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میزان افزایش حقوق کارمندان
در سال آینده
براسـاس بودجـه سـال آینـده ،اگـر فـردی باالتـر از  ۳۷میلیـون تومـان
حقـوق بگیـرد ،میـزان افزایـش حقـوق منفـی میشـود و حتـی حقـوق
کمتـری دریافـت خواهـد کـرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالیـن ،بنـا بـر الیحـه بودجـه سـال ،۱۴۰۱
در صـورت تصویـب نماینـدگان مجلـس حداقـل حقـوق پایه که در سـال
 ۱۴۰۰چیـزی حـدود  ۳میلیـون و  ۵۰۰هـزار تومـان اسـت بـا رشـد یک
میلیـون تومانـی بـه چهـار میلیـون و  ۵۰۰هـزار تومـان افزایـش پیـدا
خواهـد کـرد .همچنیـن بـر اسـاس الیحـه بودجـه سـال  ۱۴۰۱مدیـران
دولتـی و اسـاتید دانشـگاه نیـز حداکثـر میتواننـد تـا سـقف  ۳۷میلیـون
تومـان در مـاه حقـوق دریافـت کننـد.
دولـت در الیحـه بودجـه سـال  ۱۴۰۱پیشـنهاد داده اسـت حقـوق
گروههـای مختلـف بهطـور متوسـط  ۱۰درصـد افزایـش یابـد بـه طوری
کـه بیشـترین دریافتـی بـا رشـد صفـر درصـد و کمتریـن دریافتی با رشـد
 ۲۹درصـد در حقـوق اعمـال خواهـد شـد.
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یدا ...کابلی:

فرصت ثبت جهانی
خوشنویسی را
ُمفت از دست دادیم
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رئیس جمهور ایران در دیدار با پوتین:

امیدواریم تالش ها منجر به لغو تحریمها شود
1

استاندار فارس تأکید کرد :

سرعت بخشی به روند انتقال
کارخانه های سیمان و پشم شیشه
از شیراز
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم:

اثربخشی واکسن کرونا
حداکثر  ۸ماه است

رئیس قوه قضائیه:

نیروی انسانی عادل و با
انگیزه از دالیل پیشرفت
امور است

مدیر عامل توانیر :

شرایطی باید فراهم شود
که صنعت معطل برق نباشد

2

رئیس گروه دوستی و پارلمانی
ایران و روسیه:

3

مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی
ایثار به جانبازان سپرده میشود

غرب عالقهای به توسعه
روابط ایران و روسیه
2
ندارد

تصادف در فارس یک کشته
و  ۴مصدوم برجای گذاشت

یک روزنامه عربی ادعا کرد:

لیست خانههای خالی منتشر شد؛

برگزاری نشست میان
مسئوالن ایرانی و مصری

اعالم زمان پرداخت مالیات

4
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رئیس جمهور ایران در دیدار با پوتین:

امیدواریم تالش ها منجر به لغو تحریمها شود
رئیـس جمهـور کشـورمان کـه بـه دعـوت همتـای
روس بـه مسـکو سـفر کرده اسـت با والدیمیـر پوتین
دیـدار و گفتگـو کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیـت اللـه سـید ابراهیـم رئیسـی
عصـر روز چهارشـنبه بـا والدیمیـر پوتیـن رئیـس
جمهور فدراسـیون روسـیه در مسـکو دیـدار و گفتگو
کرد.
تهدید به تحریم مانع پیشرفت ایران نمیشود
رئیسجمهـور ایـران در ایـن دیـدار تاکیـد کـرد :مـا
هیـچ محدودیتـی بـرای گسـترش و توسـعه روابـط با
روسـیه نداریـم و خواهـان برقـراری روابـط راهبـردی

با مسـکو هسـتیم.
وی افـزود  :اسـناد همکاری راهبـردی میتواند افق
روابـط را در طول  ۲۰سـال مشـخص کنـد .به دنبال
افزایـش حجـم روابـط تجـاری بـا روسـیه هسـتیم و
تلاش زیـادی در این زمینـه انجـام خواهیم داد.
رییـس خاطرنشـان کـرد :در حـال تلاش
بـرای رفـع تحریمهـای کشـورمان هسـتیم و
امیدواریـم کـه منجـر بـه لغـو تحریمهـا شـود.
اگرچـه تهدیـد بـه تحریـم مانـع پیشـرفت ایـران
نمیشود.
وی ادامـه داد :تجربـه خوبـی در همکاری با روسـیه

در سـوریه ،در مبـارزه بـا تروریسـم داریم کـه میتواند
مبنایـی برای روابط مشـترک باشـد.
پیام پوتین به رهبر ایران
پوتیـن نیـز در ایـن دیـدار عنـوان کـرد :از طـرف من
سلام و آرزوی سلامتی بـرای رهبـر معظـم ایران را
بـه ایشـان منتقـل کنید.
حضـور و سـخنرانی در نشسـت عمومی مجلـس
دومـا  ،دیـدار بـا ایرانیـان مقیـم روسـیه و نشسـت
هـم اندیشـی بـا فعـاالن اقتصـادی روس ،بخشـی
از برنامههـای رئیـس جمهـور در ایـن سـفر دو روزه
خواهـد بـود.

اهمیت "سفر رئیسی به روسیه" از نگاه رسانههای خارجی
رئیسجمهــور کشــورمان صبــح دیــروز ســفر خــود
بــه روســیه را بــا محوریــت توســعه روابــط تجــاری و
اقتصــادی بــا مســکو آغــاز کــرد .ایــن ســفر بازتــاب
گســتردهای در رســانه های خارجــی داشــته اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،خبرگــزاری فرانســه در گزارشــی
دربــاره ســفر ســید ابراهیــم رئیســی ،رئیــس جمهــور
کشــورمان بــه مســکو ،آن را مهــم تریــن ســفر
رسمی رئیســی از زمــان بــه قــدرت رســیدن او
برشــمرد و تصریــح کــرد کــه از ســال  ٢٠١٧تاکنــون
ایــن اولیــن بــاری اســت کــه یــک رئیــس جمهــور
ایــران بــه روســیه ســفر میکنــد .خبرگــزاری فرانســه

در ادامــه نوشــت :مســکو و تهــران روابــط سیاســی،
اقتصــادی و سیاســی قــوی دارنــد و در ســوریه نیــز از
متحــدان بشــار اســد رئیــس جمهــور ایــن کشــور بــه
شــمار می آینــد .خبرگــزاری رویتــرز نیــز بــا اعــام
ســفر رئیــس جمهــور ایــران بــه مســکو کــه از صبــح
دیــروز (چهارشــنبه) آغــاز شــده اســت ،گــزارش
داد :ابراهیــم رئیســی همزمــان بــا مذاکــرات بــر
ســر احیــای برنامــه جامــع اقــدام مشــترک (برجــام)
و تــاش روســیه بــرای کمــک بــه حصــول یــک
توافــق میــان ایــران و قدرت هــای جهانــی بــه مســکو
ســفر کــرده اســت .ایــن خبرگــزاری همچنیــن بــه

ارائــه جزئیاتــی دربــاره محــور رایزنی هــای رئیســی
در جریــان ایــن ســفر پرداخــت و افــزود :بنابــر
اعــام کاخ ریاســت جمهــوری روســیه (کرملیــن)،
ابراهیــم رئیســی و والدیمیــر پوتیــن قــرار اســت
در دیــدار بــا یکدیگــر دربــاره تمامی موضوعــات
مرتبــط بــا همکاری هــای دوجانبــه و احیــای برجــام
گفتوگــو کننــد .رســانه های صهیونیســتی ،ازجملــه
روزنامه های هاآرتــص و تایمــز آو اســرائیل خبــر ســفر
آیــت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی بــه روســیه را منتشــر
و آن را مهــم تریــن ســفر خارجــی او از زمــان روی کار
آمدنــش توصیــف کردنــد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز منصوب شد
شـهردار شـیراز بـا صـدور حکمی هـادی شهدوسـت
شـیرازی را بـه سـمت معـاون حمـل و نقـل و ترافیک
شـهرداری شـیراز منصـوب کـرد.
در بخشـی از حکـم صـادره توسـط سـید احسـان
اصنافـی بـه معاون حمـل و نقل و ترافیک شـهرداری
شـیراز بـر مـواردی همچـون بررسـی و برنامـه ریـزی
جهـت توسـعه شـبکه معابـر مناسـب ،برنامـه ریـزی
و نظـارت بـر ارائـه خدمـات مطلـوب بـه شـهروندان
در راسـتای جابجایـی ایمـن ،ارزان و سـریع ،اقـدام
در خصـوص برنامـه ریـزی ،سـازماندهی ،نظـارت
و کنتـرل الزم در زمینـه حمـل و نقـل و سـاماندهی
ترافیـک در سـطح شـهر ،برنامـه ریـزی  ،سـاماندهی
و بهبـود وضعیـت حمـل و نقـل مسـافر درون

شـهری ،کنتـرل و نظـارت بـر امورپایانه هـا ،آمـوزش
عمومی فرهنـگ ترافیکـی و ...تاکیـد شـده اسـت.
هـادی شـه دوسـت شـیرازی پیـش از ایـن مدیرکلـی
میـراث فرهنگـی و گردشـگری اسـتان فـارس،
رئیـس سـازمان سـرمایه گـذاری و مشـارکت های
مردمی شـهرداری شـیراز و شـهردار منطقـه تاریخـی
فرهنگـی را در کارنامـه خـود ثبـت کـرده اسـت.
همچنیـن طـی احکام جداگانه ای از سـوی شـهردار
شـیراز حکـم شـهرداران منطقـه یـک ،چهار و یـازده،
رییـس سـازمان مدیریت آرامسـتانها ،رییس سـازمان
فنـاوری اطالعـات و ارتباطات و مدیرکل تشـخیص و
وصـول درآمـد کـه پیـش از ایـن بـه عنوان سرپرسـت
منصوب شده بودند ،نیز صادر شد.

شناسه آگهی1252910 :
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

بهبود اقتصاد در سایه
ارتباطات گسترده جهانی
کارشناسـان امور تربیتـی در مورد انتخاب دوسـت
بـه دلیـل تاثیرگذاری هـای تعیین کننـده اش روی
افراد حسـاس هسـتند تـا آنجا که حتی به کسـانی
کـه دچار آسـیب اخالقی شـده اند توصیـه می کنند
کـه همنشـین و دوسـتان جدیـدی بـا ویژگی های
بهتـر انتخـاب کننـد  .درارتباطـات خانوادگـی نیـز
روی چنیـن مراقبت هایـی تاکیـد شـده اسـت .
جوامـع بزرگتـر نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـتند .
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه شـاهد شـکل گیـری
اتحادیه هـای قـاره ای و منطقـه ای بیـن کشـورها
هسـتیم  ،زیـرا اشـتراک منافـع موجـب می شـود
کـه کشـورهای ضعیـف در هـر اتحادیـه ای مـورد
حمایـت کشـورهای قدرتمند قـرار گیرند تـا برآیند
تعاملات چند سـویه نفع همـگان را در پی داشـته
باشـد  .کشـورهایی کـه بـرای مدتـی خواسـته یـا
ناخواسـته در انـزوا قـرار می گیرند یا همسـایگانی
ناسـازگار و آشـفته حال دارند  ،تدریجا با مشـکالت
مالـی و فرهنگـی و بـن بسـت های سیاسـی مواجه
می شـوند  .اهمیـت تعییـن نهادهـای بیـن المللـی
بـرای بررسـی وضعیـت کشـورها و درجـه بنـدی
آنهـا در خصـوص موضوعـات گوناگـون از جملـه
پولشـویی  ،بدهـی خارجـی  ،تولیـد ناخالـص ملی ،
بهداشـت  ،محیـط زیسـت  ،باسـوادی  ،تولیـد
علـم  ،رواج انـواع هنرهـا  ،جاذبه های گردشـگری ،
منابـع زیرزمینی  ،محصـوالت کشـاورزی  ،موقعیت
ژئوپولیتیـک و شـاخص های اقتصادی بـه این دلیل
اسـت کـه بـا انتشـار روزآمـد نتایـج پژوهش های
خـود راهنمـای خوبی بـرای اداره کننـدگان ممالک
گوناگـون باشـند و گرداننـدگان کشـورها بدانند در
راسـتای منافـع ملـی خـود باید بـه دنبـال تقویت
مناسـبات خود با چه کشـورهایی باشـند تـا بتوانند
در خصـوص توسـعه روابـط خـود و یـا کاهـش
مناسباتشـان تصمیـم گیـری کنند .
وظیفـه ی اصلـی گرداننـدگان هر کشـوری انتخاب
راهبـردی کـم چالـش بـرای ترسـیم خطـوط کلی
سیاسـت خارجـی و تنظیـم مناسـبات منطقـه ای و
جهانـی فراخـور ظرفیت هـای اقتصـادی و فرهنگی
اسـت  .چنیـن راهبردی اسـت کـه تعییـن کننده ی
درجه سـازگاری یا ناسـازگاری هر کشـوری است .
انتخـاب شـیوه های کـم هزینـه بـرای مدیریـت
روابـط خارجـی  ،ضمـن ایـن کـه زمینـه سـاز
جـذب سـرمایه های خارجی اسـت  ،پتانسـیل های
دیگـر اعـم از گردشـگری  ،تجـارت و صـادرات و
واردات را آزاد می کنـد  .در نقطـه مقابـل  ،اتخـاذ
سیاسـت هایی کـه به انـزوای تدریجی یک کشـور
می انجامـد برآیند تلاش دولتمـردان را به نقطه ی
صفـر نزدیـک می کنـد  .همـان گونه که یـک مربی
خـوب همـواره به دنبـال برنامـه ریزی بـرای بازی
بـا تیم هـای قدرتمنـد با هدف کشـف نقـاط ضعف
بازیکنـان و چینش مناسـب هر بازیکنی در پسـتی
مناسـب اسـت  ،تعامـل بـا کشـورهای قدرتمنـد
نیـز چنیـن خاصیتـی دارد لـذا بسـنده کـردن بـه
ارتبـاط بـا کشـورهای ضعیـف و دوری جسـتن از
کشـورهایی کـه شـاخص های اقتصـادی مطلوبـی
دارنـد نتیجـه ای جـز حرکـت قهقرایـی نخواهـد
داشـت .ضـرب المثلـی اسـت کـه می گوینـد  :اگر
می خواهیـد بـه کسـی کمـک کنیـد بـه او ماهـی
ندهیـد بلکـه ماهیگیـری را بـه او یاد دهیـد  .از این
جهـت کمـک بـه اسـتقالل سیاسـی کشـورهای
تحـت سـتم و جنبش هـای منطقـه ای نیـز بایـد
تابـع چنیـن سیاسـتی باشـد .از آنجایـی کـه ورود
بـدون محدودیـت به عرصـه رقابت هـای اقتصادی
مسـتلزم رعایـت اسـتانداردها  ،نظـم مالـی  ،رشـد
مثبـت اقتصـادی  ،قانونمنـدی  ،برندسـازی و
تعاملات علمـی و فرهنگـی اسـت ،ارتبـاط فراگیر
بـا جهـان ما را بـرای دسـتیابی بـه چنیـن اهدافی
کمـک می کنـد و موجـب درمـان اقتصـاد بیمـار
مـا می شـود .انگشـت شـمار بـودن کشـورهایی
کـه در غیـاب رقبـای خـود بـا یـک کشـور حاضر
بـه تعاملات اقتصـادی می شـوند  ،محدودیـت
گزینه هـا بـرای انتخـاب بهتر را بـه دنبـال دارد به
همیـن دلیـل کشـورهایی کـه خـود را در تنگناهای
اقتصـادی قـرار داده اند و سیاسـتی در پیش گرفته
انـد که بـا تعداد محـدودی از کشـورها تبـادل کاال
داشـته باشـند  ،مجبـور هسـتند کاالی بـی کیفیت
وارد کننـد و محصـوالت خود را نیز بـا قیمتی پایین
تـر به فـروش برسـانند .
همانگونـه کـه یـک فـرد بـه دنبـال منزوی شـدن
دچـار افسـردگی و انـواع بیماری هـا می شـود ،
کشـورهای منزوی شـده نیز بـه انـواع بیماری های
اقتصـادی و آسـیب های اجتماعـی مبتال می شـوند
و متاسـفانه زمانـی متوجه می شـوند کـه دیگر دیر
شـده و بـرای جبـران آن ناگزیرنـد از جیـب مردم
بـرای اداره کشـور هزینـه کنند .
در دنیـای سیاسـت  ،گرگ هـا همیشـه بـه دنبـال
عضـو جـدا شـده از گلـه هسـتند تـا بـا تعقیـب و
دوانیـدن او خسـته اش کننـد و همیـن کـه نقـش
بـر زمیـن شـد هـر کـدام پـاره ای از وجـودش را
بـه دنـدان بگیرنـد  .دشـمنی ها و دوسـتی هایی که
برای یک کشـور صرفه ی اقتصادی نداشـته باشـد
از نـگاه عملگرایانـه راه بـه جایـی نخواهـد بـرد ؛
در پیونـد بـا همیـن مسـئله دسـتیابی به اسـتقالل
واقعـی بـرای کشـورهای توسـعه نیافتـه در گـرو
طراحـی پروسـه های چنـد ده سـاله اسـت زیـرا
ادعـای اسـتقالل بـرای کشـوری کـه بنیان هـای
اقتصـادی ضعیفـی دارد ماننـد ایـن اسـت کـه مـا
تصویر شـیر نقاشـی شـده بـر روی پارچه را شـیر
اد امه د  ر ستون روبرو
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رئیس قوه قضائیه:

نیروی انسانی عادل و با انگیزه از دالیل پیشرفت امور است
رئیـس قـوه قضائیـه گفـت :نیـروی انسـانی عادل
و باانگیـزه از زمینههـا و دالیـل اصلـی پیشـرفت و
پیشـبرد امـور در قـوه قضائیه اسـت.
حجتاالسلام والمسـلمین محسـنی اژهای در
نشسـت با قضـات و کارکنـان دادسـرای عمومی و
انقلاب ناحیه  ۲تهـران ،از مسـئوالن و متصدیان
مربوطـه در خصـوص فراینـد رسـیدگی ،موجودی
و نـوع پروندههـا ،سـواالتی را مطـرح کـرد و
توصیههایـی را خطـاب بـه آنهـا پیرامـون ارتقـای
کیفیـت خدمترسـانی بـه مراجعهکننـدگان اظهار
داشت.
«ضـرورت اتقـان بیشـتر آمارگیـری در مـورد
پروندههـای قضایـی» موضوعـی اسـت کـه
رئیـس عدلیـه طـی بازدیدهـا و جلسـات اخیر خود
تاکیـدات مؤکـدی بـر روی آن داشـته و دسـتوراتی
را در همیـن راسـتا بـه معـاون اول دسـتگاه قضـا
صـادر کـرده اسـت؛ بـر همیـن اسـاس در جریـان
بازدیـد دیـروز از دادسـرای ناحیـه  ۲نیـز رئیـس
قـوه قضائیـه از مسـئوالن واحـد قضایـی مربوطـه
دربـاره فرآینـد آمارگیـری از پروندههـا در ایـن واحد
سـؤاالتی را مطـرح کـرد و در همیـن بـاب نیـز
توصیههـا و دسـتوراتی را صـادر کـرد.
رئیـس قـوه قضائیـه در جریـان ایـن نشسـت
ضمـن بررسـی پروندههـای مسـن و معوقـه شـعب

بازپرسـی و دادیـاری ایـن واحد قضایـی بر ضرورت
تعییـن تکلیـف پروندههـای مسـن تاکیـد کـرد و
بیـان داشـت :شـعبی کـه پروندههـای مسـن و
قدیمی دارنـد بایـد نسـبت بـه مشـخص کـردن
دالیـل و آسیبشناسـی آن اقـدام و به سـرعت این
پروندههـا را تعییـن تکلیـف کننـد.
حجتاالسلام والمسـلمین محسـنی اژهای
همچنیـن از مسـئول بخـش ارجاعـات دادسـرای
عمومـی و انقلاب ناحیـه  ۲تهران بواسـطه اعمال
دقـت و سـرعت در ارجـاع پروندههـای کیفـری
بـه شـعب مربوطـه تقدیـر کـرد و بـر ایجـاد سـازکار
مناسـب جهـت تناسببخشـی بـه مقولـه ارجـاع

پروندههـا و ثبـت کلیـه پروندههـا بالفاصلـه پس از
ارجـاع بـه شـعب تاکیـد کـرد.
رئیـس قـوه قضائیـه همچنیـن ،ضمـن اطلاع از
میـزان پروندههـای کثیرالشـاکی در دادسـرای
عمومـی و انقلاب ناحیـه  ۲تهـران ،رسـیدگی
سـریع و دقیـق بـه ایـن قبیـل پروندههـا را در زمره
اولویتهـا دانسـت.
رئیـس قـوه قضائیـه در جمـع قضـات و کارکنـان
قضایـی طـی سـخنانی بـا بیـان اینکـه سـرمایه
اصلـی هـر دسـتگاهی بویژه قـوه قضائیـه ،نیروی
انسـانی آن اسـت ،اظهـار کـرد :نیـروی انسـانی
عـادل و باانگیـزه از زمینههـا و دالیـل اصلـی

پیشـرفت و پیشـبرد امـور در قـوه قضائیـه اسـت؛
لـذا بایـد برای بهبـود معیشـت و رفـع دغدغههای
همـکاران قضایـی ،اقدامـات مجدانـه خـود را
اسـتمرار دهیـم.
رئیـس قـوه قضائیـه با اشـاره بـه علـل و دالیلی که
صعوبـت و سـنگینی کار قضـات و سـایر کارکنـان
دسـتگاه قضایـی را علیرغـم کمبـود نیـروی
انسـانی و دیگـر امکانـات ،بیشـتر و مضاعـف
میکنـد ،یکـی از ایـن علـل و دالیـل را تعـدد و
ً
تراکـم و بعضـا تالقـی عناویـن مجرمانـه در نظـام
جرمانـگاری کشـور دانسـت کـه سـبب افزایـش
و کثـرت ورودی پروندههـا بـه دسـتگاه قضایـی
میشود.حجتاالسلام والمسـلمین محسـنی
اژهای در ادامـه بـا اشـاره بـه دسـتگاههایی کـه
وظایـف و مسـئولیتهای پیشـگیرانه و نظارتـی
خـود را بـه درسـتی و در زمـان مناسـب انجـام
نمیدهنـد و همیـن امـر موجـب شـکلگیری
جرائـم و دعـاوی حقوقـی و کیفـری زیـاد و سـرریز
پروندههـا بـه دسـتگاه قضایـی میشـود ،گفـت:
بایـد همـه دسـتگاهها و بخشهـای کشـور بـا
همافزایـی بـا یکدیگـر و تقویـت ابعـاد پیشـگیرانه
و نظارتـی خـود از سـرریز پروندههـا بـه دسـتگاه
قضایـی و مضاعف شـدن سـنگینی و صعوبت کار
قضـات و همـکاران قضایـی مـا ،جلوگیـری کنند.

رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و روسیه:

غرب عالقهای به توسعه روابط ایران و روسیه ندارد

عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت
خارجـی مجلـس شـورای اسلامی با اشـاره بـه
نگرانـی غـرب از توسـعه روابـط ایـران و روسـیه،

گفـت :صـادرات ایـران بـه روسـیه حـدود ۳
میلیـارد دالر اسـت کـه ایـن رقم میتوانـد به ۲۵
میلیـارد دالر برسـد.
«ابراهیـم رضایـی» روز چهارشـنبه در گفـت
و گـو بـا خبرنـگار سیاسـی ایرنـا بـا اشـاره سـفر
رییـس جمهـور به روسـیه گفت :سـفر آیـت الله
رییسـی بـه روسـیه جـزو مهمتریـن اقدامـات و
برنامههـای ایشـان در سیاسـت خارجـی اسـت.
روسـیه کشـوری بسـیار موثر در نظام بین الملل
اسـت و جایـگاه مهمـی در سیاسـت خارجـی

جمهـوری اسلامی ایران دارد.
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت
خارجـی مجلـس شـورای اسلامی افزود:
محـور رایزنیهـای آیـت الله رییسـی در مسـکو
در حـوزه اقتصـادی اسـت و در ایـن سـفر
دربـاره تقویـت روابـط ایـران و روسـیه و افزایـش
صـادرات بـه این کشـور تبـادل نظر خواهد شـد.
وی ادامـه داد :رقـم صـادرات ایـران بـه
روسـیه حـدود  ۳میلیـارد دالر اسـت کـه ایـن
رقـم میتوانـد بـه  ۲۵میلیـارد دالر هـم برسـد.

دو کشـور در بخشهـای انـرژی ،ارتباطـات،
کشـاورزی  ،بازرگانـی ،حمـل ونقـل ،دفاعـی،
گردشـگری میتواننـد روابـط خـود را توسـعه
دهنـد.
رضایـی اضافه کرد :روسـیه این ظرفیـت را دارد
کـه بـه شـریک مهـم تجـاری و راهبـردی ایران
تبدیل شـود و انتظار میرود در این سـفر سـطح
تعامالت دوجانبـه در زمینههایی مانند صادرات
و همکاریهـای منطقـه ای و بیـن المللـی
و مبارزه با تروریسم افزایش یافته یابد.

حذف حیدر العبادی از گزینههای ریاست دولت جدید عراق
یـک منبـع در جریـان صـدر عـراق اعالم کـرد که
رئیـس ائتلاف "النصـر" جـزء گزینههـای احـزاب
عـراق بـرای ریاسـت دولـت جدیـد ایـن کشـور
نیسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از شـفق نیـوز ،یـک
منبـع در جریـان صـدر عـراق بـه رهبـری مقتـدی
صـدر در سـخنانی گفـت کـه حیـدر العبـادی،
رئیـس ائتلاف "النصـر" در میـان گزینههـای
تصـدی پسـت نخسـتوزیری عـراق قـرار نـدارد.
وی در ایـن بـاره گفـت :نامزدهـای تصدی پسـت
نخسـتوزیری عـراق انگشتشـمار هسـتند.
ایـن منبـع بـه اسـامی این افـراد اشـاره نکـرد و
افـزود :مقتدی صـدر تصمیم گیرنـده نهایی برای
تعییـن فـرد مناسـب بـرای ریاسـت دولـت جدیـد
عـراق بـا توجـه بـه دیـدگاه "اکثریـت ملی" اسـت.

ایـن اظهـارات پـس از آن مطـرح شـد کـه یـک
منبـع در چارچـوب هماهنگـی شـیعیان عـراق
پیشـتر بـه شـفق نیـوز گفتـه بـود کـه چارچـوب

هماهنگـی درصـدد نامـزدی العبـادی و محمـد
توفیـق علاوی در مقابـل فهرسـت جریـان صـدر
شـامل مصطفـی الکاظمـی و چنـد چهـره وابسـته

بـه ایـن جریان برای تصدی پسـت نخسـتوزیری
اسـت.
در همیـن حـال ،یـک منبـع در چارچـوب
هماهنگی شـیعیان عـراق اعالم کرد کـه رهبران
ایـن جریـان سهشـنبه شـب نشسـتی را در خانـه
عمـار حکیم ،رهبـر جریان حکمت ملـی در بغداد
برگـزار میکننـد.
طبـق گفتـه ایـن منبـع ،قـرار بـود کـه در ایـن
نشسـت نتایـج سـفر اخیـر العامـری بـه اربیـل و
همچنیـن پیامدهـای جلسـه نخسـت پارلمـان
عـراق مورد بررسـی قرار بگیـرد اما تـا بدین لحظه
اخبـار جدیـدی مبنـی برگـزاری و یا عـدم برگزاری
ایـن نشسـت صـادر نشـده اسـت و احتمـال داده
میشـود کـه چارچـوب هماهنگـی طـی سـاعات
آتـی بیانیـهای را در ایـن بـاره صـادر کنـد.

یک روزنامه عربی ادعا کرد:

برگزاری نشست میان مسئوالن ایرانی و مصری
یـک روزنامـه عربـی بـه نقـل از منابـع مصـری
بـه آخریـن تحـوالت روابـط میـان ایـران و مصـر
پرداخـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،روزنامـه العربـی الجدیـد بـه
نقـل از منابـع مصـری مدعـی شـد کـه در روزهـای
آخـر سـال  ۲۰۲۱نشسـت " ارزیابـی" در سـطح
اطالعاتـی میـان ایـران و مصـر برگـزار شـد .ایـن
نشسـت برای بررسـی و ارزیابـی گامهـا و مطالبات
متقابـل میـان دو کشـور کـه در نیمه سـال گذشـته
بـر سـر آنهـا توافـق کـرده بودنـد انجـام شـد.
ایـن منابـع تاکیـد کردنـد :درحـال حاضـر سـخن
گفتـن درخصـوص گامهای جدیـد در روابـط میان
دو کشـور مطـرح نیسـت و مسـالهای کـه اکنـون
دو کشـور بـر سـر آن توافـق کردنـد عـدم آسـیب
رسـاندن بـه منافـع یکدیگـر اسـت.

ایـن منابـع در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـا توجه به
اظهـارات دیپلمات هـای ایرانـی در خصوص ایجاد

ارتبـاط بـا قاهـره آیـا مصـر قصـد دارد کـه پرونـده
روابـط بـا ایـران را از سـطح اطالعاتـی بـه سـطح

دیپلماتیک و مشـخصا وزارت خارجه برسـاند تاکید
کردنـد :روابـط بـا ایـران در سـطح امنیتـی محدود
خواهـد مانـد و ایـن یکـی از پروندههـای اساسـی
اسـت کـه خـود شـخص عبـاس کامـل ،رئیـس
سـازمان اطالعـات مصـر بـر آن نظـارت دارد.
همچنیـن دسـتورات شـدیدی بـه تمام رسـانه های
مصـری داده شـده اسـت کـه در رخدادها بـه ایران
اهانـت نشـود و تنهـا بـه جنبـه خبـری اکتفـا کنند.
ایـن منابـع مصـری یکـی از برجسـته تریـن
پرونده هایـی کـه در نشسـت اخیـر میان مسـئوالن
ایرانـی و مصـری به آن پرداخته شـد را پرونده یمن
و کشـتیرانی در تنگـه بـاب المنـدب عنـوان کردنـد
و مدعـی شـدند کـه قاهره تاکیـد کرده تهـران نباید
در امنیـت کشـتیرانی در بـاب المنـدب خلـل ایجاد
کند .

مشاور بشار اسد:

وفاداری ایران را با خیانت پاسخ نمیدهیم
مشـاور ویـژه رئیـس جمهـور سـوریه در گفـت
وگویـی بـه سـطح روابـط تهـران و دمشـق و حضور
نیروهـای مستشـاری ایـران در سـوریه پرداخـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،لونـا الشـبل ،مشـاور ویژه بشـار
اسـد رئیـس جمهـور سـوریه در گفـت وگو با شـبکه
آرتـی درخصـوص روابـط تهـران و دمشـق گفـت:
روابـط مـا بـا ایـران جدیـد نیسـت بلکـه بـه چهـار
دهـه پیـش بازمی گـردد .روابط با ایران ریشـه دار و
تاریخـی و بـر پایـه احتـرام متقابل و منافع مشـترک
و همچنیـن عـدم دخالـت در امـور یکدیگـر اسـت
و ایـن اصولـی اسـت کـه سـوریه بـه آن هـا احتـرام
می گـذارد و قاعدتـا همـه کشـورها بایـد بـه ایـن
اصـول احتـرام بگذارنـد.
وی تاکیـد کـرد :از سـوی دیگـر ایـران همـواره از

حقـوق سـوریه و فلسـطین و کشـورهای عربـی
دفـاع کـرده اسـت لـذا روابـط بـا ایـران بسـیار
قدیمی اسـت و در بسـیاری از بحران هـا و
مشـکالت مـورد آزمایـش قـرار گرفـت و هیـچ گاه
تحـت تاثیـر قـرار نگرفـت.
لونـا الشـبل در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه برخـی
کشـورها خواسـتار روابـط خـوب شـما بـا تهـران
نیسـتند و ایـن مانعـی بـرای ایجـاد روابـط شـما بـا
اینگونـه کشورهاسـت خاطـر نشـان کـرد :روابـط
بـا ایـران برپایـه وفـاداری اسـت و ایـران دائمـا در
کنـار ملـت و ارتـش سـوریه ایسـتادگی کرده اسـت
بنابرایـن سـوریه وفـاداری ایـران را با خیانت پاسـخ
نخواهـد داد ،سـوریه وفـاداری را با وفاداری پاسـخ
می دهـد .ایـن غربی هـا و آمریکایی هـا هسـتند که
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پشـت هـم پیمانان خـود را خالـی می کنند امـا پایه
روابـط سـوریه بـر اسـاس وفـاداری اسـت.
مشـاور ویژه اسـد در پاسـخ به این سـوال که برخی
کشـورهای غربـی و عربـی خواسـتار پایـان دادن
بـه نفـوذ ایـران در سـوریه هسـتند گفـت :حضـور
هـر نـوع نیـرو بـا هـر جنسـیت و ملیتـی در خـاک
سـوریه یـک تصمیـم حاکمیتـی اسـت و هیچ کس
حـق نـدارد در ایـن مسـاله دخالـت کنـد و دمشـق
در ایـن بـاره تصمیـم می گیـرد کـه چـه کسـانی در
خاکـش حضور داشـته باشـند و چه کسـانی حضور
نداشـته باشـند امـا بگـذار خیالتـان را راحـت کنـم
کـه هیچگونـه ارتـش و یا یگان و نیرو و تشـکیالت
نظامی ایرانـی در خـاک سـوریه حضـور ندارنـد و
چیـزی کـه هسـت حضـور افسـران ایرانـی در کنار

ارتش سـوریه اسـت .مـا اکنـون در وضعیت جنگی
هسـتیم و نیـاز بـه هرگونـه کمـک نظامی داریم اما
هیـچ نیـرو و یگان و غیـره و چیزهایی که رسـانه ها
ترویـج می کننـد وجود نـدارد و ایران نیز درخواسـت
ارسـال نیـرو نکرده اسـت.
وی در خصـوص نگرانی هـای برخـی کشـورهای
عربـی گفـت :هـرگاه مسـئولی از ایـن کشـورها
دیدیـد از او سـوال کنیـد چـون جواب دسـت آن ها
است.

دیدار مذاکرهکنندگان ارشد ایران
و سه کشور اروپایی با حضور
نماینده اتحادیه اروپا در وین
در ادامـه مذاکـرات ویـن جلسـه مذاکرهکننـدگان ارشـد ایران و
سـه کشـور اروپایـی با حضـور نماینـده اتحادیـه اروپا برگزار شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،دور هشـتم مذاکـرات ویـن هـم چنـان در
سـطوح مختلـف سیاسـی و کارشناسـی در حـال پیگیری اسـت
و از روز دوشـنبه بـا بازگشـت روسـای هیأت های مذاکـره کننده
ایران و سـه کشـور اروپایـی رایزنی ها در چارچـوب دیدارهای دو
جانبـه و چندجانبـه دنبال شـده اسـت.
روز سـه شـنبه نیز نشسـتی با حضور مذاکرهکننده ارشـد ایران،
سـه کشـور اروپایـی و نماینده اتحادیـه اروپا با حضـور تعدادی از
کارشناسـان طرف هـای مذکـور در هتل کوبورگ برگزار شـد.

انفجار در جنوب ترکیه
منابـع محلـی از انفجـار در خـط لولـه انتقـال نفـت در جنـوب
ترکیـه خبـر دادنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقل از روسـیا الیـوم ،این انفجار شـامگاه
سـه شـنبه در منطقـه پازارجیک در حدفاصـل "قهرمان ماراش"
و "غـازی آنتپ" رخ داد.
رسـانههای ترکیـه اعلام کردنـد که ایـن انفجـار انتقـال نفت را
متوقـف کـرده اسـت و دلیل آن هنوز مشـخص نیسـت.
همچنیـن بـه دلیـل انفجـار خـط لولـه نفـت منطقـه پازارجیـک
بزرگـراه قهرمـان مـاراش  -غـازی آنتـپ بسـته شـد.
بـه گفتـه شـاهدان عینـی شـعلههای آتـش پـس از انفجـار بـه
بزرگـراه قهرمـان مـاراش  -غازی آنتپ هم سـرایت کرده اسـت
و تعـداد زیـادی آتـش نشـان و آمبوالنـس بـرای کنتـرل اوضاع
در منطقه مسـتقر شـدند.
هنـوز مقامـات رسـمی ترکیه در بـاره علـت ایـن انفجـار اظهـار
نظـر نکردهانـد.

اتحادیه اروپا خواهان "نقش مثبت
ایران" در حل بحران یمن شد
سـخنگوی اتحادیه اروپا خواسـتار ایفای "نقش مثبت" از سـوی
ایـران بـرای حل بحران یمن شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـخنگوی اتحادیـه اروپـا در گفـت و گـو بـا
اسـکای نیـوز عربـی گفـت :مـا برای رسـیدن بـه توافقـی که به
جنـگ یمـن پایـان دهـد تلاش می کنیم .ایـران هم بایـد نقش
مثبـت بـرای پایـان دادن بـه بحـران یمن ایفـا کند.
وی همچنیـن بـدون اشـاره بـه حملات چندسـاله عربسـتان
و امـارات بـه یمـن و نقـش مخـرب اروپاییهـا در ایـن بحـران
مدعـی شـد :اقدامـات حوثی های یمـن امنیت منطقـه را تهدید
می کنـد.
جمهـوری اسلامی ایران همـواره تاکیـد داشـته اسـت کـه
خواسـتار حـل بحـران یمـن از طریـق راه حـل سیاسـی و
مسـالمت آمیـز بـوده و از همان ابتـدا طرح هایی بـرای حل این
بحـران و پایـان دادن بـه جنـگ پیشـنهاد داده اسـت.
اخیـرا سـعید خطیـب زاده ،سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در
پاسـخ بـه سـوال خبرنـگاران در خصـوص تحوالت اخیـر مرتبط
بـا یمـن اظهـار داشـت :محاصـره و حملات نظامـی راه حـل
بحـران یمـن نیسـت و اینگونـه اقدامات به افزایـش دامنه تنش
در منطقـه می انجامـد .ایـران همـواره از ابتکار راه حل سیاسـی
مبتنـی بـر پایـان پذیرفتـن محاصـره مـردم ایـن کشـور ،پایـان
جنـگ ،عـدم مداخلـه در امـور داخلـی یمـن و حفـظ تمامیـت
ارضـی و یکپارچگـی این کشـور حمایت کـرده و بـر جلوگیری از
تشـدید فاجعـه انسـانی در ایـن کشـور تاکیـد می نمایـد.
خطیـب زاده ،تاکیـد کـرد :جمهـوری اسلامی ایران همـواره
تاکیـد داشـته اسـت راه حـل هیـچ یـک از بحران هـای منطقـه
ای توسـل بـه جنـگ و خشـونت نیسـت و تنها در فضـای آرام و
دوری از اسـتمرار تنـش و چرخه خشـونت اسـت کـه می توان به
اسـتقرار صلـح و ثبـات در منطقـه امیـدوار بود.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه بـا تاکیـد بـر اینکـه مسـایل یمن
یـک امـر یمنـی اسـت ،بـر آمادگـی جمهـوری اسلامی ایران
بـرای همـکاری و مشـارکت در هرگونـه ابتـکاری کـه بـه پایـان
یافتـن جنـگ هفـت سـاله یمـن بینجامـد تاکیـد کـرد.

اد  امه از ستون روبرو

واقعـی تصور کنیـم !  .از منظر اقتصاد سیاسـی باید
بـا تعریفـی متفاوت از دوسـتی و دشـمنی به میدان
رقابت هـای اقتصـادی پا گذاشـت  ،همـان کاری که
ژاپـن پـس از جنـگ دوم جهانی انجـام داد و پس
از گذشـت نیـم قرن توانسـت بازار رقبای سیاسـی
خـود را بـا کار و تلاش و اتخـاذ سیاسـت نفـوذ
تدریجـی تسـخیر کند.
آنچـه موجـب می شـود مـا پیـش از ایجـاد بحران
به اشـکاالت موجود در سیسـتم بانکـی و اقتصادی
خـود پـی ببریم ارتباط فراگیر با کشـورهایی اسـت
کـه نظـم مالـی دارنـد  .ایـن کـه کشـور درمانـده
ای ماننـد عـراق بـا شـاخص های فرهنگـی شـبیه
خودمـان خریـدار خـودرو تولیـدی مـا باشـد ،
موجـب برنـد سـازی و ارتقـاء کیفیـت صنعـت
خـودرو نمی شـود زیـرا امـروزه اسـتاندارد سـازی
شـاخص های اقتصـادی در سـایه ی ارتباطـات
فراگیـر کـه در گرو پذیـرش معیارهای علمی اسـت
میسـر خواهـد شـد  .تعـداد انـدک رایزن هـای
اقتصـادی مـا در سـفارت خانه هـا نشـان می دهـد
کـه ما در ایـن زمینه حرفی بـرای گفتـن نداریم  .از
یک سـو تحریم هـا را کاغذ پـاره توصیـف می کنیم
و از سـوی دیگـر در مسـیر دور زدن تحریم هـا بـه
دام امثـال بابـک زنجانـی می افتیـم  .زمانـی هم که
در چالـه افتادیـم بـه روی خود نیاوردیـم و همچنان
دسـت به کمـر زدیم و وانمـود کردیم کـه همه چیز
خـوب اسـت .همان گونـه کـه در سیاسـت خارجی
نبایـد از ارتبـاط فراگیـر بـا جهانیـان بترسـیم در
داخـل نیز بایـد همه ی مـردم را پـای کار بیاوریم و
با به رسـمیت شـناختن رقبـا و منتقـدان برای عمق
بخشـی به ایدئولوژی  ،فرهنگ  ،سیاسـت و اقتصاد ،
موجبات رشـد و شـکوفایی کشـور را فراهم کنیم و
تنهـا بـه قاضـی نرویم .

فارس
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سرعت بخشی به روند انتقال کارخانه های سیمان و پشم شیشه از شیراز
استاندار فارس با تاکید بر اهمیت ایجاد مشاغل خانگی از معاون وزیر کار خواست با
توجه به ظرفیت ها و اهمیت جایگاه استان فارس ...

یک روز با  ۸۱بستری جدید و بدون فوتی در فارس
ایسـنا :براسـاس آخریـن آمـار اعالمـی ،اسـتان فـارس در حالیکـه یک روز بـدون فوتـی کرونا را طی کرد ،شـاهد
ثبـت  ۸۱مـورد بسـتری بیمار جدیـد در مراکـز درمانی بود.
براسـاس آخرین آمارهای اعالم شـده از سـوی دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز ،تا صبح چهارشـنبه  ۲۹دی ،یک
میلیـون و  ۸۷۷هـزار و  ۳۰۲تسـت تشـخیصی مولکولـی و تسـت سـریع در آزمایشـگاههای اسـتان فـارس تهیـه
شـده کـه بـا بررسـی نمونههـای انجام شـده ۵۱۷ ،هـزار و  ۲۱۷بیمار مثبت شناسـایی شـده اسـت.
طبـق ایـن گـزارش آمـاری ،با بسـتری  ۸۱بیمار جدید طی  ۲۴سـاعت ،هم اکنـون  ۳۲۳بیمار مثبت و مشـکوک
دارای عالیم در بیمارسـتانهای اسـتان فارس بسـتری هستند.
گزارشهـا حاکیسـت ،خوشـبختانه در  ۲۴سـاعت مـورد جدیـد فوتـی ناشـی از ابتلا بـه کووید ۱۹در فـارس ثبت
نشـده و مجمـوع جـان باختـگان ناشـی از کوویـد ۱۹از ابتـدای شـیوع بیمـاری تاکنـون ،هفـت هـزار و  ۴۵۴نفـر
است.
همچنیـن از ابتـدای شـیوع ایـن بیماری دیـروز  ۵۰۷هزار و  ۲۷۷هم اسـتانی مبتلا به کووید ۱۹بهبـود یافته که
از بیمارسـتانها ترخیـص شـده و یـا از ایزولـه خانگی خارج شـد اند.
براسـاس ایـن گـزارش ،تـا دیـروز مجمـوع تعـداد ُدز تزریـق شـده واکسـن کرونـا در شهرسـتانهای زیرمجموعه
دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز با احتسـاب سـه ُدز ،به هفـت میلیـون و  ۶۳هزار و
ُ ۹۹۴دز رسـیده کـه از ایـن تعـداد سـه میلیـون و  ۲۶۱هـزار و ُ ۵۹۱دز نوبـت اول ،دو میلیـون و  ۹۷۸هزار و ۱۲۰
ُدز نوبـت دوم و  ۸۲۴هـزار و ُ ۲۸۳دز نوبـت سـوم واکسـن بوده اسـت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم:

اثربخشی واکسن کرونا حداکثر  ۸ماه است
ایسـنا :رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جهـرم با اشـاره به اهمیـت کامل کـردن پروسـه واکسیناسـیون در مقابله
بـا کروناویـروس ،گفـت :براسـاس مطالعات منتشـر شـده به نظر میرسـد میـزان اثربخشـی واکسیناسـیون بین
 ۶تـا  ۸ماه اسـت.
دکتـر محمـد رحمانیـان بـا بیـان اینکـه برپایـه مطالعات منتشـر شـده میـزان اثر بخشـی واکسیناسـیون شـش تا
هشـت ماه اسـت ،افزود :بعد از گذشـته این مدت شـاهد افت نسـبی میزان ایمنی حاصل از واکسـن هسـتیم و
در نتیجـه بـرای کسـب حداکثـر ایمنـی در ادامه واکسیناسـیون نوبـت اول و دوم؛ تزریق دز سـوم یا یادآور بسـیار
مهـم و حیاتی اسـت.
ُ
ُ
بـه گفتـه رحمانیـان ،افرادیکه دز سـوم واکسـن را دریافت کردهاند ،در مقایسـه با افرادیکه از دز دوم واکسنشـان
حداقـل  ۵مـاه گذشـته اسـت ۹۳ ،درصـد کمتـر در خطر بسـتری شـدن در اثـر ابتال بـه کووید هسـتند .همچنین
شـدت بیمـاری و خطـر مـرگ ناشـی از ویـروس کرونا در افـرادی که دوز سـوم واکسـن را دریافـت کردهاند ،کمتر
خواهد شـد.
رحمانیـان گفـت :تاکنـون  ۷۴درصـد گـروه سـنی  ۱۲سـال بـه بـاال در محـدوده تحـت مدیریـت علـوم پزشـکی
جهـرم ،نوبـت دوم واکسـن کرونـا را دریافـت کـرده انـد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جهـرم افـزود :میـزان دریافـت دز سـوم واکسـن یـا نوبـت بوسـتر در جهـرم
 ۲۶درصد و میزان واکسیناسیون دانش آموزان هم در نوبت اول  ۸۸درصد و در نوبت دوم  ۷۰درصد است.
وی بـا اشـاره بـه سـویه جدیـد امیکـرون و فـوت تعـدادی از هموطنـان در اثـر ابتلاء به این سـویه جدیـد ،گفت:
تنهـا راه مقابلـه بـا ایـن سـویه واکسیناسـیون کامـل اسـت .بـا توجـه بـه سـرعت انتقـال آن از فـرد بـه فـرد دیگر،
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی بـه خصـوص اسـتفاده از ماسـک و دوری از مکان هـای شـلوغ بـه جـد توصیـه
می شـود.
رحمانیـان تاکیـد کـرد :سـالمندان ،افـراد بـا بیماری زمینـه ای و بیماران خـاص از گروه های پر خطـر در معرض
سـوی جدیـد بیمـاری ( او میکـرون) هسـتند .حتمـا واکسیناسـیون خـود را کامـل و بعد از آن دز سـوم واکسـن را
دریافـت کنید.
رئیـس علـوم پزشـکی جهـرم گفت :مـادران باردار از گروه هـای پر خطر در معرض بیماری هسـتند کـه حتما باید
واکسیناسـیون خـود را کامـل و نسـبت بـه دریافت دز سـوم واکسـن هر چه سـریع تر اقـدام نمایند .زیـرا ابتال آنها
بـه کرونـا بـه خصوص او میکـرون خطری جدی بـرای مادر و جنیـن به همراه خواهد داشـت.

یک مسئول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز هشدار داد:

با خطر گسترش امیکرون مواجه میشویم

ایسـنا :مشـاور عالـی سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز نسـبت به رونـد افزایشـی آمارهـای شـیوع کرونا
در فـارس هشـدار داد.
دکتـر محمـود نجابـت در چهارصـد و هفتـاد و پنجمیـن نشسـت دانشـگاهی مدیریـت کرونـا گفـت :بررسـی
آمارهـای کرونـا در چنـد روز گذشـته از رونـد افزایشـی میـزان مراجعـه افـراد دارای عالئـم مشـکوک کرونـا بـه
مراکـز  ۱۶سـاعته خبـر میدهـد و نتایـج نمونـه گیریهـای تشـخیصی نیز نشـان دهنـده افزایش مـوارد ابتال به
کروناویـروس اسـت.
او همچنیـن از خیـز مالیـم افزایـش مـوارد بسـتری بیمـاران کوویـد ۱۹در بیمارسـتانهای فـارس خبـر داد و
افـزود :بررسـیها نشـان میدهـد در هفتههـای آینـده بـا خطر افزایش جـدی شـیوع کروناویروس و سـویه جدید
ُ
آن موسـوم بـه امیکـرون مواجـه خواهیـم بـود که ایـن موضوع سـبب نگرانی و اعالم خطری برای اسـتان اسـت
و میتوانـد تهدیـدی جـدی علیـه سلامت مردم باشـد.
مشـاور عالـی سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز با اشـاره از کاهـش رعایت
شـیوه نامههـای بهداشـتی بـه ویـژه اسـتفاده از ماسـک در جامعـه ،بـر اهمیـت مراجعـه مـردم اسـتان بـه مراکز
واکسیناسـیون علیـه کروناویـروس بـرای تزریـق واکسـن و بـه ویژه دریافت ُدز سـوم واکسـن تاکید کـرد و گفت:
الزم اسـت در کنـار تزریـق واکسـن کرونـا ،شـیوه نامههای بهداشـتی نیـز به صورت جدی رعایت شـود تـا بتوانیم
بـا همـکاری و تعامـل همگانـی ،از پیشـرفت زنجیـره انتقـال ویـروس در جامعه جلوگیـری کنیم.
نجابـت در بخـش دیگـری از سـخنان خـود در نشسـت سـتاد مدیریـت کرونـا دانشـگاه ،با تاکیـد بر لـزوم نظارت
بیشـتر از سـوی مسـئوالن بـر اماکـن شـلوغ و محـل تجمعـات در سـطح اسـتان ،از مردم اسـتان خواسـت برای
حفـظ سلامت خـود ،خانـواده و اطرافیـان ،از حضور در تجمعات و اماکن شـلوغ که زمینه را برای گردش بیشـتر
بیمـاری فراهم میکنـد ،خـودداری کنند.
در ادامـه نشسـت دانشـگاهی سـتاد مدیریـت کرونـا ،میـزان ابتلا بـه کروناویـروس در نقـاط مختلـف اسـتان،
شـرایط بیمـاران در بخشهـای عـادی و ویـژه بیمارسـتانهای اسـتان ،دالیـل جـان باختـن مبتالیـان طـی
روزهـای گذشـته ،آمـار ماموریت هـای کرونایـی مجموعـه اورژانـس اسـتان ،آمـار بهبودیافتـگان کرونـا و آمـار
مراجعـه بـه مراکـز  ۱۶سـاعته اسـتان ،بـا حضـور مشـاور عالـی سرپرسـت دانشـگاه ،ارزیابـی شـد.

تمديد مهلت ارسال آثار به پنجمين جشنواره ملي رويش
دانشجويان دانشگاه پيام نور
صفد  ر د  وام

مهلـت ارسـال آثـار بـه پنجمين جشـنواره ملي رويش دانشـجويان دانشـگاه پيام نور تـا  10بهمن ماه سـال جاري
تمديد شـد.
رئيـس دبيرخانـه پنجميـن جشـنواره ملـي رويـش دانشـگاه پيـام نـور بـا اعلام ايـن خبـر افـزود :دانشـجويان
عالقمنـد بـه شـركت دراين جشـنواره تـا  10بهمن ماه مـي توانند بـا مراجعه به پايـگاه اينترنتـي rooyesh.pnu.
 ac.irنسـبت بـه ثبـت آثـار خـود اقـدام كنند.
دكتـر محمدحسـن صيـف افزود :جشـنواره رويـش بزرگ تريـن رويداد ارائـه آخريـن دسـتاوردها و توانمندي هاي
فرهنگـي و هنـري ،اجتماعـي و مذهبـي دانشـجويان ايـن دانشـگاه اسـت كـه فرصـت مناسـبي را بـراي معرفي
اسـتعدادهاي نهفتـه و شـاخص دانشـجويي و فعاليت هـاي گروهـي فراهـم مـي نمايد.
رئيـس دانشـگاه پيـام نـور اسـتان فـارس اضافـه كـرد :يكـي از بروندادهـاي اين رويـداد فرهنگـي  ،ايجـاد زمينه
حضـور دانشـجويان در كانون هـاي مختلـف فرهنگـي و اجتماعـي اسـت كـه موجـب مـي شـود دانشـجويان
تمرينـي بـراي تدبيـر در فعاليت هـاي گروهـي -اجتماعـي -فرهنـگ هنـري كسـب كننـد.
مراسـم اختتاميـه پنجميـن جشـنواره رويـش دانشـگاه پيـام نـور كشـور و نمايشـگاه ارائـه آثاربرتـر دانشـجويان،
اسـفندماه سـال جـاري بـه ميزبانـي دانشـگاه پيـام نـور اسـتان فـارس در شـيراز برگـزار خواهـد شـد.
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شرایطی باید فراهم شود که صنعت معطل برق نباشد
مدیر عامل شــرکت توانیر بر لزوم کار و فعالیت مضاعف برای تامین و تولید انرژی و
عبور از نقاط اوج مصرف زمستانی و تابستانی تاکید کرد و ...

یک روز با  ۸۱بستری جدید و بدون فوتی در فارس
براساس آخرین آمار اعالمی ،استان فارس در حالیکه یک روز بدون فوتی کرونا را
طی کرد ،شاهد ثبت  ۸۱مورد بستری بیمار جدید در ...
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استاندار فارس تأکید کرد :

سرعت بخشی به روند انتقال کارخانه های سیمان و پشم شیشه از شیراز
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد بـر اهمیـت ایجـاد مشـاغل خانگـی از معـاون وزیـر
کار خواسـت بـا توجـه بـه ظرفیت هـا و اهمیـت جایـگاه اسـتان فـارس سـهم
تسـهیالت اسـتان در ایـن زمینـه افزایـش یابـد.
دکتـر محمدهـادی ایمانیـه در دیدار با حسـین علـی رعیتی فرد ،معـاون روابط
کار وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی موضوعـات مربـوط بـه حـوزه فعالیـت
ایـن وزارتخانـه در اسـتان فـارس را مورد بررسـی قـرار داد.
جابهجایـی کارخانـه سـیمان شـیراز بـه خرامـه و همچنیـن جابهجایـی کارخانـه
پشـم شیشـه کـه هـر دو مـورد زیـر مجموعـه شسـتا محسـوب میشـوند از
مـواردی بـود کـه در ایـن جلسـه مطـرح شـد.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه اهمیـت انتقـال ایـن صنایـع از معـاون وزیـر کار
خواسـت هماهنگیهـای الزم بـا مجموعـه شسـتا بـرای تامیـن نقدینگی الزم
در ایـن زمینـه را ایجـاد کنـد.
وی همچنیـن بـا بیان اینکه در طرح توسـعه کارخانه پشـم شیشـه ،تولید پشـم
سـنگ نیـز مطـرح شـده اسـت ،بر لـزوم تسـریع راه انـدازی این فاز توسـعه ای
تاکیـد کرد.
دکتـر ایمانیـه خاطرنشـان کرد :بی تردید انتقال سـریع تر کارخانه پشـم شیشـه

و راه انـدازی طـرح توسـعه آن بـا درآمـدی کـه ایجـاد میکنـد به نفـع مجموعه
شسـتا خواهـد بود.نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس بـا تاکید بـر اهمیت
ایجـاد مشـاغل خانگـی از معـاون وزیـر کار خواسـت بـا توجـه بـه ظرفیت هـا و
اهمیت جایگاه اسـتان فارس ،سـهم تسـهیالت اسـتان در ایـن زمینه افزایش
یابد.
وی افـزود :بـا توجـه بـه هدفگـذاری کـه بـرای کاهـش نـرخ بیـکاری در نظر
گرفتهایـم  ،توسـعه مشـاغل خانگـی با وجود شـرکتهای پشـتیبان ،از اهمیت
ویـژهای برخوردار اسـت.
دکتـر ایمانیـه همچنیـن بـر لـزوم توجـه بـه تامیـن معیشـت جامعـه کارگـری و
کاسـتن از فشـارهای اقتصـادی موجـود بـر دوش ایـن قشـر شـریف و مولـد
تاکیـد کرد.
رفـع مشـکالت مغفـول مانـده کارخانه آی.تـی.آی شـیراز از دیگر مـواردی بود
کـه نماینـده عالـی دولت در اسـتان فـارس به آن اشـاره کرد.
دکتـر ایمانیـه بـا ابراز تأسـف از اینکه بی تدبیری های گذشـته بـر زندگی ۱۲۰۰
خانـواده از کارگـران ایـن شـرکت تاثیرات منفی گذاشـته اسـت ،خواهـان یافتن
راهـکاری عملیاتـی بـرای جبران بخشـی از این خسـارتها بـا محوریت وزارت
کار شد.

مدیر عامل توانیر در آیین معارفه مدیر عامل برق منطقه ای فارس و بوشهر:

شرایطی باید فراهم شود که صنعت معطل برق نباشد
ایرنـا :مدیـر عامل شـرکت توانیـر بر لـزوم کار و فعالیت
مضاعـف بـرای تامیـن و تولیـد انـرژی و عبـور از نقـاط
اوج مصـرف زمسـتانی و تابسـتانی تاکیـد کـرد و اظهار
داشـت :در شـرایط کنونـی و بـرای عبـور از نقـاط
حسـاس تامیـن و تولیـد و انتقـال بـرق و انـرژی راهـی
جـز فعالیـت بـر مـدار مدیریـت جهـادی نیسـت.
ُ
آرش کـردی در آییـن معارفـه مدیـر عامـل شـرکت برق
منطقـه ای فـارس و بوشـهر بـر ضـرورت بسـیج همـه
امکانـات و ظرفیت هـا بـرای تامیـن و تولیـد و انتقـال
بـرق و انـرژی تاکیـد کـرد و افـزود :در این عرصـه باید
بتوانیـم بـدون هیـچ نگرانـی و دغدغـه ای از نقاط اوج
مصـرف تابسـتانی و زمسـتانی عبـور کنیم.
مدیـر عامل شـرکت توانیر با اشـاره به سـرمای امسـال
و فشـار بر مصرف گاز و برق در مناطق مختلف کشـور
و بـه ویـژه نقـاط سردسـیر افـزود :اوج مصـرف برق در
فصـل زمسـتان از سـاعت  ۱۱تـا  ۱۳و همچنیـن ۱۷
تـا  ۲۳اعلام شـده و توصیـه می شـود مـردم در ایـن
سـاعتها از مصـرف بیرویـه بـرق خـودداری کننـد.
دکتـر کـردی در ادامـه افـزود :مصـرف بـرق در
سـاعت های اوج مصـرف فشـار مضاعفـی را بر شـبکه
بـرق تحمیـل می کنـد کـه در زمسـتان و بـا توجـه بـه
رونـد افزایـش مصـرف گاز در بخـش خانگـی و کاهش
عرضـه گاز بـه نیروگاه هـا امـکان خاموشـی بـه دلیـل
کمبـود گاز بیشـتر متصور اسـت و این موضـوع وظیفه
مصـرف کننـدگان را بـرای اعمـال روش هـای بهینـه
مصـرف منتفـی نمی کنـد.
وی اضافـه کـرد :اسـتفاده کمتـر از وسـایل پـر مصرف
در سـاعت های مزبـور و نیـز جابجایـی زمـان اسـتفاده
از ایـن وسـایل بـه سـاعت های کـم بـاری ،ضمـن
کاهـش مصـرف صرفـه جویـی خوبـی در هزینه هـای
مشـترکان ایجـاد می کنـد.
مدیـر عامـل شـرکت توانیـر در ادامـه بـه برخـی
ظرفیت هـای تولیـد و انتقـال و توزیـع بـرق در اسـتان
فـارس و بوشـهر اشـاره کـرد و افـزود :ایـن مناطـق در
فعالیت هـای تامیـن انـرژی در کشـور شـاخص سـاز

هسـتند  ،ظرفیت هایـی بـی بدیـل و شـگرف در ایـن
مناطـق وجـود دارد کـه بایـد بـه فعـل تبدیـل شـود ،بـا
فعالیـت و مدیریـت جهـادی می تـوان بـر مشـکالت
موجـود غلبـه کـرد  ،مدیـران حـوزه بـرق می بایسـت
همـه تـوان خـود را بـکار گیرنـد تـا بتوانیـم بیشـترین
بهـره وری را بـا توجـه بـه محدودیـت امکانـات بـه ثبت
برسـانیم.

دکتـر کـردی خاطـر نشـان کـرد :بسـیاری از صنایـع
بـه ویـژه در مناطـق جنـوب و مرکـز کشـور وجـود
دارنـد کـه بـرای چرخـش صنعـت و رونـق تولید نیـاز به
تامیـن بـرق دارند  ،مدیران  ،مسـووالن  ،مهندسـین و
متخصصیـن در حـوزه تامیـن و تولید و انتقـال برق باید
پاسـخگوی همـه ایـن نیازهـا باشـند و شـرایطی فراهم
گـردد کـه صنعـت معطـل بـرق نباشـد  ،هیـچ شـهرک
صنعتـی و هیـچ صنعـت پاییـن دسـتی نبایـد به خاطـر
نبـود و فقـدان بـرق معطل باشـد و باید بـا تامین برق از
همـه ظرفیت هـای صنعتـی کشـور بهـره گیری شـود.
معـاون اسـتاندار فـارس  :فـارس نیـاز بـه تامیـن زیـر

سـاخت های صنعتـی بـرق دارد
محمـود رضایـی کوچـی معـاون هماهنگـی امـور
عمرانـی اسـتانداری فـارس نیـز در ایـن آییـن بـا بیـان
اینکه اسـتان فارس در آسـتانه شـتاب صنعتی شـدن و
جهـش تولیـدات صنعتی اسـت افزود :این اسـتان نیاز
بـه تغییـر زیرسـاخت های تولیـد انـرژی و تقویـت آن و
زمینـه سـازی بـرای تامیـن و توزیع بهینه بـرق صنعتی
بـه ویـژه در مناطـق جنـوب و مرکـز اسـت.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس
در ادامـه بـا برشـمردن توانمندی هـای موجـود در ایـن
اسـتان بـرای پیمـودن ایـن راه سـخت افـزود :فـارس
اسـتان نخبـگان در حـوزه صنعـت و دانشـگاه اسـت ،
ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه در این اسـتان زبانزد اسـت
 ،اسـتفاده از ایـن ظرفیت هـا می تواند زمینه سـاز تولید
و توزیـع بهینـه بـرق و انرژی باشـد  ،ما در ایـن حوزه بر
کار تیمـی و گروهـی تاکیـد می کنیـم  ،تاکیـد مدیریـت
ارشـد اسـتان نیـز بـر توسـعه کار تیمـی و گروهی اسـت
 ،اسـتان فـارس نیاز بـه نیروگاههای جدید خورشـیدی
دارد  ،هـم در بخـش انرژی هـای نـو و هـم در بخـش
احـداث نیروگاهـی فارس می بایسـت توسـعه بیشـتری
یابـد تـا بتوانـد در آینـده نزدیـک پاسـخگوی مصـارف
بـرق صنعتی باشـد.
رضایـی کوچـی خاطـر نشـان کـرد :اسـتان فـارس
همچنیـن اسـتان کشـاورزی و تامیـن کننـده بخـش
قابل توجهی از محصوالت کشـاورزی کشـور اسـت که
نیـاز بـا تامین برق برای راه انـدازی چاههای برق دارد ،
هوشـمند سـازی فعالیت ها  ،جذب حداکثری بودجه ،
تعامـل بـا مجموعـه مدیریتـی اسـتان و هـم افزایـی
بیـن بخشـی و مدیریـت جهـادی فرصت هایـی اسـت
کـه فـرا روی مدیریـت جدید در برق منطقه ای اسـت و
بایـد از همـه ایـن ظرفیت ها اسـتفاده شـود.
 ۳۶۰طـرح عمرانـی و صنعتـی ابلاغ شـده در
فـارس نیـاز به  ۷۰هـزار میلیـارد تومـان اعتبار
دارد
یداللـه حقیقـی مدیـر عامـل شـرکت بـرق منطقـه ای

فـارس و بوشـهر نیـز در ایـن مراسـم  ،فـارس و جنوب
کشـور را شـاهراه اصلی تامیـن برق حداقـل  ۹۰درصد
از مناطـق کشـور دانسـت و گفـت :این حجم گسـترده
از تاثیـر گذاری زیر سـاخت های فارس و جنوب کشـور
در تامیـن و انتقـال بـرق و انـرژی رسـالت و مسـوولیت
مدیـران ایـن مجموعـه را سـنگین تـر می کند.
مهنـدس حقیقـی بـا تقدیـر از اعتمـاد و حمایـت
مدیـران کشـوری توانیـر و مدیریـت ارشـد اسـتان
فـارس و همچنیـن مجموعـه مدیـران و کارشناسـان
و متخصصیـن بـرق در ایـن اسـتان اضافـه کـرد:
بـرق فـارس مجموعـه ای از مدیـران و کارشناسـان
و متخصصیـن پاکدسـت و جهـادی در اختیـار دارد و
انتظـار اسـت در دوران جدیـد مدیریـت بـا کار و تلاش
دوچنـدان همـه عرصه هـای خدمـت در ایـن اسـتان و
جنوب کشـور شـاهد تلاش دوچندان باشـد تـا بتوانیم
پاسـخگوی نیازهـای تامین برق در این منطقه باشـیم.
مدیـر عامـل شـرکت بـرق منطقـه ای فـارس و بوشـهر
اضافـه کـرد :فارس و بوشـهر در بسـیاری از زمینه ای
تامیـن و تولیـد بـرق و انـرژی در کشـور در رتبه هـای
برتـر قـرار دارنـد  ،این مناطـق جایگاه نخسـت در تعدد
طرح هـای احـداث شـده و حفاظت از زیر سـاخت ها را
دارنـد و در مقـدار و تعداد طول خطـوط و ظرفیت های
منصوبـه رتبـه برتـر داریـم از ایـن رو بایـد از ایـن
توانمندی هـا بـرای تولیـد بیشـتر و بهینه بـرق و انتقال
سـریع و ایمـن و توزیـع گسـترده آن اسـتفاده کـرد.
بـه گفتـه مهنـدس حقیقـی همچنیـن مناطـق جنـوب
زیـر مجموعـه بـرق منطقـه ای فـارس تنهـا منطقـه
تولیـد و تامیـن بـرق هسـته ای در کشـور اسـت کـه بـا
ایجـاد بسـتر الزم بـرای انتقـال ایـن انـرژی پرکاربـرد
بیشـترین تاثیـر را در رونـق کار و تلاش صنعتـی در
کشـور دارد.
در پایـان ایـن مراسـم حکـم انتصـاب مهنـدس
یـد اللـه حقیقی بـه عنوان مدیـر عامل بـرق منطقه ای
فـارس و بوشـهر قرائـت شـد و این حکم توسـط معاون
عمرانـی اسـتانداری فارس به وی اعطـاء گردید.

تکریم مادران شهدا در شهرستان فراشبند
بحرانی فرد  /فراشبند
سـرهنگ پاسـدار محمـد پورمنتصـری فرمانـده ناحیـه
مقاومـت بسـیج سـپاه فراشـبند در گفتگویـی اعلام
نمود:بـه مناسـبت وفـات حضـرت ام البنیـن(ع)
همسـر مـوالی متقیان امـام علی علیه السلام و مادر
حضـرت ابوالفضـل العبـاس،در یـک مراسـم خاص،از
چشم شیشه ای

 ۸۱مـادر بـه جامانـده از قافلـه شـهدا تجلیـل بـه عمل
آمد.
فرمانـده ناحیه مقاومت بسـیج سـپاه فراشـبند برگزاری
ایـن آئین هـا را جهـت پاسداشـت مادرانـی دانسـت که
عزیزتریـن و پـاک تریـن فرزنـدان خـود را جهـت حفـظ
نظـام و والیـت تقدیـم ایـن انقلاب نمودند و برماسـت

کـه نگذاریـم راه و یـاد آنهـا فراموش شـود.
سـرهنگ پـور منتصـری در ادامـه بیـان کردند:یکـی
دیگـر از اقداماتـی که در این روز انجام شـد،توزیع ۸۵۰
بسـته معیشـتی در غالـب طـرح کمک هـای مؤمنانـه
بـود کـه تحویـل نیازمنـدان گردید.
حجـت االسلام بلـوری رئیـس اداره تبلیغـات

وضع نا گوار کتاب فروشی های دست دوم

اسالمی شهرسـتان فیروزآبـاد سـخنران ایـن مراسـم و
مچنیـن مـداح اهـل بیـت و دوران دفـاع مقـدس حاج
کاظـم محمـدی از شـیراز،به یاد رشـادت های فرزندان
ایـن دیـار مدیحـه سـرایی نمودنـد.
یاد آوری می شـود که شهرسـتان فراشـبند  ۲۵۵شهید
تقدیـم این نظام نموده اسـت.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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شهرستان ارسنجان ازلحاظ امکانات درمانی ضعیف است
رحیم عزیزی فرماندار شهرســتان ارســنجان با مدیرکل امور درمان استان فارس
دیدار و گفتگو کردند ...

مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی ایثار به جانبازان سپرده میشود
به گفته نماینده عالی دولت در اســتان فارس ،پس از برگزاری جلســات و بررســی
شرایط تصمیم گرفتیم با کسب مشورت از رئیس بنیاد شهید و ...

استاندار فارس مطرح کرد :

پیگیری ساخت  11مجموعه فرهنگی و ورزشی در مناطق شیراز
پریسا گلریز خاتمی

استاندار فارس روز گذشته از مجتمع ورزشی خیرساز ماهان بازدید کرد.
ایـن بازدیـد بـا حضـور مدیرعامل مجمع خیرین شـهر سـاز و فرهنگ سـاز و
اعضـای هیـأت مدیـره و حاج حسـین جـوکار خیر خوشـنام شـیرازی و مدیر
ورزشـگاه ماهان انجام شـد.
اسـتاندار در حاشـیه این بازدید سـاخت ایـن مجتمع در یکـی از نیازمندترین
مناطـق شـهر شـیراز را نشـانه دقـت و تصمیم درسـت خیر و مجمـع خیرین
شهرسـاز و فرهنگ سـاز عنـوان کرد.
هـادی ایمانیـه همچنیـن سـاخت ایـن مجتمـع توسـط ایـن خیـر نیکـوکار
را نشـانه وجـود پتانسـیل های الزم در شـهر دانسـت و افـزود :بـا توجـه بـه
نیـاز مناطـق  ۱۱گانـه شـیراز بـه چنیـن اماکـن ورزشـی و فرهنگـی و وجـود
خیریـن نیکـوکار و دلسـوزی ماننـد حاج حسـین جـوکار به زودی جلسـه ای
بـا شـهردار ،شـورای شـهر ،مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان و بـا حضـور
خیریـن برگـزار خواهیـم کـرد تـا پـس از بررسـی های الزم ،بتوانیـم در ۱۱
منطقـه شـهر شـیراز ورزشـگاهی بـا امکانـات مکفـی بـرای آقایـان و بانـوان
داشـته باشیم.
اسـتاندار فـارس در این خصـوص گفـت :امیدواریم شـهرداری بتواند زمین
الزم را در اختیـار خیریـن بگـذارد و بـا نظـارت وهماهنگـی ورزش و جوانـان
شـاهد اجرایی شـدن آن باشـیم.
باالتریـن مقـام دولـت در اسـتان در رابطـه بـا خدمـات فرهنگـی ارائه شـده
توسـط مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز بـه ایـن نکتـه اشـاره نمـود
کـه سـاخت چنیـن اماکـن ورزشـی و فرهنگـی در کنـار سـاخت مراکـز ترک
اعتیـاد کـه توسـط مجمـع خیریـن انجـام گرفته اسـت ،نشـانه توجـه مجمع
در مبـارزه بـا اعتیـاد و درمـان معتادین اسـت کـه از جمله اقدامـات ضروری
فرهنگـی اسـت کـه در مجمـع خیریـن در حـال انجام اسـت.
ایمانیـه درخصـوص همـکاری مطلـوب صـدا و سـیما بـا مجامـع خیرین در
حـوزه سلامت گفـت :اخیـرا شـبکه مجامـع خیریـن راه انـدازی شـده کـه
صـدا و سـیما از همـکاران بسـیار خـوب توسـعه ایـن فرهنـگ بـوده اسـت.
وی درخصـوص لـزوم همـکاری بیشـتر صـدا و سـیما در ارائـه خدمـات
خیریـن همـه عرصه ها در سـطح شـهر گفت :ضروریسـت اقدامـات خیرین
همـه عرصه هـا در سـطح شـهر و اسـتان نمـود بیشـتری داشـته باشـد چـرا
کـه اظهـار کار خیـر باعث تشـویق و ایجـاد انگیزه بـرای دیگر خیرین شـهر
و اسـتان خواهـد بود.
ایمانیـه همچنیـن اضافه کـرد :معتقدم همه مردم اسـتان فـارس از خیرین

هستند.
اسـتاندار فـارس درخصـوص رفـع موانـع موجـود در ارائـه خدمـات خیریـن
گفـت :بـه خیرین اطمینـان می دهیـم در صورتی که هماهنگی هـای اولیه
بـا سـازمان ها یـا نهادهـای اسـتان را انجـام دهنـد؛ هرگونـه مانـع تراشـی
بـرای آن هـا از سـوی هر سـازمان یا نهـادی را پیگیری نماییم و اسـتانداری
در جهـت رفـع تمـام موانـع در مسـیر کار خیریـن در کنـار آنهـا خواهـد بود و
دسـتورات الزم جهـت رفـع موانـع را خواهـد داد.
وی از خیریـن و اصحـاب رسـانه خواسـت تـا هرگونـه مانع تراشـی را اطالع
رسـانی کنند.
سـید عبدالرضـا دسـتغیب مدیرعامـل مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ
سـاز بـا ابـراز تاسـف از ایـن کـه همچنـان پـس از گـذر  ۴۲سـاله از انقلاب
کلمـات محرومیـت ،حاشـیه نشـینی و نقـاط کمبرخـوردار را در جملات
مسـئولین می شـنویم؛ ابـراز امیـدواری نمـود کـه بـا همـت خیریـن در کنـار
دولـت بتوانیـم کمبودهـای محلات محـروم را رفـع نماییـم.
وی بـا اشـاره بـه نـگاه فرهنگـی و سیاسـت های مجمع خیریـن درخصوص
رفـع محرومیـت در مناطـق کـم برخـوردار ،افـزود :همانطـور کـه در سـطح
شـهرامکانات آموزشـی ،فرهنگی ،ورزشـی و تفریحی ضروریسـت؛ مناطق
حاشـیه نشـین و کـم برخـوردار نیز به این امکانـات نیازمندند چرا که توسـعه
و توجـه بـه ایـن مناطق قطعـا تغییرات اساسـی در شـهر ایجـاد خواهد کرد.

سـید عبدالرضـا دسـتغیب بـر اثرگـذاری و نقـش رسـانه ها در راسـتای
سیاسـت های مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز تأکیـد کـرد.
مدیرعامـل مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنگ سـاز به تشـکیل کمیسـیون
حاشـیه نشـینی و محالت کم برخوردار وآسـیب پذیر در این دوره از شـورای
شـهر شـیراز اشـاره نمود و آن را نشـانه توجه و دغدغه شـهرداری و شـورای
شـهر بـه مشـکالت ایـن مناطـق دانسـت و بـر همراهـی مجمـع خیریـن
شهرسـاز و فرهنـگ سـاز بـا ایـن مجموعه تأکیـد کرد.
وی در ادامـه از سـراهای فرهنـگ مهربانـی بـه عنـوان مکانـی کـه مـردم
می تواننـد وسـایل نـو و مازاد خـود را جهت اسـتفاده نیازمندان اهـدا نمایند؛
نـام بـرد و از مردم خیرخواه شـیراز خواسـت با توجه به سـرمای هوا ،وسـایل
گرمایشـی مـازاد خـود را در اختیـار نیازمندان قـرار دهند.
وی در پایـان ابـراز امیـدواری نمـود کـه خیرین بتواننـد بدون مانع تراشـی با
اسـتقبال و همـکاری دسـتگاههای اجرایـی ،شـهر را دگرگون کنند.
ایـن مدیر دلسـوز و خوشـنام شـیرازی به شـرایط نامطلوب اقتصـادی دولت
و مـردم اشـاره کـرد و حضـور خیریـن در کنـار دولـت را بسـیار حائـز اهمیت
دانست.
وی یـادآور شـد در جهانـی کـه هـر لحظـه در حـال حرکـت و توسـعه اسـت
هـر روز عقـب ماندگـی ،امـکان رسـیدن بـه اهـداف واالیـی کـه در شـأن و
طـراز انقلاب و مـردم اسـت را بـه تعویـق می انـدازد.

فرماندار ارسنجان:

شهرستان ارسنجان ازلحاظ امکانات درمانی ضعیف است
داور یزدانی  /ارسنجان
رحیـم عزیزی فرماندار شهرسـتان ارسـنجان بـا مدیرکل
امـور درمان اسـتان فارس دیـدار و گفتگـو کردند.
در ایـن دیـدار ابتدا ،فرماندار ارسـنجان گفت،شهرسـتان
ارسـنجان در ردیـف شهرسـتان هایی اسـت که بـه لحاظ
امکانـات درمانـی ضعیـف اسـت و بنابرایـن مسـئولین
اسـتان بایـد توجه ویژه به این شهرسـتان داشـته باشـند.
فرمانـدار ارسـنجان در ادامـه گزارشـی از وضعیـت
امکانـات درمانـی و آمـار بیمـه شـدگان شهرسـتان ارائـه
کـرد و آمادگـی خیریـن را جهـت تهیـه زمیـن مـورد نیـاز
اعلام نمـود.
درایـن جلسـه دکتر امیـری مدیرکل درمان اسـتان فارس
رونـد پیگیری هـای مجدانـه فرمانـدار ارسـنجان در
انجـام مکاتبـات درمانـگاه و پیگیری های بعـدی را مورد
اشـاره قـرار دادو گفـت ،موضـوع در کمیتـه سـطح بندی
سـازمان تامیـن اجتماعـی کشـور مطـرح شـده ولـی بـه
دلیـل آمـار پاییـن بیمـه شـدگان تاکنـون موافقـت نشـده
اسـت .مدیـرکل درمـان اسـتان فـارس گفـت حداقـل
بایـد آمـار بیمـه شـدگان جهـت احـداث درمانـگاه تامیـن
اجتماعـی در ارسـنجان بـاالی  ۲۰هـزار نفـر باشـد تـا
موافقـت الزم گرفتـه شـود.
در ایـن مذاکرات مقرر شـد فرماندار ارسـنجان و مدیرکل
درمان اسـتان باهمـکاری نماینده مردم شهرسـتان های
مرودشـت و ارسـنجان و پاسـارگاد در مجلـس شـورای
اسلامی موضوع را از طریـق سـازمان بیمـه تامیـن

اجتماعـی کشـور پیگیـری نماینـد.
همچنیـن در ادامـه پیگیری هـای فرمانـدار ارسـنجان
جهـت رفـع مشـکالت شهرسـتان وی بـا مدیـرکل
اورژانـس اسـتان فـارس دیـدار نمـود.
در ایـن دیـدار آقـای عزیـزی ،وضعیـت اورژانـس
شهرسـتان را مـورد بحـث و تبـادل نظـر قـرار داد و بـر
لـزوم راه انـدازی اورژانـس منطقـه گمبان تاکیـد کرد و از
مدیـرکل اورژانس در خواسـت تـا در اولیـن فرصت زمینه
شـروع بـه کار اورژانـس منطقـه گمبـان را فراهـم نمایـد.
فرمانـدار ارسـنجان درایـن جلسـه  ،از مدیـرکل اورژانـس
خواسـت کـه نسـبت بـه فراهـم کـردن زمینـه تاییـد و

تصویـب اورژانـس در روسـتای شـوراب نیـز اقـدام کـرده
تـا زمینـه خدمـات دهـی به مردم و سیسـتم حمـل و نقل
در مسـیر ارسـنجان به شـوراب و خرامه فراهم شـود .در
ایـن مذاکـرات آقـای دکتـر مرادیـان مدیـرکل اورژانـس
اسـتان فـارس توضیحـات الزم را ارائـه داده و موانـع و
محدودیت هـای اورژانـس را مطـرح کردنـد.
در ایـن دیـدار مقـرر شـد فرماندار ارسـنجان با مسـئولین
علوم پزشـکی اسـتان جهـت راه انـدازی اورژانس منطقه
گمبـان مذاکـرات نهایـی را بـه عمـل آورده و زمینـه و
مشـکالت شـروع بـه کار را پیگیری نماید و احـداث و راه
انـدازی اورژانـس در منطقه شـوراب در سـال آینـده مورد

اولویـت و پیگیـری قـرار گیرد.
همچنیـن فرمانـدار ارسـنجان بـا مدیرعامـل و معاونیـن
شـرکت آبفـای اسـتان فـارس دیدارکـرد .در ایـن دیـدار
فرمانـدار ارسـنجان گفـت ،تقریبـا تمامی شـهر و
روسـتاهای شهرسـتان ارسـنجان در بهـار و تابسـتان
گذشـته دچـار بحـران آب آشـامیدنی بودنـد و بایـد پیـش
بینی هـای الزم جهـت بهـار و تابسـتان آینـده بـه عمـل
آید.
آقـای عزیـزی گفت،مشـکالت کمبـود آب آشـامیدنی
یکـی از اساسـی تریـن مشـکالت مـردم شهرسـتان
ارسـنجان اسـت و بایـد تا قبل از رسـیدن به فصـل بهار و
تابسـتان ،تمهیـدات الزم درنظـر گرفتـه شـود.
وی سـپس تامیـن آب روسـتاهای شهرسـتان ارسـنجان
کـه همجـوار شهرسـتان خرامـه قـرار دارنـد را ازطریـق
پـروژه انتقـال آب سـد درودزن بـه خرامـه و پـروژه ای
کـه بـه همیـن منظـور مصـوب شـده را خواسـتار شـده
و از مدیرعامـل آبفـا خواسـتند کـه حتمـا آبرسـانی بـه
روسـتاهای هـم مرز با خرامـه را دردسـتور کار قرار دهند.
در ایـن دیـدار مدیرعامـل آبفـا اسـتان قـول دادنـد کـه
موضـوع را از طریـق سـازمان آب منطقـه ای اسـتان
پیگیـری کننـد.
در ایـن دیدار همچنیـن مدیرعامل آبفا قول داد که حفر و
تجهیزات چاه آب آشـامیدنی منطقه قدمگاه را دردسـتور
کار قـرار دهـد تا آب آشـامیدنی روسـتاهای دو دهسـتان
خبریز و شوراب با مشکلی مواجه نشود.

دانـش بنیـان کردن کشـاورزی اسـت.
دهقانپـور خاطرنشـان کـرد :بهـره وری کشـاورزی یکـی
از پارادیمهـای اصلـی ایـن حـوزه اسـت و لذا دانـش بنیان
کـردن کشـاورزی باید در راسـتای ارتقای بهـره وری دنبال
شود.
او ادامـه داد :در بخـش کشـاورزی کشـور ضریـب نفـوذ
فنـاوری  ۶درصـد اسـت و در مقایسـ ه بـا سـایر کشـورهای
دنیـا انجـام میگیـرد ایـن میـزان کـم اسـت و میتـوان از
بسـتر خوبـی که ایجاد شـده اسـت ایـن ضریـب را افزایش

مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی ایثار
به جانبازان سپرده میشود
عصرمردم:
بـه گفتـه نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس ،پـس از برگـزاری جلسـات و بررسـی شـرایط تصمیـم گرفتیـم
بـا کسـب مشـورت از رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران کشـور  ،و همـکاری دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز،
سـازمان ورزش و جوانـان اسـتان ،ادارهکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و بنیـاد شـهید تدابیـری اتخـاذ کنیـم که تا
پایـان سـال جـاری مدیریـت ایـن مجموعـه بـه جانبـازان عزیز سـپرده شـود.
دکتـر محمد هـادی ایمانیـه ،در بازیـد از مجتمـع فرهنگـی ،ورزشـی ایثـار عنـوان کـرد :همـه مـردم مـا بایـد از
خودگذشـتگیها و جانفشـانیهای جانبـازان عزیـز ،بـه ویـژه جانبـازان قطع نخاعی ،شـیمیایی و اعصـاب و روان
کـه ایثارگـری را بـه اوج رسـاندهاند ،افتخـار کننـد.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه زیـر سـاختهای مناسـبی در مجتمـع ایثـار ایجـاد شـده اسـت ،اظهـار کـرد:
بـه نظـر میرسـد بایـد بـا برنامـه ریـزی دقیقتـر زمینـه را بـرای بهـره منـدی بیشـتر جانبـازان عزیـز از ایـن
زیرسـاختها فراهـم کنیـم.
بـه گفتـه نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس ،پـس از برگـزاری جلسـات و بررسـی شـرایط تصمیـم گرفتیم با
کسـب مشـورت از رئیس بنیاد شـهید و امور ایثارگران کشـور و همکاری دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز ،سازمان
ورزش و جوانـان اسـتان ،ادارهکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و بنیاد شـهید تدابیری اتخاذ کنیم که تا پایان سـال
جـاری مدیریـت این مجموعـه به جانبازان عزیز سـپرده شـود.
دکتـر ایمانیـه ضمن تاکید بر اینکه ظرفیت مدیریت جانبازان بسـیار ارزشـمند اسـت ،خاطرنشـان کـرد :مجموعه
مدیریتـی اسـتان نیـز در کنـار ایـن عزیـزان خواهـد بـود تا ایـن مجموعه خدمات شایسـته تـری به همـه جانبازان
عزیـز در سراسـر اسـتان ارائه دهد.

معاون وزیر کار اعالم کرد:

بررسی ورود و خروج صندوق های کشور
مهر:معـاون روابـط کار وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی گفت :زیسـت بوم
اشـتغال کشـور اخیـرا طراحـی شـده تـا بـا اسـتفاده از ایـن ظرفیـت و آمایـش
سـرزمینی اشـتغال مـورد نظـر و موثـر در هـر شهرسـتان ایجاد شـود.
علیحسـین رعیتیفـرد در جلسـه شـورای هماهنگـی دسـتگاههای
زیرمجموعـه وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس افـزود :ایـن
وزارتخانـه ابردسـتگاهی اسـت کـه در حوزههـای مختلـف وظایفـی داشـته و
فعالیـت گسـتردهای دارد.
رعیتیفـرد ادامـه داد :بیـش از  ۱۱میلیـون نفـر از جامعـه بیمـه شـده کشـور
کـه بـا افـراد تحـت تکفـل جمعیتـی حـدود  ۵۰میلیـون نفـر جـز جامعـه
هـدف خدمـات ایـن وزارتخانهانـد و خدماترسـانی درسـت ایـن وزارتخانـه سـرمایه اجتماعـی را افزایـش و عـدم
خدماتدهـی مناسـب بـه شـدت نارضایتـی در جامعـه دامـن خواهـد زد.
وی یکـی از دغدغههـای اصلـی دولت سـیزدهم را ارائه خدمات در حوزه اشـتغال دانسـت و گفـت :پیگیری ویژه
بـرای هماهنگـی دسـتگاههای اجرایـی در مسـیر ایجـاد اشـتغال دسـتورکار اصلی شـورای عالی اشـتغال کشـور
اسـت تا اشـتغالزایی مدنظر دولت سـیزدهم محقق شـود.
ً
معـاون روابـط کار وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی عنوان کرد :زیسـت بوم اشـتغال کشـور اخیرا طراحی شـده
تـا بـا اسـتفاده از ایـن ظرفیـت و آمایـش سـرزمینی اشـتغال مورد نظـر و مؤثـر در هر شهرسـتان و اسـتان با توجه
بـه اولویتهـای منطقهای حاصل شـود.
رعیتـی فـرد در ادامـه یکـی از راهکارهـای اصلـی تحقـق عدالت اجتماعـی را تنظیم درسـت روابط کار دانسـت و
افـزود :بـا تنظیـم درسـت روابـط کار بـه نحوی که نـه کارگر و نـه کارفرما متضرر شـود میتواند سـرمایه اجتماعی
را تقویـت و بـه دغدغـه نیـروی کار و کارفرمایان نیـز پایان داد.
وی بـا اشـاره بـه تشـکیل جلسـات اخیـر شـورای عالـی کار و جلسـات کمیته مـزد ذیل شـورای عالـی کار گفت:
دغدغههـای اصلـی کارگـران در زمینـه امنیـت شـغلی ،معیشـت و مسـکن کارگـری در ایـن شـورا بـه جـد دنبـال
میشـود تـا بـا اسـتفاده از ظرفیتهـای قانونـی موجـود و ایجاد ظرفیتهـای جدید قانونـی مطالبات بـه حق این
جامعه بـزرگ محقق شـود.
رعیتـی فـرد بـر سـازماندهی نظـام تأمیـن اجتماعـی تاکید کـرد و اظهـار داشـت :صندوقهـای موجـود از جمله
بازنشسـتگی بایـد سـامان داده شـود درحالـی کـه اکنـون ورودی و خروجـی ایـن صندوقهـا بـا هـم همخوانـی
ندارد.
وی تاکیـد کـرد :دولـت سـیزدهم ،شـخص وزیـر کار و بدنه مدیریتـی فعلی وزارت تعـاون کار و رفاه اعتقاد راسـخ
دارنـد کـه در واحدهـای اقتصـادی کشـور باید طرحـی نو دراندازیـم تا نگاهی تازه بـه بنگاهداری شـود که علیرغم
سـوددهی مسـئولیت اجتماعی ایـن واحدها نیز محقق شـود.
معـاون روابـط کار وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی در بخـش دیگـر سـخنان خـود تصریـح کـرد :رفـع فقـر
مطلـق در نظـام دسـتور کار جـدی ایـن وزارتخانـه اسـت کـه ضـروری اسـت بانـک اطالعاتـی دقیـق ایـن بخش
تکمیل شـود.
وی ادامـه داد :شـیوع بیمـاری کرونـا مشـکالت جدی را به کشـور تحمیل کرد و ضروری اسـت کـه خانوادههایی
ً
کـه در این شـرایط واقعا نیازمندند شناسـایی و رفع مشـکالت معیشـتی آنها مدنظـر قرار گیرد.
وی اضافـه کـرد :رفـاه مطلـوب جامعـه ایرانی مدنظر حـوزه رفـاه اجتماعی وزارتخانـه و به جد در دولت سـیزدهم
دنبال میشـود.
رعیتـی فـرد تاکیـد کـرد :بنگاههـا و واحدهـای اقتصـادی زیرمجموعـه وزارت تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی بایـد
جلـودار اجـرای قانـون کار باشـند.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ضـرورت رعایـت ایمنـی در محیـط کار گفـت :با توجـه به آمار حـوادث ناشـی از کار که
بـه دلیـل عـدم رعایـت نـکات ایمنـی به وجـود میآیـد و علیرغـم اینکه ایـن آمـار از میانگیـن جهانی کمتر اسـت
امـا بایـد تلاش شـود کـه همین تعـداد کاهـش یابد و بـه جـد از نیـروی کار نیز صیانت شـود.
معـاون روابـط کار وزارت تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی در پایـان بـر لـزوم تدویـن کمیتـه انضباطـی و آئیـن نامـه
انضباطـی در واحدهـای تولیـدی تاکیـد کـرد.

ایجاد  ٦٥هزار فرصت شغلی دانش بنیان در کشور

نمیتوان با توسعه افقی به دنبال تحول بود

داد.
سرپرسـت سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس با بیـان اینکه
تمـام تلاش خـود را بـرای ارتقـای پردیـس کشـاورزی و
برگزاری جلسـه با شـرکتهای دانش بنیان و اسـتارتاپها
بـه کار خواهیـم گرفـت ،گفـت :دیگـر نمیتـوان با توسـعه
افقـی بـه دنبـال تحـول بود ،بلکـه باید توسـعه عمـودی را
بـا رهگـذر کردن از مسـیر عملی کشـاورزی ،دنبـال کنیم.
دهقانپـور اظهـار کـرد :دفتـر مراکـز علمی و دانشـگاهی
میتوانـد مـکان خوبـی بـرای سـاز و کار و ارتبـاط بـا دفاتر

پیگیری ساخت  11مجموعه فرهنگی و ورزشی در مناطق شیراز
اســتاندار فارس روز گذشته از مجتمع ورزشی خیرساز ماهان بازدید کرد .این بازدید
با حضور مدیرعامل مجمع خیرین شهر ساز و ...

معاون وزیر علوم اعالم کرد:

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس:

ایسـنا :سرپرسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس تاکید
کـرد :دیگـر نمیتـوان بـا توسـعه افقـی بـه دنبـال تحـول
بـود ،بلکـه بایـد توسـعه عمـودی را بـا رهگـذر کـردن از
مسـیر عملـی کشـاورزی ،دنبـال کنیـم.
مجتبـی دهقـان پور در حاشـیه بازدید معـاون وزیر علوم از
شـرکتها و کارگاههـای برتـر پـارک علـم و فنـاوری فارس
بیـان کـرد :یکـی از رویکردهایـی کـه در روز معارفهخود بر
آن تاکیـد کـردم افزایـش نفـوذ علـم در کشـاورزی بـود تـا
بتوانیـم بـا مشـارکت پیش قـراوالن این عرصـه را عملیاتی
کنیم .
او افـزود :کشـاورزی فـارس دارای پتانسـیلها و
قابلیتهـای بسـیاری اسـت و هماینـک ایـن اسـتان در
حـوزه تولیـدات باغـی مقـام اول کشـور ،در حـوزه زراعـی
رتبـه دوم و در حـوزه دام و طیـور رتبـه چهـارم کشـور را بـه
خـود اختصـاص داده اسـت.
همچنیـن فارس مقـام دوم در تامین امنیت غذایی کشـور
را دارد.
سرپرسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی فارس گفـت :به تبع
نقـش برجسـته ایـن اسـتان و ارتباطـی کـه با پـارک علم و
فنـاوری اسـتان خواهیـم داشـت رویکرد مدیریـت مطلوب
تـری را در ایـن حـوزه دنبـال خواهیـم کـرد ،چـرا کـه آنچه
کـه میتوانـد بـه کشـاورزی در شـرایط فعلی که بـا تنگناها
و تغییـر اقلیمی مواجـه هسـتیم ،علمی کـردن کشـاورزی و
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فنـاوری ایـن حـوزه ایجاد کند ،باشـد چـرا که در بسـتر آن
موضـوع میتـوان ارتبـاط بـا مراکز علمـی و دانشـگاهی را
تقویـت و بـا تفاهـم نامـهای کـه بـا پـارک علـم و فنـاوری
انجـام خواهـد شـد ،شـاهد تحـول مطلـوب در عرصـه
کشـاورزی باشـیم.
رئیـس پـارک علـم و فنـاوری فـارس نیـز گفـت :امـروز
سـه طـرح اشـتغالزایی بـا حضـور معـاون وزیـر علـوم در
فـارس بـا هدف بسترسـازی برای اشـتغال فـن آموختگان
دانشـگاهی در شـرکتهای دانـش بنیـان و فنـاور
پارکهـای علـم و فنـاوری اجرایـی خواهـد شـد.
امیـن ذوالقـدر ادامـه داد :ایـن سـه طـرح شـامل دسـتیار
فنـاوری ،فـن آمـوزی دانـش آموختـگان و پسـا دکتـرای
نوآورانـه اسـت کـه بـه تنـاوب اجرایـی میشـوند.
او گفـت :طـرح دسـتیار فنـاوری در پـارک علـم و فنـاوری
فـارس و  ۱۰پـارک بـزرگ کسـور و دانشـگاهها از امـروز در
دسـتور اجـرا قـرار میگیرد.
رئیـس پـارک علـم و فنـاوری فـارس خاطرنشـان کـرد:
پردیسهـای مشـترکی بـا دسـتگاههای اجرایـی
داشـتیم کـه اولیـن پردیـس مشـترک بـا دانشـگاه شـیراز
تحـت عنـوان دره فنـاوری اجرایـی شـده و امـروز هـم
پردیـس کشـاورزی بـا مشـارکت سـازمان جهاد کشـاورزی
فـارس و دو پردیـس بـا دانشـگاه فنیوحزفـهای و شـرکت
فراسـان اجرایـی میشـود.

ایسـنا :بـه گفتـه معـاون فنـاوری و نـوآوری وزیـر علـوم  ٦٥ ،هـزار شـغل در بسـتر دانـش بنیان در کشـور شـکل
گرفتـه کـه حـدود  ٥٠هـزار مـورد آن مربـوط بـه دانـش آموختگان دانشـگاهی اسـت.
علـی خیرالدیـن در حاشـیه بازدیـد از شـرکتها و کارگاههـای برتـر پـارک علـم و فنـاوری فـارس و نمایشـگاه
محصـوالت فناورانـه ایـن پـارک در جمـع خبرنـگاران بیـان کـرد :پـارک علـم و فناوری فـارس دارای حـدود ٣٥٠
شـرکت فنـاور اسـت کـه تعـداد زیـادی از آنهـا در شـمار شـرکتهای دانـش بنیـان محسـوب میشـوند.
او بـا بیـان اینکـه  ۳۲۰۰فرصـت شـغلی مبتنـی بـر دانـش در این پـارک ایجاد شـده اسـت ،تصریح کـرد :یکی از
بهتریـن مولفههـای اقتصـاد مقاومتـی ،اقتصـاد دانـش بنیـان اسـت و لـذا این مهم بسـتر مهـم و مناسـبی برای
اشـتغال دانـش آموختگان اسـت.
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزیـر علـوم ادامـه داد :پـارک علـم و فنـاوری فـارس ،جـزو اولیـن پارکهایی اسـت که
دره فنـاوری را ایجـاد کـرده کـه امیـد اسـت بـا مدیریـت خوب ،بسـتر مناسـبی بـرای ایجـاد پردیسهـای فناوری
شـکل بگیرد.
خیرالدیـن بـا بیـان اینکـه هـر مجموعـه دسـتگاه اجرایـی کـه عالقمنـد بـه فعالیـت در حـوزه فنـاوری هسـتند،
فضـا و زیـر سـاخت آمـاده کننـد ،پـارک علـم و فنـاوری میتوانـد بـه صـورت مشـترک مدیریـت را به عهـده بگیرد
تـا شـرکتهای دانـش بنیـان بیشـتری در ایـن مجموعـه مسـتقر شـوند ،گفـت :ما هـم تاکیـد داریم که ایـن کار
توسـط دسـتگاههای اجرایـی انجام شـود.
او بـه بازیـد از شـرکتها و کارگاههـای برتـر پـارک علـم و فنـاوری فـارس هـم اشـاره و بـا بیـان اینکـه اقدامـات با
ارزشـی در ایـن پـارک انجام شـده کـه صرفه جویـی ارزی باالیی هم داشـته اسـت ،نقدینگـی و مجوزهای فروش
را از مهمتریـن مشـکل مجموعـه دانـش بنیـان در فارس عنوان کرد و از اسـتاندار فارس خواسـت تـا این موضوع
را در شـورای اشـتغال مطـرح کننـد تـا خریـد از شـرکتهای دانـش بنیـان انجـام شـود ،چـرا کـه عمومـا اقتصاد
سـنتی بـا اقتصـاد دانـش بنیـان مقابلـه میکنـد و اجـازه نمیدهد ایـن کار بـه راحتی انجام شـود.
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزیـر علوم خاطرنشـان کـرد :خوشـبختانه در مجلس طـرح جهش تولیـد دانش بنیان
مصـوب شـده کـه بـه شـدت از شـرکتها حمایـت میکنـد و اعتبـار خوبـی هـم مجلـس در صنـدوق نـوآوری و
شـکوفایی پیشبینـی کـرده کـه تایید شـده اسـت.
خیرالدیـن بـا یـادآوری اینکـه بـا اجرایـی شـدن این طـرح ،واگـذاری اراضـی در پارکها با سـهولت انجـام خواهد
شـد ،پیشـنهاد کـرد کـه در همـه وزارتخانه معاونـت فناوری و نـوآوری راهاندازی شـود.

سالمت
پنجشنبه  30دی 1400

قرص های «پُست بیوتیک» راهکار اصلی بهبود
سالمت روده ها

مهر :در دو دهه گذشــته ،بازار نوشیدنیها ،غذاها و قرصهایی که تقویت باکتری های مفید
روده را وعده میدهند به طور چشمگیری گسترش یافته است.
ابتدا مکملهای پروبیوتیک به اصطالح «باکتریهای دوست» آمدند .سپس پری بیوتیک ها،
که ســوخت تغذیه ایــن باکتریها را فراهم میکنند ،معرفی شــدند .اکنون نســل جدیدی از
مکملهای زیستی ارائه شده اند :پستبیوتیکها.
برخی از تولید کنندگان ادعا میکنند مکملهای پســت بیوتیک حتی بهتر از پروبیوتیک ها
هستند و نتایج سریعتری را ارائه میدهند.
«گلن گیبســون» ،اســتاد میکروبیولوژی مواد غذایی در دانشگاه ریدینگ انگلستان ،توضیح
میدهد« :پســتبیوتیکها محصوالت جانبی باقیمانده در زمانی هستند که باکتریهای خوب
گوارشی فیبر را در روده تجزیه کردند».
برخی محققان معتقدند پســتبیوتیک ها ،قویتر از پروبیوتیک ها یا پریبیوتیکها هستند،
زیرا حاوی «محصول جانبی نهایی» هستند ،اجزای که در واقع سالمت روده را بهبود میبخشند.
میزان طبیعی باکتریهای خوب مــا میتواند به دلیل طیفی از عوامل ،از جمله رژیم غذایی
نامناســب ،اســترس طوالنیمدت یا مصرف دورهای از آنتیبیوتیکها (که نه تنها باکتریهای
مضر ،بلکه برخی از ســویههای مفید را نیز از بین میبرد) کاهش یابد .نه فقط تعداد مهم است
بلکه ما باید تنوع خوبی از انواع مختلف باکتریها را داشــته باشــیم .از این رو برخی محققان
مصرف این گروه از مکملها را برای حفظ سالمت رودهها توصیه میکنند.

ارتباط تنها زندگی کردن مردان
با بروز بیماری های التهابی

مهر :در پی افزایش تعداد افرادی که به تنهایی در جوامع غربی زندگی می کنند ،دانشمندان
در پی درک ارتباط بین روابط شخصی و بیماری در افراد برآمدند .طالق یا شکست در رابطه با
سالمت ضعیفتر در مردان مرتبط است.
نتایج یک مطالعه جدید در میان بزرگســاالن میانسال در دانمارک نشان داد که تنها زندگی
کردن و تجربه شکستهای رابطهای بیشتر با میزان باالی التهاب در مردان مرتبط است.
دانشــمندان قب ً
ال نشان داده اند که برای مردان ،طالق یا فروپاشی یک رابطه اغلب منجر به
کاهش ســامت میشود و با افزایش مرگ و میر همراه است .مطالعات قبلی ارتباط بین انزوای
اجتماعی و سطح باالتری از التهاب را نشان داده اند ،که نشان میدهد یک مسیر فیزیولوژیکی
بالقوه اســت .التهاب روش بدن برای دفاع از خود در برابر سموم ،آسیب و عفونت است .التهاب
حاد چند ساعت یا چند روز طول میکشد .التهاب مزمن ،تداوم واکنش التهاب است و گلبولهای
سفید خون میتوانند به بافتهای سالم حمله کنند.
اینترلوکین  )۶-IL( ۶و پروتئین واکنشی  )C (CRPدو مولکول درگیر در واکنش التهابی
هستند .افزایش  ۶-ILو  CRPبا بسیاری از نتایج سالمت نامطلوب همراه است ،مانند افزایش
خطر ابتالء به بیماریهای قلبی عروقی ،کاهش عملکرد فیزیکی و شناختی و خطر بیشتر مرگ.
محققان دانشــگاه کپنهاگ در دانمارک دادههای  ۴۸۳۵نفر در رده ســنی  ۴۸تا  ۶۲سال را
از ســال  ۱۹۸۶تا  ۲۰۱۱بررسی کردند .محققان بیشــترین افزایش سطح التهاب را در مردانی
مشاهده کردند که تعداد شکستهای عاطفی بیشتری داشتند .این گروه از افراد  ۱۷درصد بیشتر
دارای نشانگرهای التهابی بودند .به طور مشابه ،مردانی که برای مدت طوالنی تنها زندگی کرده
بودند ۷ -ســال یا بیشتر ٪۱۲ -بیشتر دارای نشــانههای التهابی بودند .نتایج این مطالعه چنین
ارتباطی را در مورد زنان نشان نداد.

چگونه تاریخ انقضای خوراکیها را افزایش دهیم؟

باشگاه خبرنگاران :شرکتهای تولیدکننده مواد غذایی برای تعیین تاریخ انقضای محصوالت
خود ،آزمایشهای متفاوتی انجام میدهند .تمــام معیارهایی که در این آزمایشها وجود دارند،
مورد تایید ســازمانهای جهانی بهداشت و استاندارد هســتند .این تاریخهای انقضا باید رعایت
شــوند تا سالمتی ما تهدید نشود؛ اما با چند ترفند ساده که در ادامه گزارش به آنها اشاره شده
است ،میتوانید این تاریخ انقضا را برای مدت کوتاهی افزایش دهید.
 .۱فریزر کردن :قرار دادن هر چیز خوراکی در جای سرد و جلوگیری از فاسد شدن آن ،از
ســالیان بسیار دور برای انسانها ثابت شده است؛ یعنی از زمانی که انسانهای اولیه شکارهای
حیوانی خود را در مکانهای بســیار سرد مانند یخچالهای طبیعی قرار میدادند .هم اکنون نیز
این موضوع به اثبات علمی رســیده است .مولکولهای فســادزا در سرما به هیچ عنوان شیوع
پیدا نمیکنند؛ مگر این که مدت بســیار زیادی را در آن مکان گذرانده باشــند .در صورتی که
میخواهیــد خوراکی خود را در فریزر قرار دهید ،حتما آن را درون یک پالســتیک گذاشــته و
هرگونه هوا را از داخل آن خارج کنید تا اکسیژن موجود باعث فاسد شدن نشود.
 .۲ترشی و مربا :برخی مواقع ممکن است بعضی از خوراکیها را در حجم زیاد خریداری
کنید و تا زمان فاســد شــدن آن ها ،برنامهای برای میل کردنشان نداشته باشید .در این مواقع
میتوانید این خوراکیها مانند انواع میوه و صیفی جات را به مربا یا ترشی تبدیل کنید و تا مدت
طوالنی در وعدههای صبحانه یا کنار غذا میل کنید.
 .۳اول بپزید بعد نگه دارید :برخی از خوراکیها به خصوص سبزیها را زمانی که پخته
شده باشند ،زمان بیشتری میتوانید در فریزر یا یخچال نگه دارید تا فاسد نشوند .سبزیها پیش
از چیده شــدن از آب و خاک تغذیه میکنند و زمانی که تازه هستند نیز به عنوان یک گیاه زنده
شــناخته میشوند .همین امالح معدنی در سبزیجات میتوانند به زودی باعث خراب شدن آنها
شوند .پس ابتدا آنها را بپزید تا این امالح از بین بروند ،سپس در فریزر قرار دهید.
 .۴جعبه نــان بهترین راه برای نگهــداری نان :ترکیب آرد بــا آب باعث ایجاد
مولکولهایی میشود که برابر هوا و اکسیژن حساس هستند؛ به همین دلیل در صورتی که نان
درون پالســتیک یا جعبه نان قرار نگیرد ،به سرعت خشک شده و شروع به کپک زدن میکند؛
بنابراین اگر میخواهید نان را برای مدت طوالنی نگه دارید ،آن را فریز کنید .در غیر این صورت
حتما درون جعبه نان قرار دهید.
 .۵نگهداری صیفی جات در جای سرد و تاریک :بسیاری از صیفی جات و دستهای
از سبزی ها در صورتی که در مکانهای نسبتا سرد و تاریک قرار بگیرند ،دیرتر از وضعیت عادی
خراب میشــوند .البته بهتر است هر خوراکی را تازه میل کرد؛ اما این روش میتواند برای مدت
کوتاهی تاریخ انقضای آنها را افزایش دهد.

عفونت کووید  ۱۹بیش از آلزایمر
به مغز آسیب می رساند

مهر :نتایج یک مطالعه جدید نشــان میدهد ابتال به کووید  ۱۹میتواند بیشتر از مبتال شدن
به آلزایمر به مغز افراد مســن آسیب برساند .یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه نیویورک دریافتند که
برخی از بازماندگان مســن کووید ممکن است به بیماری به نام «آنسفالوپاتی متابولیک سمی»
( )TMEمبتال شــوند .محققان دریافتند افرادی کــه در نتیجه عفونت کووید دچار این عارضه
شده بودند نســبت به افرادی که آلزایمر داشتند در غربالگری خون  ۶۰درصد عالئم شدیدتری
از آســیب مغزی را نشــان دادند .این مطالعه در طول موج اول پاندمی انجام شد ،بنابراین هنوز
مشخص نیست که آیا دادهها برای سویه های دلتا یا اومیکرون نیز قابل استفاده هستند یا خیر.
محققان دانشــگاه نیویــورک دریافتند که برخی از بیماران مســن مبتال بــه کووید دارای
نشــانگرهای زیستی هستند که نشان میدهد در نتیجه ویروس آسیب مغزی بیشتری نسبت به
بیماران معمولی آلزایمر دیدهاند .بیماران مبتال به کووید که عالئم آسیب مغزی را نشان میدهند
اغلب به وضعیتی به نام آنسفالوپاتی متابولیک سمی مبتال میشوند که باعث التهاب مغز میشود
و بدن را از انجام برخی عملکردهای متابولیک اساسی باز میدارد.
«جنیفر فرونترا» ،سرپرســت تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :یافتههای ما نشان میدهد
که بیماران کرونایی بســتری شــده ،و بهویژه افرادی که عالئم عصبی را در طول عفونت حاد
خود تجربه میکنند ،ممکن اســت دارای سطوح نشانگر آسیب مغزی باشند که به مراتب بیشتر
از افراد مبتال به آلزایمر است».
این اتفاق زمانی میافتد که ســلولهای بدن سمی میشوند و از انجام عملکردهای اساسی
بدن جلوگیری میکنند .این شــرایط میتواند باعث التهاب شــدید مغز شود که نتیجه آن ،بروز
مشکالت شناختی است .نتایج نشان داد افرادی که در نهایت بر اثر کووید جان خود را از دست
دادند ،به طور متوســط  ۱۲۴درصد میزان باالتری از نشانگرهای خونی داشتند که نشان دهنده
آســیب مغزی بود .محققان نمیتوانند پیامدهای بلندمــدت یافتههای خود را تعیین کنند .هیچ
ارتباطی بین این نشانگرها و ایجاد شرایطی مانند آلزایمر وجود ندارد ،اگرچه آنها نگرانند سالمت
شناختی بلندمدت این افراد همچنان آسیب ببیند.
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مهر :استاد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی،
با تاکید بر اصالح ســبک زندگی ،گفت :رژیم غذایی
ناسالم یکی از عوامل ابتال به کبد چرب است.
آزیتــا حکمت دوســت ،کبد چــرب غیرالکلی را
بیمــاری عنــوان کرد که بــر اثر تجمــع چربی در
ســلولهای کبدی بــه وجود میآیــد و اختالالت
متابولیســم ،چاقی و چربی و قند بــاال احتمال بروز
آن را افزایش میدهــد و افزود ۷۰ :درصد مبتالیان
به کبد چرب دچار اضافه وزن ،چاقی و ســابقه قند و
چربی خون باال هستند.
وی با اشــاره به نقش رژیــم غذایی در بروز کبد
چرب گفت :رژیم غذایی ناسالم به خصوص مصرف
زیاد چربیهای اشــباع و قندهای ســاده و همچنین
کاهش فعالیت بدنی و کــم تحرکی از جمله عوامل
مؤثر در ابتالء به بیماری کبد چرب است.
حکمت دوســت به این بیماران توصیه کرد :افراد
مبتال به کبد چرب باید از خوردن حجم زیادی از مواد
غذایی در یک وعده پرهیز کنند و در هر وعده کالری
کمی دریافت کنند.
به گفته وی ،این بیماران اگر حجم زیادی از مواد
غذایی را در یک وعده میــل کنند تمام مواد غذایی
مصرف شــده در کبد آنها به تری گلیســیرید تبدیل
میشــود که با توجه به این که کبد این بیماران در
آزاد کردن تری گلیسیرید از بافت کبدی و انتقال آن
به سایر بافتها مشــکل دارد در این بیماران شاهد
مشکالت بیشتری خواهیم بود.
حکمت دوســت با بیان این مطلب که کبد چرب
درمان دارویی قطعی ندارد خاطرنشــان کرد :درمان

مهر :یک متخصص روانپزشکی گفت :کم تحرکی
در زندگی روزمــره عالوه بر تاثیراتی که بر جســم
می گذارد عوارض زیادی هم روی سالمت روان دارد.
میثم پورغالمی ،با اشــاره بــه اینکه بیرون آمدن
از رختخواب در بیشــتر روزها میتواند ناخوشایند به
نظر برســد اظهار کرد :مغز انســان بی تحرکی را به
رفتارهای پویاتر ترجیح میدهد.
وی ادامــه داد :هر چه زمان بیشــتری را صرف
بی تحرکی کنید ،مغز تالش بیشــتری میکند تا در
همین وضعیت باقی بماند.
بــه گفته این عضو هیئت علمی دانشــگاه اگرچه
بسیاری از افراد به سالمت مغز خود فکر نمیکنند اما،
حقیقت این است که سالمت مغز به دلیل کم تحرکی
میتواند آسیب ببیند.
پورغالمی خاطرنشــان کرد :علیرغم این که زوال
عقل و ســایر مشکالت حافظه به شــدت با عوامل
ژنتیکی مرتبط هســتند ،ولی مطالعات نشان داده اند
ورزش نکردن نیز میتواند تأثیر مشابهی داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه گفت :ورزش نکردن
خطر ابتالء به زوال عقل را افزایش میدهد.
وی توضیح داد :بخشــی از مغز که در ســاختن
خاطرات جدید نقش دارد با کم تحرکی نازک میشود
و همین مســئله ،در دراز مدت باعــث ناتوانی در به
خاطر سپردن خاطرات و تغییرات خلق و خو میشود
کــه تنها راه حل این مشــکل ،افزایش فعالیت بدنی
است.
پورغالمی افزود :مجموعه شــواهد نشان میدهد
بی تحرکی با سطوح باالتر استرس مرتبط است.

ایســنا« :وزنــه زدن» نه تنها راهــی عالی برای
کاهش وزن اســت بلکه باعث افزایش قدرت بدنی و
جلوگیری از کاهش حجم عضالت و ضعف ماهیچهها
در اثر افزایش سن میشود.
با این حــال اینکه چگونه این ورزش را شــروع
کنیم میتواند کاری دشــوار و گاهی پر دردسر باشد،
مخصوصــا اگر اهل مرتب ورزش کردن نباشــیم یا
معموال انجام ســایر ورزشها مانند دویدن را ترجیح
دهیم.
در ادامه به نکاتی میپردازیم که به انگیزه شــروع
وزنه زدن برای بهبود وضعیت ســامت بدن کمک
میکنند:
تمهیدات پیش از آغاز
اگــر در ورزش وزنه زدن بهکلی تازهکار باشــیم،
شاید بهتر باشــد دوره مقدماتی آشنایی با تجهیزات
بدنسازی و نحوه استفاده صحیح از آنها را بگذرانیم.
به همین ترتیب ،بهتر اســت بــه دنبال آموزشهایی
باشیم که مناسب نیازها و سطح تجربه ما باشد یا حتی
تحتنظر مربی یا متخصص کار کنیم.

باشگاه خبرنگاران :هدف قرار دادن آنزیم هیستون
دی اســتیالز  )۶ HDAC( ۶در سلولهای چربی
باعث کاهش وزن سریع در موشهای چاق میشود.
یکی از هورمونهایی که بیشــتر در تحقیقات چاقی
نقش دارند ،لپتین است .دانشمندان نشان میدهند که
چگونــه تغییر نحوه واکنش بدن به آن میتواند منجر
به بهبود سالمت شود.
یک مطالعه نشــان داده اســت که چگونه هدف
قرار دادن یک آنزیم در ســلولهای چربی ،میتواند
حساســیت به لپتین را تغییر دهــد و در نتیجه باعث
کاهش وزن سریع در موشهای چاق شده و سالمت
متابولیک کلی را بهبود بخشد.
لپتین هورمونی اســت که سلولهای چربی تولید
میکنند و نقــش کلیدی در تنظیم اشــتهای ما ایفا
میکند .با برقراری ارتباط با مغز به ما اطالع میدهد
که به اندازه کافی غذا خوردهایم؛ بنابراین ،افراد چاق
مقادیر بیشتری لپتین خواهند داشت.
اما ارتباط با مغز در افراد چاق میتواند از بین برود
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رژیم غذایی ناسالم
از عوامل ابتال به کبد چرب است

اصلی و پیشگیرانه این بیماری ،اصالح سبک زندگی
است.
استاد دانشــکده تغذیه به مبتالیان به کبد چرب
توصیه کــرد که حتم ًا به متخصــص تغذیه مراجعه
کنند تا پس از تجویز رژیم غذایی مناســب و رعایت

توصیههــای تغذیهای ،شرایطشــان بهبــود یافته و
بیماری آنها وارد مرحله  ۲و  ۳نشود .حکمت دوست
در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت
اصالح ســبک زندگی و رعایت رژیم غذایی سالم به
بیان توصیههایی برای این افراد پرداخت.

عوارض کم تحرکی بر سالمت روان

عضو هیئت علمی دانشــگاه با اشــاره به این که
یکی از دالیل اصلی بی تحرکی و اســترس استفاده
زیاد از فناوری است توضیح داد :به طور متوسط ،افراد
کم تحرک زمان بیشــتری را در مقابل نمایشــگرها
میگذراننــد و این میتواند باعث ایجاد اعتیاد شــود
کــه برای همه افراد یک احســاس اســترس ایجاد
میکنــد عالوه بر این ،ضعف بدن بر ســامت روان
فشــار وارد میکند و همانطور که شروع به احساس
ضعــف میکنید ،کنترل کمتری بــر زندگی و اعمال
خود احســاس میکنیــد بنابراین ،میزان اســترس

افزایش مییابد .وی توصیه کرد :اگر به دلیل افزایش
بی تحرکی در زندگی دچار اســترس میشــوید باید
شــروع به فعالیت کنید زیرا بخــش اصلی که تحت
تأثیر بی تحرکی قرار میگیرد ،سالمت روان است.
به گفتــه پورغالمــی ،هنگامی کــه بی تحرک
میشــوید ،احتمال اینکه افســردگی یا اضطراب را
تجربه کنید بسیار بیشتر است.
وی بــا اشــاره بــه این کــه عصب-رســانهها
(نوروترنســمیترها) نقش اساسی در در تعادل خلق و
خو دارند خاطرنشــان کرد :عصب-رسانه اولیه درگیر

یک توصیه مفید برای کاهش وزن
و تقویت عضالت

«هدفگــذاری» هم یکی از مواردی اســت که
هنگام شــروع باید در نظر داشت .باید از خود بپرسیم
هدفمان چیســت و در چه مدتی میخواهیم به آن
برسیم و در طول روز یا هفته چقدر برای تمرین وقت
داریم .هدفگذاری به مــا انگیزه میدهد و مقصد را
مشــخص میکند .وقتی هدفی مانند کاهش وزن یا
افزایش قدرت بدنی را مد نظر داشــته باشیم از عهده
هــر روز ورزش کردن برمیآییم امــا یک یا دو روز
استراحت در هفته هم مهم است.
آهسته و پیوسته عمل کردن
یک مرتبه وارد گود شــدن همیشه وسوسهانگیز
اســت اما نباید بیمقدمه بار زیادی برداشــت .چنین
کاری نــه تنهــا باعث میشــود درد عضالنی مدت
بیشــتری طول بکشد و تمرین ورزشی دشوارتر شود،

بلکه چه بســا دچار آسیب هم بشویم .در موارد نادری
هم افراط در وزنه زدن باعث واپاشی ماهیچه مخطط
( )rhabdomyolysisمیشــود که خطر جانی
دارد و بر اثر آســیب دیدن ماهیچه ایجاد میشــود و
ممکن است به نارسایی کلیه بینجامد.
برای آن که آســیب نبینیم و به تناسباندام دست
یابیم ،باید وزنه را بــ ه تدریج اضافه کنیم و حتی اگر
الزم باشــد در ابتــدا از هیچ وزنهای اســتفاده نکرد.
تازهکارها نیز باید در دو یا ســه هفته نخســت فقط
هفتهای دو بــار تمرین کنند تا بــدن به روال جدید
تمرین عادت کند و آسیب نبیند.
هفتهای یک یا دو روز استراحت
وقتی هدفی مثل وزن کم کردن یا افزایش قدرت
بدنی مد نظر باشــد ،میتوان به سراغ هر روز تمرین

هورمون چاقکننده بدن را بشناسیم
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وی تاکید کرد :این افراد باید در رژیم غذایی خود
مصرف کربوهیــدرات به خصوص کربوهیدراتهای
ســاده (قند ،شکر ،شیرینی و چربی) را کاهش داده و
از چربیهای غیراشباع مانند روغنهای مایع و گیاهی
(روغن زیتون و کانوال برای پخت و پز) استفاده کنند.
جدا کردن چربی گوشــت قرمز و سفید ،مصرف
حداکثر دو بار گوشت قرمز در هفته ،افزایش مصرف
فیبر (انواع سبزی ،سبوس و غالت) ،استفاده از مواد
غذایــی دارای خواص ضدالتهابــی (روغن ماهی و
ســیاهدانه) در برنامه غذایی ،پرهیز از غذاهای سرخ
کرده ،مصرف غذاهای آب پز یا بخارپز ،انجام ورزش
و تحرک بدنی (روزانه  ۳۰دقیقه تا یک ســاعت در
روز) از دیگر توصیههای این متخصص تغذیه به افراد
مبتال به کبد چرب بود.
وی ،مصرف سبزیها و غالت سبوس دار را برای
این بیماران آزاد برشــمرد و افــزود :مصرف میوهها
علیرغم داشــتن فیبر با توجه بــه این که حاوی قند
فراوان هســتند در این بیماران محدود اســت .این
افراد روزانه مجاز به مصرف ســه واحد میوه هستند
اما نمیتوانند ســه واحد را یک باره میل کنند بلکه
باید با فاصله زمانی در روز میل کنند.
به گفته حکمت دوســت ،مبتالیان به کبد چرب
بــرای پایین آوردن چربــی و قندخون خود باید دارو
مصرف کنند .مصرف مکملهایی مثل روغن ماهی،
پروبیوتیکها ،بزرک ( ۳۰گرم در روز) و ســیاهدانه
(حداکثر  ۲گــرم در روز) که خواص ضدالتهابی دارد
نیز برای پیشگیری از پیشرفت بیماری کمک کننده
است.

در این فرآیند ســروتونین است و هنگامی که ترشح
نمیشــود ،منجر به افســردگی و اضطراب میشود
بنابراین وقتــی تمام روز را دراز میکشــید ،احتمال
ترشح سروتونین در مغز کاهش مییابد.
این متخصص روانپزشــکی ادامــه داد :هنگامی
که غیر فعال هســتید ،مغز سروتونین ترشح نمیکند
بنابراین ،افسرده میشوید و هنگامی که افراد احساس
اضطرب یا افســردگی میکنند کمتر به فعالیت بدنی
میپردازند زیرا قدرت انجام این کار را پیدا نمیکنند
و این یــک چرخه معیوب ایجــاد میکند که تنها با
فعالیت بدنی میتوان آن را تغییر داد.
پورغالمی با اشاره به پیش بینی محققان مبنی بر
اینکه که با افزایش پشــت میز نشینی ،عدم تحرک
کافی ،اســتفاده از برنامههای سرگرمی و عدم تفکر
روزانه ،و نیز شیوع دیابت و فشارخون در جامعه شهر
نشــین به عنوان عوامل خطر بــروز آلزایمر ،افزایش
احتمال ابتالء به آلزایمر در این جوامع را یادآور شد.
وی با ییان اینکه آلزایمر یک پدیده چند وجهی و
چند عاملی اســت ادامه داد :بر همین اساس شاید به
تنهایی نتوان به یک علت اشاره کرد بلکه فاکتورهای
متعددی از جمله باال رفتن سن ،دیابت ،افزایش چربی
خون و بیماریهای عصبی و مسئله وراثت ،در ابتالء
به بیماری آلزایمر مؤثر هستند.
پورغالمــی تاکید کرد :با توجه به افزایش پشــت
میز نشینی ،عدم تحرک کافی ،استفاده از برنامههای
ســرگرمی و عــدم تفکر روزانه ،و نیز شــیوع باالی
دیابت و فشــارخون در جامعه شهر نشین ،باید برای
پیشگیری از آلزایمر در آینده نزدیک کاری کرد.

کردن رفت اما برای آن که آسیب نبینیم یا ماهیچهها
فرصت ترمیم و رشــد داشته باشند ،باید هفتهای یک
یا دو روز استراحت کنیم.
احساس خستگی زیاد ،بدخلقی ،تمرکز نداشتن یا
بدخوابی ،همگی نشــانههای آن است که به یک روز
اســتراحت نیاز داریم .فعالیتهای سبک مثل حرکات
کششــی ،یوگا یا پیادهروی ،فعالیتهایی عالی برای
احیا و توانیابی دوباره است .خورد و خوراک مطلوب
و مغذی هم برای کمک بــه احیای ماهیچهها مهم
است.
وزنه زدن ممکن است کار پردردسری به نظر برسد
اما همگان در هر رده ســنی که باشند از عهده انجام
آن برمیآیند و بر اساس قابلیتهای خود میتوانند به
آســانی با آن سازگار شوند .باید توجه داشت که برای
رسیدن به کارسازترین و خوشایندترین حالت تمرین
هم مقداری ســعی و خطا الزم است .اگر برای اولین
بار ایــن ورزش را آغاز میکنیم بــرای انتخاب وزنه
مناسب حتما باید از مربی و فرد متخصص راهنمایی
بگیرید.

و باعــث پرخوری و افزایش وزن آنها شــود که به
عنوان مقاومت به لپتین شناخته میشود.
جدیدترین تحقیقات دانشمندان دانشگاه میشیگان
روی آنزیمی در چربی به نام هیستون دی استیالز ۶
( )HDAC۶بــود و در عرض چند هفته به کاهش
وزن تقریبی  ۲۵درصد منجر شــد .این درمان مانند
مصرف کمتــر غذا باعــث کاهش مصــرف انرژی
نمیشــود؛ زیرا موشها بهبودهایی در سالمت کبد و
عدم تحمل گلوکز نشــان و خطر ابتــا به دیابت را
کاهش میدهند.
یکی از مســائلی که دانشــمندان در تالش برای
رسیدگی به آن هستند ،سمیتی است که هنگامی رخ
میدهد که اکثر مهارکنندههای  HDAC۶در بدن
انســان تجزیه میشــوند و آنها را برای استفاده در
درمان دیابت و چاقــی ناامن میکند .این تیم اکنون
روی نسخههایی کار میکند که فاقد این بخشهای
ســمی هســتند؛ اما همچنان میتوانند همان اثرات
بازدارنده را برابر  HDAC۶داشته باشند.
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مراحل ادراک در انسان

بیتوته :در واقع تمام اعمال و کارهایی که انسان ها به طور ارادی انجام
می دهند به ادراک ،مربوط می شود .برای لحظه ی کوتاهی تصور کنید که
نمی توانیم اطراف خود را درک کنیم .مطمئنا اگر درکی وجود نداشته باشد
کنش و واکنش های ما با اختالل مواجه می شود .هر انسانی با توجه به
آگاهی که از محیط خود دارد کنش های ارادی نشان می دهد .در واقع این
دو موضوع با هم رابطه دارند .در واقع ما تا درک نکنیم در محیطمان چه
می گذرد نمی توانیم بر محیط خود تاثیری بگذاریم.
ادراک ،یک مرحله از یک پروسه طوالنی است که شروع کننده و
ختم کننده آن ،محیط می باشد .نقطه عطف این پروسه ،ادراک است.
در واقع آن چیزی که باعث می شود افراد محیط را تجربه و فهم کنند ادراک
است .در یک لحظه ،ممکن داده ها و اطالعات بی شماری وارد دستگاه های
شناختی انسان شوند که انسان بری از آن ها را انتخاب می کند و تجزیه و
تحلیل روی آن را شروع می کند .در واقع ادراک کمک می کنند که انسان ها
با محیط خود ،تعامل داشته باشند.
ادراک چیست؟
در واقع به فرآیندی که سبب می شود انسان ها داده ها را دریافت کنند
و نسبت به حس و شناخت ها ،آگاهی پیدا کنند ادراک یا همان دریافتن
 Perceptionمی گویند .در واقع با ادراک است که افراد می توانند
برداشت های محیط پیرامون خود را دسته بندی و شناسایی کنند و سپس به
آن ها معنی ،ببخشند .به همین دلیل است که می گویند درک ها همان فهم
تجربی حس ها می باشند .البته این فهم ،فقط آگاه شدن از موضوعی نیست
بلکه فرد نسبت به محرک می تواند پاسخ یا عمل داشته باشد.
در اغلب موارد ،افراد از یک موضوع ،برداشت های مختلف می کنند .پس
می توان نتیجه گرفت که رفتار هر شخصی به نوع و روش ادراک ،پنداشت و
برداشت های او نسبت به آن موضوع بستگی دارد .البته باید بدانید درک ها با
رویدادهای دیدنی ،متمایز هستند.
درک ها شامل حواس پنجگانه یعنی حس های المسه ،بینایی ،شنوایی،
بویایی و چشایی می باشند .در واقع درک ها سبب می شوند که چگونه بتوان
این حس ها را پردازش کرد .مثال وقتی چهره ی ﺁشنای دوستی را دیدید و
آن را تشخیص دادید این درک ،حاصل ادراک بینایی است .در واقع احساس
بینایی که در چشم وجود دارد سبب به وجود آمدن این درک مغزی می شود.
انواع ادراک
دریافتن یا  Perceptionبه  5نوع زیر تقسیم می شوند:
• دیدن
• لمس کردن
• چشیدن
• بوییدن
• شنیدن صدا
البته حواس های دیگری هم در بدن وجود دارند که سبب می شوند ما
حالت هایی همچون تعادل ،وضعیت بدن ،ساعت و زمان و همچنین شتاب و
حالت های داخلی را حس و درک کنیم.
عالوه بر این ،بسیاری از این موارد ،چند حالتی هستند و سبب می شوند که
افراد در یک زمان ،چند حالت حسی را حس کنند .یکی از مهم ترین درک های
انسان ها درک اجتماعی و شناسایی افراد است که سبب می شود انسان ها در
روابط اجتماعی خود از نشانه های اجتماعی استفاده کنند.
روند و مراحل ادراک چگونه است؟

روند و نحوه کار درک ،شامل یک توالی و دنباله مرحله ای است که
محیط ،آغازکننده ی این مراحل است .در واقع این محیط است که سبب
می شود ما یک محرکی را درک کنیم و نسبت به آن محرک ،عکس العمل
نشان دهیم .البته انتخاب محرک ها برای تمام افراد ،ارادی است اما نوع درک
نسبت به آن محرک اصال ارادی نمی باشد .برای اینکه این موضوع را بهتر
کنید یک مثال ساده می گوییم .فرض کنید شما انتخاب کردید به چه محرکی
نگاه کنید .انتخاب محرک با شما است اما اینکه ﺁیا نور از قرنیه عبور می کند و
سپس به عدسیه و شبکیه می رسد و چگونه درک می شود و چه تصویر بصری
واقعی را تشکیل می دهد به اراده شما بستگی ندارد و به صورت خودکار انجام
می شود .یا اینکه با فشار کوچکی بر روی یک جسم و لمس آن ،بدون اینکه
فکر کنید آن شیء را احساس کنید دست شما نیست.
به طور خالصه باید بگوییم ما نهایتا بتوانیم یک محرک را انتخاب کنیم اما
اینکه چگونه آن محرک را درک کنیم اصال بر عهده ی ما نیست و از توان ما
خارج است .در واقع درک ها نوعی صافی هستند که به ما کمک می کنند در
میان انبوهی از محرک ها در دنیا و بدون اینکه تحت تاثیر آن ها قرار بگیریم
جهان را تفسیر کنیم .درست است که نحوه ی کار درک ها غیر ارادی است
اما قابل شناخت هستند.
مراحل احساس و درک بینایی
همان طور که اشاره نمودیم ادراک دارای حس های مختلف هستند که
تا حدودی نحوه کار هر کدام از آن ها با هم متفاوت است .برای اینکه بهتر

باشگاه خبرنگاران :خردساالن اغلب اقالم غیر خوراکی را در دهان
می گذارند .زیرا کنجکاو دنیای اطراف خود هستند؛ اما بچههای مبتال به پیکا
فراتر از آن هستند و گاهی اوقات چیزهایی می خورند که می توانند منجر به
مشکالت سالمتی شوند.
عالئم و نشانه های پیکا چیست؟
افراد مبتال به پیکا هوس می کنند مواد غیر خوراکی مانند خاک ،سنگ،
کاغذ ،یخ ،مداد شمعی ،مو ،تراشه های رنگ ،گچ و مدفوع را در دهان
بگذارند.
مشکالت سالمتی که ممکن است در کودکان مبتال به پیکا رخ دهد ،بسته
به آن چه که می خورند می تواند شامل موارد زیر باشد:
نارسایی کمبود آهن ،مسمومیت با سرب ،خوردن خاک یا تراشه رنگ با
سرب یبوست یا اسهال ،خوردن چیزهایی که بدن نمی تواند هضم کند
مانند مو
عفونت های روده ای ،ناشی از خوردن خاک یا مدفوع دارای انگل یا کرم

درک آن ،مستقیم است .پس از این درک ،وارد مرحله ی بعدی می شوید.
مرحله چهارم :انتقال
پس از تشکیل شدن تصویر بر روی شبکیه ،این تصویر در فرآیندی به
نام انتقال ،تبدیل به سیگنال های الکتریکی می شود .این سیگنال ها سبب
می شوند که پیام تصویری به مغز منتقل شود و تفسیر شود.
مرحله پنجم :پردازش عصبی یا نورونی
سیگنال های الکتریکی تولید شده باید از مسیر خاص خود ،وارد مغز
شوند .مسیر سیگنال الکتریکی به نوع سیگنال بستگی دارد .مثال مسیر
سیگنال شنیداری با سیگنال بینایی متفاوت است .سیگنال های بینایی در
قسمت لوب پس سر پردازش می شوند اما درک سیگنال های شنیداری در
قسمت های گیجگاهی است.
تا اینجا می توان به طور خالصه گفت که ابتدا نور از شیء یا محرک مورد
توجه به چشم می رسد .این نور بر روی شبکیه ی چشم ،یک تصویر تشکیل
می دهد .این تصویر توسط سلول های عصبی به سیگنال های عصبی تبدیل
می شوند .و در نهایت از طریق مسیر عصبی خاص خود ،به سمت مغز حرکت
می کند تا در شبکه ای از سلول های عصبی بینایی ،ادراک شود.
مرحله ششم :درک یا همان ادراک و شناخت
این مرحله همان درک محرک مورد نظر است .یعنی زمانی که پیام عصبی
به مغز برسد .در واقع در این مرحله به وجود آن جسم یا محرک ،آگاهی پیدا
می کنید و افراد آنچه را که در محیط می بینند درک می کنند.
البته باید این نکته را یادآوری کنیم که درک یک شیء یا محرک ،فقط
آگاهی داشتن از آن نیست بلکه مغز هم باید آن را احساس ،طبقه بندی و
تفسیر کند .قدرت تفسیر و معنا بخشیدن به محرک یا شیء ،همان شناخت
است.
در واقع مغز ،تحلیل می کند که محرک درک شده چه ارتباطی با
ادراک های قبلی دارد .عالوه بر این ،مغز اطالعات قبلی و جدید موجود در
حافظه را طبقه بندی می کند تا انسان ها در برابر محرک مورد نظر ،عمل
درست و مناسب را انجام دهند .مرحله شناخت محرک ،آخرین مرحله برای
فهم محرک و تفسیر آن است.
مرحله هفتم :عمل
در نهایت ،بعد از اینکه فرد ،از موقعیت ،آگاه شد دست به عمل می زند تا
بتواند خود را بیشتر با محیط منطبق کند .در واقع مرحله ی عمل ادراک ،یک
فعالیت حرکتی است که برای پاسخ به محرک شناخته شده انجام می شود.
این عمل می تواند شامل یک اقدام مهم باشد مثال به سرعت به سمت
شخصی که دچار پریشانی شده است می دود یا در مقابل گرد و غبار هوا
چشم ها را می بندد.
البته برای انجام عمل ،سایر نواحی مغز هم مورد نیاز هستند .مثال اگر
شخص بخواهد برای ادراک بینایی از دست خود هم استفاده کند باید عالوه
بر دریافت و تفسیر پیام های چشم ،اطالعات حرکتی را هم دریافت کند .در
نتیجه برای این مرحله ،مجموعه ای از اعمال مغزی و نخاعی مورد نیاز است.
به طور کلی ،ادراک به شما کمک می کنند تا دنیای پیرامون خود را بهتر
بشناسید و با روش های بهتر و با معناتری با آن ها تعامل و ارتباط داشته
باشید .برای یک لحظه به محیط پیرامون خود نگاه کنید و به همه چیزهایی
که درک می کنید بیاندیشید .عطرها را بو کنید ،صدای موسیقی بشنوید و
اشیا را لمس کنید .همه این موارد به شناخت آگاهانه شما کمک می کنند و
کمک می کنند آگاهانه با محیط پیرامون خود ارتباط و تعامل داشته باشید.

متوجه شوید نحوه ی کار ادراک به چه صورت است مراحل ادراک بصری و
بینایی را در زیر شرح می دهیم.
مرحله اول :محرک های محیطی
این محرک ،اولین مرحله ی هر درکی است .محیط پیرامون ما مملو از
محرک هایی است که می توانند از طریق حواس ،توجه ما را به خودشان جلب
کنند .محرک های محیطی شامل تمام چیزهایی هستند که در محیط پیرامون
ما وجود دارند و قابل درک کردن هستند.
مرحله دوم :محرک های حضور یافته
محرک حضور یافته همان شیء در محیط است که نظر شخص را به خود
جلب کرده است و روی آن تمرکز دارد.
مرحله سوم :تصویر تشکیل شده روی شبکیه
تصویری که روی شبکیه تشکیل می شود در طی مراحلی اعم از عبور نور
از قرنیه و سپس مردمک چشم و در نهایت ،تشکیل تصویر روی لنز چشم
می باشد .قرنیه به متمرکز شدن نور در زمان ورود به چشم کمک می کند.
وظیفه عنبیه هم کنترل کردن اندازه ی مردمک است تا مقدار نور را کنترل
کند .قرنیه با کمک لنز سبب می شوند که یک عکس معکوس روی شبکیه
چشم تشکیل شود.
براین اساس ،نوری که به محرک مورد توجه برخورد می کند وارد
قسمت های مختلف چشم می شود تا تصویرش بر روی شبکیه چشم تشکیل
شود .تصویری که روی شبکیه ی چشم تشکیل می شود معکوس است اما

اختالل تغذیهای که به غذا مربوط نیست!
انسداد روده ،خوردن چیزهایی که روده را مسدود می کند ،صدمات دهان یا
دندان
چه چیزی باعث پیکا می شود؟
پزشکان دقیق ًا نمی دانند چه چیزی باعث ایجاد پیکا می شود؛ اما در افراد
مبتال به مشکالت رشدی ،مانند اوتیسم یا ناتوانی های ذهنی ،مشکالت
سالمت روان مانند اختالل وسواس فکری یا اسکیزوفرنی ،سوء تغذیه یا
گرسنگی ،مواد غیر غذایی ممکن است به ایجاد احساس سیری کمک کنند.
سطوح پایین مواد مغذی مانند آهن یا روی ممکن است باعث ایجاد
هوس های خاص شود .پیکا اغلب در کودکانی که در فقر زندگی می کنند یا
در افرادی که مورد آزار و اذیت یا بی توجهی قرار گرفته اند ،دیده می شود.
بیشتر موارد پیکا در کودکان خردسال و زنان باردار اتفاق می افتد؛ البته

برای بچه های تا  ۲سال طبیعی است که چیزهایی را در دهان خود بگذارند.
بنابراین این رفتار معمو ًال یک اختالل در نظر گرفته نمی شود ،مگر این که
کودک بزرگتر از  ۲سال باشد.
 Picaمعمو ًال با بزرگتر شدن بچه ها بهبود می یابد؛ اما برای افرادی که
نگرانی های مربوط به رشد یا سالمت روان دارند ،هنوز هم می تواند در
مراحل بعدی زندگی مشکل ساز باشد.
پیکا چگونه تشخیص داده می شود؟
اگر فرد حداقل یک ماه این کار را انجام داد ،این رفتار برای سن یا مرحله
رشد کودک طبیعی نیست و کودک دارای عوامل خطر برای پیکا مانند
2
ناتوانی رشد است.
پزشکان ممکن است موارد زیر را انجام دهند:

کم خونی یا سایر مشکالت تغذیه ای را بررسی کنند.
سطح سرب را در خون آزمایش کنند.
آزمایش مدفوع برای بررسی وجود انگل انجام دهند.
برای یافتن آن چه کودک خورده است یا بررسی مشکالت روده ،مانند
انسداد ،اشعه ایکس یا سایر آزمایشات تصویربرداری را در دستور کار قرار
دهند.
پیکا چگونه درمان می شود؟
پزشکان می توانند به والدین کمک کنند تا رفتارهای مرتبط با پیکا را
مدیریت و متوقف کنند .برای مثال آنها میتوانند با والدین در مورد راههایی
کار کنند تا از دریافت مواد غیر غذایی بچهها جلوگیری کنند .آن ها ممکن
است قفل های ضد کودک و قفسه های بلند را برای دور نگه داشتن وسایل
از دسترس توصیه کنند .برخی از کودکان مبتال به پیکا به کمک روانشناس یا
سایر متخصصان سالمت روان نیاز دارند .اگر این درمان ها مؤثر واقع نشدند ،ﺟﺪول 400-2529
پزشکان می توانند داروها را نیز تجویز کنند.
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افقی:
ﺟﺪول 1400-2530
-1طیران -نام کوچک رونالدو
-2پسوندی که مصدر جعلی می سازد -درود-
برخی از ماهی ها دارند
-3خوشــحال و خرسند -افسار -غذای مورد
عالقه خرگوش
-4نظرها -محاجه -ستاره -همان در است
-5در اسفندماه می کارند -عدد چرب -از دانه
های خوشبو
-6به چوب درختان می گویند -زشت
-7نژاده -تورم لثه -رشته کوه ایرانی
-8قربانی -شکوه -هزار کیلو -چوب انگلیسی
-9بر زبان آوردن -روســتایی وصل شده به
شیراز -شکستن (چیز خشک)
-10راست -نگهبان -لگد ناتمام
-11کافی -رشد و نمو -چه وقت -من و تو
-12از اشــکال هندســی -از میــوه های
تابســتانی -از دیوان حافظ می گیرند -شهری
در فرانسه
-13همراه بــا گریــه و زاری -ضخیم -تیز
نیست
-14سود غیر شــرعی روی پول -اقیانوس
ساکت -از ادات تنبیه
-15نوعی رفیق -بنیان جامعه
عمودی:
-1عهد و قرار -بدون شــام و ناهار ارزشی
ندارد
-2راز -از چهره های محبوب تاریخ یک قرن
اخیر ایران -خانه
-3خراب -کمک -ضروری
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کشور -حرف نفی ابد در عربی
-12رها -شــب عرب -صبوری -از
حیوانات خوش گوشت شکاری
-13سیاه -سقوط عمل نیک به دلیل
گناه -پیامبران
-14چین و چروک صورت -مارشــال
آلمانی در جنگ دوم -برابر
-15ضروری -از استان های کویری-
فرزند گاو

گردشگری
پنجشنبه  30دی  17 1400جمادیالثانی Jan 20، 2022 1443

بیتوته :کویر کاراکال که با نام کویر صادق آباد هم شــناخته میشود
واقع در یزد و در مرکز ایران می باشد .این کویر از دیرباز تا کنون زیستگاه
نوعی گربه ســان به نام کاراکال بوده و به همین دلیل است که این کویر
را با نام کاراکال میشناسند.
همچنیــن کویر کاراکال درگــز به دلیل نزدیک بودن به روســتای
صادق آباد در همین استان به کویر صادق آباد نیز مشهور است.
گربه کاراکال چیست؟
کاراکال نوعی اسم فارسی باستانی است که برای گربه ای که در این
کویر زندگی می کند در نظر گرفته شده است .همانطور که گفته شد دلیل
اصلی نام گذاری این کویر وجود این گربه در آن اســت .در سرتاسر ایران
فقط هشت نوع گونه گربه سان وجود دارد که یکی از آنها که گربه کاراکال
اســت در کویر کاراکال زندگی می کند البتــه امروزه نام گربه کاراکال به
سیاه گوش یا منگوله گوش تغییر پیدا کرده است.
عــاوه بر ایران گربه هــای کاراکال در آفریقا نیــز زندگی می کنند
و دارای زیســتگاهی در آن جا هســتند .از خصوصیات بارز این گربه سان
می توان به سریع بودن و سنگین بودن آن اشاره کرد که جزو سنگین ترین
و ســریع ترین گربه ســانان کوچک قرار دارد .با اشاره بر مطالعاتی که بر
روی ژنتیک این گربه ســان انجام شده است گفته می شود نزدیک ترین
خویشاوندان او گربه طالیی آفریقایی و یوزگربه هستند.
حتی با وجود این که این گربه ســان از گذشــته های دور در ایران
حضور داشته است و حتی برای یاد بودش کویری به همین نام؛ نام گذاری
شــده است اما عده زیادی گربه کاراکال را با گونه ای دیگر از گربه سانان
که با نام لینکس شــناخته می شوند اشتباه می گیرند .از دالیل اینکه گربه
کاراکال را با گربه ســان لینکس اشــتباه می گیرند وجود شباهت ظاهری
میان این دو جانور است اما از لحاظ اخالقی و ژنتیکی به هیچ وجه یکسان
نیستند و این گفته را میتوان با دالیل زیادی اثبات کرد.
از دالیل آن میتوانیم به تک زی بودن کاراکال اشاره کنیم .همانطور
که گفته شــد کاراکال حیوان تکســی و به شــدت قلمرو طلب اســت و
همچنین بیشــتر مواقع و شــب گردی می کند کاراکال در مناطق خشک
و بیابانی قلمرو وســیعی را از آن خود میکند مث ً
ال یک گربه سان کاراکال
حدود  ۲۷۰تا  ۱۱۰۰کیلومتر مربع را تعداد قلمرو خود در می آورد و از ورود
دیگر گربه سانان جلوگیری می کند حتی اگر این گربه سان کاراکال باشد.
گربه کاراکال دارای هوش بســیار باالیی اســت و به همین دلیل در
گذشــته ها آن ها را اهلی می کردند و با یاد دادن تکنیک ها و فن ها به
عنوان حیوان شکارچی از آنها استفاده می کردند .اهلی کردن این گربه ها
به دلیل هوش باالیی که دارند آســان تر است .امروزه گربه کاراکال بسیار
به وفور یافت می شود و باید مراقب بود تا نسلشان منقرض نشود
شهرستان زیبا و باستانی شوشتر ،با قرارگیری در دامنه کوههای
سربهفلک کشیده زاگرس ،با آب و هوایی مطلوب بهویژه پاییز و
زمستانهایی مدیترانهای ،آثار باستانی و تاریخی ،زیباییهای طبیعی و
جاذبههای گردشگری متعدد ،از جمله مقاصد اصلی گردشگری در ایام
مختلف سال ،مخصوصا روزهای زیبا و بهاری نوروز است .در مورد وجه
تسمیه این شهر زیبای جنوب غربی کشور ،روایات مختلفی وجود دارد.
برخی از مورخان بر این عقیدهاند که در روزگاری شهر شوش دچار ویرانی
شد ،بنابراین مردم آن زمان ،شهری جدید در شش فرسنگی بنا کردند که
از نظر آب و هوایی مطلوبتر و حاصلخیزتر بود .بنابراین به «شوشتر» یعنی
از شوش بهتر ،لقب گرفت.
برخی دیگر نیز معتقدند که در گذشته شهر شوشتر دارای شش دروازه
به نامهای ماپاریان ،دسبول ،آدینه ،لشکر ،مقام علی و گرگر بوده است .به
همین علت به «شوشتر» شهرت یافته است .در این میان ،برخی دیگر این
شهر کهن را «شه شاتر» یعنی شهر شاه نامیدند .گروهی دیگر از مورخان بر
این باورند که نام شوشتر را از واژه «شوشا» یا «سوسا» که بهمعنای مطبوع
و دلپسند است ،گرفتهاند .حال اینکه احتمال نام گرفتن این شهر بهدلیل
نام همسر «یزدگرد سوم»« ،شوشین دخت» نیز دور از تصور نیست .فردی
که گفته میشود ،دو شهر «شوشتر» و «شوش» را احداث کرده است.

جالب است بدانید که در میان روایات متعددی که در باب علت نامگذاری
و شهرت این شهر وجود دارد ،برخی دیگر معتقدند که واژه شوشتر از
«تیشتر» ،که همان الهه باران ،ایزدبانوی آبآفرین است ،گرفته شده است.
 .۱سازههای آبی شوشتر
سازه و آسیاب های آبی شوشتر که بهعنوان یکی از بزرگترین
مجموعههای صنعتی در قرون قبل از انقالب صنعتی شناخته میشود،
دارای پیشینهای به قدمت تاریخ ایران است که حتی با گذشت قرون و
اعصار مختلف ،هنوز قد برافراشته و مورد توجه و استقبال امروزیان قرار
دارد .این مجموع ه ارزشمند حتی از سازمان جهانی یونسکو نیز به «شاهکار
نبوغ و خالقیت» لقب گرفته و نشاندهند ه علم و هنر ایرانیان در ادوار
کهن است .به نظر میرسد که تاریخ ساخت ساز ه آبی شوشتر ،متعلق به
دوران هخامنشیان است ولی نمیتوان از اقدامات مفید و نوسازی بسیاری
که در قرن سوم میالدی و در زمان حکومت ساسانیان صورت گرفته است،
چشمپوشی کرد .اما جذابترین بخش سازه ،صخرههایتماشایی است که
از روی آنها آب به آبگیر پاییندست جاری میشود .سپس بهدشتهای
جنوبی شوشتر وارد شده و به کشاورزی و باغبانی منطقه رونق میبخشد.
سازه باستانی شوشتر بهمدت هزاران سال نیاز آب این منطقه را تامین کرده
و تا چند دهه گذشته نیز مورد استفاده قرار میگرفت.
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کویر کاراکال
کویری زیبا با امکانات تفریحی و رفاهی

محل قرارگیری کویر کاراکال
کویــر کاراکال در مرکــز ایران واقع در اســتان یــزد و در نزدیکی
شهرســتان بافق قرار دارد این کویر نزدیکی زیادی با روستای صادق آباد
دارد به همین دلیل است که برخی آن را با نام کویر صادق آباد میشناسند.
از لحاظ مســافتی شهرستان بافق با یزد  ۱۰۰کیلومتر فاصله دارد و فاصله
بافق تا روستای صادق آباد نیز  ۱۵کیلومتر است حال شما می توانید با طی
کردن مسافت دو کیلومتری از روستای صادق آباد به کویر کاراکال برسید.
راه های دسترســی به کویر کاراکال متنوع است و شما می توانید از
خودروی شخصی اســتفاده کنید و یا حتی با هواپیما تا فرودگاه شهر یزد
بروید و یا با اتوبوس تا پایانه بافق و با قطار تا خود شهرســتان بافق سفر

کنید .و یا حتی شــما می توانید با ثبت نام در تورهای گردشگری از شهر
خود تا کویر کاراکال را همراه با دوســتان خود طی کنید و از کمپ کردن
در دل بیابان لذت ببرید .این کویر که جزو کویر های استثنایی ایران است
تجربه ای متفاوت برای شــما به ارمغان می آورد برای همین گردشگران
زیادی ســاالنه به آن سفر می کنند و از طبیعت زیبا و وحشی آن استفاده
می کنند.
جاذبه های توریستی کویر کاراکال
عالوه بر خود کویر که تفریحاتی مثل شــتر ســواری؛ آفرود سواری
و رصد آســمان و ستاره ها در شــب را دارا است و همچنین می توانید در
اقامتگاه های ســنتی و کالســیک آن تجربه متفاوتی کسب کنید دارای

در سفر به شوشتر از کجا دیدن کنیم؟
آدرس :بافت تاریخی شوشتر ،خیابان طالقانی
 .۲بقعه براءبن مالک
یکی از جاذبههای مذهبی و جاهای دیدنی شوشتر ،آرامگاهی است
متعلق به براءبن مالک ،از اصحاب پیامبر(ص) که در جنگ شوشتر ،به
شهادت رسید .این آرامگاه که به «بقع ه براءبن مالک» شهرت دارد ،در
شمال این شهرستان قرار گرفته است .جالب است بدانید که این بنای
تاریخی ،تا دوران حکومت صفویان دارای گنبد و بارگاه بوده است اما
پس از آن بهدالیل مختلف ویران شده است .سرانجام در بدو قرن یازدهم
قمری ،به دستور «مهدی قلی خان شاملو» که در زمان «شاه عباس
صفوی» به حکومت شوشتر رسید ،بازسازی و مرمت شد .متاسفانه در طول
تاریخ بارها ویران شده ،اما باز به بازسازی و مرمت آن پرداخته شده است.
امروزه نیز این بارگاه مقدس که به ثبت ملی ایران رسیده است ،میزبان
دستههای عزاداران و سینهزنان امام حسین(ع) در روز عاشورا است .در این

است که در نزدیکی مسجد مستوفی ،قرار گرفته است .مجموعه مستوفی
عماراتی است متشکل از حمام ،پل ،خانهای تاریخی و مسجد که امروزه
با دایر شدن بخشهای مختلفی از جمله موزه خان ه مستوفی ،رستوران،
مرکز صنایع دستی و عکاسخانه در این مجموعه تاریخی ،بهعنوان یکی
از جاذبههای گردشگری شوشتر ،پذیرای توریستها و گردشگران بسیاری
است.
آدرس :شوشتر ،میدان باطنی ،جنب مسجد مستوفی
 .۵برج کالهفرنگی شوشتر
عمارتی متعلق به دوران حکومت قاجار ،در مرکز شهرستان شوشتر و در
کنار رود کارون و نزدیک به بند میزان این شهرستان قرار گرفته است که
به «برج کالهفرنگی شوشتر» شناخته میشود .این اثر تاریخی بهصورت
هشتضلعی طراحی شده که فاصله بخش زیرین آن که برج را بر آن

میان بسیار بهجاست که به آرامگاه یعقوب لیث صفاری اشاره کنیم که برای
اولین بار پس از حکومت اعراب در ایران ،حکومت ایرانی را بنیان و زبان
پارسی را در این سرزمین رسمی اعالم کرد و عجیب از اینکه بسیار مورد
بیمهری سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است.
آدرس :شمال شوشتر ،خیابان شریعتی غربی ،خیابان براءبن مالک
 .۳مسجد جامع شوشتر
یکی از آثار تاریخی در شهرستان شوشتر و جاهای دیدنی خوزستان،
مسجد جامع این شهرستان است که با توجه به کتیبه موجود این مسجد،
به نظر میرسد که در زمان امام حسن عسگری(ع) احداث شده است .این
بنای کهن دارای  ۵۴ستون و بهرهمند از معماری زیبا و تزئیناتی چشمنواز
مانند گچبریها ،کندهکاریها و آجرکاریهای شلوغ و پر نقش است و
امروزه به یکی دیگر از جاذبههای گردشگری استان خوزستان ،تبدیل شده
است.
آدرس :شوشتر ،خیابان مسجد جامع (مشاهده در نقشه)
 .۴خانه مستوفی شوشتر
یکی از بناهای تاریخی در شهرستان شوشتر« ،خانه مستوفی» است
که دارای قدمتی متعلق به حکومت قاجاریان است .این اثر ملی ایران،
متعلق به شخصی به نام «محمدعلی مستوفی» از تجار و بازرگانان شوشتر

سوار کردهاند با سطح زمین بالغ بر چهار متر است .این در حالی است که
ارتفاع برج نیز حدود هفت متر است و با توجه به راوایات مردم شوشتر ،این
برج ،زمانی بهعنوان مکان دیدهبانی قیصر روم یا شاپور ساسانی بوده است
که امر نظارت بر امور و فعالیت کارگران که در بند میزان مشغول به کار
بودهاند ،صورت میگرفت.
آدرس :شوشتر ،میدان باطنی ،جنب مسجد مستوفی
 .۶چهارطاقی شوشتر
در شهرستان شوشتر و در مجموعه آسیابها و آبشارهای این شهرستان
تاریخی کشور ،میتوان بنایی کهن و تاریخی را با سقفی گنبدی مشاهده کرد
که گنبد آن را روی چهارپایه بنا ،احداث کردهاند .در واقع این مکانها(آتشکده)
یا چهارطاقیها (به گفته سیاحان اروپایی) را در گذشته برای حفظ و نگهداری
از آتش مقدس پیروان دین زرتشت احداث کرده و این مکان را بسیار گرامی
میداشتند .این در حالی است که این اثر تاریخی که به «چهارطاقی شوشتر»
شهرت یافته است ،در زمان حکومت قاجاری و بهعنوان مسجد و نمازخانه
برای عبادت آسیابانان آن دوران ،ساخته شده است.
آدرس :شوشتر ،حاشيه رود گرگر
 .۷خانه امینزاده
از دیگر عمارات کهن در شهرستان شوشتر ،خانهای مشهور به
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جاذبه های دیدنی دیگری نیز اســت .الزم به ذکر اســت که اگر شما فرد
خوش شانســی باشید می توانید گربه کاراکال را که در این منطقه زندگی
میکند مشاهده کنید.
تپه های شن
درست مانند هر کویر دیگر این کویر نیز تپه های شن روان متعددی
دارد که بزرگترین آن ها ارتفاع شــان به  ۵۰متر نیز می رسد که در باالی
این تپه ها شــما با منظره شــگفت انگیزی روبه رو خواهید شــد و برای
عکاســی از آن می توانید استفاده کنید .حتی برخی از گردشگران با قصد
شن درمانی به این کویر و یا کویر های دیگر سفر می کنند .آفرود سواری
روی این تپه ها هیجان بسیاری برای تجربه کنندگان به ارمغان می آورد.
قلعه باقر آباد
درســت قبل از رسیدن به این کویر بعد از بافق و در مسیری آسفالت
شــده که به ســوی روســتای صادق آباد حرکت می کند درست قبل از
 ۹کیلومتر تا کویــر کاراکال قلعه های به نام باقرآباد وجود دارد .این قلعه
مربوط به زمان قاجار می شــود و به دســتور عبدالرحیم خان فرزند محمد
تقی خان بافقی ســاخته شده است و جزو یکی از دژهای تاریخی و به جا
مانده محسوب می شود.
سلسله قاجار با ســاخت این قلعه از مردم در برابر خطرات محافظت
مــی کــرده و همچنین از آن بــرای ذخیره غالت اســتفاده می کرده به
همین منظور این قلعــه دارای  ۴۵اتاق؛  ۱۰جایگاه تیراندازی و  ۳جایگاه
ســنگ اندازی و همچنین دو برج نگهبانی است تا بتوان از قلعه به خوبی
محافظت شود.
باغ های پسته و انار نخلستانهای خرما
از زیباتریــن مکان هــا برای عکاســی در این کویر مــی توان به
نخلستان های آن اشاره کرد .وجود این نخلستان ها و باغ ها در کنار کویر
کاراکال به شــما این اجازه را می دهد تا در آن پیاده روی کنید و از میان
درختان انار و پسته عبور کنید و تجربه ای دیگر کسب کنید.
به طور کلی کویر گردی تجربه های بســیار متفاوت نسبت به دیگر
طبیعت گردی ها و گردشگری ها است.
در کویر گردی می توانید از ســافاری و شتر سواری؛ تماشای آسمان
پر ســتاره؛ پیاده روی و غلت خوردن روی شــن؛ موتور ســواری و آفرود
ســواری لذت ببرید .همچنین بســیاری از تور های گردشگری که مقصد
آنها کویر اســت دارای موسیقی و اجرای زنده در شب هستند که شما بعد
از کمپ زدن در کویر و لذت بردن از آفتاب در روز؛ در شب نیز می توانید
با حضور در این محیط شــاد دو برابر لذت ببرید همچنین امروزه به دلیل
اســتقبال زیاد؛ کویر ها دارای امکانات رفاهی زیادی شــده اند و اقامت را
برای کویرنوردان راحت تر کرده اند.
«امینزاده» است که بهعنوان یکی از معروفترین ساختمانهای موجود
در بافت قدیمی شهر ،شناخته میشود .از ویژگیهای بارز این اثر تاریخی،
تزیینات بسیار زیبای آن است که با آجر ،سنگ ،گچبریهای مشبک و
کندهکاریهای سنگی بر بخشهای مختلفی از عمارت از جمله پیشانی
ایوانها اجرا شده است .همچنین میتوان در حاشیه ورودیها ستونهای
آجری تزئین شده را مشاهده کرد که بسیار زیبا و تحسینبرانگیز است.
داخل عمارت نیز همانند بیرون آن ،برخوردار از تزئیناتی قابلتوجه و
تحسینبرانگیز است که بازدید از آن بسیار جالب و هیجانانگیز خواهد بود.
آدرس :شوشتر ،محله کندال ،کوچه امین زاده
 .۸روستای کوهزر
در  ۱۵کیلومتری شرق شهرستان شوشتر و در مسیر شوشتر به عقیلی،
یکی از زیباترین روستاهای استان خوزستان قرار دارد که به «روستای
کوهزر» شناخته میشود .در اطراف این منطقه از کشور میتوان طبیعتی
زیبا و چشمنواز را در کنار جاذبههای ارزشمند تاریخی مشاهده کرد که
«بند چرخاب گرد»« ،چشمه یوز» «اشکفت اناری» و «گوردخمههای
دارچیتی» از جمله آنها است .از نکات قابلتوجه در مورد این روستا،
معماری خانههای آن است که شباهت بسیاری به بناهای ساخته شده در
دوران قدیم این شهرستان دارد.

 .۹امامزاده عبداهلل شوشتر
در نزدیکی شوشتر و در جنوب این شهرستان ،روی تپهای با چشماندازی
بسیار زیبا ،آرامگاه «امامزاده عبداهلل» از فرزندان امام زینالعابدین (ع) قرار
گرفته است که به نظر میرسد بنای اولیه و اصلی آن در دوران حکومت
سلجوقی ،در اوایل قرن هفتم و در سال  ۶۲۹هجری قمری ساخته شده
است .ضریح این بارگاه ملکوتی متعلق به دوران حکومت قاجاری است که
در سال  ۱۲۲۸هجری شمسی و با الگوبرداری از معماری دوران سلطنت
صفوی احداث شده است .این بقعه متبرکه ،امروزه پذیرا و میزبان جمع
زیادی از عاشقان والیت و گردشگران از سراسر ایران و جهان است.
آدرس :شوشتر ،کمیته سوخت ،میدان غدیر
شهرستان شوشتر که یکی از قدیمیترین شهرهای ایران و استان
خوزستان است ،مملو از جاذبههای طبیعی و آثار تاریخی ارزشمندی
است که متاسفانه معرفی تمامی آنها در یک مقاله امکانپذیر نیست.
آبشارهای شوشتر (سیکاها) ،پل بند شادروان ،پل شاه علی ،پل بند لشکر،
منطقه حفاظتشده کرایی ،قلعه سالسل ،پل بند گرگر ،بند برج عیار ،بند
ماهی بازان شوشتر ،نهر داریون ،رودخان ه گرگر ،بند میزان ،بند خاک،
دخمههای زرتشتی شوشتر ،چشمه سوزنگر و بازار سنتی شوشتر تنها بخشی
از دیگر جاذبههای گردشگری در این شهرستان زیبا است.
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معرفی نویسنده
صمــد مهماندوســت را
مــادرش در ســال ۱۳۳۳ش در
روســتای جلیان فســا بــه دنیا
مــیآورد .همــان روســتایی که
به «پاریس فســا» زبــانزد بوده
است .مهماندوست ادبیاتخواندهٔ
دانشــگاه آزاد فساست و اکنون با
کتابهایش ثمــرهٔ ماندگاری از
ورودیهای ســال ۱۳۶۵ش این
دانشگاه اســت .در میان حدود صد نفر از همدورهایهایش ،فقط او بوده
اســت که توانسته است نویسنده بشود و چند دهه مقاله و کتاب بنویسد.
باقی همورودیهای دانشــگاهیاش یا برای مدرکگیری به دانشــگاه
ِ
رفتهاند یا از درسخواندشــان فقط برای درسدادن به دانشآموزان بهره
بردهاند .صمد در دورهٔ نوجوانی و آن زمان که هنوز دبیرستانرو بوده است
با مجلهٔ فردوســی آشنا میشــود و خود را به ادبیات معاصر میپرتابد .با
خواندن پیوســتۀ این مجله افقهای تازهای را به روی خودش میگشاید
و اندیشههای شخصیتهای گوناگونی را میشناسد.
مهماندوست از بچگی شیفتۀ شیراز بوده است .در رفتوآمدهایش
به شــیراز با زندهیاد غالمحسین امامی ،صاحب کتابفروشی اسفند ،آشنا
و سپس دوســت میشود .زندهیاد امامی تشویقگر اوست برای کوچیدن
به شــیراز« :با هر جملهای که غالمحســین امامی برای تحریک من به
آمدن به شــیراز بــر زبان میراند ،چهرۀ یکی از دوســتان که اوجی هم
جزو آنان بود ،در نظرم جان میگرفت» (مهماندوست .)۱۳۵ :۱۴۰۰ ،تا
اینکه ســرانجام برانگیزانندگیهای امامی کارگر میافتد و مهماندوست
در ۱۳۷۵ش به شیراز میکوچد و به این آرزوی دیرینهاش پاسخ میدهد.
خودش میگوید« :این شهر بهســان آغوش مادری مهربان مرا در خود
گرفت .هرچند ماهها و سالهای نخستین همچون ُگنگ خوابدیده بودم؛
اما گذشــت زمان مرا در شــیراز به آنچه در آینۀ خیال از پیش آرزو کرده
بودم رســاند»(همان .)۴ :ســپستر این گنگ خوابدیده خُ ردکخُ ردک با
برآوردن آرزوهایش میرود.
خوابش کنار میآید و در پی
ِ
دربارۀ کتاب
گویا مهماندوســت از زمانــی که به شــیراز گام میگذارد عینک
دوســتیابیاش را میزند و از هر محفل و جلســهای دوستی به چنگ
میآورد .اگر در داســتانها خواندهایم که شــیخی گِرد شهر را با چراغ
میگردیده است تا انسانی همدم بیابد ،مهماندوست در شیراز میچرخیده
است تا دوســت و هماندیشهای بیابد .این ویژگیاش سبب شده است تا
در چهار دههای که در شــیراز ساکن بوده است ،دوستان پرشماری را به
دست بیاورد .برآیند ســالها آمدوشد در جلسههای فرهنگی ادبی شیراز
اکنون دوستانی است که در کتاب «یاد بعضی نفرات» از ایشان یاد کرده
اســت .مهماندوست در این کتاب دربارۀ بیســتوپنج تن از دوستانش
نوشته اســت .یاد بعضی از نفرات خاطرههایی است از چگونگی آشنایی
و سپس دوستی با فرهنگوران شیرازی .شخصیتهایی همچون محمد
بهمنبیگی ،حســن امداد ،عبدالعلی دســتغیب ،منصور رستگار ،جعفر
مؤید ،منصور اوجی ،ســیروس رومی ،محمد عسلی و چندین فرد دیگر.
این کتاب را انتشارات نوید بهتازگی چاپ کرده است.
بــا خواندن یاد بعضی نفرات به شــناختی ژرف از شــخصیتهای
فرهنگی شیراز میرسیم؛ زیرا که مهماندوست دست خواننده را میگیرد
و پیش آنها مینشــاند .با این کتاب از خلقوخوی فرهنگوران شیرازی
باخبر میشــویم .آنچه ما از خلوت اینان نمیدانیم مهماندوســت پیش
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نقدی بر «یاد بعضی نفرات» اثر صمد مهمان دوست

مسعود هوشیار

روی ما مینهد؛ برای نمونه در صفحۀ  ۵۱و  ۵۲دربارۀ گالیۀ حسن امداد
از محمد بهمنبیگی مینویســد .حسن امداد گلهمند است که بسیاری از
کارهای دانشسرای عشــایری را خودش راستوریست میکرده است؛
ولی بهمنبیگی از او یادی نکرده است .به مهماندوست میگوید «میان
آدمهای زیادی که آقای بهمنبیگی در کتابها و نوشــتههایش نام برده
است ،گاهی حتی نام حسن امداد را نبرده است» (همان.)۵۲ :
صمیمیتی که در قلم مهماندوســت موج می زند ســبب میشود تا
ما نیــز به جمع این شــخصیتها راه یابیم .با همین قلم اســت که در
بخش منصور اوجی به نمایشگاه کتاب سر میزنیم وسپس بههمراه جعفر
مؤید شیرازی و شــاپور جورکش و دیگر دوستان مهماندوست حافظانه
مینوشیم و از حالوهوای صمیمانۀ آنها لذت میبریم.
بیشترین مطلب کتاب یاد بعضی نفرات ،دربارۀ عبدالعلی دستغیب
اســت .چنین نکتهای عجیب نیست؛ زیرا مهماندوست نزدیک به پانزده
ســال از زندگی خود را به دوستی و همنشینی با این منتقد پیشکسوت
شــیرازی گذرانده است .قلم مهماندوســت آنگاه که به دستغیب که
میرسد ،بیشتر میجنبد .دســتغیب برای ایشان در این سالها مایه ی
بسیار آموختنی ها بوده است که نمونه ی کوچکش کتاب دوجلدی «هفت
شهر شعر» است .مهمان دوست بسان مریدی هوشیار کنار دل دست غیب
نشسته و گرچه درباره دســتغیب میگوید «با تو بودن هم عذابی بود،
بیتو بودن هم عزابی بود» (همان .)۶۵ :اما به نگرۀ من دستغیب برای
مهماندوســت بیشتر نوش بوده است تا نیش .نشستوبرخاست با چنین

استادی نظرگاه ادبی مهمان دوست را چارچوبمند کرده است و افقهای
تازهای را به رویش گشــوده است .همین نکته نیز در دستبهقلمشدن و
واکاوانهنگریستن ایشان هم کارگر بوده است .و این را مهمان دوست خود
بارها و همیشه اذعان داشته و دارد.
طرح جلد
طرح جلد هر کتابی همچون پوســتری تبلیغاتی برای آن اثر است.
هر نویســندهای که این نکته را دریابد ،طرح جلدی شایسته برای کتابش
برمیگزیند .طراح جلد یاد بعضی نفرات ،شــجاعرضا انوری است .ایشان
باتوجهبه متن کتاب ،جلد را کندووار طرح زدهاند .انوری با چینشــی که
روی جلد به کار بسته است ،صمیمیت شخصیتهای کتاب را با نویسنده
بازتابانده است .ایشان با این کندو هم شخصیتها را ثمردار نمایاندهاند و
هم از شکرینبودن درونمایۀ کتاب خبر دادهاند.
نکتهای ویرایشی
اما به کتاب نیز نقدهایی وارد اســت .ویراســتاربودن مهماندوست
بر کسی پوشیده نیســت؛ ولی آن زمان که ویراستار در جایگاه نویسنده
مینشــید ،هرچند قلمش از دیگر نویســندهها شســتهرفتهتر باشــد ،از
لغزشهای قلمی برکنار نیســت .آنگاه که فرد دارد مینویســد ،ذهنش
در تبوتاب نوشــتن است .چون سرعت اندیشیدن از نوشتن بیشتر است،
نویسنده دنبال ثبت اندیشهاش است تا از ذهنش نگریزد؛ ازاینرو چشمش
پاسداشت ساختار زبانی و برداشتن غلطهای ویرایشی بازمیماند .حتی
از
ِ
در بازخوانیها نیز نویســنده محو درونمایه میشــود و از ساختارمندی

زبان متن غافل میماند .بر همین اســاس اســت ،آن زمان که ویراستار
مینویســد ،بری از خطای قلمی نیســت؛ بنابراین متــن خودش نیز به
ویراســتار دیگری نیازمند است تا فارغ از شــیفتگی به محتوا ،زبان متن
را بویراید .در کتاب یاد بعضی نفرات نیز چندین لغزش قلمی میبینیم.
متن کتاب از دید ویرایش ُصوری و دســتورخط زبان فارسی ُپرایراد
است و نیز نایکدست است؛ برای نمونه نویسنده امالی واژۀ دستغیب را
هر جایی به یک شیوه نوشته است .به صفحۀ  ۶۶که مینگریم میبینیم
که هم «دستغیب» و هم «دســت غیب» نوشته است .در صفحۀ ۲۳
«این جا» نوشــته اســت و در « ۲۴اینجا» .همچنین نویسنده استقالل
بسیاری از واژهها را رعایت نکرده اســت .برای واژههای نیمفاصلهخور،
نیمفاصله نزده اســت« :۲۳ :جامعه شناختی» بهجای جامعهشناختی:۲۵ ،
«قــره بالغ» بهجای «قرهبالغ« :۶۶ ،توجیــه پذیر» بهجای توجیهپذیر.
همچنین بســیاری از کلمهها فاصلۀ اضافی خوردهاند« :۲۴ :ســود آور»
بهجای ســودآور« :۶۵ ،فیروز آباد» بهجای فیروزآباد ،یا برخی از لغتها
درهــم فرورفتهاند و به هم چســبیدهاند« :۱۳۰ :وســعدی» بهجای «و
ســعدی»« :۱۳۷ ،رازچوب» بهجای را ز چــوب .از این نمونه لغزشها
فراوان اســت و کمتر صفحهای را میتوان یافت که از نظر دستور خط،
یکدست و بیایراد باشد.
در صفحۀ  ۲۰۷نهادشــکنی رخ داده است .نهادشکنی یعنی نخست
نهاد را بیاوریم و ســپس با ضمیــر به آن ارجاع دهیــم« :.یکی از این
دانشآموزان پدرش قاضی همین شعبههای دادگستری نزدیک دبیرستان
بــود ».باید ضمیر را برداشــت و نهاد را نشکســت« :پــدر یکی از این
دانشآموزان ،قاضی همین شعبههای دادگستری نزدیک دبیرستان بود».
همچنین چندین غلط امالیی در کتاب از چشــم نویسنده گریخته
است .ازجمله در صفحههای « :۶شاپورچورکش» بهجای شاپور جورکش،
« :۱۲منظبــط» بهجای منضبط« :۲۵ ،تاثیر» بهجای تأثیر« :۱۱۲ ،چناب
دکتر» بهجای جناب دکتر :۱۱۷ ،دانشکاه» بهجای «دانشــگاه»:۱۵۳ ،
«ماتــدگار» بهجای مانــدگار« :۱۶۱ ،در آنچا» بهجــای در آنجا:۱۷۷ ،
«زوزی» بهجای روزی« :۱۹۵ ،چور شد» بهجای جور شد« :۲۰۳ ،گتاب»
بهجای «کتاب»« :۲۱۶ ،یایمرد» بهجای پایمرد »+« :۲۱۷ ،بهجای «؛»،
« :۲۴۴میگنند» بهجای میکنند« :۲۵۳ ،جاال» بهجای حاال.
سخن آخر
مهماندوســت مانند بعضــی از نویســندگان ،از ویراســتاری به
نویسندگی رسیده است .این نکته را همۀ ویراستارها چشیدهاند که هنگام
ویرایش هر اثری ،با خود میگویند «چرا خودمان ننویســیم« ».چرا باید
بهجای کتابنویسی ،با نوشــتههای دیگران سروکله بزنیم .برآیند چنین
کشمکشی ،رفتن بهســمت نوشتن است .مهماندوست نیز همین فرایند
را پیموده اســت .پس از اینکه با ابوطالب فنایی آشــنا میشود ،ویرایش
را دقیق میآموزد و ویراســتار میشــود؛ اما رفتهرفته به ویرایش بسنده
نمیکند و سرانجام پس از ســالها ویرایش متن دیگران ،دست به قلم
میبرد و مینویسد.
صمد راهی را رفته اســت که پیشتر از این بایست میپیموده است.
پی قلمش را
به نظرم اگر ایشــان بهجای درسدادن به دانشآمــوزانِ ،
میگرفت زودتر از اینها به بار مینشســت .شــوق وافر این نویسنده به
قلمزنی در ادبیات میتوانســت از او شــاعری توانا و پژوهشگری نامدار
بسازد؛ اما همچنان دیر نیست اگر پیوسته بخواند و بجنبد و دستبهقلمتر
پیش برود ،آثــاری بیش از این و ماندگارتر از ایــن آثارش از خود بهجا
خواهد گذاشت .در این مسیر ،حافظهٔ ُپربار و همیشه تروتازهاش می تواند
دستگیرش باشد .با پشــتگرمی به ذهن پربارش و با کمک ترفندهای
ادبی و بالغی میتواند در صدر نشیند و بیشتر قدر ببیند.

آگهی

کتابفروشی دوستان

آگهی مجمع عمومی و فوق العاده کانون کارگران بازنشسته تأمین
اجتماعی فراشبند
بدینوســیله به آگاهی کلیه کارگران بازنشســته و مستمری
بگیران تأمین اجتماعی فراشــبند می رساند که جلسه عادی
و فوق العاده نوبت اول در روز شــنبه  16بهمن ماه  1400رأس
ســاعت  15در محل مســجد شهید کشــاورز واقع در کوی
جانبازان برگزار می گردد.
دستور جلسه:
-1ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره
-2انتخاب هیأت مدیره و بازرسان
کانون کارگران و مستمری بگیران تأمین اجتماعی فراشبند

آگهی حصر وراثت
آقای صادق کاظمی دارای شناسنامه شماره  8متولد  1353به شرح
دادخواست به کالسه  1400ح ش ک از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بهرام کاظمی
پشت پری به شماره شناسنامه  2در تاریخ  98/9/11در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2سوســن کاظمی پشت پری به شماره شناســنامه  165صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -3کاظم کاظمی پشــت پری به شماره شناســنامه 5149884571
صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -4خالق کاظمی پشت پری به شماره شناسنامه  5149898813صادره
از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -5الله کاظمی پشت پری به شماره شناسنامه  5149913911صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -6فهیمه کاظمی پشــت پری به شماره شناســنامه 5149923311
صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -7ســیمین علیرضایی پشت پری به شــماره شناسنامه  2صادره از
حوزه سروستان همسر متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در روزنامه
عصــر مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /5978م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
قاسم محمدی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034006611مــورخ  1400/9/6هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیــه  2تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقــای مظفر دادگر
فرزند احمد به شــماره شناســنامه  902صادره از شیراز به شماره
ملی  2292075733در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 272/62
مترمربــع پالک فرعی  6074از  2082اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  131فرعی از  2082اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی منصور زارع محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/30 :
/4617م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

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  140060311035004136مــورخ  1400/9/20موضوع
پرونده کالسه شــماره  1400114411035000016هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای منصور بهلولی به شــماره شناسنامه 1326
کدملی  0558350607صادره از خمین فرزند یارعلی در ششــدانگ
یکباب خانه به مســاحت  207/46مترمربع به پالک  16/1898مفروز
و مجزی شــده از پالک  16/753واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی خانم پوراندخت امامی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/30 :
/4616م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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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  140060311035004570مــورخ  1400/10/6موضوع
پرونده کالســه شــماره  1399114411035000838هیأت اول موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانــم صغری گوهری پورفرد
به شماره شناســنامه  1288کدملی  2297344791صادره از شیراز
فرزند رجبعلی در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 265/82
مترمربع که برابر نامه شــماره -400/351ز مورخ  1400/6/30موازی
 40/61مترمربع از عرصه ملک وقفی شــیخ زین العابدین می باشد به
پالک  16/1905مفروز و مجزی شــده از پالک  16/741واقع در فارس
بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی
آقای مصطفی آزادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/16 :
/5979م 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  139560311001023180مورخ  1395/8/10هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پروین صفری کوشکساری
فرزند عســکر به شماره شناسنامه  3صادره از جهرم به شماره ملی
 2471441963در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  84مترمربع
پالک فرعــی  13233از  2083اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 2083اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی کریم
دهقان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،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 اول1400/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/30 :
/4614م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی به
یکدیگر احترام بگذاریم

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034007123مــورخ  1400/9/22هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحسین بینا فرزند محمد
به شماره شناسنامه  260صادره از کازرون به شماره ملی 2370892781
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  199مترمربع پالک فرعی 5434
از  2075اصلــی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعــی از  2075اصلی
واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی کریم شهریاری محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص 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 اول1400/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/30 :
/5918م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311034006812مورخ  1400/9/11هیأت 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 لیال رضائی ششده فرزند اله داد به شماره شناسنامه
 2278صادره از لنجان به شماره ملی  1170170889در ششدانگ اعیانی
یکباب ساختمان به مساحت  119/21مترمربع پالک فرعی  5498از 2086
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  147فرعی از  2086اصلی واقع در
بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی فرزاد محمــدی راد محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/30 :
/4615م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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شناسایی  ۴۰۶۰بیمار جدید کرونا در کشور
 ۱۹تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی 24ساعت
۴هزار و  ۶۰بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناسایی شــدند و متاسفانه  ۱۹بیمار نیز در این
بازه زمانی جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایســنا ،از روز سه شــنبه تا دیروز
 ۲۹دی ماه  ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی
تشــخیصی ۴ ،هزار و  ۶۰بیمــار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که  ۳۳۰نفر از

آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۲۳۱هزار و  ۹۰۹نفر رسید.
متاســفانه در طــول  ۲۴ســاعت ۱۹ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۱۳۲هزار و  ۱۳۲نفر
رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۶میلیون و  ۷۱هزار و  ۲۱۷نفر
از بیمــاران بهبــود یافته و یا از بیمارســتان ها
ترخیص شده اند.
یــک هــزار و  ۲۷۱نفر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
گفتنی است که تا کنون  ۴۳میلیون و  ۶۸۰هزار
و  ۸۲۸آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور
انجام شده است.

دستگیری عامالن درگیری مسلحانه در  ۳نقطه از تهران
رئیس مرکــز عملیات پلیــس امنیت عمومی
تهران از دســتگیری هفت اوباشــگر که اقدام به
درگیری مســلحانه و ایجاد ناامنی در چند نقطه از
تهران کرده بودند ،خبر داد.
به گزارش ایســنا ،چند شــب پیــش در تاریخ
 ۲۱دی مــاه بود کــه شــماری از اراذل و اوباش
در پی کــری خوانی و نزاع بــا یکدیگر در مقابل
یک نمایشگاه ماشــین در محدوده خیابان وحدت
اسالمی با یکدیگر درگیر شده و اقدام به تیراندازی
کردند .این افراد ســپس در چند نقطه دیگر از شهر
نیز با هم درگیر شــدند که این اقــدام آنان منجر
به ایجاد ناامنی و وحشــت شماری از شهروندان و
به خصوص ساکنان این مناطق شده بود.
با اطــاع پلیس از این موضوع بالفاصله تیمی
از ماموران پلیس امنیت عمومی مامور رسیدگی به
این ماجرا و شناسایی عامالن این نزاع و درگیری
شــدند و حدود دو روز بعد این افراد مورد شناسایی
قرار گرفتند .با شناســایی و دســتگیری این افراد،
ظهر دیروز این اوباشــگران به محلی که اقدام به
ایجاد ناامنی و قدرت نمایی کرده بودند ،بازگردانده
شــده و در مقابل مردم اقدام به بازســازی صحنه
کردند .هدف دیگر از این اقدام که با دســتور مقام
قضایی انجام شــده از بین بــردن هیمنه و ابهت
پوشالی این افراد در میان مردم و افکار عمومی بود.
سرهنگ ســعید راســتی ،رئیس مرکز عملیات
پلیس امنیت عمومی تهران در حاشــیه بازسازی
صحنه جرم از ســوی این افراد با حضور در جمع
خبرنــگاران گفت :در ســاعات پایانی  ۲۱دی ماه
دو گروه از اراذل و اوباش که از مدتی قبل با یکدیگر
به اختالفاتی برخورده و اصطالحا کلکل داشتند،
در یک نقطه در خارج از تهران و دو نقطه در شهر
تهران با یکدیگر درگیر شــدند .یکی از محلهای
درگیری این افراد نمایشــگاه خودروی وابسته به
یکی از طرفین نــزاع و درگیری در خیابان وحدت
اســامی بود که اوباشــگران اقدام به تیراندازی
به ســمت آن کردند که همچنان جــای گلولهها
قابل رویت است.

وی ادامــه داد:این افراد در دیگر نقاط از جمله
محله کیانشــهر نیز با یکدیگر درگیر شــدند و در
واقع به اماکن صنفی وابسته به طرفین نزاع حمله
کرده و اقدام به ایجاد قدرت نمایی کرده بودند که
این اقدام آنان موجب ترس و وحشــت شهروندان
نیز شده بود.
راستی با بیان اینکه تیمی ویژه از ماموران پلیس
امنیت رسیدگی به موضوع را در دستور کار داشت،
گفت :این افراد پالک موتورسیکلتها و همچنین
خودروهایی را که در این درگیری از آن اســتفاده
کرده بودند ،فک کرده بودند تا امکان شناســایی
آنان وجود نداشته باشد ،اما پلیس با انجام اقدامات
فنی و تخصصــی و علیرغم پیچیدگیهایی که در
رســیدگی به این پرونده وجود داشت ،این افراد را
ظرف کمتر از  ۴۸ساعت شناسایی کرد.
رئیس مرکــز عملیات پلیــس امنیت عمومی
تهران بــزرگ با بیان اینکه مجــوز قضایی برای
دســتگیری این افــراد دریافت شــد ،اظهارکرد:
مامــوران پلیس با حضور در مخفیــگاه این افراد
و در جریــان عملیاتهــای مختلــف عامــان
اصلــی ایــن درگیــری در هــر دو گــروه را که
تعدادشان هفت نفر بود ،دســتگیر کرده و به مقر
انتظامــی منتقل کردنــد و امروز هم با دســتور

قضایی و به منظور شکستن هیمنه پوشالی آنان به
محل جرم بازگردانده شدند.
راســتی با بیان اینکه این افراد سابقه دار بودند،
اظهارکــرد:اما نمیتوان آنان را جزو اوباشــگران
ســطح یک دانســت .این افــراد درگذشــته نیز
درگیریهایی داشتند که البته در آن از سالح گرم
استفاده نکرده بودند.
وی دربــاره اینکــه گفتــه میشــود یکی از
گروههــای درگیر در این نزاع از نوچههای یکی از
اوباشــگران معروف تهران هســتند نیز گفت :فرد
مورد نظر شــما در خارج از کشور است و اگر وارد
کشور شوند ،دستگیر خواهد شد .این فرد هم دارای
سوابق عدیده است ،اما همانطور که گفتم در کشور
حضور نداشته است.
رئیس مرکــز عملیات پلیــس امنیت عمومی
تهران درباره اینکه آیا دســتگیر شدگان با نهادها
و ســرویسهای خارجــی در ارتبــاط بودنــد نیز
اظهارکــرد:این موضوع نیز مطرح نیســت و این
افراد اوباشگرانی بودند که قبال هم سابقه ارتکاب
جرائم را داشتهاند اما چنین ارتباطی وجود ندارد.
وی در مورد دستگیری اوباشگری که در خارج
از کشور حضور دارد ،از سوی اینترپل نیز گفت :از
طریق اینترپل نیز این موارد پیگیری خواهد شد.

بین الملل

 ۵کشته در آتشسوزی خانه سالمندان در اسپانیا

آتشســوزی در خانه سالمندان در شهر والنسیا اسپانیا ۵ ،کشته بر جای
گذاشت و  ۱۱نفر را راهی بیمارستان کرد.
باشــگاه خبرنــگاران جوان  -اورژانــس منطقهای اســپانیا اعالم کرد
آتش سوزی در خانه سالمندان در شهر «والنسیا» بامداد دیروز (چهارشنبه)
حداقل پنج کشته و  ۱۱زخمی داشته است .گفته میشود زخمیهای حادثه
در بیمارستان بستری شدهاند.
به گــزارش خبرگزاری آر تی ،این آتش ســوزی حدود نیمه شــب از
سه شــنبه تا چهارشنبه رخ داد و شش ماشــین آتشنشانی برای کمک به
محل حادثه اعزام شــدند .اورژانس تاکنون از کشــته شــدن پنج نفر خبر
داده است.
عالوه بر این ،ســه نفر دیگر با مســمومیت شدید بر اثر استنشاق گاز و
هشــت نفر با مسمومیت خفیف به بیمارســتانهای مختلف منطقه منتقل
شدهاند .گفته میشــود آتشنشانان باقی ساکنین ســاختمان را که حدود
 ۷۰نفر بودند را از محل حادثه خارج کرده اند.
به گزارش مطبوعات محلی ،بررســیهای اولیه نشــان میدهد که این
آتشسوزی میتواند ناشی از تجهیزات اکسیژن پزشکی باشد.

اخیر افغانستان و
تخریب صدها خانه در زلزله
ِ
احتمال افزایش جان باختگان

مقامات محلی افغانســتان اعالم کردند :در پی وقوع زلزله  ۵.۳ریشتری
که روز دوشنبه و با فاصله زمانی دو ساعت پس از یک زمین لرزه خفیف تر
در منطقه ای دور افتاده و کوهستانی واقع در غرب این کشور رخ داد ،صدها
خانه تخریب شده است.
به گزارش ایسنا ،به گزارش مقامات محلی ،در این حادثه دست  کم  ۲۷تن
نیز جان خود را از دست داده اند.
به گفته یکی از مقامات محلی والیــت "بادغیس" که در نزدیکی مرز
ترکمنســتان با این کشــور واقع شــده ،زمین لرزه ها روز دوشنبه پس از
سه روز بارندگی شدید رخ دادند که باعث آسیب پذیری خانه های خشت و
گِلی در امتداد دامنه کوه ها شدند.
به گفته این مقام محلی ،صدها خانه در مناطق فقیر نشــین "ولسوالی
قادس" واقع در بخش جنوبی والیت بادغیس ،تخریب شده است.

بنابر گزارش یکی از مردم محلی ،به احتمال زیاد تعداد تلفات این حادثه
افزایش قابل توجهی خواهد داشــت ،زیرا بسیاری از افراد هنوز در زیر آوار
مدفون هستند.
گــزارش ها حاکی اســت که تیم های امدادی به مناطق آســیب دیده
اعزام شده اند.
به گزارش ایسنا به نقل از نیویورک تایمز ،اولین زمین لرزه در شرق شهر
"قلعه نو" ،مرکز والیت بادغیس رخ داده که به گفته سازمان زمین شناسی
آمریکا ،بزرگی آن  ۴.۹ریشــتر بوده اســت .زلزله دوم که شدیدتر بوده نیز
حدود دو ســاعت بعد از این زلزله و با بزرگی  ۵.۳ریشتر در چند کیلومتری
همین منطقه رخ داده است.

 ۱۰کشته و زخمی در آتشسوزی نیویورک

منابــع خبری از انفجــار و آتشســوزی در یک ســاختمان نیویورک
خبر دادند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،در آتشســوزی روز سهشنبه در
یک ســاختمان در خیابان  ۸۶۹فاکس ،منطقه برانکس نیویورک ،یک نفر
کشته و  ۹نفر دیگر مجروح شدند.
نیویورک پســت در گزارشــی با بیان آنکه فرد جانباخته در این حادثه
پیرزنی  ۷۷ســاله بود ،اعالم کــرد« :در این حادثه  ۹نفــر دیگر ،از جمله
 ۵پلیس مجروح شدند».
طبــق اعالم پلیس نیویورک « ۲مجروح دیگــر این حادثه زنانی  ۸۲و
 ۶۸ساله هستند که وضعیتشان وخیم است».
آتشنشــانی نیویورک نیز اعالم کرد« :آتشنشــانان قبل از ســاعت
 ۱۱صبح گزارشهایی مبنــی بر انفجار و ریزش خانهای در خیابان فاکس
نزدیک خیابان اینتروال در النگوود دریافت کردند».
تصاویری که در شــبکه مجازی منتشر شده شــعلههای آتش را نشان
میدهد که ساختمان را فرا گرفته است و آتشنشانها نیز همچنان مشغول
به عملیات هستند.
«اریک آدامز» شــهردار نیویورک سیتی ،برای یک کنفرانس مطبوعاتی
بعدازظهر به محل حادثه رفت.
هفتــه گذشــته نیز منابع محلی از آتشســوزی در یک ســاختمان در
نیویورک آمریکا و مجروح شــدن دســتکم  ۶۳نفر و جانباختن  ۱۹نفر در
آن خبر دادند.
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فارس

تصادف در فارس یک کشته و  ۴مصدوم
برجای گذاشت

رئيس پليس راه شــمالي استان گفت :بر اثر برخورد شديد  2خودرو پژو
در محور فيروزآباد-شــيراز يك نفر در دم فوت و  4نفر نيز مجروح و راهي
بيمارستان شدند.
سرهنگ عبدالهاشم دهقاني در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :از طريق مركز فوريتهاي پليســي  110يك فقره تصادف فوتي
در محور فيروزآباد-شــيراز به ماموران پليسراه اعالم و ســريعا به محل
مورد نظر اعزام شدند.
وي افزود :ماموران در بررســيهاي اوليه مطلع شــدند ســواري 405
تك سرنشــين به دليل تخطي از سرعت مطمئنه با پژو  405با  4سرنشين
به شدت برخورد كرده است.
رئيس پليس راه شــمالي استان با بيان اينكه در اين حادثه راننده مقصر
به دليل شــدت جراحات وارده در دم فوت و  4سرنشــين ديگر خودرو پژو
مجروح و راهي بيمارســتان شــدند ،به شــهروندان توصيه كرد قوانين و
مقــرارت راهنمايي و رانندگي را رعايت كنند تا شــاهد حوادث اين چنين
دلخراشي نباشيم.

زخمی شدن دو نفر در تصادف عجیب
کامیون با خودرو سواری

تصادف شدید صبح دیروز یک دســتگاه كامیون با یک دستگاه خودرو
ســواری در پل شهیدان یغمور ،دو راننده را مصدوم و خسارت مالی برجای
گذاشت.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتشنشانی شیراز ،در پی تماس تلفنی
شــهروندان با سامانه  125در ســاعت  ۵:۴۷صبح دیروز مبنی بر برخورد
شدید و واژگونی یك دستگاه كامیون باری با یک دستگاه خودروی سواری
پژو در پل شــهیدان یغمور ،ســتاد فرماندهی ســازمان آتش نشانی شیراز
بالفاصله آتش نشانان ایستگاه  ۱۴و گروه امداد و نجات جاده ای را رهسپار
محل حادثه كرد.
در این حادثه یك دســتگاه كامیون حامل بار ماســه به علت نامعلومی
پس از انحراف از مسیر اصلی خود ،به شدت با خودروی پژو برخورد کرد و
در وضعیت خطرناکی بر روی سقف این خودرو واژگون شده بود.
این اتفاق منجر به گرفتار شــدن دو راننده  ۳۵و  ۵۰ساله شده بود که
راننده خــودروی پژو در همان لحظات اولیه توســط افراد حاضر از خودرو
خارج اما راننده  ۳۵ساله کامیون درون اتاقک محبوس شده بود.
آتش نشــانان ضمن رعایت موارد ایمنی و چیدمان عالئم راهنمایی و
رانندگی در طول مسیر ،اقدام به قطع جریان برق و رفع نشت سوخت كرده
و پس از تحویل راننده مصدوم خودرو ســواری بــه تیم اورژانس با برش
اتاقک کامیون راننده گرفتار را رها سازی کردند.
آتش نشــانان سطح خیابان و صحنه حادثه را به طور كامل ایمن سازی
كردند تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.
خودروهــای تصادفی جهت بررســی علت وقوع ایــن حادثه تحویل
كارشناسان پلیس راهور شدند.

حادثه آتش  سوزی در کارگاه مصنوعات چوبی

روابط عمومی ســازمان آتشنشانی شــیراز از آتش سوزی کارگاه تولید
مصنوعات چوبی در شهرک دستغیب خبر داد.
ساعت  ۱۶:۲۸دقیقه عصر روز سه شنبه به دنبال تماس تلفنی با شماره
 125مبنی بر آتش ســوزی در یک کارگاه صنایع چوبی ،سه ایستگاه ، ۱۸
 ۱۳و  ۳به محل حادثه اعزام شده و در کمترین زمان در محل حاضر شدند.
با توجه به بروز این حادثه در زمان تعطیلی کارگاه ماموران آتش نشــان
پس از رسیدن به صحنه حادثه ضمن گشودن در ،از چند جهت به مقابله با
شعله های آتش پرداخته و موفق شدند آتش را کنترل و مهار کنند.
این آتش سوزی در کارگاه تولید مبلمان و مصنوعات چوبی به مساحت
 ۴۰۰مترمربع رخ داد و به دلیل وجود رنگ و تینر به ســرعت شعله ور شده
بود که خوشبختانه باحضور بموقع آتش نشانان ،آتش مهار و اطفا گردیده و
مانع از خسارت بیشتر به کارگاه شد.

نجات سه کوهپیمای نوجوان
از ارتفاعات دراک شیراز

کشف يك دستگاه موتورسيكلت مســروقه ،دستگیری اراذل و اوباشی که
با عربده کشــی و زورگویی باعث رعب و وحشت مردم شده بودند از ديگر
نتايج اجراي اين طرحها ميباشد.

پلمب واحد ضايعاتي متخلف درآباده

فرمانده انتظامي آباده گفت :يك واحد صنفي (ضايعات فروشي) متخلف
و فاقــد مجوز در اين شهرســتان پلمــب و يك نفر نيز بــه مقام قضایي
معرفي شد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :در اجراي طرح کنترل و نظارت بر واحدهاي صنفي
ضايعاتي ،روز سه شــنبه ماموران انتظامــي آباده يك كارگاه فاقد مجوز كه
افراد مشــکوکی در آن تردد ميكردند را شناســايي و آن را مورد بررســي
قرار دادند.
وي افزود :در بررســيهاي اوليه مشــخص شــد كه حدود  35دستگاه
ســواري (تعدادي داراي دســتور توقيف) در داخل كارگاه پارك ميباشد و
فــردي به هويت معلوم به صورت غيرقانوني اقدام به اوراق كردن خودروها
و فروش قطعات آنها ميكند.
رئیس پلیس شهرستان آباده با بيان اينكه در اين رابطه يك نفر دستگير
و براي انجام مراحل قانوني روانه دادســرا شد ،تصريح كرد :با دستور مقام
قضایي كارگاه مذكور كه فاقد مجوز و پروانه كسب بود پلمب شد.

كشف کاالی قاچاق میلیاردی دركوهچنار

فرمانده انتظامی كوهچنار از کشــف کاالی قاچاق به ارزش یک میلیارد
و  550ميليون ریال خبر داد.
ســرهنگ لطفا ...محمدي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در بیان جزئیات این خبر اظهار داشــت :مامــوران انتظامي كوهچنار حين
گشتزني در محور قائمیه-شيراز به یک سواري سمند حامل بار مشكوك
شدند و دستور ايست را صادر كه راننده بدون توجه اقدام به فرار كرد.
وي افزود :پس از طي مســافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي موفق
شــدند خودرو را توقيف و در بازرســي از آن  4هزار و  520عدد مسواک و
لوازم آرایشی و بهداشتی خارجي قاچاق را كشف كنند.
فرمانده انتظامی كوهچنار با بيان اينكه كارشناسان ارزش اموال مكشوفه
را یــک میلیارد و  550ميليون ریال برآورد كردهاند ،عنوان داشــت :در اين
خصوص یک نفر دســتگير و بــراي انجام مراحل قانونــي تحويل مراجع
قضایی شد.

توقیف كاميون و كشف سوخت قاچاق در الرستان

فرمانده انتظامی الرســتان از توقیف كاميون حامل  34هزار و  800ليتر
گازوئیل قاچاق به ارزش  6ميليارد 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
هــدر رفت ســرمایه های ملــی ،مامــوران انتظامی پاســگاه چهاربركه
هنــگام نظارت بــر خودروهای عبوری در محور الرســتان-بندرعباس به
یک دستگاه كاميون تانکردار مشــکوک شدند و آن را براي بررسي بيشتر
متوقف کردند.
وی با بیان اینکه در بازرسی از این كاميون  34هزار و  800لیتر گازوئیل
قاچاق کشف شد ،افزود :ارزش سوختهاي مكشوفه برابر نظر کارشناسان
 6میلیارد 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.

کشف لیزر قاچاق در ممسنی

فرمانده انتظامی شهرســتان ممسنی از کشف یک دستگاه لیزر خارجي
قاچاق به ارزش  10میلیارد ریال در بازرسي از یک اتوبوس خبر داد.
ســرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :مأموران انتظامی پاسگاه سراب بهرام شهرستان ممسنی حين
گشــتزني در محورهاي مواصالتي به يك دســتگاه اتوبوس مسافربري
مشكوك شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وی با بيان اينكه در بازرســي از اين اتوبوس يك دســتگاه ليرز خاجي
قاچاق و فاقد مدارك گمركي كشــف شد ،تصريح كرد :كارشناسان ارزش
اموال کشــف شــده را  10میلیارد ریال برآورد كردهاند و در اين خصوص
راننده براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

روزهای بارانی شــرایط و قواعد خاص خودش را دارد و در این شرایط،
کوهنوردی و ورزش های کوهستان کار دشواری است که نیاز به تخصص و
تجربه زیاد دارد .در همین رابطه بد نیست بدانید که بعد از ظهر روز سه شنبه
آتش نشــانان راهی ارتفاعات دراک شدند تا ســه کوهپیمای گرفتار شده
در کوه را از خطر نجات دهند.
به گزارش روابط عمومی ســازمان آتشنشانی شیراز ،در پی تماس این
افراد با سامانه 125و درخواست کمک از آتش نشانی ،بالفاصله گروه امداد
و نجات کوهســتان ایستگاه  ۲۲آتش نشانی مســتقر در پارک کوهستانی
دراک ،ساعت  ۱۷روز سه شنبه به ارتفاعات رهسپار شدند.
ســرمای بسیار شــدید هوا و عدم توانایی ســه نوجوان گرفتار به ذکر
موقعیــت مکانی ،عملیات را برای آتش نشــانان ســخت کــرده بود ،اما
آتش نشــانان با تالش فراوان و با استفاده از تجهیزات مخصوص ،پس از
پیاده روی در مسیری سخت و صعب العبور خود را به سه نوجوان که دچار
ضعف و سرما شده بودند ،رساندند.
نیروهای عملیاتی ،سه کوهپیما را ابتدا به منطقه امن و پس از اطمینان
از وضعیت جسمی مطلوب به پایین کوه انتقال دادند.

فرمانده انتظامی كوار از کشــف  83راس گوســفند قاچاق در بازرسي از
يك دستگاه كاميون در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ سیدرحمان هاشمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در راستاي طرح مبارزه با قاچاق ،ماموران پليس آگاهي شهرستان
كــوار هنگام نظارت بر خودروهاي عبوري به يك دســتگاه كاميون حامل
احشام مشكوك شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي گفت :مأموران در بازرســی از اين خودرو  83راس گوسفند قاچاق و
فاقد هرگونه مجوز دامپزشكي کشف و راننده را نيز دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان كوار افزود :ارزش احشام کشف شده برابر
نظر كارشناسان  4ميليارد و  100ميليون ریال برآورد شده است.

اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در فیروزآباد

دستگیری عامل تیراندازی در ریگان

فرمانــده انتظامي فیروزآباد از اجراي طــرح ارتقاء امنيت اجتماعي طي
یک هفته گذشته در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار
داشت :در راستاي جلب رضايت عمومي و ناامن كردن محيط براي مخالن
نظــم و امنيت ،مأمــوران انتظامي فيروزآباد طرح پاکســازي نقاط آلوده و
جــرم خيز را طي یک هفته گذشــته در اين شهرســتان با قدرت و جديت
اجرا كردند.
وي افزود :ماموران در اجراي اين طرحها ضمن دستگیری و جمعآوري
 48خــرده فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر و كارتنخواب و تحویل آنان
به کمپهاي ترک اعتیاد ،موفق شدند  5کیلو و  500گرم انواع مواد مخدر
نيز کشف کنند.
فرمانده انتظامي فیروزآباد عنوان داشــت :دستگيري  16سارق و كشف
 24فقره انواع ســرقتاعم از اماکن خصوصی ،منزل ،خودرو و قطعات آن،

کشف احشام قاچاق در كوار

ایســنا :فرمانده پاســگاه انتظامی عباس آباد سردار شهرستان ریگان از
دستگیری عامل تیراندازی و کشف سالح غیر مجاز خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری پلیس ستوان دوم بهزاد رضایی
مقدم بیان کــرد :در پی وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از روســتاهای
شهرســتان ریگان بالفاصله مأموران پاســگاه عباس آباد سردار به محل
مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود :مأموران انتظامی با حضور در صحنه با همکاری اهالی محل
یک متهم را دســتگیر و یک قبضه سالح ممنوعه 2 ،خشاب و  45فشنگ
از این متهم کشف کردند.
فرمانده پاســگاه انتظامی عباس آباد با اشــاره بــه مجروحیت یک نفر
دیگر طی این تیراندازی و انتقال او به بیمارســتان بیان داشــت :در ادامه
یک دســتگاه خودروی پژو متعلق به این متهم و یک خودروی پژوی دیگر
توقیف و  2قبضه سالح سرد نیز کشف شد.

اقتصاد
پنجشنبه  30دی    1400

یک تحلیلگر بازار ســرمایه ضمن بررسی وضعیت این
بازار و ابهاماتی که بورس با آنها مواجه است ،بر این باور
است که رفتار دولت با بازار ســرمایه باعث بی اعتمادی
سهامداران به این بازار میشود.
ولید هالالت در گفتو گو با ایســنا ،با تاکید بر اینکه
همچنان رفتار دولت باعث ســلب اعتماد از بازار سرمایه
میشــود ،اظهار کرد :یکی از رفتارهایی که به بی ثباتی
بازار دامن زد این بود که سقف نرخ گاز در  ۱۰مصوبه ای
که یکشنبه توســط هیات دولت تصویب شد نبود و فقط
اعــام کردند که فرمول حال حاضــر برای تعیین قیمت
گاز ادامــه پیدا میکند .قیمــت گاز در حال حاضر حدود
 ۳۰ســنت یعنی حــدود  ۷۰۰۰در هر مترمکعب اســت
درحالی که قرار بود سقف  ۵۰۰۰تومان باشد.
وی ادامه داد :ســقف  ۵۰۰۰تومانــی برای قیمت گاز
به صورت علنی اعالم شده بود و اینکه در مصوبه نیست
باعث بدبینی بازار می شود.
به طور کلی هر زمانی بورس در فضای انتظار باشــد
دچار رکود می شــود و فضــای رکود هــم قطعا باعث
نمیشود ســهم ها متعادل باشــند ،بلکه باعث می شود
فروشندههای اندک بتوانند قیمت سهم را پایین ببرند.
ایــن تحلیلگــر بازار ســرمایه در مــورد ابهاماتی که
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سایه سنگین چند ابهام بر سر بورس!

پیش روی بازار ســرمایه قــرار دارد ،توضیح داد :یکی از
ابهامات پیش روی بازار همان ســقف قیمت گاز است که
برخالف چیزی که انتظار می  رفت در مصوبه دولت آورده
نشده است .همچنین بازار در انتظار گزارش های  ۹ماهه
شرکتها است .از طرف دیگر مذاکرات هم در جریان است

و مشخص نیست تکلیف قیمت دالر و رویکرد در مذاکرات
به چه صورت باشد .این ابهامات در کنار برخی اتفاق های
جهانی قرار گرفته اســت .از جمله اینکه پتروشــیمیها
نه تنها تحت تاثیر قیمت گاز در الیحه بودجه هستند بلکه
برخی قیمتهای جهانی هم وارد فاز اصالحی شــد و در

سال بیست و    هفتم

شماره 7396

کدام کاالها بیشتر احتکار شدند؟

مجموع روی این صنعت تاثیر منفی گذاشتند.
هالالت در ادامه در مورد شــرط بهبود وضعیت بازار
نیــز اظهار کرد :این فضا به شــرطی بهتر میشــود که
یک منبع نقدی شــروع به خرید ســهم هــای ارزنده در
بازار کند .منظورم نقش حمایتی نیست ،بلکه تفاوتی بین
سهم های ارزنده با سهم های دیگر قائل شود و نمادهایی
که به نظر ارزنده هســتند را به شــکل ملموسی بخرد تا
هیجان خرید در بازار ایجاد شود.
وی ادامــه داد :البتــه برای بهبود وضعیــت بازار باید
ابهامات نیز برطرف شود .بهترین اتفاق مثبت روند رو به
کاهش نرخ بهره بیــن بانکی و به نظر من بدترین اتفاق
کاری است که دولت در قبال بازار انجام میدهد.
بر اســاس این گــزارش ،در حالی کــه چندی پیش
 ۱۰پیشــنهاد از ســوی دولت برای اصالح الیحه بودجه
ارائه شــده بود که امکان ترسیم آینده مثبت بازار سرمایه
را فراهم میکــرد ،هیات دولــت در آخرین مصوبه خود
زیر بار  ۱۰پیشنهاد اولیه نرفته و با عدم تعیین سقف برای
قیمت گاز ،برخی صنایع از جمله پتروشیمیها را به سمت
زیان ده بودن هدایت کرده اســت که تاثیر این تصمیم در
وضعیت نزولی دو روز گذشته بازار سرمایه به خوبی قابل
مشاهده است!

پشت پرده اخبار کمبود روغن چیست؟

در هفتههای اخیر در حالی اخباری از کمبود روغن منتشــر شــده که
بر اســاس آمارهــا ،تولید و واردات این محصول در ســال جاری افزایش
یافتــه و فعاالن صنعتی نیز اخبار مربوط به حذف ارز ترجیحی را علت این
وضعیت میدانند.
به گزارش ایسنا ،میانه دی ماه سندیکای صنایع کنسروسازی در نامهای
به رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه بعــد از ارائه الیحه بودجه و مباحث
اصالح نرخ ارز برای بعضی از مواداولیه وارداتی از جمله روغن خام ســویا،
ســهمیه روغن صنایع تحت نظر این سندیکا تحویل نشد و خطوط تولید
 ۱۶۰واحد صنعتی عضو ســندیکا از جمله برندهای ملی و مطرح کشور یا

لیست خانههای خالی منتشر شد؛

اعالم زمان پرداخت مالیات

در حالیکه قانون مالیاتهای خانه خالی از
زمان تصویب در آذرماه سال گذشته تاکنون
در پیچ و تاب اجرا قرار داشــت و وزارت راه
و شهرسازی براساس آخرین رایزنیها باید تا
اواخر این ماه لیست نهایی اطالعات خانههای
خالی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار میداد،
تازهترین اعالم ســازمان امور مالیاتی حاکی
از آن است که لیســت مورد نظر منتشر و تمامی مالکان واحدهای مسکونی
میتوانند جهت مشاهده وضعیت مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود
و اطالع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن اقدام کنند.
به گزارش ایســنا ،بر اســاس قانون مالیات خانههای خالی مصوب آذرماه
ســال گذشته ،اگر واحد مسکونی در شــهرهای باالی  ۱۰۰هزار نفر بیش از
 ۱۲۰روز خالی از سکنه باشد ،مشمول مالیات میشود و به ازای هر ماه بیش
از زمان مذکور ،ماهانه مشــمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به
شــرح ضرایب سال اول معادل شــش برابر مالیات متعلقه ،سال دوم معادل
 ۱۲برابر مالیات متعلقه و ســال ســوم به بعد معادل  ۱۸برابر مالیات متعلقه
خواهد شد.
در ایــن بین ،وظیفــه شناســایی خانههای خالــی را برعهــده وزارت
راه و شهرسازی از طریق سامانه امالک و اسکان گذاشته شده است.
در این زمینه ،وزارت راه و شهرســازی اعــام میکند که یک میلیون و
 ۳۰۰هزار واحد مســکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی ارسال
کرده است اما این سازمان اعالم کرد که فقط اطالعات حدود  ۱۲هزار واحد
مســکونی خالی را دریافت کرده و عمــده اطالعات به دلیل نقص اطالعات
الزم مالیاتی قابل اتکا برای اخذ مالیات نیستند.
در نهایــت ،قرار شــد تــا وزارت راه و شهرســازی تا پایــان دی ماه به
راســتی آزمایی اطالعات خانههای خالی بپردازد و لیست نهایی را به سازمان
امور مالیاتی اعالم کند که اطالعیه ســازمان مالیاتی حاکی از آن اســت که
نخستین لیست این خانهها منتشر شده است.
در اطالعیهای سازمان امور مالیاتی آمده است :بر اساس اطالعات دریافتی
از وزارت راه و شهرسازی (سامانه ملی امالک و اسکان کشور موضوع تبصره
 ۷ماده  ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم) نســبت به محاسبه مالیات
واحدهای مســکونی خالی موضوع ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب  ۱۳۹۴/۴/31اقدام کــرده و نتایج حاصل از آن در درگاه الکترونیکی
سازمان منتشر کرده است.
کلیــه مالــکان واحدهای مســکونی میتوانند جهت مشــاهده وضعیت
مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطالع از میزان مالیات متعلقه و
پرداخت آن ،به درگاه ملی خدمات الکترونیک ســازمان امور مالیاتی کشور به
نشانی  MY.TAX.GOV.IRمراجعه کنند.
حســب مقررات جــزء  ۲بند ط تبصره  ۶ماده واحده قانون بودجه ســال
 ۱۴۰۰کل کشــور ،مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه سال جاری
( )۱۴۰۰/۱۱/30تعیین شــده و در صورت عدم پرداخت مالیات تعیین شده در
مهلت مقرر ،نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام خواهد شد.
ابالغ اوراق مطالبه مالیات ،اعتراض به آن و مراحل دادرســی مالیاتی تابع
مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ۱۳۹۴/۴/31است.

تعطیل شــدهاند یا در حال تعطیلیاند ،در خصوص تعطیلی این کارخانهها
و بیــکاری صدها هزار کارگر هشــدار داد و گزارشها حاکی از ادامه این
گذارد،
وضعیت است .طبیعتا این ماجرا بر سایر تولیدکنندگان هم تاثیر می 
به طوری کــه مثال دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکوئیت ،شــیرینی و
شــکالت ایران در همین مدت از کمبود روغــن صنعت ،افزایش بیش از
دو برابــری قیمت این مــاده اولیه و کاهش تولید ایــن محصوالت خبر
داده بود.
این شــرایط در حالی اســت که بر اساس آمار رســمی وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،تولید روغن ســاخته شده نباتی در هشت ماهه امسال با
 ۴۰.۸درصد افزایش به بیش از یک میلیون و  ۳۵۲هزار تن رســیده است.
تولید روغــن در آبان نیز نســبت به مهر نزدیک بــه  ۱۱درصد افزایش
داشته است.
بر اســاس نامه دبیر ســتاد تنظیم بازار ،کارخانههای تولیدی در سال
جاری باید نسبت به تولید ماهانه  ۱۸۰هزار تن روغن که  ۱۲۰هزار تن در
بخشهای خانوار ۲۵ ،هزار تــن در بخش صنف و  ۳۵هزار تن در بخش
صنعت خواهد بود ،اقدام کنند .بنابراین براساس نیاز ،تولید در هشت ماهه
امســال باید به یک میلیون و  ۴۴۰هزار تن میرســید که تفاوت زیادی
با تولید سال جاری ندارد.
گزارشهای گمرک نیز حاکــی از افزایش وزنی و ریالی واردات روغن

در  ۹ماهه سال جاری است .در این مدت  ۲۰.۱میلیون تن کاالی اساسی
شــامل گندم ،جو ،ذرت ،دانههای روغنی ،روغن خام و بخشــی از دارو و
تجهیزات پزشــکی به ارزش  ۱۱.۱میلیارد دالر با ارز ترجیحی به کشــور
وارد شــده که روغن خوراکی جایگاه دوم را از بین آنها به خود اختصاص
داده است.
بــر این اســاس در  ۹ماهه امســال  ۱.۵میلیون تــن روغن به ارزش
دو میلیارد دالر به کشــور وارد شده که به ترتیب به لحاظ وزنی و ارزشی
 ۱۰۲و  ۲۳۱درصد نســبت به مدت مشابه ســال قبل افزایش داشته که
افزایش ارزش واردات به دلیل افزایش قیمت جهانی است.
همچنین در این مدت  ۱.۹میلیون تن دانه روغنی به ارزش  ۱.۳میلیارد
دالر وارد شــده که وزن و ارزش آن به ترتیب هشــت و  ۴۷درصد نسبت
به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
بنابراین بررسی مجموع این آمارها نشان میدهد احتماال مشکل اصلی
کمبود نیست ،همانطور که فعاالن صنعتی نیز اشاره کردهاند ،احتماال علت
این وضعیت ،تصمیم در رابطه با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی روغن اســت که
مشــخص و قطعی نیست و در این شــرایط تولیدکنندگان روغن ،تمایلی
به عرضه روغن ندارند .در صورت ادامه این شرایط ممکن است بازار روغن
مانند ســال گذشته دچار التهاب شود ،بنابراین الزم است مسئوالن هر چه
زودتر به این ماجرا ورود کنند.
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در آذر ماه امسال بیشترین کاالهای احتکار شده در کشور شامل کاالهای
اساســی از جمله برنج ،چای ،روغن نباتی ،شکر ،تخم مرغ ،تجهیزات پزشکی،
انواع شوینده و غیره بوده است.
به گزارش ایســنا ،بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت
مصــرف کنندگان و تولیدکنندگان ،بازرســان ســازمان  های صنعت ،معدن و
تجارت سراسر کشور به منظور مقابله با هرگونه احتکار احتمالی کاال در آذرماه
امســال بیش از  ۱۹هزار بازرســی از انبارها و مراکز نگهداری کاال در سراسر
کشــور انجام دادند که منجر به تشــکیل  ۷۴۸پرونده برای واحدهای متخلف
شده است.
کاالهای کشف شده نیز شامل کاالهای اساسی از جمله برنج ،چای ،روغن
نباتی ،شکر ،تخم مرغ ،تجهیزات پزشکی ،انواع شوینده و غیره معادل بیش از
 ۶۴۱میلیارد تومان بوده است.
همچنین در  ۹ماهه امسال  ۱۶۷هزار و  ۹۰۰مورد بازرسی از انبارها و مراکز
نگهداری کاال صورت گرفته که منجر به تشــکیل  ۶۵۰۱فقره پرونده تخلف
به ارزش بیش از  ۳۷۸۸میلیارد تومان شده ست.
وضعیت پروندههای تخلفات صنفی و حمل ونقل
در آذر مــاه امســال  ۲۶۸هزار و  ۹۹۰مورد بازرســی از اصنــاف انجام و
منجــر به تشــکیل  ۲۴هــزار و  ۷۲فقره پرونــده برای واحدهــای متخلف
شده است.
بیشترین بازرسیها مربوط به کاالهای اساسی و استراتژیک شامل فرآورده های
پروتئینی از جمله گوشــت قرمز و گوشــت مــرغ ،مواد لبنی ،شــکر ،روغن
نباتــی و غیره بــوده و پرونده متخلفان پــس از تحقیقــات تکمیلی ،جهت
انجام مراحل قانونی در اختیار تعزیرات حکومتی اســتانها قرار گرفته اســت.
همچنین اطالعات منتشــر شــده از سوی ســازمان حمایت نشان میدهد در
آذر ماه امســال از  ۴۰۰۰ناوگان حمل و نقل درون و برون شــهری بازرسی
شــده که در نتیجه آن  ۹۵فقره پرونده به ارزش  ۱۵۴میلیارد تومان تشــکیل
شــده اســت .در این مدت در بخش برون شــهری  ۵۳فقره پرونده به ارزش
 ۴۳میلیــارد و  ۸۰۰میلیون تومان و در بخش درون شــهری  ۴۲مورد پرونده
تخلــف به ارزش  ۱۱۰میلیارد تومان تشــکیل و برای رســیدگی به تعزیرات
حکومتی اســتانها ارسال شده اســت .همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون
جمعــ ًا بیش از  ۳۶هزار و  ۱۱۳مورد بازرســی در حمــل و نقل برون و درون
شهری صورت گرفته که در نتیجه آن  ۹۹۱فقره پرونده تخلف به ارزش بالغ بر
 ۸۰۰میلیون تومان تشکیل شده است.
چگونه شکایت کنیم؟
مــردم میتوانند با مراجعه به ســتاد خبری ســازمانهای صنعت ،معدن و
تجارت استانها و شهرستانهای تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق
تلفن ( ،)۱۲۴پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی ،www.cppo.ir
سایت ( )ir.۱۲۴و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.
طبق قانون نظام صنفی گرانفروشی ،کمفروشی ،تقلب ،احتکار ،عرضه خارج
از شــبکه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع ،فروش اجباری،عدم درج
قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهمترین تخلفات صنفی است.
همچنین بر اســاس قانون صنفــی باید درآمدهای ناشــی از جریمههای
دریافتی به حســاب خزانه واریزشود و معادل آن در بودجههای سنواتی منظور
و توســط وزارت صنعت ،معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده ( )۴۴این
قانون بهطور مســاوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی ،اتاق اصناف ایران
و وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرارگیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند
اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گالیه کرده است.

ایران و روسیه تصمیمهای خوبی در زمینه تجارت گاز گرفتند
وزیر نفت مهمترین محورهای دیدار با مقامهای روسیه
را تبیین کرد و گفت :تصمیمهای خوبی در زمینه تجارت گاز
گرفته شده است که میتواند سبب تحول در منطقه شود.
به گزارش ایســنا ،جواد اوجی ،به انتخاب وزارت نفت
بهعنوان ریاســت کمیسیون مشترک اقتصادی در دولت
اشاره کرد و گفت :از یک ماه گذشته زمینههای همکاری
در بخشهای مختلف از جمله انرژی با شرکتها و دولت
روسیه بررسی شد.
وی افــزود :امروز از بدو ورود ،نشســتهای خوبی با
ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی روسیه در حوزههای
مختلــف انــرژی ،راه و ترابری ،جهادکشــاورزی ،نیرو،
مواردی که در گذشته ابهامی داشتهاند و پروژههایی که
شرکتهای روس در ایران در حال فعالیت هستند ،انجام
و تبادل نظر شد و تصمیمهای خوبی گرفته شد.
وزیر نفــت ادامه داد :در حوزه انــرژی نیز در بخش
باالدســت ،توســعه میدانهــای نفــت و گاز و بخش
پاییندست در توســعه پتروپاالیشــگاهها و پتروشیمی
و انتقــال تجهیزات و فناوری کــه در صنعت نفت و گاز
ایران راهبردی اســت ،تصمیمهای خوبی گرفته شــد.
اوجی به نشست با الکساندر نواک ،معاون نخستوزیر
روسیه هم اشاره و با بیان اینکه در این نشست نیز درباره
محورهــای جدید همکاری با روســیه تبادل نظر شــد،
اظهار کرد :دو کشــور دارای ظرفیتهای خوبی در حوزه
انرژی هســتند و امیدواریم با تفاهمها و توافقهایی که
در این نشســتهایی که با وزارت انرژی روسیه ،معاون
نخســتوزیر روســیه و شــرکتهای مختلف و بزرگ
روسیه انجام شــد ،بهزودی این موارد به امضای قرارداد
منجر شود.
وی با بیان اینکه در نشســت با شــرکتهای بزرگ
روســیه در موضوع انتقال فناوری و تجهیزات راهبردی
مورد نیاز و راهبردی صنعت نفت توافقهای خوبی انجام
شده است ،تصریح کرد :نقشه جامع و کامل همکاری با
روسیه تدوین شــده که در اختیار این کشور قرار گرفته
اســت ،امیدواریم در چارچوب این نقشــه بــه توافق و
جدیدتریــن گــزارش ماهانه اوپک نشــان داد که
قیمت نفت ســنگین ایران ماه میالدی گذشته بیش از
هفت درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایسنا ،قیمت نفت سنگین ایران در دسامبر
به  ۷۴دالر و  ۶۸ســنت در هر بشــکه رســید که پنج
دالر و  ۸۲ســنت معادل  ۷.۲درصد کاهش در مقایسه
با قیمت ۸۰دالر و  ۵۰ســنت نوامبر داشت که دومین
کاهش ماهانه متوالی بود .میانگین قیمت نفت سنگین
ایران در سال  ۲۰۲۱به  ۶۹دالر و  ۸۰سنت در مقایسه

قراردادهای جدیدی دست یابیم.
با روســیه در ائتالف اوپــک پالس همنظر
بودیم
وزیر نفت درباره گســترش همکاری ایران و روسیه
از جایگاه بزرگتریــن دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان
هــم اظهار کرد :دیدگاههای ایران و روســیه در ائتالف
اوپکپالس بســیار به هم نزدیک است و در توافقهای
اخیری که اوپک پالس داشته ،همنظر بودیم.
وی با اشــاره بــه اینکه ایــران و روســیه بهعنوان
بزرگترین دارندگان ذخایــر گاز جهان میتوانند با هم
در این بخش (گاز) همکاری کنند و امروز پیشنهادهای
خوبی در این زمینه ارائه شــد ،ادامــه داد :ایران با توجه
به زیرســاختهای موجود آمادگی خود را برای تجارت و
سوآپ گاز از روسیه به ایران و دیگر کشورهای همسایه
اعالم کرده است.
وزیــر نفت با بیان اینکه همچنین پیشــنهادهایی در
زمینه تبدیــل گاز به الانجی و صــادرات در قالب آن
هم ارائه شد ،گفت :تصمیمهای خوبی در زمینه تجارت
گاز اتخاذ شــده اســت کــه میتواند ســبب تحول در
منطقه شود.

اســتفاده از توان شــرکتهای روسی در
بخش باالدست نفت
اوجی با اشــاره به اینکه هر دو کشور ایران و روسیه
تحریم هستند که میتوانند از این فرصت استفاده کنند و
آن دسته از شرکتهای روسی که با شرکتهای اروپایی
و آمریــکا همکاری ندارند میتوانند بــا ایران همکاری
داشــته باشند ،تصریح کرد :مقرر شد از توان شرکتهای
روس در بخش باالدســت و توســعه میدانهای نفتی
و ســاخت تجهیــزات و انتقال فناوری اســتفاده کنیم،
همچنین شــرکتهای دو کشــور میتوانند با تأسیس
کارخانه مشــترک در ایران و تولیــد تجهیزات افزون بر
استفاده در ایران ،آن را صادر کنند.
وی درباره توافــق در دیگر بخشهای اقتصادی هم
گفت :در بخش کشــاورزی توافقهای خوبی انجام شده
است .همچنین شــرکتهای مختلف روس پروژههای
پرشماری در زمینه نیروگاهی تعریف کردند؛ خوشبختانه
در زمینه تأمین منابع مالی که مورد تأکید دســتگاههای
مختلف کشور است به توافقهای خوبی دست یافتیم.
رئیس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و روسیه اظهار
امیدواری کرد مذاکره با شــرکتهای روسی به امضای

نفت سنگین ایران ارزانتر شد
با میانگین قیمت  ۴۰دالر و  ۷۷ســنت در سال ۲۰۲۰
رسید.
ارزش سبد نفتی اوپک ماه میالدی گذشته تحت تاثیر
کاهش شــاخص  های قیمت مرتبط ،برای دومین ماه
متوالی کاهش داشت .ارزش سبد نفتی اوپک در دسامبر
پنج دالر و  ۹۹ســنت معادل  ۷.۵درصد در مقایســه با

نوامبــر کاهش پیدا کرد و به  ۷۴دالر و  ۳۸ســنت در
هر بشکه رســید .با این حال میانگین ارزش سبد نفتی
اوپک در ســال  ۲۰۲۱به  ۶۹دالر و  ۸۹ســنت در هر
بشکه رسید که  ۲۸دالر و  ۴۲سنت معادل  ۶۸.۵درصد
افزایش در مقایسه با  ۴۱دالر و  ۴۷سنت در سال ۲۰۲۰
داشت.

قــرارداد و تأمین منابــع مالی در بخشهــای مختلف
اقتصادی کشور منجر شود.
همکاریهای نفتی ایران و روســیه توسعه
مییابد
طبق اعالم وزارت نفت ،سه شــنبه شب جواد اوجی،
وزیر نفت و نیکالی شــولگینوف ،وزیر انرژی روســیه
درباره راههای گسترش مناســبات اقتصادی ،رفع موانع
بانکی ،گمرکی و زیرســاختی ،تقویت همکاری تهران و
مســکو در حوزه نفت و انرژی و سرمایهگذاری مشترک
در طرحهای زیربنایی انرژی رایزنی و گفتوگو کردند.
وزیر نفــت در دیــدار با الکســاندر نــواک ،معاون
نخستوزیر روســیه تقویت همکاری ایران و روسیه در
قالــب ائتالف اوپکپالس با هدف تأمین منافع و تنظیم
بــازار انرژی ،تأمیــن نیازمندیهــای متقابل ،همکاری
منطقــهای در انتقــال گاز ایران به پاکســتان و هند با
مشارکت شرکتهای روسی ،بومیسازی تجهیزات نفت
در ایران ،همــکاری در حوزه الانجی ،انتقال فناوری و
سرمایهگذاری مشترک را بررسی کردند.
وزیــر نفــت و رئیس ایرانی کمیســیون مشــترک
اقتصــادی ایران و روســیه پــس از این نشســتها از
در دســتور کار قــرار گرفتــن توســعه همکاریهای
دو کشور در استخراج نفت و گاز خبر داد.
اوجــی با بیــان اینکــه توافقهای خوبــی در حوزه
همکاریهای نفت و انرژی بهدســت آمده است ،تصریح
کرد :مذاکــرات خوبی برای همگرایــی اقتصادی ،رفع
موانع ،سرمایهگذاری مشــترک و توسعه همکاریهای
حوزه نفت و انرژی با طرف روس بهدست آمده است.
کمیسیون مشــترک اقتصادی ایران و روسیه تاکنون
 ۱۵دور در تهران و مسکو برگزار شده است .کارگروههای
زیرمجموعه کمیسیون مشــترک اقتصادی دو کشور ،از
جملــه کارگروههای بانکی و مالی ،حملونقل ،تجارت و
بازرگانی ،صنایع ،کشــاورزی ،فناوری ،بهداشت ،مسکن
و گمرک در دو ســال اخیر ،نشســتهای مشــترکی را
بهصورت برخط برگزار و پیشنویس ســند شانزدهمین
نشست را آماده کردهاند.
طبق گزارش منابع ثانویه ،تولید نفت اوپک متشکل
از  ۱۳کشور در دسامبر به  ۲۷.۸۸میلیون بشکه در روز
رسید که  ۰.۱۷میلیون بشکه در روز در مقایسه با نوامبر
افزایش داشت .تولید نفت عمدتا در عربستان سعودی،
آنگوال ،عراق و امــارات متحده عربی افزایش پیدا کرد
اما در لیبی و نیجریه کاهش داشــت .تولید نفت ایران
هشت هزار بشکه در روز در دسامبر نسبت به ماه پیش
از آن رشــد کرد و از  ۲.۴۷۰میلیون بشــکه در روز به
 ۲.۴۷۸میلیون بشکه در روز رسید.
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سازمان لیگ فوتبال:

باشگاه فجر سپاسی ،زمین جایگزین ورزشگاه حافظیه را تعیین کند
ایرنا :رییس ســازمان لیگ فدراسیون فوتبال با
ارسال نامهای به باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز
اعالم کرد که این باشگاه برای ادامه مسابقات در
دور برگشــت لیگ برتر ،زمین جایگزین به جای
ورزشگاه حافظیه شیراز تعیین کند.
در این نامه که چهارشنبه  ۲۹دی  ۱۴۰۰تصویر
آن در اختیــار ایرنا قرار گرفت آمده اســت :پیرو
مشــکالت پی در پی ناشی از ورزشگاه خانگی آن
باشگاه (حافظیه شیراز) خصوصا مشکالت چمن و
فضاهای مرتبط با اجرای مسابقات ،ضروری است
برای مسابقات پیش رو در نیم فصل دوم ورزشگاه
جایگزین و واجد شرایط را اعالم کنید.
حیــدر بهاروند افــزود :بدیهی اســت نظر به
عدم تامین زیر ساخت الزم و عدم مرغوبیت چمن
آن باشــگاه ،تا اطالع ثانوی برگزاری مســابقات
لیگ برتر در ورزشــگاه حافظیه شیراز امکان پذیر
نمی   باشد.
امیرحســین جوانی سرپرست تیم فجر سپاسی
چهارشــنبه به خبرنــگار ایرنا گفت :قرار اســت
با مدیران باشگاه جلسه ای بر گزار شود و در این باره
تصمیم بگیریم.
از آغاز مســابقات لیگ برتر مریبان و بازیکنان
تیــم های مختلف از زمین نامناســب ورزشــگاه
حافظیه به شدت انتقاد کردند تا بهانه خوبی برای
نتیجه نگرفتن شود هر چند واقعا ورزشگاه حافظیه
نامناسب است.

پــس از صعود تیم فجر به لیــگ برتر فوتبال،
مسئوالن سازمان لیگ فدراســیون فوتبال بارها
از ورزشــگاه حافظیه دیدن کردند و ایرادهایی هم
گرفتنــد کــه اداره کل ورزش و جوانان فارس در
این زمینه دســت به کار شــد و آنچه را مورد نظر
سازمان لیگ بود برطرف کرد و سرانجام سازمان
لیگ این ورزشــگاه را برای انجام بازی های لیگ
برتر تایید کرد اما هم اینک نامه نوشــته است که
این ورزشــگاه نمی تواند میزبــان تیم ها در دور
برگشت باشد.

ورزشگاه پارس شاید برای وقتی دیگر
ورزشگاه پارس شیراز که پس از افتتاح در سال
 ۹۶تاکنون ســه بار زیر کشت رفته و جواب نداده
اســت هم اینک نیز زیر کشــت است و بر اساس
تصاویــر دریافتی از این ورزشــگاه می توان گفت
به نظر نمی رســد که برای لیگ برتر آماده شود و
حداقل یک ســال زمان می برد تا چمن آماده شود
مشروط به اینکه واقعا پیمانکار کار اساسی کرده باشد
زیرا برخی از نقاط زمین به علت سرما دارای چمن
نامناسب شده و به گفته دست اندرکاران ،پیمانکار

باید پاسخگو باشد ،پیمانکاری که اداره کل ورزش
و جوانان فارس پس از بازدید از کارهای گذشــته
اش در شــهرهای دیگر ،در نهایت کشــت چمن
نفرین شــده ورزشگاه پارس را به او واگذار کردند.
دیدار تیم های فجر شــهید سپاســی شــیراز و
نســاجی مازندران از هفته شانزدهم مسابقات لیگ
برتر دوشنبه چهارم بهمن ماه در ورزشگاه حافظیه
بر گزار می شود و سپس لیگ برتر به مدت  ۲۰روز
تعطیل می شود.
هم اینک در پایــان نیم فصل فوتبال برتر تیم
اســتقالل تهران بــا  ۳۵امتیاز بدون شکســت و
با داشــتن بهترین خط دفاع و حمله صدرنشــین
اســت ،تیم پرســپولیس با  ۳۲امتیــاز دوم و تیم
سپاهان اصفهان هم با  ۲۹امتیاز سوم است.
تیم نســاجی مازندران با  ۲۰امتیاز در رده نهم
جــای دارد و تیم فجر هم با  ۱۲امتیاز ســیزدهم
است و خطر سقوط این تیم را تهدید می کند.
تیم نســاجی مازنــدران هم با مشــکل زمین
مواجه اســت و دیدار های خانگی خود را تاکنون
در شــهرهای دیگر برگزار کرده است ،که این درد
به فجر سپاسی هم رسید.
در مسابقات فوتبال برتر باشگاه های ایران جام
خلیج فارس  ۱۶تیم شــرکت دارند و پس از انجام
 ۳۰بــازی قهرمان لیگ برتر دوره بیســت و یکم
مشخص خواهد شــد و دو تیم انتهای جدول هم
راهی دسته یک می شوند.

هافبک فجرسپاسی :وضعیت جدول را تغییر میدهیم
ایسنا :هافبک تهرانی تیم فجرسپاسی شیراز نسبت به تغییر وضعیت
این تیم در جدول رده بندی با شروع نیم فصل دوم ،ابراز امیدواری کرد.
عرفان معصومی درباره شــرایط تیم در نیم فصل نخســت به ایسنا
گفــت :ما از جایگاه و نتایجی که برای تیم فجرسپاســی در نیم فصل
نخســت رقم خورد ،راضی نیســتیم و میدانیم که این نتایج در شان
هواداران ما نیســت .اما تمام تالشمان را میکنیم که در نیمفصل دوم
شرایط خیلی بهتری داشته باشیم و نتایج بهتری بگیریم تا جایگاه این
تیم را به آن چیزی که در شأن نام تیم فجر و شهر شیراز است برسانیم.
معصومی این افت در نتیجه گیری را به چند موضوع مرتبط دانست
و گفت :نخســتین دلیل ،کیفیت نامناسب زمین ما در بازیهای خانگی
است .متاسفانه ما در هیچ یک از بازیهای خانگی نتوانستیم به پیروزی
برسیم که دلیل اصلی آن کیفیت بد زمین حافظیه بوده است .دو بردی
هم که داشــتیم در خارج از خانه رقم خورده و این نشــان می دهد که

روی زمیــن های خوب ،بهتر بازی می کنیــم .عامل دوم ،مصدومیت
بعضــی بازیکنان ماســت که هم ابتدای فصل و هــم در طول فصل،
نفرات مهممان را از دست دادیم و جای خالی شان به شدت حس شد.
وی افــزود :امیــدوارم هرچه زودتر همگی ایــن مصدومان به تیم
برگردند و در نقل و انتقاالت نیم فصل هم با نظر کادر فنی بتوانیم چند
مهره خوب جذب کنیم .اگر این اتفاقات رخ دهد ،می توانیم نتایج خیلی
خوبی بگیریم و جایگاه تیم را ارتقا دهیم.
این بازیکن  ۲۵ســاله درباره کیفیت مســابقات لیگ برتر در فصل
جــاری گفت :به اعتقاد مــن کیفیت بازی های لیگ برتر نســبت به
فصلهای گذشته پایین آمده که یکی از دالیلش نبودن بازیکنان ستاره
و خالق است .بازیکنانی که بتوانند کار را دربیاورند و نتیجه بازی ها را
عوض کنند ،در تیم ها کم شده اند.
معصومی ادامه داد :یک علت دیگر هم همین زمین های بی کیفیت

قطعی شدن حضور  ۹فرنگی کار فارس در جام تختی

ایسنا :فرنگی کاران فارس در مسابقات انتخابی جام تختی خوش درخشید و حضور
 ۹کشتیگیر از این استان در مسابقات جام تختی قطعی شد.
رقابتهای کشــتی فرنگی انتخابی جام تختی گرامیداشــت سپهبد شهید حاج
قاسم سلیمانی به عنوان دومین مرحله از چرخه انتخابی تیم ملی طی روزهای  ۲۶و
 ۲۷دی ماه در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد .سه نفر نخست این مسابقات در
هــر وزن ،مجوز حضور در این رقابتها را کســب کردند که در بین نفرات انتخاب
شده ،نام  ۹فرنگی کار فارسی به چشم می خورد.
محمدهادی شعبانی در وزن  ۵۵کیلوگرم ،علیرضا کارگر ،محمدمهدی کشتکار
و علی گوران در وزن  ۶۳کیلوگرم ،ایمان داوودی در وزن  ۶۷کیلوگرم ،محمدرضا
رســتمی در وزن  ۷۲کیلوگرم ،حمیدرضا جعفــری در وزن  ۷۷کیلوگرم ،علیرضا
غفاری در وزن  ۸۷کیلوگرم و حســین شکری در وزن  ۹۷کیلوگرم ،فرنگی کارانی
هستند که از استان فارس مجوز حضور در جام تختی را کسب کرده اند.
به گزارش ایســنا ،رقابت های بین المللی کشــتی جام تختی اسفندماه برگزار
خواهد شد.

خطر سقوط
در کمین نمایندگان دسته سومی فوتبال فارس

ایسنا :نمایندگان استان فارس در لیگ دسته سوم فوتبال کشور ،وضعیت مناسبی
نداشته و خطر حذف از این رقابتها و سقوط به لیگ استانی آنها را تهدید میکند.
اســتان فارس صاحب سه تیم در لیگ ســه فوتبال کشور است ،تیم های عقاب
شیراز ،پرسپولیس شیراز و شایان دیزل کوار که هر سه در گروه پنجم این رقابتها
قرار دارند در هفته دهم مجموعا سه امتیاز کسب کردند که همه این امتیازها سهم
نماینده کوار بود .تیم شــایان دیزل در زمین خود موفق شــد با سه گل بر تیم ته
جدولی اتحاد نیک شهر غلبه کند و با کسب  ۱۱امتیاز از هشت بازی در رتبه هشتم
جدول دوازده تیمی رقابت ها بایستد.
اما تیم عقاب که به اســتان کرمان و شهرستان جیرفت رفته بود ،در مقابل تیم
شــهید زحمتکشان این شهر با یک گل تن به شکست داد و با  ۱۲امتیاز از  ۹بازی
در رتبه ششم جدول قرار گرفت.
تیم پرسپولیس شیراز هم که در خانه خود میزبان یکی از مدعیان صعود بود ،تن
به شکســت داد تا از نزدیک شدن به تیم های صدر جدولی محروم شود .این تیم
در شــیراز به مصاف فوالد هرمزگان رفت و با نتیجه دو بر یک تن به شکست داد.
پرسپولیس هم با کسب تنها  ۱۲امتیاز از  ۸بازی در رتبه هفتم جدول قرار دارد.
در جدول رده بندی تیم یزد لوله با  ۲۱امتیاز از هشــت بازی صدرنشــین است
و دو تیــم هرمزگانی فوالد و هرنگ جوان بســتک ،هر دو با  ۱۹امتیاز از  ۹بازی
دوم و سوم هستند.
هفته یازدهم رقابت های این گروه ،روز پنجشنبه  ۳۰دی برگزار خواهد شد .در
این روز تیم عقاب از ساعت  ۱۴در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز میزبان تیم ضربه
آزاد نقش جهان اســت .شایان دیزل در ورزشگاه شهید نصیری شهر یزد به مصاف
تیم صدرنشــین یزدلوله خواهد رفت و تیم پرســپولیس شیراز به استان سیستان و
بلوچستان می رود تا در ورزشگاه شــهید صغیرا نیکشهر ،به مصاف تیم اتحاد این
شهرستان برود.
نکته خطرناک برای نمایندگان اســتان فارس این اســت که طبق قوانین لیگ
دسته ســوم ،بازی ها فقط در یک دور برگزار می شود .یعنی مسابقات این تیم ها
پایین گروه های
تنها سه هفته دیگر ادامه دارد و تیم هایی که در رتبه های ششم به ِ
پنج گانه قرار بگیرند ،به رقابت های لیگ استانی در فصل آینده سقوط خواهند کرد!
تیم های ســوم ،چهارم و پنجم هر گروه ،فصل آینده را نیز در این دســته سپری
خواهند کرد و تیم های اول و دوم به مرحله دوم رقابت ها صعود می کنند.
مرحله دوم مســابقات نیز باحضور ۱۰تیــم صعود کننده از مرحله اول ،به عالوه
تیم های باقیمانده از مسابقات مرحله دوم فصل قبل ،و همچنین تیم های سقوط
کننده از لیگ دســته دوم فصل قبل(جم ًعا ۳۰تیم) در ۳گروه ۱۰تیمی و به صورت
رفت و برگشت برگزار خواهد شد.

می تواند باشــد .در مسابقات لیگ برتر فقط زمین ما نیست که کیفیت
خوبی ندارد و چند تیم دیگر هم هستند که زمین های نامناسبی دارند.
متاســفانه این اتفاق در فوتبــال ایران افتاده که از لحــاظ امکانات و
سختافزاری واقع ًا مشکل داریم و این موضوع تاثیر منفی زیادی روی
سطح مسابقات داشته است.
این بازیکن فجر شهید سپاســی شیراز گفت :امیدوارم هرچه زودتر
ورزشــگاهها به روی هواداران باز شــود و بتوانیم هر چه زودتر آنها را
کنارمــان ببینیم .به حمایت هواداران به شــدت نیاز داریم .همین حاال
هم که ورزشــگاه ها هنوز باز نشــده ،بیرون از ورزشــگاه خیلی ما را
حمایــت میکنند و همین طور در فضای مجازی به ما محبت دارند که
اینها همگی روحیه بخش اســت .مســلما اگر این حمایت ها را هنگام
بازی در داخل ورزشــگاه داشته باشــیم ،انگیزه خاصی به ما می دهد
و می تواند در نیم فصل دوم کمک زیادی به ما بکند.

سرمربی تیم فوتبال فجر:

11

اسامی بازیکنان مورد نیاز را به باشگاه اعالم کردم

ایرنــا :ســرمربی تیم فوتبال فجر شــهید سپاســی شــیراز با بیــان اینکه برای نیــم فصل دوم
لیگ برتر راهی نداریم به غیر از تقویت تیم ،گفت :اســامی بازیکنان مورد نیاز در پســت های مختلف
را به باشگاه اعالم کرده ام.
علی اصغر کالنتری چهارشــنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا ،افزود :از ابتدای فصل باید این کار را
می کردیم اما بر اساس بضاعت مالی که باشگاه داشت تیم را بستیم.
وی اضافه کرد :گرفتن بازیکنان خوب در نیم فصل کار سختی است ،با این حال قرار است باشگاه
فجر با بازیکنان مورد نیاز و باشگاه های آنها وارد مذاکره شود.
کالنتری بیان کرد :اگر چند امتیاز از بابت داوری متضرر نشده بودیم هم اینک جایگاه خوبی داشتیم
و حرف و حدیثی هم باقی نمی ماند.
وی گفت :فعال تمام تمرکز خود را روی بازی با نســاجی مازندران گذاشته ایم تا بازیکنان را از نظر
روحی و روانی آماده این بازی سخت کنیم.
ســرمربی تیم فجر اظهار داشــت :پس از بازی با نســاجی بــه مدت  ۲۰روز مســابقات تعطیل
می شود و ما نیز پس از اینکه چند روز به بازیکنان استراحت دادیم تمرینات را از سر خواهیم گرفت تا
خود را برای بازی های دور برگشت که به مراتب سخت تر است آماده کنیم.
اجازه بازی در ورزشگاه حافظیه نداریم
کالنتری افزود :سازمان لیگ فدراسیون فوتبال به باشگاه فجر نامه زده است که پس از انجام بازی
با نســاجی مازندران نمی توانید میزبان بازی ها در ورزشگاه حافظیه شیراز باشید که در این رابطه قرار
است دست اندرکاران باشگاه فجر تصمیم بگیرند که به کدام شهر برویم و بازی کنیم.
از آغاز مسابقات لیگ برتر مریبان و بازیکنان تیم های مختلف از زمین نامناسب ورزشگاه حافظیه
به شــدت انتقاد کردند تا بهانه خوبی برای نتیجه نگرفتن شــود هر چند واقعا ورزشــگاه حافظیه هم
نامناسب است.

رقابتهای بدمینتون جام فجر در شیراز برگزار میشود

ایسنا :سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان فارس اعالم کرد که دومین دوره سری جوانان
و سی امین دوره مسابقات بین المللی بزرگساالن بدمینتون جام فجر ایران به میزبانی شیراز در سالن
شهید دستغیب شیراز برگزار می شود.
حیدر صفرپور چهارشــنبه  ۲۹دی به خبرنگاران گفت :با پیگیریهای انجام شــده با استانداری
فارس و جلســات متعدد با ستاد کرونا ،سالن شهید آیتا ...دســتغیب شیراز که به عنوان بیمارستان
پشــتیبان در اختیار دانشگاه علوم پزشکی بود ،با هدف میزبانی رقابتهای بدمینتون فجر ،به ورزش
و جوانان فارس تحویل شــده اســت .او با اشاره به اینکه شرایط میزبانی شــیراز نیز طی جلسهای
با حضور معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و رئیس فدراسیون بدمینتون ،بررسی
شد ،گفت :از نظر رئیس فدراسیون ،شیراز شرایط میزبانی این رویداد مهم ورزشی را دارد.
سرپرســت اداره کل ورزش و جوانــان فــارس ضمــن یــادآوری اینکه رقابتهای یاد شــده،
نیمه بهمن ماه در شیراز برگزار خواهد شد ،خاطرنشان کرد که این رقابتها در تقویم جهانی ثبت شده
و امتیاز رنکینگ المپیک را دارد.
رئیس فدراسیون بدمینتون نیز گفت ۲۰ :کشور ارمنستان ،استرالیا ،آذربایجان ،بلژیک ،بلغارستان،
کانادا ،هند ،قزاقستان ،مالزی ،مالت ،پرتغال ،اسلواکی ،اوکراین ،اسپانیا ،هنگکنگ ،روسیه ،اندونزی،
سوئیس ،عراق و ایران برای شرکت در این مسابقات اعالم آمادگی کردهاند.
محمدرضا پویا افزود :موســی ناشید دبیرکل فدراسیون آســیا بدمینتون ،علی واجد رئیس کمیته
توسعه آسیا و تاناباالن رئیس اجرایی آسیا به عنوان میهمان ویژه این مسابقات خواهند بود.
پویــا با بیان اینکه مســابقات بین المللــی بدمینتون جام فجر با حضور  ۱۶۹ورزشــکار از  ۱۸تا
 ۲۲بهمن در شــیراز برگزار میشــود ،خاطرنشــان کرد ۱۳ :تا  ۱۶بهمن نیز دومین دوره مسابقات
بین المللی سریز جوانان با حضور  ۵کشور ارمنستان ،آذربایجان ،هند ،عراق و ایران در شیراز برگزار
خواهد شد.

فقر گل زنی در نیم فصل لیگ برتر فوتبال دوره بیست و یکم و چرایی آن
ایرنا :نیم فصل نخســت لیگ برتر فوتبال دوره بیست و یکم با انجام  ۲۴۰بازی
پایان یافت اما آنچه که در این دوره کامال مشهود بود فقرگل زنی نسبت به دوره مشابه
گذشته است و کمتر شاهد بازی  های جذاب و تماشاگر پسند بودیم.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،در لیگ دوره  ۲۱کال  ۲۰۹گل از خط دروازه   ها گذشت اما
در دوره بیستم  ۲۴۲گل به ثمر رسیده بود که با افت حدود  ۱۴درصدی مواجه بوده ایم
در حالی که باید شاهد پیشرفت بازیها و زدن گل   های بیشتر باشیم که اینگونه نشد.
همچنیــن در ایــن نیــم فصل گادوین منشــا از تیــم مس رفســنجان با زدن
هشــت گل در صدر جدول گلزنان قرار گرفت در حالی که در دوره بیســتم ســجاد
شــهباززاده از ســپاهان  ۱۲گل در نیــم فصــل بــه ثمر رســانده بود کــه حدود
 ۳۶در صد نسبت به مدت مشابه گذشته افت داشته است.
حلقه مفقوه فوتبال ایران
هرچند در فوتبال امروز دنیا مرســوم شــده که تیم   ها ابتدا ساختار دفاعی خود را
مســتحکم کنند تا کمتر گل بخورند اما در فاز تهاجمی   هم تدابیری اندیشــه اند که
بازی  ها جذاب ،تماشــاگر پســندُ ،پرگل و ُپر از موفقیت باشد که در سطح اول فوتبال
ایران این امر به صورت حلقه مفقوده درآمده اســت .نبودن ثبات در نیکمت مربیان و
حتی مدیران باشــگاه   ها دست و پای آنها را بسته و محافظه کار شده اند برای همین
هم آنها می   آیند که نبازند و به یک مساوی چه در خانه خود و چه در خانه حریف قانع
هستند و سخت نتیجه گرا شده اند.
تغییرات زیاد روی نیمکت مربیان
در این نیم فصل در برخی از تیم   ها شاهد تغییرات زیادی در کادر فنی بوده ایم و
حتی تیم   هایی هستند که تاکنون سه بار مربی عوض کردهاند که این امر کارساز نبوده
است .برخی کارشناسان و مربیان فوتبال بر این باور هستند که نبود بازیکن خالق که
بتواند نتایج بازی  ها را رقم بزند ،نبود   هافبک   های بازی ساز ،کمبود مهاجمان گل زن و
 ۶دانگ ،نبودن تماشاگران و وجود زمین   های نامناسب از جمله مواردی بوده است که
در سطح اول فوتبال ایران موجب فقرگل زنی شده است.
گل زدن یک هنر ذاتی است که کمتر در فوتبال ایران دیده می   شود
پیشکســوت و مربی سابق تیم   های فارس می   گوید :گل زنی یک هنر ذاتی است
و یــک عده از بازیکنان با مهارت خود ســلطان  ۱۸قدم بودند و هر توپی که می   آمد
تبدیل بــه گل می   کردند که می   توان بــه زندهیادان صفر    ایرانپاک و غالمحســین
مظلومی   همچنین پرویز مظلومی ،حسین کالنی ،فرشــاد پیوس   ،هادی نراقی ،غفور
جهانی و رضا عنایتی اشاره کرد که هم اینک در فوتبال ایران کمتر دیده می   شود.
اصغراکبری گفت :همچنین بازیکنانی نظیر نوری خدایاری ،حســن روشن ،خداداد
عزیزی ،هم گلزن بودند و گل ســاز امــا برخی از بازیکنان هــم مانند علی دایی با
تمرین   های و ســخت و داشــتن پشــتکارتبدیل به یک گلزن  ۶دانگ می   شــدند.
وی اضافه کرد :در لیگ برتر تیم   هایی نظیر اســتقالل ،پرسپولیس ،سپاهان ،فوالد
خوزستان ،گل گهر سیرجان ،مس رفسنجان و آلومینیوم اراک با برنامه و تاکتیک کار
می   کنند و موفق تر ازسایر تیم   ها هستند.
بازیکن اسبق تیم برق شیراز افزود :فوتبال زمانی پویا و تماشاگرپسند می   شود که
تعداد پاس   ها با ســرعت باال و زیاد باشد و با داشتن بازیکن خالق ،کارهای گروهی
و ترکیبــی در جناحین و عمق دفــاع حریف انجام دهیم که در صورت تحقق این امر
اینگونه تیم   ها موفق تر هستند.
اکبری که به عنوان مربی تیم قشــقایی و مرصاد شــیراز تیم   های پرسپولیس و
استقالل تهران را شکست داده است ،افزود :از سویی دیگر تیم   های خوب همیشه در
یک ســوم دفاعی حریف ،پرس و توپ گیری می   کنند و بعد به گل می   رسند که تنها
چند تیم انگشت شمار در لیگ برتر ایران این کار تاکتیکی را خوب انجام می   دهند.
نقش مدیران و مریبان باشگا ه   ها
اکبــری نقش مدیران و مربیان باشــگاه   ها در انجام فوتبال زیبا و شــناور را مهم
دانست و افزود :به عنوان مثال مصطفی آجورلو در تیم استقالل به عنوان مدیر عامل
پس از ســال   ها در تیم آرامش حکمفرما کرده و با اســتفاده از یک سرمربی جوان به
نام مجیدی و یک مربی با دانش ایتالیایی از استقالل تیمی   ساخته که در صدر جدول
بدون باخت قرار دارد و بهترین خط دفاع و بهترین خط حمله را هم در اختیار دارد.

وی اضافه کرد :در نیم فصل دوم لیگ برتر به مراتب کار ســخت تر می   شود زیرا
تیم   ها از یکدیگر شناخت بیشتری پیدا کرده اند ضمن اینکه در نیم فصل نخست شاهد
بازی   های جذابی نبودیم.
اکبری که ســابقه دعوت شــدن به تیم ملی را دارد ،ادامــه داد :زمانی لیگ برتر
پویا می   شــود که بر  روی تیم   های پایه کار اصولی شود و آن وقت در تیم ملی شاهد
بازیکنانی خواهیم بود که از دل لیگ بیرون آمدند اما هم اینک ترکیب اصلی تیم ملی
ایران را بازیکنان شــاغل در لیگ   های خارجی تشکیل می   دهند و معلوم می   شود که
خوب کار نکرده ایم.
مدیران باشــگاه   ها به جای کارهای فرهنگی درگیر چســبیدن به
پست هستند
همچنین پیشکسوت و مربی فوتبال فارس به خبرنگار ایرنا گفت :امروز مشکالت
اقتصادی ،فرهنگی و معنوی کشورمان جامعه را تحت تاثیر قرار داده و مقوله ورزش و
به   ویژه فوتبال هم از این قاعده جدا نیست.
جشمید غدیری ادامه داد :یک مربی فوتبال حداقل سه میلیارد تومان درآمد ساالنه
خود را از حرفه مربیگری فوتبال بدســت می   آورد و مدیران باشگاه   ها بجای کارهای
فرهنگــی و معنوی درگیر منابع مالی و گرفتن پســت و قدرت هســتند و احتیاط در
سرلوحه کار آنها قرار دارد.
وی گفت :ترس از عدم نتیجه گیری ،مدیران باشــگاه   ها را در حیطه غوغاساالری
و تنش و چالش انداخته و همینطور مربیان بخاطر وحشــت از اخراج و دور شــدن از
قراردادهای نســبتا کالن دست به کارهای بنیادی و ریشه ای نمی   زنند و تنها با دادن
بیانیه و حضور در شــبکه   های اجتماعی به یکدیگر می   تازند و یا نیمکت مربیان شده
محل اعتــراض به نحوه قضاوت و گرفتن کارت   های زرد و قرمز ضمن اینکه در نیم
فصل دوم این تنش   ها و درگیری  ها هم شدت بیشتری خواهد گرفت.
غدیری اضافه کرد :در لیگ برتر ایران تعدادی مربی خوب هم وجود دارد که فقط
به  دنبال ارتقای فنی تیم خود هستند از این رو فوتبال تهاجمی   تبدیل به فوتبال تدافعی
و پالن اول گل نخوردن می   شود و در فاز حمله هم به دنبال اتفاق و اشتباه حریفان و
زدن ضربات ایستگاهی هستند.
عدم حضور تماشاگران ،دگرگون شدن ساختار باشگاه   ها
ســرمربی تیم شایان دیزل کوار که در لیگ دسته سوم حضور دارد ،گفت :به   خاطر
ترس از شکست و اخراج ،هم مدیران و هم مربیان سطح هیجانی بازیکنانشان از سطح
اجرایشان باالتر است و تمرکز و آرامش در یک سوم حمله حریف را ندارند و همینطور
عدم حضور تماشاگران از جذابیت بازی   های تهاجمی   کاسته است.
غدیری بر این باور است که بازیکنان ایران به دلیل حضوری موفق تر و جذب شدن
به تیم   هایی همچون استقالل ،پرســپولیس ،سپاهان ،گل گهر ،تیم ملی ،کشورهای
حوزه خلیج فارس و حتی اروپا بجای اینکه شتاب فنی داشته باشند ،شتاب روانی دارند.
این پیشکســوت فوتبال در مصاحبه با ایرنا اظهار کرد :کم خوابی ،کشیدن قلیان
توســط برخی بازیکنان و شبنشینی در شــبکه   های مجازی بی تاثیر در گل نزدن و
ارایه بازی   های نازیبا نیست و به طور کلی باید ساختار فوتبال باشگاهی ایران دگرگون
شود و طرحی نو دراندازیم.
به مشکالت فوتبال ایران باید از چند منظر نگاه کنیم

بازیکــن ســابق تیم   های بــرق ،فجرسپاســی و تیم ملــی نوجوانان با اشــاره
بــه اینکه به مشــکالت فوتبال ایــران باید از چنــد منظر نگاه کنیــم در مصاحبه
بــا خبرنگارایرنــا بیــان داشــت :ابتــدا اینکــه فوتبــال مــدرن و بــه روز حتما
یک فوتبال روبه جلو و تماشاگرپسند نیست زیرا خیلی از مربیان به دنبال این هستند
کــه در ابتدا گل نخورند و با گرفتن فضا و زمان از تیم حریف ســعی در موقعیت گل
ندادن به تیم حریف دارند ،بنابراین وقتی موقعیت کمتر ایجاد شــود طبیعی است که
گل هم کمتر زده می   شود.
احسان راستی بیان کرد :دلیل دیگری که شاهد جذاب نبودن مسابقات هستیم این
است که در تیم   های لیگ برتری ما بازیکنان خالق و استعدادهای نخبه وجود ندارد.
مربی تیم نوجوانان بهمن شــیراز ادامه داد :متاســفانه مدارس فوتبال و تیم   های
پایه در امر بازیکنســازی و پرورش استعدادها خیلی ضعیف کار می   کنند و با دیدگاه
نتیجهگرایانه دســت بــه راهکارهایی می   زنند که نتیجه آن کمرنگ شــدن پرورش
بازیکنان است.
بازیکنان پایه   ها در کنترل توپ مشکل دارند
وی افزود :متاســفانه امروزه بازیکنان پایه   ها در ایران در کنترل   ها ،زاویه دریافت و
لمس اولیه توپ ناتوانند و به ندرت شاهد نخبه   ها و بازیکنان خالق گذشته هستیم.
راستی با اشاره به اینکه فوتبال جای خود را از زمین   های خاکی و خیابانها که ُپر از
استعداد بود به مدارس فوتبال داده است ،افزود :مدیران از ایجاد و تاسیس این مدارس
فقط به امر درآمدزایی آن توجه دارند و پرورش استعداد را فدای نتیجه می   کنند بنابراین
کیفیت و عیار بازیکنان ما پایین آمده است.
بازیکن ســابق تیم ملی نوجوانان ادامه داد :به عقیده من بعضی از راهکارهایی که
می   تــوان درنظر گرفت یکی مدیریت صحیح و دیگری بها دادن به مدارس فوتبال و
هزینه کردن و فراهم آوردن زیر ساخت   های مناسب و حرفه ای برای پرورش بازیکن
در مدارس فوتبال و تیم  های پایه است.
انتخاب بهترین مربیان برای تیم   های پایه
راستی گفت :انتخاب بهترین مربیان کاربلد برای تیم   های پایه ،قوی تر ظاهر شدن
در امر اســتعدادیابی و هموار کردن راه پیشرفت برای آنها ،مدیریت درست و ایجاد و
پرورش تفکر حرفه ای در بازیکنان از سنین پایه ،مدیریت ذهن و کار کردن در زمینه
روانشناسی از دیگر راهکارها برای رسیدن به فوتبال زیبا و ُپرگل است.
فقر گلزنی ناشی از نداشتن مهاجمان تمام عیار است
ورزشــینویس و مربی فوتبال هم به ایرنا گفت :فقر گلزنی ناشــی از عدم وجود
مهاجمان شــش دانگ و تمام کننده اســت که در ســالیان اخیر در لیگ ما بیشــتر
به چشــم می   خورد .محمد علیپور ادامه داد :البته گل نزدن مهاجمان نیز به نوبه خود
دالیلی نظیر کمبود اعتماد به نفس ،تکنیک ضعیف و عدم ســرعت در تصمیمگیری
دارد برای همین هم مهاجمان کنونی تیم ملی همگی از لژیونرها هستند و به ندرت
مهاجمی   از لیگ برتر به تیم ملی دعوت می   شود.
وی گفت :ضعف   هافبکها در تغذیه مناسب مهاجمان ،تاکتیک   های دفاعی اتخاذ
شده توسط مربیان ،احتیاط و محافظه کاری بیش ازحد آنها و ترس از شکست موجب
شده که شاهد فوتبال زیبا و ُپرگلی نباشیم.
ظهور ستاره   ها ،بکارگیری مربیان سطح باالی خارجی برای پایه   ها
علیپــور بیــان کرد :بایــد برای بازیکن ســازی ،زمــان و هزینه صــرف کرد و
سرمایه گذاری روی تیم   های پایه و مدارس فوتبال که نخستین نهاد سازندگی بازیکن
به حساب می   آیند ،بسیارمهم است.
وی گفت :به کارگیری مربیان خارجی سطح باال برای نونهاالن و نوجوانان و رشد
مهارت  های تکنیکی و فردی آنان به طور اصولی و قرار دادن آنان در مســیر صحیح
زندگی شخصی و ورزشی و پیشــگیری از هدر رفتن این سرمایه   ها از طریق توجه و
حمایت مادی و معنوی مســلما باعث ظهور ســتاره   های درخشان در آسمان فوتبال
ایران خواهد شد.
او ادامه داد :سرزمین ایران گنجینه ای غنی از استعداد و توانمندی   هاست که فقط
باید آنان را شناســایی و به بهترین شکل ممکن راهبری کرد ،طبیعی است زمانی که
بذری نکاریم ،هیچ محصولی نیز برداشت نخواهیم کرد.
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اکران «قهرمان» فرهادی
رضایت بخش بود

ســعید خانی با تاکید بر اینکه فیلم سینمایی «قهرمان» تا
کمتر از دو هفته آینده رو پــرده خواهد بود ،بیان کرد :تا امروز
پرفروشترین فیلم غیرکمدی ســینمای ایران« ،قهرمان» بوده
که نزدیک به ۱۱میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان در گیشه فروخته
اســت و برای من به عنوان پخشکننده رقــم قابل توجهی را
داشته است.
این تهیهکننده و پخشکننده سینما که پخش فیلم سینمایی
«قهرمان» بــه کارگردانی اصغر فرهادی را بــر عهده دارد در
گفتوگو با ایســنا بیان کرد :فیلم «قهرمان» از حوالی آبانماه
اکران خود را در ســینماهای کشــور ،در شرایطی که همچنان
کرونا ادامه داشت ،آغاز کرد.
ایــن پخشکننده افزود :این نگرانی وجود داشــت که فقط
فیلمهای کمدی ممکن اســت در این شــرایط فروش داشته
باشــند ،اما با آغاز اکران متوجه شدیم اگر فیلم
اجتماعی خوب
ِ
ساخته شود و حتی در شــرایط کرونایی روی پرده سینما برود،
میتوانند مخاطب را به سینما بکشاند و از آن استقبال شود.
وی با تاکید بر اینکه این فیلم هنوز روی پرده اســت ،اضافه
کرد« :قهرمان» تا شــروع جشنواره فیلم فجر روی پرده سینما
خواهد بود و امیدواریم کسانی که فیلم را ندیدهاند بتوانند در این
فرصت به تماشای آن بنشینند.
ســعید خانی در پایان صحبتهای خــود گفت :اکران فیلم
«قهرمــان» در ژانر اجتماعی توانســت بخشــی از مخاطب را
به ســینما بکشــاند و آنها افرادی بودند که احتمال داشت فقط
به خاطر فیلم آقای فرهادی به ســینما بروند .خوشــحالیم که
در ایام کرونا توانســتیم کمکی به چرخه اکران و سینما کنیم و
به نوعی با اکــران فیلم حتی در این شــرایط ،مخاطبان را به
سینما دعوت کنیم.

زمان برگزاری مراسم جوایز گرمی
مشخص شد

تاریخ جدید برگزاری مراســم اعطای جوایز موسیقی گرمی
که پیشتر به دلیل شیوع سویه اُمیکرون ویروس کرونا به زمان
دیگری موکول شده بود ،مشخص شد.
به گزارش ایســنا و به نقــل از رویترز ،بنا بر بیانیه شــبکه
 CBSو آکادمی ملی علوم و هنرهای ضبط ،مراســم اعطای
جوایز موســیقی گرمی در الس وگاس و در تاریخ سوم آوریل
( ۱۴فروردین) برگزار خواهد شد.
در ابتــدا قرار بود این مراســم در  ۳۱ژانویه ( ۱۱بهمن) در
لسآنجلس برگزار شــود اما این مراسم در سایه افزایش موراد
ابتال به سویه جدید ویروس کرونا به تعویق افتاد.
«ترور نــوا» کمدین ،مجــری این مراســم خواهد بود که
به صورت زنده پخش خواهد شــد .فهرســت نامزدهای جوایز
گرمی  ۲۰۲۲در ماه نوامبر اعالم شده بود.
تاکنــون چندین رویداد در ســال جدید میــادی به تعویق
افتادهانــد که از آن جمله میتوان به جوایز ســینمایی انتخاب
منتقدان ،جوایز گاورنر آکادمی اســکار و موسســه فیلم آمریکا
اشــاره کرد .همچنین برگزاری جشــنواره فیلم پالم اسپرینگز
به طور کلی لغو شد و جشــنواره ساندنس نیز به صورت کامال
آنالین برپا خواهد شد.
مراسم جوایز گرمی در ســال  ۲۰۲۱نیز به دلیل همهگیری
ویروس کرونا لغو شده بود .سال گذشته این مراسم از ماه ژانویه
به مارس موکول شد و طی آن مجموعهای بخشهای از پیش
ضبطشده در مقابل جمعیت کوچکی برگزار شد.
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چند پیشنهاد برای نمایشگاهی که مردم قیدش را زدند

منوچهر علیپور به مشــکالتی که موجب
شد بسیاری از مردم که خواهان کتاب بودند،
در روز اول برگزاری نخســتین نمایشــگاه
مجازی کتاب اصال قید درخواستهایشان
را بزنند اشاره میکند و از پیشنهادات خود ،به
ویژه ضــرورت حمایت از مصرفکننده برای
دومین دوره این رویداد میگوید.
مدیر نشر واش و نویســنده در گفتوگو
با ایســنا درخصــوص تجربههــای خود از
شرکت در نخســتین دوره نمایشگاه مجازی
کتاب و همچنین پیشــنهادهایی برای بهبود
مشکالت در دومین نمایشگاه مجازی کتاب
گفت :نمایشگاه مجازی کتاب حرکت بسیار
ارزشــمندی است چرا که همه مردم و اهالی
فرهنگ در سطح کشــور میتوانند به دنبال
کتاب مورد نیازشــان بگردنــد .در واقع این
رویداد ،از نظر دسترسی همه مردم به کتاب
کار بســیار مفید و ارزشــمندی بوده است.
در این نمایشــگاه به نوعــی عدالت رعایت
میشــود و هر فرد میتوانست بگردد و هر
کتابی را که میخواســت خیلــی راحت در
سایت بررسی ،پیدا و درخواست کند.
او در عیــن حال بیان کــرد :اما یکی از
مشکالتی که پارسال پیش آمد ،این بود که
در همان روزهای اول ،بنا به دالیلی بارهای
اضافه روی این سامانه نصب بود که موجب
شد سایت عملکرد خیلی خوبی نداشته باشد
و بســیار کند باشــد .بســیاری از مردم که
خواهان کتاب بودنــد ،در روز اول اصال قید

درخواستهایشان را زده بودند.
علیپور با یادآوری اختــاالت موجود در
سایت نخســتین نمایشــگاه مجازی کتاب
اظهار کرد :به نظر میرســد که وزارت ارشاد
میتواند حمایت بیشــتری از ناشران انجام
دهد .به نظر میرسد نرمافزارهایی را نصب
میکننــد تا اطالعات کافی نســبت به نوع
کتابها ،شیوه خرید مردم و  ...داشته باشند،
امــا میتواننــد اینها را محــدود کنند و به
یکیدو سازمان که وظیفهشان است ،بسپارند
و دیگــران هم کارهای خودشــان را انجام
دهند .مــن خبر دارم که پارســال به خاطر
این مســئله بخش اعظمی از دانشجویان در
یکیدو روز اول قید کار را زدند و عالقهای به
آن نداشــتند .اما خوب است که یک دانشجو

بیاینکــه به تهران بیاید ،از شــهر خودش
کتابهای مورد نیازش را درخواســت کند و
تحویل بگیرد.
این ناشــر همچنین به عملکرد پست در
نخســتین نمایشــگاه مجازی کتاب اشاره
کرد و گفت :کار پســت هم خــوب بود ،اما
میتوانستند عملکرد بهتری هم داشته باشند
و سریعتر بیایند و کتابها را تحویل بگیرند.
او همچنیــن بیان کــرد :فرصتی هم که
وزارت ارشاد برای ارسال کتابها به ناشران
میدهد ،به نظر کافی نیست .چون بعضی از
کتابها در همان چند روز اول تمام میشدند.
بــا توجه به اینکه وضعیت فروش ناشــران
خیلی مناســب نیســت ،تیراژهایشــان به
صورت دیجیتالی چاپ میشــود و کم است.

یدا ...کابلی :فرصت ثبت جهانی خوشنویسی را ُمفت از دست دادیم
یدا ...کابلی می گوید« :متاســفانه در کشــور ما موضوع
فرهنگ و هنر همیشه مورد بیمهری قرار دارد و مسووالن
رده باالی تصمیمگیر در این حوزه اکثرا در روزمره گی خود
غرق هســتند؛ این بیتوجهیهــا و غفلتها میتواند دلیلی
بر از دســت دادن فرصتهــای مناســب در ثبت جهانی
خوشنویسی شده باشد».
هنرمند باســابقه خوشــنویس کشــورمان حرف هایش
را اینگونــه ادامــه می دهد« :اگــر ما نتوانســتیم که هنر
خوشنویســی را ثبت جهانی کنیم و کوتاهــی کردیم ،این
موقعیت تاریخی را مفت از دست دادهایم ،در این حال نشانه
بارزی از بیکفایتی مدیران و مسئوالن ذیربط است .آنها در
این امر مهم و تاریخی کوتاهی کردهاند و چنین ارزشهای
تاریخی و فرهنگی و هنری با بیش از هزار ســال پیشــینه
درخشان تاریخی که نشانههای ملیت ما و هویت ما هست
را فراموش میکنند».
«برنامه ملی پاســداری از هنر ســنتی خوشنویســی در
ایران» که زمان قابل توجهــی از ثبت جهانی آن میگذرد
و کــم و بیش رســانهها از آن فاصلــه گرفتهاند ،همچنان
بهعنــوان رخدادی که سرنوشــت هنر خوشنویســی ایران
را در محافــل بینالمللــی دگرگــون کــرده ،اهمیت دارد.
در همین راستا خبرنگار بخش تجسمی ایسنا به گفتوگو
با یدا ...کابلی ،هنرمند خوشــنویس و عضو شــورای عالی
انجمن خوشنویســان پرداخت تا این بار این موضوع از زبان
هنرمندی پیگیری شــود که ســالها در حوزه خوشنویسی
مشغول تحقیق و پژوهش بوده است.
چرا خوشنویسی ایران ثبت جهانی نشد؟
کابلی در پاســخ به این پرســش که درباره ثبت جهانی
«برنامه ملی پاســداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران»
چه نظری دارد ،ابتدا به پیشــینه این هنر اشاره کرد و گفت:
«هنر همواره به عنوان ژرفترین گفتوگوی انســانهای
صاحب دل و فرزانه اســت و به هرحال هنر خوشنویســی
در ایران و همه کشــورهای صاحب تمــدن واقعا به عنوان
یــک هنر ملــی و ریشــهای صاحب یک تقدس اســت و
به همین دلیل هم به عنوان هنر قدسی معنا گرفته است».
او به صحبت هایش اضافه کرد« :اگر بخواهیم ریشههای
ســیر تحول و تطور هنری خوشنویسی ایران را نگاه کنیم،
به ارزشهای دیرینه و بنیادی آن خواهیم رسید؛ هم از نگاه
من به عنوان کســی که به مــوازات کار عملی در پی کار
تحقیق و پژوهش در امر زیبایی شــناختی هنر خوشنویسی
نیز بودهام و در این راســتا به مباحث بســیاری به صورت
مصاحبههای مســتند تصویری یا مطبوعاتی پرداختهام که
موجود است و هم از سوی محققان و پژوهشگران سدههای
گذشــته نیز مقاالت و تذکرههای بســیاری در این امر به
چاپ رسیده هســت ،همه گواه این هستند که کشور ایران
با داشــتن سوابق درخشــان تاریخی و چهرههای شهیر در
انواع قلمهای نســخ ،ثلث ،تعلیق ،نستعلیق و شکسته مظهر
خوشنویسی جهان محسوب میشود».
کابلی در ادامه اظهار کرد« :در بســیاری از جشنوارههای
بین المللــی همــراه بــا نمایشــگاه ها ،در دپارتمانهــای
دانشگاههای معتبر و یا جشــنوارههای داخلی و خارجی در
اروپا ،آسیا و ایالتهای مختلف فرهنگی در آمریکا و کانادا،
سخنرانیهای بسیار داشتهام و هر بار درباره تاریخچه پر   قدر
و منزلت هنر خوشنویســی ایرانی صحبت کردهام ،با ایمان
و اعتقاد راســخ بر این جایگاه که ایران مظهر خوشنویسی
جهان است .ضمن اینکه همه پژوهشگرهای بینالمللی در
چهار گوشــه جهان بر این جایگاه اعتقاد دارند و در رسالهها
و گزارش های تاریخیشان در ریشهیابی این تحول و رشد

و توسعه ،آن را بیان داشته اند».
کابلی اضافه کرد« :یکی از اسناد معتبر این دالیل ،کتاب
بسیار ارزشمن ِد محقق و پژوهشــگر نامدار ادب ،فرهنگ و
هنر معاصر بانو «ان ماری شــیمل» هست که پیرامون سیر
زیبایی شناسی و تحول و تطور خوشنویسی ایرانی در حدود
 ۵۰۰صفحه ترجمه و به چاپ رســیده اســت .این نویسنده
با بن مایههای خوشنویســی کشورهای اسالمی و بالخص
ترکیه آشــنایی کامل دارد و کتابش میتواند نشان روشنی
باشــد بر این مدعی  ...؛ حاال اگر امــروز ترکها از مهجور
ماندن موقعیتهای سیاسی ـ اجتماعی و سستی و کوتاهی
مســووالن سوءاســتفاده کردهاند و با رایزنیهای بموقع و
حمایتهای همه جانبه سیاسی کشورهای تصمیمگیر و نیز
بیمهریهای دیپلماتیکی که به هر دلیل بر ما رفته اســت،
رفتهاند و خوشنویســی را به نام خود ثبت جهانی کردهاند،
زهی درد و تاســف از اینکه توانستند این کار را انجام دهند،

امــا حقیقتش این نیســت .آنها حتی اگر ایــن جایگاه را
ثبت کرده باشــند ،اما متولیان و مسووالنشان میدانند که
این حق مســلم تاریخ و هنرمندان بزرگ ایرانی اســت که
درخشانترین آثارشــان در موزههای ترکیه موجود است و
دلیل دیگر اینکه اساتید بزرگ گذشته و حال ترکها به این
مطلب واقف هستند و در خیلی از گفتوگوها هم شاهد این
مطلب هســتیم که میدانند ایران نه تنها در خط نستعلیق
و شکســته ،بلکه در قلم نســخ و ثلث نیز صاحب جایگاهی
ویژه است».
عضو شــورای عالی انجمــن خوشنویســان همچنین
تصریــح کرد« :ما در تمام طول تاریخ هنرمندان برجســته
و بزرگی داشــتیم که تأثیرات رشــد و تحول و توســعه و
ترویج هنر خوشنویسیشــان از شــرق هنــد تا غرب مصر
بوده اســت .بنابراین یک چنیــن قلمرو عظیمی از تالش و
کوشش هنرمندان خوشنویس پیداست که چه جایگاه واال و
ارزشمندی در عرصههای بین المللی به خصوص کشورهای
اســامی داشــتهاند و حتی ما در خطوط منسوب به عربی
مثل نســخ و ثلث و محقق و ریحان هم اســتادان بســیار
برجســتهای داشتیم که آثارشان در تذکرههای معتبر آمده و
بسیار تأثیرگذار بودهاند .همچنین شرایط امروزی هنرمندان
جوان و پویا و خالق کشــور ما ،به قدری ارزشــمند است
که در جشــنوارههای بینالمللی متعدد و بالخص ا ِرسیکای
ترکیه که به ســرمایه عربستان سعودی برگزار میشود ،در
دوره گذشــته که دو سال پیش برگزار شد ،تقریبا  ۲۵درصد

از جوایــز را  ۱۲الی  ۱۳نفر از هنرمندان پویا و برجســته ما
برنده شــدند و این نشان میدهند که ما با میراث داری این
جایگاه تاریخی هنری را حفظ کردهایم».
کابلی درباره ثبت نشــدن هنر خوشنویسی ایران گفت:
«اگــر ما نتوانســتیم که هنــر خوشنویســی را ثبت کنیم
یک باخت بزرگ تاریخی است؛ اینکه نتوانسته ایم از چنین
گنجینه های معنوی که نشانههای ملیت ما و هویت ماست،
پاســداری کنیم و متاسفانه از دست می دهیم و این جایگاه
به نام کشورهای دیگر ثبت میشود».
بــرای جبران فرصت از دســت رفته چه باید
کرد؟
کابلی در ادامه گفتوگو با ایســنا ضمن اشــاره به این
نکتــه که برنامه ایران برای ثبت جهانی هنر خوشنویســی
آن طور که باید ارائه نشــده اســت ،گفــت« :به طور قطع
به یقین اگر حفظ و حراست این پروندهای که قرار بوده از آن
دفاع شود را به استادان و پژوهشگران انجمن خوشنویسان
ایران میدادند و بررسیهای نهایی را کارشناسان متخصص
و مورخین و پژوهشــگرانی که در کار هنــر و به ویژه هنر
خوشنویســی کنکاش عمیق تاریخی و مســتدل داشتهاند،
میسپاردند ،منابعی را ارائه میدادند که مورد تأیید مسئوالن
فرهنگی سازمان جهانی یونسکو قرار میگرفت و از پیشروی
نا به حق این اتفاق جلوگیری میشد ،این اتفاق نمی افتاد».
این هنرمند خوشــنویس در ادامه به این سوال که برای
جبران فرصت از دســت رفته چه باید کرد ،چنین پاسخ داد:
«بــه هر حال یکی از راههایی کــه در دنیا برای معرفی هر
پدیده به خصوص هنری وجود دارد ،این اســت که ما بدون
حمایت جدی مســووالن و متولیان در فضاهای بینالمللی
مــی توانیم کرســیها و جایگاههای جهانــی را برای این
هنر فراهــم کنیم .خب این اتفاق هم پیــش از هر چیزی
مســتلزم این اســت که مدیران فرهنگی مملکت ما بتوانند
با کشــورهای دیگر ارتباطات دیپلماتیــک برقرار کنند که
متضمن این رویدادهای بین المللی اســت تا شــاید بتوانیم
از جوانان و هنرمندان بســیار هنرمنــد و خالقمان با آثاری
درجه یک که گاهی اوقات عمر هنر و تالششــان از ســن
خودشان باالتر است این برتری را به نمایش بگذاریم».
خارجیها قدر هنر خوشنویسی ایران را بیشتر
میدانند؟
کابلی در ادامه ،نظرش دربــاره این جمله که خارجیها
قدر هنر خوشنویســی ایران را بهتــر میدانند را چنین بیان
کرد« :خیلی قابل توجه اســت کــه مطلبی به نام تحقیق و
پژوهش در امر شــرق شناســی وجود دارد و شرق شناسان
بــزرگ جهان که در ابعاد درخشــان فرهنگ و تمدن ایران
سیر میکنند ،وقتی به هنر ایران میرسند ،روی خوشنویسی
ایرانی متمرکز میشوند و این نشاندهنده توجه و ارزشهای
بنیادینی اســت که خارجیها برای هنر خوشنوسی ما اعتبار
قائل هســتند .امروز آثار هنرمندان بزرگ ما در عرصههای
بین المللی را گالریهای صاحب نام و دوستداران هنر ایران
به باالترین قیمتها خریداری میکنند و در جشــنوارهها با
جوایز بســیار باال انتخاب میکنند و دستاوردهای این عصر
زینت بخش دیوارهای بیگانگان میشود».
او همچنین در آخر اضافه کرد« :جایگاه هنر خوشنویسی
ایران در جهان شــناخته شــده اســت و با کشمکشهای
سیاسی نمیشــود این ارزش را از بین برد یا نادیده گرفت.
مثل این است که بخواهید با گِل جلوی خورشید را بگیرید.
جایگاه خوشنویسی ایران درخشان است و جایگاه هنرمندان
برجسته ایرانی خیلی رفیع است و نمی شود این ارزشها را
نادیده گرفت».

اگر وزارت ارشــاد ایــن فرصت یکهفتهای
را افزایــش دهد تا اگر کتابــی نایاب بوده یا
تمام شــده ،ناشــر فرصت بیشــتری برای
چاپ مجدد داشــته باشــد و آن را در اختیار
درخواســتکننده قرار دهد ،در این صورت،
به نظر میرسد که امسال وضعیت نمایشگاه
بهتر خواهد شد.
منوچهر علیپــور همچنین دربــاره نقاط
مغفولمانده در برگزاری نمایشــگاه مجازی
کتاب ،بــا توجه به ظرفیت فضای مجازی یا
تجربه کشــورهای دیگر با اشاره به ضرورت
حمایت از مصرفکننده گفت :وزارت ارشــاد
برای دانشــجویان ،اعضای هیأت علمی و...
مبلغ ره به صورت بن را اختصاص داده است.
این کار را برای مردم عــادی هم میتوانند
انجام دهند .باید سبد دریافت کتاب را به نوعی
گسترش دهند .امروزه فقط دانشجو یا دانشآموز
کتاب نمیخواند .سایر اقشار ممکن است حتی
بیشــتر کتاب بخوانند .وزارت ارشاد یارانهای
در این بخش هم اختصاص دهد یا بهگونهای
توده مردم را برای خرید کتاب تشــویق کند.
فضال کتاب مورد نیازشــان را تهیه میکنند،
دانشآمــوزان و دانشــجویان دنبال کتاب
هستند ،اما اگر یارانهای به عامه مردم بدهند،
باعث میشود میزان استقبال چندبرابر شود.
سال گذشته مردم از این بابت گله میکردند
که چرا وزارت ارشــاد کمکی نمیکند تا ما
بیشــتر کتاب بخریم .اگر این گســتردگی و
حمایت را بیشتر کنند ،بد نخواهد بود.

فرصتهای گردشگری فارس در تهران
معرفی میشود

ث فرهنگی ،گردشگری و صنای ع
ایسنا :سرپرست ادارهکل میرا 
دستی فارس از معرفی فرصتهای سرمایهگذاری استان در پانزدهمین
نمایشگاه بینالمللی گردشــگری و صنایع وابسته تهران ،خبر داد.
سید موید محسن نژاد چهارشنبه  ۲۹دی در گفتوگو با خبرنگاران
اظهار کرد :با توجه به ظرفیتهای بیبدیل گردشگری در فارس و
وجــود  ۱۱اثر ثبت جهانی و نزدیک به  ۳هزار اثر ثبت ملی و وجود
منابع طبیعتگردی و ظرفیتهای گردشــگری مذهبی و سالمت،
این اســتان به یکی از برترین مقاصد گردشــگری در کشور تبدیل
شده است.
او ادامه داد :پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع
وابســته تهران فرصتــی مغتنم برای معرفی ظرفیتهای اســتان
فارس در سطح ملی و بینالمللی است که در نهایت میتواند رونق
اقتصادی در تمامی حوزههای مرتبط با بخش گردشگری و صنایع
وابسته را در پی داشته باشد.
ث فرهنگی،
محســن نژاد با بیان اینکه در غرفــه ادارهکل میرا 
گردشــگری و صنایعدســتی فــارس بســتهها و فرصتهــای
سرمایهگذاری اســتان معرفی میشــود ،اضافه کرد :فرصتهای
سرمایهگذاری فرصت مناسبی برای عالقهمندان به سرمایهگذاری
در صنعت گردشــگری استان است تا کسب اطالعات الزم در این
نمایشگاه ،مقدمات حضور ســرمایهگذاران بالقوه حوزه گردشگری
فراهم شود.

دو داور ایرانی در داکا

بیستمین جشــنواره فیلم "داکا" در کشــور بنگالدش با حضور
دو چهره ایرانی در میان اعضای هیات دوران در حال پیگیری است.
به گزارش ایســنا ،در این رویداد ســینمایی زهــره زمانی یکی از
برنامه ریزان جشــنواره است که در چند سال گذشته نقش مهمی در
دعوت از تعداد زیادی از فیلمهای ایرانی به جشنواره داکا داشته است.
همچنین الهه نوبخت تهیهکننده و پخش کننده داور بخش زنان
فیلمساز اســت و نگین احمدی کارگردان زن ایرانی یکی از داوران
بخش سینمای معناگرا جشنواره فیلم داکا هستند.
امسال طیف گســتردهای از فیلمهای ایرانی در جشنواره داکا در
کشــور بنگالدش به روی پرده میروند ،در بخش مسابقه فیلمهای
آســیایی«درخت گردو» (محمد حســین مهدویان)« ،پدران» (سالم
صلواتی)« ،داستان دســتانداز» (کمال تبریزی)« ،بوتاکس» (کاوه
مظاهــری)« ،روی خط صفر» محصول مشــترک ایــران ،ژاپن و
ســنگاپور (مهرداد غفارزاده ،یوشیسماسو جیمبو) ،در بخش سینمای
جهان «میجر» (احسان عبدیپور)« ،چریکه بهرام» (فرشید قلیپور)،
«گیســوم» (نوید بهتویی)« ،آینه دار» (پویان کاظمی)« ،شــیرجه
بزرگ» (کریم لکزاده)« ،الک پشــت و حلزون» (رضا حماسی) ،در
بخش زنان فیلمساز «شهربانو» (مریم بحرالعلومی)« ،اینجا و غایب»
(فریبا چوپاننژاد)« ،آتابای» (نیکی کریمی).
در بخش فیلمهای معنوی (ســینمای معناگرا) «رویای سهراب»
(علی قویتن)« ،نان مقدس» (رحیم ذبیحی)« ،آخرین نفس» (فراز
فدائیــان)« ،آناهید» (حمیدرضا علیپــور)« ،ماجان» (فردین انصاری
نژاد)« ،ناهیــد» (صمد علیزاده)« ،وقتی گربه را کشــتم» محصول
مشترک ایران ،انگلستان و مجارستان (منصور فروزش)،
در بخش فیلمهای کودکان «پســران دریا» (افشــین هاشمی و
حسین جامی)« ،پیله و پروانه» (محمد صالحینژاد)« ،بازیگوشها»
(نادره ترکمانی)« ،سیارک» (مهدی حسینوند عالیپور)« ،یدو» (مهدی
جعفری) و در بخش فیلمهای کوتاه و مســتقل «فرانک» (مهرنوش
علیا)« ،بالــورا» (عبدالقادر خالدی)« ،آنکادر» (مرتضی میرمنتظمی)،
«پرستیژ» (زهرا آهویی)« ،سایه در مه» (لیدا صادقی) ،عزیز (مهدی
برزکی) به نمایش گذاشته میشوند.
بیســتمین جشنواره فیلم داکا از تاریخ  ۱۵تا  ۲۳ژانویه ۲۵( ۲۰۲۲
دی تا سوم بهمن) در کشور بنگالدش برگزار میشود.

