با عصر آنالین ما را دنبال کنید

ایران باستان
کشف بزرگترین مجموعه مذهبی
ِ

نوشداروی زخم های
عمیق
اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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ادامه رایزنیهای دیپلماتیک باقری
با طرفهای اروپایی در وین
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ایسـنا :بزرگتریـن مجموعـه مذهبـی ایـران باسـتان پـس از بررسـیهای باستانشناسـی ،ژئوفیزیـک،
عکسـبرداری هوایـی و مسـتندنگاری دقیـق سـازههای معمـاری بخش مرکزی شـهر گور فیروزآباد سـرانجام
شناسـایی شـد .علیرضـا عسـکری چـاوردی ـ مدیـر میراثجهانـی منظـر باستانشناسـی ساسـانی فـارس در
فیروزآبـاد ـ بـا اعلام ایـن خبـر گفـت :نتایـج فصـل اول مسـتندنگاری و بررسـی ژئوفیزیـک در بخـش...
 12صفحه
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تأکید رئیس جمهور بر اصالح فوری نظام
پرداخت حقوق

ایرنا:علـی باقـری کنـی مذاکـره کننـده ارشـد ایـران عصـر چهارشـنبه
(بـه وقـت محلـی ویـن) بـرای ادامـه رایزنیهـای فشـرده دیپلماتیـک با
نماینـدگان سـه کشـور اروپایـی وارد هتـل کوبـورگ شـد.
بـر اسـاس برنامـه اعالم شـده ،باقـری در ابتدا بـا انریکه مـورا هماهنگ
کننـده کمیسـیون مشـترک برجـام و سـپس بـا نماینـدگان سـه کشـور
اروپایـی مالقـات کـرد .ایـن بـرای دومیـن روز متوالـی اسـت کـه فقـط
طرفهـای اروپایـی و باقـری دیـدار میکننـد و بـه نظـر میرسـد کـه بـا
توجـه بـه همسـویی مواضـع چین و روسـیه با جمهـوری اسلامی ایران،
مذاکـرات بـه گردنـه سـخت تصمیمـات سیاسـی بـرای طـرف غربـی
رسـیده اسـت.
روز سه شـنبه هـم جلسـات مشـابهی میـان مذاکـره کننـده ارشـد ایـران
بـا طرفهـای اروپایـی برگـزار شـد و نماینـدگان سـه کشـور سـپس راهی
مالقـات بـا هیـات آمریکایی شـدند.
دور هشـتم مذاکـرات رفـع تحریمهـا از دوشـنبه ششـم آذر  ۱۴۰۰آغـاز
شـده و گفتوگوهـا بـه اذعان هیاتهـای مذاکـره کننده پیشـرفتهایی
کـرده اسـت .مذاکـرات در روزهـای اخیـر حـول دو محور راسـتی آزمایی
و تضمینهـا متمرکـز بـوده و بـه نظـر میرسـد کـه بـه مراحل حسـاس و
سرنوشتسـازی نزدیک شـده اسـت.

2

امام جمعه شیراز:

نگاه نخبگانی قوی باید جهت گیری
صحیح را برای مردم توجیه کند
استاندار فارس در جلسه گردهمایی
فرمانداران استان:

نگاه به سرمایه گذاری باید تغییر
کند
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سرپرست دانشگاه علوم پزشکي شيراز:

مجوز ویژه آمریکا
به کره جنوبی برای
پرداخت خسارت یک
شرکت ایرانی

نگران افزايش موارد ابتال به کرونا
در فارس هستيم
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برگزاری سالگرد  ۹۲شهید کربالی ۵
توسط کازرونی ها در شیراز
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3

وضعیت شکننده شیوع کرونا در فارس

دیدار امیرعبداللهیان با
امیر قطر
در یک "مکان دلچسب"

آمار بانک مرکزی نشان داد

معاون بنيادمسکن کشور :بزودي بازسازي واحدهاي مسکوني منطقه بيرم آغاز خواهد شد
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آیتاهلل مقتدایی:

وظیفه حوزه علمیه دفاع تا پای جان از نظام است

ایسنا :قائم مقام رئیس شورای عالی جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم گفت :باید تا پای جان از این نظام ،در
برابر دشمنان و بدخواهان ،دفاع کنیم تا زمانی که این
حکومت الهی در سراسر جهان فراگیر شود.
آیت اهلل مرتضی مقتدایی در مراسم افتتاحیه
کمیسیونهای دوازدهمین اجالسیه سراسری جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم سه وظیفه اصلی حوزههای
علمیه در راستای تحقق و دفاع از آرمانهای انقالب

را تشریح کرد و افزود :در اولین گام باید ارزشها
و برنامههای بلند اسالمی را بشناسیم و با وضعیت
کنونی مطابقت دهیم ،سپس این حکومت و نظام
مبتنی بر ارزشهای اسالمی را به مردم معرفی کرده
و تفاوت آن را با سایر حکومتها گوشزد کنیم و در
مرحله سوم نیز باید تا پای جان از این نظام  ،در
برابر دشمنان و بدخواهان ،دفاع کنیم تا زمانی که این
حکومت الهی در سراسر جهان فراگیر شود.

وی دوران هشت سال دفاع مقدس را به عنوان
مصداق بارز این دفاع معرفی کرد و افزود :در هشت
سال دفاع مقدس ،جمهوری اسالمی توانست به فضل
خدا و با ایثار و از خود گذشتگی جوانان ،در مقابل
دنیایی از دشمنان خود ایستادگی کند .اکنون نیز باید
تا پای جان از نظام و ارزشهای آن حفاظت کنیم و
بحمد اهلل شاهد هستیم که با گذشت بیش از  ۴۰سال
از عمر انقالب ،جوانها پای نظام ایستادهاند.
قائم مقام رئیس شورای عالی جامعه مدرسین با اشاره
به موضوعات کمیسیونهای چهارگانه دوازدهمین
اجالس سراسری جامعه مدرسین ،اظهار کرد:
موضوعات مطرح در این کمیسیونها که در واقع
فعالیت خود را از سه ماه گذشته آغاز کردهاند و امروز
صرفا جمع بندی و تلفیق نهایی جهت ارائه مطالب
در اجالسیه فردا انجام میشود ،بخشی از مهم ترین
اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی هستند.
مقتدایی معیشت و توانمندی اقتصادی را به عنوان
یکی از مهم ترین شاخههای انقالب اسالمی دانست
و گفت :اقتصاد مقاومتی و معیشت جامعه که به عنوان
یکی از موضوعات کمیسیونهای چهارگانه ،مورد
بررسی قرار میگیرد ،از مهم ترین شاخههای حکومت
اسالمی است و نیازمند توجه ویژه است.

چارچوب هماهنگی شیعیان عراق پس از برگزاری یک نشست شبانه چند ساعته
رسما اعالم کرد که علیه تخلفات صورت گرفته در جریان برگزاری جلسه نخست
پارلمان به دادگاه عالی فدرال عراق اعتراض میکند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شفق نیوز ،چارچوب هماهنگی شیعیان عراق پس از
برگزاری نشست شبانه در خانه همام حمودی ،رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق
بیانیه رسمی را صادر کرد.
در این بیانیه آمده است :چارچوب هماهنگی اتفاقات جلسه یکشنبه و تخلفات
قانونی و حقوقی اشکار صورت گرفته در آن را مورد بررسی قرار داد و به دادگاه
فدرال علیه این نقص بزرگ در جریان جلسه نخست پارلمان اعتراض میکند.
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در این بیانیه تاکید کرد :ما معتقدیم که مسیرهای
اجرای مستحقات قانون اساسی درست نیست و همراه با بحران سیاسی و اجتماعی
که ممکن است مانع موفقیت هر گونه تالش دولتی یا پارلمانی برای جامعه عمل
پوشاندن بر خواستهها و آرزوهای ملت شود.
در ادامه این بیانیه آمده است :وحدت معیارها ،اعتماد میان شرکای سیاسی را تقویت
میکند و تالشهای آنها را در مسیر دستیابی به اهداف مشترک ملی را متحد کرده
و تهدیدات و خطرات در کمین عراق را دفع می کند.

کره شمالی رسما اعالم کرد که روز سه شنبه یک
موشک مافوق صوت را با موفقیت آزمایش کرده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روسیا الیوم ،خبرگزاری
رسمی کره شمالی در بیانیهای که شامگاه سهشنبه
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این چارچوب همچنین در بیانیه خود آورده است :ما همچنان معتقدیم که گفتوگوی
مستقیم و متعهد به اهداف فراگیر و مشترکات ملی ،سادهترین و سریعترین گزینه
برای غلبه بر بحرانها و تدوین راه حلهای بلند مدت است.

«شورای فرهنگی انگلیس» از آزادی ارس امیری خبر داد
ایسنا :شورای فرهنگی انگلیس در بیانیهای از "تبرئه" و آزادی یکی از کارمندان
زندانی این نهاد در ایران و بازگشت او به انگلیس خبر داد.
وبگاه شورای فرهنگی انگلیس[ ]British Councilامروز در بیانیهای اعالم
کرد" :ارس امیری شهروند ایرانی کارمند شورای فرهنگی انگلیس با اعتراض
موفقیتآمیز وکیل او ،توسط دیوان عالی دادگستری ایران از تمامی اتهامات قبلی
که علیه او مطرح شده بود ،تبرئه شده ،از بازداشت آزاد شده و به انگلیس بازگشته
است".
شهریور  ۱۳۹۸غالمحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه در نشست خبری
خود تصریح کرد :ارس امیری به واسطه ارتباط با بریتیش کانسل و نفوذ فرهنگی
در جامعه ما به ویژه از طریق هنر و اقدامات براندازانهای که در این مسیر انجام
می داد مورد شناسایی قرار گرفت و در دادگاه انقالب محاکمه شد .این شخص به
تحمل  ۱۰سال حبس  ۲سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است و در
حال تحمل محکومیت است و اخیرا حکم این عنصر وابسته در دادگاه به قطعیت
رسیده است.

کره شمالی آزمایش موفقیت آمیز دومین موشک مافوق صوت را
تایید کرد

منتشر شد ،اعالم کرد که این آزمایش با نظارت
شخصی کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی انجام شد.
همچنین طبق اعالم این خبرگزاری موشک مذکور
حامل "کالهک مافوق صوت" بوده و پس از پرواز

خروج  6میلیارد دالری سرمایه از کشور

چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به دادگاه فدرال شکایت میکند

در میان نگرانیهای بین المللی

در مسافتی بیش از  ۱۰۰۰کیلومتر با دقت به هدف
خود اصابت کرد.
ارتش کره جنوبی سه شنبه اعالم کرد که کره شمالی
یک پرتابه نامشخص را به سمت دریای ژاپن شلیک
کرد .گارد ساحلی ژاپن نیز با تایید این خبر گفت که
پرتاب یک موشک یالستیک در کره شمالی را رصد
کرده است .این دومین آزمایش موشکی کره شمالی
در سال جدید میالدی و ظرف یک هفته است.
در همین راستا ،آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان
ملل،نگرانی عمیق خود را درباره آزمایش موشکی
کره شمالی ابراز کرد.
استفان دوجاریک ،سخنگوی دبیرکل سازمان ملل
گفت :دبیر کل نگرانی عمیق خود را نسبت به
تحوالت اخیر ابراز کرده و از رهبری کره شمالی
میخواهد به اجرای کامل تعهدات بینالمللی و تمامی
قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشد.
دبیرکل سازمان ملل همچنین از پیونگ یانگ خواست
مذاکره با کشورهای مربوطه درباره وضعیت شبه جزیره
کره را از سر بگیرد.
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ارتش آمریکا «جنگ چریکی» مقابله با یک «دولت نامشروع» را
تمرین میکند
ایسنا :ارتش آمریکا یک مانور دو هفتهای را در برخی
مناطق و جنگلهای کارولینای شمالی به راه انداخته
تا در آن به نیروهای ویژه خود جنگ چریکی برای
سرنگونی یک "دولت نامشروع" را آموزش دهد.
خبر این تمرینات پس از سالگرد حمله به کنگره
آمریکا (شورش  ۶ژانویه) و همزمان با اینکه
وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرد که دولت
جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا ،واحد جدید وزارت

دادگستری را برای مقابله با تروریسم داخلی در پی
حمله سال گذشته به ساختمان کنگره ایجاد میکند،
منتشر شد.
این در حالی است که سواالتی درخصوص زمانبندی
این رویداد مطرح شده و برخی هم نگران این هستند
که دولت بایدن در حال آماده شدن برای "شورش و
قیام" در آمریکا است.
اگرچه برخی از کابران در توییتر نسبت به این

موضوع واکنش منفی نشان دادند ،اما این تمرینات
چریکی که بهعنوان "رابین سیج" شناخته میشود در
واقع از سال  ۱۹۷۰هر چند ماه یکبار برگزار میشود.
در طول آموزش "رابین سیج" سربازان جوان با
سربازان باتجربه و ورزیده واحدهایی در سرتاسر
پایگاه نظامی فورت برگ مواجه میشوند که هدف
آن مقابله نیروهای چریکی آزادی با نیروهای مخالف
است.

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

نوشداروی زخم های عمیق
از جمله نشانه های ثبات سیاسی ،تزلزل ناپذیری
قوانین به دنبال جابجایی مسئولین و تغییر و تحوالت
اداری است .گاهی یک مسئول می گوید من از روشی
متفاوت برای اجرایی کردن فالن قانون استفاده
می کنم که در این صورت دیگر موضوع عدول از
اصول مطرح نیست اما وقتی مسئولی به گونه ای
عمل می کند که اصل قانون و حقوق عامه به حاشیه
رانده می شود و به هدفی که در قانونگذاری مدنظر
بوده نمی رسیم ،داستان متفاوت است .می گویند
حدود  160سال پیش ملک التجار روسیه یک دست
چایخوری همراه با سماور برای امیرکبیر تحفه
می فرستد .امیر کبیر با این هدف که بتواند نظیر آن
سماور را در کشور تولید کند صنعتگری ماهر را فرا
می خواند و دستور ساخت سماوری نظیر آنچه به
او هدیه شده بود را می دهد .صنعتگر پس از مدتی
عین همان سماور را با دقت می سازد و نزد امیر کبیر
می برد و چون نتیجه ی کارش رضایت بخش بوده
امیر کبیر امتیاز تولید آن را برای مدت  16سال به او
واگذار می کند و آن صنعتگر هم با پشتگرمی امیرکبیر
و امکانات و  200تومان پولی که در اختیارش قرار
می گیرد ،کارگاهی راه می اندازد و همراه با چند کارگر
و صنعتگر طرح تولید انبوه سماور را پی ریزی می کند
اما پس از عزل امیرکبیر ،از طرف مسئولین جدید
به دنبال او می آیند و می گویند امیر کبیر از صدارت
خلع شده و حکمش نقض گردیده و تو باید هر چه
زودتر  200تومانی که گرفته ای را به خزانه دولت
بازگردانی و صنعتگر بیچاره هم با فروش اموالش
که مصادره شده بود نمی تواند بیش از  170تومان
فراهم کند به ناچار او را سر بازار برده و حکمش
را می خوانند و چوب می زنند و عده ای دلشان به
رحم می آید و هر کدام مقداری پول پرتاب می کنند
تا این که  30تومان دیگر هم فراهم می شود اما
صنعتگر بیچاره بعدها به دلیل چوب هایی که خورده
نابینا می شود و به گدایی می افتد و سماوری هم
ساخته نمی شود .این حکایت واقعی نشان می دهد
که جابجایی مسئولین هرگز نباید به عدول از اصول
منجر شود .بهترین تعبیری که ما از ثبات سیاسی
می توانیم داشته باشیم این است که مسئولین متعلق
به هر جناح و تفکری خود را ملزم به انطباق با قانون
بدانند که متاسفانه در مواردی این گونه نبوده است!
برای نمونه در زمان دولت احمدی نژاد  28شورای
راهبردی منحل شد که نهاد مطالعات و طرح های
توسعه شهری ،سازمان برنامه و بودجه و شورای
پول و اعتبار از جمله مهمترین آنهاست .وقتی مفاسد
اقتصادی رخ داده در بازه ی زمانی سال  84تا 92
را بررسی می کنیم به رکوردی جدید دست می یابیم
و شاهد افشای جنجالی ترین پرونده ها هستیم!
از گم شدن دکل نفتی و اختالس بابک زنجانی و
جمشید بسم اهلل و مه آفرید خسروی گرفته تا رشد
قارچ گونه  13بانک ،هدرروی  75میلیارد مترمکعب
آب شیرین کشور ،برداشت بی رویه از ذخایر ارزی،
بالتکلیفی نحوه ی هزینه کرد  700میلیارد دالر درآمد
نفتی ،سبقت  300میلیارد دالری قطر از ایران در
جریان برداشت از ذخایر مشترک گازی و ...که هرگز
به صورت جدی مورد پیگرد قرار نگرفت .پر واضح
است که اطالق صفت پاکدستی به چنین دولتی به
منزله ی نشانی غلط دادن به مردم است زیرا آمارها
به خوبی گواهی می دهد که همواره بین انحراف از
معیارهای قانونی و گسترش فساد رابطه ای مستقیم
وجود دارد .احمدی نژاد دچار کیش شخصیت بود
و خود را باالتر از قانون می دانست .چنین افرادی
به اقیانوسی شباهت دارند که یک بند انگشت هم
عمق ندارند زیرا محبوبیت خود را مدیون بدنامی و
اشتباهات رقبای خود هستند.
با ترسیم نمودار رشد اقتصادی در بازه های زمانی
مختلف و تالش برای درک پیوند معنادار بین افت و
خیز نمودارها با رفت و آمد شخصیت های سیاسی و
ریزش ها و رویش ها می توان به تاثیر جابجایی ها بر
بهبود اوضاع و یا خراب تر شدن آن پی برد.
آنچه به بی ثباتی ها در حوزه فرهنگ و اجتماع و
اقتصاد دامن می زند اثر جابجایی شخصیت ها
بر حاشیه نشینی اولویت هاست .منافع ملی،
ستون خیمه ی اداره ی کشور است که در هیچ
شرایطی نباید از متن به حاشیه رانده شود .افکار
عمومی ممکن است در کوتاه مدت و تحت تاثیر
موج آفرینی ها و جوسازی ها و عدم وجود شفافیت،
به دام داوری های ناروا بیفتد اما در دراز مدت به
نقطه تعادل بازمی گردد ،به همین دلیل وقتی اکثریت
مردم بر سر شیوع ناروایی ها و بی عدالتی ها و
ناشایستگی ها اتفاق نظر دارند ،باید پیرامون تاثیر
برخی جابجایی ها بر تغییر شاخص ها ظرف چند
دهه ی گذشته به بررسی بپردازیم.
دگرگونی شیوه ها و تفاوت زاویه ی دید بدون عدول
از اصول و قوانین امری قابل قبول است اما ظرافتی
دارد که در گرو نگاه کارشناسانه ،تعهد و پایبندی به
منافع ملی است.
در کشوری که قانون مالک رفتار و گفتار باشد اگر
تمامی مسئولین کشور هم همزمان تغییر کنند،
مشکلی پیش نخواهد آمد چون ریل سر جای خودش
قرار دارد و تنها واگن ها تغییر می کنند .پذیرش این
اصل که هیچ کس باالتر از قانون نیست و پرهیز از
بزرگنمایی شخصیت ها از هر منظری موجب می شود
که رسانه ها و نهادهای نظارتی بدون مالحظه کاری با
بروز کوچک ترین انحراف از قانون ،زنگ هشدار را
به صدا درآورند .چنین رویکردی به سود دولتمردانی
اد امه د  ر ستون روبرو
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تأکید رئیس جمهور بر اصالح فوری نظام پرداخت حقوق
ایرنا :رییسجمهور با بیان اینکه نظام پرداخت
حقوق باید فوری و بر مبنای عدالت اصالح شود،
تأکید کرد :الزم است کارگروهی تشکیل شود
تا در یک بازه زمانی کوتاه ،قانون جدید ،واحد
و عادالنهای برای پرداخت حقوق تدوین کند.
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح
دیروز هیأت دولت با اشاره به تحسین رهبر
معظم انقالب از خصیصه و شعار مردمی بودن
دولت سیزدهم در دیدار  ۱۹دی مردم قم،
گفت :همه کارگزاران دولت باید سعی کنند این
خصیصه را ادامه داده و به وجه احسن تکمیل
کرده و تعالی بخشند.
رییس دولت سیزدهم از اعضای دولت خواست
که عالوه بر جلساتی که با مدیران و کارکنان
زیرمجموعه خود برگزار میکنند ،با ارباب رجوع
و مراجعهکنندگان هم ارتباط و دیدار داشته
باشند.
آیتاهلل رئیسی از همه کارگزاران دولت خواست
تا مردم را به عنوان ناظرانی امین بشناسند و
اظهار داشت :اگر گزارشی از سوی مردم به شما
رسید ،حتم ًا بهطور دقیق بررسی کنید و اگر
صحیح بود ،به آن رسیدگی کنید.
رییسجمهور همچنین از اعضا و کارگزاران دولت

خواست تا با نخبگان و صاحبنظران مرتبط
با حوزه کاری خود ،حتی کسانی که با سلیقه
دولت مخالفت دارند ،در ارتباط مستمر باشند
و تصریح کرد :نباید هیچکدام از دستگاههای
دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط با حوزه
مدیریت خود غفلت کنند و باید به شکل مستمر
با صاحبنظران عرصه کاری خود جلسات گفتگو

و مشورت داشته باشند.
آیتاهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود
بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادالنه پرداخت
حقوق تأکید کرد و گفت :به عنوان دولت
سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این
دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادالنه کنیم.
وی خاطر نشان کرد :آنچه امروز اجرا میشود،

غلبه چانهزنی در نظام پرداخت حقوق است که
باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و
عادالنه اصالح شود.
رییس دولت مردمی بر همین اساس تأکید کرد:
الزم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه
زمانی کوتاه قانون جدید ،واحد و عادالنهای برای
پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از
تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد
فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاههای
مختلف را ملغی اعالم کند.
رییسجمهور خطاب به مسئوالن ذیربط با تأکید
بر اینکه به هیچ وجه اجازه ندهید قیمت کاالیی
افزایش پیدا کند ،اظهار داشت :دستگاههای
مختلف هر امکاناتی اعم از نیرو و اختیارات که
نیاز دارند اعالم کنند و در مقابل مکلف هستند
که بهطور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت
شوند.
آیتاهلل رئیسی متذکر شد :متأسفانه جریانهایی
به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم هستند و
دستگاههای اجرایی و دولتی باید تالش کنند با
گزارش و ارائه اخبار آنچه انجام شده و نه آنچه
قرار است انجام شود ،مردم را نسبت به آینده
کشور امیدوارتر کنند.

مجوز ویژه آمریکا به کره جنوبی برای پرداخت خسارت یک
شرکت ایرانی
ایسنا :وزارت امور خارجه کره جنوبی اعالم
کرد :دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری
آمریکا با صدور یک مجوز ویژه برای دولت
سئول ،به آن اجازه داده است خسارت یک
شرکت ماشینسازی ایرانی را بپردازد.
وزارت امور خارجه کره جنوبی امروز اعالم
کرد آمریکا به دولت کره اجازه داده است
خسارت معوقهاش را تحت معاهده حل و
فصل اختالفات سرمایه گذار و دولت()ISDS
به شرکت ایرانی ماشینسازی بزرگ دیانی
پرداخت کند.
طبق بیانیه وزارت امور خارجه کره جنوبی،

دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری
آمریکا( )OFACروز  ۶ژانویه یک «مجوز
ویژه» صادر کرده است که به دولت سئول
اجازه میدهد خسارت این شرکت سرمایهگذار
ایرانی را بابت خریداری ناموفق سهام شرکت
«دِوو الکترونیکس» در سال  ۲۰۱۰بپردازد.
پیشتر در ژوئن  ،۲۰۱۸نهاد بینالمللی حل
و فصل اختالفات سرمایه گذار و دولت به
دولت سئول گفته بود خسارت حدود ۷۳
میلیارد وونی( ۶۳میلیون دالری) شرکت
دیانی را پردازد اما پرداخت این مبلع به خاطر
تحریمهای آمریکا علیه ایران ،تا کنون انجام

نشده است .براساس بیانیه وزارت امور خارجه
کره ،این مجوز ویژه که به طور موردی صادر
شده است ،دولت کره را قادر خواهد ساخت
از نظام مالی آمریکا برای انتقال این پول
به شرکت دیانی استفاده کند .با انجام شدن
رایزنیهای بعدی ،درباره میزان دقیق پولی که
انتقال داده خواهد شد ،تصمیمگیری میشود.
در بیانیه وزارت خارجه کره در این باره آمده
است :این مجوز قرار است بستر مهمی برای
حلوفصل سریع این مسئله  ISDSبا شرکت
دیانی فراهم کند که یکی از مسائل باقی مانده
میان کره جنوبی و ایران است و انتظار میرود

به بهبود روابط دوجانبه کمک کند.
با این وجود ،مقامات کرهای گفتهاند سرنوشت
 ۷میلیارد دالر پول بلوکه شده ایران در
بانکهای کره ،در درجه اول به مذاکرات میان
ایران و قدرتهای جهانی بستگی دارد.
به گزارش ایسنا ،سعید خطیب زاده سخنگوی
وزارت خارجه کشورمان در نشست خبری
اخیرش اعالم کرد که بدهی کره به ایران
ربطی به گفتوگوهای برجام ندارد و فارغ از
اینکه گفتوگوهای وین در چه زمان و چه
نقطهای به نتیجه برسد کره باید بدهی خود
را پرداخت کند.

فرانسه:

هنوز تا رسیدن به توافق در وین فاصله داریم
ایسنا :همزمان با تعللی که از سوی طرفهای
غربی در وین وجود دارد ،وزیر امور خارجه فرانسه
گفت :طرفین مذاکرات هنوز تا رسیدن به یک
توافق فاصله دارند.
ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه درباره
روند مذاکرات وین گفت ،ایران و قدرت های
جهانی با وجود برخی پیش رفت هایی که در
پایان دسامبر  ۲۰۲۱انجام شده است ،هنوز از
هرگونه توافقی برای احیای توافق هسته ای
فاصله دارند.
لودریان در یک جلسه استماع پارلمان فرانسه در
این باره گفت :مذاکرات ادامه دارند .کند هستند،
خیلی کند و این باعث ایجاد شکافی می شود که
فرصت یافتن راهکاری در راستای منافع تمامی
طرفین را به خطر می اندازد.
به گفته او« ،در پایان ماه دسامبر کمی پیش
رفت حاصل شد اما هنوز از ختم مذاکرات فاصله
داریم».

اظهارات لودریان در پی این مطرح می شود که
دور هشتم مذاکرات وین هم اکنون در جریان
است و از ابتدای مذاکرات در آذرماه اعضای
اروپایی برجام و آمریکا بدون هیچ ابتکار عمل و
پیشنهادی برای کاهش اختالفات و بازگرداندن
اعتماد به میز مذاکرات رفتار کرده اند و با
وجود گذشت چندین ماه از مذاکرات همچنان
این کشورها به زیاده خواهی و انفعال خود در
گفتگوها ادامه می دهند.
این در حالی است که این کشورها از طوالنی
شدن مذاکرات همزمان با توسعه برنامه هستهای
ایران ابراز نگرانی می کنند .به عبارتی آنها در
داخل اتاق مذاکرات با مشتهای بسته هستند،
اما بیرون از اتاق در فضای رسانهای دم از محدود
بودن زمان میزنند .بدون شک کسانی که سعی
دارند برجام را از حیز انتفاع بیندازند و همان طور
که خودشان می گویند توافق را به طور کامل
"تهی" کنند سه کشور اروپایی و آمریکا هستند.

مذاکرات دشوار برای انتخاب رئیس
جمهور عراق

ایسنا :علیرغم اینکه طبق عرف سیاسی حاکم بر عراق پس از انتخابات سال  ،۲۰۰۵احزاب ُکرد
حق معرفی رئیس جمهور را دارند ،اما برخالف آنچه انتظار میرفت ،به نظر نمیرسد که توافق
بر سر نامزدی برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق آسان باشد و اتفاقات جلسه نخست پارلمان
منجر به شکل گیری اختالفاتی در این باره میان احزاب ُکرد شده است .روزنامه العربی الجدید در
گزارشی درباره موضوع تعیین رئیس جمهوری عراق پس از انتخاب رئیس پارلمان و شکلگیری
اختالف در مواضع احزاب ُکرد پس از اتفاقات جلسه نخست پارلمان نوشت :احزاب سیاسی اصلی
اقلیم کردستان عراق تا بدین لحظه بر سر نامزد خود برای تصدی پست ریاست جمهوری به توافق
نرسیدهاند و موضع رسمی واحدی در این زمینه اتخاذ نکردهاند .به استثنای "غازی الیاور" ،رئیس
جمهور موقت عراق در سالهای  ۲۰۰۴و  ۲۰۰۵که عرب بود ،سه رئیس جمهور دیگر عراق از
انتخابات  ۲۰۰۵تا امروز از میان کردها انتخاب شده است.
این سه رئیس جمهور سابق جالل طالبانی از  ۲۰۰۵تا  ،۲۰۱۴فؤاد معصوم از  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۸و برهم
صالح از  ۲۰۱۸تاکنون بودهاند و هر سه نفر آنها عضو حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق هستند
که در انتخابات پارلمانی دهم اکتبر با اکتساب  ۱۴کرسی پس از حزب دموکرات کردستان (۳۱
کرسی) در میان احزاب ُکرد جایگاه دوم را به خود اختصاص داد.
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همچنین اشاره وزیر خارجه فرانسه به کند
بودن مذاکرات وین در حالی است که سعید
خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه
کشورمان پیش تر درباره روند مذاکرات گفته
بود :موضوعات باقی مانده حائز اهمیت هستند
و ما به نقاطی رسیدهایم که به ما نشان میدهد
که آیا طرف مقابل اراده الزم را برای پیشبرد
مذاکرات دارد یا نه .در گفتوگوها سرعت برای
ما مهم است .البته باید توجه داشت سرعت یک
امر دو طرفه است و نمیشود که ما با سرعت نور
حرکت کنیم و از ما چنین توقعی وجود داشته
باشد ولی طرف مقابل سرعت الکپشتی داشته
باشد .باید سرعت دو طرف متناسب باشد و این
موضوع باعث میشود که مذاکرات با سرعت
بیشتری طی شود .ما باید به مذاکراتی ادامه
دهیم که نتیجه آن یک توافق پایدار و قابل اتکا
باشد و الزاما این موضوع با این مسئله که ما
فقط سرعتمان را بیشتر کنیم و سرعت دو طرف

متناسب نباشد امکانپذیر نیست .همان طور که
گفتم ما به دنبال یک توافق پایدار و قابل اتکا
هستیم.

بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی از
سامانه پرتودهی شمالغرب کشور
ایسنا :رییس سازمان انرژی اتمی
ضمن بازدید از سامانه پرتودهی
شمال غرب کشور با حجت االسالم
والمسلمین سید محمد علی آل هاشم،
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز دیدار کرد.
به گزارش ایسنا ،محمد اسالمی،
معاون رییس جمهور و رییس سازمان
انرژی اتمی ایران با همراهی آقای
زین العابدین رضوی خرم ،استاندار
آذربایجان شرقی ،دکتر سید پژمان
شیرمردی ،معاون توسعه کاربرد
پرتوهای سازمان و دکتر سید قاسم
بی نیاز ،مدیرکل دیپلماسی عمومی و اطالع رسانی صبح روز سه شنبه  ۲۱دی ماه جاری با حضور
در سامانه پرتودهی شمالغرب کشور در شهرستان بناب ،از روند فعالیت ها و اقدامات انجام شده
بازدید کرد.
معاون رییس جمهور پس از بازدید از این مرکز در پاسخ به این سوال که سازمان انرژی اتمی ایران
در حوزه کاربرد پرتوها در ارتباط با مشکالت محصوالت کشاورزی صادر شده ،چه کمکی می تواند
داشته باشد ،اظهار داشت :یکی از نقش ها و تأثیراتی که فناوری هسته ای می تواند داشته باشد،
استفاده از پرتودهی است که امروزه در دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار
می گیرد .کشور ما هم با توجه به اینکه ساالنه بیش از  ۱۲۰میلیون تن محصوالت زراعی ،باغی و
شیالتی دارد ،باید ظرفیت الزم را در پرتودهی ایجاد نماید.
وی با تاکید بر برنامه سازمان در معرفی و محقق نمودن استفاده از فناوری هسته ای در زندگی
مردم و اقتصاد کشور ،گفت :قطب های صنعتی ،کشاورزی و لجستیکی در سطح کشور که می توانند
مراکزی را در درون خود پذیرا باشند را برنامه ریزی کردیم تا با ایجاد ظرفیت های استقاللی
پرتودهی با تجهیزاتی که نصب می شود و یا تجهیزات پرتابلی که ساخته می شوند و در اختیار
تولید کنندگان قرار می گیرند ،این فرصت را برای بخش تولیدی و اقتصادی کشور بوجود بیاوریم
که بتوانند از طریق پرتودهی آفت پذیری محصوالت را کاهش بدهند و از سوی دیگر انبارمانی و
ماندگاری محصوالت را در انبار ارتقاء دهند.

دیدار امیرعبداللهیان با امیر قطر
در یک "مکان دلچسب"

ایسنا :سفیر ایران در قطر با اشاره به دیدار اخیر وزیر امور خارجه
کشورمان با امیر قطر در دوحه ،مکان این دیدار را دلچسب
توصیف کرد.
حمیدرضا دهقانی با انتشار تصاویری از دیدار اخیر وزیر امور
خارجه کشورمان با امیر قطر در دوحه در صفحه اینستاگرام خود
نوشت« :جدای از محتوای امیدبخش ،مکان دیدار جناب آقای
دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه با جناب آقای شیخ تمیم
بن حمد آل ثانی امیر قطر بسیار دلچسب بود».
بر اساس این گزارش ،این دیدار روز گذشته و در فضایی باز
برگزار شده بود.

وزارت خارجه آمریکا:
تصمیم دولت ترامپ برای خروج از
برجام نسنجیده بود

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری
ضمن تاکید بر ضرورت فوریت بخشیدن به مذاکرات وین ،از
تصمیم دولت قبلی آمریکا برای خروج از برجام انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا،
ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در پاسخ به
سوالی مبنی بر این که آیا آمریکا از عدم وجود برنامه تسلیحات
هسته ای در ایران و عدم در اختیار داشتن تسلیحات هسته ای از
سوی ایران مطمئن است یا نه ،گفت :من این موضوع را بر عهده
آژانس بینالمللی انرژی اتمی می گذارم که به بازرسی هایش
ادامه می دهد اما بگذارید نکته کلی دیگری را بگویم .دقیقا به
همین دلیل است که ما برجام[توافق هسته ای] را می خواهیم،
یعنی در واقع بازگشت به پایبندی کامل به برجام را ،چون شامل
سرسختانه ترین برنامه راستی آزمایی و نظارتی است که تا کنون
وجود داشته .اگر بتوانیم همین حاال آن را در اختیار داشته باشیم،
شانس آورده ایم.
پرایس در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اطالعات جدید از
مذاکرات وین وجود دارد یا نه و آیا در وین به توافق نزدیک تر
شده اند ،بیان کرد :اطالعات جدید بخصوصی وجود ندارد .همان
طور که می دانید ،این دور در حال برگزاری است .ما قبال به
پیش رفت نسبتا کمی که در روزهای اخیر انجام شده ،اشاره
کرده ایم .البته ،اگر ما می خواهیم در موقعیتی قرار بگیریم که
بتوانیم برجام را احیا کنیم و اطمینان بیابیم منافع عدم اشاعه ای
برجام به واسطه پیش رفت های ایران در برنامه هسته ای اش
نقصی پیدا نکرده اند ،کاهش نیافته اند و از بین نرفته اند ،این
پیش رفت باید بیشتر از نسبتا کم باشد.
او در ادامه با انتقاد از تصمیم دولت قبلی آمریکا برای خروج از
برجام گفت :عمیقا مایه تاسف است که به خاطر یک تصمیم
نامعقول یا نسنجیده دولت قبلی ،این دولت بدون برقرار بودن
راستی آزمایی ها و پروتکل های نظارتی سرسختانه روی کار
آمد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این که آیا
واشنگتن این هفته در وین ،شاهد تغییری در موضع ایران بوده
است یا نه ،اطالعات بخصوصی ارائه نداد اما با تکرار این که
پیش رفت نسبتا کمی از آغاز دور هشتم مذاکرات انجام شده
است ،با توجه به پیش رفت های برنامه هسته ای ایران ،بر
اهمیت افزایش سرعت این پیش رفت و فوریت بخشیدن به
آن تاکید کرد .پرایس در پاسخ به این که آیا واقعا فکر می کند
تصمیم دولت قبلی آمریکا برای خروج از برجام اشتباه بوده است،
توضیح داد :مطمئن ًا نامعقول بود.
او در پی انتقاد خبرنگاری که این سوال را مطرح کرده بود ،مبنی
بر این که این تصمیم شاید نامعقول بوده باشد اما نسنجیده
نبوده است چون مدتی طول کشید تا واقعا عملی شود ،توضیح
داد :به ما وعده توافقی بهتر داده شده بود .آن وعده توافق بهتر
معروف را که یادتان هست؟ البته این وعده هیچ وقت تحقق پیدا
نکرد و هیج وقت هم احتمال تحققش بیشتر نشد .در واقع کامال
برعکس از آب درآمد .از زمانی که دولت قبلی از برجام خارج
شد ،ایران توانست با شتاب از تعهد هسته ای اش فاصله بگیرد.
به ماه وعده داده شده بود روحیه نیروهای نیابتی ایران تضعیف
خواهد شد و مجبور خواهند شد از برنامه فشار حداکثری معروف
تبعیت کنند .کامال برعکسش صادق است .چون همچنان شاهد
این هستیم که نیروهای نیابتی ایران مطیع نشده اند.
اد  امه از ستون روبرو

است که از رهگذر شفافیت عملکرد خود را در معرض
داوری صاحبنظران قرار می دهند و با انتقاد پذیری
توپ پاسخگویی را به زمین نهادهای نظارتی و
مجلس و رسانه ها می اندازند و با سربلندی قدرت
تفویض شده به خود را به نفرات بعدی تحویل
می دهند .شرط اصلی تحقق چنین ایده ای این است
که تنها قانون را خط قرمز بدانیم و اعتبار و وجاهت
اجتماعی و سیاسی همگان اعم از مردم و مسئولین را
به رعایت قانون گره بزنیم .در چنین شرایطی است
که قانون هژمونی خود را به رخ می کشد .احساس
مردم نسبت به قانون باید مشابه احساس آنها
نسبت به آب و هوا باشد که بدون آنها زندگی در
مخاطره قرار می گیرد .به راحتی می توان مدعی شد
که با سالح قانون می توان همزمان به جنگ تمامی
مشکالت و مفاسد رفت .رانت زمانی صورت می گیرد
که کسانی خود را باالتر از قانون بدانند و بتوانند با
برخورداری از مصونیت و حاشیه ی امنی که برای آنها
تعریف شده از این و آن حمایت کنند و همه چیز را در
مشت خود بگیرند .بدون تردید کشور با احیای قانون
به مدار تعادل بازمی گردد .قانون باید مانند خون در
رگ های جامعه جاری باشد و همراه با خود اعتماد
عمومی را مانند اکسیژن به تمامی سلول ها یعنی آحاد
مردم برساند .برخی از کشورها بدون آن که منابع و
موقعیت ژئوپولیتیک و جذابیت گردشگری و امتیازاتی
که کشور ما دارد را داشته باشند ،توانسته اند در
سایه نظم و قانونمندی ،باثباتی خود را تضمین کنند.
فصل الخطاب بودن قانون ،نوشداری زخم های عمیق
کشور است .هر چند ممکن است به برخی از قوانین
ایرادی وارد باشد اما پایبندی به قانون به اندازه ای
اهمیت دارد که می گویند قانون بد بهتر از بی
قانونی است .هیبت قانون زمانی خدشه دار می شود
که کسانی خود را باالتر از قانون بدانند .اشکاالت
قانونی دقیقا زمانی مشخص می شود که همه به
قانون پای بند باشند زیرا در غیر این صورت همواره
دستاویزی برای دفاع از قانون بد وجود دارد.
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اولویت کاری دستگاه قضا در استان فارس حمایت از تولیدکنندگان است

دادستان مرکز استان و همچنین رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس از کارخانه
تولیدی دکوران ابوقداره در شهرک صنعتی شیراز نسبت به فرآیند تولید این مجموعه...

امام جمعه شیراز:
نگاه نخبگانی قوی باید جهت گیری صحیح را برای مردم
توجیه کند

ایسنا :نماینده ولیفقیه در فارس از دانشگاهیان خواست تا جهت گیری

جامعه را اصالح کنند و گفت :نگاه نخبگانی قوی باید جهت گیری صحیح
را برای مردم توجیه کند و همه این مسائل از عهده روحانیون به تنهایی
خارج است.
آیتاهلل لطفاهلل دژکام چهارشنبه  ٢٢دی در آیین تکریم و معارفه مسئول
دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه دانشگاه شیراز بیان کرد :پیامبر اسالم فرمود
"مسلما هیچ وقت نمیتوان با مال همه مردم را خشنود کرد".
او افزود :توقعاتی در جامعه به وجود آمده که متاسفانه گاهی هم به آن دامن
زده میشود ،در حالی که میگوییم کار فرهنگی نیاز است .توقع را اینقد
میتوان باال برد که اگر همه بودجه ایران به یک نفر داده شود ،باز هم در نظر آن اندک باشد .آیتاهلل دژکام
خاطرنشان کرد :ادبا ،بزرگان و شعرای ما زیاد این مضمون را به کار بردهاند که"چشم تنگ مرد دنیا دوست
را ،یا قناعت پر کند یا خاک گور".
او اضافه کرد :متاسفانه امروز به قناعت ارزش داده نمیشود بلکه حرص زدن ارزشمند شده است باید
فرهنگوران این مسئله را در جامعه جا بیندازند .در مدیریتها هم این موضوع دیده میشود ،در حالی که
آمایش برای همین موضوع مطرح شد.
امام جمعه شیراز گفت :لذا با مال نمیتوان همه خشنودیها را کسب کرد و این جهت گیری اشتباه است و
جز به حرص ،نارضایتی از زندگی و ناخشنودگی از وضعیت موجود نمیانجامد.
آیتاهلل دژکام عنوان کرد :اینکه امام(ره) فرمودند "حوزه و دانشگاه باید با هم کارهایی انجام دهند" ،یکی
از کارها همین است.
او با بیان اینکه با اخالق میتوان فراخ شخصیتی داشت و همه را زیر سایه خود جا داد ،گفت :طی سالهای
گذشته از خلق حجتاالسالم نیری ،مسئول پیشین دفتر نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاه شیراز بهره بردم
و نوع ارتباط گیری صمیمی درون و برون دانشگاه یک شاخص ویژه شخصیتی ایشان بود.
نماینده ولیفقیه در فارس افزود :ورود مسئول جدید دانشگاه شیراز را هم به فال نیک میگیریم و امید است
محدودیتهای کرونایی هم کاهش یاید و شاهد حضور دانشجویان و برگزاری برنامههای فرهنگی باشیم.
حجت االسالم مقامی ،مسئول نهاد رهبری دانشگاههای فارس نیز در این مراسم بیان کرد :گاهی اصرار
میکنیم اما از اسرار بی خبریم ،گاهی به کار خیری؛ خیر میگوییم و به بالیی ،بله بی آنکه بدانیم چه
میکنیم .او عنوان کرد :رفتن و آمدنها جزو ذات این دنیاست و حکمتهایی درون آن نهفته است.
مقامی ادامه داد :دفتر نمایندگی ولیفقیه در دانشگاه شیراز از دفاتر موفق استان و کشور محسوب میشود
که امید است این موفقیت تداوم داشته باشد.
در پایان این مراسم ضمن قدردانی از زحمات چند ساله حجتاالسالم جواد نیری ،حجتاالسالم نیکخو به
عنوان رئیس جدید نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاه شیراز معرفی شد.

مسئول نهاد رهبری دانشگاههای کشور:
ظرفیت دانشگاهها برای تقویت تمدن اسالمی استفاده شود

ایسنا :مسئول نهاد رهبری دانشگاههای کشور گفت :خودسازی ،جامعه پردازی

و تمدن سازی در گام دوم انقالب مورد توجه قرار دارد و باید برای فرهنگ
سازی و تقویت تمدن اسالمی با استفاده از ظرفیتهای نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه ها تالش موثری داشته باشیم.
حجتاالسالم مصطفی رستمی چهارشنبه  ۲۲دی در آیین تکریم و معارفه
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز گفت:
حضور اساتید حوزه و دانشگاه در این مراسم مایه افتخار است و دانشگاهیان
همواره در امور مختلف فرهنگی ایفای نقش کردهاند.
او با بیان اینکه بسیاری نعمتها را داریم اما آنها را نمیبینیم و قدرشان را
نمیدانیم و هر دم و بازدم ما نعمت است که باید شاکر آن باشیم ،اضافه کرد :انقالب اسالمی رسالت بزرگ
احیای اسالم را در دوره معاصر بر دوش گرفت و کتب اسالمی و تمدن اسالمی سالها قبل وارد اروپا نیز
شده است.
رستمی ،اسالم را تمدن غالب دانست و بیان کرد :تمدن اسالمی حاوی سبک زندگی و مفاهیم جدید بوده
است و به جهان معرفی شده و مولفههای این تمدن متعدد هستند اما محوری ترین نگاه تمدن اسالم
برخورداری از نگاه معنوی است در حالیکه تمدن غربی تنها نگاه مادی دارد.
او عنوان کرد :مشغول شدن به بندگی خدا و برخورداری از اخالص و صداقت در امور ،موفقیت واقعی در پی
خواهد داشت و موجب برکت در دانش ،علم و فرهنگ میشود.
مسئول جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز هم گفت :این دانشگاه در ترویج
ارزشهای دینی و انقالبی نقش مهمی ایفا میکند.
حجتاالسالم نیکخو ادامه داد :دانشگاه شیراز در ترویج ارزشهای دینی و انقالبی نقش مهمی میتواند ایفا
کند و در این مسیر به همدلی هیئت رئیسه ،مدیران ،اساتید ،دانشجویان و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه شیراز است .او ادامه داد :در گام دوم انقالب شکوهمند اسالمی بیانیه گام دوم انقالب را داریم
که بستر علمی دانشگاهها در تحقق آن نقش مهمی دارد.
مسئول جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز افزود :سرپرست دانشگاه شیراز
خوشبختانه مزین به فضل معنوی ،علمی و مدیریتی هستند و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
شیراز نیز همواره منشا امور مطلوبی در حوزههای مختلف است که نشان از این تعامل مطلوب است.

سرپرست دانشگاه شیراز تاکید کرد:
لزوم برخورداری دانشجویان از باورهای
دینی قوی

ایسنا :سرپرست دانشگاه شیراز گفت :نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

در این دانشگاه در ترویج باورهای دینی در جامعه دانشگاهی نقش مهمی
دارد و دانشجویان به عنوان نسل جوان کشور باید از باورهای دینی قوی
برخوردار باشند.
محمد مؤذنی چهارشنبه  ۲۲دی در آیین تکریم و معارفه مسیول دفتر نهاد
نمایندگی ولیفقیه در دانشگاه شیراز ،گفت :نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه شیراز چهار مسئولیت مهم دارد که ترویج باورهای دینی
در جامعه دانشگاهی از مهمترین آنهاست.
او افزود :فاصله گرفتن از باورها و ارزشهای دینی باعث مشکالت مختلفی در جامعه میشود و معتقدیم
ترویج باورهای دینی می تواند مشکالت اقتصادی را حل میکند و فساد ،اختالص و  ...در پی این باورها
کاهش مییابد.
سرپرست دانشگاه شیراز اضافه کرد :دانشجویان به عنوان نسل جوان کشور باید از باورهای دینی قوی
برخوردار باشند و وظیفه دوم این نهاد ایجاد انگیزه و نشاط برای انجام رسالتهای ذاتی جامعه دانشگاهیان
است تا با این نشاط بتوانند برنامههای خود را عملیاتی کنند.
موذنی تاکید کرد :وظیفه سوم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز ،نظارت ،هدایت و حمایت
از برنامهها و فعالیتهای فرهنگی دانشگاه است و در دانشگاه شیراز ،ماهیت فرهنگی غنی وجود دارد که باید
به بهترین شکل انجمنها و نشریههای دانشجویی و  ...مورد حمایت و هدایت قرار بگیرند.
مسئول پیشین دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز نیز در این مراسم گفت :رگه
دینداری و انقالبی گری در دانشگاه شیراز مشهود است.
حجت االسالم جواد نیری گفت :در مدت فعالیت خود در دانشگاه شیراز شاهد تعامل و عملکرد مطلوب
مسئوالن دانشگاه شیراز و مدیران این دانشگاه بودهام و رگه دینداری و انقالبی گری در این دانشگاه
مشهود است.
او ادامه داد :فعالیت و تالش در مجموعهپای که منصوب به نهاد مقام معظم رهبری است مایه مباهات است
و دانشگاه شیراز دارالعلم است که برای فعالیت در آن افتخار میکنم.
مسئول پیشین دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز افزود :روسای دانشگاه شیراز در
دورههای مختلف با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز همواره همکاری مطلوبی داشتهاند
و استفاده از ذخائر و ظرفیتهای دانشگاه و برگزاری دورههای مدیریت عاطفی به صورت کشوری و ...
حاصل این تعامل است.
نیری همچنین با تبریک به حجتاالسالم نیکخو به عنوان مسئول جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه شیراز بیان کرد :امیدواریم در این سمت شاهد موفقیت ایشان باشیم و تمام نیروهای این
نهاد همواره با دل و جان پای کار هستند و اکران اولین مستند «عمار» توسط این نهاد حائز دریافت جایزه
شده است که از اقدامات فرهنگی مطلوب این نهاد است.
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نگاه به سرمایه گذاری باید تغییر کند

در آیینی باشکوه در مجتمع فرهنگی رفاهی ایثار باغ جنت شیراز سالگرد  ۹۲شهید عملیات
غرورآفرین کربالی  ۵توسط کازرونیها گرامی داشته شد ،در این آیین...

3

استاندار فارس گفت :فرمانداران شهرستان ها باید با رعایت خط قرمز ها با رویکرد تعاملی
مدیریت کنند...

استاندار فارس در جلسه گردهمایی فرمانداران استان:

نگاه به سرمایه گذاری باید تغییر کند
استاندار فارس گفت :فرمانداران شهرستان ها باید با رعایت خط قرمز ها با
رویکرد تعاملی مدیریت کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس ،دکتر محمد هادی ایمانیه
در جلسه گردهمایی فرمانداران استان با بیان اینکه باید تا آخرین روز
مسئولیت با تمام توان خدمتگزار باشیم ،اظهارداشت :مسئولیت پذیری
مدیران نباید وابسته به خوشآمد دیگران باشد و برای رضای خداوند باید
تالش کنیم.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به اینکه نباید تسلیم فشارهایی
که برای انتصابات وجود دارد بشویم ،افزود :به هیچ وجه زیر بار افراد
کم توان و یا افرادی که دارای مشکالت مالی و اخالقی هستند نروید.
وی ادامه داد :انتظار داریم فرمانداران با حضور و بازدید از همه بخش های
شهرستان ،مسائل و معضالت را رسیدگی و مخصوصا به مناطق محروم تر
که صدایشان کمتر به مسئوالن می رسد توجه ویژهای داشته باشند.
استاندار فارس با بیان اینکه شهرهای استان که فاقد تاسیسات فاضالب
هستند برای احداث فاضالب پیگیری الزم را انجام دهند ،اظهارداشت:
برای تامین اعتبارات الزم به منظور ساخت فاضالب در حال رایزنی هستیم
و فرمانداران استان عالوه بر اعتبارات دولتی باید با پیش فروش پساب
فاضالب به صنایع اطراف در این زمینه تالش کنند.
دکتر ایمانیه ادامه داد :با طرح فروش پساب فاضالب به صنایع ،هم مشکل
فاضالب شهرها حل می شود و هم مشکل کمبود آب صنعت مرتفع خواهد
شد .نماینده عالی دولت در استان فارس ،باز استفاده از آب در صنعت ،کنترل
برداشت غیر مجاز از چاههای آب با در نظر گرفتن وضعیت بهره برداران و
تامین جایگزین و احداث کانالهای انتقال آب برای جلوگیری از هدررفت
را از جمله طرح های مهم برای مدیریت مصرف آب برشمرد و افزود:
تغییر الگوی کشت با همکاری جهادکشاورزی در هر شهرستان ،ترویج
کشت های گلخانه ای ،تقویت آبیاری تحت فشار و گسترش کشت و صنعت
از دیگر راهکارهای کنترل مصرف آب محسوب میشود.
وی ادامه داد :ارتقای تکنولوژی در حوزه کشاورزی نیز که موجب می شود
در واحد سطح ،برداشت محصول بیشتری داشته باشیم موجب کنترل
مصرف آب خواهد شد.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه فرمانداران باید با رصد مشکالت و معضالت
شهرستان ،مانع از بروز مسائل و بحران های اقتصادی و اجتماعی شوند،
افزود :یکی از انتظارات از فرمانداران ،میدان دادن به جوانان و فراهم کردن
زمینه حضور آن ها در کنار مدیران است.
دکتر ایمانیه با اشاره به سفرهای شهرستانی مدیریت ارشد استان و تعهدات
این سفر ،تصریح کرد :قول هایی که در این سفرها داده می شود باید
پیگیری و محقق شود و این موضوع ،مولفه مهم ارزیابی فرمانداران است.
نماینده عالی دولت در استان فارس با تاکید بر اینکه موضوعات اجتماعی از
مهمترین مسائل هر شهرستان محسوب میشود و فرمانداران باید نیروهای

توانمندی را در این حوزه به کار گیرند ،گفت :باید از همه ظرفیت ها برای
کنترل آسیب های اجتماعی استفاده کنیم و اجازه ندهیم جامعه به هیچ چیز
بدی عادت کند .وی با اشاره به لزوم آمادگی شهرستان ها برای مدیریت
حوادث غیرمترقبه ،ادامه داد :الزم است چند نقطه به عنوان قطب تامین
تجهیزات مشخص شوند و امکانات الزم برای مدیریت حوادث در آنجا
ذخیره شود .استاندار فارس با بیان این که الیروبی و احداث بندهای خاکی
خیلی کم هزینه تر از احداث سد است ،اظهارداشت :آبخیزداری میتوانست
بسیاری از مشکالت سیل را مهار کند که این موضوع باید بیشتر از قبل
مورد توجه قرار گیرد.
دکتر ایمانیه با تاکید بر اینکه تا آخر امسال باید  ۱۰درصد مرگ ناشی از
تصادفات در هر شهرستان نسبت به گذشته کاهش یابد ،افزود :در سال
جدید نیز در هر فصل باید  ۱۰درصد کاهش مرگ و میر تصادفات رانندگی
داشته باشیم تا در سال آینده ۵۰ ،درصد تلفات جاده ای کمتر از امسال باشد.
نماینده عالی دولت در استان فارس ادامه داد :فرمانداران باید طرح آمایش
سرزمین در شهرستان شان را بررسی و بازنگری کنند و در صورت نیاز تا
پایان سال جاری اگر تغییراتی الزم است پیشنهادات خود را مطرح نمایند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ سازمانی حق ندارد چوب الیچرخ سرمایه گذار

بگذارد ،تصریح کرد :نگاه به سرمایه گذاری باید تغییر کند؛ در عین رعایت
حقوق عمومی ،حمایت جدی از سرمایه گذاران صورت گیرد.
استاندار فارس با بیان اینکه فرمانداران استان باید بسته های سرمایه گذاری
شهرستان را با کمک دستگاههای استانی آماده کرده و به دنبال جذب
سرمایه گذاران باشند ،گفت :ترغیب سرمایه گذاران قبلی برای توسعه
فعالیت هایشان و جذب سرمایهگذاران جدید باید در دستور کار فرمانداران
استان قرار گیرد.
دکتر ایمانیه با اشاره به اینکه صندوق عدالت و پیشرفت در استان راه اندازی
خواهد شد و اعتباراتی در زمینه مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن هم
این صندوق را تقویت خواهد کرد ،گفت :فرمانداران باید در زمینه فعالیت
شهرک صنعتی شهرستان جدیت داشته باشند و موانع گسترش واحد های
تولیدی را برطرف کنند.
نماینده عالی دولت در استان فارس ادامه داد :به منظور آموزش فرمانداران
استان میتوان از نشریه الکترونیک برای معرفی فعالیت های موفق و
الگوسازی استفاده کرد.
وی افزود :مدیران استان باید تفویض اختیارهای خوبی به شهرستان ها
داشته باشند و مشکالت شهرستان ها به مرکز استان کشیده نشود.

برگزاری سالگرد  ۹۲شهید کربالی  ۵توسط کازرونی ها در شیراز
عصرمردم:
در آیینی باشکوه در مجتمع فرهنگی رفاهی ایثار
باغ جنت شیراز سالگرد  ۹۲شهید عملیات غرورآفرین
کربالی  ۵توسط کازرونیها گرامی داشته شد ،در این
آیین امیر سرتیپ حشمت اهلل گودرزی رئیس کانون
بازنشستگان ارتش در فارس ،امیر سرتیپ محمد
باستان جانشین اسبق مرکز آموزش زرهی شیراز،
حجت االسالم عباس حاجی پور ،حجت االسالم
اسماعیل راهنورد ،عبدالحسین پیروان ،کاظم غریبی،
ابراهیم علی نژاد ،علیرضا بهبود اعضای هیئت مدیره
تشکل مردمی ،رزمندگان ،یادگاران دوران دفاع مقدس
معبر نور افالکیان(منا) ،سرهنگ ظهراب قنبری
فرمانده لشکر  ۱۹فجر و بیش از  ۲۰۰نفر از یادگاران
دوران دفاع مقدس کازرونی های ساکن شیراز حضور
داشتند ،در ابتدا تالوت کالم اهلل مجید توسط اصغر
شجاعی قاری ممتاز و مداح اهل بیت علیه السالم
قرائت شد ،سپس امیر سرتیپ محمد باستان جانشین
اسبق مرکز آموزشی زرهی شیراز که خود جانباز و
از یادگاران دوران دفاع مقدس میباشد بیان داشت
بعد از دو سال که از وقوع شیوع کووید  ۱۹در جامعه
می گذرد این نخستین مرتبه است که این مراسم
باشکوه برگزار میشود ،امیرسرتیپ باستان افزود در
عملیات غرورآفرین کربالی  ۵رزمندگان و اقشار
مختلف کازرون در دفاع از اسالم ،میهن ،آرمانهای
امام راحل ،منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی

کل قوا ۹۲ ،شهید و بیش از  ۵۰۰جانباز ،آزاده و
ایثارگر هم اعضای بدن خویش را تقدیم کردهاند ،در
ادامه سرهنگ پاسدار عبدالخالق فرهادپور از یادگاران
دوران دفاع مقدس طی سخنانی از شجاعت ،ایثار و
جوانمردی رزمندگان کازرونی در دوران دفاع مقدس
به نیکی یاد کرد و افزود دیار سلمان فارسی در دو
عملیات کربالی  ۴و  ۵بیش از  ۱۸۰شهید گلگون
کفن در دفاع از میهن اسالمی تقدیم کرده است
که این در کل ایران اسالمی یک رکورد میباشد،
سرهنگ فرهاد پور افزود کازرون ۴۱ ،سال قبل در

ابتدای شروع جنگ تحمیلی جمعیتش نصف هماکنون
بود و در دوران دفاع مقدس  ۱۳۰۰شهید تقدیم نظام
کرده است و بعد از کالن شهر شیراز در جایگاه دوم
استان فارس قرار دارد ،سپس امیر سرتیپ حشمت
اهلل گودرزی فرمانده اسبق پشتیبانی منطقه  ۲نزاجا
در فارس و جنوب شرق و رئیس کانون بازنشستگان
ارتش در فارس طی سخنانی ضمن گرامیداشت یاد
و خاطره شهدای کربالی  ۵از دیار سلمان فارسی
در دوران دفاع مقدس اظهار داشت :بسیاری از شهدا
و رزمندگان ،پیشکسوتان ،بازنشستگان در دوران

جنگ تحمیلی همرزم من بودهاند و بر خودم وظیفه
و تکلیف دانستم تا در این آیین گرامیداشت با شکوه
حضور داشته باشم ،امیر سرتیپ گودرزی بیان داشت
کانون بازنشستگان ارتش در فارس با محوریت اداره
کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان فارس این
آمادگی را دارد تا در تمامی عرصه ها در خدمت جامعه
هدف ارتش باشیم و خدمت به یادگاران دوران دفاع
مقدس و خانواده هایشان را اولویت و نصب العین
کاری خودمان قرار داده ایم ،امیر گودرزی افزود
کانون های بازنشستگان ارتش ،سپاه ،نیروی انتظامی
و صنایع الکترونیک با تعامل و همدلی با فرماندهان
در تمامی زمینههای معیشتی ،رفاهی ،مسکونی در
جهت تکریم پرسنل نیروهای مسلح فارس در تالش
هستیم ،سپس سرهنگ جانباز رفیع غفاری از تیپ
 ۵۵هوابرد و رکورددار شکارچی تانک در دنیا گفت
در دوران دفاع مقدس نزدیک به  ۲۰۰تانک ،نفربر
و خودرو را منهدم و یا سالم به غنیمت گرفتم در
حالی که من در ابتدای جنگ استوار دوم ارتش
بودم از سوی فرماندهان نزاجا به پاس تالش ،ایثار
و خدمات با ارتقای  ۷درجه به سرهنگی رسیدم که
این را یک افتخار برای خودم و همکاران و همرزمانم
در تیپ  ۵۵هوابرد است ،در پایان هم در یک جمع
صمیمی رزمندگان ،پیشکسوتان دوران دفاع مقدس
کازرونیهای ساکن شیراز شام بر سر سفره حضرت
فاطمه زهرا سالم اهلل علیها مهمان بودند.

رئیسکل دادگستری:

اولویت کاری دستگاه قضا در استان فارس حمایت از تولیدکنندگان است
عصرمردم:
دادستان مرکز استان و همچنین رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
فارس از کارخانه تولیدی دکوران ابوقداره در شهرک صنعتی شیراز نسبت
به فرآیند تولید این مجموعه در زمینه تولید تجهیزات اداری و محصوالت
چوبی ،انجام پذیرفت.
حجتاالسالم والمسلمین سیدکاظم موسوی ،رئیسکل دادگستری استان
فارس در حین این بازدید با تاکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان در
شرایط اقتصادی کشور ،مطرح کرد :اولویت کاری دستگاه قضا در استان
فارس حمایت از تولیدکنندگان است تا بتوانیم در موضوع تولید بر اساس
برنامههای اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.
وی در ادامه گفت :اکثر نیازهای ادارات و دستگاههای مختلف استان
در شهرک صنعتی شیراز تولید میشود و هیچ لزومی ندارد که خرید
محصوالت از بیرون استان باشد.
حجتاالسالم والمسلمین موسوی افزود :همه دستگاههای اداری به نحوی
عمل کنند که صنعت استان فارس تقویت شود و بتوانند با حمایت از
تولیدکنندگان بومی ،هزینههای خود را هم کاهش دهند.
حمایت حقوقی و قضایی از  ۷۴شرکت تولیدی در سال جاری از دیگر
موارد مهم مطرح شده در بازدید میدانی از کارخانه تولیدی دکوران در
شهرک صنعتی شیراز بود که رئیسکل دادگستری استان فارس به آن
اشاره داشت.
حمیدرضا ایزدی ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

فارس هم با گالیه از اینکه مصرفکنندگان باید در راستای حمایت
از صنعت بومی توجه جدی داشته باشند ،مطرح کرد :فارس از نظر
تولیدات محصوالت مختلف با کیفیت و به مراتب با قیمت پایینتر،
توانمندیهای منحصربفردی دارد که این ظرفیت میتواند پاسخگوی نیاز
مصرفکنندگان و حتی صادرات برون استانی باشد.

وی در حین بازدید از فرآیند تولید محصوالت و فرآوردههای چوبی
کارخانه دکوران در شهرک صنعتی شیراز ،گفت :هیچ دلیلی ندارد در
شرایطی که مصرفکنندگان به ویژه دستگاههای اداری امکان خرید
محصوالت تولیدی نظیر فرآوردههای چوبی و مبلمان و تجهیزات اداری
داشته باشند اما خرید خود را استانهای همجوار یا غیرهمجوار و حتی
خارج از کشور انجام دهند و به تولیدکنندگان و اشتغال استان آسیب وارد
کنند که البته این موضوع هم در فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر
حمایت از کاالهای ایرانی و هم در بیانات مسئوالن ارشد فارس در زمینه
حمایت از کاالهای بومی استان تأکید شده است.
رئیس سازمان صمت استان فارس با بیان اینکه وظیفه داریم شرایط
مناسبی را برای تولیدکنندگان فراهم کنیم ،اظهار داشت :بر این باوریم که
فرآیند تولید فقط یک بخش مهم در تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی
محسوب میشود و بخش مهمتر از آن به رقابت تولیدکنندگان در بازار
مصرفی ارتباط دارد که الزم است در این راستا هم نیازسنجیها در مدل
مدیریتی عرضه و تقاضا مالک عمل قرار بگیرد و هم این که با تبلیغات
موثر و روشهای نوین بازاریابی و بازارسازی برای محصوالت تولیدی
بتوانند تولیدات خود را به طور مناسبی عرضه کنند.
حمیدرضا ایزدی در پایان خاطرنشان کرد :رونق بنگاههای اقتصادی در
مقیاس خرد و کالن بیش از هر چیز به مدیریت کارآمد عامالن این
موضوع ارتباط دارد که انتظار میرود از ظرفیت جوانان نخبه و متخصص
نیز به عنوان یک فرصت طالیی استفاده مناسبی شود.

فارس
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بزودی بازسازی واحدهای مسکونی منطقه بیرم آغاز خواهد شد
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیادمسکن انقالب اسالمی گفت :کار بازسازی ،
احداث و تعمیر منازل مسکونی خسارت دیده ناشی از سیل اخیر در شهرهای...

نگران افزایش موارد ابتال به کرونا در فارس هستیم
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به کاهش آمارهای ابتال و بستری مبتالیان
به کرونا در بیمارستانهای فارس ،وضعیت موجود کرونایی این استان را قابل...

شهردار بیرم:

مردم شهر بیرم نگران بارش های آینده هستند
مهر :شهردار بیرم گفت:عملیات الیروبی ،تمیزکاری و نظافت شهر بیرم
به پایان ر سیده اما با وضعیت کنونی شهر مردم نگران بارش های آینده
هستند.
عبدالله زارع درنیانی اظهار داشت :عملیات الیروبی ،تمیزکاری و نظافت
شهر بیرم به پایان رسیده اما امکانات و ماشین آالت شهرداری جوابگوی
این حجم از آب نیست.
وی تصریح کرد :پس از سیل در بیرم و حضور مسولین محلی ،استانی و
کشوری ،تصمیمات و رایزنی هایی که انجام شد شهرداری شیراز و قرارگاه
خاتم االنبیاء وارد میدان شدند.
شهردار بیرم افزود :قرارگاه خاتم االنبیاء پنج دستگاه و شهرداری شیراز نیز
بیش از چهارده دستگاه از ماشین آالت سنگین اعم از لودر ،بیل مکانیکی،
گریدر ،کامیون و ...را برای رفع مشکالت منطقه سیل زده و امدادرسانی
به بیرم اعزام کردند .زارع تصریح کرد :آواربرداری منازل تخریبی در سطح
شهر انجام شده و در چند مورد دیگر بنیاد مسکن با تیمی از کارشناسان در
حال برآورد خسارات و سپس آواربرداری انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد :شهرداری بیرم با همان امکانات کم طی  ۴۸ساعت اولیه
بیش از  ۷۰عملیات موفق امدادی و خدماتی را انجام داد که مانع از
غرق شدن خیلی از شهروندان بیرمی در سیل  ۱۳دی ماه شد.
شهردار بیرم ،با بیان اینکه خسارت های برآوردشده اولیه از سیل به
تاسیسات شهری بیرم ۱۰۹ ،میلیارد تومان می باشد تصریح کرد :مردم
از سیل آینده وحشت زده هستند و خود را برای بارندگی های آینده آماده
می کنند.

وی تصریح کرد :خسارات زیربنایی از جمله آسفالت ،سایت دفن زباله،
چاه های آب ،پایه های روشنایی ،بلوارها و...تخریب شده است.
مسئول ستاد بحران شهری بیرم افزود :در این سیل  ۴۰منزل مسکونی
تخریب شده و هم اکنون مردم درگیر خرابی های به بار آورده از سیل
هستند.

زارع با اشاره به اینکه سیل در پنج دهه گذشته بی سابقه بوده است تاکید
کرد :در شهر بیرم قریب به  ۱۶۰راس گوسفند تلف شده است.
ً
بخش بیرم با جمعیتی بالغ بر  ۱۵هزار نفر در فاصله حدودا  ۱۷۰کیلومتری
از الرستان قرار دارد.

بزودی بازسازی واحدهای مسکونی منطقه بیرم آغاز خواهد شد

آواربرداری و بازسازی واحدها را به طور رسمی آغاز
خواهد کرد.
معاون بنیاد مسکن کشور،نوید بازسازی زود
هنگام مناطق سیل زده فارس را داد
جودی ابراز داشت :همچنین کار ارزیابی واحد به
واحد در استان های درگیر سیل به ویژه فارس به
اتمام رسیده و گزارش نهایی میزان خسارت به سیل
زدگان و واحدهای مسکونی امروز به دولت ارایه

خواهد شد.
جودی با اشاره به مکانیسم الزم پرداخت تسهیالت
به سیل زدگان گفت :بر اساس اعالم رییس بنیاد
مسکن انقالب اسالمی مبلغ  ۱۸۰میلیون تومان
برای هر واحد مسکونی وام با سود چهاردرصد
پیش بینی شده است.همچنین مبلغی افزون بر
 ۷۰میلیون تومان به صورت بالعوض برای منازل
تخریبی و تعمیری در اختیار سیل زدگان قرار خواهد

گرفت .وی با بیان اینکه ضمانت برای دریافت وام ها
به صورت زنجیره ای خواهد بود ،گفت :مردم نگران
نباشد و بنیاد مسکن انقالب اسالمی تمام نواقص
و کمبودها برای تشکیل پرونده های مربوط به
تسهیالت بانکی را با همکاری سازمان های مربوط
و بانک های عامل انجام می دهد.
ُ
هشت تن سیمان رایگان برای هر واحد
مسکونی
معاون بنیاد مسکن کشور عنوان کرد که از سوی
بنیاد مستضعفان برای هر واحد مسکونی حدود
هشت تن سیمان رایگان تعلق گرفته که تمهیدات و
مجوزهای الزم برای تحویل این مصالح انجام شده
است.همچنین تمام امور مربوط به صدور پروانه و
سایر استعالم ها و پیش نیازهای الزم برای ساخت
واحدهای مسکونی به صورت رایگان انجام خواهد
شد.
جودی اضافه کرد :بر اساس براورد رقمی افزون
بر  ۲۵۰میلیون تومان اعم از تسهیالت ،کمک
بالعوض و استعالمات و مجوزها برای هر واحد
مسکونی پیش بینی می شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

نگران افزایش موارد ابتال به کرونا در فارس هستیم
ایسنا :سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره
به کاهش آمارهای ابتال و بستری مبتالیان به کرونا
در بیمارستانهای فارس ،وضعیت موجود کرونایی
این استان را قابل اعتماد ندانست و نسبت به افزایش
آمارها به دلیل کاهش حساسیت مردم و افت سطح
رعایت شیوهنامهها ،ابراز نگرانی کرد و هشدار داد.
سید وحید حسینی چهارشنبه  ۲۲دی در چهارصد
و هفتاد و دومین نشست روزانه ستاد دانشگاهی
مدیریت بیماری کووید  ،۱۹با بیان اینکه مجموعه
سالمت فارس از کاهش رعایت شیوه نامههای
بهداشتی در برابر کروناویروس ،گفت :در شرایط
فعلی ضرورت دارد شهروندان با اهتمام جدی در
تزریق ُدز سوم واکسن بیش از پیش نسبت به رعایت
شیوه نامههای بهداشتی احساس مسوولیت داشته
باشند ،زیرا هرگونه عادی انگاری در برابر این بیماری
میتواند وضعیت استان را بحرانی کند.
او با اشاره به افزایش آمارهای جهانی در خصوص
ُ
شیوع امیکرون اظهار کرد :ورود سویه امیکرون به
کشور و سرایت پذیری باالی این سویه ،هرگونه بی
توجهی و سهل انگاری ،تهدیدی برای بازگشت به
روزهای بحرانی کرونا است .سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی شیراز ،توجه توامان به موضوع واکسیناسیون

در کنار رعایت شیوه نامههای بهداشتی را دو راهکار
مطمئن در برابر کرونا و سویه های جدید آن عنوان و
اضافه کرد :دریافت دز سوم واکسن و افزایش ایمنی
فردی و عمومی در برابر این بیماری ،در حال حاضر
مهم ترین توصیه برای کاهش خطر کرونا و شیوع
سویه امیکرون در جامعه است.
حسینی همدلی و همراهی بیشتر مردم در رعایت
شیوه نامههای بهداشتی در برابر کروناویروس را

کمک به مجموعه سالمت سالمت دانست و با اشاره
به کاهش قابل توجه رعایت پروتکلهای بهداشتی
در سطح جامعه ،خواستار همکاری بیشتر مسووالن
دستگاههای اجرایی استان در خصوص رعایت کامل
پروتکلهای بهداشتی در اصناف و اماکن پر تردد
شد.
او همچنین سهل انگاری برای دریافت واکسن و
کاهش رعایت شیوه نامههای بهداشتی را موجب

گسترش بیماری کووید ۱۹و چرخش سریع آن در بین
افراد جامعه عنوان کرد و گفت :افرادی که تاکنون
برای دریافت واکسن خود علیه کروناویروس اقدام
نکردهاند ،بیشتر در معرض خطر ابتال به این بیماری
و مرگ ناشی از آن هستند .حسینی در این نشست
با بررسی آخرین وضعیت ابتال در مناطق مختلف
استان ،میزان مشارکت در برنامه واکسیناسیون،
نحوه خدمت رسانی به بیماران در بخشهای عادی و
ویژه بیمارستانهای استان ،میزان مراجعه به مراکز
 ۱۶ساعته ،نحوه فعالیت آزمایشگاههای تشخیصی
کووید ۱۹و انجام تستوهای سریع ،آمار جانباختگان
این بیماری در شیراز و مناطق مختلف استان و
اقدامات کارگروههای مختلف ستاد دانشگاهی
مدیریت بیماری کووید ۱۹را ارزیابی کرد.
به گزارش ایسنا ،طی روزهای اخیر ،شاهد کاهش
تعداد موارد بستری به دلیل ابتال به کرونا در
بیمارستانهای فارس و کم شدن تعداد مراجعان
روزانه به دلیل بروز عالئم بیماری و فوت بر اثر ابتال به
کرونا در استان فارس بودهایم ،روندی که کارشناسان
و مسئوالن بهداشتی ،اعتقاد دارند با توجه به کاهش
حساسیتهای مردم نسبت به رعایت پروتکلها،
پایدار نخواهد بود.

اجرای فاز دوم و سوم منظر فضای سبز خلیج فارس
عصرمردم:
شهردار منطقه هفت گفت :عملیات احداث فاز دوم
و سوم منظر فضای سبز بزرگراه خلیج فارس در
ورودی شرقی شیراز در حال انجام است.
اکبری افزود :فاز دوم و سوم پارک حاشیه ای بزرگراه
خلیج فارس در حال انجام است که فاز اول آن در
سال گذشته به بهره برداری رسیده است.
شهردار منطقه هفت گفت :با توجه به اینکه بزرگراه
خلیج فارس از ورودی های شهر است و ورودی ها
می توانند هویت و معرف شهر ها باشند زیبا سازی و
ساماندهی آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

مردم شهر بیرم نگران بارش های آینده هستند
شهردار بیرم گفت:عملیات الیروبی ،تمیزکاری و نظافت شهر بیرم به پایان ر سیده اما با
وضعیت کنونی شهر مردم نگران بارش های آینده هستند...

استاندار تأکید کرد:
دستگاه ها و سازمانهای استان فارس
باید تا پایان  ۱۴۰۱تمام الکترونیک شوند

عصرمردم:
استاندار فارس گفت :همه دستگاه ها و سازمانهای استان فارس موظف شده اند تا پایان بهمن ماه برنامه زمان
بندی شده ایی که بر اساس آن تا پایان  ۱۴۰۱خدمات خود را تمام الکترونیک ارائه دهند.
دکتر محمد هادی ایمانیه ،در سومین جلسه شورای راهبری استان ،عنوان کرد :این شورا با هدف چابک تر
شدن فعالیتهای سازمانها و ایجاد رضایتمندی بیشتر برای شهروندان تشکیل شده است.
استاندار فارس با اشاره به اینکه در این جلسه سه مصوبه کاربردی بررسی شد و به تصویب رسید عنوان کرد:
براساس اولین مصوبه همه دستگاه ها و سازمانهای استان فارس موظف شده اند تا پایان بهمن ماه برنامه
زمان بندی شده ایی که بر اساس آن تا پایان  ۱۴۰۱خدمات خود را تمام الکترونیک ارائه دهند.
وی افزود :این اقدام عالوه بر ایجاد بهره وری بیشتر رفت و آمد شهروندان را کاهش داده و موجب رضایتمندی
میشود .تجدید نظر در ارزیابی عملکرد سازمانها و ارگانها و دستگاه های مختلف از دیگر موضوعات مورد
بررسی در این جلسه بود.
نماینده عالی دولت در استان فارس بیان کرد :شاخصهای سنجش و ارزیابی باید واقعی تر و کارآمد تر و به
واقعیت نزدیک تر شود .استاندار فارس با بیان اینکه شهرداری ها گالیه ای از برخی دستگاه های اجرایی
درخصوص عدم پاسخگویی به موقع به استعالمها دارند ،اظهار کرد :در این جلسه مصوب شد دستگاه ها تا
پایان سال پاسخ استعالم های مربوطه را از طریق سیستم شهرداری ارسال کنند.

مالکان فارس ،وضعیت امالک مسکونی خود را در سامانه
امالک و اسکان مشخص کنند

معاون بنیادمسکن کشور:

عصرمردم:
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیادمسکن
انقالب اسالمی گفت :کار بازسازی  ،احداث و تعمیر
منازل مسکونی خسارت دیده ناشی از سیل اخیر در
شهرهای جنوبی فارس به ویژه شهر بیرم از اواخر
هفته جاری آغاز خواهد شد.
مجید جودی در بازدید از مناطق سیل زده در
الرستان فارس اظهار داشت :هم اینک ستاد
بازسازی واحدهای خسارت دیده در شهر بیرم
الرستان راه اندازی شده و خسارت دیدگان میتوانند
با مراجعه به این ستاد تمام فرآیندهای الزم در
خصوص نام نویسی و تشکیل پرونده را در این ستاد
به صورت یکپارچه انجام دهند.
وی بیان کرد :همچنین با توجه به پیشنهاد بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان فارس مسئوالن
شهرستان المرد یک ستاد دیگر بازسازی نیز از همین
هفته در این شهرستان راه اندازی خواهند کرد.
او گفت :بنیاد مسکن انقالب اسالمی منتظر تصویب
اعتبارات و تخصیص از سوی دولت نمی ماند و از
هفته جاری از محل اعتبارات داخلی خود کار
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به همین منظور احداث پارک حاشیه ای جهت زیبا
سازی و ساماندهی ورودی شرقی شیراز و همچنین
ایجاد فضای سبز دلنشین جهت استفاده شهروندان
و مسافرانی که از این سمت وارد شیراز می شوند در
دستور کار قرار گرفت.
اکبری ادامه داد :عملیات عمرانی فاز دوم منظر
فضای سبز خلیج فارس به طول  500متر و فاز
سوم آن به طول  300متر با اقدامات ساخت آبنما،
پیاده روسازی ،جانمایی پایه های چراغ برق ،ایجاد
فضای سبز و کاشت انواع گونه های گیاهی سازگار با
محیط در حال اجرا می باشد .

ایرنا :مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت :مالکان واحدهای مسکونی با مراجعه به سامانه امالک و اسکان به
آدرس  amlak.mrud.irوضعیت امالک خود را مشخص کنند.
جعفر زاهدی ،چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود :طی روزهای اخیر برخی شهروندان پیامکی با این مضمون
که ملک شما به عنوان خانه خالی شناسایی شده لطفا تا تاریخ  ۲۰یا  ۲۳دی ماه  ۱۴۰۰وضعیت امالک خود را
در سامانه امالک و اسکان مشخص کنید و در غیر این صورت مطابق قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهد
شد ،ارسال شده که شهروندان باید مطابق آنچه خواسته شده اقدام کنند.
وی ادامه داد :شایعات مربوط به جعلی بودن این پیامک صحت ندارد و آن دسته از شهروندانی که چنین
پیامکی را با سرشماره  v.maskanدریافت کردهاند برای ثبت نام و تعیین تکلیف وضعیت ملک خود به
سامانه مذکور مراجعه کنند.
مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت :در صورت ثبت وجود سکونت و مالکیت توسط مالکان ،ملک مذکور از
لیست خانههای خالی خارج خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،بر اساس تبصره یک ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مشهور به قانون مالیات بر
خانههای خالی که در آذرماه سال گذشته در مجلس اصالح شد ،وزارت راه و شهرسازی ملزم به اجرایی شدن
امکان خوداظهاری سرپرستان خانوار اعم از مالک و مستاجر در سامانه امالک و اسکان کشور شد.
ثبت اطالعات در سامانه مذکور منجر به ایجاد شفافیت اطالعاتی در حوزه مسکن ،اخذ تصمیمات سیاستی
صحیح و در نهایت تسهیل فرآیند خانهدار شدن تمام اقشار جامعه میشود .مردم برای جلوگیری از ضررهای
ناشی از ثبت نکردن اطالعات سکونتی هر چه سریعتر نسبت به خوداظهاری و ثبت مشخصات واحدهای
مسکونی تملیکی و محل اقامت خود در سامانه ملی امالک و اسکان کشور به آدرس اقدام کنند.

نامههای سفر ریاست جمهوری به فارس
در حوزه تعاون،کار و رفاه پاسخ داده شد

عصرمردم:
سرپرست ادارهکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت 7 :هزار و  34نامه مربوط به اولین سفر آیت الله
رئیسی،ریاست جمهور و کابینه دولت سیزدهم به استان فارس در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی بود که به
همه این نامهها پاسخ داده و تعیین تکلیف شد .مصطفی هاشمی در این باره بیان کرد :در سفر اخیر رئیس
جمهور دولت سیزدهم به استان فارس  7هزار و  34نامه مردمی مربوط به حوزه اشتغال،تعاون،روابط کار و رفاه
اجتماعی بود که از این تعداد  796نامه غیرمرتبط به این دستگاه ارجاع شده و مابقی پاسخ داده شد.
هاشمی با بیان اینکه  6هزارو  238نامه مردمی مربوط به سفر ریاست جمهوری در حوزه تعاون،کار و رفاه
اجتماعی استان فارس بوده که پاسخ داده شد،افزود :بیشترین نامههای سفر اخیر ریاست جمهوری به استان
فارس در این حوزه به ترتیب مرتبط با اشتغال،روابط کار و امور اجتماعی بوده است.
وی ادامه داد :بیشترین نامه های مربوط به سفر اخیر ریاست جمهوری در این حوزه به تعداد  5هزار و  199نامه
مربوط به حوزه اشتغال بوده است.

فارس رتبه دوم اجرای کشت قراردادی گندم

عصرمردم:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت :سطح کشت قراردادی گندم در این استان بالغ بر  35هزار
هکتار است و فارس بعد از خوزستان رتبه دوم در اجرای این طرح دارد.
مجتبی دهقان پور تصریح کرد :براساس پیش بینیهای صورت گرفته انتظار میرود بیش از  114هزارتن گندم
از این سطح برداشت شود.
به گفته وی؛ تعداد کشاورزان مشارکت کننده در این طرح بیش از چهار هزار نفر است و بر اساس قراردادهای
منعقده حدود  16هزارتن کود ازته ،فسفاته و پتاسه در اختیار کشاورزان قرار گرفت.
او با بیان اینکه براساس تفاهم نامه بین مجری طرح و صندوق بیمه کشاورزی تاکنون اطالعات بیش از 33
هزار و  500هکتار از سطح زیر کشت کشاورزان به صندوق بیمه ارسال شده است ،اظهار کرد 95 :درصد از
قراردادها در سامانه سیفا ثبت شده است .رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه کشت
قراردادی گندم برای اولین بار به صورت پایلوت در هفت استان کشور اجرا شده است ،ابراز کرد :امید است با
اجرای این طرح حفظ پایداری تولید در استان صورت بگیرد.

امام جمعه جدید شهر خاوران منصوب شد

مهر :حجت االسالم حاج شیخ یوسف جعفری به عنوان امام جمعه جدید شهر خاوران فارس منصوب شد.
جمعه این هفته طی مراسمی با حضور مسئوالن شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس امام جمعه جدید
خاوران معارفه خواهد شد.
این مراسم از ساعت  ٩صبح با حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به شهدای انقالب اسالمی شروع می شود و
بعد از آن مراسم تودیع و معارفه در سالن اجتماعات شهید سلیمانی به صورت رسمی دنبال می شود.
حجت االسالم صحراییان به مدت  ۶سال امامت جمعه شهر خاوران را به عهده داشت.
حجت االسالم یوسف جعفری پیش از این امامت جمعه شهر کنارتخته کازرون را برعهده داشته است.

شارژ "دامدار کارت" عشایر برای تامین علوفه

ایسنا :مدیرکل امور عشایر استان فارس اعالم کرد که "دامدار کارت" برای
تامین علوفه مورد نیاز دامداران تا سقف  ۵۰میلیون تومان شارژ خواهد شد.
روحالله بهرامی چهارشنبه  ۲۲دی در سفر به شهرستان نورآباد و در حاشیه
بازدید از اجرای طرح "دامدار کارت" بیان کرد :عشایر دامدار باید در سامانه
هویت گذاری کشور ثبت نام و تا  ۱۶۶راس و به ازای هر راس دام سبک مبلغ
 ۳۰۰هزار تومان در قالب تسهیالت زنجیره با بازپرداخت یک ساله از این
تسهیالت استفاده کنند.
مدیر کل امور عشایر فارس ،بهره وری و افزایش راندمان تولید را مهمترین
راهبرد سازمان امور عشایر ایران در دامداری عشایر دانست که دولت تمام قد
از آن حمایت میکند و با تامین نهادههای دامی وبا استفاده از ظرفیت اتحادیه
عشایری دامداران متحرک ایرانیان دام مولد عشایر صادر و سعی بر ارتقاء توان اقتصادی جامعه عشایری را دارد.
بهرامی با بیان اینکه خشکسالیهای بی سابقه در چند سال اخیر مشکالتی برای عشایر را در پی داشته ،گفت:
زندگی عشایر بستگی به طبیعت دارد و با توجه به این که  ۸۰درصد درآمد عشایر از دامداری است بنابر این توجه
جدی برنامه ریزی به این حوزه میتواند ،موثر باشد.
او افزود :در این راستا سازمان امور عشایر ایران با اقداماتی از قبیل تشکیل کمیته خشکسالی در مدیریت
بحران اقداماتی از قبیل خرید دام حذفی ،فراهم کردن زمینه صادرات ،تهیه علوفه برای دام مولد و خوراک
دام ،تسهیالت بانکی در قالب زنجیره گوشت قرمز و خشکسالی تخصیص به عشایر برای عشایر در نظر گرفته
که کمک شایانی به عشایرمی شود.
مدیرکل امور عشایر استان فارس با یادآوری اینکه دامداران میتوانند برای تهیه "دامدار کارت" به بانک
کشاورزی مراجعه کنند ،خاطرنشان کرد که شارژ این کارت به تعداد دام افراد بستگی دارد و تا سقف  ۵۰میلیون
تومان برای تامین علوفه مورد نیاز دامها ،شارژ خواهد شد.
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سرماخوردگی به مقابله با کووید  ۱۹کمک می کند

مهر :تحقیقات جدید نشان می دهد فعال شدن سلول های  Tدر سیستم ایمنی بدن از طریق
سرماخوردگی ممکن است از افراد در برابر کووید ۱۹محافظت نماید.
دکتر «ریا کوندو» ،سرپرســت تیم تحقیق از کالــج امپریال لندن ،میگوید« :قرار گرفتن در
معرض کروناویروس همیشه منجر به عفونت نمیشود ،و ما مشتاق به فهمیدن دلیل آن بودیم.
ما دریافتیم که میزان باالیی از ســلولهای  Tاز قبل موجود که توسط بدن هنگام آلوده شدن
به ســایر کروناویروسهای انسانی مانند سرماخوردگی ایجاد میشوند ،میتوانند در برابر عفونت
کووید  ۱۹نقش حفاظتی داشته باشند».
وی در ادامه افزود« :در حالی که این یک کشــف مهم اســت ،امــا تنها یک نوع محافظت
اســت ،و من تأکید میکنم که هیچکس نباید فقط به آن تکیه کند .در عوض ،بهترین راه برای
محافظــت از خود در برابر کووید  ،۱۹واکسیناســیون کامل ،از جمله دریافت دوز تقویت کننده،
است».
این مطالعه در ســپتامبر  ۲۰۲۰آغاز شــد ،زمانی که بســیاری از افراد نه به کووید  ۱۹مبتال
شــده بودند و نه واکســینه شده بودند ،و شــامل  ۵۲نفر در بریتانیا بود که با فردی که آلوده به
کروناویروس بود و در معرض آن قرار گرفته بود زندگی میکردند .شرکت کنندگان پس از قرار
گرفتــن در معرض این افراد آزمایش  PCRرا انجــام دادند .مجدداً چهار تا هفت روز بعد هم
این تست را انجام دادند.
نمونههــای خون آنها بین یک تا شــش روز پس از قرار گرفتن آنها گرفته شــد تا محققان
بتوانند سطح سلولهای  Tاز قبل موجود را که از عفونتهای سرماخوردگی قبلی وجود داشتند
را بررسی کنند .تیم تحقیقاتی میزان بسیار باالتری از این سلولهای  Tرا در  ۲۶نفری که مبتال
نشدند ،در مقایسه با  ۲۶نفری که آلوده شدند ،پیدا کردند.
برای محافظت در برابر عفونت کروناویروس ،ســلولهای  Tپروتئینهای داخلی ویروس را،
به جای پروتئین سنبله روی سطح ویروس که به اتصال آن به سلولهای انسانی کمک میکند،
هدف قرار میدهند.
به گفته محققان« ،مطالعه ما روشــنترین شــواهدی را ارائه میکند که تا به امروز نشــان
میدهد سلولهای  Tناشی از کروناویروسهای سرماخوردگی نقش محافظتی در برابر عفونت
کووید  ۱۹ایفا میکنند».

ترکیب چند دارو
به درمان سرطان ُکشنده پوست کمک می کند

مهر :یک کارآزمایی بالینی نشــان داده است که برای افراد مبتال به مالنوم پیشرفته ،ترکیب
دو داروی ایمونوتراپی می تواند مدت زمانی را که ســرطان آنها بدون پیشــرفت باقی می ماند
دو برابر کند .این درمان ترکیبی از دو دارویی اســت که به عنوان مهارکنندههای توقف سیستم
ایمنی شناخته میشــوند؛ یکی به نام  )nivolumab (Opdivoکه در حال حاضر درمان
استاندارد برای مالنوم پیشــرفته (نوعی سرطان پوست ُکشنده) است .دیگری relatlimab
که هنوز تأیید نشده است.
ایــن مطالعه بــر روی  ۷۱۴بیمار مبتال به مالنوما درمان نشــده که غیــر قابل جراحی بود
یا به ســایر نقاط بدن ســرایت کرده بود ،انجام شــد .محققان دریافتنــد بیمارانی که ترکیب
 Opdivo/relatlimabدریافت کردهاند ،معمو ًال دو برابر بیشتر از بیمارانی که Opdivo
به آنها داده شده بود ،بدون وخیم شدن بیماری شأن به زندگی ادامه دادند.
گروه دریافت کننده ترکیب دو دارو ،بیماری شأن به طور متوسط  ۱۰ماه بدون پیشرفت باقی
ماند ،درحالیکه در گروه فقط  ،Opdivoاین مدت  ۴.۶ماه بود.
پس از یک ســال ،حــدود  ٪۴۸از بیمارانی که در گروه دریافــت دو دارو بودند ،هنوز بدون
پیشــرفت بیماری بودند ،در مقابل  ٪۳۶از بیمارانی که تنها از  Opdivoاســتفاده میکردند،
بیماری شأن پیشــرفت نکرده بود .محققان دانشگاه تکزاس انتظار دارند درمان ترکیبی به یک
درمان استاندارد برای این سرطان تبدیل شود.

چه زمانی بودن کنار فرد بهبود یافته از کووید ۱۹
بی خطر است

مهر :طبق دستورالعمل های جدید ،افراد می توانند پس از گذشت  ۵روز از ابتال به کووید۱۹
در صورت استفاده از ماسک قرنطینه را ترک کنند.
دســتورالعملها همچنین میگویند که یک فرد میتواند  ۱۰روز پس از مثبت شدن آزمایش
کووید  ۱۹به روال زندگی معمول خود ادامه دهد .به گفته محققان ،بیماری افراد معمو ًال  ۱۰روز
پس از مثبت شدن آزمایش کووید  ۱۹شأن ،مسری نیست.
با این حال ،مانند ســایر بیماریهای عفونی ،زمان بهبــودی میتواند از فردی به فرد دیگر
متفاوت باشــد .اما کارشناسان توصیه میکنند که مردم دستورالعملهای بهروزرسانی شده اخیر
صادر شده توسط مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری را دنبال کنند.
بر اســاس این دستورالعمل ،کســانی که احتمال ابتالء به کووید  ۱۹را دارند یا بیماری شأن
تأیید شــده اســت باید به مدت  ۵روز کامل در خانه در قرنطینه بمانند ،که روز صفر اولین روز
ظاهر شدن عالئم یا روز مثبت شدن آزمایش برای افراد بدون عالئم است.
بــه گفته محققان ،روز اول عفونت اگر بیماری بدون عالمت باشــد ۶۰ ،درصد خطر انتقال
بیمــاری وجود دارد ،در حالی که در  ۵روز بعد ،حدود  ۱۰تــا  ۲۰درصد خطر انتقال وجود دارد.
بنابراین با گذشت زمان میزان ُمسری بودن کاهش مییابد.

واکسن HPV
بهترین راه پیشگیری از سرطان دهانه رحم

مهر :به گفته انجمن سرطان آمریکا ،سرطان دهانه رحم تنها سرطان زنانه است که می توان
از آن پیشــگیری کرد .محققان خاطرنشــان میکنند بهترین راه برای جلوگیری از این سرطان
تزریق واکسنهای ویروس پاپیلومای انسانی ( )HPVاست.
دکتر «جیمز آیکینز» ،رئیس انکولوژی زنان در مؤسســه ســرطان راتجرز نیوجرزی ،گفت:
«تقریب ًا اکثر موارد ســرطان دهانه رحم از  HPVسرچشــمه میگیرد ،کــه ابتدا باعث ایجاد
سلولهای پیش سرطانی میشود».
مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماریهای ایــاالت متحده توصیه میکند که کودکان دو دوز
واکســن  HPVرا در سنین  ۱۱یا  ۱۲دریافت کنند .میتوان آن را از سن  ۹سالگی نیز شروع
کرد .این واکســن همچنین برای بزرگساالنی که تا سن  ۴۵سالگی هنوز آن را تزریق نکردهاند
تأیید شده است ،اما زمانی که در سنین پایینتر تزریق میشود بهتر عمل میکند.
به گفته آیکینز« ،برای محافظت از خود ،به طور منظم آزمایش پاپ و آزمایش  HPVانجام
دهید ،چراکه میتواند تغییرات پیش ســرطانی را در سلولهایی که در نهایت به سرطان دهانه
رحم تبدیل میشود ،تشخیص دهد».
وی گفت« :ســبک زندگی نیز میتواند به پیشگیری از سرطان دهانه رحم کمک کند .وزن
مناسب ،فعالیت بدنی ،رژیم غذایی سالم و ترک سیگار در این زمینه مهم هستند».

نقش مبتالیان به اومیکرون فاقد عالمت
در گسترش سریع کرونا

مهر :دادهها نشــان میدهد افراد آلوده به ســویه اومیکرون که هیچ عالمتی ندارند ،قادر به
آلوده کردن افراد دیگر هستند.
دکتر «الرنس کوری» ،نویسنده ارشد این مطالعه از مرکز تحقیقات سرطان فرد هاچینسون،
گفت« :از آنجایی که ما شاهد گسترش سریع و جهانی سویه اومیکرون هستیم ،واضح است که
ما نیاز فوری به درک بهتری از پویایی انتقال این سویه داریم».
وی در ادامه میافزاید« :از آنجایی که بســیاری از افراد ممکن اســت بدون عالمت باشند،
ما همیشــه نمیتوانیم بدانیم که چه کســی ناقل ویروس است ،اما میدانیم که برای محافظت
از خود و کمک به جلوگیری از شــیوع بیشــتر چه کاری میتوانیم انجام دهیم :ماســک بزنید،
دستهای خود را بشویید ،از تجمعات در فضای داخلی بپرهیزید؛ و در اسرع وقت واکسن کامل
را دریافت کنید».
در یک مطالعه در آفریقا از آزمایش  PCRاز اواســط نوامبر  ۲۰۲۱تا  ۷دســامبر  ۲۰۲۱در
افراد بدون عالمت نشان داد که آنها  ۱۶درصد حامل ویروس هستند.
مطالعه بزرگتری نشان داد که  ۳۱درصد افراد مبتال فاقد عالمت بودند.
به گفته محققان ،مطالعات گذشته بر روی سویه های بتا و دلتا نرخ انتقال بدون عالمت بین
 ۱تا  ۲.۶درصد بود که  ۷تا  ۱۲برابر کمتر از سویه اومیکرون هستند.

مهر :محققان خاطرنشان می کنند که مانند سایر
مسائل سالمتی ،تغذیه خوب می تواند برای سالمت
چشم ها مهم باشد.
گلوکوم یا آب سیاه گروهی از بیماریهای چشمی
است که از طریق آســیب به عصب بینایی باعث از
دست دادن بینایی میشود .این بیماری دومین عامل
اصلی نابینایی است.
میوهها و ســبزیجات منابع خوبی از ویتامینهای
 Aو  Cو همچنیــن آنتی اکســیدان های لوتئین و
زآگزانتین هستند .این ویتامینها و آنتی اکسیدانها
میتوانند در برابر فشــار اکسایشــی مرتبط با آسیب
به عصب بینایی و ســایر بافتهای چشم در گلوکوم
نقش محافظتی داشته باشند.
مطالعهای که شامل  ۵۸۴زن بود نشان داد کسانی
که روزانه ســه وعده یا بیشتر میوه یا آبمیوه مصرف
میکردند ۷۹ ،درصد کمتر از کسانی که کمتر از یک
وعده میوه یا آبمیوه مینوشیدند ،در معرض ابتالء به
گلوکوم بودند.
سبزیجات پهن برگ یکی از آن سبزیجاتی هستند
کــه باید روی آن تمرکز کنید .به گفته این محققان،
تحقیقات ارتباطی بین مصرف کلم پیچ و اســفناج و
کاهش خطر ابتالء به گلوکوم نشان میدهد .خوردن
این گروه از ســبزیها بــا کاهش میــزان التهاب،
سرطان ،بیماریهای قلبی و حتی اختالالت چشمی
دژنراسیون ماکوال نیز مرتبط است.

تبیــان :خیلی از افرادی که بــرای کاهش وزن و
الغری تــاش میکنند احتما ًال بارها تجربه کردهاند
کــه گاهی مثــ ً
ا در یک مهمانی با دیــدن غذاها و
خوراکیهای وسوســه برانگیز مجبور میشــوند طی
یک جدال روانی و درونی ،انرژی زیادی صرف کنند
تا در برابر وسوسهشان مقاومت کنند و اگر در نهایت
موفق نشده و تسلیم شوند ،احساس گناه و اعتماد به
نفسی که افت کرده آزارشان میدهد.
این احساســات را با این مســئله همراه کنید که
رژیمتان را شکســتهاید و ُپرخوری کردهاید و فردای
آن روز میبینیــد کــه وزنتان اضافه شــده اســت؛
بنابراین چگونه میتوانید از احســاس گناه رها شده و
مغزتــان را دوباره جوری تنظیم کنید که انتخابهای
هوشمندانهتری داشته باشد؟
وقتی رژیم میگیریم چه اتفاقی در بدن
میافتد؟
رژیم گرفتن یعنــی محدودکردن خوردوخوراک و
این اتفاق از راههایی که پیشبینی نمیکردیم بر بدن
اثر میگذارد .وقتی غذاهایی که میخوریم را محدود
میکنیــم ،چندین اتفاق در بدنمــان میافتد .با رژیم
گرفتن ،سوختوســاز بدن ُکند شده و هورمونهایی
که احساس گرســنگی و سیری ما را تنظیم میکنند
دچار اختالل میشوند .در نهایت ممکن است به دام
ُپرخــوری بیفتیم که البته دلیــل آن ضعیف بودن یا
بیاراده بودن ما نیســت .بلکه این بدن ماســت که
ســعی دارد هر کاری بکند تا از گرسنگی که به خود
تحمیل کردهایم نجات بیابد.حتی زمانی که شما خیلی
هم درگیر یک رژیم الغری نیســتید ،این تصور که
بههرحال در رژیم هســتید میتواند باعث شود بیشتر
بخورید و وزن اضافه کنید .سپس برای تنبیه خودتان
وارد یک رژیم سختتر میشوید.
از نقطهنظــر تکاملی ،بدن ما در زمان گرســنگی
تالش میکنــد تا خودش را نجات دهد .بدن افرادی
که به دلیل رژیم گرفتن مکرراً در شــرایط گرسنگی
قرار میگیرند ،تالش میکند بیشــتر بخورد و بیشتر
ذخیره کند .بدن انسان دوســت ندارد وزن کم کند،

باشگاه خبرنگاران :اگرچه سیستم ایمنی ما محافظ
اصلی بدن برابر باکتریها و ویروسها است ،اما افراد
بیشتری در سراســر جهان از ضعف این سیستم رنج
میبرند؛ زیرا سیستم ایمنی آنها دیگر نمیتواند بین
ســلولهای سالم و ناســالم تمایز قائل شود و از این
رو نمیداند که به میکروارگانیســمها حمله کند یا به
بافتها و اندامهای آن ها.
تالشهــای تحقیقاتی بینالمللــی بزرگی برای
مبــارزه با این موضوع در حال انجام اســت .از جمله
ابتکاری که در موسســه فرانســیس کریک در لندن
مطرح شــد .به گونهای که «جیمــز لی» و «کاروال
ونوســا» کارشناســان جهانی ،گروههای تحقیقاتی
جداگانــهای را برای کمک به شناســایی علل دقیق
بیماریهای خودایمنی تشکیل دادهاند.
لی به روزنامه بریتانیایی آبزرور گفت« :تعداد موارد
خودایمنی از حدود  ۴۰ســال پیش در غرب شروع به
افزایش کرد .با این حال ،ما اکنون شاهد ظهور آنها
در کشــورهایی هســتیم که قب ً
ال چنین بیماریهایی
ایســنا :در میان افزایش موارد ابتال به کووید،۱۹-
بسیاری از کشورها امیدوارند بتوان با تزریق ُدز یادآور
واکسن ،سویه اُمیکرون را که منجر به افزایش شدید
آمــار مبتالیان شــده مهار کنند و تزریــق ُدز یادآور
واکســن کرونا را بــرای کادر درمان و شــهروندان
ســالخورده مبتال به چند بیماری زمینه ای از چندی
پیش آغاز کردند .درحالیکه واکســن های کووید۱۹-
میتوانند از افراد در برابر نوع شــدید بیماری و مرگ
ناشی از آن محافظت کند اما گاهی با عوارض جانبی
همراه هســتند که میتواند با عالئم خفیف تا متوسط
در افراد ظاهر شود .همچنین کارشناسان بر این باورند
که ُدزهای یادآور واکســن قطعــا با عوارضی بیش از
ُدزهای اولیه واکسن همراه نیستند.
کارشناســان توصیه می کنند که برای به حداقل
رســاندن این عوارض جانبی الزم اســت با رعایت
مواردی همچــون تعادل در رژیم غذایی ،نوشــیدن
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پیشگیری از ابتال به «آب سیاه»
با تغذیه سالم

آمادگی مغز
برای موفقیت در کاهش وزن

بنابراین مبارزه میکند.
دیدگاهتان را نســبت بــه رژیم گرفتن
تغییر دهید
مطالعات متعددی نشــان دادهاند رژیمهای سخت
و محدودکننــده در نهایــت منجر بــه افزایش وزن
میشــوند ،نه کاهش وزن؛ اما تحقیقاتی نیز نشــان
دادهانــد اعتمادبهنفس میتواند بر نتایجی که از رژیم
گرفتن کسب میکنید اثر بگذارد.
وقتی سعی میکنید احســاس گناهتان را کاهش
دهید و نسبت به غذاها و اندام خود تصور بدی نداشته
باشــید ،بهمرورزمان عادتهای سالمتری را در پیش
خواهید گرفت.
طرز فکر اشــتباه در مورد رژیم گرفتن به شــما
میگوید ارزش شــما بهعنوان یک انســان وابســته
به انتخابهای غذاییتان اســت؛ اگــر غذای بدی
میخورید پس حتم ًا انســان بد و ضعیف و بیارزشی

هستید .این شرایط میتواند شما را در سیکل معیوبی
از هیجانی خوردن گرفتار کند که موجب افزایش وزن
شده و اعتماد به نفستان را کاهش داده و در نتیجه به
هدف رسیدن را برایتان بسیار دشوار میکند.
چطور طــرز فکرتان را در مــورد رژیم
گرفتن اصالح کنید؟
تمرین کنید تا یاد بگیرید افکار منفیتان را متوقف
کنیــد و نکات زیر را بــه کار ببرید تا رابطهٔ بهتری با
غذا و تغذیهٔ سالم پیدا کنید.
 .به خودتان تلقین نکنید که بعضی از غذاها «بد»
هســتند .تمرکزتان را روی این بگذارید که یک غذا
چه احساســی به بدنتان میدهد ،نه اینکه طبق رژیم
غذایی که در آن هســتید خوب است یا نه .غذاهای
سالم به ما انرژی بیشتری میدهند و باعث میشوند
احساس بهتری داشته باشیم .حتی چیزی مثل بستنی
هم میتواند در چارچوب تغذیهٔ سالم قرار بگیرد .شما

راز شیوع بیماریهای خودایمنی
نداشته اند .به عنوان مثال ،بیشترین افزایش اخیر در
موارد  IBDدر خاورمیانه و شــرق آســیا بوده است؛
مناطقــی که قب ً
ال خیلی کم این بیماری را مشــاهده
کرده بودند».
بیماریهــای خودایمنــی از دیابت نــوع یک تا
آرتریــت روماتوئید ،بیماری التهابــی روده و مولتیپل
اســکلروزیس را شامل میشــود .در این بیماری ها،
سیستم ایمنی بدن به بافتهای سالم حمله میکند.
تنهــا در انگلیس ،حداقــل  ۴میلیون نفر به چنین
بیماریهایی مبتال شده اند و برخی افراد بیش از یک
بیماری دارند.
در ســطح بین المللی ،اکنون تخمین زده میشود
که موارد بیماریهای خودایمنی ساالنه  ۳تا  ۹درصد
افزایش مییابد .اکثر دانشــمندان بــر این باورند که

عوامل محیطی نقش عمدهای در این افزایش دارند.
لی در این رابطه گفت« :ژنهای انســان در چند
دهه گذشته تغییر نکرده اند؛ به این معنی که چیزی در
دنیای بیرون باید به گونهای تغییر کند که حساسیت
ما را به بیماریهای خودایمنی افزایش دهد».
این ایده توسط ونوسا حمایت شده و او به تغییراتی
در رژیم غذایی اشــاره کرده اســت که کشــورهای
بیشتری غذاهای ســبک غربی را میپذیرند و مردم
بیشتر فست فود میخرند.
غذای ناســالم فاقد برخی اجزای مهم مانند فیبر
اســت و شــواهد نشــان میدهند که ایــن تغییر بر
میکروبیوم فرد (گروهی از میکروارگانیسمها در روده
ما که نقش کلیدی در کنتــرل عملکردهای مختلف
بدن ایفا میکند) تاثیر میگذارد.

احتمالی
چگونگی پیشگیری از عوارض
ِ
واکسنهای یادآور کرونا
میزان کافی آب و خواب کافی ،سالمت خود را حفظ
کرد .همچنیــن عدم مصرف مواد الکلی ،خودداری از
اســتعمال ســیگار و عدم مصرف مواد غذایی ناسالم
توصیه می شود.
زمانیکه واکسیناســیون انجام می شــود بسته به
نوع واکســن نوع مختلفی از آنتی ژن ویروســی وارد
بدن می شــود .این آنتی ژنها به مفهوم تولید واکنش
آنتی بادی است و بنابراین هنگام حمله ویروس اصلی،
آنتــی بادی موجود در بــدن آن را خنثی می کند .از
آنجاییکه این واکنش بدن ما اســت ،بروز تب خفیف،

بدن درد و گلودرد چندان نادر نیست .این اثرات با ُدز
اول بیشــتر و پس از ُدز دوم نسبتا کمتر و حتی در ُدز
یادآور کمتر هم می شود.
عوارض جانبی متداول
تب ،ســردرد ،خستگی ،درد و ورم در محل تزریق
همچنان عــوارض جانبی رایج بــرای ُدزهای یادآور
هستند .به طور کلی ،این عوارض بسیار خفیف هستند.
نکاتی که قبل و بعد از تزریق ُدز یادآور باید رعایت
کرد:
 -از اقــدام به واکسیناســیون با معــده خالی و یا
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مغزیجات آجیلی و دانهها منابع خوبی از ویتامین
 Eهســتند که برای سالم نگه داشــتن سلولها و
محافظــت از آنها در برابر آســیب رادیکالهای آزاد
که میتوانند به بافتهای محافظ شــبکیه آســیب
برســانند ،مهم هســتند .همچنین ماهیها ،بهویژه
ماهی سالمون ،تن ،ساردین و هالیبوت ،دارای میزان
باالیی از اســیدهای چرب امگا  ۳هســتند که فشار
چشم مرتبط با گلوکوم را کاهش میدهند.
به عالوه مطالعهای در مجله چشم پزشکی بریتانیا
نشان داد افرادی که حداقل یک فنجان چای داغ در
روز مینوشــند در مقایسه با افرادی که چای مصرف
نمیکردنــد  ۷۴درصد کمتر در معرض خطر گلوکوم
بودند.
محققان همچنین مصرف شکالت ،موز ،آووکادو،
دانــه کدو تنبــل و لوبیا ســیاه را به خاطــر فواید
سالمتی شان برای چشم پیشنهاد میکنند.
افرادی که در حال حاضر مبتال به گلوکوم هستند
بایــد از غذاهایی که در ابتالء به ســندرم متابولیک،
چاقی ،مشــکالت فشــار خون و دیابت نقش دارند
اجتناب کنند .رژیم غذایی که به حفظ فشــار خون و
قند خون طبیعی کمک میکند به کاهش خطر ابتالء
به گلوکوم نیز کمک میکند.
مصــرف کالــری ســالم و محــدود کــردن
کربوهیدراتها نیز ممکن اســت فوایدی برای چشم
داشته باشند.

میدانید که اگر سه اسکوپ بستنی بخورید ،کمی بعد
احساس بیحالی خواهید کرد ،بنابراین میتوانید یک
اســکوپ بستنی بخورید اما از ذره ذرهٔ آن لذت ببرید.
این رفتار بهمرورزمان به نفع سالمتیتان خواهد بود.
 .غذاها را حذف نکنید ،اضافه کنید! محدودیت اثر
معکوس دارد و اگر خودتان را از غذایی محروم کنید،
دلتان بیشــتر آن را میخواهد؛ بنابراین اگر تمرکزتان
را روی افزودن غذاهایی بگذارید که احســاس خوب
به شــما میدهند ،مث ً
ال میوهها و سبزیهایی که به
گــوارش کمک میکنند و غالت کامل و پروتئین که
بیشتر سیر نگهتان میدارند ،روی این مسئله حساس
نخواهید شد که چه چیزهایی نمیخورید و از خوردن
چه چیزهایی محرومید.
محدودیت باعث میشــود از خوردنتان احســاس
رضایت نکنید و اغلب گرسنه باشید و خود کنترلیتان
را از دســت بدهیــد؛ بنابراین محدودیــت غذایی را
بهعنــوان راهی بــرای جبــران بدخوریهایتان در
نظــر نگیرید ،زیرا بــا این کار فقط زمینــه را برای
ُپرخوریهای بعدی فراهم میکنید.
 .گفتگوی منفی با خود را متوقف کنید .وقتی خوب
یا بد بودن خود را مستقیم ًا به انتخابهای غذاییمان
مرتبط میکنیم و همزمــان گرفتار یک رژیم غذایی
ســخت میشــویم ،خودمان را در معرض شکست و
احســاس گناه قرار میدهیم که حاصلش پرخوری و
بازهم احساس گناه بیشتر خواهد بود.
 .هــر روز تغییــرات مثبتی را که ایجــاد کردهاید
بنویسید (مث ً
ال بیشتر آب نوشیدن یا پیادهرویکردن)
و دست از اســتفاده از کلماتی مانند «خوب» و «بد»
برای توصیف انتخابهای غذاییتان و البته خودتان
بردارید.
در نهایــت چیــزی که شــما را بــه هدفتان در
کاهش وزن میرســاند ،تغییرات کوچک و تدریجی
در الگوهــای کلی تغذیهتان اســت .بــرای خودتان
محدودیت در نظر نگیرید و به رفتارهای سالم غذایی
و ورزش توجه کنید؛ هر چه فکر و ذهنتان درســتتر
کار کند ،بدنتان نیز سالمتر خواهد بود.

این تغییرات در میکروبیومها منجر به بیماریهای
خودایمنی میشــوند که تا کنون بیــش از  ۱۰۰نوع
آن کشــف شده است .این دو دانشمند تاکید کرده اند
که حساسیتهای فردی در ایجاد چنین بیماریهایی
دخیل است که شــامل بیماری سلیاک و لوپوس نیز
میشــود که باعث التهاب و تورم میشود و میتواند
باعث آسیب به اندامهای مختلف از جمله قلب شود.
لــی تاکید کرد کــه افزایش شــیوع بیماریهای
خودایمنی در سراســر جهان به این معنی اســت که
درمانهــا و داروهای جدید بیش از هر زمان دیگری
مورد نیاز هستند.
وی گفــت :در حــال حاضر هیــچ درمانی برای
بیماریهــای خودایمنی وجود ندارد کــه معمو ًال در
جوانان با تالش برای تکمیل تحصیالت ،اولین شغل
و تشــکیل خانواده ایجاد میشود .این بدان معنا است
کــه تعداد فزایندهای از مردم تحت عمل جراحی قرار
میگیرند یا باید تا پایان عمر تزریقهای منظم انجام
دهند.
پــس از مصرف غذاهای ســنگین ،ســرخ شــده یا
تند خودداری شــود .همچنین اســتعمال ســیگار و
نوشیدنی های حاوی کافئین توصیه نمی شود.
 وعده های غذایی کم حجم و به دفعات بیشــترداشته باشید.
 مقدار زیادی آب بنوشید .حفظ رطوبت بدن مهماست.
 مصــرف مواد مغــذی با تمرکز بــر پروتئین هاو مواد غذایی با هضم آســان مانند کشــک توصیه
می شود.
 مصــرف میزان کافی از میوه ها و ســبزیجاتتوصیه می شود.
 مواد غذایی حــاوی فیبر و پروبیوتیکها در رژیمغذایی گنجانده شود.
 مصرف غذاهای بســیار فرآوری شــده محدودشود.
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تاثیرات مضر و منفی توهين و تحقير نوجوانان

بیتوته :تحقیر کردن یک رفتار نامطلوب و
مخرب تلقی می شود .عده ای از والدین به صورت
ناخواسته در راستای ایجاد انگیزه در فرزند به انجام
رفتارهای تحقیرکننده روی می آورند .این عملکرد
از عدم آگاهی والدین از نحوه مناسب برقراری
ارتباط با نوجوان حاصل می گردد که زمینه را برای
شکل گیری مشکالت روانشناختی گسترده فراهم
می آورد .رفتارهای والدین در حوزه تقویت باورهای
نوجوان در برابر استعداد و توانایی های فردی نقش
چشمگیری دارد.
حقارت یک احساس ریشه دار در وجود انسان
تلقی می شود .مجموعه رفتارهای نوجوانان در آینده
از رفتارهایی شکل می گیرد که در دوره نوجوانی با
او برخورد شده است .لذا توهین و تنبیه نوجوان به
مثابه تحقیر کردن شخصیت او می باشد.
رفتارهای تحقیر کننده شخصیت
نوجوان
اکثر والدین ها به تأثیری که رفتارهایشان بر روی
شخصیت فرزند می گذارد ،مطلع نیستند .در حقیقت
آن ها از رفتارهای تحقیرکننده ای که شخصیت
نوجوان را متزلزل می سازد ،آگاهی ندارند.
از جمله رفتارهای تحقیر کننده شخصیت نوجوان
می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• نظارت افراطی بر رفتار های نوجوان
• تحمیل امور مختلف بدون توجه به استعداد
نوجوان
• تذکردهی های مکرر
• عدم اهمیت به تصمیمات نوجوان
• مقایسه و ارزیابی نوجوان با گروه همساالن
• بی توجهی به سخنان نوجوان
• انتظار بیش از حد توان
تحقیرکننده
رفتارهای
مهم ترین
شخصیت نوجوان

سخن گفتن با طعنه و کنایه
مؤثرترین روش برای گفت و گو با نوجوان،
سخن گفتن بدون طعنه و کنایه است .در واقع
رو راست بودن ،بهترین عملکرد در خصوص
برقراری ارتباط با نوجوان تلقی می شود .عده ای از
والدین برای رفع مشکل با نوجوان به دعوا روی می
آورند و قصد دارند با طعنه به صورت غیر مستقیم از
او انتقاد نمایند.
بهتر است برای رفع مشکل از تحقیر کردن و
انتقاد از نوجوان دوری کنید .در مقابل با گفت و گو
درباره رفتار ناپسند نوجوان ،جویای علت رفتارهای
بد و پیامدهای آن شوید.
در روند نصیحت کردن نوجوان ،رابطه ای که
از دوره طفولیت با فرد داشته اید ،تأثیرگذار است.
همچنین سبک فرزندپروری نیز نقش چشمگیری در
میزان تأثیرگذاری نصایح دارد.
بهره گیری از صفات نامناسب
یکی از رفتارهای توهین آمیز و تحقیرکننده
والدین ،بهره گیری از صفات یا الفاظ نامناسب اعم
از بی خیال ،کودن ،تنبل و بی لیاقت در صدا زدن
نوجوان است .این گونه الفاظ به صورت مستقیم
عزت نفس نوجوان را متزلزل می کنند.
والدین بر این باور هستند که برچسب زدن بر
روی نوجوان و صدا زدن او با الفاظ نامناسب ،فرد
را به انجام رفتارهای متفاوت ترغیب می کند .این
در حالی است که نوجوان به تدریج با پذیرفتن
صفات ،تحقیر می گردد.
انتقاد از رفتارهای نوجوان
اکثر افراد به موجب احساس تحقیر شدن و
شرمندگی از مورد انتقاد قرار گرفتن در جمع گریزان
هستند .از آنجایی که نوجوانان به تصور دیگران
درباره شخصیت فردی اهمیت بسزایی می دهند،
انتقاد کردن را به عنوان یک رفتار تحقیر کننده

شناسایی می نمایند.
در واقع نوجوانان با تصویرسازی مناسب در
ذهنیت دیگران ،در تالش شکل گیری عزت نفس
هستند .لذا زمانی که والدین از رفتارهای نوجوان در
جمع انتقاد می کنند ،به صورت مستقیم در تصویر
شخصیت نوجوان دخالت می کنند و به صورت
ناخواسته ضربه های غیر تحمل را به شخصیت او
وارد می سازند.
تأثیر توهین و تحقیر نوجوان در
حوزه های مختلف
حوزه اجتماع
هسته اصلی شخصیت هر فرد در دوره نوجوانی
تشکیل می شود .باور خود ارزشمندی حاکی از قائل
شدن احترام برای شخصیت فردی دارد.
در خصوص دستیابی نوجوان به باور خود
ارزشمندی ،سیستم آموزشی و اطرافیان به ویژه
خانواده دخیل هستند .نوجوان خود ارزشمند به
اهمیتی که در رشد خانواده و جامعه دارد ،یقین پیدا
می کند .بی شک چنین فردی نسبت به یک نوجوان
معمولی مزیت های بهتری برای جامعه دارد و از شر
قرار گیری در معرض آسیب های روانی -اجتماعی
مصون است.
در مقابل ،عدم دسترسی به باور خود ارزشمندی
سبب نهادینه شدن باور بی ارزشی و بی اهمیتی
در فرد می گردد .به مرور زمان با قدم نهادن در
بزرگسالی این احساس حقارت ،به صورت عقده
روانی بروز پیدا می کند و تعامالت فرد را در حوزه
اجتماع مختل می سازد.
حوزه ارتباطات
انسان ها به برقراری ارتباط با افراد دارای عزت
نفس تمایل دارند .عزت نفس حاکی از میزان ارزشی
دارد که هر فرد برای شخصیت خود قائل می شود.
نوجوانانی که برای شخصیت خود ارزش قائل

هستند ،در جست و جوی برقراری ارتباط با افراد
دارای عزت نفس باال می شوند .در مقابل یک
نوجوانی که از جانب اطرافیان در معرض سرزنش
و تحقیر قرار دارد ،به مرور زمان از ارزش بخشی به
خود دور می شود.
پیامدهای منفی توهین و تحقیر نوجوان
یکی از عوامل شکل گیری اختالالت روانی،
احساس حقارت در دوره نوجوانی است .فردی که از
عارضه اختالل روانی رنج می برد با مشکالتی نظیر
عزت نفس پایین ،افسردگی و تمایل به خودکشی
دست و پنجه نرم می کند.
سبک تربیتی که با بهره گیری از رفتارهای
توهین آمیز و تحقیرکننده همراه است سبب
شکل گیری شخصیتی خواهد شد که در کنار تحقیر
اطرافیان ،به صورت آشکار به بزهکاری می پردازد.
مهم ترین پیامدهای نامطلوب توهین و تحقیر
نوجوان شامل موارد ذیل می شود:
• استعمال دخانیات در خصوص کاهش تنش های
حقارت
• روابط جنسی خارج از چهارچوب شرع و پرخطر
• استرس
• اضطراب
• افسردگی
• کاهش عزت نفس نوجوان
• شکل گیری احساس ضعف و شکستگی
بهترین راهکارها در خصوص برخورد با
نوجوان
شرکت در جلسات خانواده درمانی
به موجب حساس بودن دوره نوجوانی ،لحن
گفتار ،نحوه عملکرد و رفتار والدین نیازمند مراقبت
ویژه است .یکی از روش های مناسب در راستای
برخورد با نوجوان ،پیروی از توصیه های روانشناس
در جلسات خانواده درمانی است .در این قبیل
جلسات ،راه حل هایی برای از بین بردن احساس
حقارت نوجوان و نحوه مناسب تعامل با فرزند ارائه
می گردد.
پرهیز از سلب آزادی نوجوان
یک نوجوان برای تعامل مناسب با دنیای بیرون از
خانواده نیازمند آزادی و استقالل است .سلب آزادی
از نوجوان به معنی اخذ بخش های مختلف زندگی
از او است .شما ملزم هستید به عنوان والدین برای
جلوگیری از شکل گیری رفتارهای توهین آمیز و
تحقیر کننده ،به نوجوان آزادی بدهید و به نظر های
مختلف او توجه نمایید.
در صورتی که برای تنبیه نوجوان تصمیم به
محدودسازی راه های ارتباطی گرفتید ،سعی کنید
مدت زمان دوره محدودیت را کاهش دهید .در واقع
با افزایش دوره محدودیت نوجوان ،راه های برگشتی
وی به گروه همساالن با مشکل مواجه می گردد.
لذا نوجوان برای بازیابی هویت فردی نیازمند
زمان می شود و احتمال شکل گیری صدمات جبران
ناپذیر فراهم می گردد.
عدم هدف قرار دادن عزت نفس نوجوان
نخستین مؤلفه ای که با تحقیر کردن نوجوان
دستخوش تغییر منفی می شود ،عزت نفس است.
بنابراین ،ضرورت دارد سبک فرزندپروری از هدف
قرار دادن عزت نفس نوجوان به دور باشد.
بهتر است بدانید زمانی که عالیق ،خواسته ها
و اهداف نوجوان را سرکوب می کنید 2به صورت
مستقیم عزت نفس او را هدف قرار داده اید.

خانواده؛ کانون مهر و مظهر عشق

کاظم حکمتآرا

انسانها در دل خانواده متولد می شوند ،مراحل رشد و تعالی را طی
میکنند و زندگی جدیدی را با اهداف متفاوت آغاز مینمایند و برای رسیدن
به اهداف خود همه استعدادهای خویش را به کار میگیرند .در عظمت
جایگاه خانواده ،این نهاد مقدس ،آیهای از آیات الهی است و همچون یک
درخت ریشهدار همگان را از ثمر و میوه خود بهرهمند میسازد .انسانهای
رشد یافته و کسانی که توانستند در جامعه بشری نقشی سازنده داشته
باشند ،در فضای تربیتی و انسانی و ایمانی و علمی و منطقی بزرگ شدند
و برای فرزندان الگوی عملی به حساب میآمدند.
شاید یکی از بهترین واژه ها برای تعریف خانواده این است که بگوییم
«خانواده کارخانه بزرگ انسانسازی» است .زیرا ،فردی که از دوران
مجردی فاصله میگیرد و به همراه انسان دیگری تصمیم میگیرند،
عظمتها و نعمتهای الهی را جلوهگر سازند ،کار بزرگی را برای بشریت
انجام دادهاند .گاهی وسعت فکری و انسانی و اخالقی آنقدر رشد کرده که
به اندازه یک تاریخ یا یک مکتب رشد میکند ،حماسه میآفریند و جاودانه
میشود و این گویای تربیتپذیری و واالیی سعه وجودی آنهاست.
زیبایی و وسعت پذیری انسان در همین دنیا آنقدر میتواند گسترش یابد
که ناگفتنی است .این افراد در همه فرهنگها ،مذاهب ،فرقهها و گروهها
وجود دارند و مجموعه آنها ،فرهنگ و تمدن را تشکیل داده است.
«ازدواج» به عنوان یک «میثاق فطری» یک وفاداری انسانی بشری
است که زمینه ساز رشد و شکوفایی نسل جوان ماست .خانواده از جوانان ما
انسانهایی فداکار ،پرتالش ،با شخصیت و متعهد می سازد .کانون خانواده
کمک میکند که جوان درک درستی از «خود» داشته باشد ،گنج های
درونی خود را بشناسد و اهداف و آرزوها و آرمانهای او را محقق سازد.
چنین افرادی به خود ،زندگی ،همسر و فرزندان امید میورزند و هر روز از
نو متولد میشوند .بسیاری از جوانان عزیز ما از این ترس دارند که نمیدانند
و نمیخواهند بدانند که:
زندگی در صدف خویش گهر ساختن است
در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است
مذهب زنده دالن خواب پریشانی نیست
از همین خاک ،جهان دگری ساختن است
امروز مسئله اساسی جوانان ما در امر ازدواج ،موضوع شغل و تحصیل
و مسکن و تناسب خانوادگی و همزبان بودن و امثال اینها نیست ،بلکه
نداشتن یک بینش و کنش و روش درست در اداره زندگی است .امروز در
بسیاری از ابعاد یک زندگی ،حتی کسانی که از رفاه باالیی هم برخوردارند،
مدیریت انسان مداری وجود ندارد .رفتارها و روشهای تربیتی به استخراج
گنجینه های فکری و اخالقی نمیانجامد ،ظاهرها و رنگ به رنگ درآمدن
و بال و پر دادن به انسان هایی که هویت روشنی ندارند و تمایلی هم برای
سازندگی نمیبینند ،باعث شده که پارهای از مردم یا همرنگ جماعت شوند
و یا از زندگی و سختیهای آن بنالند و ناراضی باشند و به فکر سازندگی
و تحول و از نو متولد شدن شب را به صبح نرسانند .میتوان خود را باور
کرد ،برای فردا برنامه و هدف داشت ،از همه ظرفیت ها بهره گرفت ،خطاها
و اشتباهات را جبران کرد ،سنگهای بزرگ را کنار گذاشت که انسان را
سنگین میکند ،اما مصمم نمیسازد .از حاال تا هفته آینده  ۱۶۸ساعت باقی ﺟﺪول 400-2523
مانده است ،این طور نیست...؟
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بیتوته :قدیمی ترین آتشــکده یزد ،آتشــکده ی ورهرام نام دارد که با
قدمتی بیش از  1500ســال گردشگران زیادی را به خود جذب می کند .این
آتشکده واقع در خیابان آیت اهلل کاشانی می باشد و هر ساله مراسمات مذهبی
زرتشتیان در این آتشکده برگزار می شود.
چیزی که ما از آن به عنوان آتَش یا تَش میشناســیم انرژی گرمایی و
نور است که هنگام واکنش شیمیایی آزاد میشود و حاصل سوختن یا احتراق
یک شی میباشد .اما کلمه آتش بسیار فراتر از آن چیزیست که ما می دانیم.
در ایران باســتان ،آتش ،یک نام مقدس شمرده می شد .به گونه ای که
نه تنها پادشاهان بلکه عموم مردم نیز آن را مقدس می شمردند.
مردمان ایران باســتان اعتقاد داشــتند که خداوند را باید در روشــنایی
ها جســت و جو کــرد یا در جایی کــه بتوان نور را مشــاهده کرد ،خدا هم
همان جاست.
اعتقادات قلبی آنان به خداوند باعث شد تا به نیروی ماوراء متوسل شوند
و به فراتر از چیزی بروند که عقل آن را قبول می کند .اینگونه شد که در ایران
باستان برای نزدیک شدن و پرستیدن و نیایش خداوند به آتش روی آوردند.
اما باید بدانیم که تنها با شــعله ور کــردن آتش و به دور آن گرد آمدن
نیایش حاصل نمی شد.
مردمان دوران باســتان با انجام مراســم های خاص و باشکوه اقدام به
ســتایش خداوند می کردند .به طوری که در کتاب اوســتا درباره کلمه آتش
صحبت شــده و از آن به عنوان آتّر و آثّر نام برده شــده که در معنای لغوی
فارسی میانه ،معنی آدور و آتّخش است.
آتش پرستی در ادیان های مختلف
در بسياري از دين ها ،آتش تجلي يک خدا است .نيايش آتش ،اصل و
ريشــه ی هند و اروپايي دارد .در هند خداي آتش ،آگني نام دارد که شباهت
آن بــا واژه ايگنيــس التيني به معناي آتش قابل توجه اســت .ايندرا خداي
هندويي با ريشه آريايي ابتدا يک آذرخش – خدا بود.
در يونان هســيتا ايزدبانوی آتــش خانگی ،هفائيســتوس ايزد آتش و
آتشفشــان ها و هليوس ايزد خورشيد بوده است .در روم باستان ،وستا خداي
آتش و در چين ،جورونگ روح آتش بوده است .در ليتواني خداي آتش اگنيس
سزونتا نام داشت.
در آشــور و بابل آتش دو ايزد بزرگ داشــت جيبيل فرزند آنو آسمان و
نوســکو پيام آور بعل ايزد آســمان .در مصر آتش ،تطهيــر کننده بود .اولين
نشانه نيايش آتش در دوران تاريخي ايران مربوط به نقش برجسته کورانگون
فارس متعلق به دوره ايالمي اســت ،در اين نقش برجسته پايه اشتعال آتش
حجاری شده است.
آتش ورهرام یا همان آتش بهرام ،مراســمی در ایران باســتان بوده که
دارای پانزده آتش زمینی و یک آتش آســمانی بوده اســت .آتشپرســتی یا
آگنی هورتا (در لغت به معنی پرستاری از آتش) یکی از آداب و رسوم مذهبی
هند باستان است که در دین بودایی جایگاه ویژهای دارد .آگنیهورتا در زمان
طلوع و غروب آفتاب به نیت پاکسازی روان انجام میگیرد.
در آگنی هورتا ،نمازگزار نخســت خود را با آب پاک میساخت ،آن گاه
در برابر آتش مقدس ایستاده ،سرودها و نیایشهای آتش را میخواند .گاهی
نمازگزاران تمام شب را در برابر آتش میایستادند و به سرود خواندن مشغول
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آتشکده ورهرام
قدیمی ترین آتشکده در یزد

بودند که به آن آگنی ســایانا گفته میشد .قربانی کردن در برابر آتش نیز که
ریشه در اوستا دارد در سانسکریت ،آگنیستومه نامیده میشد.
انواع آتش های آیینی ایران باستان
آتــش ورهرام ،آتش آدوران ،آتــش دادگاه و آتش مینوی از انواع آتش
های آیینی ایران باســتان نامیده می شــود .از بین ایــن آیین ها ،آیین آتش
ورهرام از اهمیت بیشــتری برخودار اســت .چرا که این آتش بیش از 1500
سال قدمت دارد ،از پلیدی ها دوری می کند و با دروغ و ریا و تباهی می جنگد.
زرتشــتیان این باور را داشتند که قدرت جذب آتش ورهرام از سایر آتش ها
بیشتر اســت و خداوند هر گاه به زمین می آید در ابتدا با این آتش ارتباط بر
قرار خواهد کرد.
ورهرام که در معنی لغوی به معنای پیروزمند اســت به این دلیل به نام
آتش نامگذاری شــده که به باور زرتشتیان ،آتش ،نه تنها جنگجویی برای
مقابله با تاریکی اســت ،بلکه از لحاظ معنوی هــم جنگجویی پیروز در برابر
شر و پلیدی است.
آتش ورهرام در ایران باستان

آتش آیینی در کیش زرتشــتی و در افسانه های
آتش ورهرام واالترین ِ
ایرانی ،نگهبان همهٔ آتشهای جهان بهشــمار میآید .آتش ورهرام دارای دو
جزء می باشــد :آتش زمینی و آتش آســمانی که آتش زمینی دارای  15مورد
می باشد.
 15آتش زمینی شامل :آتشدان پادشاه ،استاندار ،فرماندار ،ارتش ،پیشوای
دین درویش ،زرگر ،کوزه گر ،آجرســاز ،رنگرز ،ضرابخانه ،آهنگر ،اسلحه ساز،
نانوا ،تقطیر ،چوپان و مرده سوز است.
آتش آسمانی هم که از اهمیت زیادی برخوردار بوده ،که خاموش شدن
این آتش ،برابر با خاموش شدن و از بین رفتن دین همراه است.
این مراســم بین شاهان ساسانی نیز رواج داشــته و آنان قبل از به تاج
گذاشتن هر پادشــاه با پای پیاده به مکانی که به آن آتش ورهرام می گویند
می رفتند و اقدامات تاج گذاری در آن مکان انجام می شد.
نحوه انجام این مراسم (آتش ورهرام) به گونه ای بوده که این آتش باید
 1128بار تطهیر می شده و مراسم نیایش آن حدودا یکسال طول می کشید.
انجام این مراســم در حکومت ساسانی رواج داشته .به گونه ای که قبل

7
از به تخت نشســتن هر پادشاهی با پای پیاده به مکانی که باید مراسم انجام
می شــد می رفتند و در آنجا به عبادت و نیایش می پرداختند تا پادشــاهان به
هنگام جنگ با روانی نیرومند و ارادهای اســتوار برای کسب پیروزی ،پای به
میدان مبارزه بگذارند.
آتشکده ورهرام در ایران
یزد ،یکی از قدیمی ترین بافت های تاریخی ایران می باشــد که شاید
در نگاه اول ،جذاب به نظر نرســد؛ امابه قــدری جاذبه های تاریخی دارد که
نگاه هر گردشــگر را به خود جذب می کند .یکی از قابلیت های این شــهر،
همزیســتی مسالمتآمیز ادیان مختلف در آن است؛ این مسئله را میتوان از
وجود بناهای مختلف مذهبی در آن شهر متوجه شد.
اولین جاذبه این شــهر ،ســاختمان آتشکده یزد اســت که خودنمایی
میکند .آتشکده یزد که آن را بانامهای دیگری همچون آتشکده ورهرام یزد
و آتشــکده بهرام یزد نیز میشناسند که مکانی برای انجام مراسمات مذهبی
زرتشتیان می باشد و هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می کند.
آتشکده ورهرام در یزد واقع در خیابان «آیتاهلل کاشانی» است.
قدمت تاریخی آتشــکده ورهــرام در یزد به بیش از  1500ســال قبل
اختصاص دارد اما ســاخت این آتشکده در  80ســال گذشته صورت گرفته
اســت .آتشی که در درون آن می ســوزد به  1500سال پیش برمی گردد که
هنوز روشن مانده و خاموش نشده است.
این آتشــکده در واقع ،آتش فروزهای است از آتش آتشکده کاریان در
الرســتان که به عقدای یزد آورده شد و نزدیک به  ۷۰۰سال در آنجا روشن
نگه داشــته شد؛ سپس در ســال  ۵۲۲از عقدا به اردکان منتقل شد و نزدیک
به  ۳۰۰سال نیز در اردکان یزد روشن بود تا اینکه در سال  ۸۵۲از اردکان به
یزد نقل مکان کرد .جابهجایی این آتش در یزد نیز ادامه داشــت؛ نخست در
محلهای به نام «خلف خان علی» در خانه یکی از موبدان بزرگ به نام «موبد
تیرانداز آذرگشســب» نگهداری میشد و در سال  ۱۳۱۳ه.ش ،پس از ساخته
شدن این آتشکده ،به درون آن برده شد.
آتشــکده ورهرام که مکانی مقدس برای زرتشتیان است و چون برای
پاکیزگی و طهارت اهمیت قائل می باشــند پس برای ورود به این آتشــکده
باید قوانین و آداب آن را رعایت کنید .از جمله مواردی که باید برای ورود به
آتشکده رعایت شود شامل موارد زیر می شود:
 -1هنگامی که افراد وارد می شــوند باید کامال تمیز و پاکیزه باشــند و
همچنین بهداشت فردی را رعایت کنند.
 -2بانوان هنگامی که عذر شرعی دارند نمی توانند وارد شوند.
 -3بانوان برای پوشــش سر خود از روسری سفید استفاده کنند و آقایان
هم برای پوشــش ســر خود باید از کاله سفید اســتفاده کنند و همچنین از
پوشــیدن لباس های تیره خودداری کنند و به هنگام ورود حتما کفش های
خود را در بیاورند.
اگر تا به حال وارد این آتشکده شده اید می بینید که آتش را درون مجمر
بزرگی از جنس برنز نگه داری می کنند.
در این آتشکده ،یک نفر مسئول روشن نگه داشتن آتش می باشد که به
آن «هیربد» می گویند .هیربد ،در روز باید چند قطعه چوب خشــک را درون
آتش بیاندازد تا مانع خاموشی گردد.
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آگهی اطالع از ثبت طالق غیابی
آقای نوروزعلی انصاری فرزند محمدحســین ،مجهــول المکان ،در
راســتای ماده  65آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده با توجه به
عدم حضور شــما در این دفترخانه و نیز عدم تأثیر نصایح و مساعی
ســردفتر جهت اصالح ذات البین؛ به اطالع می رساند :طالق شما با
خانم بهنــاز قدمی دهنوی در این دفترخانه به ثبت رســید و صیغه
طالق جاری شد .لذا علقه زوجیت فی مابین شما ساقط گردید.
/5944م الف
سردفتر رسمی ثبت طالق  43شهر سروستان
حسین هاشمی تزنگی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311034007364مورخ مورخ  1400/9/30هیأت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ندا وطنی فرزند حسن به
شماره شناســنامه  52صادره از شیراز به شماره ملی 2299519831
در ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مســاحت  149/00مترمربع پالک
فرعی  5497از  2086اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  81فرعی
از  2086اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی اداره
اوقاف 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 اول1400/10/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/23 :
/4588م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی
به یکدیگر احترام بگذاریم

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  140060311035004865مــورخ  1400/10/20موضوع
پرونده کالسه شماره  1400114411035000359هیأت 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 محمدهادی نیک بخت اردکانی به شــماره
شناســنامه  389کدملی  2549801342صادره از سپیدان فرزند علی
در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مســاحت
 349/65مترمربــع به پالک  9/3760مفروز و مجزی شــده از پالک
 9/82باقیمانده واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه
 3خریداری از مالک رســمی آقای عباسعلی خسروی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه 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 اول1400/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/9 :
/5943م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034007130مورخ  1400/9/23هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ایرج حســن پور فرزند
عبدالرحمان به شماره شناســنامه  32صادره از جویم به شماره ملی
 2511813130در ششــدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت 320/55
مترمربع پالک فرعی  13217از  2083اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  20فرعی از  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک
رسمی محمد فخرپور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/23 :
/4584م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

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  140060311035004860مــورخ  1400/10/19موضوع
پرونده کالسه شــماره  1400114411035000203هیأت 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 فاطمه قاسمی به شــماره شناسنامه 2472
کدملی  2291346350صادره از شیراز فرزند محمد در ششدانگ یک
درب باغچه با بنای احداثی در آن به مســاحت  6971/26مترمربع به
پالک  7/15199مفروز و مجزی شــده از پالک  7واقع در فارس بخش
 3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای

عوض نوبخت قالتی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار 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 ،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 اول1400/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/9 :
/5945م 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  140060311035004556مــورخ  1400/10/6موضوع
پرونده کالســه شــماره  1399114411035000818هیأت 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 سکینه ولی پور یادکوردی به شماره
شناســنامه  50کدملی  4269742569صادره از گچســاران فرزند
عبدالحسین در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  200مترمربع
به پالک  10/5837مفروز و مجزی شــده از پــاک  10/1216واقع در
فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک
رسمی آقای عباسعلی اقبالی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره 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 اول1400/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/9 :
/5942م 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  140060311035004582مــورخ  1400/10/6موضوع
پرونده کالسه شــماره  1399114411035000794هیأت 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 ابراهیم دوکوهکی به شــماره شناســنامه 29
کدملی  2299306511صادره از شــیراز فرزند اردوان در ششــدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  287/77مترمربع به پالک  9/3759مفروز
و مجزی شــده از پالک  9باقیمانده واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای حاجی دوکوهکی و
محمد نوری و عبدالخالق اکرام محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/9 :
/5941م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311034006588و 1400603110340006587مورخ
 1400/9/21هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شــیراز ناحیه  2تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای
حسن عســکری فرزند عسکر به شماره شناسنامه  77و شماره ملی
 6559909840صادره از خاوران و خانم زهرا عســکری فرزند سلمان
به شماره شناسنامه و ملی  6550090350صادره از شیراز هر کدام در
سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  201/40مترمربع
پالک فرعــی  13218از  2083اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی آقایان
علی زارعی و علیرضا زارع محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره 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 اول1400/10/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/23 :
/4581م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311034007084مورخ  1400/9/21هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای علی شــیروانی شــیری فرزند شــنبه علی به
شماره شناســنامه  5700صادره از شیراز به شماره ملی 2570566349
در ششــدانگ اعیانی یکباب خانه به مســاحت  175/09مترمربع پالک
فرعی  6073از  2082اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  135فرعی از
 2082اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی اداره اوقاف
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص 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 اول1400/10/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/23 :
/4574م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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تجارت در دوره صفویه

بیتوته :همه می دانیم که دوران صفویان ،یکی از مهم ترین دوران
تاریخی ایران می باشــد .ایران در ایــن دوره در بهترین و کامل ترین
و پیشــرفته ترین حالت خود به لحاظ سیاســی و اقتصادی بوده است.
در دوران صفویه حیات اقتصادی ،سیاســی ،فرهنگی و اجتماعی ایران
دوران رو به رشــدی را به خود دید و این رشــد به حدی بود که شاید
بتوانیم ادعا کنیم که بعد از فتح ایران ساســانی توسط اعراب مسلمان
بیشــترین اثر و نقش را در تاریخ ایران اســامی صفویان ایفا کردند،
نقش و اثری که همیشــه و همیشــه بر پیکر این سرزمین کهن ،باقی
ماند و خواهد ماند.
رونق تجارت و رونق شــهر و شهر نشــینی زمینه را برای رونق
اقتصادی ایران در این دوران به راحتی فراهم کرد و باعث شد تا اوضاع
تجارت ایران در آن زمان ،جان بگیرد و روز به روز رشد کند.
در ادامه این محتوا ســعی داریم تا درباره اوضاع تجارت در دوران
صفویان صحبت کنیم و بررســی کنیم که این سلسله چگونه توانسته
بود با برنامه ریزیهای مختلف و اقتدار و هوشمندی ،مسیر تجارت ایران

موضوع تمام تمرکز دولت صفوی بــر این بود که بتواند در بازار اروپا،
جایگاه خاص خودش را بیابد و بتواند انواع ابریشم خالص ایرانی ،فرش
ایرانی و ســایر تولیدات ایران را به این بازار برســاند .چرا که این فکر
عمال باعث می شــد تا ایران تجارتی بیــن المللی را تجربه کرده و در
زمینــه تولید و توزیع و صادرات انواع محصوالت تولید داخلی ،یکه تاز
عرصه تجارت جهانی باشــد .در این زمان ،دولت صفوی از ایلیت های
ارامنه اســتفاده می کرد تا بتواند تســلط کافی بر روی روال تجارت در
اروپا را داشته باشند.
ارزشــی که تجارت داخلی و خارجی در دوران صفوی داشت ،در
هیچ کدام از دوران تاریخی ایران مشاهده نمی شود ،جالب است بدانید

بر علت شد تا روابط تجاری ایران شکل قدرتمندتری را به خود بگیرد.
مهم ترین اخالق اجتماعی که در دوران صفوی بر روی رواج آن تاکید
می شــد ،اتحاد بود ،چیزی که تا قبل از صفویان هیچ گونه اثری از آن
در بافت این سرزمین دیده نمی شد.
به بیانی ســاده ،با تشــکیل دولت صفوی و رسمی کردن مذهب
تشیع توسط شاه اسماعیل ،حکومت متمرکز و مستقلی در ایران برقرار
شــد که در نتیجه ی این حکومت متمرکز ،امنیت و تســهیالت بسیار
ویژه ای هم از جانب شاهان صفوی به ویژه شاه عباس اول در کشور
برقرار شــده بود و این تســهیالت راه را برای فعالیت های بازرگانان
داخلــی و خارجی هموار نموده و به دنبال آن ،تجارت ،به ویژه تجارت

را تا این حد هموار سازد.
ابعاد مختلف تجارت در دوران صفوی
تجارت در دوره صفویه ویژگــی ها و فاکتورهای های خودش را
داشــت که یکی از مهم ترین این فاکتورهــا رقابت با بزرگترین دولت
اســامی معاصر و همســایه یعنی دولت عثمانی بــود .عالوه بر این

که در راس تمامی شــاهان صفوی نیز ،شاه عباس بود که این موضع
برایش از اهمیت زیادی برخوردار بود و توانسته بود به خوبی نیز از پس
این چالش برآید.
در زمــان صفویان ،انقالب صنعتی فرانســه شــکل گرفته بود و
اروپایی ها به دنبال تایید و جلب نظر شرقیان بودند و این موضوع مزید

ابریشم در بهترین حالت ممکن ،شکوفا گردید.
خیلی از شــهرهای بزرگ و کوچک ایــران در دوران صفویه به
کانــون تجارت انــواع محصوالت و تولیدات داخلی تبدیل شــدند که
از جمله این شــهر ها می توانیم به مــواردی همچون اصفهان ،تبریز،
اردبیل ،گیالن و غیره اشاره نماییم.

نقش اصفهان؛ پایتخت صفویان در تجارت چه بود؟
همه می دانیم که پایتخت صفویان شــهر زیبــای اصفهان بود،
شــهری که مهد هنر و آثار هنری است ،شهری امن که مامن صفویان
و اندیشه های نو و فعالیت های اقتصادی و سیاسی قدرتمند آن ها بود.
با توجه به جایگاه اصفهان در دولت و سلســله ی صفویان ،واضح بود
که بزرگ ترین مبدا تجارت برای صفویان همین شهر بود و از آنجایی
که اصفهان در مرکز کشور قرار داشت ،تمامی محموله ها و کاروان های
تجاری نیز از این شــهر عبور می کردند و این شــهر یکی از مهم ترین
نقاط در تجارت صفویان معرفی می شد ،شهری که تمامی تجار اروپایی
از جــال و جبروت آن زمان ،در کتب تاریخی مختلف ،تعاریف زیادی
را ارایه داده اند.
مهم اســت بدانید که حیات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه
ایران در دوران صفویان تار و پودهای مختلفی داشــت که یکی از این
تار و پودهای اصلی ،تجارت ابریشم بود .تجارتی که تا مدت ها توانسته
بود ایران را یکه تاز صادرات ابریشــم در بازار جهانی آن زمان معرفی

کند و تجار ایرانی در این زمینه از ارج و قرب خاصی نیز برخوردار بودند.
بــه هر حال صفویان یکی از مهم تریــن دوران تاریخی ایران بودند و
شاید تنها دورانی بودن که ایران از هر جهت در رفاه و صلح و پیشرفت
نسبی برخوردار بود.

آشنایی با چاپ کالقه ای یا باتیک؛ قدیمی ترین هنر چاپ سنتی
بیتوته :چاپ کالقه ای که یک نوع روش چاپ بر روی پارچه
است از قدیمی ترین انواع هنر چاپ سنتی می باشد .این هنر چاپ
از قدیم االیام تا به امروز در کشورهای آسیایی از قبیل ایران ،اندونزی،
تایلند ،سریالنکا و هند کاربرد دارد .مهم ترین مراکز تولیدکننده ی این
هنر ،شهرهای تبریز و اسکوی آذربایجان می باشند .در این شهرها به
این هنر ،کالقه و باتیک که واژه ای اندونزیایی است می گویند.
چاپ کالقه ای به این صورت است که با استفاده از واکس و
عملیات های رنگرزی ،طرح و رنگ مورد نظر را روی بر روی پارچه پیاده
می کنند .عموما بیشترین پارچه ای که در این هنر چاپ ،مورد استفاده
قرار می گیرد پارچه ابریشم است .یکی از مهم ترین شاخصه های این
هنر این است که تمام تار و پود پارچه ،آغشته به واکس می شود و در
نتیجه هر دو روی پارچه ،به طور یکسان ،منقوش به طرح و رنگ
می شوند.
برای رنگ های به کار رفته در این هنر نیز ،عموما از رنگ های

و پیه استفاده می کنند.
این چاپ سنتی ،انواع مختلفی دارد و طی چند مرحله انجام می شود.
همچنین ،این نوع چاپ ،با استفاده از ابزارها و وسایل مخصوص و
مختلفی انجام می گیرد که یکی از مهم ترین آن ها ابزاری به نام تیان
می باشد .این ابزار ،یک وسیله فلزی به مانند قیف نازک است .قلم مو،
مهر و کارگاه چوبی ،از دیگر تجهیزات و ابزار این هنر چاپ می باشند.
از دیگر ویژگی های این هنر چاپ سنتی ،داشتن روش های چاپ
متنوع است که از جمله ی آن می توان به روش های چاپ مستقیم-
برداشت با شابلون ،نقاشی روی پارچه ی ابریشمی ،تار عنکبوتی،
قلم مویی ،چاپ بدون رنگرزی و چاپ باندا یا پیچشی اشاره کرد .استاد
گنجینه ،از معروف ترین اساتید ایرانی است که در این سبک ،فعالیت
دارند.
از مهم ترین تولیدات و صنایعی که با استفاده از هنر چاپ کالقه ای
تولید و به بازار عرضه می شود می توان به محصوالتی همچون روسری،

به همین دلیل وسایل مورد نیاز چاپ کالغه ای به سه دسته زیر
تقسیم بندی شده اند:
• ابزار مورد نیاز برای آماده سازی پارچه :اتو و میز اتو ،ریسمان
یا طناب ،گیره های لباس ،سوزن و قیچی ،ظرف مسی کوچک برای
جوشاندن زاج ،میز کار ،قاب چوبی یا همان چهارچوب برای کشیدن
پارچه و میخ و چکش
• ابزار مورد نیاز برای ساخت مهر :انواع میخ و چکش ،تخته های
سه الیی ،کمان اره مویی ،سنجاق های ته گرد ،طرح های کاغذی،
چسب ،دسته چوبی و گیره
• ابزار مورد نیاز برای اجرای نقش :برای اجرای نقش ،وسایل و
ابزارهایی همچون اتو ،میز کار ،منبع حرارتی ،پاتیل های رنگرزی،
منگنه یا همان غلتک های داغ ،ظرف مسی برای داغ کردن ماده ی
مقاوم ،اسفنج مرطوب و ظرف های مخصوص برای شستشوی پارچه
با بنزین نیاز می باشد.

زده اند از بین برود .برای این کار الزم است پارچه ،در مدت زمانی
مشخص ،در آب ولرم ،خیس بخورد.
• سپس ،پارچه را به مدت  2تا  3ساعت در زاج سفید قرار می دهیم
تا پارچه ،رنگ پذیر شود .به این کار در اصطالح ،دندانه کردن پارچه
می گویند .این کار برای تثبیت و رنگ پذیری بیشتر الیاف پارچه است.
• سپس پارچه را خشک می کنیم.
• چین و چروک های پارچه را با اتو از بین می بریم.
• برای اینکه این پارچه در چاپ استفاده شود تور ارگانزا را به پارچه
ابریشمی می دوزیم.
آماده کردن مهر یا قالب
آماده سازی مهر یا قالب در چاپ کالقه ای در دو مرحله ،انجام
می گیرد که عبارتند از:
• مرحله اول :ابتدا نقش مورد نظر را روی یک کاغذ نازک یا
کاغذهای روغنی ترسیم می کنیم.

گیاهی هستند که از مهم ترین آن ها می توان به رنگ های گیاهی
روناس ،اسپرک ،پوست انار و زردچوبه اشاره نمود .یکی از زیبایی ها و
ویژگی های منحصر به فرد این هنر چاپ ،ایجاد رگه های رنگی است.
در حین عملیات رنگرزی بر روی پارچه ،واک ها شکسته می شوند و
از این شکست ها ،رنگ ها به پارچه نفوذ پیدا می کنند که سبب ایجاد
این رگه های رنگی زیبا در پارچه می شوند.
چاپ کالقه ای چیست؟
در واقع هنر چاپ کالقه یا کالغه ای ،یک هنر رنگرزی غیر مستقیم
بر روی انواع پارچه است که در آن ،از مهر و ماده ای مقاوم ،برای
طراحی و تزئین پارچه های ابریشمی و سایر پارچه های نازک و ظریف،
استفاده می کنند .ریشه اصلی این هنر که در آن از ماده ای مقاوم
استفاده می کنند به کشورهای جنوب غرب آسیا برمی گردد .در کشور
ما به جای این ماده مقاوم از مواد دیگری همچون ،صمغ ،موم ،پارافین

رومیزی ،شال و شال گردن و پارچه های ابریشمی اشاره کرد .در حال
حاضر این محصوالت به کشورهای مختلفی همچون آلمان ،آمریکا،
ترکیه ،ترکمنستان و آذربایجان صادر می شوند.
انواع چاپ کالقه یا باتیک
به طور کلی این هنر چاپ سنتی به سه دسته چاپ مهری ،چاپ
بدون مهر و چاپ تلفیقی تقسیم می شود .چاپ بدون ُمهر خود به سه
دسته چاپ تار عنکبوتی یا ت ََرک موم ،چاپ گره خورده یا پیچان و کوک
زدن و نقاشی تقسیم می شود.
در میان انواع چاپ های کالقه ای ،چاپ بدون مهر مثل چاپ
گره خورده از قدمت و سابقه بیشتری ،نسبت به سایر انواع این چاپ
برخوردار است.
ابزار و وسایل مورد نیاز برای چاپ کالقه ای
برای این نوع چاپ ،به ابزار و وسایل مختلف و زیادی نیاز دارید.

مواد و مصالح مورد نیاز برای چاپ کالقه ای
این هنر چاپ سنتی ،عالوه بر ابزارهای زیاد و متنوع ،به مواد و
متریال های خاصی هم نیاز دارد که از جمله ﺁن ها می توان به پارچه های
ابریشم تک رنگ ،پارچه های توری یا ارگانزا ،ماده ی مقاوم از قبیل
صمغ ،موم ،پارافین ،سقز ،پیه و ،...صابون ،رنگ های مخصوص پارچه،
نفت یا بنزین ،زاج ،آب ،نخ ،چسب و روزنامه یا کاغذهای باطله اشاره
کرد.
مراحل تولید چاپ کالقه ای به چه صورت است؟
به طور کلی ،تولید تمام انواع چاپ های کالقه ای شامل دو مرحله ی
اصلی هستند که عبارتند از:
آماده کردن پارچه ابریشمی
این مرحله خود شامل مراحل زیر می باشد:
• در ابتدا پارچه را خوب می شوییم تا موادی که در کارخانه به آن

• مرحله دوم :کاغذ منقوش به طرح را بر روی یک تخته ی سه الیی
می چسبانند.
سپس باید این تخته ،بریده شود که برای این کار به ابزارهایی
چون ،کمان اره مویی ،سوهان فلزی ،درفش ،مته دستی ،چکش ،میخ
سایه پنج و سنجاق ته گرد نیاز می باشد .بعد از ایجاد طرح روی این
تخته ،باید این تخته بر روی تخته ی صاف دیگری که اندازه ی آن
بزرگتر از طرح است چسبانده شود .با این کار ،یک طرح برجسته به
ضخامت یک تخته سه الیی ،بر روی یک تخته صاف ایجاد می شود.
در نهایت باید متذکر شویم چاپ کالقه ای دارای رنگ های مختلف
و نقش های متنوع است که بر روی پارچه های ظریف ،انجام می گیرد.
عموما پارچه هایی که در این چاپ سنتی مورد استفاده قرار می گیرند
دارای نقش های انتزاعی هستند اما می توان هر گونه طرح و نقشی را
بر روی آن ها اجرا نمود.
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 ۳۲فوتی جدید کرونا در کشور
 ۲۰۸۹بیمار دیگر شناسایی شدند

بنابــر اعــام وزارت بهداشــت ،در طــول
 ۲۴ساعت  ۲هزار و  ۸۹بیمار کووید  ۱۹در کشور
شناسایی شدند و متاسفانه  ۳۲بیمار نیز جان خود

را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،از روز سه شــنبه تا دیروز
 ۲۲دی ماه  ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی

تشــخیصی ،دو هزار و  ۸۹بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی که  ۲۸۴نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۲۱۲هزار و  ۳۸۷نفر رسید.
متاســفانه در طــول  ۲۴ســاعت ۳۲ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۱۳۱هزار و  ۹۷۲نفر
رســید .خوشــبختانه تاکنون  ۶میلیون  ۵۶هزار
و  ۶۳۳نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند.
یــک هــزار و  ۵۳۳نفر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخشهــای مراقبتهــای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۴۳میلیون و  ۶۹هزار و  ۹۰۴آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

وضعیت شکننده شیوع کرونا در فارس
ثبت  ۵مرگ و  ۹۵ابتالی جدید

ایســنا :علیرغم تداوم ثبات در آمار  ۲رقمی
تعداد مبتالیان روزانه و همچنین آمار تک رقمی
مرگ بیمــاران مبتال به کرونا در فارس ،مقامها
و کارشناسان بهداشتی اســتان این وضعیت را
شــکننده توصیف کرده و نسبت به لزوم رعایت
کامل شیوهنامههای بهداشتی تاکید دارند.
طــی  ۲هفته اخیر ،اســتان فــارس همانند
بســیاری از نقاط کشــور شــاهد کاهش قابل
توجــه آمار مبتالیان و فوت شــدگان روزانه در
وضعیت شیوع کروناویروس بوده است به طوری
که ،تعداد مبتالیان شناســایی و پذیرش شــده
در بیمارســتانهای این اســتان همچنان اعداد
زیــر  ۱۰۰نفر و تعداد فوتیها آمار تک رقمی را
تجربه میکند.
در عیــن حــال ،مســئوالن بهداشــتی و
متخصصان و کارشناسان این حوزه ،با اشاره به
روند کاهشی نگران کننده رعایت پروتکلهای
مرتبط با شــرایط شــیوع کروناویروس در این
استان و قدرت سرایت و شیوع سویه اُمیکرون،
نسبت به شــکننده بودن وضعیت کنونی هشدار
داده و در خصــوص احتمــال افزایــش تعداد
مبتالیان ابراز نگرانی کردهاند.
بــه گزارش ایســنا و براســاس آخرین آمار
اعالمی از سوی دانشــگاه علوم پزشکی شیراز،
تعداد تستهای انجام شــده مولکولی و سریع
تشــخیص کروناویــروس در شهرســتانهای
زیرمجموعه این دانشگاه تا صبح چهارشنبه ۲۲
دی  مــاه به عدد یک میلیون و  ۸۶۳هزار و ۱۰۰

تست رسیده که منجر به شناسایی  ۵۱۴هزار و
 ۶۲۶بیمار مثبت شده است.
طی  ۲۴ســاعت (روز سه شــنبه تا دیروز)
 ۹۵بیمار جدید در مراکز درمانی ویژه کرونا در
فارس بستری شده و تعداد کل بیماران بستری
در بیمارســتانهای استان به  ۴۰۶بیمار مثبت
و مشــکوک دارای عالیم رســیده است که از
این تعداد ۷۵ ،بیمار به دلیل وخامت شــرایط
جســمی ،در بخش های  ،ICUمراقبت های
ویژه درمانی دریافت می کنند.
براســاس این آمار ،متاســفانه در این مدت
پنج هم اســتانی دیگر در اثر این بیماری جان
خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان
ناشــی از کووید  ۱۹از ابتدای شیوع بیماری تا

کنون به هفت هزار و  ۴۴۰نفر رسید.
همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون
 ۵۰۵هزار و  ۶۹۹هم استانی مبتال به کووید۱۹
بهبود یافته که از بیمارستان ها ترخیص شده و
یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.
در حال حاضر مجموع تعداد ُدز تزریق شده
واکســن کرونا در شهرستان های زیرمجموعه
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی
درمانی شــیراز با احتساب سه ُدز ،به  ۶میلیون
و  ۹۰۸هــزار و ُ ۳۳۷دز رســیده کــه از
ایــن تعــداد ســه میلیــون و  ۲۵۳هــزار
و ُ ۴۶۲دز نوبت اول ،دو میلیون و  ۹۵۹هزار و
ُ ۶۹۳دز نوبت دوم و  ۶۹۵هزار و ُ ۱۸۲دز نوبت
سوم واکسن بوده است.

زمین لرزه ای به بزرگی  ۶.۸ریشتر آالسکا را لرزاند.
به گزارش ایســنا ،سازمان زمین شناسی آمریکا ( )USGSاعالم کرد
که زمین لرزه ای به بزرگی  ۶.۸ریشتر در حدود  ۷۱کیلومتری شرق-جنوب
شرق "نیکولسکی" ،آالسکا را لرزاند.
بر اســاس گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا ،بزرگی اولیه این زمین
لرزه  ۶.۷ریشتر برآورد شده بود.
همچنیــن خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که این زمین لرزه در عمق
 ۲۲.۳کیلومتری زمین رخ داده است.

انفجار و آتشسوزی در یک کارخانه مواد شیمیایی
در "ممفیس" آمریکا

در پی وقوع انفجار و آتشسوزی در یک کارخانه مواد شیمیایی در شهر
ممفیس واقع در ایالت تنسی آمریکا ،دو تن زخمی شدند.
به گزارش ایســنا ،به گفته مقامات آتش نشان محلی ،آتش و دود ناشی
از این انفجار تا کیلومترها دورتر از این کارخانه نیز قابل مشاهده بوده است.
بــه گفته یکی از مقامات آتش نشــان محلی ،در پــی وقوع این حادثه
یــک تن به بیمارســتان منتقل و یک تن دیگر نیــز در محل حادثه مداوا
شده است.
بر اساس گزارش ها ،بیش از  ۱۰۰آتش نشان برای مهار آتشسوزی در
محل حادثه حضور داشتند.
به گزارش ایســنا به نقل از نیوز  ۳چنل ،ســازمان آتش نشــانی محلی
اعــام کرد ماده شــیمیایی کــه در ایــن کارخانه تولید می شــده خطر
زیست محیطی ندارد.

سقوط بالگرد امداد در پنسیلوانیای آمریکا

مقامات محلی ایالت پنسیلوانیا در آمریکا روز سه شنبه از سقوط بالگردی
حامل یک کودک بیمار در "دالویر کانتی" واقع در این ایالت خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،گزارش ها حاکی است ،هر چهار سرنشین این بالگرد
زنده هستند .یکی از مقامات پلیس محلی در صفحه توییتر خود نوشت :تنها
یکی از خدمه این بالگرد جراحات جزیی داشته است.
گزارش ها حاکی است که این بالگرد در حال انتقال یک کودک از ایالت
"مریلند" به بیمارستان کودکان "فیالدلفیا" بوده است.
بــه گفته یکی از مقامات محلی ،پس از ســقوط این بالگرد ،کودک به
سالمت از طریق وسایل نقلیه زمینی به بیمارستان منتقل شده است.
همچنین بر اســاس گزارش ها ،این بالگرد در مقابل یک کلیسا سقوط
کرده است.
به گزارش ایســنا به نقل از ســی ان ان ،تاکنون علت دقیق وقوع این
حادثه مشخص نیست.

فارس
رئیس کل دادگستری فارس اعالم کرد؛

نجات  ۴محکوم به اعدام با حصول سازش
در استان فارس

رئیس کل دادگســتری فارس از حصول ســازش در چهار فقره پرونده
قتل عمد و نجات چهار محکوم به قصاص در نیمه اول دی ماه سال جاری
در استان فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت االســام والمسلمین کاظم موسوی
از حصول ســازش در چهار فقره پرونده قتل عمــد و نجات چهار محکوم
به قصاص در نیمه اول دی ماه ســال جــاری در حوزه های قضایی خنج،
داراب ،شــعب  ۴۲ویژه زندان و  ۷۶ویژه استان خبر داد و گفت :به تأسی از
ســیره اهل بیت (ع) و با رأفت و گذشت خانواده های اولیاء دم ،تالش  های
مســئوالن قضایی فارس ،اعضا و کارکنان توســعه حل اختالف و داوری
اســتان و با کمک معتمدین و ائمه جماعات در حــوزه های قضایی خنج،
داراب و شعب  ۴۲ویژه زندان و  ۷۶ویژه استان چهار محکوم به قصاص از
چوبه دار رهایی یافتند.
وی با قدردانی از تالش های صورت گرفته افزود :توســعه حل اختالف
اســتان همواره در مســیر اعتالی فرهنگ عفو و گذشــت در جامعه گام
برداشتهاند ،چرا که صلح و ســازش از دیدگاه شرع مقدس اسالم ارزش و
مرتبه بسیار واالیی دارد و در آیات متعدد قرآن کریم و روایات متعدد نیز به
این امر مهم اشاره شده است.

سرقت از منازل به روش بیهوش کردن افراد
در فارس تکذیب شد

رئیس مرکز اطالع رســانی پلیس فارس با اشاره به کلیپ صوتی و متن
منتشــر شده در بین شــهروندان تعدادی از شهرستان های استان مبنی بر
بیهوش کردن افراد در منزل و ســرقت اشــیاء و لوازم مسکونی گفت این
موضوع صحت ندارد و کذب محض است.
ســرهنگ حمید افرامن در گفت و گو با خبرنــگار پایگاه خبری پلیس،
بیان کرد :در پی انتشــار کلیپ صوتی و خبری در فضای مجازی مبنی بر
اینکــه افرادی به بهانه فروش پتو یا پارچه و متر کردن قواره پارچه ها وارد
منزل شهروندان می شوند و پس از آن با بیهوش کردن صاحب خانه اقدام
به ســرقت اشــیاء کم حجم و با ارزش می کنند بررسی موضوع در دستور
کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود :در بررسی های تخصصی و استعالم از سامانه پلیس مشخص
شد که چنین اخباری صحت ندارد و کذب است.
سرهنگ افرامن با بیان اینکه شهروندان به شایعات فضای مجازی توجه
نکننــد و هرگونه اخبار صحیح را از ســایت های مجاز و معتبر دنبال کنند،
به مردم شریف استان فارس توصیه کرد به افراد ناشناس ،غریبه و مشکوک
که به عنوان دوره گرد اقدام به فروش کاال می کنند اعتماد نکرده و تحت
هیچ شرایط و بهانه ای آنان را به منزل خود راه ندهند.
رییس مرکز اطالع رســانی از شــهروندان درخواســت کرد درصورت
مشــاهده افراد یا خودروهای ناشناس و مشــکوک که در اطراف منزل یا
محل کســب آنان پرســه می زنند ضمن ثبت مشــخصات ظاهری فرد و
خودرو ،مراتب را از طریق تلفن  110به پلیس گزارش کنند.

توقیف تانکرحامل سوخت قاچاق
در الرستان

بین الملل
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آتشسوزی در محله فقیرنشین شمال شیلی

آتشسوزی در محله ای فقیرنشین در شهر "ایکوئیک" واقع در شمال
شیلی ،دستکم  ۱۰۰خانه را ویران و دهها خانواده را بیخانمان کرد.
به گزارش ایســنا ،در پی این حادثه ،دود ســیاه وسیعی آسمان شهر را
فراگرفت.
از آنجــا که معابر باریــک محله مانع از ورود خودروهای آتشنشــانی
به دل آتش میشــد ،آتشنشــانان با پای پیاده وارد محل شــدند .آنها
همچنیــن برای مهــار آتش با مشــکالتی از جمله تأمیــن آب مورد نیاز
کامیونهایشان مواجه شدند.
شــهرداری شهر ایکوئیک در حال آمادهســازی سرپناه اضطراری برای
افراد بیخانمان شده در اثر آتشسوزی است.
به گزارش یورونیوز ،علت آتشســوزی تاکنون مشــخص نشده و هنوز
اطالعات بیشتری از مصدومان احتمالی این حادثه در دست نیست.

سقوط جنگنده اف 16-نیروی هوایی تایوان
در دریا و ناپدید شدن خلبان

یک فروند جنگنده آمریکایی نیروی هوایی تایوان در جریان یک سانحه
هوایی در دریا سقوط کرد و خبری از سرنوشت خلبان آن در دست نیست.
بــه گزارش گــروه بینالملل خبرگزاری فارس ،رســانهها از ســقوط
یــک فروند جنگنــده «اف »۱۶-نیروی هوایی تایــوان در دریا در جریان
یک ماموریت آموزشی خبر دادند.
به نوشــته روزنامه «وال اســتریت ژورنــال» این حادثــه بعد از ظهر
روز سهشــنبه به وقت محلی رخ داد و طی آن یک فروند جنگنده اف۱۶-
نیروی هوایی تایوان نیم ساعت پس از بلند شدن از باند فرودگاه یک پایگاه
هوایی در جنوب غربی جزیره در دریا سقوط کرد .وزارت دفاع تایوان از قطع
ارتباط خلبان این جنگنده با بــرج مراقبت و عدم رویت هیچگونه پرش با
چتر نجات در جریان این سانحه خبر داد.
این دومین ســانحه هوایی برای ارتش تایوان در ماههای اخیر اســت.
وزارت دفاع تایوان از اعزام تیمهای جســتوجو بــرای یافتن خلبان این
جنگنده خبــر داده و رئیس جمهور تایوان نیز دســتور اکید صادر کرده تا
تحقیقات در زمینه این سانحه صورت گیرد.
این حادثه در حالی رخ داد که ارتش تایوان با تشــدید فشارهای ارتش
چین مواجه است .چین در سال گذشته بیش از  ۹۰۰هواپیمای نظامی را به
نزدیک جزیره تایوان فرستاده است.
تحلیلگران نظامی ،خلبانان تایوان را بــه عنوان بهترین خلبانان جهان
قابل ستایش میدانند .یکی از خلبانان تایوانی جنگنده اف ۱۶-هفته گذشته
در طــول رزمایش نظامی بــه خبرنگاران گفت که نیــروی هوایی جزیره
 ۲۴ساعت شــبانه روز فعال اســت و اغلب خلبانان را مجبور میکنند که
در نیمه های شــب یا صبح زود از زمین بلند شوند تا هواپیماهای چینی را
رهگیری کند.

فرمانده انتظامی الرســتان از توقیف تانکــر حامل  34هزار و  500ليتر
گازوئیل قاچاق به ارزش  7ميليارد و  500ميليون ريال خبر داد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار
داشــت :در راستای طرح مبارزه با قاچاق ســوخت و با هدف جلوگیری از
هدر رفت سرمایه های ملی ،ماموران انتظامی هنگام نظارت بر خودروهای
عبوری در محور الرســتان-بندرعباس به یک دســتگاه كاميون تانکردار
مشکوک شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وی با بیان اینکه در بازرسی از این كاميون  34هزار و  500لیتر گازوئیل
قاچاق کشف شد ،افزود :ارزش سوختهاي مكشوفه برابر نظر کارشناسان
 7میلیارد و  500میلیون ریال برآورد شده است.
فرمانــده انتظامی الرســتان با بيان اينكه در این رابطــه راننده پس از
تشــکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شــد ،از مردم خواســت در این
خصوص هرگونه اخبار و اطالعات را از طريق سامانه  110در اختيار پليس
قرار دهند.

فروشنده کود تقلبی در شیراز  ۳.۴میلیارد ریال
جریمه شد

ایرنا :اداره کل تعزیرات حکومتی فارس اعالم کرد :فروشنده کودهای
شیمیایی تقلبی در شیراز براساس حکم یکی از شعب این اداره به پرداخت
سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال جریمه محکوم شد.
در مطلــب روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان فارس
از قول مدیر کل این تشــکیالت آمده اســت :این کودهای تقلبی شامل
 ۱۲۰۰کیسه بود که از یک واحد صنفی فروش بذر و کود در شهر شیراز
کشف شد.
غالمرضا ســاالری گفت :پیرو دریافت گزارشــی مبنــی بر فروش
کود شــیمیایی تقلبی از یک واحد صنفی در شهر شیراز ،پرونده ای برای
بررسی موضوع در اداره کل تعزیرات فارس تشکیل شد.
وی با اشــاره به احضار متصدی این واحد صنفی به تعزیرات حکومتی
افزود :با توجه به حساســیت موضوع بیش از  ۱۲۰۰کیسه کود مکشوفه
از این واحد صنفی توقیف شــد و نمونه هایی برای بررســی به سازمان
جهاد کشاورزی اســتان فارس ارسال و نهایتا بنا به نظر کارشناسان این
سازمان ،تقلبی بودن کودهای مکشوفه محرز و مسلم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس بیان کرد :با تکمیل تحقیقات
و احراز تخلف این واحد صنفی ،شــعبه رســیدگی کننده حکم به معدوم
کردن کودهای توقیفی و جریمه ســه میلیــارد و چهارصد میلیون ریالی
متهم پرونده صادر کرد.

کشف گنج یاب قاچاق در مرودشت

جانشــین انتظامی مرودشت از دســتگيري  2نفر و کشف یک دستگاه
گنجیاب خارجی قاچاق بــه ارزش یک میلیارد و  200میلیون ریال در این
شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرهام عســکری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح این خبر اظهار داشت :ماموران پاسگاه انتظامی درودزن هنگام
گشتزنی در ســطح حوزه استحفاظی به يك خودرو رانا مشكوك شدند و

آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي با بيان اينكه در بازرسي از اين خودرو یک دستگاه گنجياب خارجي
قاچاق به همراه متعلقات کشــف و راننده و سرنشــين نيز دستگير شدند،
تصريح كرد :برابر نظر كارشناســان ارزش اموال مكشــوفه یک ميلیارد و
 200میلیون ريال برآورد شده است.
جانشــین انتظامی شهرســتان مرودشــت بــا بيان اينكــه متهمان
پس از تشــکیل پرونده بــه مراجع قضایی معرفی شــدند ،افزود :برخورد
قاطــع بــا ســوداگران میــراث فرهنگــی در دســتور کار انتظامی این
فرماندهي است.

کشف  54کیلو ترياك در عمليات مشترك پليس
فسا و کهگیلویه و بویراحمد

فرمانده انتظامي فســا از توقيف یک دســتگاه موتورســیکلت و كشف
 54كيلــو ترياك در عمليات مشــترك پلیس اين شهرســتان و اســتان
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
با اعالم این خبر اظهار کرد :در راســتاي طرح مبارزه با ســوداگران مرگ،
ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان کهگیلویه و بویراحمد با اقدامات
فني و تخصصي مطلع شــدند فردي با يك دستگاه موتورسیکلت در حال
انتقال ترياك از شهرســتان استهبان به فسا اســت كه موضوع به صورت
ويژه در دســتور كار افســران پليس مبارزه با مواد مخدر اين شهرســتان
قرار گرفت.
وي افــزود :ماموران انتظامی شهرســتان فســا پــس از هماهنگي با
مقــام قضایي به محور مذكور اعزام شــدند و موتورســیکلت مورد نظر را
شناسايي و دستور ايست را صادر كردند.
فرمانده انتظامي فســا با بيان اينكه راكب بدون توجه به ايســت پليس
متواري شــد ،تصريح كرد :ماموران انتظامي پس از طي مسافتي تعقيب و
گريز با اقدامات فني و تخصصي موفق شدند موتورسيكلت را توقيف كنند.
سرهنگ قسام با اشاره به اينكه در بازرسي از راكب و زين موتورسيكلت
 54كيلو مواد مخدر از نوع ترياك كشف شد ،خاطر نشان كرد :متهم (راكب)
پس از تشکیل پرونده روانه دادسرا و از آن طريق روانه زندان شد.

دستگيري  79متهم تحت تعقیب در شیراز

فرمانده انتظامي شيراز از دســتگيري  79متهم و محکوم تحت تعقيب
طي  72ساعت در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در راستای اجراي حكم قضایي مبني بر دستگيري محكومان متواري
و تحت تعقيب و به جهت حساســيت موضــوع و ممانعت از قانون گريزي
هنجارشــكنان اجتماعي ،اين ماموريت به صورت ويژه در دســتور كار اين
فرماندهي قرار گرفت.
وي ادامه داد :ماموران پليس اين شهرستان با انجام کارهاي اطالعاتی
و پليسي موفق به شناسايي مخفيگاه اين افراد در نقاط مختلف شهر شيراز
شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان شــیراز بــا بيان اينكــه در این خصوص
مأموران انتظامي با هماهنگي دستگاه قضایي طي چند عمليات غافلگيرانه
موفق شــدند  79نفــر از محكومان و متهمان متــواري و تحت تعقيب را
دســتگير كنند ،گفت :افراد دستگير شــده براي انجام مراحل قانوني روانه
دادسرا شدند.

كشف  8کیلو تریاک در شیراز

فرمانده انتظامي شــیراز از كشف  8کیلو تریاک و دستگيري  2متهم در
يكي از محلههاي اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،افزود:
مأمــوران کالنتری  12فخر آباد با اقدامات فني و تخصصي مطلع شــدند
افــرادی در منزل اقدام به خرید و فروش مواد مخدر به صورت گســترده
میکنند كه موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :مامــوران با هماهنگــی مقام قضایی به محــل مورد نظر
اعزام شــدند و در بازرســي از آن منزل 8 ،کیلو مواد مخدر از نوع تریاک
كشــف كردنــد و در اين خصــوص  2متهــم دســتگير و تحويل مرجع
قضایي شدند.

توقيف موتورسيكلتها و كشف ترياك

فرمانــده انتظامی داراب گفت :با توقيف يك دســتگاه موتورســيكلت
 42كيلو و  700گرم ترياك كشف شد.
ســرهنگ عليرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بــا اعالم این خبر بيان كرد :مأموران انتظامي ايســت و بازرســي قالتويه
هنگام نظارت بر محورهاي خاكي منتهي به شهرستان داراب به  2دستگاه
موتورسيكلت مشكوك شدند و دستور ايست را صادر كردند.
وی افزود :راكبان بدون توجه به ايســت پليــس متواري و پس از طي
مســافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي موفق شــدند با اقدامات فني و
تخصصي هر دو موتورسيكلت را توقيف كنند.
فرمانــده انتظامــی داراب بــا بيــان اينكــه در بازرســي از راكبان و
زين موتورســيكلتها  42كيلو و  700گرم ترياك كشف شد ،تصريح كرد:
قاچاقچيان پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شدند.

کشف ماینرهای قاچاق به همراه متعلقات مربوطه
در الرستان

فرمانده انتظامی الرســتان از کشف  8دســتگاه ارز ديجیتال قاچاق و
متعلقات مربوطه به ارزش  2میلیارد و  500میلیون ریال در این شهرستان
خبر داد.
ســرهنگ داود امجــدی در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
بــا اعالم جزئیات این خبــر بيان كرد :ماموران کالنتری 13شــهر لطیفی
الرســتان با اقدامات فني و تخصصي موفق به شناســایی محل نگهداری
و اســتفاده از دســتگاههای اســتخراج ارز دیجیتــال در منزلــی در این
شهرستان شدند.
وی بیان داشــت :مامــوران انتظامی ضمن هماهنگی بــا مقام قضایی
به محل مورد نظر اعزام شــدند و در بازرســی از آن محل  8دستگاه ماینر
و متعلقات مربوطه که به صورت غیرمجاز از برق شــهری استفاده میکرد
را کشف کردند.
فرمانده انتظامی الرســتان با اشــاره به اینکه در این خصوص یک نفر
دســتگیر و تحویل مراجع قضایی شد ،افزود :برابر اعالم کارشناسان ارزش
ماینرهای قاچاق  2میلیارد و  500میلیون ریال برآورد شده است.
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پنجشنبه  23دی    1400

 10جمادی الثانی 1443

Jan 13، 2022

سال بیست و    هفتم

شماره 7390

در پی تغییر ساختار وزارت صمت مطرح شد؛

تغییر ساختار بعد از  ۱۰سال بالتکلیفی دردی را درمان نمیکند
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تعیین نشدن
شــرح وظایف و اختیــارات وزارت صنعت ،معدن و
تجارت با گذشــت  ۱۰سال از ادغام این وزارتخانه،
گفت :ابتــدا باید تکلیف وزارت صمت مشــخص،
شــرح وظایف آن قانونــی و در مجلس مصوب و
همچنین حدود وظایف آن از وزارت جهاد کشاورزی
مشخص شود و در گام بعدی سازمانهای توسعهای
بازتعریف شوند.
به گزارش ایســنا ،اخیرا از ساختار جدید وزارت
صنعت ،معــدن و تجارت (صمت) رونمایی شــده
کــه در آن برخی معاونتها حــذف و برخی ادغام
شــدند که از جمله آنها میتوان بــه انتقال مرکز
ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری
و صنایع دستی ،حذف مرکز برنامه ریزی و نظارت
بر دخانیات ،حذف ســازمانهای توسعهای از بخش
سیاستگذاری و اضافه شدن معاونتهای جدید مثل
صنایع ورزشی و خالق اشاره کرد ،اما یک کارشناس
اقتصادی معتقد است خأل اساسی در این وزارتخانه،
نبود قانون تشــکیل که قرار بوده شــش ماه بعد از
ادغام تهیه شــود اما با گذشت  ۱۰ســال از ادغام
وزارتخانه هنوز خبری از آن نیست و در این شرایط
تغییر ساختار وزارت صمت به جز ایجاد سردرگمی و
بههمریختگی امور و چارچوبهایی که همه به آن
عادت کرده بودند ،کاری از پیش نمیبرد.
حســین حقگو در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
ادغــام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در
ســال  ،۱۳۹۰تصریح کرد :در این راســتا یک ماده
واحد تصویب شــد که بر اساس آن مقرر شد ظرف
شش ماه شــرح وظایف و اختیارات این وزارتخانه
تعیین شــود ،اما بعد از  ۱۰سال هنوز چنین چیزی
تهیه نشده که این موضوع باعث شگفتی است.
وی با بیان اینکه این وزارتخانه  ۱۰ســال بدون
مشــخص شــدن هدف ،وظایــف ،ماموریتها و
اختیارات در حال فعالیت است ،اظهار کرد :برخالف
ســایر وزارتخانهها ،روی ســایت وزارت صمت به
همین ماده واحده ،شــرح وظایف وزارت بازرگانی
مصــوب ســال  ۱۳۵۳و وزارت صنایــع و معادن
مصوب سال  ۱۳۷۹و همچنین قانون انتزاع بخش
کشاورزی اشاره شده است.
به گفتــه این کارشــناس اقتصــادی ،حاال در
شــرایطی که هدف و ماموریت این وزارتخانه هنوز
مشخص نیست ،ساختار آن در حال تغییر است ،اما
باید مشــخص شــود این تغییرات حول چه هدفی
است و شرح وظایف بخشهای مختلف در ساختار
جدید چیست .اگر هدف گذاری مبتنی بر برونگرایی،

جذب سرمایهگذاری خارجی و مدل توسعه صنعتی
مبتنی بر اقتصاد رقابتی باشــد ،ســاختار متفاوتی
نیاز دارد تــا زمانی که مــدل جایگزینی واردات و
خودکفایی هدف باشد.
نگاهی به ایرادات معاونتهای جدید
حقگو با بیان اینکه این خأل اساســی بعد از ۱۰
سال در وزارت صمت پر نشده است ،اظهار کرد :فارغ
از این مسئله ،در تغییرات و جابجایی اعمال شده در
ساختار وزارت صمت نیز حرف و حدیثهایی وجود
دارد ،برای مثال معاونت طرح و برنامه در ســاختار
جدید تبدیل به معاونت هماهنگی و محیط کســب
و کار شــده اســت .این عبارت قابل فهم نیست و
ســوالی که اینجا مطرح میشود این است که دقیقا
منظور از هماهنگی چیســت؟ این در حالی اســت
که در ســاختار تمام دســتگاههای اجرایی معاونت
طرح یــا برنامه وجود دارد ،چرا کــه اصوال اقتصاد
ایران یک اقتصــاد مبتنی بر برنامه ریزی اســت.
وی با بیان اینکه وضعیت نســبتا مشــابهی هم
در مــورد معاونت معــادن و فرآوری مــواد وجود
دارد ،اظهار کرد :عبارت فرآوری مواد بیشــتر برای
محصوالت پتروشیمی اســتفاده میشود .همچنین
برخی ســازمانها در این معاونتها گم شده ،برای
مثال مشخص نیست جایگاه نظام مهندسی معدن
کجاست .به عنوان مثالی دیگر قرار است مرکز ملی
فــرش به وزارت میراث منتقل شــود ،اما همچنان
تحــت نظارت بخــش نســاجی وزارت صمت هم
باشد که مشــخص نیســت چطور چنین تفکیکی
قابل اجراست .ضمن اینکه خود مرکز ملی فرش و
فعاالن این بخش ترجیح میدهند در وزارت صمت
باقی بمانند.

صادرات دام سبک به سازمان تعاون روستایی واگذار شد

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک کشور گفت :مسئولیت صادرات دام سبک به سازمان
مرکزی تعاون روستایی واگذار شده است.
افشین صدر دادرس در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به این سوال که آیا صادرات دام سبک زنده
رفع توقف شده است یا خیر ،گفت :همچنان اجازه خروج دام داده نمیشود و وظیفه صادرات دام
از شــرکت پشتیبانی امور دام به ســازمان تعاون روستایی نیز محول شده است .حاال باید دید که
سازمان تعاون روستایی چه برنامهها و دستورالعملهایی برای صادرات در نظر دارد.
وی ادامه داد :پیش از ممنوعیت صادرات ۲۰۰۰ ،راس دام سبک در استان فارس آماده خروج
از کشــور بودند .این دامها به قرنطینه رفتهاند و برای آنها هزینه های بســیاری شدهاست .ولی
در حال حاضر میگویند که خروج دام از استان فارس امکان پذیر نیست .این یعنی هیچ برنامهای
مشخصی برای صادرات وجود ندارد و هر روز یک تصمیم گرفته میشود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک اضافه کرد :شرکت پشتیبانی امور دام ،سازمان توسعه
تجارت ،گمرک ،معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی همگی متولی صادرات هستند .اخیرا هم
ســازمان تعاون روستایی اضافه شدهاست .طبیعتا باید پیش از صادرات این دستگاهها و نهادهای
نظارتی پروتکلهای صادراتی را مشخص کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش در پاســخ به این ســوال که واردات یونجه از روسیه
به کجا رسید ،گفت :بخشی از یونجههای وارداتی به کشور همچنان در گمرک آستارا باقی مانده
است و سازمان حفظ نباتات اجازه ترخیص آن را نمی دهد.
به گزارش ایســنا کمتر از یک هفته پیش صادرات دام ســبک به منظور جلوگیری از افزایش
قیمت گوشت متوقف شد.

توقف صعود طال پس از افزایش  ۲۰دالری

قیمت اونس طال پس از افزایش  ۲۰دالری سه شــنبه شب ،در معامالت روز چهارشنبه بازار
جهانی از صعود بازماند.
به گزارش ایسنا ،بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با  ۰.۲درصد کاهش ،به  ۱۸۱۸دالر
و  ۱۹ســنت رسید و از باالترین رکورد یک هفته گذشــته که روز سه شنبه آن صعود کرده بود،
عقب نشینی کرد.
در بازار معامالت آتی آمریکا ،هر اونس طال ثابت بود و در  ۱۸۱۸دالر و  ۵۰سنت ایستاد .بهای
معامالت این بازار روز سهشــنبه با  ۱۹دالر و  ۷۰سنت معادل  ۱.۱درصد افزایش ،در  ۱۸۱۸دالر
و  ۵۰سنت بسته شد.
ایلیا اســپیواک ،استراتژیســت ارزی دیلی فارکس گفت :جلســه تایید انتصــاب جروم پاول،
رییس فدرال رزرو صحبت جدیدتری درباره تحکیم سیاست پولی فراتر از انتظار بازار نداشت .طال
پس از افزایش بیش از یک درصدی در روز سه شنبه ،در فاز تحکیم قرار دارد.
پاول گفت :بانک مرکزی مصمم اســت با تورم مبارزه کند و بدون ضربه زدن به رشد اشتغال،
به سیاســت افزایش نرخ های بهره و تعدیل دارایی هایش روی بیاورد تا روند توســعه اقتصادی
را حفظ کند.
در پی اظهارات پاول ،بازده اوراق خزانه  ۱۰ســاله عقب نشــینی کرد و دالر به پایینترین حد
از نوامبر نزول کرد.
طال پناهگاه امن دارایی در برابر تورم باال شناخته می شود اما نسبت به افزایش نرخ  های بهره
آمریکا بسیار حساس است زیرا هزینه نگهداری این فلز که بازدهی ندارد را افزایش می دهد.
بر اســاس گزارش رویترز ،آمار تورم آمریکا قرار اســت روز جاری منتشر شود و انتظار میرود
شاخص قیمت مصرف کننده در دسامبر بر مبنای ساالنه  ۵.۴درصد و بر مبنای ماهانه  ۴.۹درصد
رشد کرده باشد.
در بازار ســایر فلزات ارزشــمند ،هر اونس نقره برای تحویل فوری بــا  ۰.۱درصد کاهش ،به
 ۲۲دالر و  ۷۴ســنت رســید .بهای معامالت هر اونس پالتین بــرای تحویل فوری  ۰.۴درصد
کاهش پیدا کرد و در  ۹۶۶دالر و  ۷۵سنت ایستاد .بهای هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با
 ۰.۱درصد کاهش ۱۹۱۸ ،دالر و  ۹۷سنت معامله شد.

حقگو ،افــت صادرات فرش دســتباف از حدود
هفــت میلیارد دالر در دهه  ۷۰به  ۵۰تا  ۶۰میلیون
در حال حاضر را فاجعه خواند و گفت :حتی مشخص
نیست این سازمانها با چه فکر و ساز و کاری قرار
است واگذار شود و چه توجیهی دارد.
هدف سازمانهای توسعهای چیست؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه
در ساختار جدید وزارت صنعت ،سازمانهای توسعه
ای ایدرو و ایمیدرو نقشــی در سیاستگذاری نداشته
باشند ،تصریح کرد :به لحاظ ساختاری وزیر صمت،
نیرو ،کار و اقتصاد مجمع عمومی ایدرو را تشــکیل
می دهد و مدیرعامل را به وزارت صنعت پیشــنهاد
میکند .بنابراین ایدرو یک ســازمان کام ً
ال دولتی
اســت و وظیفه آن برنامهریــزی ،ایجاد بنگاههای
جدید و حمایــت از بنگاههای موجود بوده ،اما حاال
گفته میشــود که به خاطر بحث حاکمیت شرکتی
مقرر شده این ســازمانها دیگر در حوزه سیاستی
نقشی نداشته باشــد که در تناقض با شرح وظایف
سازمانهای توسعهای است.
وی بــا بیان اینکــه هدف اولیه ســازمانهای
توســعه ای در زمــان تاســیس در ســال ۱۳۴۶
ســرمایهگذاری در مناطقی که بخش خصوصی در
آنها فعالیــت نمیکرد و واگذاری آنها بود ،تصریح
کرد :نقد همیشــگی به این سازمانهای توسعهای
این است که اگر قرار است در اقتصاد تغییر پارادایم
دهیم ،وظیفه ســازمانها باید تغییــر کند .چرا که
اساس ًا این سازمانها در چارچوب الگوی خودکفایی
و جایگزینی واردات ایجاد شــده بــود .هرچند این
الگــو همچنان در ســطح کالن هــم تغییر نکرده
و حتی خیلی بیشــتر از قبل درونگرا شــده است.

به طور کلی اتصال بنگاهها و ایجاد هلدینگ ،کمک
به رشــد بنگاههای کوچک و متوســط ،کمک به
جذب سرمایهگذاری خارجی به جای ایجاد کارخانه
از جمله پیشــنهادات برای ایفــای نقش جدید در
سازمانهای توسعهای است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشخص شدن
نقش ســازمان های توسعه در آینده صنعت کشور،
اظهار کــرد :یک خأل که در مورد کلیات ســاختار
وزارت صنعت وجود دارد ،در سازمانهای توسعهای
هم دیده میشــود و هنوز هدف ،ماموریت و نقش
آنها در اقتصاد و صنعت کشور مشخص نیست.
وی افزود :بانک صنعت و معدن اســمی فعال
است ،اما همچنان مهمترین مشکل بخش صنعت
ســرمایه در گردش است و در همین شرایط بانک
صنعــت و معــدن وام ازدواج پرداخــت میکند.
بنابراین باید مشــخص شــود اگر این بانک نیاز
به کمک دارد ،تقویت شــود تا به عنوان پشــتوانه
صنعت کشور فعالیت کند.
همچنین نزدیــک به  ۹۰۰شــهرک صنعتی با
 ۴۰هزار بنگاه کوچک و متوسط فعال است که صدای
آنها اصال شنیده نمیشود ،در حالیکه صدای فوالد و
مس خیلی خوب شنیده میشود .بنابراین کل ساختار
ســازمانهای توســعهای باید در چارچوب اقتصاد
رقابتی و مدل صادرات و خودکفایی بازبینی شــود.
فقط جابجایی صندلیها فایده ندارد!
حقگو با بیــان اینکه ابتدا بایــد تکلیف وزارت
صمت مشخص شود تا هر از چندگاهی تن فعاالن
اقتصادی نلرزد که دوباره قرار اســت این وزارتخانه
جدا شود ،تصریح کرد :این وضعیتی بود که چندین
بار در دولت قبلی شــاهد آن بودیم .در نتیجه ابتدا
باید تکلیف وزارت صمت مشــخص ،شرح وظایف
آن قانونی و در مجلــس مصوب و همچنین حدود
وظایف آن از وزارت جهاد کشاورزی مشخص شود.
در گام بعدی سازمانهای توسعهای ایدرو ،ایمیدرو،
ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی و
بانک صنعت و معدن بازتعریف شوند.
بنابرایــن بــه گفته وی بــه طور کلــی تغییر
ســاختار وزارت صمت به جز ایجاد ســردرگمی و
بههمریختگــی امور و چارچوبهایــی که همه به
آن عادت کرده بودنــد ،کاری از پیش نمیبرد .این
تغییرات بایــد از پیش اعــام و در رابطه با آنها
نظرخواهی میشــد .اگر قرار اســت ادغام یا تغییر
ســاختار فقط به معنی جابجایی چند اتاق و صندلی
باشــد ،تفاوتی ایجاد نخواهد شــد و فقط منابع و
فرصتها از دست می رود.

آمار بانک مرکزی نشان داد
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خروج  ۶میلیارد دالری سرمایه از کشور

آمارهای بانک مرکزی نشــان میدهد که رقم خالص حساب ســرمایه به منفی  ۶میلیارد و
 ۳۴۱میلیون دالر رســیده که از خروج این میزان ســرمایه از کشــور در شش ماهه اول امسال
حکایت دارد.
به گزارش ایســنا ،در شــش ماهه امســال رقم خالص حساب ســرمایه به منفی  ۶میلیارد و
 ۳۴۱میلیون دالر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که این رقم معادل منفی  ۳میلیارد
و  ۸۹۲میلیون دالر بوده است ،رشدی تقریبا  ۶۳درصدی را نشان میدهد.
طبق این گزارش ،رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در شش ماهه اول امسال
به ترتیب منفی  ۶میلیارد و  ۱۵۱میلیون دالر و منفی  ۱۹۰میلیون دالر اعالم شده است.
همچنین ،تغییر در داراییهای خارجی بانک مرکزی نیز معادل منفی  ۴۷میلیون دالر است.
عالوه براین ،میزان خروج سرمایه از کشور در سه ماهه اول امسال نیز  ۳میلیارد و  ۱۷۴میلیون
دالر اعالم شده بود .گفتنی است ،تغییر در داراییهای خارجی بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن
تغییرات نرخ ارز محاسبه شده است.

مشوقهای جذاب در انتظار مشترکان کم مصرف برق

معــاون برق و انرژی وزارت نیرو گفــت :با توجه به اینکه بیش از  ۷۵درصد از مشــترکان خانگی
زیــر الگو برق مصــرف میکنند ،طبق مصوبه دولت ،مشــترکان میتوانند با دقــت در مصرف برق از
مشوقهای جذاب استفاده کنند ،در حالی که به هیچ عنوان از رفاه آنها کاسته نمیشود.
به گزارش ایسنا ،همایون حایری در برنامهای تلویزیونی اظهار کرد :به طور مثال ،آن دسته از مشترکان
خانگی که در ماههای گرم ســال نســبت به دوره مشابه سال گذشــته کمتر برق مصرف کنند و میزان
اســتفاده برق آنها زیر الگوی تعریف شده باشد ،مشمول تشــویقهای مصوبه هیأت دولت خواهند شد.
وی ادامه داد :مهمترین هدف مصوبه هیأت دولت ،بهینهسازی مصرف برق است ،بنابراین در مناطق
عادی که بیشــتر مشترکان در این بخشها ســکونت دارند ،الگوی تعیین شده  ۲۰۰کیلووات ساعت در
ماههای غیرگرم و  ۳۰۰کیلووات ســاعت در ماههای گرم اســت که نیازهای مصرف برق یک خانوار را
به صورت کامل پوشش میدهد.
حایری با اشــاره به اینکه بخش کمی از مشترکان مصرف باالتر از الگو دارند ،تصریح کرد :این گروه
تاکنون از یارانه بیشتری بهرهمند میشدند که بر اساس مصوبه جدید ،از این پس یارانه یکسانی که برای
کل مشــترکان لحاظ شده است نیز به آنها تعلق خواهد گرفت و مشترکان پرمصرف بابت مصرف بیشتر
از الگو ،هزینه بیشتری باید پرداخت کنند.
وی اضافــه کرد :این اقدام به منظور برقراری عدالت در توزیــع یارانههای انرژی صورت گرفته و از
آنجا که بیشــترین برق مورد نیاز کشور توسط بخش خصوصی تولید میشود ،دولت میبایست برق را با
قیمت واقعی خریداری و با نرخ یارانهای به مشــترکان تحویل دهد که در این شــرایط ،مشترکانی که از
برق بیشتری استفاده میکردند ،از یارانه بیشتری نیز بهرهمند میشدند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه ســرمایهگذاری در صنعت برق هزینهبر و زمانبر است،
تاکید کرد :همه سرمایهگذاریها برای پوشش نیاز مصرف در مدت زمان محدودی از سال یعنی در حدود
 ۳۰۰ســاعت در سال است ،در حالی که اگر مشــترکان پرمصرف بتوانند مصارف خود را کاهش دهند،
نیاز به سرمایهگذاریها کاهش مییابد.
وی همچنیــن درخصوص افزایش ظرفیــت نیروگاهها نیز گفت :با تاکیــد و برنامهریزی وزیر نیرو،
تا چهار ســال آینده  ۳۵هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشــور افزوده میشــود که در این راستا تا
تابستان سال آینده  ۵۰۰۰مگاوات نیروگاههای جدید وارد مدار شده که از این تعداد  ۵۰۰مگاوات مربوط
به نیروگاههای تجدیدپذیر خواهد بود که یک رکورد در کشور محسوب میشود.
حایری درباره تمهیدات وزارت نیرو برای تامین برق در زمستان نیز گفت :ظرفیت نیروگاههای کشور
برای تامین برق کافی اســت و تنهــا زمانی که مصرف گاز در بخش خانگی بــه بیش از  ۶۰۰میلیون
مترمکعب در روز افزایش مییابد ،مجبور به استفاده از سوخت مایع هستیم.
وی ادامــه داد :بــا هماهنگیهای صورت گرفته بــا وزارت نفت و همکاری خــوب این وزارتخانه،
هم اکنون مخازن ســوخت مایع نیروگاهی کشور در وضعیت خوبی قرار دارد ،ضمن آنکه تاحد امکان در
خصوص گاز تحویلی به صنعت برق نیز همکاری مثبتی صورت گرفته است.

آخرین وضعیت شرط صادراتی خودرو و قطعات برای واردات
در حالی که در طرح آزادسازی واردات خودرو
تاکیــد بــر واردات در مقابل صــادرات خودرو و
قطعات آن است ،بررسیها نشان میدهد در سال
جاری در مجموع حــدود  ۷۰میلیون دالر خودرو،
قطعــات و اجزای مرتبط با آن از ایران به ســایر
کشورها صادر شده است.
به گزارش ایســنا ،واردات خــودرو به ایران از
ســال  ۱۳۹۷و در جریان تغییر سیاستهای ارزی
ممنوع شــده است و حتی در جریان تعیین تکلیف
خودروهای وارداتی دپو شــده در گمرک که قبل
از ممنوعیت نیز به ایران رســیده بود ،تامین ارز و
ترخیص آن چالش چند ســالهای بود که هنوز هم
برخی صاحبان خودروها درگیر آن هستند.
اما در چندمــاه اخیر طرح آزادســازی خودرو
مطرح شــده اســت که هرچند نهایی نیست ولی
طی آن شــرط واردات این طور تعیین شده که هر
شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای صادرات
خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها یا خدمات
مرتبط با انــواع صنایع نیرو محرکــه و از طریق
واردات بدون انتقال ارز نســبت به واردات خودرو
تمام برقــی یا دو نیرویی (هیبریــدی) یا واردات
خودروی بنزینی یا گاز ســوز با برچسب انرژی B
و باالتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و باالتر
بر اســاس گواهیهای اســتاندارد معتبر ،معادل
ارزش صادارتی خود اقدام کند.
به ایــن بهانه جریان صادرات خودرو و قطعات

مرتبط از ایران از گمرک ایران مورد بررسی قرار
گرفت که نشان داد در  ۹ماهه سال جاری بیش از
 ۱۸.۸هزار تن خودرو ،قطعــات و اجزای مرتبط
با ارزشی بیش از  ۷۰.۵میلیون دالر صادر شده است.
صادرات  ۱۰میلیون دالری خودرو
براســاس گزارشــی که لطیفی  -سخنگوی
گمرک ایران به ایسنا اعالم کرده است ،از مجموع
صــادرات انجام شــده حدود  ۹۹۵تــن به ارزش
 ۱۰میلیون دالر مربوط به صادرات خودرو است.
در ســایر بخشها نیز  ۱۴میلیــون دالر بدنه

خودروی سواری ۱.۴ ،میلیون دالر بدنه کامیونت،
کامیون ۱۳ ،هزار دالر بدنه وانت ۱۴ ،میلیون دالر
اجــزا و قطعات فنی خــودرو ۶ ،میلیون دالر اجزا
و قطعــات بدنه خودرو ،پنج میلیــون دالر محور
خودرو و اجزای محور آن ۱.۷ ،میلیون دالر ســایر
بدنههــای خودرو ۱.۶ ،میلیون دالر اجزا و قطعات
خودروهای سنگین ۱.۷ ،میلیون دالر موتور خودرو،
 ۲.۵میلیون دالر شیشــه خودرو ۳.۶ ،میلیون دالر
رادیاتور و همچنین  ۵۴۲هزار دالر صندلی خودرو
از جمله اقالم مرتبط صادر شده است.

وضعیت صادرات خودروهای  ۱۰۰۰تا
 ۱۵۰۰سیسی
اما از  ۱۰میلیون دالر خودرویی که صادر شده است،
بین صادرات خودروهای  ۱۰۰۰تا  ۱۵۰۰سی سی
به کشورهای مختلف می توان به  ۳۷.۸هزار دالر
به اســپانیا ۴۰۰۰ ،دالر افغانســتان ۱.۱ ،میلیون
دالر آذربایجــان ۵۰۰۰ ،دالر ترکیه۱۰ ،هزار دالر
اوکرایــن ۴۶ ،هزار دالر عراق ۴۳ ،هزار دالر چین
و  ۱۳.۷هزار دالر سنگال اشاره کرد.
خودروهای  ۲۰۰۰تــا باالی ۲۵۰۰
سیسی
در این بین صادرات خودروهای  ۱۵۰۰تا ۲۰۰۰
ســی سی نیز به امارات با  ۳.۴هزار دالر و تایوان
با  ۳۳.۷هزار دالر ،ســنگال  ۸۸هزار دالر ،عراق
 ۲۷۵هزار دالر ،روســیه  ۳۴.۷هزار دالر از جمله
آن اســت .به آذربایجان نیز خودروهای  ۲۰۰۰تا
 ۲۵۰۰سی سی صادرات شده که ارزش آن  ۱۶هزار
و  ۵۰۰دالر بوده است.
صادرات  ۳.۷هزار دالری به آمریکا
صادرات خودرویی ایران بــه آمریکا نیز حدود
 ۳۷۵۰دالر بــا وزن  ۲۵۰کیلوگــرم بدنه خودرو
بوده است.
در ایــن رابطه باید یادآور شــد کــه صادرات
صورت گرفته در کشــورهای مطرح شده لزوما به
معنی صادرات خودروهای نو و با تعداد باال نیست
که در لیست صادرات قرار گرفته است.

از اختالل در هسته معامالت بورس تا راه اندازی سامانه بومی
هرچند تعداد اختالل در هسته معامالت بورسی در سال جاری
نسبت به ســال گذشــته به دلیل کاهش تعداد معامالت کاهش
چشــمگیری داشته است اما سهامداران در هفته های قبل چندبار
شــاهد بروز اختالل در این ســامانه بودند .اتفاقی که مدیرعامل
شرکت مدیریت فناوری بورس دلیل آن را سخت افزاری دانسته و
بر این نکته تاکید کرد که هســته معامالت بومی جایگزین بخش
نرم افزاری هسته خواهد شد.
روح ا ...دهقان در گفت و گو با ایســنا ،با تاکید بر اینکه جنس
اختالل در هســته معامالت در هفته های گذشته ،سخت افزاری
بوده اســت نه نرم افــزاری ،اظهار کرد :اختالالت هســته در دو
هفته قبل بیشتر ســخت افزاری بوده و خیلی به نرم افزار مربوط
نمی شــود .قبول دارم در نهایت موضوعی که کاربر نهایی و کاربر
معامالتی می بیند این است که سامانه کار نمی کند اما در دو هفته
قبل مشــکالت مربوط به حوزه سخت افزار است .البته مشکالت
سرور در بازه زمان کوتاهی رفع می شوند زیرا می توان روش های

جایگزین را به کار گرفت ،اما اجتناب ناپذیر است .گاهی سخت افزار
به مشکل می خورد و اینکه سیستم های پشتیبان وارد مدار شوند
نیاز به زمان دارد.
وی در مورد راه اندازی هســته معامالت بومی نیز توضیح داد:
سامانه معامالت بومی یک راهکار نرم افزاری است .کارهای فنی
آن انجام شده و در مرحله تصمیم گیری سازمان بورس و بورس  ها
برای بهره برداری از ســامانه اســت .بورس ها و سازمان بورس
باید بررســی کنند که این سامانه را به چه صورتی و در کدام بازار
می خواهنــد مورد اســتفاده قرار دهنــد .برای ایــن منظور هم
یک کارگروه در سازمان بورس تشکیل شده است که در مورد آن
تصمیم گیری شود .هر زمانی که بررسی ها به نتیجه برسد سامانه
معامالت مورد استفاده قرار می گیرد.
مدیرعامل شــرکت مدیریت فناوری بــورس تاکید کرد :به هر
حال نمادهای معامالتی باید به این سامانه منتقل شود و مدیریت
نمادهای معامالتی در اختیار بورسها و ســازمان بورس است .در

این راستا نامهنگاریهای الزم را با سازمان انجام دادهایم و منتظر
تصمیمگیری سازمان برای تعیین نحوه بکارگیری سامانه هستیم،
زیرا سازمان باید تصمیم بگیرد کدام نمادها به سامانه جدید منتقل
شــود ،اما درحال حاضر در بخش نرم افزار مشکل نداریم زیرا بار
استفاده از سامانه مانند سال  ۱۳۹۹نیست.
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فجرسپاسی با شکست پرسپولیس
میخواهد شگفتیساز لیگ برتر فوتبال شود
ایرنا :تیم فوتبال فجر شــهید سپاسی شیراز که
در لیــگ برتر با وجود شایســتگی نتوانســته نتایج
خوبی کســب کند ،می  خواهد با شکست دادن تیم
پرســپولیس تهران دور رفــت را باخاطره ای خوش
به پایان برساند و شگفتی ساز شود.
به گــزارش خبرنگار ایرنا تیم های فجر شــهید
سپاســی و پرســپولیس تهــران در ادوار مختلــف
لیگ   هــای ایران از لیگ آزادگان گرفته تا لیگ برتر
تاکنون  ۲۶بار با هم بازی کرده اند که سرخپوشــان
تهرانی  ۹بار موفق به شکســت تیم فجر شده اند و
فجری ها هم  ۶بار از ســد پرســپولیس گذشته اند
و  ۱۱دیــدار ایــن دو تیم هم با مســاوی به پایان
رسیده است.
پس از حدود  ۲هزار و  ۹۲۰روز در لیگ
برتر دوباره به هم رسیدند
امــا در لیگ برتر این  ۲تیم  ۱۹بار به مصاف هم
رفتند که سرخپوشان تهرانی هشت بار برنده شده اند،
فجری  ها هم توانســته انــد چهار بار ایــن تیم را
شکست دهند و هفت بازی هم مساوی شده است و
باید منتظر ماند دید دیدار بیستم این دو تیم در لیگ
برتر چگونه رقم خواهد خورد.
آیا پرسپولیســی ها بــه نهمین بُرد دســت پیدا
می کنند و یا اینکه فجری هــا به پنجمین پیروزی
خــود در لیگ برتر برابر حریف دیرینه می رســند و
خاطره ای خوش برای هواداران خود رقم خواهند زد.
آخریــن دیدار دو تیم فجر و پرســپولیس مربوط
بــه چهارم مهر ماه ســال  ۱۳۹۲میشــود که تیم
پرســپولیس در تهران با تنها گل سید محمد مهدی
سید صالحی به برتری دست پیدا کرد.
هــم اینک پس از حدود هشــت ســال دوباره
پنجشــنبه  ۲۳دیماه در ورزشگاه آزادی با هم دیدار
خواهند کرد.
فراز و نشیب
برای شــاگردان علی کالنتری سرمربی تیم فجر
در حالــی دور رفت رو به پایان اســت که این تیم
تازه وارد به لیگ برتر پس از هشــت ســال با فراز
و نشــیب های زیــادی همراه بود ،از دســت دادن
چنــد بازیکن خوب که پایه گذار رســیدن تیم فجر
بــه لیگ برتر بودند از جمله صدقی و کردســتانی و
گرفتــن چند بازیکن ســرباز ،فجری  ها گام به لیگ
برتر دوره بیست و یکم گذاشتند.
فجری ها در دور رفت و در خانه حریفان تیم های
صنعــت نفت آبادان و پیکان تهران را با شکســت
مواجه کردند تا شــروع خوبی در لیگ برتر داشــته

باشند و به میانه جدول هم برسند اما رفته رفته این
تیم سیر نزولی پیدا کرد.
عوامل سیر نزولی به گفته فجری ها
چند عامل نیز از جمله آسیب دیدگی پنج بازیکن
اصلی ،متضرر شدن چندین امتیاز از بابت اشتباهات
ســهوی داوران و همچنین نامناسب بودن ورزشگاه
حافظیه از جمله مواردی بوده اســت که فجری ها
به زعم خودشان تاکنون به نتایج دلخواه و پدیده شدن
دست نیافته اند.
هرچند بسیاری تیم ها از بابت داوری هم متضرر
و هم نفع برده اند که اینگونه مســایل در لیگ برتر
ایران همیشــه وجود داشــته و دور برگشت هم که
بازی هــا به مراتب ســخت تر خواهد شــد باز     هم
شــاهد اشتباه داوری ،زمین نامناسب و مصدومیت و
محرومیت خواهیم بود.
روزهای سخت و تقویت تیم
فجری ها باید برای آن روزهای ســخت که در
پیش است خود را آماده کنند و تیم را با گرفتن چند
بازیکن خوب که ســر مربی تیم فجر به آن اشــاره
کرده است ،تقویت کنند.
شاگردان کالنتری از  ۱۴بازی برگزار شده ،شامل
 ۲برد ۶ ،مســاوی ۶ ،شکست شده اند و آمار آنها در
گل زده  ۶گل اســت و گل خورده هم  ۱۲است که
کارنامه خوبی برای این تیم تازه واردی که هواداران
زیادی در ایران دارد ،نیست.
نباید دچار چالش شوند
قطعا مدیران باشــگاه و در راس آن سردار یدا...
بوعلی فرمانده ســپاه فجر دلشــان نمی خواهد که

چرا پرسپولیس اقتدار و صالبت گذشته را ندارد؟
علیرضا شریفی

پرســپولیس در حالی یک هفته مانده به پایان نیم فصل لیگ بیســت و یکم با  3امتیاز اختالف نســبت
به اســتقالل در رده دوم جدول قرار دارد که فصل پر فراز و نشــیبی را پشــت ســر گذاشــته این تیم طی
 5فصل گذشــته یا با اختالف چند هفته مانده به پایان لیگ قهرمان شده است و یا اگر قهرمانی به بازی اخر
کشیده شده این تیم آنقدر اختالف امتیاز داشته که هوادارانش علیرغم خوب بازی نکردن در هفته های پایانی
به قهرمانی این تیم کامال اطمینان داشتند ،اما پرسپولیس امسال نشانی از صالبت گذشته را ندارد.
تساوی با تیم قعرنشین پدیده آن هم با گل به خودی یا پیروزی در برابر ذوب آهن در حالی که پرسپولیس
به غیر از  2گل زده حتی یک موقعیت دیگر گل هم نداشت و تازه معلوم نبود اگر گلر ذوب آهن به اشتباه دروازه
خودی را باز نمی کرد چه اتفاقی می افتاد و سایر بازی های سردرگم و بی برنامه پرسپولیس که همگی حاکی
از عدم اقتدار پرســپولیس در لیگ امسال است .تیم پرسپولیس در برابر تیم های باالی جدول فقط سپاهان را
شکســت داده و در برابر دیگر تیم ها شکست یا مساوی حاصل کار آنها بوده است حال به اختصار دالیل این
ناکامی را بررسی می کنیم.
 )1رفتن بازیکنان کلیدی
کنعانی زادگان ،نوراللهی و مغانلو به ترتیب در خط دفاعی -میانی و حمله بازی های موثری انجام می دادند
و رفتن آنها به خصوص نوراللهی که کمربند میانی این تیم را محکم بسته بود ضربه مهلکی به تیم وارد کرد.
 )2دروازه بان نا آماده
به گواهی آمار و ارقام حامد لک نقش بسزایی در قهرمانی های اخیر پرسپولیس ایفا کرده است او با کسب
بیشــترین کلین شیت و کمترین گل خورده نقش موثری در قهرمانی های پی در پی پرسپولیس داشته این در
حالی است که حامد لک در  12بازی فقط  5کلین شیت به ثبت رسانده و با  8گل خورده از دیگر رقبای خود
به   شــدت عقب است .به نظر می رسد قهر رادوشویچ و اطمینان خاطر لک از حضور در دروازه انگیزه های او را
کم کرده ضمن اینکه زمزمه های حضور پیام نیازمند ،رشــید مظاهری ،علیرضا حقیقی و حتی بیرانوند تمرکز
ذهنی لک را برای حضور موثر در چارچوب دروازه بهم زده است.
 )3افت بازیکنان تاثیرگذار
مهدی ترابی ،امید عالیشاه ،وحید امیری و عیسی ال کثیر از جمله بازیکنان پرسپولیس هستند که اصطالحا
به تنهایی کار را برای پرســپولیس در می آوردند .افت شــدید آنها باعث شــده پرسپولیس اصال آن تازگی و
طراوت ســالهای قبل را نداشته باشد پاس های نهایی اشــتباه ،دریبل های ناموفق ،سانتر از جناحین کم اثر و
عملکرد ضعیف در زدن ضربه آخر این بازیکنان باعث شده هواداران امید چندانی به موفقیت این تیم در فصل
جاری نداشته باشند.
 )4جذب بازیکنان ناموفق
با رفتن مهره های کلیدی تعدادی بازیکن جانشــین آنها شــدند که متاسفانه نتوانستند انتظارها را برآورده
کنند .اسدی ،ابراهیمی ،نعمتی ،پاکدل و ...بازیکنانی هستند که یا نیمکت نشین محض شده اند و یا فقط برای
دقایقی اندک به بازی گرفته می شــوند در این میان فقط نعمتی جزء بازیکنان ثابت و تاثیرگذار تیم بوده است
بی پولی باعث شد پرسپولیس نتواند بازیکنان نامی و موثر را از دیگر تیم ها خریداری کند.
 )5بازی مالکانه اما بدون خطر
پرسپولیس در حالی در اکثر بازی های لیگ مالکیت توپ و میدان را در اختیار دارد که از این مالکیت بهره
چندانی نمی برد .بیشتر این تملک توپ در یک سوم دفاعی زمین پرسپولیس صورت می گیرد و عمده پاس ها
بین  4مدافع تیم رد و بدل می شود و در نهایت پاس رو به عقب که آن هم عواقب خود را دارد .اگر زمان های
تلف شــده توســط بازیکنان در اثر تکرار پاس ها بین یکدیگر محاسبه شود به جرات می توان گفت حدود 15
دقیقه از زمان بازی فقط به خاطر این کار غیرحرفه ای از دست می رود بازی مالکانه زمانی ارزش دارد که در
یک سوم دفاعی تیم حریف صورت گیرد که از آن کرنر -کاشته و یا پنالتی نصیب تیم گردد.
 )6تاکتیک های رو شده
اگر چه عوامل  5گانه باال باعث شــده پرســپولیس نتواند به موفقیت های چند ساله خود امیدوار باشد اما
این مســائل در تمام تیم های لیگ برتری وجود دارد .هر ســاله از تمام تیم ها بازیکنانی به دیگر تیم ها کوچ
می کنند .مشــکل بی پولی ،مدیریت ناکارآمد ،ضعف و اشــتباهات داوری و افت و بی انگیزگی بازیکنان نیز
در تمام تیم ها رایج و مرســوم اســت .به  نظر می  رسد دســت یحیی گل محمدی برای دیگر مربیان رو شده
و تاکتیک های وی دیگر جوابگوی مشــکالت پرســپولیس نیســت .پرس ســنگین در یک سوم دفاعی تیم
پرســپولیس و آنچه که اصطالحا دادن توپ و گرفتن فضا شده اســت باعث شده پرسپولیس بیشتر در زمین
خودی مالک توپ باشــد و نتواند موقعیت های زیادی روی دروازه حریف ایجاد کند .ظاهرا گل محمدی برای
رساندن پرسپولیس به اوج و شکوه چند ساله گذشته خود باید فلک را سقف بگشاید و طرحی نو دراندازد.

تیمشان در نخستین سال ورود به لیگ برتر آن هم
پس از هشت دچار چالش شود.
ایمان صادقــی ،امید منصوری ،علــی نبی زاده،
شــهرام گودرزی ،فرزان دانا ،محمــد قنبری ،علی
مالیــی ،احمد زنــده روح ،اتابک زارعی ،حســین
مهربــان ،محمد زینالی ترکیب تیم فجر را برابر تیم
تراکتورســازی در هفته گذشته تشــکیل می دادند
که به این جمع هــم محمدعرفان معصومی ،میالد
احمدی و ســجاد عبدویی هم اضافه شدند هر چند
بازی با مساوی یک بر یک تمام شد اما فجری ها در
دقایقی از بازی تیم برتر میدان بودند.
فجری ها در زمین ناهمــوار حافظیه با یک کار
ترکیبی توسط حســین مهربان که بهترین بازیکن
تیم فجر بود و در ترکیب تیم منتخب هفته چهاردهم
قرار گرفت دروازه تیم تراکتور را باز کردند و به نظر
می رسد برابر تیم پرســپولیس در ورزشگاه مناسب
آزادی باز هم شاهد کارهای ترکیبی و بازی مالکانه
فجری  ها برای رسیدن به دروازه تیم پرسپولیس که
سخت نیست ،باشیم.
نقطه قوت دو تیم
نقطه قــوت تیم هــای پرســپولیس و فجر در
خط میانی این تیم اســت که فجری های جوان با
دوندگی می خواهند شایستگی خود را به رخ بازیکنان
تیم حریف که در تیم ملی هم حضور دارند ،برسانند.
فجری هــا باید مواظب ضربات ایســتگاهی تیم
حریف که توســط مهدی ترابی زده می شود باشند
که بســیار هم خطرناک هستند و فجری ها باید در
یک سوم میانی خود به ویژه کنارها کمتر خطا بدهند

ورزشکار جهرمی
عضو تیم ملی پاراسایکلینگ دوچرخهسواری شد

زیرا حریف از این راه به گل هایی هم رســیده اند و
بازیکنان سرزن این تیم هم در اینگونه ضربات برای
رسیدن به گل در محوطه  ۱۸قدم اضافه می شوند.
امید تیم فجر
همــه امیدهای تیــم فجر هم در ایــن دیدار به
حسین مهربان بازیکن آماده این روزهای زردپوشان
شیرازی اســت که با ســرعت و تکنیک و میل به
گل زنی که دارد می تواند دروازه تیم حریف را باز کند
و از ُکندی مدافعان میانی پرسپولیس سود برد و حتی
آنها را وادار به خطا کند.
فجری ها می توانند با پاس در عمق هافبک  های
خــود همچون زنده روح ،نبی زاده و میالد احمدی
به قلب دفاع تیم پرســپولیس که آسیب پذیر است،
بزنند و به گل برســند و حسین مهربان را از این راه
روانه دروازه حامد لک کنند.
تنها نماینده شیراز در لیگ برتر برابر پرسپولیس
از شــوت زنی هم نباید غافل شوند زیرا دروازه بان
تیم حریف هم دو ضرب گیر اســت و میالد احمدی
گلــزن هم مــی تواند از این صحنه ها ســود برد و
دروازه تیم پرسپولیس را بازکند.
بازی تیم های فجر سپاسی و پرسپولیس تهران
میلیون  ها بیننده دارد و احتمال اینکه ســرمربی تیم
ملــی و کادر فنی این تیم هم در ورزشــگاه آزادی
حاضر شــوند زیاد اســت و این امر می تواند روحیه
شــاگردان کالنتــری را افزایــش دهد و بــا ارایه
یک بازی زیبا همراه با نتیجه دور رفت لیگ برتر با
خاطره ای خوب به پایان برسانند
دیدار این دو تیم پنجشنبه  ۲۳دی  ماه در ساعت
 ۱۷ /۳۰در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود و
دور رفت لیگ برتر نیز پایان می یابد.
اســتقالل تهران با  ۳۲امتیاز در آستانه قهرمانی
نیم فصل قرار دارد ،پرســپولیس و ســپاهان هم به
ترتیب با  ۲۹و  ۲۸امتیاز در تعقیب صدرنشین هستند
آلومینیوم اراک هم با  ۲۳امتیاز چهارم است.
همچنیــن تیم فجر شــهید سپاســی شــیراز با
 ۱۲امتیاز چهاردهم اســت در صورتی که فجری  ها
نتوانند از پرسپولیس امتیاز بگیرند و تیم نفت مسجد
ســلیمان هم بتواند در خانه اش استقالل را شکست
دهد آنگاه تیم فجر سپاسی در پایان نیم فصل به همراه
تیم پدیده مشهد فانوس به دست می شود.
در رقابت های فوتبال لیگ برتر جام خلیج فارس
 ۱۶تیم شــرکت دارند و پس از انجام  ۳۰بازی تیم
قهرمان مشخص خواهد شد و دو تیم انتهای جدول
جدول هم راهی دسته یک می شوند.

محمد دلیر ورزشــکار جهرمی به عضویت تیم ملی پاراسایکلینگ دوچرخهسواری جمهوری
اسالمی ایران درآمد.
عبدالرحیم خداجو در گفتگو با خبرنگار فارس در جهرم اظهار داشت :دومین اردوی تدارکاتی
تیم ملی پاراسایکلینگ با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و انجام تست کرونا برگزار شد.
وی افزود :اردوی تدارکاتی تیم ملی پاراســایکلینگ با حضور ورزشــکارانی از اســتان های
مختلف کشــور برگزار شــد که محمد دلیــر نیز به نمایندگی از اســتان فــارس در این اردو
حضور داشت.
رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم با اشاره به عملکرد خوب دلیر در این اردو ،اظهار کرد :این
ورزشکار جهرمی با قبولی در آزمونهای مربوطه به عضویت تیم ملی درآمد.
وی عنوان کرد :مرحله دوم اردوی تیم ملی پاراســایکلینگ از  ١٩دی ماه آغاز شده است و
تا  ۴بهمن نیز ادامه دارد.
خداجو در پایان اظهار کرد :تیم ملی پاراســایکلینگ جمهوری اســامی ایران خود را برای
حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و بازی های پاراآسیایی "هانگژو" چین که در  ۲بخش پیست
و جاده برگزار می شود ،آماده می کند.
به گزارش فارس ،طبق تقویم ورزشــی ،مســابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در بخش
پیســت اســفند ماه امســال در هند و بخش جاده نیز فروردین ماه ســال  ۱۴۰۱درگرجستان
برگزار می شود.
همچنین به خاطر شیوع ویروس کرونا و پیشگیری از ابتال ورزشکاران شرکت کننده به این
بیماری منحوس احتمال دارد مسابقات قهرمانی آسیا در قسمت پیست نیز در سال  ۱۴۰۱برگزار
شود؛ بازی های آسیایی  ۲۰۲۲هانگژو چین نیز در  ۲بخش "پیست و جاده" در مرداد ماه سال
آینده برگزار می شود.

سرپرست جدید هیات بولینگ  ،بیلیارد و بولس فارس
منصوب شد

طی حکمی از سوی رییس فدراسیون محمد علی جعفری به عنوان سرپرست هیات بولینگ،
بیلیارد و بولس استان فارس منصوب شد.
بــه گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس ،با حکم هاشــم
اســکندری راد ،محمد علی جعفری به عنوان سرپرســت هیات بولینگ ،بیلیارد و بولس فارس
منصوب شد.
در حکم رییس فدراسیون آمده است:
به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان سرپرســت هیأت بولینگ بیلیارد و بولس اســتان
فارس به مدت  ۳ماه منصوب می نمایم.
امید است با اتکال به پروردگار متعال و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) ضمن اداره
امور جاری مقدمات برگزاری مجمع انتخاب رئیس هیأت را فراهم نمایید.
گفتنی است محمد علی جعفری داور بین المللی بیلیارد و اسنوکر می باشد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رده سیزدهم جهان

رنکینگ ماه دسامبر  ۲۰۲۱تیمهای ملی فوتبال ساحلی جهان اعالم شد.
به گزارش ایسنا ،آخرین رنکینگ سازمان جهانی فوتبال ساحلی در سال ( ۲۰۲۱ماه دسامبر)
اعالم شد و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با  ۹۹۸امتیاز در رده سیزدهم جهان قرار دارد.
تیمهــای ملی روســیه ( ۴۰۳۲امتیاز) ،پرتغــال ( ۳۰۴۲امتیاز) ،برزیــل ( ۲۵۲۸امتیاز ،ژاپن
( ۲۴۰۵امتیاز) و اسپانیا ( ۲۲۶۹امتیاز) در ردههای اول تا پنجم جهان قرار دارند.
ایران به علت غیبت در دو دوره اخیر جام جهانی فوتســال ،افت محسوسی در این رده بندی
داشته و از همتایان و قدرت های برتر جهان عقب افتاده است.

گلمحمدی:

هیچ امنیتی از سمت داوران احساس نمیکنیم
ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پیش از دیدار
تیمش برابر فجر سپاســی گفت کــه تیمش بازی
راحتی در پیش ندارد.
به گزارش ایســنا ،یحیی گلمحمدی ،سرمربی
تیم فوتبال پرســپولیس در نشست خبری پیش از
دیدار تیمش برابر فجر سپاســی در هفته پانزدهم
لیگ برتر فوتبــال اظهار کرد :یک بازی خانگی در
پیش داریم و قطعا کســب سه امتیاز برای ما اولین
هدف و بهترین نتیجه اســت .امیدوارم بازی خوبی
انجام دهیم .شــرایط خوبی داریم و همه با انگیزه
آماده بازی هستیم .فجر تیم جوان و دوندهای است
و با تمام وجود بازی میکنند .بازی راحتی در پیش
نداریم و باید بازی خودمان را به حریف دیکته کنیم.
باید از فضاها به خوبی استفاده کنیم.
زمین تمرین پرسپولیس مشکل دارد
او درباره اســتعفای صدری از سرپرستی باشگاه
هم گفت :این مســائل در یکی ،دو سال اخیر برای
پرســپولیس به وجود آمده و عادی شــده است .در
دو ســال چهار مدیر دیدیم و با رفتن آقای سمیعی
هیات مدیره هم نداشــتیم .این مسائل فقط برای
پرسپولیس اســت .از شروع فصل مشکالت زیادی
داشــتیم .مثل نگرفتن بازیکنان مد نظر ما که حتی
یک مهاجم مد نظر ما هم جذب نشــد چون جذب
مهاجم در سطح تیم ملی واقعا سخت است .شش،
هفت بازیکن در ســطح تیم ملی را از دست دادیم
که هر کدام میتوانستند نتیجه بازی را تغییر بدهند.
با این حال به فینال آســیا رسیدیم .مشکالت واقعا
زیاد اســت .االن سه ماه اســت که مشکل تمرین
داریم .دو زمین تمرین را پیشــنهاد دادم اما کاری
انجام نشد.
اشتباه داوری علیه پرسپولیس بیش از
حد شده است
گلمحمدی ادامه داد :شــرایط ما سخت است

و آنقدر مشــکالت زیاد اســت که نوشتهام تا یادم
نرود .وضعیت داوری هم بر علیه ماســت .ضربات
زیــادی از داوری خوردیم .این اشــتباهات بیش از
اندازه شــده اســت .دردناک این اســت که از این
اشــتباهات ،حمایت میشود .این مسائل ،مشکالت
مــا را دو چندان کرده و ما هیچ امنیتی از ســمت
داوران احســاس نمیکنیم .اگر اشتباه داوری است
باید برای همه باشــد نه فقط برای ما .مصدومیت
بازیکنان هم مشــکل دیگری اســت ک به خاطر
نبــود زمین تمرین خوب پیش آمده اســت .با این
شرایط ،کار سخت است .ما را وسط گود انداختهاند
و میگویند لنگش کن!
هواداران پرســپولیس مراقب ارتش
مجازی باشند
سرمربی پرســپولیس افزود :روز پرداخت پول،
سرپرست باشگاه اســتعفا میدهد .برای تیمی که
پنج ســال قهرمان شده این وضعیت دردناک است
و قابل تحمل نیســت .کسی این مســائل را باور

نمیکند .تیمی که پنج ســال قهرمان شده چرا باید
این وضعیت را داشته باشد؟ کسانی که تصمیمگیر
هســتند باید توضیح دهند که چرا اینگونه است .ما
فقط حمایت هواداران و غیرت بازیکنان را داشتیم.
اگر حمایت نبود تیم قهرمان نمیشد .ما این حمایت
را داریم و دلگرمیم .بعد از مساوی برابر شهرخودرو
هجمه زیادی علیه ما ایجاد شــد .در پنج بازی آخر
چهار برد و یک مســاوی داشــتیم .تیمهای باالی
جدول را شکســت دادیم .ارتش مجازی پیجهای
فیک میسازند و حمله میکنند .هواداران ما مراقب
این هجمهها باشند .ما به اندازه کافی مشکل داریم
و نباید جو داخلی خودمان را خراب کنیم .اگر دنبال
موفقیت هســتیم فقط اتحاد به ما کمک میکند .از
هواداران میخواهم حمایتشــان از ما را حفظ کنند
چون تیم از این حمایتها ضرر نخواهد کرد.
او در ادامــه گفت :اگر خودمــان به هم نریزیم
کســی نمیتواند جلوی موفقیتمــان را بگیرد .از
همه هواداران تشــکر میکنــم و می گویم باز هم

مراقب این پیجها که میدانیم از طرف چه تیمهایی
هستند ،باشند که اسیر جو مسموم نشوند.
میترســم از بازیکنان تاجیک استفاده
کنم!
گلمحمدی درباره اینکه چرا از بازیکنان تاجیک
اســتفاده نمی کند هم گفت :میترســیم از وحدت
(هنانوف) و منوچهر (صفروف) اســتفاده کنیم چون
درباره قانونــی بودن این کار جــواب قطعی به ما
ندادهاند و خود باشــگاه هم مردد است که استفاده
کنیم یا خیر .میترسیم که استفاده کنیم و حریفان
شکایت کنند و بازیها سه هیچ بشود .وضعیت این
دو بازیکن هنوز مشــخص نشــده است .از باشگاه
میخواهیم بررســی کنند و جواب درســت بدهند.
سازمان لیگ میگوید که ما باید اول پول اوساگونا
را پرداخت کنیم.
احتمــاال آلکثیر را از لیســت خارج
میکنیم
او در ادامه درباره وضعیت عیســی آلکثیر هم
گفت :وضعیت خوبی ندارد .اگر مطمئن شــویم که
به این فصل نمیرسد او را از لیست خارج میکنیم.
باید از آلکثیر تشکر کنم و برایش آرزوی موفقیت
کنم .همه میدانند که در یکی ،دو سال اخیر اذیت
شــد و با انگشت شکســته برای ما بازی کرد .این
روزهایی را که برای ما ساخت فراموش نمیکنیم.
وی دربــاره اینکه آیا پرســپولیس قرار اســت
کوشــکی بازیکــن پیــکان را جذب کنــد یا خیر
هم گفــت :صحبت زیــادی مطرح اســت که در
نقلوانتقاالت پرســپولیس چه خواهــد کرد .با این
حــال فقط گمانه زنی بوده اســت .تا نیمفصل باید
صبر کنیم.
وی در پایان درباره ســایر مصدومان و محرومان
پرسپولیس هم گفت :امید عالیشاه ،محمد شریفی و
بازیکنان تاجیک و حامد پاکدل را در اختیار نداریم.

باخت مصر بعد از  ۱۸سال در مرحله گروهی جام ملتها
تیم ملی فوتبال مصر برای اولین بار بعد از  ۱۸سال
در مرحله گروهی جام ملتهای آفریقا شکست خورد.
به گزارش ایســنا و به نقل از ساکرنت ،تیم ملی
فوتبال نیجریه در اولین دیدار خود در جام ملت  های
آفریقا توانســت با یک گل مصر را شکســت دهد.

کلیچــی ایهیناچو توانســت بــرای نیجریه گلزنی
کنــد .به ایــن ترتیب بعــد از  ۱۸ســال مصر در
یک دیدار از مرحله گروهــی جام ملتهای آفریقا
شکســت خورد تا پرافتخارترین تیــم این دوره از
رقابت ها بازیها را با یک شکست شروع کند.

تیم ملی فوتبال مصر در دو بازی بعدی خود در
مرحله گروهی جام ملت های آفریقا به مصاف گینه
بیسائو و سودان خواهد رفت.
به گزارش ایسنا ،کارلوس کیروش بعد از پایان
حضــور در تیم ملی ایران هدایت کلمبیا را بر عهده

گرفــت ولی بعد از چند ماه بــه دلیل نتایج ضعیف
از ســمت خود برکنار شــد و در ادامه سرمربی تیم
ملی مصر شــد ولی در  ۳دیدار اخیر خود شکســت
خورده اســت و به همین دلیل فشــار زیادی روی
او وجود دارد.
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تلویزیون در سریالهای سیاسی غرق شده است

Ahmad Reza Sohrabi

سیدجواد هاشمی تاکید کرد :اگر قرار
باشد تلویزیون دچار احساسات سلیقه ای
آن هم سالیق مدیران این رسانه باشد،
هرگز مردمی و ملی نخواهد بود.
سیدجواد هاشمی ـ بازیگر و کارگردان ـ
در گفتوگویی با ایســنا در پاســخ به
این ســوال که با وجود افزایش بودجه
صداوســیما در ســالهای اخیر ،دلیل
افت کیفی تولیدات تلویزیونی چیست؟
توضیح داد :در تلویزیون سلیقهای عمل
میشــود .تلویزیون در سطوح مختلف
مدیریتی دچار مشکل است .به هر حال
این رسانه بهترین منبع ارسال پیام ،تبلیغ
و از همه مهمتر فرهنگ سازی است؛ اما
اگر قرار باشد دچار احساسات سلیقه ای
آن هم سالیق مدیران تلویزیون باشد،
هرگز مردمی و ملی نخواهد بود.
هاشــمی با تاکید بــر اینکه «من به
عنوان فرزند صداوسیما باید این توصیه
و انتقاد را داشــته باشم ،چراکه بقیه این
کار را نمیکنند» ،در توضیح انتقاد خود
گفت :تلویزیون تا وقتی مدیران سیاسی
و مدیران غیرهنری داشــته باشــد که
چندان فضاهای فرهنگــی ـ هنری را
درک نمیکنند ،دچار معضل و مشــکل
خواهد بود.
او با تقسیم ســریالهای تلویزیونی
در ســه گــروه تاریخــی ،اجتماعی و

قدمعلی ســرامی با بیان اینکه بیتهای منسوب
به فردوسی نشان از عظمت این شاعر دارد ،میگوید:
تأکید بر اینکه فالن بیت از فردوسی نیست مشکلی
را حل نمیکند .اگر این بیت برای فردوسی باشد و یا
نباشد چیزی عوض نمیشود.
این شاعر ،پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و عضو
هیأت امنای بنیاد فردوسی در گفتوگو با ایسنا درباره
ابیات منســوب به فردوسی و شاهنامه اظهار میکند:
نگاه من با دیگران فرق دارد .اصوال از تضاد و تناقض
نباید هراســید؛ تضاد و تناقض در ذات هستی است.
مثال آدمها خواستهاند با کمک تکنولوژی زندگی خود
را آســان کنند اما همین موجب هزاران دشــواری در
زندگیشان شده اســت؛ اصال آدم نمیتواند بچهاش
را تربیت کند ،یــا اگر زیاد تبلیغ کنید ،به جای اینکه
مردم از محصول خوششــان بیاید ،بدشان میآید و
نمونهاش تبلیغی کــه روی یک بنده خدا کرده بودند.
پــس اینکه در یک اثر هنری تضاد و تناقض وجود
داشته باشد ،نباید حیرت ما را برانگیزد؛ مثال حافظ هم
حافظ قرآن است و هم درباره «میخوردن» صحبت
میکند .او به شــیخ شــهر میگوید «عیب می جمله
بگفتــی هنرش نیز بگوی /نفــی حکمت مکن از بهر
دل عامی چند».
ســرامی با تأکید بر اینکه نبایــد از وجود تضاد و
تناقض در آثار کســی دچار هراس شویم ،میافزاید:
حافظ بیت معروفی دارد که میگوید «عشــقت رسد
به فریاد ور خود به ســان حافظ /قــرآن ز بر بخوانی
در چــارده روایت» ،آمدهاند تغییر کوچکی در این بیت
ایجــاد کردهاند و «و» را حذف کرده و این بیت را به
این صورت نوشتهاند «عشــقت رسد به فریاد ار خود
به ســان حافظ /قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت»؛
معنی خوانش اول این است که باید عشق به فریادت
برســد و فایدای ندارد قرآن را از بر بخوانی با چهارده
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احمد     رضا سهرابی

بزرگترین مجموعه مذهبی ایران باســتان پس از بررسیهای باستانشناسی،
ژئوفیزیک ،عکســبرداری هوایی و مستندنگاری دقیق سازههای معماری بخش
مرکزی شهر گور فیروزآباد سرانجام شناسایی شد.
به گــزارش ایســنا ،علیرضا عســکری چــاوردی ـ مدیــر میراثجهانی منظر
باستانشناســی ساسانی فارس در فیروزآباد ـ با اعالم این خبر گفت :نتایج فصل اول
مســتندنگاری و بررســی ژئوفیزیک در بخش مرکزی شهر «گور» در سال  ۱۳۹۸و
متعاقبا تداوم این برنامه در چارچوب همکاری پایگاه میراث جهانی منظر باستانشناسی
ساسانی فارس با اداره کل پایگاههای میراثجهانی وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی ،پژوهشگاه ،دانشگاه بولونیا و دانشگاه شــیراز در سه سال مطالعات
ســطحاالرضی برای شناخت سازههای معماری واقع در دایره مرکزی شهر گور ادامه
پیدا کرد و ســازههای معماری موجود در محدودهای به وسعت  ۲هکتار ،پیرامون منار
مرکزی این شهر مستندنگاری شد و کارکرد آنها مورد مطالعه قرار گرفت.
این باستانشــناس افزود :بقایای چهار جرز ســنگی معروف به «تختنشین» به
ابعــاد  ۲۶در  ۲۶متر با ارتفاع حداقل  ۸متر و یک بــرج منارمانند به ارتفاع  ۳۰متر
سالهاســت در بخش مرکزی شهر گور نمایان است و بلوکهای سنگی ویرانههای
این آتشکده مهم در سطح محوطه به صورت پراکنده به جای مانده است.
او با بیان اینکه درک روابط معماری این ســازههای پراکنده نیازمند شناسایی و
مســتندنگاری دقیق بود تا بتوان به تحلیلی جامع از ارتباط فضایی و مکانی ســازهها
دست یافت ،اظهارکرد :خوشــبختانه این کار با استفاده از روش مستندنگاری پهپاد
با بُرد کوتاه و طراحی سازهها انجام گرفت و نقشههای مختلف تهیه شد.
عســکری چاوردی ادامه داد :با مطالعه سبکشناسی سازههای معماری نمایان و
درک روابط بین سازهها در تطبیق با پالن فضاهای اصلی و الحاقات وابسته به آن و
مقایســه با پالن بناهای مکشوفه مذهبی دوره ساسانی کارکرد سازههای معماری در
بخشهای الحاقی و مرتبط با دو بنای تختنشین و منار مرکزی شهر گور روشن شد.
او بر اســاس پالن حاصل از مستندنگاری سازههای معماری بخش مرکزی شهر،
گفت :بنای تختنشین و مجموعه ساختمانهای پیرامونی آن روی یک صفه به ابعاد
 ۶۵در  ۸۰متر در یک مجموعه بزرگ ساختمانی قرار داشته و عملکرد تمام واحدهای
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سیاسی افزود :دســته اول سریال های
تاریخیاند که اغلب فاخر هستند .دسته
دوم سریالهای اجتماعی که میتوانند
همهی گونههــای موضوعی را در خود
جای دهند و سوم سریالهای سیاسی؛
به نظــر میآید تلویزیون در حال حاضر
غرق در ساخت سریالهای سیاسی شده
اســت و این اصال شایسته مردم نیست.
مردم ما به اندازه کافی سیاسی هستند.
پس بهتر اســت حول محور موضوعات
اجتماعی ،ســریال ساخته شود .اگر قرار
اســت که به تلویزیون پول تزریق شود
و باز هم به ســمت ساخت سریالهای
سیاسی برود ،به نظر من ،بیننده آنچنانی
نخواهد داشــت .مردم بیشــتر به دنبال
مفاهیم اخالقی و اجتماعی هستند.
این بازیگــر و کارگردان در پاســخ

به اینکه آیا افزایش بودجه صداوســیما
ضمانتــی بــرای بــاال رفتــن کیفیت
برنامه  های شبکه ها خواهد بود؟ عنوان
کرد :مســلما هر جا بودجهی بیشــتری
باشــد ،کیفیت باالتر هم انتظار میرود
و معموال هم اتفاق میافتد .بی شــک
اگــر بودجه تلویزیون باال برود ،دســت
تلویزیون برای ساخت فیلم و سریالهای
فاخر بازتر اســت .منتها اصل ماجرا این
است که چه فیلم و سریالی باید ساخته
شود و چه موضوعی باید برای پرداختن
در تلویزیون که مردم بیننده مستقیمش
هستند ،انتخاب شود.
هاشــمی در پایان درباره همکاری با
تلویزیون عنوان کرد :ســال هاســت با
تلویزیون به واسطه بازی در نقشهای
مختلف ارتباط دارم .در گذشته کارگردانی
و تهیه کنندگی در تلویزیون زیاد انجام
داده ام .در گذشــته مدیرانــی بودند که
سالیق بهتری داشــتند .خیلی با آنها
راحت تر بودم .از جمله آقای پورمحمدی
که برایشان کارهای زیادی انجام دادم.
ایشان آدم بزرگی است .از زمانی که در
بخش تولید امثال ایشــان از تلویزیون
حذف شدند ،کارهای تولیدی هر سال با
افت کیفیت روبه رو شده است .تلویزیون
مدیرانی مثل آقای پورمحمدی نیاز دارد
تا بتواند به رشد گذشتهاش ادامه دهد.

ایران باستان
کشف بزرگترین مجموعه مذهبی
ِ
ســاختمانی در این مجموعه بههم مرتبط بوده که این موضوع نشــاندهنده کارکرد
واحد مذهبی در مجموعه معماری بخش مرکزی شهر گور است.
این باستانشناس افزود :ســازههای معماری مکشوفه در یک مجموعه وابسته و
مرتبط با هم به عنوان آتشــگاه ،آدرویان ،ایزیشــگاه ،اتاق هووما ،تاالرهای نیایش و
نمازگاه ،محل برگزاری جشــنها و
گاهنبارها ،چهارتاقی محل نیایش،
محل تکریم آب و اجرای مناســک
آیینهــای زرتشــتی مکانیابــی،
شناسایی و تحلیل شده است.
به گفته مدیر میراثجهانی منظر
باستانشناسی ساســانی فارس در
فیروزآبــاد ،این مجموعــه بزرگ
مذهبــی در ســده ســوم میالدی
بنیانگذاری شده ،اما به نظر میرسد
با عنوان شهر پدری ساسانی تا پایان
دوره ساسانی مورد تکریم و قداست
مذهبی قــرار گرفته ،به گونهای که
احتماال با دفن پادشاهان ساسانی در
اینشهرهموارهدرآندورهبرحرمتآن
افزوده شده و در سدههای اسالمی به شهر مزارات (شهر گور) معروف شده است.
او با بیان اینکه این شــهر به احتمال محل دفن بسیاری از پادشاهان ساسانی در
کنار مجموعه بزرگ مذهبی واقع در بخش مرکزی شــهر گور بوده و به همین دلیل
هم باروهای بزرگ شــهر و تشریفات مذهبی شهر تا پایان دوره ساسانی برقرار بوده

روایت اما اگــر «و» را بردارید اینطور میشــود که
اگــر میخواهی عشــق به فریادت برســد قرآن را با
چهارده روایت بخوان ،بــا حذف واو ،اینقدر در معنا
تفاوت ایجاد میشود.
این پژوهشــگر درباره بیت «بســی رنج بردم در
این سال ســی /عجم زنده کردم بدین پارسی» بیان
میکند :بارها گفتــهام هیچ دلیلی وجود ندارد که این
بیت برای فردوســی نباشد زیرا هیچ نسخهای متعلق
به قرن چهارم و زمانی که فردوسی زندگی میکرده،
نداریم ،همه نســخهها دهها ســال بعد از ســرودن
«شاهنامه» تخطیط شدهاند بنابراین نمیتوانیم اعتبار
صددرصــدی به هیچکدام از آنها بدهیم زیرا با زمان
ســرایش فرق دارند و به خط ســراینده هم نیستند.
میماند اینکه به حال و هوای ذهنیت اثر فردوســی
و به حال و هوای سبکشناســی شعرش نگاه کنیم.
در روزگار جدید اتفاقهایی افتاده و برخی برای اینکه
از یکسری چیزها بدشان میآید به فردوسی و ایران
باستان رو آورده و کاســه داغتر از آش شدهاند .مثال
میگویند محال است فردوســی عجم را به کار برده
باشــد زیرا معنای اصلی عجم ،الل و گنگ اســت،
در حالی که معنای اصطالحــی این واژه و در مقابل
عرب مدنظر ماست .عجم حتی در ضربالمثلها هم
راه یافتــه و میگوییم «دســتش به عرب و عجم بند
شــده» و کاری نداریم که معنای اولیه عجم چیست،
یا ســعدی برای قرن هفتم است ،یکی دو قرن بعد از
فردوسی و میگوید «خبر داری از خسروان عجم /که
کردند بر زیردستان ســتم؟» ،سعدی ایران را دوست
دارد و آنقــدری که میگویــد «اقلیم پارس را غم از
آســیب دهر نیست /تا بر ســرش بود چو تویی سایه
خــدا» و به ایرانیت خود میبالــد .زمانی که میگوید
عجم هیچ منظور منفیای ندارد .بنابراین فردوســی
میتواند عجم را به کار برده باشــد و مشــکلی ندارد.

اســت ،اظهار کرد :در حقیقت ،سیســتمهای دفاعی و باروی بزرگ این شهر در قلب
بخش مرکزی فارس نشــان میدهد در ابتدا ،شــهر دوره ساسانی با کارکرد نظامی
به صورت بارویی با پالن دایره بنا شــده ،امــا این باروها در تمام دوره ثبیت و تامین
امنیت بخش مرکزی ایران ،فارس ،همواره معمور بوده است ،زیرا بزرگترین مجموعه
مذهبی و به احتمال ،آرامگاه بسیاری
از پادشاهان ساسانی در موطن پدری
آنها در شهر گور قرار داشت.
عســکری چاوردی بیان کرد :در
محدوده کاوشهای باستانشناســی
در سالهای گذشــته چندین تابوت
سفالی در این بخش شناسایی شد که
نشان میدهد کارکرد این تابوتهای
ســفالی در اتاقهایــی منقــوش با
کف موزاییک میتواند به شاهزادگان
ساسانی تعلق داشته باشد.
عسکری چاوردی گفت :تاکنون
شــهر گور را بــه عنوان شــهری
میشناختند که ســازههای معماری
دایــره مرکزی آن بخش حکومتی و
اداری شــهر بوده ،در حالی این شــناخت به صورت فرضیه باقــی ماند که مطالعات
"دیتریش هوف" نشــان داده بود کاخ اردشــیر بابکان با زیرســاخت  ۵۰۰۰مترمربع
واحدی سیاســی اداری و به عنوان کاخ دارای کارکرد سیاسی و هم اداری بوده است.
او افزود :به این ترتیب از شش ایوان بزرگ کاخ اردشیر برای پذیرایی و برگزاری

فراخوان برای ویرایش دوم
«صدسال شعر زنان ایران»

کامیــار عابــدی در فراخوانی از زنان شــاعر خواســت تا
آثار خود را برای ویرایش دوم «صدســال شــعر زنان ایران»
بفرستند.
به گزارش ایسنا ،این پژوهشگر و منتقد ادبی در متنی نوشته
است :ویرایش نخست «صدسال شعر زنان ایران» پس از حدود
 ۴سال کوشش تدریجی در آغاز دیماه  ۱۴۰۰در  ۴۰۰صفحه
در انتشارات مروارید به چاپ رسید .این منتخب فقط شعر آزاد،
نیمایی و سپید را در برمیگیرد.
مجموعه مورد بحث بر اســاس آثار چاپشده بانوان شاعر
(در چند مــورد محدود :دفترهای چاپنشــده) در دوره زمانی
 ۱۲۹۹تا  ۱۳۹۹گردآوری و انتخاب شده است.
به سبب شمار زیاد خانمهای شاعر و برای رسیدن به کمال
نسبی ،در سال  ۱۳۹۷طی فراخوانی از شاعران درخواست شد
که دفترهای خود را نیز ارسال کنند.
شماری از سرایندگان نوگرا و تعداد اندکتری از غزلسرایان
از ســر لطف آثارشــان را برای صاحب این قلم ارسال داشتند.
البته ،در منتخب «صدســال» فقط آثار شــاعران نوگرا آمده و
به سبب شــمار اندک دفترهای غزلسرایان کار تدوین منتخبی
مرتبط با غزل به دفتر دیگری موکول شده است.
اکنون در فراخوان دوم ،بانوان شــاعر نوگرایی که شعرشان
در منتخب حاضر نیامده اســت درصورت تمایل میتوانند برای
ویرایش دوم این مجموعه ،که به احتمال زیاد در سال  ۱۴۰۱به
تدوین نهایی خواهد رسید ،دفترهایشان را ارسال کنند.
همچنین بانوان غزلســرایی که تاکنون دفترشان را ارسال
نکردهانــد میتوانند دفترهایشــان را بفرســتند تا در منتخب
مســتقل دیگری که فقط مربوط به غزل است ،نمونههایی از
آثارشان آورده شود.
کامیار عابدی /پژوهشگر و منتقد ادبی/
» gmail.com@khanbaba1906

جلسات سیاســی ،اجتماعی و از سه تاالر بزرگ مربع شکل گنبددار در پشت ایوان
مرکزی بنا برای امور روزانه اداری مملکت و مالقاتهای رسمی پادشاه استفاده میشد.
شهر پدری ساسانیان سال  ۱۴۰۱کاوش میشود
مدیر میراثجهانی منظر باستانشناســی ساســانی فــارس در فیروزآباد گفت:
برنامه ســاماندهی و کاوش این مجموعه بزرگ مذهبی کشور با همکاری اداره کل
پایگاههای میراثجهانی معاونت میراثفرهنگی کشــور ،اداره کل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدســتی اســتان فارس ،دفتر مطالعات میراثفرهنگی موسسه
ایزمئو ایتالیا در دانشــگاه شــیراز و دانشــگاه بولونیای ایتالیا با مجوز از پژوهشگاه
میراثفرهنگی و گردشــگری در اردیبهشــت ســال  ۱۴۰۱به صورت رسمی طی
یک برنامه پنجساله آغاز خواهد شد.
شــهر گور که باستانشناســان آن را شــهر پدری ساســانی معرفی کردهاند،
اردشــیرخوره نام داشته که محل باستانی در شهرســتان فیروزآباد بوده است .این
شهر اوایل قرن سوم میالدی به دست اردشیر بابکان بنیاد شد .طرح و الگوی شهر
دایرهایشــکل است که در بررسیهای گذشــته معلوم شده بود چهار دروازه اصلی
داشته و بناهای حکومتی و محل اقامت درباریان در آن واقع شده بود .شهر باستانی
گور هماکنون متروک است و در سالهایی نیز مورد تعرض جادهسازان و همچنین
عشایر و روستانشینان نزدیک آن با ساخت گورستان قرار گرفته بود.
بنا بر گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری ،چشمانداز
باستانشناســی ساسانی منطقه فارس ،هشت سایت باستانی است که در سه منطقه
باســتانی فیروزآباد ،بیشاپور ،سروســتان در جنوب غربی استان فارس واقع شدهاند.
ِ
این ســازهها ،کاخها و شهرها شامل قلعهدختر ،سنگنگاره پادشاهی اردشیر بابکان،
سنگنگاره پیروزی اردشیر بر اردوان ،اردشیر خوره (شهر گور) ،کاخ اردشیر بابکان،
شــهر بیشاپور ،پیکره شاپور یکم (غار شــاپور) و کاخ ساسانی سروستان به اوایل و
اواخر دوره شاهنشاهی ساسانی که از  ۲۲۴تا  ۶۵۸بعد از میالد در سراسر این منطقه
گســترش یافت ،مربوط میشــوند .این آثار یکی از چهار اثری هستند که در جلسه
 ۳۰ژوئن  ۲۰۱۸کمیته میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند تا تعداد آثار ایرانی ثبتشده
در میان میراث جهانی یونسکو به عدد  ۲۳و آثار استان فارس به عدد  ۵برسد.

یک نگاه متفاوت
درباره حاشیههای «شاهنامه»
دیگــر اینکه مدلــول این بیت با همه «شــاهنامه»
همخوانی دارد «بســی رنج بردم در این ســال سی/
عجم َزنده کردم بدین پارســی» کامال با «شاهنامه»
میخواند و این فکر را فردوســی در جاهای دیگر هم
بیان کرده زمانــی که میگوید «بناهــای آباد گردد
خــراب /ز باران و از تابش آفتاب  /پی افکندم از نظم
کاخــی بلند /که از باد و بــاران نیابد گزند» با مدلول
سخن فردوسی مشکلی ندارد.
او خاطرنشــان میکند :ناسیونالیسم افراطی برخی
از آدمهــا که برخی هم دانش کافــی ندارند ،علمای
شاهنامهشــناس را مجبور میکند بــه خاطر رضایت
همان انبوه آدمی که میگویند محال اســت فردوسی
عجم را بــه کار ببرد ،انکارکنند کــه این بیت برای
فردوسی اســت ،در حالی که هیچ دلیل فنیای وجود
ندارد که با قطعیت اعالم کنیم این بیت از فردوســی
نیست زیرا شاهنامهای به خط ابوالقاسم فردوسی نداریم
و هم ه دههها حتی ســدهها بعد از فردوســی هستند.
زیر سوال بردن «شــاهنامه» با تشکیک
در بیتها
ســرامی تأکید میکند :میل به اینکه بخشهایی
از شاهنامه را الحاقی بدانند ،باعث میشود اعتبار این
کتاب نقصان پیدا کند .ما مسلمانان هرکسی که بگوید
این آیه از قرآن نیست ،در مقابلش میایستیم زیرا اگر
ثابت شود یک آیه از قرآن نیست ،اعتبار آیات دیگر را
هم تضعیف میکند .چرا ما دوســت داریم یک ایرانی
در هیچ جای دنیا کار بد نکند؟ زیرا اگر یک ایرانی کار
بد کند آبروی همه به مخاطــره میافتد .حتی برخی

از شاهنامهشناســان را دیدهایم که بخش عظیمی از
«شاهنامه» را حذف کرده و میگویند احتماال الحاقی
هســتند .یا حتی برخی گفتهاند شــاهنامه دو سراینده
دارد و بخشهای حماســی و اســاطیری برای خود
فردوسی اســت و بخشهای تاریخی و از اسکندر به
بعد برای شــاعر دیگری اســت .این سخنان فقط از
اعتبــار کلی و قطعی شــاهنامه میکاهد .من معتقدم
کسانی که شاهنامه را دوســت دارند ،این حرفها را
جدی نگیرند .شــاهنامه را داریم که بدانیم فردوسی
چه گفتــه نه اینکــه روی یک بیــت تمرکز کنیم.
 ۹۰درصد کســانی کــه این بحــث را راه میاندازند،
نمیدانند در شاهنامه چه نوشته شده و آن را نخواندهاند
درحالی قصد فردوسی از سرایش «شاهنامه» این بوده
که بگوید عربی که بر ما حکومت میکنی و ای ترکی
که حاکم ایران شدهای ،بدان ما قومی صاحب سیاست
و قدرت بودهایم و بر بخــش بزرگی از دنیای روزگار
قدیم حکومــت میکردیم ،تویی که تــازه به دوران
رســیدهای اما ما این هدف را فدای این میکنیم که
بگوییم آن عجم نمیشــود و فردوسی میداند عجم
یعنی زباننفهم! به نظرم این بیت برای فردوسی است
زیرا ریختارش از نظر سبکشناســی با «شــاهنامه»
خوانایی دارد «بسی رنج بردم در این سال سی /عجم
َزنده کردم بدین پارسی».
بیتهایی که نشان از عظمت فردوسی دارد
او درباره بیت «چو ایران نباشــد تن من مباد /بدین
بوم و بر زنــده یک تن مباد» هــم توضیح میدهد:
ایــن را میگویند برای نوبخت اســت ،حتما خوانده و

یا شــنیدهاید ،اما کلیت این بیت و مدلولش با ذهنیت
فردوسی میخواند و از فخامت برخوردار است« .چون
ایران نباشد تن من مباد /بدین بوم و بر َزنده یک تن
مبــاد» .اتفاقا در این دو بیت کلمه َزنده را داریم ،عمدا
َزنده تلفظ میکنم این کلمه در اصل زینده بوده (بِزی
یعنی زندگی کن و زینده صفت فاعلی آن اســت) که
کوتا ه شده مانند «میگویم» که شده «میگم» ،زینده
شده َزنده .از آنجا میگویم که موالنا میگوید «مرده
بدم زنده شــدم گریه بدم خنده شدم /دولت عشق آمد
و من دولت پاینده شــدم» اگر ِزنده تلفظ کنیم اینها
هم باید خِنده و پایِنده باشــند .البته ِزنده هم درســت
اســت ،در واقع هر دو وجه درست است اما قدیمیها
میگفتند َزنده و االن اصفهانیها هم میگویند َزنده.
این عضو بنیاد فردوسی ادامه میدهد :درباره این
بیت خصوصا مصرع دوم شبههدار است ،باید ایننکته
را بگویم ،زمانی که فــردی عظمت پیدا میکند ،این
مقوله به وجود میآید که برخی از شاعران کوچکتر،
ابیاتی را به نام او بگویند تا آن مفهوم را نامبردار کنند.
این مسئله پیش میآید ،آنها به این دلیل این ابیات را
به نام شاعر بزرگ نامبردار میکنند که مردم بپذیرند.
االن در فضای مجازی خیلی وقتها میگویند موالنا

گفته فالن ،وزن برای موالنا اســت ،مثنوی بحر رمل
اســت اما مدلول شــعر موالنا را خواندهای و میدانی
در مثنوی نیســت اما برای اینکه سخنشان را مقتدر
و مقبــول کنند به نــام موالنا میکننــد .این ابیات
حکایتگر این اســت که فردوســی در جامعه شأنی
داشــته و برای افکارش ارزش قائل میشــدند .خیام
به احتمال زیاد تعداد رباعیهایی که ســاخته بیش از
 ۱۰۰تا نبوده اما چندهزار رباعی به نامش اســت این
باعث شــده ما مفهوم تازهای را در ادبیات بحث کنیم
مثال ادبیات خیامی یا ابیات خیامی .ممکن اســت این
رباعیها برای خیام نباشــد اما محتوای خیامی دارد،
مثال معارضه با تقدیرگرایی در ذهنیت یک فرد اســت
و آن را بیــان میکند اما اگر بگوید من گفتم ،ممکن
اســت مردم نپذیرند پس به نام خیام میشود .معتقدم
به جای اینکه بــر الحاقی بودن بیتها تمرکز کنیم،
بر این تمرکز کنیم که این بیتها عظمت فردوسی را
بر ما نمایان میکند و میفهمیم شــاعری بوده مورد
قبول جامعه و برای اینکه برخی سخن خود را مقبول
کنند و ســخن خود را به دیگــران بقبوالنند ،خود را
ناگزیر میدانســتند بگویند این را فردوسی و یا خیام
گفته اســت مانند برخی دینگرایان که جملهای دارند
و میخواهند آن را بگویند ،میگویند حضرت علی (ع)
گفتــه درحالی که حضرت علــی (ع) روحش هم خبر
نداشته اما چون آن فرد میداند ،مردم امام علی (ع) را
قبول دارند ،حرفشان را به این امام نسبت میدهند.
باید اینگونه به این ابیات نگاه کنیم که آیا با اندیشــه
کلی صاحب اصلی اثر تطابق دارند یا نه ،اگر با اندیشه
فردوسی همخوان اســت تأکید بر اینکه از فردوسی
نیست مشــکلی را حل نمیکند و کسانی که بر واژه
عجم تأکید دارند ،بروند و شاهنامه را بخوانند و با این
اثر محشور باشــند .این بیت برای فردوسی باشد و یا
نباشد چیزی عوض نمیشود.

