با عصر آنالین ما را دنبال کنید

عدم تحقق وعده ها
معلوالن فارس را نا امید کرده است

دشمنان ایران
محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
پنجشنبه  11آذر  26 -1400ربیع الثانی  -1443سال بیست و   ششم د   وره جدید       -شماره  6000 - 7355تومان
سیاست

مهر:رئیـس هیـأت مدیـره شـورای هماهنگـی تشـکل های مردم نهـاد معلولین فـارس گفت:
محقـق نشـدن وعدههـای رنگارنـگ مسـئوالن کشـوری و اسـتانی بـرای حـل مشـکالت این
قشـر باعـث نـا امیـدی آنـان شـده است.سـعید فانـی ضمـن گرامیداشـت  ۱۲آذر روز جهانی
معلـوالن بـا بیـان اینکه بیـش از ...
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نیویورک تایمز:

در نشست وین بررسی می شود؛

خروج از برجام احمقانهترین تصمیم آمریکا
پس از جنگ سرد بود

ارائه خواستههای ایران برای لغو تحریمها
به صورت دستهبندیشده
رایزنیهای ماکرون
در جریان سفر به عربستان
دیدار رییس هیأت مذاکرهکننده هستهای
ایران با نمایندگان سه کشور اروپایی
عضو برجام
2
اقتصاد

https://asremardom.ir

هشدار احمد توکلی
به روسای قوای سه گانه

جزئیات ماجرای درگیری
نیروهای مرزی ایران و طالبان
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محبی نجمآبادی در تذکر شفاهی:

 ۵دهک آسیبپذیر کشور
در شرایط بحرانی هستند

2

مشکالت آزادراه اصفهان -شیراز
برای افتتاح در نوروز

3

حوادث

انفجار در ایستگاه قطار مونیخ

تیراندازی مرگبار در مدرسه ای
ِ
میشیگان آمریکا
در
واژگونی قایق در نیجریه  ۲۹قربانی
بر جای گذاشت

رئیسی در نشست مشترک مجلس و دولت :دولت میخواهد بودجه  ۱۴۰۱کسری و تورم نداشته باشد
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رییسجمهوری  ۱۶آذر با دانشجویان دیدار میکند
ایرنـا :آیتالله سـید ابراهیم رییسـی ،رییس جمهوری
بـه مناسـبت روز دانشـجو در یکـی از دانشـگاههای
تهـران حضـور خواهـد یافت.
آیت الله سـید ابراهیم رییسـی روز  ۱۶آذر به مناسـبت

روز دانشـجو در یکـی از دانشـگاههای تهـران حضـور
یافتـه و با دانشـجویان دیـدار خواهد کرد.
سـال گذشـته هـم نماینـدگان اتحادیـه و تشـکلهای
دانشـجویی در روز  ۲۰آذر مـاه بـه مناسـبت روز

دانشـجو بـا ایـت اللـه رییسـی در کسـوت رییـس
دسـتگاه قضـا دیـدار کـرده و بـه بیـان پیشـنهادات،
انتقـادات و دیدگاههـای خـود دربـاره مسـائل مختلف
پرداختند.

روزنامه چینی مطرح کرد

لغو تحریمهای ایران؛
سنگ محکی برای جدیت آمریکا در بازگشت به برجام
ایسـنا:یک روزنامـه چینـی در یادداشـتی بـا اشـاره
بـه ضـرورت لغـو تحریمهـای ایـران از سـوی آمریـکا
و انعطـاف نشـان دادن طرفیـن مذاکـرات بـرای بـه
نتیجـه رسـیدن تالشهـای دیپلماتیـک در راسـتای
احیـای توافـق هسـتهای پرداخـت.
روزنامـه چاینـا دیلـی در یادداشـتی درباره از سـرگیری
مذاکـرات احیـای توافـق هسـتهای در ویـن نوشـت:
بـا ازسـرگیری مذاکـرات احیـای توافـق هسـتهای،
فرصـت نجـات دادن ایـن توافـق عـدم اشـاعهای
وجـود دارد ،چـرا کـه هـم آمریـکا و هم ایـران آمادگی
بیشـتری بـرای زنـده نگـه داشـتن آن نشـان دادهاند.
ایـن توافـق کـه بـه سـختی انجـام شـده بـود ،پـس
از خـروج آمریـکا از آن در سـال  ۲۰۱۸و اعمـال
تحریمهـای یکجانبـه علیـه ایـران ،بـا تنفـس
مصنوعـی زنـده مانـد.
چاینـا دیلـی میافزایـد :مذاکـرات که روز دوشـنبه در
ویـن از سـرگرفته شـدند ،نشـان داد تمامی طرفیـن
مذاکـرات هنـوز خوشبیـن هسـتند مذاکـره میتواند
بـن بسـت ایجاد شـده را تخریـب کند .دو طـرف برای
ایـن کـه دلیلی برای خوشـحالی از این مثبتاندیشـی
و خوشبینـی داشـته باشـند ،بایـد سـعی کننـد

نگرانیهـای یکدیگـر را در نظـر بگیرنـد.
ایـن روزنامـه ادامـه داد :تیـم جدیـد مذاکرهکننـده
ایـران درخواسـتهایی بـرای احیای توافق هسـتهای
مطـرح کـرده اسـت ،از جملـه لغـو تمامی تحریمهای
آمریـکا ،سـاز و کاری بـرای راسـتیآزمایی لغـو
تحریمهـا و تضمیـن دادن واشـنگتن بـرای ایـن کـه
دولـت آتـی آن از توافـق خـارج نخواهـد شـد .آمریـکا
کـه مسـئول فروپاشـی توافـق اصلـی اسـت  ،بایـد

تمامی تحریمهـا علیـه ایـران و طرفهـای سـوم را
لغـو کنـد تـا حسـن نیـت نشـان دهـد .ایـران هـم بـه
نوبـه خـود بایـد به طـور جامـع تعهداتی را که در سـال
 ۲۰۱۵قبـول کـرده بـود اجرایـی کنـد.
همچنیـن در ایـن یادداشـت آمـده اسـت :لغـو
تحریمهـای ایـران میتوانـد سـنگ محکـی باشـد
بـرای جدیت دولـت آمریکا در پیوسـتن دوبـاره به این
توافـق بینالمللـی .ایـن اقـدام همچنیـن میتوانـد به
کاهـش تنشهـا میـان آمریـکا و ایـران کمـک کـرده
و باعـث همـکاری ایـران در زمینـه قیمـت جهانـی
نفـت خـام شـود ،بـا توجه بـه این کـه آمریـکا در حال
حاضـر میخواهـد بـا کاهـش قیمـت نفت خـام ،تورم
جـدیاش را مهـار کنـد.
یادداشـت چاینـا دیلـی میافزایـد :بنابرایـن ،در
موقعیـت حسـاس کنونـی ،الزم اسـت طرفیـن از
خـود صداقـت و انعطـاف نشـان دهنـد تـا مذاکـرات
بـه نتیجـهای پرثمر برسـد .ازسـرگیری مذاکـرات وین
نتیجـه تالشهای هماهنـگ دیپلماتیک اسـت .این
نشـان دهنـده ارادهای جمعـی بـرای اجرایـی شـدن
توافـق اسـت و مطابـق انتظـارات مشـترک جامعـه
جهانـی اسـت.

وزیر کشور :

دغدغه دولت و مجلس رفع تنگناهای معیشتی مردم است

ایرنـا :وزیـر کشـور ،دغدغـه دولـت و مجلـس را
رفـع تنگناهـای معیشـتی مـردم عنـوان کـرد و
دربـاره انتخـاب اسـتانداران ،گفـت :تقریبـا انتخـاب
اسـتانداران تکمیـل شـده اسـت و یکـی ،دو مـورد
باقـی مانـده کـه بـه سـرعت تعییـن تکلیف میشـود.
احمـد وحیـدی دربـاره نشسـت مشـترک مجلـس
و دولـت کـه بـه مناسـبت روز مجلـس در صحـن
برگـزار شـد ،گفـت :پیشـرفت کشـور و حـل مسـائل
در گـرو همراهـی تمامی قـوا بـا یکدیگـر اسـت؛ ایـن
نشسـتها میتوانـد روابـط را تحکیـم کنـد.
وزیـر کشـور با بیـان اینکه اکنـون روابط بسـیار خوبی
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میـان دولـت ،مجلـس و قـوه قضاییـه برقـرار اسـت،
افـزود :از آنجـا کـه در این جلسـات دربـاره راهکارها
و نقطـه نظـرات طرفیـن بحـث و گفتوگـو میشـود،
میتـوان بـه وفـاق هرچـه بیشـتری دسـت یافت.
وحیـدی تصریـح کـرد :ایـن نشسـت در فضایـی
بسـیار خـوب ،دوسـتانه و صمیمی برگـزار شـد و بنـا
اسـت این جلسـات تکرار شـود .انشـاءالله از رهگذر
هماهنگـی بیشـتر ،بتوانیـم خدمات بهتـری به مردم
ارائـه کنیم.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه برگـزاری ایـن
نشسـتها چـه تاثیـری در معیشـت و رفع مشـکالت

اقتصـادی دارد ،گفـت :بـی شـک یکـی از مهمترین
مسـائل کشـور ،موضوعـات اقتصـادی بـوده و در
ایـن مسـائل نیـز معیشـت مـردم جـزو مهمتریـن
مباحـث اسـت کـه دغدغـه دولـت و مجلـس رفـع
مضایـق معیشـتی مـردم اسـت .انشـاءالله بـا تدابیر
و هماهنگـی کـه میشـود شـاهد اتفاقـات خـوب
باشـیم.
وزیـر کشـور همچنیـن دربـاره انتخـاب اسـتانداران،
گفـت :تقریبـا انتخاب اسـتانداران انجام شـده اسـت
و یکـی ،دو مـورد باقـی مانـده کـه بـه سـرعت تعییـن
تکلیـف میشـود.
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تسـنیم:بعد از ظهـر روز گذشـته در منطقـه شـغالک در
نزدیـک والیت نیمروز بر سـر یک سـوءتفاهم مـرزی درگیری
میـان نیروهـای مرزبانـی ایرانـی و طالبـان رخ داده اسـت.
در منطقـه شـغالک در نزدیـک والیـت نیمـروز بـر سـر یـک
سـوءتفاهم مـرزی درگیـری میـان نیروهای مرزبانـی ایرانی و
طالبـان رخ داده اسـت.
ماجـرا از ایـن قرار اسـت کـه طی سـالهای گذشـته در داخل
خـاک ایـران و در چند صدمتری مرز با افغانسـتان دیوارهایی
بـرای مقابلـه بـا قاچاقیـان و اشـرار کشـیده میشـود؛ امـروز
برخـی از کشـاورزان ایـران بـا عبـور از ایـن دیوارهـا ولـی در
داخـل مرزهـای ایران حضور داشـتهاند ،اما به واسـطه وجود
ایـن دیوارهـا نیروهـای طالبـان تصـور میکننـد کـه بـه مـرز
آنهـا تجاوز شـده اسـت.
پیـرو ایـن ماجـرا نیروهـای طالبـان بـه سـمت ایرانیـان
شـلیک میکننـد کـه ایـن مسـئله بـا تبـادل آتـش نیروهـای
ایرانـی پاسـخ داده میشـود.گفته میشـود هماکنـون ایـن
درگیریهـا پایـان یافتـه و ایـران در حـال توجیـه طالبـان
نسـبت بـه خـط مـرزی اسـت.یک مقـام مطلـع در گفتگـو بـا
تسـنیم تاکیـد کـرد کـه اخبـار حاشـیهای مبنـی بـر تصـرف
پاسـگاههای مـرزی ایـران توسـط طالبـان از اسـاس کـذب
اسـت .برخـی تصاویـر منتشـر شـده بـرای لحظـات اولیـه
درگیـری بـوده و در حـال حاضـر نیروهـای مـرزی بـه طـور
کامـل بـر مرزهـای کشـور تسـلط دارنـد.

رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری:

نباید با بیتوجهی به نامههای مردم باعث ناامیدی آنها شد
ایرنا:رییـس مرکـز ارتباطـات مردمـی
ریاسـتجمهوری از ایـن مرکز به عنوان
پـل ارتباطـی مـردم بـا رییسجمهوری
و تمـام ارکان دولـت یـاد کـرد و گفـت:
فـردی کـه بـه ایـن مجموعه بـه عنوان
ملجـأ و پناهـگاه رو آورده ،نبایـد ناامیـد
بازگردد.
حجتاالسلام والمسـلمین صالحـی
رییـس مرکـز ارتباطـات مردمی ریاسـت
جمهوری روز گذشـته در نشسـتی با ۷۵
َتن از مدیران کل حوزه وزارتی و بازرسی
و ارزیابـی عملکـرد وزارتخانههـای
نـوزده گانـه و سـازمانهای تابعـه نهـاد
ریاسـت جمهوری کـه بـرای نخسـتین
بـار در تاریخ تأسـیس ایـن مرکز صورت
گرفـت ،اهـداف ،برنامههـا و رویکـرد
ایـن مرکـز در دور جدیـد فعالیت هایـش
در دولـت مردمـی را تشـریح کـرد.
در ایـن نشسـت ،پـس از ارائـه گـزارش
مدیـران کل تابعـه مرکـز ارتباطـات
مردمی ریاسـتجمهوری از اقدامـات
تحولـی صورت گرفته در سـاختار و روند
پیگیـری گزارشهـا و درخواسـتهای
مردمـی در  ۳مـاه گذشـته ،رییـس مرکز
ارتباطـات مردمی ریاسـتجمهوری
بـر لـزوم راهانـدازی میـز خدمـت بـا
تکریـم اربـاب رجـوع بهمنظـور پذیرش
و پاسـخگویی مطالبـات مردمـی،
پاسـخگویی مراجعیـن بـ ه شـکل ۲۴
سـاعته و حتـی در ایـام تعطیـل ،توجـه
و تعییـن تکلیـف درخواسـتهای
مردمـی در کوتاهتریـن زمـان ممکـن و
همچنیـن نظـارت مدیـران کل مرکـز
ارتباطـات مردمی ریاسـت جمهـوری
و بازرسـیهای دسـتگاهها بـر ُحسـن
اجـرای امـور تاکیـد کـرد.
رییـس مرکـز ارتباطـات مردمـی
ریاسـتجمهوری بـا اشـاره بـه منویـات
و رهنمودهـای بنیانگـذار کبیـر انقالب
اسلامی و مقـام معظـم رهبـری در
حوزههـای عدالت و رسـیدگی به اقشـار
مختلـف جامعـه ،گفـت :از آنجایـی که
امامیـن انقلاب بارها خود و مسـووالن
را بـه عنـوان نوکـران و خادمـان مـردم
معرفـی میکردنـد ،بنابرایـن همـه
مدیـران دسـتگاههای اجرایـی ،موظف
بـه فراهـم کـردن شـرایط افزایـش

رضایتمنـدی مـردم هسـتند و در ایـن
راسـتا نبایـد از هیـچ کوششـی دریـغ
کـرد.
حجتاالسلام والمسـلمین صالحـی،
عدالتمحوری ،فسـاد سـتیزی ،روحیه
جهـادی و تلاش صادقانـه و تـوام بـا
مـردمداری و حفـظ کرامـت مـردم و
اربـاب رجـوع بـه ویـژه طبقـات ضعیف
جامعـه را از رویکردهـای جدیـد مرکـز

و حـل مشـکالت ارجـاع شـده بـه ایـن
مرکـز اسـت ،افـزود :پیگیـری تمـام
درخواسـتهای مردمـی از اقصـی نقاط
کشـور در چارچـوب قانـون و امکانـات
موجـود ،جـزو اولویتهـای اصلی همه
دسـتگاههای تابعـه دولـت اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تاکیـدات آیتاللـه
رییسـی بـر مـردمداری و توجـه ویـژه
بـه محرومیـن در دولـت سـیزدهم،

ارتباطـات دولـت مردمـی و انقالبـی
برشـمرد و در همیـن راسـتا تأکید کرد:
بـر اسـاس تاکیـدات ریاسـت محتـرم
جمهـوری همـه مدیـران دسـتگاههای
اجرایـی موظـف هسـتند نسـبت بـه
ایجـاد سـرعت در رونـد پاسـخگویی
بـه مطالبـات مردمی بـا تقویـت

گفـت :بـا توجـه بـه اینکـه شـعار دولت
سـیزدهم ،دولـت مردمی اسـت،
محـور بـودن مـردم در ایـن دولـت بـا
دولتهـای پیشـین بایـد در افـکار
عمومـی ملمـوس باشـد.
حجتاالسلام والمسـلمین صالحـی
همچنیـن بـا اشـاره بـه تاکیـدات

فرهنـگ مردممـداری ،بهرهگیـری
از ظرفیتهـای سـامانههای موجـود
نظیـر سـامان ه الکترونیکـی ارتبـاط
مـردم و دولـت (سـامد) ،تلاش
جهـت یکپارچـه سـازی سـامانههای
الکترونیکـی خدماترسـان اقـدام
کننـد.
رییـس مرکـز ارتباطـات مردمـی
ریاسـتجمهوری بـا تأکیـد بـر ایـن
مسـاله کـه رییسجمهـوری ارزش
و جایـگاه ویـژهای بـرای تمـام
درخواسـتها و گزارشـات مردمی قائـل
بـوده و همواره پیگیر نحوه پاسـخگویی

رییسجمهـوری مبنـی بـر حضـور
وزرا ،معاونیـن و مدیـران کل دولـت
میـان مـردم ،از دسـتگاههای اجرایـی
خواسـت کـه نسـبت بـه فراهـم کـردن
شـرایط حضـور مـردم و دیـدار مسـتقیم
و بـدون واسـطه وزرا و مسـووالن بـا
مـردم از طریـق راهانـدازی میـز خدمت
در بهترین شـکل و مناسـبترین محل
در دسـتگاههای اجرایـی و وزارتخانههـا
اقـدام کننـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مرکـز ارتباطات
مردمی نقـش پـل ارتباطـی مـردم بـا
رییسجمهـوری و تمـام ارکان دولـت

را دارد ،تأکیـد کـرد :بایـد در تمـام
سـطوح دولـت بـه نحـوی همافزایـی
و همـکاری داشـته باشـیم تـا هیـچ
فـردی کـه بـه ایـن مجموعه بـه عنوان
ملجـأ و پناهـگاه خـود رو آورده ،ناامیـد
بازنگـردد.
رییـس مرکـز ارتباطـات مردمـی
ریاسـتجمهوری بـا اشـاره بـه دریافـت
نامههـای متعـدد از مـردم در َاشـکال
و قالبهـای مختلـف ،گفـت :حتـی
اگـر فـردی روی یـک کاغـذ کوچـک
یـا در حـد یـک شـماره تلفـن هـم در
برهههایـی ماننـد سـفرهای اسـتانی به
مـا تحویـل دهـد ،موظـف بـه پیگیـری
آن هسـتیم؛ زیـرا ایـن نامههـا امانـت
مـردم در دسـت مـا هسـتند و نبایـد بـا
بیاعتنایـی بـه آنـان ،موجـب ناامیـدی
و سـرخوردگی مـردم شـویم.
حجتاالسلام والمسـلمین صالحـی
در ادامـه متذکـر شـد :بـا توجـه بـه
تأکیـد مکـرر رییسجمهـوری مبنـی بر
برخـورد سـریع و قاطـع با هرگونه فسـاد
در مجموعههـای دولتـی و همچنیـن
بررسـی شکایات و گزارشـات و تخلفات
صـورت گرفتـه در دسـتگاههای
مختلـف کـه بهصـورت مردمی دریافـت
میشـود ،پیگیریهـا و نتایـج بایـد
بـ ه شـکل فـوری و بـدون مالحظـات
مرسـوم اعلام شـود کـه در ایـن زمینه
نقـش ادارات بازرسـی دسـتگاههای
دولتـی ،جایگاهـی ویژه و حائـز اهمیت
اسـت.وی در ادامـه از مـردم خواسـت
کـه تخلفـات احتمالـی دسـتگاهها را در
جهـت رسـیدگی بـه اداره کل بازرسـی
و همچنیـن اداره کل رسـیدگی بـه
شـکایات و درخواسـتهای ایـن مرکـز
گـزارش نمایند.در این جلسـه ،تعدادی
از نماینـدگان تاماالختیار وزرا و معاونان
رییسجمهـوری ،مدیـران دفاتـر
وزارتـی و دفاتـر مدیـران کل ارزیابـی
عملکـرد و بازرسـی و امـور حقوقـی
وزارتخانههـا و دسـتگاههای اجرایـی،
نسـبت بـه تبییـن برنامههـا و راهکارهـا
و همچنیـن هماهنگـی و نظـارت بـر
حسـن اجـرای امـور ارتباطـات بیـن
مـردم و دولـت مردمی بـه اظهـار نظـر
پرداختند.
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

دشمنان ایران
درخت چنار کهن و چشـمه همیشـه جوشـان سـتبر
و سـبز چنـان کـه گویـی هیـچ شـاخه ای از آن را
خشـکی و هیـچ آفتـی را در آن بـه جسـتجو نتـوان
یا فت .
و مـن در گوشـه ای از ایـن دنیـا کـه در بسـیاری
نقـاط ،فقـر آب چـه بسـا درختـان دیـم را بیمـار و
ناتـوان کـرده در ایـن اندیشـه ام کـه ریشـه های
در اعمـاق ،سـختی را احسـاس نمی کننـد چـون
آبشـان از اعمـاق و نانشـان از زمیـن می رسـد و
آدمیـان خرابـکار را در آنان گذری و دیداری نیسـت
وقتـی در ارتفاعـات بـی دسـترس سـر بر آسـمان
می سـایند.
مـا کـه ریشـه در اعمـاق داریـم همـان درختـی
هسـتیم کـه چـون آبمـان از آسـمان نمی رسـد و
نانمـان کفـاف نیازمـان را نمی دهد ،بیمـاری فقر را
بـه جـان خریـده ایـم در وانفسـایی کـه علف های
هـرز بـر تـار و پودمـان ریشـه دوانـده انـد .بـوی
نفـت از زیـر پایمـان به مشـام می رسـد و گازهای
سـوخته از اسـتحاله تـن گذشـتگان دُورمـان،
نفسـمان را بـه سـموم چهارچرخه هـا بـه شـماره
انداختـه اند چنانکـه در دام جور و جهـل دو عفریته
زمـان بی مهربانـی و دانش چشـم انتظـار به ناجی
بـی شـمار گشـوده ایم و مـدام دشـمنان شـرق و
غـرب را بـه ناسـزاگویی فریـاد می زنیـم.
راسـتی دشـمنان مـا از جانمـان چـه می خواهنـد
کـه در محاصـره تهدیدهـا و تحریم ها مـدام جنگ
افزارهـای چنیـن و چنـان را روی میـز می گذارنـد
تـا ترسـی از جنـس صـدای موحـش موشـک ها،
آسـمان ذهنمـان را بخراشـد و چشـم هایمان را به
روی حیـات ببنـدد و دشـمن آغازیـن را کـه فقرش
می نامیـم در خانـه مـان النه کنـد و مدام از چشـم
تلویزیون هـا و گـوش رادیوهـا ببینیم و بشـنویم که
مـرغ چنین شـد و تخم مـرغ چنان و گوشـت و نان
و آب هـم در کمـای پنهـان تحریم ها بـه قیمت طال
و زعفـران رسـیده اند.
و می بینیـم کـه دولتمـردان در خشـکی و دریـا
دوربیـن انداختـه انـد بـرای یافتـن دکل هـای گـم
شـده ،بعضـی بانک های به یغمـا رفتـه و فراریان و
سـارقان بـه خـارج گریخته.
بـا خـود می گویـم دشـمن کیسـت کـه مـا را بـه
ایـن روز انداختـه و هـر روز بـه بهانـه ای در درون
خانه هایمـان بـی سـر و صـدا بـا صداهـای اجیـر
شـده ناکـوک و تصویرهـای مونتاژ شـده پررنگ ما
را بمبـاران راسـت و دروغ می کنـد.
می بینـم کـه خریـداران پیـاز و میـوه و گوجـه و
بنزیـن در کشـور همسـایه آبـی ،گودال هایـی بـه
اعمـاق کنـده و هـر آنچـه از ایـن دسـت خریده اند
در آن می ریزنـد و رویـش را می پوشـانند تـا گرانی
را در کشـور مـا دامـن زننـد همچنانکـه ارزهـا را
بـا واسـطه خریدنـد حتـی بـه ضـرر تـا جنگـی از
جنـس غیرنظامی بـر مـا تحمیـل کننـد کـه جنـگ
اقتصـادی اش می خوانیـم و بـاز در ایـن اندیشـه
درخـت سـتبر چنـار بـی دسـترس و آن چشـمه
همیشـه جوشـان را بـه خاطـر مـی آورم کـه فقـر
را نهیـب می کـرد و سـر بـر آسـمان می سـائید.
بالهایـش را بـه روی پرنـدگان می گشـود تا از پس
خسـتگی های کار و پـرواز در آغـوش سـایه هایش
بیارامنـد.
آنـگاه فقـر را دشـمن اصلـی یافتـم که چـون از در
وارد شـود ایمـان از دریچـه خـارج می گـردد.
فقـر را دو تعریـف اسـت یکـم فقـر مـادی و دیگر
فقـر معنوی:
از ایـن دو ،فقـر سیاسـی ،فقـر اقتصـادی و فقـر
فرهنگـی می زاینـد که از دشـمنی و جهل هـم مایه
می گیرنـد.
پس شعری را به یاد می آورم:
«با جور و جهل دو عفریته زمان
در آویخته ام
ای مهربانی و دانش
مرا دریابید»...
و اینـک بـه یقیـن رسـیده ام کـه دشـمنان ایـران
فقرنـد و جهـل  ،جهـل دوسـتان نـادان و دشـمنی
دشـمنان دانـا حتـی اگـر بـه سـبب اسـتعمار خانه
زاد شـده باشـند ،اینک جور و سـتم هـر دو از پرده
بیـرون شـده اند.
بیمـاری هـم از فقـر خیـزد وقتی تـن نحیف باشـد
و تـوان مقابلـه بـا تهاجـم میکروب هـا و ویروس ها
نداشـته باشـد .اگر شـکر کمیاب شـود و یا گوشت
و مـرغ گـران راه چاره آن اسـت کـه به وفـور وارد
شـود تـا بـازار گرانـی را بشـکند و دکان احتـکار و
گرانفروشـی را تختـه کند نه آنکه از ترس خسـارت
بـه تولیـدات داخلی که بعضی سـردمداران آن سـر
در آغـل سـایه نشـینان خارجـی دارنـد راه واردات
ارزاق عمومـی را هـم ببندیـم و نارضایتـی را دامـن
زنیـم و به شـعار و وعده بسـنده کنیم و هـر آنچه از
نیازمندی هـای عمومـی را در داخـل تولیـد کرده ایم
بـه ارزانـی روانـه بازارهـای خارجـی کنیـم چـون
ارزآوری مهم اسـت.
چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه دسـت انـدرکاران
اقتصادی ،سـالیانی اسـت در جهل مرکبنـد و حاضر
نیسـتند راه بـه اشـتباه رفتـه را بازگردنـد و بـه داد
نیازمنـدان برسـند.
فقر و جهل ،دشـمنان اصلی ما هسـتند که دشـمنان
خارجـی را بهانـه زورآزمایـی می دهنـد .پشـتوانه
حاکمیـت انقالبـی مردمنـد ،مـردم را نمی تـوان بـا
شـکم های گرسـنه مقابـل دشـمنان خارجـی قـرار
داد و فرصـت طلبـان داخلـی فربـه و چـاق را بـه
تماشـا نشست.
پیشـگیری از ایجـاد فاصلـه طبقاتی و شـکاف های
عمیـق اقتصـادی نتیجـه بخـش تـر از مقابلـه بـا
اد امه د  ر ستون روبرو
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رئیسی در نشست مشترک مجلس و دولت:

دولت میخواهد بودجه  ۱۴۰۱کسری و تورم نداشته باشد
ایسـنا:رئیس جمهـور گفـت :بودجـه  ۱۴۰۱اولیـن
سـند مالـی مهمی اسـت کـه در ایـن دولـت بـه
مجلـس شـورای اسلامی ارائه میشـود .دولـت
میخواهـد ایـن بودجـه کسـری و تـورم نداشـته و
دارای رشـد اقتصـادی باشـد.
آیـت اللـه سـید ابراهیم رئیسـی در جلسـه مشـترک
مجلـس و دولـت بـه مناسـبت روز مجلـس در
صحـن علنـی مجلـس شـورای اسلامی اظهار
کـرد :در خاطـرات شـهید مدرس محورهـای قابل
توجهـی در سـیره و سـلوک ایشـان بـرای مبـارزه
بـا اسـتبداد و مبـارزه بـا اسـتعمار دیـده می شـود.
مهمتریـن محـور در زندگـی شـهید مـدرس پیونـد
بیـن معنویـت و سیاسـت اسـت .امـروز محصـول
جدایـی معنویـت از سیاسـت در دنیـا کالهک های
هسـته ای شـده اسـت .همچنیـن  ۷۰سـال ظلـم
بـر مـردم فلسـطین از دیگـر نتایـج جدایـی معنویت
از سیاسـت اسـت .بسـیاری از اتفاقاتی که در عالم
رخ می دهـد محصـول ایـن امـر اسـت.
وی اظهـار کـرد :بـر اسـاس مکتب شـهید مدرس
و مکتـب امـام بزرگـوار دینـداری و دیـن مـداری،
خداخواهـی و حـق خواهـی جامعـه را سـعادتمند
می کنـد .دیـن می توانـد زندگـی بشـر را اداره کنـد
و بـرای همـه نیازهـای آن برنامـه داشـته باشـد .از
خداونـد می خواهـم کـه در ایـن روز کـه سـالگرد
شـهادت شـهید مـدرس اسـت و در روز مجلـس
توفیـق خدمـت به همـه مـا را در این مسـیر عنایت
کند .
رئیسـی خاطرنشـان کـرد :محـوری تریـن نکتـه
قانـون و قانـون مـداری اسـت .وظیفـه مهـم
مجلـس قانـون گـذاری و تعییـن ریل گـذاری برای
حرکـت جامعـه اسـت .امـروز مجلـس جلـوه اراده
مـردم اسـت .مـا مجلسـی داریـم کـه جلـوه رأی

مـردم را نشـان می دهـد .نکتـه مهـم این اسـت که
مـا ایـن اراده مردمـی را بـرای ریـل گـذاری جامعـه
بـه کار بگیریـم .قانـون گـذاری بخـش مهمـی از
کار مجلـس اسـت ،امـا اجـرای قانـون نیـز یـک
مسـئله مهـم اسـت .همگان باید خـود را موظف به
اجـرای قانـون بداننـد .همه افراد باید بدون اسـتثنا
بـا قانـون حرکـت کننـد و بـه آن احتـرام بگزارنـد.
قانـون محـور اجـرای عدالـت اسـت.
رئیـس جمهـور اظهـار کـرد :مـا اگـر بخواهیـم
مسـئله قسـط و عدالـت را محـور جامعـه قـرار
دهیـم برای سـنجیدن میزان اجـرای عدالت هیچ
ابـزاری جـز قانـون وجـود نـدارد .هرچقـدر قانـون
رعایـت شـود می تـوان گفت کـه عدالت نیـز رعایت
شـده اسـت .نمی گویـم کـه ایـن دو را مسـاوی قرار
دهیـم اما بهتـر از اجرای قانون ابـزار دیگری برای
سـنجیدن اجـرای عدالـت نداریـم.
رئیسـی افـزود :کشـوری کـه دارای انتخابـات

اسـت بایـد قانـون محـور اساسـی آن باشـد .قانون
عادالنـه ،اجـرای عادالنـه و داوری عادالنـه محور
اصلـی اجـرای عدالـت اسـت .در روز مجلـس بایـد
همـه سـلیقه های سیاسـی و همـه مسـئوالن در
همـه حوزه هـا خـود را ملـزم بداننـد کـه در مسـیر
قانـون حرکـت کـرده و بـا اجـرای قانون بـه اجرای
عدالـت در جامعـه کمـک کننـد.
وی در ادامـه خاطرنشـان کـرد :بـه روز بـودن و
کارآمـد بـودن قانـون مهـم اسـت امـا آنچـه کـه
خیلـی مهـم بـوده و رهبـری نیـز بـر آن تأکیـد
دارد مسـئله تنقیـح قوانیـن اسـت .مجلـس و
دسـتگاه های اجرایـی و دسـتگاه قضایـی در ایـن
مسـیر بایـد نقـش ایفـا کننـد .بـرای اجـرای قانـون
نیازمنـد هسـتیم همگرایی و همپوشـانی بین همه
مسـئوالن در کشـور وجـود داشـته باشـد.
رئیسـی تاکیـد کـرد :هماهنگـی و انسـجام قـوا
یـک تاکتیـک نیسـت بلکـه یـک راهبـرد اساسـی

و ضرورتـی اجتنـاب ناپذیـر اسـت .نبایـد اجـازه داد
ایـن انسـجام خدشـه دار شـود .نبایـد اجـازه داد
حاشـیه ها بـه متـن وارد شـود .حتمـا اظهارنظرهـا
و اختلاف دیدگاه هـا وجـود دارد امـا انسـجام بیـن
قـوا مسـئله اصلی بوده و حاشـیه ها باید در حاشـیه
بمانـد .بایـد بـا انسـجام قـوا کـه نیـاز جـدی جامعـه
اسـت بـه سـمت حرکـت بـرای حـل مشـکالت
زندگـی مـردم برویـم.
.رییـس جمهـور با بیـان اینکه الیحـه بودجه ظرف
چنـد روز آینـده تقدیـم مجلـس خواهد شـد ،گفت:
قبـل از اینکـه بودجـه  ۱۴۰۱بـه مجلـس بیایـد اگر
دوسـتان نظراتـی دارنـد کـه در همیـن پیشنویـس
بتوانـد رعایـت شـود ،مطـرح کنند .مشـی سـازمان
برنامـه و بودجـه در ایـن چنـد وقـت هـم ایـن بـوده
کـه بـا مشـورت صاحبنظران بـه ویژه دوسـتانی که
در کمیسـیونهای مجلـس هسـتند ،کار را دنبـال
کند .
بـه گـزارش ایسـنا ،رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه
تقـدم الیحـه بـر طـرح در بیانـات رهبر انقلاب در
دیـدار با نمایندگان مجلس شـورای اسلامی تاکید
کـرد :گاهـی دغدغـه نماینـدگان بـه صـورت طرح
ارائـه میشـود؛ ایـن حـق نمایندگان اسـت امـا اگر
طرحهـا بـا نظـر کارشناسـان و دولتمردان باشـد با
غنـای بیشـتری تبدیـل بـه قانـون خواهد شـد.
رئیسـی ضمـن تاکیـد بر مشـخص شـدن وضعیت
احـکام برنامـه ششـم توسـعه گفت :بودجـه ۱۴۰۱
اولیـن سـندی اسـت کـه قـرار اسـت بـه مجلـس
ارائـه شـود .رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه برای
تدویـن الیحه بودجـه از نظرات نماینـدگان مجلس
اسـتفاده کـرده و اسـتفاده خواهـد کـرد .دولـت
میخواهـد بودجـه  ۱۴۰۱کسـری و تـورم نداشـته
و دارای رشـد اقتصـادی باشـد.

در نشست وین بررسی می شود؛

ارائه خواستههای ایران برای لغو تحریمها
به صورت دستهبندیشده
ایسـنا:در نشسـت کارگـروه لغو تحریمها در سـطح
کارشناسـی کـه روز سهشـنبه برگـزار شـده ایـران
خواسـتههای خـود بـرای لغـو تحریمهـا را بـه
صـورت دستهبندیشـده و مشـخص بـه اعضـای
برجـام ارایـه کـرده اسـت.
کارگـروه رفـع تحریم در سـطح کارشناسـی در هتل
کوبـورگ تشـکیل شـد .هیـأت کارشناسـی ایـران
در حوزه هـای اقتصـادی ،نفتـی ،بانکـی و تجـاری
بـه طـور جامـع در ایـن دور از مذاکـرات هیـأت
سیاسـی کشـورمان را همراهـی می کنـد که حاکی
از خواسـت جـدی ایـران بـرای رفـع تحریمهـای
برجامـی و فرابرجامـی دارد.
کارگـروه تحریمهـا همچنیـن دیـروز همزمـان
بـا کارگـروه هسـتهای تشـکیل جلسـه داده
است.
همچنیـن مذاکـرات برای لغـو تحریمها امـروز نیز
ادامـه مییابد.
ایـران در نشسـت کارگـروه لغـو تحریمهـا روز
سهشـنبه ،خواسـتههای خـود را بـرای لغـو
تحریمهـا بـه صـورت دستهبندیشـده و مشـخص
مطـرح کـرد و بـه دیگـر هیأتهـا نیز توصیـه کرده
اسـت کـه فعاالنـه و سـازنده بـه ارائـه راهـکار و
پیشـنهاد در بـاره چگونگـی برداشـتن تحریمهـا
بپردازنـد.
ایـران و  ۴+۱مذاکـرات فنـی و کارشناسـی خـود را
بـر اسـاس متـون پیـش نویـس بـه دسـت آمـده در

شـش دور مذاکـرات قبلـی آغـاز کردهانـد .در عین
حـال ایـران روز دوشـنبه تاکیـد کـرد کـه "تغییراتـی
شـکلی و محتوایـی در مسـیر مذاکـرات قاعدتا باید
انجـام گیـرد ".از ایـن رو ،متـون بـه دسـت آمـده
در ادوار پیشـین ،تنهـا نقـش پیشنویـس را ایفـا
میکننـد و تمـام ایـن متـون قابـل مذاکـره مجـدد
هسـتند.
یکـی از نـکات قابـل توجـه بـرای ایـران دریافـت
تضمینهـای کافـی و الزم در رابطـه بـا قطعیـت و
تـداوم رفـع تحریمهـا در رونـد اجرای برجام اسـت.
بـا توجـه بـه سـابقه آمریـکا در خـروج یـک جانبه از
برجـام بـه نظـر دریافـت هـر نـوع ضمانت رسـمی و
غیررسـمی محلی از اعـراب نـدارد امـا همانطـور

کـه تیـم مذاکراتـی قبلـی هـم بـر آن تاکید داشـته
اسـت« ،عادیسـازی روابـط اقتصـادی و تجـاری
بـا ایـران از سـوی آمریـکا و اروپـا» میتوانـد
تضمینـی مطمئـن تـر از قـول رییـس جمهـوری
آمریـکا باشـد .بـه عنـوان مثـال این توقع اسـت که
آمریکاییهـا دربـاره همکاریهـای اقتصـادی بـا
شـرکتهای ایرانـی وارد گفتوگـو شـوند یـا اوفک
از صـدور دسـتورالعملهای مـوردی دسـت بردارد.
ممنوعیـت یوتـرن برداشـته شـود تـا ایـران بتوانـد
پولهـای بلوکـه شـدهاش در بانکهـای مختلـف
را منتقـل کنـد.
تحریمهـا و فشـار حداکثـری آمریـکا بـه ویـژه بعـد
از خـروج یـک جانبـه از برجـام موجب شـده اسـت

تـا رونـد اجرایـی شـدن برجـام کـه در سـال ۲۰۱۵
مـورد توافـق قـرار گرفـت بـا ابهـام رو بـه رو باشـد.
یکـی از خواسـتهای مهـم ایـران در بازگشـت بـه
اجـرای برجـام بـه روز رسـانی و اطمینـان یافتـن از
نحـوه اجرای تعهدات به ویژه از سـوی کشـورهای
اروپایـی و آمریکاسـت.
ایـران تأکیـد دارد ،دو موضـوع تحریمها و تعهدات
هسـتهای نبایـد بـه طـور متقابـل بـه هـم وابسـته
باشـند بلکـه ضـروری اسـت ابتـدا موضـوع تحریم
کـه ناشـی از اقـدام آمریـکا بـه عنوان طـرف ناقض
برجـام بـوده اسـت ،حـل و فصـل شـود .بـه عالوه
بـه نظـر میآیـد عمـده اختلاف نظرهـا بـر سـر
تحریمهـا ،چگونگـی لغـو آنهـا و راسـتی آزمایـی
آنهـا باشـد .در روزهـای گذشـته چندیـن سـناتور
و نماینـده کنگـره آمریـکا هشـدار دادهانـد کـه در
صـورت پیـروزی در انتخابـات سـال  ،۲۰۲۴هـر
توافقـی میـان دولـت کنونـی این کشـور با ایـران را
لغـو میکننـد .واضح اسـت این موضـوع بر فضای
گفتوگوهـا اثـر منفـی داشـته و بـه بـی اعتمـادی
بیشـتر طرف هـا دامـن می زنـد .بـه همیـن دلیـل
اسـت کـه ایـران تاکیـد دارد آمریـکا برای بازگشـت
بـه برجـام ،بایـد تضمینهای قطعـی و عینـی ارائه
دهـد .از طرفـی بیاختیـاری و ضعـف تیمهـای
مذاکرهکننـده اروپایـی رونـد گفتوگوهـا را کنـد و
تصمیمگیـری در خصـوص موضوعـات مهـم را
دشـوار میکنـد.

نیویورک تایمز:

خروج از برجام احمقانهترین تصمیم آمریکا پس از جنگ سرد بود
ایسـنا:یک روزنامه آمریکایی در گزارشـی با اشـاره
بـه پیامدهـای خـروج یکجانبه واشـنگتن از برجام
و تاثیـر آن بـر توسـعه برنامـه هسـتهای نوشـت
کـه سیاسـتهای ترامـپ درقبـال ایـران بـه یـک
فاجعـه بـرای آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی تبدیل
شـده است.
روزنامـه نیویـورک تایمـز در گـزارش خود نوشـت:
تصمیـم دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـور پیشـین
آمریـکا در سـال  ٢٠١٨برای کنار گذاشـتن توافق
هسـتهای بـا ایـران که مـورد تاکیـد مایـک پمپئو،
وزیـر امورخارجـه اش و بنیامیـن نتانیاهو نخسـت
وزیـر سـابق اسـرائیل بـود یکـی از احمقانهتریـن،
ضعیفتریـن و غیرسـازنده تریـن تصمیمـات
امنیـت ملـی ایـاالت متحـده پـس از دوران جنگ
سـرد بوده اسـت.
بـه نوشـته نیویـورک تایمـز ،موشـه یعالـون زمـان
حصـول توافق هسـتهای وزیر جنگ اسـرائیل بود
و بـه شـدت بـا ایـن توافق مخالفـت کرد امـا او نیز
بـه تازگی در یک سـخنرانی گفـت :امضای توافق
هسـتهای بـا ایـران یـک اقدام بـد بود امـا تصمیم

ترامـپ بـرای خروج از آن با تشـویقهای نتانیاهو،
حتـی از آن هـم بدتـر بـود .یعالـون همچنیـن این
تصمیـم را اصلیتریـن اشـتباه در سیاسـتهای
یـک دهه گذشـته در قبـال ایران دانسـت.
گادی آیزنکـوت کـه زمـان خـروج ترامـپ از
توافـق هسـتهای از فرماندهـان ارشـد ارتـش
رژیـم صهیونیسـتی بـود نیـز هفتـه گذشـته بـه
انتقـاد از ایـن تصمیـم ترامـپ پرداخـت و گفـت:
خـروج از توافـق هسـتهای موجـب شـد ایـران
از تمـام محدودیت هـای هسـتهای رهـا شـود و

برنامـه هسـتهای ایـن کشـور را در موقعیت بسـیار
پیشـرفتهتری قـرار داد.
ایـن روزنامـه آمریکایـی در ادامـه نوشـت :رئیـس
جمهـور ترامـپ در حالـی از توافـق هسـتهای بـه
دسـت آمـده در زمـان بـاراک اوبامـا خـارج شـد
کـه آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمی تائیـد کـرد
کـه ایـران بـه توافـق پایبنـد اسـت و طبـق بـرآورد
کارشناسـان زمـان گریـز هسـتهای ایـران بـرای
تولیـد مـواد هسـته ای مـورد نیـاز بـرای سـاخت
یـه بمـب یـک سـال بـود ،بـه علاوه ایـن کشـور

پذیرفتـه بـود کـه تا  ١٥سـال به ایـن محدودیت ها
پایبنـد باشـد امـا اکنـون گفتـه می شـود کـه ایـن
زمـان بـه میـزان زیـادی کمتـر شـده اسـت.
نیویـورک تایمـز همچنیـن بـا اشـاره بـه برگـزاری
چندیـن دور مذاکـره بـرای بازگشـت بـه برنامـه
جامـع اقـدام مشـترک (برجـام) افـزود :پـس از
پنـج مـاه وقفـه در مذاکـرات بر سـر احیـای توافق
هسـتهای ایـن رایزنی هـا روز دوشـنبه میـان
ایـران ،چیـن ،روسـیه ،انگلیـس ،فرانسـه و آلمان
بـه سرپرسـتی اتحادیـه اروپـا در پایتخـت اتریـش
از سـرگرفته شـد امـا آمریـکا از اتاقـی دیگـر در
مذاکـرات حضـور دارد چـرا کـه دیگـر عضـوی از
برجـام نیسـت.
ایـن روزنامـه نوشـت :اکنـون ایـران نـه تنهـا
خواسـتار لغـو تمامی تحریم هـای وضـع شـده
علیـه این کشـور ،اعم از هسـته ای و حقوق بشـر
اسـت بلکـه از واشـنگتن می خواهـد کـه تضمیـن
کنـد رئیـس جمهـور آینـده آمریـکا دوبـاره ایـن
توافـق را پـاره نخواهـد کرد امـا باید دید کـه آیا این
خواسـته ها محقـق می شـود یـا خیـر.

رایزنیهای ماکرون در جریان سفر به عربستان
ایسـنا:یک منبـع آگاه در دفتـر ریاسـت جمهـوری
فرانسـه گفـت که امانوئـل ماکرون در جریان سـفر
خـود بـه عربسـتان سـعودی دربـاره ایـران رایزنـی
خواهـد کـرد .امانوئـل ماکـرون ،رئیسجمهـوری

فرانسـه قرار اسـت طی روزهای آینده در یک سـفر
منطقـهای به عربسـتان سـعودی ،امـارات متحده
عربـی و قطـر برود و بـا مقامات این کشـورها دیدار
گـزت ،یـک منبع
کند.بـه نوشـته روزنامـه سـعودی ِ
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آگاه در دفتـر ریاسـت جمهـوری فرانسـه گفـت که
ماکـرون در جریـان سـفر خـود بـه ریاض بـا محمد
بـن سـلمان ولیعهـد سـعودی دیـدار خواهـد کـرد
کـه برنامـه هسـتهای ایـران ،جنـگ یمـن ،اوضاع

عـراق و مقابلـه بـا تروریسـم از موضوعـات مـورد
بحـث میـان آنهـا خواهـد بود.بنابـر ایـن گـزارش،
ماکرون روزهای سـوم و چهارم دسـامبر ( ١٢و ١٣
آذرمـاه) بـه ایـن سـه کشـور سـفر خواهـد کرد.

حضور رئیسجمهور
در تجمع خانواده بیماران
 SMAدر مقابل مجلس

رئیسجمهـور پـس از نشسـت مشـترک مجلـس و دولـت ،در جمـع
خانـواده بیمـاران  SMAکه مقابل مجلس شـورای اسلامی تجمع
کـرده بودنـد ،حضـور یافت.بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،حجـت
االسلام سـید ابراهیـم رئیسـی رئیـس جمهور پیـش از ظهـر دیروز
و پـس از پایان نشسـت مشـترک هیـأت دولت و نماینـدگان مجلس
در جمـع خانـواده بیمـاران  SMAکه از روز یکشـنبه مقابل مجلس
تجمـع کردهانـد ،بصـورت سـرزده حضـور یافت.رئیـس جمهـور،
هنـگام خـروج از سـاختمان مجلـس ،بـا مشـاهده خانوادههایی که
بـه همـراه فرزنـدان بیمـار خـود کنـار خیابـان تجمـع کـرده بودنـد،
از ماشـین پیـاده شـد و بـا حضـور در جمـع آنهـا بـا ایـن خانوادههـا
گفت و گو کرد.
در ایـن دیـدار والدیـن بیمـاران  SMAبـا هیجـان و خوشـحالی
خـود را بـه رئیـس جمهـور رسـانده و درخواسـتها و مطالبات شـان
در زمینـه تامیـن دارو و مشـکالت درمانـی فرزندانشـان را مطـرح
کردند.رئیسـی ضمـن ابـراز همـدردی بـا ایـن خانوادههـا ،اطمینان
داد کـه دولـت بـرای برطـرف کردن مشـکالت دارو و درمان کشـور
بویـژه بیمـاران خـاص ماننـد بیمـاران  SMAتمـام تـوان خـود را
بـه کار خواهـد گرفت.پـس از سـخنان کوتـاه رئیس جمهـور ،تجمع
کننـدگان بـا تکبیـر و صلوات خوشـحالی خـود را از حضور و دسـتور
رئیـس جمهـور اعلام کردند.
 SMAیـک بیمـاری ژنتیکـی پیـش رونده در نـوزادان میباشـد که
بـا گذشـت زمـان شـدت ایـن بیمـاری عصبـی عضالنـی افزایـش
ً
مییابـد و بـرای جلوگیـری از تشـدید آن ،بیمـاران مبتلا حتمـا باید
تحـت درمـان بـوده و دارو مصـرف کننـد.

دیدار رییس هیأت
مذاکرهکننده هستهای ایران
با نمایندگان سه کشور اروپایی
عضو برجام
ایسـنا:رییس هیـأت مذاکرهکننـده هسـتهای کشـورمان با روسـای
هیأتهـای سیاسـی و دیپلماتیـک انگلیـس  ،فرانسـه و آلمان دیدار
کـرد .علـی باقـری ،معـاون وزیـر امـور خارجـه کشـورمان همچنین
صبـح دیـروز بـا انریکـه مـورا ،معـاون رییـس سیاسـت خارجـی
اتحادیـه اروپـا و هماهنـگ کننـده مذاکـرات دیـدار کـرد.
دیـدار باقـری و مـورا در حالـی انجـام شـود کـه کارگـروه هسـتهای
در سـطح کارشناسـی از صبـح دیـروز در هتـل کوبـورگ تشـکیل
شـده اسـت.همچنین کارگـروه لغـو تحریم هـا نیـز بعـد از ظهـر روز
چهارشـنبه بـه وقـت محلـی در هتل کوبورگ تشـکیل شـده اسـت.
ایـن کارگـروه روز سهشـنبه نیـز تشـکیل شـد.

بررسی نتایج سفر گروسی به
تهران در کمیسیون امنیت ملی
ایرنا:سـخنگوی کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی مجلس
شـورای اسلامی از جلسـه ایـن کمیسـیون بـا رییـس سـازمان
انـرژی اتمی بـرای ارائـه گزارشـی درباره سـفر مدیـر کل آژانس بین
المللـی انـرژی اتمی خبـر داد .محمـود عبـاس زاده مشـکینی در
توضیـح جلسـه کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی گفت:
کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی جلسـه ای بـا محمـد
اسلامی رییس سـازمان انـرژی اتمی جهـت ارائه گزارشـی از سـفر
رافائـل گروسـی مدیـر کل آژانـس بینالمللی انرژی اتمی در آسـتانه
برگـزاری نشسـت شـورای حـکام آژانـس بـه نماینـدگان ارائـه کـرد.
علاوه بـر آن اهـداف مدیـر کل آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی و
سیاسـتهای جمهـوری اسلامی مورد بررسـی قـرار گرفـت.
بـه گفتـه وی ،قـرار اسـت گروسـی گزارشـی از فعالیتهـای ایـران
در شـورای حـکام ارایـه کند.عبـاس زاده مشـکینی در توضیـح
صحبت هـای اسلامی گفت :آقـای اسلامی به ایـن موضـوع
اشـاره کـرد کـه تلاش شـده تـا در گـزارش گروسـی بـه شـورای
حـکام ،بهانـهای دسـت اروپاییهـا در مذاکـرات ویـن نیفتـد.
وی ادامـه داد :آقـای اسلامی همچنین گفـت کـه ایـن رفتوآمـد
بـه نوعـی مدیریـت شـده تـا غربیهـا نتواننـد بهانـهای در مذاکرات
وین داشـته باشـند.

محبی نجمآبادی در تذکر شفاهی:

 ۵دهک آسیبپذیر کشور در
شرایط بحرانی هستند
عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلس شـورای اسلامی گفت:
قیمـت کاالهـا و خدمـات بـدون قاعـده در حـال افزایش اسـت و ۵
دهـک آسـیبپذیر کشـور در شـرایط بحرانی هسـتند.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،بهـروز محبـی نجـم آبـادی در جلسـه
علنـی دیـروز مجلـس شـورای اسلامی ،در تذکـر شـفاهی،
گفـت :از دولـت درخواسـت دارم بـه بحـث گرانـی و عـدم التـزام
بـه قواعـد و فـروش کاالهـای اساسـی توجـه خـاص داشـته
باشـد.وی تصریـح کـرد ۵ :دهـک آسـیب پذیـر کشـور در شـرایط
بحرانـی قـرار دارند و سـوال این اسـت کـه قیمت کاالهـا و خدمات
بـا چـه قاعـده ای همچنـان در حـال افزایـش اسـت؟
عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجه مجلس شـورای اسلامی تصریح
کـرد :بـه نظـر می رسـد توجـه بـه اصالـت و موضـوع هزینه هـا
در تعییـن قیمـت رعایـت نمیشـود.محبی نجـم آبـادی گفـت:
همچنـان بحـث نهادههـای دامـی از مشـکالت جـدی اسـت و
دامـداران در شـرایط نامسـاعدی بـه سـر می برنـد .وزیـر جهـاد
کشـاورزی بایـد در ایـن زمینـه اقدامـات جـدی داشـته باشـد.
اد  امه از ستون روبرو

آنهاسـت .اندیشـه های عالمانه راهشـگایند و راهبر،
اگـر صندوق هـای ذخیره خالی شـده اند و یـا بعضاً
بـه یغمـا رفتـه انـد .صندوق هـا را می تـوان دوباره
از منابـع پرکـرد و موانـع را از پیش روی برداشـت.
چـه بایدمـان کـرد؟ آیـا جـز ایـن راهـی اسـت که
دشـمنان ایـران را شناسـایی کنیـم و راه هـای
نفـوذ آنهـا را ببندیـم و امیـد بیفزائیـم .و بدانیـم
کـه دشـمنان داخلـی مـا امـروز فقرنـد و جهـل که
دشـمنان خارجـی را بـه طمـع می اندازنـد و بـه
زورآزمایـی دعـوت می کننـد.
والسالم

فارس
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مشکالت آزادراه اصفهان-شیراز برای افتتاح در نوروز
مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور اعالم کرد :تامین
دیر هنگام قیر مورد نیاز و مشکالت موجود سر راه تامین ...

شهرداری شیراز اعالم کرد

بازگشایی پارک ها و بوستان های شیراز
اداره کل ارتباطـات و امـور بیـن الملل شـهرداری شـیراز طـی اطالعیه ای از بازگشـایی و فعالیت مجـدد پارک ها
و بوسـتان های شـهر شـیراز با ابالغ سـتاد کرونـا خبر داد.
بـر اسـاس ایـن اطالعیـه طبـق دسـتورالعمل جدیـد وظایـف و الزامـات فرآیندهـای اجرایـی طـرح مدیریـت
هوشـمند بیمـاری کرونـا ،سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا بیمـاری کرونا به شـهرداران سراسـر اسـتان فارس ،بازگشـایی
پارکهـا و بوسـتانها بالمانـع اسـت.
در ایـن راسـتا بـاغ گلهـا ،خواجـو ،جهـان نما ،دلگشـا و باغـات خانواده بـا رعایت دسـتور العمل های سـتاد مقابله
بـا کرونـا و رعایـت نـکات بهداشـتی همچـون اسـتفاده از ماسـک و فاصله گـذاری اجتماعـی پذیرای شـهروندان
است.
گفتنـی اسـت پارکهـا و بوسـتانهای شـهرداری شـیراز بـا همـه گیـری ویـروس کرونـا بـا مصوبه سـتاد اسـتانی
مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا تعطیل شـده بود.

معاون اول قوه قضائیه وارد شیراز شد
ایرنا:حجـت االسلام و المسـلمین محمـد مصـدق معـاون اول قـوه قضاییـه
بـرای شـرکت در اجالسـیه گرامیداشـت شـهدای حقوقـدان جنـوب کشـور که
بـه میزبانـی شـیراز برگزار می شـود ،عصـر چهارشـنبه دهـم آذر ۱۴۰۰وارد این
شـهر شد.
بـر پایـه مطلـب دریافتـی از روابـط عمومی دادگسـتری اسـتان فـارس ایـن
اجالسـیه که نخسـتین یادواره شـهدای حقوقدان در کشـور اسـت با همکاری
سـازمان ها و نهادهـای حقوقـی ،نظامـی و فرهنگـی اسـتان فـارس و با حضور
مهمانـان برجسـته قضایـی  ،اجرایـی و نظامی ارشـد کشـوری و اسـتانی از
سـاعت  ١٨دهـم آذر مـاه  ١٤٠٠در تاالرحافـظ شـیراز برگـزار خواهـد شـد.
در ایـن اجالسـیه ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهدای حقوقـدان از  ٢٥خانواده مکرم شـهید دفاع مقدس ،
شـهدای مدافـع حـرم  ،شـهدای ترور و شـهدای ناشـی از عـوارض به جا مانـده از جنگ ،تجلیل می شـود.

عدم تحقق وعده ها معلوالن فارس را نا امید کرده است
رئیس هیأت مدیره شــورای هماهنگی تشــکلهای مردم نهاد معلولین فارس گفت:
محقق نشدن وعدههای رنگارنگ مسئوالن کشوری و ...

بهره برداری از  ۴۱واحد صنایع غذایی کشاورزی در فارس
عصرمردم:
مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه  ۴۱واحـد صنایـع غذایی
در هشـت مـاه سـال جـاری در ایـن اسـتان راهانـدازی شـدند،گفت :واحدهـای مذکـور ظرفیـت جـذب بیـش از
۱۴۳هـزار تـن مـاده خـام را دارند.
سـید عبداللـه جزایـری بیـان کـرد :بـا راه انـدازی صنایـع تولیـدی مذکـور  ۳۹۵نفـر بـه صورت مسـتقیم مشـغول
به کار شـدند.
بـه گفتـه وی؛ صنایـع بـه بهـره برداری رسـیده شـامل انواع بسـته بندی میوه ،عسـل ،برنـج ،زعفران ،پودر ریشـه
شـیرین بیـان ،ذخیـره سـازی و نگهـداری مـواد غذایـی در سـردخانه دو مـداره ،خیار شـور غیر کنسـروی ،پسـته
پاکنـی ،فرآورده هـای لبنـی و خـوراک آماده اسـت.
مدیـر صنایـع تبدیلـی و غذایـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس با اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضر ۸۸۰
واحـد صنایـع غذایـی بـا مجوز این سـازمان در فـارس فعالیـت می کنند ،ابراز کـرد :صنایع مذکور پتانسـیل جذب
 ۵میلیـون و  ۳۱۴هزارتـن مـاده خـام و اشـتغال زایی  ۱۱هـزار و  ۵۹۳نفـر را دارند.

ایسـنا :مدیرعامل شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهای حملونقل کشـور اعالم
کـرد :تامیـن دیـر هنـگام قیر مـورد نیاز و مشـکالت موجود سـر راه تامیـن منابع
اعتبـاری مـورد نیـاز سـبب شـده تـا در موعـد مقـرر یعنـی پایـان امسـال نتوانیـم
آزادراه اصفهـان شـیراز را افتتـاح کنیـم امـا همـه تالشمـان را خواهیـم کرد که
مـردم در ایـام نـوروز بتواننـد از این محـور اسـتفاده کنند.
خیراللـه خادمـی اظهـار کرد :برنامـه این بود کـه بتوانیم آزادراه اصفهان-شـیراز
را تـا پایـان امسـال افتتـاح کنیـم کـه هـم اکنـون مرحله نخسـت آسـفالت آن به
پایـان رسـیده اسـت و بـرای اینکـه بتوانیـم بهرهبـرداری زودهنگامی انجام دهیم
تـا مـردم بتواننـد ایـام عیـد نـوروز از آن اسـتفاده کنند ،مقرر شـد تا عالئـم ایمنی
آن را تامیـن کنیـم کـه ایـن کار در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت امـا الیـه دوم
آسـفالت آن باقـی مانده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه مشـکل تامیـن قیـر بـه عنـوان یکـی از دالیـل تاخیـر در تکمیل
آسـفالت ایـن محـور آزادراهـی ،افـزود :در سـال جـاری تحویـل قیـر بـا تاخیـر
مواجـه شـد و در حـال حاضـر نیـز بـه دلیـل پاییـن بـودن دمـا نمیتوان آسـفالت
را در محـور اسـتفاده کـرد .چـرا کـه کیفیت آسـفالت پاییـن میآید در ایـن گرانی
قیـر بـه صرفه نیسـت.
مدیرعامل شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهای حملونقل کشـور ادامه داد :در
چنیـن شـرایطی کـه آب و هـوا و سـردی هـوا تنها اجـازه انجام عملیات آسـفالت
بـه مـدت چنـد سـاعت در روز را میدهـد ،بنابرایـن ایـن کار بـا کنـدی و تاخیـر
مواجـه خواهـد شـد چـرا کـه اگـر دمای هـوا کمتـر از  ۱۴درجـه باشـد ،نمی توان
کار کـرد .بنابرایـن در مناطـق سردسـیر کارهـای زیرسـازی را در زمسـتان و
روسـازی و عملیـات آسـفالت را در فصـول گرمتـر انجـام میدهنـد.
خادمی بـا تاکیـد بـر اینکـه همـه تالشمـان را بـه کار میبندیـم تـا مـردم در ایام
نـوروز از ایـن محـور آزادراهـی در ایـام نـوروز اسـتفاده کننـد ،گفـت :مشـکالتی
در ایـن زمینـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه آزادراه اصفهان-شـیراز به حـدود ۳۶۰

 ۲۷تریبون نماز جمعه در فارس میزبان نمایندگان بسیج دانشجویی
عصرمردم:
مدیـر گفتمـان سـازی و مطالبـه گـری بسـیج دانشـجویی اسـتان فـارس از
حضـور دانشـجویان بسـیجی در  ۲۷تریبـون نمـاز جمعـه ایـن هفتـه اسـتان
فـارس خبـر داد.
میلاد حاجـی زاده ،گفـت :در راسـتای عمـل بـه منویـات رهبـری معظـم
انقلاب مبنـی بـر ورود جـدی نسـل جـوان بـه عرصـه تبییـن گـری ،بسـیج
دانشـجویی بـه عنـوان تشـکلی پویـا و دغدغـه منـد بـا توجه بـه فرارسـیدن ۱۶
آذرمـاه سـالروز گرامیداشـت مقـام دانشـجو بـا همـکاری نمایندگـی شـورای
سیاسـت گـذاری ائمـه جمعـه در اسـتان فـارس نماینـدگان این تشـکل در ۲۷
تریبـون نمـاز جمعـه اسـتان بـه بیـان دیدگاههـا و دغدغههـای خـود خواهنـد پرداخـت.
وی بـا اشـاره بـه واقعـه  ۱۶آذرماه سـال  ۱۳۳۲افـزود :یکـی از مهمترین تکالیف تشـکلهای انقالبـی حاضر در
دانشـگاهها دفـاع از اصـول نـاب انقالب اسلامی در مقابل تفکر ناتوانی و وابسـتگی به غرب اسـت که بی شـک
بسـیج دانشـجویی مهمتریـن رسـالت خود را زنده نگه داشـتن روح اسـتکبار سـتیزی در سـطح جامعـه میداند و
در راسـتای اعتلای انقلاب اسلامی تمام ظرفیت خـود را همواره به کار خواهد بسـت.

کیلومتـر نیوجرسـی نیـاز دارد و در ایـن میـان تکمیـل آن بـه سـرمایهای حـدود
 ۱۴۰۰میلیـارد تومـان بـرای بهرهبـرداری اولیـه نیـاز دارد کـه سـهم دولـت و
سـرمایهگذار (بنیـاد تعـاون ناجـا) هـر یـک  ۵۰درصـد اسـت و هیچیک بـه دلیل
محدودیتهـای کنونـی سـهم خـود را پرداخـت نکردهانـد.
وی اعلام کـرد :گرچه در شـرایط کنونی از نظر زمانی فرصت را از دسـت دادیم
و رسـاندن زمـان بهرهبـرداری ایـن محـور آزادراهـی تا پایان امسـال کار سـختی

اسـت امـا همـه تلاش خودمـان را خواهیـم کـرد تـا مـردم بتواننـد در ایـام نوروز
از ایـن آزادراه اسـتفاده کنند.بـه گـزارش ایسـنا ،آزادراه شـیراز-اصفهان به طول
 ۲۲۵کیلومتـر بـوده و بـا احداث آن فاصله این دو اسـتان تا حـدود  ۱۳۰کیلومتر
معـادل بیـش از دو سـاعت کوتاهتـر میشـود .بنابرایـن تاثیر زیـادی در ترددهای
بیـن اسـتانی بـه ویژه سـفرهای مـردم از مناطـق جنوبی کشـور ماننـد هرمزگان
بـه مرکز میگـذارد.

رئیس هیأت مدیره شورای هماهنگی تشکلهای مردم نهاد معلولین فارس:

عدم تحقق وعده ها معلوالن فارس را نا امید کرده است
مهر:رئیس هیأت مدیره شـورای هماهنگی تشـکل های
مـردم نهـاد معلولیـن فـارس گفـت :محقـق نشـدن
وعدههـای رنگارنگ مسـئوالن کشـوری و اسـتانی برای
حـل مشـکالت ایـن قشـر باعـث نـا امیـدی آنـان شـده
اسـت.
سـعید فانـی ضمـن گرامیداشـت  ۱۲آذر روز جهانـی
معلـوالن بـا بیـان اینکـه بیش از نیمـی از معلوالن کشـور
در فقـر مطلـق بـه سـر میبرنـد ،اظهـار کـرد :با گذشـت
بیـش از دوسـال از شـیوع ویـروس کرونـا وضعیـت
معیشـت معلـوالن بشـدت آسـیب دیـده و در وضعیـت
نا مناسبی به سر میبرند.
وی افزود :شـرایط نامسـاعد معیشـتی و روحـی معلوالن
بـه دلیـل خانه نشـینی آنها بـرای در امان مانـدن از کرونا
بـه دغدغـه خانوادهها تبدیل شـده اسـت.
رئیـس شـورای هماهنگـی تشـکلهای مـردم نهـاد
معلـوالن فـارس تاکیـد کرد :تورم افسـار گسـیخته حاکم
بـر اقتصـاد کشـور زندگـی معلـوالن را هـم دسـتخوش
نامالیمتـی کـرده و وضعیتـی بغرنـج را برایشـان رقـم زده
اسـت تـا آنجـا انـدک حقـوق مسـتمری معلـوالن دیگـر
کفـاف ابتداییتریـن نیازهایشـان را هـم نمیدهـد.
فانـی از بـه تحقـق نرسـیدن وعدههـای رنگارنـگ
مسـئوالن ارشـد کشـوری و اسـتانی بـرای حـل
مشـکالت معلوالن سـخن گفـت و ابراز کرد :شـعارهای
محقـق نشـده و وعدههـای رنگارنـگ مسـئوالن باعث نا
امیـدی مفرط معلوالن شـده اسـت.

وی بـر لـزوم توجـه نیازهای افـراد دارای معلولیـت تاکید
کـرد و گفـت :باید نیازهـای معلوالن مورد توجـه متولیان
امـور قـرار بگیـرد ،چـرا کـه اگـر اقـدام عاجلـی صـورت
نگیـرد ممکـن اسـت وضعیـت معلـوالن از شـرایط فعلـی
نیـز وخیمتـر شـود.
ایـن عضـو شـورای هماهنگـی تشـکلهای مـردم نهـاد
معلولین فارس تصریح کرد :معیشـت ،اشـتغال ،مسـکن
و تأمیـن تجهیـزات توانبخشـی معلـوالن بایـد در اولویـت
کار دولـت باشـد و بـرای تأمیـن آنها اقدام جـدی به عمل

آورد.
ً
فانـی بیـان داشـت :اخیـرا بـا حـذف ارز  ۴۲۰۰تومانـی،
بـازار دارو و لـوازم توانبخشـی مـورد نیـاز معلـوالن
دسـتخوش افزایـش قیمت چشـمگیری شـده و خیلی از
ایـن افـراد بـا مشـکالت اساسـی روبـرو شـده انـد.
رئیـس هیـأت مدیره شـورای هماهنگی تشـکلهای مردم
نهـاد معلـوالن فـارس متذکـر شـد :حـذف ایـن یارانههـا
میتوانـد خسـارتهای جبـران ناپذیـری بـه زندگـی
معلـوالن وارد کنـد.
ایـن مقـام مسـئول از دیگـر دغدغههـای مهـم معلـوالن
را بـی توجهـی بـه مناسـب سـازی محیـط و راههـای
دسترسـی معلـوالن بـه اماکـن عمومـی و حمـل و نقـل
دانسـت و گفت :وضعیت مناسـب سـازی معابر ،وسـائط
حمل و نقل عمومی ،پارکها در شـرایط مطلوبی نیسـت
در حالی کـه شـرط اول حضـور و مشـارکت معلـوالن در
فعالیتهـای اجتماعـی و رهایـی از انزواطلبی دسترسـی
راحـت آنـان بـه اماکـن عمومـی و حمـل و نقل اسـت.
فانـی نگـرش منفـی موجـود در جامعـه و لـزوم
فرهنگ سـازی و ارتقـای آگاهیهـای عمومی نسـبت به
افـراد دارای معلولیـت را یک ضرورت انـکار ناپذیر عنوان
کـرد و گفـت :فرهنـگ سـازی جامعـه در مواجهـه بـا
افـراد دارای معلولیـت در ایـن سـالها توسـط سـازمانها،
نهادهـا ،متولیـان و حتـی نخبـگان جامعـه نادیـده گرفته
شـده و در ایـن خصـوص جریان سـازی مناسـبی صورت
نگرفتـه اسـت.

او در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـر ضـرورت
توجـه بـه قانـون جامـع حمایـت از معلـوالن تاکیـد کرد و
گفـت :نظـارت بـر حسـن اجرای قانـون جامـع حمایت از
معلـوالن بصـورت جدی بـه آن پرداخته نشـده در حالیکه
ایـن قانـون توسـط مجلـس شـورای اسلامی تصویب
شـده اسـت.
ایـن عضـو فعـاالن حوزه معلـوالن اسـتان فـارس اضافه
کـرد :بـه رغـم اینکـه قانـون جامـع حمایـت از معلـوالن
توسـط مجلـس تصویـب شـده امـا بـا گذشـت سـالیان
متمـادی اعتبـارات الزم بـرای اجرایـی قوانیـن مطروحـه
در نظـر گرفتـه نشـده و همیـن موضـوع باعـث شـده تـا
قوانیـن مربـوط بـه جامعـه معلـوالن بـر زمیـن مانـده و
دردی از آنـان دوا نشـود.
فانـی نبـود سـازمانی مقتـدر کـه بتوانـد گـره گشـای
مشـکالت معلـوالن باشـد را عامـل اصلی عقـب ماندگی
ایـن افـراد از جایـگاه حقیقـی خـود عنـوان کـرد و گفت:
بـا توجـه بـه اینکـه معلـوالن بـا انبوهـی از درد و رنـج
جسـمی و روحـی مواجهنـد ،وجـود سـازمانی مقتـدر کـه
بتوانـد بـرای آنـان احقـاق حقـوق بکنـد ضـروری اسـت.
وی عمـده مشـکالت معلـوالن را مربـوط بـه بهزیسـتی
دانسـت و بیـان کـرد :تالشهای سـازمان بهزیسـتی در
جهـت احقـاق حقـوق معلـوالن کافـی نیسـت و میطلبد
کـه بـرای دادرسـی بـه ایـن افـراد سـازمانی مقتـدر برای
دفـاع از آنان تأسـیس شـود.

آغاز به کار کنفرانس بینالمللی سالمت زنان به میزبانی شیراز

هشدار شرکت گاز فارس به ادارات پر مصرف
ایرنـا :مدیرعامـل شـرکت گاز فـارس گفـت :در اجـرای طـرح پایـش مصـرف گاز ادارات  ۴۲گـروه پایـش شـرکت
گاز اسـتان ،میـزان مصـرف گاز ادارات ،سـازمانهای دولتـی و اماکـن عمومـی را رصـد میکننـد و در صـورت
باال بودن مصرف ،در مرحله اول به مشترکان تذکر و اخطار داده میشود.
غالمعبـاس حسـینی بـا بیـان اینکـه در صـورت ادامـه بـی توجهـی بـه اخطـار کتبـی و عـدم رعایـت دمـای رفاه،
جریـان گاز طبیعـی ادارات پرمصـرف قطـع میشـود افـزود :دمـای رفـاه  ۱۸تا  ۲۱درجـه اسـت و ادارات باید این
میـزان مصـرف را رعایـت کنند.
وی افـزود :طـرح کنتـرل و نظـارت بـر مصـرف بهینـه گاز طبیعـی در ادارات و سـازمانهای دولتـی بـا هـدف
صرفهجویـی و مدیریـت انـرژی اجـرا میشـود.
حسـینی ،بـا اشـاره بـه اینکـه بـا رسـیدن فصـل سـرما ،افزایـش مصـرف گاز را شـاهد هسـتیم افـزود :بر اسـاس
بخشـنامه صرفـه جویـی مصـرف بهینـه و ایمـن ،همـه سـازمان ها ،موسسـات و شـرکتهای دولتـی ،نهادهـای
انقلاب اسلامی ،نیروهـای مسـلح و اسـتانداری تـا پایـان سـال موظـف به رعایـت کامل مصـرف بهینـه و ایمن
گاز طبیعی هسـتند.
بـرای اجـرای ایـن بخشـنامه رعایـت دمـای  ۱۸تا  ۲۱درجـه سـانتیگراد در فضاهـای داخلی و بسـته و دمای ۱۸
درجـه سـانتیگراد در راهروهـا و فضاهـای عمومی سرپوشـیده ،خاموش کردن وسـایل گرمایی یک سـاعت پیش
از پایـان وقـت اداری ،خامـوش کـردن وسـایل گرمایـی در روزهـای تعطیـل و اسـتفاده از دسـتگاههای گازسـوز
اسـتاندارد بـا برچسـب انرژی بـاال در اولویت قـرار دارد.

آغاز به کار کنفرانس بینالمللی سالمت زنان به میزبانی شیراز
دهمین کنفرانس بینالمللی ســامت زنان ،به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
و با حضور صاحبنظرانی از سراسر ایران و سایر کشورهای جهان ...

مشکالت آزادراه اصفهان-شیراز برای افتتاح در نوروز

تور شهروندی بازدید از روند احداث خط دو مترو شیراز
عصرمردم:
تور شهروندی بازدید از روند احداث خط دو مترو شیراز برگزار شد.
در ایـن تـور شـهروندی کـه بـا رعایـت دسـتورالعملهای سـتاد مقابلـه بـا کرونا
و رعایـت نـکات بهداشـتی برگـزار شـد ،دانشـجویان موسسـه آمـوزش عالـی
فاطمیـه بـا چگونگـی احداث ایسـتگاه متروی امیرکبیر و ایسـتگاه امام حسـین
(ع) ،ایسـتگاه تقاطعـی خـط یـک و دو متـروی شـیراز آشـنا شـدند.
تـور شـهروندی زمینـه سـاز ارتباط بیشـتر شـهروندان بـا مجموعه شـهرداری و
آشـنایی و اطالعیابـی آنهـا از رونـد اجـرای پروژه هـای عمرانـی و فعالیتهـای
ایـن مجموعـه اسـت کـه دور جدیـدی از آن آغاز شـده اسـت.
اقشـار مختلـف جامعـه شـامل دانشآمـوزان ،دانشـگاهیان ،اصنـاف ،پایگاههـای مقاومـت محلات ،گروههای
مـردم نهـاد ،ارگانهـای مختلـف دولتـی و غیـر دولتـی و تمامی شـهروندان تورهـای شـهروندی در بازدیـد از
پروژه هـای عمرانـی شـرکت می کننـد.
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ایسـنا :دهمیـن کنفرانـس بینالمللـی سلامت زنـان،
بـه میزبانـی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز و بـا حضـور
صاحبنظرانـی از سراسـر ایـران و سـایر کشـورهای جهـان،
در قالـب وبینـار ،آغـاز بـه کار کرد.سرپرسـت دانشـگاه
علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانی شـیراز در آئین
گشـایش دهمیـن کنفرانـس سلامت زنـان بـا یـادآوری
اینکـه سلامت بانـوان مبحثی ریشـهای اسـت کـه اصالح
کل جامعـه را بـه دنبـال دارد ،گفـت :زنان نیمـی از جمعیت
چشم شیشه ای

جامعـه جهانـی را تشـکیل میدهنـد و نقـش موثـری در
فعالیتهـای مختلـف ایفـا میکنند.دکتـر سـید وحیـد
حسـینی ادامه داد :هسـته اولیـه خانـواده در زمینه تربیت،
مراقبـت و حتـی امـور اقتصـادی نیـز در مـواردی بـر عهده
بانوان اسـت و این مسـوولیت ها موجب شـده تا با اسـترس
و مشـکالت بیشـتری در بحـران کرونـا مواجـه باشـند.او بـا
بیـان مشـکالت بانوان سرپرسـت خانوار کـه موجب حضور
آنـان در فعالیت های اقتصادی شـده اسـت ،افزود :همین

امـر موجـب شـده تـا این گـروه از بانـوان و همچنیـن بانوان
شـاغل ،در دوران پاندمی کرونـا در معـرض خطـر ابتلا
بـه بیمـاری باشند.حسـینی بـه شـرایط فیزیولوژیـک ویـژه
بانـوان و چالشهـای بیشـتر آنـان در دوران کرونـا ،گفـت:
اگرچـه یافته هـا نشـان می دهـد بـارداری احتمـال ابتلا به
کرونـا را بیشـتر نمی کنـد امـا در ایـن دوران و بـه ویـژه در
ماه هـای پایانـی ،شـدت بیمـاری افزایـش یافتـه اسـت؛ از
همیـن رو انتخاب محور توجه به سلامت بانـوان در دوران
گل فروش

کرونـا برای برگـزاری این رویـداد علمی را می تـوان انتخابی
شایسـته دانسـت کـه موجـب جلـب توجـه بیـن بخشـی بـه
سلامت بانـوان ،در کنـار تالش هـای مجموعـه سلامت
کشـور می شـود.به گفته سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی
شـیراز حمایت از سلامت بانـوان به عنوان اسـاس خانواده
و بـه ویـژه در جامعـه اسلامی ،از اهمیـت باالیـی برخوردار
بـوده و در اصلاح جامعـه و تامیـن سلامت عمومی جامعه
تاثیرگذار اسـت.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم

فارس
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سرعت سرایت پذیری سویه جدید کروناویروس بسیار باال است
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز از سرعت سرایت
پذیری باالی سویه جدید کروناویروس در آفریقا خبر داد و ...

پایان آذرماه سال جاری آخرین مهلت تحویل سوخت به ماشین های
كشاورزی فاقدپالك
رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ...

هشتمین مرحله طرح تجلیل از رانندگان قانون مدار در شیراز
پریسا گلریز خاتمی

هشـتمین مرحلـه طـرح تجلیـل از راننـدگان قانـون مـدار روز گذشـته بـا همت
مجمع خیرین شهرسـاز و فرهنگ سـاز و مشـارکت پلیس راهور اسـتان فارس
در بلـوار امیرکبیر شـیراز اجرا شـد.
سـرگرد عبدالعظیم مباشـری کارشـناس ارشـد اداره آموزش و فرهنگ ترافیک
پلیـس راهنمایـی و رانندگی اسـتان فارس در هشـتمین مرحلـه از طرح تجلیل
از راننـدگان قانونمـدار در سـطح معابـر درون شـهری کالنشـهر شـیراز کـه به
همـت مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنگ سـاز و همـکاری همیـاران مهربان
ترافیـک انجـام شـد ،درخصـوص برخـورد پلیـس بـا راننـدگان گفـت :مواجهـه
راننـدگان بـا پلیـس بیشـتر در مسـائل قهـری و ایسـتایی اسـت و بـه ایـن دلیل
ً
راننـدگان بعضـا پلیـس را مقابـل خـود می بینند.
وی افـزود :اجـرای ایـن طـرح ،علاوه بـر فرهنـگ سـازی و ایجـاد نظـم و
انضبـاط بیشـتر در رانندگـی ،فرصتـی اسـت تـا مـردم بدانند که پلیـس در همه
جـا در کنـار آنهـا و بـا آنهاسـت.
سرگرد مباشری گفت :امیدواریم به زودی شاهد رشد چشمگیر فرهنگ سازی
در حوزه ترافیک و کاهش تصادفات و خسارات جانی و مالی باشیم.
کارشـناس ارشـد اداره آمـوزش و فرهنـگ ترافیـک پلیـس فارس بیـان کرد :با
توجـه بـه آمـار دقیـق از دوربینهـای نظارتی و هوشـمند ،معبـر بلـوار امیرکبیر
بـه عنـوان معبری اسـت که بیشـترین تخلفـات منجر بـه حادثه های خسـارتی
در آن اتفـاق افتـاده اسـت و همچنیـن ورودی و خروجـی شـیراز بـه سـمت
جنـوب اسـت ،کـه امیدواریـم اجـرای ایـن طـرح بـه عنـوان الگـوی ترافیکـی
مؤثـر بـرای همـه راننـدگان باشـد و به جایی برسـیم کـه کلیه راننـدگان به دلیل
اجـرای اصولـی قوانیـن و مقـررات راهنمایـی و رانندگـی شایسـته تقدیر باشـند.
سـرگرد مباشـری در ادامـه افـزود :همیـاران مهربـان ترافیـک بـا سـازماندهی
مطلـوب ،تحـت مدیریـت مجمع خیرین شهرسـاز و فرهنگ سـاز چندین سـال
اقـدام بـه همـکاری و تعامل با پلیس راهور شـیراز نموده انـد و در چهارراه های
پرتـردد و هسـته اصلـی مرکـزی شـهر شـیراز در سـاعات بـار ترافیکی دسـت و
بـازوی توانمنـدی بـرای پلیس راهور هسـتند.
ً
وی بـه ماموریتهـای گاها سـنگین پلیـس و عدم نیروی انسـانی کافی در این
حـوزه اشـاره نمـود و تصریـح کـرد :همیـاران مهربـان ترافیـک طـی دورههای
آموزشـی کـه توسـط پلیـس راهـور گذراندهانـد ،در بخـش مرکزی شـهر شـیراز
در روان سـازی ترافیـک ،بـه نظـم دهـی ترافیـک کمـک شـایانی نمودهانـد و
بـا توجـه بـه پیـروی مـردم از راهنمایی هایشـان و جلوگیـری از بینظمیهـای
ترافیکـی ،حضـور آنهـا در سـطح شـهر ،اقدامی بسـیار پسـندیده و قابـل تقدیـر
اسـت و ایـن همـکاری همچنـان ادامـه خواهد داشـت.
سـیروس پـاک فطـرت عضو هیـأت مدیـره مجمع خیریـن شهرسـاز و فرهنگ
سـاز گفـت :مشـکالت فرهنگـی جامعـه از جملـه مهـم تریـن دغدغه هـای
مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز اسـت کـه در ایـن راسـتا کمـک بـه

ارتقـای سـطح فرهنـگ ترافیـک از ابتـدا در دسـتور کار مجمـع بـوده اسـت.
پـاک فطـرت اضافـه کـرد :تـا کنـون بیـش از  ۳۵۰نفـر در طـرح همیـاران
مهربـان ترافیـک آمـوزش دیـده انـد و از ایـن تعـداد  ۱۵۰نفـر سـاعی از اقشـار
جامعـه در تقاطع هـای پرتـردد شـهر شـیراز فرهنـگ فرامـوش شـده ترافیک را
به شـهروندان شـیرازی یادآور شـده و فرهنگی که شایسـته شـهر شـیراز اسـت
را آمـوزش و ارتقـا می دهنـد.
وی افـزود :ایـن مجمـع تاکنـون خدمات زیادی در سـطح شـهر شـیراز به اجرا
درآورده ،کـه از آن جملـه برنامـه تقدیـر از رانندگان منضبط و قانون مدار اسـت
کـه علاوه بـر تشـویق و ترغیـب دیگـر راننـدگان در راسـتای رعایـت قوانیـن
راهنمایـی و رانندگـی ،معرفـی ایـن طـرح الگویی فرهنگـی برای اقشـار جامعه
است.
وی بـه همـکاری مطلـوب پلیـس راهـور شـیراز بـا مجمـع خیریـن شهرسـاز و
فرهنـگ سـاز و همیـاران مهربـان ترافیـک اشـاره نمـود و گفـت :همـکاری
مناسـب ایـن دو مجموعـه و نتایـج مطلـوب حاصلـه ،از جملـه نظـم وانضبـاط
بیشـتر در رانندگـی ،موجـب شـد تـا هشـتمین مرحلـه از طـرح تجلیـل از
راننـدگان قانـون مـدار اجـرا گـردد.

وی گفـت :ایـن تجلیـل دارای ارزش معنـوی بسـیار چشـمگیری اسـت و
راننـده ای کـه بـه واسـطه رعایـت قوانیـن و مقـررات توسـط پلیـس راهنمایی و
رانندگـی و مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز شـیراز تجلیـل می شـود،
می توانـد سـفیر خوبـی در شـهر باشـد.
سـیروس پـاک فطـرت در ادامـه افـزود :معتقـدم در شـهر شـیراز کـه شـهر
فرهنـگ و ادب اسـت بیشـتر راننـدگان قانـون مدارنـد و در ایـن طـرح تنهـا از
بعضـی راننـدگان بـه عنـوان نمونـه تجلیـل می گـردد.
وی ابـراز امیـدواری نمـود کـه ایـن طرح هـا بتوانـد سـطح فرهنـگ رانندگی در
شـیراز را بـه جایـی برسـاند که تمـام رانندگان بـه عنـوان رانندگان نمونـه و الگو
در سـطح اسـتان و کشـور معرفـی گردند.
گفتنـی اسـت ایـن برنامـه در بلـوار امیرکبیـر زیـر پـل امـام حسـن مجتبـی(ع)
اجـرا شـد و از راننـدگان قانـون مـدار کـه چهـار آیتـم :بسـتن کمربنـد ایمنـی
 ،عـدم اسـتفاده از گوشـی همـراه ،رانندگـی بیـن خطـوط و رعایـت فاصلـه بـا
خودروهـای دیگـر را رعایـت کردنـد؛ توسـط همیـاران مهربـان ترافیـک بـا
تندیـس نشـان مهربانـی مجمـع خیرین شهرسـاز و فرهنگ سـاز شـیراز و یک
جلـد دیـوان حافـظ قدردانـی شـد.

استاندار فارس:

مجامع شرکتهای سهام عدالت برای رفع مشکالت برگزار شود
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس یکـی از دالیـل مشـکالت مربـوط بـه
سـهام عدالـت را تعییـن نشـدن مدیـر عامـل و اعضـای
هیـأت مدیـره ایـن شـرکتها برشـمرد و گفـت :بـرای
حـل ایـن مشـکل بایـد برگـزاری مجامـع شـرکتهای
سـرمایهگذاری سـهام عدالـت اسـتانها و نحـوه انتخاب
اعضـای هیـأت مدیـره در دسـتور کار شـورای عالـی
بـورس قـرار گیـرد.
محمد هـادی ایمانیـه در دیـدار بـا احسـان خانـدوزی
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی افـزود :بهرهمنـد نشـدن
سـهامداران روش غیرمسـتقیم
بیـش از  ۲میلیـون نفر از
ِ
اسـتان فـارس از منافـع سـهام عدالت یکی از مشـکالت
وبـه دلیـل انتخـاب نشـدن مدیرعامـل و اعضـای هیـأت
مدیره شـرکت های سـرمایه گذاری سـهام عدالت اسـت.
در ادامه پیگیری مسـائل و مشـکالت اسـتان در سـطوح
ملـی ،اسـتاندار فـارس بـا احسـان خانـدوزی ،وزیـر امـور
اقتصـادی و دارایـی دیـدار کـرد و در این نشسـت به بیان
مسـائل و مشـکالت حـوزه اقتصـادی اسـتان و ارائـه
راهکارهـا و پیشـنهادهایی در ایـن زمینـه پرداخـت.
ایمانیـه بـا اشـاره بـه اینکـه حقـوق دولتـی و مالیـات ۲۱
واحـد معدنـی اسـتان فارس در خـارج از اسـتان پرداخت
میشـود ،دلیـل ایـن موضـوع را قـرار داشـتن آدرس
پسـتی واحدهـای مذکور در اسـتانهای دیگر دانسـت و
اظهـار کـرد :انتقـال دفاتـر مالی معـادن فعال به اسـتان
فـارس زمینـه بهره منـدی اسـتان از درآمدهای ناشـی از
فعالیـت آنهـا را فراهـم میکنـد کـه بـی تردیـد در ایجاد و
یا افزایش زیرسـاختهای توسـعه اسـتان اثرگـذار خواهد
بود.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه نبـود مشـوقهای
منطقـهای بـرای ارائـه بـه سـرمایهگذاران خارجـی
در اسـتان بـه ویـژه بـرای سـرمایهگذاران ایرانـی و
فارسـی های مقیـم کشـورهای جنـوب خلیـج فـارس،
سـرمایه گـذاری را بـا موانعـی مواجـه کرده اسـت ،اضافه

کـرد :بـه رغـم وجـود مشـوقهای قانونـی همچـون
معافیت هـای مالیاتـی گمرکـی و غیـره ایـن مشـوقها
اعمـال نمیشـود.
ایمانیـه ادامـه داد :ارائـه مشـوقهای بومـی و منطقهای
نظیـر اختیـار حـق انتفـاع اراضی واگـذاری زمیـن دولتی
رایـگان ،معافیتهـای مالیاتـی و گمرکـی خـاص ،اجـازه
صـدور مجوزهـای مربـوط بـه خدمـات دولتی بـه صورت
بینـام و  ...زمینـه را بـرای هدایـت سـرمایه های خارجی
بـه سـمت پروژههـای اولویـتدار اسـتان فراهـم خواهـد
کرد.
وی همچنیـن خواسـتار توجـه به نظرات تخصصی سـتاد
تجهیـز درآمـد هر اسـتان بـرای تعیین پایه هـای درآمدی
اسـتانها در زمـان تنظیـم الیحـه بودجـه سـاالنه
شد.
مشـکالت مرتبـط بـا بانکهـای خصوصـی و موسسـات
مالـی و اعتبـاری نظیـر عـدم مشـارکت در تامیـن مالـی
طرحهـای اقتصـادی و طرح های سـرمایه گذاری،پایین
بـودن سـقف اختیـارات ایـن بانک هـا در پرداخـت

تسـهیالت ،خـروج منابـع مالـی ایـن بانکهـا از اسـتان،
عـدم حضـور در جلسـات کمیسـیون هماهنگـی بانکها
و عـدم ارائه آمـار مصارف و منابع بانکی بـه مراجع ذیربط
از دیگـر موضوعاتـی بود که اسـتاندار فارس به آن اشـاره
کـرد و در بیـان راهکاراهـای پیشـنهادی بـرای رفـع ایـن
مشـکالت افـزود :بازنگـری در قوانیـن و مقـررات ناظـر
بـر فعالیـت بانکهـای خصوصـی امـری الزامی اسـت.
ایمانیـه همچنیـن از عدم اسـتفاده از خبـرگان اقتصادی
در ترکیـب هیئـت خبـرگان بانکـی و اقتصادی اسـتان به
منظـور حـل و فصـل مشـکالت بنگاههـای اقتصـادی و
تولیـدی انتقـاد کـرد و گفت :بـی تردید حضـور نمایندگان
ارشـد اقتصـادی اسـتاندار در ترکیـب هیئـت خبـرگان
مـورد وثـوق بانکـی و اقتصـادی اسـتان بـه ویـژه معـاون
هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری و مدیـر کل امور
اقتصـادی و دارایـی اسـتان در رفع مشـکالت منطقهای
ایـن حـوزه موثـر خواهـد بود.
وی همچنیـن خواسـتار بازنگـری در سـاختار کمیسـیون
هماهنگـی بانک هـای اسـتان شـد و افـزود :ترکیـب
کمیسـیون بایـد بـا عضویـت مدیـر کل امـور اقتصـادی
و دارایـی اسـتان بـه نمایندگـی از وزیـر امـور اقتصـاد و
دارایـی بـه عنـوان رئیـس کمیسـیون ،رئیـس امور شـعب
بانـک ملـی اسـتان به عنـوان دبیر کمیسـیون و عضویت
مدیـران همـه بانک هـای دولتـی خصوصی و موسسـات
مالـی و اعتبـاری اسـتان اصلاح شـود.
منطقـه ویـژه اقتصـادی الرسـتان و لـزوم ارائـه ضمانـت
نامـه بانکـی معـادل هزینـه الزم بـرای ایجـاد زیرسـاخت
و ثبـات تـوان مالـی ایـن منطقـه بـه منظـور اجـرای
زیرسـاختها در یـک سـوم اراضـی منطقـه ویـژه
اقتصـادی از دیگـر مـواردی بـود کـه اسـتاندار فـارس در
ایـن جلسـه مطـرح کـرد.
بـه اعتقـاد ایمانیه حـذف مقررات زائد و طـرح موضوع در
هیـأت مقرراتزدایـی و تسـهیل صدور مجوزهای کسـب
و کار راهـکار رفـع مشـکالت در منطقـه ویـژه اقتصـادی

الرسـتان است.
تسـریع در فراینـد پرداخـت سـهم عـوارض آالیندگـی
منطقـه عسـلویه بـه شهرسـتان های مهـر و المـرد بـر
اسـاس مصوبـه قانونی از دیگـر مواردی بود که اسـتاندار
فـارس در دیـدار خـود با وزیـر اقتصاد دارایی بـه آن تاکید
کرد.
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی در ایـن دیـدار ضمـن
اسـتقبال از پیشـنهادهای اسـتاندار فـارس قـول مسـاعد
داد تالش هـا و پیگیری هـای الزم بـرای تحقـق
راهکارهـای ارائـه شـده انجـام شـود.
پیـام اسـتاندار فـارس بـه مناسـبت روز جهانـی
معلـوالن
پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری فـارس همچنیـن
پیـام محمد هـادی ایمانیـه اسـتاندار فـارس بـه مناسـبت
پاسداشـت روز جهانـی معلـوالن را منتشـر کـرد.
متـن پیـام بـه ایـن شـرح اسـت :معلولیـت محدودیـت
نیسـت .ایـن جملـه ای آشـنا برای هر شـنونده اسـت اما
عزیـزان معلـول ضمـن درک ایـن موضـوع با تمـام وجود
سـازگاری و مبـارزه خودشـان را در شکسـتن مشـکالت
زندگـی بارهـا نشـان داده انـد تـا جائـی کـه علـی رغـم
محدودیـت بارهـا از دیگـر افـراد حضـور درخشـان تـر
و پـر رنـگ تـری در جهـت رشـد جامعـه داشـته و ایـن
انسـان های متواضـع و توانـا هـر یـک بـازوی توانمنـد
حرکـت چرخ هـای سـنگین مسـئولیت های اجتماعـی
جامعـه خویـش اند.اینجانـب ضمـن پاسداشـت ایـن روز
و تبریـک آن بـه همـه معلـوالن و خانوادههـای محتـرم
و صبـور آنـان از دسـتگاههای اجرایـی می خواهم،توجـه
ویـژه به مبلمان شـهری مطلـوب ،مناسبسـازی محیط
بـرای ایـن عزیـزان و رفـع مشـکالت آنـان را در دسـتور
کار داشـته باشـند .باشـد تـا بـه ایـن طریـق بتوانیـم هـر
یـک بـه سـهم خویـش یـاری رسـان ایـن عزیـزان در راه
شکسـت مشـکالت شـان بـرای فعالیـت سـازنده تـر در
اجتمـاع باشـیم.

مدیر كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

ثبت سرعت متوسط لحظه ای در جاده های فارس اجرایی شد
عصرمردم:
مدیـر كل راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای اسـتان
فـارس گفـت :تا پایـان سـال  1400تعـداد سـامانه های
ثبـت تخلفـات سـرعت در محورهای اسـتان بـه بیش از
 200دسـتگاه خواهـد رسـید.
علیرضـا سـیاهپور اظهـار داشـت :در حال حاضـر تعداد
 153سـامانه دارای كـد پلیس در محورهـای مواصالتی
اسـتان فعـال هسـتند كـه نسـبت بـه اعمـال جریمـه بـر
وسـایل نقلیـه خاطی اقـدام می كنند و  47سـامانه جدید
نیـز آمـاده بهـره بـرداری بـوده كـه در مجمـوع تـا پایـان
سـال جـاری بـه بیـش از  200دسـتگاه می رسـد.
وی افـزود :ایـن سـامانه ها قابلیـت تشـخیص انـواع

تخلفـات از جمله سـرعت لحظه ای غیـر مجاز در محل
نصـب سـامانه ،سـرعت غیـر مجـاز متوسـط در طـول

مسـیرها و بیـن دو سـامانه ،تخلـف عـدم تـردد از بیـن
خطـوط و عـدم رعایت فاصلـه طولی با خـودروی جلویی
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را دارنـد .مدیـر كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای
اسـتان فـارس بـا تأكید بـر اجرای ثبت سـرعت متوسـط
از ابتـدای آبـان مـاه سـال جـاری در جاده هـای اسـتان
خاطـر نشـان كـرد :راننـدگان عزیـز می بایسـت توجـه
داشـته باشـند كـه رعایـت سـرعت مطمئنـه در محـل
نصـب دوربین هـا كافـی نیسـت و در تمـام طول مسـیر،
میانگین سـرعت بین دو سـامانه نیز محاسـبه می شـود.
علیرضـا سـیاهپور در پایـان گفـت :یكـی از تخلفـات
حادثـه سـاز در ترددهـای جـاده ای تخطـی از سـرعت
مطمئنـه اسـت كـه نصـب دوربین هـای نظارتـی و ثبـت
تخلـف عاملـی بسـیار مهـم در كاهـش ایـن تخلـف
محسـوب مـی گـردد.

آفت سرخرطومی حنایی به جان نخلستانهای گراش فارس افتاد
مدیر جهاد کشاورزی گراش فارس گفت :آفت سرخرطومی حنایی ۶۱،اصله نخل را
در این شهرستان آلوده کرده و کل نخلستانهای این ...

پایان آذرماه سال جاری آخرین مهلت تحویل سوخت به
ماشین های كشاورزی فاقدپالك
عصرمردم:
رئیـس اداره روابـط عمومی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس گفت:بـر
اسـاس مصوبـه سـتاد پیشـگیری ومبـارزه باقاچـاق كاال و ارز كشـور ،پایـان
آذرمـاه سـال جـاری آخرین مهلت تحویل سـوخت به ماشـین های كشـاورزی
فاقـد پلاك خواهـد بود.
علیرضـا واحـدی پـور افـزود :پـس از آن تاریـخ سـهمیه سـوخت از طریـق
ً
سـامانه "سـدف" صرفـا بـه تراكتورها و كمباین هـای پالك دار شـده تخصیص
مـی یابد.
وی گفـت :بـا توجـه بـه گزارش هـای هفتگی پیشـرفت طـرح ،تاکنـون حدود
یـازده هـزار پرونـده بدین منظور درسـطح این اسـتان تشـكیل شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـوول از کلیـه صاحبـان ماشـین های کشـاورزی که تاکنون اقـدام نکرده اند درخواسـت کـرد ترتیبی
اتخـاذ نماینـد تا در اسـرع وقت در وقـت باقیمانده اقـدام کنند.
پرداخت کمک بالعوض به دامپروران آسیب دیده تحت حمایت کمیته امداد
معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امـداد فـارس از ارایـه کمک بالعـوض به طرح های آسـیب دیـده دامداری
اجـرا شـده مددجویـان تحـت حمایت این نهـاد در اسـتان خبر داد.
سـید اسـماعیل جـوادی حقیقـی ،معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امـداد فـارس از ارایه کمـک بالعوض به
طرح هـای دامـداری اجـرا شـده مددجویـان تحـت حمایـت ایـن نهـاد در اسـتان خبـر داد و گفـت :بـا توجـه بـه
اشـتغال تعـدادی از مددجویـان در سـنوات اخیـر بـه دامپـروری و بـا توجـه بـه بـروز پدیده خشکسـالی در کشـور،
ً
کمبـود ،گرانـی و کاهـش کیفیـت علوفه (اعم از مراتع و کنسـتانتره) کامال مشـهود اسـت که این موضوع سـبب
بـروز مشـکالت عدیـدهای بـرای این طرح ها شـده اسـت.
وی در ادامـه افـزود :در همیـن راسـتا از سـوی ایـن نهـاد مقـدس و بـه منظـور پایدارسـازی مشـاغل مددجویـان
تحـت حمایـت ،بـه طرحهـای آسـیبدیده دامپـروری بـا تامین نهـاده دامـی ،واکسیناسـیون  ،بیمـه دام  ،تامین
کنسـانتره ،تلقیـح مصنوعـی ،تامیـن مخزن وجایـگاه آب وهمچنین مشـاوره جهت اخذ شناسـه یکتا کمک های
بالعوض ارایه شـده اسـت.
جـوادی خاطرنشـان کـرد :بـرای هـر طـرح آسـیب دیـده دامـداری مبلـغ  3الـی  5میلیـون تومـان بـه صـورت
بالعـوض تصویـب شـده و بـه ازای هـر طـرح دامـداری آسـیب دیـده نیـز  10میلیـون تومـان تسـهیالت
قرض الحسنه از محل منابع امدادی در نظر گرفته شده است.
وی بـا اشـاره بـه طرح هـای دامپـروری اجـرا شـده در اسـتان گفـت :در  8ماهـه امسـال  2866طـرح دامپروری
در فـارس اجـرا شـده اسـت .کـه بـرای تعـدادی از طرح های آسـیب دیده مبلـغ پنج میلیـارد تومان در نظـر گرفته
شـده اسـت کـه تـا پایـان سـال در  3مرحلـه بـه مجریـان طرح هـای دامـداری ارایه می شـود کـه تاکنـون مبلغ 2
میلیـارد تومان پرداخت شـده اسـت.
معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امـداد فـارس در پایـان اضاقـه کرد :بـا توجه به وجـود پدیده خشکسـالی در
اسـتان سیاسـت های امـداد بـر کاهـش اجـرای طـرح دامپـروری بـه شـیوه سـنتی وبومی می باشـد.لذا تاکیـد بر
اجـرای طرح هـای دامپـروی اصلاح نـژاد شـده بـا بهـره وری خوب وکـم هزینـه در اولویت اسـت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعالم کرد:

سرعت سرایت پذیری سویه جدید کروناویروس بسیار باال است
مهر:سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی شـیراز از
سـرعت سـرایت پذیـری باالی سـویه جدیـد کروناویـروس در آفریقا خبـر داد و
بـر پایبنـدی جـدی تـر بـه رعایـت پروتکل ها تاکیـد کرد.
دکتـر وحیـد حسـینی در نشسـت روزانـه مدیریـت بیمـاری کرونـا در علـوم
پزشـکی شـیراز ،گفـت :سـویه جدیـد کرونـا ویـروس در آفریقـای جنوبـی از
سـرعت باالی سـرایت پذیری و بیماری زایی برخوردار اسـت و ورود این سـویه
جدیـد بـه کشـور و اسـتان دور از انتظـار نیسـت.
او بـا اشـاره بـه توانمندیهـای دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در مقابلـه
بـا بحرانهـا بـه ویـژه کرونـا ویـروس ،از آمادگـی کامـل مجموعـه دانشـگاه،
بیمارسـتانها و مراکـز درمانـی اسـتان در ارائـه خدمـات درمانـی خبـر داد و افـزود :ورود احتمالـی سـویه جدیـد
کرونـا ویـروس آفریقـای جنوبـی بـه کشـور ،وضعیـت نگـران کننـده را ایجـاد میکنـد کـه تنهـا راه مقابلـه بـا آن
مشـارکت عمومی بـا مجموعـه سلامت اسـت.
دکتـر حسـینی بـا اشـاره بـه تالشهـای مجموعـه دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه
زیرسـاختهای فراهـم شـده در زمینـه انجام سـریع واکسیناسـیون بـرای حفظ سلامت عمومی جامعـه در برابر
ایـن بحـران ،همـکاری مـردم میتوانـد مانند سـد دفاعی محکمـی از مواجهه بـا بحرانهای تازه پیشـگیری کند.
سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز تسـریع در واکسیناسـیون ،در کنـار رعایـت شـیوه نامههای بهداشـتی
در برابـر سـویه های مختلـف کرونـا ویـروس را در پیشـگیری از ابتلاء و مـرگ ناشـی از کرونـا و یـا کاهش شـدت
بیمـاری مؤثر دانسـت.
او ادامـه داد :در شـرایطی کـه بیشـتر افـراد جامعـه در برابر این بیماری واکسـینه شـدهاند ،آمارها نشـان میدهد
پیامدهـای ناگـوار کرونـا بیشـتر افـرادی را درگیر کرده کـه هنوز موفق به دریافت واکسـن نشـدهاند.
دکتـر حسـینی اثربخشـی واکسیناسـیون علیـه بیمـاری کوویـد  ۱۹را موجـب جلوگیـری از بسـتری و مـرگ و میر
ناشـی از ایـن بیمـاری دانسـت و گفـت :در ایـن شـرایط الزم اسـت تمامی افـراد بـاالی  ۱۲سـال بـرای دریافـت
واکسـن علیـه بیمـاری کوویـد  ۱۹مراجعـه کـرده و ضمن حفظ سلامت خـود ،در دسـتیابی به ایمنـی عمومی در
برابـر ایـن بیماری سـهیم شـوند.
سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز همچنیـن خواسـتار همـکاری بیشـتر مسـؤوالن دسـتگاههای اجرایی
اسـتان در خصـوص رعایـت کامـل پروتکلهـای بهداشـتی در اصنـاف و اماکـن پـر تردد شـد.

آفت سرخرطومی حنایی به جان نخلستانهای گراش فارس افتاد
ایرنـا :مدیر جهاد کشـاورزی گراش فارس گفت :آفت سـرخرطومی حنایی۶۱،
اصلـه نخـل را در این شهرسـتان آلوده کـرده و کل نخلسـتانهای این منطقه
را تهدیـد میکند.
حسـن مـرادی روز چهارشـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنـا اظهـار داشـت :بـه طـور
نسـبی و بـا گسـترش بیمـاری یک هـزار و  ۴۰۰هکتـار از کل سـطح نخیالت
اعـم از دیـم و آبـی ایـن شهرسـتان هم اینـک درگیر آفـت سـرخرطومی حنایی
شـده است.
وی بـا بیـان اینکـه شهرسـتان گراش بـه عنوان پایه کشـوری در اجـرای طرح
شـکار انبـوه و مبـارزه بـا ایـن آفـت انتخـاب شـده اسـت ،گفـت :کار پایـش و
انجـام روش هـای تلفیقـی مبارزه بـا آفت سـرخرطومی حنایی در قالب دوره های آموزشـی و با حضور کارشناسـان
بـرای نخلـداران و کشـاورزان منطقـه در حال انجام اسـت.
مرادی گفت ۳۶ :اصله درخت مرمت و احیا و  ۲۵مورد به دلیل آلودگی شدید امحا شده است.
مدیـر جهـاد کشـاورزی گـراش اظهـار داشـت :تشـخیص تیمـار یـا امحا کـردن نخـل آلوده بـر عهده کارشـناس
اسـت و اجـرا نکـردن بموقـع آن باعت تشـدید خطر و خسـارت بیشـتر به نخلسـتان های شهرسـتان خواهد شـد.
مـرادی اضافـه کـرد :تیمـار نخـل آلـوده و حفاظـت از نخلسـتان در برابـر ایـن آفت مهمتریـن هدف اسـت اما در
برخـی مواقـع بـه خاطر پیشـروی زیـاد الرو سـرخرطومی به داخل نخـل و حجم بـاالی آلودگی چـاره ای جز امحا
و آتـش زدن نخـل آلوده نخواهیم داشـت.
وی گفـت :تشـخیص آلـوده شـدن نخـل به این آفـات در مراحل اولیه بسـیار مشـکل و در تخصص کارشناسـان
و افـراد بـا تجربـه اسـت و باغـداران زمانـی متوجه این آفت می شـوند کـه دیگر دیر شـده و آفت نفـوذ عمقی زیاد
بـه داخل تاج نخل داشـته اسـت.
مـرادی بیـان کـرد :ترشـح شـیرابه قهـوه ای از محـل سـوراخ های روی تنـه نخـل ،انتشـار بـوی لهیدگـی و
پوسـیدگی از نخـل  ،شـنیدن صـدای تغذیـه الرو از داخـل تنـه درخـت و مشـاهده بافـت گیاهـی جویـده شـده
همچـون خـاک اره در محـل سـوراخ های روی تنـه درخت کـه در واقع کانال هـای نفوذ الرو و آفت بـه داخل تنه
درخـت اسـت ،از نشـانه های ایـن آفـت اسـت.
وی از نخلـداران خواسـت بـرای حفـظ نخلسـتان های شهرسـتان در صـورت مشـاهده هرگونـه عالئم مشـکوک
بـه کارشناسـان مدیریت اطلاع دهند.
ایـن حشـره وارد ٔ
تنـه درخـت خرما میشـود( پاجوشهـا ) و تونلهایی را در داخـل تنه درخت خرمـا ایجاد میکند
و بعـد از بلـوغ شـروع بـه تخمگـذاری میکند و قادر اسـت تـا بیش از ۲۰۰تـا  ۳۰۰تخم بگذارد و به سـرعت تکثیر
ً
شـود .تخمگـذاری مادههـا غالبـا در تـاج نخـل ،در محـل اتصـال برگهـای جـوان بـه سـاقه یـا در قسـمتهای
زخمی تنـه انجـام میشـود.چرخه کامـل زندگـی در حـدود  ۱۰تـا  ۷هفتـه طـول میکشـد .حشـرات بالـغ قـدرت
پـرواز باالیـی دارنـد و میتواننـد تـا چندیـن کیلومتر پـرواز کنند .بعـد از نابود کردن درخت به سـمت درختان سـالم
پـرواز میکننـد تـا چرخـه جدیدی ایجـاد کنند.
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برنامه غذایی روزهای آلودگی هوا

مهر :رئیس اداره تغذیه بیمارســتان مسیح دانشــوری ،مصرف برخی مواد غذایی را باعث
تقویت سیســتم ایمنی ،تنفسی ،گوارشی و قلبی و کاهش آسیب های ناشی از آالینده ها در
بدن عنوان کرد.
منصور رضایی ،کودکان ،ســالمندان ،مادران باردار و بیماران قلبی ریوی را از گروههای در
معرض خطر در آلودگی هوا عنوان کرد که بیشتر از سایر افراد آسیب میبینند و با استفاده از
تدابیر تغذیهای میتوان اثرات مضر آلودگی هوا را در آنها تا حدی کاهش داد.
وی با اشــاره به عوارض نامطلوب آالیندههای موجود در هوا بر سلولهای بدن گفت :در
حالت عادی سیستم دفاعی بدن توسط اندامهای دفعی نظیر کلیه ،روده ،ریه و پوست با کمک
برخی مواد مغذی ســلولها را از آســیبهای بیرونی محافظت میکند .اما با افزایش میزان
آالیندهها ،بدن نمیتواند با این اثرات مبارزه کند و ســاختمان و عمل سلولهای بدن توسط
رادیکالهای آزاد تخریب میشود.
رضایی ،مصرف بیشــتر آنتی اکســیدانها را باعث جلوگیری از آسیب رادیکالهای آزاد و
تخریب سلولهای حیاتی بدن برشمرد و از منابع غذایی آنتی اکسیدانی به ویتامینهای C ,
 ،Eکاروتنوئیدها ،سلنیوم و پلی فنول ها اشاره کرد و عملکرد هر یک از آنها را تشریح کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به نقش مهم آنتی اکسیدانی
ویتامیــن  E؛ روغنها را غنیترین منبع این ویتامین برشــمرد که بــا حرارت پختن از بین
نمیرود اما سرخ کردن باعث تخریب آن میشوند.
در طبخ و فرآوری غذاها از روغنهای گیاهی استفاده شود
وی با اشاره به روغنهای گیاهی نظیر سویا ،آفتابگردان و جوانه گندم به عنوان منبع غنی
این ویتامین توصیه کرد :در طبخ و فــرآوری غذاها حتم ًا از انواع روغنهای خوراکی گیاهی
استفاده شود .گرچه روغن ماهی ،روغن زیتون و انواع مغزها به عنوان منابع خوب این ویتامین
به شمار می آیند اما نباید بیش از نیاز مصرف شوند زیرا منجر به اضافه وزن یا چاقی میشوند.
رضایی ،سبزیها و میوههای تازه را منبع ویتامین Cبرشمرد و افزود :این ویتامین به دلیل
وجود آنتی اکسیدان باعث افزایش مقاومت به عفونتها و افزایش جذب آهن میشود و نسبت
به حرارت ،نور و محیط قلیایی بسیار حساس است.
به گفته وی ،مهمترین منابع ویتامین  Cشامل مرکبات ،فلفل سبز ،کلم بروکلی ،گل کلم،
کلم برگ ،گوجه فرنگی ،سبزیجات برگی شکل سبز (سبزی خوردن) ،اسفناج ،کیوی ،طالبی،
توت فرنگی و ســیب زمینی است و برای حفظ ویتامینهای موجود باید میوهها و سبزیها تا
حد امکان به صورت خام و تازه مصرف شوند.
در آلودگی هوا روزانه حداقل  ۳واحد سبزی و  ۲واحد میوه مصرف کنید
این دکترای تخصصی علوم تغذیه و رژیم درمانی بیمارســتان دکتر مسیح دانشوری تاکید
کرد :افراد در برنامه غذایی روزانه خود به ویژه در شــرایط آلودگی هوا حتم ًا از ســبزیها و
میوههای فصل اســتفاده کرده و روزانه  ۳تا  ۵واحد از گروه ســبزیها و  ۲تا  ۴واحد از گروه
میوههــا را در برنامه غذایی خود قرار دهند .به گفتــه رضایی ،هر واحد میوه معادل یک عدد
میوه متوسط یا نصف لیوان آب میوه تازه یا یک چهارم میوه خشک است .همچنین هر واحد
سبزی معادل یک لیوان سبزی خام برگی (سبزی خوردن یا کاهو) یا نصف لیوان سبزی پخته
یا خردشده ،یا یک عدد گوجه فرنگی یا پیاز متوسط است.
وی ،بتاکاروتن را یکی از کاروتنوئیدهای مهم وپیش ســاز ویتامین Aبرشمرد و سبزیها
و میوههــای رنگی ســبز ،زرد و نارنجی مانند هویــج ،کدو حلوایی ،کلم بروکلی ،اســفناج،
گوجه فرنگــی ،انواع کلم ،طالبی ،هلــو و زردآلو ،موز را از منابع خــوب بتاکاروتن ذکر کرد.
وی با اشــاره به نقش مهم ویتامین Aبر سالمت بینایی و پوست خاطرنشان کرد :با توجه به
نقش مهم ویتامین  Aدر تقویت سیســتم ایمنی در شرایط آلودگی هوا باید در برنامه غذایی
خانوادهها انواع سبزیها و میوههای رنگی گنجانده شود.
سیب درختی دفع سرب از بدن را تسهیل میکند
رضایی ســیب درختی را منبع غنی پکتین عنوان کرد که از دسته فیبرهای محلول در آب
و باعث تســهیل دفع سرب از بدن است و افزود :از ســایر منابع پکتین میتوان به مرکبات
مثل پرتقال ،نارنگی ،لیمو و گریپ فروت ،توت فرنگی ،هویج و غالت سبوس دار اشاره کرد.
مصرف روزانه میوههای حاوی پکتین برای کاهش خطرات آلودگی هوا بســیار مهم است و
توصیه میشود حداقل یک سیب در طول روز مصرف شود.
وی دریافت ســلنیم را برای بهبود عملکرد آنزیمهایی که بتواند با شــرایط بد محیطی و
آســیب رسان به ســلولهای بدن مقابله کند ضروری دانست و ماهی ،گوشت قرمز ،غالت،
حبوبات ،تخم مرغ ،مرغ ،سیر ،زردچوبه و قارچ را حاوی این ماده ذکر کرد.
رئیس اداره تغذیه بیمارســتان مسیح دانشــوری ،ریزمغذی روی را از مواد مؤثر در تقویت
سیستم ایمنی بدن برشــمرد و گفت :انواع گوشت ،غالت و حبوبات خیسانده شده و ترجیح ًا
جوانــه زده به خصوص غالت ســبوس دار منابع سرشــار از روی هســتند و مصرف انواع
فراوردههای دریایی ،نخود ســبز ،عدس و جوانه گندم به دلیل اینکه از منابع خوب ریزمغذی
روی هستند ،توصیه میشود.
وی با بیان این مطلب که منیزیم در هوای آلوده موجب کاهش جذب فلزات سنگین مانند
کادمیوم و افزایش دفع ســرب میشــود گفت :انواع سبزیهای دارای رنگ سبز تیره غنی از
این ماده مغذی هستند .از دیگر منابع غذایی منیزیم نیز انجیر ،لیمو ،گریپ فروت ،ذرت زرد،
بادام ،گردو ،پســته ،مغزها ،آجیل ،سبزیجات برگی شــکل مثل کلم ،اسفناج ،جعفری ،کاهو،
برگ چغندر ،غالت سبوس دارو حبوبات مثل لوبیا و سویا هستند.
تأثیر مواد مغذی حاوی آهن و ید در کاهش تنگی نفس
رضایی مصرف ماهیهای روغنی سرشــار از اســیدهای چرب امــگا  ۳و پروتئین ,روی،
منیزیم ،سلنیوم ،آهن و ید را در کاهش تنگی نفس و اثرات زیان بار ترکیبات التهاب آور مفید
دانست و توصیه کرد :سرخ کردن ماهی با شعله مالیم باشد و ترجیح ًا به صورت بخارپز ،آب پز
و یا تنوری توصیه میشــود .افزودن انواع چاشنیها (آب لیمو و آب نارنج) به ماهی بخارپز و
تنوری و یا آب پز موجب بهبود طعم و مزه آن میشود.
به گفته وی ،چای ســبز با داشــتن مقدار قابل توجه آنتی اکسیدان تأثیر زیادی بر سیستم
ایمنــی دارد و باعث تقویت سیســتم ایمنی بــدن در مقابل بیماریهــای مختلف به ویژه
بیماریهای فصلی مانند ســرماخوردگی و آنفلوانزا در زمســتان ،اسهال و استفراغ در فصل
تابستان و حساســیتهای فصل پاییز و آلودگیها میشود و افزود :نوشیدن چای سبز باعث
آرامش و رفع التهاب و حساســیت دســتگاه تنفس میشود ولی باید توجه داشت که مصرف
بیش از حد آن میتواند مضر باشد.
مصرف روزانه حداقل دو لیوان شیر و مواد لبنی توصیه دیگر این متخصص تغذیه بود که
میتواند باعث کاهش عوارض ناشی از آلودگی هوا بر بدن و دستگاه گوارش شود.
توصیههای تغذیهای برای کاهش عوارض آلودگی هوا
این دکترای تخصصی علوم تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان مسیح دانشوری برای داشتن
برنامه غذایی مناسب که زیانهای آلودگی هوا را به حداقل برساند توصیه کرد:
حداقل  ۴۰۰گرم سبزی و میوه تازه موجود در فصل سرما در طی روز باید مصرف شود.
ســبزیها را بیشــتر به صورت تازه و خام مصرف کنید چون ویتامینهای آن به خصوص
ویتامین Cبیشتر حفظ میشود.
روزانه از شــیر و مواد لبنی کم چرب مثل ماســت و پنیر کم چرب به مقدار کافی مصرف
کنید.
حداقل  ۲تا  ۳بار در هفته ماهی مصرف کنید.
پرهیــز از مصرف تنقالت کم ارزش مثل چیپس و پفک و نوشــابههای گازدار زیرا باعث
اختالل جذب عناصر مفید در بدن میشــوند و میتوانند اثرات ســو آلودگی هوا را دوچندان
کنند.
پرهیز از مصرف سوسیس و کالباس و کنسروها به دلیل داشتن مواد شیمیایی و نگهدارنده
در شرایط آلودگی هوا و مصرف بیشتر مواد غذایی تازه و غیرصنعتی برای حفظ سالمتی افراد
در مواجهه با آالیندههای هوا.
مصرف میزان کافی آب و مایعات بدن در روز برای حفظ سالمت اندامهای دفعی و تسهیل
دفع سموم و مواد دفعی .بهتر است از شیر و لبنیات کم چرب و انواع میوه و سبزیهای فصل
سرما نظیر انار ،خرمالو ،به ،نارنگی ،پرتقال ،کیوی ،شلغم ،سیر و پیاز و انواع کلم ،چغندر پخته
و خام در انواع آش ،سوپ و خورش و البته آب و چای کم رنگ نیز بیشتر استفاده شود.
تهیه یک بسته غذایی به عنوان میان وعده سالم برای کودکان مهد کودکها ،پیش دبستانی
و سنین مدرسه شامل یک عدد میوه ترجیح ًا سیب یا مرکبات ،یک پاکت  ۲۰۰سی سی شیر و
یک بسته  ۵۰گرمی از انواع مغزهای تازه و بی نمک.
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خارش گلو و خستگی مفرط
از عالئم سویه «اومیکرون» است
مهر :بر اساس مطالعات اولیه ،خطر عفونت مجدد
کووید  ۱۹در نوع «اومیکرون» بیشتر است.
ســویه جدید کووید  ۱۹موسوم به Omicron
که در آفریقای جنوبی کشــف شد ،روز جمعه ( ۵آذر)
از سوی ســازمان بهداشــت جهانی به عنوان «نوع
نگران کننده» اعالم شد .شواهد اولیه نشان میدهد
که ممکن اســت خطر ابتالی مجــدد به اومیکرون
بیشتر باشد؛ یعنی افرادی که قب ً
ال به کووید  ۱۹مبتال
شدهاند راحتتر به اومیکرون مبتال میشوند.
دکتــر «آنجلیک کوتــزی» که اولیــن بار نوع
اومیکرون را شناســایی و عالئم آن را مشخص کرد،
میگوید« :این سویه تاکنون اثرات بسیار خفیفی در
بیماران ایجاد کرده اســت ،اما این عالئم با نوع دلتا
متفاوت هستند».
وی در ادامه افزود« :بیماران خستگی شدید ،بدن
درد و درد همراه با کمی سردرد ،خارش گلو به جای

گلودرد را بدون سرفه یا از دست دادن حس چشایی
یا بویایی گزارش کردهاند».
گفته میشود ســویه جدید به شدت جهش یافته
اســت .اما محققــان معتقدند داشــتن جهشهای
زیــاد به این معنا نیســت که ویروس ُکشــندهتر یا
خطرناکتــر خواهد بود .با این حال ،مهم اســت که
بدانیم آن جهشها چه میکنند .دانشمندان هنوز در
حال مطالعه بیشــتر این سویه و اثرات آن هستند تا
تشخیص دهند که آیا باعث بیماری شدیدتر میشود
یا قابلیت انتقال باالتــری دارد .برای فهم اینکه آیا
این نوع میتواند از واکســن یا مصونیت طبیعی فرار
کند ،باید منتظر ماند تا دادههای بیشتری ارائه شود.
کارشناســان و پزشــکان بر لــزوم ادامه پیروی
از رفتارهای پیشــگیرانه مانند اســتفاده از ماسک،
فاصله گذاری اجتماعی ،آزمایش قبل و بعد از ســفر
با جدیت بیشتر و نیاز به احتیاط بیشتر تأکید میکنند.

باشگاه خبرنگاران :زمانی که شما یک رژیم غذایی
جدیدی را شروع میکنید ،ممکن است هدف تان تنها
کاهش چربی باشد که میان بدن شما و شلوارتان قرار
گرفته و مزاحمت ایجاد کرده است؛ اما توجهی ندارید
که همین چربی اضافی میتواند ســامت شما را به
خطــر بیندازد .متخصصان حوزه ســامت میگویند
چربــی احشــایی (نوعی از چربی بــدن که در حفره
شکمی ذخیره میشود) برای سالمتی بسیار خطرناک
است.
«تریســتا بســت» متخصص تغذیــه در آمریکا
میگویــد :چربی احشــایی به چندیــن دلیل برای
سالمت خطرناک به شــمار میآید .نخست آنکه در
قســمت جلوی بدن حمل میشــود؛ جایی که فشار
قابل توجهی را بر قلب و دیگر اندامهای حیاتی ایجاد
میکند .همین امر سبب میشــود تا فرد در معرض
بیماری قلبی و ســکته مغزی و دیگــر بیماریهای
مزمن قرار گیرد .دوم آنکه اگر اجازه داده شــود این
چربــی همچنان بماند ،در اطــراف اندامها و بافتها
شــکل میگیرد و همین امر آب کردن این چربیها
را با مشــکل دچار کرده و از ســوی دیگر نیز خطر
بیماریهای مزمن را افزایش میدهد.
بهترین نکت ه این اســت که چربی احشایی اغلب
ممکن اســت ،تشــخیص داده نشــود و افرادی که
( BMIشاخص توده بدنی) ســالمی دارند ،احساس
ایمنی کاذبی در مورد ســامتی خود کنند؛ حال آنکه
ســامت و تندرســتی آنها در خطر است اما چطور
میتوان از شر چربی اضافی که ممکن است به چشم
هم نیاید خالص شــد؟ در این مطلب به توصیههایی
میپردازیم کــه متخصصان تغذیه بــرای گنجاندن
غذاهایی در رژیم معمول غذایی به منظور رها شــدن
از خطر چربیهای احشایی پس از  ۵۰سالگی دارند.
 -۱زیره سبز
اگر بــه دنبال راهــی برای کاهش تــوده چربی
احشایی هستید و از سوی دیگر نیز میخواهید طعمی

بهترین غذاها برای کاهش چربیهای احشایی
بعد از  ۵۰سالگی

ایســنا :رعایت رژیم غذایی مناسب ،برخورداری از
یک ســبک زندگی سالم و ســرمایه گذاری روی آن
عواملی است که سالمت کلی فرد را تعیین می کند و
در مقابل عدم توجه به این نکات ممکن اســت منجر
به بروز بیماری های مزمن شود که عوارض ناگهانی
نیز به همراه دارد.
بیماری های بسیاری وجود دارند که نیاز به توجه
و مراقبت بیشتری دارند .برخی از آنها به عنوان «قاتل
خاموش» شــناخته می شوند ،به این دلیل که ممکن
است عالئم آنها تشــدید شده و حتی گاهی به مرگ
ناگهانی منجر شوند.
روزنامــه «تایمزآو ایندیــا» در مطلبی به برخی از
بیماریهای کشــنده خاموش و روشهای پیشگیری و
کنترل آنها اشاره کرده است که عبارتند از:
فشــار خون باال :فشــار خون بــاال یکی از
خطرناک ترین مشکالت جســمی است که می تواند
منجر به ســایر بیماری های مزمن شود .برآوردهای
سازمان جهانی بهداشــت ( )WHOنشان می دهد
که  ۱.۲۸میلیارد بزرگســال  ۳۰تا  ۷۹ساله در سراسر
جهان به فشــار خون باال مبتال هســتند .دلیل اینکه
فشــار خون باال به عنوان یک قاتل خاموش در نظر
گرفته می شــود این اســت که بدون عالئم است و
زمانــی فرد به بیمــاری خود پی میبــرد که بیماری
پیشــرفت کرده اســت .این عارضه بر قلب و عروق
تاثیر می گذارد و فرد را مستعد ابتال به بیماری های
قلبی-عروقی جدی مانند حمله قلبی ،نارســایی قلبی
و ســکته می کند .در حالیکه تشــخیص این عارضه

مهر :یک مطالعه بین المللی بزرگ نشان می دهد
که از هر  ۱۰۰بیمار بســتری شده با کووید  ،۱۹یک
نفر دارای عوارض مغزی است .تحقیقات قبلی نشان
داده اســت که بهبودیافتگان از کوویــد  ،۱۹عالئم
عصبی و روانپزشکی طوالنی مدت دارند.
عالوه بر ایــن ،کووید  ۱۹میتوانــد باعث ایجاد
طیفی از عالئم عصبی و روانی شود.
یکی از عالئم آشــکار این بیماری از دست دادن
حس چشــایی یا بویایی اســت که نشــان میدهد
کروناویروس میتواند سیســتم عصبــی محیطی را
آلوده کند .اما این ویروس میتواند بر سیستم عصبی

را بــه غذاهای مورد عالقه خــود اضافه کنید ،اضافه
کردن زیره سبز را به دستورالعمل غذایی خود در نظر
داشته باشید.
تریتا بســت ،متخصص تغذیه میگوید :اســتفاده
مداوم و طوالنی مدت از زیره ســبز ممکن اســت با
تنظیم کردن انسولین بدن ،به کاهش رسوبات چربی
در سراســر بدن کمک کند؛ چرا که وقتی سلول ها،
بیش از حد گلوکز جذب میکنند ،بدن آن را به چربی
تبدیل میکند .حال انسولین کافی میتواند این مسأله
را کاهش دهد.
 -۲آرد موز سبز

ســعی کنید مقــداری «آرد مــوز ســبز» را در
دستورالعمل غذایی خود بجای آرد سفید بگنجانید.
«کارا الندائو» از متخصصان تغذیه و از بنیانگذاران
شــرکت  Uplift Foodدر این باره میگوید :آرد
موز ســبز را میتوانید به «اسموتی مغذی» خود و یا
کاســه «بلغور جو دو ســر» اضافه کرده و یا حتی در
قهوه خود مخلوط کنید.
 -۳لوبیای لوپینی
لوبیای لوپینی را چه به ســاالد خود اضافه کرده و
یا آنها را بخاطر پروتئین ،داخل ســوپ خود بریزید،
راهی ســاده و در عین حال خوشــمزه برای کاهش

بیماری های کشنده خاموش
و روشهای پیشگیری از آنها
دشوار است ،چکآپ مکرر و منظم فشار خون ،خوردن
غذاهای غنی از پتاسیم ،فیبر و پروتئین و مواد غذایی
کــم نمک در کنار حفظ وزن ســالم ،راه هایی برای
کاهش خطر ابتال به فشار خون باال هستند.
بیماری عروق کرونر :بسیاری از بیماری های
قلبــی تهدید کننده زندگی هســتند و بیماری عروق
کرونر یکی از آنهاست .بر اثر این عارضه شریانهای
کرونری که خون و اکســیژن را به قلب میرســانند،
باریک شــده و منجر به درد قفســه ســینه یا حمله
قلبی میشوند که اولین عالئم بیماری هستند .بدون
غربالگری مناسب و سبک زندگی سالم ،پیشگیری از
بیماری عروق کرونر تقریبا غیرممکن اســت .افرادی
که دچار فشار خون باال یا کلسترول باال هستند الزم
اســت وضعیت خود را تحت کنترل داشته باشند .به
این منظــور اعمال تغییرات الزم در ســبک زندگی
مانند تغذیه ســالم ،ورزش ،پرهیز از استعمال سیگار
و مصــرف مواد الکلــی و خودداری از انجام ســایر
فعالیت های ناسالم ضروری است.
دیابت :دیابت در دو نوع یک و دو خود را نشــان
می دهد .در دیابت نوع یک لوزالمعده انســولین کمی
تولید کرده یا اصال انســولین تولید نمی کند ،در حالی

کــه دیابت نوع دو بر روشــی که بــدن قند خون را
فرآوری می کند ،تاثیر می گــذارد .در دیابت نوع دو
افراد ممکن است در ابتدا هیچ عالمتی نداشته باشند
و تنها با پیشرفت بیماری عالئمی همچون خستگی،
کاهش وزن ،تکرر ادرار و تشــنگی ظاهر شــود .در
حالیکه علت دقیق بروز بیماری دیابت هنوز مشخص
نیســت تمرکز بر رژیم غذایی مناسب ،ورزش ،حفظ
وزن ســالم و غربالگــری های منظم مــی تواند از
عوارض آن جلوگیری کند.
پوکی استخوان :پوکی استخوان یک عارضه
استخوانی است که در آن فرد مبتال اغلب از وضعیت
خود بی خبر اســت زیرا بیماری بدون هیچ عالمتی
پیشرفت کرده و فرد زمانیکه دچار شکستگی شود به
بیماری خود پی می برد .به همین دلیل اســت که به
آن قاتل خاموش نیز می گویند .این بیماری عالوه بر
تاثیر بر تراکم اســتخوان می تواند بر سالمت دهان
نیز تاثیر بگــذارد .مصرف غذاهای غنی از کلســیم
و ویتامیــن  Dبرای پیشــگیری از هــر نوع بیماری
استخوانی ضروری اســت .همچنین ورزش کردن و
انجام تمرینات بدنی و چکآپ منظم توصیه میشود.
آپنه خواب :آپنه خواب اختاللی است که در آن

تاثیرات حاد کووید  ۱۹بر مغز
مرکزی نیز تأثیــر بگذارد و عالئمی مانند ســردرد،
سرگیجه ،گیجی و تشنج ایجاد کند.
اکنون ،یک مطالعــه بینالمللی بزرگ به رهبری
محققان دانشگاه توماس جفرســون فیالدلفیا نشان
میدهد که حدود  ۱درصد از بیماران کرونایی بستری
شده در بیمارستان دچار عوارض مغزی بالقوه ُکشنده
میشوند .این عوارض شامل سکته مغزی ،خونریزی

و التهابی موسوم به آنسفالیت است.
دکتر «اســکات اچ .فارو» ،سرپرست تیم تحقیق،
میگوید« :درباره مشــکالت کلی ریــوی مرتبط با
کووید  ۱۹مطالب زیادی نوشــته شــده است ،اما ما
اغلب در مورد ســایر اندامهایی کــه میتوانند تحت
تأثیر قرار گیرند صحبت نمیکنیم».
او توضیح میدهد« :مطالعه ما نشــان میدهد که
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چربیهای احشــایی خطرناک در بدن شما محسوب
میشــوند .لوبیای لوپینی یک کربوهیدرات با خلوص
کم و دارای فیبر «پری بیوتیک» و پروتئین باالست
که ســطح قند خون را افزایش نمیدهد و به کاهش
چربی ذخیره شده کمک کرده و مانع افزایش وزن در
دور کمر میشود.
 -۴غذاهای تخمیر شده
کــه غذاهای تخمیر شــده راهی مناســب برای
کاهش تودههای چربی بدن شــما هســتند .برخی از
مطالعات صورت گرفته نشــانگر ارتباط میان افزایش
باکتریهای مفید روده با کاهش توده چربی احشایی
هســتند .گنجاندن مــواد غذایی تخمیر شــده مانند
ماست ،کفیر و کلم ترش تأثیر مثبتی بر گوارش شما
داشــته و به تنظیم وزن و توده چربی شــکم کمک
میکند.
 -۵ماهی چرب
افــزودن مقداری ماهی غنی از اســیدهای چرب
امــگا ۳به رژیم غذایی میتواند عــاوه بر کمک به
سالمت قلب شما ،به از بین بردن چربیهای احشایی
خطرناک نیز کمک کند.
کوجاوســکی ،از متخصصــان تغذیــه میگوید:
ماهیهای چربی مانند ســالمون و ساردین سرشار از
ویتامین  Dو امگا ۳هستند.
 -۶سبزیهای دارای برگ تیره
اســفناج و کلم پیچ بــرای افزودن فیبــر و مواد
غذایی ضروری به رژیم غذایی شــما عالی محسوب
میشــوند؛ همچنانکه میتوانند به شما کمک کنند تا
از چربیهای احشایی خالص شوید.
کوجاوسکی ،متخصص تغذیه میگوید :سبزیجات
با برگهــای تیره به مانند کلم ،اســفناج و کلم پیچ
منابع غنی از کلسیم به شــمار میروند .کلسیم یک
ماده معدنی اســت که هورمونهای ذخیره چربی را
کاهش داده و با کاهش چربی احشایی در افراد چاق
و یا دارای اضافه وزن مرتبط است.

افراد هنگام خواب با صدای بلند نفس می کشند .این
عارضه می تواند به خروپف بلند ،خســتگی مفرط در
طول روز و موارد دیگر منجر شــود .بیماران مبتال به
آپنه خواب شدید بیشتر مستعد مرگ و میر ناگهانی و
سکته مغزی به هنگام خواب هستند که آن را به یک
قاتل خاموش تبدیل می کند .آپنه انســدادی خواب
شایع ترین نوع این عارضه است که بر اثر آن مجاری
تنفســی در طول خواب به طــور مکرر به طور کامل
یا جزئی مسدود می شــود .در موارد خفیف تغییر در
ســبک زندگی میتواند تاثیرگذار باشــد .کاهش وزن،
خوب غذا خوردن ،ترک سیگار و درمان های مناسب
برای آلــرژی بینی می تواند به بیمــار کمک کند تا
بهبود یافته یا آن را مدیریت کند.
بیماری کبد چرب :پیشرفت بیماری کبد چرب
در بدن تدریجی اســت و ابتدا اثر قابل توجهی ندارد
و همیــن ویژگی آن را به یــک قاتل خاموش تبدیل
می کنــد .دو نوع بیمــاری کبد چرب وجــود دارد -
بیمــاری کبد چرب الکلی و غیر الکلی که نوع اول به
دلیل مصرف زیاد الکل اتفاق می افتد و دلیل بروز نوع
دوم بیماری هنوز مشخص نیست .در مراحل پیشرفته
بیماری ،هر دو نوع بیماری کبد چرب می تواند منجر
به سیروز و فیبروز کبد شوند.
رژیــم غذایــی نقش بســیار مهمــی در ابتال و
پیشــگیری از این بیماری دارد .بنابر این توصیه می
شــود رژیم غذایی گیاهی ســالم را دنبال کرده و از
خوردن چربی های ناســالم خــودداری کنید .وزن را
کنترل کرده و به طور منظم ورزش کنید.

عوارض سیســتم عصبی مرکزی عامل مهمی برای
عوارض و مرگ و میر در این پاندمی مرگبار است».
مطالعــه حــدود  ۴۰۰۰۰بیمار کرونایی بســتری
در بیمارســتان ایاالت متحده یا چهار بیمارستان در
اروپــای غربی نشــان داد حــدود  ٪۱.۲از کل گروه
بیماران در نتیجه بیماری دچار عارضه مغزی شده اند.
در حال حاضر ،نقش مســتقیم عفونت ویروســی
سیستم عصبی مرکزی در عوارض عصبی نامشخص
است .فعال شدن بیش از حد سیستم ایمنی ،التهاب،
کــم آبی بدن و میزان پایین اکســیژن نیز احتما ًال از
عوامل مهم در این زمینه هستند.
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قدم به قدم به سوی تربیت فرزندان

تحقیقات نشان میدهد که یکی از عوامل مهم بیاشتهایی کودکان ،اصرار و
نگرانی و دلسوزی بیش از حد مادران در برنامه غذایی آنان است.
مربیان قصد دارند طرز رفتار بزرگسال را به کودک بیاموزند ولی چون این
طرز رفتار هنوز نمیتواند از طرف کودک مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد،
کودک از درسهای اخالقی چیزی جز عادت به دروغگویی ،ریاکاری و تظاهر
یاد نمیگیرد .هنر یک مربی موفق در پرورش حس دینی متربی در این است
که ،شوق و کنجکاوی و حس حقیقت جویی او را افزایش دهد و از هر گونه
آموزش تحمیلی و انتقال مستقیم مطالب بپرهیزد.
وقتی بچهها در خانه میخندند ،آنان را از خندیدن منع نکنید ،بلکه به همراه
آنها بخندید .چون مدتهاست که مثل بچهها ،از ته دل خندیدن یادمان
رفته است.
وقتی بچهها در خانه بازی میکنند ،نگویید دیگر بس است ،بلکه با آنها
همراه شوید .چون مدتهاست که مثل بچهها بازی نکردهایم.
با بچه ها باشید ،تا مثل بچه ها شوید ،تا بار دیگر لذت دوران بچگی را
تجربه کنید.
فقط کافی است بدانید انسان تا کودک نشود ،وارد بهشت نخواهد شد .بهشت
جای کودکان است و بزرگترهایی که معصومیت کودکان را دارا هستند.
دفترچهی راهنما
وقتی دستگاهی میخریم ,در کنار آن دستگاه دفترچه راهنما مالحظه
میکنیم که روش کار با آن دستگاه را به ما میآموزد .وقتی فرزندی به دنیا
میآوریم ،او نیز به همراه هر عضو خود تقاضاهایی دارد که نحوه بهتر به
کارگیری اعضا را مشخص میکند.
دست میگوید :درستکاری را به من بیاموز.
چشم میگوید :خوب دیدن را به من نشان بده.
دل میگوید :اینجا خانه خداست ،خدا را در آن جای بده.
شکم میگوید :به من نان حالل بخوران.
تن میگوید :به من جامهی حالل بپوشان.
زبان میگوید :به من روش درست حرف زدن را بیاموز.
حال با ماست که تصمیم بگیریم طبق خواسته این اعضا عمل کنیم یا نه.
محروم نکنیم
طبیعت ،بهترین درسها را در اختیار بچهها قرار میدهد ،آنها از طبیعت
محروم نکنیم.

شوند ،این شیوه کالم شما و باورهای شماست که بایستی عوض شود .آن
وقت فرزندانتان عوض میشوند.
هنرمند بزرگ
در خانوادهای همه به این باور رسیده بودند که هنر «ارثی» است و خانواده
آنها فاقد هرگونه ذوق هنری هستند .این باور توسط پدران به فرزندان منتقل
میشد و کم کم همه قبول کرده بودند که هنر ارثی است تا اینکه در این
فامیل یک هنرمند بزرگ پیدا شد که توانست در رشته خودش عالی بدرخشد.
این هنرمند چون کر و الل بود ،حرف های خانواده را درباره ارثی بودن هنر،
هنوز نشنیده بود.
قانون موفق ها
بیشترین موفقیت ها در جامعه نصیب کسانی نیست که در مدرسه باالترین
نمرات را کسب کردهاند ،بلکه متعلق به کسانی است که ایمان باال ،عشق
بیپایان ،اعتماد به نفس زیاد ،برنامهریزی درست ،انرژی زیاد و در نهایت
اعتماد به تحول آفرینی دارند.
تربیت ،مثل رانندگی
تربیت کردن مثل آموزش رانندگی است.
برخی از خانواده ها فقط پدال گاز را به فرزند خود نشان میدهند و میگویند:
با سرعت به جلو!
برخی دیگر ترمز را نشان میدهند و میگویند :مواظب باش!
برخی دیگر دنده را نشان میدهند و میگویند :با دنده یک برو!
برخی دیگر پدال گاز ،ترمز ،کالچ ،دنده ،آینه و ...را به فرزندشان نشان
میدهند و میگویند :ما به حد کافی به تو آموختیم که چطور رانندگی کنی،
این تو هستی که تصمیم میگیری چگونه برانی .برو ولی مواظب باش.
تشویق های مادر
مادری در هنگام تشویق فرزندش ،فقط بلد بود بگوید  :آفرین!
مادر دیگری از جملههای مختلفی استفاده میکرد .مثل :محشر است ،واقعا
عالیه ،درست زدی توی خال ،ایول ،چه خوب ،خیلی خوب به جلو میروی ،به
تو افتخار میکنم ،تبریک ،فوق العاده است ،کارت درسته ،تو یک قهرمانی،
خیلی باشهامت هستی ،هورا ،چه رمانتیک و. ...
فرزند اول که میداند مادرش چه خواهد گفت ،تشویقهای مادر برایش
عادی است .فرزند دوم باز سعی میکند کار برجستهای انجام دهد تا ببیند این
بار مادر برای او چه خواهد گفت.

کاظم حکمتآرا

دوستان ،بهترین راه اجتماعی شدن را به فرزندان ما میآموزند ،آنها را از
داشتن دوست محروم نکنیم.
کتاب ،بهترین راهنما برای فرزندان است ،آنها را از همان ابتدا با کتاب
آشنا کنیم.
هنر ،بهترین راه برای بیان خویشتن است ،آنان را با هنرهای مختلف آشنا
کنیم.

بگذاریم فرزندانمان فرصت صحبت کردن در جمع را داشته باشند.
پدری به یک روانشناس مراجعه کرد و گفت :من سه بچه دارم .اولی هیچ،
خوب درسش را میخواند .سومی هم که هیچ ،اص ً
ال درس نمیخواند .این
دومی است که گاهی با خواندن و گاهی با نخواندن درس ،بیشتر وقت ما را
میگیرد .روانشناس لحظهای درنگ کرد و با خود گفت :دو هیچ و یک پوچ.
برگشت و به آن شخص گفت :این فرزندان شما نیستند که بایستی عوض

زیبا بودن را برای کودک تبدیل به ارزش نکنید

باشگاه خبرنگاران :کودکان امروزی به خصوص دختربچهها به تقلید از
مادرانشان به آرایش ،مانیکور کردن ،رنگ مو و ..تمایل پیدا کرده اند و
بعضی از مادران کودکان خود را آرایش میکنند بدون آن که از عوارض
آن آگاه باشند.
دختران خردسال با الگو گرفتن و همانندسازی با مادر یا خواهر خود ،از
سه تا چهارسالگی در بازیهای کودکانه با برداشتن لوازم آرایشی بزرگترها
و آرایش کردن خود یا عروسکشان ،شور و اشتیاق آرایش کردن را نشان
میدهند .بسیاری از والدین اجازه آرایش را به آنها میدهند و یا بسیار دیده
شده که در مهمانیها و جشنهای مختلف مادران به آرایش کودکشان
میپردازند بدون اینکه بدانند این لوازم چه مضراتی برای آنها در پی دارد
و یا اینکه از عوارض روحی آن با خبر باشند .نگرانی والدین در آرایش کردن
کودک باید از زمانی آغاز شود که کودک یا نوجوان در آرایش خود افراط
کرده و یا در موقعیتهای زمانی و مکانی نامناسب این کار را انجام دهد.
لیال ماهر روانشناس ،در مورد اینکه چرا کودکان به کارهایی از قبیل
مانیکور ،رنگ مو و آرایش میپردازند گفت :نوجوانان و کودکان دوست
دارند دیده شوند و قضاوت خوب دیگران را جلب کنند .نخستین چیزی که
به ذهنشان میرسد این است که اگر زیبا باشم ،هویت فردی جدید کسب
میکنم و شخصیتی چشمگیر خواهم داشت .او گمان میکند با تغییراتی
که در خودش ایجاد میکند ،میتواند روی دیگران تاثیر مثبت داشته باشد
و تصویری جذاب از خود در ذهن دیگران بسازد و هویتی آرمانی کسب
کند .دیده شدن یکی از اولویتهای مهم دوره کودکی و نوجوانی است.
ماهر برای جلوگیری از کارهای ممنوعه در دوران کودکی گفت :اگر
والدین دارای کودکی هستند که هنوز تا نوجوانی اش زمان باقی مانده
بهتر است از همین حاال سعی کنند ،اعتماد به نفس و عزت نفس او را
تقویت کنند و کاری نکنند که نوجوانشان گمان کند تمام شخصیتش به
ظاهرش وابسته است.
این روانشناس افزود :یکی از راههای افزایش اعتماد به نفس ،شناسایی

ترسهای فرزندمان است؛ و بعد از ریشه یابی ،آگاه سازی و راهکارهای
مدیریت ترس است.
ماهر ادامه داد :از راهکارهای افزایش اعتماد به نفس ،در نظر گرفتن
مهارتها و یا کارهایی است که به فرزندمان احساس مفید بودن و
ارزشمندی می دهد .نتیجهی یک پژوهش نشان میدهد درصد زیادی از
زنان و دختران ایرانی از ظاهر خود ناراضی هستند و به دنبال راهی برای
جبران آن هستند.
ماهر برای جلوگیری از این کار از سوی کودکان گفت :والدین بر رفت
و آمدهای خود با افراد و دوستان خانوادگی حساس باشند و آنهایی را
انتخاب کنند که میدانند ،ظاهر پرستی برایشان در اولویت ارزشها نیست.
با کودکتان همدلی کنید و روی نقطه قوتش تمرکز کنید و او را از نقاط
ضعفش آگاه کنید و تالش کنید که به سمت شناخت خود و هویت یابی
مستقل حرکت کند.
این روانشناس تاکید کرد :خیلی مهم است والدین ،دست از مقایسه
بردارند و پذیرش بی قید و شرط داشته باشند .زیرا وقتی کودک و نوجوان
در خانواده پذیرفته نمیشود و احساس ناکافی بودن داشته باشد ،برای
جبران این احساس به کارهای این چنینی روی میآورد تا مقداری از این
احساس را درون خود ارضا کند ،که همچنان دوست داشتنی و مورد پذیرش
دیگران ،مخصوصا همساالنش باشد.
والدین با استفاده از واژههایی مثل «چه زیبا شدی دخترم یا پسرم» یا
خندیدن به او و تعریف آرایش کردن بچه برای دیگران باعث تشویق
کودک به افزایش احتمال استفاده مجدد از لوازم آرایشی ،مانیکور کردن و
رنگ کردن مو میشوند ،هرچند واکنشهای خشونتآمیز و تنبیه بچه نیز
در این زمینه مؤثر نیست .کودکان از زمانی که متولد میشوند تا زمانی که

خود را افزایش دهد.
ظهوریان بیان کرد :استفاده از وسایل کمکی برای جذابتر شدن در
کودکان سبب میشود که اعتماد به نفس آنها کاهش پیدا کند و در
روحیهی آنها تاثیر منفی گذارد .حتی به سالمت جسمی کودکان هم
صدمه وارد میشود .زمانی که کودکان ،دستان الک زدهی خود را به
دهانشان میزنند ،الیههای پالستیکی و شیمیایی وارد دهانشان میشود و
آسیب جدی بر آنها ایجاد میشود.
وی گفت :اولین گامی که والدین برای جلوگیری از استفاده وسایل آرایشی
برای فرزندان خود باید انجام دهند این است که کودکان خود را آشنا به
این وسایل نکنند .متاسفانه بسیاری از مادران برای مشهور شدن در فضای
مجازی و اینستاگرام ،کودکان خود را تشویق به آرایش میکنند تا به وسیله
کودکانشان خودنمایی کنند و معروف شوند.
ظهوریان افزود :پدر و مادر باید زیباییهای پسر و دخترانشان را بیان کنند
و فرزندانشان را در زمینههای علمی ،ورزشی و هنری رشد دهند .از جهت
ذهنی و سنی یک برههای در کودک و نوجوانان وجود دارد که به مسائل
پیشرفتی خود توجه می کنند و در این سن آمادگی بهتر و پتانسیل بیشتری
برای یادگیری مطالب دارند .نباید با وقت گذراندن در عرصهی آرایش،
کودکی و آینده خود را خراب کنند.
استفاده از لوازم آرایشی توسط دختر بچهها بسیار مد شده است در حقیقت
این مادران هستند که از کودکی به آنها آموزش میدهند که از لوازم
آرایشی استفاده کنند مادران وقتی میخواهند در مراسم جشنی شرکت
کنند و خودشان از انواع لوازم ارایشی استفاده میکنند و کمی نیز برای
دختربچه شان استفاده میکنند در حقیقت میگویند تو زیبا نیستی و با این
مواد زیبا میشوی؛ بنابراین این کودک نیز بزرگ که میشود نیز به سمت
استفاده از این مواد میرود چرا که از کودکی به او گفته شده است تنها با این
لوازم آرایشی زیبا میشود و استفاده از این مواد نیز بیشتر و بیشتر میشود تا
اینکه دختربچههای ابتدایی و راهنمایی هم از این وسایل استفاده میکنند .رودﻛﻲ ﺟﺪول 488

وارد جامعه شوند از همه رفتارها و اخالقهای والدین خود تقلید میکنند
و در حقیقت از کودکی مانند ضبط صوت عمل میکنند و همه رفتارها را
ثبت میکنند و در بزرگی آنها را به کار میبرند پس بهتر است به تربیت
کودکان خود بیشتر دقت کنیم.
گاهی جمالتی مثل بچه است و فعال کودک است را برای برخی از
رفتارهای بدی که در مقابل کودکان انجام میدهیم به کار میبریم غافل
از اینکه همه این کارهای خوب و بد ما توسط این بچه ثبت میشود و در
دوران جوانی و نوجوانی آن رفتارها در این کودک نمایان میشوند.
مریم سادات ظهوریان جامعه شناس و فعال فرهنگی درباره اینکه در چه
زمان و موقعیتی باید آرایش کرد ،گفت :مانیکور از حاشیههای آراستگی
و زیبایی بیشتر ،مورد استفاده قرار میگیرد .کودکان از زیبایی خاصی
برخوردار هستند و هر کدام از ردههای سنی لطافت و زیبایی خاص خودش
را دارد ،که هیچ وقت قابل جبران و قابل ایجاد برای کسی نیست.
ظهوریان افزود :معموالآراستگی بیش از حد برای مواقع و شرایط خاصی
است که تقریبا آن زیباییهای اولیه و خدادادی از بین رفته و نیاز باشد به
وسیله و ابزارهای به روز جایگزینی انجام شود .یکی از دالیل روی آوردن
کودک و نوجوان به آرایش ،مانیکور ،رنگ مو و ...استفاده از فضای مجازی
است .فضای مجازی یعنی آشنا شدن با فضاهایی که خارج از وسعت دید
لحظه ایی افراد باشد.
این جامعه شناس ادامه داد :یکی از دالیل دیگر روی آوردن کودکان به
این کارها این است که کودکان به صورت عینی ،آرایش کردن و کارهایی
از این قبیل را از اطرافیانشان دیده باشند .اگر کودکی از سنین پایین با
چنین شرایطی انس بگیرد و آشنا شود ،حالتی که پیش میآید این است
2
وسایل باید زیبایی
که زیبایی و آراستگی کافی را ندارد و با کمک ابزار و
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رودﻛﻲ ﺟﺪول 1400-2489
افقی:
-1همیشــگی -به بخش اول دوران زندگی
انسان می گویند
-2دست نخورده و نو -ماندگار -نابودی
-3نام دیگر ســیاره زهره -قــوم حضرت
موسی -فناناپذیر
-4آماس -رودی در هند و پاکســتان -غربال
خانگی -سالح خزندگان
-5داخل پوسته -کافی -عامل انتقال ارث
-6دستاویز -نگه دارنده سقف و دیوار
-7رنگ دعوا -از شــهرهای کردنشین -نام
قدیمی بهبهان
-8اهمیت و احترام -خط کش مهندســی-
حرارت باالی بدن -قلعه
-9یک پای سفره -مسجدی قدیمی در محله
ارامنه شیراز -خط قراردادی بین کشورها
-10مادربزرگ -پرورش -لیل
-11بخشــی از اســتخوان صورت -ســاز
چوپان -از ادات تنبیه -صریح
-12شــهری در نزدیکی دمشــق -زن دوم
همسر -ناگهانی -بخشی از نسک اوستا
-13فریاد سوزناک -ستون دین -صاف
-14طایفه -شــهرکی در غرب شیراز -زبان
موسیقی
-15شهرستانی در جنوب شرق فارس -بهانه
عمودی:
-1حیوان -ایالتی در آمریکا
-2یکصد مترمربع -از مورخین مسلمان -لذت
-3خوف -ضرورت -از خودروهای ایتالیایی
-4یــک نفر -ظرف خرید -ضمیر اشــاره به
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آگهی
پنجشنبه  11آذر 1400

 26ربیعالثانی 1443

Dec 2، 2021

سال بیست و ششم شماره 7355

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی مزایده

نوبت اول1400/9/11 :
نوبت دوم1400/9/18 :
شهرداری سعادت شهر به استناد مجوز شماره /364ش/س مورخ  1400/8/12شورای
اسالمی شهر ،در نظر دارد نسبت به اجاره مغازه روبروی پلیس راه به مدت یک سال به
اشخاص واجد شرایط واگذار نماید .متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و
دریافت اوراق مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.
شرایط:
-1پیشنهاددهندگان باید قیمت پیشنهادی خود را در پاکت سربسته از تاریخ درج آگهی
نوبت دوم به مدت  10روز به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
-2شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
-3هزینه آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
-4چنانچه نفرات اول تا ســوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنها به
نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-5قیمت پایه به مبلغ  100/000/000ریال به صورت ماهیانه می باشد.
-6متقاضیان شرکت در مزایده می بایســت  5درصد قیمت پایه یک ساله را به حساب
جاری شماره  310000703000نزد بانک ملی به نام شهرداری سعادت شهر اقدام نمایند.
-7به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-8سایر اطالعات در اسناد مزایده ذکر خواهد شد.
شناسه آگهی1233187 :
/5228م الف
سرپرست شهرداری سعادت شهر
محمدکریم هوشیار

آگهی تغییرات شرکت عرشیا پارس ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  29379و شناسه ملی 10530415078
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/07/29
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سمت اعضاء هیئت مدیره بشــرح ذیل تعیین گردید :آقایحســین بایرامی راد به کد ملی 4269233923به سمت رئیس
هیئت مدیره آقای رســول زندی لک به کد ملی4269233631
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره خانم آمنه بهمن نژاد
به کد ملی  2452356409به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک،سفته،برواتو قراردادها و نامه های عادی و اداری شــرکت به امضاء مدیر
عامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شناسه آگهی ()1234263
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی حصر وراثت
طیبه الســادات حســینی دارای شناسنامه شــماره  5140005484متولد
 1369به شــرح دادخواســت به کالســه  1400ح ش ک از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
سید عبدالرحمن حســینی کوهنجانی به شماره شناســنامه  4در تاریخ
 1370/1/16در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت
آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2بی بی ماه مسرور کوهنجانی به شماره شناسنامه  16صادره از حوزه
سروستان مادر متوفی
 -3سید عبداله حسینی کوهنجانی به شــماره شناسنامه  344صادره از
حوزه سروستان پدر متوفی
 -4گل زار حاجی وندی به شماره شناســنامه  32صادره از حوزه شیراز
همسر متوفی وال غیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /4896م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
قاسم محمدی

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
تلفن
و
حراست
فارس-
استان
آدرس :بلوار مدرس -اداره کل پست
آگهی اخطاریه رسمی دفتر ازدواج جهت ثبت ازدواج
07137352557
درخصــوص اجــرای دادنامــه شــماره  140012390002582344مورخ
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
1400/4/12به شــماره بایگانی  0000133صادره از شعبه  3دادگاه خانواده
مرکز تماس02141934 :
شــیراز به خانم الله کرمی فرزند محمدعلی اخطار میگردد جهت ثبت
ازدواج خانم صنوبر باقری به آدرس این دفترخانه به نشــانی شــیراز
دفتر ثبت نام 85193768 :و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها در ســایت سامانه خیابان مالصدرا خیابان شهید جمالی ساختمان پارس طبقه دوم واحد 15
ﻋﻤﻮﻣﻲ
کننده/ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
 www.setadiran.irبخــش ثبــت نــام /پروفایل تأمیــنآﮔﻬﻲ
ازدواج  49شیراز ظرف مهلت  7روز مراجعه فرمایید چنانچه ظرف
دفتر
 938-1400مقرر مراجعه نفرمایید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
مهلت
مناقصه گر موجود است.
/3893م الف
1231662
شناسه آگهی:
1400/09/11
آﮔﻬﻲ
ﻧﻮﺑﺖ اول
سردفتر ازدواج  49شیراز
/5221م الف
دکتر حمزه اسفندیاری بیات
1400/09/13
ﻧﻮﺑﺖ دوم آﮔﻬﻲ
روابط عمومی اداره کل پست استان فارس
1400-938
عمومی
ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺧﺮﻳﺪ اﻗﻼم
مناقصه دارد
آگهیدر ﻧﻈﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﻤﺎ ،ﻣﻨﻈﺮ وﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز
نوبت دوم آگهی 1400/09/13 :روزنامه نیم نگاه
نوبت اول آگهی 1400/09/11 :روزنامه عصرمردم
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺟﻬﺖ بااﺧﺬ
اقالمذﻳﻞ
خریدﻣﻮارد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻲدرآﻳﺪ ،ﺑﺎ
ﺑﻌﻤﻞ
ﺷﺮاﻳﻂ دﻋﻮت
فضای واﺟﺪ
منظر وﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺣﻘﻴﻘﻲ و
ﺑﻪ نماید .لذا از
واگذار
اﺳﻨﺎدذیل
شرایط
گیاهی را
نظر دارد
شیراز
شهرداری
سبز شهری
اﺷﺨﺎصسیما،
ﻟﺬا ازسازمان
آدرس :شیراز،
به
مناقصه
اسناد
اخذ
جهت
ذيل
موارد
به
توجه
با
آيد،
مي
بعمل
دعوت
شرایط
واجد
حقوقی
و
حقيقي
اشخاص
آدرس :ﺷﻴﺮاز ،ﻣﻴﺪان ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ،ﻧﺒﺶ ﺑﻠﻮار ﻗﺪوﺳﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﻤﺎ ،ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
میدان شهید مطهری ،نبش بلوار قدوسی شرقی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمايند .ضمن ًا در صورت نياز به
 07138431279آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
07138431270
تلفن07138431279-07138431270ﺗﻠﻔﻦ
شمارهﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎره
ﺿﻤﻨﺎً در
مي-باشد.
آماده پاسخگوئي
اطالعات بيشتر
ردﻳﻒ

ﺷﺮح

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ)رﻳﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ)رﻳﺎل(

ﻣﺪت ﻗﺮارداد

1

ﺧﺮﻳﺪ اﻗﻼم ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎزده ﮔﺎﻧﻪ 9

15/414/000/000

771/000/000

 6ﻣﺎه

باشد .اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
می و ﮔﻴﺎه
الزامیﮔﻞ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺻﻨﻒ
ﻛﺸﺎورزي و ﻳﺎ
ﺟﻬﺎد
ﺗﻮﻟﻴﺪ از
ﻣﺠﻮز
اراﺋﻪ
 -1ارائه مجوز -١
گل و گیاه
تولیدکنندگان
صنف
اداره و یا
کشاورزی
جهاد
اداره
تولید از
شود.
گزارﺑﻪتسليم
مناقصه
دستگاه
پاكت (الف)
مشروحه زير در
در يكي از
بايد به
مناقصه
شركت در
 -2مبلغ
-٢
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
دﺳﺘﮕﺎه
اﻟﻒ (
ﭘﺎﻛﺖ )
ﻣﺸﺮوﺣﻪبهزﻳﺮ در
ﺻﻮرﺗـــﻬﺎي
صورتهاي ﻳﻜﻲ از
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻀـــﻤﻴﻦ
تضـــمين ﻣﺒﻠﻎ
الف) ضمانتنامه بانكي به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملي 14002091671 :و كداقتصادي411364877455 :
ﺗﺴﻠﻴﻢ
ب) فيش واريز ﮔﺰار
ﺷﻮد.سازمان به شماره  700792254289بانک شهر
حساب
نقدي به
 -3محل تحویل اقالم :شیراز نهالستان گویم و یا در محل های اعالمی توسط سازمان.
 14002091671و ﻛﺪاﻗﺘﺼﺎدي411364877455 :
اﻟﻒ( ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ:
 -4آخرین مهلت تحویل پیشنهادها :تا پایان وقت اداری مورخه  1400/09/24می باشد
ﺷﻬﺮجلسات اداره كل حقوقي شهرداری شیراز واقع در
سالن
700792254289محل
مورخه  1400/09/27در
ها ساعت
بازگشاییﺑﻪپاکت
ﺑﺎﻧﻚ
 13ﺷﻤﺎره
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب
کمیسیونوارﻳﺰ ﻧﻘﺪي
 -5زمان تشکیلب( ﻓﻴﺶ
چهارراه خلدبرين خواهد بود.
 -٣ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻗﻼم  :ﺷﻴﺮاز ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﮔﻮﻳﻢ و ﻳﺎ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﻋﻼﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن .
 -6هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
ﺑﺎﺷﺪمتخذه خواهد بود.
تصمیمات
شهرداری و
اداريشروط
قبول کلیه
ارائه پیشنهاد
مناقصه و
شرکت
 -7بدیهی است-۴
 1400ﻣﻲ
ﻣﻮرﺧﻪ /09/24
منزله وﻗﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ:بهﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن
ﺗﺤﻮﻳﻞ
آﺧﺮﻳﻦدرﻣﻬﻠﺖ
 -8الزم به ذکر است هیچ گونه وجهی بابت پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
شد.ﺳﺎﻋﺖ  13ﻣﻮرﺧﻪ  1400/09/27در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت اداره ﻛﻞ
ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
 -9سایر شرایط۵و -زﻣﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲخواهد
مناقصه ارائه
ﺗﺸﻜﻴﻞاسناد
مشخصات در
قابل مشاهده می باشد.
https://shaffaf.shiraz.ir
ســایت
مربوطه از
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
واﻗﻊ در ﭼﻬﺎر راه ﺧﻠﺪﺑﺮﻳﻦ
طریق ﺷﻴﺮاز
ﺷﻬﺮداري
 -10آگهی و اطالعاتﺣﻘﻮﻗﻲ
 -11کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت  vendor.shiraz.irمی باشند.
ﻫﺰﻳﻨﻪ آﮔﻬﻲ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻬﺮداري در رد ﻳﻚ ﻳﺎ
شناسه آگهی-٦ :
ﺑﺎﺷﺪ.شهرداری شیراز
ﻣﻲالملل
ﻣﺨﺘﺎربین
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداتو امور
ﺗﻤﺎمكل ارتباطات
اداره
1231669
 -٧ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮل ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮوط ﺷﻬﺮداري و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺘﺨﺬه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 در زمان انعقاد قرارداد  ۵درصد مبلغ پیشــنهادی بعنوان ضمانت
آگهي مناقصه عمومي
ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
حسن
بصورتﺷﺪ.
تعهداتﻧﺨﻮاﻫﺪ
اجرایﭘﺮداﺧﺖ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
 -٨ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ
1400-935
 جهت اخذ اســناد مناقصه با مراجعه حضــوری و ارائه معرفی نامه
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﺳﻨﺎد
ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺷﺮاﻳﻂ و
معتبر ،کارت شناســایی و رسید واریز وجه دریافت اسناد به آدرس:
عصرمردم
روزنامه
۱۴۰۰/۰9/11
ﺳﺎﻳﺮاول:
-٩نوبت
حمزه  -شهرداری
ابن
علی
پل
و
هجرت
پل
ساحلی-حدفاصل
(خیابان
نوبت دوم:
طلوع
اﻃﻼﻋﺎتروزنامه
۱۴۰۰/۰9/13
ﻃﺮﻳﻖ ﺳــﺎﻳﺖ  https://shaffaf.shiraz.irﻗﺎﺑﻞ ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از
آﮔﻬـــﻲ و
-١٠
منطقه سه) اقدام گردد.
شــهرداري شــيراز در نظر دارد عملیات آبیاری تحت فشار بلوار
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 vendor.shiraz.irﻣﻲ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻳﺖ
 -١١ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
پیشنهادات :تا
آخرین مهلت تســلیم
ســاعت  14:15روز سه شنبه
گلستان و بلوار سلمان فارسی را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار
مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/23به آدرس خیابان ســاحلی-حدفاصل پل هجرت و
واجد شرايط واگذار نمايد.
اداره ﻛﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز
پل علی ابن حمزه  -شهرداری منطقه سه می باشد.
لذا از كليه پيمانكاران دارای شرایط ذیل دعوت بعمل مي آيد.
 تاریــخ بازگشــایی پاکات :روز چهار شــنبه ســاعت  ۱۳:۰۰مورخ
اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در رشته آب از سازمان برنامه
 ۱۴۰۰/۰۹/24در محــل شــیراز چهارراه خلدبریــن ،اداره کل حقوقی
و بودجه یا اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در رشته تاسیسات
شهرداری شیراز می باشد.
و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه،
 مدت اعتبار پیشنهادها  ۳ماه  ۰روز ماه می باشد.
با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس:شــیراز ،
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمی گیرد.
خیابان ساحلی-حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه  -شهرداری
 بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
منطقه ســه مراجعه نمايند .ضمنا در صورت نياز به اطالعات بيشتر
 شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار مي باشد در اینصورت
شماره تلفن 071-32263208 :آماده پاسخ گويي ميباشد.
سپرده ها مسترد می گردد.
 مبلغ برآورد 8/168/439/743 :ریال
 شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف
 مدت قرارداد 5 :ماه
شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 محل انجام کار :بلوار نخلستان و بلوار سلمان فارسی
 ســاير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه
 مبلــغ تضمين شــرکت در مناقصــه  409/000/000ريــال بصورت
مندرج است.
ضمانت نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی بحساب سپرده بانک شهر
 آگهــی و اطالعــات مربــوط بــه مناقصــه از طریق ســایت
شعبه کریم خان زند شماره حســاب  ۷۰۰۷۸۶۵۱۱۴۰۵بنام شهرداری
 https://portal.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
شــيراز برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
شناسه آگهی1231468 :
نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهی تغییرات شرکت عرشیا پارس ایلیا شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  29379و شناسه ملی 10530415078
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/07/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره به قــرار ذیل انتخاب گردیدند :آقایحســین بایرامی راد به شــماره ملی  4269233923و آقای
رسول زندی لک به شــماره ملی  4269233631و خانم آمنه
بهمن نژاد به شــماره ملی  2452356409برای مدت دو سال
انتخاب گردیدند.
 آقای مهدی فروغی رودبالی به شــماره ملی 2549901223به سمت بازرس اصلی و خانم زینب زندی لک به شماره ملی
 2549324625به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک
سال مالی انتخاب گردیدند.
 روزنامه عصر مردم جهت نشــر اگهی های شرکت انتخابشد.
شناسه آگهی()1234262
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034006236هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی حسین گودرزی فرزند خضر به شماره شناسنامه
 5961صادره از دشــتی در یکباب خانه به مساحت  153/89مترمربع
پالک  5492فرعی از  2086اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 39
فرعی از  2086اصلی قطعه واقع در بخش  4فارس خریداری از مالک
رسمی مهرزاد محمدی راد محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/27 :
/4890م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2

آگهي مناقصه عمومي
1400-936

نوبت اول ۱۴۰۰/۰9/11 :روزنامه عصرمردم
نوبت دوم ۱۴۰۰/۰9/13 :روزنامه نیم نگاه
شــهرداري شــيراز در نظر دارد عملیات آبرســانی تقاطع شهید
اســکندری اکبرآباد را از طريق مناقصه عمومي بــه پيمانكار واجد
شرايط واگذار نمايد.
لذا از كليه پيمانكاران دارای شرایط ذیل دعوت بعمل مي آيد.
اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در رشته ابنیه از سازمان برنامه
و بودجه یا اشــخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در رشــته آب از
ســازمان برنامه و بودجه یا اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در
رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه،
با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس :شــیراز،
خیابان ساحلی-حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه  -شهرداری
منطقه ســه مراجعه نمايند .ضمنا در صورت نياز به اطالعات بيشتر
شماره تلفن 071-32263208 :آماده پاسخ گويي ميباشد.
 مبلغ برآورد 5/886/795/557 :ریال
 مدت قرارداد 4 :ماه
 محل انجام کار :تقاطع شهید اسکندری اکبرآباد
 مبلــغ تضمين شــرکت در مناقصــه  295/000/000ريــال بصورت
ضمانت نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی بحساب سپرده بانک شهر
شعبه کریم خان زند شماره حســاب  ۷۰۰۷۸۶۵۱۱۴۰۵بنام شهرداری
شــيراز برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

آگهي مناقصه عمومي
1400-934

نوبت اول ۱۴۰۰/۰9/11 :روزنامه عصرمردم
نوبت دوم ۱۴۰۰/۰9/13 :روزنامه طلوع
شهرداري شيراز در نظر دارد آبیاری تحت فشار کمپ زیباشهر را از
طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا از كليه پيمانكاران دارای شرایط ذیل دعوت بعمل مي آيد.
اشــخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در رشــته ابنیه از ســازمان
برنامه و بودجه یا اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در رشته آب
از سازمان برنامه و بودجه یا اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  ۵در
رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه،
با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس :شــیراز،
خیابان ساحلی-حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه  -شهرداری
منطقه ســه مراجعه نمايند .ضمنا در صورت نياز به اطالعات بيشتر
شماره تلفن 071-32263208 :آماده پاسخ گويي ميباشد.
 مبلغ برآورد 10/863/873/046 :ریال
 مدت قرارداد 4 :ماه
 محل انجام کار :کمپ زیباشهر
 مبلــغ تضمين شــرکت در مناقصــه  544/000/000ريــال بصورت
ضمانت نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی به حساب سپرده بانک شهر
شعبه کریم خان زند شماره حســاب  ۷۰۰۷۸۶۵۱۱۴۰۵بنام شهرداری
شــيراز برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

آگهی تغییرات شرکت عرشیا پارس ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  29379و شناسه ملی 10530415078
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/06
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آدرس شــرکت  :اســتان فارس  ،شهرستان شــیراز  ،بخشمرکزی  ،شهر شیراز ،محله بل الزهرا  ،کوچه  13رازی[ 16الزهرا]،
بلــوار الزهرا  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپســتی 7153673517
تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
شناسه آگهی()1234261
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035002900مورخ  1400/7/6موضوع پرونده
کالسه شــماره  1399114411035000353هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای مظفر رنجبران به شــماره شناســنامه  103183کدملی
 2291030108صادره از شــیراز فرزند حسن در نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مســاحت  1326/57مترمربع به
پالک  8/41987مفروز و مجزی شــده از پالک  8/245واقع در فارس
بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی
مسکن بازنشســتگان نیروی انتظامی فارس محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/9/11 :
/5174م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
 در زمان انعقاد قرارداد  ۵درصد مبلغ پیشــنهادی بعنوان ضمانت
حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
 جهت اخذ اســناد مناقصه با مراجعه حضــوری و ارائه معرفی نامه
معتبر ،کارت شناســایی و رسید واریز وجه دریافت اسناد به آدرس:
(خیابان ساحلی-حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه  -شهرداری
منطقه سه) اقدام گردد.
 آخرین مهلت تســلیم پیشنهادات :تا ســاعت  14:15روز سه شنبه
مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/23به آدرس خیابان ســاحلی-حدفاصل پل هجرت و
پل علی ابن حمزه  -شهرداری منطقه سه می باشد.
 تاریــخ بازگشــایی پاکات :روز چهار شــنبه ســاعت  ۱۳:۰۰مورخ
 ۱۴۰۰/۰۹/24در محــل شــیراز چهارراه خلدبریــن ،اداره کل حقوقی
شهرداری شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  ۳ماه  ۰روز ماه می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمی گیرد.
 بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار مي باشد در اینصورت
سپرده ها مسترد می گردد.
 شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف
شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 ســاير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه
مندرج است.
 آگهــی و اطالعــات مربــوط بــه مناقصــه از طریق ســایت
 https://portal.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی1231472 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز
 در زمان انعقاد قرارداد  ۵درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت
حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
 جهت اخذ اســناد مناقصه با مراجعه حضــوری و ارائه معرفی نامه
معتبر ،کارت شناســایی و رسید واریز وجه دریافت اسناد به آدرس:
(خیابان ساحلی-حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه  -شهرداری
منطقه سه) اقدام گردد.
 آخرین مهلت تســلیم پیشنهادات  :تا ســاعت  14:15روز سه شنبه
مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/23به آدرس خیابان ســاحلی-حدفاصل پل هجرت و
پل علی ابن حمزه  -شهرداری منطقه سه می باشد.
 تاریــخ بازگشــایی پاکات :روز چهار شــنبه ســاعت  ۱۳:۰۰مورخ
 ۱۴۰۰/۰۹/24در محــل شــیراز چهارراه خلدبریــن ،اداره کل حقوقی
شهرداری شیراز می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  ۳ماه  ۰روز ماه می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمی گیرد..
 بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شــهرداري در رد یک یا تمام پيشــنهادها مختار مي باشــد در
اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف
شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 ســاير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه
مندرج است.
 آگهــی و اطالعــات مربــوط بــه مناقصــه از طریق ســایت
 https://portal.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی1231466 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

گردشگری
پنجشنبه  11آذر 1400

بیتوته :شهرستان مشگین شهر یکی از شهرستان های استان اردبیل می باشد.
این شهرستان در شمال غرب ایران و در  839کیلومتری تهران قرار دارد.
آب هوای منطقه مشگین شهر ،به دلیل وجود کوه های سربه فلک کشیده
کوهستانی است .طبق تقسیمات کوسن ،مشگین شهر دارای چهار اقلیم
مدیترانه ای معتدل ،استپی سرد ،کوهستانی سرد و مدیترانه ای گرم و خشک
است .به طور میانگین ساالنه حدود  300میلی متر بارش های جوی در این
منطقه رخ می دهد.
عالوه براین ،سومین کوه بلند ایران با نام کوه سبالن در  25کیلومتری جنوب
شرقی شهرستان مشگین شهر واقع است .ارتفاع کوه مذکور ،معادل  4811متر
از سطح آب های آزاد است که بلند ترین نقطه ی شهرستان محسوب می شود.
اهالی مشگین شهر مردمانی ایرانی تبار و آذربایجانی هستند که با زبان ترکی
آذربایجانی سخن می گویند .براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال
 ،1395جمعیت مشگین شهر معادل  74,109نفر است.
در سال  ،1327مشگین شهر از اردبیل جدا شد و به شهرستان مبدل گشت.
این شهرستان دارای پنج بخش شامل بخش مرکزی مشگین شهر ،ارشق،
مشگین شرقی ،مرادلو و قصابه می باشد.
تاریخچه مشگین شهر
شواهد حاکی از آن دارد که در زمان های قدیم شهرستان مشگین شهر
پناهگاهی امن برای مجاهدان بوده است .همچنین ،اهالی آن منطقه
مشگین شهر را با نام خیاو می شناختند .تاریخ سرگذشت شهرستان مشگین شهر
براساس یافته های باستان شناسی از منطقه شهریئری و خرم آباد ،به دوران
عصر آهن یعنی حدود  8000سال قبل از میالد باز می گردد.
یکی از آثار برجای مانده از تاریخ ایران ،سنگ نوشته ای مربوط به حکومت
ساسانی در دوره ی شاهنشاهی شاپور دوم می باشد .محتوای این سنگ نوشته
درباره ی تاریخ دستور و بنای کهنه قلعه است که به دستور نرسه هرمزد(حاکم
وقت) بر روی تخته سنگی حکاکی شده است.
سنگ نوشته مشگین شهر در داخل باغ نوروز قرار دارد .باغ نوروز در دره
نوروز یاماجی ،در  150متری غرب کهنه قلعه در کمرکش است .خباثت و
زورگویی ها در طی ادوار مختلف به اهالی مشگین شهر به طور گسترده ای
وجود داشت .به گونه ای که در دوره ی صفویه ،یکی از اوالد شیخ صفی حاکم
مشگین شهر به نام شیخ حیدر توسط شیروان شاه در دره ای به قتل رسید.
باالخره روز موعود فرارسید و حاکمی به نام حسنعلی خان در دوره ناصرالدین
شاه قاجار به این خباثت ها خاتمه داد .در واقع ،حسنعلی خان و دولت روسیه
تزاری در روسیه ،مبارزات مردمی در راه مشروطه و چپاول های طایفه
شاهسون را به صالح خود نمی دیدند؛ لذا چهار لشکر روسی را به خیاو
فرستادند و ژنرال مدداوف و دالماچوف برای تقسیم دارایی طوایف شاهسون
مامور دستگیری شاهسون ها شدند .در طی این واقعه ،تمامی دارایی شاهسون
ها تقسیم گشت .ایالت این سال را مبدا و ماخذ تاریخی قرار می دهند و در
میان چادرنشینان به سال تقسیم یا بولگی ایلی شهرت دارد.
رخداد های تاریخی مهمی از قبیل پیروزی مشروطه خواهان ،سرکوب آشوب
گران در دوره ی حکومت رضا خان ،تولد بابک خرمدین ،اسکان عشایر،
قحطی و خشکسالی در سال های  1327شمسی در شهرستان خیاو به وقوع
پیوستند .مال امام وردی ،روحانی مبارز با حکومت مشروطه در ایران است که
در اردبیل اعدام شد .وی نقش موثری برای به نتیجه رسیدن نهضت قیام
مشروطه داشت و از هجوم و غارت طایفه های یاغی عشایر شاهسون از
شهرهای اطراف جلوگیری کرد .این روحانی مبارز با سران مشروطه اردبیل
بیتوته :یکی از زیباترین و شگفت انگیزترین قاره جهان آفریقا می باشد .این
قاره از  62کشور تشکیل شده و بعد از آسیا به عنوان دومین قاره پهناور جهان
شناخته شده است .طبیعت زیبای آفریقا و تفریحات متنوع آن باعث شده تا
افراد زیادی این قاره را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب کنند.
ایت بنهادو ،مراکش از جاذبه های گردشگری آفریقا
یکی از حیرت انگیزترین شهرهای باستانی کشور مراکش ،شهر ایت بنهادو
می باشد که در حاشیه کوه های اطلس قرار دارد .این شهر باستانی ،که بین
صحرای بزرگ آفریقا و شهر مراکش قرار دارد ،پناهگاهی برای مسافرانی بوده
که در این منطقه تردد می کردند .در هنگام سفر به این شهر ،می توانید از
خانه های گلی بازدید کنید .همچنین شما می توانید از انبار غله باستانی که در
باالی تپه قرار دارد دیدن کنید.
بهترین زمان برای سفر به این مکان ،فصل پاییز می باشد ،چرا که هوای
پاییز معتدل بوده و به دلیل این که گردشگران در این فصل کمتر به این مکان
سفر می کنند ،هتل و سایر خدمات گردشگری ،ارزان می باشد.
مجمع الجزایر زنگبار از جاذبه های گردشگری آفریقا
منطقه ای خود مختار در نزدیکی سواحل تانزانیا قرار دارد ،که مجمع
الجزایر زنگبار نام دارد .این شهر که ترکیب جذابی از معماری به سبک عربی،
خاورمیانه ای ،موری و هندی است باعث شده تا مقصدی بی نظیر برای
گردشگران باشد.
در این شهر ،سواحل بسیار زیبایی وجود دارد که نگاه هر بیننده ای را به
خود جذب می کند .همچنین جزیره زنگبار ،تاریخ پرفراز و نشیبی دارد که به
خوبی از میراث آن نگهداری شده است .ماه ژوئیه تا سپتامبر بهترین زمان برای
سفربه این مجمع الجزایر است .اما در سایر ایام سال که هوا آفتابی و دمای هوا
مطبوع است ،می توان از این منطقه بازدید کرد.
پارک ملی ایزالو از جاذبه های گردشگری آفریقا
در آب های اقیانوس هند و در نزدیکی ساحل موزامبیک جزیره ای به نام
ماداگاسکار واقع شده است که جاذبه های گردشگری زیادی دارد .یکی از
بهترین مکان های دیدنی این جزیره ،پارک ملی ایزالو می باشد ،که در فهرست
بهترین جاهای دیدنی آفریقا به شمار می رود.
زمین هایی با ساختار های متفاوت ،دره های عظیم ،واحه های سرسبز نخل
و ماسه سنگ هایی با ساختار های بی نظیر در این پارک دیده می شود .بهترین
زمان برای سفر به این منطقه ،فصل خشک سال می باشد .چرا که این فصل،
استفاده از مسیرهای پیاده روی آسان خواهد بود.
منطقه جنه از جاذبه های گردشگری آفریقا
یکی از شهرهای کشور مالی ،که از نظر تاریخی و معماری از جذاب ترین
شهر های این کشور به شما می رود ،شهر جنه نام دارد .این شهر در تجارت
صحراگذر ،نقش مهمی ایفا می کرد ،و امروزه یک قطب منطقه ای محسوب
می شود ،چرا که بازارهای هفتگی آن ،ساکنان مناطق مختلف را به این شهر
می کشاند .مسجد جامع جنه ،یکی از حیرت انگیز ترین مکان های دیدنی این
شهر به شمار می رود .این مسجد که تماما از خشت ساخته شده ،به عنوان
بزرگ ترین بنای خشتی در جهان محسوب می شود .ساخت این بنا به طور
رسمی در سال  1907به اتمام رسید و قدمت آن به قرن  13هجری باز می
گردد .بهترین زمان بازدید از این مکان ،ماه های اکتبر ،نوامبر ،دسامبر و ژانویه
می باشد که از فصل های خشک سال به شمار می رود.
دریاچه زیبای ماالوی از جاذبه های گردشگری آفریقا
یکی از بزرگ ترین پهنه های آبی قاره آفریقا ،درباچه ماالوی می باشد.
قسمت عظیمی از این دریاچه در مرز های ماالوی قرار دارد ،اما قسمتی از آن
به کشورهای تانزانیا و موزامبیک کشیده شده است .در این دریاچه گردشگران
میتوانند در ورزشهای آبی مثل کایاکسواری و قایقرانی شرکت کنند ،در
ساحل شن سفید آفتاب بگیرند یا برای تماشای ماهیهای رنگارنگ سیکلید
زیر سطح دریاچه غواصی کنند.
برای بازدید از این قسمت ،می توانید از طریق پارک ملی دریاچه که در
انتهای جنوبی خود دریاچه قرار دارد بروید .در طول مسیری که برای رسیدن
به دریاچه طی می کنید ،نقاطی وجود دارد که می توانید از آنجا عکس های
فوق العاده زیبا بگیرید.
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آشنایی با مشگین شهر؛ شهر شگفتیهای ایران

ارتباط داشت .به دستور حاکم امیرمعزز ،شبانه در مسیر بازگشت از جلسه
بزرگان مشروطه دستگیر شد .مال امام وردی با تحمل رنج و شکنجه های
فراوان در نهایت در پشت نارین قلعه اعدام گشت.
وجه تسمیه مشگین شهر
در سال  1316هجری شمسی در طی حکومت رضاشاه ،حاکمی محلی به نام
میرزاخان دستور به تغییر نام شهرستان خیاو به مشگین شهر داد.
اصطالح «خیاو که نوعی اسم پهلوی پارتی» متشکل از «خی» در معنی
مشک و کیسه چرم برای حمل آب و «آو» به معنی آب می باشد.
انتخاب اسم خیاو برای شهرستان واقع در اردبیل مناسب نیست زیرا در جنوب
این شهر کوهی به نام سبالن قرار دارد .کوه سبالن باعث ریزآبه در تمامی
فصول به سمت خیاو شده است.
در دوره های تاریخ اسالم ،شهر خیاو «میمند» نام داشته است .همچنین در
عهد سلجوقی و اتبکان آذربایجانی آن را «وراوی» نام گذاری کرده بودند.
در سال  1064میالدی ،دومین پادشاه حکومت سلجوقی به نام آلپ ارسالن به
گرجستان حمله کرد .در پی این واقعه ،بسیاری از امرای گرجی اسیر سلوجقیان
شدند و با غلبه زور ،مسلمان شدند .یکی از این امرای گرجی پیشکین بود
که سلطان آلپ ارسالن مشکین شهر را به او بخشید .لذا در عهد سلجوقی
مشگین شهر را با نام پیشگین تلفظ می کردند.
مکان های گردشگری در مشگین شهر
موقعیت طبیعی بسیار خوب مشگین شهر موجب شکل گیری مکان های
گردشگری متعددی در این منطقه شده است.
مناطق طبیعی از قبیل پارک جنگلی ،هوشنگ میدانی ،آبشار گورگور خیاوچای،
محوطه ایالنلی داغ ،منطقه گردشگری کپز ،زیستگاههای قاراگول -حاتم مشه
سی ،موئیل ،آیقار ،قره سو،دره شیروان و آبشار شیروان دره در مشگین شهر
وجود دارند .عالوه بر موارد مذکور کاروانسرای قانلی بوالغ ،کهنه قلعه،

پارک جنگلی ،پل معلق ،مقبره شیخ حیدر و دژ قهقهه از جمله مکان های
گردشگری مشگین شهر هستند .در ادامه مطلب چهار مورد از مکان های
گردشگری مشهور مشگین شهر را بیان می کنیم.
کهنه قلعه عمارتی معروف در مشگین شهر
یکی از جاذبه های تاریخی مشگین شهر ،کهنه قلعه است .قدمت عمارت
کهنه قلعه به دوره ی ساسانیان باز می گردد .این بنای تاریخی با مساحتی
معادل  15هزار متر مربع ،با ارتفاع  50متری بر فراز تپه ای طبیعی قرار دارد.
کهنه قلعه شامل  6برجک با دیواره های خشتی و حجره هایی مجزا می باشد.
به نظر می رسد سازندگان قلعه آخوری برای سکونت سرباز و اسب او طراحی
کرده اند .در فاصله  150متری کهنه قلعه ،در دره ی رودخانه خیاو چای
سنگ نبشته ای قرار دارد که به فرمان نرسه هرمزد با خط پهلوی ساسانی حک
شده است .متن کتیبه بیانگر تاریخ ساخت کهنه قلعه و باعث و بانی آن دارد.
عالوه بر این ،نصایحی برای بزرگان و فرمانروایان دارد.
کتیبه ساسانی در دو ستون شامل  6سطر در سمت راست و  15سطر در سمت
چپ است .در قسمت باالیی عالئمی به شکل دو زاویه حاد که هر زاویه بر
راس خود عمود است ،جلوه نمایی می کند.
دژ قهقهه مشگین شهر
قلعه قهقهه یا قاه قاه قاالسی از نظر لغوی به معنی آواز کبک و خنده بلند
است .قدمت این دژ به دوره ی بابک صفوی باز می گردد که از آن به
عنوان محلی برای خزانه سلطنتی استفاده می کردند .دژ قهقهه میان روستای
کنچوبه و قره آغاج واقع است و با مشگین شهر حدود  85کیلومتر فاصله دارد.
شواهد حاکی از آن دارد که این دژ مکانی برای نگهبانان بوده است .زیرا در
اطراف قلعه دره هایی وجود دارد که با مصالح گچ ،آهک و آجر بنا شده است.
این دژ مکانی برای زندانی کردن افراد سیاسی از قبیل شاه اسماعیل دوم یا
اسماعیل میرزا فرزند شاه تهماسب اول صفوی ،سام میرزا فرزند شاه اسماعیل

زیباترین جاذبه های گردشگری در قاره آفریقا!

کشور زیبای ماالوی از جاذبه های گردشگری آفریقا
ماالوی یک کشور کوچکی است از جذابیت های زیادی برخوردار می باشد.
دریاچه زیبا ،حیات وحش متنوع و مردم محلی دوست داشتنی ،باعث شده تا
افرادی زیادی برای گردش به این کشور سفر کنند.
این کشور کوچک  ۹پارک ملی و ذخیرهگاه حیات وحش هم دارد که
گزینهای عالی و خلوت برای سافاری محسوب میشود .فصل خشک سال
که از ماه آوریل تا نوامبر را شامل می شود ،بهترین زمان برای تماشای حیات
وحش است اگر شما عالقه به بازدید از حیات وحش دارید ،به شما پیشنهاد
می کنیم که در فصل خشک سال به این منطقه سفر کنید .همچنین در این
موقع از سال ،در ساحل دریاچه ماالوی شاهد روزهای گرم ،آفتابی و خشک
هستیم و هوا برای تفریح عالی است.
پارک ملی ویرونگا از جاذبه های گردشگری آفریقا
در نزدیکی مرز شرقی جمهوری چک و در فاصله ی چند دقیقه ای اوگاندا،
پارکی به نام ویرونگا قرار دارد .این پارک که اولین پارک ملی آفریقا بود ،در
سال  1925میالدی توسط پادشاه ،آلبرت بلژیکی تاسیس شد.
یکی از مشکالت جدی این پارک در گذشته ،شکار غیر قانونی حیوانات بود،
اما امروزه این مکان تبدیل به یکی از مناطق گردشگری جمهوری دموکراتیک
کنکو شده است .همچنین این پارک محل زندگی گوریل های کوهی و
شامپانزه های تونگو می باشد.
اگر قصد دارید بزرگ ترین دریاچه گدازه جهان را ببینید ،به شما پیشنهاد
می کنیم که به قله کوه آتش فشانی نیراگونگو صعود کنید .از جوالی تا سپتامبر
که خشکترین زمان سال است و می تواند فصل مناسبی برای سفر به این
مکان باشد.
روستای مرزوگا از جاذبه های گردشگری آفریقا
روستای مرزوگا ،روستای کوچکی است که در صحرای بزرگ آفریقا قرار
دارد و تپه های شنی ،اطراف آن را احاطه کرده است .بیشتر جمعیت مرزوگا را
بربر ها تشکیل می دهد .هنگام بازدید از این مکان حتما سوار شتر شوید و به
سمت تپه های شنی بروید و سبک زندگی بربرها را از نزدیک مشاهده کنید.
اگر به تماشا کردن پرنده های عالقه دارید ،به شما پیشنهاد می کنیم
فصل بهار را برای بازدید از این منطقه انتخاب کنید .همچنین بهترین زمان
برای سفر به این منطقه ،فصل بهار می باشد .اما اگر دوست دارید در هوای

پاییزی سفر کنید ،می توانید مزروگا را به عنوان مقصدتان انتخاب کنید .در
این فصل از سال هوا زیاد گرم نمی باشد و شما می توانید از هوای مطبوع در
کویر لذت ببرید.
جزیره پراسلین از جاذبه های گردشگری آفریقا
دومین جزیره گرمسیری بزرگ کشور سیشل ،پراسلین نام دارد که در قلب
اقیانوس هند قرار دارد .دو جاذبه اصلی پراسلین ،ساحل آنسه الزیو که ساحلی
زیبایی می باشد و برای غواصی کردن موقعیت فوق العاده ای محسوب می شود
و ذخیره گاه طبیعی که از جنگل نخل محافظت شده ،تشکیل شده است.
این ذخیره گاه طبیعی ،محل زندگی بسیاری از پرنده های کمیاب ،مانند
طوطی سیاه و سیشل می باشد .بهترین زمان برای بازدید از این مکان ،ماه
دسامبر تا فوریه می باشد که در این فصل از سال ،هوا بسیار مطبوع است و
گردشگران میتوانند از هوای گرم آن لذت ببرند.
پارک کروگر از جاذبه های گردشگری آفریقا
پارک ملی کروگر یکی از بهترین پارک های شناخته شده در آفریقای
جنوبی می باشد .نام این پارک را رئیس سابق این کشور نام گذاری کرده است.
این پارک دارای سه هدف اصلی می باشد ،که شامل حفاظت ،آموزش
و گردشگری می باشد .شما میتوانید با گرفتن مجوز ،با ماشین خودتان به
گشتوگذار در این پارک بپردازید؛ اما اکثر گردشگران ترجیح میدهند به
تورهایی که راهنما دارند یا تورهای سافاری بپیوندند.
بهترین زمان برای سفر به این مکان ،فصل خشک زمستان می باشد که از
ماه مه تا ماه اکتبر را شامل می شود
شهر زیبای مراکش از جاذبه های گردشگری آفریقا
پس از رباط و کازابالنکا ،سومی شهربزرگ ،مراکش است .این شهر با
تاریخ باستانی و معماری شگفتانگیز ،محبوبترین مقصد گردشگری مراکش
و یکی از شگفتانگیزترین جاهای دیدنی آفریقا به شمار میرود .مدینه ،منطقه
تاریخی شهر مراکش شناخته می شود و میدان اصلی آن جای بسیار پرازدحامی
است.
همچنین مغازه های زیادی در این میدان وجود دارد که اگر قصد خرید
سوغاتی دارید ،می توانید از بازار این میدان خرید کنید .بهترین زمان سفر به
مراکش از ماه مارس تا مه و بین ماههای سپتامبر و نوامبر است.
شهر باستانی اقصر از جاذبه های گردشگری آفریقا
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یکم ،امیرخان موصلوی ترکمان حاکم تبریز و احمد گیالنی مورد استفاده قرار
می گرفته است .در  7مهر  ،1381دژقهقهه تحت شماره ی  6192در فهرست
آثار ملی ثبت گردید.
کاروانسرای قانلی بوالغ
کاروانسرای قانلی بوالغ در قسمت شرقی شهرستان مشگین شهر با مساحتی
معادل  10245متر مربع واقع است .بنای کاروانسرای قانلی بوالغ در دوره شاه
عباس صفوی به عنوان پناهگاهی چهار ایوانی ساخته شده است.
ساختمان داخلی کاروانسرا به شکل مستطیل است و با طاق های رومی
به شکل گهواره پوشیده شده است .عالوه براین در اطراف حیاط  24اتاق
برای استراحت مسافران در نظر گرفته شده است .فضای داخل اتاق ها بسیار
کوچک طراحی شده بنابراین درفصل زمستان به راحتی گرم می شود.
قلعه دیو در مشگین شهر
در قسمت شمال شرقی مشگین شهر ،در دامنه ی کوه سبالنی قلعه ای به نام
قلعه دیو یا دیوقاالسی قرار دارد .موقعیت قرارگیری این قلعه به گونه ای است
که به مناطق پیرامون قلعه اشراف کامل دارد .سبک معماری مورد استفاده در
بنای قلعه دیو براساس قلعه های اوراتوها می باشد .در سبک اوراتو بناهایی
با استفاده از سنگ های عظیم و بدون بهره گیری از مالت ساخته می شده
است .قلعه دیو به شماره ی  630در لیست آثار ملی قرار دارد.
امرار معاش در مشگین شهر
شهرستان مشگین شهر جزو شهرستان های ایرانی است که رزق و روزی
اهالی آن به وسیله ی دامداری ،زراعت و باغداری تامین می شود.
به طور کلی ساالنه حدود  400هزار تن محصوالت باغی به دست اهالی
این شهرستان کشت می شود .محصوالت شلیل ،هلو ،خربزه  ،گیالس ،خیار،
هندوانه ،گالبی ،آلبالو،آلو ،سیر ،کدوتنبل ،گندم و جو از نمونه های متعدد
محصوالت باغداری مگشین شهر می باشد.
این شهرستان یکی از تولید کنندگان مرغوب انگورمخصوصا انگور زرد
در سطح ایران و خاورمیانه است .از تاکستان های مهم انگور می توان به
تاکستان های لحاق ،فخرآباد ،الهرود ،ارجق و نقدی اشاره کرد.
عالوه بر انگور ،سیب نیز یکی از محصوالت باغی مشین شهر می باشد که
به شهرت فراوانی رسیده است .باغ های متعددی برای بهره برداری سیب در
نظر گرفته شده است .برای مثال می توان باغ های روستای دستگیر ،بارزیل،
حاجیلو ،آق درق ،عربلو و تبنق را نام برد.
در اطراف رودخانه قره سو به ویژه روستای کوجنق ،شالیزارهایی وجود دارد که
برنج در آن کشت می گردد .بانوان مشگین شهر با هنرهای دستی قالی بافی،
جاجیم و گلیم بافی به مردان خود در تامین هزینه های زندگی کمک می کنند.
در بهمن سال  ،1399چهار اثر طبیعی از قبیل منطقه فسیلی دره تنگ و سه
درخت کهنسال گردو ،در روستای گردشگری اونار واقع در شهرستان مشگین
شهر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.
معروف ترین سوغاتی مشگین شهر
عده ای از اهالی مشگین شهر در دامنه ی کوه های سبالن به زنبورداری
می پردازند .عسل سبالن ،به معروف ترین سوغاتی مشگین شهر شناخته شده
است که از گرده های بیش از  40گل و گیاه مختلف تولید می شود.
عالوه بر عسل سبالن ،صنایع دستی بومی از جمله نمد مالی ،گلیم عنبران،
سفال و سرامیک سنتی ،ملیله کاری ،چرم ،ساز سنتی ،معرق و مرصع
چوب(خلخال) ،آبگینه ،لبنیات و گیاهان دارویی سوغات های مشگین شهر
محسوب می شوند.
شهر اقصر ،یکی از شهر های کشور مصر می باشد که عبور رود نیل از این
قست ،شهر اقصر را به دو نیم تقسیم کرده است .موزه های بی نظیری مانند
موزه اقصر و موزه مومیایی در کرانه شرقی این شهر قرار دارند.
دره پادشاهان و درکه کوئینز در شهر اقصر قرا دارند که شما می توانید
برای باز دید از آن به آن سوی رول نیل و در کرانه باختری بروید .یکی از
شاخص ترین جاهای دیدنی قاره آفریقا ،دره پادشاهان نام دارد .این مکان محل
دفن بسیاری از پادشاهان مصر باستان می باشد.
بهترین زمان سفر به شهر اقصر ،از مارس تا آوریل و بین ماه اکتبر و نوامبر
است .در این ماهها هوا برای گشتوگذار بسیار مساعد می باشد و همچنین
تعداد گردشگران کم و هزینه هتلها کم است.
کوه های ویرانگا از جاذبه های گردشگری آفریقا
حدود  700کوه بزرگ در دنیا وجود دارد که در حدود  450تا از آنها در منطقه
آتشفشانی منقرض شده ای به نام ویرانگا در اوگاندا ،رواندا و کنگو در شرق
آفریقا واقع شده اند .بیشتر این کوه ها در منطقه ای به نام بویندی در نزدیکی
اوگاندا قرار گرفته اند.
اگر شما زندگی پر از ماجراجویی و هیجان را دوست دارید که با چالش های
زیادی روبرو شوید یک برنامه سفر به پارک ملی ویرانگا که در شمال کشور
واقع شده است تهیه کنید.
دره فیش ریور از جاذبه های گردشگری آفریقا
یکیی از بزرگ ترین دره های جهان ،دره فیش ریور می باشد که در جنوب
کشور نامیبیا واقع شده است.
این مکان به عنوان یکی از عجایب طبیعی قاره آفریقا به شمار می رود و از
پرطرفدارترین جاهای دیدنی این قاره محسوب می شود .اگر عالقه ی زیادی
به ماجراجویی دارید ،می توانید در امتداد تنگه فیش ریور حرکت کنید و یا به
تماشای صخره های رنگارنگ بنشینید و از دیدن آن لذت ببرید.
منطقه آمو ریور – اتیوپی از جاذبه های گردشگری آفریقا
منطقه آمو ریور در جنوب غربی اتیوپی واقع شده است که بیش از  50قبیله
را در خود جای داده است .اگر هنر آفریقایی را دوست دارید حتما باید از این
منطقه دیدن کنید چون میراث هنری عظیمی در این منطقه نهفته است .این
منطقه هنوز هم در آفریقا جایی است که تجارت و باور سنتی را برای بیشتر
قبایل به همراه دارد و این یکی از جاذبه های دلربای گردشگری این منطقه
است.
این منطقه به دلیل مسافت و دور بودن زیاد از طریق وسایل نقلیه بسیار
سخت است .جنگجویان آنها معموال کالشینکف را با یک زنجیر از پشت خود
آویزان می کنند .شاید این مورد کمی ترسناک باشد ولی قبیله ها باهم دوستانه
رفتار می کنند و این مورد بیشتر برای دفاع خود در برابر دشمنان است.
شهر اللی بال از جاذبه های گردشگری آفریقا
در کشور اتیوپی شهری به نام اللی بال وجود دارد که به شهر زیارتی شناخته
می شود .اللی بال یکی از تاریخی ترین مکان های دیدنی قاره آفریقا به شمار
می رود ۱۱ .کلیسای صخرهای یکپارچه در این شهر قرار دارد که گشتوگذار
در آنها بسیار سرگرمکننده می باشد.
دین بیشتر ساکنان این کشور مسیحی ارتدکس میباشد و اکثر کلیساها در
قرون  ۱۲و  ۱۳میالدی ساخته شدهاند .اگر می خواهید از بهترین کلیسای این
شهر دیدن کنید ،به شما پیشنهاد می کنیم از کلیسای Bet Giyorgis
بازید کنید .بهترین زمان برای سفر به این مکان ،ماه اکتبر و مارس می باشد.
آبشار زیبای ویکتوریا از جاذبه های گردشگری آفریقا
درست در مرز بین زامبیا و زیمباوه ،آبشاری واقع شده است که به آن را با
نام آبشار ویکتوریا می شناسند .از ماه دسامبر تا ماه مارس زیبایی این آبشار
چند برابر می شود چرا که در این فصل از سال بارش باران زیاد می شود .شما
می توانید در هنگام کانوسواری یا رفتینگ در نزدیکی آبشار ،از مناظر زیبای
طبیعی نیز لذت ببرید یا می توانید برای تماشای غروب زیبای این منطقه سوار
کشتی کروز شوید.
بهترین زمان سال برای بازدید از آبشار دیدنی ویکتوریا از ماه فوریه تا مه
است ،درست بعد از پایان بارشهای تابستانی .در این مدت شاهد بیشترین
حجم آب آبشار هستیم.
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 ۸۲فوتی جدید کرونا در کشور
 ۸استان بدون فوتی

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت،
در  ۲۴ســاعت  ۴۳۱۲بیمــار کرونا در کشــور
شناسایی شدند و متاســفانه  ۸۲تن نیز به دلیل
این بیماری جان خود را از دست دادند و مجموع
جان باختگان ایــن بیماری به  ۱۲۹هزار و ۹۱۲
نفر رسید.
به گزارش ایســنا ،از روز سه شــنبه تا دیروز

 ۱۰آذر  ۱۴۰۰و بــر اســاس معیارهــای قطعی
تشــخیصی ۴۳۱۲ ،بیمــار جدیــد مبتــا بــه
کووید ۱۹در کشور شناسایی که  ۶۶۰نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۱۲۱هزار و  ۷۵۷نفر رسید.
در طول  ۲۴ساعت ۱۴ ،استان کشور ،مرگ و میر

صفر و یک داشته اند؛ به این ترتیب استان  های
قم ،اردبیل ،مرکزی ،هرمزگان ،ایالم ،بوشــهر،
خراســان شــمالی و قزویــن ،هیچ مــوردی از
مرگ و میر نداشته اند.
همچنین استان  های سیســتان و بلوچستان،
زنجان ،کرمانشاه ،لرســتان ،همدان و مازندران،
فقط یک مــورد مرگ و میر بیمــاران کرونایی
داشته اند.
خوشــبختانه تا کنون  ۵میلیــون  ۸۹۲هزار
و  ۵۷۴نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
 ۳۳۲۸نفر از بیماران مبتــا به کووید ۱۹در
بخــش های مراقبت هــای ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۳۸میلیون و  ۸۷۳هزار و  ۱۵۶آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر هیچ شهری کشور در وضعیت
قرمز نیســت ۲۲ ،شــهر در وضعیــت نارنجی،
 ۲۰۷شــهر در وضعیــت زرد و  ۲۱۹شــهر در
وضعیت آبی قرار دارند.

کالهبرداری  ۸میلیارد ریالی به بهانه «اخذ ویزا و اقامت»
رئیس پایگاه ششــم پلیــس آگاهی پایتخت
از دســتگیری متهمی خبر داد که به بهانه اخذ
ویزا از شــهروندان ۸ ،میلیارد ریال کالهبرداری
کرده بود.
سرهنگ کارآگاه سیدقاسم موسوی فر رئیس
پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهــران بزرگ در
گفتوگو بــا خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس
از دســتگیری کالهبرداری خبر داد که به بهانه
اخــذ ویــزا  8میلیــارد ریــال از  2مالباختــه
کالهبرداری کرده بود.
ســرهنگ کارآگاه موســوی فر در تشــریح
جزئیات خبر فوق اظهار داشــت :بیست و هشتم
فروردین ماه پرونده ای با موضوع کالهبرداری
به دادخواهی شهروندی تشکیل و با دستور مقام
قضایی برای کشف و پی جویی پرونده در اختیار
پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
سرهنگ موسوی فر تصریح کرد :کارآگاهان
دایــره مبارزه بــا جعل و کالهبــرداری پایگاه
بــدوا از شــاکی پیرامــون موضــوع مطروحه
تحقیــق کــرده کــه شــاکی اظهار داشــت

تیرمــاه ســال گذشــته در فضای مجــازی با
شــخصی که خود را مهدی معرفــی می کرد
آشنا شــدم .وی با بیان این موضوع که قادر به
فراهم کــردن زمینه جهت خــروج و مهاجرت
اشخاص به خارج از کشور است با وی طرح دوستی
ریخته و پس از جلب اعتماد شاکی به بهانه اخذ
اقامت فرزندش در کشور عمان ،طی چندین مرحله
و به دفعات مبلــغ  513میلیون تومان وجه نقد
و مبلغ  300میلیون تومان سفته را از وی مطالبه
کرده اســت ولی پس از گذشــت مــدت مقرر،
شــخص مذکور نه تنها اقدامی انجام نداده بلکه
گوشی خود را از دسترس خارج و شاکی متوجه
کالهبرداری او شده است.
وی با اشــاره به اینکه ارتکاب جرائم مشابه
توســط متهم متصور بود ،با توجه به حساسیت
موضوع بالفاصله تیمی از کارآگاهان مسئولیت
پرونده را برعهده گرفتند ،ادامه داد :با اســتفاده
از شــیوه های نوین و علمی کشف جرم ،هویت
متهم به نام سعید شناسایی شد و نتایج تحقیقات
کارآگاهان به مرجع قضایی منعکس شد.

رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران اعالم
کرد :در یک عملیات پلیسی ،متهم در مخفیگاهش
دســتگیر و پس از انتقال متهــم به این پایگاه،
پرونده مشابه دیگری نیز به این پایگاه به ارزش
 2میلیارد ریال ارجاع شد.
وی گفت :ســعید پس از مواجهه با شکات و
همچنین ،مدارک و مستندات چاره ای جز بیان
حقیقت نداشته و به بزه انتسابی خود اعترف کرد.
به گفته ســرهنگ موسوی فر متهم با صدور
قرار قانونی روانه زندان شد.

بین الملل

انفجار در ایستگاه قطار مونیخ

پلیس آلمان از وقوع انفجار در نزدیکی ایســتگاه قطار «دونرسبرگر
بروکه» در شــهر مونیخ حین عملیات ســاخت و ســاز در این ایستگاه
خبر داد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،منابع رسانهای از وقوع
انفجار در نزدیکی یک ایستگاه قطار در شهر مونیخ آلمان خبر دادند.
طبق ایــن گزارش ،پلیــس آلمان خبــر انفجار در ایســتگاه قطار
«دونرســبرگر بروکه» را تایید کرد .تاکنون خبری مبنی بر کشته شدن
فرد یا افرادی در نتیجه این انفجار مخابره نشده است.
انفجار زمانی رخ داد که کارگران مشــغول ســاخت و ساز و کار در
محوطه برونی ایستگاه قطار بودند.
روزنامــه آلمانی «بیلد» به نقل از منابع پلیس این کشــور خبر داد،
در نتیجه انفجار ســه نفر زخمی شدند و حال یکی از مجروحان ،وخیم
گزارش شده است.
تحقیقات اولیه نشــان میدهد که دلیــل انفجار دیوز در مونیخ ،یک
بمــب عمل نکرده متعلق به دوره جنــگ جهانی دوم بود .این بمب در
نتیجه عملیات ساخت و ساز کارگران در ایستگاه قطار منفجر شد.

تیراندازی مرگبار در مدرسه ای
میشیگان آمریکا
در
ِ

در جریــان تیرانــدازی در دبیرســتانی در ایالت میشــیگان آمریکا
ســه دانشآموز کشــته و شــش نفــر دیگــر از جمله یک آمــوزگار
مجروح شده اند.
به گزارش ایســنا ،مقام ها می گویند :یک دانش آموز  ۱۵ســاله پنج
دقیقه بعد از تماس ها با پلیس درباره حادثه ،خود را تسلیم کرده است.
پلیس می گوید که این نوجوان با یک سالح دستی نیمه خودکار۱۵ ،
تا  ۲۰گلوله شلیک کرده و همدستی نداشته است.
برخی رســانه ها تعداد مجروحان را هشت نفر اعالم کرده اند .مدرسه
اکنون تخلیه شده و مقام ها مشغول جست و جوی ساختمان برای یافتن
قربانیان احتمالی دیگر هستند.
پلیــس در کنفرانس خبــری گفته که مظنون تاکنــون از حرف زدن
خودداری کرده و انگیزه وی از این حمله هنوز مشخص نیست.
بنابر گزارش بی بی ســی ،به گفته یک گروه طرفدار نظارت بر سالح
به نام "ا ِ ِوری تــان" ( )Everytownتیراندازی در مدارس آمریکا در
سال  های اخیر به تدریج در حال افزایش بوده است.
ســال پیش بعد از وقفهای کوتاه در جریان اجــرای محدودیت های
همه گیری کرونا ،شمار چنین حمالتی دوباره جهش پیدا کرده به طوری
که در ســال جاری میالدی  ۱۳۸حادثه با ســاح گرم در مدارس روی
داده است.

آتشسوزی در ساختمان پارلمان
منطقه کردستان عراق

منابع رســانهای عراقی از وقوع آتشسوزی در ساختمان پارلمان منطقه

کردستان عراق خبر دادند.
به گــزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،منابع رســانهای عراق از
وقوع یک آتشسوزی در داخل ساختمان پارلمان در منطقه کردستان عراق
خبر داد.
خبرگزاری رســمی عراق (واع) ،در خبری فــوری اعالم کرد که دیروز
(چهارشــنبه ،اول دســامبر) ،یک آتشسوزی در داخل ســاختمان پارلمان
منطقه کردستان واقع در اربیل ،روی داد.
وبگاه «الفرات» نیز با انتشار این خبر نوشت که آتشسوزی ،موجب شد
که نمایندگان حاضر در پارلمان محل حادثه را ترک کنند.
کانال تلگرامی ،صابرین نیز نوشــت که در داخل رســتورانی در داخل
ســاختمان پارلمان منطقه کردستان یک آتشســوزی به دلیل نشت گاز
در زمــان صرف ناهار روی داد که موجب شــد نمایندگان مجلس ،مجبور
به ترک سالن جلسات شوند .تیمهای آتشنشانی نیز در محل حاضر شدند
تا آتش را مهار کنند .تا به این لحظه هیچ گزارشــی درباره زخمی شــدن
اعضای پارلمان منتشر نشده است.
لحظاتی پس از انتشــار این خبر ،شــبکه رووداو نیز با انتشار تصاویری
از این آتشســوزی اعالم کرد که این آتشســوزی صرفا خســارت مالی
به همراه داشت.
منابع رســانهای عراق روز سه شنبه نیز از وقوع یک آتشسوزی مهیب
در بازار پارچه «الشورجه» در بغداد خبر دادند.
کانال تلگرامی «صابرین نیوز» نیز با انتشار تصاویری از این آتشسوزی
از تخلیه ســاختمانهای بانک مرکزی و خارج کردن همه کارمندان بانک
«الرافدین» در نزدیکی محل حادثه خبر داد و نوشت که  ۱۲تیم آتشنشانی
برای مهار این آتشسوزی به محل حادثه اعزام شدند.
عراق تابستان گذشته شــاهد چند آتشسوزی بزرگ و مهیب با تلفات
جانــی و مالی باال در بخشهای مختلفی چون بیمارســتان ،دانشــگاه و
انبارهای تجاری بود.

واژگونی قایق در نیجریه  ۲۹قربانی
بر جای گذاشت

مقامــات نیجریه اعالم کردند بر اثر غرق شــدن یک قایق ،دســت کم
 ۲۹نفــر که بیشــتر آنها کودک بودنــد جان باختنــد و  ۱۳نفر همچنان
ناپدید هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گاردین ،بر اثر واژگونی یک
قایق در رودخانه ای در شمال نیجریه  ۲۹نفر که اکثر آنان کودک بوده اند
جان خود را از دست دادند.
ســخنگوی ســازمان امداد و نجات نیجریه گفت :یک قایق که بیش از
ظرفیت خود مســافر سوار کرده بود اواخر روز سهشنبه در ایالت «کانو» در
شمال غرب نیجریه واژگون شد .تعداد مسافران قایق  ۴۲نفر بوده است که
اکثرا بین  ۸تا  ۱۵ساله بودند.
ســخنگوی سازمان امداد و نجات نیجریه در ادامه اعالم کرده است که
تاکنون  ۲۹جسد پیدا شده و  ۷نفر هم نجات پیدا کرده اند.
ثمینو عبداللهی ،ســخنگوی ســرویس آتش نشــانی ایالت کانو ،دیروز
(چهارشــنبه) به خبرگزاری فرانســه اعالم کرد که همچنان جستجو برای
یافتن  ۱۳جسد باقی مانده ادامه دارد.
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كشف  563كيلو حشيش
در اطراف زمينهاي كشاورزي

فرمانده انتظامی استان گفت :در تعقيب و گريز ماموران انتظامي استهبان
 563كيلو حشيش در بازرسي از يك سواري پژو پارس كشف شد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر اســتهبان با همكاري
ســربازان گمنام امام زمام (عج) با اقدامات فني و تخصصي مطلع شــدند
يك ســواري پژو پارس در حال انتقال مواد مخدر از اســتانهاي شــرقي
به سمت شيراز است كه بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :ماموران ســريعا به محورهاي مواصالتي اعزام شــدند و با
برپايي تور ايست و بازرسي مقطعي سواري پژو پارس را شناسايي کردند و
دستور ايست را صادر كه راننده بدون توجه اقدام به فرار كرد.
فرمانده انتظامی اســتان فارس خاطر نشــان كرد :پس از طی مسافتی
تعقیب و گریز راننده به ســمت زمينهاي كشــاورزي روستاي محمدآباد
متواري شــد و بــا توجه به تاريكي هــوا و موقعيــت جغرافيايي منطقه با
به جا گذاشتن خودرو فرار كرد.
ســردار حبيبي با بيان اينكه در بازرسی از اين خودرو  563کیلو حشيش
کشف شــد ،تصريح كرد :تالش براي دســتگيري متهم متواري با جديت
ادامه دارد.

كشف  22کیلو تریاک در شيراز

فرمانده انتظامي شیراز از كشف  22كيلو تریاک و دستگيري  2قاچاقچي
در يكي از محلههاي اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،افزود:
مأموران کالنتری  19بوستان شهرستان شيراز با اقدامات فني و تخصصي
مطلع شــدند دو نفر در بولوار زرهی اقدام به خرید و فروش مواد مخدر به
صورت گســترده میکنند كه موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود
قرار دادند.
وي افزود :ماموران بــا هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام
و موفق شــدند در اين خصوص  2نفر كه با يك ســواري ســمند در حال
فروش مواد مخدر بودند را شناســايي و آنان را با اقدامات فني و تخصصي
دستگير كنند.
فرمانده انتظامي شــیراز با اشــاره به اينكه در بازرسي از خودرو و منزل
متهمان  22كيلو ترياك كشف شد ،خاطر نشان كرد :قاچاقچيان براي انجام
مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

انتقام جویی
انگیزه دانشآموز خطا کار در فضای مجازی

فرمانده انتظامی مرودشــت از شناســایی و دســتگیری عامل توهین و
مزاحمت در یکــی از گروههای مجازی دانش آموزی در این شهرســتان
خبرداد.
سرهنگ فرشید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشــت :با ارجاع یک فقره پرونده از سوي يکي از فرهنگیان مبني بر اينكه
فردي ناشــناس در فضاي مجازي اقدام به هتک حیثیت و توهين نســبت
به وي در گروه دانش آموزی کرده اســت شناســایی متهم در دستور کار
کارشناسان پليس فتا قرار گرفت.
وي افزود :ماموران با به کارگيري روشهاي تخصصی و پيگيري مستمر
موفق شــدند دانش آموزی که اقدام به تحریک ديگر دانشآموزان جهت
توهین به شــخص فرهنگي كرده بود را شناســايي و پس از هماهنگي با
مرجع قضایي وی را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی مرودشت با بيان اينكه متهم انگيزه خود را انتقام جويي
عنوان كرد ،از شــهروندان خواســت در صورت مشــاهده هرگونه تخلف
اينترنتــي مراتب را به پليس فتا گزارش دهند و همچنین والدين عزيز بايد
بر رفتار فرزندان خود در فضاي مجازي مراقبت کنند.

كشف  38دستگاه ماینر قاچاق در الرستان

فرمانده انتظامی الرســتان گفت :ماموران اين فرماندهي موفق شــدند
در بازرســي از يك منزل متروكه  38دستگاه ارز ديجيتال قاچاق به ارزش
 15ميليارد ريال كشف كنند.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بیان
داشــت :ماموران کالنتری  11شهيد ساریخانی با همكاري كاركنان ناحیه
مقاومت سپاه الرســتان با اقدامات فني و تخصصي مطلع شدند فردي در
يك منزل مخروبه در حال اســتخراج ارز ديجيتال ميباشــد كه بررســي
موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :ماموران پس از هماهنگي با مقام قضایي به محل مورد نظر
اعزام و در بازرســي از آن منزل مخروبه موفق شدند  ۳۸دستگاه استخراج
ارز ديجيتال قاچاق ۳۸ ،عدد پوســته ماینر ۱۳ ،دستگاه پاور ۳۹ ،عدد کیت
ماینر ،یک دســتگاه وای  فا و ســایر تجهیزات اعم از کابل برق و شــبکه
کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان الرســتان با بيان اينكــه برابر اعالم نظر
کارشناســان ارزش این اقالم قاچاق  15میلیارد ریال برآورد شــده است،
گفت :تالش براي دستگيري مالك ماينرهاي قاچاق با جديت ادامه دارد.

کشف  14دستگاه استخراج ارز ديجيتال درگراش

فرمانده انتظامي گراش از کشف 14دستگاه استخراج ارز ديجيتال قاچاق
به ارزش  5ميليارد و  600ميليون ريال خبر داد.
ســرهنگ كرامت كريمي در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری پلیس،
بيــان كــرد :در پی اعالم خبری مبنــی بر اینکه فردی اقدام به اســتفاده
غیر قانونی از دســتگاهاي اســتخراج ارز دیجیتــال در منزل خود میکند
موضوع با جدیت در دستور کار ماموران يگان امداد قرار گرفت.
وی بیان داشــت :مامــوران ضمن هماهنگی با مقــام قضایی به محل
مورد نظر اعزام و در بازرســی از آن منزل  14دســتگاه ماینر قاچاق همراه
با سایر متعلقات مربوطه کشف كردند.
فرمانده انتظامی گراش با اشــاره به اینکه تالش براي دستگيري مالك
اموال مكشــوفه با جديت ادامه دارد ،افزود :کارشناســان ارزش ماینرهای
قاچاق كشف شده را  5میلیارد و  600میلیون ریال برآورد كردهاند.

توقیف  32هزار ليتر گازوئيل قاچاق

جانشين فرمانده انتظامی استان از توقيف يك دستگاه کامیون و كشف
 32هزار و  500ليتر ســوخت قاچاق از نوع گازوئیل در شهرستان الرستان
خبر داد.

سردار يوســف ملكزاده در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشت :در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و با هدف جلوگیری
از هدر رفت ســرمایههای ملی ،مامــوران انتظامي پاســگاه چهاربركه
حین گشتزنی در محور الرســتان -بندرعباس به یک دستگاه کامیون
تانکردار مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی بــا بيان اينكه در بازرســی از اين کامیون  32هــزار و  500ليتر
سوخت قاچاق فاقد مجوز از نوع گازوئیل کشف شد ،تصريح كرد :در این
خصوص یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.
جانشــين فرمانده انتظامی اســتان با بیان اینکه ارزش سوخت کشف
شده بنا به نظر کارشناســان مربوطه  10میلیارد ریال برآورد شده است،
تصريح كرد :برخــورد با قاچاقچيان به صورت ويژه در دســتور كار اين
فرماندهي است.

صحت عمل مأموران پلیس شهرستان خرم بید

رییس بازرسی فرماندهی انتظامی استان از صحت عمل مأموران وظیفه
شناس شهرستان خرم بید در بازگرداندن مبلغ یک میلیارد و  700میلیون ریال
وجه نقد به صاحبش خبر داد.
سرهنگ مصطفی عباسی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی  110مبنی بر وقوه
یک فقره واژگونی خودرو در یکی از محورهای مواصالتی شهرستان خرم بید،
بالفاصله مأموران انتظامی بخش مشــهد مرغاب این شهرستان به محل
مورد نظر اعزام شدند.
وی گفت :در بررســی های الزم از صحنه مشــخص شد یک دستگاه
خودرو پژو  206به دالیلی از جاده منحرف شــده اســت که منجر به فوت
راننده شــده و سرنشــین آن نیز مجروح و توسط عوامل اورژانس به مراکز
درمانی انتقال داده شده است.
رییس بازرســی فرماندهی انتظامی استان فارس تصریح کرد :مأموران
انتظامی در بازرسی از خودرو واژگون شده ،مبلغ یک میلیارد و  700میلیون ریال
وجــه نقد پیدا می کنند که پس از انتقال بــه یگان انتظامی به صاحب آن
بازگردانده می شود.
ســرهنگ عباسی در پایان ضمن تقدیر و تشــکر از این اقدام مأموران
انتظامی ،گفت :به منظور ارج نهادن به این عمل خداپســندانه و الگوسازی
چنین رفتارهای اسالمی در بین سایر کارکنان ،بر اساس دستورالعمل های
ابالغی ،این ماموران وظیفه شناس مورد تشویق و تقدیر قرار گرفتند.

كشف  104كيلو ترياك در داراب

فرمانده انتظامي داراب از كشــف  104كيلو مــواد مخدر از نوع ترياك
توسط ماموران اين فرماندهي خبر داد.
سرهنگ عليرضا نوشاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان داراب هنگام نظارت بر
خودروهای عبوری به  2ســواری ســمند و ال 90مشکوک شدند و به آنان
دستور ایست دادند.
وي افزود :رانندگان بــدون توجه به اخطار پليس متواري و پس از طي
مســافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي موفق شــدند با اقدامات فني و
تخصصي هر دو خودرو را توقيف كنند.
فرمانده انتظامي داراب با بيان اينكه در بازرسي از سواري سمند  85كيلو
و از خودرو ال 90نيز  19كيلو (در مجموع  104كيلو ترياك) كشــف شــد،
گفت :در اين خصوص  2نفر دســتگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل
مراجع قضایي شدند.

زندان ايستگاه آخر اراذل و اوباش
معروف و سابقه دار در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون گفت :با تالش ماموران اين فرماندهي یکی از
اراذل و اوباش سابقهدار و متواری دستگیر و روانه دادسرا شد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در راســتاي اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و برخورد با
برهــم زنندگان نظم و امنيت عمومي ،مامــوران انتظامي كازرون از خبري
مبنــي بر ايجاد مزاحمت و نزاع و درگيري توســط یکی از اراذل و اوباش
حرفهاي مطلع شــدند و رســيدگي به اين موضوع را در دســتور کار خود
قرار دادند.
وی افزود :ماموران با انجام اقدامات فني و شــگردهای خاص پلیســی
موفق شدند متهم را شناسايي و وي را در یک عمليات ضربتي و غافلگيرانه
دستگير کنند.
فرمانــده انتظامــی کازرون با بيان اينكه در بررســی از ســوابق متهم
جرایمی از قبیل رعب و وحشــت ،خرید و فروش مواد مخدر ،سرقت و نزاع
دسته جمعی به چشــم می خورد افزود :متهم پس از تشکيل پرونده براي
انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

توقيف  3دستگاه خودرو
و كشف انواع كاالي قاچاق در كوار

فرمانده انتظامي كوار از توقيف  3دســتگاه وانت نیســان و كشف انواع
كاالي قاچاق به ارزش  3ميليارد ريال در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ سیدرحمان هاشمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :ماموران پليس آگاهي شهرســتان كــوار در اجرای طرح مبارزه
بــا قاچــاق کاال و ارز هنگام نظارت بر خودروهاي عبــوري در محورهاي
مواصالتي ،به  3دســتگاه وانت نیســان حامل بار مشكوك شدند و آنها را
براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران موفق شدند در بازرسي از اين خودروها  2دستگاه
یخچال 2 ،دســتگاه کولر گازی و  2دستگاه تلويزیون و ماشین لباسشویی
خارجي قاچاق و فاقد مدارك قانوني كشف كنند.
فرمانده انتظامي كوار با بيان اينكه در اين راستا  3نفر دستگير و به مرجع
قضایي معرفي شــد ،افزود :ارزش اين محموله قاچاق برابر نظر كارشناسان
 3ميليارد ريال برآورد شده است.

آگهی دعوت

به اطالع کلیه صاحبان سهام شــرکت تولیدی آران گستر (سهامی خاص)
به شــماره ثبت  5008و شناســه ملی  10530175306می رساند که جلسه
مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده در تاریخ  1400/9/24رأس ساعت
 8صبح در محل دفتر شرکت تشکیل می گردد.
لذا از کلیه صاحبان سهام جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می آید.
دستورات جلسه:
-1انتخاب اعضاء هیأت مدیره
-2انتخاب بازرس
-3تصویب صورت های مالی
ابوالفتح بذرافشان -رئیس هیأت مدیره

اقتصاد
پنجشنبه  11آذر    1400

احمد توکلی عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با ارســال نامه ای
به روســای قوای سه گانه ،کنار گذاشتن ارز  ۴۲۰۰تومانی را با تصمیمات
اتخاذ شده فعلی بحران زا دانست و برای آن تبعاتی را متصور شد.
به گزارش ایسنا ،متن این نامه بدین شرح است:
برادران ارجمند رؤسای محترم قوای سه گانه
آقایان رئیسی ،قالیباف و محسنی اژه  ای
جان میناردکینز اقتصاددان سرشناس انگلیسی میگوید:
«هیچ وســیلهای مکارانهتر و اطمینانبخشتر بــرای واژگون کردن
پایههای موجود جامعــه ،بهتر از خراب و بیاعتبار کــردن پول رایج آن
نیست .این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام
و ویرانــی بکار میگیرد و آن را به صورتــی عملی میکند که یک نفر از
یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست».
تصمیــم دولت برای کنار گذاشــتن ارز  ۴۲۰۰تومانــی برای واردات
کاالهای اساســی جز گندم ،دارو و تجهیزات پزشــکی به ترتیبی که قرار
است انجام شود ،تبعات ســنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران
اقتصادی بیفزاید.
توضیحات و دالیل زیر ،آن را روشن میسازد:
 -۱پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند ،باید سیاســت و نظام
ارزی متناسب با شرایط کشور را برگزیند .چون دولت یکی از دالیل این
تصمیم را تکنرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر میکند؛ نخست
باید معلوم کند که نرخ یکســان ارز را از این پس بازار تعیین میکند یا
دولــت؟ اگر بازار تعیین میکند ،دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را
در نظر میگیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تالطمات صعودی محتمل را
پیروی میکند و به بیثباتی رسمیت میبخشد؟ یا برای کاهش بیثباتی
نرخ دیگری را تعیین میکند و باز ارز در سطح باالتری دونرخی میشود.
با تورم افسار گسیخته بعدی چه میکند؟
 -۲ظاهر آن است که دولت در مرحله بعدی این دو سه قلم را هم آزاد
میکنــد و منتظر کارکرد عرضه و تقاضا میماند .پیشفرض ناگفته این
اســت که وقتی ارز تکنرخی شد ،چون به قدر نیاز واردات ،ارز داریم و
یک نرخی کردن نیز رانت را حذف میکند ،ارز از تالطم باز میماند.
ایــن پیشفرض در صورتی درســت بود که تقاضــای ارز تنها برای
واردات باشــد در حالی که ســه تقاضای دیگر ،بــرای  -۱حفظ ارزش
دارایی -۲ ،فرار ســرمایه و  -۳ســفتهبازی ،در کارند و تالطم صعودی
نــرخ ارز ادامه خواهد یافت .در پی آن تــورم جهش دیگری میکند ،به
بهانه افزایش تورم ،نرخ باالتر ارز ...این دور باطل ،تنها با سقوط اقتصاد
پایان می یابد.
آیا ما باید ،مانند دولت پیشین به اسم مداخله برای اصالح قیمت ،عالوه
بر فروش تمام ارزهای تأمین شده ۶۵ ،میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی
را در بازار به باد بدهیم؟ دولت پیشــین دو تجربه شکســتخورده بحران
 ۱۳۷۴و  ۱۳۹۰را پیش رو داشت و دیده بود که این روش بینتیجه است،
ولی عبرت نگرفت حاال ما ســه تجربه را میبینیم .چون دولت نمیتواند
با بازار متالطم صعودی همراهی کند ،به سرعت دونرخی حاکم میشود:
قیمــت دولتی و قیمت بازار آزاد و در نتیجــه حذف رانت در کار نخواهد
بود .انتظارات و قیمتها نیز با باالترین قیمت بازار آزاد همراهی میکنند.
 -۳در بحران جهش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی ،برای مهار نرخ
ارز ،راهی جز تأثیر گذاشــتن بر عرضه و تقاضا وجود ندارد .در کشورهای
بــا ثبات از نظر سیاســی و اقتصــادی هرچه اعتماد مــردم و حاکمیت
به یکدیگر بیشتر باشد ،مداخله کمتری برای حفظ ثبات الزم میشود؛ اما
وقتی قیمت ارز به شــکل موشکی باال میرود و اعتماد مردم به حکومت
آســیبدیده باشــد ،اقدامات دولت برای مهار بحران سقوط ارزش پول
ملی باور نمیشود .در این شــرایط بحرانی ،بر خالف کاالهای معمولی،
با افزایش قیمت ارز ،تقاضا برای آن افزایش مییابد؛ زیرا هرچه ســرعت
افزایش بیشتر باشــد ،دارایی مالی افراد بیشتری برای حفظ دارایی خود،
وارد خیل متقاضیان میشــوند .میل به مهاجرت و انتقال یا فرار سرمایه
معاونمسکنوساختمانوزارتراهوشهرسازی
گفت :با مصوبه شــورایعالی مســکن ،طرح
اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن در هم
ادغام شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت
راه و شهرســازی ،محمود محمــودزاده صبح
دیروز چهارشنبه  ۱۰آذر با اعالم این مطلب که
بیش از یک میلیون و  ۸۰۰هزار نفر در سامانه
نهضت ملی مســکن ثبتنام کردند بخشی از
فعالیتهای وزارتخانه در خصوص خانهدار کردن
مــردم و اجرای قانون جهش تولید مســکن را
تشریح کرد.
معاونمسکنوساختمانوزارتراهوشهرسازی
با یادآوری این مطلب که با مصوبه شورایعالی
مسکن ،طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی
مســکن در هم ادغام شدند ،گفت :ادغام طرح
ملی مسکن در نهضت ملی مسکن با این هدف
انجام شــد تا همه ثبتنام شــدگان از مزایای
یکســان برخوردار باشــند .در مجموع در این
دو طــرح که هم اکنون ادغام شــدند بیش از
 ۳.۶میلیون نفر در سامانه ثبتنام کردند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه
در دور جدیــد ثبتنام نهضت ملی مســکن،
متقاضیان در  ۵۴۰شهر امکان ثبتنام را یافتند،
اعالم کرد :با شرایط جدید ثبتنام و تسهیل در
فرایند آن این امیــدواری وجود دارد که میزان
مشارکت باال برود.
محمودزاده در خصوص شرایط ثبتنام برای
متقاضیان نهضت ملی مســکن گفت :پیشتر
بانوان خودسرپرســت باالی  ۳۵ســال سن،
معلوالن جســمی و حرکتــی ،نخبگان علمی
امکان ثبتنام را داشــتند کــه با مصوبه دولت
هم اکنون آقایان مجرد باالی  ۴۵ســال سن
و بیمــاران خاص نیز امکان ثبتنام را یافتهاند.
همچنین دولت ســیزدهم برای آنکــه بتواند
در جهــت افزایــش ازدواج و جمعیت فعالیت
ویژهای انجام بدهد به وزارت راه و شهرسازی
تکلیف کرده است تا شرایط ثبتنام برای سایر
مجردان را نیز فراهم کند که جزئیات آن بعدها
اعالم میشود.
احتمال تمدید زمان ثبتنام نهضت
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بیشتر میشود و سود حاصل از ســفتهبازی افزایش مییابد و متقاضیان
دمبهدم افزوده میشوند و بحران شدیدتر میگردد .تنها با تهاجم سریع و
سرازیر کردن ارز وافر به بازار متالطم صعودی ،امکان مهار قیمت ارز وجود
دارد؛ البته معمو ً
ال باالتر از نرخ پیش از بحران .هرچه بیاعتمادی بیشــتر
باشــد ســرعت تصمیمگیری و اجرا باید تندتر انجام پذیرد تا بیاعتمادی
برای واکنشهای منفیتر مردم زمان نداشته باشد.
در دسامبر  ۱۹۹۴در حالی که رئیسجمهور تازه برگزیده مکزیک ،قصد
داشت با  ۱۵درصد کاهش ارزش پزو ،به هر دالر  ۴پزو برسد .مکزیکیها
که به رئیسجمهور منتخب اعتماد الزم را نداشــتند ،از بیم کاهش بیشتر
ارزش پزو ،برای خرید دالر و فروش پزو ،به بازار ارز هجوم بردند .مکزیک
دچار بحران ارزی شد .طی یک هفته صندوق بینالمللی پول ۵۷ ،میلیارد
دالر ،باالتریــن وام پرداختی صنــدوق به یک عضو را
تــا آن زمان ،به مکزیــک پرداخت .چون این
وام کفــاف نمیکرد ،با دخالت کلینتون،
رئیسجمهور آمریکا ،سرمایهداران
آمریکایــی بــه شــرط آنکه
رئیسجمهور جدید سرکوب
مؤثر استقالل طلبـــان
زاپاتیستا در جنوب این
کشور را تعهد نماید،
 ۵۴میلیارد دالر وام
کوتاهمدت که بهره
باالیی دارد ،به بازار
ارز مکزیک سرازیر
کردند ،تا سرانجام
ســقوط ارزش پزو
را در هر دالر  ۶پزو
متوقف ساختند.
آغاز بحــران ارزی
کره جنوبــی  ۱۶نوامبر
 ۱۹۹۷بــود ۵ .روز بعــد،
در  ۲۱نوامبر کــره از IMF
کمک خواســت .دو هفته پس از
آن ،در  ۳دســامبر بر تزریق  ۵۸میلیارد
و  ۴۰۰میلیــون دالر از منابع صنــدوق به بازار
ارز کره ،توافق شــد که در همان روز ۵ ،میلیارد و  ۸۰۰میلیون
دالر پرداخت شــد .مجموعه اقدامات که به ســرعت انجام شده بود نرخ
جهشیافته هر دالر معادل ُ ۱۹۶۵ون در  ۲۴دســامبر  ۱۹۹۷را ،طی چند
روز ،به  ۱۸۰۰-۱۶۰۰در ژانویه  ۱۹۹۸و چهار ماه بعد از آغاز بحران ریال
به ُ ۱۴۰۰ون در پایان مارس  ۹۸و در پایان ســال  ۱۹۹۸به هر دالر برابر
ُ ۱۲۰۰ون کاهش داد.
 -۴در ایران مداخلهگری معتدل ســه بار جواب نداده است و انجامش
تنها جیب آشــنا و غریبه را پرکرده است و توده مردم را کممایهتر ساخته.
روش تهاجمی نیز به دلیل در اختیار نداشــتن ارز فــراوان و ناکارآمدی،
موشکی متالطم و
عملی نیســت .پس از طرف عرضه نمیتوانیم افزایش
ِ
پرنوسان نرخ ارز را متوقف کنیم.
 -۵چرا باید نگران بود؟
به گزارش جناب آقای دکترمیرکاظمی در مجمع تشخیص ،دولت برای
ارزیابی آثار تورمی این تصمیم ،فقط اثر مســتقیم و غیرمستقیم حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی را محاســبه نموده و اثر انتظار تورمی را که بســیار مهمتر
اســت ،نادیده گرفته اســت .تالطم صعودی قیمت ارز ،از چهار طریق به
تورم دامن میزند:
 افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشینآالت ومواد اولیه یا واسطه وارداتی،
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 کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید تورم ناشی از انتظارات منفی. هــر ج و مرج قیمتی یــا قیمتگذاری دلبخــواه ،پدیدهای جدید کهدر بحرانهای گذشــته در ایران نبوده اســت و در تجربه دیگران نیز من
ندیده ام.
نکته بســیار مهم مغفول مانده دیگر این اســت که ارز را تنها درآمد و
دارایــی تلقی میکنند .در حالی که ارز یکی از ابزارهای سیاســتی بانک
مرکزی اســت که باید در درجه نخســت ،در دســتیابی به اهداف ثبات
اقتصادی و ارزش پول ملی به کار گرفته شــود .در حالی که نگاه درآمدی
به ارز ،دولت ها را که همیشه دچار کسری بودجه بوده اند به گران شدن ارز
متمایل میکند تا با کسب ریال بیشتر ،کسری را جبران کند .تورم سنگین
ناشــی از بحران ،بیش از همه ،به دولت آسیب می زند.
در تمام موارد این کار ،کســری بودجه ســال
بعد را تشدید کرده است و باعث تمایل
بیشــتر به گرانفروشی ارز شده و
دور باطل ادامه می یابد .دولت
سیزدهم تن به این اقدامات
مخرب ندهــد و یک بار
بــرای همیشــه این
روند تــورم مارپیچی
را متوقــف کنــد.
رؤسای محترم قوا
راهــی کــه
دولت ظاهــرا ً آن
را پذیرفته اســت
ادامــه همــان راه
صندوق بینالمللی
پول است که از دوره
آقای هاشمی پذیرفته
شد و تاکنون ادامه دارد
و با مردم ایران آن کرد که
میبینیم .البتــه این وضعیت
اســفبار که جان مــردم را به لب
رسانده است ،در همان دو سه سال اول
صدارت دولت ســازندگی تورم را به  ۴۹.۵درصد
رســاند و به اعتراض مردم انجامید و شد آنچه نباید میشد .در
بحــران  ۱۳۷۴-۱۳۷۳نرخ تورم باالترین نرخ تورم تا آن زمان بود۴۹.۵ :
درصد .نرخ تــورم مهر  ۱۴۰۰به میزان ۴۵ /۴به نرخ تورم ســال ۱۳۷۴
نرســیده اســت ولی با توجه به آسیب های وارد شــده بر مردم از ۱۳۷۴
تا کنون ،نادیده گرفتن تورم انتظاری احتما ً
ال آســیب سنگین تری در پی
داشته باشد .تلخترین نتیجه این بحران ،عالوه بر تورم ،رکود وحشتناکی
است که درد تورم کمرشکن را چند برابر میسازد.
تورم و آســیبهای دیگر بحران ارزی ،مانند افزایش نابرابری درآمد و
دارایی و تشدید فرار سرمایه ،همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایهگذاری
دارنــد و بر رکود موجــود میافزایند .یک مثال در این باره کافی اســت:
با خروج کنجاله و جو و ذرت از پوشــش ارز  ۴۲۰۰تومانی و سپردنشــان
به ارز آزاد ،واردکنندگان را محتاج تقریب ًا  ۷برابر سرمایه جاری میسازد .مث ً
ال
یک کشتی  ۶۵هزار تنی پیش از تصمیم ۱۱۰میلیارد سرمایه میخواست
حاال بازرگان باید حدود  ۷۵۰میلیارد تومان داشته باشد! چون واردکنندگان
متوسط به پایین ،سرمایه جاری کافی ندارند از بازار رانده میشوند و جای
آنها را انحصارگران میگیرند و بــازار را انحصاریتر میکنند .همینطور
کارخانههای خوراک دام و طیــور ،دامداریها ،مرغداریها ،کارخانه های
لبنیات و بازرگانان مسیر ،همگی دچار کمبود سرمایه در گردش می شوند.
قیمــت لبنیات و مرغ را چندین برابر میکند .البته این ها با فرض ارز آزاد

 ۲۹۰۰۰تومانی امروز اســت ،که به سرعت افزایش خواهد یافت .طبیعی
اســت که ما نمیتوانیم با این استدالل درســت ،ارز  ۴۲۰۰را همیشگی
کنیم ،ولی میگوییم نخســت چاه را بکنید بعد ســراغ منار بروید! آشکار
است که همه اینها ضد تولید و سرمایهگذاری است.
پس رها ساختن بازار ارز به عرضه و تقاضا ،نخستین هدف رهبر و مردم
را که رفع موانع تولید است ،بر باد میدهد؛ بلکه ضد آن عمل میکند!
ارزش پول ملی در این  ۳۳ماه ،کمتر از یکششم شده است .یعنی بیش از
پنجششــم ارزش خود را از دست داده است .این همان پدیده شومی است
که رهبری از آن اظهار خجالت میکند .اگر روش صندوق بینالمللی پول
را ادامه دهید باید منتظر نرخ های بســیار آســیب زننده تر ارز طی همین
ماههای آخر سال باشید .مصائب آن وضعیت تحملناپذیر است.
در این شــرایط چه چارهای جز کنتــرل تقاضا و تخصیص اداری ارز،
باقی میماند؟
راهکارها :راه نجات معیشــت مــردم و اقتصاد ملی محتاج بســته
سیاستی مفصلتر است و اینجا تنها به این موضوع میپردازم:
 .۱کارت هوشــمند غذا ،آموزش و درمان برای طبقات مســتضعف و
متوسط ضعیف .آمریکا از  ۱۹۶۴به مســتحقان کوپن غذا میدهد .تعداد
گیرندگان در ســال  ۲۰۱۳به رقم بیســابقه  ۴۷میلیون و  ۵۳۶هزار نفر
رسید!
 .۲ارز تا  ۵ســال باید فقط با یک نرخ حدود  ۱۰هزار تومان در کنترل
دولت مبادله شود .این کار برای راهاندازی تولید و سرمایهگذاری ،کاهش
ریســک و نا اطمینانی ضروری اســت .ضمن آنکه اثر ضــد تورمی آن
موجــب ثبات و افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تقاضای مؤثر اســت
که ضد  رکود عمل میکند.
 .۳ارز صرف ًا به شکل اداری مبادله و تخصیص داده شود.
 .۴شــبکه اطالعات متمرکز یکپارچــه و علنی فراهم گردد .این کار از
رانتخواری با قوت جلوگیری میکند.
 .۵صادرکنندگان ملزم به فــروش کل ارز حاصل از صادرات به دولت
باشــند .کاالی صادراتی از انواع یارانههای آشکار و پنهان بهرهمنداست.
چرا نباید در اختیار سیســتم باشد تا چرخش تولید را مقدور سازد؟ در غیر
این صورت ،صادرات ،فرار ســرمایه در شــکل کاال است که یا در خارج
میماند ،یا صرف قاچاق میگردد.
 .۶هــر نوع معامله ارزی در خارج از شــبکه اصلی غیرقانونی شــود و
مستوجب مجازات سخت گردد.
 .۷بازدهی ســرمایهگذاری در بازارهای عمده ماننــد خودرو ،زمین و
مســکن به کمک مالیات بر عایدی ســرمایه باید کمتر از بازدهی آن در
صنعت و کشاورزی شود.
سیاســت تثبیت در ایران زمان جنگ و در ســال  ۱۳۷۴پس از بحران
ارزی اعمال شد و کشور را از بالیا دور کرد .در زمان آقای هاشمی همین
سیاست نرخ تورم  ۴۹.۵درصدی را طی یک سال به  ۲۳درصد فرو کاست،
یعنی به نرخ ســال پیش از بحران ،سال  ۱۳۷۲به میزان  ۲۲/۹درصد! در
کشــورهای دیگر نیز ســابقه دارد به عنوان مثال در بحران۱۹۹۸-۱۹۹۷
آسیای جنوب شــرقی ماهاتیرمحمد نرخ پول ملی مالزی را برای  ۵سال
ثابت نگه داشت و خروج ســرمایه را کنترل کرد و سریع تر از همگنانش
از بحران رست.
این طرح مانند هر طرح دیگری هزینههایی نیز دارد .ولی آن را باید با
ادامه وضع فعلی ســنجید که دو نرخی رخ خواهد داد و قیمت دالر تا عید
ممکن است به مقادیر غیرقابل تحملی برای اقتصاد ملی نیز برسد.
هشیار باشید .فرصت کوتاه است.

معاون وزیر راه ۲ :طرح «مسکن ملی» و «نهضت ملی مسکن» در هم ادغام شدند
ملی مسکن
وی در خصوص مهلت ثبتنام نیز
اعالم کرد :هماکنون مهلت ثبتنام تا
 ۱۵آذر اعالم شــده است که چنانچه
تقاضایی وجود داشــته باشد ،تمدید
خواهد شــد زیرا بنــا نداریم تا صف
انتظار برای مسکن ایجاد شود.
معــاون وزیر راه و شهرســازی با
اشــاره به اینکه اراضــی  ۲میلیون
و  ۴۰۰هــزار واحد مســکونی طرح
نهضت ملی مسکن تأمین شده است،
گفت :در هیچ شــهری اگــر تأمین
زمین انجام نشــود ثبتنام مجددی
نخواهیم داشــت .بخشــی از اراضی
شناســایی و تأمین شده برای اجرای
طرح نهضت ملی مسکن که بخشی
متعلق به وزارت راه و شهرســازی و
بخشــی متعلق به سایر دستگاههاست ،آن تعدادی
که متعلق به ســایر دستگاههاست در مرحله تغییر
کاربری ،الحاق به محــدوده و کارهای تخصصی
است که در حال انجام است.
مهلت معرفی اراضــی  ۴میلیون واحد
مسکونی حداکثر پایان امسال است
معاون مســکن و ســاختمان خاطرنشان کرد:
همــکاران ســتادی و اســتانی حداکثر تــا پایان
دیمــاه باید اراضــی  ۲میلیون واحد مســکونی
طرح نهضت ملی مســکن را معرفی و مشــکالت
آن را حــل کننــد و برای ســقف  ۴میلیون واحد
مســکونی نیز زمان تعیین شــده برای اســتانها
و ســتاد حداکثر تــا پایان ســال جــاری تعیین
شده است.
محمــودزاده تصریــح کــرد :تجاربــی که از
طرحهای قبل وجــود دارد در اجرای طرح نهضت
ملی مســکن مالک عمل قرار گرفته است .تمام
پروژهها در محیطهای فنی و  GISجانمایی شده
اســت .اطالعات تکمیلی آنها نیــز همزمان برای
دســتگاههای خدماترســان از جمله وزارت نیرو،
خدمات گازرسانی و … ارسال شده است تا آنها

نیز همزمان بتوانند برنامهریزیهایشــان را انجام
بدهند تا بعد از اتمام پروژههای مســکونی خدمات
همزمان آماده باشد.
سابقه سکونت و مالکیت خصوصی در
شروط نهضت ملی مسکن اصالح میشود
وی در خصوص شــرایط ثبتنام طرح نهضت
ملی مســکن اعالم کرد :یکی از شــروط فرم ج
سبز بوده اســت و اینکه متقاضیان از اول انقالب
از امکانات دولتی برای زمین و یا وامهای یارانهای
استفاده نکرده باشــند .همچنین تأهل و سابقه ۵
سال ســکونت در شهر مورد تقاضا و عدم مالکیت
خصوصی متقاضیان از اول فرودین  ۸۴از شــروط
اولیه بوده اســت که وزارت راه و شهرسازی مکلف
شــده است تا دو شرط از پنج شرط اولیه را اصالح
کند.
وزارت راه سابقه مالکیت خصوصی را
در شــروط نهضت ملی به  ۵سال کاهش
میدهد
محمودزاده ادامه داد :اصالح دو شــرط از این
شــروط به وزارت راه و شهرســازی تفویض شده
اســت که حتم ًا انجام خواهد شــد .ابتدا ســابقه

ســکونت اســت که برای همه شــهرهای کشور
 ۵ســال محاسبه نمیشــود به ویژه افرادی که از
شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک میروند زمان
به  ۲تا  ۳ســال تقلیل خواهــد یافت .همچنین در
خصوص ســابقه مالکیت خصوصی نیز بر اساس
آئیننامه قبل باید حداقل بیش از  ۱۶سال مالکیت
نداشــته باشــند که این حداکثر به  ۵سال کاهش
پیدا میکند.
وی یادآور شــد :افرادی که در سنوات گذشته
ملک مســکونی خود را از دســت داده و بر اساس
آئیننامه امکان ثبتنام نداشــتند بر اساس شرایط
جدید امکان بهرهمندی از طرحهای حمایتی را پیدا
میکنند.
وی یکــی از ویژگیهــای مهم ایــن طرح را
مبلغ وام و ســود تسهیالت برشــمرد و گفت :این
طــرح و تســهیالتی که بــرای آن در نظر گرفته
شــده است بر اســاس دهکهای درآمدی و توان
خانوار اســت .بــرای دهکهای اول تا ســوم که
هدف اصلی این پروژه هســتند تا سقف  ۸۰درصد
قیمت مســکن به وسیله تسهیالت فراهم میشود
و  ۲۰درصــد آورده خانــوار اســت .همچنین ۲۰
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درصــد بــرای دهکهــای اول تا
ســوم کمکهایی است که از طریق
دستگاههای حمایتی به خانوارها ارائه
میشود.
محمــودزاده افــزود :بــرای
دهکهای متوسط جامعه تسهیالت
بیــن  ۵۰تا  ۶۰درصــد قیمت واحد
مســکونی را در برمیگیرد و مابقی
آورده متقاضیــان اســت .همچنین
آورده متقاضیــان در  ۵مرحلــه بــه
حساب سازندگان واریز میشود.
معاون مسکن و ساختمان با اشاره
بــه اینکــه نرخ ســود تســهیالت
 ۱۸درصــد اســت در خصــوص
جزئیــات آن اعالم کرد :تســهیالت
در تهــران و شــهرهای جدیــدی
کــه پوشــش جمعیتی تهــران در
آنهــا ثبتنــام میکننــد  ۴۵۰میلیــون تومان،
 ۴۰۰میلیــون تومــان در کالنشــهرهای باالی
یــک میلیون نفــر جمعیت ۳۵۰ ،میلیــون تومان
بــرای مراکــز اســتانها ۳۰۰ ،میلیــون تومان
برای ســایر شــهرهای کشــور و در روســتاها تا
 ۲۵۰میلیون تومان است .این تسهیالت با کارمزد
 ۱۸درصد اســت و از سوی شــورای پول و اعتبار
ابالغ شده است.
محمــودزاده توضیــح داد :بــرای آنکــه این
تســهیالت در اســتطاعت خانوارها باشد صندوق
ملی مســکن که نهاد شــکل گرفته بر اســاس
قانون جهش تولید مســکن اســت مابه التفاوت
این تســهیالت را پرداخت میکند .هدف گذاری
اصلی ایــن پروژه بــرای خانه دار کردن اقشــار
کم درآمد است لذا بخش عمدهای از سود تسهیالت
بانکی توسط این صندوق ضمانت و پرداخت میشود.
مجمــوع ســاخت و بازپرداخــت
تسهیالت نهضت ملی مسکن  ۲۰ساله
است
معاون وزیر راه و شهرسازی مجموع ساخت
و بازپرداخت تسهیالت را  ۲۰ساله برشمرد و در

با احترام
احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت

خصوص قیمت تمام شــده واحدهای مسکونی
نهضت ملی مســکن اعالم کــرد :خودمالکان
به شــکل ویژه تسهیالت را به تعداد واحدی که
بخواهند بســازند دریافت خواهند کرد .در بافت
فرسوده با تخفیف بیشتر با هدف تشویق ساخت
و ساز ،مالکان در سامانه میتوانند تقاضا کنند و
از  ۲۰آذرمــاه میتوانند ثبتنام کنند و با معرفی
وزارت راه و شهرسازی تسهیالت را دریافت کنند.
محمــودزاده بــا تاکید بر اینکــه دولت هیچ
واحد مســکونی را نمیســازد و تنها نظارت و
نقش حمایتی دارد ،گفت :سیاســت وزارت راه
و شهرســازی در شــهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر
جمعیت این اســت کــه پالک بــه واحدهای
کوچک واگذار شــود .بنابراین قیمت تمام شده
متفاوت است .میانگین متراژ واحدهای مسکونی
 ۷۵متر است.
معرفی مالکان حقوقی یک میلیون و
 ۲۰۰هزار واحد خالی به سازمان امور
مالیاتی
وی در خصــوص معرفــی یــک میلیون و
 ۲۰۰هزار واحد به ســازمان امور مالیاتی کشور
و مهلت ثبتنام در سامانه ملی امالک و اسکان
گفت :در سامانه ملی امالک و اسکان دو دسته
از اطالعات وجود دارد که یکی بر اساس قانون
ســال  ۹۴و دیگری بر اســاس اصالح ماده ۵۴
مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که آذرماه سال
گذشته به تصویب مجلس رسید ،است.
خانههای خالی فصلی به ســازمان
امور مالیاتی معرفی میشود
محمودزاده یادآور شــد :اطالعات ســامانه
بر اساس تغییراتی که انجام میشود به سازمان
امور مالیاتی اعالم خواهد شــد و این ســامانه،
دائمی و فصلی اســت .وزارت راه و شهرسازی
به شــکل دائمی و فصلی هر مســکنی که بر
اســاس قانون بیش از  ۱۲۰روز خالی باشد را به
سازمان امور مالیاتی معرفی میکند.
وی تصریــح کرد :در مرحله نخســت برای
اخذ مالیــات از خانههای خالی تالش کردیم تا
از واحدهای حقوقی شروع کنیم تا این اطمینان
برای خانوارها ایجاد شود تا در سامانه اطالعات
خود را وارد کنند.
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تغییرات زمستانی در راه است؛

کار سخت نمایندگان فوتبال فارس در دور چهارم جام حذفی

ایتالیا؛ پایان کار  ۶ساله ناظم الشریعه در تیم ملی فوتسال

فدراســیون فوتبال بعد از بررسی تمام اتفاقات ماه های اخیر در
فوتسال تصمیم به ایجاد تغییر در تیم ملی فوتسال گرفته است و بعد از
بازی دوســتانه با ایتالیا به همکاری با ناظم الشریعه پایان میدهد.
به گزارش خبرنگار مهر ،دو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال ایران
با ایتالیا را باید آخرین حضور سیدمحمد ناظم الشریعه روی نیمکت
ایران دانست .این تصمیمی است که فدراسیون فوتبال ایران بعد از
بررسی اتفاقات و حواشی چند ماه اخیر بخصوص نتایج تیم ملی در
جام جهانی  ۲۰۲۱لیتوانی گرفته است.
جلساتی که فدراسیون را قانع نکرد
ناظم الشریعه بر خالف سال  ۲۰۱۶که موفق شد ایران را به عنوان
سومی جام جهانی برساند ،در سال  ۲۰۲۱حتی از رسیدن به نیمه نهایی
جام جهانی بازماند و در مرحله یک چهارم نهایی برابر قزاقســتان
شکست خورد و از دور این مسابقات حذف شد.
ناظم الشریعه بارها در مصاحبه های خود و همچنین در جلساتی
که با اعضای کمیته فوتسال و حسن کامرانی فر دبیر کل فدراسیون
فوتبال داشــت ،دالیل این ناکامی را تشــریح کرد و گزارش های
کاملی را در اختیار فدراسیون فوتبال قرار داد.
با وجــود تمام این جلســات و اظهارنظرها ،ناظم الشــریعه در
روزهــای پایانی کارش با تیــم ملی ایران قــرار دارد و با تصمیم
فدراسیون فوتبال ،دیدار با ایتالیا آخرین حضورش روی نیمکت تیم
فوتسال کشورمان است.

شروع خیره کننده ناظم الشریعه با تیم ملی
شــهریور  ۱۳۹۴بود که ناظم الشریعه در تیم ملی فوتسال ایران
جانشــین «خسوس کاندالس» اسپانیایی شد .او فرصت چندانی در
اختیار نداشت و بالفاصله مهرماه دو بازی دوستانه با روسیه در شهر
ارومیه برگزار کرد .نخستین دیدار با روسیه که اولین تجربه رسمی
سرمربیگری ناظم الشریعه در تیم ملی بود با پیروزی و دومین بازی
با نتیجه تساوی به پایان رسید.
تیم ملی سپس به ایتالیا رفت و در دو بازی برابر این تیم متحمل
شکست شــد تا از آنجا راهی مسابقات گرندپری برزیل شود .ایران
بــا ناظم الشــریعه در آن رقابت ها فراتر از انتظار ظاهر شــد و با
شکســت کلمبیا ،آنگوال و اروگوئه در مرحله گروهی و پاراگوئه در
نیمه نهایی ،به فینال راه یافت .تیم ناظم الشریعه در فینال هم برابر
برزیل میزبان عملکرد قابل توجهی داشت و این تیم را تحت فشار
ِ
گذاشت اما در نهایت بازی را واگذار کرد.
دو قهرمانی در آسیا و یک عنوان سومی در جام جهانی
ناظم الشــریعه در ادامه کار خود با تیم ملی فوتسال ایران ،عنوان
قهرمانی آســیا را در سال  ۲۰۱۶پس گرفت و تیمش روی سکوی
نخســت قاره کهن ایســتاد .این روند موفقیت آمیز در جام جهانی
 ۲۰۱۶تکرار شــد و ایران که حدود یک سال ناظم الشریعه را روی
نیمکت خود می دید ،به عنوان سوم جام جهانی کلمبیا رسید.
بعد از جام جهانی  ،۲۰۱۶هرچند تیم ناظم الشــریعه توانســت

رقابتهای دو و میدانی بیماران خاص و پیوند اعضا
در شیراز آغاز شد

ایرنا :مســابقات دوومیدانی ورزشکاران بیماری خاص و پیوند اعضای قهرمانی کشور و انتخابی
تیم ملی چهارشنبه دهم آذر  ۱۴۰۰در شیراز آغاز شد.
رییــس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای اســتان فارس چهارشــنبه در مصاحبه با
خبرنــگار ایرنــا بیان داشــت :در این رقابت هــا که انتخابی تیم ملی اســت  ۱۲۰ورزشــکار از
 ۲۰استان کشور ،در  ۶ماده و در ورزشگاه حافظیه و  ۲۲بهمن شیراز در بخش بانوان و آقایان با هم
مسابقه می دهند.
لیال دودمان ادامه داد :مســابقات ورزشی بیماریهای خاص و پیوند اعضا پس از حدود  ۳سال
وقفه در رشــته های دوومیدانــی ،بدمینتون ،پینگ پنگ ،دارت ،اســکواش و پتانک به ترتیب به
میزبانی استانهای فارس ،قزوین و تهران برگزار می شود.
وی افزود :این مسابقات در پنج رده سنی و در  ۲بخش آقایان و بانوان باحضور مربیان تیم ملی
برگزار میشود و در پایان نفرات برتر هر رشته به اردوهای تیم ملی دعوت خواهند شد.
دود مان گفت :این رقابت ها که با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان فارس ،شهرداری
شیراز و سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی هایپرلند برگزار می شود تا پنجشنبه  ۱۱آذر در شیراز
ادامه دارد.

برای نخستین بار؛

دختران فارس مقام سوم قایقرانی اساللوم کشور را
از آن خود کردند

برای نخســتین بار در کشور ،تیم دختران جوان فارس بر ســکوی سوم مسابقات قایقرانی
اساللوم قهرمانی کشور ایستادند.
رئیس هیأت قایقرانی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این رقابتها اظهار
داشت :رقابتهای قایقرانی اساللوم بانوان قهرمانی کشور گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران با حضور قایقرانان  ۹استان شامل قزوین ،البرز ،کرمانشاه ،تهران ،فارس،
زنجان ،اصفهان ،مازندران و کهگیلویه و بویراحمد در رودخانه کرج برگزار شــد که در رده سنی
بزرگســاالن تیم تهران با  ۱۶امتیاز و با تایم بهتر نســبت به تیم بعد قهرمان شد ،قزوین هم با
 ۱۶امتیاز در رده دوم قرار گرفت و اصفهان با  ۱۱امتیاز جایگاه سوم را به دست آورد.
محمدحسین همت یار افزود :در رده سنی جوانان نیز تیم البرز با  ۱۸امتیاز عنوان قهرمانی را
به دست آورد ،قزوین با  ۱۳امتیاز نایب قهرمان شد و تیم فارس با  ۱۰امتیاز جایگاه سوم کشور را
به خود اختصاص داد که این مقام نخستین عنوان کشوری دختران جوانان فارس در این رشته
ورزشی است.
به گفته رئیس هیأت قایقرانی استان ،تیم فارس در رده سنی جوانان با ترکیب غزل صادقی،
مهسا دهقان و نازنین فاطمه رجایی با مربیگری فاطمه ساریخانی موفق به کسب مقام سوم این
دوره از مسابقات شد ضمن آنکه این رقابتها از سطح بسیار باالیی برخوردار بود.

داور داربی تهران اعالم شد

داور داربی تهران میان تیمهای استقالل و پرسپولیس معرفی شد.
به گزارش ایســنا ،کمیته داوران فدراســیون فوتبال ،اســامی داوران دیدارهای هفته هشتم
لیگ برتر فوتبال کشــور را اعالم کرد که در این بین گروه داوری دیدار اســتقالل و پرسپولیس
موسوم به داربی تهران هم اعالم شده است.
با وجود گمانهزنیهای بســیار ،موعود بنیادیفر به همراه حســن ظهیری ،علیرضا ایلدروم و
علی صفایی این دیدار را قضاوت خواهند کرد .به جهت اهمیت این بازی ،محمد راهی به عنوان
کمک داور اضافه برای این دیدار معرفی شــده تا در صورت بروز مشکلی برای کمکهای اول و
دوم ،از این داور اضافه استفاده شود.
بنیادیفــر پیش از این در ســال  ۹۸داربی شــماره  ۹۱را قضاوت کرده بــود که این بازی با
تک گل مهدی عبدی به نفع شــاگردان گابریل کالدرون خاتمه یافت .او دومین داور بین المللی
ایران در فهرست اعالمی به فیفا بعد از علیرضا فغانی است.

قهرمانی در جام ملت های آســیا در ســال  ۲۰۱۸را تکرار کند اما
کارشناسان و مربیان مختلف از همان زمان بر جوانگرایی تیم ملی
تاکید داشــتند تا این تیم با میانگین ســنی مناسب در جام جهانی
 ۲۰۲۰شــرکت کند؛ رقابــت هایی که تعویق یک ســاله در آن و
افزایش ســن بازیکنان باعث شد تا تبعاتش را در سال  ۲۰۲۱و در
دیدار برابر قزاقستان نشان بدهد.
حمله فدراســیون فوتبال به ناظم الشریعه از زبان
شمس!
فدراســیون فوتبال بعد از بازگشــت تیم ملی از لیتوانی ،نه تنها
هیچگاه به صورت رسمی از ناظم الشریعه در برابر انتقادات حمایت
نکرد بلکه با اقدامی کــه اخیرا انجام داد ثابت کرد تمایلی به حفظ
این مربی ندارد .حســین شــمس که پیش از جــام جهانی یکی از
حامیان ناظم الشــریعه بود ،بعد از پایان این مسابقات و حذف ایران
به منتقد شــماره یک ایــن مربی تبدیل شــد و از همان زمان در
مصاحبه های مختلف ،به حمالتش به سرمربی تیم ملی ادامه داده
اســت .آخرین نمونه این اتفاق هم روز سه شنبه و آن هم در سایت
رسمی فدراسیون فوتبال رخ داد! شمس در بخشی از گفتگوی روز
سه شــنبه خود عنوان کرده بود « :الزم است کمیته فوتسال سریعا
هدایت تیم ملی را به فردی شایسته بسپارد»!
این در حالی بود که یک روز قبل از آن ،احسان اصولی سرپرست
کمیته فوتسال خبر داده بود ناظم الشریعه به صورت قطعی سرمربی
ایران است و این تیم را در سفر به ایتالیا همراهی می کند .تناقض
بین صحبت های اصولی و مصاحبه ای که از شمس روی خروجی
ســایت فدراسیون قرار گرفته بود ،از نکات عجیب و غریبی بود که
تعجب رسانه ها را در پی داشت.
بازی با ایتالیا دست فدراسیون ایران را بست!
پیگیری هــای خبرنگار مهر نشــان می دهد اگــر بازی های
تدارکاتی ایران با ایتالیا از قبل هماهنگ نشــده بود (برای روزهای
 ۲۹و  ۳۰آذر به میزبانی ایتالیا  ) فدراســیون همین حاال و چه بســا
زودتر قید ادامه کار با ناظم الشــریعه را می زد اما نداشــتن گزینه
مناســب از یک سو و الزامات و تعهدات بین المللی برای انجام این
مســابقه از سوی دیگر باعث شد تا کار ناظم الشریعه روی نیمکت
ایران تمدید شود.
با این حال ،همانطور که در باال ذکر شــد ،بعد از بازگشت ایران
از ایتالیــا ،باید دوره کاری ناظم الشــریعه در تیم ملی فوتســال را
تمام شــده تلقی کرد .باتوجه به صحبت های روز سه شنبه احسان
اصولی سرپرست کمیته فوتســال (مبنی بر اینکه ناظم الشریعه تا
پایان ســال قــرارداد دارد) و اینکه تیم ایران بعــد از ایتالیا رویداد
دیگــری ندارد ،همکاری با ناظم الشــریعه بعد از  ۶ســال و  ۳ماه
به پایان می رسد و فدراسیون فوتبال آماده ایجاد تغییرات زمستانی
در تیم ملی می شود.

با قرعه کشــی مرحله یک شانزدهم نهایی مســابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور،
دو تیم فجرسپاسی و قشقایی حریفان مدعی خود را شناختند.
به گزارش خبرنگار مهر ،مراســم قرعه کشــی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال
باشــگاههای کشور در سازمان لیگ و به صورت آنالین بدون حضور نمایندگان تیمها برگزار شد
که بر این اســاس ،تیم فجرشهیدسپاسی در این مرحله میزبان تیم مدعی و آماده آلومینیوم اراک
است و تیم شهدای قشقایی باید در زمین تیم پیکان به میدان برود.
برنامه کامل بازیها به شرح زیر است:
شاهین شهرداری بوشهر  -نفت مسجدسلیمان
پیکان  -قشقایی
مس رفسنجان  -تراکتور
آرمان گهرسیرجان  -نساجی
سپاهان  -شهید اورکی اسالمشهر
پدیده  -استقالل مالثانی
ذوب آهن  -رایکا بابل
استقالل  -نود ارومیه
گلگهرسیرجان  -شهرداری آستارا
فوالد  -شهرداری نوشهر
فجرسپاسی  -آلومینیوم اراک
صنعت نفت  -شمس آذر قزوین
مس کرمان  -ماشین سازی تبریز
خلیج فارس بندرماهشهر  -هوادار تهران
پرسپولیس  -ویستاتوربین تهران
خیبر خرم آباد  -مس شهربابک

ورزشگاه حافظیه میزبان
دیدار تیمهای قشقایی شیراز و رایکا بابل شد

ایرنا :دیدار تیمهای فوتبال شــهدای قشــقایی شــیراز و رایکا بابل از سری مسابقات فوتبال
دسته یک کشور جام آزادگان در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار میشود.
مدیر رسانه ای باشگاه شهدای قشقایی شیراز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا ،گفت :از
آنجا که چمن ورزشگاه حافظیه برای لیگ برتر ترمیم شده بود ،برای اینکه فشاری به زمین وارد
نشود هفت دیدار گذشته تیم قشقایی در ورزشگاه بعثت شیراز برگزار شد.
نوید عبداللهی فرد ادامه داد :بنا به پیشــنهاد ســرمربی تیم قشــقایی و موافقت سازمان لیگ
فدراسیون فوتبال زین پس دیدار های تیم قشقایی در ورزشگاه حافظیه برگزارمی شود.
وی اضافه کرد :از آنجا که دیدار تیم های قشــقایی شــیراز و رایکا بابل در ورزشگاه حافظیه
برگزار می شود ،در حال مذاکره با شبکه سیمای فارس هستیم تا امکان پخش زنده این دیدار را
که تماشاگران اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند ،فراهم شود.
دیدار تیم های شهدای قشقایی شیراز و رایکا بابل از هفته هشتم جام آزادگان امروز پنجشنبه
 ۱۱آذر در ساعت  ۱۴در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می شود.
هــم اینک پس از انجام هفت بــازی در جدول رده بندی تیم ملوان بندر انزلی با  ۱۷امتیاز در
صدر جدول قرار دارد ،تیم های آرمان گهر ســیرجان و قشــقایی شیراز هم با  ۱۳امتیاز به ترتیب
دوم و سوم هستند .رایکا بابل هم با  ۱۰امتیاز یازدهم است .تیم شهدای قشقایی برای قرار گرفتن
در کورس صدرنشینی باید از سد تیم رایکا بابل عبور کند.

ماجرای گشت زنی کاشانی اطراف ورزشگاه آزادی پیش از داربی
بازیکن سابق پرسپولیس میگوید بازیکنان
ایــن تیم در داربی پیش رو به دور از حواشــی
فقــط باید دســتورات کادر فنــی را در زمین
پیاده کنند.
محســن خلیلی در گفت وگو با ایسنا ،درباره
شــرایط پرســپولیس پیش از داربی روز شنبه،
اظهار کرد :بــا وجود اینکــه در ابتدای فصل
ســه بازیکن تاثیرگذار از پرسپولیس جدا شدند
امــا میبینیم که کادر فنی به خوبی توانســته
بازیکنــان جایگزین را برای پســتهای آنها
آماده کند.
درســت اســت که پرســپولیس در ابتدای
فصل همــان تیم همیشــگی نبود امــا نباید
فراموش کنیــد که این تیم در پنج دورهای که
به قهرمانی رســیده ،گاهی از نظر کسب نتایج
روزهای خوبی را ســپری نکرده اما با گذشت
زمان و اتحاد و همدلی تیم به روزهای اوج خود
بازگشته اســت .به طور مثال در ابتدای دوره
برانکو و یــا کالدرون و حتی ابتدای فصل قبل
با حضور گلمحمدی تیم شرایط خوبی نداشت
اما با این حال از آن شرایط خارج شد و توانست
نتایج بسیار خوبی بگیرد و با قهرمانی هواداران
را خوشحال کند.
وی دربــاره عملکرد فنــی بازیکنان جدید
پرســپولیس هم گفت :بازیکنان جدید نیاز به
زمان دارند تا به شــرایط ایدهآل خود برســند.
اگر در تابستان باشــگاه بازیکنانی جذب کرد،
قطعا با نظر کادر فنی بوده و بنابراین کادر فنی

به خوبی میداند چطــور از این بازیکنان بازی
بگیرد که به تیم کمک کنند.
پرســپولیس تیم بزرگی است که با حمایت
هوادارانش دوباره میتواند به شــرایط آرمانی
خــود برگردد .در حال حاضــر هم که با صدر
جدول دو امتیاز فاصله دارد و کسب دو پیروزی
ارزشــمند در دو بازی اخیر ،تیم را به شــرایط
ایدهآل نزدیک کرد.
خلیلی در ادامه دربــاره داربی پیش رو هم
گفــت :داربــی بــازی خاصی اســت و برای
هواداران بســیار اهمیت دارد .هر بازیکنی که
در این بازی عمکلرد خوبی داشــته باشــد و یا
گلزنی کند ،در یاد هــواداران میماند .بنابراین

بازیکنان تــاش میکنند در این بازی بهترین
عملکرد را داشته باشد .نکته مهم این است که
بازیکن سعی کند به دور از استرسهای کاذب،
با تمرکز باال وارد زمین شــود و فقط دستورات
تاکتیکی کادر فنی را اجرا کند و اســیر حواشی
نشود .این بازی برای هواداران بسیار مهم است
و بازیکنان نباید با دامن زدن به حواشی ،بازی
را خراب کنند.
او به شــرایط دو تیم استقالل و پرسپولیس
پیش از داربی اشاره کرد و گفت :هم پرسپولیس
و هم استقالل ،شرایط خوبی را پیش از داربی
دارند اما باید توجه کرد که شرایط تیمها پیش از
بــازی آنقدرها هم در داربــی تاثیر ندارد .مهم

نیســت پیش از داربی پرســپولیس در کجای
جدول است و یا اســتقالل چه نتایجی کسب
کرده است .در داربی شــرایط روحی ،روانی و
فنی تیمهــا در روز بازی بســیار اهمیت دارد.
بازیکنــان با انگیزه بســیار بــاال وارد زمین
می شوند و مهم است که به دور از حواشی فقط
به مباحث فنی فکر کنند.
بازیکن ســابق پرسپولیس درباره خاطراتش
از داربیها هــم گفت :داربی سراســر خاطره
است .درست است شاید یک بازی خاص بشود
امــا لحظه لحظه این بازی بــرای بازیکنان و
هواداران به خاطره تبدیل میشود .یادم میآید
زمانی که تازه به پرســپولیس آمده بودم برای
داربی رفت قرار بود برابر استقالل بازی کنیم.
آقای کاشانی مدیرعامل وقت باشگاه ،شب قبل
از بازی به اطراف ورزشــگاه آزادی رفته بودند
تا با هوادارانی که از شهرســتان آمدهاند دیدار
کنند و فیلمی هم از این دیدار تهیه شــد .فیلم
را در اردوی تیــم پخش کردند که این موضوع
همدلی و وفاق عجیبی بین تیم ایجاد کرد .وقتی
آن صحنههــا را میدیدم که یک هوادار چطور
با سختی شب قبل از بازی خود را به ورزشگاه
رســانده اســت ،تــازه متوجه شــدم پیراهن
پرســپولیس چقدر ارزشــمند اســت و به چه
باشگاه بزرگی آمدهام .بازیکنان جدید هم االن
باید اینگونه باشــند .باید بدانند پیراهن چه تیم
بزرگی را میپوشــند و برای آن پیراهن تعصب
داشته باشند.

واکنش فرانس فوتبال به پیشنهاد جالب مسی

عنوان چهارم کاپ اروپا به ملیپوش پارااسکی ایران رسید

رئیس مجله فرانس فوتبال فرانســه به پیشــنهاد لیونل مســی برای دادن یک توپ طال به
لواندوفسکی واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت ،لیونل مسی توانست توپ طالی  ۲۰۲۱را به دست آورد.
مسی درحالی به این جایزه دست پیدا کرد که لواندوفسکی در دو سال اخیر نمایش خیره کنندهای
داشت و بسیاری این بازیکن را شایسته توپ طال میدانستند.
لواندوفســکی در ســال  ۲۰۲۰نمایش درخشانی با بایرن مونیخ داشــت و توانست قهرمانی در
ســه گانه را با این تیم به دســت آورد .او به اذعان بسیاری گزینه اصلی توپ طال در سال قبل بود
اما از شانس بد این بازیکن مراسم توپ طال به خاطر ویروس کرونا برگزار نشد.
لیونل مســی در مراسم روز سه شنبه به فرانس فوتبال پیشــنهاد داد که توپ طال  ۲۰۲۰را به
لواندوفسکی بدهند که این پیشنهاد با موافقت بسیار همراه شد.
پاســکاس فر ،رئیس مجله فرانس فوتبال فرانســه در واکنش به پیشــنهاد مسی گفت :نیازی
نیســت که ما خیلی ســریع واکنش نشان دهیم و به این پیشنهاد پاســخ دهیم .با حفظ احترام به
تاریخ توپ طال که همواره با رای گیری به بهترین بازیکن اعطا شــده میتوانیم به پیشنهاد مسی
هم فکر کنیم.
ســخنان مسی هوشمندانه و لطیف بود .او درباره این سوال که آیا مسی با شایستگی این جایزه
را کسب کرد ،گفت :بله مسی با شایستگی برنده توپ طالی  ۲۰۲۱شد.

ایرنا :مســابقات پارااســکی کاپ اروپا با کسب عنوان چهارمی
دختر ایرانی به پایان رســید تا وی یکی از شانسهای ایرانی برای
حضور در پاراالمپیک زمستانی  ۲۰۲۲چین باشد.
بــه گزارش ایرنا ،مســابقات جامجهانی و کاپ اروپا در رشــته
پارااسکی اســنوبرد در کشور هلند برگزار میشــود .این رقابتها
دیروز (چهارشــنبه) با کسب  ۲ســهمیه پاراالمپیک زمستانی برای
نمایندگان ایران به پایان رسید .در این رقابت ها  ۷۰ورزشکار مرد
و  ۲۴ورزشکار زن از  ۱۶کشور جهان حضور داشتند.
بازیهای پاراالمپیک زمستانی  ۲۰۲۲اواسط بهمن ماه در کشور چین برگزار خواهد شد.
صدیقــه روزبه نماینده زنان ایران در این دوره از بازیها در کالس  LL۲با زمان  ۵۱.۱۶در مســابقات
کاپ اروپــا در جایگاه چهارم قرار گرفت .همچنین در کالس  LL۲حســین ســولقانی با زمان  ۴۵.۷۷در
مسابقات کاپ اروپا پنجم شد.
در رقابتهــای جــام جهانی نیز پوریا خلیل تاش درکالس  uLبا ثبت زمــان  ۴۴.۹۸در رده چهاردهم
مسابقات ایستاد.
با این نتایج و براســاس اعالم عیسی ساوهشمشکی رییس انجمن پارااسکی ،ورزشکاران ایران موفق به
کسب  ۲سهمیه برای بازیهای پاراالمپیک زمستانی چین شدند.
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نیمه ابری همراه با وزش باد با احتمال بارش پراکنده

فیلمهای بخش رقابتی جشنواره استانی
فیلم کوتاه تچر معرفی شدند
ایرنا :جشــنواره فیلم کوتــاه تچر که با هــدف معرفی بناهای
تاریخی ،شناسایی آیینها و آداب و رسوم مناطق مختلف و تاثیرات
آن در زندگــی و همچنین شناســایی و معرفــی چهرههای جوان
فیلمســاز استان فارس تدارک دیده شــده ،فیلمهای بخش رقابتی
را معرفی کرد.
برپایه مطلب دریافتی چهارشــنبه ایرنا دبیر جشنواره فیلم کوتاه
ت ََچر گفت :این جشــنواره به همت انجمن فیلم ،عکس و پویانمایی
هنری بین المللی فرداد آرسس
همکاری شــرکت
مرودشــت و با
ِ
ِ
روژان برگزار می شود.
احســان وزیری بیان کرد :از مجموع تعداد  ۶۸اثر ارســال شده
بازبینی آثــار ،تعداد  ۲۹فیلم کوتاه در
به دبیرخانه جشــنواره پس از
ِ
چهار بخش ویژه ،داســتانی ،مســتند و تجربی در نهایت  ۱۰اثر در
بخش داســتانی ۶ ،اثر در بخش مســتند ۸ ،اثر در بخش تجربی و
 ۵اثر در بخش ویژه پذیرفته شدند.
اســامی آثار راه یافته به بخش مسابقه جشنواره به
شرح زیر است:
بخش ویژه:
تاریخچه تعزیه در کازرون (سید علیرضا هدایتیان)
سنگ نبشته های ساسانی در فارس (سید احمد رضا هدایتان)
بقعه شیخ عالی (شیما ریحانی)
سی سخت (مرضیه نظری/محمد شجاعی )
سقّای کوهستان (کاظم کدیور)
بخش داستانی:
ُمردن به سبک ایرانی (امیر صادقی)
زنجیره های کروماتیک (احسان پور فرخ)
حال ما خوب است (عبدالوهاب فریدونی)
حدس فروشنده ( زهیر سقاچی)
گوسفندان ما را خواهند بلعید (مصطفی رستم پور)

ایرنا :ســالنهای نمایشــی یکی از پایههای اصلی برای تعالی هنر تئاتر محســوب
میشوند اما این اماکن فرهنگی در اســتان فارس با چالشهای فراوانی روبهرو هستند
که اخیرأ هم اجرای قانــون واگذاری این اماکن به بخش خصوصی ،نگرانیهای اهالی
ی و فرهنگی است که
فرهنگ و هنر را در پی داشــته اســت .تئاتر یک ضرورت اجتماع 
سبک و سیاقش هرگز قدیمی نشده و قدرت و اثربخشی شگرف این هنر اندیشهساز بر
اجتماع و فرهنگ جامعه انکارناپذیر است .هنری که روی صحنه جان میگیرد و به قوه
تخیل تماشاگران روح و جانی تازه میبخشد.
پیشینه درخشان و دیرینه فارس در عرصه تئاتر
این هنر در اســتان فارس از قدمت و پیشینه دیرینهای برخوردار است .تاریخ پرشکوه
این ســرزمین ،حکایت از نامآورانی دارد که هر یک به فراخور همت و توان خویش ،این
هنر را در سراسر استان گسترش داده و مقبولیت خاص و عام را برانگیختهاند .بدون شک
حیات هنر نمایش در این استان پهناور ،وامدار هنرمندان برجستهای همچون محیالدین
الیق ،رحیم هودی ،احمد سپاســدار ،مهدی فقیه ،کاظم روزیطلب ،نادر شهســواری و
مرهون نســل جدیدی اســت که همواره در تالش و تکاپو بود ه و هستند تا چراغ تئاتر
فارس را همچنان روشن و ُپرفروغ نگاه دارند.
مشکالت سالنهای تئاتر در شیراز
در طول این ســالها ســالنهای قدیمی ابوریحان ،الیق ،استاد هودی و سالنهای
نوبنیادی از جمله ســالن پورشکیبایی ،سپاسدار و مهدی فقیه محمل ماندگاری خاطرات
ُپرشور اهالی تئاتر بودهاند .سالنهایی که این روزها با مشکالت بسیاری از نظر فنی دست
و پنجه نرم میکنند .فرسودگی این اماکن فرهنگی و نبود تجهیزات و امکانات استاندارد
و مناســب در سالنهای نمایش فارس ،فعاالن این عرصه را با محدودیت زیادی مواجه
کرده است .این در حالی است که اما و اگرهای واگذاری این مکانها به بخش خصوصی
نیز به این مشکالت دامن زده است.
آغاز بحث واگذاری اماکن فرهنگی به بخش خصوصی
بحــث واگــذاری اماکن فرهنگــی به بخش خصوصی از ســال  ۹۵مطرح شــد.
در اردیبهشــت ماه ســال  ۹۵نماینــدگان مجلس با توجه به ضــرورت مرمت بناهای
تاریخی و فرهنگی به دستگاههای اجرایی اجازه دادند بهرهبرداری از این اماکن را با تعیین
کاربری به بخش خصوصی واگذار کنند .بر اســاس این ماده الحاقی؛ باتوجه به اهمیت
و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافتهای ارزشــمند کشــور ،به
تمامیدستگاههای اجرایی اجازه داده شد بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی -فرهنگی
را بــا تعیین کاربری و در چهارچوب ضوابط و مقررات مشــخص به بخش خصوصی و
تعاونی واگذار کنند.
واگذاری اماکن فرهنگی به بخش غیردولتی با هدف چابکســازی و
کوچکسازی دولت
در ســال  ۹۶وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی در رابطه با وضعیت واگذاری اماکن
فرهنگی و هنــری به بخش خصوصی اعالم کرد که بحــث واگذاری اماکن فرهنگی
دولتی ،به عنوان یک دســتورالعمل و بخشنامه دولتی مطرح است و وظیفه سازمانها و
مجموعههای دولتی ،چابک سازی و کوچکسازی دولت است و وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در واگذاری اماکن فرهنگی و هنری خود را ملزم به اجرای مصوبه دولت میداند،
اما باید در مســیر واگذاری ،دو مسئله رضایت هنرمندان و هموارسازی مسیر فرهنگ و
هنر و کوچکسازی دولت را باهم پیش ببرد.
شیوع کرونا و نیاز به امهال و بخشودگی اجاره اماکن فرهنگی
اجرایی کردن این قانون همچنان موافقان و مخالفانی را به همراه داشت تا اینکه در
فروردین ماه سال  ۹۹و با توجه به تعطیلی اماکن و فضاهای فرهنگی و هنری و ورزشی،
این پیشــنهاد در دولت مصوب شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وزارت ورزش و
ش خصوصی مجاز باشند تا نسبت به امهال
شهرداریها در مورد اماکن واگذارشده به بخ 
یا بخشودگی اجاره در دوره تعطیلی یا افزایش دوره بهرهبرداری اقدام کنند.
اجرای طرح واگذاری اماکن فرهنگی به بخش خصوصی در استان فارس
بحــث واگذاری اماکن فرهنگــی به بخش غیردولتی در یک مقطع زمانی به صورت
آگهی منتشر شد اما آن گونه که باید محقق نشد .چندی پیش مدیر کل اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان اعالم کرد که مجموعه تاالر و نگارخانه های شهر از مجتمع های
فرهنگی و هنری و اداره ها جدا هستند و این اداره کل تمام تالش خود را برای واگذاری
اماکن فرهنگی به بخش خصوصی به کار گرفته اســت و امســال موضوع واگذاری ۱۵
مجتمع را داریم که مراحل اولیه کار انجام شده است و در بخش دوم نیز آگهی خواهیم
کــرد تا مجتمع ها را واگذار کنیم تا بتوانند در حفــظ و نگهداری آنها فعال تر از ادارات
باشند؛ چون موضوع تعمیر ،تجهیز و نگهداری هزینه  هایی را دارد که در چند سال گذشته
بســیار تقلیل یافته و به دست ما نرســیده است ،به همین دلیل بخش خصوصی را وارد
عرصه کردیم تا بتوانند مجتمعها را پویا نگهدارند .به اعتقاد ســهرابی بخش دیگری از
فعالیت مجتمعهای فرهنگی و هنری ،حضور انجمنهای مســتقر در شهرستان  هاست،
اما در بیش از دو ســال وجود کرونا و بیرونقی فعالیت  های فرهنگی و هنری ،باعث شد
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کمتر کار انجام شود و سیاست وزارتخانه و اداره کل این است که ما بتوانیم واگذاریها
را انجــام دهیم و دولت به نظارت ،حمایت و پشــتیبانی از فعالیتهای هنری در بخش
خصوصی برگردد.
مخالفت برخی از اهالی هنر به اجرای طرح واگذاری
این در حالی اســت که به گفته شــماری از هنرمندان و اهالی تئاتر ،اســتان فارس
سالهاســت که از کمبود ســالن نمایشی و نبود سالن مناسب و اســتاندارد برای انجام
تمرینات رنج میبرد و با اجرایی شدن قانون واگذاری اماکن فرهنگی به بخش خصوصی
مشکالت آنها دوچندان خواهد شد.
هنرمندان تئاتر فارس یکشــنبه در اختتامیه ســی و دومین جشنواره تئاتر استانی در
بیانیهای با عنوان « بگذارید تئاتر نفس بکشــد ،مــا را خانه خراب نکنید» به طرح این
مشکل پرداختند و خواستار رسیدگی مسئولین به مشکالت افراد فعال در این عرصه شدند.
نوید جعفری نویسنده و کارگردان در این مراسم به نمایندگی از هنرمندان تئاتر فارس،
اظهار کرد :در دوران منحوس کرونا هنرمندان تئاتر افزون بر تحمل مشــکالت عمومی
که همه مردم با آن دســت به گریبان بودند ،غمهای متعددی را با همه دشواریها تاب
آوردند و با این  همه اجازه ندادند چراغ صحنه و نخ اتصال هنر و مخاطبان گسسته شود.
وی ادامه داد :اجراهای متعدد تئاتر خیابانی با موضوعات مدافعان سالمت ،دفاع مقدس،
فرهنگ شــهروندی و کتابخوانی و همچنین اجراهای مجازی و حضور گروههای فعال
اســتان فارس در جشنواره  های تئاتر ملی و بین المللی گواه عزم راسخ هنرمندان عاشق

جومانجی روسی (علی ضیایی)
من سیزیف (زهره امر الهی)
شب گم (زهره امر الهی)
یک آن (مهرداد سهامی)
نفیس (آرش حیدرنژاد)
بخش مستند:
عروسک ها بَر آب میمیرند ! (فائزه کریمی)
مورچه ها (علیرضا میرزایی)
سایه آفتاب (سمانه رعیت)
ییالق سرد (محسن دانشور بیری /محمدحسین فالح زاده)
آمیتا باچان علیه آمیتا باچان (مهرداد سهامی)
دروازه حقیقت (محمد ناصریراد)
بخش تجربی:
بنت میم)
نان و آب (مجید روستا/محمد ِ
نگا ِه مادر (نورا ...رنجبر)
روزنامه (راحله بافهم)
نگاتیو/پازیتیو (فائزه کریمی)
قبل از زمستان (امیر صادقی/راحله بافهم)
انسان خردمند (علیرضا شهسواری فرد)
ِ
هبوب (راحله بافهم)
قضاوت (رضا صفری)
ثبتی
اثر
سه
داشتن
با
مرودشت
شهرستان
احسان وزیری گفت:
ِ
جهانی در حوزه میراث فرهنگی از شهرســتان های مهم در کشور
محسوب می شود و همین امر موجب شده در رویدادهای فرهنگی
و تاریخی اثر گذار باشد.
اختتامیه این جشــنواره در روزهای آینده در مرودشــت برگزار
می شــود .گفتنی است رونمایی از پوســتر و فراخوان این جشنواره
اوایل خرداد  ۱۴۰۰در مرودشت صورت گرفت.

و این تنها صدای ماست که شنیده نمی شود.
جعفری بیان داشت :با همه این مشکالت باید در غم خانه بسوزیم و بسازیم و دم بر
نیاوریم ،باید از همه توان از هر طریقی از راه خواهش و گفتگو و پیگیری وارد شــویم و
باز به سر خط و نقطه آغاز برگردیم که گویا هیچ پاسخی نیست و تأسف بارتر آنکه حتی
وعده ها هم به آسانی فراموش می شود تا باز ما سوگوار از دست دادن سالنی شویم که
خانه  ۵۰ساله تئاتر این دیار است.
نائب رئیس انجمن هنرهای نمایشــی فارس عنوان داشت :هنرمندان تئاتر استان در
همه این ســالها در چارچوب قوانین کشور فعالیت کرده و با هر قول شفاهی و بی  هیچ
دستخطی دســت به تولید و اجرا زدهاند و همواره در کنار متولیان و مسئوالن فرهنگی
بیهیچ چشمداشت و کمکی ایستادهاند تا چراغ فرهنگ و هنر خاموش نشود.
وی درخواســت کرد :امروز تنها یک خواسته از مسئولین داریم که ما را خانه خراب
نکنید .بگذارید تئاتر نفس بکشــد ،بگذارید تنها ســالن های باقی مانده تئاتر در استان
همچنان شاهد اجرای تئاتر و مملو از نفس مخاطبان باشد .بگذارید با همان دستان خالی،
سقفی برای فعالیت داشته باشیم.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس مجری قانون است نه قانونگذار
اهالــی تئاتر فارس در حالی از مشــکالت قانون واگــذاری اماکن فرهنگی به بخش
خصوصی و ورود افــراد غیرفرهنگی به این عرصه گالیه دارند که معاون امور هنری و
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس معتقد است واگذاری اماکن فرهنگی

خصوصیسازی تماشاخانههای فارس؛ تهدید یا فرصت؟
تئاتر در راه فرهنگ و هنر ایران اســامی اســت .این در حالی بود که حمایتی در خور و
شایسته از هنرمندان فعال در این عرصه به عمل نیامد.
جعفری اضافه کرد :با اینکه هنر تئاتر همواره دِین خود را در همه مقاطع و تحوالت
اجتماعی ادا کرده است همچنان هنرمندان خصوصا اهالی تئاتر در سراسر کشور از اولین
حقوق خود محروم هستند.
وی بیان کرد :انجمن هنرهای نمایشــی فارس در طی دوران سیاه کرونا شاید تنها
انجمنی بود که همچنان به وظایف همیشگی خود عمل کرده و طی سه دهه اخیر بهترین
تعامل سازنده را با متولیان فرهنگ و هنر داشته است اما متأسفانه همواره برای دسترسی
به سادهترین خواستههای معقول خود در تنگناهای شدید قرار گرفته است.
جعفری عنوان کرد :نبود بودجه ،تعطیلی پی  در   پی ســالنها ،مشــکالت معیشتی از
یک ســو و نبود امکانات زیربنایی برای اجرا از ســوی دیگر هنرمنــدان تئاتر فارس را
همچنان می آزارد.
تعطیلی تماشاخانه استاد سپاسدار به دلیل مشکالت ایمنی
وی یادآوری کرد :در حالی که تماشــاخانه اســتاد سپاسدار به دلیل مشکالت ایمنی
تعطیل میشــود ،از سرنوشت تاالر مرکزی خبری در دست نیست و مجموعه تئاتر شهر
شیراز هم به عنوان قدیمیترین بنای تاریخی تئاتر در فارس و کشور در محاصره معتادان
متجاهر و بازار فروش اشیا مسروقه و استعمال علنی مواد مخدر قرار دارد.
جعفری افزود :در حالی که اکثر شهرســتانهای فارس از شــمال تا جنوب با کمبود
ســالن  های مناســب اجرا مواجه هســتند با خبری مبنی بر واگذاری سالنهای نمایش
به بخش خصوصی روبه رو شدیم .متأسفانه همین اندک سالنهایی که اکثرا از امکانات اولیه
هم بی بهره هستند قرار است به بخش خصوصی و شرکت هایی که عمال نسبتی با هنر
ندارند واگذار شود تا هنرمند بی چیز ما ،بیخانه هم شود.
وی اضافه کرد :در عجیب ترین اتفاق ممکن حتی تماشــاخانه استاد هودی واقع در
بوســتان آزادی که طی  ۵دهه اخیر با انعقاد یک تفاهم نامه به عنوان وقف و اســتفاده
رایگان هنرمندان تئاتر به ما داده شده است هم سر از فهرست مازاد و مزایده در میآورد

«شهربانو» به داکا رسید

به بخش خصوصی یک مصوبه قانونی است و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس
نقشی در قانونگذاری ندارد بلکه مجری قانون است.
بهــروز مرامی در گفتگو با ایرنا اظهار کرد :قانون واگذاری اماکن فرهنگی به بخش
خصوصی ابتکار وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی نبوده و نیست .این تصمیم در گذشته
برای اماکن ورزشــی نیز اتخاذ شده است .البته من قصد ندارم به مقایسه حوزه فرهنگ
و ورزش بپــردازم اما هدفم از بیان این موضوع اشــاره به اجرایی شــدن این قانون در
سال  های گذشته است.
وی ادامه داد :بسیاری از اهالی هنر از واگذاری اماکن و سالنهای فرهنگی به افرادی
که ســابقه فرهنگی ندارند گالیهمند هستند .دلیل مخالفت افراد فعال در عرصه تئاتر با
واگذاری اماکن فرهنگی به بخش خصوصی این اســت که گروههای نمایشــی تاکنون
برای انجام تمرینات یا اجرای نمایش در ســالنهای وابسته به فرهنگ و ارشاد اسالمی
هزینهای را متحمل نمیشدند و به صورت رایگان از این اماکن بهره میبرند اما در شرایط
کنونی و با واگذاری این اماکن به بخش خصوصی این افراد باید هزینهای را برای استفاده
از سالنهای نمایشی متقبل شوند .مرامی اضافه کرد :متأسفانه هنرمندانی که در این حوزه
فعال هســتند درآمد چندانی برای پرداخت این مبالغ ندارند و مشکل این افراد در دوران
کرونا که با پنجاه درصد ظرفیت سالنهای نمایش پذیرای تماشاچیان هستیم دوچندان
شده است اما ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز مجری قوانین است و نمیتواند اجرای
قوانین تصویب شده را زیر پا بگذارد.
وی بیان داشــت :بدون شک آوردن چنین دالیلی برای اهالی هنر و به ویژه کسانی
که از طریق فعالیتهای هنری امرار معاش می کنند و تنها منبع درآمد آنها اجرای نمایش
است ،قابل پذیرش ،خوشایند و قانع کننده نیست.
مرامی عنوان داشــت :البته این موضوع نیز نباید نادیده گرفته شــود که دولت برای
نگهداری و ترمیم ســالنها از بودجه اندکی برخوردار اســت .این در حالی اســت که با
واگــذاری این اماکن به بخش غیردولتی و با اقدامات و راهکارهایی که توســط بخش
خصوصی به منظور درآمدزایی برای توسعه این مکانها صورت میگیرد شاهد بهترشدن

ایرنــا :فیلــم ســینمایی
«شــهربانو» ســاخته مریم
بحرالعلومی در بخش مسابقه
فیلمســازان زن بیســتمین
جشنواره بینالمللی فیلم داکا
حضور دارد.
به گزارش گروه فرهنگی
ایرنا ،بیستمین دوره جشنواره
بینالمللــی فیلم داکا از  ۱۵تا  ۲۳ژانویه  ۲۵( ۲۰۲۲دی تا  ۳بهمن
 )۱۴۰۰در پایتخــت بنگالدش برگزار میشــود و فیلم ســینمایی
شهربانو به کارگردانی مریم بحرالعلومی و تهیهکنندگی پگاه احمدی
در بخش مســابقه این دوره از جشــنواره با آثاری از ایران و سراسر
جهان رقابت خواهد کرد.
شــهربانو پیش از این در بخش مســابقه ســینمای ســعادت
ســی و هشتمین جشــنواره جهانی فیلم فجر و جشنواره بینالمللی
زردآلوی طالیی ارمنســتان حضور داشــت و مورد توجه منتقدان و
مخاطبان قرار گرفت.
مریم بحرالعلومی دیپلم افتخار بخش فیلمسازان زن هجدهمین
دوره جشنواره بینالمللی فیلم داکا را برای فیلم پاسیو دریافت کرده است.
جشــنواره بینالمللی فیلم داکا در سال  ۱۹۹۲با همکاری انجمن
فیلم رنگین کمان و با شــعار «فیلم برتر ،تماشــاچی برتر و جامعه
برتر» آغاز به کار کرده و از سال  ۱۹۹۵به صورت دوساالنه فعالیت
خود را ادامه داده است.
فرشــته صدرعرفایی ،بهناز جعفری ،گالره عباســی ،ســامان
صفــاری ،محمــد ولیزادگان ،علــی کیان ارثی ،ترنــم کاظمی و
بهرنــگ علوی ،با حضور یوســف تیمــوری و صــدای افتخاری
مه لقا باقری نقشآفرینان این فیلم هستند.
بحرالعلومی به جای خالصه داســتان شهربانو نوشته است :یکی
از بدترین مجازاتها اینه که وسط یه اشتبا ِه ناخواسته یا خواستهای
اشــتباه ،خودت رو حبس کنی تا ابد… جوری که انگار ،نه راه پس
جون رفتن!
داری نه راه پیش .نه ِ
جای موندن ونه ِ

شرایط اماکن فرهنگی و سالنهای نمایشی از نظر امکانات خواهیم بود.
استفاده از پتانسیل بخش خصوصی به منظور توسعه اماکن فرهنگی
وی یادآور شــد :یکی از تعهداتی که بخش خصوصی باید به آن عمل کند این است
که سالنهای فرهنگی به صورت استاندارد و به روز نگهداری شود .در حقیقت استفاده از
پتانسیل بخش خصوصی کمک شایانی به توسعه اماکن فرهنگی میکند.
این مقام مسئول اضافه کرد :استان فارس با توجه به پیشینه فرهنگی بسیار خوبی که دارد
از نظر تعداد سالنهای نمایش و زیرساختهای فرهنگی در وضعیت مطلوبی به سر نمیبرد
و میتوان گفت که سرانه فضاهای فرهنگی استان فارس کمتر از میانگین کشوری است.
وی اظهار داشت :این سالنها از امکانات و تجهیزات استاندارد و مناسبی برای انجام
فعالیتهای حرفهای در عرصه نمایش برخوردار نیستند و حتی از ظرفیت محدودی برای
حضور تماشاچیان در زمان اجرای نمایش بهره میبرند.
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :سالنهای نمایش
در شهر شیراز جوابگوی نیازهای کنونی اهالی تئاتر نیستند و امکانات موجود در این اماکن
ش در ســی یا چهل سال پیش که از تعداد گروههای نمایشی
فرهنگی برای اجرای نمای 
کمتری برخوردار بودیم و گروهها از نظر کمی و کیفی توسعه پیدا نکرده بودند ،مناسب است.
نبود بودجه دولتی برای تجهیز و ترمیم اماکن فرهنگی فارس
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس اظهار داشت:
به مرور زمان هم شاهد فرسودگی این سالنها بودیم .هرچند اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی وظیفه رسیدگی به وضعیت ســالنهای تحت مالکیت خود را دارد اما به لحاظ
قانونی بودجه جداگانهای برای تعمیر و نگهداری سالنهای نمایش تعریف نشده است و
باید از اندک بودجههایی که به همت سازمان مدیریت و برنامه  ریزی تأمین میشود برای
ترمیم این اماکن فرهنگی بهره ببریم.
مرامی بیان داشت :البته بخش عمدهای از این بودجهها نیز تخصیص پیدا نمی کند و اگر
هم پرداخت شود جوابگوی ترمیم ،نگهداری و حل مشکالت اماکن فرهنگی نیست؛ لذا از
این طریق هم نمیتوانیم اقدام اساسی بری رفع مشکالت سالنهای نمایشی انجام دهیم.
وی عنوان داشت :برای خلق یک هنرنمایشی موفق از هنرمندان انتظار میرود کارهای
خوبی را ارائه دهند .بسیاری از هنرمندان بر این باور هستند که ایدههای خالقانهای برای
تولید یک نمایش موفق دارند اما عدم وجود زیرســاختهای الزم و نبود مکان مناسب
برای تمرین موجب بیانگیزگی و دلســردی آنها از ادامه فعالیتهایشان میشود .بدون
شک خواستهها و مطالبات هنرمندان ما در عرصه نمایش مطالبات بهحقی است که باید
به جدیت پیگیری شود.
مرامی ادامه داد :هنرمندان برای اســتفاده از مجموعههای تحت پوشــش اداره کل
فرهنگ و ارشــاد از ایــن اداره انتظار حمایت دارند اما اداره کل ارشــاد هم باید مجری
سیاستهای دولت باشد .این موضوع باعث ایجاد نوعی تناقض شده است.
تأمین تجهیزات فنی سالن ابوریحان در دستورکار
معاون امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس اضافه کرد:
البته جناب آقای مهدی ابدالی معاون اجرایی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی در مراسم اختتامیه جشنواره اســتانی تئاتر فارس ،قول و وعده تأمین
تجهیزات فنی سالن ابوریحان در شیراز را داد که ما نیز پیگیری های الزم برای تحقق
این وعده را انجام خواهیم داد.
مرامی بیان کرد :تاالر مرکزی شــیراز یک پروژه ملی محسوب میشود و راهاندازی
چندین ســالن ویژه نمایش در این مجموعه پیشبینی شده است که امیدواریم با ساخت
این مجموعه و همچنین اســتفاده از سالنهایی که شــهرداری راهاندازی میکند شاهد
توسعه زیرساختهای فرهنگی و جوابگوی مطالبات اهالی هنر باشیم.
وی با اعتقاد به اینکه توســعه زیرســاختهای فرهنگی کمک شایانی به رشد کمی
و کیفی فعالیتهای هنری میکند ،گفت :مســئوالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس در حال حاضر از وضعیت موجود ســالنهایی که در اختیار این ادارهکل قرار دارند،
راضی نیســتند .وضعیت سالنهای نمایش از نظر ما هم رضایتبخش نیست .امیدواریم
با تزریق بودجه و اقدامات سازنده دولت بتوانیم پاسخگوی بخشی از انتظارات افراد فعال
در عرصه نمایش باشیم و زیرساختهای الزم را برای ادامه حیات هنر نمایش در استان
فارس آماده کنیم.
اســتان فارس  ۳۴مجتمع فرهنگی و هنری فعال دارد که ادارههای فرهنگ و ارشاد
اســامی در آنها مستقر هستند؛ همچنین در  ۳۱شهرستان از  ۳۶شهرستان استان اداره
های فرهنگ و ارشاد اسالمی مشغول فعالیت هستند .این در حالی است که واگذاری این
مجتمعها و اماکن فرهنگی به بخش خصوصی تیغ دولبه اســت که میتواند پیامدهای
منفی بهدنبال داشته باشد .با توجه به سابقه اجرای ناموفق برخی سیاستهای دولتی در
سالیان گذشته ،بیم آن میرود که روند واگذاری اماکن فرهنگی به سرنوشت مشابه دچار
شــده و حوزه فرهنگ و هنر با آســیبهای جبرانناپذیری مواجه شود .از این رو باید در
ایــن واگذاریها به بخش خصوصی دقت و نظارت ویژهای صورت بگیرد و این اقدام در
چارچوب قانون انجام شود.

