئم شامل لرزش غیرارادی
قسمتهای خاصی از بدن ،حرکت آهسته و سفتی و
انعطاف ناپذیری عضالت است.
عالئم برای اکثــر افراد مبتال به پارکینســون با
رسیدن به سن پنجاه سالگی شروع میشود.
درمانهــا و عوامــل مختلفــی وجــود دارند که
میتوانند بــه مدیریت این بیمــاری کمک کنند؛ از
آنجایی که علت بیماری پارکینســون هنوز ناشناخته
است ،راههای مطمئن برای جلوگیری از این بیماری
نیز یک راز باقی مانده است.
برخی تحقیقات نشــان داده اند که ورزش منظم
ممکن اســت خطر ابتال به بیماری پارکینســون را
کاهش دهد .طبق گفته بنیاد پارکینســون انگلیس،
 ۲.۵ســاعت ورزش در هفته میتواند پیشرفت عالئم
را کاهش دهد .این بنیاد میگوید ورزش میتواند به
مدیریت عالئم فیزیکی و سایر عالئم مانند مشکالت
خواب ،خســتگی ،خلق و خو و سالمت روان کمک
کند.

و نارســایی قلبی با جنسیت ،سن ،شاخص توده بدن،
ســیگار کشیدن ،مصرف الکل ،فشــار خون ،ضربان
قلب ،کلســترول خون ،کراتینین ،فشــار خون باال،
دیابــت ،بیماریهای قلبی عروقــی و درمان با رنین
مهارکنندههای سیســتم آنژیوتانسین-آلدوســترون،
مســدود کنندههای کانــال کلســیم ،دیورتیکها،
مســدودکنندههای بتــا و داروهای کاهــش دهنده
چربی را نیــز ارزیابــی کردند .در نهایــت دریافتند
مصرف آســپرین به طور مستقل با افزایش خطر ۲۶
درصدی ابتال به نارسایی قلبی مرتبط است .کراتینین
فراوردهای از ســوخت و ساز در ماهیچهها است که از
کلیهها دفع میشود.
موجــاج گفت :ایــن اولین مطالعه بــزرگ برای
بررسی رابطه بین مصرف آســپرین و نارسایی قلبی
در افراد مبتــا به بیماری قلبی و یــا دارای حداقل
یک عامــل خطر بود .برای تاییــد نتایج این مطالعه
به کارآزماییهای تصادفی چندملیتی بزرگ بیشتر در
بزرگســاالن در معرض خطر نارسایی قلبی نیاز است.
در کل مشاهدات ما نشان میدهد که آسپرین باید در
افرادی که نارســایی قلبی دارند یا دارای عوامل خطر
برای ابتال به این بیماری هســتند بــا احتیاط تجویز
شود.
راهی آســان برای کمک به تاخیر در شروع بیماری
آلزایمر باشد».
به گفته وی« ،این نوشیدنی می تواند به ویژه برای
افرادی که در معرض خطر زوال شــناختی هستند اما
هیچ عالمتی ندارند ،مفید باشد».
محققــان معتقدند ممکن اســت بتــوان برخی از
دســتورالعملهای روشــنی را ایجاد کــرد که افراد
میتوانند در میانســالی از آنها پیروی کنند و این امر
بتواند تأثیری پایدار داشته باشد.
دکتر گاردنر گفت« :اگر متوســط فنجان قهوه ای
که در خانه تهیه می شــود  ۲۴۰گرم باشــد ،افزایش
آن بــه دو فنجان در روز می تواند به طور بالقوه زوال
شناختی را تا  ۸درصد پس از  ۱۸ماه کاهش دهد».
«همچنین میتوان شــاهد کاهــش  ۵درصدی
تجمع آمیلوئید در مغز در همان دوره زمانی بود».
در بیماری آلزایمــر ،آمیلوئید با تجمع در کنارهم،
پــاک هایی را تشــکیل مــی دهد که بــرای مغز
سمی هســتند .محققان هنوز به طور دقیق مشخص
نکردهاند که کدام ترکیبات قهوه در تأثیرات مثبت آن
بر سالمت مغز نقش دارند.
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ویژگی هایی که فرزندان از پدرشان به ارث می برند

بیتوته :چه بخواهیم و چه نخواهیم ،پدران یکی از موثرترین و مهم ترین
الگوهایی هستند که در آینده ی فرزندان خود تاثیر بسیار زیادی می گذارند.
این موضوع نتیجه ی یک تحقیق علمی و همگانی است که برای مشاهده
این مورد ،کافیست نگاهی به دوروبرمان بیندازیم.
ژنتیک و تاثیر آن بر روی انتقال صفات ارثی پدر و یا مادر
علم ژنتیک یکی از علومی است که هنوز هم پیچیدگی های خاص خودش
را دارد .همه ی ما فرزندان یک زوجی هستیم که تصمیم گرفته اند در کنار
یکدیگر زندگی کنند و نهایتا ما را به این دنیا بیاورند.
از نظر علمی ما ترکیبی از ژن ها و خصلت های این دو شخصی هستیم که
در آمدن ما به این دنیا ،نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند .اما ماجرای ترکیب
ژن بودن به همینجا ختم نمی شود و عموما هر یک از ما عالوه بر اینکه
می توانیم یک سری صفات را از پدران و مادران خود به ارث ببریم ،یک سری
خصوصیات و خلقیاتی داریم که نهایتا معطوف به خود ما است و به هیچ فرد
خارجی مربوط نمی شود.
به خاطر همین است که گاهی اوقات به خودمان و یا فرزندانمان نگاه
می کنیم و فقط به این فکر می کنیم که این خصوصیت اخالق او به کدام یک
از افراد خانواده رفته است .البته الزم است بدانید که تنها خصوصیت اخالقی
نیست که در این میدان عرض اندام می کند ،بلکه ویژگی های جسمانی و
هزار و یک مورد دیگر هم هستند که می توانند از والدین بر روی فرزند به
ارث رسیده باشند.
خوب؛ همان طور که می دانید ،مادرها نقش بسیار مهمی را در پرورش و رشد
فرزندانشان ایفا می کنند اما همه می دانیم که نقش یک پدر نسبت به مادر در
اکثر موارد و به غیر از یک سری موارد خاص ،کمتر است.
اما جالب است بدانید که گاهی اوقات زمینه ی به ارث بردن صفات پدر در
فرزند بیشتر است و این فقط و فقط و مربوط به ژنتیک پدر می شود و ربطی
به محیط پرورش کودک ندارد .دانشمندان بررسی کردند و متوجه شدند که
اکثر صفات ارثی پدر به ویژگی های جسمی مربوط می شود اما با این یک
سری صفات اخالقی هم وجود دارد که در ادامه به بررسی هر کدام از این
موارد خواهیم پرداخت:
بررسی صفات ارثی پدر به فرزند
شکل ظاهری و فیزیک جسمی ،صفات ارثی پدر به فرزند :بله! درست
است .ژن مردها در انتقال ویژگی های جسمی و فیزیکی ،از ظرفیت باالتری
برخوردار است و به همین دلیل اکثر فرزندان ،شباهت های ظاهری بسیار
زیادی را با پدرشان دارند.
خودتان می دانید که قانون بقای انسان تا حد زیادی در گرو قدرتمند بودن
یک ژن قرار دارد .از این رو جنس مونث در گذشته ترجیح می داد تا یک
نمونه مذکر قوی و با بنیه را برای ادامه زندگی و تولید مثل انتخاب کند و این
روش به مراتب قانون بقا نام گرفت و همین قانون زمینه انتقال صفات ارثی
پدر به فرزند را فراهم می کند.
قد :یکی از مهم ترین فاکتورهایی که طی انتقال صفات ارثی پدر به فرزند

قرار می گیرد ،قد است .به طور کلی و بررسی های پی در پی ،این نتیجه
حاصل شده است که عموما قد فرزندان به شدت به سمت پدر گرایش پیدا
می کند .پس اگر پدر قد بلندی دارید ،احتمال اینکه قد شما هم تقریبا بلند
باشد بسیار زیاد است.
جنس دندان ها :مورد بعدی که مستقیما به شرایط جسمانی پدر مربوط
می شود حالت دندان هاست .اگر پدر شما دندان های سالم و قوی ای داشته
باشد به مراتب احتمال اینکه دندان های شما هم سالم و قوی باشند بسیار زیاد
است و عموما عکس این ماجرا نیز می تواند عینیت پیدا کند.
چال گونه :این موضوع عموما یکی از محاسن چهره محسوب می شود.
بگذریم از این موضوع که خیلی ها با عمل جراحی این ویژگی ها و المان را
به چهره شان اضافه می کنند اما اگر پدر شما دارای چال گونه باشد ،به احتمال
خیلی زیاد شما هم چال گونه خواهید داشت.
شکل ظاهری انگشتان پا :این فاکتور نیز یکی دیگر از فاکتورهایی
است که معموال سمت پدر به فرزند به ارث می رسد .معموال پدرانی که
سن شان باالی چهل سال باشد ،خیلی راحت تر می توانند سندروم آپرت
را به فرزندشان منتقل کنند .این سندروم را برای افرادی که شکل ظاهری
پاهایشان به صورت پره ای است ،استفاده می کنند.
چپ دست و یا راست دست بودن :از ویژگی ها و خصوصیات

شگفت انگیز است که هنوز هم همچنان ادامه دارد و اختاللی در آن به وجود
نیامده است.
تاثیرات ژنتیک بر روی انتقال صفات ارثی پدر
قبل از اینکه بخواهیم درباره ی دلیل اینکه چرا خیلی از رفتارهای ما شبیه به
پدرانمان است صحبت کنیم ،بهتر است اصال ببینیم که ژنتیک چیست و چه
نقشی در زندگی ما دارد .بدن ما دارای  23جفت کروموزم است و این یعنی
که  46عدد کروموزوم در بدن ماها وجود دارند که این کروموزوم ها می توانند
خلقیات و خصوصیات اخالقی ،جسمانی و رفتاری ما را تعیین کنند.
این رشته کروموزوم ها به صورت پیچیده و تنیده در هم و به صورت یک
بافت پیچی در یک تعادل عالی نسبت به یکدیگر وجود دارند .یکی از این
رشته ها به خصوصیات مادر و دیگری را به خصوصیات ژنتیکی پدر نسبت
می دهند و ترکیب این دو با هم ،خصوصیات ژنتیکی فرزند را به وجود می آورد.
البته جفت کروموزوم های آخری یعنی بیست و سوم ،همان هایی هستند که
جنسیت فرد را تعیین می کنند و اگر این دو  XXباشند یعنی جنسیت مونث و
اگر  YXباشند یعنی جنسیت مذکر است .البته ی سری جهش ها و استثنائات
هم وجود دارد که می توانند باعث شوند که فرزند از حالت نرمال خارج شود
و به حالت های بیماریهای داسی شکل یا سندروم  Xشکننده و یا سندروم
داون ،فرزند به دنیا بیاید.
تا اینجای بحث متوجه شدیم که تقریبا در ژنتیک یک فرزند ،ژنتیک پدر و
مادر به یک اندازه نقش دارند اما متاسفانه بنابر قوانین طبیعت این طور نیست
و نهایتا این ژنتیک پدر است که به صورت ژن برتر بر روی خصوصیات خلقی
و رفتاری و جسمی فرزند ،پدیدار می شود.
این موضوع به این معناست که طبیعت یک برتری خاصی برای ژن پدر در
نظر گرفته و ناخواسته این ژن می تواند به صورت قوی تری در فرزند ظاهر
شود .البته که در این مراحل استثنائاتی هم وجود دارد که این استثنائات
می توانند موارد مختلفی را رقم بزنند.
الگو برداری فرزندان از پدر و مادر
در انتهای محتوا ،می خواهیم درباره ی مواردی به غیر از تاثیر ژنتیک بر روی
عمل و جسم کودک صحبت کنیم .چیزی که کودک می تواند به راحتی آن
را به صورت کامال اکتسابی از پدر و مادر و محیط پرورش خود به ارث ببرد و
هیچ ربطی به ژنتیک فرد ندارد .با تمام این تفاسیر این شما هستید که رفتار
و منش تان به عنوان اولین الگو برای فرزندان تان موجودیت پیدا می کند.
در واقع فرزند شما در بدو تولد ،رفتار ،گفتار و منش شما را می بیند و آن ها
را الگو قرار می دهد .دانشمندان معتقدند که هر رفتار زیبا و زشت در کودک،
سر رشته ای در رفتار پدر و یا مادر در خانه دارد و کودک از آن الگوبرداری
می کند .بنابراین جدای بحث گسترده و شگفت انگیز ژنتیک ،بهتر است که
قبل از هر چیزی بر روی رفتار و منش خودمان کار کنیم تا بتوانیم یک الگوی
مناسب و درست برای فرزندانمان باشیم .در غیر این صورت ،کودک نه تنها
رفتار های خوب شما ،بلکه تمامی رفتار ها زشت و زننده ی شما را که حتی
خودتان هم از آن ها بیزار هستید را عمال به ارث خواهد برد.

ظاهری که بگذریم ،می رسیم به موضوعی که زیاد مهم نیست اما عموما به
سمت پدر گرایش دارد و آن موضوع چپ دست بودن و یا راست دست بودن
فرزند است .در والدینی که یکی راست دست و دیگری چپ دست است ،در
نود درصد مواقع ،چپ دست بودن و یا راست دست بودن فرزند تماما به حالت
پدر برمی گردد .یعنی اگر پدر راست دست باشد ،فرزند هم راست دست و اگر
چپ دست باشد ،فرزند هم راست دست خواهد شد.
اختالالت روانی :بله! متاسفانه درست است و یک پدر می تواند اختالالت
روانی خود را به راحتی به فرزند خود انتقال دهد .هر چند که او در انتقال این
اختالل نقشی ندارد این موضوع یک پدیده کامال طبیعی است اما به هر حال
منشا چنین صفت بزرگی در کودک شما خواهد بود.
خیلی ساده است ،اختالالت شدید روانی مانند افسردگی و بیماری های
دوقطبی روانی ،اختالالتی هستند که به کروموزوم  Yمربوط می شوند و
همین کروموزوم می توان تمام و کمال ،تمام خصوصیات روانی پدر را بر روی
فرزند اجرا کند و متاسفانه این ماجرا می تواند بسیار ناراحت کننده و دردسرساز
باشد و در آینده ی کودک ،تاثیر بسیار بدی بگذارد.
اثر انگشت :اثر انگشت هم یکی از صفاتی است که مستقیما از پدر به
فرزند به ارث می رسد .در واقع این خصلت شگفت انگیز بال استثنا می تواند
تعیین کند که چه کسی فرزند چه کسی است .این گزینه یک خاصیت ژنتیکی

چگونه از آدمهای با انرژی منفی دور بمانیم؟

باشگاه خبرنگاران :این موضوع که با آدمهای با انرژی منفی ارتباط داریم یا
حتی آنها را دوست داریم به این معنی نیست که باید از آنها تاثیر بپذیریم یا
اجازه دهیم که ما را آزار بدهند؛ و برای اینکه منفیبافیهای آنها روی ما تاثیر
نگذارد و ما را آزار ندهد در قدم اول باید عادتهای آنها را شناخت.
 .۱ماهرانه از شما سوء استفاده میکنند
آدمهای سمی روشی دارند که از خود حسی ساطع میکنند که احساس
میکنید چیزی به آنها بدهکار هستید .آنها روشی دارند که از شما استفاده
کنند یا کاری کنند که آسیب ببینید ،آن وقت جوری رفتار کنند که انگار تمام
این کارها را به خاطر شما انجام دادهاند.
این قضیه به طور ویژه در محیط کار یا روابطی وجود دارد که در آن توازن
قدرت حذف شده است به عنوان مثال« :من یک میهمانی دارم که شام بدهم.
میخواهی برای ساعت  ۱۰شام را تو بیاوری؟ این کار به تو فرصتی میدهد
که مهارتهای آشپزیات را نشان بدهی .باشه؟» اما یادتان باشد شما به هیچ
کس چیزی بدهکار نیستید.
 .۲آدمهای سمی مالک احساسات خود نیستند
آنها طوری رفتار خواهند کرد که گویی آن احساسات مال شما هستند .به
این کار فرافکنی گفته میشود ،چرا که احساسات و افکارشان را به سمت شما
فرا میافکنند.
به عنوان مثال ،کسی که عصبانی است ،اما مسئولیت آن را به عهده نمیگیرد
ممکن است شما را متهم به عصبانی بودن از خود کند .ممکن است به ظرافت

این جمالت باشد :با من مشکلی نداری؟ یا کمی تندتر ،چرا از من عصبانی
هستی ،یا تمام روز بد اخالق بودی.
شما در ارتباط با چنین افرادی خودتان را مدام در حال توجیه کردن و دفاع از
خود خواهید یافت و این اغلب به صورت یک چرخه ادامه پیدا میکند ،چراکه
شما هیچ نقشی در ایجاد این جریان ندارید .اگر احساس میکنید که مدام در
حال دفاع کردن از خود در برابر اتهامات یا سواالتی هستید که درست نیستند،
ممکن است تحت فرافکنی قرار گرفته باشید.
یادتان باشد که شما مجبور نیستید توضیح دهید ،توجیه کنید یا از خودتان
دفاع کنید.
 .۳کاری میکنند که خودتان را به آنها ثابت کنید
یکی از  ۱۰عادت آدمهای سمی این است که مرتبا شما را در موقعیتی قرار
خواهند داد که مجبور خواهید بود بین آنها و چیز دیگری دست به انتخاب
بزنید و شما همیشه به انتخاب کردن آنها احساس تعهد خواهید داشت.
آنها منتظر میمانند تا شما احساس تعهد کنید ،آنوقت قضیه را آشکار
خواهند کرد .اگر من واقعا برای تو اهمیت داشتم از کالس ورزشیت میگذشتی
و وقتت را با من میگذراندی .مشکل ماجرا این است که هیچ وقت کافی
نخواهد بود.

شروع به غر زدن کردند ،موضوع را تغییر دهید.
 .۷در مورد ایرادات دیگران حرف میزنند
انتقاد ابزار دم دستی یک شخص سمی است ،اما نوع “خوبی” از انتقاد نیست.
غالبا آدمهای سمی بر اساس هر چیزی که خودشان دوست دارند دیگران را
قضاوت میکنند .آنها ممکن است تالش کنند که شما را در قضاوت شرکت
دهند ،بنابراین خیلی ساده بحث را عوض کنید یا به طور مستقیم بگویید که
تمایلی به این گفتوگو ندارید.
 .۸نسبت به نتیجه بدبین هستند
چه یک آزمون دشوار باشد و چه یک امتحان ساده ،یک فرد سمی از نوع
منفینگر همیشه بدترین احتمال را تصور میکند .آنها دوست دارند حامل
اخبار بد باشند .در مقابل این رفتار بایستید ،به خود یادآوری کنید که همه
چیز درست میشود و اگر نگاه مثبتی داشته باشید ،در نهایت نتیجه به نفع
شما خواهد بود.
 .۹نسبت به کار خود بیش از حد انتقادی هستند
آدمهای سمی از کارهای خودشان هم زیاد انتقاد میکنند .آنها ممکن است
از این روش برای پوشاندن حسادت خود به کار شخص دیگری استفاده کنند.
در تله نیفتید و بیش از اندازه نسبت به کارهایتان موشکافی نکنید.
 .۱۰مدام دیگران را متهم میکنند
مقصر
اغلب،
و
هستند؛
متنفر
کارهایشان
این آدمها از پذیرفتن مسئولیت
رودﻛﻲ ﺟﺪول 486
دانستن دیگران را راهی آسان میدانند.

 .۴هرگز معذرت خواهی نمیکنند
واقعیت این است که آنها پیش از آن که عذرخواهی کنند دروغ خواهند گفت،
پس بحث کردن هیچ فایدهای ندارد .سمیها ماجرا را تغییر میدهند ،نحوهی
وقوع آن را عوض میکنند و موضوع را آنچنان متقاعد کننده تعریف میکنند
که خودشان هم چرندیاتشان را باور میکنند.
در مواجهه با چنین آدمهایی دست از صداقتتان نکشید ،اما به بحث هم ادامه
ندهید .هیچ فایدهای ندارد.
 .۵زمان بحرانها حاضرند و زمان شادی غایب
آدمهای سمی برای آن که بگویند خبرهای خوش شما اهمیت ندارند دالیلی
خواهند یافت« .ارتقاء شغلی داشتید؟ خوب پولش که کافی نیست!» یا مثال
«قرار است سفر بروی؟ خب ،هوا که خیلی گرم است واقعا میخواهی بروی؟»
موضوع را متوجه شدید؟ اجازه ندهید آنها شما را تا اندازهی خودشان کوچک
کنند یا تحلیل ببرند .شما که به تائید آنها نیازی ندارید .هر کاری که برایتان
درست است انجام دهید.
 .۶مدام در مورد مشکالتشان صحبت میکنند
افراد سمی دوست دارند در غم و اندوه خود زندگی کنند2 .
مراقب باشید ،زیرا
آنها سعی میکنند شما را هم وارد این مسیر منفیبافی کنند .سعی کنید وقتی
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کتابخانه
سه  شنبه  9آذر 1400

ســیروس رومی در اخالق نیکو شــهره ی
خاص و عام اســت .زندگیش را صرف نوشتن،
تحقیق و پژوهــش کرده اســت .او در ضمن
حل کننده مشــکالت ادبی جامعه ی کتابخوان
شــیراز هم هســت .برای چاپ یــک روزنامه
یا مجله ی نوبنیاد اوســت که مورد مشــورت
قرار می گیرد .چــون تجربیــات گرانقدری از
مسئولیت نگاه پنجشنبه ،روزنامه خبر ،سردبیری
عصرمردم و نیم نگاه و ...به دســت آورده که در
اختیار عالقمندان قرار می دهد.
عــاوه بر ایــن تحقیق و پژوهــش درباره
روزنامه های فــارس از ابتدا تا بــه امروز از او
چهره ای قابل اعتنا در عالم مطبوعات ســاخته
است والجرم مورد احترام و اعتماد.
او اخیراً کتاب «شــیراز شــاعرانه» را منتشر
نموده است .کتابی که جایش در معرفی جذابیت
آشکار شــیراز خالی بود .هر مسافر و میهمانی
بدون شــک به این اثر عالقه نشــان می دهد.
همچنین اکثر قریب به اتفــاق مردم به غیر از
شعرهای مشهور سعدی و حافظ خبری از دیگر
اشعار نداشتند .مخصوص ًا از دید بیگانگان درباره
شیراز جنت طراز که مولوی خوش سروده است:
خوشتر آن باشد که سِ ّر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران
ســیروس رومــی این کتــاب را بــه دکتر
کورش کمالی سروســتانی تقدیم نموده است.
چون می داند کمالی کمر همــت به آبروداری
و فرهنگ و ادب شــیراز بســته است .از او باید
بسیار بیشتر از اینها قدرشناسی شود.
حیدر اســکندرپور شــهردار وقت شیراز در
مقدمه کتاب می نویســد« :یکــی از مهم ترین
رســالت های اندیشــمندان ،پژوهشــگران و
صاحبان قلم این دیار توجه ویژه به شاخص های
هویتی و تولید محتوای فاخر و خردورزانه برای
انتقال مفاهیم به نســل های آینده است .بدون
شــک بی توجهی به این مهم منجر به گسست
عمیق نســل ها و از بین رفتــن تعلق خاطر به
شــهر خواهد شــد و به تدریج شهر را در ورطه
بی هویتی و زوال فرهنگی خواهد برد.
بر همیــن مبنا مجموعــه کتاب های نقش
ماندگار به منظور ایجاد بســترهای مناسب ،با
محوریت حمایت از شیرازپژوهان ،اندیشمندان
و نویســندگانی کــه دل در گرو شــیراز دارند،
توسط شــهرداری شــیراز تولید می شود .این
مجموعه ارزشــمند که در حوزه میراث معنوی،
ادبیات ،تاریخ و هنر شیراز تدوین و به حیله طبع
آراســته می شود از افتخارات شهرداری شیراز و
شورای اسالمی شهر در دوره ی پنجم است که
محتوایی غنی و گران بها را در اختیار شهروندان
شــیراز و هموطنان گرانقدر قرار می دهد .کتاب
پیش رو حاصل ذوق سرشــار از پژوهش عمیق
یکــی از مؤلفان گرانقدر (ســیروس رومی) در
نقش ماندگار اســت که نقش مؤثری در نیل به
اهداف بلند این مجموعه ایفا خواهد کرد».
***
مؤلــف ارجمند از نظر فهرســت بندی کلی
کتاب را هشت قسمت تنظیم نموده است که ما
برای معرفی نمونه هایی را می آوریم.
دیباچه 1
می نشینم روبروی شیراز
در جریان ترنم غزل
و فکر می کنم که
چقدر زیبایی
(سیروس رومی)
دیباچه 2
*خداونــد /چون خلقت آغاز کرد /بهشــت
برین را به شیراز کرد.
(دکتر منصور رستگار فسایی)
*اگر راز خواهی /بهشــت خداست /بهشتی
دگر هست /شیراز ماست
(حسن امداد)
*ای شهر چکامه آفرین /ای شیراز /انگشتر
شعر را نگین /ای شــیراز /با یاد تو چشم غزلم
بارانی است /ای قلب تپنده زمین /ای شیراز
(صدرا ذوالریاستین)
*شــکفته /شــعر و غزل در /کرانه شیراز/
گرفته باز دل من /بهانه ی شیراز
(شهرام شمس پور)
*هیچ کجا /سرو چنین نازنینت /باغ ارم نیز/
چو شیراز نیست
(غالمحسن اوالد)
*دالرا /چشــم مســتت نــاز دارد /صفای/
نرگس شیراز دارد
(علی ترکی)
*باغ هایی است /در خاطر من /باغ آن عصر
و آن عطر نارنج /باغ آن عطر و /آن خاک شیراز
(منصور اوجی)
*هست رازی ازلی در دل شیراز نهان
خرم آن روز که من بر سر آن راز رسم
به مالقات گرامی ادبایی که بود
جمله را قول و غزل تالی اعجاز رسم
(ملک الشعرای بهار)
*از نام تو /شــیراز /می افتد /صدای صبح/
در ورطه شعر
(شاپور بنیاد)
*سیب می فروخت /سیب گالب شیراز /آب/
از پای ُگل خورده /سیب گالبی
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شیـــــــراز شاعرانــــــه
سیروس رومی

انتشارات فرهنگستان ادب 496 -صفحه
این کتاب با حمایت سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز منتشر شده است
(ابوالقاسم فقیری)
*کاش در زیر سپهر ســر بی صبح بهاران/
خنده ی خورشــید بودم /ناله ی لرزان سیم تار
بودم /عطر بودم /تا شوم گم در شکوفه /آسمان
آبی شیراز بودم
(صادق همایونی)
القاب و اوصاف شیراز
*ز شهرهای جهان شعر عشق شیراز است
بدین دلیل بود برج اولیا شیراز
(ناصر بخارایی)
*بــرج اولیاء (هرگز آن مقــام از اولیاء خالی
نبوده است و بدین سبب او را برج اولیا گفته اند=
مقدسی)
تختگاه سلیمان (نه الیق ظلمات است باهلل
این اقلیم -که تختگاه سلیمان بُدست و حضرت
راز= سعدی)
عالوه بر این با دارالعلم ،دارالملک ،دارالفضل،
ملک ســلیمان ،شهر عشق ،جنت طراز ،بهشت
روی زمین ،خطه طیبه ،دارالحکومه ،دارالسالم،
بلده فاخره ،بلده ارم تمثال نیز نامیده اند.
«جمشــید ســروش» در مورد نام شــیراز
می نویسد :شــیراز به معنی شهر که همان واژه
«خشــتر» باشــد و راز در زبان اوستایی «رازا»
در پهلوی «راز» به معنی اســرار و انزوا «شهر
راز» که «را» برحســب اصول دستوری حذف
شده و «شهراز» و «شیراز» یعنی جایگاه اسناد
سلطنتی و «کتابخانه» است.
(مجله یغما -سال  1338شماره خرداد)
شیراز و شاعران جهان
«بامــدادان به باغ رفتم /تا برایت دامنی گل
فراهــم آرم /آنقــدر گل چیدم کــه دامنم تاب
نیاورد /و بندش بگسست ،بند دامنم بگسست/
و گل های ســرخ همراه نسیم /راه دریا را پیش
گرفت /همه رفتند و هیچ کدام بازنگشت .فقط
امواج دریا لختی چند به رنگ گلگون درآمدند/
تو گویی لحظه ای آب و آتش به هم آمیختند/
اکنون دیگر گلی ندارم کــه ارمغانت کنم /اما/
هنوز دامنم از بوی گل های ســرخ /عطرآگین
اســت /اگر می خواهی عطر گل هــا را ببویی/
امشب /سر به دامان من گذار
(خانم مارسلین دسبورد والمور= فرانسوی
)1859-1785
شیراز در شعر شاعران ایران
بدان کار شایسته ،شد سوخرای
یکی مایه ور بود و پاکیزه رأی
جهان دیده از شهر شیراز بود
سپهر دل و گردن افراز بود
(فردوسی)
**
سپیده دم چو شود تازه از صبا شیراز
خوشا هوای مصلی و حبذا شیراز
اگرچه از ره صورت جدا از شیرازیم
نمی شود ز خیالم دمی جدا شیراز
(ناصر بخاری -قرن هشتم)
**
سپاهونم ،سپاهونم چه جایی
که هر یاری گرفتم بی وفا بی
شوم واشم رویم تا سوی شیراز
که هر یاری گرفتم باوفا بی
(بابا طاهر عریان)
**
هر نسیمی که از آن خطه نیاید بادست
خنک آن باد که از جانب شیراز آید
(خواجوی کرمانی)
**
خاطرم می کشد سوی شیراز
مرغ جان می کند در آن پرواز
(شاه نعمت اله ولی)
**
رفتم از خطه ی شیراز و به جان در خطرم
وه کزین رفتن ناچار چه خونین جگرم
من از این شهر اگر بر شکنم در شکنم
من از این کوی اگر برگذرم در گذرم
(عبید زاکانی)
**
بنده ندانم که در کجا روم آخر
جذبه شیرازیان مرا بکشاند
مسکن «شوریده» است و مدفن سعدی
شهر دگر همسری به او نتواند
(ایرج میرزا)
**
به سوگواری قلب شکسته ات ای خوب
خدا گواست که پشت خدای عشق شکست
به سر سالمتی رند خطه ی شیراز
صدای زخمی گلگون هجای عشق شکست
(عباس صادقی -پدرام)
**

خاک شیراز که سرمنزل عشق است و امید
قبله ی مردم صاحبدل و صاحب نظر است
ســرخوش از باده ی مســتانه سعدی است،
رهی
همه گویند ،ولی گفته سعدی دگر است
(رهی معیری)
**
زان می لعل که خمخانه به حافظ دادی
جرعه ای نیز مرا ریز به جام ای شیراز
(محمدحسین شهریار)
**
سبز اســت و راست- /عین همان سروناز/-
شــمال صنوبری حمایلی شانه /و دسته گلی در

که بر کند دل مرد مسافر از وطنش
*
چه نیک بخت کسانی که اهل شیرازند
که زیر بال همای بلند پروازند
*
هیچ بلبل نداند این دستان
هیچ مطرب ندارد این آواز
هر متاعی ز معدنی خیزد
شکر از مصر و سعدی از شیراز
*
هر که نشنیده است وقتی بوی عشق
گو به شیراز آی و خاک من ببوی
 -حافظ:

دست /کاکل ســپرده با وزش آفتاب - /شیراز
جان! /آیا در انتظار کسی ایستاده ای؟
(منوچهر آتشی)
**
دل که همواره جهانگرد بُد و هر جایی
چون به شیراز گذر یافت به شیراز بماند
(فرخ خراسانی)
**
شیراز گیر شد دل حافظ پرست من
شیراز میرباد تن زار و خسته ام
(مسعود فرزاد)
**
هر که بیند همچو من شیراز را فصل بهار
می زند بی شک از این جا پشت پا بر هر دیار
(فریدون مشیری)
شیراز در شعر شاعران شیرازی
 سعدی:ز خاک سعدی شیراز بوی عشق می آید
هزار سال پس از مرگ او گرش بویی
*
در اقصای عالم بگشتم بسی
به سر بردم ایام با هر کسی
تمتع به هر گوشه ای یافتم
ز هر خرمنی خوشه ای یافتم
چو پاکان شیراز خاکی نهاد
ندیدم که رحمت برین خاک باد
*
که سعدی در حق شیراز روز و شب می گفت
که شهرها همه بازند و شهر ما شهباز
*
خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز

شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم
عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است
*
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
*
فکند زمزمه ی عشق در حجاز و عراق
نوای بانگ غزل های حافظ از شیراز
*
دال رفیق سفر بخت نیک خواهت بس
نسیم روضه شیراز پیک راهت بس
*
خوشا شیراز و وضع بی مثالش
خداوندا نگهدار از زوالش
*
به شیراز آی و فیض روح قدسی
بجوی از مردم صاحب کمالش
*
هوای منزل یار آب زندگانی ماست
صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم
*
به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند
سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی
*
 روحانی شیرازی:عشق بازی و حقیقت به هم آمیخته است
طبع روحانی شیرین سخن اندر شیراز
*
خوشا شهر شیراز و فرخ دیارش
کزو ملک ایران بود افتخارش
 -قاآنی:

امین فقیری

نسیم او همه دلکش تر از نسیم بهشت
هوای او همه خرم تر از هوای بهار
به خاک او نتوان پا نهاد زان که بود
ز انبیاء و رسل اندرو هزار هزار
 دکتر لطفعلی صورتگر:هر باغبان که گل به سوی برزن آورد
شیرازرا دوباره بیاد من آورد
آنجا که گر به شاخ گلی آرزوت هست
گلچین به پیشگاه تو یک خرمن آورد
نازم هوای فارس که از اعتدال آن
بادام بن شکوفه مه بهمن آورد
 فاطمه مرادی:با تمام درد هستی خوب می سازم رفیق
خسته از پایان دنیا ،فکر آغازم ،رفیق
از مهیب شعله های سرکش شعر و شراب
تشنه ی یک کاسه از باران شیرازم ،رفیق
 دکتر مهدی حمیدی:زیر لب گفتم :که پس آن ناز کو؟
باغبان بر شاخه ای انگشت زد
یعنی این ناز است ،چشم باز کو؟
گفتم این را دیده بودم پیش از این
این کجا ناز است؟ این ناز شماست
خشمگین شد گفت :جز یک ناز نیست
یا اگر باشد به شیراز شماست
 پرویز خائفی:من شــیراز را /از کوچه های خســته ی در
خواب /قرن مبارک هشــتم /ســده ی شعر /از
خانه های سر به جیب فراغت /تا حافظیه ،بوی
بهــار تازه نارنج /رد عبور خرقه حافظ /تنها قدم
زده ام /مدهوش
 منصور اوجی:بر دهانم سخن از نام تو رفت /بعد از آن بود
که آن گل روئید /ای تو ،ای عطر تمام /ای تو/
شیراز شگفت
 غالمحسن اوالد:گل ناز منی و ناز داری
غرور باز در پرواز داری
هوای شهر حافظ کرده ای تو
مگر گم کرده ای شیراز داری؟
 احمد حجتی:دیرگاهی ست که بی انبازم
دل ز کف داده ای از شیرازم
شاعرم ،در فن شعرم قادر
پدرم شاعر و جدم شاعر
 شاپور جورکش:باز سوســن ،باز قمری /بلبل باغ نغمه خوان
است /باز شــیراز اردیبهشــتی /غرق محبوبه
و ارغــوان اســت /از بهار خوش عطــر نارنج/
کهشانی به هر سو روان است
 کاووس حسن لی:امشب! /پلک کدام یک از کوچه های شیراز/
بازگشت مرا بیشتر پریده است /باز خواهم گشت
 شاپور بنیاد:از نام تو شــیراز /می افتد /صدای صبح /در
ورطه شعر
 شاپور پساوند:کنام شرزه شیران است شیراز
قلم دست دلیران است شیراز
سخن را سختر باید گفت این جا
عصای دست ایران است شیراز
 منصور پایمرد:شیراز را دوســت دارم /بهارانش را بیشتر/...
با گل اشــرفی هایی در گوش /شالل بافه های
ســبز مجنونی /رها /تا کمر /شنلی از ارغوان بر
دوش /می خرامد.
 عزیز شبانی:شیراز و شعر و هلهله هایش ستاره بود
عشق و بهار و چلچله هایش ستاره بود
 زهرا قائمی:بوی گل می اید از شیراز در اردیبهشت
مشکسارست این دیار از نافه ی آهوی عشق
 محمدرضا خالصی:تو حافظی و رازترین راز تویی
سعدی صفتی ،معنی اعجاز تویی
ای عشق و شراب و شعر و زیبایی و ناز
شیراز تو ،شیراز تو ...شیراز تویی
 شهرام شمس پور:پائیز و بهارم همه این جا دلم این جاست
زین جا نتوان رفت که آب و گِلم اینجاست
آئینه خوب و بد شیراز نجیبم
همسایه ی این خاک منم منزلم اینجاست
 کاظم شیعتی:سینه ام آکنده از عطر بهار و نسترن
یادبود کوچه های تنگ شیراز توام
جان به کف استاده ام ،حرفی بزن ،چیزی بگو
در مصاف مرگ و بی مرگی سرانداز توام
 -پیروی شیرازی:

شیراز ما مدینه عشق است و کان حسن
هر کس که منکر است بدو روبرو کند
 سیروس رومی:در این مقام که شعر تر حافظ /آواز می شود/
من هســتم و /هزار شــعر نگفته برای تو /شاخ
نبات تویی /شــعر به نام تو /آغاز می شود /هر
شــاعری که لب به شــعر باز می کند /شیرازی
است و /شاعر شیراز می شود.
شیراز در فرهنگ مردم
قد و باالت به سروناز مونه
دو چشمونت به چشم باز مونه
لب و دندون شیرینی که داری
به شربت خونه ی شیراز مونه
**
اگر بختم به من دمساز باشد
در دولت به رویم باز باشد
برم شیراز و دلداری بگیرم
که شهر عاشقی شیراز باشد
**
خدایا! یار من کو؟ یار من کو؟
به شیراز می روی سوغات من کو
به شیراز می روی سوغات بفرس
سرانداز گلی با نار بفرس
سرانداز گلی با نار شیرین
شکر بر گوشه ی دستمال بفرس
**
بیا دلبر برایم دلبری کن
چکش وردار برایم زرگری کن
چکش وردار برو در شهر شیراز
خودت انگشتری ما را نگین کن
**
دو تا کفتر بودیم هر دو خوش آواز
شبا در لونه و روزا به پرواز
الهی خیر نبینه مرد صیاد
که او تای مرا برده به شیراز
واسونک شیرازی
ِجنگ جنگ ساز میاد و از باالی شیراز میاد
شــازده دوماد غم مخور کــه نومزادت با ناز
میاد.
شهر شیراز سبزی کاشتم ،شهر جهرم باقله
عروس خانم غصه نخور ،شازده دوماد عاقله
کت و شلوار گواردین ،قد شمشادی می خواد
لج گرفته کاکا جونیم ،زن شیرازی می خواد
*
بهار شیراز بی تو پائیز شده ،لطفعلی خان
شــکوفه های نارنج و ترنج بی تو دیگه عطر
ندارن /گلهای شیراز همه پژمرده شدن /نرگس
و الله های صحرایی برات آه می کشــن /دخترا
و مردان ایالتی ،برات اشک می ریزن /لطفعلی
خان! /حیف چشــمای قشــنگ تو /حیف قد و
باالی مردانه ی تو /حیف تو شمشــیر تو ،غران
بــاد پای تو /لطفعلی خان حیف تو شــد /حیف
تو شد.
شیراز در تعریف دیگران
یعقوبی در اواخر قرن ســوم هجری در مورد
شیراز می نویسد:
«شــیراز شــهر بزرگ فارس است .شهری
اســت باشــکوه و با عظمت که والیان آن جا
منزل می کنند و وســیع است تا آنجا که در این
شهر خانه ای نیســت مگر آنکه صاحب خانه را
بوستانی است دارای همه ی میوه ها و گل ها و
ســبزی ها و هرچه در بوستان می باشد و شرب
اهالی شیراز از چشمه هایی است که از رودهایی
می آیــد از کوه ها کــه برف آنجــا می بارد».
(البلدان)
*آربری= شهری است که در طی عمر دراز
خویش خونریزی ها و ویران کاری های بســیار
دیــده .بارها روی ویرانــی را دیده و باز تجدید
عمارت شــده .این شــهر چند صباحی زودگذر
فر شاهان و سالیانی دیرپای نگران
بهره مند از ّ
دورافتادگی و بی قدری خویش بوده است.
در میراث این شهر از مادیات خبری نیست،
بلکه همه به یک باره معنویت است و هنر.
***
با همه زیبایی هایی کــه می توان برای این
مؤلف صدیق کتاب
کتاب برشمرد و زحماتی که ِ
کشــیده اند بعضی غلط ها چهره کتاب را زشت
نشان می دهند.
*یار دیــدی(دردی) کشــان -صفحه 101
سطرح 14
*پس از برگشــتن از شــیراز به بوشــنهر
(بوشهر) نوشتم -صفحه  123سطر 12
*شــمال (شــال) صنوبری حمایلی شانه-
صفحه  124سطر 8
*هوای منزل یار آن (آب) زندگی ماســت-
صفحه  217سطر 13
*همین است (هم اینت) بس فغانی -صفحه
 - 221سطر 12
*قیصری؛ ابوالقاســم (فقیری ،ابوالقاســم)
صفحه  494سطر 19
***
قلــم و دســت ســیروس رومــی بــرای
پژوهش هایی چنین پرزحمت پرتوان باد.
اما همت شــهرداری برای چاپ کتاب های
ارزشــمندی که شــیراز واقعی را بــه جهانیان
می شناســاند در خــور اجر و ســپاس فراوان
است.
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بیتوته :صنایع دستی ایران را می توانیم به انواع و اقسام مختلفی طبقه
بندی نماییم .صنایع دستی فلزی عموما به صنایعی گفته می شود که مواد
اولیه ی آن فلز است و با کمک انواع ابزار مختلف ،می توانند با تغییر شکل
بر روی فلز ،آن را ب یک وسیله یا چیز دیگری تبدیل نماید.
از جمله ی صنایع دستی فلزی ایران می توانیم به موارد مختلفی اشاره
کنیم که از معروف ترین آن ها ،قلم زنی ،حکاکی روی فلز و مشبک کاری
می باشد .در ادامه به هر کدام از این موارد می پردازیم.
قلم زنی
این هنر را می توانیم یک هنر دستی فلزی بنامیم که در گذشته عموما
بر روی ظروف نقره ،مس و طال انجام می شد .قلم زنی یکی از هنرهای
دستی کاربردی و تزئینی در هنر دستی ایران است که طی آن هنرهای
مختلفی بر روی یک ظرف از جنس فلزهای مختلف انجام می شود.
این روزها عموما هنر قلم زنی را می توانیم بر روی فلزاتی مانند مس

برای قلم زنی شما به ابزاری مانند دستگاه خم کاری ،سندان ،موتور فرچه،
کوره برقی و چکش ،دستگاه قیرآب کنی ،پرگار ،چکش و انواع قلم آهنی
نیاز دارید .البته سری اول ابزار برای زمانی است که وسیله قرار است به
دست خود هنرمند ساخته شود نه در کارگاه .تحقیقات حاکی از این است
که هنر قلم زنی در دوره ی ساسانیان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
بوده است.
برای معرفی شیوه ی کار قلم زنی ،ابتدا نیاز است که با استفاده از قیر

در دره ی سلجوقیان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بود .وسیله هایی
که با هنر مشبک فلزی ساخته می شوند هم قابلیت کاربردی دارند و هم
قابلیت تزئینی ،از این رو می توانید از انواع ظروف مشبک فلزی برای موارد
مختلف استفاده نمایید.
در گذشته جای شمعی ها و جای عودی ها از جمله مهم ترین و
پرطرفدارترین ظروفی بودند که تحت هنر مشبک فلزی قرار می گیرند.
هنرمندان این هنر ،این ظروف را به صورت حیوانات مختلف در می آوردند.

می نامند .چرا که در طرح نهایی شما می توانید شاهد ،ترسیم های مشبک
مانندی بر روی یک ظرف و یا هر صفحه ی گود و تخت دیگری باشید.
عالوه بر اصفهان که معدن این هر است ،شما می توانید انواع زیورآالت
ساخته با این روش و یا انواع اسماء متبرکه مشبک فلزی را در استان
آذربایجان شرقی نیز مشاهده نمایید.
حکاکی بر روی فلز
هنر آخری که می خواهیم به عنوان یکی از معروف ترین هنرهای صنایع
فلزی دستی ایران به آن اشاره کنیم ،هنر حکاکی بر روی فلز است .ابزاری
که در این هنر استفاده می شود ،یک قلم به نام منقاش است.
حکاکی بر روی فلز معموال بر روی زمینه های مسی انجام می شود.
تفاوت هنر حکاکی بر روی فلز با سایر هنرهای نام برده در این است که
در این هنر عموما تمامی نقش ها به صورت برجسته بر روی طرح نمایان
می شود و شما هیچ فرورفتگی را نخواهید دید .در واقع در این هنر ،اطراف

و برنز مشاهده کنیم .هنر قلم زنی از پیشینه ی خیلی طوالنی و قوی ای
در ایران برخوردار است .این هنر به حدی مرسوم و ارزشمند بود که
هنرمندان ،خودشان ظرف و یا وسیله ای که می خواستند قلم زنی را بر روی
آن انجام دهند درست می کردند.
اما امروزه این طور نیست و عموما کارگاه های مختلف مسگری ،انواع
ظرف ها و اشکال مسی را آماده می کنند و روی آن ها قلم زنی می کنند.
مگر اینکه یک هنرمند تاکید خاصی بر روی دست ساز بودن ،یک اثر
هنری مسی داشته باشد .در این صورت مانند گذشته ،خودش برای ساختن
چنین اثری اقدام می نماید.

آب شده ،دور ظرف را قیر کاری کنند تا ضربات وارد شده بر روی ظرف،
باعث خمودگی کلی ظرف نشود .همچنین از آنجایی که قلم زنی عموما
دارای تن صدای باال است ،قیر اندود کردن ظرف باعث می شود تا صدای
کمتری از این کار باال بیاید.
قلم زنی بر روی فلزات دارای مراحل مختلف و ریزه کاری های بسیار زیادی
است و عموما تمامی افرادی که به سمت این کار می روند از دقت خاصی
در به ثمر رساندن هنرشان ،بهره می گیرند.
هنر مشبک کاری بر روی فلز
مشبک فلز نیز یکی دیگر از صنایع دستی فلزی ،ایرانی می باشد .این هنر

این هنر به عنوان یکی از هنرهای صنایع دستی فلزی ایران ،بر روی انواع
ظروف مسی و و نقره انجام می شود .در این هنر ،صفحه ای طرح بر روی
آن پیاده شده را دقیق می برند و برای صاف کردن طرح ،از چکش های
چوبی استفاده می نمایند .برای درآوردن طرح مورد نظر عموما از اره مویی
استفاده می شود.
این هنر را بیشتر می توانید در اصفهان مشاهده نمایید .در هنر مشبک
فلزی ،تمام قسمت های پرتی که در صفحه زیر کار وجود دارد از کل طرح
جدا می شود و تمرکز کار تماما بر روی طرح نهایی و بلد شدن آن گذاشته
خواهد شد .اصال به همین دلیل است که این هنر را هنر مشبک فلز

طرح اصلی بر روی ظرف مورد نظر ،برداشته و خالی می شود تا طرح
نهایی حاصل شود.
یکی از فعال ترین استان هایی که در زمینه ی هنر حکاکی رو فلز ،بسیار
معروف است ،استان آذربایجان شرقی می باشد .حکاکی روی فلز در این
استان به صورت اصولی انجام می شود و همین موضوع سبب شد تا یکی
از هنرمندان فعال در این هنر ،بتواند نشان مهر اصالت یونسکو را در رشته
حکاکی روی نقره دریافت نماید .الزم است بدانید که حکاکی بر روی فلز
عمدتا بر روی شمعدان ها و یا آینه ها انجام می شود و ظروف تحت این
هنر ،عموما بیشتر قابلیت تزئینی دارند.

بیتوته :بوریا بافی یک صنعت و یک هنر است که از هنر و صنعت پارچه بافی
نیز ،قدمتی دیرینه تر دارد .در واقع می توانیم قدمتی برابر با  5000سال قبل
از میالد مسیح را برای صنعت بوریا بافی در نظر بگیریم .از این صنعت در
مناطق گرم و خشک استفاده می شود و مردم در قدیم برای ساختن خانه های
گلی شان از بافت ها و سازه های بوریا استفاده می کردند .یکی از نمونه های
بافته بوریا در عراق پیدا شده که قدمتی چند هزار ساله دارد و نشان می دهد
که مردم باستانی نیز برای حفظ جان خودشان و ساخت خانه هایشان از این
سازه های استفاده می کردند.
سازه های بوریا به گونه ای است که عموما از انواع نی و علف برای ساخت
آن ها استفاده می شوند .ساخت این سازه های زحمت های فراوانی دارد اما به
نسبت زحمتشان ،استحکام بوریاها آنقدر نیست و خیلی راحت می تواند آتش
بگیرد و بسوزد .حتما شما هم در فیلم های تاریخی ،صحنه های جنگی که در
آن خانه های کاه گلی مانند در آتش خصمانه ی دشمن می سوزند دیده اید .با
این اوصاف در حال حاضر ،بوریابافی به عنوان بیست و هفتمین میراث فرهنگی
ایران در سازمان یونسکو جهانی ثبت شده است.
بوریا بافی در کدام استان ها رایج است؟
شهرستان زرقان یکی از شهرستان های نزدیک شیراز در استان فارس
می باشد .این شهرستان یکی از معروف ترین مکان هایی است که انواع

آشنایی با صنایع دستی فلزی در ایران

بوریا بافی ،هنر کهن خوزستان
بوریابافی در آنجا انجام می شود.
مردم این منطقه از انواع سازه های بوریا بافی شده برای ساخت سقف
منازل شان استفاده می کنند .همین زیر اندازهای بوریا بافی شده نیز یکی از
رایج ترین کاربرد های این صنعت و هنر است .بوریا بافی را می توانیم نوعی
حصیر معرفی کنیم .با بوریا و حصیر در شهرستان زرقان استان فارس قدمتی
چند هزار ساله دارد و هنوز هم مردم این منطقه از انواع بوریا بافی و فروش این
محصوالت ،درآمد خوبی به دست می آورند .جالب است بدانید که سازه های
بوریا بافی عالوه بر اینکه برای ساختن سقف خانه و زیرانداز استفاده می شود
برای ساختن انواع کپر ،انواع آالچیق های بوریایی و انواع خانه های عشایری
هم مورد استفاده قرار می گیرد.
در واقع می توانیم ادعا کنیم که بوریا ،اولین و ابتدایی ترین زیراندازی بوده
که توسط بشر تولید شده است .در گذشته ،استان هایی مانند فارس ،خوزستان،
هرمزگان ،گلستان ،سیستان و بلوچستان ،گیالن و مازندران به شدت به صنعت

و هنر بوریا بافی مشغول بودند و هنوز هم می توانید با سفر به مناطق شمالی،
این محصوالت به عنوان صنایع دستی این منطقه خریداری کنید.
نی هایی که در تولید و ساخت سازه های بوریابافت استفاده می شود عموما
از نی نخل های خرما تهیه می شود و این نی ها عموما از اطراف شیراز و
نیزارهای موجود در کناره های رود کر تامین می گردد.
مراحل کار بوریابافی
گفتیم که قبل از هر چیزی باید بدانید که بورای باید از انواع نی و علف
در هم تنیده شده ،تهیه شود .بنابراین ابتدا باید یک سری نی های مختلف را
در ابعاد متناسب با یکدیگر تهیه نمایید .نی ها باید تقریبا در یک قطر باشند
تا بافت بوریا تمیزتر به نظر بیاید اما از نی های غیر همسان هم می توانید در
بافت بوریا استفاده کنید.
بعد از این که نی ها را انتخاب کردید و تهیه کردید ،باید آن ها را تمیز کنید
و بتراشید .برای این کار می توانید از یک داس نی شکاف که تیز هم باشد

استفاده کنید .سر و ته نی باید کامال بریده شود .تا نی ها یک اندازه و تمیز در
کنار هم قرار گیرند .پس از اینکه ساقه های نی را تمیز کردید .نوبت آبکشی
آن ها فرا می رسد .در این مرحله باید نی ها را خیس کنید تا نرم شوند و به
راحتی در بوریا بافی مورد استفاده قرار گیرند .خیس کردن نی ها و ساقه های
آن باعث می شود که مواد اولیه ی منعطف تری برای بافت انواع سازه های
بوریا داشته باشید.
در این مرحله از یک وسیله به نام نی کوب استفاده می شود .بوریاباف از
نی کوب برای کوبیدن و مسطح کردن نی ها استفاده می کند .خیزران و نی های
هندی در این مرحله شکافته و تخت می شوند و حاال مواد اولیه شما برای
شروع بافت ،آماده خواهد بود.
حاال تمامی نی های کوبیده شده و مسطح شده را کنار هم می چینند .در این
مرحله از یک نی و یا پود برای بافت استفاده می کنند .این کار زمان بر است
اما هر چقدر با دقت بیشتری انجام شود ،سازه ی شما محکم تر و استوارتر
خواهد بود .خود بومی ها برای بافتن بوریا از عبارت و تعریف دو تا می گیریم و
دو تا ول می کنیم استفاده می کنند .این تار و پود در هم تنیده ،در نهایت مانند
یک حصیر می شود که می تواند در موارد مختلفی کاربرد خاص خودش را
داشته باشد .برای اینکه بورای محکم بافته شود ،ته ساقه ای که به عنوان پود
از آن استفاده شده را کامل پیچ می دهند تا بافت محکم تر و منسجم تر شود.

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)
یک مرحله ای /مرتبط با امور ثبت اسناد و امالک
نوبت اول1400/9/9 :
نوبت دوم1400/9/11 :
اداره کل پســت اســتان فارس در نظر دارد مناقصه
عمومی به شماره /00-3ف را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگــزار نماید .کلیه مراحــل برگزاری مناقصــه از دریافت
اســناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت (ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سه شنبه  1400/9/9می باشد.
جهت اطالع از مهلت های زمانی دریافت اســناد ،بارگزاری اســناد و
زمان بازگشــایی پیشنهادات به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به
آدرس فوق الذکر مراجعه فرمائید.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر
درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف
آدرس :بلوار مدرس -اداره کل پست استان فارس -حراست و تلفن
07137352557
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
مرکز تماس02141934 :
دفتر ثبت نام 85193768 :و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها در ســایت سامانه
 www.setadiran.irبخــش ثبــت نــام /پروفایل تأمیــن کننده/
مناقصه گر موجود است.
شناسه آگهی1231662 :
/5221م الف
روابط عمومی اداره کل پست استان فارس

شرکت تعاونی کامیونداران ارسنجان در نظر دارد
یک دستگاه وانت مزدا تک کابین مدل  1386خود
را با قیمت پایه  1/400/000/000ریال از طریق مزایده
به فروش رساند شرکت کنندگان می توانند جهت
اطالع بیشتر با شــماره  09173290110تماس حاصل
نماینــد ضمنا هزینه درج آگهی بــه عهده برنده
مزایده می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی گلبن میمند
به شماره ثبت 1885
تاریخ انتشار1400/9/9 :
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی گلبن میمند رأس ساعت 10:30
صبح روزد وشنبه مورخ  1400/9/22در محل شرکت گلبن میمند واقع در شبانکاره میمند فارس بلوار
امام حسین(ع) با کدپستی 7474157759 :تشکیل می گردد .از کلیه اعضاء دعوت می شود در جلسه
مذکور حضور بهم رســانند و یا با مراجعه به دفتر شرکت یا دفاتر اسناد رسمی ،وکیل /نماینده خود را
کتبا جهت حضور در مجمع و اعمال رأی معرفی نمایند .تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر  3رأی و
هر شخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.
دستور جلسه:
-1قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرس درخصوص عملکرد شــرکت تعاونی از تاریخ 1400/3/19
تاکنون
-2بررسی و تصویب اخراج چهار نفر از اعضاء با رعایت ماده  17اساسنامه
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل -کریم کرمی

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  15/1407بخش  3شیراز
حسب درخواست آقای بهرام فرخی به وکالت از خانم مرجان معارف
به شــماره وکالتنامــه  68793مورخ  1399/10/6با تســلیم  2برگ
استشهادیه که در دفترخانه  416شیراز تنظیم شده است و همچنین
اقرارنامه غیرمالی به شماره  53225مورخ  1400/8/27دفترخانه 160
شیراز مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به پالک
 15/1407واقع در بخش  3شیراز که ذیل ثبت  27048صفحه  512دفتر
 54استنســاخی به نام مرجان معارف ثبت و ســند مالکیت به شماره
چاپی 087252ب 99صادر گردیده است به دلیل سهل انگاری مفقود
گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده
مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشــود
که هر کس نســبت به تملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت با
خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید
و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /4887م الف
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آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خانم عزت خوست با تسلیم دو برگ استشهادنامه و اقرارنامه شماره
 29737مورخ  1400/8/20دفترخانه  416شیراز مدعی است که تعداد
یک جلد سند مالکیت به پالک  8/37781واقع در بخش  3شیراز که
سه دانگ یک آپارتمان به مساحت  99/47مترمربع ذیل دفتر امالک
الکترونیک  139720311035018059به نام عزت خوســت ثبت و سند
مالکیت شــماره چاپی 328611ب 97/صادر شده و برابر سند رهنی
شــماره  133مورخ  1397/9/21دفتر  435شــیراز نزد بانک مسکن
شــهر جدید صدرا به مبلغ  943/584/119ریال و به مدت  96ماه در
رهن می باشد که به علت سهل انگاری مفقود گردیده است نامبرده
تقاضای صدور ســند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به
ملک و سند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت
نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه
و اعتراض خود را کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا
خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت
المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/4888م الف
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آگهی
آقــای عبدالرحمن فیروزی فرزند ابراهیم با کــد ملی 2571936648
احترام ًا با توجه به طرح دعوی از سوی آقای علی ارغند به طرفیت شما با
کالسه  1400-783در مرکز داوری ،وقت جلسه رسیدگی در روز یکشنبه
مورخ  1400/10/5ســاعت  9صبح برگزار ،با همراه داشتن اصل و تصویر
اسناد ،مدارک و کارت شناسایی در محل مرکز داوری اتحادیه امالک به
نشانی خیابان قصردشت خیابان سید جمالالدین اسدآبادی (پوستچی)
روبروی بیمه آســیا حضور بهم رسانید .بدیهی است عدم حضور مانع از
رسیدگی و صدور رأی توســط مرجع داوری نخواهد بود( .ضمن ًا آقایان
محمدحسین کشتکار ،محســن سلیمی و خانم سمیه اسکندری به عنوان
هیئــت داوری این پرونده تعیین گردیده در صورت جهات رد ظرف 7
(هفت) روز جهات مذکور را به این مرکز اعالم نمایید).
 /4891م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه
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فوت  ۸۲تن بر اثر کرونا در  ۲۴ساعت
عدم ثبت مرگ کرونایی در  ۹استان

طبــق اعــام مرکــز روابــط عمومــی و
اطالعرســانی وزارت بهداشت ،در طول  ۲۴ساعت
 ۹استان کشور ،هیچ موردی از مرگ و میر بیماران
کرونایی نداشته اند.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم مرکز روابط عمومی
و اطالعرسانی وزارت بهداشت ،از روز یکشنبه تا

دیروز (  ۸آذر  )۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی
تشخیصی ۴۳۱۰ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی که  ۶۴۵نفر از آنها بستری شدند.
بر این اســاس مجموع بیمــاران کووید ۱۹در
کشور به  ۶میلیون و  ۱۱۳هزار و  ۱۹۲نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۸۲ ،بیمار کووید۱۹

جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
ایــن بیماری بــه  ۱۲۹هــزار و  ۷۱۱نفر رســید.
همچنین در این مدت ۹ ،اســتان کشــور شامل
خوزستان ،گلســتان ،کردستان ،هرمزگان ،خراسان
شمالی ،ســمنان ،زنجان ،کهگیلویه و بویراحمد و
سیستان و بلوچســتان ،هیچ موردی از مرگ و میر
بیماران کرونایی نداشته اند.
خوشــبختانه تاکنــون  ۵میلیــون  ۸۷۳هزار و
 ۴۴۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
 ۳۳۳۸نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کووید۱۹
در بخــش هــای مراقبت های ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۸میلیون و  ۶۵۴هزار و  ۵۷۴آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حــال حاضر هیچ شــهری در وضعیت قرمز
کرونایی قرار ندارد اما  ۲۲شهر در وضعیت نارنجی،
 ۲۰۷شــهر در وضعیت زرد و  ۲۱۹شهر در وضعیت
آبی قرار دارند.

زالی تاکید کرد

عدم واکسیناسیون خطری بالقوه برای جهشهای جدید کرونا
فرمانده عملیاتی ستاد مقابله با کرونای استان
تهــران تاکید کرد :عدم واکسیناســیون خطری
بالقوه بــرای جهشهای جدیــد کرونا ویروس
است.
به گزارش ایسنا ،علیرضا زالی دیروز در جلسه
ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت :در حال
حاضر دنیا به ســویه جدید کرونا ویروس یعنی
اُمیکرون آلوده شده و این سویش الگوی پاندمی
را به خود گرفته اســت .در حقیقت وقتی سویش
جدید در پنج قاره دیده شود به معنای این است
که پاندمی شده است.
وی افزود :هر چه ســویشها با فرکانســی
گستردهتر شــدهاند خطرناک تر هستند؛ لذا باید
مراقبتهای خود را در مبادی مرزی بیشتر کنیم.
در حال حاضر اطالعات کافی در مورد بیماری زایی
جهش جدید نداریم اما قطعا سرایت پذیری بسیار
باالیی دارد و جزو مشخصههای آن این است که
بویایی و چشایی را درگیر نمیکند.
زالی ادامه داد :دو تا ســه هفته زمان میبرد
که در مورد تاثیر ســبد واکســنهای موجود در

جهان در مقابل سویش جدید اظهار نظر کرد .در
شرایط موجود آنچه که از کشورهای آفریقایی در
خصوص سویش جدید گزارش میشود با توجه
به قدرت شناســایی که در این کشــورها اندک
اســت میتوان پیش بینی کرد که تعداد بســیار
کمتر گزارش شده است.
فرمانده عملیاتی ستاد مقابله با کرونای استان
تهران در بخــش دیگری از صحبتهای خود با
تاکید بر اینکه حتی مقاوم ترین جهشهای کرونا
برایشــان رعایت پروتکلهای بهداشــتی موثر
اســت ،افزود :به عنوان یــک اصل کلی رعایت
پروتکلهای بهداشتی روی همه سویشها موثر
اســت و به این ترتیب ارزانتریــن و موثرترین
موضوع رعایت پروتکلهای بهداشتی است .لذا
همه باید دست به دست هم دهیم و بازگشت به
رعایت دقیق و متعهدانه پروتکلهای بهداشــتی
را محقق کنیم.
وی تاکید کرد :پس از شــکل گیری سویش
جدید استرس و ترسی جهانی شکل گرفته ،این
موضوع میتواند موجب شــود آموزش با تاکید

فارس
فرمانده انتظامی استهبان خبر داد:

دستگیری پيامبر دروغين در استهبان

فرمانده انتظامی استهبان از دستگیری فردی در این شهرستان خبر داد
که ادعا میکرد پيامبر است.
سرهنگ حسين اكبرپور در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیســی  110مبنی بر اینکه فردی در
يكي از خیابانهاي استهبان خود را پيامبر معرفی میکند موضوع در دستور
کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود :ماموران انتظامی بالفاصله به محل مورد نظر اعزام شــدند و
ســریعا فرد مورد نظر در حالی که یه قبضه ســاح سرد در دست داشت را
دستگیر و به مقر انتظامی انتقال دادند.
فرمانده انتظامی استهبان با بيان اينكه فرد مذكور داراي اختالالت رواني
ميباشــد و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد ،گفت :در
بازرســي از منزل متهم  6قبضه سالح سرد از نوع چاقو و ساتور و  55عدد
فشنگ شكاري و جنگي برنو و كالش كشف شد.

كشف ماینرهای قاچاق در شیراز

فرمانده انتظامی شــیراز از کشف  41دستگاه تولید ارز ديجيتال قاچاق و
ساير متعلقات به ارزش  5میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشــت :در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر استفاده از دستگاههاي
استخراج ارز ديجيتال قاچاق در یکی از محلههای شهرستان شیراز ،بررسی
موضوع در دستور کار ماموران کالنتری  23گلدشت قرار گرفت.
وی افزود :ماموران پس از انجــام تحقیقات میدانی ابتدا از صحت خبر
مطمئن و پس از هماهنگی با مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و
در بازرسی از آن مكان  41دستگاه تولید ارز ديجيتال قاچاق و ساير متعلقات
مربوطه کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با اشــاره به اينکه کارشناسان ارزش
ماینرهاي کشــف شــده را  5میلیارد ریال برآورد کردهاند ،اظهار داشت :در
اين رابطه یک نفر دســتگیر و پس از تشــکيل پرونده بــه مراجع قضایي
معرفی شد.

اولیای دم در سروستان فارس ،قاتل را پس از
چهار سال بخشیدند

بیشتر اثرگذاری خوبی داشته باشد .لذا باید از این
فرصت در جهت آموزش بهره گرفت.
زالی ادامه داد :میزان واکسیناسیون در ُدز سوم
عمدتا در تهران بوده ،لذا همه اســتراتژیها باید
به ســمت ُدز ســوم برود و بر همین اساس باید
همــه امکانــات و نیروها برای واکسیناســیون
همچنان آماده نگهداشته شود .باید برنامه ریزی
در ســطح استان تهران برای نوبت سوم واکسن
مورد توجه قرار گیرد.

ایران بیش از  ۷۵۰بار لرزید

شــبکههای لرزهنــگاری مرکــز لرزهنگاری
کشوری وابسته به مؤسســه ژئوفیزیک دانشگاه
تهــران ،آبــان  ،۱۴۰۰تعــداد  ۷۸۶زمینلرزه را
ثبت کردند.
به گزارش ایســنا ،این زمینلرزهها در نواحی
مختلــف ایران و نواحی مرزی رخداده و توســط
شبکههای لرزهنگاری ثبت و تعیین محل شدهاند.
آبــان  ۱۴۰۰تعــداد  ۲۱زمینلــرزه با بزرگی
بیــش از  ۴.۰در داخــل کشــور توســط مرکز
لرزهنگاری کشــوری به ثبت رســیده است که
بزرگترین آنهــا در تاریخ  ۲۳آبــان  ۱۴۰۰با
بزرگی  ۶.۳حوالی فین واقع در اســتان هرمزگان
رخ دادهاست.
 ۳استان با بیشــترین رخداد زلزله در
آبان
 ۲۳آبانماه ســال جــاری دو زمینلرزه پیاپی
 ۶.۲و  ۶.۳در منطقــه فین اســتان هرمزگان رخ
داد کــه بزرگترین زمینلرزههای ثبت شــده از
ابتدای سال  ۱۴۰۰تا انتهای آبان در داخل کشور
بوده است.
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ایرنا :رئیس توســعه حل اختالف اســتان فارس گفت :قاتل محکوم به
قصاص پس از چهار ســال با گذشــت اولیای دم و با موافقت مقام قضایی
و کمــک اعضا و کارکنان شــوراهای حل اختالف سروســتان ازچوبهدار
رهایی یافت.
روابط عمومی توســعه حل اختالف استان فارس دوشنبه از قول حجت
االســام و المسلمین مصطفی توانی بلیانی افزود :این قتل در سال  ۹۶در
شهرستان سروستان اتفاق افتاد و قاتل بدون انگیزه قبلی به علت مشاجره
یک نفر را به قتل رساند.
وی با تقدیر از پیگیری های رئیس ،دادستان و اعضای شورای حل اختالف،
ادامه داد :کســانی که عفو و بخشش میکنند و در زمینه اصالح ذات البین
قدم برمیدارند ،بدون شــک نزد خداوند متعال عزیز هســتند و همیشه در
تاریخ ماندگار خواهند بود.
او ابراز داشــت :حالوتی که در عفو و گذشت اســت در انتقام نیست و
اولیای دم با گذشــت از خون فرزند خود ،کار بسیار بزرگ و خداپسندانهای
انجام دادند.

کشف بیش از ۷میلیارد ریال محصوالت آرایشی
بهداشتی غیرمجاز در شیراز

از لحــاظ آمــاری  ۶۶۲زمینلــرزه با بزرگی
کوچکتــر از  ،۳تعــداد  ۱۰۳زمینلرزه با بزرگی
بیــن ۳و ،۴تعــداد  ۱۸زمینلرزه بــا بزرگی بین
 ۴و  ،۵تعداد یک زمینلرزه با بزرگی بین  ۵و  ۶و
تعداد  ۲زمینلرزه با بزرگی بین  ۶و  ۷بودهاست.
از این تعداد ،استان هرمزگان با  ۲۰۵زمینلرزه
ثبت شــده باالترین تعداد زمینلرزه را در کشور

داشته اســت و پس از آن اســتانهای خراسان
رضوی با  ۸۳و کرمان با  ۶۵زمینلرزه قرار دارند.
بــه نقــل از روابطعمومی دانشــگاه تهران،
مرکز لرزهنگاری کشــوری در آبانماه امســال
تعــداد  ۱۱زمینلرزه در اســتان تهران ثبت کرد
کــه بزرگترین آنهــا حوالی رودهــن با بزرگی
 ۲.۶بودهاست.

بین الملل

وقوع زلزله  ۶.۵ریشتری در جزیره هونشوی ژاپن

زمین لرزه ای به بزرگی  ۶.۵ریشتر جزیره هونشوی ژاپن را لرزاند.
به گزارش ایســنا ،زمین لرزه ای به بزرگی  ۶.۵ریشــتر دیروز (دوشنبه)
جنوب شرق جزیره هونشو را به لرزه درآورده است.
همچنیــن خبرگزاری رویتــرز اعالم کرد که این زمیــن لرزه در عمق
 ۱۰کیلومتری زمین رخ داده است.

پلیس هلند زوج فراری از هتل قرنطینه را
دستگیر کرد

پلیــس هلند میگوید زوجی را که از هتل مخصوص قرنطینه مبتالیان
به کووید  ۱۹فرار کرده بودند ،بازداشت کرده است.
به گزارش ایســنا ،این دو نفر در فرودگاه اسخیپول آمستردام و هنگامی
که سوار هواپیما شده و قصد خروج از هلند به مقصد اسپانیا را داشتند ،پیش
از بلند شدن هواپیما دستگیر شدند.
این دو نفر که نامشان فاش نشده پس از دستگیری به مقامات بهداشتی
تحویل داده شدند.
این اتفاق پس از آن صورت گرفت که تست کرونای تعدادی از مسافرانی
که هفته گذشــته با دو پرواز از آفریقای جنوبی وارد آمســتردام شده بودند،
مثبت اعالم شــد .براساس اعالم مقامات بهداشتی هلند ،این افراد مبتال به
سویه جدید اُمیکرون بودهاند.
بنابر گزارش رویترز ،با این حال هنوز مشــخص نیست که تست ابتالی

این زوج به سویه جدید مثبت بوده است یا خیر.
رســانههای محلی گزارش کرده بودند که این دو نفر موفق شــدند از
یک هتل قرنطینه در شمال غربی منطقه کنمرلند فرار کنند ،این منطقه جایی
است که مسافران آفریقای جنوبی در حال حاضر در آن در قرنطینه هستند.
یــک روزنامه هلندی می گوید ممکن اســت ایــن دو نفر به دلیل نقض
قوانین قرنطینه تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
به گزارش بی بی ســی ،در بحبوحه باال رفتــن آمار مبتالیان به کووید
و نگرانیها در مورد ســویه جدید این ویروس ،قرنطینه محدودی به مدت
سه هفته از صبح یکشنبه در سراسر هلند به اجرا گذاشته شد.

تخریب  ۷۵خانه در پی وقوع زلزله در پرو

در پی وقوع زمین لرزه مهیبی که مناطق شمالی پرو را لرزاند دست  کم
 ۷۵خانه تخریب شد.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعالم رســانه های محلی روز یکشنبه زلزله ای
به بزرگی  ۷.۵ریشــتر منطقه آمازون در شمال پرو را لرزاند که به تخریب
 ۷۵خانه منجر شد .هرچند این زمین لرزه تلفات جانی به همراه نداشته است.
مرکز لرزه نگاری موسســه ژئوفیزیک پرو ( )IGPاعالم کرد :این زمین
لرزه در عمق  ۱۳۱کیلومتری زمین رخ داده و در سراســر مناطق شمالی و
مرکزی کشور احساس شده است.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،بنابر گزارش رسانه های
محلی برخی از ســاکنان مناطق زلزله زده بــرای احتیاط خانه های خود را
ترک کردند.

نماینده وزیر بهداشت در کمیسیون ماده  ۱۱تعزیرات حکومتی دانشگاه
علوم پزشــکی شیراز ،از کشف انواع محصوالت آرایشی بهداشتی غیرمجاز
به ارزش هفت میلیارد و ۷۷۵میلیون ریال در شیراز خبر داد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر ،دکتر اورنگ ایالمی با اشــاره به تشــدید
بازدیدهای کارشناســان و بازرسان معاونت درمان دانشگاه از کلینیکهای
پوســت ،مو و زیبایی ،گفت :پس از شناســایی و بازدیــد از یک کلینیک
ارائه دهنده خدمات غیرمجاز زیبایی در شــیراز ،مقادیر زیادی محصوالت
آرایشــی بهداشــتی مانند انواع ژل ،بوتاکس و آنزیم بدون تاریخ مصرف و
بدون برچسب اصالت کشف و ضبط شد.
او با اشاره به مضرات جبران ناپذیر استفاده از محصوالت آرایشی بهداشتی
غیرمجاز ،توصیه کرد :همشــهریان برای دریافــت خدمات زیبایی ضمن
مراجعه به مراکز دارای مجوز قانونی الزم ،از لوازم آرایشــی بهداشتی معتبر
استفاده کرده و به برچســب اصالت که مشخصات بهداشتی و مجاز بودن
آنکه روی کاال درج شده است ،توجه کنند.
دکتر ایالمی با تاکید بر ســاماندهی و برخــورد جدی با مراکز غیرمجاز
مداخله گر در امور درمانی در ســطح اســتان ،خاطرنشــان کرد :نظارت و
ساماندهی این مراکز به صورت جدی در دستور کار مجموعه معاونت درمان
دانشگاه قرار دارد.
به گفته نماینده وزیر بهداشــت در کمیسیون ماده  ۱۱تعزیرات حکومتی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،مراجعه به مراکز غیرمجاز خدمات پوست ،مو
و زیبایی عالوه بر اینکه موجب به خطر انداختن ســامتی افراد شده ،بلکه
به اعتبار همکاران فعال در حوزه سالمت نیز آسیب میزند.

 ۲فروشگاه عرضه سم در مرودشت پلمب شد

معاون ســازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان مرودشت از پلمپ
دو فروشگاه متخلف عرضه سم و نهاده های کشاورزی در کامفیروز از توابع
این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت ســازمان و مدیریت جهاد کشــاورزی
شهرســتان مرودشت ،کاووس همتی اظهار کرد :این فروشگاهها به دستور
مقامات قضایی و به دلیل نداشتن مجوز فعالیت پلمب شده اند.
به گفته همتی؛ پلمب این ســم فروشــی ها در راســتای ساماندهی و
نظــارت و برخورد با فروشــگاه های متخلف توزیع ســموم و نهاده های
کشاورزی ،فاقد پروانه مسئول فنی و پروانه تاسیس انجام شده است.
او بیان کرد :در گشت مشــترک بازرسی از فروشگاه های توزیع سموم
و نهاده های کشــاورزی توسط نماینده اداره اماکن ،نماینده اداره تعزیرات،
نماینده اداره صمت ،مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی و نماینده
نظام مهندسی کشــاورزی انجام می شود ،فروشــگاه های عرضه سموم
به صورت مستمر بازرسی می شوند.
همتی با اشــاره به اینکه با فروشندگان ســموم و نهاده های غیر مجاز
برخورد خواهد شد ،تصریح کرد :روند بازرسی و پایش فروشگاههای عرضه
سموم نباتی در شهرســتان ادامه دارد و چنانچه فروشگاهی دستورالعمل و
ضوابط را رعایت نکند ،ضمن صدور اخطار کتبی نســبت به پلمب فروشگاه

اقدام می شود.

کشف بیش از  16کیلو مورفين در نيريز

فرمانــده انتظامــی نيريز از کشــف  16کیلو و  900گــرم مورفين و
دستگیری یک قاچاقچي در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ سيدمحمد يوسفي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بیان داشت :ماموران انتظامی شهرستان نيريز هنگام نظارت بر خودروهای
عبوری در محورهاي مواصالتي به یک سواري سمند مشکوک شدند و آن
را بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :ماموران در بازرســی از این خودرو موفق شــدند  16کیلو و
 900گرم مرفين که به طرز ماهرانه ای در خودرو جاســازي شــده بود را
کشف کنند.
فرمانده انتظامي شهرستان ممســنی با اشاره به اینکه در این خصوص
یک نفر دســتگیر و به مراجع قضایي معرفي شــد ،تصریح کرد :مبارزه با
توزيع كنندگان موادمخدر و ســوداگران مرگ در اولويت كار پليس است و
پليس اجازه جوالن به اين افراد را نخواهد داد.

کشف دوربينهاي قاچاق در زریندشت

فرمانده انتظامی زریندشــت از کشف  6دستگاه دوربين شكاري قاچاق
به ارزش  3میلیارد و  500میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ حمیدرضا صالحیفرد در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری
پلیــس ،در تشــریح این خبر افــزود :در اجرای طرح سراســری مبارزه با
قاچاق کاال و ارز كاركنان پلیس آگاهی زريندشــت حین گشــت زنی در
یکی از محورهای مواصالتی به یک ســواري جک مشکوک شدند و آن را
متوقف كردند.
وی گفت :در بررســی از این خودرو  6دستگاه دوربین شکاری خارجي
قاچاق و فاقد هرگونه مدارک گمرکی كشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان زریندشــت با بيان اينكه در اين خصوص
راننده دستگير و تحويل مراجع قضایي شد ،عنوان داشت :كارشناسان ارزش
اموال مكشوفه را  3میلیارد و  500میلیون ریال برآورد كردهاند.

كشف  2بهله شاهین شکاری قاچاق در نی ریز

فرمانده انتظامی نیریز از کشــف  2بهله شــاهین شــکاری قاچاق در
بازرسي از یک سواری پژو  405در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ سیدمحمد یوسفی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بیان داشت :در راســتای حفاظت محیط زیست و مبارزه با قاچاق پرندگان
كمياب و گرانقیمت ،ماموران ایستگاه بازرسی قطرویه با همکاری كاركنان
یگان تکاوری هنگام نظارت و بازرسی از خودروهای عبوری به يك سواري
پژو  405مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی تصریــح کرد :ماموران در بازرســی از اين خودرو  2بهله شــاهین
شــکاری قاچاق که به طرز ماهرانهای جاسازی شــده بود کشف و راننده
را نيز دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی نیریز با بيان اينكه ارزش پرندگان مكشــوفه برابر نظر
کارشناسان  4میلیارد ریال برآورد شده است ،تصريح كرد :راننده براي انجام
مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شد.

كشف كاالي قاچاق ميلياردی در فیروزآباد

فرمانــده انتظامــي فیروزآباد از كشــف انواع كاالي قاچــاق به ارزش
 2میلیارد و  180ميليون ريال خبر داد.
سرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبري پليس ،بيان
كــرد :در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز ماموران انتظامي فیروزآباد
هنگام ایســت و بازرسي مقطعي به  3دستگاه خودرو سبک مظنون شدند و
آنها را براي بررسی بیشتر متوقف کردند.
وي افزود :ماموران موفق شدند در بازرسی از این خودروها مقادیر زیادی
کاالی قاچاق شامل  56قطعه انواع لوازم یدکی خودرو 23 ،عدد گیربکس،
 2دســتگاه موتور 2 ،عدد سرسیلندر ،يك عدد سانروف 2 ،دستگاه یخچال
فریزر 2 ،دســتگاه ماشین لباسشویی 2 ،دســتگاه جاروبرقی و يك دستگاه
قهوه ساز خارجي قاچاق و فاقد مدارک گمركي را كشف کنند.
فرمانده انتظامي فیروزآباد با بیان اینکه در این رابطه  3نفر دســتگیر و
تحويل مراجع قضایي شــدند ،تصريح كرد :ارزش اين محموله قاچاق برابر
نظر كارشناسان  2میلیارد و 180ميليون ريال برآورد شده است.

اطالعیه ناجا در پی انهدام یک باند تروریستی
در خوزستان

ایسنا :نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در اطالعیهای از انهدام
یک باند تروریستی و دستگیری اعضای آن در استان خوزستان خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری پلیس ،نیروی انتظامی جمهوری
اســامی ایران در اطالعیهای از انهدام یک باند تروریســتی و دستگیری
اعضای آن در اســتان خوزستان خبر داد و در تشــریح آن توضیح داد که
اعضای یک تیم تروریســتی در تیر ماه سال جاری خودروی گشت پاسگاه
انتظامی خنافره شهرســتان شــادگان را مورد حمله قرار دادند؛ فرماندهی
انتظامی استان خوزستان بالفاصله پس از رصد ،با اشراف و تسلط اطالعاتی
و با تالش مســتمر ،هر  ۳عضو این باند را در شهرستان شادگان شناسایی
و پس از هماهنگی قضایی ،آنها را طی چند عملیات منسجم و ضربتی در
مخفیگاههایشان دستگیر کردند.
پس از بررســیهای فنی الزم مشخص شد ،اعضای این باند وابسته به
یک گروهک تروریســتی بودند و از سوی آنها حمایت و هدایت میشدند
و در بازرســی از مخفیگاههای اعضای آن ۳ ،قبضه سالح جنگی و مقادیر
قابل توجهی مواد منفجره و مهمات جنگی کشف شد.
گفتنی اســت؛ در اقدام تروریســتی و ناجوانمردانه این گروهک منحله
سروان مالک رسولی نیک به شهادت رسید.

انفجار تانکر حمل سوخت در زابل و فوت  ۲تن

ســخنگوی سازمان اورژانس کشور از انفجار یک تانکر حمل سوخت در
زابل خبر داد.
مجتبی خالدی در گفتوگو با ایســنا ،درباره جزییات حادثه انفجار تانکر
حمل ســوخت در زابل ،گفت :ساعت  ۱۵:۰۸دقیقه دیروز یک مورد حادثه
انفجار تانکر حمل سوخت به سامانه  ۱۱۵اورژانس کشور اطالع داده شد.
وی ادامه داد :بالفاصله پس از اعالم این حادثه یک دستگاه آمبوالنس
به محل حادثه واقع در شهرســتان هامون ،چند کیلومتر بعد از ســه راهی
دشتک به سمت نهبندان اعزام شد.
سخنگوی سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه آمبوالنس پس از چهار دقیقه
به محل حادثه رســیده اســت ،گفت :در این حادثــه دو تن جان خود را از
دست دادند.
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طرفداران مزد توافقی حاضرند حقوق توافقی بگیرند؟

یک فعال کارگری با بیان اینکه دوران استثمار کارگران تمام شده
و به برکت انقالب شــکوهمند اسالمی جلوی فساد ،سوء استفاده و
بهره کشــی از نیروی کار را گرفتیم،نســبت به تالش عدهای برای
رواج دستمزدهای توافقی هشدار داد.
رحمت اله پورموســی در گفت وگو با ایسنا ،ضمن اشاره به رقم
 ۱۱میلیون تومانی هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران از تالش برخی
نمایندگان مجلس برای افزودن تبصرهای به ماده  ۴۱قانون کار انتقاد
کرد و گفت :متاسفانه این اقدام در جهت منافع برخی کارفرمایان در

حال جریان اســت و به هیچ وجه در حمایت از طبقه کارگر نیســت.
اینکه تصور کنیم این اقدام یک کار اجتماعی و خیرخواهانه اســت و
مشکلی از جامعه کارگری حل می کند ،اشتباه است.
وی افزود :عده ای به اســم خیریه نذر اشتغال چند سالی است که
میخواهند حداقل حقوق کارگر را از بین ببرند و تالش دارند که این
طــرح را به ماده  ۴۱قانون کار اضافه کنند تا با رواج دســتمزدهای
توافقی حداقل دســتمزد و معیشت نیروی کار را دچار مشکل کنند و
ما نسبت به این مساله و عواقب آن هشدار میدهیم.

ایران خودروی تبریز تعطیل شد

این فعال حوزه کار با بیان اینکه دوران استثمار کارگران تمام شده
و ما به برکت انقالب شــکوهمند اسالمی جلوی فساد ،سوء استفاده
و بهره کشــی از نیروی کار را گرفتیــم،اظهار کرد :امروز که هزینه
ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به  ۱۱میلیون تومان رسیده
به جای آنکه چتری بر ســر کارگران ضعیف و کم درآمد و محرومان
باشیم شاهد چنین زمزمه هایی هستیم.
پورموســی ادامه داد :در شــرایطی که بازار کار با مشکل روبه  رو
اســت نمــی توانیم به بهانه وعــده بیمه ،کارگر را بــا حقوق پایین
به خدمت بگیریم و ماهی یک میلیون تومان به او بدهیم .آیا طرفداران
مــزد توافقی حاضرند حقوق توافقی بگیرنــد و با یک میلیون تومان
در مــاه زندگی کنند و هزینههای زندگی خانواده هایشــان با چنین
ارقامی تامین می شود؟
وی افزود :امروز وقتی به یک جوان بیکار میگوییم برود در فالن
شرکت مشــغول کار شود حاضر نیست و میگوید با یک ساعت کار
در اینترنت روزی  ۵۰۰هزار تومان درآمد دارد و وقتی می گوییم بیمه
می شود می گوید آنقدر درآمد دارد که خودش را بیمه خویش  فرمایی
کند حال با چنین شــرایطی یک عده دنبال این هســتند که به اسم
نذر اشــتغال و وعده بیمه به کارگر شــغل بدهند و مزد توافقی به او
پرداخت کنند.
این فعــال کارگری از نمایندگان فراکســیون کارگری مجلس و
دلســوزان جامعه کارگری خواســت تا جلوی امضا و تصویب چنین
طرحــی را بگیرند و اجازه ندهند این تبصره بــه ماده  ۴۱قانون کار
افزوده شــود و گفت :تشــکلهای کارگری ،انجمن های صنفی و
مجمع نمایندگان و شــوراهای اســامی کار با این موضوع موافق
نیستند و اجازه استثمار کارگران را نمیدهند.
پورموسی خاطرنشــان کرد :قانون کار ایران بعد از قانون اساسی
یــک قانون مادر اســت .قانون کار قانون حداقلهــا و چتر حمایتی
سر کارگران اســت و در شــرایط امروز باید دامنه این چتر حمایتی
گسترده شود.

یک کارشناس :برجام به نتیجه برسد بازار مسکن مقداری رونق میگیرد
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه رشد نسبی معامالت
و قیمت مســکن در آبان ماه اهمیت چندانی ندارد ،گفت :اگر برجام
به نتیجه برســد احتماال بازار ملک به رونق نســبی میرســد اما
ظرفیتی برای رشد سنگین قیمت ندارد.
عبــاس زینعلــی در گفتوگــو با ایســنا اظهار کــرد :افزایش
 ۱.۲درصدی قیمت و رشــد  ۳۳درصدی معامالت مســکن شهر
تهران در یک ماه گذشــته از دو علت رخــوت بازارهای موازی و
نزدیک شــدن به ماههای پایانی ســال نشــأت میگیرد .در واقع
کمتحرکی بورس ،ارز و طال باعث شــد برخی سفتهبازان اقدام به
خرید مســکن کنند تا شــب عید آن را با مقداری ســود به فروش
برسانند.
وی افزود :من تحرک فعلی بازار امالک را رونق نمیبینم؛ چرا که

مصرفکننده واقعی قدرت خرید ندارد و تا زمانی که این توان ایجاد
نشود ظرفیتی در بازار به وجود نخواهد آمد .برخی از فعاالن اقتصادی
در بازارهای موازی امکان ســرمایهگذاری را ندارند تا بتواند ســود
قابــل مالحظــه ای ببرند ،به همین دلیل بــرای افزایش یا تثبیت
سرمایه در شرایط تورمی به سمت مسکن آمدند.
این کارشــناس بازار مســکن با بیان اینکه مذاکرات هستهای
در سرنوشــت بازار مســکن اثرگذار خواهد بود گفت :اخباری که از
نزدیک شدن به زمان مذاکرات شنیده میشود در تصمیم گیری برای
ســرمایه گذاری در تمامی بازارها تاثیرگذار است .به هر حال بخش
قابل توجهی از نقدینگی کشــور به صورت سپردهگذاری مردم در
بانک ها است که در صورت نتیجه بخش بودن برجام میتواند خارج
شــود و به هریک از بازارهای مســکن ،بورس ،طال ،ارز یا ارزهای

پاکستان بازار خرما را از ایران گرفت!

صادرکننــدگان خرمای ایرانی میگویند تاجران پاکســتانی با حضور در ایران و خرید خرمای
داخلی و بسته بندی جدید ،این محصوالت را به بازار جهانی صادر میکنند.
به گزارش ایســنا ،نمایندگان بخش خصوصی در جدیدترین نشست کمیسیون کشاورزی اتاق
بازرگانی تهران به بررســی آخرین وضعیت تولید و تجارت کاالهای کشاورزی ایران در سالهای
گذشته پرداختند.
در ابتدای این جلســه ،کاوه زرگران رئیس کمیســیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران،
به صادرات محصوالت کشــاورزی طی هفت ماه امسال اشــاره کرد و گفت :بر اساس آمارهای
رســمی گمرک ،ایران توانســته طی این مدت ،چهار میلیون و  ۶۴۰هــزار تن انواع محصوالت
کشــاورزی ،دامی ،شیالتی و غذایی به سایر کشورها صادر کند .بر این اساس ۵۵۴ ،میلیون دالر
انواع خشکبار و  ۱۱۷میلیون دالر انواع خرما صادر شده است.
به گفته وی ،تراز تجاری محصوالت کشــاورزی و صنایع غذایی در این دوره به لحاظ ارزشی
از منفی  ۲.۹میلیارد دالر در ســال  ۱۳۹۵به  ۴.۷میلیارد دالر در سال  ۱۳۹۹رسیده است؛ ضمن
آنکه متوسط قیمت پایه صادراتی محصوالت این گروه نیز از  ۹۸سنت در سال  ۱۳۹۵به  ۷۰سنت
در ســال  ۱۳۹۹کاهش یافته است؛ این در حالی اســت که ارزش واردات محصوالت کشاورزی
و صنایع غذایی از  ۸.۶میلیارد دالر در ســال  ۱۳۹۵به حدود  ۱۰.۹میلیارد دالر در ســال ۱۳۹۹
رسیده است.
آنطور که اعضای اتحادیه صادرکنندگان خشــکبار در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق تهران
گوشزد کردند ،صادرات پســته ایران پس از سال  ۱۳۹۷و اجرای بخشنامه رفع تعهد ارزی ،روند
نزولی خود را آغاز کرد و کشــورهای خریدار پســته ،به سمت آمریکا ،ترکیه و به تازگی پاکستان
روی آوردهاند.
به گفته مجید بازیان ،نایبرئیس اتحادیه صادرکنندگان خشــکبار ،حجم تولید پسته ایران طی
ســال  ۱۳۹۷بشــدت کاهش یافت و میزان برداشت و آنچه که به بازار داخل عرضه شد ،بیش از
 ۵۰هزار تن نبود و با پیادهســازی مقررات رفع تعهد ارزی ،صادرکنندگان از عرضه بینالمللی این
میزان تولیدات باز ماندند.
وی با بیان اینکه در این ســال و با غیبت ایران ،پسته آمریکا بخش عمدهای از بازار صادراتی
کشور را از آن خود کرد ،افزود :تولید ساالنه پسته در ایاالت متحده به  ۵۵۰هزار تن رسیدهاست
و بازارهای خواهان پســته هیچگاه منتظر نمیماند تا پسته ایران را دریافت کند و با کوچکترین
وقفه در تجارت این محصول ،دیگر کشورها محصوالتشان را جایگزین پسته و سایر فرآوردههای
خشکبار ایران میکنند.
بازیان افزود :طی ســال  ،۱۳۹۸صادرکنندگان پســته از ایران مجبور شدند برای بازگشت به
بازارهــای صادراتی ،هر تن از این محصول را به قیمت  ۵۰۰۰دالر عرضه کنند در حالی که طی
سال  ،۱۳۹۵نرخ صادرات پسته ایران حدود  ۱۰هزار دالر در هر تن بود.
وی گفت :میزان صادرات پســته ایران طی ســال  ۱۳۹۵در حدود  ۱۳۸هزار تن و به ارزش
 ۱.۲میلیارد دالر بود در حالی که در ســال  ،۱۳۹۹بهرغم صادرات  ۲۰۳هزار تن پسته ،ارزآوری
این محصول رقمی حدود  ۱.۳میلیارد دالر بیشتر نبود.
وی دلیــل این اتفاق را اعمال مقــررات رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و نیز ایراد در نرخ
پایه صادراتی عنوان کرد و یادآور شــد که نرخ پایه صادراتی پســته باید اصالح شود در حالی که
وزارت جهاد کشاورزی اعتقادی به اصالح در این بخش ندارد.
به گفته امیرحســین زرگرزاده ،از صادرکننــدگان خرما ایران ،فعالیت تجار پاکســتانی برای
خرید خرمای اســتعمران ایران طی ســالهای اخیر تشدید شده و تجار این کشور با رفتوآمد به
خوزســتان ،خرمای استعمران این منطقه از ایران را خریداری و صادراتمجدد میکنند .به گفته
وی ،تجار پاکســتانی حتی به کرمان نیز رفتوآمد کرده و خرمای شــاهانی این منطقه را از کف
بازار جمع میکنند.
زرگرزاده یادآور شــد که در حال حاضر پاکســتان ،بازارهای بیش از  ۳۰ساله خرمای ایران در
جهــان را تصاحب کــرده و آنطور که در رفتوآمدهای مقامات دولتی این کشــور به ایران دیده
میشــود ،به دنبال تهاتر خرما با ایران هستند .این صادرکننده خرما تاکید کرد که امسال به طور
قطع ،پاکستان بازار صادراتی خرمای ایران را بیش از سالهای گذشته در اختیار خواهد گرفت.

شرکت ایران خودروی تبریز از دوشنبه شب به دلیل مسائل کارگری تعطیل شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،شــرکت ایران خودروی تبریز که از ســال  ۸۵تأســیس شــده ،از
دوشنبه شب و در پی تداوم اعتصابات کارگران خود تعطیل شد.
گروهی از کارگران این شــرکت یک بار در  ۱۵آبان مــاه و بار دیگر در دوم آذرماه به علت
تعویق در پرداخت ماهانه ،دست به اعتراض صنفی زده و اعتصاب کردند.
طبق گفته کارگران معترض طی دو ســال گذشــته میزان حقوق دریافتی پرســنل تغییری
نداشــته و همچنین اختالف حقوقی دریافتی بیــن مراکز تولیدی ایرانخودرو در تهران و تبریز
باالست.
گفتنی است ،ظرفیت اسمی تولید ایران خودرو تبریز  ۱۳۰هزار دستگاه خودرو در سال است
که تاکنون بیش از یک میلیون دســتگاه انواع خودروی سواری و وانت را تولید و به بازار هدف
عرضه کرده است.

گرانفروشی بلیت را به سازمان هواپیمایی گزارش دهید

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد :در صورت مشاهده هرگونه قیمت بلیت هواپیما باالتر
از ســقف نرخ مندرج در نرخ نامه جدید ،مراتب را به ســازمان هواپیمایی کشوری اطالع دهید.
به گزارش خبرگزاری مهر ،ســازمان هواپیمایی کشوری ضمن تاکید بر تعهد تمامی شرکتها
به کاهش نرخهای اعالم شــده ،اعالم کرد :از اول آذرماه متوســط نرخهای ارائه شده توسط
شــرکتهای هواپیمایی پایینتر از درصد کاهشــی نرخهای جدید بوده اســت و این موضوع
بــا مالحظه مراکز فــروش از جمله دفاتر خدمــات و مراکز فــروش الکترونیکی دارای مجوز
قابل رؤیت و اثبات است.
همچنین لیســت مراکز معتبر بر روی پورتال سازمان هواپیمایی کشوری موجود و نرخهای
جدید برای مقایســه نرخهای ارائه شــده توسط شــرکتهای هواپیمایی روی سایت انجمن
شرکتهای هواپیمایی در دسترس همه مسافران قرار دارد.
از مســافران بخشهای هوایی خواسته شده اســت ضمن خودداری از خرید بلیت از مراکز
بدون مجوز و در صورت مشــاهده هرگونه قیمت بلیت هواپیما باالتر از سقف نرخی مندرج در
نرخ نامه جدید ،میتوانند مراتب را به ســازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.cao.ir
اطالع دهند.
گفتنی اســت به شرکتهای هواپیمایی توصیه شده است با نظارت بر مبادی ارائه بلیتهای
آن شرکت هرگونه فروش خارج از چارچوب آن شرکتها توسط مراکز غیر معتبر را اطالع دهند
تا نســبت به برخورد با هرگونه تخلف احتمالی اقدام شــود .اگرچه نظارت عالیه توسط سازمان
هواپیمایی کشوری انجام میشود.

قبض گاز  ۴درصد از مشترکان پرمصرف چهار برابر میشود

دیجیتال ورود کند.
زینعلــی تاکید کرد :به ثمر رســیدن برجام بــه رونق معامالت
مســکن منجر میشــود اما همانطور که گفتم ظرفیتی برای رشد
قیمت وجود ندارد .دست کم در کوتاه مدت این احتمال بعید است.
پیش بینی بنده این اســت که تا پایان سال همین روند ریزنوسانات
را در بازار مسکن خواهیم داشت.
وی طرح نهضت ملی مســکن را در وضعیت بازار ملک بی تاثیر
دانســت و گفت :اثر این پروژه همان ابتدای ثبت نام به شکل افت
معامالت خود را نشــان داد و تاثیر دیگری نخواهد داشت .اگر این
طرح به نتیجه برســد و دولت موفق به اجرای آن شود احتمال سه
تا چهار سال دیگر نتایج آن بروز میکند اما فعال نمیتوان به اثرات
آن در بازار خوشبین بود.

جریمه مشــترکان پرمصرف و بدمصرف گاز طبیعی از ابتدای آذرماه آغاز شــده که بر این
اساس قبض گاز  ۴درصد مشترکان پرمصرف چهار برابر میشود.
به گزارش ایسنا ،هیأت وزیران در نشســتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت و نیرو
و به اســتناد بند (ی) تبصره  ۸ماده واحده قانون بودجه  ۱۴۰۰کل کشور ،آییننامه اجرایی بند
یادشده در بخش گاز را تصویب کرد.
طبق این آییننامه مشــترکان گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی
 ۱۶آبانماه تا  ۱۵اســفندماه هر سال ،نسبت به دوره مشابه سال پیش کاهش یابد ،به ازای هر
یک واحد درصد کاهش ،مشمول تخفیف (پاداش صرفهجویی) معادل سه واحد درصد و تا سقف
 ۴۵درصد در گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.
همچنین شرکت ملی گاز ایران مکلف شده است ضمن دریافت اطالعات خانوارهای محروم
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ،تعرفه مشترکان در دامنه
مصرف یک تا  ۳جدول زیر را از ابتدای سال به نرخ صفر محاسبه کند.

کارشناس مسائل بینالملل:

قرارداد سواپ گازی ،نشاندهنده شکست تحریمهای اقتصادی است

ایرنا :کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به
ت محوری دولت سیزدهم برای همکاری
سیاس 
اقتصادی با کشورهای همسایه ،گفت :قرارداد
سواپ گازی ،نشاندهنده شکست تحریمهای
اقتصادی است.
«زهیر اصفهانی» روز دوشنبه در گفت و گو
با خبرنــگار ایرنا اظهار داشــت :در ماه های
ابتدایی دولت سیزدهم ،ســه رخداد اقتصادی
و راهبردی در کشــورمان شــکل گرفته که
اولیــن رخداد ،امضــای قرارداد شــانگهای و
مزایای اقتصادی حاصــل از آن بوده ،دومین
رخــداد افزایش صادرات نفتی کشــور به یک
میلیون بشکه بوده و در نهایت ،سومین رخداد
مربــوط به ســواپ نفتی ایران ذیــل قرارداد
ســه جانبه میان ایران ،جمهوری آذربایجان و
ترکمنستان است.
وی قرارداد سوآپ گازی را یکی از موفقیت  های
دستگاه دیپلماســی اقتصادی دولت دانست و
گفت :بــا توجه به اینکه یک طــرح ترانزیتی
به اســم محور الجورد با همکاری افغانستان،
ترکمنســتان و جمهوری آذربایجان به منظور
دور زدن ایران و همچنین اتصال افغانســتان
با اروپا شــکل گرفته بود ،قرارداد ســه جانبه
میان ایران ،جمهوری آذربایجان و ترکمنستان
توانست دوباره همکاری های منطقه ای ذیل
محور ایران به عنوان یکی از کشورهای باثبات
در منطقه را تقویت کنــد .هرچند طرف های
اروپایــی به دنبــال حذف ایران از مناســبات
ارتباطی در حوزه اتصال اروپا به منطقه هستند
ولی این گونه همکاریهــا ،نقطه قوتی برای
شکست طرح حذف ایران از مناسبات اقتصادی
در منطقه بوده است.
اصفهانی افزود :از طرف دیگر نباید فراموش
کنیم که فراتر از مزایــای اقتصادی که بارها
در رســانه ها مطرح شده ،شــاهد یک تغییر
نگرش در حــوزه ابعاد سیاســی و امنیتی نیز
هستیم .همســویی و وابستگی متقابل سیاسی
ذیل محورهای اقتصــادی یکی از رخدادهای
مثبت قرارداد ســوآپ گازی است که می تواند
تنش های منطقهای را تعدیل کند .نوع نگرش
و پارادایم فکری صحیح در میان دیپلماتهای
اقتصادی دولت آیت ا ...رئیسی مبنی بر رقابت
همراه با همکاری چنــد جانبه یکی از عوامل
موفقیت آمیزی بوده که توانسته این نتایج را تا
به امروز رقم بزند.

این کارشــناس مسائل بین الملل همچنین
به ســهل انگاری وزیر نفت در دولت روحانی
اشــاره کرده و یکی از عوامل پســرفت ایران
در حــوزه تامین منابع گازی را سیاســتهای
نادرســت بیژن زنگنه دانســت و اظهار کرد:
متاسفانه دولت روحانی بعد از امضای برجام در
ســال  ۹۴دچار یک نوع توهم خود بزرگ بینی
شده و رویکرد منطقه ای و حتی نگاه به شرق
را از کل سیاســتگذاری دولتــی حذف کرد،
همین امر موجب شــده بود تــا علیرغم تهاتر
گازی در قبال کاال که با ترکمنســتان شــکل
گرفته بود ،این تهاتر توســط شخص وزیرنفت
حذف شــود و بــا ماجراجوهــای زنگنه کار
به جایی برسد که دولت ترکمنستان از ایران در
قبال عدم پرداخت تعهدات شکایت کند و ایران
مجبور به پرداخت غرامــت دو میلیارد دالری
شــد .این خسارت بزرگی که شخص زنگنه به
اقتصاد و حتی ماهیت دیپلماســی ایران زده تا
به امروز نیز غیر قابل جبران است.
اصفهانــی همچنیــن به اثرات همســو با
قراردادهای منطقه ای همچون ســواپ گازی
بــه عنوان عاملی بــرای موفقیت در مذاکرات
هســتهای اشــاره کرد و گفت :یکی از منافع
اصلی این قرارداد ،پایداری شــبکه گازی بوده،
ولی نمی توان از ابعاد فرامنطقه ای این قرارداد
نیز چشم پوشی کرد .به طور طبیعی گسترش
همــکاری هــای منطقهای موجب شکســت
تحریم  های کشورهای اروپایی و آمریکا خواهد
شــد و این کریدور خوبی که در منطقه شکل
گرفته یک پیام روشــن را در آستانه مذاکرات
هســته ای به همراه دارد و آن پیام ،این است
که پروژه ایران هراســی برای عدم همکاری
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اقتصادی با ایران با شکست مواجه شده است.
این کارشــناس مســائل بین الملل ،نگاه
متوازن دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم
را یکی از نقاط قوت این دولت دانست و گفت:
با رویکرد دولت جدید ،کشــورهای منطقه به
خوبی دریافته اند که دولت آیت ا ...رئیســی بر
کریدروهای منطقه ای تمرکز داشــته و نگاه
متعادل به غرب و شــرق را بــه طور همزمان
در دســتور کار خود قرارداده است .متاسفانه در
دولت پیشین با وجود پیشنهاد کشور چین برای
عقد قرارداد  ۲۵ساله اقتصادی در سال  ،۹۴این
پیشنهاد تا سال  ۹۸بدون دلیل موجهی توسط
دولت روحانی مسکوت باقی ماند و همین امر،
بسیاری از ظرفیت های همکاری اقتصادی را
از ایران گرفت.
وی خاطر نشان کرد :نوع نگاه تک جانبه در
دولت روحانی با هیچ منطق دیپلماسی در جهان
قابل ارزیابی نیســت چرا که اســتراتژی همه
کشورهای دنیا بر اساس منافع ملی شکل گرفته
و در همین راستا هیچ گاه همه تخم مرغ های
خود را در یک سبد قرار نمیدهند.
وی افــزود :خــود کشــور روســیه ضمن
همکاری هــای راهبردی خود بــا چین ،نگاه
به غرب و کشــورهای اروپایی را در دســتور
کار خود قرارداده و ســعی کرده همکاری های
اقتصادی خود را در سراســر جهان گســترش
دهد .آنچه مشــخص شــده این است که در
دولت آیت ا ...رئیســی ســه اصل اساسی در
سیاست های اقتصادی یعنی عزت ،حکمت و
مصلحت به خوبی رعایت شــده و با جدیت در
حال پیگیری در همــه حوزه های اقتصادی و
دیپلماسی است.

چارهای جز افزایش حقوقها
برای سال آینده نداریم

یــک کارشــناس حوزه کار بــا بیان اینکه مهــار تورم و
جلوگیری از افزایش نیافتن قیمت کاالهای اساســی به دلیل
افزایش نرخ جهانی کاالها ســخت و دشوار خواهد بود ،تاکید
کرد :به جهت حفظ قدرت معیشــت کارگران،بازنشستگان و
حتی کارمندان ناگزیریم حقوق و دســتمزدها را در سال آینده
به تناسب نرخ تورم افزایش دهیم.
حمید حاج اســماعیلی در گفت وگو با ایســنا ،در ارزیابی
برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار و افزایش حداقل
دســتمزدها اظهار کرد :معتقدم با توجه بــه هدفگذاری که
اکنون برای طراحی بودجه ســالآینده وجود دارد ،تمایل به
افزایش دســتمزدها به اندازه تورم نیســت .علتش این است
که غیــر از مباحثی که در حوزه مالیات هــا و گمرک مطرح
اســت ،هنوز منابع درآمدی خاصی برای بودجه ســال آینده
شناسایی نکردهایم.
وی ادامــه داد :در حال حاضر تالشها بر این اســت که
وفق میزان تورم دســتمزدها افزایش پیدا نکند اما این کار در
شرایطی محقق خواهد شد که بتوان نرخ تورم را کنترل کرد
یعنی اگر درصدد آن هســتند که حقوق ها را افزایش ندهند
بایــد حقیقتا تورم را کنترل و مهــار کنند در غیر این صورت
جلوگیری از افزایش حقوق و دســتمزد بــه زیان کارگران و
بازنشستگان و حتی کارمندان خواهد بود.
این کارشــناس حــوزه کار تصریح کرد :اگر مســیر تورم
کاهنده باشــد و دولت بتواند ثبات قیمت در کاالهای اساسی
ایجاد کند میتوان پذیرفت که حقوق و دســتمزدها بر اساس
درصد تورم افزایش نیابد.
حاج اســماعیلی در عین حال با اشــاره بــه افزایش نرخ
جهانی کاالهای اساســی ،گفت :ایــن نگرانی وجود دارد که
با توجه به افزایش یافتن نرخ جهانی کاالهای اساســی نتوان
قیمت کاالهــا در داخل را کنترل کرد .در یک ســال و نیم
گذشــته کرونا بر اقتصــاد دنیا تاثیر گذاشــته و هزینه تمام
شــده مواد غذایی به دلیــل تولید کم در دنیا و مشــکالتی
که خــود کرونا ایجاد کرد افزایش پیدا کرده اســت بنابراین
قطع ًا روی کاالهایی هم که در کشــور ما توزیع یا تولید می
شود اثر خواهد گذاشــت لذا کنترل و مهار تورم قطعا سخت
خواهد بود.
وی تصریح کرد :ما نمیتوانیم انتظار داشــته باشــیم که
دولت در قیمت کاالهای اساسی به آن اندازهای که میخواهد
در خصــوص عدم افزایش دســتمزدها اعمال کند تناســب
بــه وجود آورد و نهایتا بتواند قیمت ها را ثابت و بازار را ثبات
نگه دارد.
این کارشــناس در پایان با بیان اینکه ناگزیریم برای سال
آینده دستمزدها را به تناسب نرخ تورم افزایش بدهیم ،افزود:
تصمیــم به افزایش نیافتن حقوقها تنها با تعدیل شــرایط و
حفظ قــدرت خرید کارگــران و بازنشســتگان و کارمندان
امکانپذیر است و دولت باید تالش کند که در قیمت کاالهای
اساســی ثبات ایجاد شود چرا که این مساله هم برای دولت و
هم حقوق بگیران در کشور اهمیت بسیاری دارد.
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مربی تیم شنای دختران فارس:

ابهام در تقدیر از قهرمانان جهانی فارس؛

قهرمان ایران شدیم ،دریغ از یک تشکر ساده
ایرنا :مربی تیم شــنای دختــران فارس با
بیان اینکه با  ۲شــناگر قهرمان ایران شــدیم،
اعالم کرد :انتظار داشــتیم مســئوالن هیات
به ویــژه نایب رییس به پــاس این کار بزرگ
یک تشکر ساده می کردند اما به نظر می رسد
این قهرمانی که در یک شرایط سخت کرونایی
به دست آمد برای آنها ارزش ندارد.
زهرا حســین زاده نمین کــه چندین مقام
قهرمانــی درکارنامــه دارد و رکــوردار چندین
ماده شــنای ایران است ،دوشــنبه در مصاحبه
بــا خبرنگار ایرنا افزود :در مســابقات شــنای
مســافت کوتاه کشــوری که  ۲۸آبــان ماه به
میزبانی شهرری تهران برگزار شد ،تیم فارس با
 ۲شناگر شــرکت کننده برســکوی قهرمانی
ایستاد ،تیم شهرری دوم شد و تیم پیشتاز تهران
هم عنوان سوم کسب کرد.
وی اضافه کرد :شنای استان فارس که همیشه
به عنوان پایگاه دوم کشور محسوب می شد هم
اینک به دلیل کم توجهی به فراموشــی سپرده
شده است.
مربی تیم شنای دختران فارس اظهار داشت:
به نظر می رسد برای برخی از دست اندرکاران
شــنای فارس قهرمانی و حرفه ای شدن مهم
نیست ،شــاید به بعد همگانی این رشته بیشتر
نــگاه می کنند و گرنه بهتر بود از این دو دختر
افتخارآفریــن برای اینکــه روحیه آنها تضعیف
نشود ،قدردانی و تشویق به عمل می آمد.
حســین زاده نمین اضافه کرد :زمانی شنای
فــارس هم در رده بانــوان و هم در رده آقایان
در کشــور و در مســابقات المپیاد ایرانیان که
در دهه  ۸۰برگزار می شد ،حرف اول را می زد
و حتی اینقدر تعــداد مدال  های فارس زیاد بود
که در رده بندی ارزیابی المپیاد ،جور بسیاری از
رشته ها را می  کشید.
قهرمانی در شرایط سخت کرونایی
ستاره مســابقات شنای المپیاد ایرانیان ادامه
داد :در شــرایط ســخت کرونایــی و با وجود
مشــکالت و با سه شــناگر در رده سنی  ۱۱تا
 ۱۴سال که یکی از شناگران برای کسب تجربه
شــرکت کرد و به واقع با  ۲شــناگر با کســب

چهار مدال طال و  ۲نقره قهرمان ایران شدیم و
ویستا فروزش با  ۱۲سال سن هم بهترین شناگر
و ســتاره مسابقات شد که این خود یک افتخار
بزرگ است.
وی افزود :به دلیل اینکه فارس سال ها بود
در رده بانــوان مقامی کســب نمی کرد در این
رقابت ها هیچ کس امیدی به شــناگران فارس
نداشت که خدا را شــکر توانستیم با دو شناگر
قهرمان ایران شویم و این اتفاق مهم زمانی رخ
داد که اکثر تیم های شرکت کننده با  ۶شناگر
و تیمی کامل راهی این مسابقات شدند.
در شنای فارس حسین زاده ها زیاد
هستند
وی گفت :پــس از پایان دوران قهرمانی که
مدال ها و افتخارات زیادی کسب کردم و هنوز
برخی از رکوردهایم دســت نخورده باقی مانده
است ،گفتم تجربه چندین ساله خود را در اختیار
استعدادهای فراوان این رشته در استان فارس
که گذشــته خوبی در شــنا دارد و در آن زهرا
حســین زاده ها و ویستا فروزش ها زیاد هستند،
بگذارم.
شناگران با چشــمانی گریان راهی
مسابقات شدند
مادر ویســتا فروزش که فرزنــدش عنوان
بهترین شــناگر ایــران را به خــود اختصاص

داده و ســه طال و یک نقره کسب کرده است،
به خبرنگار ایرنا گفــت :نایب رییس هیات به
سختی نامه شرکت در مسابقات را صادر کردند
تا آنها با چشم های گریان راهی مسابقات شوند.
الله قنبرزادگان اضافه کرد ۲ :سال در بدترین
شــرایط کرونایی فرزندم بــا همکاری مربیش
تمرین کرد تا توانســت شنای دختران فارس را
پس از چندین ســال قهرمان ایران کند که این
کار بسیار ارزشمندی است.
مادر این قهرمان ادامه داد :شهرام کمال  زاده
رییس هیات برای قهرمانان ارزش قایل اســت
اما انتظار داشــتیم کــه ارزش کار بزرگ این
قهرمان که در شــرایط ســخت به دست آمد،
تقدیر می شد.
نایب رییس هیات شــنای فارس:
محبت کردیم ،لطف کردیم
نایب رییس هیات شــنای فارس هم در این
باره به خبرنــگار ایرنا گفت :بــرای ما اخالق
مهمتر از قهرمانی اســت و این ورزشــکاران
زیر   نظر هیــات نبودند هرچند ما محبت کردیم
و به آنها مجوز شرکت در مسابقات را دادیم.
مریــم فیروزبخت ادامــه داد :آنها زیر نظر
هیــات و مربی که ما تعیین کــرده بودیم کار
نکردند از این رو تخلف محســوب می شود و
باید در چارچوب هیات کارها دنبال شود.

ســرمربی تیم فوتبال فجرشهید سپاسی شیراز دیدار مقابل پدیده مشهد را یکی از سخت ترین
بازیهای چندهفته گذشته این تیم دانست.
به گزارش خبرنگار مهر ،علی اصغر کالنتری عصر دوشــنبه در نشســت خبری پیش از دیدار
این تیم مقابل پدیده مشــهد در جمع خبرنگاران اظهار داشــت :ما بازیهای گذشته تیم پدیده را
مورد آنالیز قرار دادیم و به   نظر من یکی از ســختترین بازیهای چند هفته گذشــته خود را در
پیش داریم زیرا تیم پدیده از بازیکنان خوب و کادر فنی باتجربه ای برخوردار اســت و هرچند در
بازیهای گذشــته به حق خود نرسیده اما آنها تیمی سراپا حمله و قوی هستند و ما به نتایج آنها
نگاه نمیکنیم بلکه به نحوه بازیهایشان توجه داریم.
وی افزود :در فرصت کوتاهی که پس از بازی با ســپاهان داشــتیم ،تیم ما از آمادگی روحی و
جسمی خوبی برخوردار شده و آماده مصاف مقابل پدیده هستیم.
تیمهای فوتبال پدیده و فجر شهید سپاسی در چارچوب مسابقات هفته هفتم لیگ برتر فوتبال
باشگاههای کشور ،ساعت  ۱۵امروز سه شنبه در ورزشگاه ثامن مشهد به مصاف هم میروند.

برگزاری مسابقات دوی خیابانی در شیراز
با حضور وزیر ورزش

یک دوره مســابقه سراســری دو خیابانی به طول  ۷کیلومتر با حضور وزیر ورزش و جوانان
در شیراز برگزار می شود.
رئیس هیأت دوومیدانی اســتان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعالم این خبر اظهار
کرد :در پی دیدار اخیری که با وزیر ورزش و جوانان داشــتیم ایشــان به برگزاری مســابقات
ورزشی در سطح خیابانها و شهرها برای آشنایی بیشتر مردم با رشتههای ورزشی تاکید کرد و
به همین منظور مســابقه سراسری دو خیابانی با حضور سجادی وزیر ورزش و جوانان و رئیس
فدراسیون دوومیدانی ،روز جمعه  ۱۶آذر ماه از مقابل بیمارستان ام آر آی در بولوار شهید چمران
شیراز تا مقابل ارگ کریمخان زند به طول  ۷کیلومتر برگزار میشود که حضور عموم مردم از
سراسر کشور در این رقابت آزاد است و پیش بینی ما شرکت هزار نفری مردم است.
روح ا ...نجمی افزود :در این رقابت که مختص آقایان اســت ،قهرمانان دوی استان فارس
نیز شرکت میکنند و این مسابقه از سطح باالیی برخوردار خواهد بود و به  ۱۰نفر برتر جوایزی
اهدا میشود ،ضمن آنکه ورزشکاران مستعد زیر  ۱۸سال از درون این رقابت شناسایی و برای
تمرین به پیست حافظیه دعوت خواهند شد.
رئیس هیأت دوومیدانی استان فارس در خصوص برنامههای آینده این هیأت نیز بیان کرد:
مسابقات بعدی ما بهمن ماه امسال در الرستان برگزار میشود و یک دوره مسابقه دو نیز مختص
بانوان اسفندماه سال جاری در شیراز برپا خواهد شد ،ضمن آنکه مهمترین مسابقات پیش روی
ما ،یک دوره رقابت دو اســتقامت شــهری است که  ۱۶اردیبهشت ســال آینده و به صورت
بین المللی در شیراز برگزار میشود.

لیدوما نورآباد ممسنی
قهرمان فوتبال برتر امیدهای فارس شد

ایرنا :رقابت های فوتبال برتر امیدهای اســتان فارس با قهرمانی تیم لیدومای نورآباد ممسنی
پایان یافت.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،در این رقابت ها که به صورت دوره ای در شیراز برگزار شد تیم لیدوما
نورآباد با  ۱۱امتیاز برسکوی قهرمانی ایستاد.
همچنین تیم انبوه ســازان آفتاب شیراز با  ۹امتیاز نایب قهرمان شد و تیم استقالل ارسنجان
هم با هشت امتیاز عنوان سوم را به خود اختصاص داد.
لیدوما نورآباد ،انبوه سازان آفتاب شیراز ،استقالل و مرصاد ارسنجان ۲۲ ،بهمن شیراز و سپاهان
شیراز ۶ ،تیم شرکت کننده در این رقابت ها بودند.
تیم لیدوما نورآباد به عنوان نماینده فارس جواز حضور در لیگ کشور را کسب کرد.

رسیدی که سوال برانگیزشد

وی اضافــه کرد :اولیا نمی توانند برای هیات
تعیین تکلیف کنند و براساس تشخیص کمیته
فنی هیات کارها دنبال می شود.
فیروزبخــت در پاســخ به این پرســش که
ورزشــکاران انتظار داشــتند به پاس قهرمانی
به آنها تبریک گفته شــود ،افــزود :همین که
ما به آنها مجوز شــرکت در مسابقات را دادیم،
لطف کردیم.
رییس هیات شنا فارس :برای هیات
بُعد قهرمانی بسیارمهم است
رییس هیات شنا ،شــیرجه و واترپلو فارس
هم بــا بیان اینکه بُعد قهرمانــی برای ما مهم
است به خبرنگار ایرنا گفت :همه تالش ما این
است که ورزشکاران به مرحله قهرمانی برسند
اما باید زیر نظر هیات باشند و ما نظم و انضباط
و قهرمانی را با هم می خواهیم.
شــهرام کمال زاده ادامه داد :شناگر باید در
چارچوب مقررات هیــات کار کند ضمن اینکه
ما هیات را از رده ســیزدهم کشور به رده دوم
و ســوم رساندیم و برای رســیدن به رتبه یک
کشــور هم برنامه داریم و می کوشیم این امر
مهم رخ دهد.
قهرمانان دختر شنای ایران تجلیل
می شوند
رییس هیات شــنای فارس ضمن تقدیر از
کار بزرگ این شــناگران در کشور گفت :برنامه
داریم تا در یک مراسم رسمی از این  2قهرمان
تجلیل کنیم.
به گــزارش ایرنــا ،در رقابت های شــنای
مسافت کوتاه که  ۲۸آبانماه با نام جام شهر ری
به میزبانی این شهر از توابع تهران برگزار شد،
تیم فارس با مربیگری زهرا حســین زاده نمین
با کسب چهار نشــان طال و  ۲نقره بر سکوی
قهرمانی ایستاد.
ویســتا فروزش با کسب ســه مدال طال و
یک نقره عنوان بهترین شــناگر مســابقات را
به خود اختصاص داد و رومینا ابراهیمی هم یک
نشــان طال و یک نقره کســب کرد تا پس از
سال ها دوباره دختران شناگر فارس در کشور
مطرح شوند.

در مراسم تجلیل از قهرمانان جهانی و المپیک استان فارس ،یکی از قهرمانان دو سکه گرفت
اما در رسید مربوطه ،سه سکه ثبت شده بود که برای این قهرمان سوال و ابهام ایجاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،در سفر اخیر رئیس جمهور به استان فارس و به همت اداره کل ورزش
و جوانان اســتان فارس از  ۱۴ورزشکار مدال آور استان در مسابقات المپیک ،پاراالمپیک و جهانی
توسط رئیس جمهور تقدیر شد.
مســئوالن اداره کل ورزش و جوانان در نامهای به رئیس هیأت کشتی استان فارس خواستار
تهیه  ۲۸ســکه تمام بهارآزادی به ارزش  ۳۲۲میلیون تومان از محل واریزی اداره کل به حساب
هیأت کشتی شدند تا این هیأت پس از تهیه سکهها ،آنها را تحویل اداره کل ورزش دهد تا جوایز
به   دست رئیس جمهور به قهرمانان ورزشی اهدا شود.
امیررضــا ده بزرگی دارنده مدال طالی کشــتی فرنگی امیدهای جهــان در این خصوص به
خبرنگار مهر بیان کرد :جایزهای که به من اهدا شــد  ۲ســکه تمام بهار آزادی بود و به ما گفتند
باید به اداره کل ورزش و جوانان برویم و فرم مربوط به رسید جوایز خود را امضا کنیم و زمانیکه
قصد امضای رسید را داشتم دیدم که در مقابل نام من تعداد  ۳سکه تمام بهارآزادی قید شده که
منهم آن را امضا نکردم.
این قهرمــان جهان ضمن انتقــاد در خصوص این موضــوع افرود :ســایر قهرمانان دارنده
مدال طال هرکدام سه سکه دریافت کردند و نمی دانم به چه علت یک سکه کمتر به من اهدا شد
و عجیبتر آنکه در مقابل نام من ،تعداد سکههای دریافتی عدد  ۳نوشته شده بود.
محســن ســاالری معاون توســعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان فارس در گفتگو با
خبرنگار مهر اظهار داشــت :در ابتدا قرار بود به تمامی مدال آوران طالیی اســتان  ۳ســکه تمام
بهار آزادی و به مدال آوران برنزی یک ســکه اهدا شــود اما تصمیم ما تغییر کرد و مقرر کردیم
به دارندگان مدال طالی بزرگســاالن همان سه سکه و به مدال آوران طالیی رده سنی جوانان،
دو سکه بهار آزادی تقدیم کنیم و علت اینکه هدیه آقای ده بزرگی یک سکه کمتر از قهرمانانی
همچون محمدرضا گرایی بود به همین دلیل است.
ســاالری افزود :همکاران ما ظاهراً فراموش کرده بودند فرم رســید سکهها را اصالح کنند و
فرمی که برای امضا در مقابل ورزشــکاران قرار گرفت ،همان فــرم اولیه بود ،ضمن آنکه تعداد
 ۴سکه مازاد شد که همگی آن سکهها را به هیأت کشتی برگشت دادیم.
اما محمد موسایی رئیس هیأت کشتی استان فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ،ضمن تأیید
برگشــت سکههای مازاد به هیأت کشــتی بیان داشت :یکی از مسئوالن ورزش استان در تماس
بــا اینجانب از تصمیم اداره کل ورزش برای تقدیر از قهرمانان جهانی و المپیک فارس در ســفر
رئیس جمهور خبر داد و گفت که برای این کار ما نیازمند  ۲۸سکه بهارآزادی هستیم اما موجودی
ما فع ً
ال  ۱۵۰میلیون تومان اســت و خواســتار تأمین مابقی هزینه به میزان  ۱۷۲میلیون تومان از
محل واریزی اداره کل به حســاب هیأت کشتی شــد تا بعداً این مبلغ به حساب هیأت پرداخت
شــود و پس از نامه نگاری اداری ،این مبلغ را بنده از جیب خودم تأمین کردم و سکهها را تهیه و
تحویل اداره کل ورزش دادیم.
موســایی در ادامه افزود :با وجود برگشت  ۴سکه مازاد به هیأت کشتی ،اما اداره کل ورزش و
جوانان همچنان  ۱۲۶میلیون تومان به ما بدهکار است.
به گزارش مهر ،هر چند تصمیم اداره کل ورزش و جوانان اســتان فارس در تقدیر از قهرمانان
ارزنده جهانی و المپیک فارس ،آنهم بدســتان رئیس جمهور اقدامی شایســته و مناسب بود اما
بهتر است این اقدامها به صورت سنجیده و کارشناسی شده و بدور از ابهام و حاشیه سازی انجام
شــود تا قهرمانان ارزنده جهانی استان فارس با خیالی آســودهتر و دلگرمی بیشتر به ادامه مسیر
افتخار آفرینیهای خود فکر کنند.

فوتسال شیراز به روزهای اوج باز میگردد؟

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز:

بازی مقابل پدیده یکی از سخت ترین بازیهای فجر سپاسی
خواهد بود

اهدای  ۲سکه به قهرمان اما رسید برای۳سکه

ایســنا :پس از یازده ســال ،بار دیگر شــاهد
برگزاری رقابتهای فوتســال باشگاهی در شیراز
هســتیم؛ رویدادی که از نگاه صاحبنظران نقطه
شروع برای بازگشــت فوتسال و فوتسالیستهای
شــیراز به نقطه اوجی هستند که یک دهه قبل و
پیش از آن شاهدش بودیم.
طی بیش از یک دهه گذشــته ،فوتسال شیراز
کــه روزگاری بازیکنان ،مربیــان و داوران نامآور
و اثرگذاری را در ســطوح ملــی و حتی بینالمللی
پرورش داده بود ،مســیر افول را طــی کرد و به
نقطهای رســید که اکنون شاهد آن هستیم؛ جایی
که اثری از نمایندگان شایسته شیراز در رقابتهای
ملی هم کمتر دیده میشود.
آغاز رقابتهای باشــگاهی شــیراز در رشــته
فوتســال ،به عقیده اکثــر صاحبنظران ،میتواند
نقطه عطفی برای این رشــته ورزشــی محسوب
شــود تا در آینده نه چندان دور شــاهد بازگشت
شیراز و ورزشکاران فوتسالیست این دیار به دوران
درخشش باشیم.
رئیس کمیته فوتسال شــیراز در این خصوص
به ایســنا گفت :برگزاری آخرین دوره مســابقات
فوتســال باشگاهی در شــیراز ،به ســال  ۸۹باز
میگردد؛ امســال تصمیم گرفتیم بــار دیگر این
رقابتهــا را برگــزار کرده و زمینه را برای رشــد
استعدادها فراهم کنیم.
حســین آبخیز افزود :با حمایت آقای حســینی
رئیس هیأت و همراهی و همفکری آقایان امیری
و هوشــمند در کمیته داوران و انجام رایزنیهای
گســترده ،مســابقات رشــته فوتســال در سطح
باشگاههای شیراز با حضور  ۱۲تیم آغاز شد.
آبخیز خاطرنشان کرد :این رقابتها که در قالب
دو گروه شش تیمی آغاز شده بود ،با صعود سه تیم
از هر گروه ،به دور نهایی رســیده و هر  ۶تیم در
یک گروه با هم رقابــت خواهند کرد تا در نهایت
تکلیف قهرمانی این دوره مشخص شود.
وی دربــاره کیفیت رقابت هــا گفت :به غیر از

بازیکنانی که فصل گذشــته در لیگهای کشوری
بازی کرده بودند ،اکثر بازیکنان مطرح فوتســال
شــیراز در این مســابقات حضور دارند ،البته این
قانون را خودمان وضع کردیم تا تعادل بیشــتری
بین تیمها برقرار باشد.
آبخیز ادامه داد :امیدوار هســتیم که برای سال
آینده تیم های بیشــتری وارد رقابت ها شــوند و
تصمیم داریم با تعداد تیم های کمتری (شــش تا
نهایتا  ۱۰تیم) مسابقات لیگ برتر را برگزار کنیم و
سایر تیمها در لیگ یک قرار بگیرند.
او گفــت :تمــام بازیها طبق اســتانداردهای
رسمی فوتسال انجام شده و بهترین داوران استان
فارس نیز رقابت ها را قضاوت کردهاند و برای همه
بازیکنان هم کارت بازی صادر شــد تا از هرگونه
تخلف احتمالی ،ممانعت شود.
متولی فوتســال شیراز درباره حضور ارگانهای
مختلف در مســابقات ،گفت :در این دوره ،ســپاه
پاسداران و اداره زندانها شرکت کردهاند ،سازمان
آتش نشــانی هــم دو تیــم را به ایــن رقابتها
آورده؛ البتــه این ســازمان میزبــان رقابتها نیز
محسوب میشود.
رئیس کمیته فوتسال شــیراز خاطرنشان کرد

که برای دوره آینده این رقابت ها ،امید اســت که
همه سازمانها و نهادها و ادارات مشارکت داشته
باشند تا زمینهای برای ایجاد و افزایش انگیزه نیز
فراهم شود.
آبخیز گفت :قصد داریم استانداردهای مسابقات
را در دوره های بعدی ارتقــاء دهیم؛ این موضوع
البته نیازمند تعامل مناســب بیــن کمیته ،هیأت
فوتبال ،رســانه ها ،ارگان ها و سازمان هاست .در
ادامه قصد داریم مســابقات رده هــای پایه را نیز
راه اندازی کنیم و هدفمان در اصل ،اســتعدادیابی
و شناســایی بازیکنانی اســت که به درد فوتسال
می خورند.
وی همچنین گفت :فوتســال شــیراز نیازمند
یک ســالن "در اختیار" است .یعنی من به عنوان
رئیــس کمیته فوتســال ،یــک ســالن در اختیار
داشــته باشــم تا بتوانم برنامه ریزی مناســب را
انجام دهم.
آبخیز ادامه داد :داشتن یک سالن امکان تدوین
تقویم دقیق را فراهم کرده و در صورت اســتاندارد
بودن سالن ،امکان برگزاری رقابتهای کشوری و
فراگیر کردن رقابتهای لیگهای درون اســتانی
هم مهیا خواهد بود.

رئیس کمیته فوتسال شیراز خاطرنشان کرد که
شهرداری در این راستا می تواند کمک بزرگی به
ورزش فوتسال کرده و یکی از سالنهای ورزشی
خود را در اختیار کمیته فوتســال قــرار داده و از
دغدغهها تا قدر زیادی بکاهد.
رئیس هیأت فوتبال شــیراز نیز به ایسنا گفت:
طبق کارشناسی هایی که با همکاران انجام دادیم،
مشخص شد که شهر شــیراز دارای استعدادهای
نهفتــه فراوانی در رشــته فوتســال اســت که
بی توجهی منجر به سوخت آنها خواهد شد.
سید محمدرضا حســینی با بیان اینکه پس از
سقوط تیم های لیگ برتری و لیگ یکی شیراز به
دســته های پایین تر ،امکان سوختن استعدادهای
خوب فوتسال شــیراز بیشتر شــده بود ،گفت :با
در نظر گرفتن جمیع جهات کارشناســی شــده،
سیاست گذاری ها انجام شد.
او گفــت :قصدمان این بود که مســابقات را از
رده نونهــاالن آغاز کنیم ،اما بــه دلیل همزمانی
مسابقات پایه با مسابقات فوتبال ،لیگ بزرگساالن
را شروع کردیم و برای برگزاری لیگ فوتسال پایه
کمی تامل کردیم.
حســینی با اشــاره به اســتقبال خوب از لیگ
فوتســال بزرگســاالن بعــد از گذشــت بیش از
یک دهه ،گفت :خوشــبختانه مسابقات با کیفیت
خوبی آغاز شــده و حضور بعضی از ســازمانها و
نهادها نیز منجر به ارتقاء انگیزه شده است.
رئیس هیأت فوتبال شــیراز ابراز امیدواری کرد
که در ســالهای آینده شاهد ارتقاء کمی و کیفی
رقابتهای فوتسال باشگاهی در سطح شهرستان
شیراز و اوج گیری در جایگاه این شهر باشیم.
به گزارش ایســنا ،دور اول گروهی رقابت های
فوتسال باشگاه های شیراز روز جمعه هفته گذشته
به پایان رســید و شــش تیم به مرحله نهایی راه
یافته اند .این مرحلــه نیز به صورت گروهی و در
یک گروه برگزار می شــود تــا چهره تیم قهرمان
مشخص شود.

بانوی طالیی تکواندو :هدفم رسیدن به المپیک است
ایرنا :بانوی طالیی تکواندوی ایران در مسابقات آزاد جهانی گفت:
از اینکه پس از مدتها مصدومیت بازگشــت خوبی به میادین داشتم
بسیار خوشحالم و هدفم رسیدن به بازیهای المپیک است.
به گزارش ایرنا؛ «زهرا شــیدایی» تکواندوکار وزن  -۵۷کیلوگرم
کشــورمان که موفق شد در مســابقات آزاد قهرمانی جهان ریاض
بر ســکوی قهرمانی قرار بگیرد ،اظهار داشــت :خدا را شــکر بعد از
یک مدت طوالنی که از مسابقات دور بودم و آسیب دیدگی داشتم ،با
کسب مدال طال در این رقابتها نتیجه زحماتم را گرفتم و بازگشت

خوبی داشتم.
وی افــزود :با توجه بــه اینکه مســابقات دارای امتیاز باالیی در
رنکینگ المپیکی بود؛ ســطح فنی باالیی را شــاهد بودیم و بیشتر
المپینها و تکواندوکارانی که در المپیک مدال داشتند در این رقابت
شرکت کرده بودند.
شیدایی با اشاره به رقیبانش در این مسابقات گفت :حریفان قدرتمندی
را شکســت دادم و در مبارزه دوم مقابل هوگوپوش با تجربه کرواسی که
مدال برنز جهانی را در کارنامه داشــت مبارزه کردم که توانســتم برابر

این تکواندوکار به برتری برســم و بعد از آن هم با از پیش رو برداشتن
حریفان توانســتم به مدال طال برســم .رقبای سختی را شکست دادم و
همه حریفانم عنوان دار بودند اما خدا را شکر توانستم موفق عمل کنم.
وی در پایان گفت :با  ۴۰امتیازی که در این رقابتها کســب کردم
جایگاه خوبی در رنکینگ فدراسیون جهانی پیدا میکنم اما برای راهیابی
به مســابقات گرندپری باید در رویدادهای دیگر هم مدال بدست آوردم
تــا با جمــع آوری امتیاز بتوانم بــه هدف نهایی خــود یعنی بازیهای
المپیک برسم.
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صاف تا قسمتی ابری

مستند «حاج رسول» در صدا و سیمای فارس
تولید شد

تولید مستند «حاج رسول» به مناسبت
نخستین سالگرد شــهادت سردار شهید
عبدالرســول اســتوار در صداوسیمای
فارس به پایان رســید و آماده پخش از
شبکه فارس و شبکه های سراسری شد.
به گزارش روابط عمومی صداوسیمای
فــارس ،مدیرکل صداوســیمای فارس
با بیــان اینکــه زیربنای ســاخت این
مســتند تحقیقات و پژوهشــی منسجم
است ،گفت :مســتند «حاج رسول» به
بررســی ابعــاد مختلف زندگی ســردار
شهید عبدالرسول استوار از شاخص  ترین
چهره های ســال های دفــاع مقدس
و جهبه مقاومت می پردازد.
ســهرابی اضافه کرد :در این مستند
 50دقیقه ای ویژگی های شــخصیتی و
مبارزاتی آن شهید عالی مقام در جبهه  های
دفــاع مقدس و مقاومت از زبان خانواده،
دوســتان و همرزمانش بازگو می شود.
مدیــرکل صداوســیمای فــارس بــا
بیــان اینکــه این شــهید واالمقــام از
روحیه اخالص و گمنامــی کم نظیری
برخوردار بــود ،افزود :در این مســتند
برای نخســتین بار تصاویر درخشانی از
حضور سردار شهید عبدالرسول استوار در
عملیات های مختلف دوران دفاع مقدس
سی و دومین دوره جشنواره استانی تئاتر فارس با حضور
گروههای راهیافته به گام پایانی ،در ســالن سبز تاالر حافظ
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابــط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس؛ صابر سهرابی،
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و دبیر این جشنواره
در ایــن آییــن گفت :از زمانی که بشــر اندیشــه را مبنای
آیندهنگــری خود کرده ،روایت و داســتان با او خو گرفت و
عجین شــد .حکایتها و قصههایی که بشر برای آیندگان
به یادگار میگــذارد ،همه درسهایی ژرف برای ســاختن
آیندهای روشن خواهد بود.
سهرابی تغییر و تغیر در ســاخت و پرداخت حکایتها و
داستانها را گاه از تجربهها و بر اساس زندگی روزمره مردم
دانست که همیشــه در زوایای دیگری از روایت ،تغییرپذیر
میشــود و افزود :آنگاه که حکایــت مکانی در مکانی دیگر
تفســیر و بیان میشود ،نشــانههای بومی شدن را به تماشا
خواهد گذاشت .خیالانگیری در بیان تجربهها کار را آنگونه
به زیبایی خواهد کشانید که در جریان روایتهای گوناگون
حال و هوای داســتانها گاه زیباتر و تاثیرگذارتر خواهند بود
و هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس هنرمندان
هنرهای نمایشی را سرشار از ذوق انسانی خواند که میتوانند
با بیرون کشــیدن متنها ،با بازی فکر ،اندیشه و بدن آن را
برای نسلهای آینده نمایانتر جلوه دهند و نمایش را برآمده
از تجربههای زیستن در ابعاد مختلف مانده در جریان بزرگ
ســیال ذهن دانســت که با حضور مردمانی از جنس تجربه
و حس زیبــای بازیگری تاثیرگذارتر میشــود و ادامه داد:
میتوانیم نمایش را همزاد بشــر عقلگرا بدانیم .حال نشان
این عقالنیت اگر همســویی بیشــتری با ادبیات و فرهنگ
ایرانزمین باشد ،رنگ ایران میگیرد و تا اوج قلههای افتخار
ارتفاع خواهد گرفت.
دبیر سی و دومین دوره جشنواره تئاتر فارس از هنرمندان
خواســت تا بیش از پیش به بهرهگیری از ادبیات سرشــار
فارســی بپردازند و یادآور شــد :اگر درگیر و دار تجربههای
اصیــل نمایش ،آن هم از جنس ایرانی بودن و ایرانی ماندن
بخواهیم گام برداریم ،نباید از آثار فاخر و ارزشــمند ادبیات
ایرانمان غافل بمانیم .دســتمایههایی اصیل و ارزشــمند
که ایران در نمادهای فرهنگی و در کنار همه داشــتههایش
میبایست بدان فخر داشته باشد که تنها ادبیات در قلههای
فرهنگ معنوی اســتوار ایســتاده و خوش درخشیده است.
غفلت و ســادهانگاری ادبیات و فرهنگی که در کنار ما برای
ارائه به نســل آینده باقی است ،مسیر دانش ما را تغییر داده
و میتواند تاثیر علم و اندیشه ایرانی را کمرنگتر کند و اگر
با جدیت بدان پرداخته نشود دیری نخواهد گذشت که آن را
به همراه خاطرات گذشته به دست فراموشی خواهیم سپرد.
وی به داستانهای ملی ،حماسی و همچنین حکایتها،
امثال و گویههایی که نشان از تمدنی غنی و فرهنگی متعالی
دارند پرداخت و آثار ادبی ایرانی را زیباترین و با ارزشترین
میراث بشر امروزی و فخر آن برای ایرانیان خواند که تازگی
و نو شــدن هزاران ساله را به همراه دارد و خاطرنشان کرد:
امــروز اگر نمایــش و عرصهی نمایش بارقههای اندیشــه
ادبیــات ایرانــی را با خود همراه و همســو نکند تا آن را به
جهانیان و همچنین به مردمان پاک ایرانزمین نشان ندهد،
دستمایهای ارزشمند برای نسلهای بعد نخواهد داشت.
مهدی ابدالی ،معاون اجرایی اداره کل هنرهای نمایشی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی نیز در ایــن آیین گفت:
کمک خواهیم کرد تا دستکم یکی از تماشاخانههای استان
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از شبکه فارس پخش می شود.
ســهرابی ادامه داد :مطالعات ساخت
این مستند از اردیبهشت ماه امسال آغاز
شــد و ساخت آن از مردادماه کلید خورد
و اوایل آذرماه تولید آن به پایان رسید.
مدیرکل صداوســیمای فارس افزود:
مســتند «حاج رســول» همزمــان با
نخستین ســالگرد شهادت او ،امروز سه
شنبه  9آذر ســاعت  ،19:45چهارشنبه
 10آذر ســاعت  22:20و پنجشنبه 11
آذر ساعت  19:45از شبکه فارس پخش
می شود.
ســهرابی از خانواده این سردار رشید
اســام برای جمــع آوری و در اختیار
قراردادن منابع آرشــیوی دســت اول و

معتبــر از حضور این رزمنــده دالور در
جبهه های دفاع مقدس در ساخت مستند
حاج رسول قدردانی کرد.
مستند «حاج رسول» به تهیه کنندگی
و کارگردانی ســید علی غمخواری تولید
شده است.
شــهید عبدالرســول اســتوار متولد
شهرستان کوار و بزرگ شده در شیراز ،از
شاگردان و نزدیکان شهید محراب آیتا...
دســتغیب و از جوانان انقالبی شیراز بود
که در دفــاع از حریــم اهلبیت (ع) در
مقابــل گروههای تکفیری ،دوشــادوش
ســرداران شهید حاج قاســم سلیمانی و
حاج حســین همدانی در سوریه و عراق
مجاهدت کرد.

پایان سی و دومین جشنواره استانی تئاتر فارس با شناخت برگزیدگان
فارس و شیراز بازسازی شود.
ابدالــی رویکرد اداره کل هنرهای نمایشــی را دوری از
جشنوارهزدگی و رفتن به ســوی تولید آثار ارزشمند و فاخر
هنرهای نمایشــی دانســت و افزود :از آثاری که در زمینه
فرهنگی ،ادبی و ســیره اهلبیت باشند ،حمایت و پشتیبانی
بیشتری خواهیم کرد.
بهرهبرداری از پروژه بزرگ تاالر مرکزی شیراز
در سال 1402
مصطفی مشفقیان ،معاون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری شیراز هم در این آیین گفت :سال  ،1402بهرهبرداری
از پــروژه بزرگ تاالر مرکزی شــیراز در چهارراه حافظیه را
خواهیم دید.
وی ادامه داد :هنرهای نمایشــی بیش از هر چیز نیازمند
تماشاچی است که با بحران کرونا ،تئاتر و هنرهای نمایشی
بسیار آسیب دید.
نوید جعفری هم به نمایندگی از مؤسسه انجمن هنرهای
نمایشــی فارس هم با اشــاره به کمبودهــا و تواناییهای
هنرمندان هنرهای نمایشــی ،خواستار رســیدگی بیشتر به
تماشاخانههای استان فارس شد.
در ادامه نادعلی شــجاعی
از اعضــای هیــأت داوران ،با
پاسداشــت تالشهای انجام
شــده بــرای برگــزاری این
جشــنواره ،به خوانــش بیانیه
هیأت داوران پرداخت.
بیانیه هیات داوران:
هیــات داوران ســی و
دومین جشــنواره تئاتر استانی
فارس ضمن ســپاس از تمامی
شرکتکنندگان در جشنواره از
موضعی دوســتانه و برادرانه و
برابر ،ذکر چنــد نکته را الزم
میداند:
نخســت :هیات داوران
ضمــن ابــراز خوشــنودی از
حضور نمایشــنامههای نوشته
شده توسط نمایشنامهنویسان اســتان فارس و تجلی آنها
در اجراهــای بــه صحنه آمده و حاضر در جشــنواره و امید
جهت حضور بیشــتر نمایشــنامههای نوشــته شده توسط
نمایشنامهنویســان استان فارس در جشــنوارههای آتی ،بر
این امید است که نمایشنامهنویسان استان به اصول ،ساختار
و تکنیک نمایشنامهنویســی توجه بیشــتری نموده و نیز به
غنای فرامتنی نمایشنامهها با توجه به عمق یافتن دیدگاه و
جهانبینی و بینش خود ،توجه بیشتری داشته باشند.
دوم :تئوری اجرا ،یکی از مؤلفههای بداعت و خالقیت در
تئاتر است که برای رسیدن به آن میبایست دارای نگرههای
بدیع و شخصی بود .بر این اساس یافتن جهانبینی شخصی،
استوار بر مطالبه و تجربه زیسته و حساسیت نسبت به جهان
پیرامون زمینهســاز مهم مؤلف بــودن در تئاتر خواهد بود.
کارگردانی تنها ســاختن اتمسفر و حرکت بر صحنه نیست،
بلکه برســاختن جهانی جدید و ماندگار در محدوده صحنه
است .جهانی که مخاطب را به پرسشی مهم از وجود هستی
وادارد و این امر بر نمیآید مگر به تالشــی مستمر در یافتن
افکاری نو.

سوم :بازیگری برداشتن فاصله میان خود و نقش است
و دانستن چگونگی برداشتن فاصله میان نقش و تماشاچی،
خلق کاراکتر است برصحنه ،چنانکه مخاطب ما را باور کند.
برای دســت یافتن به این مهم تکنیک بازیگری و دانستن
و فهم ایــن تکنیک ،الزمه کار اســت .جهانبینی و تفکر،
کاملکننده آن و تالش مســتمر و درست حیاتبخش کار
یک بازیگر در تداوم مسیر است.
در پایــان در تولید کار هنری اســتاد وجود ندارد؛ چراکه
تولید هر اثر تازه برای هنرمند از هیچ ،هســت کردن است
و دیگر هیچ.
هیأت داوران بر این باور اســت که اســتعدادهای بالقوه
اســتان فارس با تالش و استمرار و تداوم در هنر تئاتر و در
تمامی زمینهها آینده درخشانی را برای تئاتر استان فارس رقم
خواهند زد.

با سپاس
هیأت داوران سی و دومین جشنواره تئاتر استان فارس
نادر شهسواریفرد ،اتابک نادری ،نادعلی شجاعی

اتابک نــادری ،عضو میهمان هیــأت داوران این دوره
جشنواره نیز پیش از خوانش برگزیدگان ،در سخنانی گفت:

ما آمدهایم کــه تئاتر را با خودمان تجربــه کنیم .اگر اثری
انتخاب میشود بنابه اقتضائاتی است که ما برای آن نمایش
دیدهایم.
وی ادامه داد :اگر کســی انتخاب نشد دال بر بد بودن آن
نیست؛ هرچند میتوان درباره ضعفهای آن گفتگو کرد .در
کار ما هر چه بیشتر تمرین کنیم ،مهم است.
هیأت داواران پس از مشــاهده  9اثر حاضر در جشنواره
این دوره و پس از مقایســه آنها ،آراء خود را به شرح ذیل
اعالم کرد:
بروشور و پوستر:
به دلیــل هماهنگی میان مضمــون نمایش و خالقیت
موجود ،لوح تقدیر و جایزه نقدی به خانم نگین خورشــیدی،
طراح بروشــور و پوســتر نمایش بتاز-ف! از کازرون اهداء
میگردد.
موسیقی:
به دلیــل ترجمان دیگر از لحظات نمایشــی ،لوح تقدیر
و جایــزه نقدی به آقای مصطفی منافی به خاطر موســیقی
نمایش عاشــقانههای دو بازمانده از یــک جنایت جنگی از

جهرم اهدا میگردد.
گریم:
بــه دلیل اجرای مناســب با قصههــای نمایش و وجود
ماســک ،لوح تقدیر و جایزه نقدی به آقای فرشاد تندنویس
برای نمایش جنزده زیر لیل از شیراز اهداء میگردد.
به دلیل هماهنگی مناسب با محتوا و یگانگی با اجرا ،لوح
تقدیــر و جایزه نقدی به خانمها فرزانه رادفر و فرناز فتحی،
طراحان گریم نمایش هملت بیژنی از فسا اهداء میگردد.
طراحی لباس:
به دلیل هماهنگی میان اجرا و اتمسفر ،لوح تقدیر و جایزه
نقدی به خانم فروغ شهریاری ،طرح لباس نمایش  1235از
کازرون اهداء میگردد.
به دلیل بداعت در طراحی و هماهنگی مناســب با اجرا،
لوح تقدیر و جایزه نقدی به خانم نجمه زارعی ،طراح لباس
نمایش هملت بیژنی اهداء میگردد.
طراحی صحنه:
به دلیل هماهنگی مناســب میان قصــه و نمایش ،لوح
تقدیــر و جایزه نقدی به آقای امیــر نصیری ،طراح صحنه
نمایش  1235از کازرون اهداء میگردد.
به دلیل هماهنگی مناسب
بــا اجرا ،لوح تقدیــر و جایزه
نقدی به آقای امید دانشوران،
طراح صحنه نمایش اقدس از
کازرون اهداء میگردد.
بازیگری:
لوح تقدیــر و جایزه نقدی
به خانم آدرینا دهقانی ،برای
بــازی در نمایش جنزده زیر
لیل از شیراز ،اهداء میگردد.
لوح تقدیــر و جایزه نقدی
به خانم ستاره هاشمپور ،برای
بازی در نمایش چراغ راهنما
از شیراز ،اهداء میگردد.
لوح تقدیــر و جایزه نقدی
به آقــای محمد ســیروس،
برای بازی در نمایش 1235
از کازرون ،اهداء میگردد.
بازیگری زن:
به دلیل هماهنگی مناسب میان عناصر و ابزار بازیگری،
لوح تقدیر و جایزه نقدی به خانم ملیحه عطایی ،برای بازی
در نمایش روایت داســتانی کهن اما واقعی از فســا ،اهداء
میگردد.
مقام سوم بازیگری زن:
به دلیل تالش مناســب برای انتقال نقش ،لوح تقدیر و
جایزه نقدی به تفکیک مشترک ًا به خانمها نیلوفر تقویفرد و
سمیرا میرزایی ،برای بازی در نمایش چراغ راهنما از شیراز،
اهداء میگردد.
مقام دوم بازیگری زن:
به دلیل خلق لحظات مناسب با نقش و تالش قابل توجه
در اجرا ،لوح تقدیر و جایزه نقدی به خانم محدثه ســعیدیان،
برای بازی در نمایش  1235از کازرون ،اهداء میگردد.
مقام اول بازیگری زن:
بــه دلیل تداوم در بازی و تســلط بر تکنیک الزم جهت
ایفای نقش ،دیپلم افتخار ،تندیس جشنواره و جایزه نقدی به

پاسداشت تالشهای داوران کودک
و نوجوان استان فارس در جشنواره
بینالمللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان

اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس بر آن است تا
در گام نخست ،کارگاههای آموزشــی مناسبی برای کودکان
و نوجوانان دوســتدار هنر برگزار کنــد؛ از این رو کودکان و
نوجوانانی که در جشــنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان
اصفهان داور بودند ،در اولویت خواهند بود.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط عمومی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ صابر سهرابی ،مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس در نشستی تالشهای کودکان
و نوجوانان استان فارس که در جشنواره جهانی فیلم کودک و
نوجوان اصفهان ،جایگاه داوری داشتند ،را پاس داشت.
سهرابی در این نشست با اشاره به رشد و بالندگی کودکان
و نوجوانان در چنین جشــنوارههایی گفت :داوری کودکان و
نوجوانان در چنین جشــنوارههایی ،زمینه و بســتر بالندگی و
پیشــرفت همراه با دانش و بینش را برای کودکان و نوجوانان
فراهم خواهد کرد؛ از این رو بر ماســت تا چنین بسترهایی را
بیش از پیش و در همه هنرها برای آنان ایجاد کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس افزود :اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس بر آن است تا در گام نخست،
کارگاههای آموزشــی مناســبی برای کــودکان و نوجوانان
دوســتدار هنر برگزار کند؛ از این رو کودکان و نوجوانانی که
در این جشنواره داور بودند ،در اولویت خواهند بود.
بهروز مرامی جدیدی ،معاون هنری و ســینمایی این اداره
کل نیــز گفت :امروز کودکان و نوجوانان ما بســتر مناســب
و آزادی بــرای نقد ،بررســی و اندیشــیدن دارند که بســیار
ارزشمند است.
گفتنی است در این نشســت داوران کودک و نوجوان نیز
دیدگاههای خود را درباره این جشنواره بیان کردند.
خانم شراره پرویزی ،برای بازی در نمایش  1235از کازرون،
اهداء میگردد.
بازیگری مرد:
مقام سوم بازیگری مرد:
به دلیل تــاش صادقانه جهت باورپذیــری نقش ،لوح
تقدیر و جایزه نقدی به تفکیک مشــترک ًا به آقایان سید علی
حســینی ،برای بازی در نمایش عاشقانههای دو بازمانده از
یک جنایت جنگی از جهرم و قاســم صادقی برای بازی در
نمایش عشق و آفساید از فیروزآباد اهداء میگردد.
مقام دوم بازیگری مرد:
به دلیل اجرای مناســب با نقش و اســتفاده از امکانات
بازیگــری ،لوح تقدیــر و جایزه نقدی به تفکیک مشــترک ًا
به آقایان امید دانشــوران ،برای بــازی در نمایش اقدس از
یــک جنایت جنگی از کازرون و امیر نصیری برای بازی در
نمایش  1235از کازرون اهداء میگردد.
مقام اول بازیگری مرد:
هیأت داوران در این بخش برگزیدهای نداشت.
جایزه ویژه هیأت داوران:
هیــات داوران جایــزه ویژه خود را بــه دلیل هماهنگی
متناســب با اجرا و هم ردیف بودن کلیه بازیگران به تمامی
بازیگران نمایش هملت بیژنی از فسا اهداء مینماید.
دیپلــم افتخار ،تندیس جشــنواره و جایزه نقدی به آقای
منوچهر محســنی به عنوان نماینــده بازیگران گروه هملت
بیژنی اهدا میگردد.
نمایشنامهنویسی:
مقام سوم نمایشنامهنویسی:
لــوح تقدیر و جایزه نقدی به تفکیک مشــترک ًا به آقایان
محمدجواد صفایی برای نمایشــنامه عشــق و آفســاید و
محمدحسین بردبار برای نمایشنامه روایت داستانی کهن اما
واقعی از فسا ،اهداء میگردد.
مقام دوم نمایشنامهنویسی:
لوح تقدیــر و جایزه نقدی به آقای امیــد نصیری برای
نمایشنامه  1235از کازرون اهداء میگردد.
مقام اول نمایشنامهنویسی:
هیأت داوران در این بخش برگزیدهای نداشت.
کارگردانی:
تقدیر به دلیل داشــتن لحظات مناسب و هماهنگی میان
عناصر و طراحی و اجــرا ،لوح تقدیر و جایزه نقدی به آقای
مجتبی راوش ،کارگــردان نمایش بتاز-ف! از کازرون اهداء
میگردد.
مقام سوم کارگردانی:
بــه دلیل خلق لحظات بدیع ،هماهنگــی میان عناصر و
اجرای هماهنگ میان اجــزاء حاکم بر صحنه ،لوح تقدیر و
جایزه نقدی به آقای آژمان بیژنینســب ،کارگردان نمایش
هملت بیژنی از فسا اهداء میگردد.
مقام دوم کارگردانی:
به دلیل فضاســازی مناسب و خالقانه و هماهنگی الزم
در اجــرا میان عناصر و اجزای حاکم بر صحنه ،لوح تقدیر و
جایزه نقدی به آقــای امیر نصیری برای کارگردانی نمایش
 1235از کازرون اهداء میگردد.
مقام اول کارگردانی:
هیأت داوران در این بخش برگزیدهای نداشت.
نمایشهای برگزیده:
در پایان مراسم ،نمایش  1235به نویسندگی و کارگردانی
امیــر نصیری و تئاتر هملــت بیژنی بــه کارگردانی آژمان
بیژنینســب و نویسندگی یوسف شــکوهی ،به عنوان آثار
راه یافته به جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند.

