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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین بزرگداشت حافظ:

دولت انقالبی توجه ویژه به فرهنگ را در دستور کار خود دارد
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین بزرگداشت حافظ:

دولت انقالبی توجه ویژه به فرهنگ را در دستور کار خود دارد
صفد ر د وام
شـب گذشـته آئين نكوداشـت يـاد روز خواجه شـمس
الديـن حافـظ شـيرازى بـا حضـور نماينـده ولـى فقيـه
دراسـتان فـارس ،وزيـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامى،
اسـتاندار فـارس و جمعـى از اصحاب فرهنـگ و هنر
در محـل حافظيـه شـيراز برگـزار شـد.
آيـت اللـه لطـف اللـه دژكام نماينـده ولـى فقيـه در
اسـتان فـارس و امـام جمعـه شـيراز در ايـن مراسـم با
اشـاره بـه اينكـه جامعه ما همـواره به يادگيـرى و بهره
منـد شـدن از سـخن حافـظ محتـاج اسـت ،اضافـه
كـرد :هـر چه ما در شـعر حافـظ تأمل كنيـم به عرفان

دكتـر محمد هـادى ايمانيـه اسـتاندار فـارس در ادامه
ايـن نشسـت با ابـراز خشـنودى از حضـور فرهنگوران
در ايـن مراسـم اظهـار داشـت :شـیراز سـومين حـرم
اهـل بيـت(ع) در تاريـخ خويـش نـام آوران زیـادی را
پـرورده اسـت كـه بـا عنايـت باريتعالـى به اوج رسـيده
انـد و حافـظ نیـز می گویـد" هـر چـه كـردم همـه از
دولت قـرآن كـردم".
وى افـزود :دربـاور حافـظ لطـف خـدا بيشـتر از
جـرم بنـدگان اسـت و در نـگاه ايـن شـاعر مضاميـن
بلنـد انسـانى در اوج اسـت و در همـه اعصـار اقشـار
مختلـف جامعـه دوسـتدار او بـوده و هسـتند.

حافـظ بيشـتر پـى خواهيـم بـرد ،بايـد بپذيريـم كـه در
اعصـار مختلـف كشـورمان هـر موفقيتـى رخ داده
اسـت از پـى معنويـت و عرفـان بـوده اسـت ،چنانكـه
عطار نيشـابورى هم در دفاع از از ميهن شـهيد شـده
است.
وى افـزود :درانقلاب اسلامى هـم بـا تكيـه بـر
عرفـان ،انقلاب بـه پيـروزى رسـيد و شـهدا هـم بـا
تكيـه بـر عشـق ايثـار و از خودگذشـتگى كردنـد.
امـام جمعـه شـيراز ادامـه داد :در آثـار امـام خمينـى
هـم بـه ايـن مهـم توجـه شـده اسـت و حافظ همـه را
به سـر سـفره خود نشـانده و سـپس به ميـدان عرفان
و حماسـه برده اسـت.
وى افـزود :خوشـبختانه پژوهش آقـاى دكتر خالصى
و امثـال ايشـان در پژوهـش عميـق پيونـد حافـظ
و قـرآن از مصـادره كـردن حافـظ توسـط ديگـران
جلوگيـرى مـى كنـد.
آيـت اللـه دژكام تأكيـد كـرد :شايسـته اسـت در زمان
كنونـى از آثـار حافـظ بطـور گسـترده اسـتفاده شـود
چـرا كـه بـا توجـه بـه وجـود روح قـرآن در اشـعار ايـن
شـاعربزرگ بايـد از آنهـا بـراى اشـاعه ارزش هـاى
اجتماعـى اسـتفاده كامـل كنيـم.
وى افـزود :روح حافـظ بـه اوج پـرواز كـرده و هرگز در
فرقه هـاى صوفيـه نمـى گنجـد ،هـر چنـد از افـكار و
ايـده ايـن فرقه هـا باخبـر بوده اسـت.

ايمانيـه همچنيـن ابـراز اميـدوارى كـرد :در دولـت
پرتلاش كرامـت اعتبـار الزم جهـت اتمـام پـروژه باغ
مـوزه مشـاهير در جـوار حافظيـه اختصـاص يابـد.
محمدمهـدى اسـماعيلى وزيـر فرهنـگ و ارشـاد
اسلامى نيـز در ايـن نشسـت از حافـظ و سـعدى بـه
عنـوان دو شـخصيت بـارز ادبـى كشـورمان يـاد كردو
افـزود :نمـى تـوان شـخصى را پيـدا كـرد كه آثـار اين
دو بـزرگ را مطالعـه نكـرده باشـد و همه ما احساسـی
خاطـره انگيـز بـه ايـن دو شـاعر بـزرگ داشـته و
خواهيـم داشـت.
تبحـر حافـظ شـيرازى در قـرآن
و
عرفـان
وى وجـود
ّ
را موجـب موفقيـت و جاودانگـى ايـن شـاعر توصيـف
كرد و افزود :بزرگان انقالب اسلامى در كنار سـلوك
فكـرى نـگاه ويـژه اى بـه جايـگاه و آثار حافظ داشـته
اند.
وزيـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامى ادامـه داد :امـام
خمينـى ،مقـام معظـم رهبـرى و شـهيد مطهـرى
همـواره بـه جايـگاه ايـن شـاعر در گفتارهـا و آثارشـان
توجـه كـرده انـد.
اسـماعيلى بـا اشـاره به تديـن ايرانيـان و پذيرفتن دين
اسلام از سـوى آنهـا ،اضافـه كـرد :امـروز وقتـى از
جامعـه فرهنگـى ،ايرانـى صحبـت مـى كنيـم در كنار
مبانـى دينـى زبـان پارسـى حفظ شـده اسـت و هويت
واحـد ايرانيـت و اسلاميت هـم بـا رهبـرى حكيمانـه

رهبـران انقلاب اسلامى حفظ شـده اسـت.
وزيـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامى افـزود :انقلاب
اسلامى بـا حفـظ هويـت ايرانـى و اسلامى گام هاى
مؤثـر معنـوى برداشـته اسـت از اين رو دولـت انقالبى
هـم توجـه الزم بـه فرهنـگ در دسـتور كار قـرار داده
است.
وى افـزود :در كنـار توجـه بـه مطالبـات اقتصـادى
و معيشـتى بايـد بـه نمادهـاى فرهنگـى و اصحـاب
فرهنـگ و انديشـه توجـه گـردد بـا ايـن حـال بنـده
ايـن دغدغـه را همـواره در سياسـت هاى رياسـت
جمهـورى مشـاهده كـرده ام.
وى افـزود :خـاك شـيرازخاك هنـر اسـت و حضـور
بـارگاه منـور اهـل بيـت (ع) اعتدالـى زيبا در ايـن ديار
ايجـاد كـرده اسـت.
اسـماعيلى ادامـه داد :در راسـتاى توجـه بـه شـعر و
هنـر شـاعرى بنيـاد شـعر در وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسلامى ايجـاد خواهـد شـد.
وى همچنيـن بـه نمايندگـى از دولـت قـول مسـاعد
جهـت اختصـاص زميـن بـراى مركـز حافظ شناسـى
داد.
صابـر سـهرابى مديـركل فرهنـگ و ارشـاد اسلامى
فـارس نيـز در اين نشسـت با بيان اينكه زيبايى اشـعار
حافـظ بـه دليـل شـناخت او بـه زيبايى هـاى آفرينش
اسـت ،اظهـار داشـت :خواجـه اهـل راز بـا تكيـه بـر
قـرآن در مدرسـه عشـق وجـود خداونـد را بـه زيبايـى
بيـان كرده اسـت.
دكتـر محمـد رضـا خالصـى اسـتاد دانشـگاه و حافـظ
پـژوه هـم در ايـن نشسـت بـا بيـان اينكـه حافـظ از
قرن هشـتم تـا امـروز در كنـار همشـهرى فرازمندش
سـعدى شـيرازى پرمخاطـب تريـن شـاعر بـوده انـد و
همـاره بـا ديـده تقديـس نگريسـته شـده انـد.
وى افـزود :ايـن رنـد شـيرازى در همـه اشـعارش بـه
قـرآن خوانـى و قـرآن دانـى در تخلـص يـادآور شـده
اسـت.
خالصـى ادامـه داد :در شـعر حافـظ نكتـه اى وجـود
دارد و آن مكتـب شـيراز اسـت كـه از قـرن دوم و تـا
عصـر مالصـدرا درخشـان بـوده اسـت.
او در عيـن حـال اسـتمرار توجـه بـه نكوداشـت حافظ
شـيرازى و ايجاد بسـتر مناسـب حافظ پژوهـى را الزم
دانسـت و گفـت :حافـظ عصـاره فرهنـگ اسلامى،
ايرانى اسـت.
در ايـن مراسـم همچنيـن غالمرضـا كافـى شـاعر و
اسـتاد دانشـگاه بـا تفـأل بـه ديـوان خواجـه شـمس
الديـن محمد حافظ شـيرازى به شـعرخوانى پرداخت.
شـعرخوانى شـاعر معاصر هـادى فردوسـى از ديگـر
برنامه هـاى آييـن نكوداشـت حافظ شـيرازى در شـب
گذشـته بود.

شناسه آگهی1194626 :

ایران و جهان

پنجشنبه  22مهر  7 1400ربیع االول 1443

سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

من این حروف نوشتم...
در آن زمسـتان تـرس و فقـر و سـرما که سـیالب
بـاران ،بـام کاهگلـی تنهـا اتاق بـاغ بـرگ ریخته
را می کوبیـد و از هـر سـوراخی آب فـوران می کرد
فقـط یـک ظرف مانـده بود کـه از چکه هـا خالصی
می طلبیـد و آن کتـری سـیاه روئیـن بود کـه روی
ذغال هـای افروختـه اجـاق ،گرمـا می بخشـید و
امیـدی بـرای فـرار از سـرما ،نویـد چـای گرمی را
مـی داد و مادری که سـر در اشـعاری داشـت تا از
فـردای بـاغ خبر دهـد که بهـار بادام هـا را در بهار
سـرما می زنـد یـا نه!
و مـن بـه جمـع گنجشـک های نشسـته در روی
درختـان انـار خیـره نـگاه می کـردم کـه چگونه با
مـا همنوایـی می کردنـد در آن بـوران و بـاد و مادر
بـود کـه زیـر لـب می خواند:
«حافظا در کنج فقر و خلوت شب های تار
تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور»...
پـدر به قـرآن دلمشـغول بود و مـادر بـه حافظ که
از حـال بـی بـی خدابیامرز در شـیراز خبـر می داد
کـه حالـش خـوب اسـت و از غـم هجـران فرزند
فراغـت ندارد.
روزگار کودکـی مـا بـا حافـظ و قـرآن چنیـن
می گذشـت در تابـش خورشـید سـوزان میـان
گندمزارهایـی کـه نـان را روی تابـه داغ نویـد
مـی داد و در زمسـتانی کـه امیـد بـاران بـرای
شـکفتن غنچه هـا ،سـرمای نفـوذ کـرده تـا مغـز
اسـتخوان را تحمـل پذیـر می کـرد.
آن روزهـا که دیوان حافظ را با آن همه فرسـودگی
و رنـگ روزگار بـر خـود گرفتـه ،می خواندیـم کـه
بـار غـم از دل برمی داشـت تـا بـه اینـک کـه از
آن کل بـه جـزء جـزء کلمـات رسـیدیم کـه تا چه
میـزان صنایـع ادبی و عـروض و قافیـه و بدایع در
آن بـه کار رفتـه و گـوش می کنیم سـخنرانی های
بـزرگان ادبـی ایـن روزگار کـه حافظ را چـه مقام
و ُمقامی اسـت یـک فاصلـه  70سـاله را بـه خاطر
عاطـر مـی آورد کـه ای دل غافل آن همه احسـاس
از آن همـه کلمـات آتشـین کجـا شـدند در روزگار
آهـن و فـوالد کـه هنـوز بـه این سـئوال پاسـخی
داده نشـده کـه واقعـاً حافظ را با شـراب و مسـتی
سـر و کار بـوده یا بـا جهـان و هسـتی و رندی در
مسـیر عرفانـی که خاص اوسـت؟
یکـی و نـه چندیـن هـزار ،بـل میلیونهـا آدمی کـه
روح کلمـات اشـعار حافـظ بـا جانشـان رابطـه
برقـرار می کننـد بـه مناسـبت هایی هنوز هـم فال
را بـه قـال ترجیح می دهنـد و هارمونی اشـعار او را
گـوش نـواز و دلکـش فهـم می کننـد و اگـر خوب
بـه ایـن تأثیرگـذاری فکـر کنیـم حافظ را نسـبت
بـه سـایر شـعرا همیـن جایـگاه در دلهـا بـس
اسـت تا کلیت ایـن تأثیرگذاری و دلبسـتگی را در
خواننـدگان اشـعارش بـه عادتـی که از نسـلی به
نسـل دیگر انتقـال یافته فهـم کنیم و نپرسـیم که
در زمـان کدام پادشـاه بـا چه معیارهایـی حافظ را
جرأت و شـجاعت یـا ترس از عقوبت بوده اسـت.
زیـرا آنچـه در عمـل مفید افتـاده و می افتـد همین
میـزان زدودن غـم و امیدافزایـی به زندگی اسـت
کـه حافـظ را شـاخص و ممتـاز کرده اسـت.
حـال اگـر بـه مناسـبت بزرگداشـت آن بزرگمـرد
عـارف و رنـد گسـتاخ ،چکامه هـا بسـرائیم و
سـخن های سـخت و سسـت در وصـف و تمجیـد
وی بـه کار گیریـم نتوانـد خاطـر آزرده ای را
شـادمان کنـد یـا ناامیـدی را نوید وصـال دهد جز
بـاوری کـه حافـظ را در کنـار قـرآن می گـذارد تا
یکـی بـه ترمیم احساسـش کمـک کنـد و دیگری
بـاورش را قـوت بخشـد.
هنـر حافـظ نـه فقـط بـه کارگیـری الماس هـای
تـراش خـورده واژه هـا بـرای معنـی بخشـیدن به
شـکل و محتـوی در شـعر عرفانـی اسـت بلکـه
برقـرار کردن رابطه احساسـی عقالنی بـا خواننده
اسـت خواننـده ای کـه مراد خـود را طلـب می کند
و پاسـخ می شـنود کـه:
«ما نگوئیم بد و میل به ناحق نکنیم
جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است
کار بد مصلحت آنست که مطلق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نکشیم
سر حق با ورق شعبده ملحق نکنیم
شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نو شد
التفاتش به می صاف مروق نکنیم
خوش برانیم جهان در نظر راهروان
فکر اسب سیه و زین معرق نکنیم
آسمان کشتی ارباب هنر می شکند
تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید
گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
حافظ! ار خصم خطا گفت نگیریم بر او
ور به حق گفت ،جدل با سخن حق نکنیم»
اگـر هـر مکتبی را مانیفسـت یـا اصـول باورانه ای
اسـت .حافـظ را همیـن غـزل بـس اسـت کـه
دیـدگاه و نتیجـه مطالعـات و بـاور خـود را در آن
گنجانـده و هویـت و شـخصیت خـود را آشـکار
نمـوده اسـت.
گوته شـاعر معـروف آلمانی از پس سـالها مطالعه
زبـان فارسـی بـه آن جایـگاه رسـیده تـا بتوانـد
حافـظ را بـه زبـان حافـظ بخواند و به این سـخن
مانا برسـد کـه گفت و سـرود:
«ای حافـظ! اینکـه تو هنـوز ناشـناخته مانـده ای،
نشـانه بزرگی توسـت».
و در پاسـخ تردیدهـا ،اظهارنظرهـا ،نقدهـا و
پژوهش هـای حافـظ شناسـانه هیـچ کـس جـز
اد امه د  ر ستون روبرو
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رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:

مدیران به گزارشهای کمکاری و روابط ناسالم ،حساس باشند
رئیــس جمهــور صیانــت از محیــط زیســت
را از اولویتهــای کشــور دانســت و بــا
تأکیــد بــر اهمیــت آن ،گفــت :نبایــد اجــازه
داد افــراد و دســتگاههای صاحــب نفــوذ،
ســامت محیــط زیســت و مــردم را بــه
مخاطــره بیندازنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،حجــت االســام و
المســلمین ســید ابراهیــم رئیســی روز
چهارشــنبه در جلســه هیــأت دولــت بــا
تأکیــد بــر رعایــت مقــررات محیــط زیســتی
در اجــرای طرحهــا و پروژههــای صنعتــی
و تولیــدی ،و لــزوم تهیــه پیوســت زیســت
محیطــی ،اظهــار داشــت :در رعایــت
مقــررات مربــوط بــه حفــظ محیــط زیســت
ســخنگوی قــوه قضاییــه گفــت :دادگاه حکــم
پرونــده منافقیــن را صــادر کــرده اســت و
ســرکرده گروهــک منافقیــن بــه پرداخــت
حــدود  ۷۶۶۰میلیــارد تومــان در حــق
آســیب دیــدگان و کســانی کــه خســارت
مــادی و معنــوی بــه انهــا وارد شــده محکوم
شــده اســت و حکــم پرونــده الزم االجراســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از قــوه قضاییــه،
ذبیــح اهلل خداییــان در نشســت خبــری کــه
دیــروز (چهارشــنبه)  ۲۱مهرمــاه برگــزار شــد،
دربــاره حکــم "دادگاه منافقیــن" گفــت :در
ایــن پرونــده جمعــی از جداشــدگان از ایــن
گروهــک بیــش از  ۴۰نفــر و تعــدادی از
مــردم کــه دچــار آســیب شــدند طــرح دعــوا
کردنــد.
وی افــزود :دادگاه مراتــب را از طریــق
وزارت امــور خارجــه بــه وزارت دادگســتری
کشــورهایی کــه ایــن گروهــک در آنهــا
فعالیــت میکنــد بــه ایــن گروهــک ابــاغ
کــرده انــد.
خداییــان تصریــح کــرد :دادگاه حکــم پرونــده
را صــادر کــرده اســت و ســرکرده گروهــک
منافقیــن بــه پرداخــت حــدود  ۷۶۶۰میلیــارد
تومــان در حــق آســیب دیــدگان و کســانی
کــه خســارت مــادی و معنــوی بــه انهــا وارد
شــده محکــوم شــده اســت و حکــم پرونــده
الزم االجراســت.
آخریـن وضعیـت پرونـده هفـت تپه/
محکومیـت امیـد اسـدبیگی و مهرداد
رسـتمی به بیسـت سـال حبس
ســخنگوی قــوه قضاییــه در مــورد آخریــن
وضعیــت پرونــده هفــت تپــه گفــت :در
ارتبــاط بــا کســانی کــه شــرکت بــه آنهــا
واگــذار شــده و ســوء اســتفاده هایی کــرده و
مرتکــب جرایمی شــده بودنــد؛ اخیــرا حکــم
قطعــی پرونــده صــادر شــده اســت.
وی افــزود :تعــداد زیــادی از افــراد بــه اتهــام
مشــارکت در اخــال در نظــام ارزی محکــوم

نبایــد بــه هیــچ عنــوان چشمپوشــی کــرد؛
ضمــن اینکــه نبایــد بــا ســختگیریهای

رئیســی بــا تاکیــد مجــدد بــر رعایــت
انضبــاط اداری و حضــور منظــم کارکنــان
در محیــط کار ،گفــت :مراقبــت از ســامت
رفتــاری کارکنــان و اعمــال نظارتهــای
ســازمانی بــرای پیشــگیری از مفاســد
اداری و رشــوه و اختــاس ضــروری اســت
و هیچگونــه فســاد اداری و اقتصــادی قابــل
تحمــل نیســت و بایــد همــه مدیــران بــه
گزارشهــای کــمکاری ،فســاد و روابــط
ناســالم ،حســاس باشــند.
رئیســی همچنیــن بــر اجــرای بهموقــع
و بــدون کــم و کاســت قوانیــن در همــه
بیمــورد ،مانــع از اجــرای پروژههــای دســتگاههای اجرایــی بهویــژه بخشهــای
بــزرگ شــد.
دولتــی تأکیــد کــرد.

سخنگوی قوه قضاییه:

«شاهین ناصری» مسموم شد
شــده انــد.
خداییــان تصریــح کــرد :امیــد اســد بیگــی بــه
بیســت ســال حبــس و رد امــوال و جــزای
نقــدی و انفصــال از خدمــات دولتــی محکــوم
شــد.
ســخنگوی قــوه قضاییــه ادامــه داد :مهــرداد
رســتمی به بیســت ســال حبــس ،رد مــال و

قطعــی پیــدا کــرده انــد.
حکـم دادگاه دعاوی حقوقی شـهدای
علمی هسـتهای ایـران در آینـده
نزدیـک صـادر میشـود
ســخنگوی قــوه قضاییــه در ارتبــاط بــا
نتایــج دادگاه دعــاوی حقوقــی شــهدای
علمی هســتهای ایــران تصریــح کــرد :تــرور

جــزای نقــدی محکــوم شــد.
ســخنگوی دســتگاه قضــا بــا اشــاره بــه
محکومیــت ســایر متهمــان پرونــده هفــت
تپــه اظهــار کــرد :دو نفــر از متهمــان هــر
کــدام بــه  ۱۵ســال حبــس ،ســه نفــر دیگــر
هــر کــدام بــه  ۱۰ســال و بیــش از  ۱۷نفــر
هــر کــدام بــه  ۵ســال حبــس محکــوم
شــدند.
وی افــزود :اتهــام اســدبیگی مشــارکت در
قاچــاق یــک میلیــارد و  ۳۹۶میلیــون یــورو و
مباشــرت در قاچــاق دو میلیــون و  ۸۹۴هــزار
یــورو بــوده اســت.
خداییــان تاکیــد کــرد :متهمــان محکومیــت

دانشــمندان هســتهای مــا بــا حمایت مســتقیم
کشــور امریــکا و مســولین ایــن کشــور
صــورت گرفــت.
وی افــزود :در ایــن پرونــده خانــواده شــهدای
هســتهای و جمعــی از مــردم علیــه آمریــکا
طــرح دعــوا کردنــد و آخریــن جلســه ایــن
دادگاه تشــکیل شــده اســت و وکالی
خواهانهــا بــرای تقدیــم آخریــن لوایــح
خــود تقاضــای مهلــت کردنــد.
خداییــان تصریــح کــرد :در آینــده نزدیــک
حکــم ایــن پرونــده صــادر خواهــد شــد.
اســتجازه اعتبــار دارد و مهلــت آن
تمدیــد شــده اســت

ســخنگوی قــوه قضاییــه در پاســخ بــه
ســئوالی در ارتبــاط بــا رونــد ادامــه کار
محاکــم بــا توجــه بــه پایــان اســتجازه
رهبــری بــرای محاکــم ویــژه مبــارزه بــا
مفاســد اقتصــادی گفــت :اســتجازه اعتبــار
دارد و مهلــت آن تمدیــد شــده اســت.
وی افــزود :طــرح اصــاح قانــون مبــارزه
بــا اخــال گــران در نظــام اقتصــادی
بــه مجلــس تقدیــم شــد؛ ایــن طــرح در
کمیســیون قضایــی نهایــی شــده اســت و در
دســتور صحــن علنــی مجلــس اســت.
علــت مــرگ شــاهین ناصــری
مســمومیت دارویــی اعــام شــد
ســخنگوی دســتگاه قضــا گفــت :پزشــکی
قانونــی علــت مــرگ شــاهین ناصــری را
مســمومیت دارویــی اعــام کــرده اســت.
دو عضو اصلی شبکه بین المللی قاچاق
انسان به اعدام محکوم شدند
خداییــان در ادامــه و در پاســخ بــه ســئوالی
مبنــی بــر اینکــه صــدور حکــم اعــدام بــرای
متهمی بــه نــام الکــس را تاییــد میکنیــد
یــا خیــر گفــت :ایــن پرونــده در خصــوص
یــک شــبکه بیــن المللــی قاچــاق انســان
تشــکیل شــده اســت.
ســخنگوی قــوه قضاییــه تصریــح کــرد:
تعــدادی از مرتکبیــن یک شــبکه بیــن المللی
تشــکیل داده بودنــد کــه در کشــورهای
مختلفــی فعالیــت داشــتند و اقــدام بــه قاچــاق
انســان بــا اهــداف متعــددی میکردنــد.
وی افــزود :خوشــبختانه ایــن بانــد شناســایی
شــد و متهمــان دســتگیر شــدند .دو نفــر از
مرتکبیــن اصلــی بــه اعــدام محکــوم شــدند
و بقیــه متهمــان بــه مجازاتهــای حبــس
طویــل المــدت محکــوم شــدند کــه ،چــون
رای پرونــده قطعــی نیســت ،بــا اعتــراض
محکومیــن بــه مراجــع مربوطــه و ذیصــاح
ارســال میشــود و در صــورت تاییــد حکــم
صــادره ،اجــرا خواهــد شــد.

سامانههای «تالش» و «صیاد» اهداف خود را منهدم کردند
ســامانههای پدافنــدی «صیــاد» نیــروی
هوافضــا ســپاه و «تــاش» نیــروی پدافنــد
هوایــی ارتــش بــا موفقیــت اهــداف واگــذار
شــده توســط شــبکه یکپارچــه پدافنــد هوایی
کشــور را در ارتفــاع متوســط منهــدم کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از قــرارگاه
رســانهای رزمایــش ،در ایــن مرحلــه از
رزمایــش مشــترک تخصصــی پدافنــد
هوایــی مدافعــان آســمان والیــت ،۱۴۰۰
ســامانههای صیــاد نیــروی هوافضــای ســپاه
و تــاش نیــروی پدافنــد هوایــی ارتــش
در محیــط جنــگ الکترونیــک موفــق بــه
رهگیــری و انهــدام اهــداف متخاصــم در
ارتفــاع متوســط شــدند.
امیــر ســرتیپ قــادر رحیــمزاده فرمانــده

قــرارگاه پدافنــد هوایــی کشــور بــا اعــام
ایــن خبــر گفــت :اهــداف متخاصــم کــه
توســط شــبکه یکپارچــه پدافنــد هوایــی
کشــور در منطقــه رزمایــش کشــف میشــود

بــا اســتفاده از مراکــز فرماندهــی و کنتــرل
بــه ســامانههای پدافنــدی متناســب بــا
هــدف واگــذار میشــود.
وی گفــت :قابلیــت کنتــرل ســامانههای

موشــکی ،رادارهــای مراقبتــی ،کنترلــی،
جنگالــی و  ...بــرای مدیریــت صحنــه نبــرد،
اقدامی جدیــد و اساســی اســت کــه بــرای
شــبکه یکپارچــه پدافنــد هوایــی کشــور
بســیار حائــز اهمیــت اســت.
فرمانــده قــرارگاه مشــترک پدافنــد هوایــی
کشــور ،اظهــار داشــت :مدیریــت صحنــه
نبــرد بــا اســتفاده از هوشمندســازی کلیــه
ســامانههای پدافنــدی و همچنیــن
بهرهگیــری از ســامانههای راداری اکتیــو
و پســیو و همچنیــن دفــاع مســتحکم در
برابــر حمــات و تهدیــدات هوایــی دورایســتا
از جملــه ویژگیهــای رزمایــش مشــترک
تخصصــی پدافنــد هوایــی مدافعــان آســمان
والیــت  ۱۴۰۰اســت.

ماجرای تیراندازی به سه زن در اصفهان
رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان بــه
تشــریح ماجــرای تیرانــدازی بــه ســه زن در
ایــن اســتان پرداخــت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از مرکــز رســانه
قــوه قضاییــه ،رئیــس کل دادگســتری اســتان
اصفهــان در پــی انتشــار گزارشــی در یکــی از
روزنامههــا بــا عنــوان «شــلیک بــه زنــان در
خیابانهــای اصفهــان»  ،اطالعــات منتشــر
شــده را نادقیــق دانســت و ضمــن تکذیــب
صدمــه بــه پنــج نفــر در ایــن ماجــرا گفــت:
دســتگاه قضایــی بــا قاطعیــت و دقــت تــا
صــدور حکــم بــه ایــن پرونــده رســیدگی
میکنــد.
وی در رابطــه بــا جزییــات ایــن ماجــرا گفــت:
پــس از تشــکیل پرونــدهای در ایــن زمینــه،
متهــم بــه ســرعت بازداشــت و در تحقیقــات
صــورت گرفتــه اعتیــاد ایــن فــرد بــه مــواد

مخــدر صنعتــی تائیــد و مشــخص میشــود
وی بــا اســتفاده از ســاح ســاچمهای بــه
تیرانــدازی بــه ســه خانــم اقــدام کــرده
اســت.
رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان
ادامــه داد :در جریــان رســیدگی بــه ایــن

حمله به تاسیسات هسته ای
باید محکوم شود
مدیــر کل آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمی تاکیــد کــرد:
حملــه بــه تاسیســات هســته ای بایــد محکــوم شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،رافائــل گروســی ،مدیــرکل آژانــس بیــن
المللــی انــرژی اتمــی ،در مصاحبــه بــا انــرژی اینتلیجنــس،
در پاســخ بــه ســوالی در مــورد خرابــکاری در تاسیســات
هســته ای و داســتان دوربین هــای آژانــس ،گفــت :مــن
یــک دیپلمــات هســتم و بــه کاربــرد زور اعتقــادی نــدارم و
مــا ایــن قبیــل اقدامــات را محکــوم می کنیــم.
گروســی ادامــه داد :کنفرانــس عمومی آژانــس بــا تصویــب
چندیــن قطعنامــه در گذشــته در ایــن مــورد ،بســیار صریــح
و شــفاف بــوده اســت .برابــر ایــن قطعنامه هــا ،هــر نــوع
حملــه ای علیــه تاسیســات هســته ای بایــد محکــوم شــود.
صدر خطاب به معترضان نتایج انتخابات:

خویشتندار باشید

در پــی برخــی اعتراضــات بــه نتایــج اولیــه انتخابــات
پارلمانــی زودهنــگام در عــراق ،رهبــر جریــان صــدر
خواهــان خویشــتنداری و پایبنــدی بــه روشهــای قانونــی
در مــورد اعتراضــات انتخاباتــی شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از شــفق نیــوز ،مقتــدی صــدر،
رهبــر جریــان صــدر عــراق روز ســه شــنبه در توئیتــی کــه
توســط خبرگــزاری عــراق ( )INAمنتشــر شــد ،نوشــت:
"مهــم نیســت چــه کســی برنــده ایــن انتخابــات خواهــد
بــود ،بلکــه مهمتریــن چیــز تامیــن خواســتههای مــردم
عــراق از نظــر خدمــات و امنیــت و مــوارد مشــابه اســت".
صــدر از همــه خواســت تــا خویشــتنداری کننــد و
وطــن پرســتی خــود را نشــان دهنــد و از روشهــای قانونــی
در مــورد اعتراضــات انتخاباتــی پیــروی کننــد و بــه اقداماتی
کــه عواقــب غیرقابل تصــور دارد ،متوســل نشــوند.
نتایــج مقدماتــی انتخابــات پارلمانــی عــراق کــه روز
یکشــنبه برگــزار شــد حاکــی از پیشــتازی جریــان صــدر
در عــراق اســت.

واکنش آمریکا به تنش های اخیر
در روابط ایران-آذربایجان
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمریــکا در کنفرانســی
خبــری بــه ســوالی دربــاره مباحثاتــی کــه اخیــرا میــان
ایــران و جمهــوری آذربایجــان دربــاره تحــرکات نیروهــای
خارجــی در خــاک آذربایجــان پیــش آمــده اســت ،بــا مطــرح
کــردن ادعاهایــی علیــه ایــران پاســخ داد.

بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از پایــگاه اینترنتــی وزارت
امــور خارجــه آمریــکا ،نــد پرایــس ســخنگوی وزارت امــور
ایــن کشــور در کنفرانــس خبــری خــود در پاســخ بــه ایــن
ســوال کــه چــه نظــری دربــاره اظهــارات ایــران مبنــی بــر
وجــود نیروهــای خارجــی در خــاک آذربایجــان دارد و آیــا
ایــن موضــوع اهمیتــی بــرای آمریــکا دارد ،بــه ویــژه از نظــر
وجــود خطــوط انــرژی آمریــکا در منطقــه ،بــا مطــرح کــردن
ادعاهایــی علیــه نقــش ایــران در منطقــه گفــت :وقتــی بــه
فعالیت هــای منطقــه ای ایــران می رســد ،مــا همیشــه بــه
وضــوح گفتــه ایــم کــه چــه موضعــی داریــم .ایــران بــه
شــکل های مختلــف ،یــک بازیگــر ثبــات زدا بــوده اســت،
از جملــه در زمینــه حمایتــش از نیروهــای نیابتــی ،حمایتــش
از دیگــر بازیگــران منطقــه ای ،تهدیدهــا و اظهــارات
قهــری فــراوان ایــن کشــور .اظهــارات پرایــس در پــی ایــن
مطــرح می شــود کــه اخیــرا تنش هایــی میــان ایــران و
آذربایجــان بــه وجــود آمــده اســت .دلیــل ایــن تنش هــا
آنگونــه کــه مقامــات کشــورمان گفتــه انــد تحــرکات
مشــکوک رژیــم صهیونیســتی و نیــز عناصــر تروریســتی
در خــاک آذربایجــان بــوده اســت .طــرف آذربایجانــی
همچنیــن محدودیت هایــی را بــرای تــردد کامیــون داران
ایرانــی در مرزهــای دو کشــور ایجــاد کــرده اســت.
اد  امه از ستون روبرو

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تشریح کرد

پرونــده ،فقــط یــک نفــر از آن ســه نفــر بــه
پزشــکی قانونــی مراجعــه میکنــد و طبــق
نظــر پزشــکی قانونــی جراحــت وارده بــه
ایــن فــرد از نــوع جراحــت دامیــه و جزئــی
بــوده اســت.
وی در ادامــه ضمــن تکذیــب ادعاهــا در مورد

گروسی:

2

آزاد شــدن متهــم حادثــه بعــد از چندیــن روز
گفــت :متهــم قریــب بــه دو مــاه بازداشــت
موقــت بــوده و تحقیقــات مفصــل و کاملــی
در ایــن زمینــه صــورت میگیــرد و پــس از
تکمیــل تحقیقــات و رفــع ابهامــات پرونــده،
بــه موجــب قانــون قــرار وی بــه وثیقــه
تبدیــل و بــا قــرار تامیــن کیفــری مناســب
آزاد میشــود.
رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان بــا
تاکیــد بــر اینکــه پرونــده مســیر قانونــی خود
را طــی میکنــد ،گفــت :دســتگاه قضایــی بــا
قاطعیــت و دقــت تــا صــدور حکــم بــه ایــن
پرونــده رســیدگی میکنــد.
حبیبــی در پایــان از رســانهها خواســت کــه
در انتشــار اخبــار دقــت کافــی را مــورد توجــه
قــرار دهنــد تــا موجبــات نگرانــی افــراد
جامعــه فراهــم نشــود.

حافـظ بـه راسـتی نگفـت کـه:
«من این حروف نوشتم چنانکه غیر ندانست
تـو هـم ز روی کرامـت چنـان بخـوان کـه تـو
دانـی»...
غیـر نتوانـد در ایـن میـدان گویـی بـه در بـرد و
آشـنا همانسـت کـه سـوز دل را در سـختی ها بـا
فالـی بـه آرامـش می رسـد و باالتـر آنکـه کسـی
یـا کسـانی حافـظ را و حافـظ خوانـی را و حافـظ
پژوهشـی را وسـیله ای بـرای نـان و آب بیشـتری
نکننـد اگر به احسـاس حافظ از این جهان هسـتی
رسـیده باشـند همان آنها را بس اسـت اگـر بدانند
هرچنـد بـه هـر روز و ماه و سـال پژوهشـگرانی از
سـرزمین های دیگـر حافـظ را بـرای شـناخت و
شناسـاندن بیشـتر به میـدان نقد می کشـند و این
هـم خود نشـانه ای اسـت کـه بزرگـی و عظمت او
را نـه فقـط در غـزل عارفانه بـل در بیـان محتوای
چنـد منظـوره بیـان می کنند کـه جای خـود دارد .و
بـاز از پـس این همه بحـث و جدل و نقـد و نقادی
اشـعار حافظ هنـوز هم او بـه قول گوته ناشـناخته
اسـت «چنانکـه غیر ندانسـت».
والسالم

فارس
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من اگر وجدان و شرف داشته باشم نباید نسبت به ناهنجاری ها بی
تفاوت باشم
«اگر نوک سوزن سرنگ مصرفی معتادانی که در زمین های رها ...

رئیسجمهوری امروز به شیراز می آید
ایرنـا :اسـتاندار فـارس گفـت :آیتاللـه دکتـر ابراهیـم رییسـی رئیـس
جمهوری روز پنجشـنبه  ۲۲مهرماه جاری ،در سـفری یک روزه به اسـتان
فارس ،مشـکالت اسـتان را بررسـی و دسـتورهای راهگشـا برای توسـعه
اسـتان صـادر خواهـد کرد.
محمدهـادی ایمانیـه افـزود :رئیس جمهوری عالوه بر شـرکت در جلسـه
شـورای اداری اسـتان ،نشسـت بـا علمـا و نخبـگان و برنامههـای در نظر
گرفتـه شـده ،چنـد بازدید سـرزده نیز خواهد داشـت.
وی ادامـه داد :برخـی اعضـای هیأت دولت در این سـفر رئیس جمهوری

را همراهـی خواهند کرد.
اسـتاندار فـارس اظهـار داشـت :در این سـفر ،برخـی وزرا و معاونان رئیـس جمهوری بـه نمایندگی از دکتر
رئیسـی ،بـه شهرسـتانهای فـارس سـفر و از نزدیک به مشـکالت رسـیدگی میکنند.
اسـتاندار فـارس گفـت :امیدواریـم سـفر آیـت اللـه رئیسـی پـر خیـر و برکـت باشـد و مشـکالت اسـتان در
زمینههـای راه ،کشـاورزی و صنعـت بـا حضـور هیـأت دولـت ،بررسـی و چـاره اندیشـی شـود.

امام جمعه شیراز :

جوانان برای ترویج فرهنگ حافظ تالش کنند

قادری نماینده مجلس:

آب دریا از سه مسیر به فارس منتقل میشود
ایسـنا :نماینده مردم شـیراز و زرقان در مجلس شـورای اسلامی با اشـاره
بـه میـزان تخصیصـی آب از خلیـج فـارس بـرای اسـتان فـارس کـه در
جلسـه بـا وزیـر نیـرو مورد بررسـی قرار گرفـت ،گفـت :مقرر شـده آب دریا
از سـه مسـیر دریـا به فـارس منتقل شـود.
جعفـر قـادری بـا اشـاره به برگـزاری جلسـه نمایندگان شـیراز با وزیـر نیرو،
بـه خبرنـگاران گفـت :یکـی از مسـیرهایی کـه مقـرر شـده آب دریـا بـه
فارس منتقل شـود مسـیر پارسـیان–المرد ،دیگری مسـیر بوشـهر–کازرون
و سـومین مسـیر هـم شـرق و یـا جنوب شـرقی اسـت.
نایـب رئیـس کمیسـیون جهـش تولید مجلس شـورای اسلامی افزود :بنا شـد تخصیص فـارس از دریا از
 ۲۹۰میلیـون متـر مکعـب به  ۴۰۰میلیـون متر مکعـب افزایش یابد.
او ادامـه داد :همچنیـن قـرار شـد بخشـی از مجـوزی کـه بـرای سـرمایهگذار قبلـی در نظـر گرفتـه شـده
تمدیـد و مابقـی تخصیـص در سـایر محورهـا در قالـب فراخـوان ،سـرمایه گـذار انتخـاب شـود.
بـه گفتـه قـادری ،بـا ایـن مجـوز ،کل فارس زیر پوشـش خطـوط انتقـال آب از خلیج فـارس قـرار گرفته و
صنایـع اسـتان در دسترسـی بـه آب پایدار مشـکلی نخواهند داشـت.
قادری همچنین خاطرنشـان کرد :در این جلسـه ظرفیتهای اسـتان در سـایر بخشـهای آب و فاضالب
مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت و قبل از جلسـه با وزیر ،نمایندگان شـیراز جلسـهای با معـاون برق وزیر
نیرو داشـتند که قرار شـد در اجرای پسـتهای سـیاخ دارنگون ،شـهرک صنعتی سروسـتان  ۲و تامین برق
شـهرک صنعتی بیضا تسـریع شود.

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس:

سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت آماده دریافت
گزارش های مردمی است

عصرمردم:
سرپرسـت اداره کل روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل اسـتانداری فارس
گفـت :سـامانه الکترونیـک ارتبـاط مـردم با دولت(سـامد) آمـاده دریافت
گزارش هـای مردمـی در سـفر ریاسـت جمهـوری و اعضای هیـأت دولت
بـه فارس اسـت.
هـادی بسـتام بـا بیـان ایـن کـه وب سـایت اینترنتـی https://111.ir
و سرشـماره تلفنـی  111کـه بـه صـورت اضطـراری ملـی در اختیـار
همـگان قـرار دارد ،اظهارداشـت :هیـچ گونـه تفاوتـی در نحوه رسـیدگی
بـه شـکایات و گزارش هـای مـردم کـه از طریـق سـایت اینترنتـی و شـماره تلفن به سـامد اعالم می شـود
وجـود نخواهـد داشـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه افـرادی کـه گـزارش و شـکایتی دارنـد بایـد مشـخصات خـود شـامل نـام و نـام
خانوادگـی ،تلفـن همـراه ،کدملـی ،تاریخ تولد و آدرس را در سـامانه اعالم کنند ،افـزود :در صورت ناقص
بـودن اطالعـات ذکـر شـده رسـیدگی بـه گزارش های بـا مشـکل روبرو خواهد شـد.
سرپرسـت اداره کل روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل اسـتانداری فـارس بـا بیـان ایـن کـه از نماینـدگان
نهـاد ریاسـت جمهـوری بـه منظـور گفتگـو بـا مـردم و شـنیدن مشـکالت ،ثبـت مسـائل و رسـیدگی و
پیگیـری شـکایات بـه میـان مـردم خواهـد آمـد ،گفـت :بـه مـردم اطمینـان می دهیم کـه مسـئولین نهاد
ریاسـت جمهـوری بـه همـه دغدغه هـای مطرح شـده توسـط مردم رسـیدگی و به عنـوان نهاد باالدسـتی
دسـتگاه های اجرایـی ،شـکایات و مشـکالت را پیگیـری خواهنـد کـرد.
دومین جلسه دیدار اصحاب رسانه با استاندار فارس هفته آینده برگزار میشود
سرپرسـت اداره کل روابـط عمومـی و امـور بینالملـل اسـتانداری فارس گفـت :دیدارهای اسـتاندارفارس
بـا اصحـاب رسـانه در فواصـل زمانـی مشـخص و مناسـبت های ویژه تـداوم خواهـد یافت.
هـادی بسـتام بـا اشـاره بـه برگـزاری اولیـن جلسـه نشسـت محمدهـادی ایمانیـه با تعـدادی از مدیـران و
سرپرسـتان مطبوعـات و خبرگزاری هـای اسـتان ،افزود :لزوم شـنیدن نقطه نظرات کارشناسـانه مدیران
و سرپرسـتان مطبوعـات و رعایـت دسـتورالعمل های سـتاد کرونـا ،ایجـاب میکنـد کـه ایـن جلسـات بـه
تنـاوب و بـا تعداد مشـخصی از افـراد برگزار شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در اولیـن جلسـه دیـدار اصحـاب رسـانه بـا اسـتاندار فـارس تعـداد  ۲۰نفـر از مدیـران
رسـانه ها و خبرنـگاران بـه بیـان دیدگاه هـای خـود پرداختنـد ،ادامـه داد :در ایـن جلسـه دکتـر ایمانیه نیز
بـه تشـریح بخشـی از برنامه هـا و رویکـرد خـود در مدیریـت اسـتان پرداخـت.
وی گفـت :اسـتاندار محتـرم فـارس اعتقـاد وثیقـی بـه بهـره گیـری از نظـرات اهالـی رسـانه دارنـد و
بـر اسـاس تاکیـدات ایشـان ارتبـاط منظـم و قاعـده مند مدیریت ارشـد اسـتان با رسـانه ها برنامـه ریزی و
پیگیـری خواهـد شد.سرپرسـت اداره کل روابـط عمومـی و امـور بینالملل اسـتانداری فـارس اعالم کرد:
دومیـن جلسـه دیـدار اصحـاب رسـانه شـامل خبرنـگاران و عکاسـان مطبوعـات و رسـانههای اسـتان بـا
اسـتاندار فـارس ،هفتـه آینـده روز یکشـنبه برگزار خواهد شـد.

آب دریا از سه مسیر به فارس منتقل میشود
نماینده مردم شــیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به میزان تخصیصی
آب از خلیج فارس برای استان فارس که در جلسه با ...

رئیسجمهوری امروز به شیراز می آید
اســتاندار فارس گفت :آیتاهلل دکتر ابراهیم رییسی رئیس جمهوری روز پنجشنبه
 ۲۲مهرماه جاری ،در سفری یک روزه به استان فارس ...

شهردار منطقه دو شیراز تأکید کرد:

من اگر وجدان و شرف داشته باشم نباید نسبت به ناهنجاری ها بی تفاوت باشم
ناظر شورای شهر :شمار فراوان پروژه ها می تواند منطقه دو را متحول کند

احمد  رضا سهرابی

«اگـر نوک سـوزن سـرنگ مصرفـی معتادانی کـه در زمین های رها شـده
سـطح منطقـه دو تجمـع می کننـد بـه پـای یـک پسـربچه یـا دختـر بچـه
بـرود ،مـن اگر وجدان و شـرف داشـته باشـم نباید نسـبت به ایـن موضوع
بی تفاوت باشـم!»
ایـن ،پـاره ای از درددل غالمرضـا شـهریاری شـهردار منطقـه دو شـیراز
اسـت کـه بـه گفتـه خـودش اگـر آرزوی سـاماندهی ایـن زمین ها بـرآورده
شـود دیگـر آرزویی نـدارد!
او در همیـن رهگـذر ،مشـخصا به بالتکلیفـی زمین رها شـده  3هکتاری
در شـهرک بهـار اشـاره کرد که در مالکیـت اداره کل اوقاف اسـت و یادآور
شـد کـه در ایـن زمینه ،پی گیـری ها و نشسـت هایی با مسـئوالن اوقااف
داشته است.
شـهردار منطقـه دو شـیراز تأکیـد کـرد :وقتـی چنیـن فضاهـای شـهری،
رهـا شـده باشـد و محلـی بـرای تجمـع معتـادان شـود ،طبیعـی اسـت که
سـرمایه گـذاری بـه منطقـه نمی آیـد.
شـهریاری بـه حضـور گسـترده معتـادان در بوسـتان های شـهری هـم
اشـاره کـرد و گفـت :یعنـی اینقدر مـا ضعیفیم کـه نمی توانیـم کاری کنیم
و یـادر سـطح کالن ،تصمیم گیـری کنیـم؟
او تصریـح کـرد :بـا ایـن وجـود یـا بایـد اطراف بوسـتان های سـطح شـهر
اصال بوسـتان نسـازیم.
دیـوار بکشـیم و یـا ً
تصمیم گیری هایی که در پشت اتاق های بسته اتفاق
نمی افتد
ناظـر شـورای شـهر در منطقـه دو شـیراز تأکیـد کـرد :اقـدام شایسـته ای
کـه شـهرداری ایـن منطقه انجام داده و باید الگوی شـهرداری های سـایر
مناطـق قـرار گیـرد ایـن اسـت کـه تصمیم گیری هایـش در پشـت اتـاق
در بسته نیست و بر پایه نیازسنجی از یاوران شورا انجام می گیرد.
مهـدی نصیـری کـه در نشسـتی خبـری بـا حضـور شـهردار منطقـه دو
و خبرنـگاران سـخن می گفـت یـادآور شـد :شـیوه یـاد شـده در جهـت
تصمیم گیری هـا و اجـرای پروژه هـا ،منجـر بـه کار کارشناسـی شـده و در
نهایـت ،رضایت منـدی مـردم می شـود.

عکس :احمد        رضا سهرابی

ایسـنا :نماینـده ولیفقیـه در فـارس از نسـل جـوان خواسـت کـه در ایـن
ایـام ،شـروع بـه حافـظ خوانی کـرده و بـرای ترویج فرهنـگ حافظ تالش
کنند .
آیتاللـه لطفاللـه دژکام بـا گرامیداشـت یـاد روز حافـظ اظهـار کـرد۲۰ :
مهرمـاه یـاد روز لسـانالغیب حافـظ شـیرازی ،نهتنهـا بـرای شـیرازیها
و اهالـی فـارس بلکـه بـرای همـه عالقهمنـدان ،ادب و معرفـت را زنـده
میکنـد آنچه مسـلم اسـت حافظ در طـول تاریخ مورد تفسـیرهای متعدد
قـرار گرفته اسـت.
ط عمومـی ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشـگری و صنای ع دسـتی فارس،
بـ ه گـزارش ایسـنا به نقـل از رواب 
او در خصـوص بهتریـن راه شـناخت حافـظ ،او افـزود :بهتریـن راه بـرای شـناخت حافـظ مراجعـه بـه
غزلیـات پربـار اوسـت کـه از ایـن شـاعر نامی بـرای مـا بـه یـادگار مانده اسـت.
امـا م جمعـه شـیراز ضمن قدردانـی از ابتکار ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشـگری و صنای ع دسـتی فارس
بـرای تبدیـل یـاد روز گرامیداشـت حافـظ بـه اجـرای برنامههای متنـوع در طول یـک هفته ،عنـوان کرد:
نسـل جـوان در ایـن ایام شـروع بـه حافظ خوانـی کنند و بـرای ترویـج فرهنگ حافظ تلاش کنند.
آیتاللـه دژکام ادامـه داد :بزرگانـی مثـل عالمـه طباطبایـی و آیتالله سـعادت پرور و دیگـران که در قرن
اخیـر بـه تأمـل و تعمـق در غزلیـات حافـظ پرداختهانـد بـه همـه جهانیان اثبـات کردنـد که حافـظ در اوج
معـارف اسلامی و انسـانی حرکـت میکنـد و آنچـه مـا در غزلیات حافـظ میبینیـم بهنوعی بازتـاب معارف
قرآن اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در فـارس بابیـان اینکـه در راسـتای شـناخت حافـظ مرحـوم آیتاللـه شـهید مطهری
بسـیار سـخنرانیهای جالبـی داشـته اسـت ،تأکیـد کـرد :خیلـی بایـد تلاش کنیـم چهـره معنـوی حافظ
تحتالشـعاع نگاههـا و تفاسـیر دیگـری کـه میخواهنـد ایـن شـخصیت بـزرگ را بـه نفـع خـود مصـادره
کننـد ،قـرار نگیرد.
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او در همیـن رهگـذر ،تکمیـل پروژه هـای نیمـه تمـام و توجـه بـه مناطـق
حاشـیه شـهر و کمتـر برخـوردار را از اولویـت سیاسـت های شـورای شـهر
شـیراز دانسـت و گفـت :در جهـت محرومیت زدایـی ،قرارگاهـی مشـترک
بین اسـتانداری ،شـورای شـهر و شـهرداری و سـپاه تشـکیل شـده است.
ناظـر شـورای شـهر در منطقـه دو شـیراز ،وجـود قومیت هـای مختلـف
و از سـوی دیگـر ،وسـعت زیـاد منطقـه دو را از ویژگی هـای ایـن منطقـه
دانسـت و گفـت :می شـود بـا بهره گیـری از ظرفیت های شـهرداری مثل
فضاهـا و مربیانـی کـه در اختیـار دارد ،بسـترهای اشـتغال زایی بـرای
خانواده هـای کمتـر برخـوردار را فراهـم کـرد.
نصیـری کـه ریاسـت کمیسـیون هوشمندسـازی شـورای شـهر شـیراز را
نیـز بـه عهـده دارد ،تأکیـد کـرد :بـا توسـعه پروژه هـای هوشمندسـازی و

در پـی آن ،ارتقـاء شـهر هوشـمند بـه شـهر دیجیتـال ،شـاهد کاهش آمد
و شـدهای شـهری و ترافیـک و ارایـه خدمـات بـا سـرعت و دقـت بیشـتر
خواهیـم بـود .او تأکیـد کـرد :اگـر چنیـن اتفاقـی بیفتـد ،دیگـر نیـاز بـه
سـاخت ایـن همـه تقاطـع غیرهمسـطح نیسـت.
نصیـری در بخـش دیگـری از سـخنان خـود به عملیـات اجرایی شـماری
از پروژه هـای فرهنگـی ،عمرانـی و تفریحـی از جملـه آب نمـا ،مجموعـه
ورزشـی خیابـان کارگـر ،بوسـتان محلـه ای دباغـی ،بوسـتان  4هکتـاری
محـراب ،زمیـن چمـن مصنوعـی در شـاهزاده بیـم ،پیـاده راه محلـه
فخرآبـاد ،خانـه محلـه ده پیالـه ،بوسـتان شـهدای قشـقایی ،مجموعـه
ورزشـی شـیخ علـی چوپـان و ...در گسـتره منطقـه دو شـیراز اشـاره کرد و
گفـت :ایـن حجـم از پـروژه ،می توانـد منطقـه دو را متحـول کنـد.

رئیس کل دادگستری فارس:

واحدهای حل اختالف در کالنتریها مستقر شوند
ایسـنا :رئیـس کل دادگسـتری فـارس بـا اشـاره بـه
کثـرت ورود پرونـده بـه کالنتریهـا ،گفـت :بـا اسـتقرار
واحدهـای حـل اختلاف در کالنتریهـا و تأکیـد بـر
ایجـاد صلـح و سـازش میتـوان ضمـن جلوگیـری از
تشـکیل پرونـده ،تـوان دو مجموعه قضایـی و انتظامی را
معطـوف رسـیدگی بـه پروندههـای مهـم کـرد.
حجتاالسلام سـیدکاظم موسـوی در نشسـت مشترک
قضایـی و انتظامی کـه بـه مناسـبت هفتـه ناجـا برگـزار
شـد ،بر افزایش تعامالت دو مجموعه در سـطوح کالن
و بدنـه دسـتگاه انتظامـی و قضایـی در راسـتای تقویـت
هـر بیشـتر امنیـت اسـتان تأکید شـد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومی دادگسـتری
فـارس ،او ضمـن قدردانـی از اقدامـات و تالشهـای
شـبانه روزی و طاقـت فرسـای سـبز پوشـان عرصـه
امنیـت در جامعـه ،وجـود فرمانـده دالوری همچـون
سـردارحبیبی را ظرفیتـی بـرای امنیـت اسـتان خوانـد.
رئیـس کل دادگسـتری فـارس با تأکیـد بر اینکه پرسـنل
نیـروی انتظامی بـا خدمـت رسـانی و مسـئولیت پذیـری

و تلاش شـبانه روزی خـود نقـش مهمـی در حفـظ و
ارتقـای امنیـت مـردم دارند ،تصریـح کرد :نتیجـه تعامل
دو مجموعـه تقویـت بیـش از پیـش امنیـت جامعـه
اسـت و گسـترش ایـن امنیـت میتوانـد زمینـه توسـعه
سرمایه گذاری و اقتصادی استان را فراهم کند.

موسـوی ادامـه داد :برخـورد قاطـع بـا قاچاقچیـان و
کشـف  ۳۶تـن انـواع مـواد مخـدر از سـوداگران مـرگ،
حاکـم سـاختن نظـم و امنیـت بـر جادههـا و محورهـای
مواصالتـی ،برخـورد بـا سـارقان و برهـم زننـدگان
نظـم و امنیـت جامعـه و همچنیـن تلاش در راسـتای

ایمـن سـازی فضـای مجـازی و اینترنتـی اسـتان تنهـا
بخشـی از فعالیتهـا و خدمـات پلیـس اسـت و همـه
مـا کـه از امنیـت ناشـی از تلاش مسـئوالنه نیروهـای
انتظامی بهـره می بریـم بایـد قـدردان ایـن زحمـات
باشـیم.
او همچنیـن رسـیدگی بـه پروندههـا به صـورت آنالین با
همـکاری کالنتـری را مورد تأکیـد قـرار داد و بیان کرد:
گسـترش ارائه خدمات آنالین فوائد بسـیاری دارد و الزم
اسـت در این زمینـه ارتباطات دو مجموعه تقویت شـود.
همچنیـن در ایـن نشسـت مشـترک سـردار حبیبـی،
فرمانـده انتظامی فـارس نیـز حمایتهـای رئیـس کل
دادگسـتری اسـتان و اعضـای شـورای قضایـی اسـتان
فـارس را سـبب دلگرمی پرسـنل نیروی انتظامی دانسـت
و تصریـح کـرد :نگاههـای حمایتـی دسـتگاه قضایـی
در سـطوح کالن مدیریتـی و همچنیـن بدنـه قضایـی
شـجاعت و انگیـزه نیروهـای انتظامـی را در برخـورد بـا
مخلان نظـم و امنیـت و صیانـت از ارزشـهای آرامـش
جامعـه بیشـتر کـرده اسـت.

بررسی حوزه راههای فارس با حضور وزیر راه و شهرسازی
ایرنـا :دفتـر نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس
شـورای اسلامی عنوان کرد :موضوعـات کلیدی بخش
حمـل و نقـل و شهرسـازی ایـن حوزههـای انتخابیـه و
اسـتان فارس در جلسـه جعفـر قـادری و ابراهیم عزیزی
دو نماینده شـیراز با رسـتم قاسـمی وزیر راه و شهرسـازی
در تهـران بحـث و بررسـی شـد.
دفتـر جعفـر قـادری نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان
در مجلـس شـورای اسلامی در مطلـب ارسـالی روز
چهارشـنبه از قـول وی افـزود :در ایـن جلسـه موضـوع
تکمیـل ترمینـال خارجـی فـرودگاه شـیراز و شـروع
عملیـات فـرودگاه شـمال فـارس مـورد بحـث و بررسـی
قـرار گرفـت کـه قرار شـد بـا اسـتفاده از ظرفیـت دولت و
بخـش غیردولتـی هـر دو پـروژه در سـفر دولت بـه فارس
تعییـن تکلیـف شـود.
قـادری افـزود :موضـوع راه های اسـتفاده از منابع بانکی
و اعتبـارات دولتـی برای تکمیل خط آهن شـیراز بوشـهر

کـه یکـی از مصوبـات دولـت در سـفر بوشـهر اسـت بـه
بحث گذاشـته و قرار شـد در سـفر هیأت دولت به شـیراز
هـم تامیـن مالـی این پـروژه مـورد تاکید قـرار گیرد.
تکمیل بزرگراه شیراز–عسلویه در مصوبات سفر
رئیسجمهوری قرار گیرد
ایـن عضـو کمیسـیون برنامـه بودجـه مجلـس در ادامـه
بیـان کـرد :تکمیـل بزرگـراه شـیراز عسـلویه با نیـاز مالی
سـه هـزار میلیـارد تومانـی بـه بحـث گذاشـته و قرار شـد
در قالـب یـک پـروژه سـرمایه گـذاری بـا مشـارکت وزارت
نفـت ،شسـتا ،پیمانـکار سـرمایه گـذار و فـوالد کـوار
پیگیـری و در مصوبـات سـفر اسـتانی رئیسجمهـوری
گنجانـده شـد کـه برای امضـای تفاهـم نامه توسـط وزیر
ره و شهرسـازی تعییـن وقـت شـد.
نایـب رییـس کمیسـیون جهـش تولیـد مجلـس شـورای
اسلامی اظهار داشـت :تامیـن زمیـن و سـاخت مسـکن
بـرای ایثارگـران موضـوع بعـدی بـود کـه وزیـر ،قـول

قطعـی بـرای حـل مشـکل مسـکن همـه ایثارگـران فاقد
مسـکن را داد.
گرهگشـایی از مشـکالت راههـای روسـتایی
شـیراز و زرقـان
همچنیـن در جلسـه ای کـه بـا حضـور قـادری و عزیزی
دو نماینـده شـیراز در مجلـس ،معـاون وزیـر راه و
شهرسـازی شهرسـازی ومدیرعامـل شـرکت زیرسـاخت،
دسـتیار وزیـر نفـت ،مجـری کمک هـای وزارت نفـت،
معـاون وزیـر تعـاون و نماینـده سـازمان تامیـن اجتماعی
و مدیـران وزارت راه و شهرسـازی در محـل شـرکت
زیرسـاخت در تهـران برگـزار شـد ،شـروع باقیمانـده
بزرگـراه شـیراز عسـلویه حدفاصـل فیروزآبـاد تا جـم و نیز
تکمیـل بخشـهای کوار تـا فیروزآباد مورد بحث و بررسـی
قـرار گرفـت.
قـادری دربـاره جزییـات ایـن جلسـه گفـت :طـی
صورتجلسـه ای سـهم هـر کـدام از مجموعه هـای

ذکـر شـده در ایـن پـروژه بـه عنـوان یـک پـروژه
سـرمایه گـذاری مشـخص و قـرار شـد صورتجلسـه
تنظیمی بـرای گنجانـدن در مصوبـات سـفر بـرای
معاونـت اول رئیـس جمهـوری ارسـال شـود.
همچنیـن در جلسـه دیگـری کـه بـا حضـور قـادری و
عزیـزی دو نماینـده شـیراز و زرقـان بـا مهنـدس امانـی
معـاون وزیـر راه و مدیرعامـل سـازمان حمـل و نقـل و
پایانه هـا و معاونیـن این سـازمان و مدیـر کل حمل و نقل
پایانه هـای اسـتان فـارس در محـل ایـن سـازمان برگـزار
شـد ،مشـکالت راههـای روسـتایی شـیراز و زرقـان مورد
بحـث و بررسـی قـرار گرفـت.
قـادری اظهـار داشـت :در ایـن جلسـه قـرار شـد هزینـه
اجـرای مسـیر کیـان آباد بـه گردنـه باباحاجی توسـط این
سـازمان تامیـن و اداره کل حمـل و نقـل و پایانه هـای
اسـتان در اسـرع وقـت نسـبت بـه انتخـاب پیمانـکار و
شـروع عملیـات اجرایـی ایـن مسـیر اقـدام کنـد.

رئیس سازمان صمت فارس:

تولیدکنندگان لوازم خانگی توان تامین نیاز داخل را دارند
ایسـنا :رئیـس سـازمان صنعت ،معـدن و تجـارت فارس
گفـت :تولیدکننـدگان لـوازم خانگـی در کشـور از ظرفیت
مناسـبی بـرای تامیـن نیازهـای داخلـی و صـادرات
محصـوالت بـه کشـورهای همسـایه برخوردارنـد.
حمیدرضـا ایـزدی در آیین گشـایش نمایشـگاه تخصصی
فـرش ماشـینی ،موکـت ،کفپـوش و کاالی خـواب و
نمایشـگاه لـوازم خانگـی ،صوتـی و تصویـری در شـیراز
بیـان کـرد :ایـن نمایشـگاه بـا حضـور شـرکتهای فعال
در زمینـه تولیـد انـواع فرش ماشـینی و صنایع وابسـته در
فضایـی بـه گسـتره یـک هـزار و  ۴۰۰مترمربـع در محل
نمایشـگاههای بینالملـی فارس راهاندازی شـده اسـت.
او بـا قدردانـی از صنعتگـران و متولیـان واحدهـای
تولیدکننـده فـرش ماشـینی و صنایـع وابسـته ،عنـوان
کـرد :وظیفـه مـا حفـظ ایـن صنعـت بـرای نسـلهای

آینـده و رسـاندنش بـه جایـگاه اصلـی آن اسـت در
ایـن راسـتا ضـرورت دارد تـا مسـوالن ذی ربـط بـرای
بـه نمایشگذاشـتن ایـن صنعـت ،صاحبـان صنایـع را
حمایـت کننـد کـه سـازمان صمـت همـه تلاش خـود را

در ایـن زمینـه از جملـه برگـزاری نمایشـگاه بـه کار گرفته
اسـت.
رئیـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت فـارس اظهار
کـرد :برپایـی نمایشـگاه لـوازم خانگـی در راسـتای

فرمایـش" مقـام معظم رهبری "در خصـوص منع واردات
لـوازم خانگـی خارجـی قطـع حلقههـای وابسـتگی و
حمایـت بیشـتر از تولیـد کننـدگان داخلـی در دسـتور کار
قـرار گرفـت ایـن درحالـی اسـت کـه
تولیدکننـدگان لـوازم خانگـی در کشـور عالوه بـر ظرفیت
مناسـب بـرای تامیـن نیازهـای داخلـی از ظرفیـت خوبی
بـرای صـادرات محصـوالت بـه کشـورهای همسـایه
برخـوردار هسـتند.
ایـزدی بـا اشـاره بـه اینکـه  ۵۱درصـد تولیـدات ایـن
نمایشـگاه را متخصصـان و تولیدکننـدگان اسـتان
فـارس ارائـه داده اسـت گفـت  ۴۳ :شـرکت از سراسـر
نقـاط کشـور از جملـه فـارس ،تهـران ،خراسـان رضوی،
اصفهـان ،آذربایجـان شـرقی و زنجـان در این نمایشـگاه
حضـور دارنـد.

فارس
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حدود  ۴۰درصد باالی  ۱۲سالههای فارس واکسینه شدهاند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز گفت :از ابتدای اجرای
طرح واکسیناسیون تا کنون ،بیش از پنج میلیون دوز واکسن ...
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سال بیست و ششم شماره 7314

پاسخ به پرسشهایی در زمینه واکسیناسیون دانشآموزان
فوق تخصص بیماریهای عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
با تاکید بر اهمیت واکسیناسیون در مهار اپیدمی کروناویروس ...

کارخانههایی که به خاطرهها پیوستهاند
مهر:اقتصـاد فـارس بـرای توسـعه نیازمنـد احیـای صنایعـی اسـت کـه طـی
سـالهای اخیـر از مـدار تولید خارج شـده انـد و صنعتگران اسـتان انتظار دارند
در سـفر هیئـت دولـت بـه فـارس مشـکل ایـن کارخانههـا حـل شـود.
اسـتان فـارس بـه واسـطه قرارگیـری در یکـی از نقـاط مهـم کشـور ،اقتصـادی
متفـاوت از سـایر نقـاط دارد از ایـن رو میتـوان اقتصـاد اسـتان فـارس را
اقتصـادی چنـد وجهـی عنـوان کـرد.
ً
واژه اقتصـاد چنـد وجهـی به آن معناسـت که اقتصاد در اسـتان فـارس صرفا به
معنـای واحدهـای تولیـدی و فعالیـت بنگاههـای اقتصـادی و اقتصـاد صنعتـی
نیسـت بلکـه اقتصـاد اسـتان فـارس بـر پایـه اقتصـاد حـوزه سلامت ،اقتصـاد
حـوزه گردشـگری ،اقتصـاد صنعت و بخشهای دیگری اسـت کـه در کنار هم
معنـای اقتصـاد در اسـتان فـارس را تکمیـل میکنند.
بـه طـور کلـی در حـوزه اقتصـاد میتـوان بخشهـای مختلفـی را بـرای
فعالیتهـای منجـر بـه توسـعه تعریـف کـرد کـه در ایـن میـان اسـتان فـارس با
توجـه بـه ویژگیهایـی کـه داشـته و دارد میتوانـد نقـش ویـژه و تأثیرگـذاری در
فعالیتهـای اقتصـادی کشـور داشـته باشـد.
آمادگی فارس برای جذب سرمایه گذاریهای صنعتی
وجـود  ۶۸ناحیـه و شـهرک صنعتـی در سـطح اسـتان فـارس کـه دارای ۳۶
شهرسـتان اسـت نشـان دهنـده آن اسـت کـه اسـتان فـارس آمـاده جـذب
سـرمایهگذاریها در بخـش اقتصـاد صنعـت اسـت از ایـن رو میتوان با توسـعه
فعالیتهـا در شـهرکها و نواحـی صنعتـی موجـود در سـطح اسـتان فـارس
نسـبت بـه جـذب ایـن سـرمایه در گـردش حـوزه صنعـت اقـدام کـرد.
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه وجـود نواحـی آزاد تجـاری نظیـر منطقـه انـرژی بـر
المرد در سـطح اسـتان فارس این اسـتان را نسـبت به بسـیاری از اسـتانهای
کشـور متمایـز سـاخته زیـرا فعالیـت در نواحـی آزاد اقتصادی دارای تسـهیالت
ویـژهای اسـت کـه بـر اسـاس قانـون بـه فعالیـن ایـن بخـش ارائـه میگـردد از
این رو شـرایط تسـهیل سـرمایهگذاری در بخشهای مختلف در سـطح اسـتان
فارس وجـود دارد.
تنـوع آب و هوایـی و ویژگیهـای جغرافیایـی کـه در سـطح اسـتان وجـود دارد
باعـث شـده تـا عالقهمنـدان زیـادی در حـوزه اقتصـاد آمادگـی خـود را بـرای
سـرمایهگذاری در سـطح اسـتان فـارس اعلام کند این در حالیسـت کـه ایجاد
مجوزهـای بـدون نـام در سـطح اسـتان فارس بـرای اولین بار در سـطح کشـور
رونـد سـرمایهگذاری و پذیـرش سـرمایه در گـردش را در اسـتان فـارس تسـهیل
کرد.
ایـن نکتـه حائز اهمیت اسـت که تمامی ویژگیهـای منحصر به فـرد اقتصادی
کـه در سـطح اسـتان فـارس وجـود دارد تحت شـعاع تـورم باالی اسـتان فارس
قـرار گرفتـه و شـاید اگـر تـورم موجـود در سـطح فـارس کاهـش چشـمگیری
داشـته باشـد عالقمنـدی سـرمایه گـذاران بـرای سـرمایهگذاری در طرحهـای
صنعتـی اسـتان افزایـش یابد
آزمایشی که دیگر نیست /کارخانجاتی که باید احیا شوند
یکـی از طرحهـای صنعتـی -تولیـدی بزرگی که در سـطح کشـور وجود داشـت
کارخانـه آزمایـش بـود ایـن کارخانـه کـه قدمـت طوالنـی در صنعـت و تولیـدات
صنعتـی کشـور داشـته ایـن روزهـا حـال و روز خوبـی در اسـتان فـارس نـدارد و

زمزمـه تعطیلـی و حتـی فـروش ایـن کارخانـه نیـز بـه گوش میرسـد.
بـا توجـه به ایجاد اشـتغال قابل توجه توسـط کارخانـه آزمایش ایـن انتظار وجود
داشـت کـه مسـئولین اسـتان تمـام تالش خـود را برای فعـال کردن دوبـاره این
کارخانـه بـزرگ صنعتـی بـه کار ببنـدد امـا تمامی تالشهـا تاکنـون بی نتیجـه
باقـی مانـده و هنـوز مهـر تعطیلـی بر پیشـانی این کارخانه زده شـده اسـت.
بـا توجـه بـه وجـود کارگـروه رفـع موانـع تولیـد در سـطح اسـتان فـارس و ورود
دادگسـتری اسـتان بـه ایـن حـوزه بسـیاری از کارخانههایـی که پیشتـر فعالیت
آنهـا تعطیـل شـده بـود بـه چرخـه تولیـد بازگشـتند امـا بـرای کارخانـه آزمایـش
هنـوز تصمیمگیـری نهایـی اتخـاذ نشـده اسـت البتـه هسـتند کارخانههایـی که
شـرایط یکسـانی همچـون آزمایش دارنـد و مخابرات راه دور نیـز از جمله همین
کارخانههـا اسـت.
کارخانجـات مخابراتـی راه دور ایـران نیـز طـی سـالهای اخیـر از فعالیـت
بازمانـده اسـت .حضـور بخـش خصوصـی ناکارآمد باعث شـده که ایـن کارخانه
روزهـای تعطیلـی را سـپری کنـد .هـر از چنـد گاهـی کارگـران ایـن کارخانـه بـا
حضـور در مقابـل اسـتانداری فـارس خواسـتار احیـای آن و دریافـت مطالبـات
خـود شـدند امـا هنـوز اتفـاق مؤثـری رخ نـداده اسـت.
سـایر کارخانجـات بـزرگ اسـتان نیز وضعیـت چندان بهتـری ندارنـد ،بعضی از
کارخانـه در حـال پیوسـتن بـه خاطرههـا هسـتند و بـه نظر میرسـد سـفر دولت
بـه فـارس بهتریـن فرصـت بـرای تصمیم گیـری دربـاره این واحدها باشـد.
پتروشیمیهایی که هنوز به سرانجام نرسیده است
وضعیـت پتروشـیمیهای مصـوب سـفر مقـام معظـم رهبـری هنـوز در هالهای

از ابهام اسـت.
در آخریـن تحـوالت ،نماینـدگان مجلـس خبـر دادنـد کـه بـا طـرح تجمیـع ایـن
پتروشـیمیها ،امـکان احـداث واحدهـای مذکـور فراهم میشـود امـا هنوز این
طـرح نیـز بـه مرحلـه اجرایی نرسـیده اسـت تـا پتروشـیمیهای اسـتان هنوز در
مرحلـه صفـر باقـی بماند.
حـاال اهالـی صنعـت فـارس از رئیـس جمهـور مطالبـه دارنـد تـا بـرای احیـای
صنعـت فـارس فکـری بـه حـال این طرحهـا کرده تـا شـرایط اقتصـادی فارس
نیـز بهبـود یابد.
اقتصاد گردشگری
حـوزه گردشـگری نیـز یکـی از مهمتریـن پایههـای تشـکیل دهنـده اقتصـاد در
سـطح اسـتان فـارس اسـت که میتوان اسـتان فارس را اسـتانی بـا ویژگیهای
منحصـر بـه فـرد حـوزه گردشـگری نامگـذاری کـرد امـا در ایـن میـان هسـتند
طرحهایـی کـه ضربههای جبـران ناپذیـری به اقتصاد گردشـگری فـارس زدند
زیرسـاختهای گردشـگری آنچنـان متناسـب بـا ظرفیتهـای فـارس نبـوده
اسـت .فضاهـای اقامتـی اسـتان و خدمـات گردشـگری بایـد توسـعه بیشـتری
یابـد تـا امـکان حضـور پرتعـداد گردشـگران در اسـتان نیـز فراهـم شـود.
همـان گونـه که اشـاره شـد اقتصاد اسـتان فـارس اقتصادی چند وجهی اسـت
و اگـر بـه دنبال تحقق توسـعه فارس باشـیم بایـد اقتصاد فـارس در تمامی ابعاد
توسـعه یابـد و نمیتـوان انتظـار داشـت اقتصـاد صنعتـی فـارس توسـعه یافتـه
باشـد امـا اقتصـاد گردشـگری یـا سـایر بخشهـای اقتصـادی فـارس هنـوز در
مراحل توسـعه را پشـت سـر نگذاشـته باشـند.

یک فوق تخصص عفونی پاسخ داد:

پاسخ به پرسشهایی در زمینه واکسیناسیون دانشآموزان
ایسـنا :فـوق تخصـص بیماریهـای عفونـی و عضـو
هیئـت علمی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،بـا تاکیـد
بـر اهمیت واکسیناسـیون در مهـار اپیدمی کروناویروس،
بـه پرسـشهایی پیرامـون واکسیناسـیون جمعیـت
دانشآمـوزی پاسـخ داد.
اورنـگ ایالمـی در جمـع خبرنـگاران در خصـوص اینکه
آیـا انجـام واکسیناسـیون برای دانشآموزان الزم اسـت؟
بـا اشـاره بـه اینکـه بازگشـایی مـدارس و دانشـگاه ها از
اولویت هـای مجموعـه دولـت و وزارت بهداشـت ،درمان
و آمـوزش پزشـکی بـه شـمار مـی رود ،گفـت :بـا توجه به
تصمیـم کمیتـه علمی سـتاد ملـی کرونـا ،واکسیناسـیون
دانـش آمـوزان سـنین  ۱۲تـا  ۱۸سـال در کشـور آغـاز
شـده است.
عضـو هیئـت علمی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا
تاکیـد بـر ضـرورت واکسیناسـیون رده هـای سـنی  ۱۲تـا
 ۱۸سـال ،افـزود :در حـال حاضـر بیـش از  ۶۵درصـد
دانش آموزان در اسـتان فارس در این رده سـنیُ ،دز اول
واکسـن کروناویـروس را دریافـت کـرده انـد.
واکسـن کرونـا تاکنـون در دانشآمـوزان
عارضـه جـدی نداشـته اسـت
یالمی بـا اعلام اینکـه تاکنـون عارضه جـدی و وخیم در
دانـش آمـوزان دریافـت کننـده واکسـن در فـارس دیـده
نشـده اسـت ،ادامـه داد :انجـام واکسیناسـیون کمـک
میکنـد چرخـه انتقـال بیمـاری کروناویـروس در کشـور
شکسـته شـود و دانـش آمـوزان بـه مـدارس بازگردنـد.
او بـا اشـاره بـه مطالعـات علمـی در دنیـا کـه نشـان
می دهـد شـدت بیمـاری کوویـد ۱۹در کـودکان نسـبت

بـه دیگـر رده هـای سـنی کمتـر اسـت ،توضیـح داد :از
ایـن رو ،واکسیناسـیون ایـن گـروه بـا تاخیـر انجـام شـد
تـا علاوه بر تکمیـل اطالعـات علمـی ،مطالعـات کافی
پیرامـون انتخـاب نـوع واکسـن تلقیحـی نیز انجام شـود.
ایالمی در پاسـخ به این پرسـش که آیا واکسـن سـینوفارم
بـرای دانـش آمـوزان بـی خطـر اسـت؟ گفـت :در
فرآیندهای کارآزمایی بالینی واکسـن سـینوفارم در کشور
چیـن ،جمعیـت قابـل توجهـی از افـراد  ۱۲تا  ۱۸سـال و
مـادران بـاردار واکسـینه شـده و مطالعـات علمـی در این
رابطـه انجـام شـده اسـت؛ علاوه بـر آن ،میلیون هـا نفر
در سـنین  ۱۲تـا  ۱۸سـال در دیگـر کشـور ها نیـز ،ایـن
واکسـن را دریافـت کـرده انـد و تاکنـون تزریـق آن بـرای
افـراد یـاد شـده ،مشـکلی ایجـاد نکرده اسـت.

ایـن اسـتاد دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز درد در محل
تزریـق ،تـب خفیـف و یا بـدن درد را عارضه هـای طبیعی
اغلـب واکسـن ها عنـوان کرد و یادآور شـد :واکسـنی که
بـرای دانـش آمـوزان تزریـق می شـود ،واکسـن ایمـن و
اثربخش اسـت.
تاثیر واکسن بر شدت ابتال به کروناویروس
او اضافـه کـرد :آمـار بیمارسـتان ها نشـان می دهـد،
بیشـتر کسـانی کـه در حـال حاضـر بسـتری شـده انـد،
افـرادی هسـتند کـه واکسـن نـزده انـد و یـا یـک ُدز را
دریافـت کـرده و پروتکل هـای بهداشـتی را رعایـت
نکرده انـد.
معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا
بیـان اینکـه کـودکان می توانـد بـه عنـوان کانون هـای

اساسـی انتقـال ویـروس کرونـا عمـل کننـد ،اهمیـت
واکسیناسـیون کـودکان و دانـش آمـوزان را در مدیریـت
بیمـاری کوویـد  ۱۹را یـادآور شـد.
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا منعـی بـرای
تزریـق واکسـن بـه دانـش آمـوزان دارای بیماری هـای
خـاص وجـود دارد؟ بـا تاکیـد بـر اینکـه یافته هـای
علمی واکسـن سـینوفارم نشـان می دهـد در افـراد مبتال
بـه بیماری هـای خـاص نظیـر هموفیلـی ،تاالسـمی،
سـرع و دیابـت و یـا افـرادی کـه دیالیـز می شـوند ،منعی
در تزریـق واکسـن کرونـا وجـود نـدارد ،توصیه کـرد :این
گـروه از بیمـاران ضمـن مشـورت با پزشـک معالـج خود،
می تواننـد نسـبت بـه دریافـت واکسـن کرونا اقـدام کنند.
ایالمی بـه افـراد دچـار بیماری هـای خـاص و دارای
سـابقه آلـرژی نیـز توصیـه کـرد تـا  ۳۰دقیقـه پـس از
دریافت واکسـن در فضای مناسـب تخصیص داده شـده
در مراکـز واکسیناسـیون حضـور داشـته تـا اگـر عالیـم
زودهنگامی مشـاهده شـد ،بـه پزشـک مراجعـه کننـد.
واکسن آنفلوآنزا و ضرورت تزریق آن
وی بـا اشـاره بـه گروههایـی کـه در اولویـت دریافـت
واکسـن آنفلوآنـزا هسـتند ،گفـت :کارکنـان بهداشـت و
درمـان ،افـراد بـاالی  ۶۵سـال ،بانـوان بـاردار و افـراد
دارای بیمـاری زمینـهای یـا نقـص ایمنـی در اولویـت
دریافـت واکسـن آنفلوآنـزا هسـتند.
معاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز خاطرنشان
کـرد کـه اگر قـرار بر تزریـق همزمان هر  ۲واکسـن کرونا
و آنفلوآنـزا هسـت ،توصیـه میشـود تزریـق در یک نقطه
از بدن انجام نشـود.

یک مسئول فرهنگی در فارس خبر داد

فعال شدن کمیتههای یوماهلل  ۱۳آبان در فارس
ایسـنا :رئیـس شـورای هماهنگـی تبلیغـات
اسالمی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه اهمیـت بزرگداشـت
یوماللـه  ۱۳آبـان ،از فعـال شـدن کمیتههـای برگـزاری
ایـن رویـداد در فـارس خبـر داد.
حجتاالسلام محمـد رضایـی در جلسـه سـتاد
گرامیداشـت هفتـه وحـدت و یواللـه  ۱۳آبـان ،ضمـن
تبریـک حلـول مـاه ربیـعاالول و هفتـه نیـروی
انتظامی یـادآور شـد کـه امسـال هـم برنامههـای
گرامیداشـت ایـن مناسـبتهای ملـی در فـارس برگـزار
میشـو د .
رضایـی بـا برشـمردن وقایـع  ۱۳آبـان در تاریـخ کشـور،
تبعیـد حضـرت امـام خمینـی(ره) بـه علـت موضـع گیری
علیـه الیحـه کاپیتوالسـیون در سـال  ،۱۳۴۳هجـوم
ناجوانمردانـه نیروهـای رژیـم سـفاک پهلـوی بـه دانـش
آمـوزان و شـهادت جمعـی از آنـان در سـال  ۱۳۵۷و
تسـخیر سـفارت آمریکا در سـال  ،۱۳۵۸علـت نامگذاری
 ۱۳آبـان بـه نـام روز ملـی مبـارزه بـا اسـتکبار جهانـی را

نظیر این مسـائل دانسـت و یادآور شـد :امـام خمینی(ره)
از تسـخیر النـه جاسوسـی آمریکا بـا عبارت انقلاب دوم
یـاد کرد.
رئیـس شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسالمی اسـتان
فـارس برگـزاری مراسـم در یـوم اللـه  ۱۳آبـان در تمـام
ً
کشـور و متعاقبا اسـتان فارس را قطعی دانسـت و تشـریح
کـرد :امسـال مراسـم متمرکـز و خـاص بـرای  ۱۳آبـان با
رعایـت کامل دسـتورالعمل های بهداشـتی برگـزار خواهد
شد .
رضایـی بـا اشـاره بـه فعالسـازی کمیته هـای مربـوط بـه
یـوم اللـه  ۱۳آبان نظیر کمیته مراسـم ،کمیته فضاسـازی
و تبلیغـات شـهری ،کمیتـه دانـش آمـوزی ،کمیتـه
دانشـجویی و کمیتـه فرهنگـی ،اسـتفاده از ظرفیت های
موجـود را الزم و ضروری دانسـت و افـزود :همه ارگان ها
و نهادهـا بایـد دسـت بـه دسـت هـم دهیـم تـا فضـای
مناسـب فرهنگـی و سیاسـی بـرای ایـام هفتـه وحـدت و
روز ملـی مبـارزه بـا اسـتکبار جهانـی را ایجـاد کنیـم.

رئیـس شـورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اسـتان فارس
گفـت :خـروج ذلـت بـار آمریـکا از افغانسـتان و مسـائل
نظیـر آن می توانـد یکـی از محورهـای فضاسـازی های
شـهری و برنامه هـای اجـرا شـده باشـد.
رضایـی بـا اشـاره بـه در پیـش بـودن والدت بـا سـعادت
پیامبـر رحمـت(ص) و ایام مبارک هفته وحدت ،اسـتفاده
از ظرفیـت ایـن ایام را الزم دانسـت و تصریـح کرد :نکات
مشـترکی کـه بیـن مسـلمانان و مربـوط بـه جهان اسلام
اسـت و خیانـت و جنایتـی کـه برخـی از سـردمداران
کشـورهای اسلامی در حـق امـت اسلامی می کنند
قابلیـت بسـیار باالیـی بـرای تبییـن در بیـن قشـر جـوان
دارد.
رئیـس کمیسـیون فرهنگـی اجتماعـی شـورای
اسالمی شـهر شـیراز نیـز در ایـن جلسـه بـا تأکیـد بـر
اهمیـت گرامیداشـت هفتـه وحـدت و یـوم اللـه  ۱۳آبان،
همـکاری و بـه کار گیـری ظرفیـت همـه نهاد هـا را الزم
دانسـت و تصریـح کـرد :تمهیـدات الزم جهـت انجـام
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کارخانههایی که به خاطرهها پیوستهاند
اقتصاد فارس برای توســعه نیازمند احیای صنایعی است که طی سالهای اخیر از
مدار تولید خارج شده اند و صنعتگران استان انتظار دارند ...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

حدود  ۴۰درصد باالی  ۱۲سالههای فارس واکسینه شدهاند
عصرمردم:
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی شـیراز گفـت :از ابتدای اجرای طرح واکسیناسـیون
تـا کنـون ،بیـش از پنـج میلیـون دوز واکسـن علیـه کروناویـروس بـه دانشـگاه ها و دانشـکده های علوم پزشـکی
سلامت فـارس تحویـل شـده و بیـش از ۴۰درصـد از افراد باالی  ۱۲سـال اسـتان واکسـینه شـده اند.
مهـرزاد لطفـی در چهارصـد و بیسـت و چهارمیـن نشسـت سـتاد مدیریـت بیمـاری کوویـد  ۱۹در دانشـگاه علـوم
پزشـکی شـیراز بـا تاکیـد بـر اهمیـت ایـن موضـوع کـه ایمـن سـازی جامعـه بسـتگی بـه رسـیدن آمار بـاالی ۸۰
درصـد افـرادی اسـت کـه هـر دو دوز واکسـن کروناویـروس را دریافـت کـرده انـد ،گفـت :بـا تالش شـبانه روزی
و بـی وقفـه مراکـز واکسیناسـیون در اسـتان ،میانگیـن تزریـق دوزهای واکسـن کروناویـروس به مـردم فارس از
دیگـر اسـتان های کشـور باالتر اسـت.
او بـا تاکیـد بـر اینکـه ی بیـش از  ۱۹مـاه گذشـته ،تلاش بـی وقفـه و ایثارگرانـه ای بـرای مبـارزه بـا ایـن بحران
صـورت گرفتـه اسـت ،بزرگتریـن دغدغـه کنونـی مجموعـه سلامت فـارس را سـرعت در انجـام واکسیناسـیون
عمومی بـرای افزایـش ایمنـی در برابـر ایـن بیمـاری عنـوان کـرد کـه در کنـار ارائـه خدمـات سلامت در حـال
انجـام اسـت و از مـردم اسـتان نیـز خواسـت تـا در تحقـق هـدف توسـعه سلامت در جامعـه ،نقـش موثر خـود را
بـه خوبـی ایفـا کنند.
ایـن مقـام مسـئول از افـرادی کـه تاکنـون بـرای دریافـت واکسـن مراجعـه نکـرده انـد خواسـت تـا در راسـتای
مسـوولیت اجتماعـی و تامیـن سلامت خود و عزیزانشـان ،هرچه سـریع تر برای دریافت واکسـن بـه پایگاه های
واکسیناسـیون در اسـتان مراجعـه کننـد و تاکیـد کـرد :شـیوع زنجیـره وار ایـن اپیدمـی در سـطح دنیـا بـه همه ما
ثابـت کـرد افـراد جامعـه بـه چه میـزان به یکدیگر وابسـته هسـتند و هم اکنـون نیز ایمنـی هر فـرد در جامعه ،در
افزایـش ایمنـی عمومـی در برابـر ایـن بیماری موثر اسـت.
لطفـی حمایـت مـردم ،سـازمان ها و دسـتگاه های اجرایـی اسـتان بـرای پیشـبرد اهـداف مجموعـه سلامت در
ایـن بحـران بـه ویـژه مشـارکت در واکسیناسـیون عمومی بسـیار موثـر دانسـت و با اشـاره بـه اینکه بیمارسـتان ها
و مراکـز بهداشـت و درمـان و همچنیـن مراکـز واکسیناسـیون در سراسـر اسـتان بـا تمـام تـوان و قـوا در حـال
ارایـه خدمـات بـه مـردم هسـتند ،از تلاش ایثارگرانـه مدافعان سلامت در جنـگ علیـه کروناویـروس تقدیر کرد.
او در ادمـه ایـن نشسـت بـه ارزیابـی آخریـن وضعیـت ابتلا در مناطـق مختلـف اسـتان ،رونـد انجـام تسـت های
تشـخیصی کرونـا در آزمایشـگاه های تشـخیصی اسـتان ،میـزان مراجعـه بـه مراکز  ۱۶سـاعته اسـتان ،وضعیت
بیمـاران بسـتری در بخش هـای عـادی و ویـژه بیمارسـتان های اسـتان ،آمـار بهبـودی بیمـاران و علت هـای
جان باختن مبتالیان در  ۲۴ساعت گذشته در استان پرداخت.

آزمون ملی وکالت مرکز وکالی قوه قضاییه جمعه برگزار می شود
صفد ر د وام

رییـس مرکـز وکالی قـوه قضاییـه اسـتان فـارس از برگـزاری آزمـون ملـی
وکالـت ایـن مرکـز در روز جمعـه ۲۳مهرمـاه  ۱۴۰۰خبـر داد.
حسـن عبدلیـان پـور در جمـع خبرنـگاران اظهار داشـت :برای سـومین سـال
متوالـی آزمـون وکالـت مرکـز وکالی قـوه قضاییـه بـه صـورت غیـر متمرکز در
اسـتان ها برگـزار می شـود.
او افـزود :قبـل از ایـن آزمـون بـه صـورت متمرکـز در تهـران برگـزار می شـد
کـه بـه دلیـل رعایـت حـال داوطلبـان ،امسـال نیـز در مراکزاسـتان ها و حتی
شهرسـتان های مختلـف برگـزار می شـود.
عبدلیـان پـور در مـورد زمـان برگـزاری آزمـون نیز خاطر نشـان کرد :امسـال روز جمعـه ۲۳مهرمـاه ۱۴۰۰آزمون
را برگـزار می کنیـم.او بـا بیـان اینکـه تعـداد شـرکت کننـدگان در کل کشـور ۸۲هزار نفر اسـت ،افزود :در اسـتان
فـارس ۶هـزار و  ۳۱۱نفـر در ایـن آزمـون ثبت نام کـرده اند.
رییـس مرکـز وکالی قـوه قضاییـه فـارس مکان هـای برگـزاری آزمـون را نیـز ایـن گونـه عنـوان کـرد :آزمـون در
۴شهرسـتان شـیراز ،کازرون ،مرودشـت و ممسـنی برگـزار می شـود.
او افـزود :آزمـون حـوزه مرودشـت در آمـوزش و پرورش ،کازرون و ممسـنی در دانشـگاه آزاد اسلامی و در شـیراز
نیـز در چنـد حـوزه شـامل دانشـگاه صنعتـی ،مهندسـی یـک و دو ،علـوم یـک و سـه  ،موسسـه آمـوزش عالـی
پاسـارگاد و دانشـکده پردیـس علـوم ،حقـوق ،علـوم تربیتـی الهیـأت ،علـوم اجتماعـی برگـزار می شـود.
عبدلیـان پـور همچنیـن گفـت :یـک حـوزه ویـژه هـم مربـوط بـه معلولیـن در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه حدود
۳۳نفـر معلـول نیـز در آزمـون شـرکت می کننـد.
او در عیـن حـال گفـت :آزمـون مرکـز وکالی قـوه قضاییـه یـک آزمـون فراگیـر و ملی در کل کشـور اسـت که به
نـام آزمـون ملـی وکالت نامگذاری شـده اسـت.رییس مرکـز وکالی قـوه قضائیه فارس افـزود :داوطلبـان در روز
آزمـون بـا رعایـت تمـام ضوابـط و پروتکل هـای بهداشـتی و در کمال آرامـش در آزمون شـرکت کنند.
او تصریـح کـرد :آزمـون دو مرحلـه ای اسـت؛ کتبـی و مصاحبـه حضـوری و افـرادی کـه نمـره الزم را در کتبـی
بهدسـت آورنـد در مصاحبـه حضـوری دعـوت می شـوند و پـس از طـی فراینـدی تحـت نظـارت وکیـل سرپرسـت
بـه امـر وکالـت می پردازند.بـه گفتـه عبدلیـان پـور نتیجـه آزمـون در سـریع تریـن زمـان ممکـن اعلام می شـود.

آمادگی گاز فارس برای سرویس رایگان موتورخانهها
ایسـنا :مدیرعامـل شـرکت گاز فـارس از آمادگـی این شـرکت بـرای سـرویس رایـگان موتورخانههای اسـتان خبر
داد و گفـت :واحدهـای مسـکونی و تجـاری مجهـز بـه موتورخانـه میتوانند از مزایـای این طرح ملـی به صورت
"رایـگان" بهره مند شـوند.
عالمعبـاس حسـینی در جمـع خبرنـگاران بـر اجـرای صحیـح طـرح اصلاح و بهینهسـازی موتورخانههـا تاکیـد
کـرد و گفـت :از ابتـدای امسـال  ۸۲مشـترک شـرکت گاز فـارس درخواسـت خـود را در سـامانه www.nigc.
 irثبـت و از خدمـات اصلاح و ترمیـم عایـق کاری ،تنظیـم مشـعل و نصـب سیسـتم ضـد رسـوب موتورخانـه
واحدهـای تجـاری و مسـکونی بصـورت رایـگان اسـتفاده کردهانـد.
او افـزود :کاهـش مصـرف انـرژی ،جلوگیـری از آلودگـی هـوا و صرفهجویـی حـدود  ۱۰درصـدی مصـرف گاز
طبیعـی از مهـم تریـن دسـتاوردهای اجـرای ایـن طـرح ملـی اسـت.
مدیرعامـل شـرکت گاز فـارس ادامـه داد :تنهـا بـا انجـام  ۳اقـدام اصلاح و ترمیم عایـق کاری ،تنظیم مشـعل و
نصـب سیسـتم ضـد رسـوب ،ایـن مهـم محقق خواهد شـد و به تبـع آن ،هزینـه گاز بهـای مشـترکین نیز کاهش
مییابـد.
حسـینی بـا اشـاره بـه در پیـش بـودن فصـل سـرما و لـزوم سـرویس موتورخانه هـا بـا هـدف کاهش مصـرف گاز،
افـزود :هـم اسـتانیهایی کـه واحدهـای مسـکونی و تجـاری آنهـا مجهـز بـه موتورخانـه اسـت میتواننـد تنهـا با
مراجعـه بـه سـایت شـرکت ملـی گاز ایـران و ورود بـه بخـش "بهینهسـازی موتورخانههـا" و ارائـه اطالعـات الزم
منتظـر دریافـت خدمـات رایگان باشـند.
او خاطرنشـان کـرد :سیسـتم کنونـی موتورخانههـا ،حـدود  ٥٠درصـد تلفـات انـرژی دارد کـه اجـرای برخـی
راهکارهـا در موتورخانههـا ،صرفـه جویـی  ۱۰تـا  ۳۰درصـدی بـه همـراه خواهـد داشـت؛ باقـی تلفات انـرژی نیز
مربـوط بـه راندمـان بسـیار پاییـن احتـراق و انتقال حرارت در مشـعل و بویلر اسـت که بـا جایگزینـی فناوریهای
جدیـد ماننـد بویلـر چگالشـی ،ایـن میـزان اتلاف نیـز کاهـش مییابد.

جمع آوری بنرها و تابلوهای غیر مجاز در سطح منطقه هفت
تبلیغات گسـترده شـهری به مناسـبت هفته وحـدت و روز
ملـی مبـارزه با اسـتکبار جهانی در سـطح مناطق  ۱۱گانه
شـهر شـیراز انجـام شـده اسـت.
علـی اکبـر سـلطانی برپایـی نمایشـگاه پوسـتر مفهومی با
موضـوع جنایـات آمریـکا ،یـادآوری وقایـع  ۱۳آبـان و
تبییـن فلسـفه اسـتکبار سـتیزی در روز مبارزه با اسـتکبار
جهانـی را از دیگـر برنامه هـای اجرایـی شـهرداری در این
ایـام بـر شـمرد و خاطـر نشـان کـرد :برگـزاری مسـابقات
فرهنگـی و بصیرتـی ،تولیـد نماهنـگ و موشـن گرافـی از
جملـه برنامه هایـی اسـت که در مناسـبت های پیـش رو با
محوریـت سـازمان فرهنگـی اجتماعی شـهرداری شـیراز
انجـام خواهد شـد.
بـه گـزارش ایسـنا در ایـن جلسـه که بـا حضور مسـئوالن
اسـتانی در سـالن جلسـات شـورای هماهنگـی تبلیغـات
اسالمی اسـتان فـارس برگـزار شـد ،مدیران سـازمان ها و
نهادهـا بـه هم اندیشـی حـول برنامه های هفتـه وحدت و
روز ملـی مبـارزه بـا اسـتکبار جهانـی پرداختند.

عصرمردم:
سرپرسـت شـهرداری منطقـه هفـت گفـت :بنرهـا و تابلوهـای غیـر مجـاز در
سـطح منطقـه هفـت جمـع آوری شـد.
اکبـری افـزود :بـا توجـه بـه اهمیـت و ضـرورت جمـع آوری بنرهـا و تابلوهای
غیرمجـاز از سـطح منطقـه بـه منظـور حفـظ زیبایـی و جلوگیـری از آشـفتگی
بصـری بنرهـا و تابلوهـای غیـر مجاز در سـطح منطقـه هفت توسـط نیروهای
امـور شـهر جمـع آوری گردید.
سرپرسـت شـهرداری منطقـه هفـت ادامـه داد :ایـن عملیـات بـا توجـه بـه
اطلاع رسـانیهای انجـام شـده در ایـن زمینـه و صـدور اخطاریـه ،بـا جمـع آوری تابلوهـا و بنرهـای غیرمجـاز
معـرف کاربـری کـه بـر روی تیرهـای چـراغ بـرق ،درختـان و پیـاده روهـا نصـب شـده بودنـد ،توسـط شـهرداری
جمـعآوری شـده اسـت.
وی گفـت :بسـیاری از بنرهـا و تابلوهـای غیـر مجـاز کـه در مسـیر پیـاده روهـا و درختان نصب شـده اسـت برای
رفـت و آمـد شـهروندان خطـر سـاز بـوده و بـرای عابـران پیـاده احتمـال بـروز حوادثـی ناگـوار بـه همـراه خواهـد
داشت.
اکبـری افـزود :ایـن اقـدام بـا توجـه بـه اولویـت خیابان هـا و معابر پرتـردد انجام شـده اسـت و تا پاکسـازی کامل
معابـر و خیابان هـا در سـطح منطقـه ادامـه خواهد داشـت.
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کمبود آهن خطر بیماری های قلبی را
افزایش میدهد

باشگاه خبرنگاران :به گفته محققان دانشگاه پزشکی هامبورگ آلمان ،وجود میزان کافی آهن
در رژیم غذایی میتواند از یک مورد از هر  ۱۰مورد جدید ابتالء به بیماری قلبی در افراد میانسال
پیشگیری کند .دکتر بندیکت شراگ ،سرپرست تیم تحقیق ،میگوید :یافتههای ما نشان میدهد
که کمبود آهن ممکن است هدف مناسبی برای اقدامات پیشگیرانه در جمعیت عمومی باشد.
به گفته شــراگ ،ارتباط بین فقر آهن و بیماری قلبی مشــخص نیست ،اما آهن برای ایجاد
تعادل در بدن و متابولیسم انرژی ضروری است که میتواند یک ارتباط بالقوه باشد.
او افزود :افرادی کــه کمبود آهن دارند معمو ًال به اندازه کافی از مواد معدنی در رژیم غذایی
خود استفاده نمیکنند یا نمیتوانند آهن دریافتی خود را فرآوری کنند.
غذاهای غنی از آهن شــامل گوشــت ،مرغ ،تخم مرغ ،غذاهای دریایی از جمله ماهی تن،
صدف و میگو و سبزیجاتی مانند اسفناج و سیب زمینی شیرین و لوبیا هستند .سایر منابع غذایی
خوب شامل نان و ماکارونی غنی شده و میوههایی مانند توت فرنگی و هندوانه است.
مطالعات قبلی نشــان داده بود که بیماران مبتال بــه بیماریهای قلبی و عروقی با فقر آهن
بیشتر از دیگران در بیمارستان بستری میشوند یا میمیرند.
بــه گفته محققان ،فقر آهن با  ۲۴درصد افزایش خطر ابتالء به بیماریهای قلبی ۲۶ ،درصد
افزایش خطر مرگ ناشــی از بیماریهای قلبی عروقــی و  ۱۲درصد افزایش خطر مرگ به هر
علتی همراه است.

راه های جلوگیری از چرب شدن مو

باشگاه خبرنگاران :یکی از دالیل افزایش چربی موی سر ،حالت دهی بیش از حد و نادرست
است ،زیرا بسیاری از محصوالت حالت دهنده میتوانند در مو و پوست سر جاگیر شوند.
برای جلوگیری از این اتفاق مرتب از شامپوی مختص تمیزی عمیق برای از بین بردن بقایای
مو استفاده کنید .گرمای بیش از حد هنگام شستشو و حالت دادن ،موها را مجعد نشان میدهد،
بنابراین بهتر است موها را با آب ولرم بشویید و در دمای پایین خشک کنید .یکی دیگر از دالیل
چربی مو تغییرات هورمونی اســت؛ به گونهای که علت چربی پوست سر در بیشتر موارد ،ترشح
بیش از حد چربی است .این اتفاق نیز میتواند نتیجه تغییرات هورمونی در دوران بلوغ ،بارداری
یا یائســگی باشد .عوامل ژنتیکی نیز ممکن است باعث افزایش ترشح چربی در مو شوند .برخی
از افراد به طور طبیعی چربی بیشتری نسبت به دیگران تولید میکنند و این کام ً
ال طبیعی است.
افرادی که موهای نازک دارند ،بیشتر از تولید چربی سرشان رنج میبرند ،زیرا چربی پوست سر
در سطح کوچکتری توزیع میشود.
موهای چرب را میتوان با اقداماتی از جمله داشتن رژیم غذایی سالم درمان کرد؛ فست فود و
موارد مشابه ،تولید چربی را تحریک میکند ،بنابراین یک رژیم غذایی سالم و متعادل باید دنبال
شود .استفاده از شــامپوی خشک نیز میتواند به رفع یا کاهش چربی کمک کند ،ولی شامپوی
خشک راه حل طوالنی مدت برای درمان موهای چرب نیست ،بلکه یک راه حل اورژانسی است
که میتواند ظاهر چرب را پنهان کرده و به موها طراوت ببخشد.
برای تنظیم فرآیند ترشــح سبوم و چربی ،نباید از شــامپو برای حدود پنج روز استفاده شود.
همچنین نباید انگشتان خود را بیش از حد از موها عبور دهید ،زیرا این باعث میشود که چربی
و کثیفی روی موها باقی بماند.

آشنایی با جدیدترین روش درمان سرطان

باشگاه خبرنگاران :اگر درمان سرطان از طریق کار تی سل تراپی ()CAR-T cellکارایی
داشته باشــد باعث میشود سیســتم ایمنی تصمیم به از بین بردن سلولهای سرطانی بگیرد.
درواقع این نوع از درمان ،ارتشــی از لنفوسیتهای  Tمیسازد که وظیفه آنها نگهبانی در بدن
ما برای شناسایی عوامل عفونی یا بیماریهای دیگر است .لنفوسیتهای  Tسلولهای مشکوک
را بازرسی میکنند زمانی که یکی از آنها را غیرفعال نرمال تشخیص دهند فرم امتحان حمله ور
میشــوند که از آسیب به سلولهای سالم جلوگیری کنند .لنفوسیتهای  Tاین شیوه ا ز مبارزه
را با خوبی انجام میدهند .لنفوســیتهای  Tدر ســطح خود گیرندههای پروتئینی دارند که این
گیرندهها همانند ساختاری پنجه مانند با آنتی ژنها جفت میشوند.
قطعات پروتئینی در ســطح همه سلولها وجود دارند .زمانی که گیرنده روی سطح لنفوسیت
 Tبا یک آنتی ژن غیر معمول که مشــابه آن را فقط در ســلولهای بیمار شناســایی کرده بود
جفت شود ،لنفوسیت  Tفعال میشود .یک ماده شیمیایی (سم) تشریح میکنند که باعث آسیب
به ســلول نامتعارف میشود ،همچنین از دیگر سلولهای سیستم ایمنی که در آن ناحیه حضور
دارند نیروی کمکی میگیرد .گاهی اوقات ســلولهای ســرطانی از طریق فریب سیستم ایمنی
توســعه پیدا میکنند مثل تغییر شکل دادن و پنهان کردن خود از سلولهای ایمنی یا به وسیله
ایجاد تعداد زیادی آنتی ژن بر روی ســطح خود که باعث میشود لنفوسیتهای  Tگیر کنند و
نتوانند و روی ســلول سوار شوند و حمله موثری داشته باشند .یا از طریق پیدا کردن راهی برای
خاموش کردن پاســخ ایمنی علیه خودشان یک راه ابتکاری برای دیدن این فریبها استفاده از
روش درمانی  CAR-T cellاست.
در پروســهای شبیه به اهدای خون از هزاران بیمار ،سلولهای لنفوسیت  Tآنها جمعآوری
شــد .اســتفاده از ویروس اصالح شــده و غیر فعال نمیتواند باعث بیماری شــود اما میتواند
اطالعات ژنتیکی به ســلول معرفی کنند .لنفوســیتهای  Tدوبــاره از این طریق برنامهریزی
میشــوند و حاال میتوانند گیرندههای ویژهای به نام گیرنده آنتــیژن کایمریک یا به اختصار
 CARsدر سطح خود تولید کنند.
ســلولهای مهندســی شــده جدید  CAR-T cellنام دارند که در آزمایشگاه رشد داده
شدهاند و چند میلیون از آنها با تزریق به بدن بیمار برگردانده میشود .گیرندههای جدید توانایی
جفت شدن با آنتی ژنهای خاص تومور سلولی بیمار و تخریب آنها را دارند.

پاندمی آنفلوانزا همچنان مرگبارتر از
کووید  ۱۹است

مهر :شــیوع جهانی آنفلوانزا می تواند بسیار بدتر از همه گیری کووید  ۱۹باشد ،زیرا مدل ها
نشان می دهند که می تواند در شش ماه اول  ۳۳میلیون نفر را به کام مرگ بکشاند.
بــه گفته متخصصان بیماریهای عفونی ،شــیوع جهانی آنفلوانزا در مقایســه با کووید ،۱۹
همچنان خطر جدی و واقعی برای انسانها دارد.
به گفته پروفســور «مایکل استرهولم» ،مدیر مرکز تحقیقات و سیاست بیماریهای واگیر در
دانشگاه مینه سوتا« ،شــیوع جهانی آنفلوانزا میتواند بسیار بدتر از همه گیری کووید  ۱۹باشد،
چراکه مدلها نشان میدهد میتواند در شش ماه اول موجب مرگ بالغ بر  ۳۳میلیون نفر شود».
وی در ادامه میافزاید« :قبل از کووید  ،۱۹پاندمی های آنفلوانزا خطر بیولوژیکی شماره یک
برای انســان بودند و این شــرایط هنوز تغییر نکرده است ».وی گفت« :در طول  ۱۰۰سال بین
ســالهای  ۱۹۱۸و  ،۲۰۱۸ما چهار دوره بیماری همه گیر آنفلوانزا داشتیم .این مسئله به وضوح
نشان میدهد که خطر آنفلوانزای همه گیر یک تهدید جدی و واقعی است».
بیماری آنفلوانزا ســاالنه  ۲۹۰هزار تا  ۶۵۰هزار نفر را می ُکشــد و به طور نامتناســبی افراد
کشورهای با درآمد پایین و متوسط را تحت تأثیر قرار میدهد .جهان از نظر تاریخی هر  ۲۵سال
یکبار یک بیماری همه گیر آنفلوانزا را تجربه کرده است.

ورزش سنگین شبانه منجر به بی خوابی می شود

مهر :ورزش چند ســاعت قبل از خواب به خوب خوابیدن کمک می کند ،در حالی که ورزش
نزدیک به زمان خواب می تواند باعث ایجاد بی خوابی شود.
«امانوئل فریمپونگ» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کونکوردیا کانادا ،میگوید« :تجزیه و
تحلیل ما نشان داد که وقتی ورزش دو ساعت قبل از خواب به پایان برسد ،فوایدی برای خواب
از جمله افزایش شــروع خواب و افزایش مدت زمان خواب ،را به همراه دارد ».وی خاطرنشــان
کرد« :از ســوی دیگر ،هنگامی که ورزش کمتر از دو ساعت قبل از خواب به پایان برسد ،تأثیر
منفی بر خواب داشــت .شــرکت کنندگان دیرتر به خواب رفتند و طول مدت خواب شان کمتر
شــد ».محققان با استفاده از دادههای  ۱۵مطالعه منتشــر شده به بررسی این موضوع پرداختند
که چگونه یک جلسه ورزش شدید بر بزرگساالن جوان و افراد میانسال سالم و خواب آنها تأثیر
میگذارد .گروه تحقیقاتی دریافت که ورزش با شــدت باال در اوایل شب به بهبود خواب کمک
میکند ،به خصوص اگر فرد کم تحرک بوده باشد .ورزش بین  ۳۰تا  ۶۰دقیقه نیز به افراد کمک
کرد تا خوب بخوابند .دوچرخه سواری بیشترین مزایای خواب را به همراه داشت.
محققان خاطرنشــان کردند که برنامه ورزشــی ثابت و مداوم بهترین است ،زیرا ورزش در
زمانهای مختلف عصر میتواند باعث اختالل در خواب شود.
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باشــگاه خبرنگاران :پیاده روی یک فعالیت بدنی
بسیار مفید برای کنترل وزن ،سالمت قلب و عروق و
سایر بیماریهاست .بر اساس برخی مطالعات ،ورزش
صبحگاهی با معده خالی میتواند به ســوزاندن توده
چربی بیشتری در بدن کمک کند اما با وجود مزایای
پیاده روی صبح قبل از خوردن صبحانه ،این ورزش
دارای خطرات احتمالی اســت که براســاس گزارش
« »greenmeآنهــا را در گــزارش زیر مرور
میکنیم.
کاهش وزن
کربوهیدراتها فوراً به گلوکز تجزیه میشــوند.
گلوکز وارد خون میشــود و بــه عنوان گلیکوژن در
ماهیچهها و کبد ذخیره میشود که منبع سریع انرژی
را تأمین میکنــد ،بنابراین برای فعالیتهای بدنی با
شــدت باال ضروری اســت .پس از ناشتا بودن تمام
شــب هنگام خواب ،ذخایر گلیکوژن به ویژه در کبد
بسیار کم است ،به همین دلیل ،از آنجا که گلیکوژن
کمی در دسترس اســت ،اگر صبح با معده خالی راه
بروید .بدن با ســوزاندن توده چربی بیشــتر به این
نیاز پاسخ میدهد .بســیاری از تحقیقات همچنین
نشــان داده اند که پیاده روی بدون ناشــتا در صبح
باعث افزایش چربی ســوزی در طول و بعد از تمرین
میشود.
استرس کمتر
پیــاده روی صبحگاهی روحیه خوبــی را در فرد
ایجــاد میکند و به طور خودکار اســترس را کاهش
میدهــد .در واقــع ،فعالیــت بدنی میتوانــد تولید

باشگاه خبرنگاران :زمانی که ما پرتقال میخوریم،
بســیاری از ما پوســت آن را دور میاندازیم و تصور
میکنیم پوســت آن ،غیر قابل خوردن است .اگرچه
پوست پرتقال طعم تلخی دارد ،اما شما میتوانید آن
را به شماری از دســتورالعملهای غذایی تان اضافه
کنید .در حقیقت ،پوســته بیرونی این میوه سرشار از
مواد مغذی و مواد دیگری است که میتواند به تقویت
بدن شما کمک کند .برای اینکه درک بهتری از این
مسئله پیدا کنید ،شما را با مزایای پوست پرتقال برای
سالمتی آشنا میکنیم:
 -۱مقابله با التهاب و رادیکالهای آزاد
بدن شــما همواره در معرض مواد گوناگونی است
که میتواند به سالمت ما آسیب برساند .بهترین مثال
آن نیــز «رادیکالهای آزاد» موجــود در اطرافتان از
جمله در غذاهایتان اســت .همانطــوری که میدانید
این مولکولهای ناپایدار قادر هســتند تا ســلولها و
«دی ان ای» شــما را تخریب کنند و ســبب ایجاد
ناراحتیهــای مختلفــی به مانند ســرطان ،دیابت و
التهاب مزمن شوند .برای مقابله با رادیکالهای آزاد،
متخصصان پیشــنهاد میکنند غذاهایی که سرشــار
از «آنتی اکســیدان» هســتند را در وعده روزانه تان
بگنجانید.
پوســت پرتقال حاوی «پلی متوکســی فالون»
( )polymethoxyflavonesاســت کــه
میتواند تأثیرات منفــی رادیکالهای آزاد را متوقف
کند .اما این همه ماجرا نیســت .ایــن نوع ترکیبات
همچنین دارای خواص ضد التهابی و ضد ســرطانی
است که میتواند به جلوگیری از سرطان کمک کند.
 -۲سیســتم ایمنی بدن خود را تقویت
کنید
مانند لیمو ،پرتقال نیز از منابع غنی ویتامین  Cبه
حساب میآید ،پوست پرتقال نیز غنی از ویتامین سی
به شــمار میرود .اســتفاده از این ماده مغذی خاص
مهر :یک مطالعه جدید نشان می دهد که باکتری
هــای معمولی روده می توانند روند رشــد ســرطان
پروســتات را تقویت کــرده و آن را در مقابل درمان
مقاوم کنند.
دانشــمندان نشــان دادند که چگونه باکتریهای
روده به پیشرفت ســرطانهای پیشرفته پروستات و
مقاومت آنها در برابر هورمون درمانی کمک میکنند.
هورمون درمانی ،درمانی اســتاندارد برای سرطان
پیشرفته پروستات است و با کاهش سطح آندروژن ها
عمــل میکند .امــا محققــان دریافتند کــه میزان
پاییــن آندروژن در بیماران میتواند باعث گســترش
باکتریهای روده شود چراکه به کارخانههای هورمون
برای حفظ رشد سرطان پروستات تبدیل میشوند.
تیمی از دانشــمندان مؤسســه تحقیقات سرطان
لندن و مؤسســه تحقیقات ســرطان شناسی بلینزونا
ســوئیس از موشها و نمونههای بیمار برای بررسی
نقش باکتریهای روده در رشــد و پیشرفت سرطان
پروستات استفاده کردند.
دانشــمندان دریافتند که خالص شدن از شر همه
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فواید و عوارض پیاده روی
با شکم خالی

اندورفین (هورمون ه باعث ایجاد رفاه روانی میشود)
را تحریک کند و تنفس هــوای تازه نیز به تحریک
افکار مثبت کمک میکند.

کاهش خطر بیماریهای قلبی
پیاده روی ســریع خطر ابتال به بیماریهای قلبی
را کاهش میدهد ،زیرا مطالعهای که توســط انجمن

خواص فراوانی که در پوست پرتقال
نهفته است

با تقویت ســلولهای ایمنی بدن ،بــه جلوگیری از
سرماخوردگی معمول یا آنفلوانزا کمک میکند.
عالوه بر این ،شــما میتوانید ویتامین  Aکه آن
نیز از مواد مغذی ضروری برای بدن است و عملکرد
سیستم ایمنی را بهبود میبخشد را از پوست این میوه
دریافت کنید؛ بنابراین ،یکی از ارزشــمندترین فواید
پوست پرتقال ،تقویت دفاع بدن در برابر مواد مضر و
میکروارگانیسمهای بیماری زا است.
 -۳جلوگیری از بیماریهای قلبی
جدای از پیشــگیری از ســرماخوردگی ،مصرف
پوســت پرتقال میتواند به سالمت قلب شما کمک
کند .این مسئله نیز به دلیل ترکیبهای «هسپریدین»

و «نوبیلتین» موجود در پوست این میوه است .به طور
کلــی ،این ترکیبات نه تنها قادر به کاهش التهاب در
بدن شما هســتند ،بلکه با تثبیت فشار خون و پایین
آوردن سطح کلسترول بد میتوانند از مشکالت رایج
قلبی جلوگیری کنند.
 -۴مناسب برای ریههای شما
با مشــکالتی نظیر آلودگی که امروز در بسیار از
مناطــق جهان وجــود دارد ،ذرات مضــر ریز در هوا
ممکن اســت ریههای شــما را اذیت کرده و ســبب
آلودگی ریهها شــوند و مشکالت تنفسی نظیر سرفه
و یا سرماخوردگی را به بار آورند.
یکی از مزایای خوب پوســت پرتقال ،پاکسازی و

نقش میکروبیوم های روده در
رشد و پیشرفت سرطان پروستات

توصیه جدید درباره مصرف آسپرین
ایسنا :گروهی از متخصصان مرکز پزشکی «تافتس» در ایاالت متحده براساس دستورالعملهای به روز شده
اعالم کردند :افراد مسن که به بیماری قلبی مبتال نیستند ،نباید برای پیشگیری از بروز اولین حمله قلبی یا
سکته مغزی به مصرف آسپرین اقدام کنند .این متخصصان در پیش نویس دستورالعملهای به روز شده اظهار
داشــتند :افرادی که دچار بیماری قلبی نیســتند الزم نیست برای جلوگیری از وقوع اولین مورد حمله قلبی
یا ســکته مغزی از ُدز پایین آسپرین مصرف کنند .به گفته متخصصان خطرات خونریزی در افراد  ۶۰سال
به باال که سابقه سکته قلبی یا مغزی نداشته اند بیشتر از مزایای بالقوه مصرف قرص آسپرین است.
بــرای اولین بار این گروه از متخصصان اظهار داشــتند که ممکن اســت مصرف ایــن دارو برای افراد
 ۴۰ســاله که خطر خونریزی آنان را تهدید نمی کند مزایای کمی داشته باشد .همچنین اطالعات کافی در
مورد مزایای مصرف این دارو در افراد سالم  ۵۰تا  ۶۰ساله وجود ندارد.
این توصیه ها تنها برای افرادی است که دارای فشار خون باال ،کلسترول باال ،چاقی یا سایر بیماریهایی
هســتند که احتمال حمله قلبی یا ســکته مغزی را در آنان افزایش می دهد .صرف نظر از سن ،بزرگساالن
باید با پزشک در مورد قطع یا شروع مصرف آسپرین مشورت کنند.
محققان بر این باورند :اســتفاده از آسپرین می تواند آسیب های جدی ایجاد کند و با باال رفتن سن این
خطر افزایش می یابد.

قلب آمریکا منتشــر شد نشــان داد که پیاده روی و
دویدن ،حداقل  ۳۰دقیقه در روز ،برای احساس بهتر
و در نتیجه کاهش خطــر بیماریهای قلبی عروقی
کافی است.
خالقیت و بهره وری بیشتر
پیــاده روی صبحگاهی در طبیعــت به افزایش
 ۵۰درصدی خالقیت افــراد کمک میکند .به گفته
کارشناســان ،محیط طبیعی نقش اساســی در نحوه
تفکر و رفتــار ما دارد ،زیرا مغز را آرام میکند و خود
را برای شــروع فرایندهای تفکر خالق جدید آماده
میکند.
مضرات راه رفتن با شکم خالی
پیــاده روی قبل از غذا ممکن اســت برای همه
مناســب نباشــد ،زیرا پروتئینها ،برای تبدیل شدن
به قند ،توســط ماهیچهها جذب میشوند؛ بنابراین،
ممکن اســت فعالیتهای روزانــه را مختلل کند و
باعث کســلی در طول روز شود ،این امر باعث ایجاد
اســترس در بدن میشــود .همچنین ماهیچهها و با
گذشت زمان ،قدرت و جِرم خود را از دست میدهند.
یکی دیگر از مضرات پیاده روی صبح با معده خالی،
فشار کم اســت .به طور کلی ،هنگامی که از خواب
بیدار میشــوید ،فشار خون شما کمی پایینتر از حد
معمول اســت ،که میتواند برای برخی آزاردهنده و
مضر باشد؛ بنابراین ،بهتر است حدود  ۱۰دقیقه پس
از بیدار شــدن از خواب منتظر بمانید و شــاید یک
فنجــان قهوه بخورید که میتواند فشــار خون را به
سطح طبیعی بازگرداند.

تقویت ریه هاست .به شــکل کلی ،پوست این میوه
خوراکی ،دارای ترکیباتی اســت کــه میتواند بلغم
(مخاط چسبناک) را تجزیه و دفع کند.
شــما میتوانید یک دمنوش تهیه شده از پوست
پرتقــال را به عنوان درمانی طبیعــی برای آلرژیها
بنوشــید .دلیل اصلی آن هم وجود موادی در پوست
پرتقال اســت که میتواند سوزش را کاهش داده و از
ترشح هیستامین در بدن جلوگیری کند.
 -۵سالمت گوارش خود را بهبود بخشید
همانطوری که میدانید ،شمار زیادی از محصوالتی
که طعمی تلخ دارند مانند پوســت مرکبات ،میتوانند
توانایی بدن شما را برای تجزیه غذا افزایش دهند .اما
غیر از این ،مورد دیگری هم هســت .پوست پرتقال
سرشار از فیبر به مانند «پکتین» و «همی سلولز» است.
پکتین یک فیبر محلول اســت که میتواند پاکسازی
رودهها کمک کند .از ســوی دیگر« ،همی ســلولز»
که یک فیبر نامحلول است ،حرکت رودهها را تحریک
میکند و از یبوست جلوگیری میکند.
چند نکته مهم
اگرچه پوست پرتقال دارای خواص درمانی فراوانی
اســت ،اما زمانی که میخواهید از پوســت مرکبات
استفاده کنید ،باید مراقب باشید .به خاطر داشته باشید
که بسیاری از محصوالت تازه دارای اثرات باقی مانده
علف کش ها ،آفت کشها و دیگر مواد سمی بر روی
پوست شــان هســتند .برای همین نیز الزم است تا
قبل از مصرف ،کامال آنها را بشــویید .شما همچنین
میتوانید از محلول ســرکه برای خالص شدن از شر
این مواد سمی استفاده کنید.
از ســوی دیگر ،پوست مرکبات دارای طعمی تلخ
هســتند که ممکن است ســبب بی اشتها شدن شما
شوند؛ بنابراین بهترین راه برای استفاده و لذت بردن
از مزایای مختلف آن ،این اســت که آن ریز کرده و
روی ساالد و یا سس و دسر خود بپاشید.
باکتریهــای روده در موشهای مبتال به ســرطان
پروســتات باعث ُکند شدن رشــد تومور و تأخیر در
ظهور مقاومت هورمونی میشود.
ایــن یافتهها ،پــس از تأیید بیشــتر در کلینیک،
میتواند فرصتهای جدیدی را برای درمان سرطان
پروستات از طریق دستکاری میکروبیوم ها ایجاد کند.
باکتریهــای روده بخشــی از میکروبیوم ها بوده
و معمو ًال برای انسان ارزشــمند هستند .با این حال،
سرطان و ســایر بیماریها میتوانند این تعادل مفید
را برهم زنند؛ به عنوان مثال با ترغیب به گســترش
باکتریهای روده و ترغیب آنها به ترشــح ســموم یا
سایر مولکولهایی که بر ســلولهای سرطانی تأثیر
میگذارنــد .آنها همچنین دریافتنــد که پیوند مدفوع
موشهــای مبتال به ســرطان پروســتات مقاوم به
هورمون به موشهایی با ســطح آندروژن پایین که
هنوز مقاومت ایجاد نکرده بودند ،باعث رشــد تومور
شد .از این رو محققان روی موشها اثبات کردند که
باکتریهای روده قادر به تولید هورمونهای آندروژن
از مولکولهای پیش ساز هستند.

چگونه زخمهای دهان را درمان کنیم؟

ایسنا :زخمهای اطراف دهان یا زخمهای داخل آن میتواند نشانه کمبود ویتامین  B۱۲باشد؛ این زخمها در گوشه
دهان یا کنار لبها ظاهر میشــوند .زخمهای دهانی ،ضایعات کم عمق کوچکی در داخل دهان هســتند که میتوانند
خوردن را دردناک کنند .آنها معموال مشکلساز نیستند و اغلب طی یک یا دو هفته بهبود مییابند با این حال میتوانند
نشــانه پایین بودن میزان ویتامین  B۱۲باشند .سایر عالئم رایج کمبود ویتامین  B۱۲کاهش اشتها ،سردرد ،احساس
خســتگی یا افسردگی و احســاس تنگی نفس بعد از ورزش است .نتایج تحقیقی نشــان داده است که مصرف مکمل
ویتامین  B۱۲میتواند زخمهای دهان و درد ناشــی از آن را کاهش دهد .در این تحقیق ۵۸ ،فرد مبتال به زخم دهان
به مدت  ۶ماه مکمل ویتامین  B۱۲یا دارونما مصرف کردند .ســه چهارم افرادی که این ویتامین را مصرف کردند تا
پایــان مطالعــه عاری از زخم بودند و فقط در  ۳۲درصد از افرادی که دارونما مصرف کرده بودند در همان مدت زخمی
مشاهده نشد .محققان اظهار کردند :متوسطمدت شیوع و تعداد متوسطزخم در هر ماه در هر دو گروه در چهار ماه اول
آزمایش کاهش یافت .آنان بیان کردند :کاهش مدت شیوع ،تعداد زخمها و میزان درد در پنج و  ۶ماه درمان با ویتامین
 ،B۱۲صرفنظر از سطوح اولیه ویتامین  B۱۲در خون میزان قابلتوجهی بود .در طول ماه آخر درمان ،تعداد زیادی از
شــرکتکنندگان در گروه مداخله به وضعیت زخم بدون آفت دست یافتند .کمبود ویتامین  B۱۲با مکملها یا تغییرات
رژیم غذایی به راحتی برطرف میشود .بدن از ویتامین  B۱۲برای ساخت گلبولهای قرمز خون و حفظ سالمت سیستم
عصبی اســتفاده میکند .سطح ویتامین  B۱۲را میتوان از طریق مکمل یا خوردن غذاهایی مانند لبنیات ،جگر ،ماهی
آزاد و تخممرغ افزایش داد همچنین غالت صبحانه غنی شده با ویتامین  B۱۲نیز مفید هستند.
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سال بیست و  ششم شماره 7314

قدم به قدم در مسیر تربیت

پدر و مادر عزیزم:
من از شکست می آموزم ،بگذارید شکست های کوچک را تجربه کنم ،تا
مجبور نشوم تن به شکست های بزرگ بدهم.
من از طریق تجربه میآموزم ،بگذارید تجارب کوچک را در خانه کسب
کنم تا مجبور نشوم برای تجربه های زندگی هزینههای زیادی را در
جامعه بپردازم .برای من ارزش قائل شوید ،تا من نیز برای خودم ارزش
قائل شوم .چون من از شما میآموزم که چقدر ارزشمندم.
گاهی نظر مرا هم بپرسید تا من بدانم که چگونه عقائد خود را بیان کنم.
به خاطر نمره
پدری ،پسری دانشمند تحویل جامعه داد ،چون هر وقت پسرش از مدرسه
برمی گشت ،از او میپرسید :امروز چه یاد گرفتهای؟
پدری ،پسری ناتوان به جامعه تحویل داد ،چون هر وقت پسرش از
مدرسه برمی گشت از او میپرسید :امروز نمره چند گرفته ای؟
پسر پدر اولی ،میتوانست عم ً
ال زندگی کند .چون هرچه را که یاد گرفته
بود ،به کار بسته بود .پسر پدر دومی میدانست چگونه زندگی کند ،بدون
آنکه عم ً
ال آن را تجربه کرده باشد ،چون فقط برای نمره درس خوانده بود.
علت افسردگی
دختری وقتی به سن نوجوانی رسید دچار افسردگی شد ،مادرش نگران
شد و او را نزد روان شناس برد .روان شناس ساعتها با نوجوان صحبت
کرد و او را به گذشته های دور برد .معلوم شد وقتی این دختر دو ساله بوده،
مادرش چند بار به او گفته بود :ای کاش تو پسر می شدی!
دست نخورده
هر بچه ای را خداوند برای منظوری خلق میکند تا ماموریتی را در
این دنیا انجام بدهد .وقتی مربیان اولیه ی بچه که پدر و مادر او هستند
و معلمان ثانویه که معلمان هستند ،با همکاری همدیگر بچه را بهتر
شناختند ،آن وقت می فهمند که ماموریت او در چه زمینه ای است و سعی
می کنند او را تشویق کنند تا در آن زمینه رشد کند .ولی وقتی خانه و
مدرسه به جای نزدیک کردن آن کودک به ذات حقیقی اش ،با ترساندن
از نمره ،تهدید ،فشار و ارعاب لذت زندگی را به کام او تلخ کنند ،او به
فردی تبدیل میشود که نمی داند برای چه آمد و برای چه زندگی کرد.
بهترین تربیت
پرسیدم  :از کجا مطمئن شوم که فرزندم را به بهترین شکل تربیت کردم؟

 ما در کارمان موفق می شویم. ما به کمک هم زندگی را از نو میسازیم. ما این کار را نمی کنیم. ما احترام همشاگردیها را نگه میداریم.بار زندگی
زندگی مثل باری است که انسان بر دوش می گیرد .هنر یک پدر و مادر
موفق این است که آرام آرام از سن چهارده سالگی این بار را بر دوش
فرزندش بگذارد و تا  ۲۱سالگی این کار را تکمیل کند .پدر و مادری که
همیشه بار زندگی فرزندشان را به دوش می کشند ،زندگی دو کس را
خراب میکنند ،زندگی خودشان را و زندگی فرزندانشان را.
کدامین راه
از مادر موفقی پرسیدم :راز تربیت چیست؟
گفت  :در تربیت موفق رازی وجود ندارد ،آنچه مهم است به کار گرفتن
راه مناسب است در شرایط مناسب.
پرسیدم :بهترین راه تربیت چیست؟
گفت :حمایت در کودکی ،هدایت در نوجوانی و صداقت در تمامی عمر.
سه اصل
از مادری که به عنوان مادر نمونه شناخته شده بود ،پرسیدم :در تربیت،
کدامین اصول را رعایت کنم؟
گفت :سه اصل را.
گفتم :آن سه اصل کدامند؟
گفت :صبر ،صبر ،صبر.
آدرس افسردگی
پدر و مادری به فرزندشان می گویند« :ما که هیچ ،خودت به فکر خودت
باش».
آنها به طور غیر مستقیم آدرس افسردگی را به فرزندانشان نشان
میدهند.
شکوفه های امید
گاهی مشکالت را آنقدر بزرگ میکنیم که فقط در ظرف دل بزرگترها
می توان آن را جای داد .وقتی به اشتباه این مشکالت در دل های کوچک
فرزندان ما ریخته می شود ،شکوفه های امید در دل آنها به نومیدی تبدیل
*مشاور جوانان و ازدواج
می شود.

کاظم حکمت آرا*

گفت :از میزان نزدیکی فرزندانت به خدا .هر چه بیشتر آنها به خدا نزدیک
شده اند ،به همان اندازه در تربیت آنها موفق شده ای.
بهتر از ما
بین پدر و مادری که به بچه میگویند :سعی کن مثل ما بدبخت نشوی،
با پدر و مادری که به بچه ها می گویند :سعی کن هر روز بهتر از دیروزت
باشی؛ حتی بهتر از ما ،فرق بسیار است.
من ،تو ،ما

باشگاه خبرنگاران :در سنین خاصی از کودکی؛ بچه ها وارد دنیای تخیلی
می شوند ،گاهی دوست خیالی ،اسباب بازی خیالی و حتی در محیطی که
ساخته ذهن خودشان و تخیلی است زندگی می کنند.
شاید اطرافیان با مشاهده این موضوع نگران کودک شوند اما این مسئله
جزئی از روند رشد کودک ،طبیعی و الزمه ورود به دنیای حقیقی است.
زهرا ارجمند پور ،دکترای تخصصی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان،
به تبیین این موضوع پرداخت و گفت :بدیهیست که انسانها  ۵حس
بینایی ،چشایی ،المسه ،بویایی و شنوایی را دارا هستند که بعضی از آنها
در رحم مادر ایجاد میشوند و بعضی مثل حس بینایی بعد از خروج از رحم
مادر شروع به دریافت میکند .در روند رشد و تقریبا در زمان  ۴ماهگی
هوش به این معنا که درک میکند مراقبین اصلی او چه کسانی هستند و
چه کسانی با او غریبه اند ،شکل میگیرد .کودک با داشتن این دو مورد،
یعنی شکل گیری حواس  ۵گانه و هوش ،میتواند تقلید کند .پژوهشهای
بسیاری در زمینه تقلید انجام شده ،حتی نوزادی که  ۱۰دقیقه از تولد او
میگذرد ،میتواند تقلید را انجام دهد .مثال اگر جلوی نوزاد چندبار زبان را
بیرون بیاوریم او هم بعد از دیدن چندباره این حرکت ،قادر به انجام آن
میشود.
ارجمندپور افزود :کودک تا  ۱۸ماهگی کار تقلید را انجام میدهد ،بسیار از
والدین میشنویم که کودک با وجود اینکه اتاق و اسباب بازیهای زیادی
دارد ،باز هم به آشپزخانه میآید و تمایل دارد با ابزارهای آشپزی بازی کند،
یا نسبت به وسیله که دست والدین میبیند مثل کتاب یا گوشی کنجکاو
است و این رفتارها را از پدر و مادرش تقلید میکند.
این روانشناس به دوران قبل از  ۱۸ماهگی کودک پرداخت و گفت :در
این زمان ،کودک در مرحله برابری روانی قرار دارد ،یعنی هیچ فرقی بین
خودش و محیط بیرون نمیداند .اما بعد از  ۱۸ماهگی کودک وارد مرحله
بازیهای وانمودی میشود که رفتارهای طبیعی این دوران از زندگی است.

روانشناسی به والدین سفارش می کرد و می گفت :سعی کنید در خانه
از کلمه «من» یا «تو» استفاده نکنید ،بلکه از کلمه «ما» بیشتر استفاده
کنید .مثل:
 ما اول سالم می کنیم. ما اجازه میدهیم اول دیگران رد شوند. ما به بزرگترها احترام می گذاریم. -ما با همه کس دوست نمی شویم.

در مرحله بازیهای وانمودی کودک به ظرفیت تخیل کردن دست
پیدا میکند .میتواند بازیهای نمادین را با استفاده از اشیاء انجام دهد
و مصداق سازی کند .مثال با یک چوب اسب سواری کند .این بازیها به
کودک کمک میکند قبل از اینکه وارد دنیای واقعیت شود ،به بازیهای
مشابه آن ورود کند.
وی افزود :در مرحله  ۱۸ماهگی و پس از آن کودک از واقعیت درونی جدا
میشود و به سمتی که دلش میخواهد وجود داشته باشد میرود.
این رفتار در این مرحله از سن بسیار طبیعی است ،گاهی مشاهده میشود
که فرد بزرگسال هم چنین رفتاری را از خود نشان میدهد و به دوران رشد
قبل  ۱۸ماهگی باز میگردند .در بزرگسالی این موضوع با مسائل مثبت
هم دیده میشود ،نمونه آن استفاده از تخیل برای خلق آثار هنری است.
این روانشناس بیان کرد :این اتفاق برای کودکی که رشد روانی سالمی
دارد طبیعی است ،زمانی باید برای کودک نگران شد که این تخیالت فراتر
از حد طبیعی خودش بروند و ارتباط کودک را با محیط زندگی و واقعیت
دچار مشکل کند .مثال کودکی که میداند پدر و مادرش از هم جدا شده
شده اند ،اما وقتی نقاشی میکشد خودش را بین پدر و مادر و آنها را
نزدیک به هم نقاشی میکند که برگرفته از عالم خیال ،تصورات او و انکار
واقعیت است .ارجمندپور به بیان راهکاری پرداخت و گفت :خوب است
گاهی پدر و مادر روزانه ،بازیهایی را انجام دهند که کودک نقش اول آن
است ،چرا که در زندگی عادی والدین منبع قدرت هستند ،اما وقتی پدر
و مادر وارد بازی کودکانه و خیالی فرزندشان میشوند برای ارتباط او با
محیط و زندگی بسیار مفید است .وقتی کودک انسانی قرار است به رشد
روانی سالم برسد و ارتباطش با دنیای بیرون را شکل دهد ،باید از دنیای
درون خودش بیرون بیاید که در این حال با دیواری به نام خیال رو به رو رودﻛﻲ ﺟﺪول 47
میشود .کودک باید با خیال رو به رو شود و ارتباط برقرار کند تا بتواند
ارتباط درستی با دنیای واقعی داشته باشد.

تخیل و تقلید ،دو عامل رشد کودک

2

1

جدول شماره 1400/2448
1
1

2

3
4
5

6

7
8
9

10
11

12

13
14
15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

رودﻛﻲ ﺟﺪول 1400-2448
افقی:
-1پایتخت فرانسه -نام باستانی کلیله و دمنه
-2یکصــد مترمربــع -نام نویســنده رمان
طاعون -واسطه بین دهان و ریه
-3پروردگار -متخصص -رود عراقی
-4دستی -تمامی -جابجایی عشایر -جواب
های
-5خداحافظی -غذای آبکی -پروردگار
-6ایوان باستانی -ترشی
-7اشاره -بخشی از چاقو -برابر
-8از مجالــس مشــورتی -هــزار کیلــو-
بزرگ ترین قله فارس -پارچ آبخوری
-9ظلمانی -از تیم های انگلیسی -قیمت
-10مجموعه رئیس جمهور و وزرا -بی همتا-
نقش
-11در عربی یعنی به درســتی که -شراب-
دوال -مایه حیات
-12بال واژگون شــده -معــادل  365روز-
پیمانه -تکیه کالم آبادانی ها
-13چپ -راغب -کتاب موسی
-14گل خشک شده -کتاب مسلمانان -مدفن
شاه عبدالعظیم حسنی
-15ایالتــی در چین -محبــوب ترین چهره
تاریخی در فرانسه
عمودی:
-1فصل برگ ریزان -سرزمین کانگوروها
-2آخرین حرف از الفبای انگلیسی -صحرایی
در شمال مصر -مردم
-3وسیله ارتباطی -سرکش -درون و ضمیر
-4چین و چــروک صورت -حــرارت -روز

جواب جدول شماره 1400/2447

طرح :عصرمردم

1

2

3
4
5

6

1

2

3

4

5

ن

ا

ه

ن

م

م

ي

ا

و

د

ز

ي

ش

غ

ا

م

و

ر

م

ب

ا

م
ا

ك

7

ا

9

غ

8

ف

ن

ر

10
12

س

13

ت

15

ن

14

ه

د

ا

11

ن

ا

ي

ي

ا

ل

ب

ب

ا

ا

ز

ر

ا

ي

ن
ر

ش
ك

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ب

ا

ن

ك

م

ر

ك

ز

ي

ن

ي

ا

م

ن

د

ي

ك

ي

ي

د

ا

س

ت

ك

ن

م

ا

ق

ه

ش

ك

ا

ت

ي

ب

ي

ر

د

و

د

ي

ت

ر

د

ش

ا

س

ر

د

ن

عرب -ثروتمند خارجی
-5اساس و بنیان -آهک اندود کردن
چیزی -جدید
-6جمع معدن -مادر عرب
-7از شهرهای کردنشین آذربایجان
غربی -سوره ای قرآنی -برخورد
-8ظاهر ســاختمان -از شــهرهای
گردشگری ترکیه -برابر
-9رنجبر -حیوان باوفا -نوعی نقاشی
-10مادر ورزش هــا -نوعی صفت-
توان
-11معادل هزار کیلو -نخســت وزیر
انگلیسی در زمان جنگ دوم -تکان

م

ن

ر

س
ا

ا

س

د
ر

و

خ

ش

م

ا

ت

ه

ر

ر

ح

خ

م

ن

ي

ا

س

ي

ل

س

ن

س

ا
ر

ي

ه

ك

ل
م

ا

ت

ت

ا

ن

ك

ي

ر

د

م

د

م

ت

ح

ل

ي

ن

ا

م

ر

ج
ج

م

ا

ز

د
ه

ت

ل

ل

ب

ش

م

و

ا

ر

ش
و

ر

-12بندی کــه پس از تولــد آن را
می برند -مخزن بنزین خودرو -قیمت-
گل سرخ
-13کدر -رها شده -فرش حصیری
-14از توابع الرســتان بزرگ -میوه
دانه دار -پاسخ منفی عرب
-15وجود -نــزاع و درگیری -نوعی
اسید

7

گردشگری
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نایین یکی از شهرهای اصفهان در منطقه دشت کویر است که با توجه
به بناهای کهن این شهر ،قدمت آن به بیش از سه هزار سال میرسد.
جاذبههای گردشگری نایین متعلق به معماری دوران مختلف است و با
تلفیق بافت شهری قدیم با تاثیرپذیری از شرایط محیط طبیعی ،نیازهای
شهری و لزوم امنیت شهر در برابر مهماجمان ساخته شدهاند .در این مطلب
نگاهی به مهمترین دیدنیهای تاریخی و طبیعی نایین میاندازیم.
نارین قلعه (قلعه نارنج)
نارین قلعه یا قلعه نارنج یکی از قدیمیترین بناهای شناخته شده در
مرکز بافت تاریخی شهر نایین است که از دوران پارتیان و قبل از اسالم
به یادگار مانده است .بنای مذکور بهصورت چند ضلعی است و چندین برج
در گوشه اضالع آن قرار دارند .این بنا ،همچنین در فهرست آثار ملی ایران
نیز به ثبت رسیده است.
آدرس :نایین ،مرکز بافت تاریخی نایین ،میان محلههای باب المسجد،
کلوان و نوآباد
خانه تاریخی پیرنیا (موزه مردم شناسی نایین)
خانه تاریخی پیرنیا یکی از مهمترین خانههای تاریخی شهر نایین است
که معماری آن با الهام از خانههای کویر مرکزی ایران بنا شده است .این
خانه  ۴۰۰ساله در دوران حکومت صفویه بنا شده است و شامل قسمتهای
مختلفی از جمله ورودی ،داالنهای متعدد ،هشتی ،غالمگردش ،ایوان
شاهنشین ،اتاق نشیمن ،گودال باغچه و باغ میشود .در حال حاضر این
خانه محل نمایندگی میراث فرهنگی نایین و موزه مردمشناسی نایین است.
آدرس :نائین ،بافت قدیمی شهر ،مقابل مسجد جامع
مسجد جامع نایین (مسجد علویان)
مسجد جامع نایین با الهام از مسجد پیامبر مدینه به سبک خراسانی
بنا شده است .این مسجد از معدود مساجد اولیه شبستانی است که کمتر
دستخوش تغییر و تحول شده و صورت اولیه خود را تا امروز حفظ کرده
است .ساختمان اولیه آن در قرن دوم هجری قمری ساخته شده که در حال
حاضر قسمت زیادی از مسجد فعلی را تشکیل میدهد.
آدرس :نائین ،بافت قدیمی شهر
قلعه محمدیه (آشورگاه)
قلعه محمدیه یکی از معروفترین بناهای نایین است که در باالی
کوهی مشرف به محله محمدیه احداث شده است .بر طبق نظر کارشناسان
و بنابر موقعیت سوقالجیشی این قلعه ،احتماال از آن بهعنوان دژ دفاعی
استفاده میشده است .شکوه این قلعه چنان زیاد است که از جایجای
محله محمدیه میتوانید ابهت آن را تماشا کنید .قدمت این قلعه را
مربوط به دوران پیش از اسالم میدانند و برخی آن را «عاشوراگاه» هم
مینامند.
آدرس :نائین ،محله محمدیه
مسکو یکی از پایتختهای فرهنگی دنیا ،میزبان تعداد زیادی موزه،
گالری و بنای یادبود و آثار تاریخی است .آثار به جا مانده در پایتخت
روسیه ،همگی نشانی از تاریخ پرفراز و نشیب این شهر دارند .فضای هنری
و معماری جذاب از ویژگیهای آثار دیدنی مسکو است .در زیر دیدنیترین
جاذبههای گردشگری مسکو معرفی شده است:
متروی مسکو
برای کسانی که میخواهند سفری ارزان را تجربه کنند ،یکی از تفریحات
جالب ،گشت و گذار با متروی مسکو است .با این روش میتوانید بدون
پرداخت هزینههای سنگین بهترینهای شهر را مشاهده کنید .تزیینات هر
ایستگاه بهنحوی طراحی شده است که ویژگیهای خاص همان ایستگاه
را نشان دهد .سفر با متروی مسکو ،تنوع شگفتانگیز موجود در این شهر
را به نمایش میگذارد .تندیسها ،لوسترهای زیبا و موزاییککاریهای
شگفتانگیز ،تنها گوشه کوچکی از زیباییهای ایستگاههای متروی
مسکو است .متروی مسکو یکی از عمیقترین خطوط متروی دنیا است.
 ۱۹۶ایستگاه و بیش از  ۳۰۰کیلومتر مسیر دارد.
بازدید از حمام روسی یا بانیا
اگر میخواهید تجربهای خاص و اصیل در سفر به روسیه داشته باشید،
حتما بانیا یا حمامهای بخار روسی را تجربه کنید .در زمانهای دور در
روسیه ،رفتن به بانیا صرفا برای تمیز کردن بدن از آلودگیها نبوده است
بلکه آن را میتوان یک رویداد اجتماعی به حساب آورد .گفتوگوها و
پیکنیکهای بعد از بانیا ،هنوز هم یک سنت رایج بین مردم است که
میتوانید در آنها شرکت کنید و از این تجربه بومی لذت ببرید.
کرملین
اگر میخواهید تصویری از گذشته امپراتوری روسیه را ببینید ،حتما به
کرملین سر بزنید .کرملین یکی از مهمترین جاذبههای تاریخی مسکو است
که فرصت بازدید از آن را نباید از دست بدهید .کرملین در واقع پرترهای
زیبا و دقیق و جزئی از تاثیر تزارهای روسیه بر معماری و تاریخ شهر
است .شکوه کاخهای کرملین که اکنون مقر قدرت در این کشور است،
تا به امروز ادامه پیدا کرده است .از باالی برج ناقوس مجموعه میتوانید
چشماندازهای بسیار زیبا و پانوراما از کل شهر ببینید.
میدان سرخ و کلیسای جامع سنت باسیل
سفر به مسکو بدون بازدید از دو جاذبه نمادین روسیه ،کامل نمیشود.
گنبدهای رنگارنگ کلیسای جامع سنت باسیل ،یکی از نمادهای گردشگری
روسیه است .میدان سرخ نیز در مرکز شهر قرار دارد و مرکز پررفتوآمد
شهر و میزبان رویدادهای اجتماعی ،بازارچهها ،فستیوالها و جشنهای
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دیدنی هاشی نایین؛ نگینی در حاشیه کویر اصفهان

بازار تاریخی نایین
بازار تاریخی نایین از قدیمیترین بازارهای سنتی ایران و اصلیترین
معبر مهم و مرکز تجاری شهر نایین در دوران گذشته بوده است .ورودی
این بازار یکی از دروازههای قدیم شهر بوده که به «دروازه تاریخی
چهل دختران» نیز معروف است .بنای اولیه بازار را متعلق به دوره ایلخانان
میدانند و بیشتر رونق آن مربوط به دوران حکومت صفویه است.
آدرس :نائین ،دروازه چهل دختران
خانه تاریخی امامی
خانه تاریخی امام در محله تاریخی «کلوان» قرار گرفته و متعلق به
دوران صفویه است .بنای این خانه در دوران قاجار نیز تغییراتی را در فضاها
و معماری خود داشته است .این خانه در قدیم از چندین خانه تشکیل
میشده و در دوران حکومت قاجاریان بهعنوان خانه امام جمعه شهر نایین
یعنی «خاندان امامیها» و «محمد سعید امامی» استفاده میشده است.
آدرس :نائین ،خیابان آیتاهلل نائینی ۱۲
آبانبار معصوم خانی
آبانبار معصومخانی ،یکی از آبانبارهای اصلی شهر نایین است که
توسط فرد خیری به همین نام در دوران پهلوی در محله «چهل دختران»

کنار «دروازه چهل دختران» ساخته شده و بهعنوان یکی از آثار ملی ایران
به ثبت رسیده است.
آدرس :نائین ،محله چهل دختران ،کنار دروازه چهل دختران
قلعه رستم
قلعه رستم در روستای بافران در شرق شهر نایین قرار گرفته است.
متاسفانه در حال حاضر بهدلیل عدم رسیدگی به آن در حال تخریب و
ویرانی است.
کاروانسرای نیستانک
کاروانسرای نیستانک در روستایی به همین نام در  ۳۰کیلومتری جاده
نایین به اردستان واقع شده است .این کاروانسرای تاریخی بهعنوان یکی از
زیباترین کاروانسراهای دوران قاجار به شمار میرود .بنای این کاروانسرا
بهصورت چهار ضلعی از بیرون و بهصورت هشت ضلعی در حیاط است.
آدرس ۳۰ :کیلومتری جاده نایین به اردستان ،روستای نیستانک
آسیاب آبی ریگاره
آسیاب آبی ریگاره ،در محله محمدیه شهر نایین بنا شده است و بهعنوان
یکی از شاهکارهای معماری و تاریخی شهر محسوب میشود .در محوطه
اصلی آسیاب در عمق  ۲۵متری ،شاهد فضاهای متعددی نظیر اتاقها،

آشنایی با جاذبه های مهم مسکو

مختلف است .وقتی به این جاذبهها سر میزنید ،بازدید از آرامگاه لنین
را فراموش نکنید .والدیمیر لنین اولین رهبر سوسیالیست روسیه بود و
بهعنوان یکی از شخصیتهای نمادین و تاریخی روسیه در سراسر دنیا
مشهور است.
خرید در GUM
دپارتمان استور  GUMیکی از پاتوقهای محبوب اهالی شهر برای
خرید محصوالت بهروز و شیک است .این دپارتمان استور اختصاصی،
میزبان بوتیکهای طراحان برتر ،کافههای جذاب و زیباترین تزیینات
کریسمس در کل شهر است .یک درخت کریسمس بسیار بزرگ و زیبا و
یک پیست اسکیت روی یخ در این فروشگاه بزرگ هر سال برپا میشود.
نمای بیرونی این مجموعه شبها از بیرون بسیار دیدنی و حذاب است.
نمای بنا با هزاران المپ چشمک زن ،نورپردازی میشود .این مرکز خرید
در مرکز شهر مسکو قرار دارد و به خاطر دسترسی راحت ،پاتوق گردشگران
در فصلهای سرد سال است.
اسکیت در پارک گورکی
برای اینکه یک تجربه زمستانی رویایی در مسکو داشته باشید ،به پارک

مشهور گورکی سر بزنید و از اسکیت بازی لذت ببرید .در فصل زمستان،
یک پیست فضای باز در میان درختان و باغچههای پارک برپا میشود.
منظرههای زمستانی زیبا و کافهها و رستورانهای دنج و گرم ،تنها گوشه
کوچکی از این تجربه زمستانی جذاب است .صدای مالیم موسیقی ،حرکت
آرام دانههای برف و زیبایی تزیینات کریسمس ،حال و هوای خاصی در این
پارک دارد که نباید فرصت لذت بردن از آن را از دست بدهید .در کافهها
میتوانید یک فنجان نوشیدنی داغ و اسنکها و غذاهای لذیذ محلی را
نوش جان کنید و زیباترین خاطره سفرتان را رقم بزنید.
بازار Izmailovsky
برای کسانی که محدودیت مالی در سفر دارند ،دپارتمان استور GUM
گران است .اگر میخواهید گشت و گذار و خرید در جای ارزانتری را
تجربه کنید به این بازار که بهترین بازار محلی روسیه است سر بزنید.
در غرفههای این بازار میتوانید چانه بزنید و بهترین سوغات و صنایع
دستی را با قیمتهای مناسبی خریداری کنید .کالههای سنتی خز ،صنایع
دستی بومی ،عروسکهای ماتریوشکا ،یادگاریهایی از دوران شوروی و
زیورآالت دستساز تنها گوشهای از محصوالتی است که در غرفههای این

محل اصطبل و محل قرار گرفتن سنگهای آسیاب و تنوره خواهید بود.
آدرس :نائین ،خیابان بهشتی
خانه فاطمی ها
خانه فاطمیها در محله نوآباد مقابل بازار تاریخی شهر نایین قرار گرفته
است و بهعنوان یکی از مهمترین خانههای تاریخی و سنتی شهر نایین در
دوران قاجاریه به شمار میآید .این خانه در حال حاضر در مالکیت نمایندگی
میراث فرهنگی و گردشگری شهر نایین و در حال مرمت است.
آدرس :نائین ،محله نوآباد
کاروانسرای بالباد
یکی دیگر از جاهای دیدنی نایین ،کاروانسرای بالباد در کیلومتر ۲۳
جاده اصفهان به نایین است که در دهستان «الی سیاه» در مجاورت
روستای «بالباد» واقع شده است .این کاروانسرا دارای دو هزار متر مربع
مساحت و  ۲۶حجره است و از بناهای تاریخی مربوط به دوران صفویه به
شمار میرود.
آدرس :کیلومتر  ۲۳جاده اصفهان به نایین ،دهستان الی سیاه
مسجد بابا عبداهلل
بنای تاریخی مسجد باباعبداهلل در شهر نایین استان اصفهان ،ابتدا
بهصورت گنبد مقبرهای در دوران ایلخانی بوده و سپس مسجد در کنار آن
توسعه یافته است .بر طبق کتیبهای که متعلق به سال  ۷۰۰هجری قمری
است ،گفته میشود که این مسجد در اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم
هجری قمری ساخته شده است.
آدرس :نائین ،محله نوآباد
آتشکده سپرو
آتشکده سپرو ،در روستای سپرو در  ۳۰کیلومتری شمالغربی شهر نایین
بر فراز شیرکوه جا خوش کرده است .این آتشکده که مردم محلی به آن
«چهاردری» نیز میگویند ،در لیست آثار باستانی متعلق به دوران ساسانیان
ثبت شده و اکنون در حال ترمیم و بازسازی است.
آدرس ۳۰ :کیلومتری شمالغربی شهر نایین ،شیرکوه
کارگاههای عبابافی
محله محمدیه در شهر نایین بیشتر بهدلیل کارگاههای عبابافیاش،
شهرت دارد .کارگاههای عبابافی ،بیشتر خانههایی قدیمی و دستکند در دل
زمین هستند تا بافندگان در تابستانها هم از گرمای کویر در امان باشند.
باغ مصلی
باغ مصلی یکی از آثار تاریخی و دیدنی قابلتوجه شهر نایین است .این
باغ زیبا و وسیع تا چند سال پیش تفرجگاه مردم در ایام تعطیل بوده و بقعه
داخل آن نیز زیارتگاه نایینیها محسوب میشده است .بقعه موجود در این
باغ متعلق به پیشینیان «خاندان پیرنیا» است.
آدرس :نائین ،خیابان پاسداران
بازار برای فروش عرضه میشود .در این بازار ،چند کافه هم وجود دارد که
در آنها میتوانید نوشیدنی ،دسر و اسنکهای محلی را نوش جان کنید
و لذت ببرید.
موزه هنرهای زیبای پوشکین
این موزه بهعنوان بهترین گالری شهر شناخته میشود و بزرگترین موزه
هنر اروپایی در موسکو است .خود بنای موزه بهتنهایی جاذبهای است که
باید ببینید .ستونهای بزرگ و نمای کالسیک بنا ،جذابیت خاصی به این
مجموعه داده است.
مجموعههای ارزشمندی از هنر امپرسیونیسم و پست امپرسیونیسم
از هنرمندانی چون پیکاسو ،مونه ،ون گوگ و ماتیس در این موزه به
نمایش درآمده است .صنایع دستی و تندیسهایی از دوران مختلف و
جنبشهای مختلف هنری ،بخش دیگری از آثار موزه را تشکیل دادهاند.
اگر از عالقهمندان به هنر باشید ،ساعتها از گشت و گذار در این بهشت
هنری ،لذت میبرید.
تاالر نمایش بالشوی
تاالر نمایش بالشوی یکی از نمادینترین و مهمترین جاهای دیدنی
مسکو در میدان مشهور تئاتر قرار دارد .این مجموعه ،گردشگران مشتاق
را از سراسر دنیا به سوی خود دعوت میکند .ساختمانی که امروزه در
این میدان میبینید ،در سال  ۱۸۵۶ساخته شده است و یکی از برترین
آثار معماری روسیه است .این مجموعه میزبان تعدادی از برترین و
ارزشمندترین اجراهای هنری طول تاریخ بوده است .اینجا تاالری است که
در آن میتوانید از دیدن بهترین تئاترها ،اپرا و باله لذت ببرید .بلیطهای این
مجموعه از ماهها قبل پیشفروش میشوند .بنابراین اگر فرصت دیدن آثار
اجرا شده برایتان پیش نیامد ،بازدید از نمای باشکوه بیرونی و دکور داخلی
مجموعه را از دست ندهید.
کلیسای جامع مسیح منجی
این جاذبه نمادین در افق شهری مسکو ،به زیبایی خودنمایی میکند.
این کلیسا ،بلندترین کلیسای ارتدکس مسیحی در کل دنیا است .در کنار
رود قرار گرفته است و موقعیت جغرافیایی آن بههمراه گنبد طالیی زیبا،
باعث شده یکی از دیدنیترین جاذبههای شهر باشد .قرار بود در دوران
شوروی ،این کلیسا تخریب شود و بهجای آن کاخهایی ساخته شود ولی
این پروژه اجرا نشد.
امروزه ،گردشگران از تماشای معماری بینظیر کلیسا لذت میبرند .این
کلیسا که در سال  ۱۸۸۳ساخته شد ه است دارای  ۴۹۰۰مترمربع مساحت
و  ۷۹متر طول است.

آگهی
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  140060311034004739مــورخ  1400/6/24هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای علی پورکریمی ابرقوئی فرزند محمد به شماره شناسنامه 7093
صادره از ابرکوه در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  161/78مترمربع پالک
 5467فرعی از  2086اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  158فرعی از 2086
اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی میهن دخت متین رزم و
رویا اعلمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/22 :
/3837م 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  140060311034004607مــورخ  1400/6/20هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای میثم روان سحر فرزند نعمت به شماره شناسنامه 2280401312
صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  461/93مترمربع پالک
 4615فرعــی از  2071اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  37فرعی از 2071
اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل شریفی
شریف آبادی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 اول1400/7/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/22 :
/3841م 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 شماره  140060311034004608مورخ  1400/6/20هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای میثم روان سحر فرزند نعمت به شماره شناسنامه  2280401312صادره از
شیراز در ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت  225/64مترمربع پالک 4614
فرعی از  2071اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  46فرعی از  2071اصلی واقع
در بخش  4شیراز ملک مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک
از مالک رســمی به واسطه اجاره نامه اداری محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/22 :
/3840م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی
خانم زهــرا همایون خــواه فرزند مجید
با شــماره ملــی  2297256353احترام ًا
با توجه به طــرح دعوی از ســوی آقای
مجتبی دهقانی و خانم زهرا یوســفی پور
به طرفیت شــما با کالســه  1400-506در
مرکز داوری ،وقت جلســه رسیدگی در
روز دوشــنبه مورخ  1400/8/17ســاعت
 9صبــح برگزار ،با همراه داشــتن اصل و
تصویر اســناد ،مدارک و کارت شناسایی
در محــل مرکــز داوری اتحادیه امالک
به نشــانی خیابــان قصردشــت خیابان
سید جمالالدین اســدآبادی (پوستچی)
روبروی بیمه آســیا حضور بهم رســانید.
بدیهی است عدم حضور مانع از رسیدگی
و صدور رأی توسط مرجع داوری نخواهد
بود( .ضمن ًا آقای مهیار بهرام وند به عنوان
داور منفرد این پرونده تعیین گردیده در
صــورت جهات رد ظــرف ( 7هفت) روز
جهات مذکور را به این مرکز اعالم نمایید).
 /3871م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه
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بیتوته :تاریخ فعال خط میخی به سه هزاره پیش از میالد باز می گردد.
توسعه طوالنی و گسترش جغرافیایی آن شامل فرهنگها و زبانهای متوالی
متعددی بود و اهمیت کلی آن به عنوان یک رسانه گرافیکی بین المللی
تمدن ،بعد از الفبای فنیقی-یونانی-التین ،دوم است.
ریشه خط میخی را می توان تقریب ًا در پایان هزاره چهارم پیش از میالد
جستجو کرد .در آن زمان سومری ها ،قومی که دارای خویشاوندی قومی
و زبانی ناشناخته بودند ،در بین النهرین جنوبی و منطقه ای در غرب دهانه
فرات موسوم به کلدیه ساکن بودند .در حقیقت ما نمی دانیم که آنها اولین
ساکنان منطقه بوده اند یا مبتکران اصلی سیستم نگارش خود بوده اند ،اما
اولین آثار تألیفی خط میخی به طور قاطع به آنها اختصاص داده شده است.
اولین نوشته های مکتوب در زبان سومری ،لوح های تصویری از
اوروک()Erechاست ،که ظاهرا فهرست یا سرفصل کاالهایی است که
با ترسیم اشیاء و همراه با اعداد و نام شخصی مشخص شده است .چنین
واژه نویسی قادر به بیان تنها ایده های اساسی اشیاء ملموس بود.
ویژگی های خط میخی
مفاهیم عددی به راحتی با استفاده مکرر از ضربه ها یا دایره ها ارائه
می شوند .با این حال ،بازنمایی نامهای مناسب ،برای مثال ،مستلزم توسل
زودهنگام به اصل  rebusبود  -یعنی استفاده از اشکال پیکتوگرافی
برای ایجاد یک شکل صوتی نهفته در ذهن خواننده به جای مفهوم اصلی
شیء کشیده شده است.
این امر باعث شد که از نوشتن کلمات خالص به خط آوایی جزئی منتقل
شود .بنابراین ،به عنوان مثال ،تصویر یک دست نه تنها برای  eruسومری
(“دست”) بلکه برای هجا آوایی  šuدر هر زمینه مورد نیاز ظاهر می شود.
کلمات سومری عمدتا تک هجایی بودند  ،بنابراین عالئم به طور کلی هجا
را نشان می داد ،و مخلوط حاصله را خط کلمه-هجا می نامند.
> موجودی نمادهای آوایی از این پس سومری ها را قادر می سازد
تا عناصر دستوری را با مکمل های آوایی که به واژه عالئم (لوگوگرام یا
ایدئوگرام) اضافه شده است  ،نشان دهند .از آنجا که سومری دارای بسیاری
از کلمات صدایی یکنواخت (همجنس) بود  ،چندین لوگراف اغلب ارزشهای
آوایی یکسانی را به دست می آورد و در نویسه نویسی مدرن متمایز می شود
 (برای مثال )ba، bá ، bà ، ba4 ،از آنجا که یک لوگوگرام اغلب چندین مفهوم مرتبط با نام های مختلف
را نشان می داد (به عنوان مثال“ ،خورشید”“ ،روز” “ ،روشن”) ،می توانست
بیش از یک مقدار آوایی را در نظر بگیرد (این ویژگی چند صدایی نامیده
می شود).
در طول هزاره سوم ،نوشتار پی درپی استفاده بیشتری پیدا کرد و
بیتوته :مدتی قبل ،تعداد هشت قطعه قالی از دوران حکومت سالجقه
(مربوط به قرن هشتم هجری) در آسیای صغیر به دست آمد و جهان غرب به
خصوص دانشمندان ترک را به چنین ادعایی مجبور کرد که در دوره سلجوقیان
س ّنت قالیبافی ایران ،در حال نابودی کامل بوده است .این در حالی است که
طبق علت های پیش رو ،نه فقط چنین ادعای بیهوده ای ،به طور کامل رد
میشود ،بلکه برعکس ،ثابت میکنیم که قطعه قالی های پیدا شده در ترکیه
هم ،ایرانی است.
از نظر خصوصیت های ف ّنی ،ظاهری و نقش قالی های مربوط به زمان
سلجوقیان ،باید گفت که ویژگی ف ّنی قالی های سلجوقی داشتن گره ترکی
است .این در حالی است که امروزه به طور کامل معلوم شده این گره ارتباطی
به ترک ها ندارد ،چون آن ها در سرزمین اصلی خویش ،گره فارسی به کار
میبرند و فقظ در بافته های ترکانی که به غرب ایران مهاجرت کرده ،و یا
قالیبافی را از اهالی غرب ایران یاد گرفته اند ،شاهد این نوع گره هستیم.
گره ترکی از خصوصیت های ف ّنی بافتن قالی در شمال غربی ایران است.
به صورتی که همه شمال غرب ایران تا اران در قفقاز قرار گرفته در آسیای
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معرفی خط میخی؛ قدیمی ترین نوشته جهان

آنها همچنین ارزشهای آوایی را حفظ کردند اما آنها را بسیار فراتر از
موجودی اولیه انواع سومری (هجاهای باز یا بسته مانند  baیا )ab
گسترش دادند .ارزشهای هجایی پیچیده تری از لوگومرهای سومری (از
نوع  )kan ،mul ،batبه سطح آوایی منتقل شد و چند صدایی به عنوان
یک عارضه جدی در خط میخی اکدی تبدیل شد (به عنوان مثال ،تصویر
اصلی “خورشید” را می توان از نظر آوایی به صورت های زیر خواند:
()Ud، tam، tú، par، laḫ، ḫiš
اولین نوع خط میخی سامی در بین النهرین اکدی قدیم نامیده می شود
که برای مثال در کتیبه های حاکم سارگون اکد (درگذشته حدود 2279
پیش از میالد) دیده می شود .سومر  ،جنوبی ترین بخش کشور  ،همچنان
به صورت یک توده شل از دولت شهرهای مستقل بود تا اینکه در آخرین
تجلی مختصر فرهنگ بخصوص سومری  ،متحد شد.
سپس هژمونی سیاسی به طور قطعی به اکدیان منتقل شد و حمورابی
پادشاه بابل (درگذشت  1750پیش از میالد) تمام بین النهرین جنوبی را

پیکتوگراف ها به نقاشی های خطی معمولی تبدیل شدند .با توجه به
استفاده رایج از لوح های سفالی به عنوان متریال نوشتاری (سنگ ،فلز یا
چوب نیز گاه به گاه استفاده می شد) ،ضربه های خطی با فشار دادن به
خاک رس نرم با لبه کج قلم ،ظاهر گوه ای به خود گرفت .خطوط منحنی
از نوشتن ناپدید شدند و ترتیب عادی عالئم به صورت دو طرفه از چپ به
راست و بدون تقسیم کلمه ثابت شد .این تغییر از ستون های قبلی که به
سمت پایین حرکت می کردند مستلزم چرخاندن عالئم در یک طرف بود.
گسترش و توسعه خط میخی
قبل از اتمام این تحوالت  ،سیستم نوشتاری سومری توسط اکدیان،
مهاجمان سامی که در میانه هزاره سوم در بین النهرین مستقر شدند ،اتخاذ
شد .در تطبیق خط با زبان کام ً
ال متفاوت ،آکادیان لوگوها و ترکیب لوگوها
را برای مفاهیم پیچیده تری حفظ کردند ،اما آنها را به عنوان کلمات مربوط
به اکدی تلفظ کردند.

فرش در دوران سلجوقیان
انتخاب کردند و آیین کشورداری آنان به طور ایرانی بود .شاهد دیگر اینکه،
سلجوقیان روم ح ّتی نام شاهان اساطیری و تاریخی ایران قبل از اسالم را بر
خود می گذاشتند؛ نامهایی مانند کیخسرو ،کیکاووس ،کیقباد و...
در دورهی سلجوقیان روم ،فرهنگ ایرانی -اسالمی در آسیای صغیر شدید
شد و پایهای برای حکومت گران عثمانی گردید .آنان ح ّتی کا خ های خود را
با تصاویر شاهنامه میآراستند و زبان فارسی تا قرن هشتم هجری ،مهمترین
زبان رایج در آسیای صغیر بود .تا قرن هشتم که موج جدیدی از ترکان به
آسیای صغیر رسید ،کتابهای زیادی به فارسی نوشته شد .در این جا این
سؤال طرح شده است :پادشاهانی که در همه دیدگاههای زندگی خود ،طرفدار
فرهنگ ایرانی بودهاند ،تا جایی که ح ّتی در انتخاب نام فرزندانشان از ایرانیان
استفاده می کردند؛ چگونه امکان دارد از قالی ترک استفاده کرده باشند؟

صغیر ،و غرب ایران (کردها و لرها) گره ترکی به کار میبردهاند .البته به جز
اقلیتی در سال های قدیم و سنندج کنونی .ولی این وسعت تا جایی است که
ح ّتی کردهایی که عراق اقامت داشته اند خیلی کم قالی بافتهاند ،در بافته
هایشان ،گره ترکی به کار بردهاند و میبرند .در نهایت چنانچه این گره از آن
ترکان است ،باید در شرق شمال ایران هم رونق داشته باشد که میبینم این
گونه نیست.
با بررسی تاریخ فرش و فرشبافی میدانیم سلجوقیان ،به خصوص از موقع
خواجه نظام الملک به بعد ،تمایل بیشتری به زبان فارسی پیدا کردند تا جایی
که آخرین شاهان این دوره ،به فارسی شعر می گفتند .مدارک بسیاری مبنی
بر عالقهی سلجوقیان به فرهنگ ایرانی در دست است .مثال ،سلجوقیان روم
نه فقط زبان فارسی را زبان دربار خود کردند ،بلکه وزرای خویش را از ایرانیان

متحد کرد .بنابراین بابل مرکز بزرگ و تأثیرگذار فرهنگ بین النهرین
شد .کد حمورابی به خط میخی بابلی قدیم نوشته شده است ،که در طول
دوره های متغیر و درخشان بعدی تاریخ بابل به انواع بابلی میانی و جدید
توسعه یافته است.
خط میخی آشوری
خط میخی قدیمی آشوری بیشتر در سوابق مستعمره نشینان تجاری
آشوری در مرکز آسیای صغیر (حدود  1950پیش از میالد مسیح؛ به
اصطالح لوحهای کاپادوکیا) و آشوری میانه در یک قانون گسترده قانون و
اسناد دیگر مورد تایید قرار گرفته است .دوره آشوری نو ،عصر بزرگ قدرت
آشوریان بود و این نگارش در پرونده های گسترده کتابخانه آشوربانی پال
در نینوا (حدود  650پیش از میالد) به اوج خود رسید.
گسترش خط میخی در خارج از بین النهرین در هزاره سوم آغاز شد،
هنگامی که کشور ایالم در جنوب غربی ایران با فرهنگ بین النهرین در
تماس بود و سیستم نوشتن را در پیش گرفت .کنار خط میخی خط عیالمی
تا هزاره اول قبل از میالد ادامه یافت ،هنگامی که احتما ًال الگوی خارجی
را برای ایرانیان هند و اروپایی برای ایجاد یک خط میخی ساده به الفبایی
ساده شده برای زبان فارسی قدیم ارائه کرد.
حوریان در شمال بین النهرین و در قسمتهای فوقانی فرات خط میخی
قدیمی اکدی را در حدود سال  2000قبل از میالد به کار گرفتند و آن را
به هیتی های هندواروپایی منتقل کردند  ،که تقریب ًا در آن زمان به آسیای
مرکزی حمله کرده بودند
رمزگشایی خط میخی
بسیاری از فرهنگ هایی که از خط میخی (حوری ،هیتی ،اورارتویی)
استفاده می کردند ،یکی یکی ناپدید شدند و سوابق مکتوب آنها به فراموشی
سپرده شد .سرنوشت مشابهی عموم ًا با سرعت و کامل حیرت انگیز بر
خط میخی غلبه کرد .یکی از دالیل پیشرفت پیروزمندانه خط فنیقی در
بخش های غربی خاورمیانه و سرزمین های کالسیک در اروپای مدیترانه ای
بود.
برای این سیستم نوشتاری با کارایی و اقتصاد برتر ،خط میخی نمی تواند
رقابت جدی را ارائه دهد .اعتبار بین المللی هزاره دوم آن در  500قبل از
میالد به پایان رسیده بود و بین النهرین به یک وابستگی ایرانی تبدیل شده
بود .اواخر بابل و آشوری اصطالحات ادبی مصنوعی کمی اما در حال مرگ
بودند .ناپدید شدن خط میخی آنقدر کامل بود که یونانیان کالسیک عم ً
ال
از وجود آن بی اطالع بودند  ،به جز هرودوت که سفرهای زیادی کرده بود
و در گذرنامه به آشور گراماتا (“حروف آشوری”) اشاره می کند.

چنانچه سلجوقیان اولین ترکانی بودهاند که بر آسیای صغیر ،مسلط شدند،
قالی بافی را چطور به آنجا بردند؟ سلجوقیان اصلی که در ایران حکومت
کردهاند ،چرا قالی سلجوقی نداشتند؟ و ح ّتی در یک نوشتهی تاریخی ،نامی از
قالی سلجوقی برده نشدهاست؟ این در به گونه ای است که یکی از شاخه های
این دوره به نام سلجوقیان روم ،آن هم دور از منبع خود و دور از ایران که مانند
وطن دوم شان بودهاست ،قالی سلجوقی داشتهاند! حقیقت این است که این
قالیها نه فقط سلجوقی نیستند ،بلکه اصال ترک نمیباشند.
حقیقت غیرقابل انکار این است که در آن زمان ها ،در همه ایران و از جمله
در قفقاز ،در تاریخ فرش و فرشبافی ،قالی ایرانی بافته میشده است .همین
طور نکتهای که اغلب به فراموشی سپرده می شود این است که بیشتر ساکنان
قدیم آسیای صغیر در زمان سلجوقیان روم ،ترک نبودهاند .بلکه در آن منطقه،
ارمنیان ،یونانیان و ملّیتهای دیگری به قالیبافی مشغول بودهاند.
الزم به یادآوری است؛ هرچند تا به حال قالی دورهی سلجوقی ،در ایران
پیدا نشده است ،ولی نقش قالی آن را میتوان در دیگر آثار ایرانی پیگیری کرد.

آگهی
آگهی حراج حضوری1400-724

نوبت اول 1400/7/21 :روزنامه خبرجنوب
نوبت دوم 1400/7/22 :روزنامه عصرمردم
معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره محل غرفه دستگاه کپی و فروش تنقالت واقع در
ساختمان جدید شهرداری را از طریق حراج حضوری به اشخاص واجد صالحیت واگذار نماید .لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
که تمایل به شرکت در حراج مذکور را دارند می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مربوطه و بازدید از محل
در ساعات اداری به محل ساختمان جدید مرکزی شهرداری شیراز واقع در خیابان ساحلی شرقی نبش خیابان راهنمایی -طبقه
پنجم -واحدقرارداد ها مراجعه نمایند .حراج ساعت  13:00روز دوشنبه مورخ  1400/8/3در محل سالن اجتماعات واقع در شهرداری
منطقه  ،7برگزار خواهد شد .متقاضیان میبایست مبلغ  60/000/000ریال وجه نقد بابت سپرده شرکت در حراج به حساب
 1001582765بانک شهر شعبه قصردشت به نام سپرده عمرانی حوزه معاونت فنی و عمرانی واریز کرده و رسید مربوطه را به
همراه داشته باشند.
• مدت اجاره یکسال شمسی می باشد.
• متقاضیان می بایست تا ساعت  14روز شنبه مورخ  1400/8/1نسبت به واریز و ارائه سپرده شرکت در حراج اقدام نمایند .در غیر
این صورت به سپرده های بعد از زمان مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است ،در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
• هزینه درج آگهی به عهده برنده حراج خواهد بود.
• متقاضیان می بایست اسناد مربوط به حراج را از امور فنی قراردادها واقع در حوزه معاونت فنی و عمرانی واقع در خیابان ساحلی-
نبش خیابان راهنمایی -ساختمان جدید شهرداری -طبقه پنجم دریافت نمایند.
• ارائه کارت شناسایی و اسناد ممهور به مهر و امضای متقاضیان در روز حراج الزامی است.
• نحوه پرداخت مبلغ اجاره و سایر اطالعات مربوط به حراج در اسناد مندرج است.
شناسه آگهی1205197 :
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311035002196مورخ  1400/5/19موضوع پرونده
کالسه شــماره  1399114411035000824هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم گلی امینی به شــماره شناسنامه  9کدملی 2549863577
صادره از سپیدان فرزند جواد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 200/60مترمربع به پالک  8/41936مفروز و مجزی شده از پالک 8/1194
واقــع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از
مالک رســمی آقای ســید فتحعلی جعفری محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/22 :
/3839م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خانم الهام کریم پور فرزند جهانگیر وکیل آقای احمد افراسیابی به استناد
وکالت نامه شــماره  229590مورخ  1399/6/4دفترخانه  38شیراز با
تسلیم دو برگ استشهادیه به شماره یکتا  140002151916000276و رمز
تصدیق  179716و اقرارنامه شــماره  18336مورخ  1400/7/18که در
دفترخانه  420شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک
جلد سند مالکیت تک برگ ششدانگ اعیان یک واحد تجاری به پالک
 34219فرعی از  1103اصلی واقع در بخش  3شــیراز که با دفتر امالک
الکترونیکی  139620311035002371به نام احمد افراسیابی ثبت و سند
مالکیت کاداستری به شماره چاپی  598740سری ج سال  94صادر و به
علت آتش سوزی اداره ثبت مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور
سند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین
نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به ملک و سند
مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود
میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض
خود را کتب ًا تسلیم نماید ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد .در ضمن متن آگهی
با توجه به آرشیو الکترونیکی و سوابق موجود در بانک اطالعاتی اداره
ثبت اســناد و امالک تنظیم گردیده است و با عنایت به از بین رفتن
پرونده فیزیکی در حوادث آتش سوزی مسئولیت هرگونه معامله با
متعاملین می باشد.
/3872م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

تجدید آگهی مزایده حضوری (حراج)
شماره ص 5036/00/07/مورخ 1400/7/20
نوبت چاپ اول1400/7/22 :
نوبت چاپ دوم1400/7/29 :
شــهرداری جهــرم در اجــرای ردیــف 3
صورتجلسه شماره  3مورخ  1400/2/7شورای محترم اسالمی
شهر جهرم در نظر دارد تعداد  24استند تبلیغاتی سطح شهر
به صورت اجاره بهاء ،به مدت دو سال با قیمت اجاره پایه سال
اول  50/500/000ریال (پنجاه میلیون و پانصد هزار ریال) و ســال
بعد معادل  20درصد نســبت به قیمت پیشــنهادی سال قبل
افزایش می یابــد ،از طریق مزایده حضوری (حراج) به بخش
خصوصی واجد شــرایط و دارای مجوز کانــون های تبلیغاتی
واگذار نماید.
تاریخ تشــکیل جلســه حضوری مورخ  1400/8/9ســاعت 13
بعدازظهر و محل تشکیل جلسه کمیسیون ساختمان شهرداری
جهرم واقع در چهارراه دفاع مقــدس ،ابتدای خیابان آیت اله
کاشــانی می باشــد .شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه
پیشــنهادها مجاز و مختار می باشــد .متقاضیان می بایست
با در دســت داشتن اصل فیش ســپرده شرکت در مزایده
در جلسه حضور داشته باشــند .به افرادی که فاقد سپرده
باشند حق حضور در جلســه داده نخواهد شد .مبلغ سپرده
شــرکت در مزایده  70/000/000ریال (هفتاد میلیون ریال) که
به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شــهرداری جهرم
یا واریز وجه به حســاب  0106437212008نزد بانک ملی شعبه
جهرم می باشــد .هزینه مزایده به عهده برنده مزایده می
باشــد .برندگان اول تا ســوم در صورتی که حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
می گردد .متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشــتر به سایت
 www.jahrom.irو یا با شماره تلفن  071-54234770تماس
و جهت دریافت اوراق مزایده و ســایر اطالعات که در اسناد
مزایده مندرج می باشــد به شهرداری جهرم واقع در خیابان
آیت اله کاشانی مراجعه نمایند.
شناسه آگهی1206507 :
/4505م الف
مجتبی شیروان جهرمی
سرپرست شهرداری جهرم

آگهی مزایده
نوبت اول1400/7/14 :
نوبت دوم1400/7/22 :
شــهرداری سروســتان در نظر دارد برابر
مجوز شــماره  86مورخه  1400/3/11شورای
محترم اسالمی شــهر سروســتان و ماده  13آیین نامه مالی
شهرداری ها و در جهت تکمیل پروژه های عمرانی شهر نسبت
به فروش تعداد دو قطعه از امالک برابر قیمت کارشناسی و
به صورت مزایده کتبی با شرایط ذیل اقدام نماید.
شرایط:
-1قطعات مورد نظر به باالترین قیمت پیشنهادی و به صورت
نقدی فروخته خواهد شد.
-2پیشــنهاددهندگان موظفند ده درصــد قیمت پایه را به
عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 0106739858005
بانک ملی شعبه سروستان واریز نمایند .شرکت کنندگان در
مزایده باید اســناد مزایده و پیشنهادی خود را در پاکت های
جداگانه الک و مهر شده شــامل تضمین :فیش بانکی (پاکت
الف) ،پیشــنهاد قیمت (پاکت ب) و اسناد مزایده (پاکت ج)
بگذارند و همه پاکتها را در لفاف مناســب و الک و مهر شده
قرار دهند و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه  1400/8/5به
دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
-3حضور شرکت کنندگان در جلسه رسیدگی به پیشنهادات
که در تاریخ  1400/8/6رأس ســاعت  16عصر تشکیل خواهد
شد آزاد می باشد.
-4متقاضیــان می تواننــد جهت دریافت اســناد مزایده به
دبیرخانه شهرداری و یا سایت شهرداری سروستان به سایت
 www.sarvestan-sh.irمراجعه نمایند.
-5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-6هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده است.
-7برندگان اول و دوم و ســوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-8به پیشــنهاداتی که فاقد فیش بانکی و مخدوش و یا بدون
قیمت پیشنهادی باشد یا بعد از تاریخ اعالم شده تحویل گردد
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شناسه آگهی1202187 :
/4481م الف
محمد شیروانی
سرپرست شهرداری سروستان

9

حواد ث
پنجشنبه  22مهر    1400

 7ربیع االول 1443

 ۱۹۴تن دیگر جان باختند
شناسایی  ۱۲۲۸۹بیمار جدید کرونا در کشور

براساساعالممرکزروابطعمومیواطالعرسانی
وزارت بهداشت ،متاسفانه در طول  ۲۴ساعت،
 ۱۹۴بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۲۳هزار

و  ۲۷۵نفر رسید.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعــام مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،از روز
سه شــنبه تا دیروز  ۲۱مهرماه  ۱۴۰۰و بر اساس

معیارهای قطعی تشخیصی ۱۲ ،هزار و  ۲۹۸بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی که
یک هزار و  ۶۹۹نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون
و  ۷۴۲هزار و  ۸۳نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون  ۵میلیــون  ۲۶۴هزار
و  ۷۷۵نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
 ۵هزار و  ۲۶نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۳میلیون و  ۵۶۳هزار و  ۳۹۰آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حــال حاضر  ۷شــهر کشــور در وضعیت
قرمــز ۱۰۸ ،شــهر در وضعیــت نارنجی۲۴۸ ،
شــهر در وضعیت زرد و  ۸۵شهر در وضعیت آبی
قرار دارند.

سارقان بنزین از خط انتقال پاالیشگاه تهران دستگیر شدند
ایرنــا :رییس دادگاه بخــش کهریزک از توابع
شهرســتان ری گفت :پنج نفر به جرم ســرقت از
لولههای انتقال بنزین و گازوییل پاالیشگاه تهران
طی چند روز گذشته در این بخش دستگیر شدند.
ناصــر پیرســرایی روز چهارشــنبه در جمــع
خبرنــگاران ،اظهار داشــت :این افــراد با اجاره
انبارهای نزدیــک خطوط انتقال بنزین و گازوییل
به حفر تونل و ســرقت از لوله   هــای انتقال اقدام
می   کردند.
وی با بیان اینکه ســارقان پس از حفر تونل و
رسیدن به لوله   های انتقال بنزین و گازوییل اقدام
به سوراخ کردن و سرقت از آنها می   کردند ،افزود:

این افراد با اســتناد به گزارش   های مردمی   و رصد
اطالعاتی توسط نیروهای انتظامی   بازداشت شدند.
پیرســرایی در خصوص مدت فعالیت و سرقت
ایــن افراد ،خاطرنشــان کــرد :تحقیقــات برای
روشــن شدن ابعاد مختلف این سرقت و شناسایی
سایر عوامل آن در دست بررسی است.
بــه گزارش ایرنــا ،بخش کهریــزک از توابع
شهرســتان ری ،از شــمال به بهشت زهرا (س)،
از غرب به اتوبان تهران قم ،از شــرق به باقر شهر
و از جنوب به شهر حســن آباد فشافویه محصور
و در فاصلــه  ۱۳کیلومتری شهرســتان ری واقع
شده است.

بــه دلیل وجــود پاالیشــگاه تهران (شــهید
تندگویــان) و لوله   های انتقــال انواع محصوالت
پاالیشــگاهی در بخــش کهریزک هــر از چند
گاهی افراد سودجو اقدام به سرقت از این خطوط
انتقال انرژی می   کنند که هر بار نیز به ســرعت
دستگیر می   شوند.
به گزارش ایرنا ،شــرکت پاالیش نفت تهران
با ظرفیــت پاالیش  ۲۵۰هزار بشــکه در روز در
حــدود  ۱۷تــا  ۲۰درصد انرژی کشــور را تامین
می   کند ،این پاالیشگاه سال  ۱۳۴۷تأسیس شده و
هم اینک مشــتمل بــر  ۲پاالیشــگاه جنوبی و
شمالی است.

اسیدپاشی زن رشتی به صورت شوهرش

معــاون اجتماعی فرماندهی انتظامی   اســتان
گیالن از دســتگیری فرد اســیدپاش در رشــت
خبر داد.
ســرهنگ مجید رسولزاده فرســاد ،معاون
اجتماعــی فرماندهی انتظامی   اســتان گیالن از
دستگیری فرد اسیدپاش در رشت خبر داد و افزود:
خانمی    ۵۲ســاله به علت اختالفــات خانوادگی
اقدام به اسیدپاشــی بر روی همسر  ۵۶سالهاش
کرده است.
به گزارش رکنا ،ســرهنگ مجید رســولزاده
فرساد در تشــریح این خبر اظهار داشت :در پی
تماس شــهروندان با مرکز فوریتهای پلیســی
 ۱۱۰مبنــی بر یک فقره اسیدپاشــی در یکی از
خیابانهای شــهر رشــت ،بالفاصلــه ماموران
کالنتری  ۲۲برای بررســی موضــوع در محل

حاضر شدند.
وی با بیان اینکه پــس از حضور ماموران در
محل مورد نظر مشــخص شــد خانمی    ۵۲ساله
به علت اختالفات خانوادگی اقدام به اسیدپاشی بر
روی همسر  ۵۶سالهاش کرده است ،تصریح کرد:
در ایــن حادثه مادر فرد اســیدپاش نیز حین جدا
کردن طرفین از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شد.
معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی   اســتان
گیــان در ادامه ،افزود :هر ســه فرد که در این
حادثه آســیب دیدند برای مداوا توســط عوامل
اورژانــس به بیمارســتان منتقل شــدند و فرد
اسیدپاش در بیمارستان تحت نظر پلیس است.
این مقــام انتظامی   ضمن تشــریح پیامدهای
منفی خشــم و نقش عدم تســلط بر عصبانیت
در بروز اتفاقات ناگوار جبران ناپذیر ،خاطرنشــان

کرد :بســیاری از جرائم جنایــی از عدم توانایی
فرد در کنترل خشــم و عصبانیت نشأت میگیرد
لذا شــهروندان به ویژه افرادی که دارای تجربه
ســالها زندگی مشترک هســتند میبایست با
سعه صدر و راههای قانونی و مسالمتآمیز برای
حــل تعارضات زناشــویی و اختالفات خانوادگی
خود اقدام کنند.
در پایــان با بیان اینکه ســامانه تلفنی پلیس
پاســخگو با شــماره  ۰۹۶۵۸۰آماده ارائه انواع
خدمات مشــاوره تلفنی در زمینههای خانوادگی،
روانشــناختی ،حقوقی ،تربیتی ،تحصیلی و غیره
به مردم اســت ،گفــت :مرکز و دوایر مشــاوره
کالنتریهای ســطح اســتان همــه روزه آماده
ارائه خدمات مشــاورهای حضوری در زمینههای
مختلف به شهروندان هستند.

لزوم تغییر معیارهای رنگبندی کرونایی شهرها
ماجرای "اولین قرص مقابله با کرونا"

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه
علوم پزشــکی شــهید بهشــتی با تاکید بر لزوم
تغییر معیــار رنگبندیهای کرونایی در کشــور،
گفت :اکنون معیار رنگبندی در کشــور وضعیت
بیمارستانها است ،اما اگر بخواهیم روند اپیدمی   را
پیشبینــی کنیم ،باید به مولفههایــی مانند موارد
مثبــت روزانــه ،مراجعات ســرپایی و پایشهای
ژنتیکی کووید و ...توجه کرد.
دکتــر علیرضا ناجــی  -ویروس شــناس ،در
گفتوگو با ایســنا ،درباره معیارهــای رنگبندی
کرونا در کشــور ،گفت :اکنون معیار رنگبندی در
کشور وضعیت بیمارســتانها است؛ یعنی تعداد و
موارد مثبت بســتری .این موضوع به این معناست
که شــاید نزدیک دو هفته تا یک مــاه از بروز و
پیشبینی اپیدمی   کووید میتوانیم عقب باشیم.
وی افــزود :بایــد توجه کرد که مــوارد مثبت
روزانــه ،مراجعات ســرپایی و پایشهای ژنتیکی
کووید ،مواردی اســت که در رنگبندی موثر بوده
و حتی شاید مهمتر باشــند .بنابراین اگر بخواهیم
روند اپیدمی   را پیشبینی کنیم ،باید این مولفهها را
داشته باشیم .این موضوع چندین بار در کمیتههای
علمی   کووید مطرح شــده که معیارهایمان را تغییر
داده ،بروز موارد بیماری را هم در تعیین رنگبندی
وارد کرده و رنگبندی را بر اســاس موارد بروز و
واریانتهای موجود و در گردش مشــخص کنیم.
این موارد باید وارد شــود و بر اســاس این موارد
اســت که میتوانیم پیشبینــی زودهنگام کرده و
زودتر اقدام کنیم و در این صورت بتوانیم بر اساس
اطالعات درست به مبارزه با کووید بپردازیم.
گاهی اطالعات بیمــاری را داریم ،اما
اقدام نمیکنیم
ناجی تاکید کرد :البتــه هرچند گاهی در ایران
دیده میشــود که ممکن اســت این اطالعات را
تا حدودی هم داشــته باشــیم و ببینیم ،اما اقدام
نمیکنیم .امیدوارم در دوره جدید ،وزارت بهداشت
آنقدر قدرت داشته باشد که بتواند دیگران را مجاب
کند که کارها و نظرات کارشناســی را قبول کنند
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کشف کاالي قاچاق در زریندشت

فرمانده انتظامي زریندشت از کشف  2هزار و  300عدد انواع لوازم برقی
قاچاق در بازرسي از یک سواری سمند در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ حمیدرضا صالحیفرد در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :ماموران انتظامــي کالنتری  12دبیران هنگام نظارت بر
خودروهاي عبوري به یک ســواری سمند حامل بار مشکوک شدند و آن را
براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وي با بيان اينكه در بازرســي از اين خــودرو 2 ،هزار و  300عدد انواع
لوازم برقی خارجي قاچاق كشــف شد ،گفت :در اين خصوص يك نفر نيز
دستگير شد.
فرمانده انتظامي زریندشــت بــا بيان اينكه كارشناســان ارزش اموال
مكشــوفه را یک میلیارد و  300میلیون ريــال برآورد كردهاند ،گفت :متهم
براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

دستبند پلیس بر دستان سارقان در کازرون

فرمانده انتظامي کازرون از دستگيري  2سارق حرفهاي اماکن خصوصی
و کشف  21فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح جزئيات اين خبر اظهار داشت :در پي وقوع چند فقره سرقت از
اماکن خصوصی در ســطح شهرســتان کازرون ،بررسي موضوع به جهت
دستگيري سارق يا سارقان در دستور کار پليس قرار گرفت.
وی افزود :كارآگاهان پلیس آگاهی بــا انجام اقدامات فني و تخصصي
موفق شدند در اين خصوص  2سارق حرفهاي و سابقهدار را شناسايي و آنان
را در مخفيگاهشان دستگير كنند.
فرمانده انتظامي شهرســتان کازرون با بيان اينكه متهمان در تحقیقات
اوليه به  21فقره سرقت از اماکن خصوصی و منزل اعتراف کردند ،تصریح
کرد :اين سارقان حرفهاي پس از انجام مراحل قانونی روانه زندان شدند.

بین الملل

ویتنام مقصد بعدی توفان گرمسیری "کامپاسو"

مقامات ویتنام از تخلیه هزاران نفر از ســاکنان مناطقی خبر دادند که در
مسیر توفان گرمسیری کامپاسو ( )Kompasuقرار دارند.
به گزارش ایســنا ،با نزدیک شدن توفان کامپاسو به دریای جنوبی چین،
مقامــات ویتنام و جنوب چین خود را برای وقوع دومین توفان منطقه آماده
می   کنند .این توفان ویرانی   های گســترده ای را در فیلیپین برجای گذاشت
که به مرگ  ۱۱تن و مفقودی هفت نفر دیگر منجر شد.
پیش بینی   ها حاکی از آن است توفان گرمسیری کامپاسو جزیره   هاینان
در چین را در می   نوردد و پس از آن وارد ویتنام می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک نیوز ،در حال حاضر ،سرعت حرکت
این توفان  ۱۲۰کیلومتر در ســاعت گزارش شــده اما پیش بینی می شــود
کــه همزمان با عبور توفان از آبهای گرم دریای جنوبی چین بر شــدت آن
افزوده شود.

سانحه رانندگی در نپال  ۲۸کشته برجای گذاشت

مقامات نپال از وقوع ســانحه رانندگی در غرب این کشور و کشته شدن
 ۲۸تن و مصدومیت تعدادی دیگر در این حادثه خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،در این حادثه رانندگی یک دستگاه اتوبوس پس از آنکه
از جاده منحرف شــد از ارتفاع صدها متری سقوط کرد که بر اثر آن  ۲۸تن
جان خود را از دست داده و  ۱۵نفر نیز مصدوم شدند.
مقامات محلی با بیان اینکه مصدومین حادثه به ســرعت به بیمارستان
منتقل شــدند ،اعالم کردند :عملیات جســتجوی اجساد قربانیان در اطراف
محل سقوط اتوبوس در حال انجام است.
در حال حاضر اطالعاتی در مورد علت وقوع این حادثه و تعداد سرنشینان
اتوبوس وجود ندارد .مقامات نپال نســبت بــه احتمال افزایش تلفات حادثه
ابراز نگرانی کرده اند.
به گزارش ایسنا به نقل از ژاپن تودی ،وقوع سوانح رانندگی در جاده   های
کوهســتانی نپال متداول است که نامناسب بودن وضعیت جاده   ها و وسایل
نقلیه فرسوده از عوامل اصلی در بروز چنین حوادثی هستند.

سقوط یک هواپیما در لبنان

وزیر کشــور لبنان ضمن اعالم ســقوط یک هواپیمای آموزشی در دریا،
تصریــح کرد ،تیمهای امداد و نجات در حال جســتوجو در این خصوص
هستند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،یک هواپیمای آموزشی از
نوع «سســنا  »۱۷۲متعلق به باشگاه هوانوردی لبنان دیروز (چهارشنبه) در
دریا سقوط کرد.
بر اساس گزارش «النشره»« ،بسام مولوی» وزیر کشور لبنان اعالم کرد،
دســتورات الزم را به تیمهای دفاع شهری در خصوص عملیات جستجو و
نجات در محل سقوط یعنی منطقه «حاالت» (شمال لبنان) داده است.
وی همچنیــن گفت ،به نیروهای امنیت داخلی هم دســتور داده در این
عملیات شرکت کنند.
بنا به این گزارش دو نفر به نامهای «پاسکال عبداالحد» و «علی الحاج
احمد» ســوار بر این هواپیمای آموزشی بودهاند .هنوز درباره سرنوشت آنها
خبری منتشر نشده است.
«نجیب میقاتی» نخستوزیر لبنان نیز تماسی با ارتش داشته و خواستار

اعزام تیم کمکی در عملیات جستوجو شده است.

تیراندازی در اداره پست ممفیس آمریکا
 ۳کشته بر جای گذاشت

یــک کارمند اداره پســت آمریکا در محل کار خــود در ممفیس پس از
کشتن دو همکارش ،خودکشی کرد.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری
فرانســه ،اداره پســت آمریکا در بیانیهای اعالم کرد ســرویسهای پستی
در مورد تیراندازی که دیروز در شــهر ممفیس ایالت تنسی صورت گرفت،
تحقیق میکنند.
پســت آمریکا در بیانیهای افزود :سه کارمند کشته شدند .دیگر تهدیدی
وجود ندارد .خدمات پستی از این تراژدی به شدت متأثر شده است.
لیزا آن کالپ ،ســخنگوی اف بــی آی ممفیس ،در کنفرانس مطبوعاتی
گفت که عامل تیراندازی یکی از ســه کارمندی اســت که جان خود را از
دســت داد و به نظر میرسد خودکشی کرده اســت .وی خاطر نشان کرد
تحقیقات آغاز شده است.
تیراندازی در شرکت   ها ،بالی مکرر جامعه آمریکایی است .از دهه ۱۹۷۰
تا  ،۱۹۹۰کارمندان یا کارمندان سابق در رشته حمالت به دفاتر پستی حدود
 ۴۰نفر را کشــتند تا جایی که آمریکاییها عبارت «تمبر خوردن» را برای
توصیف حمالت خشونت آمیز در محل کار را ابداع کردند.

تخلیه روستایی در فرانسه به منظور مین روبی

یک روســتا در شــمال فرانســه به منظور مین روبی بــه مدت  ۴روز
تخلیه شد.
به گزارش گروه بین الملل باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از شــبکه
تلویزیونی ب .اف .ام؛ ورود به روســتای«ا ِن» ( )Aisneفرانســه ممنوع
شده؛ چرا که عملیات مین روبی آغاز شده است .روستای «ا ِن» کام ً
ال خالی
از ســکنه و ترسناک شده است؛ مأموران از ســاعت  ۰۸:۳۰صبح به وقت
پاریس عملیات تخلیه ساکنان آن را آغاز کردند.
بر اســاس این گزارش ،به دانش آموزان کمک شــد تا بتوانند پیش از
ساعت  ۰۷:۴۵خود را به مدرسهای در روستای دیگری در همسایگی «ا ِن»
برسانند.
قرار اســت دانش آموزان تا روز جمعه در مدارس روستای همسایه درس
بخواننــد .مأموران پلیس حدود ســاعت  ۰۸:۰۰صبح پــس از آنکه منازل
مسکونی را یک به یک بررســی کردند ،مطمئن شدند که دیگر هیچ کس
در روســتا نیست .گفته شده است اگر کسی همچنان در این منطقه امنیتی
مانده باشــد ،بازداشت خواهد شــد؛ چرا که این خطر وجود دارد که مینها
منفجر شوند.
باید حدود  ۲۸تن مهمات از منطقهای در آن  سوی روستای «ا ِن» خارج
شــود .مقامات و ساکنان این بخش از فرانسه نگرانند که مبادا در این مدت
که منازل خالی هســتند ،افراد سودجو دست به غارتگری بزنند .این احتمال
وجود دارد که افرادی از این شرایط به نفع خود بهره ببرند و از منازل دزدی
کنند .همه این دالیل موجب شده است تا از ورود افراد به منطقه جلوگیری
شود .امکانات زیادی برای تأمین امنیت منطقه فراهم شده است.
مناطق شــمال فرانســه به ویژه «ا ِن» در طول جنگ جهانی اول و دوم
به شــدت تحت تأثیر قرار گرفتند و بمب و مواد منفجر خنثی نشده در این
منطقه زیاد است.

قتل خونین و هولناک با چاقوی عمه خشمگین
و اجرا شــود .در دوره قبلی اقدامات کارشناسی تا
حدودی انجام میشــد ،اما اجرا نمیشد و وزارت
بهداشــت را به عنوان مغز متفکر قبول نمیکردند.
امیدوارم در دولت جدید به این مغز متفکر اهمیت
داده شــود .بنابرایــن معیارهــای رنگبندی و در
دسترس بودن اطالعات و دخیل کردن افراد فنی و
علمی   بسیار مهم است و میتواند در کنترل کووید
به ما کمک کند.
از واریانتهای جدید کرونا چه خبر؟
وی درباره وضعیــت واریانتهای جدید ،گفت:
واریانت مختلف دیده میشــود و در گوشهگوشــه
دنیا وجود دارند ،اما تاکنون هیچ واریانتی نتوانسته
است بر واریانت دلتا غالب شود .البته هیچکس هم
نمیتواند گارانتی بدهد که از این به بعد ،این اتفاق
نیفتد .باید توجه کرد که وقتی واریانتهای مختلف
در کنار هم میچرخند ،ممکن است که واریانتهای
جدیدی حاصل از ممزوج شــدن آنها ایجاد شود.
بر همین اســاس اصــرار داریم که ابتــدا باید با
اقدامات درمانی و واکسیناسیون بیماری را تا حدی
کنتــرل کنیم تا گــردش ویرس کاهــش یابد تا
احتمال وقوع واریانتهای جدید کمتر شود.
همه چیز دربــاره "اولین قرص مقابله
با کرونا"
ناجی در ادامــه صحبتهایــش درباره قرص
ضد ویروس مولنوپیراویر که از سوی یک شرکت
داروسازی در آزمایشات بالینی برای مقابله با کرونا

سودمند اعالم شده اســت ،گفت :یکی از بهترین
داروهایی که تاکنون به دست آمده و بر ضد کووید
ساخته شــده ،همین دارو است .این دارو اختصاصا
برای کووید ســاخته شــده اســت و در مطالعات
اثربخشی بســیار باالیی را هم در زمینه درمان و
هم در زمینه پیشگیری نشان داده است.
وی ادامــه داد :این دارو اختصاصا برای کووید
ساخته شده و نتایج بسیار خوبی داشته و حتی روی
واریانت   های مختلف هم اعــم از مو ،دلتا و ...کار
کردند و روی آنها هم تاثیر زیادی داشته است.
وی افزود :امیدواریم با ورود این دارو به لیست
داروهــای ایــران و واردات آن بتوانیــم عملکرد
مناســبی در این زمینه داشــته باشــیم .در عین
حال شنیدهام که شــرکتهای داروسازی داخلی
هم اقداماتی انجــام دادند تا بتواننــد مواد اولیه
ایــن دارو را تهیه کنند و دارو ســاخته شــود .در
هر صورت ســاخت این دارو یکی از موفقیتهای
بزرگ اســت .نتایج مطالعه انجام شده برای این
دارو ،اینطــور بوده کــه در  ۵۰درصد از مواردی
که مورد اســتفاده قرار گرفته از بســتری شدن و
بیماری وخیم جلوگیری کرده اســت که عدد باال
و نویدبخشی اســت .به نظر می   رسد که FDA
آمریــکا آن را تایید کنــد و در این صورت همه
کشــورها به دنبال آن خواهند بود و ما هم از هم
اکنون باید برای واردات یا تولید این دارو در داخل
برنامهریزی کنیم.

عمه عصبانی دست به قتل برادرزاده اش زد و
موهای دختر جوان را آتش زد.
قتل خونیــن و هولناک در تهران رقم خورد.
در ایــن قتل عمه جوان با ضربه چاقو دســت به
قتل بــرادرزاده اش زد .عمه قبل از قتل اقدام به
آتــش زدن موهای مقتول کــرد .عامل این قتل
خانوادگــی به رفت و آمدهای بــرادرزاده اش با
دخترش اعتراض داشت.
به گزارش خبرنگار جنایی رکنا ،روز یکشــنبه
 18مهرماه ســال جاری فریادهای دختر جوانی
در بوستان یکم شــهرک باقری به گوش رسید
و فریادهــای کمــک کمک دختر جــوان کافی
بود تا اهالی ســاختمان به جلــوی در خانه رفته
و زمانی  که همسایه   ها وارد خانه شدند با صحنه
هولناکی روبرو شدند.
دختر  37ســاله به نام نگار در حالیکه از ناحیه
شــکم هدف ضربه چاقو قرار گرفته و خونریزی
زیادی داشت روی زمین افتاده بود و این درحالی
بود که موهای سر این دختر نیز با آتش سوزانده
شده بود.
خیلــی زود بــا مامــوران کالنتــری  181و
امدادگران اورژانس تماس گرفتند و با حضور در
محل ابتدا دختر جوان را که با مرگ دست و پنجه
نرم می   کــرد توســط امدادگــران اورژانس به
بیمارستان منتقل شــد و در ادامه دخترعمه نگار
در صحنه جرم ،مادرش را عامل این اقدام خونین
معرفی کرد.

تیم پلیســی در صحنه جرم منیژه  58ساله را
دستگیر کردند و تحقیقات برای انگیزه این اقدام
خونین از ســوی عمه برای بــرادرزاده اش کلید
زده شد.
منیژه در تحقیقات پلیســی گفــت :از چندی
قبل برادرزاده ام نگار با دخترم ســارا  34ساله به
گردش می   رفتند و نگار در هر ساعت از شبانه روز
به دنبال دخترم می   آمد و با هم بیرون می   رفتند
و هیــچ وقت نفهمیدم آنها کجــا می   روند و این
رفت و آمدهای آنها باعــث اختالف من با نگار
شده بود و از او می   خواســتم که دیگر به دنبال
سارا نیاید اما حرفهای من بی فایده بود.
وی افزود :عصر بود که زنگ خانه به صدا در آمد
و این در حالی بود که دخترم در حال آماده شدن
برای بیــرون رفتن بود و متوجه شــدم که نگار
به دنبال دخترم آمده است.
عمه جوان ادامــه داد :در را باز کردم و وقتی

نگار وارد خانه شد با او بحث کردم و از او خواستم
که دیگر به دنبال سارا نیاید اما بی فایده بود و او
به حرفهایم توجه ای نمی   کرد و ســارا وقتی دید
بین من و برادرزاده ام بحث باال گرفته با صدای
بلند عنوان کرد که من دیگر بچه نیستم و کاری
به کار ما نداشته باش.
زن جوان گفت :وقتی دیدم نگار باعث شــده
تــا دخترم هــم دیگر به حرفهایــم گوش ندهد
دیگر عصبانی شــدم و با چاقو ضربه ای به شکم
نــگار زدم و در عصبانیت می   گفتم که تو را آتش
می   زنم و نــگار در حالیکه روی زمین افتاده بود
می   گفت که جرات نداری مرا آتش بزنی و همین
حرفها و درگیری   های که وجود داشت باعث شده
بود دیگر کنترلم را از دســت بدهــم و در ادامه
یک فندک برداشــتم و موهــای او را آتش زدم
تا اینکه دختر با جیغ و فریاد از همسایه   ها کمک
خواست.
نــگار که به شــدت مجروح شــده بــود در
بیمارستان تحت نظر پزشکان قرار داشت تا اینکه
صبح دیروز روی تخت بیمارســتان به کام مرگ
فرو رفت و همین کافی بــود تا پرونده درگیری
خانوادگی به یک جنایت خانوادگی تبدیل شود.
بنا بــر این گزارش ،عمه به دســتور بازپرس
پرونده برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان
اداره  10پلیس آگاهی تهران قرار گرفته اســت
و تجســس   های تکمیلی در ایــن پرونده جنایی
ادامه دارد.
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 ۸سال غفلت از پاالیشگاه سازی جبران می   شود؟

ظرفیت   های صنعت نفت ایــران چه به لحاظ
تولید نفت خام و چه از نظرتوانایی اســتحصال و
فرآورش محصوالت و چــه از حیث وجود نیروی
انســانی متخصص ،همواره منــادی این موضوع
بوده که توســعه صنعــت پاالیش نفــت و تولید
فرآورده   های نفتی نه تنها امکان پذیر اســت بلکه
اجرای آن از اوجب واجبات محسوب می   شود.
به گزارش ایســنا ،به تعبیر ســاده تر می   توان
گفــت پاالیش نفت خام و تولید انواع فرآوردههای
نفتی در ایران امری بسیار الزم تلقی می   شود ،چه
آنکه دیپلماسی ایران در جهان نفت باید متکی به
توان تولید فرآورده و گریز از خام فروشــی باشــد.
عالوه بر آن مقام معظم رهبــری (مدظله العالی)
نیز بارها و بارها بر ضرورت پرهیز از خام فروشی،
تکمیل زنجیــره ارزش و صادرات فرآورده به  جای
صادرات نفت خام تأکید داشــته و سیاســت  های
ابالغــی معظم له در بخش نفت و گاز و همچنین
سیاســت  های ابالغی اقتصاد مقاومتی بر این امر
تأکید فراوان داشته است.
این در حالی اســت که سیاســت عدم احداث
پاالیشــگاه جدیــد و اعتقاد به خام فروشــی در
تمام هشت ســال گذشــته بر صنعت نفت ایران
حاکــم بود و دو دولت یازدهــم و دوازدهم با یک
ساختار مدیریتی مشابه ،نه تنها عالقه ای به توسعه
صنعت پاالیش نداشــت بلکه در بسیاری از اوقات
به بهانه   های مختلف بر این تفکرکه کشور نیازمند
پاالیشگاه جدیدتر و مدرن تر است ،می   تاخت.
بر این اســاس بی توجهی به پاالیشگاه سازی،
کشور را همچنان در چرخه خام فروشی نگه داشت
و این درحالی است که با این کاهلی و بی تعهدی،
خطر واردات محصوالت نفتی از کشورهای دیگر
نیز همچون فرشــته مرگ ،گِرد سر اقتصاد امروز
ایران خواهــد چرخید ،چرا که مصرف باال و رو به
افزایــش داخلی نیز در ایــن میان مزیدی بر علت
خواهد بود.
متخصصان و کارشناســان صنایع پاالیشی هم
در کنــار نظریه پردازان این حوزه بارها به متولیان
نفتی وقت کشــور گوشــزد کردند و هشدار دادند
که غفلــت از افزایش ظرفیت پاالیشــی به بهانه
اصل  ۴۴و یا اینکه ســرمایه و سرمایه گذار بخش
خصوصی در کار نیســت و یا احداث پاالیشــگاه
توجیه اقتصادی ندارد شــرایط را به گونه ای رقم
زدند که حال مدیران دولت جدید ،بویژه سکانداران
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده   های نفتی
ایران ،باید جهد و کوشــش بســیار زیادی به کار
ببرند و مخارج بیشــتری را متحمل شوند تا بتوانند
صنعت پاالیش را از ورطه پیشی گرفتن مصرف از
تولید برهانند.

تکیه صرف بر تولید پروژه ای مانند پاالیشگاه
ســتاره خلیج فارس که البته آن هم در دولت نهم
آغاز و با پیشرفت  ۷۰درصدی تحویل دولت یازدهم
شــد ،این توهم را در دولت پیشین ایجاد کرده بود
که پاالیشــگاه ســازی تا همین جا کافی است و
می   تواند   هاله خوشبختی را بر پیکره صنعت پاالیش
نفت ایران و در مقیاسی بزرگتر اقتصاد کشور چیره
کند .حال آنکه اگردست اندرکاران صنعت پاالیش
نفت در دولت گذشــته ،به تاثیــر از تفکرات وزیر
پیشــین نفت به روند رو به رشد مصرف داخلی و
نیاز بازار خارجی به فرآورده   های نفتی کمی   بیشتر
می   اندیشــیدند ،اقتصاد ناسور شده و ضربه خورده
از ســوءمدیریت   ها و کم کاری   هــا و اهمال   ها،
حــال مجبور نبود به تعبیر عــوام ،از جیب بخورد.
این تفکر باعث شــد از همه فرصت   های موجود
غفلت شــود و طرح و ایده احداث واحدهای جدید
پاالیشگاهی حتی طرح پاالیشی سیراف به محاق
برود و کشور با خام فروشی رو به تزاید روبرو شود.
در حالــی که اجرای طرح های پاالیشــی با هدف
صادرات در شرایط تحریمی   می   توانست عضالت
اقتصــادی ایران را ورزیده تــر کند .در داخل بدنه
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده   های نفتی
دولت گذشته هم بسیاری از فعاالن و کارشناسان،
نه جســته و گریختــه ،بلکه بطور مداوم ســعی
می   کردند عدم توســعه بخش پاالیشگاهی کشور
و ضرر و زیان ناشی از آن را به یاد متولیان بیاورند
اما هربار گویی به در بسته می   کوبیدند.
همــه اینها در حالــی بود و هســت که گفته
می   شــود بسیاری از کشورهای نفت خیز همسایه،
طی ســال   های اخیــر یکــی از بزرگترین اهداف
اقتصادی خود را حول محور توسعه صنایع پاالیشی

اهدای تندیس مدیرحامی   کودک به مدیر عامل آبفای اصفهان

به مناســبت هفته جهانی کــودک ،تندیس مدیر حامی   کودک به مدیر عامل آبفای اســتان
اصفهان اهداء شد.
این تندیس را نیایش کلوشانی و ریحانه جیحانی به نمایندگی از کودکان تحت پوشش کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مهندس   هاشــم امینی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان اهداء کردند.
تندیس مدیر حامی   کودک امســال از طرف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور
به دلیل انجام فعالیت   های فرهنگی و آموزشی مرتبط با کودکان و نوجوانان به استاندار ،شهردار
اصفهان ،شرکت آب و فاضالب ،شرکت سهامی   ذوب آهن ،نیروی انتظامی   و ......اهداء می   شود.
مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان پس از دریافت این تندیس گفت :آینده درخشان و توسعه
کشــور منوط به تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه   های مختف علمی    ،فرهنگی و
دینی است.
امینی همکاری آبفا با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در ترویج مصرف بهینه آب
در جامعه بســیار موثر دانست و گفت :در سال   های اخیر از طریق خانه فرهنگ آب همکاری
خوبی بین آبفا و کانون در زمینه برگزاری همایش   ها و جشــنواره   ها با موضوع مدیریت مصرف
صورت گرفته است.
امینی به برگزاری مهرواره بین المللی نقاشی اربعین اشاره کرد و گفت :آبفا به عنوان یکی از
حامیان برگزاری این مهرواره بین المللی آمادگی دارد تا ســال   های آینده نیز در برگزاری این
رویداد فرهنگی – مذهبی نهایت همکاری داشته باشد.
شــایان ذکر است به مناســبت هفته جهانی کودک همزمان با ســی و چهارمین جشنواره
بین الملــی فیلم   های کودکان و نوجوانان اصفهان غرفه "کودکان دوســتدار آب" تا  21مهر
ماه جاری از ســاعت  16تا  20درگذر فرهنگی چهارباغ ،حدفاصل میدان امام حسین تا خیابان
شیخ بهایی پذیرای عالقه مندان است.

صندوق بینالمللی پول:

قیمت نفت امسال  ۶۰درصد باالتر خواهد بود

صنــدوق بینالمللی پول ( )IMFدر جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد میانگین قیمت
نفت در ســال  ۲۰۲۱تقریبا  ۶۰درصد باالتر از سال  ۲۰۲۰خواهد بود و به  ۶۵دالر و  ۶۸سنت
در هر بشکه می   رسد.
به گزارش ایســنا ،صنــدوق بینالمللی پول در واقــع پیش بینی که در ژوییــه از افزایش
قیمت  های نفت در ســال  ۲۰۲۱داشــت را حفظ کــرد .تحلیلگران صنــدوق بینالمللی پول
پیش بینی می   کنند میانگین قیمت نفت در ســال  ۲۰۲۲به  ۶۴دالر و  ۵۲ســنت در هر بشکه
می   رســد و از نظر واقعی در میان مدت بدون تغییر خواهد مانــد .این وام دهنده جهانی اعالم
کرد میانگین قیمت نفت در ســال میالدی جاری  ۵۹درصد باالتر از میانگین قیمت  ۴۱دالر و
 ۲۹سنت در سال  ۲۰۲۰خواهد بود.
با این حال تحلیلگران صندوق بینالمللی پول بر این باورند که در بلندمدت قیمت های نفت
کاهش پیدا می   کند و در سال  ۲۰۲۶به  ۵۶دالر و  ۳۰سنت می   رسد.
طبق گزارش صندوق ،عواملی که در کوتاه مدت به رشــد قیمت های نفت کمک می   کنند،
شــامل کاهش ســطح تولید جهانی به دلیل افت ســرمایه گذاری در یک سال گذشته و ادامه
محدودیت عرضه از سوی اوپک پالس است .عواملی که می   توانند باعث کاهش قیمت ها شوند،
شیوع گسترده واریانت جدید ویروس کرونا و سطح تولید باالتر از سوی ایران ،لیبی و ونزوئال و
همچنین افزایش تولید نفت شیل در آمریکا خواهد بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری تاس ،صندوق بینالمللی پول به جهش قیمت های گاز در سال
 ۲۰۲۱هم اشاره کرد .به گفته کارشناسان صندوق ،رشد قیمت های نفت به افزایش تقاضا برای
زغال ســنگ منجر می   شــود .با این حال در بلندمدت این گاز طبیعــی خواهد بود که به دلیل
برنامه   های کاهش آالیندگی گازهای گلخانه ای ،با تقاضای باالیی روبرو می   شود.

و باالبردن ظرفیــت تولید انواع فرآورده های نفتی
قرار داده اند .گفته می   شود عربستان سعودی قرار
است تا ســال  ۲۰۲۳ظرفیت پاالیشگاهی خود را
به میزان قابل توجهی افزایش دهد و دیگر کشورها
مانند عراق و امــارات و ...هم مدام مترصدند که
تولیدپاالیشــگاهی خود را باالتر ببرنــد و ناگفته
پیداســت که َقدرقدرت شــدن این کشورها ذیل
تولید محوری و فاصله گیری از خام فروشی آن   ها
خواهد بود.
این در حالی اســت که وزیر ســابق نفت هیچ
اعتقادی به ساخت پاالیشــگاه نداشت و کراراً به
صادرات نفت خام تأکید داشــت و این امر در دوره
قبلی وزارت ایشان نیز به وضوح به چشم می   خورد.
به   طوری که آمار و اطالعات نشان می   دهد منطقه
خاورمیانه در سال  ۱۹۹۵میالدی ظرفیت پاالیشی
معادل  ۵.۸۴۹میلیون بشکه در روز داشت که این
رقم در ســال  ۲۰۰۵میالدی بــه ۷.۵۳۲میلیون
بشکه در روز رســید؛ در حالی که همه کشورهای
تولیدکننده نفت طی این ســالها به سراغ افزایش
ظرفیت پاالیشــی خود رفتهبودند ،سهم ایران از
این افزایش  ۱.۶۸۵میلیون بشــکهای ،صفر بود.
مدیــران جدید صنعت پاالیش نفت کشــور هم
اکنون مترصد توســعه این صنعت هســتند .آنها
یقین دارند که می   توانند غفلت  ۸ســاله از مقوله
پاالیشگاه  ســازی و ضــرر و زیان ناشــی از آن
را جبــران کنند .این مدیران شــرایط روز را مورد
مداقه قــرار داده و پا را فراتر از این گذاشــته اند.
مدیر عامل فعلی شــرکت ملــی پاالیش و پخش
فرآورده   های نفتی ایران معتقد است توسعه صنایع
پاالیشــی خط بطالنی بر تفکر سنتی خام فروشی
اســت ،در عین حــال این اعتقــاد را دارد که هر

شرط دریافت معافیت گمرکی

چه از خامفروشــی منابع هیدروکربوری به سمت
احداث پتروپاالیشــگاهها و پتروشیمیها و سپس
توســعه صنایع تکمیلی حرکت کنیم ،میزان ایجاد
ارزش افــزوده واشــتغالزایی و تحریمگریــزی
به ازای هر گامی   که برداشــته میشــود به طور
قابل مالحظهای افزایش مییابد.
بر این اســاس باید از این پس شاهد شکوفایی
هرچه بیشتر صنعت پاالیش نفت ایران و دور شدن
هرچه بیشتر از خام فروشی باشیم .بهانه جویی   های
باقی مانده از تفکرات مدیران پیشین اینک محلی
ازا ِعــراب ندارد ،چرا که صنعت پاالیش نفت ایران
به تاســی از نیازهای اقتصادی کشور تشنه توسعه
و شکوفایی است.
محمد خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک در
این رابطه به ایسنا گفت :آمار و ارقام موجود بیانگر
نحوه عملکرد دولت قبل در حوزه پاالیشگاه سازی
است ،اگر در این هشت سال گذشته ساختی صورت
گرفته بود اکنون باید شاهد آن بودیم اما متاسفانه
تا آنجایی که بنده اطالع دارم کار خاصی در زمینه
پاالیشــگاه سازی صورت نگرفته است و تنها طی
این هشت ســال پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس
تکمیل و راه اندازی شد.
وی اظهــار کرد :تجربه ای که در تحریم   های
اخیر داشــتیم نشــان داد که فروش نفت خام در
شرایط تحریم به ســختی انجام می   شود درحالی
کــه فرآورده   های نفتی را می   تــوان راحت تر به
فروش رساند ضمن اینکه برای فرآورده   های نفتی
ارزش افزوده نیز ایجاد می   شود.
این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی ادامه داد:
همچنین این مســاله فــروش فرآورده   های نفتی
می تواند موجب توســعه اشــتغال و فعال شــدن
بیش از  ۱۰صنایع جانبی شــود ،در مجموع منافع
پاالیشــگاه سازی برای کشــور بسیار زیاد است و
به نظر می   رســد که برنامه   هــای دولت فعلی در
راستای عزم جدی برای فاصله گرفتن از خام فروشی
و تولید محصوالت است.
وی اظهار کــرد :امیدواریم این برنامه   ها عملی
شود و به حداقل خام فروشی قناعت کنیم ،طبیعتا
اگر تحریم   ها نیز ادامه داشــته باشد مشکل زیادی
برای فروش محصــوالت ایجاد نمی   کند و تجربه
نشــان داده که در فروش محصــوالت تحریم   ها
بــی اثر بــوده امــا در مواد خــام به ویــژه نفت
دشواری هایی در مسیر راه ایران قرار گرفته است.
به گفته نماینده سابق ایران در اوپک این روند
هــم در تحریم   های دولت نهم و دهم و هم دولت
قبل خود را نشــان داده اســت اما امیدواریم تغییر
رویکرد و سیاســت دولت جدید بتواند کارساز باشد
که به تحقق آن نیز امیدواریم.

دبیــر رئیس هیــأت مدیره انجمن ســازندگان تجهیزات صنعتی ایران،گفــت که در حال حاضر
ســازمانهای صنعت ،معدن و تجارت (صمت) استانها از این انجمن استعالم میگیرند و اگر ماشینی
ساخت داخل داشته باشد ،از عوارض هشت درصدی گمرکی معاف نمیشود.
احد ذوالرحمی   در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :بر اســاس بند ق ماده  ۱۱۹قانون امور گمرکی،
ماشــینآالت تولیدی بدون پرداخت عوارض گمرکی میتوانند به کشــور وارد شوند ،اما از مسئوالن
خواســتیم شرطی بگذارند که کاالهایی که فقط تولید داخل ندارد بدون پرداخت عوارض وارد شوند و
بابقی عوارض بپردازند ،که با این موضوع موافقت شد.
وی افزود :در حال حاضر ســازمانهای صنعت ،معدن و تجارت (صمت) اســتانها از این انجمن
اســتعالم میگیرند و اگر ماشــینی ساخت داخل داشــته باشد ،از عوارض هشــت درصدی گمرکی
معاف نمیشود.
بــه گفته دبیر رئیس هیأت مدیره انجمن ســازندگان تجهیزات صنعتی ایران ،کل اســتعالمهای
ســاخت داخل ســه ماه دوم ســال جاری از این انجمن  ۲۲۵مورد بوده که در  ۷۵مورد امکان ساخت
داخل وجود داشــته اســت .یعنی  ۳۳درصد تجهیزاتی که در این مدت وارد کشور شده ،امکان ساخت
داخل داشته است.
به گزارش ایســنا ،انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) سال گذشته گفته بود بسیاری
از شــرکتها بر اساس یکی از بندهای قانون امور گمرکی و بدون پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر
ارزش افزوده ،ماشین آالتی که در داخل ساخته میشود را هم به کشور وارد میکنند.
بر اساس ماده  ۱۱۹قانون امور گمرکی و تفاهم نامه بین گمرک و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) ،واحدهای تولیدی مجاز میتوانند در صورت تائید عدم ساخت داخل از معافیت حقوق ورودی
ماشــین آالت استفاده کرده و در حداقل زمان ممکن ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید خود را از
گمرک ترخیص کنند .البته براســاس تعهدی که متقاضی ارائه میکند ،باید ماشین آالت و مواد اولیه
وارداتی را در محل واحد صنعتی موضوع پروانه نصب کند.

مشکلی برای تامین سوخت نیروگاه   ها نیست

معــاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت :همکاری بســیار خوبی بیــن وزارت نفت و نیرو برای تامین
ســوخت نیروگاه   ها وجود دارد و اگر این همکاری ادامه یابد مشــکلی برای تامین سوخت نیروگاه   ها
نخواهیم داشت.
همایون حائری در گفت و گو با ایســنا ،در خصوص اقدامات صورت گرفته برای تامین ســوخت
نیروگاه   ها ،اظهار کرد :تعامل باالی دو وزارتخانه نفت و نیرو موجب شــده که روند پر شــدن مخازن
سوخت به ویژه مخازن گازوئیل به خوبی انجام شود و امیدواریم با این روال قبل از فصل سرما مخازن
به میزان کافی پر شده باشد.
وی با بیان اینکه شرایط خوبی را داریم و امیدواریم همکاری   ها ادامه داشته باشد ،گفت :تمام تالش
خــود را برای تامین برق انجام خواهیم داد و با آمادگــی نیروگاه   ها و برنامه   های مدیریت مصرف در
بخش برق و گاز زمستان را بدون مشکل پشت سر خواهیم گذاشت.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به برنامه   های در نظر گرفته شده برای تامین برق در تابستان
ســال آینده نیز ،گفت :برنامه ای که برای نیروگاه   ها در نظر گرفتیم به طور روزانه مشخص کرده که
چه واحدهایی و به چه صورتی باید وارد مدار باشــند و تمام ظرفیت   های نیروگاهی را تا تابستان سال
آینده وارد مدار خواهیم کرد ،تمام تالش ما این اســت که بدون محدودیت و یا با کمترین محدودیت
تابستان را پشت سر بگذاریم.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز به تازگی در خصوص تأمین ســوخت نیروگاهها در زمستان گفت:
موضوع ســوخت نیروگاهی یکی از موضوعات بسیار مهم برای زمســتان است .مشکلی که در سال
گذشــته بوجود آمد این بود که مخازن سوخت نیروگاهها پر نشــد و به همین دلیل تأمین گاز با خلل
مواجه شد .در سال گذشته اولویت تأمین گاز به درستی به بخش خانگی داده شد ،همین مسئله موجب
شد تا برخی از نیروگاه   ها سوخت کافی نداشته باشند لذا امسال از یک ماه گذشته در یک اقدام مشترک
با وزارت نفت تالش کردیم تا ناوگان حمل و نقل کشور را بسیج کنیم.
به گفته وی مصوبه خوبی نیز در دولت برای تشویق مالکان ناوگان صورت گرفت و در حال حاضر
با سرعت بسیار خوبی سوخترسانی در حال انجام و الزم است که این خبر خوب را بدهم که موجودی
مخازن باالتر از ذخیره ما در سال گذشته است و این شرایط را ادامه میدهیم تا به یک ذخیره مطمئن
برسیم و اگر مطابق برنامه سوخترسانی انجام شود نگرانی نداریم.

نائب رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی مطرح کرد؛
نائب رئیس کانون انجمــن صنفی مرغداران
گوشــتی گفت :قیمــت جوجه یکــروزه در بازار
به دو برابر نرخ مصوب رســیده اســت .اگر قرار
اســت مرغداران جوجه را با نرخ آزاد و با چندین
برابر قیمت خریداری کنند بایســتی قیمت مرغ
هــم براســاس هزینه   های تولید اصالح شــود.
اگرچــه معتقدیم قیمت مصــوب جوجه یکروزه
یعنی  ۴۲۰۰تومان هم منطقی نیســت و نیازمند
اصالح است.
حبیب اســدا ...نژاد در گفت و گو با ایســنا در
پاسخ به این ســوال که آیا قیمت جوجه یکروزه
ثابت شــده و آرامــش بر این بازار حاکم شــده
اســت یا خیر ،گفت :قیمت جوجه یکروزه بعد از
یــک کاهش نســبی و رســیدن آن بــه حدود
 ۶۰۰۰تومان با توجه به کمبود و افزایش تقاضای
جوجه ریزی در ســطح کشور افزایش یافت و به
دو برابر قیمت مصوب رسید.
وی ادامه داد :دولت هم تاکنون هیچ تدابیری
اتخاذ نکــرده تا واحدهای مرغ مــادر مکلف به

اصالح رویه سرکوب قیمت جوجه و مرغ
کمبود  ۱۰تا  ۱۵میلیونی جوجه یکروزه
فروش جوجه با نرخ مصوب  ۴۲۰۰تومان شوند.
البته معتقدیم قیمــت مصوب جوجه یکروزه هم
منطقی نیست و باید اصالح شود.
نائب رییس کانــون انجمن صنفی مرغداران
گوشــتی اضافــه کرد :اگــر بناســت واحدهای
مرغداری جوجه را با نــرخ آزاد و با چندین برابر
قیمــت خریداری کنند بایســتی قیمت مرغ هم
براساس هزینه   های تولید اصالح شود.
وی تصریــح کرد :اگرچــه واردات تخم مرغ
نطفه دار هم آغاز شــده اســت امــا این واردات
هنوز به شکلی نیست که نیاز بازار (ماهیانه حدود
۱۲۵تا  ۱۳۰میلیون قطعه) را تامین کند.
به گفته وی جوجه در بازار کم و ماهیانه حدود
 ۱۱۵میلیون قطعه تولید می   شود .در حالی که اگر

بخواهیم عطش بازار را کم کنیم بایستی ماهیانه
 ۱۲۵تا  ۱۳۰میلیون قطعه جوجه وارد بازار شود.
اسدا ...نژاد در ادامه گفت :وزیر جهاد کشاورزی
در جریان اخذ رای اعتماد در مجلس به صراحت
اعالم کردند که مخالف ســرکوب قیمت هستند
ولی اتفاقی که در حال حاضر در این مورد افتاده
همین سرکوب قیمتی است که بایستی این رویه
اصالح شود.
وی در پاسخ به این سوال که قیمت تمام شده
مــرغ برای مرغداران چقدر اســت ،گفت :قیمت
تمام شــده مرغ با جوجه یکروزه  ۴۲۰۰تومانی
حــدود  ۱۸هزار و ۵۰۰تومان و با جوجه بازار آزاد
بیش از  ۲۰هزارتومان است که در نهایت بایستی
مرغ به دست مصرف کننده حدود  ۲۷تا  ۲۹هزار

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد

آخرین وضعیت هندیها برای سرمایهگذاری در چابهار

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد :گرچه تحریمها
و خلف وعده برخی ســازندگان بینالمللی در ســرمایهگذاری برای
توســعه بندر چابهار از طریق اپراتور هندی بیتاثیر نبوده اســت اما
انتظار عملکرد بهتری از هندیها داریم و امیدواریم هر چه ســریعتر
تجهیزات مورد نیاز این بندر تامین و وارد شود.
محمد راســتاد در گفتوگو با ایســنا اظهار کــرد :در حال حاضر
هندیهــا در پی قــرارداد اپراتــوری برای توســعه بنــدر چابهار
شــش جرثقیل موبایل ســاحلی تا کنون به این بندر وارد کردند که
در مجمــوع حــدود  ۲۴میلیون یورو ارزش ایــن تجهیزات بوده که
از ســوی این کشور و از ایتالیا وارد شــده است .این در واقع بخشی
از  ۸۵میلیــون دالری اســت کــه هندیها قرار بــود در این زمینه
ســرمایهگذاری کنند و بقیه تجهیزات نیز در دســتور کار وجود دارد
و قرار اســت در قالب مناقصه به شرکتها و کشورهای مختلف که
برنده میشوند ،واگذار شود.
وی افزود :شرکت اپراتور هندی یک شرکت دولتی است و از این
جهــت همه قراردادهای خود را در قالب مناقصه برگزار میکند و هر
ســازنده بینالمللی که برنده شــود ،به آن شرکت سفارش میدهند.
بنابرایــن الزامی   برای واردات و تامین همه تجهیزات از کشــورهای
اروپایی و ایتالیا نیست.
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی در پاســخ به سوالی مبنی
بر اینکه آیا هندیها توانســتهاند به وعــده خود در این قرارداد عمل

کنند یا عملکــرد آنها را مثبت ارزیابــی نمیکنید؟ گفت :هندیها
میتوانستند عملکرد بهتری داشته باشند اما باید پذیرفت که تحریمها
در این زمینــه بیتاثیر نبود چرا که برخی از تجهیزات را در مناقصه
گذاشته بودند و شرکتها برنده شده بودند اما برندگان یعنی سازندگان
بینالمللــی خلف وعده کردند و به دلیل تحریمها این تجهیزات را به
اپراتور هندی ندادند اما ما خوشبین هستیم چرا که ارادهای در طرفین
وجود دارد و امیدواریم این کار هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
راســتاد ادامه داد :بر اساس قرارداد امضا شــده بین ایران و هند
قــرار بود آنها در بازه زمانی مشــخص ایــن کار را انجام دهند که
هم اکنون زمانشان به پایان رسیده اما بر اساس قرارداد  B.O.Tکه
وجود داشت ۱۰ ،ســال زمان بهرهبرداری هندیها است .البته همه
تجهیزاتــی که آنها به بندر چابهار وارد کردند در این بندر میماند و
این  ۱۰سال از زمانی که قرارداد فعال و سرمایهگذاری تکمیل شود،
آغاز خواهد شد.
وی اعالم کرد :چنانچه هندیها بتوانند هر چه سریعتر تجهیزات برای
بندر چابهار را سفارش دهند ،این انتظار را داریم حداکثر همه تجهیزات
مورد نیاز تا یک ســال و نیم آینده تامین شود .با این سرمایه گذاری
ظرفیت هشــت میلیون تومانی چابهار که به صورت زیرساختی وجود
دارد ،قابل بهرهبرداری خواهد شد چرا که در این صورت از تجهیزات
تخصصی در چابهار اســتفاده شــده و عملکرد و ســرعت تخلیه و
بارگیری در این بندر افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.

تومان برسد .فروش مرغ بیش از این مقدار ناشی
از سودجویی و عدم نظارت است که در نهایت به
مصرف کننده و تولیدکننده ظلم می   شود.
نائب رییس کانــون انجمن صنفی مرغداران
گوشــتی به وضعیت تامین نهاده   ها اشاره کرد و
گفــت :نهاده   های مورد نیاز مرغداری   ها با تاخیر
تامین ،ارســال و بارگیری می   شوند و بسیار دیر
بدست مرغداران می   رسد.

آگهی مزایده
نوبت اول1400/7/14 :
نوبت دوم1400/7/22 :
شــهرداری اوز به اســتناد مجوز شماره
 4506/96/5مورخ  1397/5/20شــورای
محترم اســامی شــهر اوز در نظر دارد
نسبت به فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی متعلق به
خود که یکی واقع در اوز -پشت کودکستان آشنا -قطعه 167
به مساحت  242/40مترمربع و از قرار هر مترمربع 50/000/000
ریال و یک قطعه زمین واقع در اوز -شهرک فردوس -تفکیکی
هدایت اهلل نامی و شــرکاء -قطعه شــماره  128از قرار هر
مترمربع  22/000/000ریال را از طریق مزایده عمومی دارد .لذا
از کلیه متقاضیــان دعوت به عمل می آید حداکثر  10روز پس
از درج آگهی نوبت دوم جهت اخذ فرم شرکت در مزایده به
واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایند .واریز  5درصد قیمت
پایه زمین اول به مبلــغ  606/000/000ریال و زمین دوم به مبلغ
 385/000/000ریال به شماره حساب  3100002594009بانک ملی
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توقف تیمملی فوتبال مقابل کرهجنوبی در حالی
رقم خورد که در صورت تحقق وعدههای مدیران
فدراسیون فوتبال احتماال نتیجه به برد ایران تغییر
پیدا میکرد.
بهگزارشایسنا،تیمملیفوتبالایرانسهشنبهشب
در روزی که موقعیتهای گلزنی فراوانی داشت و
دو بار هم تیرک دروازه کرهجنوبی را به لرزه درآورد،
با نتیجه یک ،یک مقابل ببرهای آسیا متوقف شد.
کسب یک امتیاز مقابل کرهجنوبی در شرایطی
کــه یک گل هم از این تیم عقــب افتاده بودیم،
نتیجه بدی محسوب نمیشــود اما مرور اتفاقات
قبل تا زمان مسابقه نشــان میدهد که عملکرد
مدیران فدراســیون فوتبال یک ســه امتیاز مهم
خانگی را از تیمملی دریغ کرد.به نظر ،خوبان عالم
آقای عزیزی خادم این بار علیه تیمملی بودند.
رقص باله کرهایها در آزادی!
کرهجنوبی در نیمه نخســت تیــم برتر میدان
بود .شاگردان بنتو همچنین در دقایق پایانی بازی
دو موقعیت خوب به دســت آوردند که واکنش و
جای گیری خوب بیرانوند مانــع از گلزنی آنها
شــد .شــاید تیمملی در نیمه نخست با اشکاالت
تاکتیکی دســت و پنجه نرم کرد – موضوعی که
اســکوچیچ به آن اذعان کرد – اما آیا تمام اعتبار
بازی برتر کرهایها در نیمه نخست را باید به گپ
بین مهاجمان و   هافبکهای تیمملی داد؟
بحث تاکتیکی یک طرف ماجراســت و طرف
دیگر ،تماشاگران هستند .قطعا حضور تماشاگران
در آزادی و فشاری که میتوانستند روی بازیکنان
کرهجنوبی ایجاد کنند ،کمک زیادی به شاگردان
اسکوچیچ در زمان مالکیت کرهای میکرد .هنوز
بــازی دور رفت انتخابی جــام جهانی  ۲۰۱۸در
ورزشــگاه آزادی را یادمــان نرفته که کرهجنوبی
حتی نتوانست یک شــوت در چارچوب به دروازه
ایران بزند .یــا آن دیدار دراماتیــک در انتخابی
جام جهانی  ۲۰۱۴برزیل.
حضور تماشاگران موضوعی بود که فدراسیون
فوتبــال از مدتها قبــل روی آن مانور تبلیغاتی
مــیداد اما دو روز مانــده به بــازی ،حضور یار
دوازدهم تیمملی رسما منتفی شد.
حسن کامرانی فر ،سرپرست دبیرکلی فدراسیون
فوتبــال در رابطــه با عدم صــدور مجوز حضور
تماشاگران ایرانی در ورزشــگاه آزادی به منظور
نظاره دیدار تیم   های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی،
گفته بود :این بازی و نبود تماشاگر هیچ ارتباطی
بــا بحث خارجی ندارد و مــا در داخل با توجه به
پروتکلهای بهداشــتی و بحث واکسیناسیون و
مســائل زیرســاختی تصمیم گرفتیم بازی بدون
تماشــاگر باشــد .همین االن که یک تماشــاگر
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وقتی بیتدبیری حریف ایران است

«خوبان عالم» علیه تیمملی فوتبال ایران!

بخواهد وارد ورزشــگاه شــود اگر بحث تســت
پیســیآر او مطرح بشــود ،هزینه زیادی برای
تماشاگران در پی دارد .بحث سالمت تماشاگران
باید راستیآزمایی شود .در نهایت ما به این نتیجه
رسیدیم که این بازی بدون تماشاگر باشد.
باید اشــاره کنیم که مســئوالن در شرایطی
به یک باره نگران ســامتی  ۷هــزار هواداران
در ورزشــگاه ســر باز و  ۱۰۰هزار نفره شدند که
دیدار ایران و کرهجنوبی در ســالنهای کوچک و
سرپوشیده سینماها برای فوتبال دوستان پخش شد.
 ،VARتیر خالص خوبان عالم!
داوری دیدار ایران و کرهجنوبی به جز یک صحنه
خوب بود امــا آن یک صحنه به قدری در نتیجه
بــازی تاثیرگذار بــود که عملکــرد داور بازی را
زیر ســوال ببرد .دقیقا در دقایقی از نیمه اول که
کرهجنوبی تــوپ و میدان را در اختیار گرفته بود،
مهدی طارمی   در داخل محوطه جریمه کرهجنوبی
به دنبال توپی مرده رفت که با تنه سنگین مدافع
حریف ســرنگون شــد .در این صحنه به ادعای
کارشناسان داوری ،یک پنالتی برای ایران سوخت.
نوید مظفری ،کارشناس داوری در گفتوگو با
ایسنا ،درباره این صحنه توضیح داد :عملکرد کلی
داور خوب نبود زیرا او در این دیدار یک اشــتباه
تاثیرگذار داشت که میتوانست باعث تغییر یافتن
نتیجــه شــود .در صحنهای ،مدافــع کرهجنوبی
بدون این که توجهی به توپ داشــته باشــد ،به
طارمی   ضربه زد و داور باید پنالتی اعالم میکرد.

پرچم دختران وزنهبردار باالتر از پسران
در قهرمانی نوجوانان جهان

تیم ملی وزنه برداری پسران ایران با وجود اینکه به  صورت کیفی به مسابقات قهرمانی نوجوانان
جهان اعزام شده بود ،نتوانست انتظارات را برآورده کند و تنها دونفرشان مدال آور بودند.
بــه گزارش ایســنا ،مســابقات وزنه بــرداری قهرمانی نوجوانــان جهان به میزبانی عربســتان
به پایان رســید و تیم پسران ایران با توجه به اینکه کیفی اعزام شده بود ،انتظارات را برآورده نکرد و
در مقابل ،تیم دختران در اولین حضور خود تاریخ سازی داشت.
تیم ملی دختران ایران برای نخستین بار در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان شرکت کرد که از
تیم هشــت نفره ایران  ۲مدال نقره و  ۲برنز و سکوی سومی   تیمی   به دست آمد .البته دو وزنه بردار
هم اوت شدند هر چند که باید بیشتر از این روی تیم دختران کار کرد اما بازهم در اولین حضور خوب
ظاهر شدند .تیم دختران در رده بندی امتیازی سوم و در رده بندی مدالی سیزدهم شد.
نکته مهم تر این اســت یکتا جمالی در ســال  ۲۰۲۱توانســت عملکرد فوق العاده ای داشــته
باشــد .او بــا وجود اینکه رده ســنی اش نوجوانان بود ،در مســابقات جوانان جهان ســوم شــد و
اولیــن مــدال جهانی دختران ایران را گرفت .در مســابقات نوجوانان جهان هم نایب قهرمان شــد
و اولیــن مدال نقره تاریخ وزنه برداری زنان ایران را کســب کرد .جمالی اســتعدادی اســت که با
ســرمایه گذاری بر روی او و حمایت بیشــتر می   توان در آینده شــاهد مدال آوری بیشتری از او بود.
غزاله حسینی نیز در اولین تجربه بین المللی خود مدال برنز دوضرب را گرفت.
از  ۴۸حرکت تیم ملی دختران ۱۷ ،حرکت به درســتی انجام نشــد و  ۳۱وزنه هم مهار شــد و
نمایندگان ایران چراغ ســفید گرفتند .البته هیچ کدام از نمایندگان ایران هر شش حرکت خود را به
درستی انجام ندادند که کادرفنی باید به این نکته هم توجه کند.
اما شــرایط در تیم ملی پســران متفاوت بود .با توجه به قدمتی که وزنه برداری پسران ایران در
نوجوانان جهان دارد قطعا انتظار از این تیم به گونه ای دیگر بود .به ویژه اینکه تیم با هدف کســب
مدال به صورت کیفی به مسابقات اعزام شده بود .تیم ملی پسران با شش وزنه بردار در این مسابقات
شرکت کرد و با وجود اینکه شانس   های مدال به این مسابقات اعزام شدند اما تنها دو وزنه بردار مدال
آور بودند .در واقع حاصل تالش تیم پسران  ۳طال و  ۲برنز بود.
البتــه در طول مســابقه برخی از وزنه بــرداران ایران برای مدال تــاش کردند اما حرکت   های
حساسی که می   توانست آنها را به مدال برساند را از دست دادند .در این میان یک نفر هم اوت کرد.
این نشان می   دهد که تیم پسران نیاز به کار بیشتر دارد و شاید سعید علی حسینی سرمربی تیم ملی
بــرای آماده کردن این تیم با توجه به تعطیلی طوالنی مدت اردوها و مســابقات داخلی ،مدت زمان
بیشتری نیاز داشت.
تیم ایران در رده بندی امتیازی پنجم و در مدالی چهارم شــد .این در حالی بود که تیم پســران
تایلنــد بــا وجود اینکه چهار وزنه بردار داشــت اما در مدالی باالتر از ایران قــرار گرفت و با  ۴طال،
 ۱نقره و  ۲برنز دوم شد.
یکی از نکات مهم در تیم پسران این بود که تنها یک وزنه بردار توانست هر شش حرکت خود را
به درستی انجام دهد .از  ۳۶حرکت تیم ایران ۱۵ ،وزنه مهار نشد ۲۰ .حرکت به درستی انجام شد و
یک حرکت هم وزنه بردار ایران انصراف داد.

رونالدو :بیشتر و بیشتر خواستن در  DNAمن وجود دارد

کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال بعد از درخشــش در دیدار برابر لوکزامبورگ گفت که به خودش
قول داده است که همواره در حال پیشرفت و بهتر شدن باشد.
به گزارش ایســنا و به نقل از اســپورت ،تیم ملی فوتبال پرتغال در دیدار برابر لوکزامبورگ در
انتخابی جام جهانی با  ۵گل به پیروزی دســت پیدا کرد .رونالدو مثل همیشه درخشید و هتتریک
کرد تا جایگاه خود را در صدر جدول بهترین گلزن ملی در تاریخ فوتبال جهان بهبود ببخشد.
ایــن بازیکن بعد از بازی گفــت :یک پیروزی دیگر و گام رو به جلوی دیگر برای رســیدن به
هدفمان .شــب تاریخی را برای دفــاع از پیراهن تیم ملی تجربه کردیم .وقتــی در خانه و برابر
هواداران خود بازی میکنیم همهچیز آسان میشود.
او ادامه داد :به خودم قول دادهام که همواره به دنبال بهتر شدن باشم و این در  DNAمن وجود
دارد .در  DNAهمه پرتغالیها این عادت وجود دارد که هیچ وقت احســاس رضایت نمیکنند و
همواره بیشتر میخواهند .ما هیچوقت دست از تالش برنمیداریم و همواره برای رسیدن به خواسته
خود میجنگیم.

مشــابه این صحنه دقیقا چنــد دقیقه پیش از آن
توســط آزمون صورت گرفته بــود که داور آن را
خطا اعالم کرد؛ در نتیجه پنالتی ایران سوخت.
داور عمانی اما سهم کوچکی از پنالتی سوخته
ایران داشت و ســهم بزرگتر آن گردن عزیزی
خادم و مدیرانش اســت .داور عمانی اشتباه کرد
امــا اگر  VARدر این بازی بود ،پنالتی ایران باز
هم میسوخت؟ تمام تقصیر نبودن  VARگردن
فدراسیون فوتبال اســت .این اتفاق در شرایطی
رخ داد کــه عزیزی خــادم ،رئیس فدراســیون
فوتبــال در جلســه دانشافزایــی داوران فوتبال
به صورت رسمی   خبر استفاده از  VARدر دیدار
با کرهجنوبی را داده بود.
عزیزی خادم در مورد اســتفاده از  VARدر
دیــدار با کرهجنوبــی گفته بود :بایــد بگویم که
مقدمات  VARانجام شــده و امشب وارد ایران
میشــود .این اتفاق میمونی بــرای فوتبال ملی
کشور اســت .امیدوارم به نتیجه منتج شود .باید
از هیات رئیســه محترم تشــکر کنم که کنار ما
بودند .جا دارد از همراه اول هم تشکر کنم که در
حوزه فیبر نوری به ما کمک کنند .مدیران شرکت
مربوطــه  ۱۲روز در ایران خواهنــد بود .ما برای
چهار بازی توافق کردیم.
اما در آســتانه بازی ایران و کره اعالم شد که
از  VARدر این دیدار اســتفاده نمیشود .حسن
کامرانیفــر درباره این موضــوع اظهار کرده بود:
فدراســیون فوتبال برای کســب میزبانی خیلی
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تالش کرد .برای بازی ایــران و کره هم متوجه
شــدیم موارد و فاکتورهایی هست که فدراسیون
فوتبال باید خیلی زود به آنها دسترســی پیدا کند.
یکی از آنها بحــث  VARبود که این اتفاق رخ
داد .با یک شــرکت طرف حساب فیفا VAR ،را
به ایران آوردیم و به  AFCاعالم کردیم که ما
این سیســتم را داریم اما به هر حال برای اینکه
 AFCبا شــرکت دیگری قــرارداد دارد ،برای
سیســتم  VARما داور نفرستادند ولی ما شرایط
 VARرا آماده کردیم و ورزشــگاه آزادی مجهز
به این سیســتم مورد تایید فیفا شــده است .این
قدمی   بســیار خوب برای فدراسیون است تا بتواند
در دیدارهای باشگاهی هم از آن استفاده کند.
طبق صحبتهای کامرانیفر ،عدم هماهنگی با
 AFCمنجر به عدم استفاده از  VARدر بازی
با کرهجنوبی شد .ســوالی که در این مورد پیش
میآید این است که چرا این استعالم ساده پیش از
توافق با شرکت مورد نظر از  AFCگرفته نشد؟
این در حالی است که عزیزی خادم طی ماههای
گذشــته بارها تاکید کرده بود که فدراسیون قبلی
مســیر اشــتباهی برای اســتفاده از  VARدر
ایران طی کرده بود .حاال چرا فدراســیون فوتبال
عزیزی خادم که به گفته خودش مســیر درست
را طی کرده ،با یــک عدم هماهنگی و به راحتی
فرصت اســتفاده از  VARرا از تیمملی گرفت و
یک پنالتی ایران را سوزاند؟
طبق صحبتهای عزیزی خادم براساس توافق
فدراسیون فوتبال با شرکت مورد نظر ،قرار بود این
شرکت مقدمات استفاده از  VARدر چهار بازی
خانگی تیمملی را فراهم کند که با توجه به اتفاقی
کــه در دیدار با کــره رخ داد ،تیمملی احتماال از
 VARدر سه بازی دیگر هم محروم است.

کارشکنی عربستان
برای پرواز پرسپولیس

با وجود حضور کاروان پرســپولیس در فرودگاه،
کشور عربســتان هنوز مجوز پرواز هواپیمای این
تیم را صادر نکرده است.
به گــزارش ایســنا ،در حالی که قــرار بود از
ســاعت  ۱۱صبح دیروز (چهارشنبه) پرواز کاروان
تیم فوتبال پرســپولیس فرودگاه مهرآباد تهران را
بــه مقصد ریاض ترک کند ،پــرواز این تیم هنوز
انجام نشده است.
بر اساس اطالعاتی که در اختیار خبرنگار ایسنا
قرار گرفته ،کشــور عربســتان هنوز مجوز پرواز
کاروان پرسپولیس را صادر نکرده است و این تیم
نتوانسته به مقصد عربستان پرواز کند.

فرمانده سپاه فجر فارس:
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مدیران از ورزش و ورزشکاران حمایت کنند

ایســنا :فرمانده ســپاه فجر
فارس گفت :پرورش اســتعدادها
در حــوزه ورزش نیازمند عزم و
حمایت جدی مســئوالن ارشــد
فــارس و پیگیری مســتمر این
موضوع توســط مدیــران حوزه
ورزش در سراسر استان است.
ســردار یــدا ...بوعلی عصر
سهشــنبه  ۲۰مهرمــاه در آیین
اســتقبال از قهرمانان مسابقات
جهانی کشــتی که با حضور مسئوالن ورزش و جمعی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح برگزار
شــد ،با تاکید بر اینکه حمایت جدی از ورزش و ورزشــکاران باید در دستور کار مدیران استان
قرار بگیرد ،گفت :کســب دو مدال طال و یک مدال برنز توســط جوانان فارس در مســابقات
جهانی کشتی فرنگی نروژ بار دیگر ظرفیت و استعدادهای درخشان این استان در حوزه ورزش
قهرمانی را به نمایش گذاشت.
او با بیان اینکه جوانان کشتی گیر قهرمان نمونهای از استعدادهای بی شمار فارس هستند،
عنوان کرد :پرورش اســتعدادها در حوزه ورزش نیازمند عزم جدی و حمایت مســئوالن ارشد
فارس و پیگیری مستمر این موضوع توسط مدیران حوزه ورزش در سراسر استان است.
ُ
فرمانده سپاه فجر فارس با بیان اینکه ترویج فرهنگ ورزش یکی از راهکارهای ایجاد امید
و نشــاط در جامعه است ،گفت :قهرمانی جوانان برومند فارس شادی فزاینده ای را برای مردم
این خطه به  خصوص جامعه ورزش اســتان فراهم آورده که استقبال باشکوه و پرشور مردم از
این جوانان گواه این موضوع است.
بوعلی با اشــاره به اینکه ورزشــکاران و تیمهای ورزشی فارس این ظرفیت را دارند که در
زمینه ورزش حرفهای و قهرمانی در سطح کشور و جهان بدرخشند ،خاطرنشان کرد :پیش نیاز
این موضوع تحول نگاه مســئوالن استان نسبت به مسئله مهم ورزش و تالش بیش از پیش
آنان برای پرورش استعدادهای جوان فارس است.

مبارزه کشتی ایران و آمریکا  ۲۳بهمن در تگزاس

سایت فدراسیون کشتی آمریکا زمان برگزاری دیدار تیم   های ایران و آمریکا را اعالم کرد.
به گزارش ایســنا ،پس از دعوت رسمی   رییس فدراسیون کشتی آمریکا از فدراسیون کشتی
ایران برای برگزاری یک دیدار تیم به تیم در این کشور ،سایت فدراسیون کشتی آمریکا زمان
برگزاری این رقابتها را اعالم کرد.
در توضیحات ســایت فدراسیون کشــتی آمریکا آمده است :ایران یکی از قدرتهای سنتی
کشــتی آزاد است که دارای قهرمانان متعدد جهانی و المپیکی است .رقابت دوستانه بین ایران
و آمریکا به چند دهه قبل بر میگردد و آخرین باری که تیم ایران در آمریکا حضور داشــت در
سال  ۲۰۱۶و در مسابقات جام جهانی لس آنجلس بود.
تماشای مسابقات کشتی آمریکا و ایران به طور سنتی در هر دو کشور جمعیت زیادی را به
خود جلب میکند.
ریچ بندر ،مدیر اجرای کشتی آمریکا نیز گفته است :کشتی فراتر از سیاست است و هیچ چیز
بهتر از این رقابت دوســتانه بین کشتی ایران و آمریکا نیست .این دو کشور بهترین کشورهای
کشــتی آزاد جهان هســتند و ما خوشــحالیم که تیم آمریکا فرصتی پیدا کــرده تا با یکی از
قویترین تیمهای کشتی جهان کشتی مبارزه کند.
بر اساس برنامهریزی انجام شده دیدار دوستانه بین کشتی ایران و آمریکا روز  ۲۳بهمن ماه
سال جاری و در آرلینگتون داالس در ایالت تگزاس برگزار خواهد شد.

وقتی هیچ استراتژی برای بهتر دیده شدن وجود ندارد

بیبرنامگی بخش رسانهای تیم ملی فوتبال و هزینههای برباد رفته!
بخش رســانهای فدراســیون فوتبال و تیم ملی
فوتبــال در اردوی اخیر این تیــم اقدامات عجیب و
بیســابقهای را در بیبرنامگــی و ســهلانگاری در
همراهی رســانهها و مــردم با تیم ملــی رقم زدند
کــه نتیجه آن نداشــتن خروجی رســانهای کافی و
هدر رفتن پول بیتالمال بوده است.
به گزارش ایسنا ،تیم ملی فوتبال ایران در پانزدهم
و بیســتم مهر ماه  ۱۴۰۰دو دیدار حســاس و مهم
را مقابــل تیمهای ملی امــارات و کرهجنوبی برگزار
کرد و عملکرد مناســبی را از خود در این مســابقات
به جای گذاشت.
همــراه بــا کادرفنــی ،بازیکنان و مســئوالن
فدراسیون فوتبال ،رســانههای جمعی و گروهی نیز
همانند مســابقات و ادوار گذشته ،با نزدیک شدن و
فرا رســیدن برگزاری این دو دیــدار مهم ،در صدد
افزایش اطالعرسانی و ایجاد موج همدلی و همراهی
هواداران بــا بازیکنان تیم ملی بودند تا از این طریق
ایــن موضوعات ،جریــان مثبتی در راســتای بهبود
وضعیت روحی و روانی بازیکنان ایجاد شود.
بــا این حال ،موانع ایجاد شــده از ســوی روابط
عمومی   فدراســیون فوتبال و بخش رســانهای تیم
ملی جلوی این مهم را گرفت .در  ۱۰روز گذشته که
اردوی تیم ملی در تهران آغاز شد و در دبی امارات و
مجدد در تهران ادامه داشت ،نه تنها هیچ اقدام مثبت
و در خور توجهی از ســوی افراد رسانهای نزدیک به
فدراسیون صورت نگرفت بلکه کوتاهیهای عجیبی
به وقوع پیوست که جلوی راه پوشش آخرین اخبار و
جزییات از تیم ملی به منظور اطالع رســانی به مردم
را گرفت.
عجیبترین اتفاقات چند وقت اخیر که به کررات
در اردوهای گذشــته هم به وقوع پیوســته است ،به
بازگشایی تمرین تیم ملی برای حضور رسانهها به مدت

 ۱۵دقیقه مربوط میشــود که با کلی هزینه و اتالف
وقت برای فدراســیون و رســانههای گروهی همراه
بود امــا هیچ خروجی قابل توجهی نداشــت و فقط
چند عکس و ویدیوی بــدون محتوا از تمرین کوتاه
بازیکنــان و همینطور گرم کــردن آنها به بیرون
درز کرد.
در واقــع فدراســیون فوتبــال بــرای پوشــش
 ۱۵دقیقهای تمرین تیم ملی ،اقدام به انجام تســت
کرونا و حصول اطمینان از سالمت همه اهالی رسانه
کرد که با توجه به هزینه نســبتا ســنگین این تست
برای اقشــار مختلف مردم ،تا چند  ۱۰میلیون تومان
برای فدراســیون هزینه در بر داشت .در ادامه اهالی
رســانه با صرف هزینه و وقت خود را به ورزشــگاه
آزادی رســاندند امــا در عیــن تعجب ،مســئوالن
روابط عمومی   به جای اینکه شــرایط پوشــش بهتر
تمریــن و مصاحبه با بازیکنانو مربیان را فراهم کنند،
اعضای رســانه را روی ســکوهای ورزشگاه مستقر

کردند تا هیچ گونه دسترســی و تماسی با بازیکنان
و همینطور کنار زمین نداشته باشند!
در حالی کــه همانند روند ســالهای گذشــته
میتوانستند شــرایط مصاحبه با سه تا چهار بازیکن
یــا مربی را برای بیان اظهــارات و دغدغههای خود
به منظور افزایش روحیــه جمعی و حمایتها از تیم
ملی فراهم کننــد ،این اتفاق رخ نداد و خروجی کار،
چنــد عکس و فیلم بــدون محتوا و بــدون کیفیت
بود تا میلیونها تومان روی کج اندیشــی مسئوالن
روابط عمومی   هدر برود.
این پایان کار نبود و در اردوی امارات هم اتفاقات
عجیبی به وقوع پیوست .در واقع فدراسیون فوتبال که
با تیمی   متشــکل از چند فرد رسانهای به امارات رفته
بود ،در پوشش تصاویر تمرین تیم ملی هم با ساعتها
تاخیر مواجه بود و حتی نشســت خبری ســرمربی و
بازیکن تیم ملی در حضور مســئوالن روابط عمومی،
ابتدا از سوی ســایتهای اماراتی پوشش داده شد و

فدراســیون فوتبال بعد از تاخیر فراوان ،فایل صوتی
نشست خبری اسکوچیچ را منتشر کرد.
صــرف میلیونها تومان از پول بیتالمال و اعزام
تیم خبری با تجهیزات بســیار متشــکل از چندین
چهره رسانهای و همراه فدراسیون به دبی و در ادامه
همراهی با تیم ملی در تهران ،بدون کوچکترین کار
مهمی   همراه بود و عمال تیم ملی ،رســانهها و مردم
هیچ بهرهای از این بیبرنامگی نبردند.
استعمار تیمملی توسط صداوسیما
از اینهــا گذشــته باید به اســتعمار رســانهای
صداوســیما بر تیم ملی فوتبال هم اشــاره کرد که
از زمــان روی کار آمدن شــهابالدین عزیزی خادم
و مدیران رســانهای جدید ،هیچ مصاحبه و پوشــش
خبری و تصویری مساعدی از اردوی تیم ملی انجام
نشــده و تمام محتوا و جزییات به طور تمام و کمال
در اختیــار تلویزیون قرار گرفته اســت! این در حالی
است که صداوسیما سالهاست حق پخش تلویزیونی
مسابقات فوتبال را هم نمیدهد و حاال تمام محتوای
تصویری تیم ملی را هم قبضه کرده است.
ایــن تصمیمات یک جانبه و بــدون فکر صدای
بازیکنانــی مانند مهدی طارمی   را هــم در اردوهای
گذشــته در آورده بود که او در نشســت خبری پیش
از بازی با ســوریه ،از پوشش کمرنگ نشست خبری
تیم ملی انتقاد کرد .در واقع در همان نشست خبری
هم شرایط مساعدی برای پوشش آنالین این اتفاق
صورت نگرفت و همه از قافله جا مانده بودند.
بــا اتمام این پنجره از بازیها ملی ،انتظار میرود
مدیران فدراسیون فوتبال و همینطور روابط عمومی،
تجدیدنظر در رویه کنونــی خود انجام دهند چرا که
بیشترین دود و آســیب به تیم ملی ایران میخورد و
میلیونها تومان ضرر مالی به این فدراسیون و اهالی
رسانهمیزند.

بازگشت نابغه سنگین وزن آمریکا به کشتی؟

استیوسن :به ایران بگویید زارع را بفرستد!

ک توکیو بر خــاف آنکه چندی پیش
دارنده مدال طــای المپی 
اعالم شد با خداحافظی زودهنگام از کشتی وارد رشته کشتی نمایشی
 WWEشده است ،خواستار مبارزه با امیرحسین زارع در جریان دیدار
دو تیم ایران و آمریکا شد.
به گزارش ایسنا ،گیبل دن استیوسن پدیده  ۲۱ساله کشتی آمریکا
که چندی پیش در المپیک توکیو با شکســت عنوان دارانی مثل طاها
آکگل و گنوپتریاشــویلی موفق به کســب مدال طــای المپیک در

ســنگین وزن کشتی آزاد شده بود ،چندی پیش پس از امضای قرارداد
با سازمان آمریکایی  WWEاعالم کرد ،از این پس در رشته کشتی
نمایشی سازمان  WWEفعالیت خواهد کرد.
وی حتی قید حضوردر رقابت   هــای جهانی نروژ را زد تا کار برای
دیگر مدعیان سنگین وزن برای کسب طالی جهان آسانتر شود.
در جریان برگزاری رقابت   های جهانی نروژ ،روسای فدراسیون   های
کشتی ایران و آمریکا با یکدیگر دیدار کردند که در این دیدار موضوع

برگزاری رقابت تیمی   میان دو کشور در اسفند به میزبانی آمریکا قطعی شد.
حال با توجه به قهرمانی امیرحسین زارع در رقابت   های سنگین وزن
قهرمانی جهان و قطعی شــدن دیدار دو تیم ایران و آمریکا ،گیبل دن
استیوسن قصد حضور در این دیدار را دارد.
این کشتی گیر آمریکایی در زیر پست شادی خاص امیرحسین زارع
پس از کســب قهرمانی جهان که در حال تاجگذاری است ،نوشت :به
ایران بگویید زارع را بفرستد ،دارم می   رسم!
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امام علی (ع)

صاف گاهی وزش باد

نقش رو ساخت   های کالمی   قرآن بر شعر حافظ
دکتر محمدرضا خالصی استاد دانشگاه ،نویسنده و پژوهشگر در
نشست علمی   سالروز بزرگداشت حافظ شیرازی سخن گفت .عنوان
سخنرانی او نقش رو ساخت   های کالمی   قرآن بر شعر حافظ بود.
وی در ابتدا گفت :این مبحث عرض عریضی اســت که در این
فرصت کم امکان بیان آن نمی   باشــد در این زمینه کتاب دوجلدی
توســط اینجانب تألیف شده اســت تحت عنوان زبور نوازی   های
عشق که به بررسی روساخت   های کالمی   قرآن مجید بر شعر حافظ
می   پــردازد و جلد اول به واژه و کلمه اختصاص دارد .پس به علت
فشردگی وقت ،من به شکل تیتروار سخنان خود را خواهم گفت و
عالقمندان برای توضیحات بیشتر می   توانند به کتاب مراجعه کنند.
این استاد دانشــگاه در ادامه گفت -1 :مطلب اولی که در شعر
حافظ از ابتدای انتشــار آن تا امروز مد نظر بوده و مورد توجه تسلط
خارق العاده او بر زبان اســت که توانســته شــگفت انگیزترین و
اعجاب آورترین جلوه   های زیبایی در زبان را در صورت   های بسیار
متنوع و با کمک نبوغ متعالی خویش خلق کند و نقش زیباشناختی
زبان را در اوج شــکل دهد که تا امروز هیچ شــاعری نتوانسته به
چکاد این کوه سرافراز دست یابد.
 -2خواجه بر اســاس نص شــعر خود حافظ قرآن مجید است
و تخلــص خود را نیز بر همین اســاس انتخاب نموده اســت این
رند شیرازی هر جا اشــارتی به قرآن خوانی و قرآن دانی خود دارد
با تخلصش همراه اســت گویی می   خواهد معنــی تخلص خود را
بــرای مخاطب رندانه توضیح دهد و البته این نص جای هیچ گونه
اجتهادی را باقی نمی   گذارد.
 -3نویســندگان پس از حافظ نیز بر این نکته که او حافظ قرآن
بوده اســت تأکید داشــتند از جمله محمد گل اندام نخستین جامع
دیــوان خواجه که امروز نه در شــخصیت و نــه در مقدمه او هیچ
شکی نداریم و همچنین در نخســتین منابع بازمانده از خواجه در
فاصله ســال   های  763تا  824لقب او ملک الحفاظ یا ملک القراء
ذکر شــده و این در مأخذ بعدی که در سال   های بعد نگاشته شده
نیز مشهود است.

خالصی سپس به ارایه مدارک در این زمینه پرداخت.
 -4چهــارده روایت بحث مبســوطی می   طلبد که جای آن این
جا نیســت اما اگر به کتاب التیســیر فی القراءات السبع از ابوعمرو
عثمان سعید الدانی که از معتبرترین منابع قراءات هفتگانه محسوب
می   شود مراجعه کنیم به 1100مورد اختالف از ابتدای سوره حمد تا
انتهای سوره ناس می   رسیم.
خالصی به بعضی از این اختالف   ها اشاره کرد.
 -5این پژوهشگر سپس ادامه داد :ابن بطوطه در رحله اش که
در زمان جوانی حافظ یعنی در عهد شــاه ابواسحاق اینجو به شیراز
آمده درباره قاریان و حافظان شیراز می   نویسد که:
فیدخل منه القراء یقرون باالصوات الحســان و لیس فی معمور
االرض احسن اصواتا بالقرآن من اهل شیراز
و حافظ در چنین زمانی ملک القراء است.
 -6چه در قرائت و چه در حفظ قرآن یکی از مهمترین مســائل
دانســتن نقش حروف است یعنی دانستن فرش الحروف که شامل
آواشناسی قرآن می   شود خالصی سپس در این مورد توضیح داد.
 -7یادمان باشــد که تازیان در قرائت زبــان عربی این زبان را
کامال صحیح تلفظ می   کردند به قول ســیوطی ان العرب ال تنطق
اال بکالمهــا مجودا و تجوید یعنی ادا کــردن حق تلفظ حروف و
رعایت موسیقی کلمات در گفتار.
 -8این محقق معاصر در ادامه توضیح داد که همه متون مقدس
با موسیقی کالم همراهند.
 -9وی سپس افزود :آن چه در ظهور اسالم اعراب را به سمت
قرآن ســوق می   داد شکل زبانی و اعجاز کالمی   آن بود چون درک
مفاهیم معنوی آن برای عرب جاهلی چندان آسان نبود و به همین
دلیل می   گفتند لیس من قول البشــر و از همین رو بود که قریش
عرب   ها را از شــنیدن قرآن منع می   کرد تا مفتون و مجذوب کالم
الهی نشوند.
بســیاری چون خلیفه دوم ،اسید بن حضیر ،سعد بن معاذ ،قبیله
عبداالشــهل ،جبیر بن مطعم ،هیأت خزرجی در عقبه منی و ....با

اعطای نشان درجه یک علمی   حافظشناسی به یک مترجم تُرک
ایســنا :همزمان با بیســت و پنجمین یادروز حافظ ،ششــمین نشــان درجه یک
علمی   مرکز حافظشناسی به پروفسور "حجابی کرالنگیچ" از ترکیه اعطاء شد.
مدیر مرکز حافظشناســی شامگاه سهشــنبه  ۲۰مهرماه در مراسمی   که با همکاری
ســتاد یادروز حافظ ،رایزن فرهنگی ایران در ترکیه و دانشــگاه آنکارا بهصورت برخط
برگزار شــد ،گفت :برنامهای را که امروز شــاهد برگزاری آن هســتیم ،شایستهتر بود
که در شهر شیراز و در کنار آرامگاه ملکوتی حافظ برگزار میشد و ما در خدمت یکایک
شــما بودیم؛ اما جهان همچنان گرفتار همهگیری کروناســت و این توفیق دلخواه را از
ما گرفته است.
کاووس حســنلی با بیان اینکه یکی از اقدامات مرکز حافظشناســی اهدای نشان
درجه یک علمی   اســت ،افزود« :نشــان درجه یک علمی   حافظشناســی ،از نظر سطح
جوایز ،باالترین جایزهای است که مرکز حافظشناسی طراحی کرده و به حافظپژوهان و
حافظشناســان برجسته اهدا میکند .این نشان ،نخستین بار ،در اردیبهشت سال ۱۳۸۶
شمسی ،به پروفسور "شارل   هانری دو فوشهکور" (مترجم فرانسوی) به پاس پنجاه سال
فعالیت ایشــان در پیوند با زبان و ادبیات فارسی و نیز ترجمه و شرح دیوان کامل حافظ
به زبان فرانســه اهدا شد .بهجز   هانری دو فوشــهکور ،چهار نفر دیگر تاکنون موفق به
دریافت این نشان عالی شدهاند.
او افزود :مرکز حافظشناســی با رص ِد فعالیتهای حافظپژوهان در سراســر جهان و
ارزیابی این فعالیتها ،تصمیم گرفت که ششــمین نشــان درجه یک علمی   را به پاس
فعالیتهای مســتمر پروفسور "حجابی کرالنگیچ" در گسترش زبان و ادبیات فارسی و
نیز فعالیتهای ارزشمند حافظپژوهانه ،به ایشان اهدا کند.
مدیر مرکز حافظشناســی همچنین به معرفی ششــمین برندهی نشــان درجه یک
حافظشناسی پرداخت و گفت :پروفســور حجابی کرالنگیچ (متولد ۱۹۶۶م -آماسیهی
ترکیه) ،از استادان برجسته و نامدار زبان و ادبیات فارسی در ترکیه است که تحصیالت
دانشــگاهی خود را تا پایان دوره دکتری ،در همین رشــته در دانشــگاه آنکارا به انجام
رسانده است.
این اســتاد دانشگاه شیراز در ادامه معرفی پروفســور کرالنگیچ ،به برخی از فعالیت
او در حوزه علم و ادب اشــاره و عنوان کرد :از پروفسور حجابی کرالنگیچ سه مجموعه
شعر هم منتشر شده اســت .او همچنین عضو هیأتمدیره انجمن موالناپژوهی و عضو
اتحادیهی نویسندگان ترکیه اســت و افزون بر این در سالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۸و نیز،
 ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۶رئیس اتحادیه نویسندگان ترکیه بوده است.
حسنلی ادامه داد :پروفســورکرالنگیچ از شاعران ،پژوهشگران و مترجمانی هستند
که عالوه بر فعالیتهای پژوهشی و فرهنگی ،در حوزه آموزش نیز سالهاست بهگونهای
اثرگذار ،به آموزش زبان و ادبیات فارســی در دورههای کارشناســی ،کارشناسی ارشد و
دکتری مشغول است و در دانشگاه آنکارا ،کالسهای شرح غزلیات حافظ ،شرح مثنوی
موالنا و برخی دیگر از متون عرفانی و ادبیات تطبیقی را تدریس میکنند .بســیاری از
شــاگردان ایشان ،امروز در سراسر ترکیه ،در ترویج و گســترش زبان و ادبیات فارسی
نقشآفرین هستند.
بهگفته مدیر کرسی پژوهشی حافظ ،یکی از مهمترین فعالیتهای پروفسورکرالنگیچ،
ترجمه متون ادب فارسی است.
حسنلی خاطرنشان کرد :دکتر حجابی کرالنگیچ ،به پشتوانه ذوق شاعرانه و تجربه
و دانشــی که در حوزه زبان و ادبیات فارســی اندوختهاند ،دیوان کامل حافظ را نیز به
زبان ترکی اســتانبولی ترجمه کردهاند و ترجمهی ایشــان ،با استقبال شایانی از سوی
دانشــگاهیان و ادیبان ترکیه روبهرو شده اســت .آقای پروفسور حجابی پس از آن نیز
همواره در معرفی شعر و اندیشه حافظ کوشا و پویا بودهاند.
دبیرعلمی   بیســتوپنجمین یادروز حافظ ،تصریح کرد :مرکز حافظشناســی بهپاس
تالشهای ارزشــمند حجابی کرالنگیــچ در ترویج زبان و ادبیات فارســی ،بهویژه در
نشان درجه یک حافظشناسی را به ایشان تقدیم
گسترش شعر و اندیشه حافظ ،ششمین ِ
و برایشان سالمت و سربلندی آرزو میکند.
ضرورت دوستی ،مهر و همدلی میان اهل فرهنگ و هنر
او خاطرنشان کرد :اهدای این نشان به آقای حجابی کرالنگیچ ،استاد ادبیات فارسی
و معاون محترم دانشگاه آنکارا بهجز ارجگذاری و سپاس ،پیامی   دیگر نیز دارد و آن تأکید
بر ضرورت دوســتی ،مهر و همدلی میان اهل فرهنگ و هنر است .جهان امروز بیش از
همیشــه به پیوند و همدلی فرهنگوران نیاز دارد .دو ملت ایران و ترکیه از گذشــتههای
دور تاکنون ،اشتراکات فراوان داشتهاند.
حســنلی در ادامه سخنان خود به پیشینه آشنایی مردم ترکیه با شعر حافظ پرداخت
و گفت :شــعر حافظ ،از گذشــتههای دور در جامعه ادبی ترکیه رواج داشته و بسیاری از

مردم از طریق ترجمهها و شرحها با حافظ آشنا بودهاند .بسیاری از ادیبان و شاعران نیز
آشکارا از شعر او تأثیر پذیرفتهاند.
این اســتاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شــیراز اضافه کرد :سلطانسلیمان قانونی
(۱۵۶۶ -۱۴۹۴م ۹۷۴ – ۹۰۰ /.ه ).از پادشــاهان نامدار عثمانی است که بیش از دیگر
فرمانروایان این خاندان ،یعنی حدود نیم قرن ( ۴۶ســال) بر تخت پادشاهی فرمان رانده
و دهمین پادشــاه عثمانی بوده اســت .در زمان او امپراتوری عثمانی مقتدرترین قدرت
جهانی به شمار میآمده است.
او ادامه داد :سلطان سلیمان بسیاری از شاعران و نویسندگان زمانه خود را پشتیبانی
میکرده و خود نیز به ترکی و فارسی شعر میسروده است .دیوان شعر او به هر دو زبان
ترکی و فارسی موجود است.
حسنلی با بیان این نکته که آشکارترین ویژگی غزلهای سلطانسلیمان اثرپذیری
بسیار او از حافظ است ،گفت :او به شدت تحت تأثیر غزلهای حافظ شیرازی است .اشعار
فارســی هیچکدام از حاکمان دیگر عثمانی (سلطانسلیم ،جمسلطان و سلطانبایزید)،
بهاندازهی اشــعار سلطانسلیمان ،رنگوبوی شــعر حافظ را ندارد .کلیدواژههای دیوان
فارسی سلطانسلیمان ،همان کلیدواژههای دیوان حافظ است.
بهگفته ایــن حافظپژوه ،اثرپذیری گســترده و آشــکار سلطانســلیمان قانونی از
حافظ شــیرازی به گونههای مختلف در دیوان فارسی سلطانســلیمان دیده میشود.

این بهرهگیــری تنها بــه واژهها ،اصطالحــات و ترکیبات خاص محدود نمیشــود،
بلکــه اقتباسهــای گوناگون او از مصراعها و بیتها تا ســاختار کلــی برخی غزلها
را در برمیگیرد.
مدیر مرکز حافظشناســی با بیان اینکه در دوران جدی ِد بعد از عثمانی ،یعنی در دوره
جمهوریت نیز حافظ در ذهن و ضمیر جامعه ترکیه جاری بوده است ،گفت :در این دوره،
چهار نفر به ترجمهی دیوان حافظ پرداختهاند؛ عبدالباقی گلپینارلیُ ،رشــدی شــارداغ،
محمت کانار و حجابی کرالنگیچ .دو ترجمهی اخیر منظوماند .مرکز حافظشناسی پیش
از این از فعالیتهای حافظپژوهانهی دکتر محمت کانار (اســتاد بازنشســتهی دانشگاه
اســتانبول) ،تقدیر و به ایشــان ســپاسنامهی ویژه اهدا کرده اســت .ترجمه حجابی
کرالنگیچ جدیدترین ترجمهی شعر حافظ است که تمام دیوان او را شامل میشود.
محمد فرازمند ،سفیر جمهوری اســامی   ایران در ترکیه نیز از سخنرانان دیگر این
مراسم بود.
او بیان کرد :بســیار خوشــبختم که امروز ۲۰ ،مهر ،۱۴۰۰برابــر با  ۱۲اکتبر،۲۰۲۱
همزمان با یادروز حافظ ،در جلســهای شرف حضور دارم که مناسبت آن ،یادروز حافظ
شیرازی و تکریم از حافظپژوه ،پروفسور حجابی کرالنگیچ است.
فرازمند ادامه داد :مرکز حافظشناســی کانونی علمی   وفرهنگی و تخصصی اســت
که فعالیت خود را بر شــعر و اندیشــه حافظ متمرکز کرده است؛ برگزاری کالسهای
حافظخوانی ،انتشار نشریات ،پذیرش پژوهشگر پسادکتری و اعطای نشان درجهی یک
علمی   حافظشناسی بعضی از آنهاست.
او افزود :اهمیت علمی   این نشــان در حوزه فرهنگ و تمدن ادب فارســی شایسته

توجه اســت .این نشــان تاکنون به پنج نفر اهدا شــده و پروفســورحجابی کرالنکیچ
ششمین نفر است.
فرازمند در خصوص ترجمه آثار فارســی به زبانهای دیگــر نیز گفت :در برگردان
اشــعار فارسی به زبانهای دیگر ،برگرداندن غزلیات حافظ ،به دلیل ویژگیهای زبانی و
استادی حافظ در بهکارگیری شــگردها و هنرمندیهای بسیار زبانی ،کاری بس دشوار
است و پروفسور حجابی ،دیوان حافظ را به نظم ترجمه کرده است.
او ادامه داد :ســخن گفتن حافظ بهمثابه تراشــیدن در و گوهر اســت و اگر غزل،
قله شعر فارسی باشد ،غزلهای حافظ بر فراز این قله قرار میگیرد .اسطوره شعر فارسی،
حافظ اســت که بر شاعران پساز خود تأثیر گذاشــته و از سخنسرایان پیش از خود،
تأثیر پذیرفته است.
فرازمند خاطرنشــان کرد :آوازه حافظ در زمان حیات او چنان فراگیر شد که شاعران
سرزمینهای دیگر میکوشیدند شگردهای شاعری او را فرا گیرند .اصطالحات رمزی و
اشارات حافظ به زبان ترکی وارد شده است.
برنده ششمین نشان درجه یک مرکز حافظ شناسی نیز بیان کرد :خواجه شمسالدین
محمدحافظ شــیرازی ،محبوبترین شــاعر زبان فارســی و یکــی از معروفترین و
پرنفوذترین شاعران دنیا در طول قرنهاست .امروز هم با اشعارش نهتنها در ایران ،بلکه
در بسیاری از نقاط دنیا ،از شهرت و عظمت چشمگیری برخوردار است.
قدرت تصویرسازی ،علت تمایز شعر حافظ از شعر شاعران دیگر
او افزود :از مطالعه جدی اشــعار حافظ علت لســانالغیببودن او برای ما روشــن
میشود .یکی از خصوصیات شــعر حافظ ،قدرت تصویرسازی است .تصویرهایی که در
شعر حافظ با زبان محکم و شگردهای بدیعی ،مفاهیم خاص و شورآفرینیهای بینظیر،
همراه هستند ،شــعر حافظ را از شعر شــاعران دیگر متمایز میسازند .حافظ شیرازی،
بهعنوان شــاعری منحصربهفرد ،پس از ادوار پرعظمت شــعر فارسی ،رونق خاصی به
شعر بخشیده و شعری را به وجود آورده که نوعی تلفیق گونههای شعر قبل از اوست.
پروفســور حجابی کرالنگیچ ادامه داد :همچنان که معلوم آشنایان شعر است ،گوته
شاعر معروف آلمانی تحت تأثیر حافظ« ،دیوان غرب و شرق» را تدوین کرده و شاعران
عثمانی بهویژه و بیشــتر از شــعرای دیگر جهان ،بر حافظ احترام گذاشته و شعر وی را
سرمشق خود قرار دادهاند.
بهگفته کرالنگیچ ،در دوره عثمانی ،تدریس فارســی بســیار شــایع بوده و بیشــتر
تحصیلکردهها تا حدودی فارســی بلد بودهاند و بسیاری از روشنفکران از خواندن اشعار
حافظ لذت میبردهاند.
او افزود :در این دوره طرحی به اســم «ترجمهی کالسیکها» تهیه شده و بنا بر آن
آثار کالسیک جهان از زبانهای مختلف به زبان ترکی ترجمه شدهاند.
امروز به برکت شــخصیت حافظ اســت کــه در ایــران و ترکیه
دور هم آمدهایم
برنده ششمین نشان درجه یک حافظشناسی در ادامه سخنانش به چگونگی آشنایی
خود با ادبیات فارسی پرداخت و گفت :امروز به برکت شخصیت حافظ است که در ایران
و ترکیه ،دور هم آمدهایم و صحبت حافظ میشود.
اســتاد دانشکده ادبیات دانشگاه آنکارا درباره آشــنایی با حافظ و دلیل ترجمه اشعار
او نیز چنین گفت :بنده حافظ را در دانشــگاه شــناختم و در اولین مرحله ،ترجمه اشعار
حافظ را مطالعه کردم و بعد ،کمکم ســراغ زبان اصلی اشعار حافظ رفتم .ترجمهای که
بنده از اشعار حافظ انجام دادم ،علل مختلف داشت؛ مهمترین علتش این بود که ترجمه
گلپینارلی ،چندان در دســترس خوانندگان شــعر نبود و عالوه بر آن ،زبان آن ترجمه،
نســبت ًا ،قدیمی   شــده بود و روی همرفته ،آن ترجمه به نثر بود و با آنکه معنای اشعار را
میرساند ،از لطافت شعر میکاست.
او افزود :بنده در دانشــگاه و در کالسها شــرح حافظ تدریس میکردم و این نیز،
بر تصمیــم بر ترجمهی دیوان حافظ کمک کرده اســت؛ البته بعــد از اتمام ترجمه و
چندنوبت چاپ آن ،کار مترجم تمام نمیشــود و همیشــه ،مشغولبودن به کمترکردن
اشتباهات ترجمه ،مدنظر اوست.
حجابی ادامه داد :ین روزها کار تازهای شــروع کردهام و آن این است که میخواهم
چیزهایی شــرحگونه بر اشعار حافظ بنویسم؛ با نگاه امروز و با استفاده از میراث گذشته.
اگر این کار را با راهنمایی شما اساتید محترم بهطور دقیق انجام بدهم و به اتمام برسانم،
شاد و مسرور خواهم بود.
به گزارش ایســنا ،ویژه برنامههای مرکز حافظشناســی بهمناسبت بیستوپنجمین
یادروز حافظ با ســخنرانیهای علمی   هنری یادروز حافظ که از تاریخ  ۲۱مهرماه جاری
هرشب ساعت  ۲۰بهصورت مجازی برگزار میشود ،تا تا  ۲۳مهرماه ادامه خواهد یافت.

شنیدن قرآن مسلمان شدند.
حتی می   گویند فتحت یثرب بالقرآن.
-10این اعجاز زبانی به قول خطابی با کاربرد بافصح الکالم فی
احسن النظوم بود و از همین طریق مباحث بالغت و فصاحت نیز در
زبان تازی مطرح شــد و به قول ابن سنان خفاجی البد لمن یبحث
فی اعجاز القرآن من معرفه سر الفصاحه و البالغه.
 -11خالصی سپس به ویژگی   های بالغی کلمه اشاره کرد.
 -12او با ســه ویژگی شــکوه  ،داللت دقیــق برمعنا و زیبایی
اعجازگونه به بررسی واژگان قرآن پرداخت.
 -13این اســتاد دانشــگاه در ادامه ســخنانش به بررسی پازل
تصویری ،صوتی ،فکری و معانی واژگان قرآن پرداخت
 - 14و در ادامــه بــه اعجاز در مصوت   هــا ،واج   ها ،حروف و
کلمات قرآن پرداخت و هر کدام از این بخش   ها را با شــعر حافظ
مطابقت داد و برای هر کدام شــواهد و استنادات بسیاری ارایه داد
که چگونه حافظ با شــناخت دقیق از قرآن مجید این ویژگی   ها را
در شعر خود به کار برده است مبحث او از تطابق کاربرد مصوت   ها
شــروع و به کاربرد واج   ها ،حروف و کلمات در قرآن مجید و شعر
حافظ رسید که با شواهد و استدالت بسیار همراه بود.

به مناسبت روز ملی حافظ

نمایشگاه فرهنگی و هنری شیراز
در حیدرآباد هند گشایش یافت

بــه مناســبت روز ملی حافظ و با هــدف معرفی فرهنگ و
هنر ایرانزمین ،نمایشــگاهی از جاذبه   ها و صنایع دستی شیراز
با حضور هنروران و مقامات رسمی   در حیدرآباد هند با همکاری
شهرداری شیراز و سرکنســولگری جمهوری اسالمی   ایران در
حیدرآباد آغاز به کار کرد.
مراسم آغازین این نمایشــگاه در روز  ۲۰مهرماه ،با حضور
«ســرینیواس گائود» وزیر فرهنگ و گردشگری ایالت تالنگانا
به عنوان مهمان اصلی ،پروفســور «سید عین الحسن» رئیس
دانشــگاه ملی موالنا آزاد و شــاهرخی سرکنســول جمهوری
اســامی   ایران در حیدرآبــاد به همراه جمعــی از هنرمندان و
ایران دوستان برگزار شد.
در این مراســم وزیر فرهنگ و گردشــگری ایالت تالنگانا
ضمن اشــاره به جلوه   های هنــر و فرهنگ ایرانی در شــهر
حیدرآباد هند گفت« :شــهر حیدرآباد تحت تأثیر بســیاری از
ویژگی هــای فرهنگی ایــران قرار دارد ،زیرا ســاطین قطب
شاهی که مدت   ها بر این سرزمین حکومت می کردند از ایران
به اینجا آمده بودند».
آقای گائود ارتبــاط فرهنگی میان مردم حیدرآباد و ایران را
بســیار نزدیک و عمیق خواند و از برگزاری نمایشــگاه عکس
شــیراز به عنوان یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی و تمدنی
ایران در شــهر حیدرآباد ابراز خرســندی نموده و نســبت به
برگزاری رویدادهای فرهنگی مشــترک با کشور ایران و شهر
شــیراز و مشارکت دو کشــور در امر مرمت و بازسازی بناهای
تاریخــی به جای مانده از معماری ایرانــی در حیدرآباد ،اظهار
آمادگی نمود.
همچنین رئیس دانشــگاه ملی موالنا آزاد ،در سخنرانی خود
حافظ شــیرازی را بهترین و محبوب ترین شــاعر فارسی زبان
توصیــف کرد و وی را مایه افتخار نــه فقط ایران ،بلکه هند و
تمامی   ملت   های جهان دانست.
پروفســور «عین الحســن» به محبوبیت کم نظیر حافظ و
اشــعار وی در کشــور هند اشــاره کرد و افزود« :اگرچه اشعار
حافظ شیرازی بیش  ۶۰۰سال پیش سروده شده اند اما فارغ از
بُعد زمان ،به قلب شنوندگان نفوذ میکنند».
در این مراسم شاهرخی ،سرکنسول جمهوری اسالمی   ایران
در حیدرآباد نیز با اشاره به سهم برجسته حافظ شیرازی در شعر
و ادبیات جهان ،به ویژه در کشور هند ،نقش الهام بخش حافظ
در ادبیات هند را چشمگیر خواند.
در بخش اصلی این رویداد ،نمایشگاه عکسی از جاذبههای
مهــم مذهبی ،فرهنگی ،گردشــگری و تاریخی شــیراز نظیر
شاهچراغ ،مساجد و باغات تاریخی و مجموعه زندیه در معرض
دید عالقهمندان قرار دارد و اجرای زنده خوشنویســی نستعلیق
با مضمون اســماء متبرکه الهی ،آیاتی از قرآن کریم و ابیاتی از
دیوان حافظ ،ساخت صنایع دستی نظیر منبت توسط هنرمندان
مسلمان هندی ،نمایش سه نسخه کهن و قدیمی   دیوان حافظ
و معرفی شیراز در رسانههای پرمخاطب هند از سایر بخشهای
این رویداد بین المللی است.
این نمایشگاه به مدت ده روز در موزه ساالر جنگ که یکی از
ســه موزه ملی هند و از مشهورترین کلکسیون   های خصوصی
جهان است دایر خواهد بود.
بر اســاس این گزارش حیدرآباد با حدود  ۷میلیون جمعیت
از بزرگترین کالنشــهرهای هندوستان و یکی از برجسته ترین
مراکز فرهنگی و هنری این کشور محسوب می   شود و جمعیت
مسلمان قابل توجهی دارد.

