شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت می گوییم

چتر فراگیر احساس
هم سرنوشتی
اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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تصویب کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۱
در کمیسیون تلفیق
نماینـدگان کمیسـیون تلفیـق الیحـه بودجـه  ۱۴۰۱مجلـس شـورای
اسلامی کلیـات الیحـه بودجـه سـال آینـده را تصویـب کردنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،اعضـای کمیسـیون تلفیـق الیحـه بودجـه  ۱۴۰۱در
جلسـه دیـروز کمیسـیون بعـد از اسـتماع توضیحـات رییـس سـازمان
برنامـه و بودجـه و نماینـدگان مخالـف و موافق نظر و رای خـود را درباره
کلیـات الیحـه بودجـه سـال آینـده اعلام کردند.
 ۱۵عضـو کمیسـیون تلفیق الیحـه بودجه  ۱۴۰۱به عنـوان موافق و ۱۸
عضـو دیگـر کمیسـیون به عنـوان مخالف کلیـات ثبت نام کـرده بودند.
بـر ایـن اسـاس کلیـات الیحه بودجـه  ۱۴۰۱در کمیسـیون تلفیـق با ۲۱
رای موافـق ۱۴ ،رای مخالـف و  ۲رای ممتنـع بـه تصویب رسـید.
همچنیـن کمیسـیون برنامـه و بودجـه نیـز کلیـات الیحه بودجـه ۱۴۰۱
را تصویـب کـرد؛ طبـق اصالحـات اعمـال شـده در آییـن نامـه داخلـی
مجلـس ،تغییراتـی در رونـد بررسـی بودجـه بـه وجـود آمـده کـه از جمله
آن اعلام نظـر کمیسـیون برنامـه دربـاره کلیـات بودجه سـالیانه اسـت.
اکنـون بـا تصویـب کلیـات الیحـه بودجـه  ۱۴۰۱در کمیسـیون تلفیـق ،
گـزارش ایـن کمیسـیون بـه صحـن علنـی ارجـاع می شـود و در دسـتور
کار یکشـنبه( ۱۹دی) مجلـس قـرار مـی گیـرد .اگـر نماینـدگان مجلس
کلیـات الیحـه را تصویـب کننـد کمیسـیون تلفیـق وارد بررسـی جزییـات
مـی شـود درغیـر این صـورت الیحـه بـه دولت بـرای اعمـال اصالحات
ارجـاع خواهد شـد.

استاد مجید چیزفهم:

«آتش»
به خانه چهارم رسید
2

 12صفحه

مسئوالن برای بالندگی
هنر خوشنویسی
سرمایهگذاری کنند
12

12
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مخالفت قاطع کمیسیون انرژی
با طرح بازتوزیع یارانه بنزین
استاندار فارس:

منع استفاده از چاه غیرمجاز
با آموزش انجام شود
شهردار شیراز:

برای افزایش سرانه سینما
در شیراز تالش میکنیم
دستور فرمانده کل سپاه بر بسیج
امکانات برای امدادرسانی
به سیلزدگان

فرمانده انتظامی فارس خبر داد:
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مذاکـرات ویـن روز دوشـنبه بـا دیـدار رییـس هیـأت
مذاکـره کننده کشـورمان با هماهنگ کننده کمیسـیون
مشـترک برجـام و روسـای هیأت هـای مذاکـره کننـده
سـه کشـور اروپایی عضـو برجـام در هتل کوبورگ از سـر
گرفته شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،موضـوع لغـو تحریمهـا" ،تضمیـن"
عـدم خروج دوبـاره آمریکا از برجام و نیز "راسـتیآزمایی"
لغـو تحریمهـا و "اقدامـات هسـتهای" کـه متقابلا در
برابـر لغـو تحریم هـا ایـران بایـد آنهـا را انجـام دهـد ،در
رونـد بررسـیهای کارشناسـی و سیاسـی در چارچـوب
دیدارهـای دوجانبـه و چندجانبه در ایـن دور از مذاکرات
مـورد بحث اسـت.
سـعید خطیـب زاده ،سـخنگوی وزارت خارجـه روز
دوشـنبه دربـاره پیشـرفتهای بـه دسـت آمـده در ویـن
گفـت :مـا در هـر چهـار حـوزه در ویـن پیشـرفتهایی
داشـتیم .البتـه در حوزههایـی کـه مربـوط بـه اجـرای
تعهـدات طرف هـای مقابـل اسـت ،پیشـرفت ها کمتـر
بـوده از ایـن رو بایـد بگویـم کـه امـروز تـوپ در زمیـن
غربیهـا و آمریکاسـت کـه بایـد نشـان دهنـد آمـده انـد
بـه یـک تفاهـم در کمتریـن زمان ممکن برسـند یـا خیر.
ایـران مثـل روز اول کـه با تمـام توان به ویـن رفت در پی
رسـیدن بـه توافق اسـت .دوسـتان در وین بدانند بیشـتر
از برجـام نمیتواننـد تعهـد هسـتهای از مـا بخواهنـد و

شــهادت ســیده
النســاء العالمیــن
دخت پیامبر مکرم
اســام حضــرت
فاطمه الزهرا(س)
تســلیت و تعزیت
باد.
احمدرضا پوراسالمی
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کشف  ۳۵۵کیلوگرم مرفین
در فارس
 ۱۷استان درگیر سیل و آبگرفتگی

بارندگی  ،حجم سدهای فارس را  ۴۵میلیون مترمکعب افزایش داد

آیا سه کشور اروپایی به مذاکرات در وین سرعت میدهند؟
کمتـر از برجـام هـم نمیتواننـد تعهـد بپذیرنـد ،اگـر بـر
همیـن منـوال پیـش رویم ،معتقـدم خیلـی زود میتوانیم
بـه توافـق خـوب در ویـن برسـیم.
همچنیـن ،طرف هـای غربـی برجـام از ابتـدای شـروع
مذاکـرات در  8آذر دائـم بـر محـدود بـودن زمـان
مذاکـرات اصـرار دارنـد ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن
کشـورها تـا کنـون به جز اعمال فشـار سیاسـی و رسـانه
ای تاکنـون هیـچ ابتـکار عمل و خالقیتی بـرای کاهش
یـا حـل اختالفات در متن مشـترک به دسـت آمـده ارایه
نـداده انـد و اتفاقـا بـه دفعات ایـن رویکرد از سـوی طرف
ایرانـی بـه شـدت مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه اسـت.
خطیـب زاده نیـز روز دوشـنبه تاکید کرد کـه "هیچ ضرب
االجـل سـاختگی را نمیپذیریـم و امیدواریـم خودشـان
(کشـورهای غربـی و آمریـکا) هـم آن ضرباالجل های
سـاختگی را بـاور نکننـد و بیاینـد بـه یـک تفاهـم خـوب
برسیم".سـخنگوی وزارت امـور خارجه خاطرنشـان کرد:
پنجـره توافـق تـا ابـد بـاز نخواهـد مانـد ،زمـان حسـاس
اسـت و جمهـوری اسلامی ایران بـه هیـچ وجـه بـه
تنهایـی از ایـن پـس بار زنده نگهداشـتن ایـن توافق را به
دوش نخواهـد کشـید .طرف هـای اروپایـی و آمریکا باید
بداننـد مـا در وین نیسـتیم که وقت و انـرژی خود و ملت
ایـران را تلـف کنیـم .پیشـنهادها روی میـز اسـت و بهتر
اسـت بـا پیشـنهادهای مشـخص به ویـن آمده باشـند.

3

نصب مبلمان گروهی و خانوادگی
در فضاهای شهری شیراز

امروز آخرین مهلت
ثبت نام در نهضت مسکن

تا پایان سال از بورس
انتظاری نداشته باشید!

3

گفتنـی اسـت در هفته هـای اخیـر برخـی رسـانه های
غربـی و مقامـات و دیپلمات هـای ناشـناس بـر ایـن
مسـاله کـه مذاکـرات تـا پایـان ژانویـه و برای چنـد هفته
ادامـه دارد نـه بـرای چنـد مـاه تاکید کـرده انـد .مقامات
اروپایـی نسـبت بـه ایـن کـه ایـران متـن مذاکراتـی در
ویـن شـش را تغییـر داده اسـت انتقـاد و اعلام کردنـد
کـه بررسـی این حجـم از تغییـرات زمان بر خواهـد بود و
ایـران در ایـن زمـان توانایـی هسـته ای اش بسـیار فراتر
خواهـد رفـت .در عیـن حـال دو طـرف بـه یـک متـن
مشـترک در پایـان دور هفتـم مذاکـرات دسـت یافتند که
اکنـون مبنـای مذاکـرات وین برای احیای برجام اسـت.
بـا ایـن حـال آمریکا بـه ویـژه کشـورهای اروپایی نسـبت
بـه رفـع اختالفات و پاک کـردن "پرانتز" هـا از متن کمتر
تالشـی می کننـد.
منابـع نزدیـک بـه هیـأت مذاکـره کننـده ایـران اعلام
کردهانـد ،علـت کندی کار در مذاکرات ،تعطیالت سـال
نـو میلادی ،اشـتباهات و نواقـص محتوایی و نگارشـی
از سـوی طرفهـای غربـی و نیـز بیمیلی طـرف اروپایی
و آمریـکا بـه مذاکـره جـدی تـوام بـا ابتـکار عمـل بـرای
کاهـش اختلاف نظرهاسـت .مقامـات ایـران انتظـار
دارنـد ،هیأت هـای غربـی و آمریـکا بـا دسـتی پـر تـر از
گذشـته بـه ویـن بازگردنـد تـا شـاید رونـد دسـتیابی بـه
تفاهـم بـر سـر احیـای برجـام سـرعت بیشـتری بگیـرد.

مدیر حسینیه و خیریه کریم پوراسالمی
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جان باختن  ۶تن
در فارس و کرمان

9

یا صدیقه کبری

ایــن روزهــا کــه عــزای زهــرای اطهــر اســت ،صاحــب عزای
فاطمــه(س) را می جویــم و قلبــم بــا هــر نوحــه دلتنــگ آن
غایــب از نظــر می شــود .مهدی(عــج) جــان ،فــدای گلــوی
شکســته مادرتــان بیاییــد تــا مصیبــت مادرتــان را بــه
خودتــان تســلیت عــرض کنیــم.
شــهادت بانــوی دو عالــم حضــرت
فاطمــه الزهــرا(س) بــر همــه رهــروان
آن حضرت تسلیت و تعزیت باد.
دکتر رحیم زارع
نماینده مردم فرهیخته و والیتمدار شهرستانهای
آباده ،بوانات ،خرمبید و سرچهان
در مجلس شورای اسالمی

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

چتر فراگیر احساس
هم سرنوشتی
احسـاس هـم سرنوشـتي مهمتريـن عامـل پيـش
برنـده برنامه هايـي اسـت کـه بـراي اعتلاي يـک
کشـور پـي ريـزي مي شـود  .اصلـي تريـن وظيفـه
دولتمـردان در کشـورهاي مختلـف ايـن اسـت کـه
بـا توسـل بـه مشـترکات فرهنگـي و سـرزميني ،
برجسـته سـازي نمادهاي ملي  ،حراسـت از مواريث
فرهنگـي و يـادآوري نقش تاریخی مـردم در تمدن
سـازي و هـدف گذاري هـاي آرمانـي در راسـتاي
تقويـت اعتمـاد بـه نفـس ملـی  ،انگیـزه ی الزم را
در مـردم براي همگرايي و مشـارکت ايجـاد نمايند.
آنچـه بيـش از هـر چيـز ديگر نشـان دهنـده وجود
احسـاس هـم سرنوشـتي بيـن آحـاد مردم اسـت ،
همراسـتايي فعاليت هـاي فـردي و کنشـگري هاي
گروهـي بـا آرمان هـاي ملی اسـت  .درهـم تنيدگي
آرمان هـاي فـردي بـا آرمان هـاي ملـي  ،حلقـه ي
واصـل تـک تـک مـردم بـا يکديگـر اسـت و آنچه
بـه تقويـت و ژرفايـي احسـاس هـم سرنوشـتي
مي انجامـد  ،عينيـت بخشـيدن به عدالـت اجتماعي
اسـت .چنين احساسـي اسـت کـه مردم را نسـبت
به منافـع ملي وفادار بـار مي آورد  .اساسـا وفاداری
بـه منافـع ملـی ماننـد وفـاداری بـه اشـخاص و
احـزاب نیسـت کـه بـا تغییـر شـرایط دسـتخوش
دگرگونـی گردد  .اگـر چه جغرافيا  ،نژاد  ،مشـترکات
فرهنگـي و تبعيـت از قانوني مشـترک و زندگي زير
يـک پرچـم بـه احسـاس همبسـتگي ملـي کمـک
مـی کنـد امـا آنچـه موجـب مي شـود که سـاکنان
يـک سـرزمين خـود را متعلـق بـه يکديگـر بدانند ،
اين اسـت کـه همـه احسـاس کنند سرچشـمه اي
مشـترک دارنـد و بـه يـک دريـا مي ريزنـد  .چنيـن
احساسـي اسـت که فـداکاري را توجيه کـرده و به
نهادينـه شـدن اصـل "همه بـراي هـم" مي انجامد .
احسـاس هم سرنوشـتي موجـب مي شـود اکثريت
قريـب بـه اتفـاق مـردم نسـبت به هـر رويـدادي
واکنشـي يکسـان داشـته باشـند  .احسـاس هـم
سرنوشـتي موجـب مي شـود کـه مـا نفـع خـود را
در زيـان ديگـران نبينيـم  .چنين احساسـي مانع از
پذيـرش مسـئوليت توسـط افـراد ناتوان مي شـود
زیـرا احسـاس هـم سرنوشـتی و تعلـق خاطـر به
مـردم راضـی نمی شـوند که بـدون شایسـتگی در
موقعیتـی قـرار گیرند که بـا تصمیمات غلط کشـور
را بـه مخاطـره بیندازنـد .هزينـه ي اداره کشـوري
کـه همـه در آن احسـاس هـم سرنوشـتي مي کنند
بسـيار پايين اسـت چـرا که احساسـي قـوي تر از
قانـون بـا قـدرت بازدارنـده گـي و برانگيزاننده گي
بيشـتر تعييـن کننـده ي مسـير اسـت و هـر فردي
حکـم چراغي را دارد که مسـير حرکت را مشـخص
و روشـن مي کنـد  ،در چنيـن فضايـي سـاز و کار
برنامـه ريـزي براي توزيـع عادالنه امکانات کشـور
بـا محوريـت منافع ملـي دنبال مي شـود بـه طوري
کـه هـر فـردي در هـر جايگاهـي ضمـن احسـاس
وظيفـه بـراي در خدمـت کشـور بـودن  ،مي داند که
از کل منابـع و امکانـات و بودجه  ،سـهمي جاري و يا
قابل اندوخته شـدن دارد  .احسـاس هم سرنوشـتي
موجـب مي شـود يـک ايرانـي در هر کجـاي جهان
هـم کـه باشـد خـود را متعلـق بـه ايـن آب و خاک
بدانـد و در نقـش يـک سـفير ظاهر شـود و فرهنگ
کشـورش را نمايندگـي کنـد و در شکسـت ها و
پيروزي هـاي ملـي سـهمي براي خـود قائل باشـد و
بـا عـزم و همتي کـه ريشـه در دلبسـتگي هايش به
ميهـن دارد بـه مـوازات خدماتـي که به عنـوان يک
انسـان بـه جامعـه بشـري ارائـه مي دهـد  ،هـواي
کشـورش را نيـز داشـته باشـد  .القـاي احسـاس
هـم سرنوشـتي هنـر اداره کنندگان کشـور اسـت .
آنچـه چنيـن احساسـي را خدشـه دار مي کنـد
مرزبندي هايـي اسـت کـه در چارچـوب تعريـف
مليـت جـاي نمي گيرنـد  .قاعدتـا هـر ايرانـي تحت
لـواي چنيـن احساسـي بايـد در هـر کاري کـه
مي کنـد  ،نگاهـي بـه منافـع ملـي داشـته باشـد .
بـا چنيـن احساسـي در پـس زمينـه ي هـر کار و
فعاليتـي هدفـي فراتـر از منافـع فـردي قـرار مـی
گیـرد کـه توجيـه کننـده ي تالش هـا و هزينه هـا
و تحمـل سـختي ها بـراي رسـيدن بـه آن هـدف
اسـت  .تلاش های فـردی کـه در آن سـهمي براي
مـردم در نظـر گرفتـه نشـود  ،ناتمـام اسـت و کار
ناتمـام يعنـي هرينه هـاي بر بـاد رفتـه  ،کار ناتمام
يعنـي فرصت هايـي که رنـگ تهديد گرفته اسـت ؛
نتيجـه ي کار ناتمـام کاهش سـهم نسـل آينـده از
محصـول تالش هـاي پـر هزينـه اسـت  .از منظـر
منافـع ملـي کاري ارزشـمند اسـت که سـهم ايران
و تمامي همونـدان ايراني در آن لحاظ شـده باشـد .
کسـي که بـا هموطنانش احسـاس هم سرنوشـتي
دارد تحـت هيـچ شـرايطي حاضـر بـه خريـد و
فـروش کاالي قاچـاق نمي شـود و دانـش و ذوق
و هنـر و ثروتـش را در خدمـت اعتلاي جايـگاه
کشـورش قـرار مي دهـد  .احسـاس هم سرنوشـتي
بـه يـک مسـئول اجـازه نمي دهد سـخني بـر زبان
بيـاورد کـه براي کشـور گـران تمـام شـود  .چنين
احساسـي از دوران کودکـي بايد به فرزنـدان منتقل
شـود تـا هيـچ دانـش آمـوز و دانشـجويي رويـاي
مهاجـرت را در سـر نپرورانـد و بـا هزينـه مـردم
بـراي خدمـت بـه بيگانگان تربيت نشـود  .بـا وجود
چنيـن احساسـي  ،هيـچ دامـداري راضي نمي شـود
کـه بـا خـروج قاچاقـي گوسـفندانش از کشـور به
تـورم دامن بزنـد .کيفيت توليـدات داخلي بـا پيوند
خـوردن به غـرور ملـي و احسـاس هم سرنوشـتي
ارتقـاء مي يابـد زيـرا قـرار گرفتـن آحـاد مـردم
روي ريـل منافـع مشـترک و زيـر چتـر احسـاس
هـم سرنوشـتي  ،منجـر بـه توليـد انـرژي فراواني
اد امه د  ر ستون روبرو
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مخالفت قاطع کمیسیون انرژی با طرح بازتوزیع یارانه بنزین
سـخنگوی کمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای
اسلامی تاکید کـرد :اکثریـت اعضـای کمیسـیون
انـرژی مجلـس شـورای اسلامی زمان اجـرای
طـرح بازتوزیـع یارانـه بنزیـن را مناسـب ندانسـته
و الزم اسـت ایـن طـرح بـا تعامـل و همفکـری
فراقـوه ای مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار گیـرد.
مصطفـی نخعـی در گفـت وگـو بـا ایسـنا ،ضمـن
تشـریح جلسـه دیـروز کمیسـیون انـرژی مجلـس
شـورای اسلامی ،بیان کرد :در جلسـه کمیسـیون
انـرژی میزبـان وزیـر نفـت بودیـم و پیشـنهاد دولت
در خصـوص روش جدیـد توزیـع یارانههـای بنزیـن
مـورد بحـث و بررسـی صـورت گرفـت .هـدف ایـن
جلسـه ایـن بـود کـه بدانیم دولـت دقیقا چـه هدفی
را بـا ایـن روش دنبـال می کنـد.
وی در ادامـه اظهـار کـرد :توضیحاتـی را وزیر نفت
در ایـن خصـوص بـه اعضـای کمیسـیون ارائـه
کردنـد .بـه گفتـه ایشـان سـهمیه ای برای هـر فرد
ایرانـی درنظـر گرفتـه خواهـد شـد .ایـن سـهمیه یـا
 ۱۵لیتـر و یـا  ۲۰لیتـر خواهد بود .هنـوز جمع بندی
بـر روی میـزان سـهمیه انجـام نشـده اسـت.

سـخنگوی کمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای
اسلامی در ادامـه تصریـح کـرد :بـر اسـاس ایـن
طـرح بـه جـای دادن سـهمیه بنزیـن بـه خودروها،
ایـن سـهمیه بیـن تمامی افـراد جامعـه تقسـیم
خواهـد شـد .ایـن برنامـه کلـی اسـت .نماینـدگان

نیـز سـواالت و دغدغه هـای خـود را در ارتبـاط
بـا ایـن طـرح بیـان کردنـد .عمـده اشـکاالتی کـه
بـه ایـن طـرح وارد شـد اوال زمـان اجـرای طـرح
بـود .بـا توجـه بـه التهاباتـی کـه در حـوزه اقتصـاد
کشـور وجـود دارد اکثریـت اعضـای کمیسـیون

زمـان را بـرای اجـرای چنیـن طرح هایـی مناسـب
نمی داننـد .بـه خصـوص اینکـه بحـث حـذف ارز
 ۴۲۰۰تومانـی نیـز در بودجـه مطـرح اسـت.
وی در ادامـه تاکیـد کـرد :هـم زمانی ایـن برنامهها
باعـث ایجـاد نگرانیهایـی در سـطح جامعـه شـده
اسـت .بـه نظـر میرسـد بـه هیـچ عنـوان زمـان
بـرای اجـرای چنیـن طرح هایـی مناسـب نیسـت.
انتقـادات دیگـری کـه از سـوی نماینـدگان مطـرح
شـد ،شـکل گیـری قاچـاق گسـترده سـوخت در
مرزهـا ،ایجـاد تـورم ناشـی از پرداخـت ایـن یارانه ها
و ایجـاد بـازار سـیاه کـه ممکـن اسـت در سـامانه
پیـش بینـی شـده بـرای خریـد و فـروش بنزیـن
شـکل بگیـرد ،بـود.
سـخنگوی کمیسـیون انـرژی مجلـس افـزود:
اجـرای طرح هـای ایـن چنینـی نیازمنـد تعامـل
و همفکـری بیـن تمـام بخش هـا بـوده و یـک
مسـئله فراقـوه اسـت .اینگونـه نیسـت کـه دولـت
بـه تنهایـی چنیـن تصمیمـی را اتخـاذ کـرده و آن را
اجرایـی کنـد .اجـرای این طـرح نیازمنـد همفکری
تمامی بخش هـا در کشـور اسـت.

رئیس شورای امنیت:

راهکار تشکیل دو کشوری به نفع اسرائیل است
رئیـس دورهای شـورای امنیت اعالم کـرد ،راهکار
تشـکیل دو کشـوری به نفع اسـرائیل است.
بـه گـزارش ایسـنا ،به نقـل از العربـی الجدید ،منی
یـول ،سـفیر نروژ در سـازمان ملل و رئیس شـورای
امنیـت تاکیـد کـرد ،علـی رغـم اوضـاع کنونـی ،از
ابتـکار عمـل خـود در مذاکـرات اوسـلو در سـال
 ۱۹۹۳احسـاس پشـیمانی نمیکنـد.
وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه این راهـکار همچنان
مطابـق بـا قطعنامههـای بینالمللـی امکانپذیـر
باشـد .ایـن دیپلمـات نـروژی از جملـه کسـانی بـود
کـه اقدام بـه انجام مذاکـرات محرمانه اوسـلو کرد
کـه منجـر بـه توافقهـای معروف شـد.

یـول در ابتـدای اظهاراتـش به بررسـی اولویتهای
نـروژ در دوران ریاسـت بـر شـورای امنیـت پرداخت
کـه شـامل شـماری از مسـائل مربـوط بـه زنـان،
صلـح ،امنیـت ،آب و هـوا و حمایـت و حفاظـت از
غیرنظامیـان در جریـان درگیریهـا اسـت.
وی بـر تمرکـز نـروژ بر پـارهای از مسـائل خاورمیانه
از جملـه برگـزاری نشسـت ماهانـه در مورد مسـأله
فلسـطین در سـطح وزرای امـور خارجـه تاکید کرد.
یـول در مصاحبـهای بـا مایـکل لینـک ،گزارشـگر
ویـژه سـازمان ملـل در امـور حقوق بشـر در اراضی
اشـغالی فلسـطین ،گفـت« :بـه دلیـل عـدم تعادل
در میـزان قـدرت بیـن اسـرائیلیها و فلسـطینیان،

عربستان:

نسبت به برنامه هستهای ایران نگرانیم

وزیـر خارجـه عربسـتان گفـت کـه ایـن کشـور
نسـبت بـه برنامـه هسـته ای ایـران نگرانی هایـی
دارد.

بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از العربیـه ،فیصـل بن
فرحـان ،وزیـر خارجـه عربسـتان دیـروز در یـک
نشسـت خبـری مشـترک بـا نیـکاس دندیـاس،
همتـای یونانـی خـود در آتـن مدعـی شـد :ریاض
از برنامه هـای ایـران بـه ویـژه در زمینه هسـته ای
نگـران اسـت.
وزیـر خارجـه سـعودی همچنیـن گفـت کـه در
یونـان در رابطـه بـا حملات انصاراللـه یمـن بـه
عربسـتان و راه هـای تقویـت امنیـت و ثبـات در
منطقـه رایزنـی کـرده اسـت.
بـن فرحـان روز دوشـنبه نیـز در نشسـت خبـری با
همتـای اردنـی خود بـا بیـان اینکه دسـت برادری
بـه سـوی ایـران دراز اسـت گفـت :درخصـوص
فعالیت هـای بـی ثبـات کننـده ایـران در منطقـه
رایزنـی کردیـم.

"توقیف کشتی اماراتی مفهوم امنیت
استراتژیک عربستان را از بین برد"
یـک پژوهشـگر امـور نظامـی و سیاسـی
یمنـی اعلام کـرد کـه عملیـات توقیـف
کشـتی اماراتـی توسـط انصاراللـه مفهـوم
امنیـت اسـتراتژیک عربسـتان را از بیـن
بـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،عبدالغنـی الزبیـدی،
پژوهشـگر امـور سیاسـی و نظامی یمـن
در مصاحبـه بـا المیادیـن گفـت :عملیـات
توقیـف کشـتی اماراتـی توسـط انصاراللـه
مفهـوم امنیـت اسـتراتژیک عربسـتان را از
بیـن بـرد .اگـر امـارات بخواهد واکنشـی نشـان دهد و تحـوالت میدانـی رخ بدهد موشـکهای ما
احتمـاال امـارات را هـدف قـرار دهنـد.
ً
الزبیـدی گفـت :ایـن عملیـات نشـان میدهـد کـه نیروهـای مسـلح یمـن امکانـات زیـادی دارند.
توقیـف یـک کشـتی نظامی جـرأت و جسـارت زیـادی میخواهـد .پیـام عملیـات امـروز تنهـا بـرای
ائتلاف عربسـتانی اماراتی نیسـت بلکه بـرای آمریکا و رژیم صهیونیسـتی نیز هسـت .تواناییهای
دریایـی نیروهـای مسـلح یمـن امروز تـا حد زیـادی حیرت آور اسـت.
الزبیـدی تاکیـد کـرد :ارتـش و کمیتههـای مردمی یمـن امکانـات و تواناییهایـی دارنـد کـه
احتمـاال در روزهـای آتی
میتواننـد کسـانی را کـه بـه یمـن آسـیب میزنند مورد هـدف قـرار دهند.
ً
شـاهد حـوادث بزرگتـر دریایـی و زمینـی باشـیم.
الزبیـدی گفـت :امـارات بعـد از سـفر نفتالـی بنـت ،نخسـت وزیـر اسـرائیل بـه ابوظبـی بـه ایفـای
نقـش دیگـری در یمن بازگشـته اسـت .صهیونیسـتها کشـورهایی را انتخـاب کردند کـه به عادی
سـازی روابـط بـا اسـرائیل پرداخـت و ایـن کار را بـا دقـت بنا بـه منافعشـان انجـام دادند.

تنهـا راهـی کـه بـه اشـغالگری پایـان خواهـد داد و
تنهـا راهـی کـه فلسـطینیان از طریـق آن از تعیین
سرنوشـت برخـوردار خواهنـد شـد همانطـور که در
قطعنامههـای سـازمان ملـل وعـده داده شـده،
ایـن اسـت کـه جامعـه جهانـی اقدامـات قاطعـی
بـرای بازخواسـت اسـرائیل ،کنـار گذاشـتن آن از
توافقهـای تجـاری ،فرهنگـی و سـرمایهگذاری
و همچنیـن از طریـق توقـف فـروش تسـلیحات
اتخـاذ کنـد تـا بـر سـر پایـان دادن بـه اشـغالگری،
توقـف شهرکسـازیها و بـه رسـمیت شـناختن
حـق فلسـطینیان در اسـتقالل و آزادی ،توافقـی
حاصـل شـود.

علت درگیریهای اخیر مرزی بین نیروهای
افغان با نیروهای ایران ،پاکستان و ترکمنستان
مدیـر کل غـرب آسـیا وزارت امـور
خارجـه از غیرحرفـهای بـودن
مرزبانـان افغـان و عـدم شـناخت مـرز
و مسـایل مـرزی توسـط نیروهـای
طالبـان مسـتقر در مـرز انتقـاد کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـید رسـول
موسـوی در صفحـه توییتـر خـود
نوشـت « :بـر اسـاس اخبـار منتشـر
شـده در یک مـاه گذشـته برخوردهای
مـرزی بیـن نیروهـای مرزبانـی ایران،
پاکسـتان و دیـروز بـا ترکمنسـتان در
جوزجـان رخ داده اسـت.
ریشـه این درگیریهـا در غیرحرفه ای
بـودن مرزبانـان افغان و عدم شـناخت
مرز و مسـایل مرزی توسـط نیروهای طالبان مسـتقر در مرز اسـت» .

ایندیپندنت:

داعش همچنان زنده و یک تهدید است

نشـریه ایندیپندنـت بـا توجه بـه گزارشهـای اخیر
دربـاره تـداوم برخـورد بـا عناصـر گـروه تروریسـتی
داعـش در خاورمیانـه ،آسـیا و آفریقـا معتقد اسـت
ایـن گـروه همچنـان بـا وجـود کم شـدن توجـه به
آن زنـده و یـک تهدیـد اسـت .بـه گـزارش ایسـنا،
روزنامـه ایندیپندنـت در ایـن مطلـب نـگارش شـده
بـه قلـم تحلیلگـرش بـرزو دراگاهـی ،مینویسـد:
"بـا توجـه بـه کوتاهیهـای عمیـق بسـیاری از
دولتهـا در خاورمیانـه ،آفریقـا و آسـیا ،ظهـور
مجـدد داعـش یـا نسـخهای از آن تقریبـا غیرقابل
اجتنـاب اسـت".در ادامـه ایـن مطلب آمده اسـت:
"در روزهـای قبل از شـروع جشـنهای سـال نوی

میلادی نیروهـای امنیتـی ترکیه دسـتگیری بالغ
بـر  ۳۶مظنـون داعشـی پراکنـده شـده در چنـد
خانـه امـن در سراسـر این کشـور را اعلام کردند".
ایندیپندنـت در ادامـه نوشـته اسـت" :ترکیه در این
تقابـل بـا داعش تنها نبوده اسـت .ارتـش عراق که
کشـور همسـایه با ترکیه اسـت نیز در  ۱۱روز پایانی
سـال  ۲۰۲۱دسـت کـم  ۲۲شـبه نظامی داعش را
در عملیاتهـای میدانـی و حملات هوایـی در
مناطـق مرکـزی  ،شـمالی و غربـی ایـن کشـور آن
هـم درسـت بعـد از اینکـه ایـن گـروه مسـؤولیت
حمالتـی بـا اسـتفاده از بمبهـای کنـار جـادهای
را بـر عهـده گرفت ،کشـت".

عضو کنست:

هرگونه اقدام علیه ایران برای منطقه فاجعه بار است
یـک عضـو پارلمـان رژیـم صهیونیسـتی در
مصاحبـه ای تاکیـد کـرد کـه هـر گونـه اقـدام این
رژیـم علیـه ایـران بـرای خاورمیانـه فاجعـه بـار
خواهـد بـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،احمـد الطیبـی یـک عضـو
کنسـت در گفـت وگو بـا خبرگـزاری آناتولـی درباره
برخـی تهدیدهـا بـرای اقـدام علیـه ایران از سـوی
رژیـم صهیونیسـتی هشـدار داد و گفـت کـه در

اسـرائیل اتفـاق نظـر بـرای چنین حملـه ای وجود
ندارد.
وی اظهـار داشـت :درخصـوص ایـده حملـه بـه
ایـران در اسـرائیل اتفاق نظر وجود نـدارد .افرادی
هسـتند کـه با هر گونه اقـدام علیه ایـران مخالفند
و ترجیـح می دهنـد کـه ایـن کشـور بـه توافـق
هسـته ای  ٢٠١٥پایبنـد باشـد.
الطیبـی در ادامـه تاکیـد کـرد کـه اقـدام
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نظامی علیـه ایـران پیامدهایـی فاجعـه بـار بـرای
منطقـه خاورمیانـه بـه همـراه خواهـد داشـت.
وی همچنیـن گفـت کـه خـروج آمریـکا از توافـق
هسـته ای بـا ایـران یـک اشـتباه بـزرگ بـود و
بعیـد می دانـد کـه واشـنگتن بـه ''ماجراجویـان
اسـرائیلی'' اجـازه دهـد کـه منطقـه را درگیـر یـک
جنـگ ویـران کننـده ،کننـد.
ایـن عضـو عـرب کنسـت در بخش دیگـری از این

مصاحبـه دربـاره عملکـرد نخسـت وزیـر پیشـین و
کنونـی رژیـم صهیونیسـتی تصریـح کـرد :تنهـا
افـراد تغییـر کردنـد و تغییـری در سیاسـت ها رخ
نـداده اسـت .بنـت و دولـت او نیـز همچنـان بـه
اشـغالگری ادامـه می دهند ،شـهرک سـازی های
غیرقانونـی را توسـعه می دهنـد و حملـه بـه
مسـجداالقصی افزایـش یافتـه اسـت .در حقیقت
هیـچ چیـز تغییـر نکـرده اسـت.

دبیر ستاد حقوق بشر در دیدار سفیر فرانسه:

همکاری و گفتوگو ابزار موثر
برای ارتقای حقوق بشر است
معـاون امـور بینالملـل قـوه قضائیـه و دبیـر سـتاد حقـوق بشـر ،در
دیـدار فیلیـپ تیـه بـو ،سـفیر فرانسـه در تهـران ،بـر همکاریهـای
حقوقـی و قضائـی میـان دو کشـور تاکیـد کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا به نقل از پایگاه اطالع رسـانی سـتاد حقوق بشـر،
کاظـم غریبآبـادی ،معـاون امـور بینالملـل قـوه قضائیـه و دبیـر
سـتاد حقـوق بشـر ،در دیدار فیلیـپ تیه بو ،سـفیر فرانسـه در تهران
بـا اشـاره بـه تجربـه گفتوگوهـای تخصصـی حقوقـی و قضائـی بـا
برخـی کشـورها ،از جملـه کشـورهای اروپایـی ،آمادگی تهـران برای
تبـادل نظـر و گفتوگـو با پاریس را اعالم داشـت و گفـت :گفتگوی
تخصصـی میـان هیأت هـای قضایـی دو کشـور و تبـادل تجربیـات
میتوانـد بـه فهـم بیشـتر طرفیـن نیز کمـک کند.
دبیـر سـتاد حقـوق بشـر ضمـن انتقـاد از رویکـرد سیاسـی برخـی
کشـورها و سـازوکارهای حقـوق بشـری بـه مقولـه حقـوق بشـر و
اعمـال اسـتانداردهای دوگانـه و گزینشـی ،تصریـح کـرد :همکاری
و گفتگـو ابزارهـای موثـری برای ارتقا حقوق بشـر اسـت نه سیاسـی
کاری و رویکردهـای دوگانـه.
غریبآبـادی در تبییـن رویکـرد حقـوق بشـری جمهـوری
اسلامی ایران اظهـار داشـت :قوانیـن و مقـررات جمهـوری
اسلامی ایران بـر ارتقـا و احتـرام به حقوق بشـر تصریح دارنـد؛ ایران
همچنیـن عضـو کنوانسـیونها و معاهـدات حقوق بشـری متعددی
اسـت کـه بـه آن هـا پایبنـد بـوده و گزارش هـای دورهای در مـورد
اجـرای آن هـا را نیـز ارائـه میکنـد.
فیلیـپ تیـه بو نیز ضمن تشـریح دیدگاه کشـورش درخصوص حقوق
بشـر ،از پیشـنهاد دبیـر سـتاد حقـوق بشـر دربـاره گفتوگوهـای
حقوقـی و قضائـی میـان دو کشـور اسـتقبال کـرد.

حمله پهپادی به پایگاه
"عین االسد" عراق

منابـع عراقـی از حملـه بـه پایـگاه نیروهای ائتلاف آمریـکا در غرب
عـراق خبـر دادند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری فرانسـه ،منابـع عراقـی
اعلام کردنـد کـه دیـروز پایـگاه عیـن االسـد کـه محـل اسـتقرار
نظامیـان آمریکایـی در غرب عراق اسـت هـدف حمله پهپـادی قرار
گرفتـه اسـت.
الجزیـره نیـز بـه نقل از یک مسـئول ائتلاف آمریکا در عـراق اعالم
کـرد کـه حملـه توسـط دو پهپـاد صـورت گرفـت امـا هـر دو پهپـاد
سـاقط شـدند و حملـه ناکام گذاشـته اسـت.
ایـن مسـئول اعلام کرد :تلاش بـرای حملـه موفقیت آمیـز نبود و
همچنیـن تلفاتی نداشـت.
پایـگاه عیـن االسـد محـل اسـتقرار نیروهـای آمریکایـی در اسـتان
االنبـار اسـت.
روز دوشـنبه نیز در دومین سـالروز شـهادت سـردار قاسـم سلیمانی،
فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی ایران و
ابومهـدی المهنـدس ،معـاون رئیـس حشـد شـعبی عـراق پایـگاه
"ویکتـوری" در فـرودگاه بیـن المللـی بغـداد هـدف قـرار گرفـت.
اد  امه از ستون روبرو

مي شـود کـه سـوخت لوکوموتيـو توسـعه کشـور
اسـت .پر واضح اسـت کـه عينيت يافتن احسـاس
هـم سرنوشـتي در مناسـبات فـردي و خانوادگـي و
تعاملات اجتماعـي بـه تعريفـي بازمي گـردد کـه
مـا با زبـان و رفتـار خـود از مليـت ارائـه مي دهيم .
تعريـف ازملیت بايـد فراگير باشـد تا همـه ايرانيان
بـا هـر قومیـت و مذهـب و جایـگاه طبقاتی خـود را
در دايـره ي چنيـن تعريفـي ببيننـد و فضايي حاکم
شـود کـه منجر بـه گسـترش همپوشـاني رفتار تک
تـک مـردم گـردد بـه طوري کـه هـر کسـي از باال
نـگاه کند با چشـم خـود ببينـد که طبقـات اجتماعي
بـا هـر بضاعـت و ويژگـي کـه دارنـد هـر کـدام
رودخانـه اي را تشـکيل مي دهنـد و ايـن رودخانه ها
در نهایـت بـه دريـاي مليـت مي ريزنـد وسـود
فعاليـت افـراد و احـزاب و گروه هـا و تشـکل هاي
مـردم نهـاد و ادارات و سـازمان ها يکجا به حسـاب
کشـور ريختـه مي شـود.
مـوازي کاري هـا  ،تناقـض گويي هـا  ،مفاسـد
اقتصـادي  ،ناشايسـتگي ها  ،هـدر رفـت منابـع  ،بي
ثباتـي اقتصـادي  ،بلبشـوي فرهنگـي  ،معضلات
اجتماعـي  ،رواج قاچـاق  ،خـروج سـرمايه ها  ،فـرار
مغزهـا  ،انسـداد راه هـاي تعامل با جهـان  ،کم کاري
و دوبـاره کاري و بيکاري و هرز روي نيروها و هزاران
هـزار کـم و کاسـتي ديگـر همـه بيانگـر فاصلـه اي
اسـت کـه از احسـاس هـم سرنوشـتي داريـم .
ايـن کـه پرتيراژتريـن کتاب هـا اخالقی نقشـي در
زندگـي مردم نـدارد و رابطـه اي منطقي بيـن منابع
و داشـته هاي ملـي بـا رفـاه عمومي برقـرار نيسـت
و نشـريات پـر هزينـه سـهمي فراخور فلسـفه ي
وجـودي خـود در تنويـر افـکار عمومي ندارنـد ،
معنايـي جـز ايـن نـدارد کـه جـاي احسـاس هـم
سرنوشـتي در رفتارهـا و گفتارهـا خالـي اسـت .
بايد روي احسـاس هم سرنوشـتي و دسـتاوردهايي
کـه مي تواند داشـته باشـد کار کنيـم و باور داشـته
باشـيم کـه بـا ايجـاد چنيـن احساسـي بيـن آحـاد
مـردم  ،بـه راحتـي مي توانيم بـا آفاتي کـه دامنگیر
اقتصـاد و فرهنـگ کشـور شـده بـا کمتريـن هزينه
مقابلـه کنيـم  .پر واضح اسـت که در اين راه دشـوار
نيازمنـد جـا انداختن تعريفـي جامع و مانـع از مليت
هسـتيم .منظور از تعريـف صرفـا تعريـف زبانـي
نيسـت بلکـه منظـور اين اسـت کـه اگرکسـي وارد
ايـران شـد بـا مشـاهده واقعيت هـا و رفتارهـا و
مناسـباتي کـه بيـن مولفه هـاي تاثيرگـذار بـر روند
امـور برقـرار اسـت بـه تعريفـي متعالـي و عينيـت
يافتـه از ملیـت کـه در ذهن همـگان جايگير شـده
بر سد .
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منع استفاده از چاه غیرمجاز با آموزش انجام شود
اســتاندار فارس مدیریت منابع آب را نیازمند تشکیل کمیتهای پنج جانبه با حضور
معاونت عمرانی استانداری ،آب منطقهای ،جهاد کشاورزی ...
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شهید سلیمانی اعتماد به جوانان را در محور مقاومت اجرایی کرد
کاردار سابق سفارت ایران در سوریه گفت :شهید سردار سلیمانی کشف استعداد ،کارد
پروری و اعتماد به جوان را از دوران دفاع مقدس ...

خبرنگار                                                                    صفد ر د وام /عصر مرد م
یاد داشت
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گيس بريده هاى فقر
وقتـى اليه هـاى فقـر در سـاختار جامعـه گنجانـده مـى شـود بايـد انتظـار
آسـيب هاى غيرقابـل بـاور هم داشـت ،فقـرى كه بـزرگان دين و علمـاى دينى
و جامعـه شناسـى و بسـيارى ديگـر ورودش بـه يـك جامعـه را معـادل نابـودى
اعتقـادى ،فرهنگـى و اجتماعـى توصيـف كـرده انـد.
دو هفتـه پيـش يعنـى روز اول دى مـاه و بـه تعبيـر فـروغ "در آغـاز فصل سـرد"
گزارشـى دردنـاك در روزنامـه خراسـان بـا عنـوان "دختـران و زنان در مشـهد از سـر فقـر ،به فـروش موهای خود
روی آوردهانـد" تلنگـرى رسـانه اى بـراى تكاپوگـران اخبـار روزانـه بـود كـه شـوربختانه بيشـتر در گيـرودار عالـم
سياسـت جامانـده انـد و تامـل در آسـيب هاى اجتماعـى از اينگونـه مـوارد مشـترى چندانـى ندارد.
فـروش مـوى دختـر هشـت سـاله بـراى خريـد تبلت دسـت دوم كه محـور اصلـى اين گـزارش بود ،بدون شـرح
بـراى خواننـده و يـا شـنونده عمق فاجعـه را بيان مـى كند!
انتشـار آگهـى فـروش مـوى زن شـصت سـاله اى كـه تنهـا راه امـرار معاشـش يارانـه ماهيانه اسـت و بايـد براى
خريـد داروهـاى ديابتـش چـاره اى انديشـد از ديگـر بخش هـاى اين ماجـراى غم انگيز منتشـر شـده در روزنامه
خراسـان بود!
بـه راسـتى بـا نـگاه دقيـق بـه اين ماجراهـا نگريسـتن ،بـراى هر انسـانى درد بـى درمانى سـت كه چـاره اى هم
بـراى درمانـش ندارد.
اى كاش رسـانه هاى گسـترده كشـور نظيـر صـدا وسـيما و روزنامه هايـى كـه بـا بودجـه عمومى و بـدون دغدغه
جـذب آگهـى دولتـى و تهيـه كاغـذو حقوق كاركنـان ،روزانه روزنامـه يوميه خود را منتشـر مى كننـد لختى از كار
حرفـه اى را بـه جـاى ورود بـه كارزارهـاى سياسـى صـرف برجسـته نمـودن ايـن آسـيب ها مـى كردند تـا مديران
كالن بـه عمـق فاجعـه و آسـيب هاى فقـر در اليه هايـى از جامعـه امـروز ما پـى ببرند!
آيـا مـى تـوان بـاور كـرد كـه بـا وجـود تعريـف برنامه هـاى كالن در جهـت توسـعه و فقـر زدايـى در سـطح جامعه
هنـوز بـازار آگهـى كليـه فروشـى ،مـو فروشـى و ...بسـيارى از آسـيب ها در جامعـه مـا رونـق دارد؟!
زمانـى بـراى تنبيـه و حقـارت دختـران تركيـب " گيس بريده" بـراى آنها بكار مى بردنـد و دريغا كه حـاال در اخبار
و گزارش هـاى رسـمى از بريـدن گيـس كـودكان دختـر براى تأميـن معاش و تجهيـزات تحصيلى مـى خوانيم و
چـه دردنـاك اسـت و به قول شـيخ بهايى:
رواست گرمن از اين غصه خون بگريم ،خون
سزاست گر من از اين غصه ،زار گريم ،زار

دستور وزیرکشور برای رسیدگی فوری به وضعیت سیلزدگان
ایرنـا :وزیـر کشـور بـه اسـتانداران سیسـتان و بلوچسـتان ،کرمـان ،فـارس و
هرمـزگان دسـتور داد تـا هـر چـه سـریعتر بـه وضعیـت هموطنـان سـیلزده
رسـیدگی کننـد.
بـه گـزارش روز سـه شـنبه ایرنـا از پایـگاه اطلاع رسـانی وزارت کشـور ،احمـد
وحیـدی بـا بیـان اینکـه سـیل اخیـر بـرای هموطنـان عزیـز در اسـتانهای
جنوبـی کشـور مشـکالتی را ایجـاد کـرده اسـت ،از اسـتانداران چهـار اسـتان
سـیل زده خواسـت همـه امکانـات و ظرفیتهای استانیشـان را بـرای کمک
بـه هموطنان سـیل دیده بسـیج کنند.

دستور فرمانده کل سپاه بر بسیج امکانات برای امدادرسانی به سیلزدگان
ایرنا :سـخنگوی سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی از دسـتور فرمانده کل سـپاه
مبنـی بر بسـیج نیروهـا ،امکانات و تجهیزات سـپاه و بسـیج برای امدادرسـانی
و رفـع مشـکالت و تامیـن نیازهـای مـردم شـهرها و روسـتاهای سـیلزده
اسـتانهای فـارس ،کرمـان ،سیسـتان و بلوچسـتان و هرمـزگان خبـر داد.
بـه گـزارش روز سـه شـنبه ایرنـا از پایـگاه اطلاع رسـانی سـپاه پاسـداران
انقلاب اسلامی ،در پـی نـزوالت آسـمانی و فراگیـری بارشهـا در مناطـق
جنوبـی کشـور و وقـوع سـیالب شـدید و آبگرفتگـی در اسـتانهای سیسـتان
و بلوچسـتان ،هرمـزگان ،فـارس و کرمـان و بـروز شـرایط بحرانـی بـرای مـردم
ایـن مناطـق ،سـردار سـرتیپ دوم پاسـدار رمضـان شـریف سـخنگو و مسـئول
روابط عمومی کل سـپاه از دسـتور سـردار سرلشـکر پاسـدار حسـین سلامی فرمانده کل سـپاه پاسـداران انقالب
اسلامی به فرماندهـان نیروهـا ،سـپاه های اسـتانی و قـرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیـا(ص) و همچنیـن رئیـس
سـازمان بسـیج مسـتضعفین مبنـی بـر بسـیج نیروهـا ،امکانـات و تجهیـزات بـرای امدادرسـانی ،اسـکان و رفـع
مشـکالت و تامیـن نیازهـای مـردم شـهرها و روسـتاهای سـیل زده اسـتان های فـارس ،کرمـان ،سیسـتان و
بلوچسـتان و هرمـزگان خبـر داد.
مسـئول روابـط عمومـی کل سـپاه بـا قدردانـی از یگانهـا و نیروهـای سـپاه و بسـیج که از سـاعات اولیه مشـغول
امدادرسانی به سیلزدگان هستند ،گفت :امکانات و ماشین آالت مهندسی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا (ص)
و ردههـای مسـتقر در منطقـه ،در هماهنگـی و همافزایـی بـا سـایر دسـتگاهها و نهادهـای امـدادی بـرای رفـع
مشـکالت و موانـع و بازکـردن مسـیرهای مواصالتـی و راههـا و جادههـای روسـتایی فعـال هسـتند.
سـردار شـریف تصریـح کـرد :بالگردهای نیـروی زمینی و نیروی هوافضای سـپاه نیـز آمادگی دارند تـا در صورت
نیـاز بـه منطقه اعـزام و امدادرسـانی را انجام دهند.

رئیس نهاد نماینده ولی فقیه در فارس:

مدیریت جهادی شهید سلیمانی باید وارد کتاب های درسی شود
مهر:رئیـس نهـاد نماینـده ولی فقیـه در فارس گفـت :مدیریت جهادی شـهید
سـلیمانی در میدان هـا بایـد وارد کتاب هـای دانـش آمـوزان شـود تا آنهـا نیز از
ایـن گنجینه ارزشـمند بهره مند شـویم.
سـردار لطـف اللـه یدالهـی در آییـن سـه شـنبه های مهـدوی و بزرگداشـت
دومیـن سـالگرد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی در اداره کل آمـوزش و پـرورش
گفـت :امنیتـی کـه امـروز در جمهـوری اسلامی ایران شـاهد آن هسـتیم
مدیـون خـون شـهید سـلیمانی و همرزمـان ایشـان اسـت.
رئیـس نهـاد نماینـده ولـی فقیـه در فـارس گفـت :بنـا بـه فرمـوده مقـام معظم
رهبـری شـهید سـلیمانی دنبـال دیـده شـدن نبـود امـا به لطـف خدا همـه دنیا

می خواهنـد او را ببینـد.
وی تصریـح کـرد :بنـا بـه فرمـوده امـام (ره) حفظ جمهـوری اسلامی از واجب ترین مقدسـات اسـت و در همین
راسـتا همه مـا تکالیـف بزرگی بـردوش داریم.
وی گفـت :بایـد از ظرفیت هـای مکتـب شـهید سـلیمانی در آمـوزش و پرورش جمهـوری اسلامی ایران که اتاق
فکـر کشـور اسـت به نحـو مقتضی و شایسـته بهـره بگیریم.
رئیـس نهـاد نماینـده ولـی فقیـه در فـارس گفـت :بهتریـن بسـتر بـرای کارکـردن و شناسـایی دقیـق مولفه هـای
مکتـب شـهید سـلیمانی آمـوزش و پـرورش اسـت و مـا بایـد بـه وسـیله معلمـان ایـن مکتـب را ادامـه دهیم.
سـردار یدالهـی گفـت :مکتـب شـهید سـلیمانی سرشـار از مضامیـن و مفاهیم تربیتی و اخالقی اسـت که بسـیار
بـه درد دانـش آمـوزان نسـل امـروز می خـورد .وی گفت :برای شـهید سـلیمانی یـاس و ناامیدی و متوقف شـدن
معنایـی نداشـت زیـرا او بـا خدا پیوند داشـت و بـا قران مانـوس بود.
رئیـس نهـاد نماینـده ولـی فقیـه در فـارس گفـت :شـهید سـلیمانی نـه تنهـا ظرفیت هـای کشـورمان را
می شـناخت بلکـه ظرفیت هـای کشـورهای سـوریه ،عـراق و افغانسـتان و … را نیـز شناسـایی کـرده
بود.
وی گفـت :اگـر دیـروز در سـوریه و سـایر کشـورها بـا نیروهـای تکفیـری نمی جنگیدیـم امـروز بایـد در کشـور
خودمـان بـا آنهـا می جنگیدیـم.
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برای افزایش سرانه سینما در شیراز تالش میکنیم
شهردار شیراز ،تاکید کرد که یکی از اولویتهای فرهنگی مجموعه مدیریت شهری،
تالش برای افزایش سرانه سینما در این کالنشهر با ...
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استاندار فارس:

منع استفاده از چاه غیرمجاز با آموزش انجام شود
ایسـنا :اسـتاندار فـارس مدیریـت منابـع آب را نیازمنـد تشـکیل کمیتـهای
پنـج جانبـه بـا حضـور معاونـت عمرانـی اسـتانداری ،آب منطقـهای ،جهـاد
کشـاورزی ،بـرق و دادگسـتری دانسـت و خاطرنشـان کـرد :جلوگیـری از بهـره
بـرداری غیـر مجـاز آب بایـد تدریجی و بـا اطالعرسـانی و آموزش انجام شـود.
دکتـر محمدهـادی ایمانیه در جلسـه شـورای اسـتانی حفـظ منابع آب بـا تاکید
بـر اینکـه در شـرایط خشکسـالی چـارهای جـز کنتـرل و مدیریـت مصـرف آب
در حوزههـای مختلـف ،عنـوان کـرد :کنتـرل مصـرف آب چاههـای مجـاز و یا
جلوگیـری از بهـره بـرداری چاه هـای غیـر مجـاز در دسـتهای اسـتان امـری
اجتنـاب ناپذیر اسـت.
اسـتاندار فـارس عملیاتـی شـدن ایـن اقـدام را نیازمنـد تشـکیل کمیتـهای پنج
جانبـه بـا حضور معاونت عمرانی اسـتانداری ،آب منطقهای ،جهاد کشـاورزی،
بـرق و دادگسـتری دانسـت و خاطرنشـان کـرد :جلوگیـری از بهـره بـرداری
غیر مجاز آب باید تدریجی و با اطالعرسانی و آموزش انجام شود.
ایمانیـه بـا اشـاره به اهمیـت نصب کنتـور برای چاههـای آب کشـاورزی اظهار
کـرد :در ایـن زمینـه میتـوان حمایت های ویـژه از محل اعتبارات سـفر رئیس
جمهـوری به اسـتان فارس اعمـال کرد.
او بـا بیـان اینکـه وضعیـت منابـع آب در اسـتان فـارس بـه گونـهای اسـت کـه
نیازمنـد تشـکیل قرارگاه آب هسـتیم ،افزود :تفـاوت قرارگاه با سـایر کمیتهها،
کارگروههـا و شـورای آب ایـن اسـت کـه این قـرارگاه روزانه تشـکیل میشـود و

مـوارد الزم بـرای مطرحشـدن در جلسـات دیگـر را فراهـم میکنـد.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه قـرارگاه آب بایـد متشـکل از معاونـت عمرانـی
اسـتانداری ،آب منطقـهای ،آبفـا ،جهـاد کشـاورزی ،منابـع طبیعـی  ،صمـت،
محیـط زیسـت و دادگسـتری باشـد ،عنـوان کـرد :نماینـدگان ایـن دسـتگاه ها
بایـد افـرادی مطلـع ،بـا تجربـه و دارای اختیـار باشـند.

در ایـن جلسـه همچنیـن اسـتاندار فـارس کتـاب «آینـده آب ،یـک پیـش بینی
شـگفت انگیـز» ,کـه بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت را در اختیار مدیـران عضو
در شـورای حفاظـت از منابـع آب قـرار داد و ضمـن تاکیـد بـر ضـرورت مطالعه
آن ،یـادآور شـد :در همـه کشـورهای جهـان بـه ویژه کشـورهای توسـعه یافته
نیـز مدتهاسـت بـه ایـن نتیجـه رسـیده انـد که منابـع آب بایـد مدیریت شـود.

کاردار سابق سفارت ایران در سوریه:

شهید سلیمانی اعتماد به جوانان را در محور مقاومت اجرایی کرد
مهـر :کاردار سـابق سـفارت ایـران در سـوریه گفـت:
شـهید سـردار سـلیمانی کشـف اسـتعداد ،کارد پـروری و
اعتمـاد بـه جـوان را از دوران دفـاع مقـدس یـادگار نگـه
داشـت و درمحـور مقاومـت اجرایـی کـرد.
سـردار ابوالقاسـم علـی نـژاد صبـح سـه شـنبه در
جمـع دانشـجویان دانشـگاه های کازرون بـا اشـاره بـه
ویژگی هـای مدیریتـی سـردار دلها ،گفت :اگـر بخواهیم
چنـد ویژگـی بـارز و شـاخص مدیریتی شـهید حاج قاسـم
سـلیمانی در زمینه هایـی کـه بـا جوانـان کارمی کـرد را
بیـان کنیـم می تـوان از کشـف اسـتعدادها ،کادر پـروری
و اعتمـاد بـه توان جوانـان بیان کنم و او ایـن خصیصه را
از دوران دفـاع مقـدس بـه یـادگار نگه داشـت و در محور
مقاومـت دیدیـد که حاج قاسـم بیشـتر به جوانـان بها داد
و ایـن کارش بـه اصطلاح گل کـرد.
وی بـا اشـاره بـه سـبک مدیریتـی و فرماندهـی ایـن
فرمانـده محورمقاومـت اظهـار داشـت :یکـی دیگـر از
ویژگی هـای مدیریتـی حاج قاسـم ایـن بود کـه تهدیدات
را تبدیـل بـه فرصت می کـرد ،همچنان که در شـهادتش

نیـز همیـن را اثبـات کرد و چه مـوج و انقالبـی در دنیا به
پـا کـرد و سـپاه قـدس هـم بیشـتر جـان گرفت.
ایـن فرمانـده محـور مقاومـت بـا اشـاره به روحیـه معنوی
و خودسـاخته سـردار دلهـا ،بیـان داشـت :سـردار شـهید
حـاج رسـول اسـتوار ،پـس از شـهادت حـاج قاسـم برای
خـودم نقـل کـرد ،وقتـی از حـاج قاسـم سـوال کـردم؛
چـرا تـا حـاال شهیدنشـدید؟ در جوابـم گفـت :مـن جـواز
شـهادتم را گرفتـه ام ،فقـط بایـد زمـان و مکانـش را
انتخـاب کنـم .وی افـزود :ایـن شـهید عزیـز آنچنـان
خـودش را سـاخته بـود کـه بـه مقامی می رسـد ،کـه
خـودش مـکان و زمـان شـهادتش را انتخـاب می کنـد و
بهتریـن زمـان و مـکان و نحوه شـهادتش را انتخاب کرد
و خوشـا بـه سـعادتش.
سـردار علی نژاد در مورد رابطه عاطفی سـردار سـلیمانی
بـا نیروهـای نظامی دیگـر کشـورها گفـت :فرماندهـان
روس بسـیار شـیفته حـاج قاسـم بودنـد ،یـک روز بـرای
جشـن کریسـمس حـاج قاسـم هدیـه ای را بـرای یکـی
از فرماندهـان روس در سـوریه می بـرد و قـرار مالقاتـی

می گـذارد ،وقتـی حاج قاسـم در ان مـکان نظامی حاضر
می شـود ،مشـغول بـه حـال و احـوال بـا سـربازان روس
می شـود و انهـا با ایشـان عکس سـلفی می گیرنـد ،وقتی
ایـن فرمانـده متوجـه حضـور سـردار در میـان سـربازان
می شـود و تواضـع و محبتـش بـه سـربازان روس را
می بینـد بسـیار متعجب می شـود کـه چنیـن فرمانده ای
بـا ان هیبـت نظامـی در جهـان اینگونـه بـا سـربازان یک
کشـور دیگـر برخـورد دارد.وی افـزود :اگر منش و سـیره
حاج قاسـم در ادارات و دسـتگاههای کشـور ما سـاری و
ً
جـاری شـود ،قطعا کشـورمان از موانع و مشـکالت عبور
خواهـد کـرد و ناتوانی هایمـان را بـه توانمنـدی تبدیـل
می کنیـم لـذا هـر جا درجـا زدیم و یـا عقب رفتیـم بخاطر
ایـن بـوده اسـت کـه از ایـن سـیره و منـش دور بـوده ایم.
کاردار سـابق نظامی ایـران در سـوریه در رابطـه بـا حضور
ایـران در سـوریه و عـراق گفـت :حضـور مستشـاران
نظامی مـا بـه دعـوت کشورهاسـت ،اگـر هزینـه ای
هـم انجـام داده ایـم کـه بسـیار ناچیـز اسـت نسـبت بـه
هزینه هـای دیگـر کشـورها بویـژه آمریـکا ،بایـد گفـت

سـرمایه گـذاری اسـت نـه هزینـه .چـرا کـه جلـب اعتماد
کشـورهای منطقـه فرصت هـا و ظرفیت هـای اقتصادی
را بـرای مـا ایجـاد می کنـد.
ایـن فرمانـده مدافـع حـرم در رابطـه بـا حمایـت مـا از
سـوریه افـزود :حمایـت ما از سـوریه به چند دلیـل بوده و
هسـت .یکـی حس بشردوسـتی و نوع دوسـتی و حمایت
از مظلـوم در مقابـل ظالـم .دوم اینکـه سـوریه چـوب
حمایـت از محـور مقاومـت و ایـران را دارد می خـورد و
سـوم اینکـه درزمـان دفـاع مقـدس ،نظـام سـوریه بـا
حمایت هـای مـادی و تسـلیحاتی ،مـا را مدیـون خـود
کـرده بویـژه در بحـث صنعـت موشـکی و مـا پاسـخ ایـن
محبـت را داریـم می دهیـم.
وی افـزود :داعش سـاخته و پرداختـه آمریکا بود و هدف
نهایـی شـان ایـران .اگـر مـا می خواسـتیم در مرزهایمان
ً
منتظـرش می ماندیـم ،قطعـا هزینـه بسـیار گزافـی برای
مقابلـه بایـد پرداخـت می کردیـم و سـالها بایـد درگیـر این
ٰ
کشـور از خارج
قضیـه می بودیـم .لـذا بایـد برای دفـاع از
از مرزهـا با دشـمن مقابلـه کرد.

شهردار شیراز:

برای افزایش سرانه سینما در شیراز تالش میکنیم
ایسـنا :شـهردار شـیراز ،تاکیـد کـرد کـه یکـی از
اولویتهـای فرهنگـی مجموعـه مدیریـت شـهری،
تلاش بـرای افزایش سـرانه سـینما در این کالنشـهر با
بهـره گیـری از ظرفیتهاسـت.
سیداحسـان اصنافـی در دیـدار بـا رئیـس حـوزه هنـری
فـارس ،ضمـن بیـان اینکـه شـیراز در بخشهـای
مختلـف فرهنگـی و هنـری صاحـب مکتـب
اسـت ،گفـت :زمینـه مناسـب بـرای فعالیتهـای
انقالبـی و فرهنگـی ،هنـری در شـهر شـیراز فراهـم
است.
او ضمـن اشـاره بـه اهمیـت رشـد سـرانه سـینما در
شـیراز ،ادامـه داد :شـیراز از نیروهـای مسـتعد بسـیاری
در حوزههـای فرهنگـی و هنـری برخـوردار اسـت کـه
عمدتـا مبتکـر و خلاق هسـتند و در عرصـه هنـر هـم
اسـتعدادهای بسـیار خوبـی دارد.
شـهردار شـیراز بـا اشـاره بـه لـزوم تعامـل و همراهـی
دسـتگاههای متولـی حـوزه فرهنـگ و هنـر ،گفـت:
چشم شیشه ای

اگـر بـه اسـتعدادهای هنـری میـدان داده شـود و مـورد
حمایـت قـرار گیرنـد ،اتفاقـات خوبـی در حوزههـای
فرهنگـی و هنـری میتوانـد شـکل بگیـرد.
اصنافـی بـا بیـان تالشـهای شـهرداری شـیراز در حـوزه
فرهنگـی و هنـری عنـوان کـرد :تعامـل و تبـادل نظـر
پیرامـون تأثیـر هنر بر هویتبخشـی به جوامع شـهری از
جملـه موضوعاتی اسـت کـه باید در دوره جدیـد مدیریت
شـهری مـورد توجـه واقع شـود.
او بـا ذکر اینکه شـهرداری شـیراز در محله های مختلف
سـطح شـهر دارای فرهنگسـراهایی اسـت کـه قابلیـت
اسـتفاده بـه عنوان سـینمای محلـی را دارد ،بیـان کرد:
بـا تالشـهای شـهرداری شـیراز سـرانه سـینما در شـهر
افزایـش خواهـد یافت.
شـهرداری شـیراز اضافه کرد :در بدنه شـهرداری شـیراز
نیروهـای متعهـد و متخصصـی در حـوزه سـینما و هنـر
وجـود دارد کـه میتـوان اتفاقـات بسـیار خوبـی را در این
حـوزه در شـیراز رقم زد.
زمستان ؛ فصل مورد عالقه دستگاه ها برای کند و کوب خیابان های شهر
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بارندگی حجم سدهای فارس را  ۴۵میلیون مترمکعب افزایش داد
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای فارس گفت :سیالبهای اخیر در استان ،حجم آب
ذخیره شده در پشت سدهای فارس را تا حدود  ۴۵میلیون ...
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نصب مبلمان گروهی و خانوادگی در فضاهای شهری شیراز
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز از جانمایی و نصب
مبلمانهای گروهی یا خانوادگی در بوستانها و فضاهای شهری خبر داد و ...

استقبال فعاالن محیط زیست از اقدام امامجمعه کامفیروز
ایرنـا :بعـد از بارشهـای بـرف اخیـر و کاهـش غـذا بـرای پرنـدگان ،امـام
جمعـه و اعضـای سـتاد نمـاز شـهر کامفیـروز از توابـع شهرسـتان مرودشـت
فـارس ،بـه طبیعـت حومـه شـهر رفتـه و بـا پخـش دانـه و غـذا بـه حیـات
پرنـدگان کمـک کردنـد؛ ایـن اقدام با اسـتقبال فعـاالن محیطزیسـت همراه
شد.
حجـت االسلام محمـد تقـی زاده امـام جمعـه کامفیـروز روز سـه شـنبه در
سـخنانی در ایـن زمینـه ،کمـک بـه حیـات وحـش در روزهـای برفـی را یک
حسـنه دانسـت و از همـه عالقـه منـدان بـه محیـط زیسـت دعـوت کـرد تـا
در ایـن کار خداپسـندانه مشـارکت داشـته باشـند و در مناطـق بـرف خیـز بـه
کمـک حیـات وحـش و پرنـدگان بشـتابند.
وی بـا بیـان اینکـه بعـد از بارشهای برف اخیـر و کاهش غذا بـرای پرندگان

اعضـای سـتاد نمـاز شـهر کامفیـروز بـه طبیعت حومه شـهر رفتـه و با پخش
دانـه و غـذا بـه حیـات پرنـدگان کمـک کردنـد افـزود :کمـک بـه پرنـدگان و
الفـت بـا طبیعـت و مهربانـی با آفریدگان هسـتی از جمله سـفارش های دین
مبین اسلام است.
امـام جمعـه کامفیـروز بـا اشـاره بـه اینکـه بـارش بـرف و سـرمای زمسـتان
احتمـال پنـاه آوردن پرنـدگان و حیوانـات وحشـی بـه سـمت حاشـیه و داخل
شـهرها و روسـتاها را ممکـن کـرده اسـت گفت :بـر همه ما الزم اسـت که با

ایـن وحـوش و پرنـدگان بـا مهربانـی رفتـار کنیم.
بخـش کامفیـروز از جمله مناطق تابعه شهرسـتان مرودشـت در فاصله ۱۳۶
کیلومتـری شـمال غـرب شـیراز قرار دارد و از جمله مناطق سردسـیر اسـتان
فارس اسـت.

تولیت آستان شاهچراغ(ع):

استمرار انقالب اسالمی با انسانهایی نظیر سردار سلیمانی میسر است
ایسـنا :تولیـت آسـتان مقـدس احمـدی و محمـدی(ع)
تاکیـد کـرد کـه اسـتمرار انقالب اسلامی ایران بـا وجود
انسـانهای بزرگـی نظیـر سـردار سـلیمانی کـه دارای
شـخصیتی ذوابعـاد هسـتند ،میسـر میشـود.
حجـت االسلام دکتـر ابراهیـم کالنتـری در مراسـم
بزرگداشـت سـالگرد شـهادت سـردار سـلیمانی کـه بـه
همـت معاونـت فرهنگـی و دانشـجویی دانشـگاه آزاد
اسالمی شـیراز برگـزار ،شـد ،گفـت :سـالها بایـد بگـذرد
تـا هـم مـردم خودمـان و هـم مـردم جهـان بـه عظمـت
اسـطوره بزرگـی بـه نـام حـاج قاسـم سـلیمانی واقـف
شـوند.
بـه نقـل از دانشـگاه آزاد اسـتان فـارس ،کالنتـری بـا
بیـان اینکه بـه فرموده مقـام معظم رهبری ،حاج قاسـم
سـلیمانی یـک فـرد نبـود ،بلکه یـک مکتب بـود ،گفت:
امیدواریـم همانطـور کـه جبهـه مقاومـت به عنـوان یک
جبهـه فاتـح و یک جبهه پیـروز در جهان مطرح اسـت و
ایـن مسـیر بـه تدریج پیـش مـیرود ،خداوند ایـن مکتب
نورانـی را بـه گفتمـان اصلـی جهانی منتهـی کند.
کالنتـری گفت :مالصـدرا که در خطه فارس به فلسـفه
شـناخته شـده از مفسـران بـزرگ قـرآن بـود و نـگاه او به
آیـات و روایـات چنـان بدیـع اسـت کـه حتـی رگههایی از
حرف هـای تـازه او را در تفسـیر المیـزان مرحـوم عالمـه
طباطبائـی نیـز می توان دیـد ،در روایتی نقـل میکند که
معصـوم فرمـود" بـرای ایمـان فقط یـک در نیسـت بلکه
هفتـاد و چنـد بـاب وجـود دارد ،پایین ترین درجـه ایمان
برداشـتن خـاری از سـر راه افـراد اسـت و برتریـن درجـه

ایمـان شـهادت بـه وحدانیـت خداسـت" ایـن درجـات
ً
ایمـان یکـی از مسـلمات اسلام و خصوصـا مکتب اهل
بیـت علیهـم السلام اسـت و مـا درجـات ایمـان را مثـل
پله هـای نردبـان میدانیـم کـه افـراد حاضـر در پلهای
بـاال بایـد دسـت ردههـای پاییـن را بگیرند و کمـک کنند
تـا به سـوی بـاال حرکـت کنند.
تولیـت آسـتان مقـدس احمـدی و محمـدی(ع) گفـت:
ایـن شـهادت بـه وحدانیـت یـا بـه لسـان یا بـه قلـب یا به
اعضـا و جـوارح اسـت ،اگـر چنیـن شـد ذره ذره وجـود
و اعمـال انسـان بـر مبنـای شـهادت بـه وحدانیـت
شـکل می گیـرد ،اگـر نـگاه انسـان توحیـد شـد تمـام
اعضـا و جـوارح انسـان توحیـدی می شـود و ایـن

انسـان بـه یـک مکتـب تبدیـل خواهدشـد؛ مثـل مکتب
رسـول اللـه (ص) ،مکتـب امـام علـی(ع) و مکتـب
حضـرت زهـرا (س) بـه همیـن جهـت ذرهذره کلمـات
معصومیـن بـرای مـا معنـا دارد و قـول و فعـل ایشـان به
معیـار سـبک زندگـی مـا تبدیـل می شـود.
کالنتـری گفت :امروز بسـیار خوشـبختیم که بخشـی از
ایـن مکتـب مجسـم را جلـوی چشـم خـود میبینیـم؛ از
جملـه اینهـا مکتـب امـام خمینـی(ره) و مقـام رهبـری
اسـت و نمـاد خـاص ایـن مکتـب ،سـیره ی حرکـت امام
خمینـی(ره) در ایجـاد و شـکل دهـی حرکـت تاریخـی
انقلاب اسالمی اسـت ،کـه بـه اعتـراف نویسـندگان
مطـرح جهـان بزرگتریـن انقلاب مردمـی در تاریـخ دنیـا

بـه شـمار مـیرود چـرا کـه حضـور مـردم درایـن انقلاب
باالتـر از  ۹۰درصـد بـود.
او اضافـه کرد :اسـتمرار انقالب اسلامی ایران با حضور
مردانـی بـزرگ مثـل سـردار سـلیمانی کـه شـخصیتی
ذوابعـاد بـود میسـر می شـود ،بـه گونـه ای کـه تمـام
بـزرگان جهـان و تمـام مسـتضعفان جهان درباره سـردار
سـلیمانی بـه عنـوان یـک اسـطوره سـخن می گوینـد.
تولیـت آسـتان مقـدس شـاهچراغ(ع) گفـت :نتیجـه
آنکـه انسـان در شـهادت بـه وحدانیـت خـدا ،بـه اوج
برسـد ،تبدیـل شـدن بـه شـخصیت بـزرگ تاریخـی
اسـت کـه سـردار دلهـا لقـب میگیـرد و بـه انسـانی
جامعاالطـراف بـدل شـده و همه را تحت تاثیـر قرار داده
و دنیـا را تسـخیر میکنـد.
کالنتری رمز جهانی شدن انقالب امام عصر عجل الله
تعالـی فرجـه الشـریف را نیـز بـه همیـن اصـل مرتبـط
دانسـت و گفـت :نفـوذ معنـوی و نفـوذ الهـی حضـرت
حجـت( عـج) باعـث منقلب شـدن جهـان خواهد شـد و
دلهـا را فتـح خواهد کرد همانگونه که شـهادت سـردار
سـلیمانی باعـث متواضـع شـدن دل هـای عمـوم مـردم
در مقابـل عظمـت و مظلومیتـش شـد و ایـن فتـح دلهـا
باعـث شـد قدرت هـای بزرگـی همچـون آمریـکا دیگـر
تـوان تحمـل حضـور در منطقـه را نداشـته باشـند.
تولیـت آسـتان مقـدس احمـدی و محمـدی(ع) ابـراز
امیـدواری کـرد کـه نسـل جـوان دانشـجو و دانشـگاهی
بتواننـد مقدمـات پـرورش تفکـر مکتب اسلامی را ایجاد
کنند .

رئیس سازمان بسیج رسانه فارس:

سردار سلیمانی از هر ظرفیتی برای اعتالی انقالب و اسالم استفاده میکرد
ایرنا:رئیس سـازمان بسـیج رسـانه فارس گفت :شـهید
سـلیمانی همـه افـراد جامعـه بـا هـر پوششـی را فرزنـد
خود میدانسـت و کسـی را بـا یک بهانـهای ،وصله دار
و جریانی و حاشـیه نشـین و گوشـه نشـین نمیکرد و از
هـر ظرفیتـی برای اعتلای انقالب و اسلام اسـتفاده
میکـرد.
هـادی رضایـی در آییـن بزرگداشـت دومیـن سـالروز
شـهادت سـردار سـلیمانی و ایـام فاطمیـه ،اظهـار
کرد:تقـارن ایـن دو مناسـبت بـی حکمـت و بـی معنـا
نیسـت ،چـرا کـه آنچـه سـردار سـلیمانی از خداونـد
گرفـت از دل همیـن جلسـات و روضههـای حضـرت
زهـرا(س) بـود.
رئیس سـازمان بسـیج رسـانه فـارس ادامه داد :سـردار
سـلیمانی ارادت قلبـی عجیبـی بـه حضـرت زهـرا(س)
داشـت .خانـهای در کرمـان داشـتند کـه آن را خانـه
حضـرت زهـرا(س) قـرار دادنـد و بزرگتریـن و افتخـار و
عشـقش هـم این بود کـه لحظاتـی را در ایـن خانه ذکر
حضـرت زهـرا(س) بشـنوند؛ هـر کـس بـا ایـن بـزرگ
بانـوی اسلام عهـد ببنـدد و پای عهـدش بمانـد ،قطعا
حضـرت زهـرا(س) او را زهرایـی خواهـد کـرد.
وی افـزود :شـهید سـلیمانی بعـد از جنگ دنیـا را پیش
خـود قـرار نـداد و لباس سـبز پاسـداری را با هیچ پسـت
سیاسـی معاوضـه نکـرد .ایشـان بـه نـام انقالبیگـری
دسـت در جیـب مـردم و بیتالمـال نکـرد و همچـون
دیگـر مـردم خـود و خانـوادهاش را در حـد فقیرتریـن
افـراد جامعـه حفـظ کـرد کـه مبـادا شـرمنده کالم
امیر المومنین و ولی فقیه زمان خود شود.
رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه فـارس بـا طـرح سـئوالی
مبنـی بـر اینکـه کـه چـرا سـلیمانی ،سـردار دلها شـد
و امـروز دل هـر آزادهای بـرای ایـن مرد بـزرگ میتپد؟
گفـت :ایشـان نسـبت به داشـتههای قلبـی و اعتقادی
خـود بـاور داشـت.دین و انقلاب و اسلام را شـعار
نمیدانسـت و اگـر در کالم والیـت پذیـر بـود در عمـل
نیـز راه ولـی زمـان خـود را میپیمـود.
رضایـی بـا بیـان ایـن نکتـه کـه سـردار سـلیمانی
مصـداق آن فـردی اسـت کـه پـا جـای پـای ولـی خـود
میگذاشـت ،گفـت :امـروز بسـیاری از مـا نـه تنها خود
را شـیعه علـی کـه پیـرو مطلق ولی زمـان نیـز میدانیم
امـا زندگـی و راه مـا هیچ سـنخیتی با پیر و بـزرگ و ولی
و رهبـر مـا نـدارد.
او ادامـه داد :از سـاده زیسـتی سـخن میگوییـم

امـا در بهتریـن و مرفهتریـن خانههـای نقـاط شـهر
زیسـت میکنیـم.از مـردم میگوییـم امـا خبـر از آنهـا
در پایینتریـن نقـاط شـهر نداریـم.از امیرالمومنیـن(ع)
میگوییـم امـا امـوی قضـاوت میکنیـم ،در حالـی کـه
سـردار سـلیمانی نسـبت بـه هـر آنچـه میگفـت متعهد
بود.
رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه فـارس بـا بیـان اینکـه
سـردار سـلیمانی اگـر فریـاد مظلومـی را در نقطـهای
از جهـان میشـنید او را پاسـخ میگفـت ولـو بـا یـک
لبیـک ،خاطرنشـان کرد :حاج قاسـم از جنس کسـانی
بـود کـه بعـد دوران دفـاع مقـدس روی بـه دنیا نیـاورد.

لحظـه شـماری میکـرد.
رضایـی بـا اشـاره اینکـه شـب عاشـورا دیگر زمـان ریا و
تزویـر نبـود و روزی بـود کـه بایـد سـخت تریـن امتحان
از بزرگتریـن مـردان گرفتـه میشـد ،گفـت :هـر لحظه
زندگـی مـان را اگـر در امتحـان الهی ببینیـم ،همچون
شـهید سـلیمانی دنیا را پشـت سـر خواهیم گذاشـت.
او بـا بیـان اینکـه امـروز اگـر در برخـی از موضوعـات
انقلاب اسلامی دچار ضعـف اسـت ،آنجـا همـان
نقطـهای اسـت کـه گفتیـم و عمـل نکردیـم ،گفـت:
امـا شـهید سـلیمانی اگـر پشـت تریبون شـعار مـیداد،
عمـل میکـرد؛ اگـر گفـت داعـش محـو خواهـد شـد،

رضایـی ،دلیـل حضـور تمـام مـردم با هـر نگاه سیاسـی
و جناحی در مراسـم تشـییع سـردار سـلیمانی را اصالح
رابطـه قلبـی حاج قاسـم بـا خدا ذکـر کرد و گفـت :این
یـک فرمول اسـت کـه از دل قـرآن بـر میآید.
او ادامـه داد :غرشهـای روزانـه سـردار سـلیمانی در
جبهههـای جنـگ ناشـی از خلوتهـای شـبانهاش
بـود ،ایشـان بـه سـان طفلـی کـه از مـادرش دور مانـده
در نیمههـای شـب خداونـد را فریاد میزد و شـهادت را
ملتمسـانه طلـب میکرد ،بـرای گرسـنگان جامعه گریه
و بـرای اسـیران در بنـد در کشـورهای جنـگ اشـک
میریخـت و خداونـد اینگونـه او را خریـد.
رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه فـارس بـا بیـان اینکـه
خداونـد بـرای سـردار سـلیمانی سـنگ تمـام گذاشـت،
افـزود :شـهید سـلیمانی از جنـس کسـانی بـود کـه در
شـب عاشـورا بـا نشـاط بـرای رسـیدن بـه لقـاء پـرودگار

تمـام توانـش را گذاشـت تـا داعـش را محو کنـد اما چه
میشـود کـه مـا نمیتوانیـم داعشهـای اقتصـادی،
فرهنگـی و رانـت خـواری را در ایـن کشـور ریشـه کـن
کنیـم؟ دلیلـش ایـن اسـت که بـه آنچـه میگوییـم باور
نداریـم و بـه انـدازه بلنـدی صدایمـان در دادن شـعار،
گام بـر نمیداریـم.
رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه فـارس کـه معتقـد اسـت
سـردار سـلیمانی شـهیدی از جنـس مـردم بـود و فقر را
چشـیده و آقـازاده هیچ کسـی نبود ،عنـوان کرد :وی از
یکـی از اسـتانها و شـهرهای محـروم کشـور توانسـت
خـود را در ردیـف سـرداران صـدر اسلام و در کنـار
بزرگانـی همچـون مالـک اشـتر قـرار دهد.
رضایـی بـا بیـان اینکـه تمـام معـادالت دنیـا در عرصـه
سیاسـی ،اقتصـادی و فرهنگی نشـات گرفته از تراوش
ذهـن انسـانی اسـت و آنچـه خداونـد از مـا میخواهـد
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حقیقـت کلمـه انسـانیت اسـت کـه نبایـد اجـازه دهیـم
در پـرده تعصـب و تحجـر پنهـان بمانـد ،گفـت :آنچـه
خدوانـد از مـا میخواهـد انسـانیت اسـت کـه در وجـود
نازنیـن شـهید سـلیمانی تبلـور پیـدا میکـرد.
او اظهـار کـرد :شـهید سـلیمانی به انسـانیت انسـانها
مینگریسـت و آنچـه کـه دل او را بـه درد مـیآورد،
ظلمی بـود کـه بـر یـک جامعـه روا میشـد.
رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه فـارس یـادآور شـد:
امـروز بـا نـوع نـگاه انسـانی بـه آن خلقتـی کـه خداونـد
تبـارک الله گفت اگـر معادالت را رقم بزنیـم در مواجهه
بـا موضوعـات مختلف قطعا بـه نتایجی خواهیم رسـید
کـه در آن چیـزی جـز وحدت قلـوب نخواهد بود.
وی افـزود :چیـزی کـه امـروز جامعـه مـا از آن رنـج
میبـرد ایـن اسـت کـه نمیتوانیـم در یـک نقطـه تمـام
داشـتههای خـود را متمرکـز کنیم و با تحریک دشـمن
دچـار اختالفـات ایضایـی و بعضا غیرحقیقی میشـویم
و آنجاسـت کـه از دل اختالفـات و جریانـی شـدن
جامعـه ،دشـمن از آب گل آلود ،ماهـیاش را میگیرد.
بـه گفتـه رضایـی ،بزرگتریـن ثمـره شـهادت سـردار
سـلیمانی ایـن بـود کـه همـه کسـانی کـه دل در گـرو
خداونـد داشـتند ،زیـر پرچـم تابـوت ایـن شـهید جمـع
شـدند و ایـن اسـت کـه هـر لحظـه کـه از شـهادتش
میگـذرد بـر قداسـت ایـن مـرد بـزرگ افزوده میشـود.
رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه فـارس اعلام کـرد:
مـا یـک پـازل کوچـک از تاریـخ هسـتیم؛ تاریخـی کـه
میلیونهـا سـال از آن میگـذرد و مـا یـک نقطـه بیـش
از آن نیسـتیم و بایـد بدانیـم کجـای تاریـخ قـرار داریـم
و قـرار اسـت نقـش چـه کسـی را در تاریـخ بـازی کنیم.
صبحـگاه جمعـه  ۱۳دیمـاه  ۱۳۹۸سـردار قاسـم
سـلیمانی فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران در
حملـه آمریکاییهـا در فـرودگاه بغـداد بـه شـهادت
رسـید.
در ایـن حملـه همـراه بـا سـردار سـلیمانی ،ابومهـدی
المهنـدس فرمانده حـزب الله عراق و قائم مقام بسـیج
مردمی عـراق (الحشـد الشـعبی) و شـمار دیگـری از
رزمنـدگان عراقـی بـه شـهادت رسـیدند.
حملـه فوق به دسـتور مسـتقیم رییس جمهوری سـابق
ایـاالت متحده صـورت گرفت.
از دهـم تـا شـانزدهم دیمـاه به عنـوان هفتـه مقاومت و
 ۱۳دی روز شـهادت سـردار قاسـم سـلیمانی در تقویـم
کشـور روز جهانـی مقاومـت نامگذاری شـده اسـت.

استقبال فعاالن محیط زیست از اقدام امامجمعه کامفیروز
ایرنا :بعد از بارشهای برف اخیر و کاهش غذا برای پرندگان ،امام جمعه و اعضای
ستاد نماز شهر کامفیروز از توابع شهرستان مرودشت فارس ،به طبیعت ...

بارندگی حجم سدهای فارس را  ۴۵میلیون مترمکعب افزایش داد
ایسـنا :مدیرعامـل شـرکت آب منطقـهای فـارس گفـت :سـیالبهای اخیـر
در اسـتان ،حجـم آب ذخیـره شـده در پشـت سـدهای فـارس را تـا حـدود ۴۵
میلیـون مترمکعـب افزایـش داد.
حمیدرضـا دهقانـی سهشـنبه  ۱۴دی در جمـع خبرنـگاران اظهـار کـرد :بـه
لطـف خداونـد بارشهـای خوبـی از اواخـر هفتـه گذشـته در سـطح اسـتان به
وقـوع پیوسـت کـه شـدت ایـن بارش هـارا در مناطـق جنوبـی اسـتان شـاهد
بودیم.
او افـزود :حجـم آب موجـود در پشـت سـد سـلمان فارسـی قبـل از وقـوع
سـیالب حـدود  ۶۱۳میلیـون مترمکعـب بـود کـه تاکنـون بـه حـدود ۶۵۴
میلیـون مترمکعـب رسـیده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـهای فـارس ادامـه داد :سـد سـلمان فارسـی در شهرسـتان قیروکارزین در تسـکین
سـیالبهای جنوبی اسـتان نقش بسـزایی دارد و به شـرط بارندگی مسـتمر تا پایان امسـال میتواند سـیالبهای
بیشـتری را بـرای مصـارف مختلف ذخیـره کند.
دهقانـی در خصـوص دیگـر سـدهای اسـتان نیـز عنـوان کـرد :حجـم آب موجـود در دریاچه هـای پشـت بقیـه
سـدهای اسـتان شـامل؛ درودزن ،سـیوند ،مالصـدرا ،چشـمه عاشـق ،رودبـال ،خسـویه ،ایزدخواسـت و تنـگاب
فـارس ۱۴ ،میلیـون متـر مکعـب افزایـش داشـته اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـهای فـارس خاطرنشـان کـرد :در حـال حاضـر حجـم آب درون سـدهای اسـتان
یکهـزار و  ۳۱۱میلیـون مترمکعـب اسـت کـه از ایـن میـزان حـدود  ۸۲۷میلیـون مترمکعـب آن قابـل اسـتفاده
است.

نصب مبلمان گروهی و خانوادگی در فضاهای شهری شیراز
عصرمردم:
رئیـس سـازمان سـیما ،منظـر و فضـای سـبز شـهری شـهرداری شـیراز
از جانمایـی و نصـب مبلمان هـای گروهـی یـا خانوادگـی در بوسـتان ها و
فضاهـای شـهری خبـر داد و افـزود هـدف از ایـن اقـدام علاوه بـر کمـک به
گسـترش تعاملات اجتماعـی ،تقویـت بنیـان خانـواده و تشـویق شـهروندان و
به خصوص سالمندان به گردهمایی های دوستانه است.
محمـد رضـا زندیـه بـا تاکیـد بـر اهمیـت رسـیدگی بـه بوسـتانها و فضاهـای
شـهری و توسـعه تجهیـزات و مبلمانهـای پارکی در سـطح شـهر گفـت :تعبیه
و نصـب اینگونـه عناصـر در فضاهـای عمومی شـهر تاثیر مسـتقیم بـر رضایت
و آرامـش شـهروندان دارد ،از ایـن رو سـازمان سـیما ،منظـر و فضـای سـبز در راسـتای نیـل به اهداف سـازمانی
از جملـه زیباسـازی فضاهـای شـهری نسـبت بـه جانمایـی و نصب نیمکت هـای خانوادگـی یا گروهـی به صورت
پراکنـده در کلیـه مناطـق شـهر اقـدام نمـوده اسـت تـا فضایی مناسـب جهـت اسـتراحت و تعامل همشـهریان با
یکدیگـر فراهـم گردد.

بستری  ۸۸نفر و مرگ  ۳بیمار مبتال به کرونا در فارس
ایسـنا :طـی روز دوشـنبه  ۸۸بیمـار مثبـت یـا مشـکوک دارای عالئـم کرونـا در بیمارسـتانهای اسـتان فـارس
بسـتری شـده و سـه بیمـار مبتلا نیـز فـوت کردند.
بـر اسـاس آخریـن آمارهـای اعلام علـوم پزشـکی شـیراز ،تعـداد بیمـاران بسـتری در بخشهـای ویـژه بیماران
مبتلا بـه کرونـا در شهرسـتانهای تحـت پوشـش ایـن دانشـگاه در فـارس ،نسـبت بـه روز گذشـته و علیرغـم
بسـتری شـدن  ۸۸بیمـار جدیـد کاهش داشـته اسـت.
برابـر آمـار صبـح سهشـنبه  ۱۴دیمـاه ،از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری تاکنون ،یـک میلیـون و  ۸۴۶هـزار و ۵۵۰
تسـت تشـخیصی مولکولـی و تسـت سـریع در آزمایشـگاه های اسـتان تهیـه و بـا بررسـی آنهـا  ۵۱۲هـزار و ۷۴۴
بیمـار مثبت شناسـایی شـده اسـت.
همچنیـن بـا بسـتری  ۸۸بیمـار جدیـد طی  ۲۴سـاعت گذشـته ،هم اکنـون  ۴۹۲بیمـار مثبت و مشـکوک دارای
عالیـم کرونـا در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری هسـتند کـه از ایـن تعـداد ۷۹ ،بیمـار بـه دلیـل وخامت شـرایط
جسـمی ،در بخش هـای  ،ICUمراقبت هـای ویـژه درمانـی دریافـت می کننـد.
بـر اسـاس ایـن آمـار ،متاسـفانه در  ۲۴سـاعت گذشـته سـه هـم اسـتانی دیگر در اثـر این بیمـاری جان خـود را از
دسـت دادنـد و مجمـوع جـان باختـگان ناشـی از کوویـد  ۱۹از ابتـدای شـیوع بیمـاری تـا کنـون به هفـت هزار و
 ۴۱۵نفر رسـید.
همچنیـن از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری تاکنـون  ۵۰۳هـزار و  ۶۱۵هم اسـتانی مبتال بـه کووید ۱۹بهبـود یافته
کـه از بیمارسـتان ها ترخیـص شـده و یـا از ایزولـه خانگی خارج شـده اند.
ایـن آمـار حاکی اسـت کـه در حـال حاضـر مجمـوع تعـداد ُدز تزریـق شـده واکسـن کرونـا در شهرسـتان های
زیرمجموعـه دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز بـا احتسـاب سـه ُدز ،بـه  ۶میلیـون و
 ۶۳۷هـزار و ُ ۸۳۷دز رسـیده کـه از ایـن تعـداد سـه میلیـون و  ۲۴۲هـزار و ُ ۴۳۰دز نوبـت اول ،دو میلیون و ۹۳۱
هـزار و ُ ۱۸۷دز نوبـت دوم و  ۴۶۴هـزار و ُ ۲۲۰دز نوبـت سـوم واکسـن بـوده اسـت.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان فارس تاکید کرد:

ضرورت مصرف بهینه انرژی در ایام سرد سال

عصرمردم:
در آسـتانه فرارسـیدن شـهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و همزمان با دومین سـالگرد شـهادت شـهید واالمقام
سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی رزمایـش " نمـی از یـم " با همکاری سـپاه فجر اسـتان ،شـرکت های توزیـع نیروی
برق اسـتان فارس و شـیراز و شـرکت گاز اسـتان برگزار شـد.
درایـن رزمایـش کـه بـا رمـز یا فاطمـه الزهرا(س) آغاز گردید ،سرپرسـت شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان فارس
ضمـن تسـلیت بـه مناسـبت فرارسـیدن ایـام شـهادت حضـرت زهـرا(س) و همچنیـن گرامیداشـت یـاد و خاطره
سـردار دل هـا ،شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی ،بـر ضـرورت مصرف بهینـه انرژی در ایام سـرد سـال تاکیـد کرد.
حمیدرضـا جالیـر ،بـر نقـش مهـم مشـترکان در بهینهسـازی مصـرف انـرژی بـه ویـژه در ایـن ایـام تاکیـد کـرد و
ادامـه داد :بـا توجـه بـه فرارسـیدن فصل زمسـتان ،سـرماي هـوا و در نتیجـه افزايش مصـرف گاز و انـواع انرژي
در كشـور و اسـتان ،ضـرورت دارد مشـترکان در مصـرف بـرق و گاز همـكاري نماينـد .وی تصریح کـرد :برگزاری
چنیـن رزمایش هایـی می توانـد در تنویـر افـکار عمومـی و آگاهـی بخشـی بـه جامعـه و همچنیـن نهادینه سـازی
فرهنـگ مصـرف بهینـه انـرژی در ایـام سـال نیز تاثیر به سـزایی داشـته باشـد.
مجتبـی پارسـایی ،فرمانـده پایـگاه مقاومـت بسـیج شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس نیـز در ادامـه ایـن
رزمایـش ،گفـت :رزمایـش "نمـی از یـم " بـا حضـور بیـش از  40اکیپ اجرایی در سـطح اسـتان فارس برگزار شـد
کـه اکیپ هـای اعزامی بـا مراجعـه بـه اداره هـا  ،صنایـع  ،هتل هـا و سـازمان های دولتـی دارای مصـرف بـاالی
انـرژی در راسـتای آمـوزش و فرهنـگ سـازی انـرژی اقـدام کردند.

انجام مميزي مراقبتي سيستم هاي مديريتي در منطقه فارس
عصرمردم:
ممیـزی مراقبتـي سيسـتم هاي مديريتـي در منطقه فارس ،توسـط تیم ممیزی کننده شـرکت مودی اینترنشـنال
قشـم انجام شد.
امیرمحمـد فیضـی نجفـی نماینـده مدیریـت منطقـه فـارس بـا اعلام ایـن خبـر گفـت :بـا توجـه بـه دریافـت
گواهینامه هـای بیـن الملـی :50001 ISO , 45001:2018 ISO ,ISO14001:2015 ,9001:2015 ISO
2011بـا مـدت اعتبـار  3سـاله الزم اسـت بـر اسـاس الزامـات اسـتانداردهای ذکر شـده و بـه منظـور اطمینان از
انطبـاق سیسـتم مدیریـت کیفیـت اجـرا شـده در سـازمان ،هـر سـاله بـر اسـاس برنامـه مـدون ممیـزی مراقبتی
توسـط شـرکت صـادر کننـده گواهینامـه (مـودی اینترنشـنال قشـم) برگزار شـد.
وی افـزود :ایـن ممیـزی خارجـی در یـک بـازه 2روزه در قالـب یـک تیـم ممیـزی  3نفره بـه همراه یک نفـر ناظر
از سـتاد شـرکت در سـطح مرکـز منطقـه فـارس و مراکز انتقال نفـت داالن ،سروسـتان و صفری نـژاد با موفقیت
به اتمام رسـید.
در پایـان گـزارش ممیـزی بـه همـراه نقـاط قوت و قابل بهیود مشـاهده شـده توسـط ممیزین در جلسـه اختتامیه
بـه اطلاع معاونیـن و روسـای واحد هـای منطقـه رسـانده شـد و تمدیـد گواهینامه هـای اخذ شـده بـه مدت یک
سـال دیگر توسـط شـرکت مودی اینترنشـال بالمانع اعالم شـد.
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کشف عضوی ناشناخته در بدن انسان

باشــگاه خبرنگاران :پژوهشــگران دانشگاه بازل ســوئیس در تحقیقات خود به قسمتی
ناشناخته از بدن انسان دست یافتند.
آنها آناتومی مدرن ،ماهیچههای ماستر را دارای دو الیه توصیف میکنند ،یکی عمیق و
دیگری ســطحی است .ماستر یکی از ماهیچههای موثر در عمل جویدن است .نویسندگان
این مطالعه در گزارشی ،وجود احتمالی الیه سوم ماهیچه ماستر را ذکر میکنند ،اما در مورد
موقعیت مکانی آن توافق نظر وجود ندارد؛ بنابراین تیم تحقیقاتی تصمیم گرفت بررسی کند
که آیا عضله برجسته فک،در الیه پنهان و فوق العاده عمیق است یا خیر.
برای انجام این کار ،آنها  ۱۲سر انسان را که در فرمالدئید( نگهداری نمونههای بافتی)
حفظ شــده بودند ،تشریح کردند؛ همچنین از  ۱۶جســد تازه سی تی اسکن گرفتند و یک
اســکن  MRIاز یک فرد زنده را بررســی کردند .از طریق این معاینات ،آنها الیه سومی
را از عضله ماســتر شناسایی کردند .این الیه عمقی ،یک برآمدگی استخوانی که بخشی از
استخوانهای گونه را تشکیل میدهد ،در بر گرفته است که میتوان آن را در جلوی گوش
احساس کرد .این برآمدگی مثلثی شکل است و تا استخوان فک پایین امتداد دارد.
به نظر میرسد ناشناختههای بسیاری در بدن انسان وجود دارد که هنوز به آنها پرداخته
نشده است.

حالت تهوع و بیاشتهایی از عالئم جدید اومیکرون

مهر :طبق نتایج یک مطالعه ،در حالی که سویه اومیکرون به عنوان یک سویه «خفیف»
در نظر گرفته میشــود ،عالئم جدید آن شــامل حالت تهوع و از دست دادن اشتها عنوان
شده است.
طبق گزارش انجمن ســامت ملی بریتانیا ،عالئم کرونا به طور کلی عبارتند از« :درجه
حرارت باال ،سرفه مداوم ،یا از دست دادن یا تغییر در حس بویایی یا چشایی».
با این حال ،برخی از افراد حالت تهوع و از دســت دادن اشتها نیز داشتهاند؛ عالئمی که
معمو ًال با کووید مرتبط نیستند.
به گفته «تیم اســپکتور» پروفسور اپیدمیولوژی ژنتیک در کالج کینگز لندن ،اینها عالئم
شایع هستند .برخی از آنها حالت تهوع ،تب نسبی ،گلودرد و سردرد داشتند .بر اساس تجزیه
و تحلیل از  ۴۳مطالعه ،چهار عالمت شــایع ســویه اومیکرون عبارتند از :سرفه ،خستگی،
احتقان و آبریزش بینی .در این گزارش آمده است که در برخی موارد ،استفراغ نیز به عنوان
یک عالمت در میان مبتالیان به این سویه گزارش شده است .مطالعات مقدماتی اخیر بیان
کردهاند که به نظر میرسد سویه اومیکرون نسبت به موج سویه دلتا «خفیفتر» است.
افراد مبتال به اومیکرون بین  ۴۰تا  ۷۰درصد کمتر در بیمارســتان بستری میشوند؛ ۱۵
تا  ۲۰درصد کمتر به درمان بیمارســتانی نیاز دارند .آنها  ۴۰تا  ۴۵درصد کمتر به یک شب
بستری شدن در بیمارستان نیاز دارند.

چند توصیه مهم درباره مصرف مکملها

ایســنا :مصرف ریزمغذیهای ضروری برای بدن (شامل انواع ویتامینها و مواد معدنی)
به شــکل مکمل خوراکی با دریافت ایــن مواد مغذی از طریق مصرف مــواد غذایی ،امر
متفاوتی است.
بســیاری از مکملهای خوراکی حاوی موادی هســتند که میتواننــد تأثیر بیولوژیکی
چشــمگیری بر بدن داشــته باشند .مکملها همچنین ممکن اســت با سایر داروها تداخل
داشــته باشند ،منجر به بروز آثار سمی ویتامین یا مواد معدنی شوند ،بر روند بهبودی پس از
جراحی تاثیر بگذارند و یا عوارض جانبی دیگری ایجاد کنند .ســازمان غذا و داروی ایاالت
متحــده ( )FDAهشــدار می دهد که ترکیب یا مصرف بیــش از حد مکمل ها می تواند
خطرناک باشد.
نکاتی برای استفاده ایمن از این مکمل ها شامل موارد زیر است:
 از ســایتهای غیرتجاری مانند مؤسسه ملی سالمت ( )NIHو سازمان های رسمیغذا و دارو برای کسب اطالعات استفاده کنید.
 مراقب این ادعا باشــید که مکمل «بهتر از داروی تجویزی عمل می کند» یا «کامالبی خطر است».
 به یاد داشته باشید که طبیعی بودن همیشه به معنای ایمن بودن نیست. در صورت اســتفاده از مکملها ،ســازمان غذا و داروی ایاالت متحده توصیه میکندمحصوالت باکیفیتی را که توسط شخص ثالث آزمایش شدهاند ،انتخاب کنید.
 -همیشه پیش از شروع مصرف مکمل با یک متخصص مشورت کنید.

نژادپرستی والدین به فرزندان هم منتقل میشود

باشــگاه خبرنگاران :یک مطالعه جدید نشــان میدهد که تعصب نژادی والدین به فرزندان
آنها نیز منتقل میشود؛ به گونهای که کودکان تعصب را از والدین خود میآموزند .این مطالعه
جدید نشــان میدهد ،نژادپرســتی به کودکان منتقل میشــود ،چه از والدین خود در مورد آن
بشنوند و چه نشنوند.
نتایج این مطالعه همچنین نشــان میدهد تا زمانی که بزرگساالن ابتدا تعصبات خود را رها
نکنند ،تالش برای ریشــه کن کردن نژادپرستی ممکن است بیهوده باشد؛ زیرا کودکان ممکن
است حتی نشانههای ظریف نژادپرستی را هم از آنها دریافت کنند.
پدران ابزار قدرتمندی برای انتقال تعصبات نژادی به فرزندانشــان هستند .جوزپه کاروس،
یکی از نویسندگان این مطالعه از دانشگاه رم تره در ایتالیا ،میگوید که انتقال عقاید نژادپرستانه
نه تنها از طریق اقدامات صریح والدین ،بلکه از طریق باورهای ناخودآگاه و رفتارهای کلیشهای
آنها نیز صورت میگیرد؛ اما این بدان معنا نیست که کودکان به خودی خود نژادپرست نیستند.
آنهــا مطالعات این موضوع را در کودکان زیر ســه ســال و حتی نوزادان شناســایی کرده
اند ،به گونهای که آنها چهرههایی را ترجیح میدهند که با نژاد خود مطابقت داشــته باشــد.
کارشناسان موافقند که تعصب نژادی به وضوح در سن ،حدود سه سالگی ظاهر میشود ،در سن
هشت سالگی به اوج خود میرسد و سپس به تدریج کاهش مییابد.
ســوال مهم این است که چقدر باید والدین را به خاطر این سوگیری سرزنش کنیم .تعدادی
از مطالعات به شباهتهای قوی بین نگرشهای نژادپرستانه والدین و فرزندان اشاره کرده اند،
در حالی که مطالعات دیگر ارتباط ضعیفی بین نژادپرستی والدین و تعصب نژادی کودکان پیدا
کردهاند .این ابهام باعث شــد که کاروس و همکارانش برای بررسی نحوه تأثیر سوگیریهای
ضمنی و آشــکار پدران بر فرزندانشان ،با نمونه بزرگی از  ۳۱۸کودک سفیدپوست  ۳تا  ۹ساله
به بررسی این موضوع بپردازند.
جزئیات مطالعه
کاروس و تیمش ابتدا از هر دو والدین خواســتند به  ۲۰جمله در مورد تعصب نژادی پاســخ
دهند (مهاجران ،مشــاغل ما را میگیرند ،مهاجران ارزشهای ناخواســته را به کشور ما منتقل
میکنند) ،ســپس محققان به هر کودک عکس  ۶کودک از گروههای قومی مختلف را نشــان
دادند و از آنها خواســتند تا نشــان دهند که دوســت دارند چه کودکی باشند و شبیه او باشند
و کودکــی را کــه میخواهند به بازی دعوت کنند .بر این اســاس میزان تعصب هر کودک را
میسنجند و در نهایت از بچهها میخواهند که برای هر کدام ویژگیهایی قائل شوند.
نتایج مطالعه
کاروس و همکارانش دریافتند که والدینی که فرزندانشــان ســطوح باالیی از سوگیری را
نشــان میدهند ،به طور قابلتوجهی بیشتر از دیگران سوگیری صریح و ضمنی دارند .کاروس
میگوید :سوگیری نژادی باید از طریق برنامههای پیشگیری که هم برای کودکان و هم برای
بزرگساالن اعمال میشود ،مورد توجه قرار گیرد.
توصیههایی برای والدین
مطالعه کاروس و همکارانش حاکی از آن اســت که والدینی که میخواهند ســطح تحمل
فرزنــدان خــود را باال ببرند چند نکتــه را رعایت میکنند و این موارد نــه تنها برای پرهیز از
اظهارات تحقیرآمیز و صریح نیســت ،بلکه اســتفاده از عباراتی است که ممکن است آنها را
کوچک بدانند .کاروس پیشــنهاد میکند آشــکارا و با هم درباره فرهنگها و کشورهای دیگر
صحبت کنند ،تلویزیون و فیلمها را در کانالهای کشــورهای مختلف تماشــا کنند ،یا غذاهای
سایر کشورها را بخورند.
یادگیری تنوع و تفاوت ،کلید غلبه بر نژادپرســتی و تعصب است و این امر با انتقال اهمیت
حفظ ارزشهای جهانی انسانی ،بردباری و نیکی به زندگی ما انجام میشود.

باشــگاه خبرنگاران :نسرین فنایی درباره مضرات
ســیگار گفت وقتی یک رفتار عادت میشود ،حس
خوب حتی بطور موقت و کاذب در فرد ایجاد میکند؛
استعمال سیگار هم همین طور است .نیکوتین موجود
در سیگار باعث تغییراتی در خون میشود ،در عرض
چند ثانیه به مغز میرسد و باعث ترشح هورمون هایی
در مغز میشود.
به گفته این روانشــناس هر چند در ابتدا ترشــح
بیــش از حد دوپامیــن با تحریــک نیکوتین حس
خوبــی ایجاد میکند اما ماندگار نخواهد بود و میزان
دوپامین بعــد از مدت کوتاهی افت پیدا میکند و در
ادامه هورمون کورتیزول یا هورمون اســترس ترشح
میشود که باعث ایجاد بهم ریختگی در فرد میشود.
یکــی از انتقال دهنــده های عصبــی هورمون
دوپامین اســت که اثراتی هم چون شادی و آرامش
دارد  .وقتی فرد حتی به اهداف کوچکی دســت پیدا
میکنــد  ،مغز به او پــاداش میدهد .وقتی هورمون
پاداش یا دوپامین ترشــح میشــود فرد با توجه به
تغییرات فیزیولوژیکی احساس قدرت باالیی دارد اما
اگر دوپامین پالس ایجاد شــود ،یعنی دوپامین بیش
از حــد خود و بصورت تصاعدی باال برود ،اختالل در
رفتار به وجود می آید.
فنایی میگوید تاثیرات منفی بر روی دو هورمون
اســتروژن و پروژسترون به صورت کاهشی بروز پیدا
میکند .هورمون استروژن در برابر تحریکی پذیری
ت خوبــی دارد .در نتیجه پس از
و اضطراب محافظ 
مدتی مصرف ســیگار ،فرد تحریک پذیر خواهد شد
یعنی نسبت به ســایر افراد زودتر عصبانی میشود و
باشگاه خبرنگاران :تاکنون تقریب ًا بیش از  ۲۴۰میلیون
مورد ابتال و تقریب ًا پنج میلیون مورد مرگ ناشــی از
بیماری کووید ۱۹-در سراســر جهان گزارش شــده
اســت .با این حال هیچ داروی مشخصی برای هدف
قرار دادن ویروس  ۲-SARS-CoVوجود ندارد.
تا کنون چند داروی ضد ویروس مانند رمدســیویر و
فاویپراویر و همچنین داروهایی برای سیســتم ایمنی
مانند توســیلیزوماب با اثرات بحثبرانگیز برای این
بیماری گزارش شده است.
«کوئرســتین»؛ یک ترکیب گیاهی اســت که در
چای ســبز ،ســیب ،انواع توتها ،پیاز و چندین گیاه
برگ سبز یافت میشــود .در برخی مطالعات ،عنوان
شده است که کوئرستین ممکن است بر ورود ویروس
به سلولها تاثیر بگذارد و پاسخ ایمنی را تنظیم کند.
بر همین اساس؛ پژوهشگران با انجام یک مطالعه
اثربخشی کوئرستین در ترکیب با داروهای ضد ویروسی
رمدســیویر و فاویپیراویــر را در بیماران مبتال به نوع
شدید کووید ۱۹-غیر بستری در بخش مراقبتهای
ویژه بررسی کردند .هدف اصلی این مطالعه ،ارزیابی
توانایی کوئرســتین در جلوگیری از پیشرفت بیماری
به فــاز بحرانــی و کاهش ســطوح نشــانگرهای
التهابــی مرتبط با ویــروس ۲-SARS-CoV
بود .برای انجام این کارآزمایی بالینی  ۶۰بیمار مبتال
به نوع شــدید کووید ۱۹-که در بیمارســتان بستری
بودند ،پس از رضایت آگاهانه برای شرکت در مطالعه،
به طور تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقســیم
شــدند .در یک دوره هفت روزه ،بیماران گروه کنترل
داروهای ضد ویروســی رمدیســیویر یا فاویپیراویر
دریافت کردنــد و بیماران گروه مداخله عالوه بر این

تبیان :پرکاری تیروئید عارضهای اســت که در آن
غده تیروئیــد ،هورمونهایی بیشــتر از حد نیاز بدن
تولید و ترشح میکند .هورمونهای اصلی که تیروئید
میسازد شــامل ترییدوتیرونین ( )T3و تیروکسین
( )T4میشوند .پرکاری تیروئید میتواند بر تمام بدن
اثر بگذارد و عارضهای اســت که باید توسط پزشک
درمان شــود .ضمن ًا پرکاری تیروئید در میان خانمها
شایعتر است.
عالئم پرکاری تیروئید
پرکاری تیروئید عالئم بسیار زیادی میتواند داشته
باشــد زیرا بر تمام قســمتهای بدن اثر میگذارد.
البته همــهٔ عالمتهــا در همهٔ مــوارد این عارضه
دیده نمیشــود یا خیلی از این عالئم همزمان ظاهر
نمیشوند:
 .ضربان تند قلب
 .احساس رعشه و یا اضطراب
 .کاهش وزن
 .افزایش اشتها
 .اسهال و اجابت مزاج مکررتر
 .تغییرات بینایی
 .نازک شدن و گرمی و رطوبت پوست
 .تغییرات در قاعدگی
 .عدم تحمل نسبت به گرما یا تعریق زیاد
 .مشکالت خواب
 .تورم و بزرگشدن جلوی گردن در اثر بزرگشدن
غده تیروئید (گواتر)
 .ریزش مو و تغییرات در بافت مو
 .بیرونزدگی چشــمها (در بیمــاری گریوز دیده
میشود)
 .ضعف عضالنی
 .بیقراری
 .مشکل در تمرکز
 .خارش
 .رشد سینه در مردان
 .سرگیجه
 .تنگی نفس
علتهای پرکاری تیروئید
عوارض و شــرایطی که میتوانند ســبب پرکاری
تیروئید شوند شامل موارد زیر میشوند:
 .بیماری گریوز :در این اختالل ،سیستم ایمنی بدن
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سرخوشی کاذب
ارمغان سیگار برای مصرفکنندگان

کنترل کمتری بر رفتار خود خواهد داشــت و میزان
پرخاشــگری و اضطراب بیشتری تجربه خواهد کرد.
در نتیجه مجدد رو به سیگار کشیدن می آورد تا حس
و حال خوبی تجربه کند.
این روانشــناس گفت از دیگــر هورمون ها که
ســیگار بر روی آن اثر دارد ،پروژســترون اســت.

پروژسترون  ،تاثیرات مثبتی در از بین بردن نوسانات
خلقــی ،از بین بردن اضطــراب و هم چنین کاهش
اختالالت خواب دارد .مصرف سیگار باعث میشود
بدن با میزان پروژسترون خود به تعادل نرسد و دچار
اختالل شــود ،بنابراین فرد برای رسیدن به آرامش
تمایل بیشــتری به مصرف ســیگار پیــدا میکند.

افزایش تاثیر داروهای ضد ویروسی کرونا
با مصرف یک ترکیب گیاهی

داروهای ضد ویروسی ،هزار میلیگرم کوئرستین نیز
دریافت کردند.
بر اســاس پروتکلهای ملــی درمانی کووید۱۹-
در زمــان مطالعــه ،بیماران با تحمل ( POفشــار
اکسیژن خون) پایین و اکســیژن اشباع ( )O۲کمتر
از  ۹۰درصد ،رمدســیویر دریافت میکردند و بیماران
با اکسیژن اشــباع باالتر از  ۹۰درصد و تحمل بهینه

فشار اکسیژن ( ،)POفاویپیراویر دریافت میکردند.
کاهش طول مدت بستری ،کاهش میزان مرگ و میر
و تعداد بستری در  ،ICUبه عنوان نقطه پایانی اولیه
این مطالعه تعریف شــد و همچنین کاهش درگیری
ریه با اکسیژن اشباع و تعداد تنفس طبیعی به عنوان
نقطه پایانی ثانویه این مطالعه در نظر گرفته شد.
این کارآزمایی ،اولین مطالعهای بود که اثر درمانی

پرکاری تیروئید
و آنچه باید درباره آن بدانید

به غده تیروئید حملهور میشــود و در نتیجه تیروئید،
هورمون زیــادی تولید میکند .بیمــاری گریوز یک
عارضهٔ وراثتی میباشــد ،یعنی اگر عضوی از خانواده
شما بیماری گریوز داشته باشد ،این احتمال وجود دارد
که شما و دیگر اعضای خانوادهتان نیز به این بیماری
دچار شــوید .بیماری گریوز ،شایعترین علت پرکاری
تیروئید بوده و  ۸۵درصد موارد را شامل میشود.
 .گرهها یــا ندولهای تیروئید :یک ندول تیروئید،
برآمدگی متشکل از سلولهایی در غده تیروئید است.
این ندولها یا گرهها میتوانند هورمونهای بیشتری
از حد نیاز بدن تولید کنند .ندولهای تیروئید بهندرت
سرطانی میشوند.
 .تیروئیدیت :به التهاب غــده تیروئید ،تیروئیدیت
گفته میشــود که میتواند با درد یا بدون درد باشد.
تیروئیدیت ممکن اســت در عرض یک ســال بعد از
زایمان به وجود بیاید (تیروئیدیت پس از زایمان) .بعد
از ابتال بــه تیروئیدیت ،غده تیروئید احتما ًال نمیتواند
خــودش را بازیابی کند و منجر به پــرکاری تیروئید
خواهد شد.
 .مصرف زیاد ُیــد :اگر در معرض پرکاری تیروئید
باشــید و ُید زیاد مصرف کنید (از طریق رژیم غذایی
یا داروها) ،باعث میشــود غــده تیروئیدتان هورمون
تیروئید زیــاد تولید کندُ .ید یک ماده معدنی اســت

کــه غده تیروئید از آن برای تولیــد هورمون تیروئید
اســتفاده میکند .دریافت ُید بهصــورت تزریقی هم
میتوانــد باعث پــرکاری تیروئید شــود .آمیودارون
(داروی تخصصی قلب) نیز دارویی اســت که حاوی
مقدار زیادی ُید بوده و میتواند منجر به پرکار شــدن
تیروئید شود.
 .تومورهای تخمدان یا بیضه
 .تومورهای خوشخیم تیروئید یا غده هیپوفیز
 .دریافت مقدار زیاد تترایدوتیرونین از طریق رژیم
غذایی یا دارو
پرکاری تیروئید چگونه تشــخیص داده
میشود؟
پزشــک از چند طریق میتواند پرکاری تیروئید را
تشخیص بدهد:
 .معاینــهٔ فیزیکی گــردن تا ببیند غــده تیروئید
بزرگتر از حد نرمال است یا نه
 .آزمایــش خون برای بررســی ســطح هورمون
تیروئید در بدن
 .تستهای تصویری برای دیدن غده تیروئید
پرکاری تیروئید چگونه درمان میشود؟
دارودرمانی
داروهای آنتــی تیروئید مانند متیمــازول ،تولید
هورمون تیروئید را متوقف میکنند .دارودرمانی ،شیوهٔ
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خصوصا در زنان که در کشیدن سیگار خیلی بیشتر از
مردان کاهش هورمون پروژســترون اتفاق میافتد و
اختالالت بیشتری به همراه دارد.
فنایی توضیح داد :هورمون اُکســی توسین که به
هورمون شــادی معروف است ،انتقال دهنده عصبی
شــگفت انگیزی اســت .طبق مطالعــات محققان
دانشگاه کالیفرنیا ،این هورمون باعث باال بردن سطح
رضایــت مندی از زندگی زنان میشــود و در ایجاد
شادی نسبت به مردان نقش مهم تری ایفا میکند.
استرس یکی از عوامل مهم موثر بر اُکسی توسین
است و باعث کاهش این هورمون و در نتیجه کاهش
شادی و رضایتمندی میشود.
به گفته فنایی در ابتدای مصرف ســیگار ،میزان
اُکسی توســین بسیار باال میرود اما در ادامه کاهش
شدید خواهد داشت و در نتیجه استرس باال میرود.
در نتیجه زنان با مصرف سیگار خیلی شادتر از مردان
خواهند بود اما وقتی بدن تعادل هورمونی برقرار کند،
میزان غم و ناراحتی زنان نســبت به مردان بیشــتر
میشود .در واقع سطح باالی هورمون اکسی توسین
باعث میشــود فرد عواطف بیشتری به خرج دهد و
محبت آمیزتر از معمول خود رفتار کند اما با افزایش
استرس ،فرد پرخاشگر ،بی حوصله و مضطرب خواهد
شد.
این روانشــناس گفت به نظر میرسد افراد با در
نظر گرفتــن فواید موقت و مضــرات جبران ناپذیر
سیگار کشــیدن به نتیجه مطلوب در خصوص تغییر
عادت نادرســت خود به عادات پســندیده جایگزین،
خواهند رسید.

کوئرســتین را در ترکیب با داروهای ضد ویروســی،
یعنی رمدسیویر و فاویپیراویر در شکل شدید بیماری
کووید ۱۹-گزارش میکند .بررســیهای این مطالعه
نشــان داد که کوئرســتین میتواند مدت بستری را
کاهش دهد.
همچنیــن در ایــن مطالعه میزان نشــانگرهای
آزمایشــگاهی مرتبط با تشــدید بیمــاری از جمله
الکتات دهیدروژناز ( ،)LDHپروتئین واکنشــی C
یــا  q-CRPو آلکالین فســفات ( )ALPپس از
مصرف کوئرستین به طور مؤثرتری کاهش یافت.
بر اساس مشــاهدات این کارآزمایی ،تفاوت قابل
توجهــی در مرگومیر ،مدت بســتری در  ICUو
تعداد موارد بســتری در  ICUوجود نداشت .اگرچه
پژوهشــگران این مطالعه میگویند که ممکن است
این مطالعه برای تشــخیص تأثیر بــر این پیامدها از
قدرت کافی برخوردار نباشد.
این محققان معتقدنــد که به دلیل پیچیدگیهای
بیماریزایــی ویــروس ،۲-SARS-CoV
تحقیقات بیشــتری بــرای ارائه یــک نتیجه قطعی
در خصوص تاثیر کوئرســتین نیاز اســت .ولی با این
وجود ،بر اساس نتایج این تحقیق ،میتوان گفت که
کوئرستین ممکن است از نظر درمانی در کاهش زمان
بهبود بالینی در ترکیب با داروهای ضد ویروسی مؤثر
باشد.
در انجام این تحقیق مجتبی شــوهان ،روحانگیز
نشــیبی ،محمدرضــا محمودیان ثانــی ،فرهاد ابول
نژادیان ،مهری غفوریان بروجردنیا ،سیدمحمد علوی،
اسعد شــرهانی ،علی خدادادی؛ پژوهشگران دانشگاه
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مشارکت داشتند.

معمول درمان پرکاری تیروئید است.
ُید رادیواکتیو
یــد رادیواکتیو برای درصد زیادی از افرادی که به
پرکاری تیروئید دچارند تجویز میشود .در این شیوه،
ســلولهایی که هورمون تولید میکنند به طور موثر
نابود میشــوند .عوارض جانبی معمول ُید رادیواکتیو
شــامل خشــکی دهان ،خشکی چشــمها ،گلودرد و
تغییرات در حس چشایی میشوند .بعد از درمان با ُید
رادیواکتیو الزم اســت برای مدت زمان کوتاهی بیمار
از ســایر افراد جدا باشــد تا پرتوها به دیگران منتشر
نشوند.
عمل جراحی
ممکن است بخشی از غده تیروئید یا کل آن طی
عمل جراحی برداشته شود .ســپس الزم است بیمار
مکملهــای هورمــون تیروئید مصــرف نماید تا به
کمکاری تیروئید دچار نشود .همچنین مهارکنندههای
بتــا مانند پروپرانول میتوانند بــه کنترل ضربان تند
قلب ،تعریق ،اضطراب و فشــارخون باال کمک کنند.
بیشتر افراد به این شیوه درمان پاسخ خوبی میدهند.
برای بهبود عالئم پــرکاری تیروئید چه
میتوانید بکنید؟
داشتن رژیم غذایی مناسب ،با تمرکز بر کلسیم و
سدیم بسیار مهم اســت ،خصوص ًا برای پیشگیری از
پرکاری تیروئید .با مشورت پزشکتان یک دستورالعمل
غذایی مناســب تهیه کنید ،داروهای تجویز شــده را
مصرف کرده و ورزش کنید .پرکاری تیروئید میتواند
باعث ضعیف و نازک شــدن استخوانها نیز بشود که
در نهایت پوکیاســتخوان را به دنبال خواهد داشت.
مصرف ویتامین  Dو کلسیم ،حین و بعد از درمان به
تقویت استخوانها کمک میکند.
تفــاوت پــرکاری تیروئید بــا کمکاری
تیروئید
پرکاری تیروئید و کمکاری تیروئید هر دو عوارضی
هستند که به مقدار هورمون تیروئید تولید شده توسط
غــده تیروئیــد مربوطاند و تفاوتشــان در میزان این
هورمونهای تولید و ترشح شده است.
در پرکاری تیروئید ،غــده تیروئید فعالیت بیش از
حد دارد و هورمون زیادی تولید میکند و در کمکاری
تیروئید ،این غده کمکار است و هورمون کمی نسبت
به حد نیاز بدن تولید مینماید.
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روش های ساده جهت افزایش طول عمر

باشگاه خبرنگاران :شادی ،نشاط و امید محدود به مکان و زمان خاصی
نیستند .شما میتوانید در هر مکان و زمانی شاد و امیدوار باشید و نشاط
درونی خود را حفظ کنید ،مشروط بر اینکه باورها و رفتارهایتان را بازنگری
کنید و اصالحات تدریجی در برخی نگرشها و اقدامات روزمره خود به
وجود آورید؛ این فرآیند طول عمرتان را هم افزایش میدهد.
 .۱زود بازنشست نشوید
حکمت رایج در مورد زندگی طوالنیتر این است که استرس را از بین
ببرید تا در نهایت بتوانید از زندگی لذت ببرید .ممکن است تعجب آور
باشد که بازنشستگی زودهنگام میتواند یک عامل خطر برای زودتر مردن
باشد .بر اساس تحقیقات منتشر شده در مجالت پزشکی ،افراد سالمی که
تنها یک سال بازنشستگی را به تعویق انداختند ۱۱ ،درصد کمتر در معرض
خطر مرگ به هر دلیلی بودند .همین امر در مورد افراد ناسالم که یک سال
بعد بازنشسته شدند نیز صادق بود.
 .۲آسپرین بدون تجویز پزشک ممنوع
آسپرین بیش از یک قرن پیش اختراع شد و هم اکنون برای درمان
بسیاری از بیماریهای قابل پیشگیری مصرف میشود ،همچنین برخی از
افراد از آسپرینهای ضعیفتر که به آسپرین بچه معروف هستند ،استفاده
میکنند با این ذهنیت که ممکن است عوارض کمتری داشته باشد ،اما
این طور نیست .مصرف آسپرین بدون تجویز پزشک معالج میتواند
ضربههای شدیدی به سیستم دفاعی بدن وارد کند که بعضا باعث کاهش
طول عمر در افراد نیز میشود.
 .۳از مرگ نترسید
تحقیقات نشان میدهد افرادی که طول عمر زیادی دارند معموال هیچ
ترسی از مرگ ندارد و این ذهنیت را از خود دور میکنند .این موضوع
تقریبا یک ارتباط روان شناختی دارد .محققان ثابت کردند افرادی که از
مرگ میترسند عالوه بر این که به مراتب میانگین سنی کمتری داشتند،
از عمر خود نیز به خوبی لذت نبرده اند.
 .۴مراقبت از لثه
بر اساس آخرین مطالعاتی که متخصصان قلب انجام داده اند ،تورم
در لثه و نواحی دندان ارتباط مستقیم با مشکالت قلبی دارد همچنین
رگهای خونی که در لثه قرار دارند کوچکترین بیماریها را وارد قلب
میکنند .پس مراقب این موضوع باشیم که هیچ گاه در مواقع مسواک

زدن ،استفاده از نخ دندان یا غذا خوردن به لثههای خود آسیب نزنیم
چراکه باکتریها سریعا وارد قلب خواهند شد.
 .۵مثبت اندیش باشید
محققان دریافتند که نگرش مثبت میتواند منجر به زندگی طوالنیتر
و سالمتر شود .مطالعهای که توسط پزشکان دانشگاههای برتر در جهان

باشگاه خبرنگاران :کراش زنی یکی از آسیبهای نوپدیدی است که بین
جوانان و نوجوانان رواج زیادی پیدا کرده است .کراش داشتن یا کراش زدن
به معنی داشتن عالقه پنهانی روی یک شخص است که شدت و ضعفش
بسته به وضع روحی و شرایط افراد متفاوت است .گاهی این کراش یک
خوش آمدن ساده است که بعد از  ۲یا  ۳روز به دست فراموشی سپرده
میشود ،اما گاهی شدت عالقه فرد چنان شدید میشود که او را به تخلیاتی
عمیق و سنگین فرو میبرد و زندگی اش را حالت نرمال خارج میکند.
برخی از این افراد مدتهای زیادی به صورت پنهانی شخص مورد عالقه
خود را زیر نظر دارند و حتی عالیقشان به عالیق شخصی که رویش کراش
دارند تغییر میکنند ،اما به علت کم رویی یا عدم دسترسی ،هیچ گاه این
دوست داشتن را ابراز نمیکنند.
مجید ابهری رفتار شناس و آسیب شناس اجتماعی درباره ایجاد عشق و
عالقه های پنهانی در سنین نوجوانی اظهار کرد :گسترس فضای مجازی
و شبکههای اجتماعی در کنار امیتازات و محاسن خود عوارضی را نیز وارد
جامعه کرده است که بخش قابل توجهی از آن گریبان گیر جوان و نوجوان
میشود .یکی از آسیبهای نوپدید در جامعه کراش زنی است.
ابهری گفت :کراش زنی رفتاری است که در شبکههای مجازی نمود
بیشتری پیدا میکند ،برای مثال اگر کسی به یک سلبریتی عالقه داشته
باشد ممکن است در پیجها شخصی اش ،عکس فتوشاپ شده خود و
سلبریتی مورد عالقه اش را منتشر کند .البته کراش زدن فقط مختص به
فضای مجازی نیست و ممکن است در محیط دانشگاه و هرجای دیگری
نیز رخ دهد .برای مثال پسری به یک دختر عالقمند میشود ،اما هیچ نام
و نشانی از وی در اختیار ندارد و او را دختری که مانتوی سبز بر تن داشت
مینامد.
به گفته این رفتار شناس این آسیب نوپدید به علت کمبود فضای نشاط

 .۶تنها زندگی نکنید
انزوای اجتماعی خطر قابل توجهی برای مرگ زودهنگام و بیماری
قلبی است .یک مطالعه نشان داد که ازدواج با طول عمر بیشتر مرتبط
است .تنها زندگی کردن به دور از خانواده یا همسر را به هیچ وجه امتحان
نکنید ،چراکه عالوه بر کوتاه شدن طول عمر ،باعث تشدید بیماریهای
ضعیف نیز میشود.
 .۷استراحت در فضای باز
توجه داشته باشید که روزانه حداقل نیم ساعت از روز را در فضای
باز بگذرانید و در آن قدم بزنید ،تنها با کمی هوای تازه میتوان امید به
زندگی را افزایش داد .هنگامی که بیرون میروید ،پوست شما در معرض
نور خورشید قرار میگیرد و بدین ترتیب ویتامین  Dرا جذب میکنید .این
به همراه کلسیم برای سالمت استخوان ضروری است.
 .۸هشت ساعت خواب ،نه کمتر نه بیشتر!
خواب یه امر حیاتی برای سالمتی است؛ تمام متخصصان توصیه
میکنند که خواب کم در طول شبانه روز ،مشکالت جبران ناپذیری را
به وجود میآورد ،اما این رویه برای خوابیدن زیاد هم صدق میکند به
طوری که باعث کاهش طول عمر میشود .طبق تحقیقاتی که در جهان
انجام گرفته ،خواب کمتر از  ۷ساعت طول عمر را تا  ۱۲درصد کاهش
میدهد و خواب بیشتر از  ۹ساعت تا  ۳۰درصد میتواند باعث پیری
زودرس شود.
 .۹مصرف روزانه میوه و سبزی
میوه و سبزی از هر نوعی که باشند برای سالمتی مفید هستند ،زیرا
سرشار از مواد مغذی هستند ،کالری کمی دارند و برای شما بسیار بهتر از
آب نبات هستند .تحقیقات نشان میدهد افرادی که روزانه  ۲واحد میوه و
 ۳واحد سبزی میل میکنند ،بدون هیچ عارضه و بیماری و فقط به دلیل
کهولت سن فوت میکنند.
 .۱۰ورزش حتی کم
منظور پزشکها از ورزش برای سالمتی حتما رفتن به باشگاههای
ورزشی و انجام تمرینات سخت نیست ،آنها معتقدند حتی افرادی که
مایحتاج روزانه را حضوری انجام میدهند ،نسبت به افرادی که مجازی
خرید میکنند از طول عمر بیشتری برخوردار هستند.

انجام شد ،نشان میدهد که افراد بدبین نسبت به افراد خوش بین  ۵۰درصد
بیشتر در معرض خطر مرگ زودرس هستند.
سبک زندگی بدبینانه به طور قابل توجهی با مرگ و میر مرتبط است.
خوشبینها تمایل دارند که نگرشهای مثبت برونگرا و راحتتری داشته
باشند که همگی ممکن است به کاهش استرس کمک کنند.

و سرگرمی مورد استقبال قرار گرفته است ،اما تا این جای موضوع آسیب
چندانی متوجه رفتار یا اجتماع جوانان نیست ،مشکل از جایی آغاز می شود
که کراش زدنها به روابط حضوری با کسی ختم میشود که فرد از او
اطالعات زیادی ندارد .این کراش زنی مقدمهای برای ایجاد روابط حضوری
و حتی جنسی است لذا نیاز است متولیان امر فرهنگ و خانوادهها در این
زمینه آموزشهای الزم را به جوانان بدهند.
به گفته ابهری بحرانهای روحی دوران بلوغ منجر به برخی رفتارهایی
میشود که ممکن است آسیب و عوارض آن تا سالیان سال همراه فرد باقی
بماند ،در این دوران نوجوان رویا پرداز میشود ،برای مثال با شخصیت مورد
عالقه اش که ممکن است یک سلبریتی باشد ارتباط بر قرار میکند ،با او
گفتگو کرده و حتی همراه او به پارک میرود و تمام این اتفاقات در عالم
خیال رخ میدهد.
این رفتار شناس گفت :برخی از این نوجوانان در رابطه خیالی آن چنان به
عمق رابطه فرو میروند که پایان دادن به این ارتباط برای آنان دشوار بوده
و حتی در صورت خروج از این رابطه افراد دست به خود کشی میزنند.
بنابر این این مسئله باید نزد روان درمانگر و در جلسات متعدد بررسی و
درمان شود همچنین یک جایگزین برای کراش زنی به نوجوان ارائه شود
تا بتوانند وی را از رفتارهای پر خطر بازدارند.
به گفته ابهری خیال پردازی دوران کودکی تا  ۱۰سالگی همراه اکثر
کودکان است ،این کودکان همبازیهای خیالیای دارند که با آن صحبت
کرده و به او عالقمند میشوند ،از سنین  ۱۰تا  ۱۵سالگی نواجوان شریک
عاطفی خود را در نظر گرفته و با او روابط عاطفی و ذهنی قویای بر قرار
میکند و از آن جایی که این رفتارها در اوج دوران بلوغ رخ میدهد والدین
باید هوشمند بوده و با مراجعه به روان درمانگر جلوی آسیبهای جدی را ﺟﺪول 400-2517
بگیرند.

ایجاد عالقههای پنهانی در نوجوانان چه عواقبی دارد؟
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-1عدد نحس -از همسایگان شمالی ایران
-2مذکر -ارزشمند -برخی از میزها دارند
-3افسرده و آزرده شــده -درود -پیغمبر
نقاش
-4آیینی شــرقی -از توابع شهرســتان
استهبان -روز عرب -وحشت
-5شهری در فرانسه -مکمل شلوار -آفت
گندم
-6ایمنی بخش -تخت
-7آمیزه آرد و آب -وسط -سرپرستی
-8دوســتدار رامین -از حشــرات انگلی-
تلخ -شب گذشته
-9گناه و ملوث شــدن به شر -ستاره کم
پیدا -جد
-10نقل کننده -کنکاش -توان
-11همسر مرد -راز -از حروف انگلیسی-
مرکز ایتالیا
-12خطیر -ناگهانی -شتر -مردن
-13حیله گر -نورانی -شرح دادن
-14چین و چروک صورت -ایالتی در هند-
هنوز کور نشده
-15از جشن های آمریکایی -اکمال
عمودی:
-1اهل ساری -شاه خوارزم
-2رشد و نمو -از دعاهای اصیل -بازداشتن
-3از استان های ترک نشین -چپ -راغب
-4برداشــت گندم -فرمان -گل ناامیدی-
درود بی پایان

جواب جدول شماره 1400/2517

طرح :عصرمردم
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-5نفوذ -از شهدای بزرگ هوانیروز-
وی
-6غذای بدون گوشــت -از ضمایر
عربی
-7درجه دار ارشد -شراب -کشوری
در اروپا
-8پایین -انزواطلب -بله انگلیسی
-9فاسد گشتن -نیست ولی بی سر
و دم -مرکز استان مرکزی
-10زینت ســر -دچار التهاب -من
و تو
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تکان
-12از ســنگ های قیمتــی -رود
مصری -روشنایی -شمایل
-13همسایگی -خردمندی -فرش
شده
-14کفش خرکی -واحد پول چین-
او
-15پرده دار -مظهــر نور و گرما-
آزمون

کشکول
چهارشنبه  15دی 1400

یکی بود و یکی نبود
جلز خدای ما ما هیشکی نبود
هر که بنده خدان بگه :یا خدا
یا خداتاجری بود که ســه دختر داشت .روزی می خواست به
مســافرت بــرود .دخترها هر کدام از او چیزی خواســتند.
دختر کوچکو که نامش «مهری نگار» بود از پدر ســوغاتی
«مرواری خوشه دورش دو گوشه» خواست.
تاجر به مسافرت رفت .کارهایش را انجام داد ولی هرچه
گشت «مرواری خوشه دورش دو گوشه» را پیدا نکرد.
برمی گشــت گزارش به باغی افتاد .در باغ گشــتی زد،
درختی را دید که پر از «مرواری خوشه دورش دو گوشه»
بود.
از صاحــب بــاغ خواهش کرد کــه شــاخه ای از این
مرواریدها را به او بدهد.
صاحــب باغ گفت :در صورتی این کار را می کنم که تو
دخترت را عقد کنی و به من بدهی.
تاجر قبول کرد .صاحب باغ که اســمش «خفته خمار»
بود دستور داد که کاغذ بیاورند و عقدنامه را ببندند.
بعــد از آن خفته خمار گفت :چند روز بعد چند مار برای
بردن دختر خدمت می رســند به دختر بگو از مارها وحشت
نکند.
تاجر به خانه آمد .چند روزی گذشــت .مارها به ســراغ
تاجر رفتند و با اجازه او دختر را که چون عروس ها آرایش
کرده بود با احترام برداشتند و بردند.
مجلس عروسی برپا شد .شــب عروسی سفره انداختند
که شــام بخورند .مهری نگار دید بدون آنکه کســی کنار
دستش نشسته باشد از خوراک ها برداشته می شود .تعجب
کرد .راستش ترسید.
مارها که چنین دیدند صدا کردند :خفه خمار بیرون بیا،
که مهری نگار می ترسد.
یک مرتبه مهری نگار جوانی را دید ،مثل پنجه آفتاب.
که کنار دســتش نشسته بود .یک دل نه صد دل عاشقش
شــد .پس از صرف شــام خفته خمار رو به او کرد و گفت:
خواهشــی که از تو دارم این که اگر کســی از تو پرسید
شوهرت جن است یا آدمیزاد بگو آدمیزاد .حتی اگر تهدیدت
کردند لب از لب باز نکن وگرنه من را از دست می دهی.
بشــنوید هفته که گذشــت مــادر و خواهرهای مهری
نگار به دیدنش آمدند از او پرســیدند شــوهرت جن است
یا آدمیزاد؟
مهری نگار گفت :آدمیزاد.
هفته بعد عمه اش به دیدنش آمد او هم همین ســؤال
را کرد :شوهرت جن است یا آدمیزاد :جواب داد آدمیزاد.
ولی عمه بددل راضی نشــد و مرتبا اصرار می کرد برای
اینکــه پی به حقیقت ببرد .چون نتیجه ای نگرفت چاقویی
از جیب درآورد و تیغه چاقو را وســط ســینه او گذاشت و
گفت :اگر راســتش را نگویی ترا می کشم ،مهری نگار از
ترس حقیقت را گفت.
شــب که شد خفته خمار به باغ آمد و گفت :عاقبت کار
خودت را کردی ،اگر خواســتی به من برســی باید هفت
کفش آهنی را پاره کنی تا به من برسی .این را گفت و یک
مرتبه از نظرش غیب شد.
مهری نگار شــروع کرد به گریه کردن ،ولی بعد دید از
گریه کردن هم که کاری پیش نمی رود .پس کفش و عصا
را تهیه کرد و جاده را داد دمش و رفت .شش تا از کفش ها
را پاره کرده بود ،کفش هفتمی داشت پاره می شد که رسید
به کنار باغی.
دید دده ســیاهی دارد آفتابه ای را از جوی آبی که پشت
باغ جریان داشت پر می کند.
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قصه خفته خمار و مهری نگار
گردآورنده :ابوالقاسم فقیری
به روایت :جعفر حکیم رابط

مال کیست و آب را برای
مهری نگار از دده پرسید این ِ
چه کسی می بری؟
دده ســیاه گفت :این باغ خفته خمار است و آب را هم
برای او می برم.
مهری نگار گفت :آفتابه را بده که با آن کمی آب بخورم.
آفتابــه را گرفت و بدون آنکه دده ســیاه متوجه شــود
انگشتر دستش را در آن انداخت.
خفته خمار آمد دستش را بشورد متوجه انگشتری شد.
از باغ بیــرون آمد و مهری نگار را با خــود به باغ برد.
وردی خواند و او را به صورت دســتمالی درآورد و در جیب
گذاشت.
هنوز وارد باغ نشــده بود که مادرش گفت :بو میاد .بوی
آدمیزاد میاد .آهای خفته خمار ذلیل مرده بگو ببینم که چه
همراه داری؟
خفته خمار گفت :یک دستمال دارم.
مادر گفت :دستمال را بده ببینم.
خفته خمار وردی خواند و آن را به صورت سوزن بگمی
درآورد.
مادرش گفت :سوزن بگمی را بده که زیر گلویم بزنم.
باز خفته خمــار وردی خوانــد و آن را به صورت جارو
درآورد ولی چون دید مادرش دســت بردار نیســت گفت:
راستش دختری است که او را با خود آورده ام برای خدمت
کاری در عروسی ام.
از همین جا بود که مادر خفته خمار کینه دختر را به دل
گرفت و در پی فرصت بود که کلک او را بکند .فرمان های
عجیب و غریب بــه او می داد مث ً
ال می گفت :برو صحرا را

جارو کن .به طوری که ذره ای خاک بلند نشــود و یا خمره
آب را با ترشــباله (صافی) آب کن .چون نمی توانست که
این کارهای نشــدنی را انجام دهد از ســر عجز به گریه
می افتاد و حاال گریه نکن ،کی بکن!
اینجا بود که خفته خمار از راه می رسید و مطابق دلخواه
مادرش کارها را انجام می داد.
اما مادرش می فهمید و می گفت :این کار ،کار تو نیست،
کار خفته خمار است.
اما بشــنوید روزی مادر خفته خمار دختر را پیش خواهر
خود فرستاد که جعبه قوالی «مطربی» را بگیرد و بیاورد.
از آن طرف به خواهرش سپرده بود که هر طوری هست
دختر را سر به نیست کند.
مهری نگار به طرف خانه خاله حرکت کرد که خفته خمار
بهش رسید و یادش داد که چه بکند و چه نکند!
از جمله گفت :هر دری را که بسته است باز کن .هر در
بازی را ببند .اگر سگی را دیدی بگو :خاله وق ،وق کن.
اگر خار دیدی بگو سوزن بلوری.
راســتی مواظب باش اگر جعبه قوالی را گرفتی ،در آن
را باز نکن.
باری او به طرف خانه خاله خفته خمار روانه شد .آن طور
که خفته خمار یادش داده بود عمل کرد .درهای بسته را باز
کرد .درهای باز را بست .به بوته خاری که سر راهش سبز
شده بود گفت :سوزن بلوری -به سگ گفت :خاله وق ،وق
کن .بعد پیش خاله رفت و جعبه را خواست.
خاله خفته خمار جعبه را آورد و به او داد که مهری نگار
معطلش نکرد و پا گذاشت به فرار.

صدای خاله بلند شد که در بسته بگیرش!
در بسته گفت :من بگیرمش ،هیچ وقت نمی گیرمش .تو
یک عمر من را بســته بودی او حاال من را باز کرده و صدا
کرد :در باز تو بگیرش.
در باز گفت :من یک عمر باز بودم ،حاال من را بســته،
نمی گیرمش!
خاله فریاد کشید :آهای سگ دست کم تو بگیرش!
ســگ گفت :من بگیرمش نمی گیرمش .او من را صدا
کرد خاله وق ،وق کن.
خاله باز فریاد کشید :خار مغیالن بگیرش!
خار گفت :نــه نمی گیرمش .او با محبت مرا خار بلوری
صدا کرد.
ســرانجام مهری نگاری از این مهلکه هم جان سالم به
در برد .حاال به صحرایی رســیده بود وسوســه شد که سر
جعبه را باز کند ببیند داخل جعبه چیست؟
در جعبه را باز کرد .داخله جعبه تعدادی مرد دید در حالی
که دســت هر کدامشان ســازی بود .همگی از جعبه زدند
بیرون و شــروع کردند به زدن .هرچه خواســت آنها را به
داخل جعبه برگرداند دید نمی تواند .اینجا بود که باز شروع
کرد به گریه کردن که خفته خمار از راه رســید و همه آنها
را در جعبه کرد و درش را بست.
مادر خفته خمار وقتی دید این بار هم نقشــه اش بر آب
شد تصمیم گرفت شب عروسی او را از بین ببرد.
شــب عروسی خفته خمار به مهری نگار یاد داده بود که
وارد حجله شــود و از عروس خواهــش کند که برای چند
لحظه لباس هایش را به او وواری (امانت) دهد.
مهری نگار شب عروسی که داماد را به حجله بردند رفت
و لباس عروس را وواری خواست .عروس لباس هایش را به
او داد و مهری نگار هم لباس های خودش را به دختر خاله
خفته خمار پوشاند.
همین موقع بود که فریاد مادر خفته خمار بلند شــد که
مهری نگار قلیــان بیاورد .خفته خمار هم به دختر خاله اش
گفت :می بینی که او گرفتار لباس اســت خواهش می کنم
شما قلیان را ببرید.
دختر خالــه قلیانی چاق کرده برد که ناگهان مادرش از
پشــت به ســرش زد و او را نقش زمین کرد و او را درسته
قورت داد .وقتی متوجه جریان شد فهمید که ای داد و بیداد
چه دسته گلی به آب داده است.
از آن طرف از خفته خمار و مهری نگار بشنوید .آنها هم
زود سوار بر اسب شده فرار کردند .یک وقت متوجه شدند
که عده ای آنها را تعقیب می کنند .خفته خمار مشتی سوزن
بر روی زمین ریخت که دریایی از ســوزن پیدا شد .آنها به
هر جان کندنی بود از سوزن ها گذشتند .این بار خفته خمار
مقداری نمک روی زمین ریخت که دریایی از نمک پدیدار
شــد .پاهایشان که زخم شده بود شروع کرد به سوختن .از
این هم گذشتند.
این بار خفته خمار مقــداری آب روی زمین ریخت که
دریایی شد اینجا بود که آنها دیدند نمی توانند از آب بگذرند.
عجز و التماس مادر و خاله خفته خمار بلند شد :که خاله
جان شما چطور از آب رد شدید؟
خفته خمار گفت :پایمان را روی آن سنگ که می بینید
گذاشــتیم نگو که این سنگ نبود ،تکه ای از کف دریا بود.
آنها همین کار را کردند و همگی غرق شدند.
خفته خمار و مهری نگار هم به باغ آمدند و سالهای سال
در جوار هم به خوبی و خوشی زندگی کردند.
قصه ی ما تموم شد
خاک به سر حموم شد
منبــع :قصه های مردم فــارس -جلد اول-
1349

گردو در مزایجان

پژوهش و نوشته :حسین بهمنی
در بیشتر مناطق کشور نهال گردو قابل کشت است .طبع
این نهال کوهستانی و نیمه کوهستانی است .ارتفاع درخت
گردو به بیش از ســی متر هم می رسد و بعد از پنج سال به
بار می نشیند.
گــردوی بوانات از نظر مقــدار چربی ،طعم ،مغز و درصد
مغز به پوست ،جزو بهترین گردوهای ایران است و به همین
دلیل قیمت باالیی دارد.
گرده افشانی گردو به وسیله باد انجام می شود و به حشره
نیازی نیســت .در مزایجان گردوی کاغذی ،گردوی سوزنی
(گــردوی کن) ،گردوی نوک کالغی و گردوی خوشــه ای
کشت می شود.
خواص گردو:
- 1چوب گردو مقاوم و زیباســت که در ساخت کاالهای
چوبی از جمله کشتی ســازی کارایی باالیی دارد .متأسفانه
در مزایجــان طــی دو مرحله «هفتاد و پنج ســال پیش»
درخت هــای گردوی قطور با قدمت باال قطع شــده اند که
یک ســری به ایتالیا و سری دیگر به انگلیس صادر شده اند.
دو درخــت گردو در مزایجان [کــه در بین مردم به گردوی
بلندو و گردو بزرگو معروف بوده اند] وجود داشته که ساالنه
صد هزار گردو ثمر داشتند ولی متأسفانه این دو درخت قطع
شده اند.
براساس تحقیقات به عمل آمده ،در آن زمان این گردوها
به قیمت هفصد تا تک تومانی فروخته شده اند.
- 2دم کرده برگ گردو برای درمان َورم معده و روده در
صورت استفاده از آن در وان حمام مفید بوده است.
شــادابی پوست بدن پس از اســتفاده از دوش آب گرم،
با دم کــرده برگ گردو حاصل می شــود .بــرگ گردو در
رنگ آمیزی نخ قالی و همچنین رنگ نمودن موی سر مؤثر
می باشد.
- 3مغز گــردو در درمان ســرفه های کهنــه ،افزایش
قــدرت ذهن ،جلوگیری از ورم مفاصــل ،جلوگیری از لخته
شــدن خون ،تنظیم قندخون ،اختــاالت معده ،دندان درد،

شستشوی زخم و پوست ،اســتحکام لثه ها ،تقویت سیستم
ایمنی بدن و کاهش آلزایمر مفید می باشد.

مضرات گردو:
مصرف نامتعادل گردو باعث افزایش وزن ،حساســیت،

جوش زدن ،له شدن دهان و آسیب به دندان ها می شود.
در پایان این نکته قابل ذکر اســت که متأسفانه هر ساله
تعدادی از افرادی که گردو را می ریزند (می تکانند) از باالی
درخت پائین افتاده مصدوم شده و بعضی فوت کرده اند1.
گردوی اُوسال (آب سال):
قبل از فرا رســیدن عید نــوروز خانواده ها اقدام به تهیه
گردوی اُوســال می کنند .برای این کار اوایل اسفند مقداری
گردوی باکیفیت و پوســت کاغــذی را تهیه کرده و در آب
می خیسانند تا پوســت آنها نرم و برای شکستن آماده شود.
پس از بیــرون آوردن گردوها از آب ،آنها را شکســته مغز
گردو را در ظرفی ســردار ریخته و آب نمک و آویشن به آن
اضافــه می کنند و تا عید نوروز صبر می کنند و برای نهادن
در ســفره نوروز و پذیرایی از مهمانان از آن استفاده می شود
و باور دارند که آب سال از روی آن گذشته و تهیه آن سالی
طول کشــیده است .بدین مناســبت بدان گردوی آب سال
می گویند.
***
این هم واگوشکی (چیستان) درباره گردو:
چهار تا کاکو تو یه قوطیجواب :گردو***
پی نویس:
- 1اســتاد کریم بهمنی اخیرا مشغول تکمیل دستگاهی
به نام لرزاننده درخت گردو می باشد .دستگاهی که با شماره
 87509مورخ  1394/9/29ثبت شده توانایی این را دارد که
درخت را بلرزاند که این لرزش سبب می شود که گردوها به
روی زمین بریزد.
منبع:
خاک دامنگیر -آداب و رسوم و فرهنگ مردم مزایجان
نویسنده :حسین بهمنی -چاپ نخست 1400-
ناشر :انتشارات بین المللی نوید شیراز
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ترانه هایی از نجوای شیرازی

ابوالقاسم فقیری

نجما از ســرایندگان ترانه های محلی اســت .اطالعات
دقیقی از او در دســت نیســت .زنده یاد صادق همایونی در
کتاب ترانه های محلی فارس از او یاد کرده است .می گویند
شیرازی است و پسر مردی است به نام میرزا نجم الدین.
داستان زندگی نجما که حالت افسانه دارد به قطع جیبی
با پشــت جلد کاهی به نام «نجوای شــیرازی» در دست
اســت .کتاب دربر گیرنده  9داستان اســت .در این کتاب
نظم و نثر را با هم می بینیم .نظم آمده در کتاب همگی به
صورت ترانه دیده می شود .تعدادی از این ترانه ها را برایتان
برگزیده ایم که می خوانید:
سر راهم دو تا شد وای بر من
رفیق از من جدا شد وای بر من
رفیق از من جدا شد رفت به غربت
به غربت آشنا شد وای بر من
**
نویسم بر در و دیوار خانه
بماند از من مسکین نشانه
اگر پرسند که نجما در کجا رفت
بگو بگریخت از دست زمانه
**
برو با یار بگو یار تو آمد
گل نرگس ،خریدار تو آمد
برو به یار بگو چشم تو روشن
همون یار وفادار تو آمد
**
بر و رویت به گل چون الله ماند
در این عالم به من یک ناله ماند
تکلم در لب شهد گهربار
که روی تو به ماه چهارده ماند
**
گل من می رود چاره ندارم
اگر دستم رسد کی می گذارم
گل من می رود سوی والیت
چکار سازم خدایش می سپارم
**
سفر در پیش دارم من به دنبال
که دستم خم نشد بر گردنت یار
نشد فرصت که راز دل بگویم
دل پرغصه رفتم از بَرت یار
ِ
**
غریبم از غریبان وطن من
گرفته خاک غربت دامن من
اگر ُمردم در این دشت و بیابون
ندارم کس بگیرد دامن من
**
خداوندا تویی ستار عالم
به زخم دل بِنه از غیب مرهم
به حق سرور عالم محمد
که نجما را رهایی ده تو از غم
**
اگر عاشق نباشم از کمر شَ م
شم
به مثل بید مجنون بی ثمر َ
اگر عاشق نباشم از دل و جان
به زندان غمش خونین جگر شم
**
اگر یار مرا دیدی زمانی
بگو انگشتر دستم نشانی
اگر یار مرا دیدی به خانه
بگو یارت سالمت می رسانه
اگر یار مرا دیدی به خلوت
بگو ای بی وفا ،ای بی مروت
برفتی بی وفا یادم نکردی
به کاغذ نامه ای شادم نکردی
**
سرم درد می کنه حالی ندارم
شدم بیمار و غمخواری ندارم
سرم درد می کنه ،یارب تو دانی
سیه بختم در ایام جوانی
**
اال ای باد به فرمانی گذر کن
برو تو یار جانی را خبر کن
بگو اول سالم ،از جان و از دل
دوم بر حال این مسکین نظر کن
**
تو که لعل طال داری به بینی
سردستت بلور است یا که چینی
بده یک بوسه از کنج لبونت
الهی از جوانیت خیر ببینی
منبع :هفت داستان نجوای شیراز -انتشارات
جان قربان

8

آگهی
چهارشنبه  15دی  2 1400جمادیالثانی 1443

کتابفروشی دوستان
معاوضه کتاب کهنه با نو

کتابخانه شخصی شما را خریداریم

http://instagram.com/ketabfrooshi_doostan

پارامونت ،ابتدای خیابان قصردشت ،کوچه2

32338171-09171236039

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034007123مورخ  1400/9/22هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحســین بینا فرزند
محمد به شــماره شناســنامه  260صادره از کازرون به شماره ملی
 2370892781در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  199مترمربع
پالک فرعی  5434از  2075اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی
از  2075اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی کریم
شهریاری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/30 :
/5918م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034006611مــورخ  1400/9/6هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیــه  2تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقــای مظفر دادگر
فرزند احمد به شــماره شناســنامه  902صادره از شیراز به شماره
ملی  2292075733در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 272/62
مترمربــع پالک فرعی  6074از  2082اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  131فرعی از  2082اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی منصور زارع محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند 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 اول1400/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/30 :
/4617م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139560311001023180مورخ  1395/8/10هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پروین صفری کوشکساری
فرزند عسکر به شــماره شناسنامه  3صادره از جهرم به شماره ملی
 2471441963در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  84مترمربع پالک
فرعــی  13233از  2083اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 2083
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی کریم دهقان
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
آﮔﻬﻲ
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/30 :
/4614م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

Jan 5، 2022

سال بیست و هفتم شماره 7384

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001 32309290
32303830-32300337

آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت پژوهش و مهندسی ابوریحان
شماره ثبت  8136شیراز
دستور جلسه :الف) اتخاذ تصمیم درخصوص نقل و انتقال سهام ب) افزایش تعداد هیئت
مدیره و اصالح ماده اساسنامه
ساعت  15مورخ  1400/10/26محل جلسه :شیراز بلوار استقالل ابتدای کوچه  47پالک 5
***
آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پژوهش و
مهندسی ابوریحان شماره ثبت  8136شیراز
دستور جلســه :انتخاب هیئت مدیره ساعت  18مورخ 1400/10/26محل جلسه :شیراز
بلوار استقالل ابتدای کوچه  47پالک 5
دعوت کننده :هیئت مدیره
شرکت پژوهش و مهندسی ابوریحان -مدیرعامل حمید جعفری

آگهی تجدید مناقصه عمومی
نوبت اول1400/10/8 :
نوبت دوم1400/10/15 :
شــهرداری خرامه در نظر دارد براســاس مصوبه
شــماره 6-52ش 1400/به تاریخ  1400/8/26شورای
اسالمی شــهر خرامه نسبت به خرید مجموعه کامل  CNGبا ظرفیت
اسمی  psi 1500تا مبلغ ( 100/000/000/000یکصد میلیارد ریال) شامل کلیه
تجهیزات و تأسیسات الزم و مورد نیاز را از طریق شرکت های مورد
تأیید شــرکت ملی گاز از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا از
کلیه اشــخاص حقوقی مجاز و دارای صالحیــت در این زمینه دعوت
به عمل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه به آدرس شهرستان
خرامه بلوار دانشجو روبروی دانشگاه پیام نور خرامه شهرداری خرامه
به واحد امور قراردادها مراجعه نماید.
-1سایر جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
-2مهلت ارســال پیشــنهادات از تاریخ آگهی به مدت ده روز بعد از
چاپ نوبت دوم می باشد (از تاریخ  1400/10/15الی )1400/10/25
-3متقاضیان می بایســت مبلغ  5/000/000/000ریال را به عنوان سپرده
شرکت در مناقصه به حساب جاری  0105677403009شهرداری خرامه
نزد بانک شــعبه خرامه واریز و یا به صــورت ضمانت نامه بانکی و یا
چک تضمین شده بانکی تهیه و آن را ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.
-5چنانچه نفرات اول تا ســوم حاضــر به انعقاد قــرارداد نگردند
سپرده های آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-6به پیشــنهادات مخدوش و مشروط و فاقد سپرده و یا ارائه شده
خارج از مهلت مقرر ترتیب اثری داده نخواهد شد.
-7شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
شناسه آگهی1250605 :
/5901م الف
امین عوضی پور کشکولی
شهردار خرامه
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311034006812مــورخ  1400/9/11هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی لیال رضائی ششــده فرزند اله داد
به شماره شناسنامه  2278صادره از لنجان به شماره ملی 1170170889
در ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت  119/21مترمربع پالک
فرعــی  5498از  2086اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  147فرعی
از  2086اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی فرزاد
محمدی راد محرز گردیده اســت .لذا به منظــور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت 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.
ﻓﺮاﺧﻮان
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/30 :
/4615م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺎرس در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  2000001054000071و  2000001054000072را ﺑﻪ

آگهی دعوت سهامداران شرکت زرنگار شیراز سهامی خاص به شماره
ثبت  4560و شناسه ملی  10530170924جهت تشکیل مجمع عمومی
فوق العاده
تاریخ انتشار1400/10/15 :
بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شود تا در
جلســه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت  9صبح دوشنبه
 1400/10/27در محل قانونی شــرکت تشکیل می شود حضور بهم
رسانند.
دستور جلسه:
افزایش سرمایه

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقای علی اصغر کاظم پور اصالتا و بــه وکالت از طرف آقای کاوس
حســن لی به استناد وکالت نامه شــماره  131911مورخ 1398/2/31
دفتر  64شــیراز با تسلیم  6برگ استشــهادیه به شماره های یکتای
 140002156244000377و  140002156244000376مــورخ 1400/10/12
دفتر  64شیراز و اقرارنامه های شــماره  138291و  138292مورخ
 1400/10/12که در دفترخانه اســناد رسمی  64شیراز تنظیم گردیده
است مدعی است که تعداد دو جلد ســند مالکیت دفترچه ای هر
کدام ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغچه بخس به پالک
 8486فرعی از  12اصلی واقع در بخش  3شــیراز که در دفتر امالک
 594صفحه  17و دفتر  47صفحه  239به نام نامبردگان ثبت و ســند
مالکیت دفترچه ای به شماره های چاپی  033296سری الف سال 85
و  033295ســری الف سال  85صادر و به مالکین تسلیم شده است،
به علت آتش سوزی اداره مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور
ســند المثنی نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک و
سند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه
و اعتراض خود را کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا
خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت
المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد .در
ضمن متن آگهی با توجه به آرشــیو الکترونیکی و سوابق موجود در
بانک اطالعاتی اداره ثبت اســناد و امالک تنظیم گردیده اســت و
بــا عنایت به از بین رفتن پرونده فیزیکی در حوادث آتش ســوزی
مسئولیت هرگونه معامله با متعاملین می باشد.
/4613م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
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  140060311035003499مــورخ  1400/8/17موضوع
پرونده کالسه شماره  1400114411035000054هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای جواد علی احمدی به شــماره شناسنامه 11
کدملی  5139817462صادره از بوانات فرزند قدمعلی در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  176/19مترمربع به پالک  16/1890مفروز و
مجزی شــده از پالک  16/755واقع در فــارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای ناصر امتیاز
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت 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 اول1400/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/15 :
/4956م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی
خانم صدیقه ستایشــگر فرزند محمدکریم با کــد ملی 2295848229
احترام ًا با توجه به طرح دعوی از سوی آقای مصطفی عابدی به طرفیت
شما با کالســه  1400-891در مرکز داوری ،وقت جلسه رسیدگی در روز
شــنبه مورخ  1400/11/2ســاعت  10صبح برگزار ،با همراه داشتن اصل و
تصویر اســناد ،مدارک و کارت شناسایی در محل مرکز داوری اتحادیه
امالک به نشــانی خیابان قصردشت خیابان سید جمالالدین اسدآبادی
(پوســتچی) روبروی بیمه آسیا حضور بهم رســانید .بدیهی است عدم
حضور مانع از رســیدگی و صدور رأی توسط مرجع داوری نخواهد بود.
(ضمن ًا آقای دکتر بهنام انصافی آذر به عنــوان داور منفرد این پرونده
تعیین گردیده در صورت جهات رد ظرف ( 7هفت) روز جهات مذکور
را به این مرکز اعالم نمایید).
 /4612م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه
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 شماره  140060311035004136مورخ  1400/9/20موضوع پرونده
کالسه شماره  1400114411035000016هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای منصور بهلولی به شماره شناســنامه  1326کدملی 0558350607
صادره از خمین فرزند یارعلی در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت
 207/46مترمربــع به پــاک  16/1898مفروز و مجزی شــده از پالک
 16/753واقــع در فارس بخــش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه 3
خریداری از مالک رســمی خانم پوراندخت امامی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت 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 اول1400/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/30 :
/4616م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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 شماره  140060311035003481مورخ  1400/8/16موضوع پرونده
کالسه شماره  1400114411035000074هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض آقای
تیموری به شماره شناســنامه و کدملی  2360139126صادره از کازرون
فرزند باقر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  220/44مترمربع
به پالک  8/42080مفروز و مجزی شده از پالک  8واقع در فارس بخش
 3حــوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای
منوچهر معصومی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت 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 اول1400/9/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/15 :
/4954م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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دﻓﺘﺮﭼـﻪشــرح
مرحله ای به
ﻣﺮﺣﻠـﻪیک
مناقصهازعمومي
نســبت
اﻗـﺪامنظر
فارس در
مدارس
نوســازي
اداره كل

سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  1400/10/14مي باشد.
مناقصه
نمايد .كليه
دولت
الكترونيكي
تداركات
سامانه
اﺳـﻨﺎدطريق
مشــخصاتوذیل از
ﺑـﻪ
برگزاريﻣـﺬﻛﻮر
مراحل ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻃﺮﻳـﻖ درﮔـﺎه
اقدامﻫـﺎ از
(ســتاد)ﭘﺎﻛـﺖ
ﺑﺎزﮔﺸـﺎﻳﻲ
ﻗﻴﻤـﺖ و
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد
ﺗـﺎ اراﺋـﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ و
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
قیمت و
در تا ارائه
مناقصه و
ﻋـﺪماســناد
تولیدکنندگان و
کنندگان و
تامین
ارزیابی
دريافت
از مرحله
ﺑـﻪ
پيشــنهادﻧﺴـﺒﺖ
ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ،
ﻋﻀـﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠـﻲ
ﮔـﺮان در ﺻـﻮرت
ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ
اﺳﺖ
دفترچهو ﻻزم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 www.setadiran.irاﻧﺠﺎم
آدرس
ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺪت
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد
رﺗﺒﻪ
ﻣﻮﺿﻮع
ردﻳﻒ
بازگشــايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه مذكور به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
اﻋﺘﺒﺎر
)ﻣﺎه(
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه و درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻲ اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در ســامانه مذكور  ،نسبت به ثبت نام در سامانه ياد شده و دريافت گواهي امضاي
ﺗﺎرﻳﺦ
-١
نمايند 1400/.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اقدامﻨﺒﻪ 10/14
روز ﺳﻪ ﺷ
درﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
شركت در
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
مناقصه
جهت
الكترونيكي
1
باشد.
 1400/10/14مي
سامانه روز
مناقصه
ﺳﺎﻋﺖ  14:00روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 1400/10/19
ﺳﺎﻳﺖ :ﺗﺎ
شنبهﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از
سهاﺳﻨﺎد
ارزﻳﺎﺑﻲ و
دردﻓﺘﺮﭼﻪ
درﻳﺎﻓﺖ
انتشارزﻣﺎﻧﻲ
تاريخ ﻣﻬﻠﺖ
-٢ -1
ﭘﺮوژه زﻳﺮﺳﺎزي  ،روﺳﺎزي  ،ﺟﺪول ﮔﺬاري  ،دال ﮔﺬاري و
34.969.219.578
ساعت
:تا
سايت
از
مناقصه
اسناد
و
ارزیابی
دفترچه
دريافت
زماني
مهلت
-2
1400/10/19
یکشنبه
روز
14:00
ﺟﺎري
5
1.748.500.000
 5راه ﺗﺮاﺑﺮي
 -٣ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ،ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺳﻨﺎد و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ  :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14:00روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 1400/10/29
اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﻴﻼب ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ارﺳﻨﺠﺎن
 -3مهلت زماني ارائه فیزیکی ضمانت نامه شرکت در مناقصه  ،تکمیل اسناد و ارائه پيشنهاد قیمت  :تا ساعت  14:00روز چهارشنبه
 -۴زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ 9:00ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ 1400/11/02
1400/10/29
1400/11/02ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎﻛﺖ اﻟﻒ  :ﺷﻴﺮاز ﺧﻴﺎﺑﺎن
درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻬﺖ
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
زمانﺷﻤﺎره
آدرس و
ﺗﻤﺎسپاكت ها:
بازگشايي
-4
روز شنبه
ﮔﺰارصبح
ساعت9:00
7.251.755.823
ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺷﺒﻜﻪ  20ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ داﺧﻠﻲ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻬﺮ
2
ﺟﺎري
3
363.000.000
 5ﻧﻴﺮو
شيراز
:
الف
پاكت
ارائه
و
مناقصه
اسناد
خصوص
در
بيشتر
اطالعات
دريافت
جهت
گزار
مناقصه
دســتگاه
تماس
شماره
و
آدرس
ﻣﻌﺪل ﻏﺮﺑﻲ روﺑﺮوي دﺑﺴﺘﺎن دﻛﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻦ  07132339097اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :
خيابان معدل غربي روبروي دبســتان دكتر حسابي تلفن  07132339097اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت
ﻟﻐﺎﻳﺖ 1400/10/19
1400
/10/14
ﺳﺎﻳﺖ  :از
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از
اسناد اﺳﻨﺎد
دريافتدرﻳﺎﻓﺖ
زمان .زﻣﺎن
١ .1
021 -41934
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
1400/10/19
لغايت
1400/10/14
سايت  :از
مناقصه از
تماس 021 -41934
سامانه  :مركز
در
15:45
ساعت
نقدي)
فيش
يا
نامه
(ضمانت
الف
پاكت
فيزيكي
و
1400/11/06
مورخ
13
ساعت
تداركات
سامانه
در
پيشنهاد:
تســليم
مهلت
آخرين
.2
مناقصه: :
شرح ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮح
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﻛﺎت ﺳﺎﻋﺖ  13ﻣﻮرخ  1400/11/06و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﺎﻛﺖ اﻟﻒ )ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻓﻴﺶ
ﺗﺴﻠﻴﻢ
1400/11/06ﻣﻬﻠﺖ
مورخ .٢آﺧﺮﻳﻦ
شركت
دبيرخانه

 .3زمان بازگشايي پاکتها :شنبه ساعت  10مورخ 1400/11/09
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻘﺪي( ﺳﺎﻋﺖ  15:45ﻣﻮرخ 1400/11/06
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف:
شهركهاي صنعتي فارس تلفن32360570 :
شركت
دانشكده
روبروي
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲزند –
شيراز – بلوار
1400
پزشكي –/11/09
 10ﻣﻮرخ
ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ:
آدرس :زﻣﺎن
.٣
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
ﺗﻤﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎي اﻟﻒ:
اﻃﻼﻋﺎت1456
مركز تماس:
اطالعات تماس دفاتر ثبت نامه ســاير استانها  ،در سايت ســامانه ( )www.setadiran.irبخش " ثبت نام /پروفايل تامين كننده /مناقصه گر"
است.ﺷﻴﺮاز – ﺑﻠﻮار زﻧﺪ – روﺑﺮوي داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ – ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺎرس ﺗﻠﻔﻦ32360570 :
موجودآدرس:
شناسه آگهی1246427 :

اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ:
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس1456 :

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ  ،در ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ) (www.setadiran.irﺑﺨﺶ " ﺛﺒﺖ ﻧﺎم /ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪه /ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ" ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ردﻳﻒ
1

ﻧﺎم ﭘﺮوژه

ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ

ﺧﺮﻳﺪ  130ﺗﺨﺘﻪ ﭼﺎدر ﻛﻼﺳﻲ ﻋﺸﺎﻳﺮي ﺟﻬﺖ ﻣﺪارس ﻋﺸﺎﻳﺮي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس

1400
اول /10/14 :
نوبتﻧﻮﺑﺖ
آگهي آﮔﻬﻲ
1400/10/14
اول :

شناسه آگهی1252971 :

ﺗﻀﻤﻴﻦ

ﻧﻘﺪ

)رﻳﺎل(

1/000/000/000

نوبت/10
دوم /15 :
آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ
1400/10/151400
دوم :
آگهي

ﻣﺪت ﻗﺮارداد

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

2

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد

)ﻣﺎه(

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺪارس ﻓﺎرس

روابط عمومي نوسازي مدارس فارس

9

حواد ث
چهارشنبه  15دی    1400

 2جمادی الثانی 1443

 ۱۷۰۶مبتالی جدید کرونا در کشور
فوت  ۳۴بیمار دیگر

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  ۲۴ساعت
 ۱۷۰۶مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند و
متاسفانه  ۳۴بیمار نیز جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایســنا ،از روز دوشــنبه تا دیروز
 ۱۴دی ماه  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ،یک هزار و  ۷۰۶بیمار جدید مبتال به

کووید ۱۹در کشور شناسایی که  ۳۵۸نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۲۰۰هزار و  ۲۹۶نفر رسید.
متاســفانه در طــول  ۲۴ســاعت ۳۴ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جان باختــگان این بیمــاری بــه  ۱۳۱هزار و
 ۷۳۶نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۶میلیون  ۴۴هزار و  ۲۴۷نفر
از بیمــاران ،بهبــود یافته و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
دو هــزار و  ۴۷۱نفــر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۴۲میلیون و  ۳۸۲هزار و  ۲۳۰آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

 ۱۷استان درگیر سیل و آبگرفتگی
جان باختن  ۶تن در فارس و کرمان

رئیس جمعیت هاللاحمر از امدادرسانی به
بیش از  ۲۰هزار هموطن متاثر از حوادث جوی
در  ۶روز گذشته و در  ۱۷استان کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا ،دکتر پیرحسین کولیوند
با اشــاره به اینکه در  ۶روز گذشــته تا ساعت
 ۷صبح دیروز  ۱۴دیماه ۲۹ ،اســتان کشــور،
متاثــر از برف و کوالک و ســیل و آبگرفتگی
بودنــد ،افزود ۸۷ :شهرســتان در  ۱۷اســتان
آذربایجــان غربی ،اردبیل ،اصفهان ،بوشــهر،
قزویــن ،فــارس ،کرمــان ،کهگیلویــه و
بویراحمــد ،چهارمحال و بختیــاری ،زنجان،
سیســتان و بلوچســتان ،خوزســتان ،خراسان
جنوبی ،لرســتان ،مازندران ،هرمــزگان و یزد
بــه خدمات امــدادی نیازمند بودنــد و در این
اســتانها در مجموع به  ۲۰هــزار و  ۵۲۶نفر
امدادرسانی شده است.
وی گفــت :امدادگــران و نجاتگــران
هاللاحمــر در ایــن مدت بــه متاثــران از
حوادث جــوی در حدود  ۲۵۰منطقه شــامل
 ٤٩شــهر ١٦٨ ،روســتا ١١ ،منطقه عشایری
و  ٣٣محور کوهســتانی خدمترســانی کرده
و عالوه بــر اســکان اضطــراری  ۳۲۳۲نفر
( برپایــی ســه اردوگاه در چابهــار با ظرفیت
 ٥٠٠نفــر و در کنارک با ظرفیــت  ١٠٦نفر)،
به چهار نفر خدمات درمان سرپایی ارائه کرده،
 ۷۳نفــر را به مناطق امن و پنــج نفر را نیز به

Jan 5، 2022

سال بیست و    هفتم

شماره 7384

فارس
فرمانده انتظامی فارس خبر داد:

کشف  ۳۵۵کیلوگرم مرفین در فارس

فرمانده انتظامي اســتان از توقيف يك دستگاه كاميون حامل  355كيلو
مرفيــن در عمليات مشــترك پليس فارس و پلیس مبــارزه با مواد مخدر
فرماندهی کل انتظامی كشور خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در راســتاي طرح مبارزه با ســوداگران مــرگ ،ماموران پليس
مبارزه با مواد مخدر کل انتظامی كشــور با اقدامات فني و تخصصي مطلع
شــدند فردي با يك دستگاه كاميون در حال انتقال يك محموله مرفين از
سيستان و بلوچســتان به سمت شيراز است كه موضوع به صورت ويژه در
دستور كار پليس مبارزه با مواد مخدر فارس قرار گرفت.
وي افــزود :ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان فارس به همراه
عوامــل اعزامی از مرکز عملیات ویژه ناجا پس از هماهنگي با مقام قضایي
به محورهاي مواصالتي اعزام و با برپايي تور ايست و بازرسي موفق شدند
كاميــون حامل مرفين را در ورودي شــيراز شناســايي و با اقدامات فني و
تخصصي آن را توقيف و راننده را نيز دستگير كنند.
فرمانده انتظامي استان عنوان داشت :در بازرسي از اين خودرو  355كيلو
مرفين كه به طرز بســيار ماهرانهاي در قسمت جلو كانتينر (تاج) جاسازي
شده بود ،كشف شد.
ســردار حبيبي با اشاره به اينكه متهم پس از انجام مراحل قانوني روانه
زندان شــد ،گفت :برخورد با سوداگران مرگ و قاچاقچيان و خرده فروشان
مواد مخدر به صورت ويژه در دستور كار اين فرماندهي است.
گفتني است با ارسال نيابت قضایي قاچاقچي اصلي و صاحب بار توسط
پليس مبارزه با مواد مخدر سيستان و بلوچستان در زاهدان دستگير و روانه
دادسرا شد.

یک کشته و  ۷مصدوم در پی برخورد سمند و پیکان
در محور یاسوج -شیراز

مراکز درمانی منتقل کردند.
وی افزود :همچنین  ۶هموطن در ســیل و
آبگرفتگی شهرســتانهای داراب ،المرد ،بیرم،
سیرجان و مهرستان جان خود را از دست دادند.
رئیس جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد:
در عملیات امدادرســانی به متاثران از حوادث
جوی در ایــن مدت ،از  ۲۳۳واحد مســکونی
تخلیــه آب انجام و  ۱۷۵خــودرو نیز از برف و
سیل رهاسازی شد.
کولیوند با اشــاره به اینکه امدادرســانی در
 ٦١شهرســتان متاثر از ســیل و آبگرفتگی در
استانهای سیستان و بلوچســتان ،هرمزگان،
کرمان ،فارس ،بوشــهر ،خوزســتان و خراسان

جنوبی ادامه دارد ،از توزیع  ۳۰۲دستگاه چادر،
 ۱۶۰۱تخته موکت ۳۰۴۵ ،تخته پتو ۱۶ ،هزار
و  ۳۰۳کیلوگــرم نایلون ۹۹۳ ،بســته غذایی،
 ۲۸۱۲کیلوگــرم برنــج ۴۴ ،کیلوگــرم خرما،
 ۱۵۹۰قوطی کنســروجات ۳۰۷ ،شعله والور و
 ۲۴۶۵بطری آب معدنی میــان حادثهدیدگان
خبر داد.
بر اســاس گــزارش پایگاه اطالعرســانی
جمعیــت هاللاحمر ،عملیات امدادرســانی به
متاثران از سیل و آبگرفتگی و برف و کوالک ۶
روز گذشــته در کشور با تالش  ٤٧٩تیم شامل
 ١٩٢٦نیروی عملیاتی هاللاحمر انجام شــده
است.

بین الملل

بارش شدید برف در افغانستان
هفت قربانی گرفت

بارش شــدید برف در افغانستان رفت و آمد را با اختالل مواجه کرد و بر
اثر تصادف چندین خودرو دست کم هفت تن جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایسنا ،مقامات محلی افغانستان دیروز (سهشنبه) اعالم کردند:
در پی بارش شدید برف و وقوع چندین حادثه ترافیکی دست کم هفت تن
کشته شده و  ۲۶نفر زخمی شدند.
در والیــت جوزجان بر اثر برخورد دو خودرو یک نفر کشــته شــده و
 ۱۱نفر زخمی شدند.
در والیت ننگرهار نیز در پی وقوع سه حادثه ترافیکی جداگانه شش تن
جان خود را از دست داده و هشت تن دیگر زخمی شده اند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا ،در غرب والیت هرات نیز
در پــی وقوع یک حادثه ترافیکی هفت نفر مصدوم شــده و در یک مرکز
درمانی بستری شدند.

آتش در پارلمان آفریقای جنوبی
دوباره شعلهور شد

آتش سوزی مهیبی که دو روز پیش در پارلمان آفریقای جنوبی در کیپ
تاون رخ داد و گفته شده بود که مهار شده ،دوباره شعلهور شد.
بــه گزارش ایســنا ،در حالی که نیروهای آتش نشــان در تالش بودند
تا آتش را خاموش کنند ،مجدد شــعله های آتش از پشــت بام ساختمان
به هوا برخاست.
آتش ســوزی اولیه روز یکشــنبه رخ داد و به بخش هایی از ساختمان
پارلمان خسارت جدی وارد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی ،مقامات هشدار داده
بودند که شــعلهور شدن مجدد آتش به دلیل وجود فرشها و کفپوشهای
چوبی در ساختمان امکانپذیر اســت و به همین دلیل برخی آتشنشانها
در طول شــب تــاش کردنــد تــا از وقوع آتشســوزیهای بیشــتر
جلوگیری کنند.

کشته شدن  ۱۴نفر بر اثر رانش زمین
در چین

تعــداد قربانیــان رانش زمین در جنوب غربی چین بــه  ۱۴نفر افزایش
یافته است.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان به نقل از خبرگزاری شــینهوا،
مقامات محلی روز سهشــنبه اعالم کردند که تعــداد قربانیان رانش زمین
که روز دوشــنبه در شهر بیجی استان گوئیژو در جنوب غربی چین رخ داد،
به  ۱۴نفر افزایش یافته است.
به گفته مقامات شهری ،این رانش زمین در یک محل ساخت و ساز در

حوالی ساعت  ۷بعد از ظهر در شهر بیجی رخ داده است.
تا ســاعت  ۲:۰۵بعد از ظهر روز ســه شــنبه ،در مجموع  ۱۷نفر پیدا
شــدند کــه از این تعداد مرگ  ۱۴نفر آنها تائید شــده اســت و  ۳نفر
دیگــر در بیمارســتان تحت درمان هســتند .وضعیت ایــن  ۳مصدوم
پایدار است.
عملیات امداد و نجات پایان یافته اســت و تحقیق درباره علت وقوع
این حادثه ادامه دارد.

بالگرد رژیم صهیونیستی در سواحل حیفا
سقوط کرد

رســانههای بینالمللی شــامگاه دوشنبه از ســقوط یک بالگرد ارتش
رژیم صهیونیستی با سه سرنشین در سواحل حیفا خبر دادند.
بــه گزارش گــروه بینالملل خبرگزاری فارس ،منابع خبری شــامگاه
دوشنبه ( ۳دسامبر ۱۳/آبانماه) گزارش دادند یک بالگرد رژیم صهیونیستی
در نزدیکی سواحل حیفا سقوط کرد.
ابتدا شــبکه خبری الجزیره گــزارش داد بر اثر ســقوط بالگرد نیروی
دریایی رژیم صهیونیستی در نزدیکی سواحل حیفا سه سرنشین آن زخمی
شــدهاند ،اما ساعاتی بعدتر رسانههای صهیونیستی از مرگ  ۲سرنشین این
بالگرد خبر داده و اعالم کردند یک سرنشــین دیگر به بیمارســتان منتقل
شده است.
برخی منابع خبری به نقل از رسانههای عبری گزارش دادند نفتالی بنت،
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در بحبوحه وجود گزارشهایی از سقوط این
بالگرد ،جلسهاش را ناتمام رها کرده است.
رسانههای عبریزبان در ســاعات اولیه وقوع این اتفاق تصریح کردند
ارتش رژیم صهیونیستی با صدور دستورالعملی ،رسانهها را از اطالعرسانی
درباره سقوط یک بالگرد در نزدیکی سواحل حیفا منع کرده است.
شــبکه خبری راشــاتوی فیلمی را از عملیات جستجو و نجات در محل
ســقوط منتشر کرد .خبرنگار این رسانه روســیهای نیز در اولین گزارشها
از حادثه گفت این هواگرد ســه سرنشــین داشت که یک نفر از آنها پیدا و
به بیمارســتان منتقل شــد و جســتجو بــرای یافتن دو سرنشــین دیگر
در جریان است.
رسانههای صهیونیســتی اندکی بعدتر گزارش دادند دو سرنشین دیگر
بالگرد نجات داده شــدهاند ،هر چند وضعیتشان نامشخص است .سرانجام
اعالم شد که این دو نفر کشته شدهاند.
ارتش رژیم صهیونیستی در نخستین ســاعات این حادثه اطالعرسانی
درباره آن را ممنوع اعالم کرد ،اما ساعتی بعد ظاهراً مجوز اطالعرسانیهای
کنترلشده درباره این حادثه صادر شد.
رسانههای صهیونیستی در مورد جزئیات سقوط این بالگرد مذکور اعالم
کردند که این بالگرد با ســرعت زیاد و در حالی که سرنشــینها داخل آن
حضور داشتهاند به داخل آب سقوط کرده است.

ایســنا :مســئول روابط عمومی اورژانــس  ۱۱۵اســتان کهگیلویه و
بویراحمد از یک کشــته و  ۷مصدوم در پی برخورد سمند و پیکان در محور
یاسوج -شیراز خبر داد.
محمدامین نیکویــی در گفت و گو با خبرنگار ایســنا افزود :این حادثه
رانندگی در ســاعت  ۷و  ۱۳دقیقه صبح دیروز سه شنبه  ۱۴دی ماه ۱۴۰۰
به مرکز اورژانس  ۱۱۵یاســوج گزارش شــد که بالفاصله پایگاه اورژانس
 ۱۱۵جاده ای تنگ ســرخ و یک پایگاه اورژانس از یاسوج به محل حادثه
اعزام شدند.
وی با بیان اینکه اولین گروه پرســنل اورژانس  ۱۱۵بعد از سه دقیقه بر
بالین بیماران حاضر شــدند ،اظهار کــرد :در این تصادف که یک خودروی
ســمند و یک خودروی پیکان با هم برخورد شــدیدی داشــتند ،متاسفانه
سرنشــین خودروی ســواری پیکان که خانمــی حدودا  ۵۵ســاله بودند
در دم جان باخت و راننده آن نیز به شــدت مجروح شــد و به بیمارســتان
منتقل شد.
مســئول روابط عمومی اورژانس  ۱۱۵اســتان کهگیلویــه و بویراحمد
تصریح کرد ۶ :نفر سرنشــین خودروی ســمند نیز توسط آمبوالنس های
اورژانس  ۱۱۵بعد از انجام اقدامات درمانی در محل حادثه و تحت پایش به
بیمارستان شهید بهشتی یاسوج منتقل شدند.

رئیس سازمان آتشنشانی شیراز خبر داد:

نجات سه عضو یک خانواده شیرازی
از مرگ براثر گازگرفتگی

رئیس ســازمان آتشنشــانی شــیراز اعالم کرد که بــا حضور بموقع
آتــش نشــانان ،یک مــادر به همــراه دو فرزنــدش از مــرگ براثر گاز
مونوکسیدکربن ،رها شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتشنشانی ،محمدهادی قانع سهشنبه
 ۱۴دی به خبرنگاران گفت :بعد از اطالع رســانی ســاعت  ۱۳و  ۹دقیقه
دیروز ،از بی پاسخ ماندن تماسها و بی نتیجه ماندن تالشها برای ارتباط
با اعضای یک خانواده ســه نفــره ،بالفاصله یک تیــم عملیاتی به محل
اعزام شد.
او اظهــار کــرد :پس از رســیدن ماموران بــه محل حادثــه به دلیل
بســته بودن در واحد مسکونی آتش نشــانان سریعا از طریق نردبان نجات
خود را به بالکن خانه رســانده و ســپس از طریق پنجره به فضای داخلی
ســاختمان وارد شــده و با پیکر نیمه جان یک مادر  ۳۵و دو پســر  ۱۶و
 ۵ســاله مواجه شدند که بر اثر استنشاق گاز مونواکسیدکربن ،نیمه بیهوش
نقش بر زمین شده بودند.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز افزود :نیروهای عملیات در اولین اقدام
پس از درخواست عوامل اورژانس و نیروی انتظامی مشغول انجام اقدامات
احیای اولیه شــدند که بالفاصله پس از حضور عوامل اورژانس هر سه نفر
برای انجام اقدامات تخصصی تر تحویل تیم پزشکی شدند.
قانع خاطرنشان کرد :آتش نشانان پس از جستجو در داخل واحدمسکونی
و اطمینان از عدم وجود شــخص دیگری داخل آن ،به ایمن ســازی محل
حادثــه پرداختنــد و با خاموش کــردن تمام ادوات گاز ســوز و باز کردن
راه هــای ورود و خــروج اکســیژن ،بــه تخلیــه گاز مونواکســید کربن
مشغول شدند.
او ادامه داد :با تحویــل مصدومین به اورژانس و محل حادثه به عوامل
انتظامی و ارائه تذکرات ایمنی به همســایگان و حاضرین در ســاختمان،
آتش نشانان به عملیات خود پایان دادند.
رئیس ســازمان آتشنشــانی شــیراز اعالم کرد که کارشناسان پس از
بررســی ،علت بروز این حادثه را نقص فنی در پکیج و سیستم غیر اصولی
تهویه آن اعالم کردند.

توقيف خودرو قاچاقچي و كشف  194كيلو حشيش

فرمانــده انتظامي اســتان گفت :با تــاش مأموران پلیــس مبارزه با
مواد مخدر شهرســتان نيريز يك ســواري پژو توقيف و در بازرسي از آن
 194كيلو حشيش كشف شد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :دوشــنبه شــب مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان
نيريز هنگام نظارت بر خودروهای عبوری در محور ســيرجان -قطرويه به
يك سواري پژو  405مشكوك شدند و دستور ايست را صادر كردند.
وي افزود :راننــده بدون توجه به فرمان پليس متــواري و پس از طي
مســافتي تعقيب و گريز با توجه به تاريكي هوا و موقعيت جغرافيايي منطقه
خودرو را رها کرده و به سمت باغات متواري شد.
فرمانده انتظامي استان با بيان اينكه در بازرسي از اين خودرو  194كيلو

حشيش كشف شــد ،تصريح كرد :تالش براي دستگيري راننده قاچاقچي
با جديت ادامه دارد.
سردار حبيبي خاطر نشــان كرد :پليس در راستاي برخورد با سوداگران
مرگ و مبارزه بي امان با اين پديده شــوم از هيچ تالش و كوششــي دريغ
نخواهد كرد.

فرمانده انتظامی شیراز خبر داد:

دستگیری  ۸۳متهم تحت تعقیب در شیراز

فرمانده انتظامي شيراز از دســتگيري  83متهم و محکوم تحت تعقيب
طي  72ساعت در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در راستای اجراي حكم قضایي مبني بر دستگيري محكومان متواري
و تحت تعقيب و به جهت حساســيت موضــوع و ممانعت از قانون گريزي
هنجارشــكنان اجتماعي ،اين ماموريت به صورت ويژه در دســتور كار اين
فرماندهي قرار گرفت.
وي ادامه داد :ماموران پليس اين شهرستان با انجام کارهاي اطالعاتی
و پليســي موفق به شناســايي مخفيگاه اين افراد در نقاط مختلف شــهر
شيراز شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان شــیراز بــا بيان اينكــه در این خصوص
مأموران انتظامي با هماهنگي دستگاه قضایي طي چند عمليات غافلگيرانه
موفق شــدند  83نفــر از محكومان و متهمان متــواري و تحت تعقيب را
دســتگير كنند ،گفت :افراد دستگير شــده براي انجام مراحل قانوني روانه
دادسرا شدند.

دستگيري اعضاي باند سارقان مغازه
و کشف  45فقره سرقت

رئيس پليس آگاهي اســتان از دستگيري  11نفر از اعضاي باند سارقان
حرفهای و سابقهدار مغازه و کشف  45فقره سرقت در شیراز خبر داد.
ســرهنگ كاووس حبيبي در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح جزئیات این خبر اظهار داشــت :در پي وقوع چند فقره سرقت
سريالي مغازه توسط باندهای  5الي  6نفره با خودروهاي تيزرو و پالکهاي
متفاوت ســرقتي و جعلي در سطح شهر شيراز ،به لحاظ حساسيت موضوع
شناســایی و دستگیری سارقان در دســتور کار ماموران پایگاه غرب پلیس
آگاهی قرار گرفت.
رئيس پليس آگاهي استان تصریح کرد :در بررسی های اولیه و بازخوانی
پرونده ها مشــخص شد که سارقان به صورت تلفيقي حدود ساعت  4الي
 7صبــح با توجه به خلوت بودن شــهر و تردد کمتر شــهروندان اقدام به
سرقت اجناس از مغازههايي که داراي در برقي بوده را ميكنند.
ســرهنگ حبيبي عنوان داشــت :پس از انجام تحقیقات علمی و فنی
کارآگاهان با انجام اقدامات خاص پلیســی موفق شــدند  11نفر از اعضاي
باند ســارقان مغازه را شناســایی و طی چندین عملیات آنان را در شــيراز
دستگير كنند.
ايــن مقام انتظامي با بيان اينكه متهمــان در بازجویی اوليه به  45فقره
ســرقت مغازه اعتراف کردند ،گفت :در بازرســي از مخفیگاه سارقان يك
هــزار و  400قلم لــوازم يدكي خودرو 30 ،عدد بانــد ،ضبط و چراغ خطر،
 300قوطي كنسرو ماهي 18 ،كيسه برنج 30 ،عدد عطر و ادكلن 10 ،بسته
چاي و خشكبار ،تعدادي لوازم خانگي از قبيل ماشين لباسشويي ،آبگرمكن
و ظروف آشــپزخانه ،چرخ گوشــت ،اتــو برقي و پــرس ،آب ميوه گيري،
ســرخ كن ،كتری برقي ،ترازو ديجيتال 7 ،هزار ثوب پوشــاك 350 ،جفت
كفش 160 ،ليتر روغن 200 ،ليتر چســب بتن 7 ،بوكس سيگار و  20عدد
قليان 10 ،كيلو تنباكو و  2دســتگاه لپ تــاپ و تلويزيون 2 ،تخته فرش و
 7قطعه پالک سرقتي کشف شد.
وي بــا بيان اينكــه متهمان براي اعضاي باند ســارقان مراحل قانوني
تحويل مراجع قضایي شدند ،بيان كرد :برخورد با سارقان به صورت ويژه در
دستور كار اين پليس قرار دارد.

کشف  56وسيله نقليه سرقتي در  9ماه

فرمانده انتظامي کوار از کشف  56دستگاه موتورسيکلت و خودرو سرقتي
در  9ماهه اول ســال جاري در آن شهرســتان خبر داد و گفت :باال بودن
امنيت وسايط نقليه و نصب لوازم ايمني و بازدارنده در کاهش وقوع سرقت
تاثير به سزايي دارد.
سرهنگ سیدرحمان هاشمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبر اظهار کرد :از ابتداي ســال جاري تــا کنون اقدامات
انتظامي و پيشــگيرانه ويژهاي در راستاي کاهش سرقت ،برخورد با سارقان
و کشف وسايط نقليه مسروقه به اجرا درآمده است.
وي افزود :ماموران انتظامي در  9ماهه اول سال  1400با گشتزنيهاي
محسوس و نامحسوس ،کنترل سارقان ســابقه دار و همچنين بهرهگيري
از توانمندي تخصصي پليس موفق شــدند  26دستگاه خودرو و  30دستگاه
موتورسيکلت سرقتي را کشف کنند.
فرمانده انتظامي کوار به دستگيري  10نفر متهم در اين راستا اشاره كرد
و گفت :انجام اقدامات پيشــگيرانه توسط آحاد جامعه اصليترين گام براي
مبارزه با وقوع سرقت است؛ چرا که حتي حرفهاي ترين سارقان نيز به دنبال
سرقتهاي کم دردسر هستند و باال بودن امنيت وسايط نقليه تا حد زيادي
باعث مي شــود که سلرقان از سرقت خودرو و موتورسيکلتهايي که نکات
ايمني را رعايت کردهاند منصرف شوند.

پلمب  10واحد صنفي متخلف در سپیدان

فرمانده انتظامي شهرســتان ســپیدان از پلمپ  10واحد صنفي متخلف
به دليل نداشتن پروانه کسب و عدم رعايت مقررات خبر داد.
ســرهنگ احمد فداکار در گفت و گو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح جزئيات اين خبر بيان كرد :در راســتاي ارتقاء امنيت اجتماعي
و ســاماندهي صنوف فاقد پروانه كســب ،طرح نظارت و كنترل بر اصناف
توســط ماموران اداره نظارت بر اماكن عمومي اين پليس طي  48ســاعت
در سپيدان اجرا شد.
وي اظهار داشت :در همين راستا  20واحد صنفي مورد بازديد قرار گرفت
كــه در جريان اين طرح  10واحد صنفي متخلف به علت نداشــتن پروانه
کســب و عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه پلمــب و براي چند واحد
ديگر اخطاريه صادر شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان سپیدان خاطر نشان کرد :در راستاي ارتقاء
کارآمدي صنوف ،اجراي طرح هاي مشــابه به صورت نوبه اي و فصلي در
دستور کار اين فرماندهي قرار دارد تا مردم با خيال راحت به تهيه ملزومات
خود بپردازند.
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امروز آخرین مهلت ثبت نام در نهضت مسکن
تا کنون دو میلیون و  ۳۹۵هزار نفر در فراخوان
مرحله اول طرح نهضت ملی مســکن نامنویســی
کردهانــد که امــروز  ۱۵دی ماه مهلــت ثبت نام
بــه پایان میرســد و بنا بــر اعالم معــاون وزیر
راه و شهرســازی ،این زمان تمدید نخواهد شــد؛
تــا قبل از پایان دیماه نیــز ثبت نام از افراد مجرد
آغاز میشود.
به گزارش ایســنا ،فرصت ثبت نام در ســامانه
نهضت ملی مسکن که از  ۲۸مهرماه آغاز شده بود
و چند مرحله تمدید شد امروز  ۱۵دی ماه  ۱۴۰۰به
پایان میرســد .محمود محمودزاده ـ معاون وزیر
راه و شهرســازی ـ به ایســنا گفت کــه این زمان
تمدید نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی در حال
برنامهریزی و بررســیهای حقوقی است تا ثبت نام
از افراد مجرد را آغاز کند.
در فراخــوان مرحلــه اول طــرح نهضت ملی
مســکن تا روز  ۱۳دی ماه  ۱۴۰۰تعداد  ۲میلیون و
 ۳۹۵هــزار نفــر در ســامانه این طرح به نشــانی
 saman.mrud.irثبت نام کردهاند.
پاالیش متقاضیان همزمان با ثبتنام در حال انجام
است .پاسخ اولیه تمامی استعالمات از جمله نداشتن
سابقه فرم «ج» ،سابقه مالکیت و تسهیالت بانکی
خرید و ســاخت به طور کامل در سامانه آمده است.
امــکان ثبت نام مجردها تا پایان دیماه
فراهم میشود
تازهترین وضعیت پیشــنهاد ثبتنام مجردها در
طرح نهضت ملی مســکن را از محمودزاده پیگیری
کردیم که گفت :دســتورالعملها و بررســیهای
حقوقی ثبت نام از افراد مجرد آماده شده که مباحث
آن در مجموعــه وزارت راه و شهرســازی در حال
پیگیری اســت .بایــد تاییدیه نهایــی را بگیریم و
انشــاءا ...تا قبل از پایان دیمــاه امکان ثبت نام از
افراد مجرد را فراهم میکنیم.
بنابراین گزارش ،در حــال حاضر ثبتنام بانوان

مجرد باالی  ۳۵ســال ،معلوالن ،بیماران خاص و
نخبــگان علمی وآقایان مجرد باالی  ۴۵ســال در
سامانه میسر است .پس از ابالغ دستورالعمل ،افراد
مجرد میتوانند ثبت نــام کنند اما در زمان تحویل
واحد باید متأهل باشند.
ثبتنام در  ۷۲۶شــهر در حال انجام است و در
 ۶۷۴شــهر هنوز ثبتنام طرح نهضت ملی مسکن
آغاز نشده است .بازگشایی دیگر شهرها برای اجرای
نهضت ملی مسکن نیز در دستور کار قرار گرفته که
طی دو مکاتبه در  ۲۹آبان و  ۲۷آذر امسال نیازهای
مربوط به تجهیز و توسعه سامانه اعالم شده است.
به محض تأمین این موارد آمادگی ثبتنام در تمام
شهرها وجود دارد.
آورده متقاضیــان نهضت مســکن در
تهران  ۱۵۰میلیون تومان
وزیر راه و شهرســازی چند روز قبل گفت :هنوز
به طور دقیق مبلــغ آورده متقاضیان طرح نهضت
ملی مســکن مشــخص نشــده اما فکــر میکنم
متقاضیان شــهر تهــران اگــر  ۱۵۰میلیون تومان
بیاورند میتوانند در این طرح صاحب خانه شوند.

رستم قاســمی همچنین درباره مبلغ اقساط این
طرح گفت :کســانی که امروز ثبــت نام میکنند
قسطشــان دو ســال پس از تحویل واحد شــروع
میشود .یعنی دو ســال آینده مبلغ  ۴یا  ۵میلیون
تومان یــا هر عدد دیگری که هنوز تعیین نشــده
اقســاط باالیی نخواهــد بود .امــروز اگر یک نفر
این وام  ۱۸درصــد را دریافت کند و به طور مثال
 ۵میلیــون تومان بپردازد با توجه به تورم کشــور
ما تا  ۱۵ســال آینده پرداخت اقســاط  ۱۰میلیون
تومان رقم قابل توجهی نیست .ضمن اینکه کاری
میکنیــم تا متقاضیان ،اقســاط را پلکانی پرداخت
کنند .ممکن است کســی که در حال حاضر ۴۵۰
میلیون تومان دریافت میکند در  ۲۰سال آینده ۱.۵
میلیارد تومان پس بدهد ولی اقســاط حتما پلکانی
خواهد بود.
اصالح استعالمهای چهارگانه (سابقه
سکونت ،سابقه مالکیت ،فرم «ج» و تاهل)
بر اســاس اصالحیه آییننامــه اجرایی قانون
ســاماندهی و حمایــت از تولید و عرضه مســکن
مصوب  ۲۴آبان امســال هیأت وزیــران ،فاقدین

ضد و نقیضها درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما

مســکن افراد سرپرســت خانواری هستند که خود
و افــراد تحتتکفل آنان فاقد زمین مســکونی یا
واحد مســکونی بوده و از تاریــخ  ۲۲بهمن ۱۳۵۷
از هیچیــک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای
عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مســکن شامل
زمین ،واحد مسکونی و یا تسهیالت یارانهای خرید
و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
اولویتبندی متقاضیان فاقد مســکن بر اساس
میزان تقاضای متوســط هر اســتان در ســامانه
درخواست مسکن و بر اساس شاخص هایی از قبیل
نداشتن سابقه مالکیت ،مدت زمان سکونت ،میزان
درآمد و تعداد افراد خانوار انجام میشود .بهرهمندی
اشخاصی که مالک واحد مسکونی مشاعی هستند
براســاس متراژ و مرغوبیت در شهرها و روستاهای
مختلف تعیین می شــود .موضوع ایــن بند ظرف
شــش ماه پس از تصویب این آییننامه توســط
وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابالغ می شود.
بر این اساس دستورالعمل مربوط به اولویتبندی
سابقه ســکونت و مالکیت متقاضیان فاقد مسکن و
دارای مالکیت مشــاعی بر اســاس شــاخصهای
تعیین شــده از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین
شــده اســت که پس از تصویب در شــورای عالی
مسکن قابل اجرا خواهد بود.
درخصوص ثبت نــام از افراد مجرد ،طبق اعالم
وزارت راه و شهرســازی در جلســه شــورایعالی
مســکن مورخ  ۲۵آبان امسال ،دستورالعمل مربوط
بــه ثبتنام متقاضیان مجرد از ســوی وزارت راه و
شهرسازی تدوین و پس از تصویب در شورایعالی
مسکن قابل اجرا خواهد بود.
بر اســاس این پیشــنهاد ،متقاضیان مرد مجرد
باالی  ۲۵سال سن میتوانند در طرحهای حمایتی
مســکن ثبتنام کند .همچنین تحویل واحد به آنها
پس از اتمام ساخت و ایفای تعهدات متقاضی منوط
به ارائه عقدنامه رسمی ازدواج است.

تا پایان سال از بورس انتظاری نداشته باشید!
یک کارشــناس بازار ســرمایه ضمن اینکه بر این باور اســت که
نمی توان تا پایان ســال انتظار بازدهی چشمگیری را از این بازار داشت،
تاکید کرد که درحال حاضر شــرایط عمومی بازار سرمایه خوب بوده و
بهترین زمان برای سرمایه گذاری بلند مدت در آن است.
فردین آقابزرگی در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به وضعیت نوسانی
بازار ســرمایه در روزهای گذشــته اظهــار کرد :به نظــر من یکی از
محورهــای اصلی عدم جذابیت بازار ،مقایســه اعداد و ارقام بازدهی در
سال  ۱۳۹۹با سال جاری است .ارقام چشمگیری که برای حدود  ۱۰ماه

قبل بودند و ممکن است باعث شود درحال حاضر عقالنیت ،توجیه پذیری
و فاصله اندک ارزش ذاتی و ارزش روز معامالتی برای برخی سهام داران،
مخصوصا ســهامدارانی که برای کوتاه مدت درحال ســرمایه گذاری
هستند ،خوشایند به نظر نرسد.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت بازار سرمایه در سال  ۱۳۹۹تکرار نشدنی
است ،گفت :باید گفت درحال حاضر شرایط برای سرمایه گذاران بلند مدت
به دلیل اینکه  P/Eفوروراد شــرکت ها کمتر از پنج و متوسط TTM
 P/Eشــرکت ها کمتر از هشت بوده ،مناسب است .چراکه عقالنیتی

بیست و هشتمین مرحله فروش فوقالعاده  ۳محصول ایران خودرو

گــروه صنعتــی ایرانخــودرو بیســت و هشــتمین طرح فــروش فوقالعــاد ه محصــوالت خود را
با عرضه سه محصول در راستای اجرای طرحهای فروش به صورت هفتگی ،از دیروز (سهشنبه  ۱۴دی ماه)
طبق روال به مدت سه روز به مرحله اجرا درآورده است.
به گزارش ایسنا ،ایران خودرو اعالم کرده که در راستای اجرای طرح فروش محصوالت خود به صورت
هفتگی در سهشــنبهها ،این هفته بیست و هشــتمین مرحله از طرح فروش فوقالعاده محصوالت خود را
اجرا میکند.
طرح قبلی (بیســت و هفتمین مرحله طرح فروش فوقالعاده) با چهار محصول ســورنپالس ،راناپالس
سقف شیشهای ،پژو  ۲۰۷دستی سقف شیشهای و دناپالس توربوشارژ اتوماتیک ،دو هفته پیش ( ۳۰آذر ماه)
با مشارکت سه میلیون و  ۵٣١هزار و  ۴۵٧نفر برای  ۵۵٠٠دستگاه خودرو با شانس  ۱به  ۶۴٢برگزار شد.
قرعهکشــی طــرح مذکور شــنبه هفته گذشــته ( ۴دی ماه) برگزار شــد که براســاس آن  ۵٢۵هزار
و  ٩٣٨نفــر برای خــودرو راناپالس پانورامــا ٣٣۶ ،هزار و  ٩٣٧نفــر برای دناپالس توربــو اتوماتیک و
دو میلیون و  ٩۵هزار و  ۶٧۶نفر برای خودرو پژو  ٢٠٧دستی پانوراما با ظرفیت  ١۵٠٠دستگاه برای هریک
از این محصوالت و  ۵٧٢هزار و  ٩٠۶نفر برای سورن پالس با ظرفیت  ١٠٠٠دستگاه شرکت کرده بودند.
حــال ایــن هفته در بیســت و هشــتمین طــرح فــروش فوقالعــاده محصــوالت ایرانخــودرو،
ســه محصول راناپالس سقف شیشهای ،پژو  ۲۰۷دستی سقف شیشهای و دناپالس توربوشارژ اتوماتیک با
موعد تحویل حداکثر سه ماهه و قیمت قطعی عرضه شده است.
متقاضیان این طرح از دیروز به مدت سه روز (تا پایان روز پنجشنبه  ۲۶دی ماه) فرصت دارند با مراجعه
به سایت فروش اینترنتی محصوالت ایرانخودرو به نشانی  esale.ikco.irثبتنام کنند.
مراســم قرعه کشــی برای تعیین مشــتریان نهایی ،طبــق روال شــنبه هفته آینــده (  ۱۸دی ماه)
با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار خواهد شد .پس از قرعهکشی ،اسامی منتخبان از طریق سایت
رسمی فروش محصوالت این شــرکت و ارسال پیامک اعالم خواهد شد .منتخبان این طرح سه روز برای
واریز کامل وجه مبلغ خودرو خود مهلت خواهند داشت.
الزم به یادآوری اســت که مشــتریان برای ثبت نام هیچ وجهی واریز نخواهند کرد و این امکان برای
منتخبان طرحهای قبلی ایرانخودرو که موفق به واریز وجه نشــده اند ،وجود دارد که دوباره بتوانند در این
مرحله از فروش ثبتنام کنند.
محدودیتهای فروش فوقالعاده نیز همچنان در این طرح اجرا میشود و براین اساس شروطی از جمله
اختصاص یک دســتگاه خودرو به هر کدملی ،حداقل فاصله  ۴۸ماهه از خرید (ثبتنام یا تحویل خودرو) از
شــرکتهای ایرانخودرو و سایپا ،نداشــتن پالک فعال انتظامی برای فرد متقاضی ،ارائه گواهینامه معتبر،
تعلق شماره حساب و شماره تماس اعالمی به شخص متقاضی و ...اعمال خواهد شد.

پویش «اهدای کتاب  -اهدای دانایی»
در آبفای استان اصفهان کلید خورد
آبفای اســتان اصفهان در قالب پویش «اهدای کتاب -اهدای دانایــی» از همکاران و عالقه مندان
دعوت می کند کتاب های مازاد و سالم خود را به کتابخانه شرکت اهدا کنند.
در این طرح از همکاران شــاغل ،بازنشسته و تمامی عالقه مندان دعوت می شود با هدف گسترش
فرهنگ مطالعه ،ترویج فرهنگ اهدای کتاب ،غنی ســازی منابع کتابخانه شرکت آبفای استان اصفهان
و در دســترس عموم قرار گرفتن کتاب های بدون استفاده در کتابخانه های شخصی ،کتاب های خود
را به کتابخانه شــرکت اهدا کرده و ضمن بهجای گذاشتن اثری ماندگار از خود ،در گسترش دانش نیز
سهمی داشته باشند.
کتاب های اهدایی توسط کارشناسان مجموعه مورد بررسی اولیه قرار گرفته و از میان آنها کتابهایی
که شــرایط فیزیکی خوبی داشته و همسو با اهداف کتابخانه باشــند ،پذیرش شده و اطالعات آنها در
آرشیو کتابخانه هوشمند شرکت بارگذاری می شوند.
گفتنی اســت کتابخانه هوشمند آبفای استان اصفهان مســتقر در خانه فرهنگ آب واقع در خیابان
فردوســی شــهر اصفهان ،با بهره گیری از فن آوری های روز نرم افزاری و منطبق بر استانداردهای
کتابداری و تحت وب در پورتال داخلی شرکت تعبیه شده است.
همچنین نرم افزار کتابخانه مجهز به بیش از  8000منبع اطالعاتی شــامل  5000نسخه فیزیکی
و بیش از  3000نســخه الکترونیک شــامل  1000نسخه مقاله فارســی 1000 ،نسخه مقاله التین،
 1192نسخه کتاب فارسی در حوزه علوم انسانی و  27نسخه کتاب التین در حوزه صنعت آب و فاضالب است.
عالقه مندان به شرکت در پویش « اهدای کتاب -اهدای دانایی» می توانند کتاب های خود در زمینه های
علمی ،ادبی ،تاریخی ،فرهنگی و تخصصی در زمینه صنعت آب و فاضالب را از طریق تماس با شــماره
تلفن  031-32204014به کتابخانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اهدا کنند.

در بازار حاکم شــده اســت که حکم بر این می کند که نوسان گیری و
نوسان سازی اولویت خاصی در بازار فعلی ندارد.
این کارشــناس بازار سرمایه ادامه داد :بخشــی از خروج سرمایه و
نقدینگی اشخاص حقیقی و ســهام داران خرد متوجه افرادی است که
بازار سال جاری را با بازار ســال گذشته مقایسه می کنند و برای مدت
کوتاهی در این بازار ســرمایه گذاری کرده اند .این درحالی اســت که
درحال حاضر شرایط عمومی بازار خوب است و در میان مدت ،بازدهی
خوبی نسبت به سایر بازارها خواهد داشت.
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ایرالینها :مقصر نیستیم!

در شرایطی که بر اساس قانون مصوب مجلس که از روز دوشنبه برای حملونقل هوایی هم اجرا شد،
قیمــت بلیت هواپیما دوباره چهار درصد افزایش یافت ،شــرکتهای هواپیمایی معتقدند که در این زمینه
مقصر نیســتند و از ســوی دیگر سازمان هواپیمایی درصدد اســت تا به گونهای اقدام کند تا این افزایش
قیمت اعمال نشود.
به گزارش ایســنا ،روز دوشنبه و بر اساس قانون مصوب مجلس عوارض پنج درصدی شهرداری برای
بلیت هواپیما حذف اما به جای آن مالیات بر ارزش افزوده  ۹درصدی تصویب و اعمال شد که بر این اساس
قیمت بلیت هواپیما با افزایش چهار درصدی مواجه شد.
این مســئله باعث شــد تا مردم انتقادات بســیاری در این باره مطرح کنند اما مقصود اسعدی سامانی
– دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی – در گفتوگو با ایسنا اعالم کرد که ایرالینها مقصر این افزایش
قیمت نیســتند و برخی نمایندگانی که همواره نســبت به افزایش قیمت بلیــت هواپیما اعتراض میکنند
با وضع و تصویب این قانون باعث این افزایش نرخ شدهاند.
وی افزود :از روز دوشــنبه نرخ نامه جدید را بر اســاس این قانون روی سایت انجمن قرار دادهایم و اگر
بلیتی خارج از این نرخها فروخته شود ،تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهیم کرد .البته شرکتهای
هواپیمایی با توجه به شناور بودن نرخها میتوانند بلیت هواپیما را در مسیرهای داخلی عرضه کنند اما باید
در نظر داشته باشند که  ۹درصد از این مبلغ بابت مالیات بر ارزش افزوده کسر خواهد شد.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ادامه داد :حدود  ۱۲درصد قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی
ارتباطی به ایرالینها ندارد و مربوط به هزینههایی مانند عوارض و مالیات است که به حساب شرکتهای
هواپیمایی واریز نمیشود.
سامانی با بیان اینکه موافق اجرای مالیات بر ارزش افزوده در حملونقل هوایی نیستیم ،گفت :ایرالینها
بر اســاس قانون مذکور موظف هســتند که مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده نهایی یعنی مسافر
دریافت کرده و به حســاب سازمان هواپیمایی کشوری برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واریز کنند و
این مسئله سبب میشود تا قیمتها در این صنعت باالتر رفته و بیش از پیش به ایرالینها فشار وارد شود.
ایــن اظهارات در حالی صورت گرفته که پیگیریهای خبرنگار ایســنا گویای این مســئله اســت که
همچنان بر ســر افزایش قیمت چهار درصدی قیمت بلیت هواپیما چانهزنیهایی در حال انجام اســت تا با
توجه به اینکه ایرالینها قیمت بلیت هواپیما را در سال جاری یکبار افزایش دادهاند این هزینه را در قالب
آن محاســبه و بهای اضافهای را از مسافر بابت اعمال مالیات بر ارزش افزوده دریافت نکنند .اما آنچه که
مشخص است اینکه ایرالینها پیشدستی کرده و این نرخها را اعمال کردهاند.

ریزش سنگین قیمت طال

قیمت اونس طال پس از ریزش بیش از  ۲۸دالر که دوشــنبه شــب متحمل شد ،در معامالت روز
سه شنبه بازار جهانی اندکی بهبود یافت.
به گزارش ایســنا ،بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با  ۰.۲درصد افزایش ،به  ۱۸۰۴دالر و
 ۴۶ســنت رســید .بهای معامالت این بازار روز دوشنبه تا سطح  ۱۸۳۱دالر و  ۶۲سنت صعود کرد اما
روند معامالت معکوس شد و با  ۱.۵درصد کاهش بسته شد.
در بازار معامالت آتی آمریکا ،هر اونس طال با  ۰.۲درصد افزایش ،به  ۱۸۰۴دالر و  ۳۰سنت رسید.
بهای معامالت این بازار دوشنبه شب  ۲۸دالر و  ۵۰سنت معادل  ۱.۶درصد کاهش یافت و در  ۱۸۰۰دالر
و  ۱۰سنت بسته شد.
به گفته ایلیا اســپیواک ،استراتژیســت ارزی دیلی فارکس گفت :هنگامی که شما رشد بازده اوراق
قرضه را مشــاهده می کنید که جذابیت ضد تورمی یک دارایی را تحلیل می برد ،عجیب نیســت که
ضعیفتر شــدن طال را ببینید .انتظارات برای افزایش نرخ های بهره اواخر ســال  ۲۰۲۱رشد کرد اما
نگرانی های تورمی رشد سریعتری داشتند .بنابراین نرخ های بهره واقعی پایین می مانند و به جذابیت
طال به عنوان پناهگاه امن دارایی در برابر تورم کمک خواهد کرد.
بازده اوراق خزانه  ۱۰ســاله آمریکا روز دوشنبه به باالترین حد در شش هفته گذشته صعود کرد و
سرمایه گذاران انتظار دارند بانک مرکزی مدت کوتاهی پس از تعدیل کامل برنامه خرید اوراق قرضه،
نرخ های بهره را در مارس افزایش دهد .بازده باالتر هزینه نگهداری طال که دارایی بدون بازدهی است
را افزایش می دهد .وانگ تائو ،تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی کرد :اونس طال ممکن اســت در حدود
حمایتی که در سطح  ۱۸۰۱دالر قرار دارد ،تثبیت شود و مقاومت در سطح  ۱۸۱۵دالر را تست کند.

انتقاد تند انجمن فوالد از شرکت بورس کاال
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در نامهای انتقادی به مدیرعامل
شــرکت بورس کاال ایران ،ضمن ابراز اعتراض شدید خود نسبت به
رویه اخیر این شــرکت در مواجهه با واحدهای تولیدی و تشکلهای
صنفی ،ادعا کرد که بورس کاال به لحاظ عدم اطالعرسانی کارشناسی
و در شــأن واحدهــای تولیــدی و همچنین عدم تعامل مناســب با
تشکلهای صنفی ،یکی از تاریکترین دوران خود را سپری میکند.
به گزارش ایسنا ،انجمن فوالد در این نامه با طرح پرسشهایی در
رابطه با شــیوه تعیین قیمت پایه عرضه محصوالت زنجیره فوالد در
بورس کاال ،خواستار پاســخ صریح این سازمان (بورس کاال) به این
پرسشها شده است.
این تشکل صنفی به نارضایتی بخش خصوصی از عملکرد بورس
کاال اشــاره کرده و پرسیده اســت که آیا بورس کاال به جای اینکه
سازمانی مستقل برای بههمرســانی و تعادل عرضه و تقاضا وکشف
قیمت واقعی باشــد ،به ابزاری در راستای قیمتگذاری دستوری نوین
تبدیل شده است؟
در متن نامه سید رسول خلیفهسلطانی -دبیر انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران -به نمایندگی از انجمن خطاب فوالد به حامد سلطانی نژاد-
مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران -آمده است:
"پیرو نامه شماره /۸۶۱ص ۰۰/مورخ  ۱۸آبان  ۱۴۰۰که برخالف
رویکرد تعاملی سابق ،متاســفانه هیچ پاسخی از سوی آن شرکت به
این انجمن واصل نشــده است و از آنجا که بورس کاال که میبایست
در شــفافیت و تعامل حداکثر پیشرو باشد ،در شرایط فعلی به لحاظ
عدم اطالعرسانی کارشناسی و در شأن واحدهای تولیدی و همچنین
عدم تعامل مناســب با تشکلهای صنفی ،یکی از تاریکترین دوران
خود را سپری میکند و با عنایت به اینکه متاسفانه در رویکرد وزارت
جدید صمت ،جلسات مشورتی کمیته تخصصی فوالد با حضور بورس
کاال و تشــکلهای صنفی برگزار نگردیده اســت ،خواهشمند است

در راســتای مواد  ۲و  ۳قانون بهبود محیط کســب و کار در جهت
روشــن شــدن ابهامات فعلی در عملکرد بورس کاال به سواالت زیر
پاسخ فرمایید:
 -۱نحــوه تعیین قیمت پایه شــمش و محصوالت فوالدی ،آهن
اســفنجی ،کنسانتره و گندله ســنگآهن چگونه است؟ چه مرجعی و
متشکل از چه اشخاصی این قیمتها را تایید کردهاند؟ از چه مراجعی
در این خصوص مشورت گرفته میشود؟
 -۲آیا بر اســاس مقررات باال دســتی ناظر بــر عرضه در بورس
کاال ،تعیین قیمت پایه در اختیار عرضهکننده نیســت؟ در رویه فعلی
بورس کاال ،جایــگاه عرضهکننده در تعیین قیمت پایه چگونه تعریف
شده است؟
 -۳آیا در تعیین قیمت پایه شــمش و محصوالت فوالدی ،بقای
شــرکتهای کوچک و متوســط و لزوم تداوم تولیــد آنها در نظر
گرفته میشــود یا صرفا آســانترین راهکارها مبتنی بر قیمتهای
جهانی مدنظر قرار میگیرد؟ بهطور مثال با کدام فرمول محاســباتی،
یک تولیدکننده شمش میتواند با آهن اسفنجی حدود  ٩٠٠٠تومانی،
شمش  ۱۲هزار تومانی (کمتر از قیمت قراضه) عرضه کند؟
 -۴با چه اســتداللی برای قیمت شــمش و محصوالت فوالدی
حداکثر قیمت پایه تعیین میشــود اما هیچ حداقلی برای آن ( با توجه
به بهای تمام شده تولیدعرضه کنندگان کوچک تر) تعیین نمیگردد؟
 -۵ویژگیهــای فیزیکی و آنالیز شــیمیایی اســتاندارد (یا توافق
شــده) برای هر محصــول از زنجیره فوالد چگونه و بر چه اساســی
تعیین میشود؟
در پایان ضمن ابراز تاســف از اینکه رویکــرد مثبت و تعاملی آن
شــرکت در طول سالهای متمادی فعالیت ،طی یک سال اخیر جای
خود را به کــم توجهی به نظرات بخش خصوصی و عدم مشــورت
مســتمر با تشــکلها داده اســت و پیامدهــای آن از جمله تعیین

غیر شــفاف و غیر منصفانه فرمول قیمت های پایه و تغییرات مستمر
آن ،عــدم به روزرســانی و انعطاف الزم در مقــررات بورس کاال در
خصوص تضامین ،تســویه و  ...با وجود گسترده تر شدن فعالیت های
آن و توجه نکردن به تنوع روشهای تولید و تجارت در شــرکتهای
مختلف برای عرضه و معامله در بورس کاال به وضوح قابل مشــاهده
است و موجب نارضایتی بخش خصوصی از عملکرد بورس کاال شده
اســت؛ لذا خواهشــمند است ضمن پاسخ به ســواالت فوق ،صراحتا
مشخص فرمایید که آیا بورس کاال مقرر است سازمانی مستقل برای
به همرســانی و تعادل عرضه و تقاضا و کشــف قیمت واقعی باشــد
یا ابزار دولت در قیمت گذاری دســتوری نوین؟ یا اساســا قرار است
بورس کاال نقش سیاستگذار در تنظیم بازار فوالد را ایفا کند؟ "
رونوشت این نامه برای اعضای هیات مدیره شرکت بورس کاالی
ایران جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی ارسال شده است.

لوازم خانگی قرار است گران شود؟
دبیــرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش  ۳۹درصدی
قیمت نهادههای تولید از ابتدای امســال تاکنون خبر داد و از وزارت
صمت خواست که به قیمت گذاری دستوری برای کاالی نهایی پایان
دهد و به جای آن بر تامین و نظارت بر نهادههای تولید متمرکز شود.
عباس هاشــمی در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :انجمن صنایع
لــوازم خانگی طی نامهای به وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
لیست افزایش قیمت نهادههای تولید از ابتدای امسال تاکنون را اعالم
کرده که میانگین آنها  ۳۹درصد بوده اســت و در این نامه از وزارت
صمت پرسیده شده که آیا کماکان می خواهد به سیاستهای سرکوب
قیمتی و قیمتگذاری دستوری ادامه دهد؟
وی با اشــاره به لزوم تمرکز بر تامین و نظارت بر نهادههای تولید
گفت :امسال قیمت انرژی ،دستمزد ،آب ،مواد اولیه پتروشیمی و فوالد
و کرایــه حمل و نقل افزایش داشــته که در ایــن نامه ضریب تاثیر

هرکدام بر قیمت کاالی نهایی نیز ذکر شده است.
دبیــرکل انجمــن صنایع لــوازم خانگی ایــران با بیــان اینکه
قیمتگذاری دستوری موجب کوچک شدن بنگاهها خواهد شد ،گفت:
در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه الزم است قیمتها
به صورت منطقی تعدیل شــود .اگر هم دولت میخواهد از خریداران
حمایت کند باید با اســتفاده از کارت اعتباری و تخصیص یارانه این
کار را انجام دهد.
به گفته او ،برخی تولیدکنندگان خودشــان قیمتها را باال بردند،
چرا که نمیتوانند واحدها را تعطیل کنند.
وی با بیان اینکه در شــرایطی که مکانیزم عرضــه مواد اولیه از
قیمت جهانی پیروی میکند ،وضعیت کاالی نهایی نیز باید بر همین
اســاس تعیین شود ،تصریح کرد :ســازمان حمایت میگوید قیمت را
مســتقیم تعیین نمیکند ،اما وقتی تولیدکنندگان درخواست افزایش

قیمت میدهند ،چند ماه بررسی آن زمان میبرد و در نهایت با درصد
کمتری از آن موافقت میشود.
هاشــمی افزود :درخواست ما این اســت که قیمت کاالی نهایی
به مکانیزم عرضه و تقاضا واگذار و شرایط رقابت برای تولیدکنندگان
فراهم شــود و دولت بر قیمت و تأمین مواد اولیه نظارت کند؛ چرا که
اگر مواد اولیه با قیمت مناسب و به اندازه کافی به واحد تولیدی برسد،
دلیلی برای افزایش قیمت وجود نخواهد داشت.
دبیــرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه از قانون جدید
درج قیمــت تولیدکننده بر برخی از انواع لــوازم خانگی انتقاد کرد و
گفت :در شــرایطی که قیمــت هیچ چیز ثابت نیســت ،تولید کننده
بایــد هر هفته یا هر ماه قیمت محصــول خود را تغییر دهد .از طرف
دیگر این گونــه اقدامات عموم ًا نتیجه خاصی نــدارد و فقط فضا را
ملتهب میکند.
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مربی تیم فوتبال قشقایی:

مصوبه شورای شهر شیراز می   تواند به بازیکنان انگیزه دهد
ایرنا :مربی تیم فوتبال شهدای قشقایی شیراز
با اشــاره به مصوبه شورای شــهر شیراز در مورد
کمک به تیم   های فجر و قشقایی ،اعالم کرد :این
مصوبه می   تواند گوشــه ای از مشکالت  ۲تیم را
برطرف کند و به بازیکنان انگیزه دهد.
رشــید طهماسبی ســه شــنبه در مصاحبه با
خبرنــگار ایرنا افزود :درصورتــی که این مصوبه
محقق شود شرایط تیم   های فجر و قشقایی بهبود
خواهد یافت و انتظار داریــم دیگر نهادها هم به
کمک این  ۲تیم بیایند.
وی اضافه کــرد :در لیگ فصل جاری با توجه
به لیگ   های گذشته شروع خوبی داشتیم و دیگر
تیم   ها می   آیند که نتایج خوبی بگیرند تا همچنان
خود را در کورس صعود نگه دارند.
طهماسبی با اظهار اینکه تمام بازی   ها سخت
است و چشم انداز باشگاه ما این است که یک عده
جوان رشد کنند و سکوی پرتاب آنها باشیم ،افزود:
باید تغییراتی در زندگی بازیکنان به وجود آوریم تا
آنها بدون دغدغه بازی کنند ضمن اینکه به صعود
هم فکر می   کنیم.
شرایط تیم بهتر می   شود
مربی تیم قشــقایی ادامه داد :هر چه مسابقات
پیش می   رود شرایط تیم ما بهتر خواهد شد و باید
فوتبالــی به نمایش بگذاریم که در شــأن فوتبال
فارس باشد.
او افزود :طی برگزاری مسابقات نیم فصل نقاط
ضعف تیم   ها مشــخص خواهد شد و ما نیز سعی
داریم این نقــاط ضعف را برطرف کنیم زیرا نقاط
قوت وجود دارد و اگر شرایط مالی تیم خوب شود
سعی می   کنیم چند بازیکن تاثیرگذار که بتواند در
روند تیم تاثیر مثبت داشته باشد به خدمت بگیریم.
طهماســبی بیان کرد :هر چــه تعداد تیم   های
فارس در ســطح اول فوتبال کشــور بیشتر باشد

رفتار مســئوالن فارس تغییر خواهد کرد و آنها به
کمک تیم   های شهرشان می   آیند و این امیدواری
وجود دارد تا تیم قشقایی به لیگ برتر صعود کند
و تیم ایمان سبز شــیراز هم از دسته دوم به یک
صعود کند.
توانایی داشتن  ۲تیم در لیگ برتر
وی اضافه کرد :فوتبــال فارس این توانایی را
دارد که  ۲تیم در لیگ برتر داشته باشد تا در کنار
فجر سپاســی دوباره در لیگ برتر به یک قطب
تبدیل شویم.
مربی تیم قشقایی در مورد تیم پارس جم جنوبی
حریف هفته ســیزدهم تیمــش گفت :ما اصال به
این مســئله نــگاه نمی   کنیم که حریــف در رده
چهاردهم جدول حضور دارد زیرا امتیاز   ها بســیار
نزدیک اســت و برای اینکه از قافله صدرنشینی
عقب نمانیم باید تیم خوب پارس جم جنوبی را در
شیراز شکســت دهیم در غیر این صورت آنها از
نظر امتیاز به ما نزدیک خواهند شد و نمی   خواهیم

فاصلــه خود را با صدر جدول زیاد کنیم از این رو
بایــد این تیم جوان را که خوب هم بازی می   کند
شکست دهیم.
مصوبه شــورای شهر شــیراز برای
تیم   های فجر و قشقایی
در جلسه ســی و پنجم شورای شهر شیراز در
یک طرح دوفوریتی با اســتناد به ماده  ۸۰قانون
تشــکیالت شهرداری شــیراز مکلف شد به تیم
فجر شهید سپاسی مبلغ  ۲۰میلیارد ریال و به تیم
قشقایی هم مبلغ  ۱۰میلیار ریال کمک بالعوض
پرداخت شود.
همچنین در این جلســه مقرر شــد برای تیم
فجر سپاســی به ازای هر بُرد در داخل خانه مبلغ
 ۵۰۰میلیون ریال و خارج از خانه  ۷۰۰میلیون ریال
پرداخت کند و در صورت حضور در جمع شش تیم
لیگ برتر در نیم فصل لیک مبلغ  ۳۰میلیارد ریال
و در صــورت قرار گرفتن در جمع  ۶تیم در پایان
لیگ برتر هم مبلــغ  ۵۰میلیارد ریال به تیم فجر

کمک شود.
همچنین برای تیم قشقایی هم مقرر شد برای
هر برد در خانه مبلغ  ۵۰۰مییلون ریال و برد خارج
از خانه مبلغ  ۷۰۰میلیون ریال پرداخت شود و در
صورت قرار گرفتن در جمع ســه تیم نخست در
پایــان فصل مبلغ  ۱۵میلیــارد ریال و در صورت
صعود به لیگ برتــر هم مبلغ  ۳۰میلیارد ریال به
تیم قشقایی کمک شود.
دیدار تیم   های شهدای قشقایی شیراز و پارس
جم جنوبی بوشــهر در هفته ســیزدهم مسابقات
فوتبال دسته یک جام آزادگان جمعه  ۱۷دیماه در
ورزشگاه حافظیه شیراز بر گزار می   شود.
جدول رده بندی
هــم اینک در جدول رده بنــدی پس از انجام
 ۱۲بــازی تیم ملوان انزلی بــا  ۲۴امتیاز در صدر
جــدول جــاری دارد ،تیم   های مــس کرمان و
استقالل خوزستان هم به ترتیب با  ۲۳و  ۲۲امتیاز
دوم و سوم هستند.
همچین تیم قشقایی با  ۲۰امتیاز در رده ششم
جای دارد و با صدر جدول تنها چهار امتیاز فاصله
دارد و تیــم پــارس جم جنوبی هم بــا  ۱۴امتیاز
چهاردهم است.
در رقابت   های فوتبال دسته یک کشور  ۱۸تیم
حضور دارند کــه پس از انجام  ۳۴بازی تیم   های
اول و دوم جدول جــواز صعود به لیگ برتر دوره
بیســت و دوم را کســب خواهند کرد و سه تیم
انتهای جدول هم راهی دسته دوم می   شوند.
تیم   هــای اســتقالل مالثانی اهواز ،شــاهین
شــهرداری بوشــهر و تیم ماشین ســازی تبریز
هم که روزگاری در لیگ برتر حضور داشــتند در
انتهــای جدول قرار دارند و با توجه به اینکه هنوز
 ۲۲بــازی باقی ماند مانده امکان تغییر هم در باال
و هم در پایین جدول وجود دارد.

شفر :کیروش مربی خوبی است
ســرمربی سابق اســتقالل به ســتایش از کارلوس کی روش
پرداخت و از شــانس باالی مصر برای قهرمانی در جام ملت   های
آفریقا گفت.
بــه گزارش ایســنا و به نقــل از  ،masrawyوینفرد شــفر
در گفتوگویی که با ســایت رســمی   االهلی مصر داشــت ،درباره
جام ملت   های آفریقا و شــانس مصر بــرای قهرمانی در این رقابت
بزرگ سخن به میان آورد.

او ابتــدا دربــاره پیروزی تیم ملــی کامرون با هدایــت او برابر
مصــر در جام ملت   هــای آفریقــا  2002گفت :بــازی خوبی بود
و خوشبختانه این ما بودیم که توانستیم به پیروزی دست پیدا کنیم.
در آن زمان یورگن کلوپ ســن و ســال زیادی نداشــت و بازی را
نگاه میکرد.
شفر درباره کی روش گفت :من کیروش را به خوبی می   شناسم.
زمانی که من هدایت اســتقالل را برعهده داشتم کیروش در تیم

قطر جام جهانی را با پول خرید؟
توماس دالینی   ،هافبک سویا و دانمارک از ایده میزبانی جام جهانی فوتبال در قطر انتقاد کرد.
به گزارش ایســنا و به نقل از اســتاندارد ،پیش از این رسانه   ها بارها در مورد نقض حقوق بشر
در قطر در رابطه با کارگرانی که در ساخت استادیوم   ها و زیرساخت   های جام جهانی  ۲۰۲۲نقش
داشــتند ،نوشتهاند .گزارش شــده که بیش از هزاران کارگر مهاجر در قطر در جریان آماده سازی
برای جام جهانی  ۲۰۲۲جان خود را از دست داده اند.
توماس دالینی   ،هافبک ســویا و تیم ملی دانمارک از ایده میزبانی جام جهانی فوتبال در قطر
انتقــاد کــرد و گفت :هیچ یک از ما فکر نمی   کنیم این ایده خوبی اســت اما در حال حاضر همه
چیز به گونه ای تنظیم شــده که به نظر بازیکنان هیچ اهمیتی داده نمی   شود .همه به خاطر پول،
حامی   قطر در این راه هســتند .این یک ایده بد به تمام معناســت و من دوست دارم مسابقات در
جای دیگری برگزار شود.
قطر میزبان جام جهانی  ۲۰۲۲است .رسانه   های خارجی به ویژه انگلیسی   ها انتقادهای زیادی
از رعایت نکردن حقوق کارگران توسط قطری   ها داشته اند.
به گزارش ایسنا ،در این بین ،گزارش تکاندهندهای ،نشان می   دهد از زمانی که قطر در سال
 ۲۰۱۰به عنوان میزبان جام جهانی انتخاب شــده است تاکنون  ۱۲۰۰کارگر مهاجر با ملیتهای
هندی و نپالی جان خود را از دست دادهاند و برآوردها نشان میدهد که تعداد مرگ و میر کارگران
بخش ساخت و ساز در قطر تا زمان برگزاری جام جهانی به  ۴۰۰۰نفر نیز خواهد رسید.
جمعیت کشــور قطر نزدیک به دو میلیون نفر اســت و حدود  ۱.۵میلیون کارگر خارجی نیز در
این کشــور مشغول به کار هســتند .انتظار میرود که مقامات قطری برای برگزاری جام جهانی
در ســال  ۲۰۲۲حدود  ۲۰۰میلیارد دالر هزینه کنند .این در حالی اســت که هزینه برگزاری جام
جهانی  ۲۰۱۴برزیل حدود  ۱۴میلیارد دالر تخمین زده شــده بود .قطر برای اینکه آماده برگزاری
جام جهانی بشود به شدت نیازمند توسعه زیرساختهایی چون ورزشگاه و هتل است.

واکنش جالب سایت اماراتی به درخشش قایدی

سایت اماراتی به درخشش مهدی قایدی در دیدار برابر عجمان واکنش جالبی نشان داد.
به گزارش ایســنا ،االهلــی در جام حذفی امارات با یک گل برابر عجمان به پیروزی دســت
پیدا کرد .مهدی قایدی در این بازی درخشید و تک گل تیمش را به ثمر رساند.
سایت اسپورت امارات بعد از این بازی در ستایش از قایدی نوشت :به او فرصت الزم را بدهید
تا یک بازیکن افسانه ای را داشته باشید.
االهلی با قایدی قرارداد طوالنی مدت امضا کرده اســت با این حــال خبرهایی درباره انتقال
قرضی این بازیکن به فوتبال اروپا به گوش می   رسد.

ملی فوتبال ایران بود و آشــنایی خوبی با این مربی دارم .کیروش
مربی خوبی است و تواناییهای خاصی داد .او باید به بازیکنان مصر
برای موفقیت انگیزه الزم را تزریق کند.
او دربــاره محمد صالح گفت :مصر با صــاح می   تواند در جام
ملت   های آفریقا نتایج خوبی به دســت آورد .در صورت صعود این
تیم به جام جهانی قطعا با صالح که یکی از بهترین بازیکنان جهان
است نتایج خوبی کسب خواهد کرد.

پرسپولیس استحقاق پیروزی داشت

یک پیشکســوت باشگاه پرســپولیس گفت :خط   هافبک پرســپولیس در بازی مقابل تراکتور
دوندگی خوبی داشت و این تیم استحقاق پیروزی در این دیدار را داشت.
حمید درخشــان در گفتوگو با ایسنا درباره پیروزی  ۲بر یک پرسپولیس مقابل تراکتور اظهار
کرد :بازی بدی نبود و هر دو تیم خوب بازی میکردند .تراکتور حریف دست و پا بستهای نبود اما
پرسپولیس برتر بود و توانست از موقعیتهایش استفاده کند .البته یک پنالتی از دست دادند و اگر
آن توپ گل میشد ،بازی به شرایط بهتری میرسید اما در مجموع پرسپولیس خوب کنترل کرد
تا گل نخورد و نتیجه را حفظ کرد.
او ادامه داد :خط   هافبک پرســپولیس در این بازی به نظرم دوندگی خوبی داشــت و استحقاق
پیروزی در این دیدار را داشــت .اتفاق خوب برای پرسپولیس ،تساوی استقالل بود که باعث شد
امتیازات دو تیم بههم نزدیک شــود و این شــرایط خوبی را رقم زده اســت .به این شکل نیست
که اســتقالل همه بازیهایش را پیروز شــود و ممکن اســت بلغزد .حتی در بازی با آلومینیوم با
یک پنالتی مشکوک به گل رسیدند.
درخشــان با بیان این که "امتیازاتی هم که به استقالل بخشیدند باعث شده این تیم در صدر
جدول باشد" بیان کرد :اگر این امتیازات برگردد ،استقالل یک پله سقوط خواهد کرد و پشت سر
پرسپولیس قرار میگیرد .با این وجود فعال بازیها ادامه دارد و ممکن است اتفاقات زیادی بیفتد.
من فکر نمیکنم استقالل فاصلهاش را با دیگر تیمها زیاد کند و مخصوصا در دور برگشت ممکن
است شرایط تغییر کند.
او دربــاره وضعیت تراکتور و عملکرد ســولدو گفت :آنها تیم بزرگی هســتند اما به نظر من
تصمیمات عجیب باعث شــد این تیم در چنین شــرایطی قرار بگیرد .تراکتور اسم بزرگی دارد و
بازی کردن مقابل آنها همیشــه سخت بود .چه مربی خارجی باشد چه نباشد ،بازی کردن با این
تیم چندان تفاوتی ندارد .به نظر من هنوز هم اســم بزرگی دارند اما تصمیم گیریهای عجوالنه
به پیکره این تیم ضربه بزرگی زده است.

خراسانی:

با وجود کمبود اعتبارات هیچ برنامه ورزش روستایی به تعویق
نیفتاده است

رییس فدراســیون ورزش روســتایی و بازیهای بومی   و محلی گفت :چون امکان درآمدزایی
نداریم ،شــرایط فدراســیون به گونه ای اســت که حتی در پرداخت هزینههای جاری و حقوق
کارمندان در مضیقه قرار داریم.
محمدتقی خراســانی در گفت وگو با ایسنا ،درباره زمان برگزاری جام خوشه چین ،اظهار کرد:
متولی برگزاری جام خوشــه چین وزارت ورزش و جوانان است و فدراسیون ورزش روستایی تنها
هماهنگ کننده در اجرای این برنامه است .البته اعتبارات الزم برای برگزاری جام از سوی سازمان
برنامه و بودجه در نظر گرفته شده که ما منتظر تخصیص اعتبارات و مشخص شدن زمان و مکان
برگزاری جام از سوی وزارت ورزش هستیم.
وی همچنین از برگزاری المپیاد خانههای ورزش روســتایی برای نخستین بار در بهمن ماه و
المپیاد دختران ورزش روســتایی و عشــایری خبر داد و گفت :المپیاد دختران ورزش روستایی در
صورت تامین اعتبار با همکاری معاونت توســعه ورزش بانوان وزارت ورزش برگزار خواهد شــد،
البته با توجه به کمبود اعتبارات ،امیدوارم برنامه   های پیشبینی شده قابلیت اجرایی داشته باشد.
خراســانی افزود :با توجه به این که نقش فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی   و محلی
حاکمیتی و اعتبارات آن وابسته به دولت است و امکان درآمدزایی نداریم ،متاسفانه شرایط سختی
برای برگزاری برنامههای پیشبینی شده داریم و حتی در پرداخت هزینههای جاری فدراسیون و
حقوق کارمندان در مضیقه هستیم.
رییس فدراسیون ورزش روســتایی و بازیهای بومی   و محلی در پایان پیرامون این پرسش که
با توجه به مشــکالت اعتباری فدراسیون ،چند درصد در اجرای برنامه   های پیش بینی شده موفق
بودید ،خاطرنشان کرد :با وجود کمبود اعتبارات ،سعی کردیم برنامههای خود را با کیفیت هر چه
بیشتر جلو ببریم و تا به امروز هیچ برنامهای نداشتیم که به تعویق بیفتد.

بخشنامه جدید وزیر ورزش

تعیین تکلیف مدیران باشگاهها برای انتخابات فدراسیونها
وزیر ورزش و جوانان در بخشنامهای ،تکلیف
مدیران باشــگاههای ورزشی را در بخش مردان و
زنان به منظور شرکت در انتخابات فدراسیونهای
ورزشی تعیین کرد.
به گزارش ایســنا ،وزیــر ورزش و جوانان در
بخشــنامه ای بــه تاریخ  ۱۶آذرماه ســال جاری
اعالم کــرد که برابــر بندهــای ( )۶و ( )۷ماده
( )۱۳اساسنامه فدراســیون   های ورزشی ،موضوع
تصویب نامه شــماره /۴۲۰۱۳ت  ۵۵۱۰۲ه مورخ
 ۱۵اردیبهشــت ماه ســال جاری هیات وزیران و
تأییدیه شماره  ۱۰۲/۲۶۶۸۷مورخ  ۱۲تیرماه سال
جاری شورای نگهبان ،مدیران عامل باشگاه   ها در
دو بخش مردان و زنــان از جمله اعضای مجمع
تعیین شده اند.
در این بخشــنامه که به صــورت اختصاصی
در اختیار خبرنگار ایســنا قرار گرفته ،آمده است:
نظر به اینکه مفهوم باشــگاه ورزشــی به موجب
قانون اجازه تأسیس باشــگاه ورزشی و ورزشگاه
توســط مردم با نظارت دولت و آئین نامه اجرایی
آن تعریف و مــورد تصریح مقنن قرار گرفته و به
مؤسساتی اطالق می   شود که برابر مقررات مذکور

نســبت به اخذ مجوز از کمیســیون موضوع ماده
پنج امور باشگاه   های ادارات کل ورزش و جوانان
اســتان   ها (محل فعالیت) اقدام می   کنند ،بنابراین
هرگونه فعالیت ورزشــی حتی در قالب تیم   های
حاضــر در لیگ   هــای کشــوری بدون داشــتن
پروانه فعالیت فاقد وجاهــت قانونی بوده و واجد
اشکال است.
در ادامه این بخشنامه نیز آمده است :با امعان نظر

به مراتب یاد شده و مستند به مقررات توصیفی،
در صورتی مدیران باشــگاه   های ورزشی ،امکان
عضویــت در مجامــع عمومی   فدراســیون   های
ورزشی را دارند که باشگاه تحت مدیریت ایشان
با طی تشــریفات قانونی و اداری ،نسبت به اخذ
مجوز فعالیت از اداره کل ورزش و جوانان استان
مربوطه مبادرت کرده باشــد و مسئولیت حسن
اجرای مفاد این بخشــنامه در خصوص تشکیل

مجامع عمومی   فدراســیون بر عهــده جنابعالی
است.
باید خاطرنشــان کرد ،در مورد تعداد مدیران
عامل باشــگاهها ،ابهاماتی وجود دارد که ایســنا
پیشتر گزارشی را در رابطه با آن منتشر و در آن
مطرح کرد :در بند  ۶عنوان شده است مدیران عامل
باشــگاه   های شــرکت کننده در باالترین سطح
مســابقات باشگاهی مردان کشــور و در صورت
غیبــت یک نفر از بین اعضــای هیات مدیره به
معرفــی مدیرعامل و در بند  ۷نیز اعالم شــده
مدیــران عامل پنج باشــگاه   های برتر باالترین
سطح مسابقات باشگاهی زنان کشور و در صورت
غیبــت یک نفــر از بین اعضای هیــات مدیره
به معرفی مدیرعامل و از بین بانوان ،عضو مجمع
خواهند بود.
نکته قابل طرح در این رابطه مشخص نشدن
سقف و تعداد در مورد تعداد مدیران باشگاه   های
مردان اســت .مســئله دیگــر این اســت که
به چــه علت در مورد مــردان محدودیتی وجود
نــدارد و در مورد زنان این مــورد با محدودیت
مواجه شده است؟

نظر   هاشمیطبا درباره «خوبان عالم»:

تیمملی نان زحمت بازیکنان را میخورد نه جادوگران!

بازگشت ستاره آمریکایی به تیم بسکتبال مهرام

باشــگاه مهرام تهران از بازگشت «دوان سامرز» بسکتبالیســت آمریکایی ،به جمع بازیکنان
این تیم خبر داد.
به گزارش ایسنا ،روز دوشنبه  ۱۳دی  ،۱۴۰۰باشگاه مهرام تهران با انتشاری پستی در صفحه
رســمی   خود ،از بازگشــت «دوان سامرز» بازیکن آمریکایی پست ســه و چهار فصل گذشتهاش
خبر داد.
به این ترتیب« ،ســامرز» که از بازیکنان خارجی خوب فصل گذشــته لیگ بود ،در بازیهای
پلیآف این فصل نیز شاگردان مصطفی   هاشمی   را همراهی خواهد کرد .بازیکن  ۳۴ساله با بلندی
قامت  ۲۰۳سانتیمتری ،در پست سه و چهار برای مهرام بازی خواهد کرد.
ســامرز در فصل گذشــته لیگ به همراه مهرام تهران مقام نایب قهرمانی را به دســت آورد.
او در لیــگ  NBAبرای تیمهای دیترویت پیســتونز ،نیواورلئان پلیکانــز و لسآنجلس کلیپرز
به میدان رفته است.
سامرز دومین بازیکن خارجی مهرام پس از «هولمن» در فصل جاری لیگ برتر خواهد بود.

درخشان:

رئیس پیشــین ســازمان تربیت بدنی معتقد
است که دوره عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال
نقطه ضعف خاصی نداشــته اما دلیلی ندارد که
دولــت به بهانههای مختلف به این فدراســیون
کمک مالی کند.

مصطفی   هاشــمیطبا در گفتوگو با ایســنا
دربــاره ارزیابیاش از نحــوه اداره فوتبال ایران
در دوره عزیــزی خــادم اظهار کــرد :به نظرم
یک روال معمولی طی شده و من نکته منفی خاصی
ندیدهام .من از طریق مطبوعات و رســانه   ها در
جریان کارهای فدراسیون هستم و نقطه ضعف
خاصــی ندیدم .با این حــال در دورههای قبلی
اتفاقاتی مانند قرارداد ویلموتس رخ داده بود که
در دوره عزیزی خادم تکرار نشده است.
او افــزود :االن تیم های ملی مــا خوب کار
میکننــد و همچنین لیگمان در این شــرایط
کرونا برگزار میشود .به همین دلیل نقطه ضعف
خاصی نمیتوانم در کار فدراســیون ببینیم .باید
به یاد بیاوریــم ،یک زمانی بود که امید ما برای
صعود از دور مقدماتی انتخابی جام جهانی از بین
رفته بود .زمان آقای ویلموتس باید چهار بازی را
میبردیم و به مرحله بعد صعود میکردیم که آن
زمان خیلیها میگفتند این امکان پذیر نیســت.

الحمدا ...آن چهار بازی را با اســکوچیچ بردند و
صعود کردند.
رئیس اســبق ســازمان تربیت بدنی درباره
وعده درآمدزایــی  ۱۰۰۰میلیاردی عزیزی خادم
و درخواســت مصطفوی مبنی بــر لزوم کمک
 ۵۰۰میلیون یورویی به فدراسیون فوتبال توسط
دولت تصریح کرد :متاســفانه دولت با کمک به
این و آن خودش را بیچاره کرده است .یک مقدار
زیادی از این گرانی و نابســامانیهای اقتصادی
به خاطر کمکهایی است که دولت به این و آن
میکنــد .با این کار حجم پرداختها را باال برده
و در نتیجه حجم نقدینگی افزایش یافته است.
هاشمیطبا ادامه داد :به نظر من آقای مصطفوی
نظر خودش را گفته است .چرا دولت باید  ۵۰۰میلیون
یورو به فدراســیون فوتبال کمک کند؟ به جای
این کمکها اگر موضوع حق پخش فوتبال حل
شود ،خیلی از مشکالت مالی فوتبال حل میشود.
همچنیــن نمیدانم آن وعــده  ۱۰۰۰میلیاردی

که دادهاند بر چه اساســی بوده است .مشخص
است که این وعدهها ،وعدههای انتخاباتی است
و تحقق یافتنی نیست.
او در پایان درباره مباحث مطرح شده پیرامون
"خوبــان عالم" و اســتفاده از جادوگر توســط
فدراســیون فوتبــال بیان کرد :اگــر جادوگری
تاثیر دارد پــس چرا تیمملــی تمرین میکند؟
شاید یکســری اتفاقات افتاده باشد و از جادوگر
هم اســتفاده شده باشــد اما این اقدامات قطعا
جواب نمیدهد چرا که اگر قرار بود جواب دهد،
پس چه نیــازی بــه اردوی تدارکاتی و تمرین
کردن بود؟ اگر قــرار بود جادوگری جواب دهد،
یک مربی ارزان قیمت و بازیکنان دســته چندم
انتخاب میکردند تا با هزینه کمتر نتیجه بگیرند.
جادوگری و این دســت مسائل تاثیرگذار نیست.
خدا را شــکر ما بازیکنان برجسته و زحمتکشی
در اختیــار داریم و با تالش آنهــا نتایج خوبی
کسب کردیم.
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«ستوران» در تار و پود شیراز
احمد   رضا سهرابی

نمایشــگاه گروهــی نقاشــی
«ســتوران» جمعــه  17دی ماه در
نگارخانه تار و پودر شــیراز گشایش
می یابد.
در این نمایشگاه  24اثر نقاشی از
آیدا صراطــی ،مجتبی اژدری و امیر
فتحعلی نژاد ،تا  27دی ماه در معرض
دید و توجه عالقمندان و دوستداران هنر نقاشی قرار خواهد گرفت.
هنرمندان یاد شــده ،هر ســه دارای کارشناسی ارشد نقاشی از
دانشگاه هنر شیراز هســتند که سالهاست در این زمینه به فعالیت
می پردازند.
این نمایشــگاه ،جمعه  17دی ماه ساعت  16در نگارخانه «تار
و پود» واقع در مرکز اســناد ملی فارس -چهارراه حافظیه شــیراز
گشایش خواهد یافت.

عطاا ...امیدوار درگذشت

عطاا ...امیــدوار هنرمند مطرح
کشورمان شامگاه دوشنبه ( ۱۳دی
ماه) درحالی کــه مدتی با بیماری
مبــارزه میکــرد ،دار فانی را وداع
گفت.
محمــد امین امیــدوار ـ فرزند
این هنرمنــد عرصههای معماری،
عکاسی ،موسیقی و نقاشــی در حالی که از درگذشت پدر حال
مســاعدی نداشت ،در گفتوگویی با ایســنا این خبر را تایید و
خاطرنشــان کرد :پدرم پس از گذراندن دوره بیماری ،متاسفانه
در بیمارستان جان خود را از دست دادند.
او با نامشــخص خواندن زمان تشــییع پیکر عطاا ...امیدوار،
از تالشها برای خاکســپاری این هنرمنــد در قطعه هنرمندان
بهشت زهرا (س) خبر داد.
پسر عطاا ...امیدوار در جملهای کوتاه درباره پدر چنین گفت:
پدرم دوســت همیشگیام بود .یک دوســت واقعی که در تمام
مدت زندگی تکیهگاه و همراه من بود.
عطاا ...امیدوار در ســال  ۱۳۲۵در شهر بافت استان کرمان
متولد شد .تحصیالت ابتدایی خود را در شهر بافت و تحصیالت
دورهٔ متوســطه را در کرمان و پس از آن در مدرســهٔ دارالفنون
تهران به پایان برد .او در ســال  ۱۳۴۵به دانشــکدهٔ هنرهای
زیبای دانشــگاه تهران راه یافت و در ســال  ۱۳۵۱در رشــتهٔ
معماری از دانشگاه تهران فارغالتحصیل شد.
او در ادامه ،به فعالیتهای موســیقی نیــز پرداخت و مجوز
همکاری با برنامهٔ گلها را بدســت آورد .امیدوار در سال ۱۳۵۲
با ســعید هرمزی آشنا شــد و نزد او به فراگیری نواختن تار و
ســهتار پرداخت .قطعاتی با ساز ســعید هرمزی و آواز امیدوار
از آن دوران برجــای مانده اســت .او همچنین از آموزشهای
خواندن اذان در
آوا ِز سلیمان امیرقاســمی نیز بهره برد .وی به
ِ
دستگاههای مختلف موســیقی ایرانی نیز پرداخت و اذانهایی
را با استناد به شــیوههای آوازی در دستگاههای نوا ،همایون و
چهارگاه ضبط کرد .عطاا ...امیدوار تحصیالت دانشگاهی خود را
در فرانسه ادامه داد و از دانشکده معماری بوزار فرانسه با درجهٔ
دکترا فارغالتحصیل شد.
ساخت فیلمهای کوتاه ،خلق آثاری در حوزه نقاشی و برپایی
نمایشگاههای متعددی از «نقاشیهای دیجیتالی» در پاریس و
ایران از دیگر دستاوردهای این هنرمند محسوب میشود.
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«آتش» به خانه چهارم رسید

احمد     رضا سهرابی
Ahmad Reza Sohrabi

چهارمین شــماره از ماهنامه ادبی -هنری آتش با ســردبیری
عبدالرحمان مجاهدنقی به پیشخوان روزنامهفروشیها رسید.
به گــزارش خبرگزاری کتــاب ایران (ایبنا)؛ شــماره چهارم
   ماهنامه ادبی -هنری«آتش» ،بـــا مدیر مسئولی محمد عسلی و
سردبیری عبدالرحمان مجاهدنقی منتشر شد.
این شــماره از آتش با همراهــی نویســندگان ،مترجمان و
شــاعری همچون قباد آذرآیین ،شــاپور احمــدی ،منصور مرید،
محمدعلی اســماعیلزاده ،کاووس حســنعلی ،امیــن رجبیان،
نیلوفر خاکبازانفرد ،حسین رحیمی ،فتاح رنجبر و فاطمه روجایی
گردآوری شده است.
در بخشی از سخن سردبیر آمده است:
«حکایتی اســت آشــنا .حتما خوانده یا شــنیدهاید؛ پادشــاه،
خوشــنویس را احضار کرد و از او خواســت قرآن را با فراغخاطر
و بیهیچ غلط امالیی بنویســد و نــزد او بیاورد .مدتها به طول
انجامید تا کار به اتمام رســید .زیر برق نگاه مشــتاق پادشــاه و
حاضران ،خوشنویس اولین صفحه را گشود ،و اولین آیهای که به
چشم آمد این بود :بسما ...الرحیم.
پس از ســاعتها کار ( از تماس با دوســتان شاعر و نویسنده
و مترجم گرفته تا دریافت مطالب )...منتظر میمانی تا شــمارهای
دیگر منتشــر شــود و حالوت دیدار آن ،از بار سختیها بکاهد و
با امید بیشــتر به دیدار دغدغههای تازه بروی برای آمادهســازی
شــمارهای دیگر و  ...مجله منتشــر میشــود و با تمام اشتیاق
تمام نســخههای آن را برای آنان که به نوعی وامدار مهرشــان
هســتی میفرســتی .هنوز فرصت نکردهای که نگاهی اجمالی
بــر حاصــل کار بیانــدازی که زنگها بــه صــدا در میآیند و
دوسه خطای موجود را که بیتردید مسئولش هستی ،به تو گوشزد
میکنند و »...
«سه داستان کوتاه»« ،چند شعر از منصور مرید»« ،بادامهای

نــارس»« ،دیــداری دیگر از پاریــس»« ،مصاحبــه»« ،نقد و
معرفی»« ،ردپای پیری در ترانههای محلی»« ،ابوحیان توحیدی
شیرازی»« ،مقاالت ادبی»« ،ســایههای سرگردان»« ،شمشیر،
معشوقهی قلم»« ،پدیدهی احتمالی معاصر»« ،کلمات با من کنار
نمیآیند» و «چند شعر از سیاوش بیژنی» از جمله بخشهای این
نشریه به شمار میآیند.
در شــعر تازه «اتفاق» از منصور مرید که در این نشریه منتشر
شده ،میخوانیم:
«میپیمایند /عقربههای ســاعت /ســطوح مــدور اعداد را/
در /شــمارش معکوس /شــیئی /داغ و کروی /گردون شــتاب
و بادرفتــار /بــر /جســمی به دمــای  38درجــه /در فاصلهی
وهم خاموشی رویا /بشتاب/
پنج متر /به ارتفا ِع پنج هزار متر /در ِ
ُگر گرفتند /زغالهای /خاموش خیال /و /تبخیر واژههای نمدار/
حریق واژههاست»
در شرارهها /بلو ِغ هراس /در قبیلهی باد/
ِ
شماره چهارم ماهنامه ادبی -هنری آتش ،در  130صفحه و به
قیمت  50هزار تومان به چاپ رسید.

استاد مجید چیزفهم:

مسئوالن برای بالندگی هنر خوشنویسی سرمایهگذاری کنند
ایرنا :رئیس انجمن خوشنویســان شیراز گفت :متولیان و
مســئوالن فرهنگی باید در هنر خوشنویسی سرمایهگذاری
کنند تا از این طریق شــاهد توســعه و تعالــی فرهنگ افراد
جامعه باشیم.
مجید چیزفهم دانشــمندیان در گفــت و گو با ایرنا اظهار
کرد :اگر ما به دنبال توسعه و ترویج فرهنگ صحیح در جامعه
هســتیم باید به هنر بیشتر توجه کنیم .چراکه بروز مشکالت
و مســائل اجتماعی در زمینههــای مختلف به دلیل فرهنگ
نادرستی است که در وجود افراد جامعه شکل گرفته و نهادینه
شده است.
حل معضالت و آسیبهای اجتماعی با گسترش
هنر
دارنده نشان درجه یک هنری در رشته خوشنویسی ادامه
داد :متأســفانه در چند سال اخیر آن طور که باید به کارهای
فرهنگی و هنری نپرداختهایم و دوری از فعالیتهای شاخص
هنری و فرهنگی مشــکالت و آسیبهای اجتماعی متعددی
را به دنبال داشته است.
چیزفهم افزود :اگر مســئولین و متولیان فرهنگی در این
زمینه سرمایه گذاری کنند به نتایج مطلوبی میرسیم .هرچند
این نوع سرمایهگذاری ممکن است دیر جواب دهد اما بازدهی
و نتایــج مثبت حاصل از این امر نه تنها از بین نمیرود بلکه
موجبات رشد و تعالی افراد جامعه را فراهم خواهد کرد.
وی گفت :با وجود اینکه خوشنویسان برای فعالیت در این
هنر به دنبال ســود مالی نیستند اما حق هنرجویان و فعاالن
در این عرصه نیســت که با مشکالت معیشتی دست و پنجه
نرم کنند و حتی محتاج کرایه رفت و آمدشان باشند.
چیزفهم عنوان کرد :برای رونق و رشد این هنر در جامعه
نیاز است که فرهنگ نظم و ترتیب هنر خوشنویسی در جامعه
گسترش پیدا کند و خوشنویســان هم بحق خود برسند و از
ظرفیت اقتصاد هنر بهرهمند شوند.
عدم تخصیص بودجه کافی به هنر خوشنویسی
این استاد خوشنویسی افزود :متأسفانه یک هزارم اعتبارات
و کمکهایی که به ســایر هنرها میشود به هنر خوشنویسی
تعلق نمیگیرد اما این اتفاق هم نتوانســته باعث دلســردی
و بیانگیزگی خوشنویســان از ادامه فعالیتهایشــان شــود
و هنرمنــدان فعال در این عرصه همواره برای روشــن نگاه
داشتن چراغ این هنر تالش کردهاند.
وی بیان داشــت :انجمن خوشنویســان در کشور از سال
 ۱۳۲۹و با همت ســید حسن و سید حسین میرخانی استادان
برجســته در این عرصه شکل گرفت و این انجمن با قواعد و
قوانین مختلف در قالب دستورالعملها و آیین نامههای تنظیم
شده توسط متخصصین حقوقی ،فعالیتهای خود را آغاز کرد.
چیزفهم عنوان کرد :انجمن خوشنویسان به عنوان یکی از
بزرگترین ،قانونمندترین و منســجمترین انجمنهای هنری
و فرهنگی کشــور به شمار میرود .به طوری که اساسنامه و
تمام برنامههای تشکیالتی و حقوقی خانه هنرمندان ایران نیز
برگرفته از انجمن خوشنویسان کشور است.
وی گفــت :این انجمن از  ۳۸۰شــعبه در کشــور بهره
میبرد که این شــعبهها نسبت به نوع فعالیت ،تعداد هنرجو و
حجم کاری به دو بخش شــورایی و غیرشــورایی تقســیم
میشــوند و میتوان قاطعانه گفت انجمن خوشنویسان شعبه
شیراز که در سال  ۶۸تشکیل و به رسمیت شناخته شده است
به دلیل برخورداری از ویژگیهای خاص و سیاستگذاریهای
منســجم و راهبردی از بزرگترین شعب شــورایی ایران و از

فعالترین و مهمترین شــعبههای کشــور به شــمار میرود
که این امر مهم به دلیل پایهگذاری خوبی که توســط استاد
حمید دیرین صورت گرفته محقق شده است.
رئیس انجمن خوشنویســان شــیراز افزود :در گذشتهای
نــه چنــدان دور از هنرجویــان بســیاری در ایــن انجمن
بهره میبردیم و گاهی اوقات تعــداد هنرجوهای انجمن در
طول سال به سه هزار نفر میرسید اما در حال حاضر به دلیل
عوامل مختلف شاهد افت تعداد هنرجو در این عرصه هستیم.

عوامل مؤثر در کاهش اســتقبال جوانان از هنر
خوشنویسی
وی ادامه داد :در دهه شــصت که هنر خوشنویسی در اوج
بود ،مردم کمتر زمان خود را به موســیقی ،ورزش و فعالیت
در شــبکههای اجتماعی اختصاص میدادند .اما با گسترش
شــبکههای اجتماعی و ابداع ورزشهــای مختلف و متنوع
شاهد تغییر ذائقه جوانان برای گذراندن اوقات خود بودیم.
چیزفهم اضافه کرد :در حال حاضر گســترش شبکههای
اجتماعی ،ابداع انواع ورزشها و فعالیت در عرصه موســیقی
بــرای جوانان ،عالقه مندی و جذابیت بســیاری ایجاد کرده
است .به طور کلی تفریحات و سرگرمیهای مختلف موجب
کمرنگ شدن و به حاشیه رفتن هنر خوشنویسی شده است.
وی گفت :شیوع بیماری کووید  ۱۹و گسترش این بیماری
هم باعث کاهش تعداد قابل توجهی از هنرجویان شد و تعداد
هنرجویان را از  ۳۰۰۰نفر به  ۴۰۰نفر در شرایط کنونی رساند.
البته ســال  ۹۸پس از شــیوع کرونا تعداد هنرجوهای ما به
 ۲۵۰نفر رســید اما با بهتر شــدن شــرایط ایــن بیماری،
افراد بیشــتری برای آموزش خوشنویســی بــه این انجمن
مراجعه کردند.
این هنرمند پیشکســوت اضافه کرد :از آنجا که هنرمندان
خوشنویسی بسیار صبور و سازگار هستند در دوران کرونا هم
توانســتند خود را با این شرایط وفق دهند .با این حال انتظار
میرود که مسئولین فرهنگی برای حل مشکالت هنرمندان
فعــال در این عرصه گوشــه چشــمی به این هنر شــریف
داشته باشند.
نقش خوشنویسی در افزایش اعتماد به نفس
وی بــا بیان اینکه هنر خوشنویســی همــواره به عنوان
یک هنــر نجیب ،پاک و معنوی شــناخته میشــود ،گفت:
خوشنویســی هنری اسالمی است و حتی میتوان گفت هنر
ــبد سایر هنرها محسوب میشود .این
خوشنویسی ُگل َس َ
رس َ
هنــر در تمام دوران و ایام حالت معنوی خود را حفظ کرده و

تاکنون خدشهای به این هنر وارد نشده است و جزو هنرهایی
به شمار میرود که همیشــه در دسترس است و نیاز به ابزار
خاصی ندارد.
چیرفهم اضافه کرد :معموال برای نگاشــتن جمالت کوتاه
و کلمات قصار ،آیات قرآن و اشــعار شــُعرای معروف یا هر
مطلبی که خاصیت هنری و فرهنگی داشته باشد و در جامعه
تأثیرگذار باشــد از هنر خوشنویســی بهره گرفته میشــود.
در حقیقــت جمالت با معنای نکوهیده و ناپســند هیچ گاه با
خط خوش نوشته نمیشوند.
وی افــزود :آموزش و یادگیری ایــن هنر میتواند کمک
شــایانی به شکلگیری شخصیت افراد در سنین مختلف کند
و تمام اقشار جامعه میتوانند به این هنر بپردازند و از مزایای
این هنر بهرهمند شوند.
چیزفهم افزود :هنر خوشنویسی نقش بسزایی در افزایش
اعتماد به نفس افراد دارد .بســیاری از افرادی که تحصیالت
عالیــه دارند به دلیل عــدم توجه به زیبانویســی در دوران
تحصیالت و به ویژه دوره ابتدایی از خط خوبی بهره نمی برند
و همین مسئله موجب سرخوردگی و خجالت آنها میشود.
وی عنــوان کرد :یک شــاخصه مهم بــرای افرادی که
قــدم در وادی هنر خوشنویســی میگذارند این اســت که
میتوانند از این هنر برای ایجاد و شکلگیری شخصیت خود
بهره بگیرند.
رئیس انجمن خوشنویسان شیراز گفت :خوشنویسان افراد
آرام ،منظم و خوشپیمانی هستند و همیشه با نرمش و متانت
رفتار میکنند مبنای کار خوشنویســان نظم و ترتیب اســت
که این ویژگی در زمــان فعالیت فرد در این هنر در وجود او
نهادینه میشود.
چشم شیشه ای

معاون ارشاد فارس خبر داد:

برگزاری دومین رپرتوار تئاتر خیابانی
سردار عشق در شیراز

ایســنا :معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی فارس از برگزاری دومین رپرتوار تئاتر خیابانی سردار عشق
در شیراز خبر داد.
بهروز مرامی جدیدی سهشنبه  ۱۴دی در جمع خبرنگاران افزود:
در این رویداد که اماکن مذهبــی ،فرهنگی و تاریخی پذیرای آن
خواهند بود ،گروههای هنری وابسته به کانون تئاتر خیابانی استان
فارس نمایشهایی را با درونمایه پاسداشــت ســردار شهید حاج
قاسم سلیمانی ،اجرا خواهند کرد.
او گفــت :هنرمندان هنرهای نمایشــی شــیراز ،بــا اجراهای
نمایشهای خیابانی یاد و نام سردار عشق ،را گرامی خواهند داشت.
سید علیرضا موسوی ،مدیر کانون تئاتر خیابانی فارس نیز گفت:
این رویداد برای دومین ســال پیاپی ،از  ۱۵تا  ۲۰دی ماه جاری در
برخی اماکن گردشگری شیراز همچون گذر حافظیه ،مسجد وکیل،
ارگ کریم خانی ،دروازه قرآن و ...اجرا خواهد شد.

محمدحسین صفارهرندی
رئیس شورای نظارت بر صداوسیما شد

در جلسه شورای نظارت بر سازمان صدا وسیما با رای اعضای
شــورا محمد حســین صفار هرندی به   عنوان رئیس و محمد جواد
الریجانی به   عنوان نایب رئیس شورا انتخاب شدند.
به گــزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از پایگاه اطالع رســانی
شــورای نظارت بر ســازمان صدا و ســیمای جمهوری اسالمی
ایران ،در این جلســه ضمن معارفه حجت االســام و المسلمین
محمــد مصدق ،محمد حســین صفــار هرنــدی و محمد مهدی
اســماعیلی که اخیــراً به احکام روســای قوه قضائیــه و مجریه
به عنوان نمایندگان جدید این قوا در شــورای نظارت بر ســازمان
صدا و سیما انتخاب شــدند ،انتخابات هیأت رئیسه شورا با حضور
تمامی اعضا برگزار شد.
در این جلســه محمد حســین صفار هرندی بهعنوان رئیس و
محمــد جواد الریجانــی بهعنوان نایب رئیس شــورای نظارت بر
سازمان صدا و سیما انتخاب شدند.
در حال حاضر محمد جواد الریجانی و حجت االســام محمد
مصدق بهعنــوان نمایندگان قــوه قضائیه ،محمد حســین صفار
هرندی و محمد مهدی اســماعیلی بهعنوان نمایندگان قوه مجریه
و بیژن نوباوه وطن و ســید احســان قاضی زاده هاشمی بهعنوان
نمایندگان قوه مقننه ،اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما
را تشکیل میدهند.

پایان سومین کنگره شعر خاتم سلیمانی
در شیراز

ایســنا :آییــن پایانی کنگره بینالمللی شــعر خاتم ســلیمانی
بعد از ظهر دیروز سهشــنبه  ۱۴دیماه در سالن شهید دستغیب حرم
مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد.
آییــن پایانی کنگره بینالمللی شــعر خاتم ســلیمانی با حضور
غالمعلی حدادعادل و جمعی از شــعرا و ادیبان ملی و اســتانی در
حرم مطهر حضرت شاهچراع(ع) برگزار شد.
در این آئین پنج تن از شــاعران منتخب در بخش مســابقه و
شــاعران برگزیده کودک و نوجوان شــعرخوانی کردند و ســپس
غالمعلی حداد عادل به ایراد سخن پرداخت.
اجرای ســرود  ۱۴۰۰سردار ســلیمانی که در آیین گشایش در
کیش هم رونمایی شده بود ،با شعری از میالد عرفانپور و صدای
حاج صادق آهنگران بخشی از این مراسم بود.
رونمایی از ســومین کتاب کنگره بینالمللی شعر خاتم سلیمانی
نمایش فیلمهای شاعران فارسی زبان از اقصی نقاط کشور و جهان
و اهدای هدایای منتخبان از دیگر بخش های این آئین بود.
به گزارش ایســنا ،اولین دوره این کنگــره همزمان با دهمین
روز از شهادت شهید ســلیمانی در سال  ۱۳۹۸و دومین دوره این
کنگره نیز ســال گذشته همزمان با نخستین سالگرد این شهید در
شهر شیراز برگزار شد و سومین دوره این کنگره نیز در شهر شیراز
برگزار شد و متقاضیان شرکت در این جشنواره فرصت داشتند آثار
خود را تا  ۳۰آذرماه ماه به دبیرخانه ارسال کنند.

