با عصر آنالین ما را دنبال کنید

استاندار فارس:

گر آنها که
می گفتمی کردمی!
محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

https://asremardom.ir

احیای تاالبهای فارس
باید علمی و جهادی باشد

پژوهش در میراثهای
جهانی فارس تعطیل است
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مقام معظم رهبری :

خانم الزواوی ،سفیر جدید
فلسطین در ایران
سلام الـزواوی ،سـفیر جدیـد فلسـطین
در تهـران در برابـر رئیـس تشـکیالت
خودگـردان بـه عنـوان سـفیر در ایـران
سـوگند یـاد کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سلام الـزواوی ،دختـر
صلاح الـزواوی سـفیر سـابق فلسـطین
در تهـران اسـت کـه بـه عنـوان سـفیر
جدیـد بـرای ماموریـت در تهـران انتخـاب
و معرفـی شـده اسـت .وی شـنبه شـب در
برابـر محمـود عبـاس ،رئیس تشـکیالت خودگردان فلسـطین سـوگند
یـاد کـرد .
ایـن مراسـم در مقـر اقامـت محمـود عبـاس در امـان پایتخـت اردن
برگـزار شـد .مهـدی شـکیبایی قائـم مقـام جمعیـت دفـاع از ملـت
فلسـطین در توییتـی نوشـت :سلام الـزواوی ،دختر صالح الـزواوی،
سـفیر سـابق فلسـطین در تهـران ،هفتـه آینـده کارخـود را بـه عنـوان
سـفیرجدید فلسـطین در تهـران آغـاز می کنـد.
وی تصریـح کـرد :او  ۱۸سـال اسـت کـه بـا پـدرش در تهـران زندگـی
می کنـد.

مذاکره ،صحبت و تعامل با دشمن در مقطعی
به معنای تسلیم شدن نیست
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خواست خدايي عضو شورای شهر شیراز:

موضوع بالتکلیفی برخی مدیران
شهری بررسی شود
در جريان سفر استاندار فارس
به شهرستان بيضا مطرح شد:

شهرك صنعتي دارويي بيضا
در سال آينده آماده واگذاري
به متقاضيان مي شود
کالهبرداری  3میلیاردی
با وعده اقامت در کشور خارجی

رئیسی در مجلس:

خط قرمز ما سفره مردم
بوده و هست

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی
شیرازتشریح کرد:

آخرین وضعیت ویروس کرونا
در فارس

2

قاچاق ارزان شد ،تولید گران!

قالیباف:

تالش مجلس و دولت
تحقق رشد  ۸درصدی
در اقتصاد است

شهردار شیراز تأکید کرد:

خانه های تاریخی باید حفظ شوند

شهردار :

صندوق پروژه عمرانی در شهرداری شیراز راه اندازی می شود
زهرا جعفری

سـهام ایـن صنـدوق در بـورس ارایـه خواهـد شـد،افزود
:آورده شـهرداری درایـن صنـدوق زمین،پروانـه وسـایر
خدمـات مرتبـط خواهـد بـود.وی تصریـح کـرد:راه اندازی

ایـن صنـدوق موجـب جـذب سـرمایه های خـرد نیـز
خواهـد شـد.اصنافی خاطرنشـان کرد:بـه زودی فراخـوان
عمومی ایـن صنـدوق اعلام خواهـد شـد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس :

تمامی ساختمان ها باید از مجریان ذی صالح استفاده کنند
زهرا جعفری

رییـس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان
فـارس گفـت :بـر اسـاس متـن صریـح قانـون،
تمامی سـاختمان ها بایـد از مجریـان ذی صلاح
اسـتفاده کننـد.
مجتبـی زوربخـش در حاشـیه برگـزاری میز خدمت
ویـژه بسـیج مهندسـین کـه بـا عنـوان ((بـه نیـت
حـاج قاسـم)) برگـزار شـد ،خاطرنشـان کـرد :بـا
توجـه بـه مصالـح گرانقیمتـی کـه در حـال حاضـر
در سـاختمان ها اسـتفاده می شـود بایـد ابنیه هـا را
بـه صـورت تخصصـی در برابـر فرسـایش و سـوانح
طبیعـی ماننـد نیـروی زلزلـه مقـاوم سـازی کـرد.
وی افزایـش عمـر مفیـد سـاختمان ها را یکـی از
برنامه هـا و اهـداف کلـی نظـام مهندسـی عنـوان
کـرد و افـزود :برخـی از مشـکالت بـه دلیـل عـدم
تعامـل مهندسـین و شـهروندان بـا دسـتگاه های
خدمـت رسـان روی می دهـد و ایـن در حالـی
اسـت کـه هـدف مشـترک همـه مـا برخـورداری

از سـاختمان هایی شایسـته و درخـور شـهروندان
فرهنـگ مـدار شـیراز و هـم اسـتانی های فهیـم
اسـت.
او در بخـش دیگـری از سـخنانش از میز خدمت به
عنـوان راهـکاری سـودمند بـرای پیشـرفت و تعامل
یـاد کـرد و افـزود :پنل هایـی نظیـر میـز خدمـت
امـکان گفتگـوی مسـتقیم مسـئولین و مدیـران بـا
جامعـه هـدف را فراهـم آورده و فرصـت مناسـبی
اسـت کـه از نظـرات شـهروندان بهـره منـد شـویم؛
چـرا کـه نظـرات شـهروندان زمینـه سـاز افزایـش
انگیـزه ،حـذف موانـع و همـوار سـازی فرایند هـا
است.
زوربخـش در ادامـه بـه قابلیت هـای سـازمان
متبوعـش بـرای خدمـت رسـانی بـه جامعـه اشـاره
کـرد و گفـت :سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان
اسـتان فـارس بـه عنـوان یـک تشـکل حرفـه ای و
قـوی تریـن هسـته تخصصـی ،بـا پتانسـیل های
خوبـی کـه از آن برخـوردار اسـت ،غیـر دولتـی

بـوده کـه ایـن موضـوع بـرای پروژه هـای عمرانـی
و فرایندهـای مهندسـی کـه در سـطح جامعـه اجـرا
می شـود ،فرصـت ویـژه ای محسـوب خواهد شـد.
رییس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان فارس با
اشـاره بـه برخـی از کارکردهـای میزخدمـت تصریح
کـرد :در بسـیاری مـوارد مهندسـین در جامعـه بـا
نـکات مهمی روبـرو می شـوند کـه نیازمنـد توجـه
و تمرکـز از سـوی دسـتگاه های ذیربـط اسـت .بـر
همیـن اسـاس بـا برقـراری ارتبـاط دوسـویه ،بـه
ایـن گونـه درخواسـت ها رسـیدگی شـده و ضمـن
اطلاع رسـانی فرآیندها ،در راسـتای شـأن بخشـی
و افزایـش اقتـدار مهندسـین گام برداریـم.
ایـن مقـام مسـئول در پایان بازگشـت ارجـاع نظارت
بـه سـازمان نظـام مهندسـی را اقدامی ارزنـده
از سـوی شـهرداری شـیراز برشـمرد و از تـداوم
برپایـی میزهـای خدمـت بـا هـدف برخـورداری از
خـرد جمعـی در راسـتای خدمـت رسـانی بـه جامعه
مهندسـین و عمـوم شـهروندان خبـر داد.

دیدار باقری با مورا و مذاکرهکنندگان ارشد سه کشور اروپایی در وین
مذاکـره کننـده ارشـد کشـورمان در ویـن بـا انریکه مـورا ،معـاون دبیرکل سـرویس
اقـدام خارجـی اتحادیـه اروپـا و مذاکرهکننـدگان ارشـد سـه کشـور اروپایـی
دیدار کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در ادامـه رایزنیهـای دور هشـتم مذاکـرات ویـن ،عصـر دیروز
دیدارهایـی میـان انریکـه مـورا معـاون دبیـرکل سـرویس اقـدام خارجـی اتحادیـه
اروپـا ،مذاکرهکننـدگان ارشـد سـه کشـور اروپایی و علـی باقری مذاکرهکننده ارشـد
جمهـوری اسلامی ایران در هتـل کوبـورگ ویـن برگـزار شـد.
رایزنیهای کارشناسی نیز در فرمتهای دو و چندجانبه همچنان ادامه دارد.

شرکت نمایشگاههای بینالمللی
فارس برگزار میکند
پست الکترونیکinfo@farsfair.ir :
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 ۶نماینده ایران در لیست بهترینها قرار گرفتند
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شـهردار شـیراز از راه انـدازی صنـدوق پـروژه عمرانـی در
شـهرداری خبـر داد.سـید احسـان اصنافـی بابیـان اینکه
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ناظمالشریعه و تیم ملی ایران نامزد
بهترینهای فوتسال  ۲۰۲۱جهان
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کاهش دوباره قیمت سکه و ارز
هـر دالر آمریـکا کـه از ابتـدای دیروز تـا ظهر کاهش قیمـت  ۱۰۱تومانـی را تجربه
کـرده بـود در میانـه روز باز هم عقب نشسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالیـن ،هـر دالر آمریکا بـا کاهش قیمـت  ۱۰۱تومانی
از ابتـدای دیـروز تـا ظهـر به قیمت  ۲۶هـزار و  ۸۸۹تومان رسـید و در سـاعات بعد
نیـز ایـن ارز بـا کاهـش قیمت  ۵۲تومـان قیمت خورده اسـت.
در میـان سـایر ارزهـای بـازار نیـز هر یـورو از  ۳۰هـزار و  ۵۷۵تومـان در ظهر دیروز
بـه قیمت  ۳۰هـزار و  ۵۲۵تومان رسـید.
همسو با ریزش قیمت ها در بازار ارز روند قیمت سکه نیز کاهشی شده است.
بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالیـن ،در بازار سـکه هر قطعه سـکه تمام بهـار آزادی
از  ۱۲میلیـون و  ۴۳هـزار تومـان در ظهـر دیـروز به قیمت  ۱۱میلیـون و  ۷۳۹هزار
تومان رسـیده اسـت و هر قطعه سـکه امامی نیـز از  ۱۲میلیـون و  ۶۸۹هزار تومان
در ظهـر دیـروز بـه قیمت  ۱۲میلیون و  ۴۷۲هزار تومان رسـیده اسـت.
هـر قطعـه نیـم سـکه از  ۶میلیـون و  ۶۲۵هـزار تومـان در ظهر دیروز بـه  ۶میلیون
و  ۵۴۰هـزار تومـان رسـیده اسـت و هـر قطعـه ربـع سـکه نیـز از  ۳میلیـون و ۶۶۵

هـزار تومـان در ظهـر دیـروز بـه قیمت  ۳میلیـون و  ۶۲۵هزار تومان رسـیده اسـت
و هـر قطعـه سـکه گرمی نیـز در ایـن مـدت  ۳۳هـزار تومـان ارزان شـده اسـت و
 ۲میلیون و  ۲۵۰هزار تومان قیمت خورده است.

روسیه:

با ارزیابی ایران درباره روند مذاکرات وین اشتراک نظر داریم
دور هشـتم مذاکرات وین از دوشـنبه هفته گذشته (۶
آذر) آغـاز شـده و گفتوگوها در مسـیر رو بـه جلو ولی
محتاطانـه پیـش مـیرود .جمهـوری اسلامی ایران،
اعلام کـرده اسـت در صـورت حصـول توافـق در
ویـن ابتـدا طرف نقـض کننـده توافقات سـال  ۹۴باید
تحریمهـا را بـردارد و پـس از انجـام راسـتی آزمایـی،
اقدامـات هسـتهای ایـران در چارچـوب توافـق برجـام
صـورت خواهـد گرفت.
ایـران تاکیـد دارد هرچقـدر طـرف مقابـل آمادگـی
جدیتـری بـرای لغـو تحریمهـا داشـته باشـد و اراده
جـدی تـری بـرای پذیـرش سـاز وکارهـای مـد نظـر
جمهـوری اسلامی ایران در لغـو تحریمهـا داشـته
باشـد زمـان دسـت یابـی بـه توافـق نهایـی کوتاهتـر
خواهـد شـد.

مذاکـره کننـده ارشـد روسـیه در گفتوگوهایـی کـه
بـا محـور رفـع تحریمهـا در ویـن جریـان دارد تصریح
کـرد که مسـکو بـا ارزیابی ایـران درباره کاهـش تعداد
پرانتزهـا کـه مـوارد اختالفـی در پیشنویـس توافـق
محسـوب میشـود اشـتراک نظـر دارد.
بـه گـزارش روز یکشـنبه ایرنـا ،میخائیـل اولیانـوف در
توئیتـی بـا اشـاره بـه اینکـه در رونـد مذاکـرات ویـن
پیشـرفتهایی صـورت گرفتـه اسـت افـزود :دسـت
یابـی بـه نتیجـه دلخـواه نیازمند زمان و تالش اسـت.
علـی باقـری کنـی دیشـب پـس از برگـزاری جلسـات
متعـدد بـا نماینـدگان گـروه  ۴+۱و پیـش از آنکه هتل
کوبـورگ را تـرک کنـد به سـوواالت خبرنـگاران درباره
تعـداد پرانتزهـا پاسـخ داد و تائیـد کـرد کـه در ایـن
زمینـه پیشـرفتهایی صـورت گرفتـه اسـت.

تنش لفظی شدید در پارلمان عراق و ارسال آمبوالنس!
دیـروز برخـی از نماینـدگان پارلمـان عـراق بـر سـر مسـئله
فراکسـیون بزرگتـر بـا یکدیگر به صورت لفظی درگیر شـدند

* پانزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت برق
* سیزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی ماشین آالت ،یراق آالت و مواد اولیه صنایع چوب
* نهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت ،اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی

با اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا (استعالم تزریق واکسن کرونا جهت ورود به سالن ها)

و پـس از آن ،یکـی از نماینـدگان به «محمود المشـهدانی»
رئیـس ِسـنی پارلمـان حملـه کـرد و پـس از متشـنج شـدن
زمان 21 :تا  24دی ماه 1400

فضـا و وخیمشـدن وضعیـت جسمی المشـهدانی،
آمبوالنـس او را بـه بیمارسـتان منتقـل کـرد.

ساعت بازدید 16 :تا 21

ارائه بلیت رایگان دریافت شده از وبسایت  www.farsfair.irالزامی است.
تلفن36200040-44 :

وب سایتwww.farsfair.ir :

071-6001

نمابر 362107070

مکان :محل د ائمی نمایشگاه های بین المللی فارس

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

گر آنها که می گفتمی کردمی
موریـس مترلینگ سـالها بر روی زندگـی مورچگان،
موریانـه و زنبـور عسـل مطالعـه کـرد .حاصـل این
مطالعـات سـه کتـاب بـه نام هـای «مورچـگان،
موریانه هـا و زنبورهـای عسـل» بـود.
نتیجـه تمامی ایـن پژوهش هـا آن بـود کـه آنهـا
بدانچـه براسـاس غریـزه و تجربـه فهـم می کنند،
عمـل می کنند.
چـه بسـا نویسـندگان و دانشـمندانی سـراغ داریم
کـه نصایـح و سـخنان حکمت آمـوز آنهـا بـرای
خواننـدگان بدیـع و تـازه ،دلچسـب و عقالیـی و
حاصـل یـک عمـر مطالعـه اسـت اما خـود بـه آنها
عمـل نکرده انـد.
ژان ژاک روسـو هـر چنـد کتابـی نوشـت بـه نـام
«امیـل در آموزش و پـرورش» و مکتب ناتورالیسـم
«طبیعت گرایـی» را بنـا نمـود امـا فرزنـدان خـود
را بـه پرورشـگاه سـپرد و آنهـا را از آنچـه نوشـته
بـود محـروم کـرد و بعدها کتابـی به رشـته تحریر
درآورد بـه نـام «اعترافات» و خطاهـا و گناهان خود
را در آن برشـمرد.
چـه بسـا معلمـان اخلاق ،سـخنرانان و وعاظـی
در ایـن دوره و زمانـه سـراغ داریـم کـه بدانچـه
می گوینـد عمـل نمی کننـد.
سـعدی خودمـان نیـز در ایـن مـورد شـعری مانا و
بدیـع سـروده کـه مطلـع آن این اسـت:
«دعوی مکن که برترم از دیگران به علم
چون کبر کردی از همه نادان فروتری
باری درخت علم ندارد به جز عمل
با علم اگر عمل نکنی شاخ بی بری
علم آدمیت است و جوانمردی و ادب
ورنه ددی به صورت انسان مصوری»...
امام علی(ع) در باب علم می فرماید:
«العلم والعمل توأمان اذا افترقا ،احترقا»...
[علـم و عمـل بـا همند .چـون یکی جدا شـد ،هر دو
از میان می روند]
علم
و در سـخنانی دیگـر می فرماید« :العلـم علمانٌ ،
علم مطبوع»
مسـموع و ٌ
[علـم دو گونـه اسـت ،علـم شـنیده شـده یـا علم
تحصلـی و علـم بـه دل نشسـته و مطبـوع]
علـم مطبـوع علمی اسـت کـه در عمـل مفیـد واقع
می شود.
متأسـفانه درد جامعـه مـا همیـن بی عملـی اسـت
نسـبت به آنچـه می دانیم و بـه آن عمـل نمی کنیم.
شـالوده و بنیـان آمـوزش و پـرورش و علـوم
دانشـگاهی مـا بـه ویـژه در علـوم انسـانی بـر
اسـاس حافظه محـوری اسـت .همـه مـا متکلـم
وحـده هسـتیم ،حرف هـای خوبـی می زنیـم امـا به
آنهـا عمـل نمی کنیـم .بیشـتر از آنکـه تصـور کنیم
بعـد از پایـان تحصیلات هـر آنچـه خوانده ایـم و
برای کسـب مـدرک در آزمونهـا شـرکت کرده ایم.
فرامـوش می کنیـم و از یادمـان مـی رود .زیـرا در
عمـل دیده نشـده و یـا شـرایط برای عملی شـدن
آن فراهـم نبـوده اسـت .حرف هـای شـعاری و
شـعارزدگی آفـت جامعه ماسـت زیرا تحقـق یافتن
آنهـا منـوط به شـرایطی اسـت کـه به عمـل درآید
و شـوربختانه یـا شـرایط بـرای عملـی شـدن آنها
فراهـم نیسـت و یـا اصـوالً عملـی نیسـتند.
یـک ضرب المثـل قدیمـی در فرهنـگ ما از گذشـته
و حـال بـه کـرات شـنیده می شـود کـه حـرف ،باد
هواسـت .ایـن ضرب المثـل حاصـل تجربه اسـت.
چـرا حرف بایـد باد هوا باشـد .زیرا از همـان دوران
کودکـی و زمانـی کـه زبان بـاز کرده ایـم حرف های
زیـادی شـنیده ایم کـه بیشـتر بازدارنـده بوده اند و
نه پیـش برنده.
فعـل نفـی ماننـد نکـن ،مـرو ،ننشـین ،نـدو ،نبیـن
و امثالهـم بـه عنـوان روش هـای سـنتی تربیتی از
جانـب اولیـاء و مربیـان شـنیده ایم و بعضـاً بـه آن
عمـل نکرده ایـم .زیـرا بـه احسـاس و نیـاز مـا در
آن دوران کـه دوران تلاش ،حرکـت و ذوق پریدن
اسـت پاسـخ منفـی داده شـده .وقتـی مربیـان و
معلمـان و اولیـاء ما به آنچـه به ما گفتـه و می گویند
خـود عمـل نمی کننـد ،یادگیری هـا در عمـل مفیـد
واقـع نمی شـوند.
همیـن مدیـران و نماینـدگان مـا خـود در ایـن
مـدارس و بـا همیـن روش ها تربیـت شـده اند .به
همیـن دلیـل حـرف زیـاد می زنند امـا به نـدرت به
آنچـه وعـده و وعیـد می دهنـد ،عمـل می کننـد.
فرهنـگ عمومـی و سـنت های دینـی و اخالقـی
می بایـد حاصـل ارزش هـای تأثیر گذارنده باشـد و
در عمل از نسـلی به نسـل دیگر منتقل شـده باشـد.
بـه عنـوان مثـال :مهمان نـوازی یک فرهنـگ دیرپا
در میـان ایرانیـان اسـت زیـرا از گذشـته های دور
ً
عملا در بیـن خانواده هـا جـاری و سـاری
تاکنـون
بـوده اسـت و متأسـفانه دروغ هـم ریشـه ای کهن
دارد تـا بـه آنجـا کـه داریوش شـاه هخامنشـی در
کتیبه هـای میخـی بـه جـای مانـده ،از اهورامـزدا
درخواسـت کرده کشـورش را از دروغ و خشکسالی
بـری کند.
دروغ هرچنـد پسـندیده و جایـز نیسـت امـا در
بسـیاری مواقع برای فرار از عقوبـت و مجازات و یا
بـرای کسـب منافع و فریـب و کالهبـرداری و تبرئه
از پـرس و سـئوال بیـان می شـود و سـهل الوصول
اسـت .در قوانیـن جزایـی و مدنـی مـا نیـز صـرف
دروغ گفتـن جـرم نیسـت مگر آنکه در عملی شـدن
خلاف و یـا گناهـی مؤثر واقع شـده باشـد.
تمامی ایـن رفتارهـا و حرکاتـی کـه منجـر بـه
بی اعتمـادی جامعـه از مسـئوالن و آحـاد مـردم
می شـود ریشـه در سـخنان فریبنـده و غیرعملـی
دارد.
ٌ
«ویـل للمطففیـن ،ویل
در قـرآن کریـم آمده اسـت
ٌ
ویـل للمکذبین»...
ل ِکل همـزه لمـزه،
اد امه د  ر ستون روبرو

Jan 10, 2022

سال بیست و هفتم شماره 7387

مقام معظم رهبری :

مذاکره ،صحبت و تعامل با دشمن در مقطعی
به معنای تسلیم شدن نیست

رهبـر انقلاب اسلامی در دیـدار جمعـی از مـردم
قـم خطـاب بـه دولـت بر لـزوم عمـل بـه وعدهها و
ایجاد سـازوکار اسـتفاده از نظرات و مشـارکتهای
مردمی تأکیـد کردنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،حضـرت آیـت اللـه خامنـهای
رهبـر معظم انقالب اسلامی صبح دیـروز در دیدار
تصویـری بـا جمعـی از قشـرهای مختلـف مـردم
قـم ،قیـام تاریخـی  ۱۹دی  ۱۳۵۶قـم را نشـان
دهنـده «عمـق اعتقـاد دینـی» و «غیـرت دینـی
همـراه بـا عقالنیـت» خواندنـد و بـا اشـاره بـه کینه
عمیـق امریکا به نظـام برخاسـته از اعتقادات ملت
ایـران گفتنـد :باید بـا درک وظیفـه کنونی ،بـا امید
روشـن
و وحـدت و قـدرت بـه سـمت چشـم انـداز
ِ
آینـده حرکـت کنیم که در این مسـیر مسـئوالن نیز
بایـد بـا تقویت و تکمیـل ابعاد مردمـی ،تالش های
مشـهود خـود را بـرای حـل مشـکالت گسـترش
دهند.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای بـه شـهادت رسـاندن
سـردار سـلیمانی را نمونـه دیگـری از اسـتمرار
محاسـبات غلـط امریکاییهـا دانسـتند و افزودند:
تروریسـتها میخواسـتند حـاج قاسـم را بهعنـوان
نمـاد حرکـت عظیمی کـه نماینـدهاش بـود از بیـن
ببرنـد ،امـا حرکـت عظیـم و ابـراز ارادت و محبـت
عمومی ملـت ایـران و مـردم کشـورهای دیگـر در
دومیـن سـالگرد شـهادت سـردار ،بـه عنـوان یـک

حرکـت عظیـم ناشـی از دسـت قـدرت خداونـد،
نشـان داد کـه دسـتگاه محاسـباتی امریکاییهـا
ً
ً
حقـا و انصافـا معیـوب و خـراب اسـت.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای «حساسـیتزدایی
از اصـول و مبانـی انقلاب بهوسـیله تبلیغـات
وسـیع در فضـای مجـازی و رسـانههای بیگانـه و
برجستهسـازی سـخنان افـراد کممایـه و پـر ادعـا»
را از دیگـر برنامههای دشـمنان دانسـتند و گفتند:
اصـول انقلاب از جملـه «شـکلگیری حکومـت
و جامعـه بر اسـاس هندسـه دینـی»« ،اسـتقالل»
و«مبـارزه بـا فسـاد و بیعدالتـی» نبایـد تضعیـف

شوند.
ایشـان در همیـن زمینـه افزودنـد« :تسـلیم
نشـدن در برابـر دشـمن مسـتکبر و زورگـو» نیـز
جـزو اصـول انقلاب اسـت و اینکـه در مقطعـی بـا
دشـمن مذاکـره ،صحبت و تعامل شـود بـه معنای
تسلیم شـدن در مقابـل آن نیسـت ،همچنانکـه تـا
کنون تسـلیم نشـده و از این پس نیز نخواهیم شد.
رهبـر انقلاب ،حساسـیتزدایی از اصـول انقلاب
را بخشـی از جنـگ نـرم وسـیع و متنـوع علیه ملت
دانسـتند و بـا دعـوت از اهل فکر و قلـم و صاحبان
فعالیتهـای اجتماعـی و مجـازی بـرای مقابلـه بـا

ایـن نقشـه ،افزودنـد :این تصور که اصـول انقالب
بـرای مـردم و آینده سـودمند نیسـت خلاف واقع و
بیانصافـی محض اسـت.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای در تذکـری دیگـر،
همـگان را بـه «حفـظ وحـدت و انسـجام ملـی»
فراخواندنـد و تأکیـد کردنـد :البتـه در خصـوص
بعضـی کـه در مقابـل انقلاب میایسـتند ،انقالب
چـارهای جـز ایسـتادگی نـدارد امـا نبایـد «اختلاف
نظـر و سـلیقه» به جبههگیـری در مقابـل یکدیگر،
تضعیـف امیـد و مخـدوش شـدن انسـجام
عمومی منجـر شـود.
ایشـان بـا اشـاره بـه تخصـص برخـی دشـمنان
انقلاب در سیاسـت «تفرقـه بینـداز و حکومـت
کـن» و تلاش آنهـا بـرای ایجـاد اختالفهـای
مذهبـی و درگیـر کـردن شـیعه و ّ
سـنی ،افزودنـد:
نبایـد اجـازه داد این مسـائل در کشـور اتفـاق بیفتد
و اوج بگیـرد ،همچنانکـه قرنهاسـت شـیعه و
ّ
سـنی در کشـور در کنـار یکدیگـر و بـدون درگیـری
و اختلاف زندگـی کردهانـد ،بنابرایـن نبایـد بـرای
اختالفهـا بهانـهای بهوجـود بیایـد که خوشـبختانه
نیـز بهوجـود نیامـده اسـت.
رهبـر انقلاب اسلامی افزودند :حـاال یک کسـی
حـرف غلطـی میزنـد و یـک نفـر هـم احسـاس
تکلیـف میکنـد امـا ایـن مسـائل را نبایـد ادامه داد
و همـه بایـد انسـجام عمومـی را حفـظ کننـد.

رئیسی در مجلس:

خط قرمز ما سفره مردم بوده و هست
رئیسجمهـوری بـا اشـاره به ضـرورت کنتـرل تورم
و کاهـش آن ،گفـت :مـا نبایـد شـاهد باشـیم کـه
فقیـر مـا فقیرتـر و غنـی مـا غنیتـر شـده اسـت.
ً
بایـد ایـن رونـد کاملا بـه نحوی باشـد که سـفره و
معیشـت مردم آسـیب نبینـد و وضع آنـان متفاوت
شود.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیـت اللـه سـید ابراهیـم
رئیسـی روز یکشـنبه در صحـن مجلـس شـورای
اسلامی برای دفـاع از کلیـات الیحـه بودجـه
 ۱۴۰۱بـا گرامیداشـت  ۱۹دی و قیـام مـردم قـم
افـزود :امـروز همگرایـی بیـن مجلـس و دولـت
ضـروری اسـت کـه در جهـت رفـع مشـکالت
مـردم ،انتظـار دلسـوزان انقالب این اسـت که این
همگرایـی و همپوشـانی صـورت گیـرد.
رئیسـی بـا بیـان اینکـه تاکیـد کـرد :در جاهایی که
ایـن همـکاری صـورت میگیـرد و آهنـگ مجلس
و دولـت یکـی اسـت مثـل موضـوع مسـکن و
حمایـت از تولیـد کـه هـم خواسـت مـردم اسـت و
هـم نظـر مجلـس و دولـت ،ایـن همگرایـی مفیـد
واقـع میشـود و در موضـوع بودجـه هـم بایـد
همیـن طـور باشـد.
وی افـزود :امـروز انتظـار مـردم و امیـد آنـان بـه
دولـت بـرای اینکـه گرهگشـایی کنـد و مشـکالت
معیشتشـان را حـل کنـد ،امیـد و انتظـار باالیـی
اسـت .اقداماتـی هـم در ایـن بـاب انجـام شـده
اسـت .دولـت هم تلاش دارد وعدههایـش تحقق
عینـی پیـدا کنـد و پایبنـد بـه وعدههـا باشـد در
عمـل.
رئیسجمهـوری بـا اشـاره به موفقیتهـا در کنترل
شـیوع کرونـا ،اظهـار کـرد :خـدا را شـاکرم کـه در
ایـن زمینـه موفـق عمـل کردیـم تـا دیگـر موفقیت
برخـی کشـورها و غربیهـا را به رخ ما نکشـند و به
لطـف خـدا امـروز پایینتریـن حـد بسـتری و فوتی

کرونا در کشـور وجـود دارد.
رئیسـی یادآور شـد :در تـورم نیز که خواسـت مردم
و دلسـوزان کنترل آن اسـت ،هم سـیر نزولی آغاز
شـده اسـت و هـم تـورم در حـال کنتـرل اسـت و
آمارهـا و پیگیریهـا نشـان میدهـد کـه سـیر
صعـودی تـورم به سـیر نزولـی بدل شـده و این امر
آغـاز شـده و به کاهـش قیمتها خواهـد انجامید.
وی تاکیـد کـرد :روند افزایشـی صـادرات غیرنفتی
 ۴۰درصـدی شـده اسـت و بایـد تالش کـرد تا این
میـزان افزایـش یابد .سـهم مـا در اقتصـاد منطقه
بسـیار باالسـت و هنـوز ایـن سـهم بـه دسـت
نیامـده .همچنیـن برخلاف تحریمهـا و تهدیدهـا
امـروز افزایش صـادرات نفتی و میعانـات را داریم.
از طـرف دیگـر ارز حاصـل از ایـن مبـادالت دارد به
منابـع ارزی کشـور بازمیگـردد و منابـع ارزی رو به
افزایش اسـت.
رئیسجمهـوری بـا تاکیـد بـر اینکـه تـوازن در
سیاسـت خارجـی و تعامل با کشـورها را وعده داده
بودیـم ،اظهـار کـرد :ایـن امـر بـرای کشـورهای
همسـایه دارد اتفـاق میافتـد و برای این کشـورها
و بـرای کشـورهای دنیا توازن در سیاسـت خارجی

اثبـات شـده اسـت .روابـط اقتصـادی و تجـاری ما
بـا برخـی از کشـورها ظـرف سـه چهـار مـاه اخیر تا
سـهبرابر افزایـش یافتـه اسـت.
وی بـا اشـاره به الیحـه بودجه  ۱۴۰۱اظهـار کرد:
هدفگیـری دولـت رشـد  ۸درصـدی اقتصـادی
اسـت .در سـال های گذشـته مشـکالت جـدی
داشـتیم و رشـدی کمتـر از یکدرصـد داشـتهایم.
بایـد اقداماتـی انجام شـود کـه ما را به ایـن میزان
رشـد برسـاند تـا اشـتغال ایجاد شـود و تولیـد رونق
یابد.
رئیسجمهـوری بـا اشـاره به ضـرورت کنتـرل تورم
و کاهـش آن ،تصریـح کرد :ما نباید شـاهد باشـیم
ی ما غنیتر شـده اسـت.
کـه فقیـر مـا فقیرتـر و غن 
ً
بایـد ایـن رونـد کاملا بـه نحوی باشـد که سـفره و
معیشـت مردم آسـیب نبینـد و وضع آنـان متفاوت
شود.
رئیسـی بـا اشـاره بـه موضـوع ارز ترجیحـی در
بودجـه  ،۱۴۰۱یـادآور شـد :ما کار را کـه در دولت
شـروع کردیـم ،آن  ۸میلیـارد دالری کـه در قانـون
پیشبینـی شـده بـود چیـزی از آن نمانـده بـود .در
نیمـه دوم سـال مبلغـی بـرای ارز ترجیحـی بـرای

دولـت نمانـده بـود .اگـر میخواسـتیم آنچـه کـه
در قانـون پیشبینـی شـده بـود را اجـرا کنیـم بایـد
ارز ترجیحـی را بـدون اینکـه جبـران شـود ،حـذف
میکردیـم امـا خـط قرمـز مـا سـفره مـردم بـود و
هسـت.
وی بـا اشـاره بـه موضـوع عدالـت در پرداختهـا،
اظهـار کـرد :یکـی از دغدغههـای مـا در دولـت
تفـاوت پرداختهاسـت کـه نسـبت بـه کسـانی که
ً
مـدارک تحصیلـی یکسـان و شـغلهای تقریبـا
یکسـانی دارنـد ،ایـن پرداخـت نامتوازن هـم مردم
و هـم کارکنـان و هـم شـما و مـا را رنـج میدهـد.
هـر طرحی در جهـت عدالت در پرداخـت حقوق و
مزایـا مـورد تاییـد و حمایـت ما اسـت.
رئیسجمهـوری گفـت :در ایـن طـرح معلمـان،
اسـتادان دانشـگاه ،کارکنـان قـوه قضائیـه و
دادگسـتری و سـازمانها و اداراتـی کـه بـه نـام
حکومـت و دولـت دارنـد کار میکننـد مطـرح
هسـتند تـا نظـام عادالنـه پرداخـت کـه از نیازهای
جدی کشـور اسـت حاکـم باشـد .به نحـوی که در
بودجـه  ۱۴۰۱مشـکالت همـه کسـانی که بـه نام
نظـام ،حکومـت و دولـت دارنـد کار میکننـد ایـن
احسـاس را داشـته باشـند کـه عدالـت در پرداخت
رعایـت میشـود.
رئیسـی یـادآور شـد :در مـورد فقـر مطلـق هـم
هـر طرحـی در جهـت ریشـهکن کـردن آن
ً
باشـد حتمـا مـورد حمایـت دولـت اسـت .مـا
نمیتوانیـم در دولـت شـاهد باشـیم کـه کسـانی
در گوشـه و کنـار کشـور باشـند کـه حتـی تـوان
اداره زندگـی روزمـره خـود را در حداقـل هـم
ندارنـد .چـه فعـال کـردن نهادهایـی کـه در ایـن
زمینـه پاسـخگو هسـتند مثـل کمیتـه امـداد و چه
ً
سـایر نهادهـا حتمـا مـورد تاییـد و اهتمـام دولـت
است.

کشته شدن دست کم
 ۵۶غیرنظامی
در حمله ارتش اتیوپی
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جبهـه مردمی بـرای آزادسـازی تیگـرای ،نیروهای دولتـی اتیوپی را
بـه انجـام حملـهای هوایـی متهـم کـرد کـه در نتیجه آن دسـت کم
 ۵۶غیرنظامـی در کمپ آوارگان کشـته شـدند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از سـایت شـبکه خبـری روسـیا الیـوم،
سـخنگوی جبهـه مردمی بـرای آزادسـازی تیگـرای ،در صفحـه
کاربـری خـود در توییتـر نوشـت ،ایـن حملـه هوایـی ،حملـه
بیرحمانـه دیگـری اسـت و غیرنظامیـان از محـل ایـن درگیـری بـه
مکانهـای دیگـر اقلیـم تیگـرای فـرار کردنـد.
در واکنـش بـه ایـن حمله ،وزارت خارجـه آمریکا پیام شـدید اللحنی
را بـه دولـت اتیوپـی به رهبـری آبی احمد ارسـال کرد.
وزارت خارجـه آمریـکا در ایـن پیـام اعلام کـرد ،حملات بیوقفـه
نیروهـای ارتـش اتیوپـی بـه فرماندهی آبـی احمد در اقلیـم تیگرای
کـه منجـر به کشـته شـدن غیرنظامیان شـد ،غیرقابل قبول اسـت.
ایـن وزارتخانـه خواسـتار پایان فـوری اقدامات خصمانـه در اتیوپی و
آغـاز گفتوگـوی ملی فراگیر شـد.
دو امدادگـر بـه همـراه شـاهدان عینـی روز شـنبه اعلام کردنـد که
در نتیجـه حملـه هوایـی بـه منطقـه تیگـرای اتیوپی ،دسـت کم ۵۶
تـن کشـته و  ۳۰تـن زخمی شـدند.
گزارشهـا حاکـی از آن اسـت کـه ایـن حملـه هوایـی اردوگاه
"الکائـن" واقـع در "دیدیبـت" در شـمال غربـی تیگـرای را هدف قرار
داده اسـت.
تصاویری در سـایتهای شـبکههای اجتماعی منتشـر شـده اسـت
کـه نشـان میدهـد زخمی شـدگان پـس از ایـن حمله هوایـی تحت
درمـان و معالجه قـرار گرفتند.

گردانهای حزباهلل:

دولت آتی باید نه شرقی نه
غربی فقط عراقی باشد
مسـئول دفتـر امنیتـی گردانهـای حزباللـه عـراق اعلام کرد که
ً
دولـت آتـی بایـد صرفا عراقی باشـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از شـبکه خبـری المیادیـن ،ابوعلـی
العسـگری ،مسـئول دفتـر امنیتـی در گردانهـای حزباللـه عـراق
اعلام کـرد :تلاش بـرای حمایت صـرف از یک طرف مشـخص و
بـه حاشـیه راندن اکثریتـی که نماینـده  %۹۰از فراکسـیون اکثریت
اسـت بـه دودسـتگی در میـان عراقیهـا منجـر میشـود.ما از افراد
عاقـل میخواهیـم کـه مسـئله را با حکمـت و درایـت مدیریت کنند
تـا دچـار وضعیت نامشـخصی نشـویم.
وی گفـت :تقلبـی کـه در انتخابـات پارلمانـی رخ داد بزرگتریـن
ً
عملیـات فریـب در تاریـخ عـراق بـود .دولـت آتـی باید صرفـا عراقی
باشـد نـه شـرقی نه غربـی نه انگلیسـی نـه آمریکایـی و نـه اماراتی.
وی افـزود :مداخلـه فراکسـیونهای عـزم و تقدم یا احـزاب کرد به
نفـع یـک طـرف مشـخصی از فراکسـیون اکثریـت باعث بـی ثباتی
میشـود .آنها اگرچه به دسـتاوردهایی که دنبال آن هسـتند دسـت
یابنـد امـا موقتـی خواهد بود.
 ۲۷دسـامبر گردانهـای حـزب اللـه عراق اعلام کرد کـه در دولت
آتـی شـرکت نخواهـد کـرد .دادگاه فـدرال عـراق همـان روز نتایـج
انتخابـات پارلمانـی را تصویـب کـرد .در ایـن انتخابـات جریان صدر
بـا  ۷۳کرسـی در ردیـف اول قـرار گرفت.

بررسی همکاریهای اقتصادی
بین ایران و افغانستان در سفر
امیرخان متقی به تهران

قالیباف:

تالش مجلس و دولت تحقق رشد  ۸درصدی در اقتصاد است
رییـس مجلـس شـورای اسلامی تاکید کـرد کـه
رشـد  ۸درصـدی اقتصـاد ،برنامـه دولـت و مجلـس
اسـت تـا معیشـت مـردم تضمیـن شـود.
بـه گـزارش خبرنگار سیاسـی ایرنـا ،در ادامه جلسـه
علنـی روز یکشـنبه ( ۱۹دی) مجلـس شـورای
اسلامی و در جریـان بررسـی کلیـات الیحـه بودجه
 ،۱۴۰۱محمدباقـر قالیبـاف پـس از رأی موافـق
نماینـدگان بـه کلیـات الیحـه بودجـه  ،۱۴۰۱ضمن
تشـکر از اظهـارات نماینـدگان موافـق و مخالـف
و دولـت در بـاره کلیـات الیحـه بودجـه ،گفـت:
بـدون شـک سـند بودجـه ،سـندی بـرای زندگـی
مـردم و دولـت اسـت.رییس مجلـس شـورای
اسلامی افزود :بایـد مـردم بداننـد کـه در کلیـات
بودجـه بـه ویـژه موضـوع ارز ترجیحـی و در رابطـه

بـا معیشـت بـه خصـوص کاالهـای اساسـی ،حتمـا

سیاسـت های جبرانـی کـه در قالـب ارز بـوده را بـه

صـورت مسـتقیم در کاالهای اساسـی ،پیـش بینی
میشـود تـا در زندگـی مـردم تأثیـری نداشـته باشـد.
وی تاکیـد کـرد :حوزه هـای محرومیـت زدایـی،
تولیـد و اشـتغال از دغدغههـای مجلـس اسـت و
در حوزههـای زیرسـاختها ،دانـش بنیانهـا و
پروژههـای نیمـه تمـام و پیشـرانهای اقتصـادی
توجـه الزم را خواهیـم داشـت.
وی بـا بیـان اینکـه تحقـق رشـد  ۸درصـدی
اقتصـادی در برنامـه دولـت قـرار دارد ،افـزود :همه
تلاش مـا این اسـت ایـن مهـم زمانـی اتفـاق بیفتد
کـه مطمئـن باشـیم معیشـت مـردم تضمیـن شـده
اسـت و حتمـا در بحـث سیاسـتهای جبرانـی در
کاالهـای اساسـی ،سیاسـت پلکانـی از اولویتهای
مجلـس خواهـد بـود.

دشتی اردکانی خبر داد

درخواست نمایندگان برای در دستور قرارگرفتن
مجدد طرح تعیین فوقالعاده خاص کارکنان قوه قضاییه
نماینـده مـردم اردکان در مجلـس شـورای
اسلامی گفت :بیـش از  ۵۰نماینـده در نامهای
به هیأت رئیسـه خواسـتار در دسـتور قرار گرفتن
مجـدد طـرح تعییـن فوقالعاده خـاص کارکنان
قـوه قضاییه شـدند.
محمـد رضـا دشـتی اردکانـی در گفتوگـو بـا

ایسـنا ،اظهـار کـرد :چهارشـنبه هفتـه گذشـته
نماینـدگان مجلـس بـا کلیـات طـرح تعییـن
فوقالعـاده خـاص کارکنـان قـوه قضاییـه
مخالفـت کردنـد ،در چنیـن شـرایطی آن طـرح
تـا  ۶مـاه دیگـر نمیتوانـد مجـددا در دسـتور
کار مجلـس شـورای اسلامی قرار گیـرد مگـر

اینکـه  ۵۰نماینـده درخواسـت کتبـی را مطـرح
کننـد.
وی توضیـح داد :بـر ایـن اسـاس بیـش از ۵۰
نماینـده مجلـس شـورای اسلامی در نامـهای
بـه هیأت رئیسـه خواسـتار شـدند ،مجـددا طرح
تعییـن فوقالعـاده خـاص کارکنـان قـوه قضاییه

در مجلـس اعلام وصول شـده و در دسـتور کار
مجلـس قـرار گیرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،نماینـدگان مجلـس شـورای
اسلامی در جلسـه علنی روز پانزدهـم دیماه با
کلیـات طـرح تعییـن فوقالعاده خـاص کارکنان
قـوه قضاییـه مخالفت کـرده بودند.

بـر اسـاس اعلام روابـط عمومـی وزارت امـور خارجـه شـنبه شـب
مولـوی امیرخـان متقـی سرپرسـت وزارت امـور خارجـه هیـأت
حاکمـه افغانسـتان در راس یـک هیـأت اقتصـادی و سیاسـی وارد
تهـران شـد .
بـه گـزارش ایسـنا ،در ایـن هیـأت کـه سرپرسـتان وزارتخانه هـای
اقتصـاد و صنعـت ،تجـارت افغانسـتان و معاونیـن چندیـن وزارت
خانـه اقتصـادی نیـز حضـور دارنـد قـرار اسـت دربـاره همکاریهای
اقتصـادی بیـن دو کشـور مذاکـره شـود.
جمهـوری اسلامی ایران همـواره بـر ضـرورت حفـظ روابـط
اقتصـادی و تجـاری دو کشـور در راسـتای منافـع مـردم کشـور
همسـایه خصوصـا در شـرایط کنونـی تاکیـد دارد.
در جریـان ایـن سـفر قرار اسـت در موضوعات مختلـف اقتصادی و
تجـاری چـون همکاری هـای بانکـی  ،بازارچه هـای مـرزی  ،معدن
 ،تجـارت و همکاریهـای ورزشـی توافقاتی بـه عمل آید.
اد  امه از ستون روبرو

[وای بـه حـال کـم فروشـان ،وای به حـال بدزبانان
هرزه گـوی ،وای بـه حـال دروغگویان]...
امـا اگـر ایـن باورهـای مسـلمانی در عمـل دیـده
می شـد جامعـه ای سـالم و بهشـتی می داشـتیم.
آفت هـای جامعـه مـا و هـر جامعـه دیگـری در هـر
جـای جهـان ،علـم بی عمـل اسـت.
از این رواست که سعدی در قرن هفتم می گوید:
«گر آنها که می گفتمی کردمی
نکوسیرت و پارسا بودمی»...
والسالم

فارس
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آخرین وضعیت ویروس کرونا در فارس
سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه وضعیت فعلی دارو ،ملزومات
و واکسن در فارس مطلوب است ،گفت :کمبود برخی ...

انار ارسنجان گواهی سالمت « »ICMگرفت
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان از صدور پروانه "کاربرد حد مجاز آالینده"
یا پروانه " " ICMبرای محصول انار این شهرستان در ...

آخرین وضعیت ویروس کرونا در فارس

احیای تاالبهای فارس باید علمی و جهادی باشد

انتصاب اعضا و تعیین مأموریتهای شورای راهبردی آب استان فارس
ایرنــا :محمد هــادی ایمانیــه اســتاندار فــارس بــا صــدور احــکام جداگان ـهای ســید محمــد رضــازاده ،محســن
اردکانــی و خلیــل رضائیــان را بــه عنــوان اعضــای شــورای راهبــردی آب ایــن اســتان منصــوب کــرد.
در بخشــی از حکــم اســتاندار فــارس کــه نســخهای از آن روز یکشــنبه در اختیــار ایرنــا قــرار گرفــت ،خطــاب بــه
ســید محمــد رضــازاده ،محســن اردکانــی و خلیــل رضائیــان آمــده اســت :انتظــار دارد شــورای راهبــردی آب در
اســتان در کنــار ســایر ارکان تصمیــم گیــری باالخــص شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان بــا بهرهمنــدی
از نظــرات اعضــای مجمــع نماینــدگان اســتان فــارس در مجلــس شــورای اســامی و بــا اســتفاده از ظرفیتهــا
و حمایت هــای ملــی و اســتانی دســتگاههای متولــی و همچنیــن همفکــری اندیشــمندان و صاحــب نظــران
ایــن حــوزه بتواننــد اســتراتژی و سیاسـتهای کالن اســتان را در اســتفاده مناســب از منابــع متنــوع آب اعــم از
آبهــای ســطحی و زیرزمینــی فراهــم ســازد.
در ادامــه ایــن حکــم آمــاده اســت :همچنیــن انتظــار اســت کــه این شــورا بــا بررســی راهکارهــای علمی جایگزین
مثــل شــیرین ســازی و انتقــال آب دریــا ،آب هــای ژرف یــا پســابها در قالــب طرح هــای قابــل اجــرا و ارائــه
پیشــنهاد بــه مراجــع اداری و قانونــی ذیربــط ،بــه نحــو احســن در رفــع معضــات و مشــکالت اجــرای
طرحهــای بــزرگ و تحــول ســاز اســتان فــارس در ایــن بخــش اهتمــام الزم داشــته باشــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،پیــش از ایــن ،شــورایی بــا عنــوان راهبــردی انتقــال آب از خلیــج فــارس بــه اســتان فــارس
از فروردینمــاه ســال  ۱۴۰۰بــه ریاســت ســید محمــد رضــازاده و دبیــری محســن اردکانــی فعالیــت داشــت کــه
دبیرخانــه آن در ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان فــارس مســتقر بــوده اســت .شناســایی نیازهــای
صنایــع آببــر ،منابــع و مصــارف آبــی اســتان ،تعییــن مشــاور بــه جهــت مشــخص نمــودن مســیر اقتصــادی
انتقــال آب بــه صــورت یــک طــرح و برنامــه جامــع و همچنیــن بررســی اقدامــات انجــام گرفتــه توســط پیمانــکار
و ســرمایهگذار پــروژه انتقــال آب از ماموریتهــای ایــن شــورا بــود کــه بــا توجــه بــه شــکلگیری شــورای آب
و تعییــن ماموریتهــای آن توســط اســتاندار فــارس ،گســتره فعالیــت ایــن شــورا در دولــت ســیزدهم توســعه
خواهــد یافــت.
پیــش از ایــن ،عملیــات لولهگــذاری طــرح انتقــال آب خلیــج فــارس بــه شهرســتان المــرد در جنــوب اســتان
فــارس  ۲۶تیرمــاه  ۱۴۰۰در آیینــی بــا حضــور مســئوالن کشــوری و اســتانی آغــاز شــده اســت.
در فــاز نخســت بهرهبــرداری ،آب خلیــج فــارس پــس از شیرینســازی بــه روش اســمز معکــوس ( )ROاز
آبگیــر ســاحل بنــدر پارســیان واقــع در منطقــه ویــژه اقتصــادی پارســیان (اســتان هرمــزگان) توســط خــط لولــه
(بــه طــول  ۶۷کیلومتــر) بــه منطقــه ویــژه اقتصــادی المــرد منتقــل میشــود و بــا طراحــی ایــن خــط نیــز انتقــال
آب بــه دیگــر مناطــق اســتان فــارس امکانپذیــر اســت .تاسیســات آب شــیرین کــن ایــن خــط انتقــال آب در
مســاحت تقریبــی  ۶.۳هکتــار در ســایت منطقــه ویــژه اقتصــادی پارســیان (اســتان هرمــزگان) واقــع اســت کــه
ظرفیــت شیرینســازی ســالیانه  ۱۵میلیــون مترمکعــب در فــاز نخســت را دارد.

فعال اقتصادی:

بیتوجهی به تولید ،سرمایهگذاران را دلسرد میکند
ایرنــا :عضــو هیــأت نماینــدگان و رئیــس کمیســیون صــادرات ،واردات و
گمــرک اتــاق بازرگانــی فــارس گفــت :بــی توجهــی نســبت بــه خواســتههای
تولیدکننــدگان و واحدهــای صنعتــی فعــال ،ســرمایهگذاران را نســبت بــه
انجــام هرگونــه ســرمایهگذاری دلســرد و منصــرف میکنــد.
خســرو فروغــان ،یکشــنبه در جلســه کمیســیون صــادرات ،واردات و
گمــرک اتــاق بازرگانــی فــارس افــزود :وقتــی کــه یــک واحــد تولیــدی در
جریــان دریافــت تســهیالت دچــار مشــکل میشــود ،کســانی کــه قصــد
ســرمایهگذاری در منطقــه ویــژه اقتصــادی یــا هرجــای دیگــری را دارنــد
دچــار تــرس و از ادامــه کار منصــرف میشــوند.
وی ادامــه داد :زمانــی کــه تولیدکننــده میخواهــد بــه منطقـ ه ویــژه اقتصــادی وارد شــود ،بــر اســاس تســهیالتی
کــه قانــون بــرای آن تعریــف و مشــخص کــرده فعالیــت خــود را آغــاز میکنــد و میتــوان گفــت بــا برنامهریــزی
و آگاهــی از مــوارد قانونــی موجــود در ایــن منطقــه وارد میــدان فعالیــت اقتصــادی شــده اســت.
او اظهــار داشــت :شــرکتهایی کــه در منطقــه ویــژه اقتصــادی شــروع بــه فعالیــت میکننــد امیــدوار هســتند
کــه روزی بتواننــد صــادرات داشــته باشــند و از معافیتهــا اســتفاده کننــد ،امــا اکنــون در خصــوص معافیتهــا
هــم مصوباتــی صــادر شــده کــه ایــن امــکان را لغــو میکنــد.
فروغــان بیــان کــرد :در شــرایطی کــه کشــور درگیــر تحریمهــا و مشــکالت اقتصــادی اســت ،امکانــات قانونــی
بایــد بــه واحدهــای تولیــدی داده شــود تــا بتوانــد بــه تولیــد کشــور و اقتصــاد اســتان کمــک کنــد و شــرایط نبایــد
بــه گونـهای باشــد کــه یــک مصوبــه تمــام برنامههــای واحدهــای تولیــدی را بــه هــم بریــزد.
مشکالت موجود مانع تحقق اهداف صادراتی واحدهای تولیدی میشود
عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی فــارس نیــز ،بــا اشــاره بــه وجــود تــوان صادراتــی در شــرکت ها و
واحدهــای تولیــدی مســتقر در منطقــه ویــژه اقتصــادی شــیراز گفــت :بــه همیــن دلیــل تقاضــا و درخواســت برای
صــادرات بــه کشــورهای منطقــه از جانــب ایــن واحدهــا و شــرکتها نیــز زیــاد اســت امــا مشــکالت فراوانــی
مانــع تحقــق ایــن اهــداف و برنامههــا میشــود.
امیــد ماهرانــی افــزود :از جملــه ایــن مشــکالت میتــوان بــه عــدم بازگشــت ســرمایه و ال ســی بــه کشــور
در صــورت فــروش بــه خــارج ،عــدم امــکان پیگیــری قضایــی مشــکالت پیــش آمــده بــرای صــادر کننــده در
دادگاه بینالمللــی و بــاال بــودن بهــره بانکــی تســهیالتی کــه بــه تولیــد کننــدگان پرداخــت میشــود اشــاره کــرد.

احیای تاالبهای فارس باید علمی و جهادی باشد
استاندار فارس با استقبال ازطرح دانشگاه شیراز برای احیای تاالب بختگان و سایر
تاالبهای این استان اظهار داشت  :باید رویکرد علمی و ...

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیرازتشریح کرد:

استاندار فارس:

ایرنــا :اســتاندار فــارس بــا اســتقبال ازطــرح دانشــگاه شــیراز بــرای احیــای
تــاالب بختــگان و ســایر تاالبهــای ایــن اســتان اظهــار داشــت  :بایــد
رویکــرد علمــی و جهــادی بــا مشــارکت مردمــی و در نظــر گرفتــن همــه ابعــاد
پیــدا و پنهــان تاثیرگــذاری در زندگــی و معیشــت مــردم در طــرح احیــای تــاالب
بختــگان و ســایر تاالب هــای فــارس دنبــال شــود.
محمد هــادی ایمانیــه در نشســت ســتاد احیــای تاالب هــای فــارس بــا بیــان
اینکــه در همیــن دی مــاه بایــد قــرارگاه آب اســتان فــارس راهانــدازی شــود،
گفــت :ایــن قــرارگاه بــه همــه مباحــث احیــای تاالب هــا  ،تامیــن حقابــه و
چگونگــی توزیــع آن می پردازد.ایــن قــرارگاه روزانــه کار میکنــد و فرمانــداران
شهرســتانهایی کــه ربــط دارنــد نیــز در قــرارگاه حضــور داشــته باشــند.
وی بــا اشــاره بــه حضــور رئیــس مجلــس در اواخــر هفتــه گذشــته در نیریــز اظهــار داشــت :در آن ســفر
وضعیــت تاالبهــای اســتان بــه ویــژه بختــگان بــرای رئیــس مجلــس بــه جزئیــات شــرح داده شــد تــا در
بودجــه  ۱۴۰۱اعتبــارات بختــگان و پریشــان بیشــتر دیــده شــود.
ایمانیــه خطــاب بــه مدیــر کل محیــط زیســت اســتان فــارس گفــت :مطالبــات مربــوط بــه حفاظــت از تاالبهــا
و محیــط زیســت بایــد از فرمانــداران خواســته شــود و فرمانــداران توجیــه شــوند؛ محیــط زیســت فقــط نظــارت
بــر اجــرا کنــد.
اســتاندار فــارس بــا ابــراز رضایــت از همــکاری و مشــارکت دانشــگاه شــیراز در احیــای تاالبهــا بیــان کــرد:
ایــن اقــدام خیلــی خــوب بــوده و ســریعتر بــه هــر  ۱۳تــاالب گســترش یابــد و منتظــر نتیجــه بختــگان نمانیــد
چــون کار خــوب و علمی اســت کــه نتیجــه میدهــد بــرای تامیــن منابــع اعتبــاری هــم دولــت کمــک میکنــد.
وی افــزود :اســتفاده از فاضــاب و پســاب نیریــز بــرای صنعــت ،اســتفاده خــط انتقــال آبــی کــه از خلیــج
فــارس تــا ســیرجان آمــده و اســتفاده از ســد چشــمه عاشــق بــرای کشــاورزی و صنعــت مــواردی اســت کــه بــا
فــوالد نیریــز صحبــت شــده تــا انجــام شــود کــه نتیجــه ایــن امــر حفاظــت بیشــتر از منابــع آب اســت.
ایمانیــه بــا بیــان اینکــه محیــط زیســت و حفاظــت از آن در اولویــت مدیریــت اســتان اســت ،گفــت :آثــار تخریــب
محیــط زیســت ابعــاد اجتماعــی و حتــی امنیتــی دارد بنابرایــن احیــا و حفاظــت از محیــط زیســت بایــد بــر مبنــای
کار علمــی و همــه جانبــه باشــد کــه در ایــن میــان مشــارکت مــردم خیلــی کمــک میکنــد.
تاالبهــای پریشــان،مهارلو  ،کافتــر ،طشــک ،بختــگان ،ارژن،کمجــان ،هیــرم ،هــرم و کاریــان و هفــت بــرم
فــارس دچــار خشــکی یــا کــم آبــی شــده انــد.
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ایســنا :سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز بــا بیــان اینکــه وضعیــت
فعلــی دارو ،ملزومــات و واکســن در فــارس مطلــوب اســت ،گفــت :کمبــود
برخــی داروهــا مقطعــی بــود و امــروز دارو بــه میــزان کافــی در اســتان موجــود
اســت.
ســید وحیــد حســینی در یــک کنفرانــس خبــری ضمــن گرامیداشــت
یــاد و خاطــره شــهدای مدافــع ســامت ،بــا بیــان اینکــه فــارس از نظــر
واکسیناســیون در رتبــه دوم کشــور قــرار دارد ،گفــت ٩٣ :درصــد از جمعیــت
مشــمول واکسیناســیون در اســتان نوبــت اول ۸۴.۴ ،درصــد نوبــت دوم و
بیــش از  ١٩درصــد نوبــت ســوم واکســن را دریافــت کردهانــد.
او بــا بیــان اینکــه شــیوع کرونــا بــه ثبــات رو بــه کاهــش در فــارس رســیده
و بســیاری از یخشهــای کرونایــی خالــی از بیمــار هســتند ،تصریــح کــرد:
همچنــان تختهــای عــادی ویــژه کرونــا و آیســییوها را فعــال نگــه
داشــتهایم امــا ضمانتــی بــرای تــداوم ایــن وضعیــت وجــود نــدارد.
سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز در خصــوص ســویه فعلــی کرونــا
"امیکــرون" هــم عنــوان کــرد :ایــن نــوع ویــروس ســرایت پذیــری باالیــی دارد و
در صــورت شــیوع ،انتقــال ســریع و بــاالی آن حتمی اســت امــا خوشــبختانه
عــوارض آن بــه صــورت حــاد کمتــر اســت.
حســینی در رابطــه بــا واکسیناســیون افــراد زیــر  ١٢ســال هــم بــا بیــان اینکــه
واکسیناســیون ایــن رده ســنی در کشــورهایی همچــون چیــن و کوبــا در
حــال انجــام اســت امــا هنــوز مــورد تاییــد ســازمان بهداشــت جهانــی قــرار
نگرفتــه ،گفــت :در ایــران نیــز پیشــنهاد صــدور مجــور ایــن مهــم بــه ســتاد
علمی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا داده شــده و احتمــال دارد بــه کــودکان در
معــرض خطــر در آینــده اجــازه واکسیناســیون داده شــود.
او بــا تصریــح بــر ایــن مطلــب کــه ذخیــره واکســن اســتان فــارس مطلــوب
اســت ،بــه چرایــی کمبــود واکســن آســترازنکا طــی دو هفتــه اخیــر در اســتان
اشــاره و عنــوان کــرد :ایــن نــوع واکســن معمــوال بــه صــورت هدی ـهای وارد
کشــور شــده و یــک تاریــخ مصــرف مشــخصی دارد کــه اکنــون ذخیــره آن در
اســتان بــه اتمــام رســیده و احتمــاال طــی هفتــه آینــده مجــددا توزیــع شــود.
سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز معتقــد اســت کــه بهتریــن واکســن
بــرای دوز ســوم ،واکســن در دســترس اســت.
حســینی همچنیــن اعــام کــرد کــه از ابتــدای شــیوع بیمــاری کرونــا در
فــارس تــا روز شــنبه  ١٨دیمــاه جــاری ١١ ،هــزار و  ٦٠نفــر از پزشــکان و کادر
بهداشــت و درمــان در اســتان درگیــر بیمــاری کرونــا شــدهاند کــه  ١٠هــزار و
 ٩٨٦نفــر بهبــود یافتــه و  ٦٣نفــر در قرنطینــه هســتند.
او ادامــه داد ٤١٨ :نفــر از مجمــوع بیمــاران کرونایــی بخــش ســامت فــارس
بســتری شــدند و  ۱۱نفــر شــامل  ۶پزشــک ،یــک نفــر از کادر رادیولــوژی ،دو

پرســتار ،یــک مامــا و یــک کارشــناس بهداشــت هــم جــان خــود را از دســت
دادهانــد.
سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز اظهــار کــرد :یــک ســوم از کادر
بهداشــت و درمــان فــارس مجــددا بــه کرونــا مبتــا شــدند.
او در پاســخ بــه ســئوال خبرنــگار ایســنا در خصــوص اجــرای طــرح نســخه
الکترونیکــی در فــارس کــه همزمــان بــا سراســر کشــور طــی ســه هفتــه
گذشــته آغــاز شــده ،خاطرنشــان کــرد :ایــن طــرح دارای اشــکاالتی اســت
امــا در مجمــوع کار مبارکــی اســت کــه بایــد عمــل شــود.
سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،تســریع در زمــان مــردم و اســتفاده
بهتــر از منابــع را از مزایــای اجــرای ایــن طــرح ذکــر و خاطرنشــان کــرد:
اجــرای ایــن طــرح در فــارس از  ٢٨درصــد بــه بیــش از  ٩٠درصــد رســیده
اســت.
حســینی مجــددا تاکیــد کــرد اگرچــه در اجــرای طــرح نســخه الکترونیکــی
مشــکالتی وجــود دارد امــا در نهایــت بــا گذشــت زمــان و رفــع نقــاط ضعــف،
بــه نفــع مــردم خواهــد بــود.
او همچنیــن در پاســخ بــه ســوال دیگــر خبرنــگار ایســنا در خصــوص وضعیــت
دارو در فــارس ،بــا تصریــح بــر ایــن نکتــه کــه وضعیــت فعلــی دارو و ملزومــات
در فــارس مطلــوب اســت ،گفــت :کمبــود برخــی داروهــا مقطعــی بــود و امــروز
دارو بــه میــزان کافــی در اســتان موجــود اســت.
سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز بــه مطالبــه دســتیاران هــم اشــاره و

بــا بیــان اینکــه همــه قشــر پزشــکی مــا در همــه ابعــاد دریافتــی کمی دارنــد،
گفــت :مصوب ـهای  ٢٥درصــد و  ٢٠درصــد از هیــأت امنــا داشــتیم و تــاش
شــد تــا عــددی بــه حقــوق دســتیاران و دســتیاران فــوق تخصصــی اضافــه
شــود.
حســینی همچنیــن عنــوان کــرد :هــم مــا و هــم وزارتخانــه موافــق
رسمی شــدن پرســنل ایثارگــر شــرکتی هســتیم امــا مســئله تامیــن اعتبــار آن
مطــرح اســت کــه امیــد اســت بــه زودی تعییــن تکلیــف شــوند.
او همچنیــن در خصــوص بازگشــایی مــدارس و دانشــگاهها هــم گفــت:
حضــور دانشــجویان در کالس و امتحانــات پایــان تــرم مهــم اســت امــا از آنجــا
کــه جمعیــت دانــش آمــوزی هــم در معــرض خطــر هســتند و هــم میتواننــد
انتقــال دهنــده باشــند ،لــذا مــا نگرانیــم کــه آیــا دانــش آمــوزان میتواننــد
پروتکلهــا را رعایــت کننــد یــا نــه؟
سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز بــا تاکیــد بــر اینکــه تابــع ســتاد
ملــی کرونــا هســتیم و اگــر تصمیــم بــر حضــور دانــش آمــوزان شــود مــا هــم
بایــد تبعیــت کنیــم مگــر اینکــه ایــن تصمیــم گیــری را بــه اســتانها تفویــض
کننــد ،گفــت :توصیــه علمی مــا ایــن اســت کــه تــا ســه هفتــه آینــده تحمــل
شــود تــا وضعیــت امیکــرون مشــخص و ســپس تعییــن تکلیــف کــرد.
حســینی همچنیــن از همراهــی و تــاش مجدانــه هیــأت رئیســه ســابق
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز در کنتــرل و مدیریــت بیمــاری کرونــا در فــارس
قدردانــی کــرد.

هفته آینده آسترازنکا میرسد
ایســنا :معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــیراز در خصــوص کمبــود واکســن آســترازنکا ،گفــت:
در تزریــق ایــن واکســن مســافران کشــورهای خارجــی
در اولویــت هســتند امــا از آنجــا کــه اهدایــی و زمــان
محــدود بــرای اســتفاده دارد از هفتــه آینــده بــرای
گروههــای خــاص و مســافران تزریــق میشــود.
دکتــر عبــاس رضائیــانزاده در یــک کنفرانــس خبــری
بــا بیــان اینکــه از  ۱۵تــا  ۳۰دی مــاه بســیج ملــی تغذیــه
اســت ،عنــوان کــرد :تغذیــه از عوامــل مهــم و تاثیرگــذار
در بیماریهــای مزمــن اســت ،بحــث چاقــی کــه امــروز
مشــکل اساســی همــه دنیــا اســت بــه دلیــل تغذیــه
نامناســب ایجــاد میشــود،
او بــا بیــان اینکــه هــم چاقــی و هــم ســوءتغذیه میتوانــد
بیمــاریزا باشــد ،گفــت :در زمینــه چاقــی و افزایــش
وزن اســتان فــارس در  ۶مــاه ابتدایــی امســال رصــد

شــده کــه بــر ایــن اســاس در کــودکان  ۲.۲درصــد،
در نوجوانــان  ۱۷.۵درصــد ،در جوانــان  ۳۳درصــد ،در
میانســاالن  ۵۷.۸درصــد و در ســالمندان  ۳۴.۳درصــد
اضافــه وزن دیــده میشــود.
معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز بــا
بیــان اینکــه میانســالی دورانــی اســت کــه بســیاری
از بیماریهــای مزمــن در آن شــروع میشــود آگاه
کــردن جامعــه بســیار مهــم اســت ،گفــت :بیشــترین
میــزان اضافــه وزن نیــز در ایــن گــروه دیــده میشــود.
رضاییــانزاده بــا اشــاره بــه کــم وزنــی و الغــری در
فــارس نیــز در همیــن بــازه زمانــی افــزود :در کــودکان
 ۸.۴درصــد ،در نوجوانــان  ۳.۳درصــد ،در جوانــان
 ۶درصــد ،در میانســاالن  ۱.۴درصــد و در ســالمندان
 ۱۱.۲درصــد الغــری دیــده میشــود.
او در خصــوص بازگشــایی مــدارس افــزود :بــرای

بازگشــایی مــدارس تابــع ســتاد ملــی کرونــا هســتیم
مگــر اینکــه در اختیــار اســتانها بگذارنــد اگــر تفویــض
اختیــار شــود تیــم کارشناســی مــا نظــر خودشــان را
اعــام میکنــد امــا بــه دلیــل شــیوع امیکــرون از
دیــدگاه کارشناســی بایــد چنــد هفتــه صبــر کنیــم تــا
ببینیــم وضعیــت بــه کجــا میرســد اگــر مثــل اروپــا
ً
انفجــار ابتــا باشــد بایــد محدودیتهــا بازگــردد فعــا
بایــد تــا  ۳هفتــه صبــر کــرد.
میانگیــن مــرگ براثــر کرونــا در فــارس از
میانگیــن کشــور پائینتــر اســت
مهــرداد شــریفی ،معــاون درمــان دانشــگاه علــوم
پزشــکی شــیراز نیــز در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه
مدیریــت بیمــاری کرونــا یــک مثلثــی بــود کــه یــک
ضلــع مــردم و یــک ضلــع کــه نقــش کلیــدی داشــتند
اصحــاب رســانه و یــک ضلــع کادر درمــان بودنــد ،بیــان

کــرد :ارتبــاط اصحــاب رســانه بــا مــردم و کادر درمــان
ســبب توفیــق مدیریــت کرونــا شــده اســت.
او بــا بیــان اینکــه میــزان مــرگ و میــر در اســتان فــارس
از متوســط دنیــا و کشــور بســیار پایینتــر اســت کــه
نشــان دهنــده کار فرهنگــی و مشــارکت مــردم اســت،
افــزود :مدیریــت کرونــا در اســتان فــارس بــه گون ـهای
عمــل کــرد کــه همــه بیمارســتانها درگیــر کرونــا نشــود
و خدمــات درمانــی در دیگــر بیمارســتانها ادامــه
یافــت.
شــریفی بــا بیــان اینکــه در  ۹مــاه امســال یــک میلیــون
و  ۷۶۰هــزار نفــر مراجعــه بــه اورژانــس بیمارســتانها
و  ۳۴۰هــزار نفــر بســتری غیرکرونایــی داشــتیم ،بیــان
کــرد :همچنیــن  ۴۷هــزار عمــل جراحــی اورژانســی
و  ۱۴۳هــزار عمــل جراحــی الکتیــو انجــام شــده کــه
نشــان میدهــد خدمــات درمانــی تعطیــل نشــده اســت.

انار ارسنجان گواهی سالمت " "ICMگرفت
داور یزدانی  /ارسنجان
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ارســنجان از صــدور
پروانــه "کاربــرد حــد مجــاز آالینده" یــا پروانــه " " ICMبرای
محصــول انــار ایــن شهرســتان در ســطح  ۴۵هکتــار خبــر
داد ،.ســید ناصــر حســینی خرمی بــا بیــان اینکــه تولیــد
محصــوالت گواهــی شــده و ارگانیــک از اولویت هــای
چشم شیشه ای

بخــش کشــاورزی می باشــد اظهــار کــرد :گواهــی نامــه
مذکــور بــر اســاس «بنــد ج مــاده  ۳۱بخــش کشــاورزی
قانــون برنامــه ششــم توســعه مطابــق دســتورالعمل
اجرایــی مدیریــت تلفیقــی محصــوالت کشــاورزی» صــادر
شــده اســت.وی بــا تاکیــد بــر لــزوم ایجــاد و توســعه صنایــع
تبدیلــی و تجــاری ســازی محصــول انــار در ارســنجان

تصریــح کــرد :پــس از بررســی های آزمایشــگاهی و تاییــد
عــدم وجــود نیتــرات ،ســموم و فلــزات ســنگین در انــار،
گواهــی تولیــد محصــول ســالم از ســوی انجمــن صنفــی
کلینیک هــای گیاهپزشــکی اســتان فــارس بــرای ایــن
محصــول صــادر شد.حســینی خرمی ســطح باغ هــای
انــار در ایــن شهرســتان را ۱۵۵۰هکتــار اعــام کــرد و

روش های پر خطر جابجایی بار

افــزود :میــوه انــار دارای خــواص غذایــی و دارویــی متعــدد
اســت کــه عــاوه بــر تــازه خــوری ،در تولیــد رب انــار ،آب
انــار ،روغــن هســته انــار ،داروهــای تقویتــی و طبــی و در
صنایــع آرایشــی و بهداشــتی اســتفاده می شــود و تولیــد
محصــول ســالم می توانــد در ارتقــاء ســامت جامعــه و
توســعه پایــدار کشــاورزی موثــر باشــد.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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موضوع بالتکلیفی برخی مدیران شهری بررسی شود
رییس کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شوراي اسالمي شهر شيراز با بيان
اينكه برجستگی و محوریت شيراز ...

خانه های تاریخی باید حفظ شوند
شهردار شیراز در نشست صمیمانه با دبیران مجامع تخصصی جبهه فرهنگی انقالب
اسالمی استان فارس گفت :طبق توصیه مقام معظم رهبری ...

در جریان سفر استاندار فارس به شهرستان بيضا مطرح شد:

شهرك صنعتي دارويي بيضا در سال آينده
آماده واگذاري به متقاضيان مي شود
در ســفر اســتاندار فــارس بــه شهرســتان بيضــا و بازديــد از شــهرك صنعتــي
ملوســجان و جــاده ورودي شــهرك صنعتــي دارويــي بيضــا ،مسســايل و
مشــكالت زيرســاختي ايــن شــهرك هاي صنعتــي بررســي شــد.
هــادی ايمانيــه بــا همراهــي نماينــده مــردم شهرســتان هاي ســپيدان و بيضــا
در مجلــس شــوراي اســامي و مديــران كل و مديــران شهرســتاني در ايــن
ســفر شهرســتاني از واحــد تيرازيــس ،توليــد كننــده تجهيــزات فلــزي بازديــد و
در بازديــد از ورودي شــهرك صنعتــي دارويــي بــه بررســي مســائل و مشــكالت
زيرســاختي پرداخــت و دســتوراتي جهــت تســريع در تكميــل زيرســاخت هاي
شــهرك صنعتــي دارويــي صــادر كــرد.
مديــر عامــل شــركت شــهرك هاي صنعتــي فــارس بــا بيــان اينكــه عمليــات
اجرايــي در شــهرك صنعتــي دارويــي بيضــا از ســال گذشــته آغــاز شــده اســت
گفت:تاكنــون افــزون بــر 150ميليــارد ريــال در ايــن شــهرك صنعتــي هزينــه
شــده و چنــد طــرح نيــز در مرحلــه انتخــاب پيمانــكار اســت.
احــد فتوحــي بــا بيــان اينكــه بــر اســاس قانــون ،دســتگاه هاي خدمــات
رســان مــي بايســت خدمــات خــود نظيــر آب ،بــرق،گاز و...را تــاورودي
شــهرك هاي صنعتــي تاميــن و اعتبــار ايــن طرح هــا نيــز از طريــق ســازمان
مديريــت و برنامــه ريــزي تاميــن شــود گفت:التوجــه بــه اينكــه عمليــات
اجرايــي زيرســاخت ها در شــهرك صنعتــي دارويــي در حــال انجــام اســت
نيــاز اســت دســتگاه هاي اجرايــي نيــز خدمــات خــود را تــا ورودي شــهرك
تاميــن كننــد.
وي تصريــح كــرد:در ايــن زمينــه جلســات مختلفــي در اســتانداري بــا حضــور
دســتگاه هاي اجرايــي ذيربــط انجــام شــده اســت.
مديــر عامــل شــركت شــهرك هاي صنعتــي فــارس بــا اشــاره بــه دســتور
اســتاندار فــارس جهــت تســريع در ارائــه خدماتــي تــا ورودي شــهرك صنعتــي
دارويــي بيضــا گفــت:در ايــن خصــوص مقــرر شــد شــركت توزيــع بــرق
فــارس از پســت بــرق بيضــا خــط انتقــال بــرق يــه طــول 6كيلومتــر اجــرا و
شــركت بــرق منطقــه اي فــارس نيــز نســبت بــه اجــراي پســت فــوق توزيــع و

خط انتقال اقدام كند.
فتوحــي افــزود:در خصــوص تاميــن آب نيــز مقــرر شــد شــركت هاي آب
منطقــه اي و آبفــا انشــعابي از محــل خــط انتقــال آب ســد درودزن بــه شــهرك
صنعتــي دارويــي اختصــاص دهنــد.
وي همچنيــن درخصــوص جــاده دسترســي شــهرك صنعتــي نيــز گفــت:اداره
كل راهــداري موظــف بــه اتصــال مســیر ورودي شــهرك صنعتــي بــه جــاده
بيضــا -مرودشــت شــد.
فتوحــي در ادامــه افــزود :زيرســاخت هاي ایــن شــهرک صنعتــی در فــاز
اول در زمینــی بــه مســاحت  200هکتــار ایجــاد خواهــد شــد کــه در فازهــای
توســعه مســاحت آن بــه بیــش از  ۴۰۰هکتــار خواهــد رســید.
مديــر عامــل شــركت شــهرك هاي صنعتــي فــارس بــا بيــان اينكــه  :ایــن
شــهرک صنعتــی از مصوبــات هیــأت دولــت اســت گفــت :در ايــن شــهرك

صنعتــي بیــش از  ۵۰۰واحــد تولیــدی و صنعتــی مســتقر خواهنــد شــد کــه
پیــش بینــی می شــود در ایــن واحدهــا بــرای افــزون بــر  5هــزار نفــر اشــتغال
پایــدار ایجــاد شــود.
وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد اصلــی ایجــاد ایــن شــهرک صنعتــي  ،اســتقرار
صنایــع مرتبــط بــا دارويــی و تجهیــزات پزشــکی و نيــز فــراوري گیاهــان
دارویــی اســت ،گفــت :در برخــی از زون هــاي ایــن شــهر ک نیــز بــر اســاس
ضوابــط اســتقرار واحدهــای صنعتــی ،ســایر صنایــع مســتقر خواهنــد شــد.
وي افزود:باتوجــه بــه اينكــه شــهرك صنعتــي بــزرگ شــيراز در آســتانه
تكميــل اســت ،ايــن شــهرك صنعتــي باتوجــه بــه ويژگي هايــي نظيــر نزديكــي
بــه كالن شــهر شــيراز و فاصلــه نزديــك بــا بزرگــراه شــيراز-اصفهان و نيــز
راه آهــن از موقعيــت ويــژه اي بــراي ســرمايه گــذاري برخــوردار اســت و بــا
راه انــدازي آن و آغــاز واگــذاري زميــن درســال آينــده قطعــا مــورد اســتقبال
متقاضيــان قــرار مــي گيــرد.
اســتاندار فــارس همچنيــن در بازديــد از مجموعــه صنعتــي تيرازيــس بــر
تاميــن اراضــي بــه مســاحت دوهكتــار بــراي اجــراي طــرح توســعه ايــن واحــد
صنعتــي تاكيــد كــرد.
مديــر عامــل شــركت شــهرك هاي صنعتــي فــارس در ايــن بازديــد گفــت::
شــهرک صنعتــي ملوســجان بــا مســاحت  337هکتــار از شــهرکهای مهــم
صنعتــي در فــارس اســت کــه داراي تمــام امكانــات زيربنايــي و خدماتــي
اســت كــه بــا احتســاب اراضــي مربــوط بــه كشــت و صنعــت پارســيرنگ و
95درصــد از اراضــي آن بــه صنعتگــران واگــذار شــده اســت.
وي تصريــح كــرد :از 63قــرارداد منعقــد شــده در ايــن شــهرك صنعتــي
37واحــد صنعتــي بــا اشــتغالزايي حــدود 800نفــر در مرحلــه بهــره بــرداري
اســت.
وي از افــزوده شــدن 8هكتــار بــه مســاحت اراضــي صنعتــي ايــن شــهرك
خبــر داد و گفــت:از محــل اراضــي توســعه مشــكل تاميــن زميــن مجموعــه
تيرازيــس حــل خواهدشــد.

شهردار شیراز تأکید کرد:

خانه های تاریخی باید حفظ شوند
عصرمردم:
شــهردار شــیراز در نشســت صمیمانــه بــا دبیــران مجامــع
تخصصــی جبهــه فرهنگــی انقــاب اسالمی اســتان
فــارس گفــت :طبــق توصیــه مقــام معظــم رهبــری ،احیا
و بازســازی امیــد در مــردم خــط مشــی ماســت و بدیــن
منظــور بایــد کار کنیــم و چــراغ امیــد را در دل مــردم
روشــن نگــه داریــم.
ســید احســان اصنافــی در ایــن دیــدار شــهرداری را قطعه
ای از پــازل فرهنگــی شــهر دانســت و افــزود :معتقدیــم
در ایــن دوره از مدیریــت شــهری بایــد در حــوزه فرهنگــی
ساختارســاز باشــیم ،نــه اینکــه صرفــا در پوســته ای
نمایشــی کار کنیــم و در ایــن مســیر از مشــاورینی خبــره
نیــز اســتفاده می کنیــم.
وی درخصــوص هــم افزایــی بــا ســایر نهادهــای متولــی
حــوزه فرهنــگ گفــت :از تمــام ظرفیــت قانونــی بــرای
همــکاری بــا ســایر دســتگاه ها اســتفاده می کنیــم.
شــهردار شــیراز بــا تاکیــد بــر اینکــه خانه هــای
تاریخــی بایــد حفــظ شــوند و کاربری هــای فرهنگــی،
گردشــگری و  ...تعریــف شــود و دسترســی ها و اجــازه
بازســازی بافــت بــا ضوابــط میراثــی صــادر شــود ،گفــت:
خانه هــای تاریخــی بــا احیــای جریــان زندگــی در بافــت
حفــظ و احیــا می شــوند .جنــس بافــت تاریخــی شــیراز
خشــتی اســت و بــا رویــه کنونــی حفــظ و نگهــداری کــه
بــا حصارکشــی اجــازه هیچگونــه اقدامــی در آن داده
نمی شــود ،ایــن پهنــه ارزشــمند طــی دهه هــای آتــی
از بیــن مــی رود.
مهنــدس اصنافــی ادامــه داد :طــی ســه مــاه
گذشــته توانســته ایــم بــا ارائــه طرح هــای توجیهــی
و رایزنی هــای مختلــف ،مجــوز اولیــه انتشــار ۹۵۰
میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت جهــت خطــوط متــرو و
بازســازی نــاوگان حمــل و نقــل را اخــذ کنیــم .ایــن در

حالــی اســت کــه بودجــه کشــوری ایــن اوراق هشــت
هــزار میلیــارد تومــان بــوده و شــهرداری شــیراز توانســته
مجــوز  ۹۵۰میلیــارد تومــان را اخــذ کنــد .اوراق مشــارکت
سررســیدی چهــار ســاله دارد و  ۵۰درصــد آن را دولــت
پرداخــت می کنــد.
شــهردار شــیراز حــل مســائل اقتصــادی ،پرداخــت
بدهــی پیمانــکاران ،ایجــاد انضبــاط مالــی و ســاختار
ســازی در حــوزه فرهنگــی را اولویــت نخســت و اصــاح
ســاختار نیــروی انســانی را اولویــت دوم مجموعــه جدیــد
مدیریــت شــهری در دوره جدیــد برشــمرد و افــزود:
اتمــام بزرگــراه شــهید ســپهبد ســلیمانی بــه عنــوان
بزرگتریــن آزادراه شــهری در جنــوب کشــور بــه طــول ۱۸
کیلومتــر و بهــره بــرداری از خــط دو متــرو در دو فــاز از
شــهرک میانــرود تــا میــدان امــام حســین (ع) از جملــه
پروژه هــای شــاخص شــهری اســت کــه در دســت انجــام
داریــم.
مصطفــی مشــفقیان معــاون شــهردار و رییــس ســازمان
فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری شــیراز نیــز در
نشســت صمیمانــه بــا دبیــران مجامــع تخصصــی جبهــه
فرهنگــی انقــاب اسالمی اســتان فــارس گفــت:
اجــرای بــرش شــیراز در نقشــه مهندســی فرهنگــی

مهمتریــن رویکــرد در برنامه هــای ســازمان فرهنگــی
اســت و چنانچــه ایــن رویکــرد در ســایر نهادهــای متولــی
فرهنگــی شــکل بگیــرد شــاهد تحــول در حــوزه فرهنــگ
خواهیــم بــود.
مشــفقیان ادامــه داد :همــه تــاش مــا ایــن اســت کــه
نــگاه شــهرداری بــه عرصــه فرهنــگ دگرگــون شــود و از
نــگاه درآمدزایــی فاصلــه بگیــرد چــون نــگاه درآمدزایــی
آفــت کار فرهنگــی اســت و اگــر ایــن نــگاه اصــاح
نشــود نمی توانیــم بــه درســتی از ظرفیــت جوانــان و
گروه هــای مــردم نهــاد اســتفاده کنیــم.
رییــس ســازمان فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی
شــهرداری شــیراز خبــر داد :شــیراز نخســتین شــهر در
ایــران اســت کــه سیســتم یکپارچــه بلندگوهــای پخــش
اذان بــه طــول  ۶۸کیلومتــر در معابــر و میادیــن اصلــی
آن بــا همــکاری شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامي
اســتان را اجــرا خواهــد کــرد کــه قــرارداد ایــن کار منعقــد
شــده و فــاز نخســت آن در دهــه فجــر بــه بهــره بــرداری
می رســد.معاون شــهردار ضمــن اعــام اینکــه در ایــام
فاطمیــه  ۱۲۳موکــب از ســازمان فرهنگــی خدمــات
گرفتنــد و تــاش کردیــم بــه گروه هــای مردمی میــدان
دهیــم ،افــزود :احیــای هویــت فرهنگــی و اجتماعــی

محــات بــا محوریــت مســاجد از مهمتریــن برنامه هــای
ســازمان فرهنگــی در ســال  ۱۴۰۱اســت .ایــن برنامــه
از بهمــن مــاه شــروع می شــود و طــرح آن در ســطوح
مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
مشــفقیان از برگــزاری برنامــه فرهنگــی ،هنــری و
قرآنــی دولــت قــرآن گفــت :برگــزاری محفــل تــاوت و
تفســیر قــرآن در آرامــگاه حافظیــه برنامــه ریــزی شــده
و در حاشــیه آن بــا برگــزاری نمایشــگاه ها و اقدامــات
فرهنگــی و هنــری تــاش در جــذب هــر چــه بیشــتر
شــهروندان داریــم .همچنیــن محافــل تــاوت قــرآن
نیــز بــرای نوجوانــان برگــزار می شــود.
براســاس ایــن گــزارش ،دبیــران مجامــع تخصصــی
جبهــه فرهنگــی انقــاب اسالمی اســتان فــارس
نیــز در ایــن جلســه بــه بیــان نظــرات ،انتظــارات و
پیشــنهادات خــود در حوزه هایــی همچــون اســتفاده
از نیروهــای جــوان و انقالبــی ،چگونگــی حفــظ بافــت
تاریخــی ،برقــراری میــز خدمــت در مســاجد بــه صــورت
منظــم ،بهــره گیــری از طراحی هــای جدیــد در حــوزه
تبلیغــات شــهری ،احیــا طــرح مســجدمحوری،
بهــره گیــری از الگوهــای اقتصــاد مقاومتــی ،اســتفاده
حداکثــری از ظرفیــت رســانه ای بــرای ارائــه اقدامــات،
برنامــه محــوری ،توجــه بــه اقشــار مختلــف جامعــه،
توجــه بــه وضعیــت ســاکنین حریــم شــهر ،اســتفاده
از پیوســت های فرهنگــی ،اجتماعــی و هنــری بــرای
پروژه هــا ،لــزوم اجــرای مدیریــت واحــد شــهری بــه
ویــژه در مســائل فرهنگــی ،توجــه بــه عدالــت شــهری،
همــکاری در اجــرای طــرح شــهید شــاهچراغی،
ایجــاد بــازار کتــاب ،مهندســی ارزش ،توجــه بــه ترویــج
فرهنــگ مهدویــت و علــوم تربیتــی و  ...پرداختنــد و
پشــتیبانی هایی کــه شــهرداری در ایــن زمینــه می توانــد
انجــام دهــد را تشــریح کردنــد.

خواست خدايي عضو شورای شهر شیراز:

موضوع بالتکلیفی برخی مدیران شهری بررسی شود
زهرا جعفری

رییــس کمیســیون نامگــذاری معابــر و اماکــن
عمومی شــوراي اســامي شــهر شــيراز بــا بيــان
اينكــه برجســتگی و محوریــت "شــيراز ،ســومين حــرم
اهل بيــت (ع) بایــد در تبلیغــات عمومــی و رســانه ای
مــورد توجــه قــرار گيرد،گفــت :ايــن نامگــذاري از ســوي
مقــام معظــم رهبــري مســئولیت ســنگینی را بــر دوش
تمــام مســئولین اســتان و شــهر از نماینــدگان شــورای
اسالمی شــهر شــیراز و شــهرداری قــرارداده اســت.
افســانه خواســت خداييدافــزود؛ بایــد واقــف بــر ســنگینی
ايــن مســؤليت باشــیم و اگــر در مــدت انجــام ايــن مهــم
لحظــه ای احســاس آرامــش نکنیــم رواســت چــرا کــه
حــرم اهــل بیــت (ع)حرمــت بســیار و تعریــف خــاص
خــود را دارد .
وي تصريــح كــرد :در حــرم اهــل بیــت (ع)خدمتگــزاران
بــا هــم هماهنــگ و یکپارچــه هســتند و در راســتای
انجــام وظایــف هــر نهــاد ،ســازمان و فــردی ســاز خــود
را نمیزنــد و رقابــت بــرای گرفتــن پســت و مقــام تنهــا
دغدغــه آنهــا نیســت.
خواســت خدايــي خاطــر نشــان كرد:حــرم اهــل بیــت
(ع) بــه طریقــی مدیریــت ،اداره و ســاخته نمی شــود
کــه ســاکنان حــرم در آن امــکان بهــرهوری از خدمــات
عمومــی و حداقــل امکانــات رفاهــی را در مناطــق جنوبــی
شــهر نداشــته باشــند.
وب افــرزود؛ مســئولین آبادســازی حــرم اهــل بیــت تــا

زمانــی کــه حــرم در شــان صاحــب حــرم نباشــد خــواب و
خــوراک ندارنــد و بیــن شــمال و جنــوب و شــرق و غــرب
حــرم بیــن بافــت جدیــد و قدیــم حــرم نبایــد از لحــاظ
وفــور یــا کمبــود امکانــات تفــاوت باشــد
وی تذأکیــد کرد:موضــوع عدالــت شــهروندی و
محرومیــت زدایــی بايــد در همــه برنامهریزیهــای
شــهری مــد نظــر قــرار میگیــرد تــا همــه شــهروندان حرم
از خدمــات شــهری بــه گونــه ای عادالنــه برخوردارشــوند.
ايــن عضــو شــورا ادامــه داد :مســئولین آبادســازی حــرم
اهــل بیــت (ع) نبایــد چشــم خــود را بــر روی پدیــده
ً
ناخوشــایند معتــادان متجاهــر ســطح شــهر خصوصــا
اطــراف حرمیــن مطهــر ،زبالــه گــردی و کارتــون خوابــی
عــدهای از جوانــان ،پیــران ،زنــان و کــودکان شــهر ببندند
و جمــع کــردن ایــن معضــل را بــه یکدیگــر محــول کننــد.
وي افــزود:در حــرم اهــل بیــت (ع)نبایــد معلولیــن
شــهر کــه حــدودا  ۱۰درصــد جامعــه شــهری را تشــکیل
میدهنــد وبــه دلیــل عــدم مناســب ســازی فضــای
شــهر ،کمبــود امکانــات و حمــل و نقــل مناســب از
بیــرون آمــدن از منــزل منصــرف شــوند و از کمتریــن
حقــوق شــهروندی خــود شــان محــروم گردنــد.
خواســت خدايــي گفــت :در حــرم اهــل بیــت (ع) بــه
تمــام کــودکان حــرم ميبايســت بــه عنــوان فرزنــدان
امــام زمــان ارواحنــا فــدا نــگاه شــده و بــه نیازهــای
فرهنگــی ،تربیتــی و تفریحــی آنهــا کــه ابتداییتریــن
ســهم کــودکان از امکانــات شــهری بــه بهتریــن شــکل

و مبتنــی بــه شــان حــرم توجــه گــردد.
وي خاطــر نشــان كــرد :نمــي تــوان عنــوان مســئول و
شــورای شــهری کــه مســما بــه حــرم ســوم اهــل بیــت
اســت را داشــت امــا نســبت بــه کودکانــی کــه در دوران
طالیــی کودکــی خــود بــه هــر دلیلــی چــه فقراقتصــادی
و چــه اجیرشــده توســط عــدهای ســودجو بــه جــای درس
خوانــدن و بــازی کــردن تــن بــه ســخت تریــن کارهــا
میدهنــد بیتفــاوت بــود و کاری نکــرد.
وي افــزود :روانیســت کــودکان حــرم در حیــن بــازی در
شــهربازی و پارکهــا و دســتگاههای تعبیــه شــده در آنجــا
در معــرض شــنیدن انــواع موســیقی های نامناســب بــا،
ً
ســن شــان و بعضــا مســتهجن قــرار گیرنــد و روح پــاک
کودکانــه شــان دچــار آســیب شــود.
وي تأكيــد كــرد؛ رســیدگی بــه وضعیــت زنــان آســیب
دیــده اجتماعیبايــد در اولویــت برنامههــای فرهنگــی
شــهر قرارگيــرد و بــرای افزایــش کیفیــت زندگــی و ارائــه
خدمــات آموزشــی ،مشــاورهای و حمایــت مالــی جهــت
توانمنــد نمــودن آنهــا در حــوزه کســب و کار ،بودجه هــای
هدفمنــد تخصیــص داده میشــودتا بخشــی از آالم آنهــا
تســکین یابــد.
وي خطــاب بــه شــهر شــيراز،گفت؛ امــروز انتخــاب
مدیــران خســته و ناکارآمــدی کــه ســالها هیــچ نقــش
موثــر و خالقیــت از خــود در راســتای مدیریــت اصولــی
شــهری نشــان ندادهاندنــه تنهــا پاســخگوی نیازهــای
شــهری نیســت بلکــه دردی از ایــن شــهر را نیــز دوا
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نمیکنــد.
وی افــزود :تکلیــف شایستهســاالری در شــهرداری
و تربیــت مدیــران تــراز انقالبــی بــرای آینــده شــهر را
بهعهــده چــه کســی گذاشــتهاید؟!
خواســت خدایــی تصریــح کرد:موضــوع بالتکلیفــی
برخــی از مدیــران شــهری کــه تــوان تصمیمگیــری و
برنامهریــزی آنهــا را کاهــش دادهاســت چــه زمانــی
پایــان میپذیــرد ؟!
وی گفــت  :امــروز نیروهــای حجمی شــهرداری،
راننــدگان اســتیجاری در بدتریــن وضعیــت معیشــتی
قــرار گرفتهانــد ،امــروز تبدیــل وضعیــت فرزنــدان شــاهد
و ایثارگــر کمتریــن حقــوق قانونــی آنهاســت کــه همگــی
نیازمنــد مدیریــت نظاممنــد منابــع انســانی در شــهرداری
اســت.
وی یــادآور شــد:مردم بــا انتخــاب و اعتمــاد بــه افــراد
انقالبــی توقــع دارنــد ،شــهر بهگون ـهای اداره شــود کــه
معضــات زیرســاختی ،خدماتــی ،فرهنگــی و اجتماعــی
ســریعتر حــل شــود
خواســت خدایــی افــزود :شــورای ششــم بیشــترین
ت بــه زمــان مشــابه در ادوار گذشــته
مصوبــات را نســب 
داشــت ه امــا از اجرایــی شــدن اکثــر مصوبــات شــورای
اسالمی شــهر خبــری نیســت؟!
وی اطهــار داشــت :نگذاریــد ایــن اعتمــاد بــه واســطه
ناکارآمــدی اجرایــی و ســهلانگاری کمرنــگ و
خدشــهدار شــود.

شهرك صنعتي دارويي بيضا در سال آينده آماده واگذاري به
متقاضيان مي شود
در سفر استاندار فارس به شهرستان بيضا و بازديد از شهرك ...

عملکرد دستگاهها در خدمات رسانی به مناطق سیل زده فارس
رصد میشود
ایرنــا :بــازرس ویــژه اســتاندار فــارس گفــت :عملکــرد دســتگاههای خدمــات رســان و امدادرســان در زمینــه
خدمــات رســانی بــه مناطــق ســیل زده ،بررســی و رصــد میشــود.
حجتاالســام علــی اصغــر دیمی غیــاث آبــادی افــزود :از ابتــدای وقــوع ســیل در برخــی مناطــق جنوبــی
اســتان هــم از جانــب اســتاندار فــارس و هــم معــاون سیاســی اســتانداری ماموریتهایــی بــرای دســتگاهها و
مجموعههــای مختلــف تعریــف و مشــخص شــد و هــم اینــک نیــز برخــی دســتگاهها از جملــه بنیــاد مســکن،
راهــداری و هــال احمــر در منطقــه مســتقر هســتند.
وی ادامــه داد :عملکــرد دســتگاهها در انجــام وظایــف محولــه بــه دقــت مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار خواهــد
گرفــت و تــا پایــان هفتــه نیــز گــزارش کاملــی از نحــوه فعالیــت هــر یــک از دســتگاهها ارائــه خواهــد شــد.
او اظهار داشت :چنانچه مجموعه و دستگاهی در این زمینه کوتاهی کند برخورد خواهد شد.
بارش هــای ســیل آســای دوازدهــم و ســیزدهم دی  ۱۴۰۰رقمی افــزون بــر  ۱۵۰۰میلیــارد تومــان در
بخش هــای مختلــف و زیرســاخت های عمرانــی ،زیربنایــی ،راه هــا و ســایر حوزه هــای خدماتــی در جنــوب
فــارس خســارات وارد کــرد همچنیــن منجــر بــه کشــته شــدن پنــج نفــر شــد.

تبدیل وضعیت 762نفر از ناظرین بخش کشاورزی در فارس
عصرمردم:
مدیــر امــور اداری ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس از صــدور  762کــد مســتخدم رســمی قطعی بــرای
همکارانــی کــه بــا قانــون اســتخدام مهندســین ناظــر تولیــدات کشــاورزی جــذب ایــن ســازمان شــدند ،خبــر داد.
ســمیه ســلیمی کوچی گفــت :کــد رســمی قطعی بــرای همــه کارکنانــی کــه شــرایط احــراز را داشــتند صــادر
شــد.
بــه گفتــه وی ،کــد مســتخدمی همکاران مذکــور از طریــق ســامانه بکارگیــری و اســتخدام از مجموعــه
ســامانه های کارمنــد ایــران اخــذ و احــکام کارگزینــی بــرای آنــان صــادر شــد.
ســلیمی با بیــان اینکــه ســامانه همتــا یــا ســامانه یکپارچــه منابــع انســانی وزارت جهــاد کشــاورزی تحــت وب
اســت ،تصریــح کــرد :پیــاده ســازی کلیــه فرآیندهــای حــوزه منابــع انســانی بــه صــورت الکترونیکــی از قبیــل
صــدور احــکام ،مرخصــی و ماموریــت ،تعییــن اضافــه کار ،توزیــع مزایــا و غیــره از ویژگی هــای ایــن ســامانه
خواهــد بــود.
بــه گفتــه وی؛ بــا راه انــدازی ســامانه همتــا اطالعــات کارکنــان ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس از
ســامانه  MISبــه همتــا انتقــال یافــت.
مدیــر امــور اداری ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس بــا اشــاره بــه بروزرســانی تعــدادی از عناویــن و
پســت های ســازمانی از ســوی ســازمان اداری اســتخدامی ،ابــراز کــرد ۲۸۵۰ :عنــوان پســت ســازمانی
بــه صــورت تــک تــک بــا کلیــه اطالعــات همچــون کــد شناســه پســت ،محــل پســت و مزایــای مربوطــه توســط
کارشناســان ایــن مدیریــت در ســامانه همتــا وارد شــد.
ســلیمی اظهار کــرد :ایجــاد امــکان دسترســی هریــک از همــکاران بــه ســامانه شــخصی همتــا بــه منظــور
رویــت احــکام و ســایر اطالعــات فــردی اداری و همچنیــن اجــرای فرآینــد ارزشــیابی در همیــن بســتر از
برنامه هــای آتــی مدیریــت امــور اداری ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس اســت.

تهیه دستگاه نبوالیزر به همت بانوی نیکوکار ارسنجانی
داور یزدانی  /ارسنجان
رییــس شــبکه بهداشــت ودرمــان ارســنجان از کمــک  ۱۷میلیــون تومانــی یکــی از بانــوان نیــک اندیــش
ارســنجان بــرای تهیــه تجهیــزات پزشــکی مــورد نیــاز بیمارســتان ایــن شهرســتان ،خبــر داد.
دکتر«ابراهیــم شــهریاری»گفت:با توجــه بــه نیــاز بخــش اطفــال بیمارســتان و پیگیری هــای انجــام شــده،به
همــت خانــم «عصمــت رضایــی» یــک دســتگاه نبوالیــزر خریــداری وبــرای کمــک بــه درمــان بیمــاران دارای
مشــکل تنفســی بســتری در بخــش نــوزادان و کــودکان ،در اختیــار مســئوالن بیمارســتان ،قــرار گرفــت.
دکتــر شــهریاری،افزود :ایــن روزهــا بیــش از پیــش ،شــاهد اعتمــاد نیکــوکاران و خیریــن عزیــز واهــدای
کمک هــا وهمیــاری درتهیــه تجهیــزات و امکانــات بــرای مجموعــه ســامت شهرســتان هســتیم و امیدواریــم
بــا اشــاعه ایــن فرهنــگ نیکــو ،بتوانیــم گامهــای موثرتــری در راه خدمــت بــه مــردم ،برداریــم.وی گفــت:
نبوالیــزر دســتگاهی اســت کــه بــا وارد کــردن دارو بــه صــورت بخــور بــه داخــل ریــه بیمــار بــه معالجــه بیمــاران
تنفســی ماننــد بیمارانــی کــه دچــار فیبــروز ریــه ،تنگــی نفــس ،آســم شــدید و … هســتند ،کمــک می کنــد.

سطح زیر کشت کاملینای مرودشت به  ۲۳۰هکتار رسید
ایســنا :مدیــر جهــاد کشــاورزی مرودشــت از کشــت گســترده و نیمــه دیــم گیــاه کاملینــا( ۲۳۰هکتــار) در اراضــی
کشــاورزی ایــن شهرســتان بــه روش کــف کار خبــر داد.
کاووس همتــی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه پیــش بینــی بارشهــا کشــت ایــن گیــاه هنــوز ادامــه دارد ،اظهــار
کــرد :پیــش بینــی میشــود بالــغ بــر  ۲۵۰هکتــار کاملینــا در ایــن شهرســتان کشــت شــود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه در ســالهای قبــل ایــن گیــاه بــه صــورت آزمایشــی و در ســطوح یــک تــا دو هکتــار
کشــت شــده اســت ،اظهــار کــرد :کاملینــا بــرای اولیــن بــار اســت کــه در ســطح زیــاد در اراضــی کــم بــازده ایــن
شهرســتان کشــت میشــود.
معــاون ســازمان جهــاد کشــاورزی فــارس بــا بیــان اینکــه گیــاه کاملینــا از قابلیــت بســیار خوبــی بــرای کشــت
در مــزارع دیــم شهرســتان برخــوردار اســت ،عنــوان کــرد :کاملینــا از جملــه گیاهــان دانــه روغنــی مقــاوم بــه
خشــکی و ســرما اســت کــه در برابــر آفــات و بیماریهــا از مقاومــت قابــل توجهــی برخــوردار اســت و میتوانــد
جایگزینــی مناســب بــرای کشــت در زمینهــای بــا حاصلخیــزی کمتــر باشــد.
بــه گفتــه همتــی؛ نیــاز آبــی کمتــر ،مقــاوت زیــاد و فوقالعــاده بــه خشــکی و ســرمای بهــاره ،عــدم حساســیت
ایــن گیــاه بــه ریــزش در زمــان برداشــت ،حساســیت کمتــر بــه آفــات رایــج در دانههــای روغنــی ماننــد سوســک
گــرده خــوار دیگــر مزایــای کشــت ایــن گیــاه اســت.
مدیــر جهادکشــاورزی شهرســتان مرودشــت خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه پتانســیل برداشــت حــدود هــزار
کیلوگــرم در هکتــار ،کشــت ایــن گیــاه درآمــدی مناســبی بــرای کشــاورزان بــه همــراه دارد.

ترمیم خط انتقال آبرسانی به دو روستای زاهدشهرفسا
عصرمردم:
در پــی وقــوع بارندگی هــای اخیــر خســارت شــدیدی بــه خــط انتقــال آبرســانی بــه دو روســتای رحیــم آبــاد
و بیشــه زرد زاهــد شــهر شهرســتان فســا وارد شــد کــه ایــن تأسیســات پــس از ترمیــم ،مجــددا در مــدار
بهره برداری قرار گرفت.
در پــی وقــوع بارندگی هــای اخیــر و جــاری شــدن ســیل های شــدید در اســتان فــارس ،خســارت شــدیدی بــه
خــط انتقــال آبرســانی بــه دو روســتای رحیــم آبــاد و بیشــه زرد زاهــد شــهر وارد شــد کــه بــا تــاش ماموریــن
اتفاقــات و بهــره بــرداری اداره ی آبفــا زاهــد شــهر ،تاسیســات آبرســانی مذکــور راه انــدازی و مجــددا در مــدار
بهره برداری قرار گرفت.

کانال اردشیری در سپیدان ترمیم و به بهره برداری رسید
عصرمردم:
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ســپیدان بــا اشــاره بــه پایــان کار ترمیــم کانــال اردشــیری گفــت :در راســتای
طــرح احــداث و تکمیــل کانال هــای آبرســانی و انتقــال آب بــا لولــه ،ایــن کانــال در بخــش همایجــان اجــرا شــد.
مهــدی نصیــری بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح از محــل اعتبــارات اســتانی بــه میــزان  1500میلیــون ریــال تأمیــن
شــده اســت اظهــار کــرد :بــه منظــور حفاظــت ازکانــال مذکــور و جلوگیــری از تخریــب آن در حاشــیه رودخانــه
اردشــیری ،دیــوار حائــل از نــوع گابیــون بــه طــول  50متــر احــداث شــد.
وی تصریــح کــرد :کانــال مذکــور به طول دو کیلومتر ،وســعت 200هکتــار از اراضی زراعی و باغــی  70بهره بردار
را از نعمت آب آبیاری بهره مند می سازد.
بــه گفتــه وی ،ایــن کانــال از رودخانــه شــش پیــر منشــعب می شــود و اراضــی روســتای اردشــیری را آبیــاری
می کنــد.
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مصرف مایعات و استراحت
روند بهبود کرونا را تسریع می کند

مهر :به گفته محققان اســترالیایی،
افزایش مصرف آب و استراحت مناسب
در رختخــواب ممکن اســت به افراد
کمک کند تا به ســرعت از کووید۱۹
در خانه بهبود یابند.
با افزایش شــمار مبتالیان به سویه
اومیکــرون که عمدت ًا نیاز به بســتری
شــدن در بیمارســتان ندارند ،افزایش
مصرف آب و اســتراحت مناســب در
رختخواب ممکن است به افراد کمک

کند تا به سرعت از کووید  ۱۹بهبود یابند.
«رابرت بوی» ،متخصص بیماریهای عفونی ،در این باره میگوید« :اکثر افراد میتوانند در
خانه بیماری شان را مدیریت نمایند».
وی در ادامه افزود« :آنها عالئم شــدیدی نخواهند داشــت ،سرفه ،تب ،بی حالی و خستگی
خواهند داشت که طی چند روز تا یک هفته بهبود مییابند».
به گفته بوی« :،افراد باید مراقب درد قفســه ســینه ،تشدید تنگی نفس و بی حالی به عنوان
عالئم نگران کننده باشند که ممکن است به مراقبتهای پزشکی بیشتر نیاز داشته باشند».
محققان تاکید میکنند اگرچه ســویه جدید شدت کمتری دارد ،اما افزایش تعداد موارد ابتال
به این معنی است که تعداد قابل توجهی از مردم همچنان در بیمارستان بستری خواهند شد.

کمبود ویتامین  Dریسک بیماری قلبی را
افزایش می دهد

مهــر :در یک مطالعه جدید ،محققان دریافته اند که الزم اســت میــزان ویتامین  Dهنگام
ارزیابی خطر قلبی عروقی افراد در نظر گرفته شــود .ویتامین  Dکه به عنوان ویتامین «آفتاب»
نیز شناخته میشود ،یک ویتامین محلول در چربی است که به دو شکل اصلی وجود دارد۲-D :
و  .۳-Dویتامین  Dبه عنوان یک ریزمغذی ضروری و منبعی که عمدت ًا از نور خورشید به دست
میآید ،برای رشد استخوانها و دندانها و عملکرد منظم سیستم ایمنی مهم است.
فراتر از این عملکردها ،نتایج مطالعات ارتباط بین میزان پایین ویتامین  Dو افزایش احتمال
ابتالء به بیماریهای قلبی عروقی را نشان میدهد.
در سراســر جهان ،بیماریهای قلبی عروقی یکی از علل اصلی مرگ و میر هستند .هر ساله
حدود  ۱۷.۹میلیون نفر در سراســر جهان بر اثر عوارض ناشی از بیماریهای قلبی جان خود را
از دست میدهند که بدان معناست که بیماریهای قلبی عروقی مسئول  ۳۲درصد از کل مرگ
و میرها در سطح جهان هستند.
پروفســور «اِلینا هایپونن» ،نویســنده اصلی و مدیر مرکز مؤسسه تحقیقات سرطان دانشگاه
اســترالیای جنوبی ،در این باره میگوید« :ما شــواهدی پیدا کردیم که نشــان میدهد کمبود
ویتامین  Dمیتواند فشار خون و خطر بیماریهای قلبی و عروقی را افزایش دهد».
در مطالعــه اخیــر ،محققــان رابطــه بین وجــود  ۲۵هیدروکســی ویتامیــن  Dدر خون
( )OH)D ۲۵و خطر ابتالء به بیماریهای قلبی عروقی را بررسی کردند OH)D(۲۵ .نشانگر
تاییدشده برای وضعیت ویتامین  Dاست .تجزیه و تحلیلها نشان داد که افراد دارای غلظت ۲۵
نانومول در لیتر از  )OH)D ۲۵در خون شــأن نسبت به افرادی که غلظت  ۵۰نانومول در لیتر
داشتند ۱۱ ،درصد بیشتر در معرض خطر بیماریهای قلبی عروقی هستند.

هوای شهری عامل بیماری آسم در کودکان

مهر :نتایج یک مطالعه جدید در سراسر جهان نشان می دهد که اگر آلودگی جاده ای کمتری
وجود داشته باشد ،کودکان بسیار کمتری ممکن است به آسم مبتال شوند.
«ســوزان آننبرگ» ،نویسنده این مطالعه از دانشگاه جورج واشنگتن ،گفت« :مطالعه ما نشان
داد که دی اکســید نیتروژن کودکان را در معرض خطر ابتال به آسم قرار می دهد و این مشکل
به ویژه در مناطق شهری حاد است».
وی در ادامه افزود« :یافتهها نشــان میدهد که هوای پاک باید بخش مهمی از راهکارهایی
باشد که با هدف حفظ سالمت کودکان انجام میشود».
طبق این مطالعه ،ســاالنه دو میلیون مورد جدید ابتال به بیماری آســم در دوران کودکی در
سراسر جهان ممکن است ناشی از دی اکسید نیتروژن یا  NO۲باشد.
محققان غلظتهای  ،NO۲آالیندهای که از وســایل نقلیه موتوری ،نیروگاهها و سایتهای
صنعتی منتشر میشود را در  ۱۳۰۰۰شهر مطالعه کردند.
آنها همچنین موارد جدید ابتال به بیماری آســم در دوران کودکی را بین سالهای  ۲۰۰۰تا
 ۲۰۱۹ردیابی کردند .بیماری آسم یک بیماری مزمن است که باعث التهاب راههای هوایی ریه
میشود .این تیم  ۱.۸۵میلیون مورد جدید ابتال به آسم در کودکان در سراسر جهان را به NO۲
در سال  ۲۰۱۹نسبت دادند .حدود دو سوم در مناطق شهری بودند.
در حالی که ســطح  NO۲در ایاالت متحده و اروپا بهبود یافته است ،این آلودگی در جنوب
آســیا ،جنوب صحرای آفریقا و خاورمیانه افزایش داشــته است .طبق این مطالعه ،موارد ابتال به
آســم کودکان مرتبط با آلودگی  ،NO۲بار ســامت عمومی زیادی را بر جنوب آسیا و جنوب
صحرای آفریقا تحمیل می کند .محققان تاکید می کنند که باید اقدامات بیشتری برای محدود
کردن انتشار گازهای مضر از وسایل نقلیه و سایر منابع  NO۲انجام شود.

تشخیص زودهنگام بیماری ام اس
با روش تصویربرداری جدید

باشــگاه خبرنگاران :محققان اتریشی موفق به توسعه یک روش تصویربرداری جدید شدهاند
که میتواند تغییرات بیوشیمیایی در مغز مبتالیان به بیماری ام اس را در مراحل اولیه تشخیص
دهد.
این روش جدید طیفسنجی رزونانس مغناطیسی پروتون نام دارد که میتواند مواد تولید شده
در حین متابولیسم را که با بیماری ام اس مرتبط است ،شناسایی کند.
این تکنیک تصویربرداری جدید میتواند تغییرات شیمیایی مغز را در نواحی از مغز تشخیص
دهد که با روش ام آر آی عادی قابل مشاهده نیست .این تغییرات شیمیایی باعث تغییر در بافت
مغز نمیشوند؛ ولی با بیماری ام اس مرتبط هستند.
در حال حاضر بیماری ام اس با ضایعات موجود در ماده ســفید مغز با اســتفاده از روشهای
ام آر آی اســتاندارد تشخیص داده میشود .این ضایعات با از دست دادن پوشش محافظ اطراف
رشتههای عصبی به نام میلین مرتبط هستند .این آسیب با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است؛
ولی زمانی که این تغییرات در ســطح میکروســکوپی و در مرحله بیوشیمیایی باشد ،مزیتهای
بیشتری دارد و احتمال موفقیت درمان بسیار بیشتر خواهد بود.
ایــن مطالعه با بررســی  ۶۶بیمار مبتال به ام اس نشــان میدهد میزان یکی از مشــتقات
اسید آمینه به نام  NAAدر مبتالیان به ام اس کاهش مییابد .سطح پایین این ماده با اختالل
در یکپارچگی نورونهای مغز مرتبط است.
ادامه مطالعات نشــان میدهد این افراد سطوح باالیی از یک ترکیب به نام  MIدارند که در
سیگنالدهی سلولی نقش دارد .افزایش این ترکیب با التهاب همراه است.
بررسی ترکیبات شیمیایی در مقیاس میکروسکوپی تنها بخشی از توان بالقوه این روش است
و محققان معتقدند در اثربخشی درمان بسیار موثر است.
در حال حاضر حدود سه میلیون نفر در سراسر جهان به بیماری ام اس مبتال هستند .محققان
دانشــکده پزشکی هاروارد گزارشــی مبنی بر عالئم اولیه ام اس ارایه کردهاند و به افراد هشدار
میدهند که این عالئم را جدی بگیرند:
-۱مشکالت بینایی
-۲مشکالت تعادل
-۳سوزن سوزن شدن و خواب رفتن انگشتان دست و پا
-۴تغییرات ناگهانی دمای بدن اعم از کاهش یا افزایش
-۵تغییرات مداوم در عملکرد دستگاه گوارش
-۶مشاهده چرخشی هر یک از عالیم ذکر شده در موارد یک تا پنج
-۷ضعف عضالنی
-۸مشکالت شناختی و عدم تمرکز
 -۹خستگی مفرط
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باشــگاه خبرنــگاران :دانشــمندان آمریکایی در
شــیوهای جدید ،بــه درمان بیماری صــرع در یک
شــیر دریایی با استفاده از ســلولهای مغزی خوک
پرداختند؛ روشــی که میتواند امیدبخش درمان این
بیماری در انسانها باشد.
در این روش جدید ،یک پیوند بر روی یک شــیر
دریایی بیمار به نــام « »Cronuttصورت گرفت.
این حیوان که دچار صرع بود ،تشنج هایش به شکلی
مداوم بدتر و بدتر میشــد و تشنج هایش که سابقا
یک یا دو بار در ماه بود ،به چند عدد در ماه رســید.
وخامت وضع این حیوان بیمار به حدی رسیده بود که
او قــادر به خوردن نیز نبوده و وزن حیوان ظرف چند
ماه به یک ســوم کاهش یافته بود .اوضاع سالمتی
این شیر دریایی به سرعت رو به وخامت میرفت.
در اکتبر ســال  ۲۰۲۰این شیر دریایی هفت ساله
که « »Cronuttنام داشــت ،تحت عمل جراحی
مغزی قرار گرفت که طی آن ،سلولهای عصبی یک
خوک سالم به «اسبک مغز» (هیپوکامپ) آسیب دیده
این شیر دریایی پیوند زده شد.
به گفته «اسکات بربن» از دانشمندان عصب پژوه
باشگاه خبرنگاران :نتایج یک مطالعه جدید نشان
میدهد که اگر کشــورها برای رسیدگی و جلوگیری
از خطر زوال عقــل جوامع خود به موقع اقدام نکنند،
موارد جهانی ابتال به زوال عقل تا سال  ۲۰۵۰سه برابر
میشود.
«اما نیکولز» ،نویسنده اصلی این مطالعه از موسسه
ســنجش و ارزیابی سالمت در دانشگاه واشنگتن ،در
بیانیه ای اظهار کرد :مطالعه ما افزایش هایی را برای
موارد ابتال بــه زوال عقل در مقیاس جهانی و نیز در
سطح کشور پیش بینی می کند و به سیاستگذاران و
کارشناســان بهداشت عمومی بینش های جدیدی را
برای درک عوامل این افزایش ها بر اســاس بهترین
داده های موجود ارائه می دهد.
بر اســاس یک مدل ریاضــی جدید که برای این
مطالعه استفاده شــد ،تخمین زده می شود که شیوع
جهانی مــوارد ابتال به زوال عقل میتواند تا ســال
 ۲۰۵۰تقریب ًا سه برابر شود و از  ۵۷میلیون مورد ابتال
به  ۱۵۳میلیون برســد و در آمریکا نیز از  ۵.۲میلیون
مورد ابتال به  ۱۰.۵میلیون افزایش یابد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،در حال
حاضر زوال عقل هفتمین علت مرگ و میر در سراسر
جهان اســت .زوال عقل بــروز ناتوانی قابل توجه در
افراد مســن را که هزینه های مرتبط با آن در سطح
جهان به یک تریلیون دالر در ســال  ۲۰۱۹رســید،

مهــر :یک متخصــص پوســت گفــت :زمانی
درمان های زیبایی پوســت می تواند قابل قبول باشد
که سالمتی پوست حفظ شود ،هر تغییری که سالمت
پوســت را به مخاطره بیندازد ســایر ارگان های بدن
را تهدیــد می کنــد .رضا رباطی ،در تعریف پوســت
ســالم ،اظهار کرد :پوست انسان پوشش بیرونی بدن
و بزرگترین عضو سیســتم محافظتی است و از آنجا
که با محیط بیرونی ارتباط دارد ،نقش مهمی در حفظ
ایمنی بدن در برابر بیماریها دارد بنابراین پوستی که
عملکرد معمول خود به عنوان ایجاد ســد دفاعی در
بدن را انجام دهد در تعریف پوست سالم می گنجد.
وی با تاکید بر اینکه پوســت ســالم ســد دفاعی
نســبت به آلودگیها و بیماریهــای بیرونی در بدن
ایجاد میکند ،خاطرنشــان کرد :پوست بیرونیترین
ارگان بدن برای حفاظــت از عوامل محیطی ،اعم از
آلودگیها ،تغییرات محیطی و دما است.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شــهید بهشتی ،پوست خواص ایمنی شناسی دارد که
در عملکرد طبیعی جدا از سد دفاعی که ایجاد میکند
به بدن کمک میکند.
رباطی با بیان اینکه چنانچه عملکرد طبیعی پوست
مختل شود عوارضی را به دنبال خواهد داشت ،عنوان
کرد :در این شرایط فرد مستعد ابتالء به انواع و اقسام
بیماریها خواهد شد و در عین حال از عوامل مخرب
بیرونی در امان نخواهد بــود ضمن این که تغییرات
ظاهری را نیز به دنبال خواهد داشت.
این متخصص پوســت با بیان اینکــه مرز بندی
بین زیبایی و ســامت پوســت بســیار نسبی است،
خاطرنشان کرد :بر اساس دورههای مختلف تاریخی
نیز استانداردهای زیبایی تغییر کرده است.
وی تاکید کرد :زمانی درمانهای زیبایی پوســت
میتواند قابل قبول باشــد که ســامتی پوست حفظ
شــود ،هر تغییری که ســامت پوست را به مخاطره
بیندازد سالمت سایر ارگانهای بدن را تهدید میکند.
رباطی یــادآوری کرد :تغییراتی که در پوســت با
هدف جوان سازی و رفع چین و چروک ایجاد میشود
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روشی جدید که بیماری صرع را
درمان میکند

موارد ابتال به زوال عقل
تا سال  ۲۰۵۰در جهان سه برابر میشود

سرعت می بخشد.
در حالــی که میزان ابتال بــه زوال عقل در افراد

خطرات برنزه کردن پوست

به میزانی قابل قبول اســت کــه در کنار این زیبایی
ظاهری که بر حســب دورهها تغییر میکند ،عملکرد
حفاظتی پوست را دچار اختالل نکند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید
بهشــتی ،اصول ضروری مراقبت از سالمت پوست را
مورد توجه قرار داد و تاکید کرد :به طور مثال پرهیز از
قرار گرفتن در معرض نور آفتاب یکی از اساسیترین
راهکارهای مراقبت از پوست است.
وی ،قرار گرفتن در معرض نور مســتقیم آفتاب به
بهانه تغییر رنگ پوســت و یا استفاده از دستگاههای
ســوالریوم را مورد انتقاد قرار داد و افزود :استفاده از
این روشها خطر جدی برای سالمت پوست محسوب
میشوند ضمن اینکه حتی در مواردی میتواند منجر
به ایجاد بدخیمیهای پوستی نیز شود.
این متخصص پوســت یادآوری کرد :اساس حفظ
سالمت پوســت ،پیروی از اصول رفتاری و پرهیز از
عواملی مثل قــرار گرفتن در معرض نور آفتاب ،عدم
مصرف دخانیات ،اســتراحت کافی و پرهیز از استرس
بیش از حد و طوالنی است.

پیشگیری از کلسترول باال در کودکان
ایسنا :بسیاری از مطالعات اخیر نشان داده است که
این روزها حتی کودکان در حدود سن هشت سالگی
نیز ممکن اســت به عارضههایی چون کلسترول باال
و چربی خون باال مبتال شــوند که در نهایت عروق را
مسدود میکنند.
کارشناســان ســامت در این رابطه تاکید دارند
که افزایش مصرف برخــی از خوراکی ها و غذاهای
ناســالم نظیر تارت و کلوچه ،فست فود ،ذرت بو داده
مایکروویوی ،دونات ،کراکر ،کیک و بیسکویت های
بسته بندی در ســالهای اخیر به این روند دامن زده

مسنتر بیشتر اســت ،نباید این وضعیت را به عنوان
بخشی طبیعی از پیری در نظر گرفت .عوامل بسیاری

است.
ســامت
بر همین اســاس متخصصان تغذیه و
ِ
کــودکان تاکید دارنــد که رعایت نکات ســاده زیر،
راهکارهای کلیدی برای پیشگیری به موقع از عارضه
کلســترول باال در کودکان و در نتیجه عوارض جدی
آن در سالهای آتی زندگی هستند:
 در طبــخ غذاهای خانگی از روغن های طبیعیو غیرهیدروژنه مانند روغن کانوال یا زیتون اســتفاده
کنید.
 -غذاهایی که منشا طبیعی دارند فاقد چربی های

وی توصیه کرد :برای کمک به داشتن پوست بهتر
میتوان از فرآوردههای اســتاندارد مرطوب کننده و
کرمهای بازسازی کننده موضعی بهره برد.
رباطی افزود :بیشــتر این کرمها رطوبت پوست را
حفظ میکنند ،همین موضوع به ظاهر ساده میتواند
عملکرد طبیعی پوست را بهبود ببخشد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید
بهشــتی با بیان اینکه به صورت طبیعی پوســت نیز
مثــل تمام ارگانهای بدن با افزایش ســن همراه با
تغییراتی اســت ،گفت :کار درست و منطقی این است
باید در سن جوانی از پوســت خودمان مراقبت کنیم
تا تغییرات ظاهری ناشــی از افزایش ســن دیرتر و
به میزان کمتر ایجاد شــود بــه طور مثال افرادی که
در ســنین پایین مراقبتهای الزم از پوست را انجام
نمیدهند یا به بهانه تیرهتر شدن پوستشان بی مهابا
ساعتها در برابر نور مســتقیم آفتاب قرار میگیرند
نباید انتظار داشته باشند در سنین باالتر پوست سالمی
داشته باشند.
وی در ادامــه با تاکید بر اینکه تغییرات پوســتی
ترانس یا هیدروژنه هســتند مانند
انــواع میوه ها ،ســبزیجات ،مرغ،
بوقلمون ،ماهی ،لوبیا ،غالت ،نان
و برخــی غالت .بنابرایــن از این
گــروه از مواد خوراکــی به ویژه از
دسته سبزیجات و میوه ها در رژیم
غذایی خانواده بیشتر استفاده کنید.
 اگــر از مارگاریــن (کــرهگیاهی) استفاده می کنید ،انواعی
را انتخاب کنید که در هر قاشــق
غذاخوری بیــش از دو گرم چربی
اشباع نداشته باشــد و اولین ماده
تشکیل دهنده آن نیز روغن نباتی
مایع باشد.
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در «دانشــگاه کالیفرنیا – سان فرانسیسکو» پس از
گذشت بیش از یک سال از انجام این عمل جراحی،
این شیر دریایی دیگر دچار تشنج نمیشود.
این محقق آمریکایی میگوید ،وزن و اشــتهای
ایــن حیوان نیز اکنــون به حال عادی بازگشــته و
این شــیر دریایی اکنون اجتماعیتر شــده و در حال
یادگیری چیزهای جدیدی اســت؛ مانند آنکه چطور
چپ و راست را بگوید .پس از این عمل موفقیت آمیز
دانشــمندان امید دارند این روش درمانی بتواند راه را
برای یک اســتراتژی جدید به منظور درمان بیماری
صرع در انســانها هموار کند؛ هرچند گفته میشود
سالها ممکن است طول بکشد تا بتوان این روش را
در انسانها نیز بکار برد.
گفتنی اســت از هر صد نفر ،یک نفر در انگلیس
(معادل  ۶۰۰هزار نفر) به بیماری صرع دچار هستند.
این در حالی اســت که آمریکا نیز با آمار مشــابهی
در خصــوص این بیماری روبروســت؛ به طوری که
 ۱.۲درصــد از جمعیت آمریکا که برابر با  ۳.۴میلیون
نفر است ،در این کشور با بیماری صرع دست و پنجه
نرم میکنند.
با ابتال بــه زوال عقل مرتبط هســتند ،اما محققان
محــور توجــه خــود را روی چهار عامل خطرســاز
پیشبینیکننده چاقی ،سیگار کشیدن ،قند خون باال
و تحصیالت پایین متمرکز کرده اند که میتوان آنها
را بهبود بخشــید .این مطالعــه پیشبینی میکند که
میزان ابتال بــه زوال عقل با نرخهــای متفاوتی در
سراسر جهان افزایش خواهد یافت .انتظار می رود که
کشــورهای پردرآمد آسیا  -اقیانوسیه کمترین میزان
افزایش و کشــورهای شرق و جنوب صحرای آفریقا
بیشترین میزان افزایش را داشته باشند.
پروفســور «تئو ووس» یکی از نویســندگان این
مطالعــه از دانشــگاه واشــنگتن ،در بیانیه ای گفت:
کشــورهای با درآمد کم و متوسط باید سیاست های
ملی را که مــی تواند عوامل خطر زوال عقل را برای
آینده کاهش دهد ،ماننــد اولویت دادن به آموزش و
سبک زندگی سالم از هم اکنون آغاز کنند.
زوال عقــل یا دمانس ،اختالل مزمن و گاهی حاد
فرایندهای روانی به علت بیماری عضوی مغز اســت
که با تغییر شخصیت و موقعیتناشناسی و اختالل در
حافظه و داوری و اندیشه همراه است .شایعترین نوع
زوال عقل ،زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر
است .از دیگر عوامل ایجاد دمانس میتوان به سکته
مغزی و بیماریهای ناشایع ولی معروف مانند جنون
گاوی اشاره کرد.

ناشی از افزایش سن به عنوان بیماری تلقی نمیشود،
توضیح داد :این تغییرات کام ً
ال طبیعی است و این در
حالی اســت که در دهههای اخیر انواع تکنیکهای
جدید در دســترس اســت که میتوان روند پیر شدن
پوست را با حفظ سالمت به تأخیر انداخت.
رباطــی توصیــه کــرد :اســتفاده از کرمهــای
مرطوب کننده به ویژه در فصول ســرد سال میتواند
عالوه بر حفظ زیبایی از ایجاد مخاطرات پوســتی نیز
پیشــگیری کند و کرمهایی که خواص جوان سازی
و دارویی دارند نیز حتم ًا باید با تجویز پزشــک مورد
استفاده قرار بگیرد.
وی دربــاره ماســکهای صورت نیــز گفت :از
ماســکهای صورت توقع معجزه نداشــته باشــید،
ماســکهای صورت به دلیل ماهیت خود اثرگذاری
فوری و موقتی دارند ،ماســکهای صورت به تنهای
میتوانند تکمیل کننده درمانهای موضعی باشند اما
این موضوع که اســتفاده از ماسک میتواند تغییرات
اساسی داشته باشد کام ً
ال بی پایه و اساس است.
متخصص پوست درباره نحوه استفاده از ماسکها
هشــدار داد :مهم این اســت ماســکی که استفاده
میکنیم دارای چه ترکیباتی است ،برخی از ماسکها
حاوی ترکیبات دارویی هستند که در صورت مصرف
خودســرانه میتواند عوارض شــدید و یا حساسیت
پوستی ایجاد کند.
وی درباره روتینهای پوستی که به تازگی متداول
شده است ،گفت :این واژه با هدف رسیدن به اهداف
تجاری شــرکتهای تولید کننده محصوالت پوستی
متداول شده اســت ،تنها راه مراقبت از پوست اصول
پایهای نگهداری از پوست است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ادامه داد :حفظ نظافت پوست با مواد متناسب
با نوع پوســت ،پرهیز از قــرار گرفتن در معرض نور
مستقیم آفتاب ،استفاده از ضد آفتاب و مرطوب کننده
مناسب ،پرهیز از مواد آرایشی سنگین خصوص ًا برای
ســاعات طوالنی روی پوست و عدم مصرف الکل و
دخانیات ،اصول پایهای نگهداری از پوست هستند.
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دو یادداشت بر مجموعه

محمدجعفر نجدی:
این اولین مجموعه شعر دوست عزیزم علی عشایری می باشد که در
قالب رباعی سروده و چاپ شده.
بصورت کلی در کتاب با شاعری طرفیم که گاهی عارف است گاهی
فلسفی می اندیشد و گاهی منتقد اجتماع است و گاهی عاشقانگی اش
را روایت می کند و همهی این زمینه ها را در نگاه متفاوتش به طبیعت
پیرامون دارد .شاعری که دو زمینهی ذهنی در ناخودآگاهش برای آمدن
در متن تقال دارد یکی وجه عارفانه و زالل و آرام و رام و دیگری وجه
حماسی و برآشوبنده و نا آرام و سرکش .من وجه دوم را بسیار طبیعی تر
دیدم و چاره سازتر برای شعر ،به قول خود شاعر در مصرعی از یک رباعی:
«گاهی رگ دست چاره ها می گیرد»
ولی در زمینهی حماسی بی تابانهی جنوبی اش رگ دست هیچ چاره ای
نمی گیرد.
چیزهایی که در این مجموعه وجودشان شعر را آزار می دهد ترکیبات
اضافی زیاد و گاهی سیاق زبانی کهن البته این مورد بسامد باالیی ندارد
و گاهی هم عدم انسجام شکلی و ذهنی ،طوری که سطرها و واژه ها
یکدیگر را گم می کنند که این هم خیلی پر رنگ نیست .و چیزی که
نبودش در شعر احساس می شود جای خالی تصویرهای حرکت دار است.
گاهی هم من حس کردم منتقدی روی شعر نظر داده و در شعر اثر
گذاشته و متاسفانه به نفع شعر تمام نشده(این را نمی توانم با اطمینان
بگویم).
قطعا نقدها تاثیرات مفیدی داشته واال اولین مجموعهی یک شاعر
جوان اینگونه گیرا نمی شد.
مضامین و تصاویر شعر بکر و تازه اند و زاویه دید شاعر به ویژه به
طبیعت (وقتی می گویم طبیعت طبیعت بیجان پیرامون و اشیا هم مد
نظراند)متفاوت است و این عالیست که ما با شاعری مقلد رو به رو نیستیم
زاویه دید آنقدر متفاوت است که آزادگی سرو را هم زیر سوال ببرد .اینها
قوهی تخیل ذاتی شاعرند به عالوه آن زمینهی ذهنی حماسی که بسیار
به جا واژه ها و سطرها را به جستجوی هم واداشته اند و چیزی پیدا شده
که قبال نبوده و هر جا این زمینهی برآشوبندهی حماسی جنوبی دست
به دست تخیل داده آن زمینه لطیف عارفانه را در خود محو کرده و به
آفرینش منجر شده و وقتی تمایل شاعر به این سمت بوده انرژی بیشتری
آزاد شده و امکان آفرینش بیشتر شده.
شاعر وقتی سراغ رویدادهای بیرونی و طبیعت پیرامون رفته در فاصله ای
که تا بازنمود و آشکارگی طی کرده یکی از انواع احساسات را واسطه قرار
داده و برانگیختگی را میسر کرده .به بیان دیگر و ساده تر اینکه شاعر کمتر
رنگ افکارش را برای تاثیر بر ذهنیت دیگران به عواطفش زده و بیشتر به
اظهار عواطف خود پرداخته.
سیر تکوین و تکامل و رسیدن به مرز پختگی یک فرایند پله ای
می باشد و قدم به قدم طی می شود هیچ شاعری در اولین مجموعه اش

دید ،بهره گرفتن از واژه هایی است که به نحوی حالت کلیدی دارند و کار
مضمون پردازی شاعر را آسان می کنند و باعث می شود شاعر با تمرکز بر
این واژه ها کار خود را بهتر پیش ببرد که این یکی از نشانه های مثبت
تکرار در شعر می تواند باشد به شرطی که با مهارت و دقت استفاده شود
پس این کار برآمده است .یکی از این واژه ها
که ظاهراً شاعر جوان ما از ِ
«سرو» است که در عنوان این کتاب هم دیده می شود که مشخص
می کند این درخت برای شاعر مهم است ،تا آنجا که نخل که یکی از
نمادهای زادگاه شاعر است ،به سرو تشبیه می شود .نمونه:
در دشت بهار ،سبز مادر زادند
در سینهی دی ماه زمان آبادند
از باد خزان ،نه زرد گشتند نه سرخ
این گونه همیشه سروها آزادند
(همان ،ص )۱۴
حسنی که در رباعی باال دیده می شود این است که سرو ،از تنگنای
یک معنی واحد و انحصاری رها می شود و جان بر کفان میهن را نیز
سیالیت یک موتیف در شعر ،بیانگر شاعر آن است.
تداعی می کند و این ّ
یکی از مضمون های اصلی این مجموعه رباعی «عشق» است که از
یک شاعر خونگرم جنوبی هیچ بعید نیست و بلکه برای او به نوعی سند
افتخار است ،تا آنجا که وجود او را پاالیش می دهد و آن گاه که آن را
دستمایهی شعر خود می کند ،واکنش مخاطب چیزی جز تحسین و آفرین
گفتن نیست:
یک لشکر بی حساب دارد چشمش
شاید سر ِ انقالب دارد چشمش
لب های فلق گونهی او می گویند:
انگار که آفتاب دارد چشمش
(همان ،ص )۱۷
درباره مجموعه رباعی «نخل ها سرو جنوب اند» بیش از این می توان
قلم فرسایی کرد اما بهتر است مشتاقان قالب رباعی خود ،به مطالعهی
این دفتر بپردازند تا به نقاط مثبت و نقاط منفی احتمالی آن واقف
شوند.
در هر حال ،با شناختی که از علی عشایری دارم مطمئنم که او به جای
جو زده شدن و خود را گم کردن ،بی حاشیه و بی جنجال ،در آیندهی نه
چندان دور در عرصهی سرایندگی موفقیت های به مراتب بیشتری را به
دست خواهد آورد .به این امید ،حسن ختام این مطلب را رباعی دیگری
از کتابش قرار می دهیم:
خورشید شوید یا که «من»را بکشید
اندیشه ی آیینه شکن را بکشید
قبل از رفتن به جنگ با تاریکی
شب های درون خویشتن را بکشید.
(همان ،ص )۲۶

سرو جنوباند» اثر علی عشایری
رباعي «نخلها ِ

(آغاز سرایشش) نتوانسته به مرز پختگی برسد.
ولی نگاه تیز بین از آغاز می تواند بفهمد که آینده چگونه خواهد بود .من
با وجود برداشتم در سطرهای گذشته و علم بر اینکه کاستن از ضعف ها
و دانستن نقاط قوت شاعر توسط خودش در پیشرفتش بسیار موثر است،
آینده ای روشن و درخشان می بینم.
***
محمدامین فصحتی (سینا):
علی عشایری شاعر دهه هفتادی از آن شاعران آینده داری است
که اگر کار سرودن را جدی بگیرد و خود را از مطالعه ها و ممارست های
پی گیر غنی کند ،بی اغراق به یکی از شاعران تمام عیار در سال های
آینده تبدیل خواهد شد .هرچند که در این سال ها خوب درخشیده است.
جای شکرش باقی است که عشایری به پژوهش های ادبی هم
می پردازد که نشان از ژرف نگری و موشکافی او در نکته های ادبی دارد،
پس این دو ویژگی را می تواند به شعرهایش نیز وارد کند.
در هر حال ،دفتر رباعی «نخل ها سرو جنوب اند» آیینه ای است که
انعکاس دهنده روح زالل ،وجود شریف و عاطفهی جوانی جنوبی است
که ما را میهمان این همه زاللی و آیینگی کرده است .گرایش این شاعر
جوان بیشتر به قالب رباعی است ،قالبی که در وهلهی اول ،ممکن است

بیتوته :نقاشی عمل بکار بردن رنگ دانه محلول در یک رقیق کننده و یک
عامل چسپاننده (یک چسب) بر روی یک سطح (نگهدارنده) مانند کاغذ  ،بوم
یا دیوار است .این کار توسط یک نقاش انجام می شود .این واژه بخصوص
زمانی به کار میرود که این کار حرفه شخص مورد نظر باشد .قدمت نقاشی در
بین انسانها ،شش برابر قدمت استفاده از زبان نوشتاری است.
در قیاس با نقاشی ،طراحی ،سلسله عملیات ایجاد یک سری اثر و نشانه با
استفاده از فشار آوردن یا حرکت ابزاری بر روی یک سطح است.
یک روش قابل اجرا برای تزئین دیوارهای یک اتاق با استفاده از نقاشی در
ساختار جزئیات کار موجود است.
این مقاله بیشتر درباره نقاشی وری سطوح به دالیل و اهداف هنری است.
نقاشی از نظر بسیاری افراد ،در زمره مهمترین شکل های هنر قرار دارد.
وقتی واژه نقاشی یا نقاشی کردن به میان می آید طبیعت ًا پدیده ای در نظر ما
مجسم می شود که از ترکیب رنگ ها به وجود آمده و به دست انسان ساخته
شده است.
بعضی ها تصور می کنند که نقاشی یعنی تقلید طبیعت و انتظارشان از یک
نقاش این است که هر آنچه می بیند به روی بوم منتقل سازد .این انتظار غلط
راه را به روی خالقیت هنری و گسترش اندیشه بسته و او را در چارچوب تقلید
و دوباره سازی واقعیات محدود می سازد.

به اعتبار این که دو بیت است سرودنش ساده به نظر برسد ،اما وقتی از
پای گود به وسط میدان بیاییم می بینیم که نه! «هزار نکتهی باریک تر
ز مو این جاست».
البته در این سال ها رباعی سرایان ما شگردهایی را برای دلچسب
شدن این قالب شعری به کار برده اند ،از جمله ضربه زدن و قوی بودن
مصراع چهارم که آن اوایل جواب داد اما خیلی زود این شگرد نخ نما شد
و جواب نداد و رباعی سرایان ما به این نتیجه رسیدند که در وهلهی اول،
هر چهار مصراع رباعی باید دارای نقش محوری باشند و دیگر این که
چگالی اندیشه در آن باال باشد ،هرچند مضمونی عاشقانه را یدک بکشد.
با درنگی بر رباعی های دفتر «نخل ها سرو جنوب اند» می بینیم
که عشایری ،به این مهم واقف شده و سعی کرده است چهار مصراع
رباعی هایش را نقشی محوری ببخشد:
آرام بگیر تا رهایت بکنند
با مسلک سرو ،آشنایت بکنند
مانند درخت ،مهربان باش و لطیف
بگذار پرنده ها صدایت بکنند
(نخل ها سرو جنوب اند ،ص )۱۱
شگرد درخور توجهی که ر ِد آن را د رباعی های علی عشایری می توان

آشنایی با هنر نقاشی
نقاشی یعنی به وجود آوردن پدیده ای که وجود خارجی ندارد و هنرمند با
ابزارهایی که در اختیار دارد آن پدیده را از نیستی به هستی در می آورد.
دو طرز بیان در هنر نقاشی موجود است :نقاشی تصویری و نقاشی انتزاعی.
ـ نقاشی تصویری:
این نقاشی شامل سبکهای متنوعی است .هنرمند با توجه به اشکال موجود
مثل انسان ،حیوان ،درخت و میوه ترکیباتی می آفریند و با سلیقه ای که در
رنگ آمیزی و ترکیب اشیاء به کار می برد اثری می آفریند که نمایشگر
شکل های شناخته شده است .نقاشانی که طبیعت را مدل قرار داده اند (در
هر زمان و مکتبی) با وجود وفاداری به شکلهای طبیعی هرگز آنچه را که
می بینند عین ًا نقاشی نمی کنند بلکه طبیعت را از دیدگاه مخصوص به خود
نشان می دهند و اثری به وجود می آورند که با وجود شباهت به طبیعت با
آن متفاوت است .به عبارت دیگر نقاشی برداشت تصویری هنرمند از محیط

اطراف خود می باشد و این تفاوت عمل هنرمند نقاش است با دوربین عکاسی
که عین ًا واقعیات را ثبت می کند.
ـ نقاشی انتزاعی:
عده ای از هنرمندان ماهر پس از یک سلسله تجربیات طوالنی در زمینه
نقاشی تصویری و ساده نمودن شکل های طبیعت به این نتیجه رسیدند که
بدون اشاره به طبیعت یعنی فقط از ترکیب فرم و رنگ هم می توان احساسات
شاعرانه و ادراک هنری را بیان نمود .آثاری که به این شیوه آفریده شدند راه
تازه ای را در بیان احساس از طریق نقاشی باز نموده و به دلیل آنکه کام ٌ
ال
فرآورده فکر و اندیشه انسان می باشند و همانطور که می دانید ،اندیشه یک
عنصر مجرد است ،این شیوه نقاشی را مجرد یا انتزاعی نام نهادند.
به بیان ساده تر نقاش هنرمند جهان را می نگرد و با نیروی عقل و احساس
و چشمانی کنجکاو ماهیت آن را مورد بررسی قرار می دهد 2و نتیجه برداشت
خود را در قالب تصاویر رنگین و یا رنگهایی در قالب فرمهایی بدون شکل

تجسم می بخشد.
منظور از آموزش نقاشی کسب مهارت در تجسم اشکال یا کپی کردن آثار
دیگران نیست ،بلکه هدف بیدار نمودن ذوق و سلیقه ذاتی و ایجاد نیروی ﺟﺪول 400-2520
آفرینندگی و ابداع در هنرجو است.
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جوان
دوشنبه  20دی 1400

قدم اول ...قدم دوم ...قدم سوم...
_ بجنب دیگه
سرم را بلند میکنم و مثل گوسفند قربونی که به کشتارگاهش نزدیک
شده نگاهی به جلو میندازم به سختی آب دهنم رو قورت میدم و پر از
درد صورتم رو سمت آسمون بلند میکنم .قطره قطره بارون روی گونههام
مینشست؛ و باعث میشد کسی متوجه گریههام نشه .یاد آخرین مالقات
با خانوادم میافتم .دستهای مادری دیدم که با ضجه زدن و نفرین کردن
قلبش رو مشت کرده بود .پدری که خم شدن کمرش و دیدم.خواهری که
غیض کردن شوهرش رو دیدم .دیدم همه رو دیدم و هیچ کاری از دستم
برنیومد ۱۰ .سال بود که نذاشته بودن درست ببینمشون ،درست ببوسمشون
و من از دور بوشون میکردم؛ از دور بغلشون میکردم...
صدای پوتینهایی که نزدیک میشن رو میشنوم و ناخواسته شروع به
لرزیدن میکنم .اصرار زیادی کرده بودم تا چشم بندی واسم نبندن .چون
میخواستم لحظه به لحظه ،ثانیه به ثانیه ش رو با تموم جزییاتش ببینم.
_ هه ترسیدی...احمدی!
_ بله قربان
_ ببرش باال
پاهام روی زمین کشیده میشد ،هنوز درک درستی از اطراف نداشتم.
فقط حس گنگ بودن و ترس و ترس .هر لحظه به مرگ نزدیکتر میشدم.
از پلهها باال کشیدنم؛ و روی سکویی وایسادم که هر ثانیه امکان داشت
زنجیراش باز شن و من تموم شم .از سردی طناب دور گردنم لرزیدم و مثل
ماهی دور از آب لبام رو خشک تکون دادم .ولی حتی خودم هم صدایی
ِ
نشنیدم .چشمام رو بستم و به  ۱۰سال پیش برگشتم .روزایی که سال اول
دانشگاه بودم؛ و پر از شوق و ذوق که تونستم رشتهی مورد عالقم رو بخونم
اونم دانشگاه دولتی .روزایی که مامانم آقای دکتر ،آقای دکتر از دهنش
نمیافتاد .روزایی که بابام از خوشحالی نتیجه کنکور اشک شوق ریخته
بود.روزایی که با افتخار نگاهم میکردن ولی خب دله دیگه ،یهو میلرزه
خوشکل دانشکده! کلی خاطرخواه
کاریش نمیشه کرد .اونم واسه دختر
ِ
داشت .خب ماهم آدم بودیم سنگ نبودیم که...
روزایی که فهمیدم نگین هم منو میخواد از خوشحالی رو پا بند نبودم.
۳تا داداش گردن کلفت داشت .و به قول خودشون بعداز
دختر محجبهای که ۳تا
فوت باباشون پدری کردن در حقش...
روزایی که از طرف دانشگاه ما رو مشهد بردن و منم با خوشحالی اینکه
صدای غور غور شب گرسنه به گوش می رسید.
قورباغه ها با ستاره های روی سرشان و ماه مرتعش برکه
وداع می کردند و سیاهی را آرام آرام در سینه هاشان جا
می دادند.
با ضربه ای محکم ،صدای در آهنی بلند شد و محکم
به سینه ی دیوار چسبید .نیم رخ مرد آویزان را نور ماه
روشن کرد .عادت کرده بود به بوی بد اتاق ،یادگارهای
در و دیوار ،عشق های زغالی و گچی و سرنگ های
خون آلوده!
پیت فلزیی را که وسط اتاق افتاده بود برداشت و رویش
نشست .دوباره به مرد نگاهی کرد .با همان چشم های
نافذ نگاهش می کرد .سعی کرد نگاهش را بین ابروهایش
متمرکز کند اما طاقت نیاورد و سرش را پایین انداخت.
هنوز هم تو برنده ای!مثل همیشه!!بلند شد.
ببین من باهات کاری ندارم .اما اینو بدون اگه یه روزبرام ثابت بشه که تو ...بابا اینقدر زل نزن تو چشام!!
می ترسی؟ترس از چی؟! دوباره شروع نکن ،باید خفه شی تاحرفامو بگم! ببین اصال تو نظرت دربارهه ی اون دنیا چیه؟
چیه باز قاطی کردی؟ نکنه باز عذاب وجدان گرفتییا شاید...
شاید چی؟ تو اصال چی می دونی؟ بابا دیگه بریدم بهخدا! ...اصال چرا من این حرفا رو واسه تو می گم؟!
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حکـــم بـــــاران
پونه عزتآبادی

یک ماه قراره هر روز نگین رو ببینم ،اسمم رو نوشتم .ولی کاش دستم
قلم میشد و همچین کاری نمیکردم ...روزهایی که مشهد بودیم ،خوب
میگذشت .هر روز با نگین حرف میزدم؛ حاال به هر بهونهای .ولی خب
چرخه روزگاره دیگه ،همیشه بر وفق مراد تو نمیچرخه.
دقیق  ۱۳تیر ماه بود ،تولد امام رضا .با بچهها قرار گذاشته بودیم بریم

حرم .توی البی منتظر نگین وایسادم تا با هم بریم .ولی هر چی صبر کردم
نیومد .گفتم شاید با بقیه بچهها رفته ،ولی خب هر چی فکر کردم نگین
رو تو جمعشون ندیده بودم.به سمت اتاقش رفتم و در زدم .در رو باز کرد
و با صورت پر از اشک بیرون اومد .هول کردم .فکر کردم اتفاقی افتاده...
_ چی شده نگین! چت شده .چرا داری گریه میکنی .زمین خوردی؟

بی خــــــودی
روح اله سیف

می ترسی با کسی دیگه بگی! نکنه لو بری .نکنهبفهمن تو هم...
-بسه دیگه! نمی خوام چیزی بشنوم .دیشب ساعت ده

کجا بودی؟
خوب همین جا پیش خودت دیوونه!«اینو باید دیشب می پرسیدم».

جاییت درد میکنه؟ چته لعنتی!
_ پس اونی که دست گذاشته رو خواهر من تویی
با چشمای گرد شده به رضا برادر کوچکهی نگین نگاه کردم .خیلی نگین
ازش گفته بود .مثل اینکه کله خرشون رضاعه .این اینجا چیکار میکنه
آخه! پس مقصر گریههای نگین هم این هست.
_ نشنیدم جواب سوالم رو گفته باشی.
_ سالم آقا رضا خوب هستین؟! واقعیتش من دوست داشتم جدی و
رسمی بیام جلو ولی نگین قبول نکرد.
_ نگین غلط کرد با تو!
یهو نمیدونم چیشد که به سمتم خیز بر داشت و برق چاقوی توی
دستش چشمم رو زد .من فقط سعی میکردم از خودم دور نگهش دارم.
نمیدونم چیشد یه لحظه که با جیغ نگین به خودم اومدم .خون کل اتاق
رو برداشته بود .رضا با چشم نیمه باز بهم زل زده بود .ولی سرش به دیوار
خورده بود و پر از خون بود.
_ مممن کککه کککاری نکردم نگین مگه نننه؟
ل داداشم رو کشتییی.
_ داداشم رو کشتیییی قات 
با صدای جیغش توی گوشم چشمام رو باز کردم؛ و به روبروم خیره شدم.
همه وایساده بودن و منتظر جاری شدن حکم .خانوادم رو با کلی التماس
راضی کردم که نیان .دوست نداشتم لحظه آخر باهاشون چشم تو چشم
شم .ازشون خجالت میکشیدم .من کیوان مستوفی دانشجوی پزشکی االن
از پدر و مادرم خجالت میکشم.
چشمام رو بستم و به صدای بارون گوش دادم و متن زنده یاد مشیری
رو که زمان دبیرستان هر موقع بارون میومد با بچهها میخوندیم رو با
خودم زمزمه کردم...
شوق دیدار تو ام هست ،چه باک
به نشیب آمدم اینک ز فراز
به تو نزدیک ترم ،میدانم
یک دو روزی دیگر
از همین شاخهی لرزان حیات
پرکشان سوی تو میآیم باز
دوستت دارم بسیار هنوز
و تمام ...

نه یعنی ...می خواستم بگم شب قبلش ساعت ده کجابودی؟ با کی بودی؟ چه کار می کردی؟
سؤاالت باز کارآگاهی شدن!؟ رفته بودم به یکدوست سر بزنم!
کی بود؟ کجا؟ چرا می خواستی ببینیش؟«خودم هم می دونم قاطی کردم!»
همین جا ساعت ده شب .اسمشو نمی دونم! قیافشهم شبیه ...نه یادم رفته انگاری هیچ وقت ندیدمش! اصال
تو اون شرایط کسی به این چیزا فکر نمی کنه .می گفت
حرفای زیادی واسه گفتن داره!
خُ ب؟خُ ب که خُ ب .اومدم دیدمش .حرف زد .شنیدم وبعدش...
بعدش چی؟دارش زدم!!!چرا؟تا دیگه اون حرفا رو کسی نشنوه!بلند شد .زانوان مرد را محکم در آغوش کشید و هیکل
سنگینش را باال کشید و با پای راستش پیت را زیر پاهایش
کشید و بعد وزن او را به پیت تکیه داد.
صدای غور غور قورباغه ها مانند قیچی همه چیز را پاره
می کرد و پیش می رفت .سیگاری از جیب کتش درآورد.
فندک کشید و با یک ُپک عمیق نیم رخ مرد الی دود
گنگ تر شد .بیرون زد و در را با قدرت تمام کشید .صدای
در با صدای قورباغه ها به هم پیچید.

پیامی از بلخ

نجیب بارور -افغانستان

به هر که «بوی» من آورد« ،مولیان» بدهید
که تا بهار شود «غزنه»« ،بوستان» بدهید
به آن که داغ جگر دارد و خراسانی ست
به پاس عشق ،یکی گل به رایگان بدهید
بر او خبر بدهید از «خجند» و نیشابور
پیام کابل تان را به اصفهان بدهید
پیام بلخ ،پیام هرات و زابل را
به «ریگ آهو» و آن «یار مهربان» بدهید
مباد اینکه ببینم چقدر فاصله هاست
مباد ،دست از آن دورها تکان بدهید
شما که «بوعلی» علم و «حافظ» غزلید
چه خوش که درس محبت به دشمنان بدهید
کسی که طرح جدایی میان مان انداخت
شکوه وحدت مان را به او نشان بدهید
به شاهنامه هستی دوباره آمده ام
برای رستم دیگر اگر کمان بدهید
مرا که آشتی ام بعد مرگ حصه کنید
برای «کابل» و «کوالب» و «سیستان» بدهید
مرا به خاک «بخارا» برید و دفن کنید
مرا به آب «سمرقند» غسل جان بدهید

آگهی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  6فارس
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ســپیدان منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت ششدانگ یکباب ساختمان گردیده ،به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند
ششدانگ پالک  252فرعی از  700اصلی واقع در قطعه یک بخش  6فارس مشهور به اردکان ،به علت جابجایی مفقود گردیده است که با بررسی
دفتر امالک مشــخص شد سند مالکیت اولیه به نام میرزا خان جمشیدی فرزند خانقلی ثبت و سند مالکیت آن به شماره چاپی 233510الف 83
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رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
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سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035004577مــورخ  1400/10/6موضوع
پرونده کالسه شــماره  1400114411035000004هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  3تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدجواد منصوری ابنوی به شماره
شناســنامه و کدملی  2282024672صادره از شیراز فرزند جمشید
در ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  330مترمربع به پالک
 10/5833مفروز و مجزی شده از پالک  10/1216واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی شهرداری
شیراز محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه 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 اول1400/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/5 :
/5929م 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 شــماره  140060311035003072مــورخ  1400/7/24موضوع
پرونده کالسه شــماره  1400114411035000116هیأت 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 اصغر حســین آبادی به شماره شناسنامه و
کدملی  2300608871صادره از شــیراز فرزند محمد در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  348/85مترمربع به پالک  12/39087مفروز
و مجزی شــده از پالک  12واقع در فــارس بخش  3حوزه ثبت ملک
شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالکین رسمی آقای محمدخانی فرزند
محمدجان و رمضان صالحــی فرزند غالمعلی و علی بابا رنجبر فرزند
خان بابا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه 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 اول1400/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/5 :
/5930م 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 شــماره  140060311035004564مورخ  1400/10/6موضوع پرونده کالسه شــماره  1400114411035000068هیأت 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
محمد جهانگیر به شماره شناسنامه  116کدملی  2296096131صادره از شیراز فرزند احمدعلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  200مترمربع
به پالک  10/5834مفروز و مجزی شده از پالک  10/1216واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3در ازاء حصه مشاعی متقاضی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ 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 ،دادخواست 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 اول1400/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/5 :
/5932م 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  140060311005000748هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم مریم خواجه احمدی فرزند هدایت به شماره شناسنامه
 325صادره از نیریز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215/43
مترمربع پالک  1فرعی از  2332اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 2332اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی
آقای اصغر تاج بخش محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/20 :
/820م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

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  140060311035004134مــورخ  1400/9/20موضوع پرونده
کالسه شماره  1399114411035000752هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
محمدحســین روستایی به شماره شناســنامه  985کدملی 5139407973
صادره از بوانات فرزند علی مدد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 198/75مترمربع به پالک  8/42087مفروز و مجزی شده از پالک 8/1087
واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک
رسمی آقای سپهدار مددالهی اردکانی فرزند علی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواست 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 اول1400/10/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/20 :
/4568م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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ایسنا :تلفنهای همراه اندرویدی دارای تنظیمات و اپلیکیشنهای پیشفرض
هستند که به شرکت گوگل اجازه میدهد نحوه استفاده از تلفن همراه توسط کاربر
را برای اهداف مختلف کنترل کند .با توجه به سیاســتهای گوگل مربوط به داده،
دادههای تولیدشــده از فعالیتهای کاربر میتواند به روشهای مختلف توسط این
شرکت استفاده شود .جمعآوری دادهها از طریق تلفن همراه اندرویدی توسط گوگل
لزوما مســالهای نگرانکننده نیست .بیشتر این دادهها در نهایت برای ارائه خدمات
بهتر به کاربر اســتفاده میشــوند .با این وجود کاربر حق دارد از اطالعاتی که به
گوگل ارسال میشوند ،آگاه باشد.
ردیابی موقعیت مکانی
اندروید از موقعیت مکانی کاربر برای ارائه خدمات مرتبط یا نمایش مکانهای
نزدیک به وی اســتفاده میکند .هنگامی که خدمات موقعیت مکانی دستگاه خود
را فعال میکنید و به گوگل اجازه دسترسی میدهید ،سیستم عامل اندروید ردیابی
شما را آغاز میکند .به عنوان نمونه جایی که میروید ،این که از کدام مسیر استفاده
میکنید و مکانهای مهمی که بازدید میکنید ،ردیابی میشــوند .شــما میتوانید
ســابقه موقعیت مکانی را در حســاب کاربری گوگل خود و اپلیکیشن گوگلمپس
مشــاهده کنید .روشهایی برای غیرفعالکردن سابقه موقعیت مکانی از تنظیمات
حســاب کاربری گوگل وجود دارد اما در نهایت ،تلفن همراه اندرویدی به ارســال
دادههای موقعیت مکانی ناشــناس به گوگل ادامه میدهد تا خدمات خود را بهبود
ببخشد.
دستیار گوگل
دســتیار گوگل یا گوگلاسیستنت ،دستیار صوتی پیشفرض اندروید است که
توسط شرکت گوگل ارائه شده .این دستیار صوتی ویژگیهایی برای کنترل دستگاه
و انجام امور مختلف از طریق دستورات صوتی را فراهم میکند .از آنجا که میتواند
تقریبا کل تلفن همراه را از طریق دستورات صوتی مدیریت کند ،دستیار گوگل نیز
حجم قابل توجهی از دادهها را ردیابی میکند .این دادهها شــامل الگوهای صوتی،
اپلیکیشــنهای پرکاربرد ،اقدامات مکرر ،موقعیــت مکانی برای نمایش آبوهوا و
اخبار مرتبط و بسیاری موارد دیگر است .دستیار گوگل میتواند بیشتر عملکردهای
دستگاه را انجام داده و اپلیکیشــنها را اجرا کند .از این رو میتواند تقریبا به تمام
دادههای مربوط به این اپلیکیشــنها و عملکردها دسترسی داشته باشد که از آنها
برای نظارت و آنالیز نحوه استفاده از دستگاه توسط کاربر بهره میبرد.
گذرواژهها
اندروید یــک ویژگی مفید برای ذخیره گذرواژهها در بخش مدیریت گذرواژه
گوگل ارائه میکند .این در شــرایطی اســت که کاربر برای استفاده از این ویژگی
حــق انتخاب دارد .گوگل گذرواژههای کاربر را آنالیز و توصیههای مربوط به ایمنی
و حریــم خصوصی ارائه میکند .زمانی که یک گــذرواژه را در مرورگر کروم وارد
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گوگل چگونه بر زندگی شما نظارت دارد؟

میکنید یا وارد یک اپلیکیشــن ،مانند اینستاگرام یا لینکدین میشوید ،تلفن همراه
اندرویدی شما پیشنهاد ذخیره گذرواژه را ارائه خواهد کرد .اندروید این گذرواژهها را
کنترل میکند و مدیریت گذرواژه ،پیشنهادهایی را درباره آنهایی که مجدد استفاده
کردهاید یا مواردی که ضعیف هستند ،ارائه میکند.
اپلیکیشنهای پیامک ،مخاطبین و شمارهگیری گوگل
اپلیکیشنهای پیامک ،مخاطبین و شمارهگیری گوگل به صورت پیشفرض
در بیشــتر تلفنهای همراه اندرویدی نصب هستند .به واسطه ویژگیهای متنوع و
یکپارچگی با حســاب کاربری گوگل ،این اپلیکیشنها از بهترین نمونههای رایگان
هســتند .اپلیکیشــنهای مخاطبین و شــمارهگیری بر دادههای مهم کاربر مانند
مخاطبین ،سابقه تماس ،مخاطبین پرکاربرد و بسیاری موارد دیگر نظارت میکنند.
به طور مشابه ،اپلیکیشــن پیامک گوگل ردیابی پیامکها و مخاطبین پرکاربرد را
انجام میدهد .از آنجا که این اپلیکیشــنها دادههای کاربر را با حســاب کاربری
گوگل وی همگامســازی میکنند ،اندروید از آنها برای نظارت بر فعالیتهای وی
اســتفاده میکند اما این همگامسازی در بیشتر مواقع مفید است زیرا به عنوان یک
پشتیبان برای دادههای مهم کاربر عمل میکند.
شبکههای وایفای مجاور
ویژگی شــبکههای وایفای مجاور ()Nearby Wi-Fi Networks

به دســتگاه اندرویدی اجازه میدهد در منطقهای که کاربر حضور دارد و تا مسافتی
مشخص به دنبال یک شبکه وایفای بگردد .این ویژگی به دستگاه اجازه میدهد
به شــبکههای وایفای ،بهویژه آنهایی که ذخیره شدهاند ،و شبکههای وایفای باز
متصل شــود .تلفن همراه اندرویدی شــما از خدمات موقعیت مکانی برای ردیابی
منطقهای که در آن قرار دارید و جســتجوی شــبکههای وایفای در سراســر آن
اســتفاده میکند .به این ترتیب میتواند بر دســتگاه برای دسترسی به شبکههای
مجاور نظارت داشته باشد.
گوگلفوتوز
گوگولفوتوز یک اپلیکیشــن ذخیره و اشــتراکگذاری عکس و ویدئو است
که توســط شــرکت گوگل ارائه شــده .گوگلفوتوز از عکسها و ویدئوهای کاربر
در ســرورهای گوگل ،جایی کــه از مدیای کاربر برای بهبود ســامانهها و هوش
مصنوعی خود اســتفاده میکند ،نسخه پشــتیبان تهیه میکند .گوگل عکسهای
کاربر را برای تبلیغات به اشتراک نمیگذارد اما از دادهها برای آموزش سامانه هوش
مصنوعی خود مانند گوگلاسکن ،تشــخیص چهره و ایجاد آلبوم برای بهترکردن
آن استفاده میکند .همچنین ،گوگلفوتوز از دادههای جیپیاس برای برچسبزنی
موقعیت مکانی ثبت عکسها استفاده میکند .به این ترتیب گوگلفوتوز به صورت
غیر مستقیم موقعیت مکانی کاربر را ردیابی میکند.

تقویم گوگل
اپلیکیشــن تقویم گوگل به صورت پیشفرض روی بیشــتر تلفنهای همراه
اندرویدی نصب اســت .این اپلیکیشــن از ویژگیهای قوی حفظ حریم خصوصی
برخوردار است اما باید توجه داشت که خدمات و اپلیکیشن های گوگل از دادههای
تقویم برای آنالیز نحوه استفاده کاربر بهره میبرند .تلفن همراه اندرویدی دادههای
تقویم گوگل را با ســرورهای این شــرکت همگام میکند .افزون بر این ،دســتیار
گوگل نیز به برنامهها و رویدادهای کاربر دسترســی دارد .از این رو تقویم گوگل به
اپلیکیشینی تبدیل میشود که اندروید برای نظارت بر کاربر از آن استفاده میکند.
سابقه و تنظیمات مرورگر کروم
گوگلکــروم نیازی به معرفی ندارد و امروزه پرکاربردترین مرورگر وب جهان
اســت .این مرورگر تکامل قابل توجهی یافته و ویژگیهای حریم خصوصی خوبی
را بــرای کاربران ارائه میکند .در یک دســتگاه اندرویدی و با هدف بهبود تجربه
کاربر ،گوگل ســابقه و تنظیمات کــروم را برای ارائه پیشــنهادهای مرتبط آنالیز
میکند .در همین راســتا ،یوآرالها ،تصاویر ،حافظه کش و منابع دیگر از ســابقه
مرورگر ذخیره میشــوند تا عملکرد آن را بهبود بخشــد .در حالت اســتاندارد ،کل
سابقه و فعالیتهای مرورگر کاربر با حساب کاربری گوگل همگامسازی میشوند.
اگــر قصد اشــتراکگذاری این اطالعــات را ندارید ،میتوانید از حالت ناشــناس
( )Incognito Modeدر مرورگر کروم استفاده کنید.
ردیابی گوگل آنالیتیکس در اپلیکیشنها
گوگلآنالیتیکس یک ابزار سئو و بازاریابی برای آنالیز عملکرد یک اپلیکیشن
یا وبسایت اســت .گوگل برای جمعآوری و ارسال دادهها از اپلیکیشنها به گوگل
آنالیتیکس بر اپلیکیشــنهای اندرویدی ،الگوهای اســتفاده و سابقه کاربر نظارت
میکند .گوگل آنالیتیکس اغلب برای ردیابی اســتفاده از یک اپلیکیشــن خاص با
ایجاد یک شناسه ردیابی منحصربهفرد تنظیم میشود .دادههایی که بر آنها نظارت
میشود میتوانند توسط عوامل هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی پیشرفته گوگل
به شکل آمار جمعآوری شوند .تقریبا هر اپلیکیشنی که نصب میکنید ممکن است
کد گوگل آنالیتیکس در آن جاسازی شده باشد.
پشتیبانگیری از دادهها و تنظیمات اپلیکیشن
هر زمــان که از تلفن همراه اندرویدی خود پشــتیبانگیری میکنید ،دادهها
و تنظیمات اپلیکیشــنها در فضای ابری ذخیره میشــوند .این دادههای پشتیبان
در گوگلدرایو و ســرورهای گوگل ذخیره شــده و به گوگل اجــازه نظارت بر آنها
را میدهد .بنا بر سیاســتهای گوگل این شــرکت میتوانــد دادهها و تنظیمات
اپلیکیشــنها را آنالیز کند تا نسخه پشــتیبان را ایمن نگه دارد و بر هر گونه داده
مخرب نظارت کند .ســامانه امنیتی اندروید نیز پیش از آپلود نســخه پشتیبان در
فضای ذخیرهسازی ابری ،آن را برای حصول اطمینان از امنیت اسکن میکند.

آگهی
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آگهی
خانم هــا مرضیه قدرت مالیری بــا کدملــی  ،2280512291راضیه
قدرت مالیری بــا کدملی  ،2280759829طیبه قــدرت مالیری با
کدملی  2298233632احترام ًا با توجه به طرح دعوی از ســوی آقای
محمدابراهیم فخرائی به طرفیت شــما با کالسه  1400-842در مرکز
داوری ،وقت جلســه رسیدگی در روز چهارشنبه  1400/11/13ساعت 9
صبح برگزار ،با همراه داشــتن اصل و تصویر اسناد ،مدارک و کارت
شناســایی در محل مرکــز داوری اتحادیه امالک به نشــانی خیابان
قصردشت خیابان سید جمالالدین اســدآبادی (پوستچی) روبروی
بیمه آســیا حضور بهم رســانید .بدیهی اســت عدم حضور مانع از
رسیدگی و صدور رأی توسط مرجع داوری نخواهد بود( .ضمن ًا آقای
محمدهادی معماری به عنوان داور منفرد این پرونده تعیین گردیده
در صــورت جهات رد ظرف ( 7هفت) روز جهــات مذکور را به این
مرکز اعالم نمایید).
 /5927م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه
آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون آگهی و عملیات تحدیدی ششدانگ یک قطعه انجیرستان پالک
 8015اصلی واقع در بخش  13فارس اســتهبان -محل مشهور به الی
کهور ملکی محسن رضایی نژاد اصطهباناتی فرزند احمد و غیره باید
تحدید شود و برحســب تقاضای مالک که درخواست انتشار آگهی
تحدید حدود اختصاصی نموده وقت تحدید حدود روز ســه شنبه
 1400/11/12تعیین و عملیات تحدید از ســاعت  8صبح در محل شروع
و به عمل خواهد آمد .به وســیله این آگهی از متقاضی مزبور و کلیه
صاحبان امالک مجاور برطبق مــاده  14قانون ثبت دعوت می گردد
که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند .واخواهی
مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی به استناد ماده  20قانون
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا سی روز پذیرفته خواهد
شــد که بایستی کتبا به اداره ثبت محل تســلیم و رسید عرض حال
دریافت نمائید ضمنا معترض از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت
یک ماه فرصت خواهد داشــت که دادخواســت خود را به دادگاه
صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه
نماید در غیر این صورت ســند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد
شد.
/879م الف
رئیس اداره ثبت استهبان
احمد انتظار
آگهی ابالغ اجراییه
بدینوســیله به محمدحســین ترک آئین فرزنــد عبدالرضا متولد
 1367/6/18به شماره ملی  0945554591شماره شناسنامه  16024به
عنوان احدی از وراث مرحوم عبدالرضا ترک آئین ابالغ می شــود که
اداره ثبت اســناد و امالک نی ریز به درخواست بستانکار خانم زینب
دبســتانی علیه وراث مرحوم عبدالرضا ترک آئین به عنوان بدهکار
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 140004011195000147/1
در ایــن اداره به موضوع الزم االجرا وصــول مهریه به میزان چهارده
عدد سکه طالی تمام بهار آزادی طرح جدید ،یک جلد کالم اهلل حمید
مجید به هدیه پنجاه هزار ریال ،مبلغ سی میلیون تومان وجه رایج ،یک
ســفر زیارتی حج تمتع ،حق الوکاله  500000000ریال ،حق التحریر به مبلغ
یک میلیون و پانصد هزار ریال و طبق گزارش مأمور ابالغ ،امکان ابالغ
واقعی از طریق آدرس اعالمی در سند وجود نداشته لذا بدینوسیله
بنا به تقاضای بســتانکار مفاد اجرائیه فقط یــک مرتبه در روزنامه
عصرمردم آگهی می گردد و چنانچه ظــرف مدت ده روز از تاریخ
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی
اقدام ننمایید به درخواست بستانکار عملیات اجرائی علیه شما جریان
خواهد یافت .ضمن ًا چون از این پس تمامی ابالغ های مرتبط با پرونده
اجرایی به نحو الکترونیک از طریق ســامانه مذکور انجام خواهد شد
لذا با توجه به نداشــتن حســاب کاربری مربوط به شما جهت ابالغ
الکترونیک الزم است ســریعا جهت دریافت حساب کاربری به ثبت
نام در سامانه ثنا اقدام نمایید.
/5931م الف
رییس واحد اجرای اسناد رسمی نی ریز
محسن زواران حسینی

مصالحه نامــه دفترچه مالکیت مؤسســه
عمران ارمغان بــه نام زهــرا پروانه نژاد
شیرازی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
آگهی مجمع عمومی عادی
انجمن صنفی کارفرمائی
پیمانکاران سازه های فلزی شیراز

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دارای کارت عضویت معتبر
دعوت به عمل می آید در جلســه مجمــع عمومی عادی که
در روز پنجشــنبه مورخ  1400/11/14از ســاعت  9صبح الی 14
به صورت مجازی و آنالین جهت انتخابات بازرســین برگزار
می گردد شرکت نمایند.
دستور کار جلسه:
انتخابات بازرسین
گزارش مالی بازرسین (از طریق مجازی)
مهندس توتونچی
رئیس هیئت مدیره
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  140060311035004557مــورخ  1400/10/6موضوع
پرونده کالسه شماره  1399114411035000189هیأت 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 خانم بتول نعمتی به شــماره شناسنامه  6کدملی
 2411139306صادره از آباده فرزند حســین در ششدانگ یک قطعه
باغچه بخس رزی به مســاحت  6172/23مترمربع به پالک 16/1902
مفروز و مجزی شده از پالک  16/768واقع در فارس بخش  3حوزه
ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم
نمکی روســتا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
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 اول1400/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/5 :
/5935م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
اخطاریه
از :اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نی ریز
به :داریوش نوروزی فرزند غریب
نظر به اینکه ششدانگ یکباب خانه به مساحت  339/5مترمربع تحت
پــاک  7355/290واقع در نی ریز بخش  22فــارس به نام داریوش
نوروزی فرزند غریب در ذیل ثبت  12474صفحه  485دفتر  150ثبت
و سند مالکیت به شماره چاپی  432445الف  81صادر و تسلیم گردیده
است و به موجب سند انتقال اجرایی شماره  85190مورخ 1399/10/11
دفترخانه  23نی ریز اجرای احکام از طرف شــما ششدانگ را به آقای
سیروس باقری فرزند علی اکبر منتقل نموده است ایشان اعالم نموده
که سند مالکیت نزد شما می باشــد .لذا به شما اخطار داده شده تا
سند مالکیت فوق االشــعار را ظرف مدت ده روز از تاریخ رؤیت این
اخطاریه به این اداره تحویل نمایید اما چون در محل معرفی شــده از
طرف سیروس باقری فرزند علی اکبر شناخته نشده اید برابر قوانین
و مقررات و بخشــنامه های ثبتی یک مرتبه در روزنامه جهت اطالع
ایشان منتشر می شود و پس از سپری شــدن مهلت ده روز قانونی
از تاریخ انتشــار برابر قوانین و مقررات و بخشنامه ثبتی سند مالکیت
به نام ســیروس باقری فرزند علی اکبر صــادر و مراتب بطالن و بی
اعتباری سند اولیه مربوط به داریوش نوروزی فرزند غریب زاده به
دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اعالم می گردد.
/9196م الف
رئس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز
محسن زواران حسینی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی مزایده عمومی 1400-02

نوبت دوم1400/10/20 :
نوبت اول1400/10/13 :
شــهرداری بهمن به استناد ماده ( )13آئین نامه مالی شهرداری ها و مصوبه شورای اسالمی شهر،
در نظر دارد نســبت به فروش تعداد ( )8قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در خیابان بعثت با
مشــخصات زیر از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری به متقاضیان
واجد شرایط اقدام نماید.

-1ارائه سپرده شرکت در مزایده به صورت وجه نقد واریز به حساب سپرده و یا ضمانت نامه بانکی
-2برندگان اول ،دوم ،سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-3هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده خواهد بود.
-4شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-5به پیشــنهاداتی که فاقد ســپرده ،دارای قلم خوردگی و بعد از تاریخ اعالم تحویل گردد ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
-6مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی نوبت دوم ده روز کاری می باشد.
-7سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
-8در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن  44382020و  071-44382010تماس حاصل فرمائید.
/5910م الف
شناسه آگهی1253112 :
احمد نفر
شهردار بهمن
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  140060311035004545مورخ  1400/10/6موضوع پرونده
کالسه شــماره  1400114411035000122و رأی شماره 140060311035004544
مورخ  1400/10/6موضوع پرونده کالســه شــماره 1400114411035000123
هیــأت اول موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیــان -1آقای افضل
شیرمحمدی به شناســنامه شــماره  319کدملی  2390800491صادره
ممســنی فرزند علی بخش -2آقای حاصل کامکار به شناسنامه شماره
 199کدملــی  2390799299صادره ممســنی فرزنــد رازق هر کدام
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 190
مترمربع به پالک  10/5836مفروز و مجزی شــده از پالک  10/1216واقع
در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک
رسمی آقای عباســعلی اقبالی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/5 :
/5933م 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
برابــر رأی شــماره  140060311035004543مــورخ  1400/10/6موضــوع
پرونده کالسه شــماره  1399114411035000732هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای مجتبی لهراســبی به شــماره شناسنامه 2589
کدملی  2298129762صادره از شــیراز فرزند الماس در ششــدانگ
یکباب ســاختمان به مســاحت  200مترمربع به پالک  10/5835مفروز و
مجزی شــده از پالک  10/1216واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک
شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالکین رســمی آقای سید مجید هاشمی
اردکانی فرزند ســید آقا و محمدنبی خداپرســت فرزند جالل 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 داشــته 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/5 :
/5928م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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 ۳۱فوتی و  ۱۴۸۰ابتالی جدید کرونا در کشور
مهلکه «اُمیکرون» و مردمی که هنوز «ماسک» نمیزنند!

بنابراعالم وزارت بهداشت ،در طول  ۲۴ساعت
متاســفانه  ۳۱بیمار کووید ۱۹در کشور جان خود
را از دست دادند.
بــه گزارش ایســنا ،از روز شــنبه تــا دیروز
 ۱۹دی ماه  ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی
تشخیصی ،یک هزار و  ۴۸۰بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی که  ۲۲۶نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۲۰۶هزار و  ۴۰۵نفر رسید.
متاســفانه در طــول  ۲۴ســاعت ۳۱ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۱۳۱هزار و  ۸۷۸نفر
رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۶میلیون  ۵۱هزار و  ۸۱۲نفر
از بیمــاران ،بهبود یافتــه و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
یــک هــزار و  ۷۷۵نفر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۴۲میلیون و  ۸۲۶هزار و  ۸۳۷آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
رعایــت ۴۹درصــدی پروتکلهای
ضدکرونا در کشور
بــا وجود خطر «اُمیکرون» و روند افزایشــی
انتشار این ســویه از ویروس کرونا در کشور ،اما
همچنان رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور
کمتر از  ۵۰درصد اســت و در چنین شــرایطی،

طبق آخرین آمارها ،میانگین اســتفاده از ماسک
در اماکن عمومی استانهای کشور  ۴۹.۱۷درصد
اســت؛ به این ترتیب بیــش از نیمی از جمعیت
کشــور در اماکــن عمومی ماســک نمیزنند و
به اذعان متخصصان امر ،همین عادیانگاریها
و البته جمعیــت واکســننزده میتوانند عاملی
باشند برای بروز پیک ششــم کرونا و این بار با
سویه «اُمیکرون»...
به گزارش ایســنا ،بر اســاس اعالم معاونت
بهداشــت وزارت بهداشــت ،میــزان رعایــت
پروتکلهای بهداشتی در کشور در هفته منتهی
به پانزدهم دی ماه ( ۱۴۰۰از هشــتم تا پانزدهم
دی ماه) ۴۹.۵ ،درصد است.
همچنین درصد میزان رعایت بهداشت فردی
در اماکن عمومی استانهای کشور در بازه زمانی
 ۲۴آذر تا  ۱۵دی ماه  ۵۲.۴۳درصد بوده اســت
که در این شاخص بیشترین میزان رعایت مربوط
به دانشگاهها با  ۹۷.۲۱درصد و کمترین رعایت
مربوط به نانوایی ها با  ۴۷.۹۵درصد است.
میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی
اســتانهای کشــور نیز در این مــدت۴۹.۱۷ ،
درصد بوده اســت که بیشترین میزان استفاده از
ماسک در اماکن عمومی مربوط به فرودگاه ها با
 ۹۵.۵درصد و کمترین میزان اســتفاده از ماسک
مربوط به مراکز ورزشی با  ۴۰.۰۳درصد است.
میانگین درصد رعایت پروتکل فاصلهگذاری
در اماکن عمومی اســتانهای کشــور از  ۲۴آذر
تا پانزدهم دی ماه  ۴۷.۳۷درصد بوده اســت که

بیشــترین میزان رعایت مربوط به دانشگاه ها با
 ۹۲.۵۶درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به
مراکز ورزشی با  ۴۰.۲۱درصد بوده است.
همچنین میانگین رعایت تهویه مناســب در
اماکن عمومی استانهای کشور از  ۲۴آذر تا پانزدهم
دی ماه  ۴۹.۸۵درصد بوده اســت که بیشترین
رعایت مربوط به اســتادیوم ها با  ۹۱.۱۸درصد
و کمتریــن رعایــت مربوط به مراکز ورزشــی
 ۴۳.۷درصد بوده است.
از سوی دیگر میانگین درصد رعایت پروتکل
واکسیناسیون در اماکن عمومی کشور در فاز اول
مدیریت هوشمند کرونا ،از هشتم تا پانزدهم دی ماه
 ۸۲.۶۸درصد بوده اســت که بیشــترین میزان
رعایت پروتکل واکسیناسیون در اماکن عمومی
در اســتادیومها  ۹۷.۰۶درصد و کمترین میزان
رعایت پروتکل واکسیناسیون در اماکن عمومی
در هتــل هــا و مراکز اقامتی بــا  ۷۵.۶۲درصد
بوده است.
همچنین بر اســاس اعالم معاونت بهداشت
وزارت بهداشــت ،بر اســاس اقدامات ناشی از
تشدید بازرســیها از تاریخ هشــتم تا پانزدهم
دی ماه از تعــداد  ۳۵۷۷۸۰۷مراکز تهیه ،توزیع
و عرضه و فروش مــواد غذایی ،اماکن عمومی
و واحدهــای کارگاهی تحت پوشــش ،بالغ بر
 ۲۱۶۲۲۸مورد بازرسی انجام شده است.
همچنین طی این مدت تعداد  ۳۰۹۶۴مرکز از
مراکز تهیه ،توزیع ،عرضه و فروش مواد غذایی،
اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته
و به مراجع قضایی معرفی شدهاند و  ۱۲۱۸مورد
از این مراکز نیز پلمب شدهاند.
به همین شــکل به ترتیب کارگاهها و صنایع
کوچک زیــر  ۲۵نفر ،نانواییها و رســتورانها
رتبههای اول تا سوم دریافت اخطار و معرفی به
مراجع قضایی را در میان اماکن عمومی از تاریخ
هشــتم تا پانزدهم دی ماه را به خود اختصاص
دادهاند .بعد از آن مدارس در رتبه چهارم دریافت
اخطــار و معرفی به مراجع قضایــی را در میان
اماکــن عمومی در این مدت بودهاند و بعد از آن،
فروشــگاههای زنجیرهای ،ادارات و سازمانها،
بانکها ،مراکز ورزشــی ،پیشخوان و پلیس۱۰+
و مهد کودکها قرار دارند.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعالم کرد

پیک ُامیکرون در ایران تا چند هفته آینده
بازگشایی مدارس و دانشگاهها به تعویق افتد

دبیــر کمیته علمــی کشــوری کووید ۱۹در
تشریح آخرین وضعیت انتشــار سویه امیکرون
کرونا در کشور ،گفت :باتوجه به شیوع امیکرون
در کشــورهای جهان و در کشورهای اطراف ما
از جمله در بحرین و کویت ،به نظر میرســد که
ما در چند هفته آینده شاهد پیکی از امیکرون در
کشور باشیم.
به گزارش ایسنا ،دکتر حمیدرضا جماعتی در
حاشیه جلسه کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره
به مصوبات جلسه دیروز ،گفت :این جلسه کمیته
علمی درباره بحث واکسیناســیون و تستهای
تشــخیصی بود .همچنین آخرین اطالعاتی که
دربــاره امیکرون وجود دارد ،مــورد ارزیابی قرار
گرفــت .باید توجه کــرد که باتوجه به شــیوع
امیکرون در کشــورهای جهان و در کشورهای
اطراف ما از جملــه در بحرین و کویت ،به نظر
میرســد که ما در چند هفته آینده شاهد پیکی
از امیکرون باشیم.
وی افزود :بر همین اســاس باتوجه به بحث
امیکــرون که در کشــور وجــود دارد و در چند
هفته آینده شــاهد پیک جدیدی هستیم ،توصیه
اعضــای کمیته به صورت مصــوب این بود که
حتما بر تزریق دز ســوم تاکید شود و این اقدام
صورت گیرد.
وی ادامه داد :باتوجــه به اینکه اکنون حدود
 ۹میلیــون نفر در کشــور ما دز ســوم را تزریق
کردند ،نیاز اســت که  ۴۰تا  ۵۰میلیون نفر دیگر
وارد تزریق دز ســوم شــوند و حتما دز سوم را
تزریق کنند.
جماعتــی ادامــه داد :همچنیــن بــر روی
واکسیناســیون در افراد تا  ۱۸ســال تاکید شد،
افرادی که دو دز را تزریق کردند ،حتما دز ســوم
را در افراد  ۱۲تا  ۱۸ســال تزریق کنند .باتوجه
به اینکه شــیوع امیکرون در افراد جوانتر بیشتر
اســت .بنابراین واکسیناســیون آنها از اهمیت
خاصی برخوردار است.
وی گفــت :در عیــن حال در این جلســه بر
واکسیناســیون سنین  ۵تا  ۱۱ســال هم تاکید
شد .مجددا موضوع در کمیته علمی بررسی شد
و لزوم واکسیناســیون در کودکان  ۵تا  ۱۱سال
به چند دلیل مشخص شــد؛ یکی اینکه در دنیا
واکسیناســیون علیه کرونا را روی این ســنین
انجام دادند ،همچنین بر اساس مطالعات کارایی
واکسیناســیون در این ســنین و ضــرورت آن
مشــخص شده و عوارض بسیار کمی هم داشته
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فارس

کالهبرداری  3میلیاردی
با وعده اقامت در کشور خارجی

فرمانده انتظامی شهرستان فســا از شناسایی و دستگیری عامل اصلی
کالهبرداری با وعده اخذ ویزاي اقامت در کشور اروپایی خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح این خبر بيان كرد :با ارجاع پرونده قضایی به شــکایت خانمی
جوان مبنی بــر کالهبرداری  3میلیارد ریالي از وی و همســرش با وعده
اخذ ویزای اقامت در کشــوری اروپایی ،رسیدگی به موضوع در دستور کار
افسران پلیس فتا قرار گرفت.
وي افزود :در تحقیقات اولیه مشــخص شــد فردی ناشناس در يكي از
شبكههاي اجتماعي به شاکی وعده اخذ ویزای اقامت در یکی از کشورهای
اروپايــي داده و وی را به شــخصی دیگــر به نام مســتعار "ر.م" معرفی
کرده است.
فرمانده انتظامی شهرســتان فسا ادامه داد :شاکی و همسرش با ترغیب
آقاي "ر.م" طي چند مرحله مبلغ  3میلیارد ریال به حساب وی واريز و جهت
انجام اقدامات مقدماتی به کشــور ترکیه عزیمت ميكنند لیکن شــخص
مذكور ویزای کشــوری ثالث به آنان ارائه میدهد کــه در فرودگاه ترکیه
مشخص می شود ویزا جعلی است.
سرهنگ قسام اظهار کرد :پس از تکمیل تحقیقات اولیه ،افسران پليس
فتا با ردگیریهای تخصصی و اقدامات فنی موفق شدند متهم را در استان
آذربایجان غربی (شهرســتان ماكو) شناســایی و با اخــذ نيابت قضایی و
همكاري با پليس آن شهرستان وي را دستگیر كنند.
وی به انتقال متهم به شهرســتان فسا اشاره كرد و گفت :افسران پلیس
یکی دیگر از اعضاي باند که عامل حواله وجوه واریزی شــاکی به دفتری
در ترکیــه جهت تحویل به آقاي "ر.م" بوده را شناســایی کردند و مترصد
دستگیری وی هستند.
ايــن مقام انتظامي با بیان اینکه متهم براي انجام مراحل قانوني تحويل
مراجع قضایي شد ،به شــهروندان توصیه کرد :از اعتماد بی جا و بی مورد
به افراد ناشــناس که در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی وعده های
مختلف میدهند جدا خودداری کنند.

مهار شعله های آتش در منزل قدیمی

آتش ســوزی در ساختمان دو طبقه قدیمی ،با تالش آتش نشانان مهار
و کامال خاموش شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی ،این حادثه ســاعت
 02:01دقیقــه بامداد دیروز رخ داد و بالفاصله پس از تماس شــهروندان
با سامانه  ،125نیروهای عملیاتی ایستگاه  11با هماهنگی ستاد فرماندهی
سازمان آتش نشانی شیراز ،به سمت خیابان حضرتی حرکت کردند.
آتش گرفتن ضایعات البســه و چوب در طبقه اول یک ساختمان قدیمی
منجر به گســترش آتش ســوزی شده و شــعله های آتش به نقاط دیگر
ساختمان سرایت کرده بود.
با توجه به عدم دسترســی خودروهای آتش نشــان بــه محل حادثه،
تیم عملیاتی بوســیله موتورهای اطفا آتش و لوله کشــی خود را به محل
حادثه رســاندند و با بکارگیری دستگاه های تنفسی وارد ساختمان شدند و
به وســیله تجهیزات انفرادی و لوله های آبرسانی مشغول مهار شعله های
آتش شدند.
شعله های آتش که به دلیل وجود مواد ضایعاتی در این منزل مسکونی
در حال گسترش بود با تالش تیم اطفایی مهار و کامال خاموش شد.
خوشــبختانه در این حادثه به هیچ یک از شــهروندان آسیبی نرسید و
نیروهای عملیاتی پس از ایمن سازی کامل ،به ماموریت خود پایان دادند.

کشف موتورسیکلت سرقتی در بیضا

فرمانده انتظامي بیضا از کشف يک دستگاه موتورسيکلت سرقتي توسط
ماموران اين فرماندهي خبر داد.
ســرهنگ محمود نجفی در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :مامــوران انتظامی کالنتری مرکزي این شهرســتان حین
گشــت زنی در حوزه اســتحفاظي و همچنين سرکشــی از پارکینگها به
یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند.
وي عنوان كرد :ماموران در اســتعالم اوليه از سامانه پليس مطلع شدند
كه موتورسيكلت مذكور مسروقه و سابقه سرقت از شهرستان شیراز را دارد.
فرمانده انتظامی شهرســتان بیضا با بیان اینکه تالش برای دستگیری
سارق در دستور کار پليس قرار دارد.
اســت .بنابراین باتوجه به اینکه عوارض جدی
نداشته ،به نظر میرســد که این واکسیناسیون
میتواند موثر باشد.
وی گفــت :نکته دیگر این اســت که باتوجه
بــه اینکه حــدود  ۱۰درصد جامعه ما در ســن
 ۵تا  ۱۱ســال هســتند ،خود واکسیناسیون این
افراد میتوانــد از ایجاد پیک و چرخش ویروس
در جامعــه جلوگیری کند .نکتــه دیگر هم این
است که باتوجه به اینکه بحث بازگشایی مدارس
مطرح است ،بنابراین انجام واکسیناسیون یکی از
ضرورتهایی است که حتما باید انجام شود.
وی افــزود :باتوجــه به اینکه اگــر مدارس
باز شــده اما کودکان واکســینه نباشند ،باتوجه
به اوج امیکرونی که در ســنین کودکان بیشــتر
دیده میشود ،میتواند خودش یک بحث بسیار
موثری را به وجود آورد که باعث به وجود آمدن
بیماری در بین اطفال باشد.
جماعتــی گفت :مطالعات کشــورهای دیگر
هم نشــان داده که اطفال حدود  ۳۰درصد بر اثر
امیکــرون گرفتار شــدند و یکســوم اینها در
بیمارستانها بستری شدند .باتوجه به محدودیت
تختهای ای ســی یو در کشور ما برای اطفال،
این موضوع یکی از مواردی است که اگر مدارس
باز شوند اما واکســن در این سنین تزریق نشود
و این افراد گرفتار شــده و خدایی نکرده نیاز به
ای سی یو داشــته باشند ،در کل کشور میتواند
یک بحران را ایجاد کند .به همین دلیل ضرورت
واکسیناســیون  ۵تا  ۱۱سال باز هم مورد تاکید
کمیته علمی قرار گرفت.
وی گفت :نکته دیگر این است که باتوجه به
اینکه امیکرون در کشــورمان تقریبا دارد شیوع

پیدا میکند و در دو تا سه هفته آینده به احتمال
زیــاد به پیک خــودش میرســد ،کمیته علمی
در نظر گرفت که حتما بحث بازگشایی مدارس و
دانشگاهها به تعویق بیفتد و این بازگشایی انجام
نشــود تا دو سه هفته آینده مشخص شود که در
کجای کار هســتیم .پیشبینیهای متخصصین
اپیدمیولــوژی و آمــار و اعضــای کمیته علمی
این اســت که طی دو ســه هفته آینده با پیک
امیکرون در کشــور مواجه خواهیم شد .بنابراین
به نظر نمی رســد که بازگشــایی مــدارس و
دانشگاهها کار معقولی باشد .باید احتیاطات الزم
را داشته باشیم.
وی دربــاره تعــداد مبتالیان بــه امیکرون
در کشــور تاکنون نیز گفت :طبــق گزارش ها
بر اساس آزمایش های انجام شده حدود  ۵۰۰بیمار
را گــزارش کردند که بر اســاس آزمایشهایی
است که در آزمایشــگاه های ما است که تقریبا
 ۲۷درصد از کل تســتهایی که انجام شده در
هفته گذشــته ،مربوط به امیکرون بوده است که
نشــان میدهد که در عرض یــک هفته اینقدر
افزایش یافته که میتواند در چند هفته دیگر به
پیک خودش برسد.
جماعتی با تاکید بر لزوم واکسیناسیون آنفلوآنزا
نیز گفت :یکی از مواردی که کمیته علمی روی
آن تاکیــد دارد ،این اســت که حتما واکســن
آنفلوآنزا در افراد پرخطر تزریق شود .زیرا اکنون
تعدادی از افرادی که در بیمارســتانها با عنوان
امیکرون بســتری شــدند و حتی در ای سی یو
بودند ،مبتال بــه آنفلوآنزا بودنــد .بنابراین لزوم
تزریق واکســن آنفلوآنزا هم مــورد تاکید کمیته
علمی قرار گرفت.

تصادف منجر به آتش سوزی دو خودرو شد

حادثه تصادف دو دســتگاه خودروی ســواری ،منجر به آتش سوزی هر
دو خودرو شد.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی شــیراز ســاعت
 20:40دقیقــه هجدهمین روز دی ماه ســال جــاری ،برخودرو خودروی
پراید با خودروی پژو پارک شــده در شهرک میانرود منجر به آتش سوزی
هر دو خودرو شد.
با توجه به گاز ســوز بودن هر دو خودرو و نشت شدید گاز  ،آتش سوزی
ناشــی از این تصادف سریعا اطفا شد و خســارت جبران ناپذیری به همراه
نداشت.
این حادثه با ایمن ســازی و رفع نشــتی گاز خودروها به پایان رسید و
مصدومی نداشت.

نجات یک چوپان در ارتفاعات المرد

رئیــس جمعیت هــال احمر المرد از نجات یک چوپــان در ارتفاعات
پاتخته شهرستان المرد خبر داد.
رئیس جمعیت هالل احمر المرد در گفت وگو با خبرنگار مهر ،از نجات
جان چوپانی  ۶۵ساله در ارتفاعات منطقه پاتخته شهرستان المرد خبر داد.
محمود قــادری افزود :این چوپان که اصالتا اهــل دهنو فاضلی بخش
چاهورز المرد اســت و ســاکن میرحسنی اســت از ارتفاع  ۷متری سقوط
کرده بود.
وی گفــت :طی تماس تلفنی با شــماره ( )۱۱۲کشــیک امداد و نجات
دیروز یکشنبه ۱۹دی ماه مبنی بر سقوط فردی در ارتفاعات منطقه پاتخته
شهرســتان المرد بالفاصله دو تیم امداد و نجات هشــت نفره کوهستان
جمعیت هالل احمر المرد به این منطقه اعزام شدند و در اسرع وقت چوپان
مصدوم را که از ناحیه ســر و پا دچار آســیب جدی شده بود را ضمن ارائه
کمک های اولیه و ثابت کردن در بسکت امداد و نجات کوهستان به نقطه
امن منتقل داده شد.
رئیــس جمعیت هالل احمر المرد با اشــاره به اینکــه حال مصدوم در
حال بررســی است ،افزود :این مصدوم پس از انتقال به نقطه ایمن تحویل
نیروهای امدادی اورژانس برای انتقال به مراکز درمانی داده شد.

بررسی ویژه پلیس در خصوص قتل شهردار دهدز

ایرنا :جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان با تشریح جزییات تیراندازی
در شهر ایذه که به اصابت گلوله به شهردار دهدز و مرگ وی منجر شد ،از
بررسی ویژه پلیس پیرامون این حادثه خبر داد.
به گــزارش ایرنا به نقــل از پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ حجت اله
سفید پوست بیان کرد :عصر یکشنبه ماموران پلیس شهرستان ایذه هنگام
گشــت زنی در سطح حوزه اســتحفاظی ۲ ،نفر سارق مسلح و تحت تعقیب
مراجع قضایی را شناسایی و دستور ایست دادند.
وی افزود :ســارقان برای فرار از قانون اقدام بــه تیراندازی و درگیری
مسلحانه با ماموران پلیس کرده و از محل متواری شدند.
جانشــین فرماندهی انتظامی خوزســتان ادامه داد :متاســفانه یک تیر
به صورت تصادفی به شــهردار دهدز که به صــورت گذری در محل بود
اصابت کرد و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را ازدست داد.
وی بیان کرد :بررســی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار
دارد و نتیجه اقدامات اطالع رسانی خواهد شد.
دهدز مرکز شهرستان تازه تاســیس دزپارت ،در  ۲۵۰کیلومتری شمال
شرق اهواز قرار دارد.

انفجار مین یک نفر را در بخش مرزی زخمی کرد

ایرنا :بخشدار نوسود از توابع شهرستان پاوه گفت :ساعت  ۱۹شنبه شب
بر اثر انفجار مین در نوار مرزی یک نفر زخمی و روانه بیمارستان شد.
«یونس جهانبانی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ،افزود :فردی  ۴۰ساله
به نام «ع ـ م »اهل روستای حشمر شهرستان ثالث باباجانی در ارتفاعات
مرز شوشمی نوسود بر اثر برخورد با مین مجروح شد.
وی ادامه داد :پس از انفجار ،فرد زخمی برای ادامه درمان به بیمارستان
قدس پاوه اعزام شد.
«کیوان رشیدی» مدیر داخلی بیمارســتان قدس پاوه نیز با بیان اینکه
این فرد از ناحیه مچ پای چپ دچار صدمه و جراحات شــده اســت ،گفت:
مچ پای این فرد قطع نشده و هم اکنون مداوای ایشان در حال انجام است.
گفته می شود که این شهروند ثالث باباجانی کولبر و برای تامین امرار معاش
به مرز نوسود رفته است.

بین الملل

سقوط مرگبار صخره عظیم روی چند قایق
در برزیل

در پی ســقوط بخشی از یک صخره بزرگ روی چند قایق تفریحی در
برزیل دست کم هفت تن کشته شدند.
به گزارش ایســنا ،در این حادثه همچنین سه نفر دیگر مفقود و  ۳۲نفر
نیز مصدوم شدهاند.
تصاویر منتشــر شــده در فضای مجازی لحظه جدا شــدن بخشــی از
صخره را نشــان میدهد که تماشاچیان سعی میکنند به قایقهای زیر آن
هشدار دهند.
به نظر می رســد دســت کم یکی از قایق ها در آب غرق شــده و بقیه
موفق به فرار شدهاند.
بــه گزارش ایســنا به نقل از شــبکه خبــری بی بی ســی ،نیروهای
آتش نشان اظهار داشتند این حادثه چند روز پس از بارندگی شدید در ایالت
میناس گرایس رخ داد که صخره ها را مستعد ریزش کرده بود.

وقوع سیالب غیرمنتظره در کوئینزلندِ استرالیا

وقوع سیالب غیرمنتظره ،بخش هایی از ایالت کوئینزلند استرالیا را تحت
تاثیر قرار داده است.
به گزارش ایســنا ،سیالب وسیع در مناطق "وایدبی" و "برنت" واقع در
شمال "بریزبن" ،مرکز این ایالت رخ داده که منجر به بسته شدن بزرگراه ها
و قطع ارتباط با برخی از شهرها شده است.
روز شــنبه هشدار بارندگی های شــدید بیشتری وجود داشت که در پی
آن مقامات محلی به ساکنان شهر ماریبورو اعالم کردند تا در انجام سفرها
تجدیدنظر کنند.
بر اســاس گزارش ها ،همچنیــن  ۱۵تن در پی وقوع ســیالب مفقود
شــده اند .یکــی از مقامات محلــی ایالت کوئینزلند وقوع این ســیالب را
غیر منتظره خواند.

به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه گاردین ،همچنین گزارش ها حاکی
اســت ،ایالت ویکتوریا در استرالیا نیز شاهد وقوع توفان های مهیب ،بارش
تگرگ و سیل های ناگهانی بوده است.

وقوع زلزله  ۶ریشتری در گینه نو

زلزله ای به بزرگی شش ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند.
به گزارش ایســنا ،مرکز لرزه نگاری اروپا-مدیترانــه اعالم کرد :دیروز
(یکشنبه) زلزله ای به بزرگی شش ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند.
اســپوتنیک نیوز نوشــت :در پی وقوع این زمین لرزه هشــداری نسبت
به احتمال وقوع ســونامی صادر نشــد .همچنین اطالعاتــی در مورد آمار
مصدومین و تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است.

نجات  ۲۵مهاجر محبوس در تریلر یخچالی
در تگزاس

افســران گشــت مرزی در تگزاس  ۲۵مهاجر را کــه داخل یک تریلر
یخچالی حبس شده بودند ،نجات دادند.
به گزارش ایسنا ،ماموران گشت مرزی تگزاس  ۲۵مهاجر غیرقانونی را از
داخل یک تریلر که در ســرما و بدون هیچ راه فراری رها شده بودند ،نجات
دادند .گفته شــده این مهاجران در حالی پیدا شدند که برخی از آنها از سرما
می لرزیدند و گریه می کردند.
ملیت مهاجران و جزئیات بیشتر در مورد قاچاقچیان به دلیل ادامه داشتن
تحقیقات منتشر نشده است.
قاچاق نافرجام این مهاجران پس از آن رخ داد که ماموران گشت مرزی
در مــاه اکتبر نیــز  ۷۵مهاجر از آمریــکای مرکزی و مکزیــک را که در
یک تریلر یخچالی و در دمای  ۵۸درجه محبوس شده بودند ،نجات دادند.
به گزارش ایســنا به نقل از شبکه خبری سی ان ان ،در ژوئیه  ۲۰۱۷نیز
اجساد  ۱۰مهاجر غیرقانونی در حالی پیدا شد که ده ها نفر از آنها در یک تریلر
در شهر سن آنتونیو محبوس شده بودند.

اقتصاد
دوشنبه  20دی    1400

وزیــر نفت در دیداری که روز شــنبه با هیأت ترکمنســتان
داشــت اعالم کرد که امروز اسنادی بین دو طرف امضا میشود
که نشــان از توسعه همکاری های دو کشور دارد ،موضوعی که
بــه گفته کارشناســان مــی تواند یــک فرصت بــرای ایران
تلقی شود.
بــه گزارش ایســنا ،ایران با بیــش از  ۳۴تریلیون مترمکعب
ذخیــره گازی (دومین دارنده ذخایــر گازی جهان) در منطقهای
قرار گرفته اســت که تقاضاکنندگان برای این سوخت ارزشمند
و پاک روزبهروز در حال افزایش هســتند و ایران میتواند بازار
تشنه منطقه را سیراب کند .در این راستا عملیات سوآپ سهجانبه
میان ترکمنســتان ،ایران و آذربایجان که هفتم آذرماه در حاشیه
پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) امضا
شــده بود ،از دوازدهم دی ماه آغاز شــد .ایران بر اســاس این
قرارداد ســاالنه  ۱.۵تا  ۲میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را به
آذربایجان تحویل میدهد.
روشن است که یکی از فرصتهای ایران برای افزایش سهم
خــود از بازار جهانی گاز و تبدیل شــدن به قطب گازی منطقه،
آذربایجان است که چنین به نظر میرسد ایران گام نخست را با
امضای قرارداد سوآپ سهجانبه ،هوشمندانه برداشته است و برای
تقویت و توسعه روابط در آینده از طریق دیپلماسی سازنده و فعال
میتواند به این مهم دست یابد.
از دیگر ســو موقعیت راهبردی ایــران در نزدیکی دارندگان
بزرگ ذخایر گازی ســبب میشــود که برای تصاحب ســهم
 ۱۰درصدی از تجــارت جهانی گاز به منابع دیگر کشــورهای
همســایه نیز اندیشید تا بتوان با اســتفاده از منابع این کشورها
تجارت گاز در منطقه با محوریت ایران را شکل داد.
با همه این اوصاف ،بسیاری از ناظران داخلی و خارجی اقتصاد
میگویند برگ برنده ایران ،استفاده از فرصتهای ترانزیتی است
کــه گویا راهبرد آمریکا برای منزوی کردن ایران از این مســیر
به بنبست رسیده است .ســوآپ سبب وابسته شدن کشورهای
حوزه مرز شــمالی به کشور میشــود که این موضوع تحکیم و
تقویت روابط سیاســی و ثبات سیاســی در منطقه را نیز در پی
خواهد داشت.
اگرچه حجم قرارداد ســوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران به
آذربایجان باال نیست ،اما آغاز آن را باید به فال نیک گرفت زیرا
با حل مشــکالت اقتصادی و افزایش تولید نفت و گاز در کشور،
ایران میتوانــد ثابت کند نهتنها عرضهکننده نفت و گاز تولیدی
خود اســت ،بلکه میتواند مسیر مناسب و امنی برای انتقال نفت
و گاز کشورهای همسایه به اشکال مختلف باشد .اگر دیپلماسی
انرژی را حرفه ،فعالیت و مهارت روابط بینالمللی بدانیم ،قرارداد
سوآپ گاز در این قالب قرار میگیرد و همسو با دیپلماسی انرژی
کشور است.
ترکمنســتان و دولت وقت افغانستان تالش داشتند با اجرای
طرح انتقال گاز ترکمنســتان  -افغانســتان  -پاکستان  -هند
موســوم به تاپی ( )TAPIایــران را یکبار برای همیشــه از
معــادالت گازی منطقه خارج کنند .حاال شــرایط تغییر کرده و
دولتهای ذینفع متوجه این واقعیت شدهاند که تا زمان تحقق
تاپی خیلی باید صبر کنند .سرمایهگذاری سنگینی هم الزم است
که حاال هیچ ســرمایهگذاری در شرایط پر ابهام منطقه حاضر به
ورود نیســت .در هر صورت این حاال نخستین پنجره راهبردی
گازی ایران به همسایگان و شاید قدم کوچکی است ،اما همیشه
مسافتهای طوالنی با قدمهای کوچک طی میشوند.
به گفته تحلیلگران ،ترکمنســتان دسترســی به آبهای آزاد
برای ورود به بازارهای صادراتی را در ســر میپروراند و در این
میان ایران گزینه مهمی است زیرا بهراحتی میتواند به آبهای
جنوبی دسترسی یابد و گاز خود را صادر کند و در صورت تحقق
این موضوع در آینده ما نیز از آن منتفع خواهیم شد.
روز شــنبه هیأت ترکمنســتان با وزیر نفت کشورمان دیدار
داشــتند که بر اساس این دیدار قرار شــد تا امروز اسنادی میان
دو کشــور به امضا برسد ،آنطور که جواد اوجی گفته زیرساخت
کافــی برای واردات و ســوآپ گاز وجــود دارد ،بــرای انتقال
 ۴۰میلیــون مترمکعب گاز در روز یا  ۱۰تا  ۱۵میلیارد مترمکعب
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قالیباف در صحن مجلس:

یک فرصت
برای ایران

در سال آمادگی داریم.
وی ضمن تشــریح عملیاتی شدن ســوآپ گاز از ترکمنستان
از مســیر خاک ایران به کشــور آذربایجان از ابتدای ماه ژانویه
سال جاری میالدی گفت :همکاران ما که در ایستگاه میترینگ
منطقه ســرخس ترکمنستان مستقر هســتند بر اجرای سوآپ با
شــروع  ۴تا  ۵میلیــون مترمکعب در روز یا بــه عبارتی  ۱.۵تا
 ۲میلیارد متر مکعب در سال نظارت دارند.
وزیر نفت با بیان اینکه  ۱۸و  ۱۹دیماه اسنادی بین دو طرف
امضا میشــود ،گفت :این اسناد از ســوی کارشناسان ایرانی و
کارشناسان کشور دوست و برادر ،ترکمنستان ،تهیه شده است و
مربوط به حوزههای نفت و گاز میشود که دو طرف ظرفیت خوبی
برای همکاری در این زمینههــا دارند .در قراردادهایی که امضا
میشــود ،برای احیای قرارداد گازی و نیز بحث افزایش سوآپ
با کشورهای همســایه تمرکز میکنیم ،همچنین در حوزههای
انرژی ،تهاتر فرآوردههای نفتی و تبادل خدمات فنی  -مهندسی
مذاکرات خوبی انجام شد.
وی بر تمرکز برای افزایش ســهم تجارت انرژی تأکید کرد و
گفت :بیشتر تمرکز در اسناد پیش رو ،افزایش سهم تجارت انرژی
در بعد گاز ،فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروشــیمی اســت.
همچنین رشــید مردوف  -وزیر امور خارجه ترکمنســتان نیز
ضمن اشــاره به گذشــته خوب همکاریهای حوزه انرژی این
کشور با ایران گفت :با توجه به پتانسیل و زیرساختهای موجود،
عزم و اراده قاطع برای توسعه همکاریها داریم و آمادگی برای
این موضوع وجود دارد.
وی ضمن ابراز خرســندی از انجام مذاکرات ســازنده گفت:
امروز مذاکرات شــفاف و خوبــی درباره قــرارداد گازی که در
ســالهای اســتقالل ترکمنســتان منعقد شــده بود؛ همچنین
همکاریهای آینده داشــتیم .ما تجربه خوبــی برای انتقال گاز
طبیعی به ایران که از ســال  ۱۹۹۷آغاز شده است ،داشتیم و گاز
طبیعی از سه مسیر به ایران صادر میشد .با توجه به پتانسیلها
و زیرساختهایی که وجود دارد ،عزم و اراده قاطعی برای توسعه
همکاریها داریم و آمادگی الزم از ســوی ترکمنستان برای این
منظور وجود دارد.
مردوف در تشــریح مذاکرات انجام شــده با وزیر نفت ایران
گفت :دو کشــور در بخش پتروشیمی و گاز میتوانیم با یکدیگر
همکاری داشــته باشــیم و از تجربیات طرفین اســتفاده کنیم.
قصــد داریم در حوزه خزر و در میادین نفتی طرف ترکمنســتان
با جمهوری اســامی ایران همکاریها را توسعه دهیم و امروز
در ایــن زمینه مواردی را با یکدیگر بررســی کردیم و امیدواریم
در آینــده نزدیــک همــکاری در میادین نفتی خزر را توســعه
دهیــم .ترکمنســتان در همه زمینهها آمادگی توســعه روابط با

اولویت ارز ترجیحی
در سال  ۱۴۰۱معیشت مردم و نیازمندان است

جمهوری اسالمی ایران را دارد ،آمادگی کامل برای توسعه روابط
بهویژه در بخش انرژی که یکی از بخشهای راهبردی در روابط
دو کشور است ،داریم.
به نظر می رســد که فرصتهای زیادی برای دو کشــور در
حوزه انرژی وجود دارد که می تواند منفعت دو کشور را تضمین
کند ،جواد یارجانی  -کارشناس ارشد حوزه انرژی در همین رابطه
به ایســنا گفت :هر قدمی که موجب شود روابط ایران در حوزه
انرژی به ویژه با همسایگان و تمام دنیا بهتر شود ،بی شک نتایج
مثبتی را به دنبال خواهد داشــت .اگر به دنبال هم افزایی باشیم
و بتوانیم شــرایط را با افزایش روابط تجاری به نفع هر دو کشور
تنظیم کنیم ،اقدامی بسیار مثبت است.
وی بــا تاکید بر اینکه مانع بزرگ در این مســیر تحریمهای
ظالمانه اســت که امیدواریم به زودی برداشته شود ،اظهار کرد:
اهداف این تحریم ها این اســت که روابط نزدیک با همسایگان
در مورد مســائل انرژی نداشــته باشــیم ،اگر به سیاستهای
اعالم شده و دنبال شده توسط قدرتهایی مثل آمریکا بنگریم،
درمییابیــم که می  خواســتند هیچگاه ایران به عنوان مســیر
ترانزیت انرژی به دنیا شناخته نشود و تمام تالش آنها این بوده
که ایران با همسایگان خود روابط نزدیک نداشته باشد.
این کارشناس ارشــد حوزه انرژی با بیان اینکه سیاستهای
آمریکا در راســتای محــدود کردن هرچه بیشــتر ایران بوده و
بــه ویژه در بخش انرژی به خصــوص نفت و گاز را مورد توجه
قرار داده اســت تا بدین وسیله بیشــترین ضربه را به ما بزنند،
گفت :امضای قرارداد و تقاهم نامه با کشــورهای دیگر بسته به
حجم و محتوایی که در آن ها وجود دارد ،تاثیراتی را برای کشور
بــه همراه می آورد ،امــا با توجه به پتانســیلها و ذخایری که
در ایــران وجــود دارد ،نمی توانیم از این اقــدام به عنوان کلید
طالیــی یاد کنیم و ایــن عنوان باید در روابط گســتردهتر بکار
برده شود.
یارجانی افزود :با این حال این دســته از اقدامات قدم مثبتی
اســت که برداشته میشود و باتوجه به اینکه اگر ما از نظر ذخایر
انرژی ،نفت و گاز را بایکدیگر حساب کنیم ،در دنیا جزو اولینها
هستیم و الزم اســت گامهای بیشتری برداشته شود؛ باید توجه
داشت که داشتن ذخایر کافی نیست چراکه ونزوئال از نظر ذخایر
در دنیا اول اســت ولی شرایط مناسبی ندارد ،درنتیجه هر قدمی
که در این مسیر برداشته شود ،مثبت است.
وی با بیان اینکه باتوجه به پتانســیلهایی که در ایران وجود
دارد ،اینگونه اقدامات اولیه هســتند ،گفت :بی شــک این اقدام
بسیار خوب است و باید بتوانیم به اینطور اقدامات تداوم ببخشیم
و با خالص شــدن از شــرایطی که برای مــا فراهم کردهاند به
جایگاه واقعی خود دست یابیم.

قاچاق ارزان شد ،تولید گران!
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان
پوشاک گفت :کاالی قاچاق زمانی که با قیمت
پایینتر از مشــابه داخلی عرضه شود ،به بازار
آســیب بیشتر میزند که در حال حاضر حداقل
 ۳۰تــا  ۴۰درصد ارزانتر از قیمت تمام شــده
کاالی داخلی وارد میشود.
ابوالقاسم شیرازی در گفتوگو با ایسنا ،یکی از
مشکالت صنعت پوشــاک را تامین مواد اولیه
عنــوان کرد و گفت :دربــاره پارچههای تخت
که در انواع لباسهای پارچهای از آن اســتفاده
میشــود ،با وجود تحوالت و به روزرسانی در
صنعت نساجی ۱۰۰ ،درصد نیاز کشور در داخل
تامین نمیشود ،اما در مورد پارچههای گردباف
نیازی به واردات نیست .البته بخش عمدهای از
پنبه وارد میشود.
اما به گفتــه وی همچنان در بازار با کمبود
پارچه گردباف مواجه هســتیم کــه به معنی
ناتوانی در تامین نیست بلکه علت آن افزایش
قیمت اســت .کارخانجات نســاجی علت این
افزایــش قیمت را گران شــدن پنبه و ســایر
هزینههــای تکوین پنبه تا ریســندگی عنوان
کردهاند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان
پوشاک با بیان اینکه نباید شاهد افزایش قیمت
مداوم در مواد اولیه داخلی باشیم ،تصریح کرد:
در مورد پارچههای تخــت وزارت صمت باید
برای مدت محدودی بدون قید و شــرط ورود
پارچــه ،پنبه و نخ را از انحصار خارج کند تا هر
کســی بتواند با ارز آزاد آن را وارد کند .چرا که
صنعت پوشاک نسبت به نساجی ارجحیت دارد
و مستقل از آن است.

چرا دستفروشــی در پوشاک زیاد
است؟
شــیرازی با بیان اینکه دلیل افزایش قیمت
پوشــاک در حال حاضر نیــز مربوط به قیمت
مواد اولیه اســت ،اظهار کــرد :تولیدکنندگان
پوشــاک هر سه ماه و اخیرا ً هر روز پارچه را با
قیمت متفاوت میخرند .بنابراین الزم است بر
این بازار نظارت شود تا تولیدکننده در قیمت مواد
اولیه ثبات داشــته باشد .از طرف دیگر کشش
بازار هم باید در نظر گرفته شود .در حال حاضر
مصرف کننده دیگر تحمــل گرانی را ندارد و
بازار با رکود مواجه میشود .ادامه این وضعیت
هم بــه ضرر مصرفکننده و هــم تولیدکننده
اســت کــه کاالهــا روی دستشــان میماند
و تبدیل به کاالی استوک میشود و علت پدیده
دستفروشی و بساط گســتری در خیابان های
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تهران هم همین شرایط است.
به گفتــه وی در صنایع دیگــر مد و فصل
اهمیــت ندارد و طی ســالهای بعد بــا تورم،
قیمت آنها افزایــش هم مییابد ،اما در حوزه
پوشاک به دلیل تابعیت از فصل و مد ،اگر کاال
فروخته نشــود به بساطیها ســرریز میشود.
همین شــرایط باعث شده در یک سال گذشته
تولیدکنندگان در همــان ابتدای فصل فروش
فوقالعاده بگذرند و کاال را با قیمت تمام شده
 7یا  ۱۰تــا  ۲۰درصد ارزانتر از قیمت واقعی
فروش ،ارائه کنند.
شیرازی با بیان اینکه اشتغال بخش پوشاک
خیلی بیشتر از نساجی است ،گفت :در حوزه نخ
و پنبه انحصار وجود دارد که باید برطرف شود.
همچنین موانع تولید پوشــاک باید شناســایی
و بســتههای حمایتی از جمله معافیت مالیاتی

موقت تعریف شود.
واردات قاچــاق  ۳۰تــا  ۴۰درصد
ارزانتر از تولید
وی در ادامه با اشــاره به "هجوم پوشــاک
قاچاق" به بازار ،گفت :ارزانی پوشاک برای این
صنعت مهلک است .از طرف دیگر تولیدکننده
با تامین سخت و گران مواد اولیه مواجه است.
در این میان باید تامیــن زندگی کارگران هم
مدنظر قرار گیرد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان
پوشاک در ادامه با اشاره به اشتغالزایی ،ارزآوری
و ارزش افزوده باال در صنعت پوشــاک ،گفت:
سهم قاچاق از بازار پوشاک را باید ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز اعالم کند ،اما به طور کلی
کاالی قاچــاق زمانی که بــا قیمت پایینتر از
مشــابه داخلی عرضه شــود ،به بازار آســیب
بیشــتر میزند که در حال حاضر حداقل  ۳۰تا
 ۴۰درصد ارزانتر از قیمت تمام شــده کاالی
داخلی وارد میشود.
شــیرازی با بیان اینکه مبــارزه با قاچاق در
سطح عرضه کافی نیست ،تصریح کرد :در این
زمینــه نیاز به فرهنگســازی و فراهم کردن
شرایط مســاعد برای تولید اســت .همچنین
بررســی وضعیــت مبــادی ورودی و قوانین
گمرکی ،کم هزینهتر از ســطح عرضه اســت.
چرا که ضبط و جریمه مغازهها به خانوادههای
متعدد لطمه میزند ،اما در صورت فراهم کردن
بستر مناسب تولید و قانون گذاریهای مناسب
و برخــورد در مبادی ورودی ،میتوان به جای
صدهــا عرضهکننده ،با چنــد قاچاقچی بزرگ
پوشاک برخورد کرد.

ایرنا :رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت :دغدغه اول مجلس معیشت مردم است و حتم ًا اولویت
ارز ترجیحی در سال  ۱۴۰۱معیشت مردم و نیازمندان است.
به گزارش ایرنا ،محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســامی در ادامه جلسه بررسی کلیات
الیحه بودجه  ۱۴۰۱پس از ســخنرانی رئیس جمهور در دفــاع از کلیات الیحه بودجه گفت :موضوع
حذف ارز ترجیحی موضوع مهمی اســت و معیشت مردم مورد توجه است در بودجه سال  ۱۴۰۰حدود
 ۸میلیارد دالر بودجه برای ارز ترجیحی اختصاص داده شده بود.
وی ادامه داد :در قانون بودجه سال  ۱۴۰۰به دولت اختیار داده بودیم که سیاستهای جبرانی خود
را برای این که این کمک معیشتی و یارانه به صورت مستقیم به مردم داده شود ،اقدام کند.
رئیــس مجلس ادامه داد :چون دولت محترم تازه کار را شــروع کرده بود ،اتخاذ تصمیم برای این
موضوع سه ماه زمان برد .بخش قابل توجهی از همین ارز در شش ماه اول سال هزینه شده بود.
قالیباف اظهار داشــت :بعد از چهار ماه بررسی دولت الیحه دو فوریتی به مجلس داد و توقع داشت
ظــرف  ۴۸ســاعت در این خصوص تصمیم بگیریــم هرگز مجلس برای امر بــه این مهمی تصمیم
عجوالنه و  ۴۸ساعت نخواهد گرفت.
وی تاکید کرد :مجلس به فوریت رای نداد اما در کمیســیون این الیحه در حال بررســی اســت و
اگــر واقع ًا این بحث بود خوب بود کــه دولت الیحه اصالح بودجه را ارائه میکرد اما در این خصوص
الیحهای به مجلس داده نشد.
رئیس مجلس تصریح کرد :معیشــت مردم اولویت اســت اگر در کلیات به نتیجه رســیدیم که در
جزئیــات این هماهنگی با دولت وجــود دارد و به مردم اطمینان می دهیم که دغدغه اول مجلس هم
معیشت مردم است و حتم ًا اولویت ارز ترجیحی در سال  ۱۴۰۱معیشت مردم و نیازمندان است.

خسارت  ۱۵۰۰میلیاردی سیل به جادههای هفت استان

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماشــین آالت ســازمان راهــداری و حمل و نقل جادهای
از خســارت حدود  ۱۵۰۰میلیارد تومانی ســیل اخیر به محورهای شــریانی ،غیر شریانی و روستایی
هفت استان کشور خبر داد.
فرهاد مهریاری در گفتوگو با ایســنا درباره آخرین وضعیت راههای آســیبدیده از سیل اخیر در
کشور اظهار کرد :در پی بارش های صورت گرفته و سیل اخیر  ۷۹۹محور در هفت استان آسیب دیدند
همچنین  ۱۷۲۴دستگاه ابنیه در این محورها نیز آسیب دیده که میزان خسارت برآورد شده به بیش از
هزار و  ۴۵۰میلیارد تومان میرسد.
وی افزود :محورهای آســیب دیده در استانهای هرمزگان ،ایرانشــهر ،کرمان جنوب ،سیستان و
بلوچســتان ،فارس ،الرســتان و بوشــهر قرار دارند که در این میان محورهای استانهای ایرانشهر با
 ۷۰۰میلیارد تومان و هرمزگان با بیش از  ۵۵۰میلیارد تومان بیشترین خسارت را دیدهاند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماشین آالت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه
داد :در این میان  ۷۲۸کیلومتر راههای شــریانی ۶۵۹ ،کیلومتر راههای غیر شریانی و  ۱۶۸۶کیلومتر
از راههای روســتایی آسیب دیده است که تاکنون  ۶۸۶راه روستایی بازگشایی شده و بیش از  ۱۴۷راه
روستایی همچنان مسدود است.
مهریاری همچنین درباره آخرین وضعیت محورهای شــریانی مسدود نیز که در اولویت بازگشایی
قرار دارند ،گفت ۱۵ :محور شــریانی  ۱۲اســتان کشــور به دلیل بارشهای اخیر مســدود شدند که
میتوان به محورهای شمشــک-دیزین و هشتگرد-طالقان در اســتان البرز ،سرو آباد-پاوه در استان
کردســتان ،سی سخت-پادنا در کهگیلویه و بویر احمد ،شــهداد-نهبندان در کرمان ،اولنگ-شاهرود
در گلســتان ،پونل-خلخال در گیالن ،خرم آباد پلدختر در لرســتان ،الســم-ارجمند و وازک-بلده در
مازندران ،بندر خمیر-بندر لنگه و بندر خمیر-بندر عباس در هرمزگان ،محور مرزی ریمدان در سیستان
و بلوچســتان(جنوب) ،میل نادر-سفیدآبه در سیستان و بلوچســتان و گنجنامه-تویسرکان در همدان
اشاره کرد.

ماجرای کاهش سرفصلهای فروش ارز در صرافیها

اگرچه به تازگی بانک مرکزی تغییراتی در ســرفصلهای ارائــه ارز در صرافیها ایجاد کرده و در
اهم آن میزان فروش ارز مســافرتی توســط صرافیها برای کشورهای با ویزا و بدون ویزا دستخوش
تغییراتی شــد ،اما اعالم برخی صرافیها در بازار ارز از کاهش مجدد سرفصلهای ارائه ارز و همچنین
اختصاص آن به بانکها حکایت دارد.
به گزارش ایســنا ،بانک مرکزی در هفته گذشــته با هدف ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی
تغییراتی در روند تخصیص آن به صرافیها ایجاد کرد که براساس آن ،سقف تعیین شده برای سهمیه
ارز مســافرتی کشــورهای با ویزا به صورت هوایی معادل  ۲۰۰۰یورو ،برای کشــورهای بدون ویزا
به صورت هوایی  ۳۰۰یورو و مســافرتی به صورت زمینی ،ریلی و دریایی نیز  ۳۰۰یورو یا معادل آن
به سایر ارزهاست.
اما به تازگی مشاهدات میدانی از برخی صرافیها و اعالم برخی از آنها حاکی از آن است که ظاهرا
دوباره در ســرفصلهای  ۲۵گانه ارائه ارز در صرافیهــا تغییراتی صورت گرفته و تخصیص برخی از
ســرفصلها به بانکها داده شده اســت؛ موضوعی که با انتقاد فعاالن بازار ارز مواجه شده و آنها این
اقدام را عاملی در جهت حذف بسیاری از مشتریان صرافیها میدانند.
برای شــفاف شــدن این موضوع ،ایســنا آن را از بانک مرکزی پیگیری کرد و با این پاسخ مواجه
شــد که تغییر جدیدی در ســرفصلهای ارائه ارز در صرافیها اتفاق نیفتاده و مربوط به همان کاهش
ســقف تخصیص ارز مسافرتی از  ۲۲۰۰یورو به  ۲۰۰۰یورو برای کشورهای با ویزا و  ۳۰۰یورو برای
کشورهای بدون ویزاست.
در اعــام بانک مرکــزی آمده که اگرچه تغییراتی در ســرفصلهای فروش ارز اعمال شــده که
جدید نیســت ولی پیش از این و با درخواســت صرافیها مبنی براینکه تقاضای کمی برای برخی از
سرفصلهای ارزی وجود دارد ،این سرفصلها برعهده بانکها قرار گرفته است ،اما صرافیها همچنان
باید عمده خدمات ارزی همچون ارز مسافرتی ،دانشجویی و نیازهای ارزی مردم را پاسخ دهند.
از جمله تغییراتی که گفته میشــود در ســرفصلهای ارائه ارز از ســوی صرافیها در سامانه سنا
صورت گرفته ،شــامل کارمزد کارگزاران ،درآمدهای ریالی شرکتهای هواپیمایی خارجی ،درآمدهای
خالص ریالی کنسولی سفارتخانههای خارجی داخل کشور و نمایندگیهای دیپلماتیک مقیم ایران و ...
است که این خدمات از این به بعد صرفا در بانکها ارائه میشود.
با این حال بررســیهای صورت گرفته و گزارشهای دریافتی از سامانه سنا به نوعی نشان  دهنده
اعمال تغییراتی در سرفصلهای ارائه ارز در صرافیهاست.

خسارت  ۵.۵میلیارد دالری قطعیهای اینترنت به اقتصاد جهانی

گزارش یک گروه حقوق دیجیتالی نشان داد تعطیلیهای اینترنت  ۵.۵میلیارد دالر ضرر به اقتصاد
جهانی در سال  ۲۰۲۱تحمیل کرده است.
به گزارش ایســنا ،گزارش ســاالنه گروه حقــوق و امنیت دیجیتالی  Top۱۰VPNنشــان داد
قطعیهای اینترنت ،تعطیلیهای شــبکه اجتماعی و محدود کردن دسترســی به پهنای باند از سوی
دولتها جمعا  ۵.۵میلیارد دالر هزینه به اقتصاد جهانی در سال  ۲۰۲۱تحمیل کرده است.
طبق گزارش گروه  ،Top۱۰VPNاقتصاد میانمار از تعطیلیهای اینترنت شــدیدترین آســیب
را دید .ارتش میانمار در فوریه ســال  ۲۰۲۱در کودتایی به قدرت رســید و پس از آن قطعی گسترده
اینترنت و بستن شــبکههای اجتماعی روی داد .اقتصاد میانمار در نتیجه تعطیلی اینترنت  ۲.۸میلیارد
دالر خسارت دید.
نیجریه دومین کشــوری بود که بیشترین ضرر اقتصادی را از محدودیتهای اینترنتی متحمل شد
و پس از این که دسترســی به توییتر در ژوئن مسدود شــد ،ضرر اقتصادی این کشور به  ۱.۵میلیارد
دالر بالغ شد.
بنا بر این گزارش ســاالنه ،هزینه اقتصادی قطعی اینترنت از ســوی دولت ،سال گذشته  ۳۶درصد
در مقایسه با سال  ۲۰۲۰رشد کرد.
گروه  Top۱۰VPNبرآورد کرد قطعی اینترنت توسط دولتها در سال  ۲۰۲۱حدود  ۴۸۶میلیون
نفر را از دسترســی به اینترنت محدود کرد که در مقایســه با  ۲۶۸میلیون نفر در سال  ،۲۰۲۰افزایش
 ۸۱درصدی داشت.
ساموئل وودهامز ،یکی از نویســندگان این گزارش به بیزنس اینسایدر گفت :از تبلیغات تا حمایت
مشتری ،پلتفرم های شــبکه اجتماعی ابزار حیاتی برای شرکت های سراسر جهان هستند و هنگامی
که قطع میشــوند ،این شرکت ها به شدت آسیب می بینند .با محدودیت های اینترنتی که امسال در
قزاقستان و سودان ایجاد شده است ،قطعیهای اینترنت به این زودی تمام شدنی نیستند.
بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر ،گروه  Top۱۰VPNبا برآورد مدت قطعیها در سراسر جهان،
به برآورد تاثیر اقتصادی تعطیلیهای اینترنت میپردازد.
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 ۶نماینده ایران در لیست بهترینها قرار گرفتند

ناظمالشریعه و تیم ملی ایران نامزد بهترینهای فوتسال  ۲۰۲۱جهان
سایت معتبر فوتسال پلنت نامزدهای بهترین
سرمربی و دروازهبان ســال  ۲۰۲۱را منتشر کرد
که در این لیست نام سرمربی و تیم ملی فوتسال
ایران دیده میشود.
به گزارش ایســنا ،ســایت معتبر فوتبال پلنت
نامزدهای بهترین تیم ملی ،بازیکن ،بازیکن جوان
و دروازهبان را معرفی کرد که نام تیم ملی فوتسال
ایران و علیرضا صمیمــی ،دروازهبان تیم ملی در
بین این نامزدها دیده میشود.
در بخش تیمهای ملی ،تیم ملی فوتسال ایران
در کنــار تیم های آرژانتین ،بوســنی و هرزگوین،
قزاقســتان ،مراکش ،پرتغال ،اسلواکی ،ازبکستان
و ونزوئال کاندیدای بهترین تیم ملی سال ۲۰۲۱
میالدی شدند.
همچنین نــام محمد ناظمالشــریعه نیز جزو
نامزدهای بهترین ســرمربی ســال  ۲۰۲۱دیده
میشــود .پیش از این علیرضا صمیمی به عنوان
یکی از کاندیدای بهترین دروازهبان جهان در سال
 ۲۰۲۱معرفی شده بود .گالره ناظمی نیز موفق شده
بود در بین نامزدهای بهترین داور سال قرار بگیرد.
لیســت نامزدهای اعالم شــده در بخش های
مختلف بهترینهای فوتسال جهان در سال ۲۰۲۱
به شرح زیر است:
بهترین تیم ملی:
تیم ملی ایران ،آرژانتین ،بوســنی و هرزگوین،

قزاقســتان ،مراکش ،پرتغال ،اسلواکی ،ازبکستان
و ونزوئال
بهترین سرمربی:
محمد ناظمالشریعه (ایران) ،باخدیر اخمدوف
(ازبکســتان) ،ماریان برکی (اســلواکی) ،برونو
گارســیا (اســپانیا) ،هیچام گیــوگ (مراکش)،
فردی میــگل گونزالز (ونزوئــا) ،خورخه براز
(پرتغال) ،کاکا (قزاقســتان) ،ایوو کرزو (بوسنی
و هرزگوین) ،رائول لوچیکس (آرژانتین)
بهترین سرمربی بانوان:

نرگس علوانی (پاالیش نفت آبادان) ،الکساندر
چرکاســوف (نورمنوچکا روســیه) ،کریستیانه
د   سوزا (داسارا برزیل) ،گونزالو سانتانگلو (پسکارا
ایتالیا) ،خولیو دلگادو (دپورتیوو بورال اســپانیا)،
نری (قالکونارا) ،پدرو هنریکس (بنفیکا پرتغال)،
سوخوملینوف (تسال اوکراین)
بهترین باشگاه (بانوان):
بنفیکا پرتغال ،بورال اســپانیا ،فالکونارا ایتالیا،
لیائوس دا سارا برزیل ،نورمنوچکا روسیه ،پسکارا
ایتالیا) ،سن لورنزو آرژانتین ،تابائو دا سارا برزیل،

تسال اوکراین
بهترین دروازهبان جهان (مردان):
دکو (برزیل) ،دیداک (اســپانیا) ،فدریکو پرز
(اســپانیا) ،گایتــا (برزیل) ،هیگوایتــا (برزیل-
قزاقســتان) ،نیکوالس ســارمینتو (آرژانتین)،
دیمیتری پوتیلوف (روســیه) ،علیرضا صمیمی
(ایران) ،هو وان (ویتنام) ،ویلیان دورن (برزیل)
بهترین دروازهبان جهان(بانوان):
آنا کارولینا (برزیل-ایتالیا) ،آنا کاتارینا (پرتغال)،
بیانکا مورائس (برزیل) ،جوزی (برزیل) ،میسی
(برزیل) ،ویکتوریا ساگایداچنا (اوکراین) ،سیلویا
اوتون (اســپانیا) ،ماریا ســرنینا (روسیه) ،فرزانه
توسلی (ایران)
بهترین داور:
نورالدیــن بوکائــف (قرقیزســتان) ،کوردرو
گایاردو (اســپانیا) ،محمدحســن احمد یوسف
(مصر) ،ماتینز فلوری (اســپانیا) ،گالره ناظمی
(ایران) ،والریا پالما (شیلی) ،شیارا پرونا (ایتالیا)،
ماریــا پینتو (آرژانتین) ،آنتونــی ریلی (نیوزلند)،
آیرینا ولیکانوا (روسیه)
به گزارش ایسنا ،لیست نامزدهای برترینهای
فوتســال جهان در ســال  ۲۰۲۱هنوز به صورت
کامل در ســایت فوتســال پلنت منتشر نشده و
در ادامه نامزدهای دیگــر بخشها مانند بهترین
بازیکن سال اعالم خواهند شد.

کاپیتان اســتقالل میگوید دستهای پشــت پرده باعث بروز
فاجعههایی مثل حذف تیمش از آسیا هستند.

قضاوت دو داور زن ایران
در مسابقات تنیس روی میز بازیهای آسیایی ۲۰۲۲

با اعالم کنفدراســیون تنیس روی میز آســیا دو داور زن ایران در بازیهای آســیایی  ۲۰۲۲قضاوت
خواهند کرد.
به گزارش ایســنا ،از ســوی کمیته داوران کنفدراسیون تنیس روی میز آســیا اسامی داوران حاضر در
بازیهای آسیایی هانگژو اعالم شد.
طبق اعالم کنفدراســیون آسیا دو داور نشان آبی ایران در فهرســت داوران دعوت شده حضور دارند.
بر این اساس سیمین رضایی که سابقه حضور در المپیک  ۲۰۲۰توکیو را در کارنامه خود دارد و همچنین
نسیبه دلیر هروی ،نمایندههای داوری ایران در بازیهای آسیایی خواهند بود.
عالوه بر ایران ،کره جنوبی ،ژاپن ،هنگکنگ ،تایلند ،اردن و لبنان هم در این مسابقات دو نماینده در
بخش داوری دارند.

همه چیز درباره جایزه پوشکاش

طارمی در یک قدمی جایزه بزرگ

مهدی طارمی یک گام تا رسیدن به جایزه پوشکاش فاصله دارد.
به گزارش ایسنا ،جایزه پوشکاش از تاریخ  ۲۰اکتبر  ۲۰۰۹به زننده زیباترین گل سال اهدا میشود .نام
این جایزه به افتخار فرانس پوشکاش بازیکن تیم شکست ناپذیر مجارستان دهه  ۱۹۵۰و رئال مادرید دهه
 ۱۹۶۰انتخاب شده است .تاکنون هیچ بازیکنی موفق به دریافت جایزه پوشکاش بیش از یکبار نشده است
و البته تاکنون هیچ فوتبالیست زنی موفق به دریافت جایزه پوشکاش نشده است.
امسال مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران شانس دریافت این جایزه را دارد و در بین  ۳بازیکن
نهایی است.
تا ســال  ،۲۰۱۸برنده کام ً
ال بر اســاس رای طرفداران در وب ســایت رســمی فیفا تعیین می شــد.
با این حال ،پس از یک جنجال در جایزه  ،۲۰۱۸فیفا رویه را تغییر داد .در حال حاضر ،این جایزه توســط
کارشناسان منتخب فیفا تعیین می شود ،که برنده را بر اساس رای مردم انتخاب می کنند.
گل مهدی طارمی به چلســی ،در جمع ســه گل برتر سال  ۲۰۲۱فیفا قرار گرفت و برای کسب جایزه
پوشکاش با اریک المال و پاتریک شیک رقابت میکند.
او ســال گذشــته در دیدار برگشــت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا دروازه چلســی را
به صورت قیچی برگردان باز کرد و از ســوی فیفا به عنوان زننده یکی از بهترین گلهای ســال گذشته
میالدی نام گرفت.
طارمی اکنون با پاتریک شــیک (مهاجم اهل جمهوری چک و باشگاه لورکوزن آلمان) و اریک المال
(مهاجم اهل آرژانتین و باشگاه سویا اسپانیا) رقابت خواهد کرد.
همچنین لیونل مسی ،روبرت لواندوفسکی و محمد صالح از سوی فیفا بهعنوان سه نامزد نهایی کسب
جایزه بازیکن برتر ســال  ۲۰۲۱معرفی شــدند .لیونل مســی که چندی پیش جایزه توپ طال را به دست
آورد حاال برای کســب عنوان بهترین بازیکن ســال فیفا باید با روبرت لواندوفسی مهاجم بایرن مونیخ و
محمد صالح مهاجم مصری لیورپول رقابت می کند.
همچنین روبرتو مانچینی ،توماس توخل و پپ گواردیوال نیز  ۳نامزد نهایی برترین مربی سال هستند.
طبــق اعالم فیفا ،مراســم اهدای جوایز بهترین هــای این نهاد در ســال  ۲۰۲۱در تاریخ  ۱۷ژانویه
( ۲۸دی) برگزار میشود.

قهرمانی نیم فصل پورتو در پرتغال با گلزنی طارمی

دو ورزشکار کاراته کا باالده در اردوی تیم استانی

موســس باشگاه فرهنگی ورزشی ایالن کشکولی اعالم کرد :دو ورزشکار کاراتهکا این باشگاه
با کسب مدال توانستند به اردوی تیم استانی راه پیدا کنند.
مصطفی ایالن کشــکولی در گفتگو با خبرنگار ورزش پارس ،با بیان اینکه ،این دو ورزشــکار
نزدیک دو ســال اســت در این باشــگاه زیر نظر بنده فعالیت دارند ،اظهار کرد :تیم پنج نفره از
باشــگاه ایالن کشکولی در مسابقات اســتانی با توجه به شرایط سنی این مسابقات اعزام شدند و
سه نفر مدال کسب کردند و دو نفر به اردوی تیم استان برای مسابقات کشوری استعدادهای برتر
عوت شدند.
وی افزود :تمرینات این دو ورزشــکار زیر نظر هیات کاراته اســتان و بنده هر هفته به صورت
مرتب انجام میشــود و شرایطی که هیات کاراته اســتان ایجاد کرده شرایط بسیار خوبی است و
می تواند بار فنی این دو ورزشکار کاراته کا را بیشتر کند و در موفقیت و افتخارآفرینی این عزیزان
موثر باشد.
کشــکولی با بیان اینکه جعفر دهقان و هادی دهقان دو ورزشــکار حاضر در اردوی تیم استان
هســتند ،بیان داشــت :این دو کاراته کا تاکنون در ســه مرحله اردو که در شــیراز ،فسا و جهرم
برگزار شده شرکت کرده اند و اردوی چهارم هنوز مشخص نیست.
وی با اشــاره به شرایط باشــگاه در سال  ۱۴۰۰اضافه کرد :باشگاه در سال جاری با آمار بیمه
بــاالی  ۲۵۰نفر وضعیت خوبی دارد و در رشــتههای کاراته ،بوکس ،آمادگی جســمانی و دفاع
شخصی هم در بخش بانوان و هم آقایان ،فعالیت داریم .همچنین فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
به صورت ویژه در این باشگاه انجام میشود.

هستند .نه کسی قبول میکند و نه عذرخواهی میکنند.
او اضافه کرد :هر باشــگاهی ســعی میکند در باالترین سطح
باشــد و این اتفاق لطمه میزند .ما انگیزه زیادی داریم اما لطمه
زیــادی به ما زد .ما فوتبال آماتــوری داریم که به آن میخواهیم
ســر و شــکل حرفهای دهیم اما با این روند نمیشــود .وقت آن
اســت آنهایی که خودشــان را به خــواب زدند ،بیدار شــوند و
سر و سامانی به فوتبال دهند .باالترین نهاد ورزش ،وزارت ورزش
و وزیر ورزش اســت که بارها قول خصوصیســازی داده اما این
اتفاق نیافتاده اســت .دستهایی پشت پرده است که نمیخواهند
اســتقالل و پرسپولیس خصوصی شــوند تا فوتبال حالت گدایی
به خودش بگیرد و همیشــه کاسه چهکنم چهکنم دست ما باشد و
فوتبال همینطوری فقیر باشد.

دهمین دوره مســابقات کیوکوشــین ســاکاموتو آقایان با حضور ۱۶۰ورزشکار تحت عنوان
جام تجلیل از قهرمانان یادواره ســردار شــهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در سالن ورزشی آزادی
مجموعه ورزشی تختی آباده برگزار شد
بــه گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرســتان آباده بــه نقل از محمد محمدی
نماینده و مســئول سبک کیوکوشین ساکاموتو شهرستان آباده دهمین دوره مسابقات کیوکوشین
ســاکاموتو آقایان با حضور ۱۶۰ورزشکار تحت عنوان جام تجلیل از قهرمانان یادواره سردار شهید
سپهبد حاج قاسم سلیمانی در تاریخ  ۱400/۱۰/۱7در سالن ورزشی آزادی مجموعه ورزشی تختی
آباده با حضور رضا افتاده نسب رییس اداره ورزش و جوانان و غالمرضا شرفی رئیس هیأت کاراته
شهرستان و پژمان حیدری یکی از اعضای شورای شهرآباده برگزار شد.
این مســابقات در دو سیستم مبارزه ای تک حذفی و سوپر فایت برگزار گردید که به قهرمانان
مســابقات تک حذفی حکم و مدال و تندیس قهرمانی و به قهرمانان مسابقات سوپر فایت عالوه
بر حکم و مدال قهرمانی کمربند حرفهای قهرمانی و جایزه نقدی اهدا شد.
همچنین در این مسابقات به قهرمانان مسابقات جام باشگاهای کشور که در آبان ماه ۱۴۰۰در
شهرستان رامســر برگزار شــده بود تابلو فرش هایی مزین به عکس قهرمانان از طرف مسئول
برگزاری اهدا گردید.

روی سکو رفتن و جهانی شدن هندبال ایران دور از ذهن نیست
لژیونــر و ملیپوش هندبــال ایران گفت:
رفتن روی سکوی آسیا و جهانی شدن دور از
ذهن نیست اما کار آسانی هم نخواهد بود.
پویــا نوروزینــژاد در گفتوگو با ایســنا،
درباره حضور در تورنمنت اســپانیا اظهار کرد:
تورنمنت خوبی بــود .این دیدارهای تدارکاتی
خیلــی از لحاظ هماهنگی بــه تیم و از جهت
شناخت نقاط قوت و ضعف به کادر فنی کمک
خواهد کرد .در کل رویارویی با تیمهای قدری
همچون اسپانیا و لهستان میتواند کلی به تیم
ملی کمک کند.
او درباره ســرمربی تیم ملی هندبال مانوئل
مونتایا فرناندز اســپانیایی گفت :زمان زیادی
نیســت که با ســرمربی جدید کار میکنم اما
در کل چیزی که من حس میکنم این اســت
که واقعا به تیــم اعتماد دارد .او هر چیزی که
در توان دارد بــرای تیم میگذارد و این خیلی
مهم است.
نوروزینژاد در مورد حریفان ایران در مرحله
گروهی مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا
که از  ۲۸دی آغاز میشــود ،گفت :حریفان ما

در دور گروهی هند ،استرالیا و عربستان میزبان
هستند .عربستان یک تیم شناخته شده در این
رشــته و میزبان است .بازی مقابل میزبان کار
آســانی نیســت ولی پیروزی مقابل این تیم
نشدنی نیست.
وی در مورد اســترالیا و هند دیگر حریفان

ایران نیز گفت :تیمهای هند و استرالیا در این
رشته نوپا هستند ولی باز هم نمیشود حریف
را دســت کم گرفت .باید با تمام قوت مقابل
همه تیمهای آسیا ظاهر شویم.
این لژیونر هندبال ایران در مورد جهانی شدن
و روی ســکو رفتن تیم ایران در مســابقات

قهرمانی مردان آسیا گفت :مسلما جهانی شدن
و روی سکو رفتن چیزی نیست که دور از ذهن
باشد اما آســان هم نیست .باید بازی به بازی
تمرکز و تالش کنیم تا بتوانیم جهانی شویم.
نوروزینژاد در پاســخ به این سوال که آیا
با سایر ملیپوشان به ایران میآید یا به آلمان
خواهد رفت؟ گفت :من همــراه تیم به ایران
میآیــم .دیگر وقتــی تا مســابقات قهرمانی
آســیا نمانده تا به تیمم در آلمان ملحق شوم.
بــه ایران میآیم تا چند روز آخر را هم در کنار
ملیپوشــان تمرین کنم .بعد هم به مسابقات
عربســتان خواهیم رفت .بعد از این مسابقات
نیز مســتقیم به آلمان و بــه تیم خودم ملحق
خواهم شد.
این ملیپوش هندبال ایران در پست پخش
در پایان گفت :امیدوارم که شــرایط برای تیم
ملی هندبــال ایران مطلوب باشــد و همه از
پتانســیل خود اســتفاده و بتوانند به تیم ملی
کمک کنند .همانطور که گفتم جهانی شدن
و روی ســکو رفتن هر چند دور از ذهن نیست
اما کار آسانی هم نیست.

پنجعلی:

روزه:

کیفیت بد زمین کار پرسپولیس را سخت کرده بود

میخواهیم بوندسلیگا را جذابتر کنیم

یک پیشکســوت تیم فوتبال پرسپولیس میگوید
کیفیت زمین دیدار این تیم برابر شهرخودرو خوب نبود
همین امر باعث شد بازی کیفیت نداشته باشد.
محمد پنجعلی در گفتوگو با ایســنا درباره تساوی
یــک بر یک پرســپولیس برابر شــهرخودرو در هفته
چهاردهم لیگ برتر اظهــار کرد :بازی خیلی خوبی را
از پرسپولیس شاهد بودیم .پرسپولیس خوب کار کرد و
سعی داشت بر بازی مسلط باشد اما خرابی زمین اجازه
نداد پرسپولیس خیلی موفق باشد .واقعا نمیدانم چطور
اجازه میدهند در آن زمین بازی برگزار شــود؟ در آن
زمین خراب نمیشود توپ را حرکت داد .خرابی زمین
کیفیت کار را گرفته است.
او همچنیــن گفت :فوتبال همین اســت و گاهی
فرصتها به گل تبدیل می شود .روی یکی دو فرصت
مهاجم باید توپ را بدون استپ به سمت دروازه شوت
میکرد اما به خاطر این که کیفیت زمین خوب نبود و
توپ از روی زمین بلند میشــد ،مجبور بود ابتدا توپ
را اســتپ کند و بعد شــوت بزند .همین استپ کردن

هم باعث شــد که دفاع تــوپ را در اختیار بگیرد .اگر
مهاجمان پرســپولیس میتوانســتند یــک ضرب به
توپ ضربه بزنند ،قطعا شــرایط برای باز کردن دروازه
شهرخودرو بهتر بود.
پنجعلی همچنین گفت :پرســپولیس در این دیدار
نســبت به بازیهای قبلی خود ،ســرعت بیشتری به
بازی داده بود اما کیفیت بــد زمین اجازه نمیداد کار
پیش برود .واقعا نمیدانم چطور در فصل بیستویکم
تیمهای ما هنوز مشکل زمین دارند.
او درباره این که گفته میشــود برخــی بازیکنان
پرسپولیس نســبت به فصل گذشته افت کردهاند هم
گفت :مساله افت نیست .بازیکن همیشه فراز و نشیب
دارد .گاهی خوب اســت گاهی هم روزهای خوبی را
طی نمیکند .در دیدار برابر شــهرخودرو ،پرسپولیس
واقعا خوب بود و همه خوب بودند .تیمی که میخواهد
کار تاکتیکی کند ،نیاز دارد که روی زمین با کیفیت کار
کند اما همانطور که گفتم کیفیت بد زمین کار را برای
پرسپولیس دشوار کرده بود.

سرمربی بوروســیا دورتموند تاکید
کرد که تیمش به رقابت با بایرن مونیخ
برای کسب عنوان قهرمانی و جذابتر
شدن بوندسلیگا ادامه خواهد داد.
به گزارش ایســنا و به نقل از کیکر،
بوروســیا دورتموند از شکســت بایرن
مونیخ نهایت استفاده را برد.
دورتموند توانســت در دیــدار برابر
فرانکفــورت با وجــود آن کــه با دو
گل عقــب بود اما با نتیجه ســه بر دو
به پیروزی دست پیدا کند تا اختالفش
را بــا بایرن صدرنشــین بــه  ۶امتیاز
کاهش دهد.
مارکو روزه در نشست خبری بعد از
بازی گفت :این بازی باید تجربه بسیار
خوبی برای ما شــود .بازیکنان باوجود
آن که با دو گل عقب افتادند اما ناامید
نشدند و به هدف خود رسیدند.

او ادامــه داد :ایمــان بــه پیروزی
باعث شــد تا آخرین ثانیهها بجنگیم و
یک پیروزی ارزشمند را به دست آوریم.
بســیار خوشــحالیم کــه در این بازی
به پیروزی دســت پیدا کردیم .به این
سه امتیاز نیاز داشتیم.
سرمربی دورتموند درباره کم کردن
اختالف بــا بایرن مونیخ صدرنشــین
گفت :تا آخرین لحظــه برای جذابتر
شــدن بوندســلیگا تــاش میکنیم.
میخواهیــم اختالف خــود را با بایرن
کمتر کنیم تا فصل با جذابیت بیشتری
دنبال شود.
وی در پایــان افزود :میدانیم بایرن
مونیخ با بازگشت بازیکنان خود میتواند
دســت به هــر کاری بزند امــا ما هم
بــه تالش خــود بــرای بهتر شــدن
ادامه میدهیم.

m.baghipuor

پورتو توانست استوریل را با نتیجه  3بر  2شکست دهد.
به گزارش ایســنا ،در یکی از بازی های هفته هفدهم لیگ پرتغال شــنبه شــب تیم پورتو به مصاف
استوریل رفت و با نتیجه  ۳بر  ۲یک برد دراماتیک را رقم زد.
مهــدی طارمی مهاجــم تیم فوتبال ایران توانســت در اولین دیدار خود در این ســال جدید میالدی
یک گل و یک پاس گل ثبت کند.
پورتو با این نتیجه  ۴۷امتیازی شد و قهرمانی نیم فصل را از آن خود کرد.

مســابقات بیلیارد به میزبانی شهرســتان اســتهبان برگزار شــد .در این مســابقات  ۱۸نفر
شرکت کننده از شهرستانهای استهبان ،فسا ،شیراز و نی ریز حضور داشتند.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان فارس ،در پایان علی سروســتانی از استهبان
مقام نخســت ،امید آزاد از شــیراز مقام دوم و معین مرشدی از نی ریز مقام سوم این مسابقات را
کسب کردند.
شایان ذکر هست اشکان اسفندیاری به عنوان کوچکترین بازیکن این مسابقات معرفی شد.

دهمین دوره مسابقات کیوکوشین ساکاموتو برگزار شد

غفوری :حذف از آسیا فاجعه فوتبال آماتور ایران بود
به گزارش ایســنا ،وریا غفوری ،کاپیتان تیم فوتبال اســتقالل
پــس از برتــری  ۳بر  ۲تیمــش برابر مس رفســنجان در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :خدا را شــکر توانســتم صحیح و سالم از
زمیــن بیرون بیایم و  ۳امتیاز را گرفتیم .شــرایط خوب اســت و
امیدوارم همین اتفاق ادامهدار باشد.
وی ادامه داد :چون تیم صدر جدول است ،تیم اعتماد به نفس
بیشــتری میگیرد و تیم قویتر و شرایط بهتر میشود .هدف ما
قهرمانی اســت و لیاقتش را داریم .در ایــن مدت به تیم ما ظلم
شــد .حذف از لیگ قهرمانان یک فاجعه ملــی بود که نمیتوان
آنرا توجیه کرد .آدمهای دیگر در امور استقالل دخالت میکردند
که ورزشی نبودند و باید به این مسائل دقت میشد اما این اتفاق
نیافتــاد .نه مجلس ،نه وزارت ورزش و نــه مدیران قبلی جوابگو

کسب مقام نخست بیلیارد باز استهبانی
در مسابقات چند جانبه بیلیارد استهبان
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برگزاری کنگره «غزل معاصر ایران»
بعد از  ۲سال

پنجمین کنگره سراسری «غزل معاصر ایران» که قرار بود در
سال  ۹۸برگزار شود به دلیل اپیدمی کرونا به تعویق افتاد و حاال با
گذشت دو سال این کنگره برگزار خواهد شد.
جلیل واقعطلب ،شــاعر و دبیر این کنگره با اعالم این خبر به
ایسنا گفت :قرار بود این کنگره در سال  ۹۸برگزار شود اما اپیدمی
سراسری کرونا باعث شد برگزاری پنجمین کنگره به تعویق بیفتد
تا خدشــهای به تندرســتی عالقهمندان به فرهنگ و ادب و هنر
بهویژه شاعران وارد نشود ،اکنون که حساسیتها به حداقل رسیده،
خوشــحالم اعالم کنم پنجمین کنگــره در بهمنماه  ۱۴۰۰برگزار
خواهد شد.
او افــزود :در برگزاری این کنگــره تقاضاهای مکرر بعضی از
شاعران عزیز که در قالبهای دیگر شعر مثل نیمایی ،سپید یا آزاد
فعال و خالق آثار زیبایی هستند که طی این دوسال در هیچ یک از
همایشها حضور نداشته و شاید جز مجازی همایشی برگزار نشده،
باعث شــد که بخش ویژهای را هم برای این هنرمندان در عرصه
شعر امروز ایران اختصاص دهیم.
او افزود :آثاری که شــاعران غزلسرا در سال  ۹۸ارسال کردند
به دلیل بهروز شدن اشعارشــان ،در داوریها شرکت داده نخواهد
شد و مجددا باید آثاری ارسال کنند که در سال جاری سرودهاند.
عالقهمنــدان برای شــرکت در این کنگره تــا پایان بهمنماه
فرصت دارند آثار خود را با موضوع «عاشقانه ،آیینی ،دفاع مقدس»
با بخش ویژه «برای اشعار سپید ،آزاد و نیمایی» به واتساپ شماره
 ۰۹۱۱۸۰۰۰۷۲۵ارسال کنند.
به گفته واقعطلب این شــماره فقط دریافتکننده آثار است و
پاسخگوی تماسهای تلفنی نیست.

راهیابی انیمیشن صداوسیمای فارس
به جشنواره دوساالنه انیمیشن کشور

انیمیشن صداوســیمای فارس
به جشنواره دوساالنه انیمیشن ایران
راه یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومی
صداوســیمای فــارس ،مدیر واحد
پویانمایی صداوسیمای فارس گفت:
این انیمیشن « اتاق  » 21نام دارد
و در مدت یکسال به همت پیمان دهقانی از انیماتورهای برجسته
و ممتاز رسانه ملی ساخته شده است.
کاوه سیستانی افزود :در ساخت این انیمیشن  11دقیقه ای از
تکنیک دوبعدی نقاشی دیجیتال استفاده شده که از شبکه های
ملی و استانی پخش شده است.
وی ادامــه داد :ماجرای انیمیشــن « اتاق  » 21در خصوص
کودک مبتال به ســندروم داون اســت که در یک روستا در حال
زندگی است و در آن روســتا ،به دلیل شرایط جسمی اش مورد
آزار کودکان هم ســن و ســال خود قرار می گیرد تا اینکه بر اثر
حوادثــی کودکان به دنیــای خیال او راه پیدا مــی کنند و با او
دوست می شوند.
انیمیشن « اتاق  » 21به نویسندگی احمداکبرپور ،آهنگسازی
مهدی زارع و نظارت کیفی محســن خلیفه و کاوه سیستانی در
واحد پویانمایی صداوسیمای فارس تولید شده است.
جشنواره دوساالنه انیمیشن ایران مهمترین جشنواره انیمیشن
کشور ،تنها جشنواره تخصصی انیمیشن ایران و جزو جشنواره های
قدیمی و معتبر دنیا زیرمجموعه انجمن صنف انیمیشــن جهان
(  )Asifaاست.
آثار برتر جشنواره دوساالنه انیمیشن ایران اسفندماه در کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران انتخاب می شوند.
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مرد عنکبوتی و راپونزل بهجای رستم و رودابه

احمد     رضا سهرابی
Ahmad Reza Sohrabi

تهمینــه حــدادی با تاکید بــر نقش رســانههای تصویری و
صداوسیما در شناساندن شخصیتهای داستانی به بچهها میگوید
بچههای ما مرد عنکبوتی و بتمن و راپونزل را میشناسند اما رستم
و رودابه و تهمینه را نه زیرا برای آنها کاری نکردهایم.
این نویســنده ادبیات کودک و نوجوان در گفتوگو با ایســنا
درباره قهرمانهای داســتانی و اینکه قهرمانهای ادبیات خارجی
فراگیرتر از قهرمانهای داستانی ما هستند ،اظهار کرد :به نظر من
ماجرای شخصیتها و محبوبیتشان به مسئله تبلیغات و پرداختن
به این شــخصیتها برمیگردد .اگر چیزی فراگیر شده ،صداوسیما
نقش موثری در آن داشــته و باعث شده ما قهرمانهای خارجی را
بشناسیم ،به آنها عالقهمند شــویم و از آنها الگوبرداری کنیم؛
مثال مجی ِد «قصههای مجید» یک قهرمان بوده ،همه ما هم او را
میشناســیم ولی چند نفر از ما کتابش را خواندهایم؟ ما سریالش را
دیدیم و مجید و بیبی و فضا را شناختیم ،جالب اینکه نسلی از ما
اصفهان را به خاطر آن سریال شناختند و این شهر و ویژگیهایش
برایشان جذاب شــد .بنابراین میبینیم صداوســیما و رسانههای
تصویــری نقش خیلی مهمی در این شــناخت و الگوبرداری ما از
این قهرمانها دارند.
او با بیان اینکــه کتاب جایگاه مطلوبی در ایران ندارد ،گفت:
در خارج از ایران کتاب جایگاه خوبی دارد و از شــخصیتهای آن
عروسک و اکسسوری و ...میسازند و رویش تبلیغات میکنند اما
در ایران این اتفاق نمیافتد ،کتاب منتشــر میشود و قهرمانهای
داســتان در حد کتاب میمانند و یا اینکــه مروجان کتاب به آن
میپردازند ،گاه یک ســریال کوتاه گذرا از آن ســاخته میشود و
من نوعی نمیتوانم
دیگــر چیزی درباره آن وجود نــدارد بنابراین ِ
قهرمان ملی و فرهنگی خود را بشناســم اما مرد عنکبوتی و بتمن
را میشناســم زیرا فیلم آنها را در صداوســیما دیدهام ،تصویری
که از رســتم دیدم ،تصویر مطلوبی نبوده ،انیمیشــن خوبی از آن
وجود نداشته ،سریالی وجود نداشــته ،بازسازی و بازآفرینی خوبی
از آن وجود نداشــته اســت و تاکنون عروسک رستم را نداشتهایم
بنابراین نمیتوانســتم رســتم را درست بشناســم ،دنبالش بروم

اما مرد عنکبوتی را میشناسم و آن را دنبال میکنم.
حــدادی درباره جایگاه قهرمانان و شــخصیتهای کاغذی در
زندگی کودکان افزود :نمیخواهم به صورت عمیق به این موضوع
بپردازم؛ مثال «راپونزل» ،همان داســتان «رودابه و زال» است که
کودکان ما آن را میشناسند ،لباسش را میپوشند و دنبال داستانش
میرونــد اما رودابه را نمیشناســند و از آن الگوبرداری نمیکنند.
نمیگویم این الگوی درست یا غلطی است بلکه سخنم این است
کودک امروزی قهرمانهای خودش را میســازد ،از آنها پیروی
میکند و جریان را پیش میبرد ،زیرا رســانهای وجود دارد که چه
به غلط و چه به درســت ،مســیر را تعیین میکند و جلو میبرد و
هرچقدر ما این مسیر را جســتوجو کنیم ،نمیبینیم که هویت و
نگاه بومی در آن وجود داشــته باشد زیرا کودک آنها را نشناخته
که بخواهد دنبالش برود ،حتی به غلط .اگر به شاهنامه نگاه کنیم
میبینیــم ما قهرمان زن داریم اما هیچکــدام از کودکان آنها را
نمیشناســند ،ما پادشاه خوب و درستکار داریم که برای کودکان
ناشناخته است ،ما داستان رستم و سهراب داریم که هیچواکاویای
در آن وجــود نداشــته و جز اینکــه بدانیم یک پدر ،پســرش را
به صورت غیرعمد کشته چیزی نمیدانیم و سراغ الیههای درونی
آن نرفتهایم که بدانیم تأثیری بر روند شــکلگیری کودک ما دارد
یا ندارد.
نویسنده «شــهرهای بدون نردبان»« ،دشــت قرمز قرمز» و
«ســیب و درخت و دختر» خاطرنشــان کرد :بارها تأکید شده که
بچههای ما الگوی خارجی دارنــد و از آنها الگوبرداری میکنند،
برخی میگویند بیایید الگوســازی کنیم و چیز جدیدی بسازیم که
به لحاظ بومی و فرهنگی برداشــتی از ادبیات کهن ما باشد اما باز
به نقطه اول بازمیگردیم .آیا شخصیتهای داستانی ما آنقدر زیبا
و شسته و رفته در اختیار بچهها قرار میگیرند و برایشان جذاباند
و میتوانند دنبالشــان بروند و خبرهایشان را دنبال کنند یا خیر؟
این اتفاقات نمیافتد ،زمانی که این اتفاقها نمیافتد ما نمیتوانیم
بررسی کنیم که شخصیتها تأثیر مثبتی دارند یا نه.
تهمینه حدادی در ادامه گفت :ما میگردیم و داستانی را انتخاب

پژوهش در میراثهای جهانی فارس تعطیل است
آثــار تاریخی ثبــت جهانی فارس ،این روزها با مســئله
بودجه مطالعاتی و پژوهشــی مواجه اســت و در این مســیر،
کار تحقیق و مطالعه در این ســایت هــای جهانی بی رمق و
کم اثر دنبال می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،چند ســال قبل بود که اعالم
شــد روشهای نوین مهار گلسنگ در تخت جمشید از سوی
کارشناسان شناسایی شده و مقرر بود که به زودی عملیات از
بین بردن این گلسنگها در عرصههای تاریخی با روشهای
جدید آغاز شود.
اخیــراً خبرگزاری مهر در گزارشــی اعالم کرد که پس از
گذشت سه سال از اعالم این دســتاورد ،هنوز نه تنها نتیجه
این تحقیقات کاربردی به عرصههای تاریخی منتقل نشــده
بلکه بــه دلیل کمبود اعتبار ،کار به طور کامل تعطیل شــده
اســت ،در حالیکه بر اســاس اعالم کارشناســان این حوزه
اگــر تأمین اعتبار میشــد ،ایــران به قطــب تحقیقات علم
گلسنگ شناســی مرتبط با حوزه فرسودگی زیستی بر سطوح
کتیبههای تاریخی و نقوش سنگی جهان تبدیل میشد.
بر اساس اعالم کارشناسان متخصص حدود  ۶۰۰میلیون
تومان برای فاز دوم مطالعات گلســنگ شناسی تخت جمشید
و پاسارگاد الزم است.
مشــکل پژوهش و تحقیقات فقط به تخت جمشید مربوط
نمیشــود بلکه حاال فعاالن میراث فرهنگی مدعی هستند در
شــهر جهانی بیشــاپور نیز فعالیت چندانی در حوزه مطالعه و
تحقیق صورت نمیگیرد و عملیاتهای مرمتی نیز به صورت
گسترده و جدی دنبال نمیشود.
بیشــاپور یکی از شهرهای باستانی ایران در  ۲۵کیلومتری
غرب کازرون در استان فارس قرار دارد که در زمان ساسانیان
ساخته شده است.
شهر تاریخی بیشاپور با وسعت  ۲۰۰هکتار در  ۲۰کیلومتری
غرب کازرون واقع شــده است .این شهر  ۱۷۰۰سال پیش و
در دوره پادشاهی شــاهپور ساسانی بنا شده است .بیشاپور در
ردیف  ۲۴فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
شهر بیشــاپور مرکز ایالت و کوره اردشیر خوره بوده و تا
قرن هفتم هجری آباد و مسکونی محسوب می شده اما پس از
آن ویران شــده که البته گنجینهای از آثار ارزشــمند ساسانی
مانند معبد آناهیتا به شمار میرود.
یکی از رویدادهای مهمی که برای این شــهر باســتانی
به وقوع پیوست ،ثبت جهانی بیشاپور در قالب آثار محور ساسانی
استان فارس بود .از زمانی که بحث ثبت جهانی این مجموعه
به همراه کاخ ساسانی سروستان و فیروزآباد مطرح شد همواره
فعاالن حوزه میراث فرهنگی مشکالتی نظیر گورستان همجوار
این محوطه ،جاده و ...را مطرح کردند حاال با گذشت نزدیک
به دو سال از ثبت این مجموعه مشکالت نه تنها مرتفع نشده
بلکه همچنان نگرانیهای زیــادی در این رابطه وجود دارد.
فعالیتهای پایگاه شــهر بیشــاپور در هالهای
از ابهام
فعــاالن حوزه میراث فرهنگی بر این باورند که پایگاه این
مجموعه کام ً
ال تعطیل است و طی این مدت هیچگونه اقدام
مناسبی برای شهر جهانی بیشاپور انجام نشده است.
یــک فعــال حوزه میــراث فرهنگــی در گفــت و گو با
خبرنگار مهر با اشــاره بــه اینکه با وجود ثبــت جهانی این
مجموعه همچنان مشــکالت ســرجای خود باقی مانده اند،
گفت :مشــکالت متعددی پیش روی بیشاپور وجود دارد که
از آن جمله میتوان به گورستان همجوار این محوطه و جاده
اشاره کرد.
مشکالت بیشاپور همچنان باقی است
محســن عباســپور با اشــاره به دفن امــوات مربوط به

روستاهای مجاور در حریم درجه یک این شهر تاریخی بیان
کرد :امواتی که در بیشــاپور دفن میشوند عموم ًا مربوط به
دو روستای جنوبی و غربی شهر تاریخی بیشاپور هستند که از
سالیان گذشته در محوطهای واقع در منتهی الیه جنوبی این
شهر و در فاصله نزدیکی از دو بنای چارطاقی و همچنین بنای
بزرگ دوره اســامی شهر تاریخی بیشاپور دفن می شده  اند
و همچنان این روند ادامه دارد.
وی یکی دیگر از مشــکالت این مجموعه را عبور جاده
از روی این شهر تاریخی دانســت و اظهار کرد :یکی دیگر
از مشــکالت جادهای اســت که از روی این شهر تاریخی
عبور میکند .در حال حاضر با توجه به دو بانده شدن محور
کازرون به قائمیه به طور حتم حتی اگر امکان دو بانده شدن
این جاده در نزدیکی بیشــاپور نباشد اما در آینده حجم عبور
و مرور و ترافیک خودروها میتواند برای این شــهر تاریخی
مشکل آفرین باشد.
این فعــال حوزه میراث فرهنگی با اشــاره به مطالعات
انجام شــده پیرامون این شــهر تاریخی در سال  ۴۵و ۵۰

اما در بیشاپور هیچگونه اقدام شاخصی انجام نشده است.
وی گفت :باید از ظرفیتها و پتانسیلهای این مجموعه
برای رونق گردشگری و همچنین گستردهتر کردن مطالعات
تاریخی این محور استفاده کرد از این رو میراث فرهنگی باید
سیاست گذاری اصولی داشته باشد.
پایگاه تعطیل نیست ،کارهای پژوهشی در حال
انجام است
رئیــس اداره میراث فرهنگی کازرون نیز در گفت و گو با
خبرنگار مهر در واکنش به تعطیلی پایگاه این شهر تاریخی
گفــت :این پایگاه تعطیل نیســت و در حال حاضر کارهای
پژوهشی انجام میشود.
محمدجواد جوکاری در پاسخ به این سوال که «آیا مرمتی
در مجموعه در حال انجام است؟» ،افزود :حدود دو ماه قبل
معبد آناهیتا در این مجموعه مرمت شــد اما آنگونه که باید
هنوز مرمت کامل در مجموعه انجام نشده است.
وی با اشــاره به اعتبــارات این مجموعــه توضیح داد:
شهر تاریخی بیشــاپور در کنار کاخ فیروزآباد و کاخ ساسانی

میکنیم که نتیجه اخالقی رویی داشــته باشــد ،بعد برای بچهها
انیمیشن میسازیم و توقع داریم کودکان الگوبرداری کنند در حالی
که بچهها آن داستان ،آن طراحی و آن روند را دوست ندارند؛ مثال
ما انیمشین «شکرســتان» را داشتیم؛ عروسکهایش تولید شد و
فروش رفت و بچهها شــخصیتهای «شکرستان» را میشناسند
اما خب تاکنون عروســکی به نام رســتم نداشتهیم ،استیکرش را
نداشتهایم ،آیا تهمینه را میشناسیم؟ رودابه را چه؟
وی در ادامه افزود :ســیاوش در دو سه داستان بازنویسیشده
خالصه شــده به پریــدن از روی آتش و گــذر از موانع و به درد
نوجوانــان ما میخــورد .ما از کنار شــخصیتهای داســتانی رد
میشــویم ،نه انیمیشــنی وجــود دارد و نه فیلم فاخــری درباره
آنها ســاخته میشود و نه صدا و ســیما که رسانه ملی ماست به
آنهــا میپردازد .مادامی که این قهرمانها جلو چشــم کودک ما
نباشــند و تکرار نشــوند ،نمیتوانیم توقع داشته باشیم که کودک
مــا و والدین ما این قهرمانها را بشناســند و دنبالشــان بروند.
آن رنــگ و لعابی که در آثــار خارجی میبینیــم در آثار ایرانی
وجود نــدارد و ما نمیتوانیم بگوییم خانواده مقصر اســت و یا در
بخش تألیف دچار مشــکل هســتیم و یا فرهنگ ما مشکل دارد،
ماجرا این اســت که بخشی از فرهنگ توســط رسانهها پوشش
داده میشــود و ایــن اتفــاق برای فرهنــگ و قهرمــان ایرانی
نیفتاده است.

انتصاب سرپرست
اداره کل میراث فرهنگی فارس

با حکم جواد واحدی معاون امور مجلس ،حقوقی و استان های
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری ،سید موید
محســن نژاد ،سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری فارس شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،محســن نژاد پیش از
ایــن معاون گردشــگری اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشــگری فارس بود .تاکنون هادی شهدوست ،مدیرکل میراث
فرهنگی استان فارس بوده است.

کشف کتیبه تاریخی در مرودشت فارس

ایرنا :مدیر پایگاه جهانی تخت جمشــید گفت :کتیبهای مربوط
به اواخر دوره ساســانی در حوالی شــهر اســتخر در مرودشــت
کشف شد.
به گزارش ایرنا اداره کل روابطعمومی و اطالعرســانی وزارت
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی ،حمید فدایی از کشف
کتیبهای مربوط به اواخر دوره ساســانی در حوالی شــهر اســتخر
شهرســتان مرودشــت خبر داد و گفــت :این کتیبه در  ۶ســطر
و به زبان پهلوی نگارش شده است.
مدیــر پایگاه جهانی تختجمشــید گفت :ایــن کتیبه در ابعاد
 ۴۰در  ۳۵ســانتیمتر اســت که به دلیل فرســایش کتیبه توسط
باستانشناســان و مورخان با روشهای تخصصی خوانده و ترجمه
شده و نام زرتشت بر آن حک شده است.
او گفت :در اسناد کاغذی تاریخی نام زرتشت آورده شده بود ،ولی
برای نخســتین بار است که در کتیبه این نام شناسایی شده است.
شهرســتان مرودشت به دلیل دارا بودن موقعیت خاص تاریخی،
کتیبهها و اسناد مهم تاریخی و باستانی فراوانی دارد.

حمید لبخنده درگذشت

توضیح داد :در مطالعاتی که آن سالها انجام شده زمینهای
مجاور خریداری شــده و راه جایگزین مشــخص شده و در
حال حاضر نقشــههای موجود گواه این ادعاســت از این رو
ضرورت دارد با انجــام مطالعات جدید برای جاده مورد نظر
نیز تدابیری اتخاذ شود.
عباسپور با تاکید بر اینکه بحث جاده یکی از اولویتهای
اساسی شهر تاریخی بیشاپور است ،اظهار کرد :در این راستا
میراث فرهنگی ،راه و شهرســازی و ســایر دستگاهها باید
هرچه ســریعتر به این موضوع ورود کنند و اقدامات الزم را
انجام دهند.
هیچگونه مرمت مناسبی طی سالهای اخیر در
بیشاپور انجام نشده است
وی بــا انتقاد از تعطیلی پایگاه ایــن مجموعه بیان کرد:
طی چند سال گذشته هیچگونه اقدام مناسبی برای مرمت و
بازسازی مجموعه جهانی بیشاپور انجام نشده است و زمانی
که پیرامون این موضوع ســوال میشود بحث کمبود اعتبار
مطــرح میشــود در حالی که میتوان حداقــل برای انجام
کارهای پژوهشــی از دانشجویان و اســاتید کمک خواست
نه اینکه شهر تاریخی به حال خود رها شود.
این فعال میراث فرهنگی خواســتار برگزاری رویدادهای
فرهنگی در این مجموعه شــد و تاکید کرد :در حال حاضر
چندین رویداد فرهنگی و علمی در کاخ فیروزآباد انجام شده

سروســتان ثبت جهانی شده و اعتبارات تعیین شده برای هر
ســه مجموعه است و به طور حتم ما دنبال تخصیص اعتبار
الزم برای مجموعه هستیم.
رئیس اداره میراث فرهنگی بیشــاپور یکی از عمده ترین
مشــکالت این مجموعه را قبرستان در حریم آن عنوان کرد
و گفــت :بحث انتقال قبرســتان به خارج از شــهر تاریخی
بیشــاپور یکی از اولویتهای اساسی این مجموعه است که
به جد دنبال میشــود و در حال حاضر نیز هماهنگی الزم با
دستگاههای ذی ربط انجام شده است.
جوکاری راه را نیز یکی دیگر از مشــکالت این مجموعه
دانســت و تاکید کــرد :این موضوع هم بــه عنوان یکی از
ضروریات در دســتور کار اســت و به دنبال آن هستیم که
راهی را که از کنار مجموعه عبور میکند سنگفرش کنیم تا
مشکالت مربوطه حل شود.
به گــزارش مهر ،این شــهر جهانی که ایــن روزها در
گمنامی به ســر میبرد ،ظرفیت بزرگی برای گردشــگری
به شمار میرود ،به شرطی که شرایط معرفی آن فراهم باشد
و موانع و محدودیتهای این ســایت تاریخی هرچه زودتر
برطرف شود.
بر این اســاس تحقیقات ،پژوهش و مرمت این بناها باید
بــه صورت جــدی دنبال شــود و بودجههای پژوهشــی و
مطالعاتی نیز باید مستمرا تخصیص یابد.

حمید لبخنده ،هنرمند باســابقه
تئاتر و تلویزیون درگذشت.
نیما لبخنده ،فرزند این هنرمند با
تایید این خبر درباره علت درگذشت
پدر خود به ایسنا گفت :ایشان چندی
پیش تحت عمل جراحی قرار گرفتند
که متاسفانه عوارض عمل خوب نبود
و ســبب آمبولی شد و در نهایت ،ساعت  6عصر روز شنبه  18دی
ماه فوت کردند.
حمید لبخنده متولد ســال  ۱۳۳۰بود که در  ۱۵سالگی به اولین
کالس تئاتر نزد حســینعلی طباطبایی در اداره فرهنگ و هنر اهواز
رفــت او آنطور که خــودش تعریف کــرده در آن کالس با رضا
فیاضی ،فرید و علی سجادی حســینی و رضا خندان همراه بود و
بعدها در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پذیرفته شد و در
رشــته کارگردانی و بازیگری تئاتر تحصیل کرد .این کارگردان از
شاگردان هنرمندان مطرحی همچون حمید سمندریان ،شمیم بهار،
بهرام بیضایی ،پرویز پرورش ،پرویــز ممنون ،علی رفیعی ،محمد
کوثر و نیز منیژه محامدی و گلی ترقی بوده است.
همچنین لبخنــده که در برخی نمایشهای گروه تئاتر «پیاده»
به سرپرستی داریوش فرهنگ و مهدی هاشمی بازی کرده بود.
حمید لبخنده با ساخت ســریال «در پناه تو» در دهه هفتاد در
میان عموم مخاطبان به چهرهای شــناخته شده تبدیل شد و بعد از
آن ســریالهای دیگری هم همچون «در قلب من» را کارگردانی
کرد .او در ســینما فیلم «آبی» را ســاخت اما در سالهای گذشته
بیشتر مشــغول مدیریت آکادمی سمندریان بود و سالها مدیریت
آموزشگاه زنده یاد حمید سمندریان را بر عهده داشت.
نمایش «سوءتفاهم» و سریالهای «مهروماه» و «با من بمان»
از دیگر آثار حمید لبخنده هستند.

