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احمد توکلی  :وقت تعدیل اختالفات داخلی است
ایرنـا :احمـد توکلـی در گفـت وگـو بـا روزنامـه ایـران اظهار داشـت:
درسـت اسـت کـه خیلیهـا صـدای بلنـدی در دعواهـای کشـور
دارنـد امـا قاطبـه نیروهـای باتجربه و متنفذ سیاسـی به ایـن نتیجه
رسـیدهاند کـه بایـد بـه سـمت تعدیـل اختالفـات در داخـل برویـم و
ایـن بـرای اقتصـاد و توسـعه کشـور هـم بسـیار ضروری اسـت.
روزنامـه ایـران یکشـنبه  ۲۰تیـر در گفـت وگـو بـا احمـد توکلـی
آورده اسـت :از اقدامـات شـکل گرفتـه در دوره انتقـال قـدرت بیـن
دولتهـای دوازدهـم و سـیزدهم ارزیابـی مثبتـی دارد و میگویـد
کـه دیدارهـای صـورت گرفتـه میتوانـد به انتقـال تجربیـات به تیم
سـید ابراهیـم رئیسـی کمـک کند ،حتـی اگر بیـن تیم دولـت فعلی
و بعـدی اختلافنظرهایـی باشـد .او تأکیـد میکند که به اسـتمرار
ایـن نـوع همکاریها و نظرخواهیها از فعاالن سیاسـی و اسـتفاده
از ظرفیتهای انسـانی کشـور در دولت رئیسـی خوشبین اسـت و
آن را یکـی از مؤلفههـای موفـق شـدن کشـور میدانـد.
یکی از برنامههای برجسته آقای رئیسی در روزهای پس
از انتخابات ،دیدارهای مکرر با وزرا و مدیران دولت
دوازدهم بود .همزمان هم ایشان از مجموعه منتقدان
و حتی مخالفان خود درخواست کرد که برنامهها و
نظراتشان را به او منتقل کنند .ارزیابی شما از این دست
اقدامات چیست و چقدر معتقدید این کارها میتواند به
نتیجه مطلوب در وضعیت کشور برسد؟
مـن معتقـدم یـک آسـیب مهـم در اداره کشـور این اسـت کـه ما در
حـوزه تخصیـص و مدیریـت منابـع خیلـی کارآمـد و درسـت عمـل
نمیکنیـم .یکـی از مهمتریـن ایـن منابـع ،زمـان و وقتـی اسـت که
نظـام مدیریتـی کشـور در اختیـار دارد .منظـور ایـن اسـت کـه کار
درسـت در زمـان درسـت و بـا کمتریـن میـزان صـرف وقـت انجـام
داده شـود .اینکـه یـک وزیـر ،یـک فرمانـده بلندپایـه نظامی یـا یک
رئیـس قـوه بتواننـد وقت خود را درسـت تخصیص دهند ،بیشـترین
مخصوصـا رئیـس جمهـوری
اثـر را در تولیـد ملـی خواهـد داشـت.
ً
مثلا اگر در مسـأله
بگیرد.
تصمیـم
بایـد بتوانـد بموقـع و سـر وقـت
ً
ارز دیـر تصمیـم بگیـرد و یـا در موقـع نامناسـب تصمیم بگیـرد .چه
اتفاقـی میافتـد؟ تمـام کشـور بـه هـم میریـزد .بـا توجـه بـه ایـن
مسـأله معتقـدم کاری کـه آقـای رئیسـی میکنـد بخـش مهمـی از
همیـن مدیریـت زمان اسـت.
بـه عبارتـی مدیـران و مقاماتـی کـه اطالعـات پیشـینی راجـع بـه
مسـائل مختلـف کشـور دارنـد ،دادههـا و گزارشهـای خـود را بـه
او منتقـل میکننـد و ایـن کار آقـای رئیسـی و دولتـش را چنـد قـدم
در شـروع کار جلـو میانـدازد و خیـرش بـه مـردم میرسـد .بـه هـر
حـال طبیعـی اسـت ایشـان کـه تـا قبـل از ایـن رئیـس قـوه قضائیه
بـوده ،اطالعـات جزئـی درباره موضوعـات اجرایی همـه حوزههای
مسـلما مقامـات دولـت خیلی بیشـتر مسـائل
کشـور نداشـته باشـد.
ً
را از نزدیـک لمـس کردهانـد و انتقـال اینهـا بـه دولـت بعدی بسـیار
ف نظرهایـی هم بیـن تیم
ضـروری اسـت .درسـت اسـت کـه اختلا 
آقـای رئیسـی و دولـت فعلـی هسـت امـا انتقـال ایـن گزارشهـا و
تجربههـا بـه هـر حـال اقـدام مؤثـری در ایجـاد اشـراف نسـبت بـه
وضعیـت کشـور بـرای دولـت آینده اسـت.
وزیـری کـه بـه ایشـان گـزارش میدهـد در طـول چنـد سـال
مسـئولیت خـود بـه هـر حـال جایـی زمیـن خـورده ،جایـی توانسـته

کار را جلـو ببـرد ،مشـکالت را بهتـر میدانـد و راههـای رفتـه را
علیالقاعـده بایـد بشناسـد و اینهـا را بازگـو میکنـد .بنابراین،ایـن
باعـث افزایـش آگاهـی دولـت بعدی میشـود .امـا غیـر از این یک
همدلـی و تصویـر خوبـی هـم از همـکاری و اتحـاد بـرای کشـور
دارد .ایـن هـم مسـأله بسـیار مهمی اسـت کـه میتوانـد برخـی
خصوصـا در
بداخالقیهـا را در گروههـای سیاسـی تعدیـل کنـد.
ً
ایـن مقطـع میتوانـد به مـردم آرامش بدهـد و آن تنـازع و اختالفی
کـه از سـطح گروههـای سیاسـی داشـت بـه جامعـه تزریـق میشـد
را ایـن کار میتوانـد کنتـرل کنـد .آن اختالفـات باعـث فرسـایش
سـرمایه اجتماعـی مـا میشـد و مـا بایـد جلـوی آن را میگرفتیـم و

قطعـا مثبـت هسـتند.
بـه همیـن جهـت ایـن دسـت کارهـا ً
فعال در دوره انتقال قدرت بین دو دولت هستیم .فکر
ما ً
میکنید این اتفاق چقدر میتواند در دوره دولت آتی
استمرار پیدا کند؟ یا اینکه خطر این وجود دارد که پس
از سپری شدن دوره انتقال قدرت و گذر از این موقعیت
باز هم رفتارهای تعاملی فراموش شوند؟
مـن نسـبت بـه ایـن بدبیـن نیسـتم .اول اینکـه همیـن رفتـار در
دوره انتقالـی هزینـه جابجایـی را کـم میکنـد و قـدری سـطح
تنـش را تعدیـل میکنـد .دوم اینکـه مـا داریـم از میـان یـک تجربه
طوالنـی از ایـن دسـت تنشهـا بـه دولـت سـیزدهم میرسـیم
و اکثریـت کشـور فهمیدهانـد هزینـه تنشهـای اضافـی چقـدر
اسـت .نکتـه مهمتـر امـا ایـن اسـت کـه بـرای توسـعه و پیشـرفت
مـا ایـن کار ضـروری اسـت .درسـت اسـت کـه خیلیهـا صـدای
بلنـدی در دعواهـای کشـور دارنـد امـا قاطبـه نیروهـای باتجربـه و
متنفـذ سیاسـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدهاند که بایـد به سـمت تعدیل
اختالفـات در داخـل برویـم و ایـن بـرای اقتصـاد و توسـعه کشـور
هـم بسـیار ضـروری اسـت .مـن از مجلـس پنجـم ایـن را گفتـهام و
معتقـدم کـه یـک جنـاح نمیتوانـد کشـور را اداره کنـد و اگـر چنین
وضعـی حاکم شـود و آن را بپذیریم ،توسـعه را بـه تأخیر انداختهایم.
امـا برخـی معتقدنـد که در حال حاضر مسـئولیت اکثـر نهادها و قوا
در اختیـار یـک جنـاح قـرار گرفتـه اسـت .فکـر میکنید بـرای عبور
از آسـیبهای مدیریـت تـک جناحی بایـد چه کرد؟
البتـه بیـش از هـر چیـز دیگـری جناحهـای سیاسـی خودشـان،
خودشـان را تخریـب و کمرنـگ کردهانـد و بـه خاطر برخـی تعلقات

بخشـی از اعتمـاد عمومـی را از دسـت دادهانـد .در ادوار اخیر دیگر
اینهـا فقـط یـک اسـم دارنـد ،نـه ایـن طـرف اصالحطلـب هسـتند
و نـه آن طـرف اصولگـرا .دیگـر کیفیـت ندارنـد .یعنـی هـر طـرف را
نـگاه کنیـد ،تعـدادی آدم فرصتطلب ،نـان به نـرخ روز خور ،رنگ
عـوض کـن و منتظـر گرفتـن پسـت و سـمت را میتوانیـد ببینیـد.
بنابرایـن خیلـی از همیـن اصولگرایـان هـم در حقیقـت اعتقادی به
آقـای رئیسـی ندارنـد و بـرای امتیـاز دور او جمـع شـدهاند .من تمام
امیـدم این اسـت کـه آقای رئیسـی به اینهـا امتیاز ندهـد ،همانطور
کـه در قـوه قضائیـه هم امتیـاز نداد .ایشـان باید بتواند از هر کسـی
فارغ از گرایشهای سیاسـیاش به واسـطه شایسـتگی و سلامت
آن فـرد اسـتفاده کنـد .بـرای اصلاح جامعـه مـا از ظرفیتهـای
کوچکتریـن فـرد میـان مـردم هـم بـی نیـاز نیسـتیم .ظرفیتهای
نیـروی انسـانی نبایـد بـه بهانههـای سیاسـی انکار یـا نادیـده گرفته
شوند.
سـؤال این اسـت کـه به نظر شـما چقدر زمینـه این کار و
رسـیدن بـه چنیـن وضعیتی در دولـت آقای رئیسـی مهیا
و فراهم اسـت؟
مثلا ایـن دولـت برخی
کنـد.
ی
م
خـراب
را
رونـد
برخـی چیزهـا ایـن
ً
از تصمیماتـی را کـه بایـد مدتها قبـل میگرفته االن و به سـرعت
مثلا وقتـی در ایـن شـرایط
میگیـرد ،قـدری کار بـه هـم میریـزدً .
برخـی معـادن بـه سـرعت در حـال واگـذاری اسـت ،ایـن مبتلا
کـردن دولـت بعـد بـه برخـی مسـائل اسـت .یـا برخـی اتفاقاتـی کـه
گفتـه شـده دسـتیار یـک وزیر مؤسسـه تأسـیس میکند و ایشـان و
معاونانـش بـه عنـوان هیـأت امنـای آن منصـوب میشـوند.
مـن ایـن دسـت رفتارها را هـم بـه انـدازه تندرویهایی کـه از برخی
سیاسـیون دیدهایـم در بـه هـم خـوردن زمینـه همـکاری مؤثـر
میدانـم .البتـه در همیـن دولـت مدیـران پـاک سرشـت و کارآمـد
هـم هسـتند کـه میتواننـد در ایـن فراینـد تأثیـر مثبـت بگذارنـد اما
برخـی اتفاقـات جـوری هسـتند کـه میتواننـد اثـر مثبـت دههـا کار
دیگـر را خنثـی کننـد .امـا چیـزی کـه مـن را امیـدوار میکنـد ،این
اسـت کـه چـوب دعواهای سیاسـی بر سـر همـه خـورده و خیلیها
شـخصا آدمی نیسـت کـه بـه
درس گرفتهانـد و آقـای رئیسـی هـم
ً
سـمت تنش بـرود.
قطعـا یک کار
اسـت،

ه
داشـت
خود
منتقدین
از
کـه
ایـن دعوتـی هـم
ً
موقـت و مقطعـی نبـوده و مـن بعیـد میدانـم برنامـهای کوتاهمدت
حتمـا پشـت آن یـک برنامهریـزی بلندمـدت اسـت .االن در
باشـدً .
ایـن مقطـع یکـی از مهمتریـن کارویژههای دولت آقای رئیسـی این
اتفاقـا مـن
اسـت کـه در کشـور یـک اتحـاد واقعـی شـکل بدهـد و
ً
خوشبیـن هسـتم کـه او آدمی اسـت که میتوانـد ایـن کار را بکند.
منظورتـان از اتحـاد چیسـت؟ چـون توضیـح دادیـد کـه کشـور را بـا
یـک جنـاح نمیشـود اداره کـرد.
اتحـاد یعنـی اینکـه رقابـت بکنیـم امـا دعـوا نکنیـم .اختالفـات
را بـر منافـع ملـی ترجیـح ندهیـم و بتوانیـم از تمـام ظرفیتهـای
کشـور و از تمـام ظرفیـت تـک تـک افـرادی کـه شایسـتگی
دارنـد ،اسـتفاده کنیـم .فقـط آنهایـی کـه فسـاد میکننـد ،تخلـف
میکننـد و در اداره کشـور انحـراف ایجـاد میکننـد بایـد حـذف
شـوند کـه در ایـن کار هـم بـا دوسـتان خودمـان هـم نبایـد تعـارف
کنیم.
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بهبود روابط تهران -ریاض از
اهداف سفر سلطان عمان
به عربستان است
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تاکید اشرف غنی به طالبان:

از عراق ،یمن و سوریه درس عبرت بگیرید
رئیـس جمهـوری افغانسـتان بـه طالبـان تاکیـد کـرد تـا از عـراق ،سـوریه و لیبـی درس عبـرت بگیرنـد و بـا کنار گذاشـتن خشـونت
بـه رونـد صلـح بپیوندنـد .بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نوشـته روزنامـه ینـی شـفق ،اشـرف غنـی ،رئیـس جمهـوری افغانسـتان در جریـان
سـخنرانی در والیـت خوسـت واقـع در شـرق این کشـور و پس از مراسـم گشـایش پنجمیـن فـرودگاه بینالمللی افغانسـتان با هزینه
 ۲۰میلیـون دالر ،گفـت :چـرا بـه جـای آنکـه فـردا سـر میـز مذاکـرات بنشـینید،همیـن امـروز اینـکار را نمیکنیـد؟ بایـد از عـراق،
سـوریه ،لیبـی ،یمـن ،لبنـان و الجزایـر درس عبـرت بگیریـد.وی بـا مقصر دانسـتن طالبـان در افزایش خشـونتها در میـان خروج
نیروهـای خارجـی از افغانسـتان ادامـه داد :اگـر شـما نبـرد را انتخـاب کنیـد ،مسـئولیت آن نیـز بر گـردن خودتان اسـت.
در آسـتانۀ تکمیلشـدن رونـد خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان ،رییسجمهـور غنـی گفـت کـه خـروج نیروهـای آمریکایـی
از افغانسـتان پیشـنهاد او بـود.او در ایـن بـاره افـزود« :آیـا امریکاییهـا را بـه عـزت از افغانسـتان بیـرون کـردم یـا نه؟ کـی من گفتم
آمریکاییهـا باشـند؟ هفـت سـال پیـش نگفتـه بـودم کـه آمریکاییهـا بیـرون میرونـد؟ دو سـال پیـش بـه رییسجمهـور ترامـپ
ننوشـتم کـه نیروهایـت را از افغانسـتان بیـرون ببر؟»
رییسجمهـور در سـخنرانیاش همچنیـن گفـت کـه اگـر طالبـان بـرای افغانسـتان میجنگنـد بایـد تعهـد کننـد کـه خـط دیورند را
نمیپذیرنـد و بـه نوکـری پایـان میدهنـد« :بیاییـد بپرسـید از طالبـان ،اول اینکـه بـرای چهکسـی میجنگنـد؟ بـرای افغانسـتان یا
بـرای اینکـه افغانسـتان زیـر دسـت دیگـران بیایـد؟ بـه مـن اعتماد کنیـد کـه افغانسـتان از چهارراه بـه یـک راه بدل نمیشـود و به
مـن وعـده کنیـد کـه آب افغانسـتان را بـه بیگانگان نمیفروشـید».
طالبان تاکنون به این سخنان رییسجمهور واکنش نشان ندادهاند.
او گفـت کـه آنچـه تاکنـون بـرای صلـح انجـام داده در تاریـخ افغانسـتان کسـی نکردهاسـت .غنـی هشـدار داد هرکسـی کـه نظـام
را از درون تخریـب کنـد قابـل تحمـل نخواهـد بـود.از زمانـی کـه جـو بایـدن ،رئیـس جمهـوری آمریـکا در مه سـال جـاری میالدی
اعلام کـرد نیروهـای ایـن کشـور از افغانسـتان خـارج میشـوند ،طالبـان بیـش از  ۱۵۰منطقـه از این کشـور را تصرف کرده اسـت.
نیروهـای افغـان نیـز بـر اسـاس آمارهـای روزانـه مدعـی شـدهاند کـه  ۲۰۰شـبه نظامی طالبـان را در عملیـات ضـد تروریسـتی
کشـتهاند.روز شـنبه ،وزارت دفـاع افغانسـتان اعلام کـرد ۱۹۱ ،شـبه نظامی طالبان در حملات هوایی در والیتهـای مختلف این
کشـور کشـته شـدند.طالبان نیز مدعی اسـت که دو منطقه بسـیار مهم و یک نقطه حسـاس و اسـتراتژیک را در والیت پروان واقع
در شـمال افغانسـتان تصـرف کـرده اسـت.این گروه شـبه نظامی در بیانیهای اعلام کرد ،همچنین بـه تعهداتش دربـاره یک راهحل
سیاسـی کـه بـه تشـکیل یک "سیسـتم اسلامی حقیقی و راسـتین" در افغانسـتان منجر شـود ،پایبند اسـت.

رونمایی از جدیدترین قایق مخصوص فرود
موشک "اسپیسایکس"
"ایلان ماسـک" بنیانگذار شـرکت فضایـی خصوصی
"اسـپیسایکس" از جدیدتریـن قایـق بـدون سرنشـین
خـودران ایـن شـرکت موسـوم بـه " "ASOGهمزمـان
بـا نخسـتین آزمایـش آن رونمایـی کرد.
بـه گـزارش ایسـنا و به نقـل از آیای" ،ایالن ماسـک"
بـار دیگـر در توییتـر از یـک محصـول دیگـر شـرکت
"اسـپیسایکس"( )SpaceXرونمایـی کـرد .وی بـا
انتشـار یـک ویدئـو ،جدیدتریـن قایـق بـدون سرنشـین
خـودران ایـن شـرکت بـه نـام " "ASOGرا کـه
مخصـوص فـرود آمـدن موشـکها وسـط اقیانـوس
طراحـی و سـاخته شـده اسـت ،معرفـی کـرد.
طبـق گفتـه "ماسـک" ،ایـن قایـق اوایـل صبـح جمعـه
اولیـن آزمایـش دریایـی خـود را در بنـدر "فورچـون"( )Fourchonبـه انجـام رسـاند.نام ایـن قایـق از روی مجموعـه تحسـین شـده
علمی-تخیلـی "کالچـر"( )Cultureاثـر "یـان بنکس"( )Iain Banksنامگذاری شـده اسـت و در فرود و بازیابی موشـکها در دریا
بـه قایقهـای " "JRTIو " "OCISLYمیپیونـدد.
قایـق " "ASOGاز ماموریتهـای موشـکهای "فالکـون )۹ Falcon("۹و "فالکون هـوی"( )Falcon Heavyکه از مرکز فضایی
کنـدی و ایسـتگاه نیـروی فضایی کیپ کانـاورال در فلوریدا انجام میشـوند ،پشـتیبانی خواهد کرد.
اکنـون ممکـن اسـت از خـود بپرسـید کـه چرا "اسـپیسایکس" به سـومین قایـق بدون سرنشـین خـودران احتیاج دارد .این شـرکت
دارای یـک برنامـه پـروازی بلنـد پروازانه و شـلوغ اسـت کـه به این قایـق نیاز خواهد داشـت.
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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

احیای یک سنت
فراموش شده
ایـن گونـه کـه از نشـانه ها و گفته هـا برمی آیـد
گویـا ریاسـت جدیـد قـوه مجریـه در نظـر دارد با
کسـب اطلاع از دیدگاه هـای گوناگـون تنـور اتاق
فکـر احـزاب و گروه ها را بـرای گونـه ای همگرایی
منتـج بـه همراهی روشـن کنـد و در صـورت امکان
طرح هـا و برنامه هایـی کـه در چارچـوب قانـون
اساسـی راه گشـا و قابـل پیـاده شـدن اسـت را
ملحـوظ نظـر قـرار دهـد  .اغلـب کسـانی کـه برای
رایزنـی فراخوانده شـده انـد صرف نظـر از این که
تـا چـه میـزان چنیـن رویکـردی را عملـی و جدی
می داننـد از آن اسـتقبال کـرده انـد  .اگر قرار باشـد
چنیـن تبـادل نظرهایـی در فضـای شـفاف صورت
گیـرد می تـوان امیـدوار بود کـه رسـانه ها روی ریل
تنویـر افـکار عمومی شـتاب گیرنـد  .بـه هـر حـال
احـزاب و شـخصیت هایی کـه طـرف مشـورت قرار
می گیرنـد حـرف محرمانـه ای برای گفتـن ندارند و
بـه راحتـی می توانند بـا رسـانه ها ارتباطـی معقول
داشـته باشـند کـه در ایـن صـورت دیگر نیـازی به
تشـکیل اتاق فکر ویژه و نشسـت و برخاسـت های
متفرقـه ای کـه بـه حاشـیه ها دامـن می زنـد
نیسـت؛ بـر ایـن منـوال نـه تنهـا شـخصیت های
سیاسـی و احـزاب  ،بلکـه شـخصیت های علمـی و
دانشـگاهی  ،چهره هـای هنـری و صنعتگـران و
ورزشـکاران و تمامی صنـوف می تواننـد از طریـق
رسـانه ها بـا دولـت ارتبـاط برقـرار کننـد آن هـم
بـا مکانیزمی سـاده و نتیجـه بخـش  .اگـر بنا باشـد
چنیـن ایـده ای اجرایـی شـود بـدان می مانـد کـه
دولـت در صـدد احیـای رسـانه های مکتـوب در
حـال احتضـار اسـت  .مسـلما تنـوع دیدگاه هـا بـه
انـدازه ای اسـت کـه صـدا و سـیما درچارچـوب
تعریف شـده اش نمی تواند پوشـش دهنـده ی همه
نقطـه نظـرات باشـد ؛ بـه همیـن دلیل کسـانی که
حرفـی بـرای گفتـن دارنـد بـه رسـانه های مکتوب
روی می آورنـد تـا نکتـه ای را فروگـذار نکـرده
باشـند  .رسـانه های مکتـوب نیز به فراخـور محتوا و
دیدگاه هایـی کـه آنهـا را نمایندگی می کنند نسـبت
بـه انعـکاس اقـوال گوناگون اقـدام خواهنـد کرد و
خیلـی هـم خوشـحال می شـوند کـه مـردم پس از
یـک دوره ی فتـرت بـا آنهـا آشـتی کننـد  .در حـال
حاضـر تیـراژ روزنامه هـا و مجله هـا نشـان می دهد
کـه مخاطب چندانـی ندارند زیرا انعـکاس خبرهای
رسـمی و دیدبانـی شـده کـه مـردم قبال لحظـه به
لحظـه در جریـان جزئیـات آن قـرار گرفته انـد
جذابیتـی نـدارد و تنهـا ارزش رسـانه های مکتـوب
در ایـن اسـت کـه اخبار چـاپ شـده در آنهـا قابل
بایگانـی و بازخوانـی اسـت  .کمـا ایـن که مـا حتی
بـه روزنامه هـای عصر قاجـار هم دسترسـی داریم .
امتیـاز روزنامه هـا در ایـن اسـت کـه نقـش حافظه
تاریخـی را بـرای آینـدگان ایفـا می کننـد  .در حالی
کـه صدا و سـیما و فضـای مجـازی از ایـن ویژگی
مهم برخـوردار نیسـتند .
در پیونـد بـا طـرح دیدگاه هـای مردمـی و بازتـاب
نقطـه نظـرات آگاهـان سیاسـی و متخصصیـن
علـم اقتصـاد و عرصـه ی فرهنـگ نیـز رسـانه های
مکتـوب و خبرگزاری هـای مسـتقل در صـف اول
قـرار می گیرنـد  .بنابرایـن دولـت آینـده می توانـد
بـا بسـتر آفرینـی بـرای رسـانه های مکتـوب و
خبرگزاری هـا و حمایـت از آزادی آنهـا بـرای بیـان
حقایـق و زیـر ذره بیـن بـردن واقعیت هـا  ،خـود
را از تشـکیل اتاق هـای فکـر هزینـه بـر و سـهم
خواهانـه بـی نیـاز کنـد  ،ضمن ایـن که بـا انعکاس
دیدگاه هـا در رسـانه های مکتـوب هـم دولـت و هم
مردم بـه راحتـی می تواننـد در جریـان جزئیات آن
قـرار گیرند و جـای هیچ انـکار و تکذیبـی هم باقی
نمی مانـد  .تنهـا یـک نکتـه را نبایـد فرامـوش کرد
و آن ایـن کـه روابـط عمومـی ادارات و سـازمان ها
و وزراتخانه هـا بایـد از الک خـود اظهـاری بیـرون
بیاینـد و بـا تشـکیل کمیتـه ی بررسـی دیدگاه هـا
و جمـع بنـدی و ارسـال مطالـب  ،مصاحبه هـا ،
گزارش هـا و اخبـار ویـژه منـدرج در روزنامه هـا
بـه نهادهـا و سـازمان هایی کـه مخاطـب قـرار
گرفته انـد بـه تکمیل چرخـه ی اطالع رسـانی کمک
کننـد  .در حـال حاضـر روابـط عمومـی ادارات اغلب
به دنبـال ارائه ی گـزارش فعالیت های جـاری اداره
و سـازمان متبوع خـود هسـتند و ارتبـاط معنا داری
بـا زیرمجموعه هـای پاییـن دسـتی و مراکـز
باالدسـتی در بحـث ارزیابـی کیفـی فعالیت هـای
صـورت گرفتـه ندارند و تاکنون شـاهد نظرسـنجی
تمـام عیـاری کـه مهـر تاییـد افـکار عمومـی را بر
پیشـانی داشـته باشـد نبوده ایـم  .تمایـل دولت ها
ایـن اسـت کـه خودشـان بـه دنبـال راه انـدازی
شـبکه اطلاع رسـانی باشـند لـذا تلاش می کنند
بـه گونه ای بـا رسـانه ها ارتباط داشـته باشـند که
اخبـار بـا سـمت و سـویی مهندسـی شـده بازتاب
پیـدا کنـد  ،در حالی کـه فعالیت های صـورت گرفته
در یـک نهـاد و سـازمان و اداره از دو حالـت بیرون
نیسـت ؛ یـا رضایـت بخـش اسـت و یـا ناراضـی
تـراش  .مسـئولین بایـد بپذیرنـد کـه رسـانه ها
مسـئول روتـوش و آرایـش عملکـرد آنهـا نیسـتند
زیـرا فلسـفه ی وجـودی رسـانه های مردمی بازتاب
واقعیت هاسـت صـرف نظـر از ایـن کـه خوشـایند
دولت هـا باشـد یـا نباشـد .
ایـن کـه دولـت آینـده می خواهـد در جریـان
تمامی دیدگاه هـا پیرامـون هـر موضوعـی قـرار
گیـرد امـر مبارکـی اسـت اما وقتـی چنیـن کاری از
رسـانه ها برمی آیـد بایـد آن را بـه اهلـش سـپرد .
روزنامه هـا می تواننـد امانتـداران خوبـی باشـند .
دولت هـا بـه انـدازه ی کافـی تریبـون دارنـد  ،از
اد امه د  ر ستون روبرو
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روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

بانک مرکزی درباره میزان تعهدات ارزی و تعهدات
رفع شده شفاف سازی کند
دویســت و چهلمیــن جلســه ســتاد
هماهنگــی اقتصــادی دولــت صبــح یکشــنبه
بــه ریاســت حجتاالســام والمســلمین
حســن روحانــی رئیــس جمهــور برگــزار شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در آغــاز جلســه رئیــس
ســازمان برنامــه و بودجــه گزارشــی از تامیــن
منابــع طرحهــای عمرانــی و پیشــرفت
پــروژه ملــی آزاد راه تهــران  -شــمال ارائــه
کــرد.
در ادامــه جلســه نیــز گــزارش بانــک
مرکــزی از وضعیــت رفــع تعهــدات ارزی
صادرکننــدگان و واردکننــدگان در ســالهای
 ۹۷و  ۹۸ارائــه شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش در ســال  ،۹۷بالــغ
بــر  ۹۵درصــد ارز تامیــن شــده بــا نــرخ
ترجیحــی بــرای کاالهــای اساســی و دیگــر
واردات مــورد نیــاز کشــور ،بــه صــورت کاال
و خدمــات بــه کشــور وارد و رفــع تعهــد ارزی
شــده اســت و مــوارد عــدم رفــع تعهــد بــه
ســازمان تعزیــرات و مراجــع قضائــی ارجــاع
شــده اســت.

رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه برخــی ابهامات
و اظهــارات درخصــوص دریافت ارز از ســوی
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و چگونگــی
رفــع تعهــدات آنــان در فضــای عمومــی و
جامعــه گفــت :بانــک مرکــزی میبایســت
بــا شــفافیت ،دقــت و جزئیــات ،میــزان
تعهــدات ارزی و تعهــدات رفــع شــده را
بــه تفکیــک در ســالهای مختلــف اعــام

کنــد و در ایــن خصــوص بــا توجــه بــه
شــبهات مختلفــی کــه ایجــاد شــده اســت،
شفافســازی کنــد.
در ایــن جلســه همچنیــن وزیــر نیــرو،
گزارشــی از طرحهــای آب شــیرینکن
ارائــه کــرد.
بــا توجــه بــه حساســیت طرحهــای تامیــن
آب تاکیــد شــد کــه سیاســت حمایــت از

طرحهــای تامیــن آب شــرب بــه ویــژه در
اســتانهای کــم برخــوردار عملکــرد مثبــت
و ملموســی داشــته اســت و از طرحهــای
موفقــی بــوده اســت کــه از منابــع صنــدوق
توســعه ملــی و منابــع بانکهــا برخــوردار
شــده و دولــت نیــز بــا توجــه بــه مشــکالت
تحریمــی ،در مــورد پرداخــت اقســاط آنهــا
حمایــت الزم را بــه عمــل آورده اســت.
روحانــی در اینبــاره گفــت :بــا توجــه
بــه جــدی شــدن مشــکل آب و لــزوم
برخــورداری مــردم از آب ســالم ،دولــت از
چنــد ســال قبــل طرحهــای احــداث آب
شــیرینکن را بخصــوص در مناطقــی از
کشــور کــه بیشــتر بــا مشــکل آب شــیرین
روبــرو هســتند ،در دســتور کار قــرار داد و
طرح هایــی بــا ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی یــا مشــارکت ایــن بخــش
اجرایــی کــرد کــه نیازهــای آبــی مناطــق
درگیــر کــم آبــی را تأمیــن میکنــد و ایــن
اولویــت کمــاکان در دســتور کار دولــت و
صنــدوق توســعه ملــی قــرار دارد.

یک کارشناس مسایل بینالملل مطرح کرد:

پشتپرده توافق پنهانی آمریکا با طالبان در دوحه
یــک کارشــناس مســایل بیــن الملــل بــا بیــان
ایــن کــه ابتــکار و حرکــت ایــران در برگــزاری
گفتوگوهــای بیــن االفغانــی موفقــت آمیــز
بــود ،معتقــد اســت کــه توافــق پنهانــی آمریــکا
بــا طالبــان در دوحــه بحــران و تحــوالت
کنونــی را در افغانســتان رقــم زده اســت.
عمــاد آبشــناس در گفتوگــو بــا ایســنا
در ارزیابــی خــود از تحــوالت افغانســتان و
تاثیــرات آن بــر کشــورهای همســایه گفــت:
بــه هــر حــال مســاله امنیــت افغانســتان از
امنیــت ایــران جــدا نیســت چیــزی نیســت
کــه ایــران نســبت بــه آن بــی تفــاوت باشــد.
وی یــادآور شــد :مشــخص نیســت
آمریکایی هــا در گفتوگوهــای خــود بــا
طالبــان در دوحــه چــه توافقاتــی انجــام دادنــد
و بــا تســلیحاتی کــه در اختیــار طالبــان قــرار
داده شــد موجبــات چینیــن شــرایطی را فراهــم
آوردنــد کــه بــه ســرعت بخش هــای بزرگــی
از افغانســتان را در دســت گرفتنــد.
ایــن کارشــناس مســائل بیــن الملــل
همچنیــن بیــان کــرد :ایــن جریــان مــا را
بــه یــاد ماجــرای خــروج آمریــکا از عــراق و

قــدرت گرفتــن داعــش می انــدازد ،اینهایــی
کــه زیــر پرچــم طالبــان می جنگنــد همگــی
طالبــان نیســتند ،بخشــی از آن هــا داعــش،
القاعــده و بخشــی نیــز طالبــان افغانســتان
هســتند.
آبشــناس خاطرنشــان کــرد :طالبــان
افغانســتان تــاش می کنــد تــا رابطهشــان
را بــا کشــورهای همجــوار حفــظ کنــد؛ حتــی
دیدیــم کــه بــه تهــران آمدنــد و بــا مقامــات

دولتــی افغانســتان نیــز ســر یــک میــز بــرای
مذاکــره نشســتند ،کــه خوشــبختانه مذاکــرات
موفقیــت آمیــزی هــم بــود کــه تهــران بــه راه
انداخــت.
وی ادامــه داد :اگــر احیانــا نقشــه آمریــکا
ماننــد زمــان  2007باشــد کــه از عــراق
خــارج شــد و عــراق را بــه آشــوب کشــید،
کشــورهای همســایه یعنــی ایــران ،چیــن،
روســیه ،تاجیکســتان و ازبکســتان نیــر

تحــوالت افغانســتان متاثــر خواهنــد شــد
زیــرا دمکرات هــا چنیــن عادتهایــی دارنــد
و سیاستشــان بــر مبنــای ایــن اســت کــه
مناطقــی را کــه نمیتواننــد مدیریــت کننــد
بــه آشــوب می کشــند.
ایــن کارشــناس مســائل سیاســی همچنیــن
اظهــار کــرد :خوشــبختانه ایــران حرکــت
خوبــی انجــام داد و بایــد ادامــه دهــد تــا نهایتــا
مــردم افغانســتان بــه صلــح دســت پیــدا کننــد.
آبشــناس دربــاره ادعــای طالبــان مبنــی
بــر در اختیــار داشــتن بیــش از  80درصــد
از ســرزمین افغانســتان گفــت :چیــزی در
معــادالت سیاســی بعیــد بــه نظــر نمیآیــد،
در برهــه ای از زمــان در ســوریه داعــش
توانســت بخش هــای بزرگــی را بــه دســت
گیــرد همچنیــن در عــراق ،امــا نتوانســتند
جنــگ را تمــام کننــد لــذا مهــم ایــن اســت
کــه جنــگ را چطــور تمــام می کننــد.
وی در پایــان گفــت :نگــه داشــتن ســرزمین
کار ســاده ای نیســت در نهایــت آن هــا بایــد
هرطــور شــده بــه توافقــی برســند کــه صلــح و
آرامــش بــرای مــردم افغانســتان باشــد.

فتحی:

مسئوالن وزارت بهداشت واکسن مورد نیاز را تأمین کنند
یــک عضــو هیــأت رئیســه کمیســیون
بهداشــت و درمــان مجلــس تأکیــد کرد که
بایــد مســئوالن وزارت بهداشــت هــر چــه
ســریعتر واکســن مــورد نیــاز را تأمیــن
کننــد و بــه رونــد واکسیناســیون مــردم
تســریع بخشــند.
محســن فتحــی در گفــت وگــو بــا ایســنا
اظهــار کــرد :در حــال حاضر واکسیناســیون
کرونــا انجــام می شــود منتهــا بایــد جامعــه
هــدف وســیعتر و بازتــر دیــده شــده تــا
بتــوان بــا ســرعت بیشــتری همــه جامعــه
را واکســینه کــرد.
وی افــزود :طبــق وعــده داده شــده قــرار
اســت  ۴.۵میلیــون دوز واکســن کوبرکــت
در آخــر تیرمــاه تحویــل داده شــود و
مردادمــاه هــم هفــت میلیــون دوز دیگــر
ارائــه دهنــد .ایــن چیــزی اســت کــه

کوبرکــت اعــام کــرده و ســازمان غــذا و
دارو بــا هماهنگــی وزارت بهداشــت بــرای
آن برنامــه ریــزی انجــام داده اســت .بــه

عبــارت دیگــر تــا پایــان مردادمــاه ۱۲
میلیــون دوز واکســن تزریــق می شــود
کــه ایــن بــرای حــدود شــش میلیــون

نفــر اســت چــون بایــد تزریــق دوز دوم را
هــم در نظــر گرفــت .جامعــه هــدف هــم
کســانی هســتند کــه ریســک باالتــری
بــرای ابتــا دارنــد .دلیــل آن اســت کــه
زنجیــره انتقــال کرونــا را بتــوان قطــع
کــرد.
فتحــی خاطــر نشــان کــرد :منظــور از افراد
بــا درصــد ابتــای بــاال کســانی هســتند
کــه موقعیــت شــغلی شــان جــوری اســت
کــه احتمــال ابتــا بــه ویــروس کرونــا در
آنهــا زیــاد اســت .بــا ایــن کار می تــوان
زنجیــره انتقــال کویــد را تــا حــد زیــادی
قطــع کرد .مشــاغلی همچــون خبرنــگاران،
کادر درمــان ،پاکبانــان ،راننــدگان تاکســی
و اتوبــوس و مــواردی از ایــن دســت مــد
نظــر اســت یعنــی افــرادی کــه روزانــه بــا
چندیــن نفــر در ارتبــاط هســتند.

بادامچیان:

مصوبه مجلس درباره لغو تحریم ها باید تماما اجرا شود
دبیــرکل حــزب موتلفــه اســامی گفت:
دولــت آقــای روحانــی در روزهــای پایانــی
خــود قــرار دارد کــه ضــرورت دارد در ایــن
پایــان کار ،بــا یکــی دو اقــدام رضایــت آور
بــه مــردم احتــرام بگــذارد.
بــه گــزارش ایســنا ،اســداهلل بادامچیــان
در پایــان نشســت دبیــران حــزب موتلفــه
تصریــح کــرد :اکنــون تــورم ،گرانــی ،قطــع
بــرق ،موضــوع بــورس ،کاهــش دوبــاره
اررش پــول ملــی ،نرســیدن نهاده هــای
دامی بــه دامــداران و مــوارد متعــدد دیگــر
نارضایتی هــای مــردم را افزایــش داده اســت
کــه برخــی ،ایــن موضوعــات را از مصادیــق

اخــال و اختــال می داننــد.
وی تاکیــد کــرد :البتــه از دســتگاه های
امنیتــی و انتظامی انتظــار ایــن اســت کــه
در رابطــه بــا اخــال و اختــال بــا قاطعیــت
عمــل کننــد و دســتگاه قضــا نیــز اقدامــات
جــدی بــه عمــل آورد.
بادامچیــان ادامــه داد :شایســته اســت دولــت
آقــای روحانــی مشــخص کنــد کــه دولــت را
چگونــه و بــا چــه دســتاوردی و یــا چــه میزان
بدهــی و هزینــه تحویــل آقــای رییســی و
دولتــش می دهــد.
ایــن امــر در قضــاوت دربــاره دولــت آقــای
روحانــی بســیار موثــر خواهــد بــود.

رای الیوم:

2

بهبود روابط تهران_ریاض از
اهداف سفر سلطان عمان به
عربستان است
روزنامــه رای الیــوم چــاپ لنــدن در یادداشــتی بــه اهــداف
ســفر ســلطان عمــان بــه عربســتان پرداخــت و نوشــت کــه
نزدیــک کــردن دیــدگاه تهــران و ریــاض یکــی از اهــداف ایــن
ســفر اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،روزنامــه فرامنطقــهای رای الیــوم در
یادداشــتی بــه قلــم خالــد الجیوســی بــه اهــداف ســفر دیــروز
هیثــم بــن طــارق ،ســلطان عمــان بــه عربســتان پرداخــت کــه
اولیــن ســفر خارجــی بــن طــارق از زمــان تکیــه بــر تخــت
ســلطنت در عمــان بــه شــمار مــی رود.
در ایــن یادداشــت آمــده اســت :بــه نظــر می رســد کــه هیثــم
بــن طــارق ،پادشــاه عمــان کــه اوایــل ســال گذشــته روی کار
آمــد از ســنت ســلطان قابــوس ،ســلطان پیشــین ایــن کشــور
در عــدم تمایــل بــه ســفرهای خارجــی پیــروی نکنــد و اولیــن
ایســتگاه ســفرهای خارجــی او عربســتان خواهــد بــود.
نویســنده آورده اســت :ســلطان عمــان روز یکشــنبه وارد
عربســتان می شــود و بــه نظــر می رســد کــه ایــن ســفر
از اهمیــت زیــادی برخــوردار باشــد .ملــک ســلمان پادشــاه
عربســتان قــرار اســت در شــهر نیــوم بــا همتــای عمانــی خــود
دیــدار و رایزنــی کنــد.

پذیرش دانشجوی ارشد از
رشتههای غیر مرتبط لغو شد
در پــی مصوبــه جدیــد وزارت علــوم در خصــوص لغــو پذیــرش
دانشــجوی کارشناســی ارشــد از رشــتههای غیرمرتبــط،
ســخنگوی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــا تاکیــد بــر
اینکــه ایــن مصوبــه بایــد در شــورای ســنجش و پذیــرش
بررســی شــود ،گفــت :فعــا تــا زمانــی کــه ایــن مصوبــه در
شــورا بررســی و تصویــب نشــود ،قابــل اجــرا نیســت.
فاطمــه زرینآمیــزی در گفــت و گــو بــا ایســنا ضمــن بیــان
ایــن مطلــب در خصــوص مصوبــه جدیــد وزارت علــوم مبنــی
بــر لغــو پذیــرش دانشــجوی ارشــد از رشــته های غیــر مرتبــط،
اظهــار کــرد :مصوبــه ایــن بــوده اســت کــه معاونــت آموزشــی
وزارت علــوم بــرای ســنوات آینــده رشــتههای امتحانــی
مرتبــط بــا هــر مجموعــه امتحانــی را در قالــب گروههــای
آموزشــی بررســی و ارتبــاط رشــته را بــرای هــر رشــته
امتحانی(نــه رشــته گرایــش) تعییــن کــرده و بــرای بررســی
و طــرح در جلســات آتــی شــورا ارائــه کنــد.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :قــرار بــود ایــن موضــوع پــس از
تصویــب شــورای ســنجش و پذیــرش ،بــه دانشــجو اطــاع
رســانی شــده و یــک ســال پــس از زمــان تصویــب اجــرا
خواهــد شــد .بنابرایــن فعــا تــا زمانــی کــه ایــن مصوبــه در
شــورا بررســی و تصویــب نشــود قابــل اجــرا نیســت.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد رضــا آهنچیــان مدیــر کل دفتــر
برنامهریــزی آمــوزش عالــی بــه تازگــی در نامــهای بــه
دانشــگاهها اعــام کــرد کــه بــر اســاس مصوبــه شــورای
ســنجش و پذیــرش کشــور از ســال  ،۱۴۰۱ســنجش و
پذیــرش داوطلبــان در آزمــون کارشناســی ارشــد فقــط از
بیــن دانشآموختــگان دوره کارشناســی رشــتههای مرتبــط
امکانپذیــر خواهــد بــود.
در ایــن نامــه آمــده اســت :تاکنــون پذیــرش دانشــجو در آزمون
کارشناسیارشــد در همــه رشــتهها از بیــن همــه داوطلبــان و
صرفنظــر از رشــته تحصیلــی در دوره کارشناســی صــورت
میپذیرفــت کــه آســیبهای زیــادی را بــه کیفیــت آمــوزش
عالــی وارد ساختهاســت .پــساز بررســیهای تخصصــی و
پیگیریهــای مســتمر دفتــر برنامهریــزی آمــوزش عالــی
بــر اســاس مصوبــه اخیــر شــورای ســنجش و پذیــرش
کشــور از ســال  ۱۴۰۱ســنجش و پذیــرش داوطلبــان در
آزمــون کارشناسیارشــد فقــط از بیــن دانشآموختــگان دوره
کارشناســی رشــتههای مرتبــط امکانپذیــر خواهــد بــود.
بــر ایــن اســاس الزم اســت کــه رشــتههای مرتبــط بــرای هــر
یــک از رشــتههایی کــه در آزمــون کارشناسیارشــد پذیــرش
دانشــجو دارد تعییــن شــود.
وی در ایــن نامــه از مدیــران کارگروههــای تخصصــی
گســترش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی درخواســت کــرده
اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات زیــر مــوارد خواســته
شــده را در رشــتههای زیرمجموعــه آن کارگــروه در فایــل
پیوســت تعییــن و تــا  ۲۴تیرمــاه  ۱۴۰۰بــه ایــن دفتــر ارســال
نماییــد.
همچنیــن در ایــن نامــه قیــد شــده اســت بهطــور منطقــی
امــکان شــرکت نمــودن دانشآموختــگان دوره کارشناســی
«همــه رشــتهها» و حتــی «همــه رشــتههای یــک گــروه
تحصیلــی» در آزمــون کارشناسیارشــد رشــتههای یــک
«زیرگــروه تحصیلــی» را نخواهــد داشــت بنابرایــن درج «همــه
رشــتههای گــروه» بــرای هیــچ رشــتهای مجــاز نیســت امــا
درج «همــه گرایشهــا» مانعــی نــدارد.
همچنیــن تمــام رشــتههای دوره کارشناســی (هــم پیوســته و
ناپیوســته) کــه تاکنــون در دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش
عالــی وزارت علــوم دانشآموختــه داشتهاســت فهرســت
شــدهاند (یعنــی هــم رشــتههای فعــال و هــم رشــتههای
منســوخ) بنابرایــن فهرســت کامــل مدنظــر قــرار گیــرد .بــا
توجــه بــه اینکــه دفترچــه آزمــون کارشناسیارشــد ســال
 ۱۴۰۱در مــرداد مــاه  ۱۴۰۰منتشــر میشــود بنابرایــن در
مــورد رشــتههایی کــه ایــن اطالعــات تــا تاریــخ تعیینشــده
بــه دفتــر برنامهریــزی ارســال نشــده باشــد ،عنــوان «فقــط
رشــتههای همــان زیرگــروه تحصیلــی» درج خواهــد شــد.
اد  امه از ستون روبرو

صـدا و سـیما گرفتـه تـا رسـانه های دولتـی  ،آنچه
می مانـد مـردم و صاحـب نظرانـی هسـتند کـه
بیـرون از دایـره ی قـدرت قـرار دارند  .رسـانه های
مسـتقل می تواننـد بـه مـوازات ارتبـاط مسـتمر بـا
مسـئولین  ،صـدای مـردم و صاحـب نظـران فاقـد
تریبـون هم باشـند  .اگـر چنیـن روندی دنبال شـود
رسـانه ها می تواننـد در راسـتای ایجـاد احسـاس
هـم سرنوشـتی بین مـردم و مسـئولین گام بردارند
و بـا انگیـزه ای کـه سـر در آبشـخور فلسـفه ی
وجودی شـان دارد پـای کار بیاینـد و بـر سـر احیای
یـک سـنت فرامـوش شـده هـم قسـم شـوند .
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چراغ فعالیتهای تشکلهای دانشجویی در آگاه سازی مشکالت
جامعه باید روشن شود
معاون سیاسی وفرهنگی دفتر نهاد نمایندگی رهبری دردانشگاه های ....

رئيس اتحاديه صنف رستوران ها و سفره خانه هاى سنتى شيراز:

در دوران کرونایی هیچ حمایتی نشدیم

صفد  ر د  وام

چراغ فعالیتهای تشکلهای دانشجویی
در آگاه سازی مشکالت جامعه باید روشن شود
عصرمردم:
معـاون سیاسـی و فرهنگـی دفتـر نهـاد نمایندگـی رهبـری
دردانشـگاه های اسـتان فـارس بـا بیـان اینکه تشـکلهای دانشـجویی
همـواره یکـی از مهمتریـن و تأثیرگـذار تریـن نهادها در مقاطـع مختلف
بـه شـمار می رونـد ،گفـت :امـروزه نیـاز جامعـه دانشـگاهی ایـن اسـت
کـه تشـکل های دانشـجویی را فعـال تـر کنیـم زیـرا بـا توجـه بـه ارتباط
آنـان بـا جامعـه میتواننـد صدای مشـکالت مـردم را به گـوش نخبگان
برسـانند.حجت االسلام مرتضـی کوهـی در دومیـن دیـدار سـاالنه
خـود بـا مسـئول نهـاد نمایندگـی رهبـری در دانشـگاه پیـام نـور اسـتان
فـارس اظهـار داشـت:یکی از سیاسـت های کالن دفاتـر نهـاد رهبـری
در دانشـگاه کـه ارتقـا بینـش سیاسـی و مذهبـی اسـت ضـرورت دارد
طبـق فرمایـش مقـام معظـم رهبری که دانشـجو مـؤذن جامعه اسـت،
فضایـی فراهـم شـود تـا دانشـجو در تشـکل های دانشـجویی به گونه ای رشـد پیـدا کند کـه نمود بیرونی داشـته
و در جامعـه فعالیـت مستمرداشـته باشـد.وی بـا تاکیـد بـر اینکـه لـزوم ورود تشـکلهای دانشـجویی بـه مباحـث
اجتماعی بیشـتر روشـنگری و آگاه سـازی مردم اسـت ،اظهارکرد :بیشـتر مردم در مواجهه با احزاب و کاندیداها
بـی طـرف هسـتند و ایـن تبلیغـات اسـت کـه در جهـت گیـری سیاسـی مـردم اثرگذارعمـل کننـد که دانشـجو در
اینجـا بـا شناسـاندن ویژگیهـای مباحـث روز جامعـه وبـا تشـکیل تریبون هـای سیاسـی افـراد جامعـه را نسـبت
بـه واقعیت هـا آگاه کنند.بـه عقیـده ایـن اسـتاد دانشـگاه دلسـردی و کمرنـگ شـدن فعالیتهـای دانشـجویی و
تشـکلها را چالـش کرونـا دانسـت و بیـان کـرد :دانشـجویان بـا وضعیـت بیمـاری کرونـا و دور بودن از دانشـگاه
کمتـر فعالیـت میکننـد ونیـاز اسـت بـر اسـاس نقشـه راه کـه قـرار اسـت بـه دفاتـر نهـاد اسـتان ابلاغ شـود این
کمبـود بـر طـرف شـود.معاون سیاسـی وفرهنگـی دفتـر نهـاد نمایندگـی رهبـری دردانشـگاه های اسـتان فارس
تاکیـد کـرد :در دانشـگاه های اسـتان فـارس امروزه نیاز اسـت هر برنامه فرهنگی وسیاسـی که در دانشـگاه های
انجـام می شـود بـا حمایـت تشـکل های دانشـجویی برگـزار شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومی دفتـر نهـاد نمایندگـی رهبری در دانشـگاه های اسـتان فارس ایـن دیدار ها قرار اسـت
در تمامی دفاتـر نهاد اسـتان انجام شـود.

دانشآموزان افغان فاقد مدرک اقامتی
در مدارس فارس ثبتنام میشوند
ایرنـا :مدیـرکل امـور اتبـاع و مهاجریـن خارجـی اسـتانداری فـارس گفـت :دانـش آمـوزان افغانسـتانی کـه بدون
داشـتن مـدرک اقامتـی معتبـر در اسـتان فارس حضـور دارند میتوانـد برای سـال تحصیلی جدید ثبت نـام کنند.
سـیدعالءالدین کراماتـی ،یکشـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنا افـزود :در اجرای بخشـنامه وزارت کشـور در خصوص
نحـوه صـدور معرفـی نامـه ویـژه حمایـت تحصیلی اتبـاع خارجـی در سـال تحصیلـی  ،۱۴۰۰–۱۴۰۱سرپرسـتان
فرزنـدان الزم التعلیـم اتبـاع افغانسـتانی فاقـد مـدرک اقامتـی معتبـر میتواننـد بـرای دریافـت برگـه حمایـت
تحصیلـی جهـت پیـش ثبـت نـام فرزندان خـود تا  ۲۵تیرمـاه به یکـی از  ۱۱دفتر خدماتـی اتباع خارجی در شـیراز
و سـه دفتـر خدماتـی اتبـاع خارجـی در شهرسـتانهای جهـرم ،کـوار و الرسـتان مراجعـه کننـد.
وی ادامـه داد :بـر ایـن اسـاس دانـش آمـوزان اتبـاع افغانسـتانی کـه در سـال گذشـته دارای سـابقه صـدور برگه
ویـژه حمایـت تحصیلـی بودهانـد ،میتواننـد بـا ارائـه کارنامـه یا گواهی اشـتغال بـه تحصیـل و یا کارنامه نیمسـال
اول سـال تحصیلـی  ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰صـادره از محـل تحصیـل ثبـت نـام کنند.
مدیـرکل امـور اتبـاع و مهاجریـن خارجـی اسـتانداری فارس اظهار داشـت :والدین آن دسـته از اتباع افغانسـتانی
الزم التعلیـم بیـن سـنین  ۶سـال تمـام (متولدیـن قبـل از اول مهرمـاه  )۱۳۹۴تـا  ۱۸سـال تمام کـه الزم التعلیم
امـا فاقـد مـدرک اقامـت قانونـی هسـتند و در طـرح سرشـماری اتبـاع افغانسـتانی غیرقانونـی در سـال ۹۵–۹۶
هـم شـرکت کردهانـد بـا توجـه بـه فرمـان رهبـر معظـم انقلاب مبنـی بـر ثبـت نـام دانـش آمـوزان الزم التعلیـم
افغانسـتانی فاقـد مـدارک اقامتـی معتبـر میتواننـد بـا ارائه مـدارک والدت فرزند و مسـتند شـرکت در سرشـماری
(کـد اختصاصـی) بـه دفاتـر خدماتـی اتبـاع خارجـی در اسـتان مراجعـه و بـرگ حمایت تحصیلـی دریافـت کنند.
وی در خصـوص شـرایط ثبـت نـام دانش آموزان افغانسـتانی در مدارس این اسـتان در سـال تحصیلی جدید هم
گفـت :دانـش آموزانـی کـه یکـی از اعضای خانواده آنها سـال گذشـته یا امسـال برگـه حمایت تحصیلـی دریافت
کـرده و در مـدارس ثبـت نـام کـرده انـد ،کالس اولیهایـی کـه یکـی از والدیـن آنهـا در طـرح سرشـماری سـال
 ۹۵یـا  ۹۶شـرکت کردهانـد و اطالعـات آنهـا در سـامانه موجـود اسـت و دانش آمـوزان دارای گذرنامـه قانونی که
بنابـر عللـی امـکان تمدیـد روادیـد را نداشـته انـد میتواننـد در سـال تحصیلـی جدید اقدام بـه نام نویسـی کنند.
کراماتـی افـزود :همچنیـن دانـش آموزانـی کـه دارای مـادر ایرانی هسـتند و تاکنون موفـق به دریافـت تابعیت و
شناسـنامه نشـدهاند یـا فرزندان مـادران ایرانی که تاکنون در وبسـایت وزارت کشـور مراتب ازدواج بـا تبعه خارجی
را ثبـت نکردهانـد هـم میتواننـد برای سـال تحصیلـی  ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ثبت نـام کنند.
او اظهـار داشـت :دانـش آموزانـی کـه یکـی از والدیـن آنهـا دارای مـدرک معتبـر اسـت و دیگـری مـدرک معتبـر
نـدارد ولـی گواهـی والدت دارنـد و تـا بـه حـال در مدرسـه ثبـت نـام نکردهاند هـم میتوانند بـرای تحصیـل اقدام
بـه ثبـت نـام کنند.
وی گفـت :سـایر دانـش آمـوزان نیـز طبـق مـواردی کـه در شـیوه نامـه ارائـه شـده اگـر بـه اداره کل امـور اتبـاع
خارجـی اسـتانداری فـارس مراجعـه کننـد و تقاضـا ارائـه دهنـد پـس از بررسـی پرونـده آنهـا بررسـی و اقـدام الزم
انجـام خواهد شـد.
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دانشآموزان افغان فاقد مدرک اقامتی در مدارس فارس ثبتنام میشوند
مدیــرکل امور اتبــاع و مهاجرین خارجی اســتانداری فارس گفــت :دانش آموزان
افغانستانی که بدون داشتن مدرک اقامتی معتبر در استان فارس ...

در دوران کرونایی هیچ حمایتی نشدیم
رئيس اتحاديه صنف رســتوران ها و سفره خانه هاى سنتى شيراز گفت :اين اتحاديه
يكى از اتحاديه هاى فعال در سطح شيراز با زير ...

در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد:

ساخت شهرک صنعتی خصوصی شیراز این هفته شروع میشود
مهر:اسـتاندار فـارس گفـت :زمانـی می تـوان بـه چرخـه اقتصـادی پویـا در
اسـتان فـارس دسـت یافـت کـه تجـارت بیـن الملـل در جامعـه وجـود داشـته
باشد.
عنایـت اللـه رحیمی ظهـر یکشـنبه در جلسـه شـورای گفتوگـوی دولـت و
بخـش خصوصـی ضمـن تشـکر از صبـوری صنعتگـران ،کارآفرینـان و تولیـد
کننـدگان کـه در ایـام سـخت اقتصـادی و کرونـا جانانـه پـای کار بودنـد و بـا
سـیلی صـورت خـود را سـرخ نگه داشـتند ،گفـت :مـا در برخی قوانیـن موجود
مشـکل داریـم .بعـد از آن در اجـرا و نظـارت بـر قوانیـن نیـز مشـکل داریـم.
وی دلیـل بسـیاری از عـدم تحقـق بودجههـای سـال جـاری را تحریمهـا
دانسـت و گفـت :مقـرر بـود بیـش از  ٤٠درصـد از درآمدهـا از نفـت و صادرات
و مالیـات کسـب شـود اما محقق نشـد .چرخـه اصلـی و موتور محرکـه اقتصاد
ایـران تاکنـون نفـت بـوده کـه امیدواریـم پـس از ایـن تغییـر پیداکنـد.
وی در ادامـه افـزود :انباشـت سـرمایه یـا از طریـق تولیـد داخلـی یـا
سـرمایه گذاری خارجـی فراهـم میشـود کـه در سـرمایه گـذاری خارجـی بـه
دلیـل مشـکل قوانیـن و زیـاده خواهـی ظالمیـن سـرمایه گذاری حاصل نشـده
اسـت ،تعـارض قوانیـن و وضعیت جنگـی اقتصادی موجود تبعاتـی را به همراه
دارد کـه قسـمتهایی از آن مشـمول مشـکالت امـروز ما میشـود و امیدواریم
آینـدگان تصمیماتـی بگیرنـد کـه معضلات حـل شـود.
اسـتاندار فـارس گفـت :رونـق اقتصـادی زمانـی میسـر میشـود کـه تولیـد در
سـطح بیـن المللـی در گـردش باشـد.
رحیمی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه تکنولـوژی روز دنیـا بـه هـر دلیلـی بـه مـا
داده نشـده اسـت ،افـزود :بـا توجه به سـودهای بانکـی ما بعید اسـت که تولید
صنعتـی بـاالی  ۲۵تـا  ۳۰درصد سـود داشـته باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتانها تنهـا اختیـار انتقـال و توزیـع بـرق از نیـروگاه را به
عهـده دارنـد و تولیـد بـرق بـه عهـده خـود نیروگاههاسـت ،اضافـه کـرد :تاکیـد
ً
مـا ایـن اسـت که خاموشـیها طبق جـدول زمانبنـدی صـورت گیـرد و حتما با
نماینـده آگاه صنعتگـران اسـتان جلسـات برگـزار و حتـی المقـدور رعایت حال
آنهـا مدنظر داشـته باشـید.
سیاست های تامین اجتماعی در مقابل تولید تغییر نکرده است
شـیراز -رئیـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی اسـتان فـارس
گفـت :سیاسـت های تامیـن اجتماعـی در قبـال تولیـد و صنعـت گـر تغییـر
نکـرده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،جمال رازقـی ظهر یکشـنبه در شـورای گفتوگوی
دولـت و بخـش خصوصـی بیـان کـرد :در قانـون برنامـه پنجـم بـود کـه تأمین
اجتماعـی قـرار بـود تغییـر کنـد ولـی بـه علـت اینکـه یـک نفـر تعییـن کننـده
سیاسـتهای وزارت کار در تمـام دولتهـا بـوده اسـت و الحمداللـه در مجلس
نیـز تشـریف ندارنـد ایـن اتفـاق نیفتاد.
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رئيـس اتحاديـه صنـف رسـتوران ها و سـفره خانه هـاى سـنتى شـيراز گفـت :ايـن اتحاديـه يكـى از اتحاديه هـاى
فعـال در سـطح شـيراز بـا زيـر مجموعه  ١٦رسـته و يك هـزار و  ٢٥٠عضو مى باشـد كه  ٨٠٠عضـو داراى پروانه
كسـب و  ٤٥٠هـم درحـال صـدور مجوز مى باشـند.
كـوروش صالحـى ديـروز در نشسـت خبـرى بـا خبرنـگاران در شـيراز بـا بيـان اينكـه از تعـداد هـزار واحـد صنفـى
حداقـل بيـن پنـج تـا ده نفر مشـغول بكار هسـتند ،اضافه كرد :با توجه به سـاختار شـهر شـيراز و توريسـت پذيرى
ايـن واحدهـا جهـت توسـعه اشـتغال مؤثـر بـوده كـه متأسـفانه بـا توجه بـه شـيوع بيمـارى كرونا تعـداد زيـادى از
واحدهـاى در حـال تعطيل شـدن اسـت.
وى بـا تأكيـد بـر اينكـه طـى يك سـال و نيم گذشـته هيچ كمكى بـه ايـن اتحاديه نظيـر بخشـودگى هاى مالياتى
و بيمـه اى از سـوى دولـت انجـام نشـده اسـت ،ادامـه داد :وزيـر بهداشـت چنـد روز پيـش گفتـه رسـتوران ها
محـل شـيوع كرونـا هسـتنددر حاليكـه اينگونـه نبـوده و بيشـترين رعايـت شـيوه نامه هـاى بهداشـتى از سـوى
رسـتوران ها انجـام مـى شـود بـا ايـن حـال متأسـفانه نـه تنهـا حمايتـى صـورت نمى گيـرد بلكـه مورد بـى مهرى
نيـز قـرار مـى گيريم.
صالحـى افـزود :در چنـد روز گذشـته تعـداد  ٣٥نفـر به دليل ويـروس كرونا در شـيراز فوت كردند كـه تنها پنج نفر
از شـيراز بـوده و بـراى هميـن تعداد اكنـون وضعيت قرمز اعالم مى شـود.
رئيـس اتحاديـه صنـف رسـتوران ها و سـفره خانه هـاى سـنتى شـيراز بـا اشـاره بـه اينكه خواهـش داريم بـا توجه
بـه شـرايط كنونـى بيشـتر از اين فشـار بـه واحدهـاى صنفى مـا وارد نكنند ،خاطر نشـان كـرد :در زمـان تعطيلى
واحدهـا امـكان وصـول چك هـاى تاريخ دار نيسـت.
او در ادامـه مشـكل اساسـى بـراى ايـن اتحاديـه بحـث ارزش افـزوده توصيـف كـرد و افـزود :در هيچ جـاى دنيا
بـراى مـواد غذايـى ارزش افـزوده و ماليـات تعريـف نشـده اسـت اما در كشـور ما بيشـترين فشـار در ايـن رابطه بر
واحدهـاى صنفـى غذايـى اسـت كـه البته براى رسـتوران ها اسـت.
وى افـزود :سـودى كـه بـراى واحدهـاى مـا تعييـن شـده نزديـك بـه  ٢٠درصد بـوده درحاليكه سـود براى سـاير
اصنـاف خيلى بيشـتر تعيين شـده اسـت.
صالحـى گفـت :هـم اكنـون بـه طـور روزانـه نـرخ مـواد غذايـى رشـد مى كنـد اما مـا كه نمـى توانيـم روزانـه نرخ
غـذا را افزايـش دهيم.
وى در ادامـه بـه حضـور صنف رسـتوران ها در مواقع ضـرورى اضافه كـرد :واحدهاى تحت پوشـش اين اتحاديه
در بحـث سـيل  ٩٨و همچنيـن رويدادهـاى ديگر وظايف انسـانى و انقالبى خود را بخوبـى انجام داده اند.
درادامـه قـوى پنجـه معـاون اتحاديـه صنـف رسـتوران ها و سـفره خانه هـاى سـنتى شـيراز نيـز اظهـار داشـت:
واحدهـاى تحـت پوشـش ايـن اتحاديه از دوم اسـفندماه سـال  ٩٨با شـيوع كرونا فـورى تعطيل و اسـتانداردهاى
الزم در رسـتوران ها صـورت گرفـت.
وى افزود :هم اكنون حتى پيشنهاد ورود واكسن براى  ٢٠هزار نفر اعضاى اتحاديه داده شده است.
او بـا بيـان اينكـه هـم اكنـون بيشـتر رسـتوران ها در فضـاى بـاز فعاليـت دارنـد و با حفـظ فاصله اجتماعى سـلف
غـذا مى كننـد ،اضافـه كرد:
بيشـترين زيـان ايـام كرونـای اتحاديـه مـا وارد شـده و متأسـفانه هيـچ نـوع حمايتى هم صـورت نگرفته اسـت در
حاليكـه نزديـك بـه  ٢٠هـزار نفـر نيـروى شـاغل در تاالرهـا و بـاغ داشـته ايـم كـه هـم اكنـون در حـال تعطيلـى
هستند .
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رازقـی بـا تاکیـد بـر اینکه این قانـون مشـکل دارد ،افزود :هر زمـان صحبت از
تغییـرات میشـود؛ دوتـا اتوبـوس از شهرسـتان میآورنـد و جلـوی وزارت کار و
مجلـس خالـی میکننـد و آنهـا را منصـرف میکننـد نمایندگان مجلـس ما باید
ایـن قضیه را جلـو ببرند.
رئیـس اتـاق بازرگانی فـارس در ادامه اضافه کرد :قانـون کار و تأمین اجتماعی
بایـد دچار تغییرات اساسـی شـود .امـا با قانـون کار فعلی هم میشـود کارگران
را در سرنوشـت کارگاه دخیـل کـرد در حـال حاضـر کارگـران و کارفرمایان ما به
نوعـی تعلـق سـازمانی را در حفـظ کارگاههـا در ایـن زمینـه بایـد از خـود نشـان
بدهنـد و افزایـش دهنـد بـا تغییـر روش پرداخـت مـزد میشـود بهـرهوری کار
را بـاال برد.
ساخت شهرک صنعتی خصوصی شیراز این هفته شروع میشود
ایسـنا/فارس مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز اعلام کـرد کـه
پنجشـنبه ایـن هفتـه  ٢٥تیرمـاه کلنـگ شـهرک صنعتـی خصوصـی در ٣٠٠
هکتـار از اراضـی مجـاور منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز کلنـگ زنی میشـود.
نـادر طیبـی یکشـنبه  ٢٠تیرمـاه در جلسـه شـورای گفتوگـوی دولـت و بخش
خصوصـی فـارس بیـان کـرد :افزایـش تعـداد واحدهـای صنعتـی در منطقـه
ویـژه اقتصـادی شـیراز ،یکـی از بحثهـای جدی اسـت کـه تاکنـون به همت
شـرکت توزیـع بـرق مشکالتشـان بـه صورت مـوردی مرتفع شـده اسـت.

او بـا بیـان اینکـه بحـث بـرق موضوعـی جـدی و سـاختاری اسـت ،حجـم
برقـی کـه تاکنـون بیـن متقاضیـان بـرق و شـرکت توزیـع قـرارداد منعقـد شـده
 ٣٠مگا بایـت و حجـم بـرق متقاضیانـی کـه بـه دلیـل عـدم امـکان تامیـن برق
قـرارداد منعقـد نشـده  ١٥مگابایـت اعلام کـرد.
مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز ادامـه داد :دو موضـوع در دسـت
پیگیـری اسـت؛ یکـی مربـوط بـه خـط  ٦٦کیلـووات از پسـت دهنـو تـا منطقـه
ویـژه اسـت کـه اعتبـار  ١٣٠میلیـارد تومانـی نیـاز دارد.
طیبـی خاطرنشـان کـرد :مقرر شـده که از ایـن  ١٣٠میلیارد تومـان ٣٠ ،درصد
را منطقـه ویـژه  ٤٠درصـد را بـرق منطقـهای و  ٣٠درصـد را سـازمان مدیریـت
و برنامـه ریـزی تامیـن کنـد کـه سـهم منطقه ویـژه با گرفتـن پیمانـکار در حال
اجراسـت و بـرای تجهیـز پسـت هـم ،بـرق منطقـهای متعهـد بـه انجـام شـده
است.
او اضافـه کـرد :همچنیـن پسـت  ٢٣٠کیلـو ولـت بـرای تامیـن حـدود ١٨٠
مگابایـت بـرق در دسـتور کار قـرار گرفتـه و برق منطقـهای هم با ایـن موضوع
موافقـت کـرده اسـت.هزینه ایـن پسـت نیـز  ٣٧٠میلیـارد تومـان اسـت.
مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز ادامـه داد :یـک نیـروگاه گازی
در منطقـه ویـژه نیـز بـا ظرفیـت  ١٥مگابایـت فعـال اسـت کـه از ایـن میـزان
 ٧مگابایت آن در حال تولید است.

نماینده فارس در مجلس خبرگان:

شورای ششم به همه مردم خدماترسانی کند
ایرنـا :نماینـده فـارس در مجلـس خبـرگان رهبـری بـا
بیـان اینکـه خدمترسـانی و سـوددهی بـه بنـدگان خـدا
کـه در کالم پیامبـر اکـرم (ص) مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه
اسـت ،خطاب به منتخبان شـورای ششـم شـیراز گفت:
شـما منتخبـان مـردم بایـد طـوری خدمت کنیـد که همه
را پوشـش دهـد و از کار کـردن بـرای گـروه خـاص بایـد
پرهیز شـود.
بنـا بـر گـزارش ارسـالی دفتـر ایـن نماینـده فـارس
در مجلـس خبـرگان رهبـری ،آیـت اللـه علـی اکبـر
کالنتـری در دیـدار بـا منتخبـان ششـمین دوره شـورای
اسالمی شـهر شـیراز افـزود :خدمـت بـه مـردم نوعـی
عبـادت اسـت و همـواره در سـخن وسـیره ائمـه اطهـار
(ع) خدمـت بـه خلـق بـه عنـوان باالتریـن نعمـت از آن
یـاد شـده اسـت.
وی تاکیـد کـرد :کار بـدون صبغـه الهـی بـی ثمر اسـت،
ُبـرد و ارزش کاری مانـدگار اسـت کـه الهـی و خدایـی
باشد.
رئیـس جامعـه اسـاتید حوزه هـای علمیـه فـارس ورود بـه
عرصـه خدمتگـزاری بـه مـردم را عرصه مبارکی دانسـت
و از منتخبـان شـورای ششـم خواسـت تا خدمـت به آحاد
مـردم و شـهروندان،خانواده معظـم شـهدا ،جانبـازان،
ایثارگـران و قشـر مسـتضعف را همـواره مـورد تاکیـد و
توجـه خـود قـرار دهند.
کالنتـری بـا برشـمردن اهـم ویژگی هـای خدمتگـزاران
نظـام اسلامی در جامعـه ،تواضـع و فروتنـی در برابـر
چشم شیشه ای

افـراد جامعـه در خدمـت بـه آنهـا ،سـاده زیسـتی و دوری
از تجملات و تشـریفات را بـه منتخبیـن شـورای ششـم
متذکـر شـد و افـزود :هـر چیـزی کـه در نـگاه مـردم
تجمالت و تشـریفات اسـت را به کلی از آن دوری کنید،
زیـرا کارگـزاران نظـام اسلامی نباید درگیـر ایـن نـوع از
رفتار هـا شـوند.
نماینـده مـردم فـارس در مجلـس خبـرگان رهبـری در
بخـش دیگـری از سـخنان خـود پرهیـز از منـت گـذاری
بـر مـردم را مـورد تاکید قـرار داد و گفت :اگـر برای مردم
کاری کردیـد خوشـحال باشـید ،امـا منـت بـر سـر آن هـا
نگذاریـد زیـرا ایـن وظیفـه شماسـت و از بزرگشـمردن
کارهایتـان نیـز پرهیـز کنید زیـرا منت گذاری ،احسـان را
نابـود می کنـد و بزرگ شـماری نـور حق را از بیـن خواهد
برد.
کالنتـری خطـاب بـه منتخبیـن شـورای ششـم گفـت:
انتظـار تمجیـد مـردم و پاداش نداشـته باشـید و در کارها
و خدمـت کـردن بـه شـهروندان بیـن آنهـا تبعیـض قائل
نباشـید و عدالـت ورزی در خدمـت را همـواره سـر لوحـه
کار خـود قـرار دهیـد و بـه ایـن نکته توجه داشـته باشـید
کـه دراحتـرام گذاری و برخـورد با ارباب رجـوع این نکات
دائمـا رعایـت گردد.
وی تاکیـد کـرد :محکـم کاری در امور و انجـام کار برای
نسـل فعلـی و حتی برای نسـلهای بعد را مورد در دسـتور
ً
کار قـرار دهید ،معمـوال در کارهای فرهنگـی متولی زیاد
ً
داریـم امـا متولـی واحـد نداریـم ،از ایـن رو عمدتـا شـاهد

انجـام کارهای سـطحی و مقطعی هسـتیم.
کالنتـری از اعضـای منتخـب شـورای ششـم خواسـت
در انجـام فعالیت هـای فرهنگـی همـواره ،نیـاز جامعـه،
مشـورت ،مطالعـه ،اخـذ نظـرات کارشناسـی و اثرگـذاری
را مـد نظـر قـرار دهنـد تـا شـاهد اثـرات فراگیر ایـن گونه
اقدامـات در شـهر باشـیم.
نماینـده مـردم فـارس در مجلـس خبرگان رهبـری انجام
کارهـا برپایـه قـرار گرفتن مسـجد عنوان محـور اقدامات
در راسـتای مانـدگاری را مـورد تاکیـد جـدی قـرار داد و
افـزود :احیـای طـرح مسـجد محـوری در شـهرداری
و شـورای شـهر امـری ضروریسـت و در ایـن میـان بـا
مشـورت ائمـه جماعـات مسـاجد و هماهنگـی  ،همدلی
و شـعار واحـد می تـوان شـاهد انجـام اقدامـات فرهنگـی
مانـدگار در شـیراز بعنـوان سـومین حـرم اهـل بیـت (ع)
بود.
عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری افـزود  :اهتمـام ویژه به
حفاظـت از بیـت المـال و حـق الناس بسـیار مهم اسـت
و همـواره بـه ایـن موضـوع توجـه ویژه داشـته باشـید زیرا
همـه مـا در روز قیامـت بایـد پاسـخگوی در بیـت المـال
کـه متعلـق بـه آحـاد مـردم اسـت باشـیم و از ایـن رو در
تامیـن اعتبـارات و هزینه کردن آن خیلی مراقب باشـید.
کالنتـری وحـدت را الزمـه کار منتخبـان شـورای ششـم
دانسـت و بیـان داشـت :وحـدت را سـر لوحـه کار خـود
قـرار دهیـد زیـرا آنچـه کـه کارهـا را مختـل می کنـد عدم
وحـدت اسـت و بـرای اینکـه امیدهـای مـردم احیا شـود

بافت تاریخی فرهنگی،تهدید یا فرصت؟!

و کارهـا و وظایـف محولـه معطـل نمانـد و بـه سـرانجام
برسـد لـزوم رعایت وحـدت و همدلی بیـن اعضا ضروری
است.
شـورای اسالمی شـهر شـیراز  ۱۳عضـو اصلـی و هشـت
عضـو علـی البـدل دارد کـه در جریـان انتخابـات ۲۸
خـرداد  ۱۴۰۰بـه ترتیـب محمدتقـی تـذروی ،سـید
ابراهیـم حسـینی ،مهـدی طاهـری ،غالمعلـی ترابـی،
سـید احسـان اصنافـی ،محمدحسـن اسـدی ،علـی رضا
اسـکندری ،رضـا محمدیـان ،مهـدی نصیـری قرقانـی،
علـی اکبـر سـلطانی ،محمـد فـرخ زاده ،مسـعود زارعـی
و افسـانه خواسـت خدایـی از فهرسـتهای انتخاباتـی
اصولگرایـان بـه عنـوان منتخبـان اصلی انتخاب شـدند.
از منتخبـان اصلی شـورای اسالمی شـهر شـیراز ،محمد
حسـن اسـدی ،رضـا محمدیـان و محمـد فـرخ زاده از
فهرسـت انتخاباتـی بـا عنـوان شـورای متخصصیـن
انقالبـی و بـه اختصـار "شـما" ( بـا شـعار مـن انقالبیام)
بـه شـورای ششـم راه یافتنـد .سـایر منتخبـان دوره آتـی
شـورای شـهر شـیراز از فهرسـت اصلـی اصولگرایـان و
لیسـت مشترک شـورای ائتالف (شانا) و شـورای وحدت
نیروهـای انقلاب حائـز اکثریـت آرا شـدند.
همچنیـن ،سـیده مریـم حسـینی ،محمدرضا هاجـری،
مصطفـی کیانـی رحیمـی ،غالمحسـین اسـکندری،
ابراهیـم کمالـی دشـت ارژنـه ،محمـود رضـا طالبـان،
محمـود صفایـی و سـعیده قـادری نیـز هشـت عضو علی
البـدل شـورای ششـم کالنشـهر شـیراز هسـتند.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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پایش عوارض احتمالی واکسیناسیون کرونا در شیراز
به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ،سامانه
مردمی پایش عوارض احتمالی واکسن های کرونا از ...

فارس
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سال بیست و ششم شماره 7240

کرونا دوران کودکی را هم بلعید
وارد موج پنجم کرونا شــدهایم و این دومین تابستانی است که با بحران همهگیری
این ویروس دست و پنجه نرم میکنیم ...

آغاز واکسیناسیون گروه سنی باالی  ۶۷سال در فارس
عصرمردم:
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی
شـیراز ،بـا اعلام آخریـن وضعیـت کرونـا ویـروس در اسـتان فـارس ،از
بهبـودی  ۲۷۵هـزار و  ۱۹۰بیمـار در اسـتان از ابتـدای شـیوع تـا دیـروز
بیسـتم تیـر خبـر داد.
«عبدالرسـول همتـی» با اعلام آخرین آمارهـای مربوط بـه کروناویروس
در اسـتودیو سلامت فـارس بیـان کـرد :در طـول بحـران بیمـاری کووید
 ،۱۹در مجمـوع بیـش از یـک میلیـون و  ۱۱۷هـزار تسـت تشـخیصی
شـامل تسـت مولکولـی یـا  PCRو تسـت سـریع در فـارس انجـام شـده
اسـت کـه از ایـن تعداد ۹۹۹ ،هـزار و  ۹۳۷تسـت تشـخیصی مولکولی در
آزمایشـگاه های اسـتان تهیـه شـده و بـا بررسـی نمونه هـای انجام شـده،
 ۲۸۷هـزار و  ۲۶۲بیمـار مثبـت قطعـی شناسـایی شـده اسـت؛ همچنیـن
از ابتـدای آغـاز طرح شـهید «حاج قاسـم سـلیمانی» تا دیـروز ۱۱۷ ،هزار
و  ۳۷۱مـورد تسـت سـریع انجـام شـده کـه از ایـن تعـداد  ۱۹هـزار و ۳۹۱
بیمـار مثبـت شناسـایی شـده اسـت و در مجمـوع از ابتـدا تـا دیـروز۳۰۶ ،
هـزار و  ۶۵۳بیمـار مبتلا بـه کووید  ۱۹در اسـتان فارس شناسـایی شـده
ایرنـا :وارد مـوج پنجـم کرونـا شـدهایم و ایـن دومیـن
تابسـتانی اسـت کـه بـا بحـران همهگیـری ایـن ویـروس
دسـت و پنجـه نـرم میکنیـم .بحرانی که سـایه سـنگین
خـود را بـر زندگـی پـر نشـاط کـودکان افکنده و سـبک و
روال متـداول زندگـی آنهـا را زیـر و رو کـرده اسـت.
دوران کودکـی هـر شـخص همچـون ریشـه اوسـت و
کـودک همـان نهـال شـکننده و تازه رسـته ای اسـت که
ریشـه هایش را در دل زندگـی می دوانـد تـا رشـد کند ،قد
بکشـد و زندگـی را بـا تمـام زیباییهـا و دشـواری هایش
تجربـه کند.
دوران کودکـی موسـم شـادمانی های بـی سـبب،
خندیدن هـای از تـه دل و رویارویـی بـا تجـارب
شـگفت انگیـز زندگـی اسـت .دورانـی کـه ایـن روزهـا
معنـای پیشـین و قدیمی خـود را از دسـت داده و معنـای
جدیـدی پیـدا کـرده اسـت.
موج هـای کرونـا یکـی پـس از دیگـری از راه می رسـند و
بـا هـر بـار جهـش ،سـیمای زندگـی کـودکان را دگرگـون
و دسـتخوش تغییـرات و محدودیت هـای سـفت و
سـختی می کننـد .خیـز پنجم کرونـا در گرمای تابسـتان
و تعطیلـی اماکـن تفریحـی ،بـار دیگـر کـودکان را
خانـه نشـین کـرده اسـت .در خانـه مانـدن و دوری از
اجتمـاع آن هـم زمانـی کـه کـودکان در سـن رشـد و
تکامـل قـرار دارنـد ،سـبک زندگـی و شـادی های آنها را
به شـدت تحت الشـعاع قرار داده و پیامدهای جسـمانی
و روانشـناختی جبـران ناپذیری را برای کـودکان به دنبال
داشـته اسـت .یکـی از تحوالتـی کـه کرونـا در زندگـی
کـودکان ایجـاد کـرده ،تغییر در نـوع بازی هـای کودکان
است.
تغییـر نـوع بازی هـای کـودکان در تابسـتان
کرونایـی
همـه کـودکان از بـازی لـذت می برنـد و دنیـای کـودکان
بـدون بـازی معنـا و مفهومی نـدارد .امـا کرونـا نـوع
بازی هـای کودکانـه را تغییـر داد .ایـن روزهـا انجـام
بازی هـای رایانـه ای و آنالیـن به بخش جدایـی ناپذیری
از زندگـی کـودکان و نوجوانـان تبدیل شـده و هم نشـینی
کـودکان بـا این نـوع بازی هـا والدیـن را با چالشـی جدی
روبـه رو کـرده اسـت .هرچنـد تـا پیـش از شـیوع کرونـا
نیـز یکـی از نگرانی هـا و دغدغه هـای والدیـن بـا توجـه
بـه گسـترش آپارتمـان نشـینی ،سـرگرم کـردن کـودکان
در خانه هـای نـه چنـدان بـزرگ بـود امـا اپیدمی کرونـا
ایـن دغدغه هـا را دوچنـدان کـرد .ایـن روزهـا زیـر سـایه
سـنگین کرونـا و همچنیـن حضـور بیـش از انـدازه در
فضـای مجـازی ،کـودکان دیگـر تمایـل چندانـی بـه
اسـتفاده از اسـباب بـازی ندارنـد.
یـک فروشـنده اسـباب بـازی در شـیراز معتقـد اسـت که
تعطیلی شـهربازی ،اسـتخرها و کالس های آموزشی در
دوران کرونـا هـم نتوانسـت بـازار اسـباب بـازی را رونـق
بدهـد و هنـوز هـم بسـیاری از والدیـن بـرای پـر کـردن
اوقـات فراغـت کـودکان خـود اقـدام بـه خریـد موبایـل
یـا تبلـت و نصـب بازی هـای آنالیـن بـر روی موبایـل
فرزندانشـان می کننـد کـه ایـن کار می توانـد پیامدهـای
جبـران ناپذیـری را برای کودکان به دنبال داشـته باشـد.
عبدالمحمـد شـرقی در مصاحبـه بـا ایرنـا بـا بیـان اینکـه
امـروزه اسـباب بـازی طرفـدار چندانـی نـدارد ،اظهـار
کـرد :متأسـفانه زندگـی ماشـینی و شـاغل بـودن مـادر و
پـدر و نگرانـی آنهـا برای فراهـم کردن رفاه فرزندانشـان،
حوصلـه و صبـر والدیـن را کـم کـرده اسـت و برخـی از
والدیـن حوصلـه ای بـرای وقـت گذرانی با فرزنـدان خود
ندارنـد و بـا تهیـه موبایـل یـا تبلت سـعی می کننـد اوقات
فراغـت کـودکان را پـر کننـد .همیـن مسـئله موجـب
شـده بازی هـای آنالیـن بیشـتر وقـت کـودکان و حتـی
نوجوانـان را بـه خـود اختصـاص دهـد.
وی ادامـه داد :کـودکان بـه جـای سـرگرم شـدن بـا
اسـباب بـازی وقـت خـود را بـا انجـام بازی هـای آنالیـن
می گذراننـد .ایـن در حالـی اسـت کـه بازی هـای آنالین
خطرنـاک تریـن و مخـرب تریـن آسـیب ها را بـرای
کـودکان و نوجوانـان بـه دنبـال دارد.
شـرقی افـزود :بـدون شـک اثـرات مخـرب بازی هـای
آنالیـن را در آینـده مشـاهده خواهیـم کـرد .لـذا بایـد آثار
مخـرب و جبـران ناپذیـر ایـن بازی هـا را جـدی بگیریـم.
وی بیـان داشـت :آگاهـی والدیـن از تأثیـرات منفـی
بازی هـای آنالیـن و شـناخت آنهـا نسـبت بـه انـواع
مختلـف اسـباب بازی هـا بـه آنهـا کمـک خواهـد کـرد
بـرای اوقـات تفریـح و بـازی کـودکان خـود برنامـه ریزی
بهتـر و سـازنده تـری داشـته باشـند.
ایـن فعـال صنفـی عنـوان کـرد :در حـال حاضـر کـه
کرونـا موجـب تعطیلـی مهدهـای کودک و مدارس شـده
اسـت ،اسـباب بـازی آموزشـی می توانـد نقـش مهمی در
پـر کـردن اوقـات فراغت کودکان داشـته باشـد .اسـباب
بازی هـای آموزشـی ،علاوه بـر اینکـه سـرگرم کننـده
هسـتند ،یادگیـری را لـذت بخش و کودکان را تشـویق به
برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران می کننـد.
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است.
او مجمـوع بیمـاران مثبـت و مشـکوک دارای عالیـم کـه تـا دیـروز در
بیمارسـتان های اسـتان بسـتری بودنـد را نیز هـزار و  ۷۵۲نفـر اعالم کرد
و افـزود :از ایـن تعـداد ۱۷۱ ،بیمـار بـه دلیل وخامت شـرایط جسـمی ،در
بخش هـای  ،ICUمراقبت هـای ویـژه درمانـی دریافـت می کننـد.
ایـن مقـام مسـوول در دانشـگاه در ادامـه بـا اعلام جـان باختـن یـازده
هـم اسـتانی دیگـر در اثـر ایـن بیمـاری طـی روز یکشـنبه ،مجمـوع جـان
باختـگان ناشـی از کوویـد  ۱۹از ابتـدای شـیوع بیمـاری تـا دیـروز را چهار
هـزار و  ۸۸۹نفـر اعلام کرد.
معـاون بهداشـت دانشـگاه بیـان کـرد :بـا توجـه بـه آغـاز مجـدد
واکسیناسـیون گروه هـای سـنی مختلـف بـه ویـژه گروه سـنی بـاالی ۶۷
سـال ،تیم هـای اجـرای واکسیناسـیون در دو پایـگاه خودرویـی واقـع در
بولـوار حسـینی الهاشـمی (پارک کوهسـتانی دراک) و ورزشـگاه پـارس
واقـع در شـهرک میانـرود طـی دو نوبـت کاری صبح هـا از سـاعت  ۶تـا
 ۱۰صبـح و عصرهـا از سـاعت  ۱۸عصر تا  ۲۲شـب ،پذیرای شـهروندانی
هسـتند کـه پیامـک نوبـت دهـی دریافـت کـرده انـد.

آغاز واکسیناسیون گروه سنی باالی  ۶۷سال در فارس
معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ،با اعالم
آخرین وضعیت کرونا ویروس در استان فارس ...

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطرح کرد:

پایش عوارض احتمالی واکسیناسیون کرونا در شیراز
عصرمردم:
بـه گفتـه معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز ،سـامانه مردمی پایـش
عـوارض احتمالـی واکسـن های کرونـا از ابتـدای اردیبهشـت سـال جـاری بـر اسـاس مصوبـه سـتاد مدیریـت
کوویـد ۱۹در دانشـگاه ،بـا شـماره تلفـن  ۳۳۸۸انجـام می شـود.
«اورنـگ ایالمـی» گفـت :واکسیناسـیون ماننـد هـر تدبیـر پزشـکی دیگـر ،همـواره میتوانـد بـا عـوارض جانبـی
همـراه باشـد و بـر همیـن اسـاس ،عـوارض جانبـی واکسـن های کرونا بـه طور مـداوم پایـش و ارزیابی می شـود.
او افزود :از ابتدای اردیبهشـت سـال جاری تا کنون بیش از  ۵۰هزار مشـاوره تلفنی در خصوص واکسیناسـیون
و عـوارض احتمالـی بـا همـکاری مرکز پایـش مراقبت های درمانـی MCMCدانشـگاه ،دفتر خدمات پرسـتاری
دانشـگاه و معاونت بهداشـت دانشـگاه به صورت شـبانه روزی انجام شـده است.
ایالمی ادامـه داد :در همیـن راسـتا بـرای پایـش بیمـاران بسـتری مشـکوک بـه عـوارض واکسیناسـیون نیـز،
مراقبت هـا و پیگیری هـای الزم تـا تعییـن تکلیـف قطعـی از سـوی کارشناسـان ایـن سـامانه انجـام می شـود.
ایـن مقـام مسـوول در دانشـگاه بـا اشـاره بـه اینکـه از نزدیـک بـه  ۵۰۰هـزار دوز واکسـن تزریـق شـده تاکنـون
اطالعـات ۶۸مـورد بیمـار بـا سـابقه تزریـق واکسیناسـیون و مشـکوک بـه عـوارض واکسیناسـیون در ایـن
سـامانه ثبـت شـده اسـت ،اظهـار داشـت :مراحـل اجرایـی تشـخیص و درمـان ایـن بیمـاران نیـز مرحلـه بـه
مرحلـه از سـوی کارشناسـان بررسـی و داده هـای بـه دسـت آمـده بـه وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشـکی
ارسال می شود.

کرونا دوران کودکی را هم بلعید
شـرقی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر قـدرت خریـد
مـردم پاییـن آمـده اسـت و اسـباب بـازی در سـبد خریـد
خانواده هـا جایـی نـدارد ،اضافـه کـرد :هرچنـد کـه
گسـترش کرونـا و تعطیلـی شـهربازی ها و پارک هـای
عمومـی در زمـان قرنطینـه باعـث شـد خانواده هـا تـا
حـدودی بـه خریـد اسـباب بـازی روی بیاورنـد امـا هنـوز
هـم شـرایط کاری بـرای صنـف مـا ایـده آل نیسـت.
افزایـش بـی رویـه قیمـت اسـباب بازی هـا در طـول ایـن
مـدت موجب شـد کـه خانواده ها به سـمت خرید اسـباب
بازی هایـی برونـد کـه قیمـت باالیـی ندارنـد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـه مقایسـه
بازی هـای سـنتی بـا مـدرن پرداخت و گفت :در گذشـته
بازی هـای سـنتی و گروهـی میان کودکان رواج داشـت.
اکثـر ایـن نـوع بازی هـا در برگیرنـده فکـر و اندیشـه
بودنـد و بـه بـاال رفتـن قـدرت خالقیـت کـودکان کمـک
می کردنـد .ایـن در حالـی اسـت کـه بیشـتر بازی هـای
مـدرن کـه در بسـتر مجـازی انجـام می شـوند روحیـه
خشـونت طلبـی در کـودکان را تقویـت می کننـد.
وی بیـان داشـت :بـا توجـه بـه اینکـه فصـل تابسـتان
اسـت والدیـن بایـد بیـش از هـر زمـان دیگری بـه اوقات
فراغـت بچه هـا اهمیـت بدهنـد و شـرایط مطلوبـی را
بـرای پرکـردن اوقـات فراغـت آنهـا فراهـم کننـد.
اوقـات فراغـت مجـازی کـودکان در بحبوحـه
کرونـا
امـروزه بخـش عمـده ای از وقـت کـودکان و نوجوانان به
ویـژه در فصل تابسـتان به اوقات فراغـت اختصاص پیدا
می کنـد و کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان
یکـی از مهمتریـن متولیـان فرهنگـی و هنـری به شـمار
مـی رود کـه نقـش مهمی در برگـزاری برنامه هـای متنوع
و متعـدد بـرای ایـن گروه هـای سـنی در ایـام تابسـتان
دارد .هرچنـد کـه کرونـا این بخـش را هم مانند بسـیاری
حوزه هـای دیگـر بـی نصیب نگذاشـته اسـت.
بـه گفتـه مدیـر کل کانـون پـرورش فکـری کـودکان و
نوجوانـان اسـتان فـارس ،بیـش از یـک سـال اسـت کـه
شـیوع بیمـاری کرونـا تغییر و تحوالت قابـل توجهی را در
فعالیت هـای کانـون ایجـاد کـرده اسـت ،بـه طـوری کـه
عمـده فعالیت هـای کانـون در شـرایط کنونـی به صورت
مجـازی دنبـال می شـود.
سـعیدرضا کامرانـی بـا بیـان اینکـه فعالیت هـای کانـون
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان اسـتان فـارس در
دوران کرونـا تعطیـل نشـده اسـت ،گفـت :در فصـل
تابسـتان برنامهریـزی بـرای اوقـات فراغـت کـودکان
و نوجوانـان ضـرورت پیـدا می کنـد .لـذا در ایـن فصـل
فعالیت هـای کانـون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان
در سـطح گسـترده ای انجـام می شـود.
وی از برگزاری  ۱۵۰کارگاه آموزشی به صورت تخصصی
در سـطح اسـتان فـارس سـخن گفـت و عنـوان کـرد:
ایـن کارگاه هـا بـا حضـور مربیـان توانمنـد و بـا تجربه ای
در حـال برگـزاری اسـت .همچنیـن کانـون پـرورش
فکـری کـودکان و نوجوانـان اسـتان فـارس اقـدام بـه
برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی بـه صـورت عمومی کرده
اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد :البتـه بـرای انجـام برخی
از برنامه هـا ماننـد اجـرای سـرود ،نمایـش و دیگـر
فعالیت هـای گروهـی نیـاز بـه حضـور فیزیکـی کـودکان
و نوجوانـان داریـم .بنابرایـن انجـام ایـن نـوع فعالیت هـا
پـس از شـیوع کرونـا کمرنـگ تر شـده اسـت اما مـا تمام
تلاش خـود را بـه کار گرفتیـم کـه مانع از متوقف شـدن
دیگـر فعالیت هـای کانـون در دوران قرنطینـه شـویم.
وی اضافـه کـرد :هریـک از مراکـز کانـون کـه عالقـه
منـد بـه برگـزاری کالس ها بـه صورت حضوری هسـتند
می تواننـد بـا توجـه بـه وضعیـت کرونـا در شهرسـتان
و بـا رعایـت کامـل پروتکل هـای بهداشـتی و حفـظ
فاصلـه گـذاری اجتماعـی اقدام بـه برگـزاری کارگاه های
آموزشـی بـه صـورت حضـوری کننـد.
کامرانـی بـا بیـان اینکه فضـای مجازی فرصـت جدیدی
بـرای انجـام فعالیت هـای کانـون ایجـاد کـرده اسـت،
گفـت :برگـزاری برخـی از کارگاه هـا بـه صـورت مجـازی
بسـتری فراهـم کـرد کـه بـا کاهش اتلاف وقـت و پایین
آمـدن هزینه هـا بتوانیـم ایـن دوره هـای آموزشـی را بـه
صـورت همزمـان بـرای اکثـر شهرسـتان ها حتـی دور
افتـاده تریـن مناطـق اسـتان برگـزار کنیـم .ایـن اتفـاق
خـوب افـق تـازه ای را پیـش روی مـا گشـود و باعث شـد
کـه تصمیـم بگیریـم در دوران پسـاکرونا هـم بخشـی از
فعالیت هـای کانـون را از طریـق فضـای مجـازی ادامـه
بدهیم.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـه تهدیـدات و
آسـیب های فضـای مجـازی بـرای کـودکان اشـاره کـرد

و گفـت :متأسـفانه امـروزه کـودکان در چهاردیـواری
آپارتمان هـا گرفتـار شـده انـد و این مسـئله موجبات عدم
تحـرک و جنـب و جـوش آنهـا را فراهـم کـرده اسـت.
کامرانـی ادامـه داد :زندگـی آپارتمـان نشـینی باعث شـد
کـه کـودکان بـه اینترنـت و بازی هـای آنالیـن رو بیاورنـد
و شـیوع بیمـاری کرونـا بـه این مشـکالت دامـن زد .این
در حالـی اسـت کـه فضای مجـازی قابل کنترل نیسـت.
او ادامـه داد  :موبایـل دریچـه ای اسـت کـه دنیـای
فریبنده ای را به سـوی کودکان می گشـاید و با اسـتفاده
خـارج از محـدوده می توانـد مشـکالت بزرگـی را بـرای
خانواده هـا ایجـاد کنـد .هرچنـد کـه اسـتفاده صحیـح از
شـبکه های اجتماعـی فرصت هـای خوبـی را هـم بـرای
مـا بـه ارمغـان خواهـد آورد.
وی افـزود :بـدون شـک بازی هایـی کـه ترویـج دهنـده
خشـونت و بـی اخالقـی در جامعـه هسـتند ،مـورد تأییـد
کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان نیسـتند.
کامرانـی بیـان داشـت :دلیـل روی آوردن کـودکان ما به
بازی هـای آنالیـن ایـن اسـت که ایـن نوع بازی هـا برای
آنهـا جذاب اسـت .هرچنـد اکثر ایـن بازی ها بـا فرهنگ
مـا همخوانـی ندارنـد اما بایـد بپذیریـم کـه تولیدکنندگان
ایـن نـوع بازی هـا توانسـته انـد بـرای کـودکان ایجـاد
جذابیـت کننـد .لـذا مـا نیز بـه عنـوان متولیـان فرهنگی
بایـد بتوانیـم بـرای کـودکان و نوجوانان سـرزمین مان به
تولیـد محتـوا بپردازیم.

چربـی و مـواد قنـدی منجـر بـه ذخیـره سـازی چربـی
اضافـه در بـدن و در نتیجـه چاقـی می شـوند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه شـیراز در مصاحبـه بـا ایرنـا اضافـه
کـرد :بـه هم ریختگی سـاعات خواب کـودکان و کاهش
کیفیـت خـواب آنهـا در دوران کرونـا نیـز می توانـد باعـث
عـوارض مزمنـی ماننـد ضعیـف شـدن سیسـتم ایمنـی
بدن و حتی چاقی شـود .متأسـفانه بسـیاری از والدین به
جـای نظـم دهی بـه خـواب نوجوانـان و کـودکان در ایام
کرونـا ،خودشـان نیـز برنامـه منظمی بـرای زمـان خواب
در ایـن دوران ندارنـد.
وی گفـت :یکـی از پیشـنهادهای کارشناسـان در دوران
کرونـا بـرای مقابلـه بـا ایـن بیمـاری انجـام فعالیت هـای
ورزشـی اسـت امـا به اعتقـاد من بـرای تشـویق و ترغیب
مـردم بـه انجـام فعالیت هـای بدنـی نبایـد از واژه ورزش
اسـتفاده کنیـم .بلکـه بایـد بـه آنهـا توصیـه کنیـم کـه
در دوران کرونـا بـه انجـام فعالیت هـای فیزیکـی روی
بیاورند.
رحیمی بیـان داشـت :بـه تصـور اکثر مـردم ورزش کردن
بـه معنـای رفتـن بـه باشـگاه ها و فعالیـت در رشـته های
مختلـف ورزشـی اسـت .بنابرایـن بهتر اسـت از اصطالح
فعالیـت فیزیکی اسـتفاده کنیم.
او افـزود :فعالیـت فیزیکـی شـامل فعالیت هـای معمول
روزمـره مثـل غـذا پختـن ،خریـد کـردن ،باالرفتـن
یـا پاییـن آمـدن از پله هـا ،طنـاب زدن ،پیـاده روی و

وی بـا اعتقـاد بـه اینکـه فعالیت هـای فرهنگـی بـا ابالغ
بخشـنامه و بایـد و نبایدهای مسـئولین انجام نمی شـود،
گفـت :عوامـل مؤثـر بـر کـم کاری نویسـندگان در حـوزه
کـودک و نوجـوان ،پاییـن آمـدن سـطح کمـی و کیفـی
کتاب هـای مربـوط بـه حوزه کـودکان و نوجوانـان و عدم
تولیـد فیلم هـای خـوب باید شناسـایی و آسـیب شناسـی
شـود .مـا بـرای بهتـر شـدن شـرایط فرهنگـی کشـور در
حـوزه کـودکان و نوجوانـان نیـاز بـه سـرمایه گـذاری
بیشـتری در ایـن حـوزه داریـم و بایـد بتوانیـم جامعـه را با
فرهنـگ وران و افـراد فعـال در ایـن عرصـه آشـنا کنیـم.
آسـیب های جسـمی و افزایـش وزن کـودکان در تب داغ
کرونا
امـا خانـه نشـینی کـودکان یـک روی دیگـر هـم دارد که
بسـیاری از والدیـن ،از آن غافـل شـدهاند .کـم تحرکـی و
در خانـه مانـدن اجبـاری کـودکان در ایام کرونـا آنها را در
معـرض ابتلا بـه چاقـی و اضافـه وزن قـرار داده اسـت.
اغلـب کـودکان بـه جـای بازی هـای فیزیکـی ،اوقـات
خـود را بـا سـاعت ها نشسـتن در پـای تلویزیونیـا انجام
بازی هـای آنالیـن و مصـرف تنقلات سـپری میکننـد.
یکجـا نشـینی و مصـرف تنقلات و خوراکیهایـی کـه
دارای کالریهـای باالیـی هسـتند ،موجـب بـروز اضافه
وزن در اکثـر کـودکان شـده اسـت.
بـه گفته یـک متخصص تغذیـه ،کرونا در الگـوی غذایی
کـودکان ،سـبک زندگـی و فعالیت هـای بدنی آنهـا تغییر
ایجـاد کـرد و باعث شـد که کـودکان در معـرض چاقی و
اضافـه وزن قـرار بگیرند.
اسـکندر رحیمی بـا بیـان اینکـه اضافـه وزن و چاقـی
کـودکان در دوران کرونـا بـه یـک مشـکل برای سلامت
عمومی آنهـا تبدیـل شـده اسـت ،اظهـار کـرد :پـس از
شـیوع بیمـاری کرونـا بچه ها ناگهان خانه نشـین شـدند
و در خانـه مانـدن باعـث تغییـر الگـوی غذایـی آنها شـد.
در واقـع عـدم تحـرک و تغییـر الگـوی غذایـی کـودکان
در دوران کرونـا برخـی از والدیـن را بـا مشـکالت زیـادی
مواجـه کرد.
وی ادامـه داد :احتمـال پرخـوری کـودکان در هنـگام
تماشـای تلویزیـون و انجـام بازی هـای آنالیـن بیشـتر
اسـت و در ایـن زمـان ،کـودکان تمایل زیـادی به خوردن
تنقلات ناسـالم و چـاق کننـده ماننـد شـیرینی ،چیپـس
و پفـک دارنـد کـه ایـن تنقلات هـم بـه دلیـل دارا بودن

دوچرخه سـواری می شـود .بدیـن ترتیب مـردم می توانند
بـا انجـام کارهای روزمـره از افزایش وزن خـود جلوگیری
کننـد .وی رعایـت اصـول تغذیـه سـالم را بـه عنـوان
راهـکاری بـرای جلوگیـری از اضافـه وزن در روزهـای
قرنطینـه قلمـداد کـرد و اظهـار داشـت :تنـوع و تعـادل
از مهمتریـن اصـول تغذیـه بـه شـمار می رونـد .مـا باید از
همـه نـوع مواد غذایی سـالم و مفید برای حفظ سلامت
بـدن اسـتفاده کنیـم و مـواد غذایـی از جملـه حبوبـات،
لبنیـات ،سـبزیجات ،انـواع میـوه جـات و مغزهـای
مختلـف را در برنامـه غذایـی کـودکان بگنجانیـم.
رحیمی بـا بیـان اینکـه حبوبـات از ارزش غذایـی باالیـی
برخـوردار اسـت ،گفـت :بایـد از غذاهایـی کـه منبع فوق
العـاده ای از انـواع ویتامین هـا ،پروتئین هـا و کلسـیم
هسـتند بهـره ببریـم و از غذاهـای چـرب و همچنیـن
غذاهـای فسـت فـودی و نوشـیدنی های گازدار کمتـر
اسـتفاده کنیـم.
وی توصیـه کـرد :در دوران کرونـا نبایـد بـرای کـودکان
رژیـم الغـری در نظـر گرفتـه شـود .رژیم هـای غذایـی
خودسـرانه کـه زیـر نظـر متخصـص نباشـد ،میتوانـد
سیسـتم ایمنـی بـدن را ضعیـف کنـد و بـدن فـرد را برای
مبتلا شـدن بـه انـواع بیماری هـا آمـاده کنـد.
رحیمی بـا اشـاره بـه اینکـه در رژیـم غذایـی حـق حـذف
هیـچ وعـده غذایـی را نداریـم و بایـد همـه وعده هـای
غذایـی بـه موقع اسـتفاده شـود ،گفـت :برخـی از والدین
بـه دلیل افزایـش وزن کودکان خـود از داروهای کاهش
دهنـده وزن بـرای آنهـا اسـتفاده می کنند .ایـن در حالی
اسـت کـه بسـیاری از ایـن داروهـا سلامتی کـودک را به
خطـر می انـدازد .مـا بـه هیـچ عنـوان توصیـه نمی کنیـم
کـه کسـی از ایـن داروهـا بـدون تجویز پزشـک اسـتفاده
کند .
وی افـزود :اگـر والدیـن در برنامـه غذایـی کـودکان خود
از همـه گروه هـای غـذای ،اسـتفاده کننـد بعیـد بـه نظر
می رسـد کـه فرزنـدان آنهـا احتیاجـی بـه اسـتفاده از
مکمـل داشـته باشـند.
ایـن اسـتاد علـوم تغذیـه بـا تأکیـد بـر اینکـه غـذا عامـل
مهمـی در تأمیـن سلامتی کـودکان بـه شـمار مـی رود،
تصریـح کـرد :با توجه بـه گرمای هوا در فصل تابسـتان،
بـدن کـودکان نیـاز مبرمی بـه آب دارد .لـذا نوشـیدن آب
نیـز سلامتی آنهـا را تأمیـن خواهـد کرد.

وی بـا بیان اینکـه ویتامین  ،Aویتامیـن  ،Dویتامین ،E
ویتامیـن  cو مکمل هایـی ماننـد روی ،آهـن و سـلنیوم
اهمیـت بسـیار زیـادی در عملکرد موفق سیسـتم ایمنی
دارنـد ،گفـت :بـا تنـوع و تعـادل غذایـی ،بـدن مـا تمـام
ایـن ویتامین هـا بـه غیـر از ویتامیـن  Dرا تأمیـن می کند
و تنهـا ویتامیـن  Dهسـت که امـکان دارد کمتـر به بدن
مـا برسـد .البتـه مصـرف ایـن ویتامیـن هـم بـه صـورت
خودسـرانه و بـدون تجویـز پزشـک توصیـه نمی شـود.
ایـن متخصـص تغذیـه ابـراز کـرد :امیـدوارم بـا رعایـت
اصـول تغذیـه سـالم و بـا در نظـر گرفتن شـیوه نامه های
بهداشـتی بتوانیـم هرچـه سـریعتر از بحـران کرونـا گـذر
کنیم .
پیـک پنجـم کرونـا در کمیـن سلامت روان
کـودکان
کرونـا تنهـا جنبه هـای سلامت جسـمانی کـودکان را
یو
هـدف قـرار نمی دهـد بلکـه سـاحت های اجتماعـ 
روانـی آنهـا را نیـز متأثـر می کنـد .انـزوای اجتماعـی و
دوری از تعاملات نیـز رهـاوردی دیگـر از سـوی کرونـا
بـرای کـودکان بـه شـمار مـی رود کـه سلامت روان آنها
را بـه شـدت تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت.
یـک روانشـناس و مـدرس دانشـگاه بر این باور اسـت که
کـودکان در دوران کرونـا از نظـر روحـی و روانـی آسـیب
پذیرتـر می شـوند امـا ایـن بیمـاری افـزون بـر پیامدهـای
منفـی ،جنبه هـای مثبتـی هـم دارد و والدیـن می تواننـد
تهدیدهـای کرونـا را بـه فرصتـی طالیـی بـرای کـودکان
خـود تبدیـل کنند.
سـاناز چراغـی بـا بیـان اینکه کرونا سـبک زندگـی فردی
و اجتماعـی عمـوم مـردم را تغییـر داده اسـت ،اظهـار
کـرد :نزدیـک ب ه یک سـال و نیـم از آغاز شـیوع بیماری
کرونـا می گـذرد .گذشـت زمـان باعـث شـده کـه مـردم
خودشـان را بـا شـرایط وفـق دهنـد و بـه مرحلـه پذیـرش
برسند.
وی افـزود :در حـال حاضـر خانواده هـا ماننـد روزهـای
آغازیـن شـیوع ایـن بیمـاری کـه در سـردرگمی به سـر
می بردنـد ،رفتارهـای اسـترس زا و پرتنشـی از خـود بـروز
نمی دهنـد و کـودکان نیـز توانسـته انـد در ایـن مـدت
بـا محدودیت هـای قرنطینـه و شـرایط بـه وجـود آمـده
سـازگاری بهتـری پیـدا کننـد.
چراغـی ادامـه داد :هرچنـد همـه گیـری ویـروس کرونـا
زندگـی روزمـره کـودکان را مختـل کـرد امـا شـیوع
ایـن بیمـاری جنبه هـای مثبتـی هـم داشـت .یکـی از
جنبه هـای مثبـت کرونـا ایـن بـود کـه موجـب افزایـش
تـاب آوری در نسـل جدیـد شـد.
وی تـاب آوری را ظرفیتـی بـرای مقاومـت در برابـر
اسـترس و بحـران دانسـت و تصریـح کـرد :مهـارت
تـاب آوری یکـی از مهارت هایـی اسـت کـه در نسـل
جدیـد نسـبت بـه نسـل قدیـم کمتـر مشـاهده می شـود.
نسـل قدیم هنگام رو به رو شـدن با مشـکالت و شـرایط
دشـوار ،قـدرت تحمـل و تـاب آوری باالیـی داشـت.
امـا نسـل جدیـد بـه دلیـل اینکـه بخـش عمـده ای از
نیازهایـش توسـط خانـواده تأمیـن می شـود ،تـاب آوری
کمتـری دارد .بـا ایـن حـال کرونـا موجـب افزایـش ایـن
مهـارت در کـودکان و نسـل جدیـد شـد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه کرونـا موجـب تقویـت مهـارت
پذیـرش در کـودکان شـد ،گفـت :مهـارت پذیـرش از
دیگـر مهارت هـای ضروری بـرای رویارویی با مشـکالت
زندگـی اسـت کـه در دوران کرونـا شـاهد تقویـت ایـن
مهـارت در کـودکان بودیـم .هرچنـد در اوایـل بـروز ایـن
بیمـاری اغلـب مـردم افسـرده ،نگـران و سـردرگم بودنـد
امـا در حـال حاضـر بـه مرحلـه پذیـرش ایـن بیمـاری
رسـیده انـد.
چراغـی کرونـا را فرصتـی بـرای آمـوزش مهارت هـای
زندگـی و اجتماعـی بـه کـودکان قلمـداد کـرد و یـادآور
شـد :همدلـی از مهارت هایـی اسـت کـه می توانیـم
در دوران کرونـا بـه کـودکان آمـوزش بدهیـم .متأسـفانه
اغلـب مـردم همدلـی را بـا همـدردی اشـتباه می گیرنـد.
وی بـا اعتقـاد بـه اینکه همدلـی توانایی درک احسـاس و
تجربـه دیگـران اسـت ،گفـت :همدلـی به این معناسـت
کـه فـرد بتوانـد در موقعیت هـای مختلـف خـود را جـای
دیگـری بگـذارد و دنیـا را از چشـم او ببینـد .همچنیـن
فـرد احسـاس دیگـران را درک کنـد و پاسـخ مناسـب بـه
آن احسـاس بدهـد .ایـن درحالی اسـت که همـدردی به
معنـای هیجانـی رفتـار کردن در شـرایط سـخت اسـت و
بیشـتر معنـی دلسـوزی و گاهـی اوقـات ترحـم را در خود
دارد.ایـن روانشـناس اضافـه کـرد :زمانـی کـه کـودک
حـس کالفگـی و درماندگـی خـود را از شـرایط حاکـم
بـر جامعـه ابـراز می کنـد والدیـن می بایسـت احسـاس
کـودک را درک کـرده و بـا او همدلـی کننـد .بدیـن ترتیب

کـودک هـم یـاد می گیـرد کـه احساسـات خـود را مطرح
کنـد و در کنـار والدین احسـاس امنیت بیشـتری داشـته
باشد.
وی بـا بیـان اینکـه رفتـار مسـئوالنه از شـاخص های
یـک انسـان سـالم در جامعه محسـوب می شـود ،گفت:
ایجـاد حـس مسـئولیت پذیـری در کـودکان از دیگـر
مهارت هایـی اسـت کـه می توانیـم بـه تقویـت آن در
دوران کرونـا بپردازیـم .بـا توجه بـه اینکه گسـترش کرونا
در فصـل تابسـتان موجـب تعطیلـی اماکـن تفریحـی
شـده اسـت و بچه هـا اوقات بیشـتری را در خانه سـپری
میکننـد ،خانـواده می توانـد در طـول ایـن مـدت نقـش
بسـزایی در ایجـاد حـس مسـئولیت پذیـری در کـودکان
ایفـا کند.
چراغـی عنـوان داشـت :بـرای تقویـت حـس مسـئولیت
پذیـری می بایسـت بـه تقسـیم وظایـف در خانه متناسـب
ن بپردازیـم و برخـی مواقـع مسـئولیت
بـا سـن کـودکا 
برنامـه ریـزی روزانـه را بـه عهـده کـودکان بگذاریـم.
ایـن کار باعـث می شـود کـودکان برنامـه ریـزی کـردن و
مسـئولیت پذیـری را یـاد بگیرنـد.
وی بـه راهکارهایـی بـرای سـرگرم کـردن کـودکان در
دوران قرنطینـه اشـاره کرد و گفـت :در دوران کرونا یکی
از وظایـف مهـم والدیـن ایجـاد سـرگرمی برای کـودکان
اسـت تـا فرزنـدان آنهـا بتواننـد بـه خوبـی ایـن شـرایط را
پشـت سـر بگذارنـد و از محیـط ایجـاد شـده لـذت ببرند.
این اسـتاد دانشـگاه گفت :بازی در خانه با وسـایل ساده
تأثیـر بسـزایی در افزایـش خالقیـت کـودکان دارد .کافی
اسـت از کـودکان بخواهیـم که بـا وسـایل دور ریختنی یا
بـدون اسـتفاده یـک وسـیله جدیـد ابـداع کنند .سـاختن
یـک وسـیله جدید موجـب افزایش خالقیـت و اعتماد به
نفـس در کودکان می شـود.
وی بـا بیـان اینکه والدین باید احسـاس درماندگی ناشـی
از کرونـا را از فضـای خانـه دور کننـد ،گفـت :زمانـی کـه
افـراد در شـرایطی قـرار می گیرنـد که احسـاس می کنند
رفتـار آنهـا به نتیجـه مطلوبی منتهی نمی شـود ،ناامیدی
را تجربـه می کننـد و احسـاس عـدم کنتـرل بر شـرایطی
کـه از بیـرون بر افراد تحمیـل می شـود ،در نهایت منجر
بـه شـکل گیـری پدیـده ای بـه نـام «درماندگـی آموختـه
شـده» خواهد شـد .آنچه در قضیه کرونا رخ داد رسـیدن
بـه وضعیتـی غیرقابـل کنتـرل و ایجـاد حـس ناامیدی از
تغییـر شـرایط بـود کـه بایـد تدابیر اساسـی بـرای برطرف
کـردن این مشـکل اتخاذ شـود.
چراغـی افـزود :در حـال حاضـر خانواده هـا بـا معضالت
اقتصـادی رو بـه رو هسـتند .خانـه نشـینی و مشـکالت
مالـی در شـرایط کنونـی منجـر بـه افزایـش مشـاجرات
خانوادگـی شـده اسـت.
وی اظهـار داشـت :در گذشـته والدیـن محدودیت هـا و
قوانینـی را برای اسـتفاده صحیح فرزندانشـان از اینترنت
و گوشـی موبایـل اعمـال می کردند اما گسـترش بیماری
کرونـا و خانـه نشـینی موجـب شـد کـه اعمـال ایـن
محدودیت هـا از سـوی اکثـر والدیـن نادیـده گرفته شـود
و ایـن مسـئله هـم آسـیب های روحـی و روانی زیـادی را
بـرای کـودکان بـه دنبال داشـته اسـت.
چراغـی بـر لـزوم تلاش والدیـن بـرای تغییـر سـبک
زندگـی کـودکان تأکید کـرد و گفـت :والدین باید شـرایط
الزم را جهـت کسـب آمادگـی کـودکان برای بازگشـت به
دوران عـادی در زمان پسـاکرونا مهیا کننـد .در واقع آنها
بایـد زمـان حضـور کـودکان در فضای مجـازی و فعالیت
فرزنـدان خـود در شـبکه های اجتماعـی را مدیریت کنند
و بـا بهـره گیـری از تکنیـک حساسـیت زدایـی منظـم،
سـبک و سـیاق زندگی کـودکان را بـه دوران قبل از کرونا
بازگردانند.
وی بیـان کـرد :با شـیوع کرونا دور هم جمع شـدن های
خانوادگی و دوسـتانه که تا پیش از این به عنوان سـبکی
از زندگـی ایرانـی بـه شـمار می رفـت ،بـه اقدامی ضـد
پروتکل هـای بهداشـتی تبدیل شـد.
او در مصاحبـه بـا ایرنـا ادامـه داد :هرچنـد رعایـت
پروتکل هـای بهداشـتی بسـیار مهـم اسـت امـا بایـد در
نظـر داشـت که بخـش مهمـی از شـخصیت و رفتارهای
مـا در معاشـرت بـا خانـواده و دوسـتان شـکل می گیـرد
و والدیـن بایـد شـرایطی را فراهـم کننـد کـه ایـن رفـت و
آمـد و معاشـرت ها بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی
صـورت بگیرد.چراغـی برگـزاری دوره هـای آموزشـی
بـه صـورت آنالیـن را یکـی از اتفاقـات خـوب در دوران
قرنطینـه دانسـت و گفـت :در حـال حاضـر بسـیاری از
روانشناسـان و حتـی مربیـان در رشـته های مختلـف
هنـری و فرهنگـی ،اقـدام بـه برگـزاری دوره هـای
آموزشـی آنالیـن برای مـادران و کـودکان می کننـد .این
اتفـاق بسـیار خوبـی اسـت امـا اکثـر خانواده هـا بـه دلیل
مشـکالت اقتصـادی و معیشـتی تـوان پرداخـت هزینـه
ایـن کالس هـا را ندارند .مسـئولین می توانند بـا برگزاری
ایـن دوره هـای آموزشـی بـه بهبـود رونـد زندگی کـودکان
ک کننـد.
در شـرایط کنونـی کمـ 
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خطری پنهان درباره اسکاجها
که سالمتی را تهدید میکند

باشــگاه خبرنگاران :علی رغم آنکه از اسفنج و اسکاج آشــپزخانه برای تمیز کردن و صیقل
دادن استفاده میشود ،اما ممکن است خود آنها منبع اصلی در انتقال میکروبها از یک مکان
به مکان دیگر باشــند .در همین راســتا ،نکاتی برای جلوگیری از گسترش میکروب در صورت
استفاده از اسفنج برای تمیز کردن ظروف توصیه میشود:
اسفنج را روزانه با قرار دادن در مایکروویو یا در ظرف حاوی مواد ضد عفونی کننده تمیز کنید.
ترجیح داده میشود اسفنج به صورت روزانه تعویض شود ،به خصوص وقتی بوی نامطبوعی
از آن بلند شود.
اسفنج را در جای خشک نگهداری کنید.
از پاک کردن بقایای آب چربی ،گوشــت و مرغ با اسفنج خودداری کنید ،زیرا این آب حاوی
میکروب است.

هشداری مهم درباره نحوه نگهداری تخم مرغ
در یخچال

باشــگاه خبرنگاران :محمد حلمی مشــاور تغذیه درمانی ،توصیه کرده است که باید در حفظ
تخم مرغ دقت داشته باشیم.
او افزود :درجه حرارت مناســب برای نگهداری تخم مرغ  ۴درجه سانتیگراد است که هنگام
نگهداری آنها یخچال ،این درجه حرارت به هیچ وجه در دسترس نیست ،زیرا دما بسیار باالتر از
 ۴است که محیطی مناسب برای رشد و تولید مثل باکتریها روی تخم مرغ هاست؛ به گونهای
که این باکتریها از طریق منافذ به پوسته خارجی تخم مرغ نفوذ کرده و وارد آن میشوند.
حلمی توضیــح داد :بعضی از افراد اغلب پس از خوردن تخم مــرغ از عالئمی مانند قولنج،
اســهال و گاهی اوقات درجه حرارت باال رنج میبرند و سپس به دنبال دالیل دیگر هستند ،در
حالی که دلیل آن آلودگی باکتریایی تخم مرغ به دلیل نگهداری نامناسب است .اگر ما برخی از
نکات ساده و سالم را در نگهداری و پخت و پز رعایت کنیم ،میتوان از این همه آسیب جلوگیری
کرد .این مشــاور تغذیه توصیه کرد :تخم مرغ بالفاصله پس از خرید و بدون شســتن باید در
یکی از قفسههای فوقانی یخچال در یک جعبه کارتن ،یا یک جعبه پالستیکی مهر و موم شده
نگهداری شود و قبل از استفاده ،به طور مستقیم با آب و سرکه شسته شود.
او گفت :تخمها حداقل نیم ساعت پس از خارج شدن از یخچال باید باقی بمانند تا به دمای
اتاق برسند تا مخصوص ًا اگر قصد داریم آن را بجوشانیم ،از ترک خوردن پوسته خارجی در هنگام
جوش جلوگیری شود.

خطر ابتال به زوال عقل با از دست دادن دندان ها
افزایش می یابد

مهر :طبق نتایج یک تحقیق جدید ،مســواک زدن و اســتفاده از نخ دندان فقط برای حفظ
سالمت دندان ها نیست بلکه برای سالمت مغز هم مفید است.
یافتهها نشــان داد که از دست دادن دندان با افزایش خطر ابتالء به زوال عقل مرتبط است،
اگرچه استفاده از پروتزهای دندانی ممکن است به کاهش این خطر کمک کند.
در این مطالعه ،محققان دانشگاه نیویورک  ۱۴مطالعه را که شامل بیش از  ۳۴۰۰۰بزرگسال
مســن که حدود  ۴۷۰۰نفر از آنها مبتال به اختالالت فکــری بودند ،مورد تجزیه و تحلیل قرار
دادند .محققان دریافتند افرادی که تعداد دندانهای بیشــتری از دست داده بودند ۱.۴۸ ،برابر با
خطر ابتالء به اختالل فکر و  ۱.۲۸برابر با خطر ابتالء به زوال عقل روبرو بودند.
«بی وو» ،سرپرســت تیم تحقیق در این باره میگوید« :یافته های ما اهمیت حفظ سالمت
دهان و دندان و نقش آن در کمک به حفظ عملکرد شناختی را نشان میدهد».
تیم تحقیق دریافت که هر چه تعداد دندانهای بیشتری از دست برود ،خطر اختالالت فکری
بیشتر خواهد بود .هر دندان از دست رفته با  ۱.۴درصدخطر ابتالء به اختالل تفکر و  ٪۱.۱خطر
ابتالء به تشــخیص زوال عقل همراه بود .یافتهها نشان میدهد که درمان به موقع با پروتزهای
دندانی ممکن است به کاهش این روند کمک کند.
به گفته محققان ،فقدان دندانها جویدن را دشوار میکند که ممکن است منجر به سوءتغذیه
یا تحریک تغییرات مغزی شــود .همچنین شــواهد فزاینده ای در مورد ارتباط بین بیماری لثه
(علت اصلی از دست دادن دندان) و زوال فکری وجود دارد.

شدت آلودگی هوا
موجب تشدید عوارض کووید  ۱۹می شود

مهر :مطالعه جدید نشــان می دهد میزان آلودگی هوای تنفس شده در بروز عوارض ناشی از
کووید  ۱۹تاثیر دارد.
محققان دریافتند که زندگی در مناطق با آلودگی بیشتر از جمله در مجاورت تخلیه فاضالب و
در مجاورت ترافیک سنگین جادهای ،با احتمال بیشتر بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه
و احتمال نیاز به تهویه مکانیکی پس از ابتالء به کووید  ۱۹مرتبط است.
دکتر «آنیتا شــال» ،محقق ارشــد از بیمارســتان هنری فورد در دیترویت تکزاس ،در این
باره میگوید« :نکته اصلی این اســت که زندگی در یک محله با آلودگی بیشتر یک عامل خطر
مستقل برای شدت بیماری کووید  ۱۹است».
وی در ادامــه افزود« :ریه ها در یک حالت تعادل ظریف کار میکنند که به راحتی توســط
هوای آلوده به خطر میافتد .هر چیزی که تعادل را بر هم بزند احتما ًال خطر عفونتهای ریوی
را افزایش میدهد و توانایی ریهها را برای از بین بردن چنین عفونتهایی کاهش میدهد».
در این مطالعه ،تیم تحقیق دادههایی را در مورد محل زندگی شــرکت کنندگان و همچنین
دادههای آژانس حفاظت از محیط زیســت و سایر منابع در مورد سطح محلی آالیندهها از جمله
 ،PM۲.۵ازن و رنگ سرب جمع آوری کرد .آنها از این دادهها برای کشف ارتباط بین عوارض
کوویــد  ۱۹و قرار گرفتن در معرض انواع آالیندهها اســتفاده کردند .نتایج نشــان داد بیماران
کووید ۱۹که در مناطقی با ســطح باالتر  PM۲.۵و رنگ سرب زندگی میکردند ،در مقایسه با
کســانی که در محلههای آلوده نبودند ،بیشتر به تهویه مکانیکی نیاز داشته و در  ICUبستری
شــدند .در حقیقت ،هر افزایش جزئی در تماس طوالنی مدت با  PM۲.۵با بیش از ســه برابر
احتمال نیاز به دستگاه تنفسی تهویه مکانیکی و دو برابر احتمال بستری شدن در  ICUهمراه
بود .تیم تحقیق گزارش داد که در این مورد ،افزایش خطر مرگ وجود نداشت.
محققان معتقدند قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در درازمدت باعث نقص سیســتم ایمنی
بدن میشود که هم منجر به افزایش حساسیت به ویروسها و هم عفونتهای ویروسی شدیدتر
میشود .از سوی دیگر ممکن است ذرات ریز موجود در آلودگی هوا به عنوان ناقل ویروس عمل
کرده و باعث گســترش آن شــوند .همچنین محققان بر این باورند استنشاق ریزگردها میتواند
منجر به التهاب مزمن ،کاهش پاسخ ایمنی و کاهش توانایی ریه در بهبود و ترمیم خود شود.

تغییرات اقلیمی عامل  ۵میلیون مرگ بیشتر در جهان

مهر :طبق گزارش محققان ،تغییرات آب و هوایی در حال حاضر به قدری ُکشــنده است که
می تواند ساالنه باعث بروز  ۵میلیون مرگ اضافی در سراسر جهان شود.
«یومینگ گوو» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه موناش استرالیا ،در این باره میگوید« :این
اولین مطالعه است که یک بررسی کلی از مرگ و میر ناشی از شرایط درجه حرارت غیرمطلوب
بین  ۲۰۱۹تا  ،۲۰۰۰به عنوان داغترین دوره از دوران پیشاصنعتی را نشان میدهد».
این یافتهها بر اســاس تجزیه و تحلیل دادههای درجــه حرارت و نرخ مرگ و میر جهانی از
سال  ۲۰۱۹تا  ۲۰۰۰است .در این زمان ،دمای کره زمین هر دهه  ۰.۲۶درجه سانتیگراد افزایش
یافت .محققان دریافتند که  ٪۹.۴از مرگ و میرهای جهانی را میتوان به دمای بســیار سرد و
گرم نســبت داد که  ۷۴مورد مرگ اضافی برای هر  ۱۰۰هزار نفر است؛ بیشترین مرگ ناشی از
قرار گرفتن در معرض ســرما است .براساس دسته بندی مناطق ،مرگ و میرهای ساالنه مرتبط
با دمای غیرطبیعی عبارتند از :آسیا ۲.۶ ،میلیون نفر؛ آفریقا ۱.۲ ،میلیون نفر؛ چین ۱.۰۴ ،میلیون
نفــر؛ اروپا ۸۳۵ ،هزار نفر؛ ایاالت متحــده ۱۷۳,۶۰۰ ،نفر؛ آمریکای جنوبی ۱۴۱ ،هزار نفر؛ هند،
 ۷۴هزار نفر؛ بریتانیا ۵۲ ،هزار نفر؛ و استرالیا ۱۶,۵۰۰ ،نفر.
محققان همچنین دریافتند که نرخ مرگ و میر ناشــی از ســرما از ســال  ۲۰۱۹تا  ۲۰۰۰به
میزان  ٪۰.۵۱کاهش یافته ،در حالی که مرگ و میر ناشی از گرما  ٪۰.۲۱افزایش یافته است.
بر اســاس مطالعه جدید ،مرگهای ناشی از درجه حرارت گرم در همه مناطق افزایش یافته
اســت که نشان میدهد گرم شــدن کره زمین به دلیل تغییرات آب و هوایی منجر به افزایش
مرگهای ناشی از گرما در آینده خواهد شد.
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تبیان :به ســختی میتوانید متوجه شوید کمبود
ویتامین  Dدارید یا نه .عالمت بارز کمبود ویتامین D
طیف گستردهای دارد؛ از خستگی گرفته تا در معرض
شکستگی استخوان بودن؛ اما علت کمبود ویتامین D
چیست؟ حتم ًا میدانید که به اندازه کافی در معرض
نور خورشــید نبودن یــا غذاهــای ویتامین  Dدار
مانند ســالمون مصرف نکــردن میتواند منجر به
کمبود این ویتامین در بدن شود اما کمبود ویتامین D
علتهای دیگری هم میتواند داشته باشد.
الزم به ذکر است که یک آزمایش خون میتواند
مشخص کند ســطح ویتامین  Dبدنتان پایین است
یا نرمال.
ســطح نرمال ویتامیــن  Dتقریب ًا ng/mL 30
است.
بین  20و  ،30 ng/mLناکافی
و پایینتــر از  ng/mL 20کمبــود محســوب
میشود.
اگر سطح ویتامین  Dبدنتان پایین باشد ،مصرف
مکمــل روزانه ویتامین  Dبا دوز  1000واحد توصیه
میشود .یادتان باشد که ویتامین  Dزیاد هم میتواند
مســمومیت ایجاد کرده و منجر به اســتخواندرد،
شکمدرد ،یبوســت ،تهوع و استفراغ شود .پس سعی
نکنید خودتشخیصی و خوددرمانی کنید.
و اما دالیل کمبود ویتامین :D
به اندازه کافی در معرض نور خورشــید
نبودن
وقتی پوســت شــما در معرض نور خورشید قرار
میگیرد ،ویتامین  Dمیســازد .اما برخی از افراد به
اندازهای که الزم است از نور خورشید بهره نمیبرند
تا این اتفاق در بدنشــان بیفتد؛ مث ً
ال کســانی که در
مناطق شمالی کره زمین زندگی میکنند ،کسانی که
تمام روز در فضای داخل هستند و حتی بچههایی که
روزها در فضای باز بــازی نمیکنند .کمبود ویتامین
 Dبر ســامت اســتخوان و خیلــی از فرایندهای
متابولیکی بدن اثر میگذارد.
باال رفتن سن
همــهی افراد با افزایش ســن ،در معرض کمبود
ویتامین  Dقرار میگیرند؛ زیرا پوست دیگر نمیتواند
این ویتامین را به اندازهای که الزم اســت بســازد.
بنابراین افراد سالمند باید زمان بیشتری را در فضای

باشــگاه خبرنــگاران :یک جمله وجــود دارد که
میگویــد مصرف بیش از حد هر چیزی مضر اســت
که در مورد گوجه فرنگی نیز کامال درست است .اگر
بیــش از حد گوجه فرنگی مصــرف میکنید ،مراقب
باشــید ،زیرا ممکن اســت منجر به بــروز برخی از
عوارض جانبی در بدن شــما شود .در ادامه به برخی
از عوارض جانبی مصــرف بیش از حد گوجه فرنگی
اشاره شده است؛
رفالکس اسید معده
همانطور که میدانید گوجه فرنگی ماهیت اسیدی
دارد؛ بنابرایــن ،پــس از مصرف بیــش از حد گوجه
فرنگــی ،به دلیل اســید معده اضافی ممکن اســت
ســوزش معده یا رفالکس اســید را تجربه کنید .اگر
از استرس گوارشی رنج میبرید یا عالئم GERD
(رفالکس معده) داریــد ،باید به راحتی گوجه فرنگی
را حذف کنید .عالئم آلــرژی به گوجه فرنگی اغلب
بالفاصله پس از مصرف میوه بروز میکنند.
مشکالت مربوط به کلیه
طبق گفته متخصصان ،افرادی که به بیماریهای
مزمن کلیوی مبتال هســتند باید مصرف پتاســیم را
محدود کنند و گوجه فرنگی سرشــار از آن اســت.
مقادیــر باالی اگزاالت نیز اگــر بیش از حد مصرف

باشگاه خبرنگاران :آیا میدانید لیموی خشک مواد
اصلی در آشــپزخانه عمانی اســت؟ بله ،لیموی سیاه
که به اصطــاح محلی به آن لومی ( )loomiگفته
میشود ،در این شهر محبوب بوده و دارای یک تن از
فواید سالمتی است.
این گلولههای خشک شده را با جوشاندن لیموی
تازه تهیه کرده و ســپس آن را خشک میکند .نتیجه
نهایی یــک عطر و طعم منحصر بــه فرد ،مالیم و
شیرین با رایحهای غنی از تخمیر است.
این ماده یک ادویه مرکبات باستانی عمانی است
که در آشــپزخانههای عربی و آسیایی محبوب شده
و رنگ آن از قهوهای کمرنگ تا ســیاه خاکســتری
با پوســته بیرونی ســخت و نازک متفاوت است .در
حالت ترک خوردگی ،این آهکها گوشــت پوستهای
خشک دارند .هرچه لیمو تیرهتر باشد ،طعم آن تندتر
میشــود .این ماده غذایی برای مصرف ،معموال خرد
شده یا به عنوان پودر استفاده میشود.
در زیر مزیت اســتفاده از لیموی ســیاه یا همان
لیموی عمانی ارائه شده است:
 .۱از بیماریهای قلبی جلوگیری میکند
این ماده غذایی حاوی اجزای مفید پتاســیم برای
عضالت قلب بسیار عالی اســت ،زیرا پمپاژ خون را
تقویت و تنظیم میکند ،همچنین باعث کاهش فشار
مهــر :یک مطالعه جدید تایید مــی کند که فقط
چند شــب بی خوابی مــی تواند آســیب بزرگی بر
ســامت روان بگذارد« .صومی لی» ،سرپرست تیم
تحقیق از دانشــگاه فلوریدای جنوبــی ،در این باره
میگوید« :بســیاری از ما فکر میکنیم که میتوانیم
کم خوابیهایمان را آخــر هفتهها جبران کنیم و در
روزهای هفته بهره وری بیشتری داشته باشیم».
وی در ادامه میافزاید« :با این حال نتایج حاصل
از ایــن مطالعه نشــان میدهد که فقط یک شــب
کم خوابــی میتواند به طور قابــل توجهی عملکرد
روزانه را مختل کند».
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دالیل پنهان کمبود ویتامین D

باز و زیر نور خورشید سپری کنند.
تیره بودن پوست
داشتن رنگدانههای تیره در پوست میتواند یکی
از علتهای کمبــود ویتامین  Dباشــد .زیاد بودن
رنگدانههای مالنین در الیهی اپیدرمال پوست باعث
میشــود هم پوست رنگ تیرهتری داشته باشد و هم
توانایــیاش برای تولید ویتامین  Dاز نور خورشــید
کمتر باشد.
بیماری کلیوی
افرادی که بیماری کلیوی دارند بیشتر در معرض
کمبــود ویتامین  Dهســتند .چرا؟ خانــوادهای از
پروتئینها به نام فاکتور رشــد فیبروبالست با تشدید
بیمــاری کلیوی افزایش مییابنــد و در توانایی بدن
برای متابولیســم ویتامین  Dاختالل ایجاد میکنند.
یک مســئلهی بزرگ این اســت که تنها  10درصد
از افــرادی که بیماری کلیوی دارند ،نســبت به این
بیماری خود آگاه هستند.
بیماری سلیاک
هرچند نور خورشــید مؤلفــهی اصلی در دریافت
ویتامین  Dاســت اما دیگر منابع مهم این ویتامین

هم شامل غذاهای غنیشده با این ویتامین میشوند،
مانند شــیر و غالت صبحانه .افرادی که مشکالت
گوارشــی مانند بیماری ســلیاک دارند ممکن است
نتواننــد از غذاهایــی که میخورند بــه اندازه کافی
ویتامیــن  Dجذب کنند و به همیــن دلیل خیلی از
کودکانــی که بیماری ســلیاک دارند دچــار کمبود
ویتامیــن  Dانــد .بیماری ســلیاک یــک بیماری
خودایمنی است که باعث میشود در صورت خوردن
گلوتن ،دیوارهی روده باریک آســیب ببیند .خیلی از
افراد حتی پیش از اینکه بدانند یا تشخیص داده شود
بیماری ســلیاک دارند ،به پیامدهای بلندمدت کمبود
ویتامین  Dدچار میشوند.
فیبروز کیستیک
فیبروز کیســتیک یک بیماری ژنتیکی است که
باعث میشــود بدن ،مخاط غلیظــی تولید کند که
میتوانــد به ریهها و رودهها آســیب بزند و بر جذب
مولکولهای چربــی اثر بگــذارد .ویتامین  Dیک
ویتامین محلول در چربی اســت و بــه همین دلیل
کسانی که فیبروز کیستیک دارند ،از غذا ویتامین D
زیادی دریافت نمیکنند .اگر شما نتوانید چربی جذب

مصرف بیش از حد گوجه فرنگی
چه خطراتی دارد؟

شود ،میتواند منجر به مشکالت کلیوی شود.
سندرم روده تحریکپذیر

گوجــه فرنگی ،با توجــه به پوســت و دانههای
تحریــک کننده ،ممکن اســت باعث ســندرم روده

فواید فوقالعاده استفاده از لیمو عمانی

خون و کاهش کلسترول میشود.
 .۲سیستم هضم سالم را ارتقا میدهد
لیموی عمانی اسهال و ســایر مشکالت معده را
درمان کرده و سیســتم ایمنی بدن را تقویت میکند.

یک پاک کننده طبیعی برای دســتگاه گوارش بوده،
یبوست را برطرف و اشتها را باز میکند.
 .۳یک عامل سم زدایی درخشان است
لیمــوی عمانی با تمیز کردن روده با درصد باالی

بی خوابی های شبانه
برای سالمت روان خطرناک است

محققان اثرات خواب کمتر از شش ساعت در شب
را ارزیابی کردند ،که به گفته کارشناسان حداقل مدت
مورد نیاز بزرگساالن برای سالمتی مطلوب است.
این مطالعه شامل تقریب ًا  ۲۰۰۰بزرگسال آمریکایی
میانسال بود که نسبت ًا ســالم و تحصیل کرده بودند.

آنها ســامت روحی و جسمی خود را به مدت هشت
روز مستقیم در یک دفترچه ثبت کردند.
کــم خوابی منجر به بروز احساســات منفی مانند
عصبانیت ،خشم ،تنهایی ،تحریک پذیری و ناامیدی
میشود .عالئم جسمی ظاهرشده نیز شامل مشکالت
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کنید ،ویتامینهای محلــول در چربی مانند ویتامین
 Dهم نمیتوانید جذب کنید .آسیب به ریهها نیز به
این معنی است که بیمارانی که فیبروز کیستیک دارند
احتما ًال مدت زمان کمتری بیرون هستند و زیاد زیر
نور خورشید قرار نمیگیرند.
بیماری کرون
یک نمونه دیگر از یک عارضهی گوارشی که در
جذب ویتامین  Dتوسط بدن اختالل ایجاد میکند،
بیماری کرون است .این بیماری التهابی روده باعث
میشــود رودهها ملتهب شوند ،یعنی افرادی که این
بیماری را دارند ،ویتامین  Dکمی از مواد غذایی که
میخورند دریافت میکنند.
چاقی
چاقی بر توانایی بدن در ساختن ویتامین  Dاثری
نمیگذارد ،اما چربی بدن ،ویتامین  Dرا حبس کرده
و از مقــدار ویتامین  Dکه در بــدن جریان مییابد
کم میکند.
عمل بای پس معده
متأســفانه یکی از راهحلهای خالص شــدن از
چاقی ،عمل بای پس معده اســت که میتواند باعث
کمبود ویتامین  Dشــود .زیرا در این عمل جراحی،
بخشی از روده برداشته میشود که یکی از نتایج آن،
کاهش جذب ویتامین  Dاز غذا خواهد بود.
یک عفونت گوارشی
بیمــاری ویپل یک عفونت باکتریایی نادر اســت
که عامل آن ،باکتری تروفریما ویپلی میباشــد .این
عفونت با مانع شــدن از تجزیه غذا ،مث ً
ال چربیها و
کربوهیدراتهــا ،گوارش طبیعــی را مختل میکند.
بیماری ویپل بر توانایی بــدن در جذب مواد مغذی
نیز اثر میگذارد .باکتریهــا ،حفرههای روده را که
جذبکنندهی مواد مغذیاند مسدود میکنند ،بنابراین
ویتامین  Dنمیتواند جذب شود.
محل زندگی
زندگــی کردن در مناطق ســرد و ابری میتواند
ریسک کمبود ویتامین  Dرا افزایش دهد .همچنین
زندگی کردن در کشــورهایی که غنی کردن نان و
غالت در آنجا معمول نیســت هم میتواند ســبب
کمبود ویتامین  Dدر ســاکنین شود .هند یک نمونه
از این کشورهاســت .بیشتر کشورهای غربی معمو ًال
مواد غذایی را غنیسازی میکنند.

تحریک پذیر شود و اگر از پیش دچار  IBSهستید،
به گفته متخصصان گوجه فرنگی میتواند باعث نفخ
شکم شود.
گوجــه فرنگی همچنین یکــی از رایجترین مواد
حساسیت زای غذایی است که ممکن است مشکالت
رودهای ایجاد کند؛ بنابراین بهتر اســت گوجه فرنگی
را به میزان متوسطمصرف کنید.
درد مفصل
تحقیقات مداوم نشــان میدهد که مصرف بیش
از حــد گوجه فرنگی میتواند باعــث تورم و درد در
مفاصل شــود ،زیرا آنها مملو از یــک آلکالوئید به
نام ســوالنین هستند که مســئول تجمع کلسیم در
بافتهاست و بعدها منجر به التهاب میشود.
آلرژی و عفونت
ترکیبی به نام هیستامین در گوجه فرنگی ممکن
اســت منجر به جوشهای پوســتی یا واکنشهای
آلرژیک شود .از این رو اگر به گوجه فرنگی حساسیت
دارید ،ممکن اســت دچار تورم دهان ،زبان و صورت،
عطسه و عفونت گلو شــوید .در ضمن گوجه فرنگی
میتواند باعث درماتیت تماســی آلرژیک شــود .در
صورت حساســیت به پوســت ،فقط بــا لمس میوه،
خارش و متورم میشود.

ویتامین  Cو خواص ضد باکتری ،باکتریهای مضر،
مواد زائد و سایر سموم را از بدن خارج میکند.
 .۴دارای خواص ضد سرطانی است
این خواص ضد سرطانی است که از تغییر DNA
جلوگیری میکنــد ،به دلیل ترکیباتــی که گزارش
میشود تقسیم سلول را در بسیاری از ردههای سلول
ســرطانی متوقف کرده و به عنوان یک آنتی بیوتیک
طبیعی نیز کار میکند.
 .۵دارای یک تن مواد معدنی
حاوی اســیدفولیک ،ویتامین  Bو اســید آمینه،
همــراه با ردیابی مــواد معدنی مانند کلســیم ،آهن،
منیزیم ،فسفر ،پتاســیم است که به تولید سلولهای
جدید کمک میکند.
 .6ویتامین  Cرا ذخیره میکند
ی عمانی بــا التهــاب و ســرماخوردگی مقابله
میکنــد و باعث افزایش کارآیی در سیســتم ایمنی
بدن میشــود .همچنین از بدن در برابر عفونتهای
ویروسی و استرس محافظت میکند.
 .7یک منبع عالی برای ویتامین D
لیموی عمانی تحرک جسمی را افزایش میدهد،
از پوکی اســتخوان جلوگیری کرده و اســتخوانها،
عضالت و دندانها را تقویت میکند.

تنفســی فوقانی ،انواع دردها و مشــکالت دستگاه
گوارش است .بر اســاس مطالعه ،این مسائل روحی
و جسمی همچنان باقی بود تا اینکه شرکت کنندگان
یک شب خواب بیش از شش ساعت داشتند.
به گفته لی« ،بیشــترین عالئم بعد از یک شــب
کم خوابی بود و این روند تا سه روز ادامه داشت».
تحقیقات قبلی توســط لی نشان داد که از دست
دادن فقط  ۱۶دقیقه خواب میتواند به عملکرد شغلی
آسیب برساند .همچنین کمبود خواب جزئی میتواند
باعث کاهش هوشــیاری روزانه شود که برای کنترل
استرس و حفظ روال سالم زندگی بسیار مهم است.
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همدلی با دیگران تا چه حد الزم است؟

باشگاه خبرنگاران :نکات کلیدی در خصوص همدلی و دلسوزی به ترتیب
زیر هستند:
• سه نوع همدلی وجود دارد.
• همدلی بیش از حد میتواند مشکل ساز باشد.
• درست است که رهبران ،مشاوران و کارکنان مراقبتهای بهداشتی باید
همدل باشند ،اما یک نوع همدلی وجود دارد که برای آنها مضر است.
وقتی صحبت از همدلی میشود ،دو تصور غلط رایج وجود دارد .اول ،ما
فرض میکنیم که فقط یک نوع همدلی وجود دارد .دوم ،تصور میکنیم
هر چه همدلی بیشتر باشد بهتر است و دلسوزی برای دیگران سقفی ندارد.
با این حال ،هیچ کدام از این تصورها درست نیستند .دلیل این موضوع
را در زیر بخوانید.
تحقیق در مورد همدلی نشان میدهد که این ویژگی شخصیتی اشکال
مختلفی دارد .یک نوع همدلی ،دیدن موضوعات و اتفاقات مختلف از
دیدگاه دیگران است .این نوع دلسوزی ،همدلی «شناختی» نامگذاری شده
است و به عنوان همدلی «دیدگاه نگر» نیز توصیف میشود.
شواهد خوبی وجود دارد که نشان میدهد از دیدگاه دیگران به موضوعات
نگاه کردن ،یک رفتار سالم است .این کار به شما کمک میکند ذهن
بازتری داشته باشید و طبق تحقیقات ،بسیار خوب است که خصوصا
رهبران این ویژگی را داشته باشند.
دو شکل دیگر همدلی ماهیت ًا احساسیتر هستند .روانشناس مارک
دیویس ،به آنها برچسب «نگرانی همدالنه» و «پریشانی شخصی»
میزند.
نگرانی همدالنه ،شناخت وضعیت احساسی دیگری و ابراز درک از آن
است .در این جا فرد همدل نشانههای غیرکالمی و کالمی ظریف (یا نه

چندان ظریف) را تشخیص میدهد ،مشکل را میپرسد و نگرانی و درک
خود را ابراز میکند.
از نظر فرد همدل ،این کار بسیار مثبت است .شما از فرد مضطرب حمایت
میکنید و مشکل را تشخیص میدهید .این میتواند به او و همچنین به
کیفیت رابطه کمک کند.

احساسات فرد پریشان به صورت غیر کالمی به فرد دیگر منتقل میشود
و باعث میشود فرد دوم نیز احساسی مشابه را تجربه کند .به عبارت
دیگر شخصی که مشکل دارد گریه میکند و این باعث میشود شما هم
گریه کنید.
اگرچه ممکن است داشتن یک دوست دلسوز که بتواند هم احساسات
منفی و هم احساسات مثبت شما را درک کند چیز خوبی باشد ،اما
تحقیقات نشان میدهد این موضوع میتواند نتایج منفی برای آن شخص
داشته باشد.
به عنوان مثال ،در تحقیقات در مورد پرستاران بیمارستان متوجه شدیم
که «پریشانی شخصی» با عملکرد پرستار بیمارستان ارتباط منفی دارد ،در
حالی که «نگرانی همدالنه» ارتباطی مثبت داشت.
به طور مشابه ،دریافتیم که برای رهبران ،نگرانی همدالنه با رهبری
موثر ارتباط مثبت دارد ،در حالی که پریشانی شخصی برعکس است .این
موضوع منطقی است؛ زیرا در واقع احساس پریشانی بیمار باعث میشود
که این متخصصان در نقشهای خود موثر نباشند.
در بیشتر موارد ،نشان دادن نگرانی همدالنه نسبت به احساسات دیگر
مهم است ،اما تحت تأثیر قرار گرفتن بیش از حد ممکن است چیز خوبی
نباشد .به عنوان مثال ،تجربه عواطف منفی شخص دیگر به طرز مسری
ممکن است بر روحیه و خلق و خوی فرد ،تأثیر منفی بگذارد.
البته ،در روابط نزدیک به اشتراک گذاشتن احساسات ممکن است دقیقا
همان چیزی باشد که برای هر دو طرف رابطه الزم است .واضح است
که همدلی میتواند اشکال مختلفی داشته باشد و برای رهبران ،پرستاران،
مشاوران و دیگران ،درک احساسات دیگران و نشان دادن همدلی و
نگرانی مهم است؛ اما شاید این که همدلیشان به حدی باشد که دقیقا
احساسات آن شخص را تجربه کنند ،مناسب نباشد.

نوع سوم همدلی یا همان پریشانی شخصی ،ممکن است مشکل سازتر
باشد .پریشانی شخصی با احساسی دلسوزانه ،دقیقا همان احساس نفر
دیگر را تجربه میکند .چیزی مانند عبارت «دقیقا میفهمم دردت چیست
و چه میگویی».
از طریق فرآیندی که به عنوان «سرایت عاطفی» شناخته میشود،

خودتنظیمی چیست و چه مزایایی دارد؟

بیتوته :خودتنظیمی یا کنترل نفس به توانایی در کنترل رفتار ،احساس و
افکار برای جلوگیری از رفتار نامطلوب ،افزایش رفتارهای مطلوب و رسیدن
به اهداف گفته می شود .کسانی که دارای مهارت خودتنظیمی هستند ،این
خصوصیت ها و مهارتها را نشان میدهند:
خویشتنداری
خویشتنداری یعنی این که میتوانید در بیشتر وقتها آرامش داشتهباشید،
عاقالنه رفتار کنید و نظم و انضباط را رعایت کنید .اشخاص خویشتندار
دوست دارند که پیش از انجام هر کاری فکر کنند ،چون آنها از اثر واکنش
یا احساس در جایگاه های گوناگون آگاه هستند.
قابلاطمینان بودن
این مسئله به میزان احترام گذاشتن به تعهدات ،کمک به نیازمندان و رعایت
کردن مربوط میشود .افراد قابل اطمینان ،تنها زمانی به فرد دیگری قول
میدهند یا با او موافقت میکنند که میدانند می توانند کاری را انجام دهند.
یکسان سازی
توانایی یکسان ساختن پاسخها و احساسات با شرایط گوناگون به این معنی
است که شما می توانید با تغییرات کنار بیایید .این مهارت خود تنظیمی شما
را منعطفتر میکند تا بتوانید موضوعات را از چند جهت گوناگون در نظر
بگیرید.
خوشبینی
آموزش ذهن و عاطفه ها احتیاج به دیدگاه خوشبینانه است .چنانچه مهارت
خود تنظیمی شما خیلی قدرتمند باشد ،احتماال مسائل را زمانی برای یادگیری
و ساختن آیندهی خود میدانید .همیشه ،در جستوجوی نکات مثبت باشید،
چون خود تنظیمی میتواند رفتارها و کارکردهای شما را بهتر کند.
مزایای توسعه مهارت خودتنظیمی
 دیدن نقاط قوت و خوبی در دیگران دیدن فرصت های جدید در مسائل حفظ رابطه با دیگران سعی کردن در سختی ها انعطاف پذیری بیشتر و سازش با جایگاه ها کنترل شرایط در صورت نیاز آرام کردن خود هنگام ناراحتی و خشماهمیت خودتنظیمی
هنگامی که ما بدانیم چطور احساسات و خشم مان را مدیریت کنیم ،می توان
گفت که ما به بهترین شکل انجام خواهیم داد .به این معنی که به جای

اینکه تنها کاری را انجام دهیم که خودمان می خواهیم ،مطابق وجدان
اجتماعی مان انجام می دهیم .به طور مثال امکان دارد حتی وقتیکه کمبود
وقت برای خودمان داریم ،به یک فرد در کاری کمک کنیم.
خود تنظیمی همینطور ما را از رفتار در روشی بازمی دارد که می تواند به ما،
گروهمان یا سازمان مان آسیب بزند؛ حتی وقتی که منافع کوتاه مدتی برایمان
داشته باشد .خود تنظیمی به ما کمک می کند که احساس خوشحالی مان را
طوالنی تر و عصبانیت مان را به مقدار زیادی از بین ببرم تا بتوانیم به نتایج
احتمالی عکس العمل هایمان به خوبی فکر کنیم .به طور مثال ما می توانیم
هنگامی که درحال بررسی کیفیت کارمان هستیم ،دعوت به انجام کاری شاد
را رد کنیم ،و بتوانیم افکار حقیقی مان را نسبت به اشخاص سرسخت گروه
به آنها نگوییم.

مراحل انجام فعالیتها را معلوم میکند .آموزش استفاده از خودتنظیمی بیشتر
به سوی دانشآموزانی است که از این شیوه ها استفاده نمیکنند و در استفاده
از این شیوه ها موفق نیستند .از راه استفاده از این راهبردها و شیوه های
خودتنظیمی میتوان کارکرد فرد را بهتر کنید.
دانشآموزان با استفاده از این شیوه ها میتوانند فعالیتها را به صورت مفید
و مستقل انجام دهند مثال؛ یادگیران موفق به صورت مداوم آموزش و درک
مطالب خود را از مفاهیم و موضوعهای گوناگون ،مورد بررسی و کنترل قرار
میدهند .وقتی که یادگیرندگان موفق متنی را میخوانند و متوجه میشوند
چیزی را که میخوانند ،نمیتوانند بفهمند ،به عقب برگشته و مجدد مطلب
را یادآوری میکنند و سؤال یا خالصه آنچه را که احتیاج دارند بفهمند ،مورد
مطالعه دوباره و بررسی قرار میدهند.
از سوی دیگر هنگامی که یک دانشآموز نمی تواند یک شیوه را بخواند و
واقع ًا آنچه را که میخواند نمیتواند بفهمد ،میل دارد که آن را کنار بگذارد و
یا به خواندن ادامه دهد زیرا از هدفهای خواندن اطالع ندارد.
دانشآموزان ناتوان در یادگیری ،میل به یادگیری منفعالنه دارند .آنها بیشتر
بر یادگیری خود نظارت و ارزیابی ندارند و به این منظور برای جبران آن به
دیگران اجازه میدهند تا یادگیری آنها را منظم کنند و با تکیه به کمک
دیگران فعالیتهای خود را با موفقیت به پایان میرسانند .آنها نبود ضوابط
اجرایی کنترل عملکردهای خود هستند که الزم است برای انجام تکالیف
پیچیده علمی ب ه صورت مستقل عمل کنند.
عناصر اجرایی فرایندهای کنترل:
 دانش فراشناختی یکپارچه و هماهنگ؛ تنظیم دانش شناختی و فراشناختی،درک دانش خود و فرایند آموختن.
 برنامهریزی؛ استفاده از یک نگرش آگاهانه و سازماندهی راهبردها برایرفتن به سمت یک فعالیت.
 نظارت و ارزیابی؛ درک و فهمیدن مطلب در طول پیشرفت انجام یکفعالیت و چک کردن تاثیربخشی آزمونها و ارزشیابی و بازسازی راهبردها.
 کشف عیب ها و نقصها؛ زمانی که فعالیتی در حال پیشرفت عملی است،خطا یا اشتباه این پیشرفت دیده می شود.
 باز سازی نقص ها؛ زمانی که اشتباهی کشف گردید به عقب برگشته وهرگونه خطایی را بازسازی میکنیم.
از روش آموزش انواع فنون خودتنظیمی ،دانشآموزان دارای ناتواناییهای
یادگیری میتوانند در فرایند خودتنظیمی ،تواناییهای ذهنی خود را ب ه سمت
مهارتهای عملی مربوط با آن سوق دهند.

خودتنظیمی یعنی ما می توانیم بازخوردهای منفی برگردیم ،بازخوردهایی که
مارا در منجالب احساس حقیر بودن می کشاند و چنانچه اشخاص دیگر ببینند
که ما توان کنترل خودمان در موقعیت های پرفشار هستیم و می توانیم بدون
ناراحتی بازخوردها را قبول کنیم ،بیشتر به ما اعتماد می کنند و پروژه های
مهم را به آسانی به ما می سپارند .خودتنظیمی ما را قدرتمندتر و موفق تر
هم می کند و سبب می شود در محیط کار شهرت بهتری به دست می آوریم.
خودتنظیمی برای چه کسی خوب و موثر است؟
فنون خودتنظیمی در سطح بسیار گسترده مورداستفاده قرار میگیرد .افراد
موفق و یادگیرندگان ،بهطور کارآمد و اثربخش از فنون خودتنظیمی در انجام
فعالیتهای خود سود میبرند .آنها راهبردهای گوناگون و شیوه های نظارت
بر کارکرد مفیدی را مشخص و تنظیم میکنند که این راهبرها و ارزشیابیها،
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دوشنبه  21تیر 1400

حکایت تاجر عمانی؛ فلفل و دیگران
از جمله نوادر داستان های بازرگانان دریاپیما و کسانی که بر روی دریا به
ثروت هنگفت رسیده اند ،داستان اسحاق بن یهودی است .این مرد در عمان
با دالل ها محشور بود .بر اثر نزاعی که بین او و مردی یهودی رخ داد ،از
عمان فرار کرد و به هندوستان رفت ،در حالی که بیش از  200دینار همراه
نداشت .پس از  30سال غیبت که هیچ کس در عمان از او خبری نداشت،
در سال  300به عمان بازگشت .از دوستان دریانورد خود شنیدم ،اسحاق با
یک کشتی که با تمام محموالتش متعلق به خود او بود ،از چین به عمان
آمد و برای این که مال التجاره ی خود را از بازرسی و ادای حقوق دیوانی
معاف سازد ،با احمدبن هالل حاکم عمان سازش کرد و متجاوز از هزار هزار
درهم به او داد و به احمدبن مروان در یک معامله 100 ،هزار مثقال
مشک اعال فروخت و احمد گمان کرد تمام آنچه که از این متاع داشته،
به او فروخته است .و باز به همان احمدبن مروان در یک معامله ی دیگر
 40هزار دینار پارچه فروخت و با دیگری نیز  20هزار دینار معامله کرد.
احمدبن مروان در معامله ی خود تقاضای تخفیف نمود ،اسحاق قبول کرد و
در هر مثقال مشک ،یک درهم نقره به او تخفیف داد و این تفاوت بالغ بر
 100هزار درهم شد.
این یکی از نوادر و عجایب امر تجارت بود و اسم او در شهرها مشهور
گشت .مردم بر او حسد بردند و به مال او طمع ورزیدند ولی او به کسی
چیزی نمی بخشید تا آن که قاصدی به بغداد رفت .ابوالحسن علی بن
محمدبن فرات وزیر را مالقات کرد و در نزد وزیر از مرد یهودی سعایت
نمود .وزیر به سخنان او عنایت نفرود ،قاصد به دربار المقتدر باهلل ،خلیفه ی
بغداد ،راه یافت و داستان مرد یهودی را برای یکی از اشرار که جزء خواص
خلیفه بود شرح داد و چنین گفت :مردی بود با دست خالی از عمان رفت،
چون بازگشت یک کشتی با بار مشک به قیمت هزار هزار دینار و جامه های
حریر و ظروف چینی به همان قیمت و جواهر و سنگ های قیمتی و بسیاری
دیگر از اجناس نادرالوجود از چین با خود بیاورد .این مرد ،پیر و بی اوالد
است .احمدبن هالل  500هزار دینار از کاالی او گرفته است.
چون این خبر به گوش خلیفه رسید ،در شگفت شد ،در حال یکی از خدام
خود را که «فلفل سیاه» نام داشت ،با  30تن غالم به عمان فرستاد و به
احمد نامه نوشت و فرمان داد که مرد یهودی را با خادم و رسولی از طرف
خود روانه دارد .چون خادم به عمان رسید و احمد نامه ی خلیفه را خواند ،امر
داد تا یهودی را زیر نظر گیرند و با او قرار گذاشت در ازای مال وافری از او
دفاع کند .آنگاه دسیسه ای به کار برد و در خفا به بازرگانان شهر فهماند که
بازداشت تاجر یهودی برای آنها و سایر سوداگران چه عواقب بدی خواهد
داشت و چگونه این امر باعث دست درازی و طمع ورزی اوباش بر اموال
آنان خواهد بود.
بازارها بسته شد ،پیشه وران و سوداگران خودی و بیگانه مجالتی نوشته و
مهر کردند که اگر مرد یهودی بازداشت شود ،کشتی ها آمد و شد خود را به
سواحل عمان قطع خواهند کرد و بازرگانان از عمان مهاجرت خواهند نمود
و بین خود عهد و پیمان خواهند بست که به هیچ یک از سواحل عراق عبور
نکنند ،زیرا در آنجا اموال هیچ کس در امان نیست و بر آن افزودند که شهر
عمان جایی است که بازرگانانی بزرگ و توانگر از تمام عالم در آن جمع اند
و اعتماد آنها فقط به ُحسن سیرت و عدالت امیر المؤمنین خلیفه و وزیر او
است که بازرگانان را در حمایت خود گرفته و آنها را از شر طمع کاران و
اوباش در امان نگاه دارند .سپس تجار بر ضد احمدبن هالل طغیان کردند و
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دو داستان از ناخدا بزرگ شهریار رامهرمزی
ترجمه :محمد ملک زاده

شورش برپا ساختند و در مقام جدال برآمدند ،به حدی که فلفل ،خادم خلیفه
و همراهان او مصمم شدند به بغداد بازگردند و از حاکم اجازه ی مرخصی
خواستند.
احمدبن هالل نامه ای به خلیفه نوشت و آنچه اتفاق افتاده بود شرح داد
و اضافه کرد که تمام بازرگانان ،کشتی های خود را در ساحل آماده ساخته و
متاع خویش را به کشتی ها برده تا از عمان کوچ کنند .سوداگران مقیم شهر
نیز مضطرب شده می گویند اگر ما در این شهر بمانیم و کشتی ها آمد و رفت
خود را از عمان قطع کنند ،د ِر روزی به روی ما بسته خواهد شد ،زیرا معیشت
و گذران اهالی این شهر به دریا بسته است .اگر با اصاغر ما اینگونه رفتار
شود ،با اکابر ما بدتر از این رفتار خواهد شد .پادشاهان مانند شعله های آتشی
هستند که به هر طرف روی آورند ،می سوزانند و ما طاقت آن را نداریم و
پیشاپیش بازرگانان از این شهر خارج خواهیم شد.
خادم خلیفه و همراهان او پس از آنکه دو هزار دینار از تاجر یهودی
گرفتند ،به بغداد بازگشتند .مرد یهودی نیز تمام مال و مکنت خود را در
کشتی گذاشت و به جانب چین رهسپار شد ،بدون آنکه یک درهم از دارایی
خود را در عمان باقی گذارد.
چون به «سریره» 1رسید ،حاکم آ«جا  20هزار دینار از او حق العبور
مطالبه کرد تا بگذارد بدون معطلی به چین برود .چون مرد یهودی از این
تقاضا سر باز زد ،حاکم دستور داد شبانه او را کشتند و کشتی او را با تمام

اموالش تصرف کرد.
اسحاق بن یهودی مدت سه سال در عمان زیست کرد .کسی که او
را در عمان دیده بود به من گفت :در روز جشن مهرگان یک ظرف پینی
سیاه رنگی با سرپوش طال به احمدبن هالل تعارف داد .احمد از او پرسید:
در این ظرف چیست؟ یهودی گفت :در میان آن «سکباجی» 2است که در
چین برای تو تهیه کرده ام .احمد از این سخن متعجب شد و گفت :چگونه
سکباجی را که در چین پخته شده و دو سال تاکنون از آن می گذرد ،در
میان این ظرف نگاه داشته ای؟! چون سرپوش از آن برداشت ،یک ماهی
از طال در میان ظرف مشاهده کرد با دو یاقوت که در چشم های ماهی
تعبیه شده و اطراف آن را با مشک اعال پر ساخته بودند .محتوی این ظرف
 50هزار دینار ارزش داشت.
***
- 1به عقیده ی محققان فرانسوی« ،سریره» ،تحریف شده ی «سرنورا»
است؛ بندری در جنوب شرقی سوماترا.
- 2سکباجی؛ به کسر اول ،نام آشی است که از سرکه ،گوشت ،بلغور و
میوه ی خشک پزند( .برهان قاطع)
***
سهم کالغ
شخصی که در بالد هند گروه زیادی از جادوگران و غیب گویان را

جهانیان برای پول چه ضرب المثل هایی دارند
امین فقیری

*پول را نجات بده تا پول نجاتت بدهد«.مونته نگرو»
*پول مرهم شیرینی است« .مصری»
*پول حرف می زند ،سگ ها عوعو می کنند«.مجارستانی»
*پول هنگام رفتن دارای صد پا است و هنگام آمدن دو پا بیشتر ندارد« .طبرستانی»
*پول با دست تحمیل می شود با پا منقرض می شود«.آلمانی»
*پول زشتی ها را می پوشاند«.چینی»
*پول خودت گل است ،پول دیگران خس و خاشاک«.عبری»
*پولدار فکر آتیه را می کند ،فقیر فکر حال را«.چینی»
*پول مانند کک است ،یک لحظه اینجاست و لحظه دیگر معلوم نیست
کجاست«.برمه ای»
*پول ،پول را پیدا می کند«.هندی»
*پول حرام در راه حرام خرج می شود«.آذربایجانی»
*پول گوش ندارد ولی می شنود«.ژاپنی»
*پول کم به زحمت و پول زیاد به آسانی خرج می شود«.بلغاری»
*پولی که از کاله برداری به دست می آید خرج کاله سر کچل می شود«.آلمانی»
*پول بازار را به وجود می آورد نه مردم را«.سوئیسی»
*پول برادر پول است«.ایتالیایی»
*پولی که حاضر و آماده است ،جادوگر است«.روسی»
*پول ُدم لغزنده ای دارد« .استونی»
*پول مانند مار ماهی در دست است«.ولزی»
*پول در همه جا ارباب است«.اسلوواکی»
*پولداران پول دارند ،فقرا بچه«.استونی»
*پول گذرنامه خوبی است«.فرانسوی»
*تاجر بی پول و سرباز بی تفنگ پشیزی ارزش ندارند«.آلمانی»
*تاجری که پول ندارد مثل دهقانی است که زمین ندارد«.سوئیسی»
*چشمان پولداران کم سو است«.ارمنی»
*پول نقره ای بهتر از قوم و خویش است«.رومانی»
*ریشه تمام نزاع ها سه چیزند :زن ،پول ،زمین«.هندی»
*سه دوست وفادار عبارتند از :همسر پیر ،سگ پیر و پول حاضر و آماده« .اتازونی»
*صدای جلنگ جلنگ پول غالبا صدای عدالت را از میان می برد«.یوگسالوی»
*صلح پول تولید می کند و پول آتش جنگ را برمی افروزد«.فرانسوی»
*کسی که پول ندارد باید هوسی هم در دل خود نپزد«.ایتالیایی»
*کسی که پولش را به دوستش وام می دهد ،هم پول را از دست می دهد هم دوستش
را«.فرانسوی»
*کیف پول بیمار ،مدت درمان را طوالنی می کند«.آلمانی»
*مردان پولدار اتومبیل خود را در جاده های کوهستانی به منزل می رسانند اما مردان
فقیر در جاده های مستقیم و هموار ،راه خود را گم می کنند«.ترکی»
*مرد پولدار پنج حواس دارد و بینوا شش حواس«سوئدی»
*مرد فقیر فقط یک مرض دارد و مرد پولدار صد مرض«.چکی»
*موقعی که مرگ فرا می رسد ،پولدار پول ندارد و بینوا به کسی بدهکار
نیست«.هلندی»
*مردی که پول ندارد مانند گرگی است که دندان ندارد«.فرانسوی»
*مرد فقیری که آواز می خواند پولدار است«.آلمانی»
*وقتی مرد فقیر پولدار می شود ستاره ها را در نیمروز می بیند«.هندی»
*وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند«.روسی»

اهالی «سیراف» قصد
دیده بود ،برای من حکایت کرد که مرد بازرگانی از
ِ
داشت از شهر «صامور» به «سوباره» از طریق خشکی سفر کند .از حاکم
شهر درخواست کرد راهنمایی با او همراه کند .حاکم ،یکی از آدم های
خود را با او همراه کرد و به راه افتادند .بازرگان می گفت :چون به نزدیک
«صیمور» رسیدیم ،کنار برکه ی آبی و نزدیک بوستانی نشستیم و به خوردن
غذا مشغول شدیم .در جزء خوراکی ها مقداری هم برنج پخته بود .در آن
حال کالغی پیدا شد و صدایی بلند کرد .مرد هندی به من روی کرده،
گفت :دانستی که این کالغ چه گفت؟ گفتم :ندانستیم .هندی گفت :کالغ
می گوید ،از این برنجی که شما می خورید ،من هم خواهم خورد! من از این
کالم تعجب کردم ،زیرا تمام برنج را خورده بودیم .حتی دانه ای هم از آن
باقی نبود!
بعد از غذا برخاستیم و راه خود را پیش گرفتیم .هنوز دو فرسنگ نپیموده
بودیم که به یک دسته ی پنج یا شش نفری هندی برخوردیم .همین که مرد
هندی همراه من به آنها نگریست ،پریشان خاطر گشت و به من گفت :بین
ِ
من و آنها جدال خواهد شد .پرسیدم :برای چه؟ گفت :برای این که سابقه ی
دشمنی بین ما برقرار است .هنوز حرف او تمام نشده بود که هندی ها
رسیدند و با خنجرهای کشیده بر او هجوم بردند و شکمش را دریدند ،چنان
که آنچه در شکمش بود بیرون ریخت .وحشت عظیمی به من دست داد ،به
قسمی که قادر به راه رفتن نبودم و بی حس به زمین افتادم .هندی ها چون
مرا بدین حال دیدند ،گفتند :مترس ،بین ما و این شخص سابقه ی عداوت
بود ،با تو کاری نداریم .این بگفتند و راه خود را پیش گرفته ،از من دور
شدند .در این حال کالغی نمایان شد و به روی جسد مرد هندی نشست
و به خوردن برنج هایی که از شکم او بیرون ریخته بود مشغول شد و من
تردیدی نداشتم که این همان کالغی بود که دیده بودیم.
*سیراف :بندر معتبر و معروف قدیمی که هم اکنون نیز در جنوب استان
بوشهر (بخشی از شهرستان کنگان) وجود دارد اما از آن رونق و آبادانی که
در گذشته داشته ،اثری نیست! از این بندر ،بازرگانان به وسیله ی کشتی هایی
که ناخدایان ایرانی می ساخته اند ،از یک طرف تا سواحل جنوبی عربستان و
سواحل شرقی آفریقا و از طرف دیگر تا سواحل هندوستان ،هندوچین ،چین
و جزایر اقیانوس آرام تا جزایر ژاپن برای تجارت و مبادله کاال مسافرت
می کردند .در اوایل قرن چهارم هجری ،زلزله یا طوفان عظیمی این بندر
را به کلی منهدم کرد .محققان فرانسوی در فهرست جغرافیایی این کتاب
می نویسند« :در سال  306هجری ،طوفان سهمگین دریا باعث خرابی
سیراف و از بین رفتن تجارت آن گردید ...دریانوردان از سیراف تا صیمور که
یکی از بنادر غربی هندوستان است .در مدت  11روز با کشتی ،طی طریق
می کرده اند».
،،1347
طبق یک خبر مندرج در روزنامه ی کیهان مورخ هفت دی ماه 1347
«بندر بزرگ و تاریخی سیراف که زمانی با بندر بصره رقابت می کرد ،بعد
از گذشت  10قرن ،به وسیله ی هیئتی از باستان شناسان از زیر خاک خارج
شد .این بندر که در دوران اسالمی بنا شده 400 ،سال بعد از هجرت بر
اثر  15روز زلزله ی مداوم و شدید در زیر خاک مدفون گردید .برای خارج
ساختن بندر که در شش فرسخی بندر کنگان قرار دارد ،باستان شناسان
انگلیسی فعالیت دارند و تاکنون توانسته اند خانه های سه و چهار طبقه را از
زیر خاک خارج سازند .طبق آثار مکشوفه ،مردم سیراف خانه های خود را از
چوب صندل و آبنوس و ساج که از چوب های خوشبو و براق و گران قیمت
است ،می ساخته اند».

فرشتــــــه
راضیه کرمپور

خــود را روی صندلی پالســتیکی آبی انداختم.
ســرم را به دیوار چســباندم و چشمهایم را بستم،
نفس عمیقی کشــیدم؛ اما بوی تنــد الکلی که به
مشــامم خورد ،بینیام را چیــن انداخت .بعد از ده
سال کار هنوز هضم این موضوع برایم سخت بود.
صدای گریه نوزادی گوشم را نوازش داد و لبخندی
روی لبهایم کاشت.
با بیقراری خود را به شیشه چسباندم و با عشق
به اویی که در آن لباس ســفید با گلهای صورتی
خواستنی شده بود ،و مشــتش را با ولع میمکید،
دوختم .از قرار معلوم گرســنه بود .به راهرو چشم
دوختم اما خبری از مرادی و شیشه شیر نبود.
مدت زیادی از تولدش نمیگذشــت .آرام و قرار
نداشتم برای چک کردن دمای بدنش ،صبح وقتی

او را بغل کردم از ســرما میلرزید و بدنش از سرما
سرخ ســرخ بود .با دیدن پرستار به شیشه زدم و با
نگاه التماس آمیزی لب زدم« :میشه بیاریش»
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با نگاه ترحم آمیزی ســر را به تأیید تکان داد.
لبخند قدر شناسانهای زدم.
او را به سینهام فشار دادم و زیر گوشش پچ زدم:

«زمینی شدنت مبارک فرشته خانم»
نگاه به دو چشــم عسلی رنگش دوختم تا کمی
لحظاتم شــیرین شود .با انگشــت اشاره صورتش
را نوازش دادم .خدا را شــکر بعد از دو ساعت زیر
دستگاه بودن بدنش گرم شده بود.
 این هم شــیر ،از یکی همراها گرفتم .لباســاچه بهش میاد!
با حرف مرادی ســرم را باال گرفتم .بخاطر تند
راه آمدن ،لپهایش گل انداخته بود و نفس نفس
میزد .نگاهش لبریز از حســرت بود .میدانســتم
برای داشــتن کودکی ،هر دکتری بــه او معرفی
میشــد ،میرفت اما به در بسته میخورد .با لبخند
تلخی بچه را در آغوشش گذاشتم و گفتم:
 تو بهش شیر بده.خانم مرادی شیشه شیر را در دهانش گذاشت؛
که با ولع شروع به خوردن کرد .پرستار پرسید:
 سرنوشتش چی میشه؟با ســوال پرســتار دوباره یادم افتاد چرا ساعت
شش صبح بیمارســتانم .ترحمی که تهنشین شده
بود؛ با سوال پرستار دوباره در چشمهایمان باال آمد
و کاممان را تلخ کرد .او را بدون آنکه لباسی تنش
کننــد ،نافش را کمی ضدعفونی کرده و با گیرهای
ببندند ،در کارتونی کنار خیابان گذاشته بودند .خانم
مرادی با بغض گفت:
 پرونــدهای براش تشــکیل میدیم بعدشــممیفرستیمش بهزیستی شیراز.

تنبیـــــه
آرزو مهبودی

روبرویش می نشــینم ،صاف توی چشمهایش
زل می زنــم و بی مقدمه می گویــم ازت متنفرم!
هیچ چیز نمی گویــد حتی نمی پرســد چرا؟ فقط
معصومانه نگاهم می کند.
داد می زنــم :بیخود خودت رو به موش مردگی
نزن ،الزم نکرده قیافه ننــه مرده ها رو به خودت
بگیری ،سر هر کس بتونی شــیره بمالی سر من
یکی نمی تونی ،می دونی که من بهتر از همه تو رو
می شناسم پس الزم نیست منو سیاه کنی!
باز هم هیــچ نمی گوید و خــودش را در پس
نقــاب شــرمندگی اش پنهان می کنــد .نگاهش
را از نــگاه من می دزدد اما من بــه این راحتی ها
دست از ســرش برنمی دارم .کارهایش حرص مرا
درآورده ،دوبــاره ســرش داد می زنم :آخه پس تو

کی می خواهی آدم بشــی؟ کی می خوای دســت
از این اخالق های زشــت برداری؟ به خدا زشته،
قباحــت داره ...همین طــور بی رحمانه به او بد و
بیراه می گویم و حتی دیدن قطره اشــکی که ته
چشم هایش برق می زند هم دلم را نمی لرزاند .این
کارها را به خاطر خودش می کنم چون دوســتش
دارم دلم می خواهد دختر سر به راه و موفقی باشد
وجودم در وجودش گره خورده.
وقتــی احســاس می کنم خوب تنبیه شــده و
حسابی از کارش پشیمان است لحن تندم را مالیم
می کنــم و می گویم :به خــدا من هر چی می گم
واســه خودته ،اگه تو دختر خوبی باشی مگه واسه
من بده؟ بهم قول بده که از این به بعد اشتباهات
گذشته رو تکرار نکنی باشه؟

باز هم چیــزی نمی گوید اما از چشــم هایش
می خوانــم که حرف هایم را قبــول دارد و همین
برای من کافی است.
بعــد از ایــن که خیالــم راحت می شــود که

حرف هایم تا حــدی در او اثر کرده از جلوی آینه
بلند می شوم و می روم پی کارم ،سالهاست که هر
وقت اشــتباهی می کنم خودم را این طوری تنبیه
می کنم!

گردشگری
دوشنبه  21تیر 1400
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راهنمای سفر به هفت آبشار تیرکن
بیتوته :هفت آبشار یکی از باشکوه ترین مکان های طبیعی در تیرکن
مازندران است .به عبارتی هفت آبشار در اطراف یکی از روستاهای دراز کال
در مرز شهرستان های بابل و سواد کوه به نام تیرکن قرار دارد .قدمت
تاریخی مجموعه هفت آبشار به  40میلیون سال قبل باز می گردد .هفت
آبشار متشکل از هفت آبشار بزرگ و کوچک به شکل پلکانی است که به
دلیل همجواری با روستای تیرکن ،با نام هفت آبشار تیرکن نیز شناخته
می شود.
وسعت کل مجموعه ی هفت آبشار قریب  200هزار کیلومتر است.
درواقع مجموعه ی هفت آبشار از قرارگیری زیبایی های خلقت مانند
درخت های سر به فلک کشیده ی ممرز ،افرا ،انجیلی ،کهلو ،ازگل ،توسکا و
شیردارتشکیل شده است .متاسفانه امروزه دو نوع درخت ملج و نمدارتوسط
کرم های خاکی از بین رفته اند .به مراتع اطراف هفت آبشار و جنگل لفور
به دلیل برخورداری از سبزه های معطر و خوش بو«کالبکوشت» می گویند.
ارتفاع آبشار اصلی مجموعه ی هفت آبشارمعادل  9متر می باشد .در قسمت
زیرین آن حوضچه ای به وجود آمده است که برای آب تنی مسافران بسیار
دلپذیر است.
در سفر به هفت آبشار از مکان های گردشگری اطراف آن غافل نشوید!
سد لفور
در جنگل لفور ،سد خاکی با عنوان سد صالحی مازندرانی و سدلفور قرار
دارد .در این منطقه ماهیگیری های بسیاری صورت می گیرد.
آبشار شی الیم
آبشار شی الیم در دو کیلومتری جنوب شرقی روستای گاوزن در شهرستان
بابل قرار دارد .این آبشار از صخره ای با ارتفاع  30متری سرازیر می شود.
پلنگ دره
در جنگل لفور ،در انتهای رودخانه ای آبشاری هشت متری ایجاد شده
است که برای آب تنی های تابستان طرفداران بسیار زیادی دارد.
آبگرم آزرود
در نزدیکی بابل دره ی جنگلی قرار دارد .در این دره آب با جوشش فراوان
از دل زمین بیرون می آید و منجر به شکل گیری استخری کوچک آبگرم
به نام آرزود در این منطقه شده است .در آبگرم ازرود ترکیبات گوگردی
وجود دارد که در درمان درد های رماتیسمی ،ماصل و بیماری های پوستی
موثر است.

روستای فیبلند
روستای فیبلند به دلیل ارتفاع از سطح دریا به بام مازندران شناخته
می شود .در فصل بهار با آب شدن برف کوه های اطراف ،جویبارهای
گسترده ای شکل می گیرند که زیبایی روستا را دو چندان می کنند.
اگر برای دیدن هفت آبشار به مازندران سفر کردید ،توصیه می کنیم به
روستای فیبلند نیز بروید و از زیبایی های طبیعی این منطقه لذت ببرید.
بهترین زمان برای سفر به هفت آبشار
مجموعه هفت آبشار تیرکن در تمامی فصول زیبایی منحصر به فردی
دارد .در فصل بهار به خصوص در اردیبهشت ماه به دلیل بارش های متعدد
جوی ،آبشار های این مکان مملو از آب های خوش گوار هستند که در
مطلوب شدن آب و هوای منطقه نقش بسزایی دارند.

در فصل تابستان آب و هوای هفت آبشار به گرم و شرجی مبدل می گردد.
لذا سفر کردن به این منطقه برای افراد غیر بومی غیر قابل تحمل می شود.
در سومین فصل سال ،رنگ برگ های بهشت تیرکن تغییر می یابد و به
جنگلی هفتاد رنگ مبدل می شود .به جرئت می توان گفت فصل پاییز
شگفت انگیز ترین فصل برای بازدید از هفت آبشار است .اما مسافرت به
هفت آبشار در فصل زمستان به دلیل بارش برف های سنگین توصیه
نمی شود.
دسترسی به هفت آبشار
به دلیل موقعیت قرار گیری منحصر به فرد مجموعه هفت آبشار در
ارتفاعات شمالی کشور ،مسیر های متعددی برای دسترسی به این مکان
پرشکوه وجود دارد.

آگهی

پذیرد
نیازمندیهای عصرمردم آگهی می
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری صفاشهر در نظر دارد به استناد مجوز
شماره  8مورخ  1400/3/30شورای اسالمی شهر
صفاشهر نسبت به واگذاری بخش خدمات شهر
شامل نظافت ،شستشــوی جداول ،معابر ،جمع
آوری زباله و نگهداری فضای ســبز و پارک ها به صورت حجمی
تا پایان سال جاری به شرکت های واجد شرایط از طریق مناقصه
عمومی اقدام نماید .لذا از اشــخاص حقوقــی دارای صالحیت و
تأییدیه اداره کار و امور اجتماعــی دعوت به عمل می آید جهت
دریافت اســناد مناقصــه و تحویل آن به امور مالی شــهرداری
صفاشــهر مراجعه و همچنین در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر
شــماره تلفن های  071-4445-2088-2089آماده پاســخگویی
می باشد.
-1واریز مبلغ  4/050/000/000ریال به عنوان ســپرده شــرکت در
مناقصه که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز به
حساب  0105782570009بانک ملی شعبه دهبید به نام شهرداری
صفاشهر می باشد.
-2ارائه تأییدیه صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی و گواهی نامه
ایمنی و بهداشت الزامی می باشد.
-3به پیشنهاداتی که فاقد ســپرده و مخدوش باشد ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
-4در صورتی که برندگان اول تا ســوم حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-5شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-6متقاضیان می بایســت پیشــنهاد و اســناد و فیش سپرده به
صورت الک و مهر شده به امور مالی تسلیم نمایند.
-7مدت قبولی پیشــنهادات مناقصه از تاریخ انتشار آگهی نوبت
دوم به مدت  10روز تا پایان وقت اداری  1400/5/6می باشد.
-8هزینه درج آگهی و ســایر کســورات قانونی بر عهده برنده
مناقصه می باشد.
-9ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســناد مناقصه درج
می باشد.
نوبت اول1400/4/21 :
نوبت دوم1400/4/28 :
بازگشایی پیشنهادات1400/5/9 :
شناسه آگهی1162662 :
/3145م الف

شهردار صفاشهر
هاشم احمدی

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  140060311016000317موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم محبوبه فرخنــده ابنوی فرزند امیدعلی به
شماره شناسنامه  11928صادره از شــیراز در ششدانگ یک قطعه
زمین کشــاورزی دیم به مســاحت  2776/86مترمربع پالک 339
فرعی از  987اصلی واقع در بخش  6فارس مشهور به ابنو خریداری
از مالک آقای مهدی بینوا محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/27م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

خودرو ســواری  GLX405مدل  1382به رنگ عنابی -متالیک
به شــماره پالک 566ص 42ایران  83به نام جلیل نازک کار
به شماره موتور  22568219060و شماره شاسی 0082018269
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده

چاپ اول1400/4/21 :
چاپ دوم1400/4/28 :
شهرداری ایج در نظر دارد به استناد مصوبه شماره
 50مورخ  99/11/18شــورای اسالمی شهر ایج تعداد 1
قطعه زمین مســکونی واقع در خیابان قاضــی عضد از طریق مزایده
به فروش رســاند .لذا متقاضیان می تواننــد جهت بازدید از زمین و
اطالع از سایر شرایط و تحویل اسناد مزایده به شهرداری ایج مراجعه
فرمایند.
)1قیمت پایه براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد
که در اسناد مزایده درج گردیده است.
)2واریز مبلغ یکصد میلیون ریال بابت ســپرده شــرکت در مزایده
به حساب ســپرده شهرداری ایج به شــماره  829211807نزد بانک
کشاورزی شعبه ایج الزامی است.
)3چنانچه نفرات اول ،دوم ،ســوم به ترتیب از خرید منصرف گردند
سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
)4شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار خواهد بود.
)5آخرین مهلت تســلیم پیشنهادها ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت
دوم در روزنامه می باشد.
)6هزینــه درج آگهی طبق تعرفه اعالمی اداره کل ارشــاد و فرهنگ
اسالمی استان فارس به عهده برنده مزایده خواهد بود.
)7تاریخ بازگشایی پاکت های پیشــنهادی دو روز بعد از اتمام مهلت
تسلیم پیشنهادات می باشد.
)8جهت کسب اطالعات بیشــتر متقاضیان می توانند با شماره تلفن
 071-53293211تماس حاصل فرمایند.
شناسه آگهی1161716 :
/3129م الف

سعید نظری
شهردار ایج

آگهی حصر وراثت
آقای محســن عزیزی فرزند یوسف دارای شناســنامه شماره 133
متولد  1345به شــرح دادخواست به کالســه  1400/103ح ش رونیز
از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان یوسف عزیزی فرزند گداعلی به شماره شناسنامه
 69در تاریخ  89/10/13در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2ناصر عزیزی به شماره شناسنامه  1صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفی
 -3رحیم عزیزی به شماره شناسنامه  3293صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -4مجید عزیزی به شــماره شناسنامه  2816صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -5عبدالعظیم عزیزی به شــماره شناســنامه  115صــادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -6مهرانگیز عزیزی به شــماره شناســنامه  2815صــادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -7شــورانگیز عزیزی به شماره شناســنامه  2217صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفی
 -8ســلطنت صادقی رونیزی به شماره شناسنامه  11صادره از حوزه
استهبان همسر دائمی متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه یک
مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /790م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه شهر رونیز حوزه قضایی استهبان
محمدصادق صادقی

دعوتنامه مجمع عمومی سالیانه
بدینوسیله به اطالع می رساند مجمع عمومی سالیانه شرکت پارس الکل(سهامی خاص)
به شماره ثبت  783و شناسه ملی  10102052170رأس ساعت  10صبح روز 1400/5/16
در محل قانونی شرکت واقع در جاده اصفهان شیراز سه راهی سورمق کیلومتر  5جاده
اقلید برگزار می گردد .لذا از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت
می گردد تا در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
-1استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی
-2رسیدگی و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی منتهی به 1399/12/30
-3انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال منتهی به 1400/12/29
-4تصویب برنامه سالیانه
-5سایر مواردی که در صالحدید مجمع عمومی عادی باشد
-6افزایش سرمایه
-7ســایر اختیارات مدیرعامل جهت افزایش دارایی درآمد شرکت (همراه با جذب
سرمایه)
سهامداران محترم می توانند با در دست داشتن مدارک معتبر از  9/30صبح همان روز
در محل برگزاری مجمع حضور داشته باشند.
هیأت مدیره شرکت پارس الکل

8
مسیر اول :در شرایطی که عازم سفر به هفت آبشار از شهر های شرقی
هستید ،می بایست به سمت ساری و سپس قائم شهر حرکت کنید .پس از
آن با طی کردن جاده ی خطیر کال در جنوب غربی قائم شهر به درازکال و
روستای تیرکن دسترسی پیدا می کنید.
مسیر دوم :اگر در شهرهای شمال غربی ساکن هستید ،می توانید به
رشت سفر کنید و جاده ی ساحلی رشت را تا محمود آباد طی کنید و به
جاده بابل برسید .در قسمت جنوبی جاده بابل ،جاده ای به نام گنج افروز
قرار دارد که با طی کردن آن به درازکال و تیرکن دسترسی می یابید.
مسیر سوم :هفت آبشار در  270کیلومتری استان تهران قرار
دارد .مناسب ترین مسیر برای دسترسی به جاده ی فیروز کوه ،بزرگراه
تهران -پردیس است .پس از جاده ی فیروز کوه ،پل سفید قرار دارد که به
واسطه ی آن به روستای شیرگاه می رسید.
پس از روستای شیرگاه ،دو راهی قائم شهر و بابل قرار دارد .مسیر بابل را
پیش بگیرید .پس از طی کردن  17کیلومتر به مسیر فرعی روستیا درازکال
می رسید .روستای تیرکن در  20کیلومتری این جاده فرعی قرار دارد .شما
می توانید با توجه به تابلو های راهنما به هفت آبشار تیرکن برسید.
آدرس :استان مازندران 42 -کیلومتری جنوب بابل -شهر بابل
کنار -دهستان درازکال -روستای تیرکن -جنگل لفور -هفت آبشار
نکات حائز اهمیت برای سفر به جنگل لفور
• به دلیل عدم امکانات در داخل جنگل و بکر بودن این محیط طبیعی،
می بایست قبل از سفر تمامی وسایل مورد نیاز مواد غذایی را تهیه کنید.
• یکی از ضروریات سفر به هفت آبشار بررسی وضعیت آب و هوایی این
منطقه است.
• در جنگل لفور آنتن دهی وجود ندارد لذا می توانید نقشه ی آفالین را
دانلود کنید تا مسیر بازگشت را به صراحت بیابید.
• از روشن کردن آتش در فصول گرم سال جدا خودداری کنید.
• در شرایطی که برای غذا درست کردن مجبور به بر افروختن آتش
شدید ،می بایست از خاموش کردن آن اطمینان حاصل کنید .زیرا جرقه ای
کوچک موجب سوختن زمین های هکتاری می شود.
• به دلیل بکر بودن منطقه و پوشش های گیاهی قابلیت دسترسی به
آبشار به وسیله ی ماشین وجود ندارد .لذا از کفش مناسب پیاده روی استفاده
کنید.
آگهي مزايده
تاريخ نوبت اول1400-04-21 :
تاريخ نوبت دوم1400-04-28 :
شــهرداري اقليد در نظر دارد نســبت به فروش چند
قطعه زمين  ،به شرح مندرج در اسناد از طريق مزايده عمومي اقدام
نمايد ؛لــذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مــي آيد جهت دريافت
اســناد مزايده و تحويل آن به شهرداري حداكثر تا  10روز پس از چاپ
آگهي نوبت دوم به شــهرداري اقليد مراجعـــــه و يا از طريق تلفن
 07144552104اقدام نمايند.
شرايط مزايده:
• شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.
• به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
• هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
• شــركت كنندگان مي بايســت بابت هر قطعه زميــن حداقل مبلغ
 5درصد قيمت کارشناســي آن را مطابق اســناد مزايده به حساب
 0107313704004سپرده اشخاص شهرداري نزد بانك ملي بابت سپرده
شركت درمزايده واريز نمايند.
• سپرده نفرات اول تا ســوم برابر مقررات در صورت انصراف به نفع
شهرداري ضبط خواهد شد.
• ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج مي باشد.
شناسه آگهی1161718 :

آگهی حصر وراثت
آقای محســن عزیزی فرزند یوسف دارای شناســنامه شماره 133
متولد  1345به شرح دادخواست به کالسه  1400/104ح ش رونیز از این
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان سلطنت صادقی رونیزی فرزند نجفعلی به شماره شناسنامه
 11در تاریخ  1397/3/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2ناصر عزیزی به شماره شناسنامه  1صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفیه
 -3رحیم عزیزی به شــماره شناسنامه  3293صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفیه
 -4عبدالعظیم عزیزی به شماره شناسنامه  115صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفیه
 -5مهرانگیز عزیزی به شــماره شناســنامه  2815صــادره از حوزه
استهبان فرزند متوفیه
 -6شــورانگیز عزیزی به شــماره شناســنامه  2217صادره از حوزه
استهبان فرزند متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه یک
مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /791م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه شهر رونیز حوزه قضایی استهبان
محمدصادق صادقی

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  140060311016000123موضوع قانــون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای محمدرضا عباسی خوشــمکانی فرزند حسن به شماره
شناســنامه  1994صادره از سپیدان در ششــدانگ یک قطعه باغ به
مســاحت  11480/43مترمربع پالک  143فرعــی از  799اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  799اصلی واقع در بخش  6مشهور به خانی ورج
خریداری از مالک رسمی آقای ســید خلیل انوار محرز گردیده است.
لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/28م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

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  139960311005000933هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضــی خانم فاطمه صاحبی فرزند علیرضا به شــماره شناســنامه
 4220صادره از نیریز در یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  123/9مترمربع پالک  1فرعی از  2726اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2726اصلی انتقالی از سهام ثبت نشده (مجهول) ورثه
میرزا آقا که رأی به تنظیــم اظهارنامه تحدید حدود صادر می گردد
واقع در نیریز بخش  22فارس محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/21 :
/00345م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139960311005000932هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک نیریز تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای وحید همایونی فرزند محمدرضا به شــماره شناسنامه
 1124صادره از استهبان پنج دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  123/9مترمربع پالک  1فرعی از  2726اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2726اصلی انتقالی از سهام ثبت نشده (مجهول) ورثه
میرزا آقا که رأی به تنظیــم اظهارنامه تحدید حدود صادر می گردد
واقع در نیریز بخش  22فارس محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/21 :
/00347م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
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صعود دوباره بستری و فوتیهای کرونا در کشور
 ۱۶۵تن دیگر جان باختند

بنابر اعــام روابط عمومی وزارت بهداشــت ،در
طول  24ساعت ۱۷هزار و  ۶۶۴بیمار جدید کووید۱۹
در کشور شناسایی شدند و متاسفانه در این بازه زمانی
 ۱۶۵بیمــار نیز جان خود را به دلیــل این بیماری از
دست دادند.
به گزارش ایسنا و بنابر اعالم مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت بهداشــت ،تاکنون  ۴میلیون
و  ۶۹۳هــزار و  ۱۷۴نفــر ُدز اول واکســن کرونا و
دو میلیون و  ۱۴۴هزار و  ۶۴۸نفر نیز ُدز دوم را تزریق
کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور
به  ۶میلیون و  ۸۳۷هزار و ُ ۸۲۲دز رسید.
از روز شنبه تا دیروز  ۲۰تیرماه  ۱۴۰۰و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی ۱۷ ،هزار و  ۶۶۴بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی که هزار
و  ۸۲۱نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون
و  ۳۷۳هزار و  ۴۵۰نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۱۶۵ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۸۵هزار و  ۸۵۹نفر رسید.
خوشبختانه تاکنون سه میلیون و  ۲۵هزار و ۹۱۱
نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شده اند.
ســه هزار و  ۶۸۴نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخــش هــای مراقبت هــای ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۲۴میلیــون و  ۵۱۴هزار و  ۱۸۳آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
صعود دوباره بســتری و فوتیهای کرونا
در کشور
در هفته  ۷۲اپیدمی کرونا در کشــور ۲۵ ،اســتان
روند صعودی دارند ،در عین حال روند رعایت پروتکل
های بهداشتی کاهشــی بوده و این موضوع نگرانی
هایی را در زمینه شیوع بیشتر ویروس دلتا و افزایش
مرگ های ناشی از کرونا ایجاد می کند.
به گزارش ایســنا ،تاکنون در جهان  ۱۸۶میلیون
و  ۸۳۹هــزار و  ۵۷۳نفر به بیمــاری کووید ۱۹مبتال
شــدهاند که از این تعداد  ۱۷۰میلیون و  ۸۸۷هزار و
 ۷۴۴نفر بهبود یافته و چهار میلیون و  ۳۵هزار و ۱۶۴
نفر جان باختهاند.
باید توجه کرد که بر اســاس اعالم دکتر علیرضا
رییسی ،سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،وضعیت
فعلی در دنیا نشــان میدهد بیشــترین ابتال و مرگ
و میر ناشــی از کرونا در کشــور برزیــل بعد هند و
بعد اندونزی و ســپس روســیه اســت که درگیری
زیــادی عمدتا با ویــروس دلتا دارنــد .در ایران نیز
 ۲۵استان روند صعودی دارند و تقریبا اکثر شهرهای
این استانها دارد درگیر میشود.
وضعیت شهرهای درگیر کرونا
بــه گفتــه وی ،در حال حاضر  ۱۴۳شهرســتان
قرمز ۱۸۶ ،شهرســتان نارنجی و  ۱۱۹شهرســتان
نیز در وضعیت زرد قرار دارند .بیشــترین شــهرهای
درگیــر بیماری شــامل کرمان با  ۱۶شــهر درگیر،

فارس با  ۱۳شــهر ،تهران با  ۱۳شهر ،مازندران ۱۳
شهر ،هرمزگان  ۱۲شــهر ،سیستان و بلوچستان ۱۰
شهر ،بوشــهر  ۸شهر و یزد  ۸شــهر درگیر بیماری
هســتند .همچنین ســایر اســتانها مانند گلستان و
گیالن و همچنین اصفهان بین پنج تا شش شهرشان
درگیر اســت .در برخی از استانها نیز یک یا دو شهر
هستند که به سمت تغییر رنگ به سمت قرمز متمایل
هستند.
در عین حال بنا بر اعالم وزارت بهداشــت ،از روز
شــنبه  ۱۹تیر ماه ،عالوه بر شــهرهای قرمز قبلی،
شهرســتانهای خوی از آذربایجــان غربی ،اردبیل
از اســتان اردبیل ،آران و بیدگل و خمینی شــهر از
اصفهان ،دره شــهر از ایــام ،بروجن از چهارمحال
و بختیاری ،قوچان از خراســان رضــوی ،هندیجان
از خوزستان ،گرمسار از ســمنان ،ممسنی از فارس،
آق قــال ،کردکوی ،گالیکش و گرگان از گلســتان،
بندر انزلی ،رودبار و رودسر از گیالن ،دلفان و سلسله
از لرســتان ،بهشهر ،جویبار ،رامســر و فریدونکنار از
مازندران و دلیجان و محالت از اســتان مرکزی در
وضعیت قرمز قرار گرفتهاند.
روند کاهشــی رعایت پروتــکل های
بهداشتی
در این شــرایط اما ،یکــی از نگرانیهای وزارت
بهداشت هم روند کاهشی رعایت پروتکلها در کشور
اســت .به طوری که به گفته ســخنگوی ستاد ملی
مقابلــه با کرونا ،میزان رعایــت پروتکلها حدود ۶۶
درصد است که بسیار جای تاسف دارد .باید توجه کرد
که اگر پروتکلها زیر  ۸۵درصد رعایت شــوند ،قطعا
کارساز نخواهد بود.
رئیسی تاکید کرد :ما نه تنها شاهد افزایش رعایت
پروتکلهــا طی هفتههای گذشــته نیســتیم ،بلکه
علیرغم شــیوع بیماری ،میــزان رعایت پروتکلها
پایین میآید .شــاید خود مردم هم متوجه هستند که
عادیانگاری ایجاد شده و مردم کمتر ماسک میزنند
یا تجمع بیشــتر است که این میتواند آسیبزا باشد.
بنابرایــن از مردم خواهش میکنــم اوضاع را جدی
بگیرند.
افزایش  ۴۰درصدی موارد ســرپایی در
کشور در هفته اخیر نسبت به هفته ماقبل
بایــد توجه کرد کــه در کشــور از  ۱۱تا  ۱۷تیر
ماه مقــارن با هفتــه  ۷۲اپیدمی کرونا در کشــور،
تعداد موارد ســرپایی مثبت شناســایی شده۹۷۷۶۱ ،
مورد بوده اســت .همچنیــن تعداد موارد بســتری
جدید  ۱۰۹۰۵و تعداد مــوارد فوتی جدید  ۱۰۰۸نفر
بوده است.
بر این اســاس در هفته گذشــته ،نسبت به هفته
ماقبل در کشــور شاهد افزایش  ۴۰درصدی در موارد
ســرپایی مثبت ،افزایش  ۱۷درصدی در موارد مثبت
بستری و افزایش  ۱۰درصدی در تعداد بیماران فوت
شده هستیم.
تهران
در تهــران در هفتــه اخیر تعداد موارد ســرپایی
مثبت شناســایی شــده  ۱۱۳۰۳مورد ،تعــداد موارد

بســتری جدید  ۲۲۶۹و تعــداد مــوارد فوتی جدید
 ۱۶۲نفر بوده است.
در هفتــه اخیر در تهران ،نســبت به هفته ماقبل
شــاهد افزایش  ۴۹درصدی در موارد سرپایی مثبت،
افزایش  ۸درصدی در موارد مثبت بستری و کاهش
 ۴.۷درصــدی در تعداد بیماران فوت شــده بودهایم.
در عین حال در تهران در هفته اخیر موارد بســتری
افزایش یافتــه و موارد فوت اســتان تهران کاهش
مختصری داشته است .بروز موارد بستری از متوسط
کشور بیشتر و مرگ و میر معادل متوسط کشور شده
است.
البرز
روند بســتری و فوت استان در هفته اخیر افزایش
داشــته است .بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر
از متوسط کشوری بیشتر است.
ایالم
تداوم رونــد افزایش بســتری بــرای چهارمین
هفته متوالی مشــاهده میشــود .در این هفته میزان
بروز موارد بستری از متوســط کشور بیشتر و میزان
مرگ و میر استان از متوسط کشوری کمتر است.
یزد
در هفتــه اخیر افزایش موارد بســتری اســتان
برای ششــمین هفتــه متوالی تــداوم یافته و فوت
نیز افزایــش یافته و میزان موارد بســتری و میزان
مرگ و میر اســتان ،از حد متوســط کشــور فاصله
بیشتری گرفته است.
کرمان
در هفتــه اخیر افزایش بارز موارد بســتری برای
چهارمین هفته متوالی مشــاهده میشــود ،اما موارد
فوت ثابت مانده اســت .بروز موارد بستری و میزان
مرگ و میر در این اســتان همچنان از متوسط کشور
بیشتر است.
مازندران
در هفته اخیر افزایش بارز موارد بســتری و فوت
مشاهده میشــود .میزان بروز موارد بستری در این
استان از متوسط کشوری بیشتر شده ،اما میزان مرگ
و میر استان از متوسط کشوری کمتر است.
بوشهر
موارد بســتری و فوت مجددا افزایــش یافتهاند.
میزان بروز موارد بســتری از متوسط کشوری بیشتر
و میزان مرگ و میر هم همچنان از متوسط کشوری
بیشتر است.
خراسان شمالی
در هفته اخیر روند بســتری و فوت افزایش یافته
اســت .میزان بــروز و میزان مرگ و میر اســتان از
متوسط کشوری باالتر است.
سیستان و بلوچستان
در هفته اخیر افزایش موارد بستری و فوت در این
استان تداوم یافته بروز موارد بستری از متوسط کشور
بیشتر شده است ،اما مورتالیتی استان از متوسط کشور
فاصله بیشتری گرفته و همچنان در رتبه اول است.
گلستان
روند بســتری در هفته اخیر بــرای پنجمین هفته
متوالی افزایش یافته و فوت نیز افزایش یافته اســت.
میزان بروز بســتری استان از متوســط کشور بیشتر
شده ،اما مورتالیتی از متوسط کشور کمتر شده است.
فارس
در این هفتــه افزایش بارز موارد بســتری برای
چهارمین هفته متوالی دیده میشــود ،اما موارد فوت
اســتان کاهش یافته است .میزان بروز موارد بستری
هنوز از متوســط کشور کمتر است و میزان مورتالیتی
هم از متوسط کشور کمتر شده است.
گیالن
روند بســتری و فوت در اســتان برای ســومین
هفته متوالی افزایش یافته ولی بروز موارد بســتری
و میزان مرگ و میر اســتان از متوســط کشــوری
کمتر است.

بین الملل

مرگ یک زن در بلژیک بعد از ابتالی همزمان
به دو گونه کرونا

در یکی از اولین موارد ثبت شــده ابتالی همزمان به دو گونه نگران کننده
کرونا ،دانشــمندان بلژیکی گزارش دادند یک زن مسن بعد از ابتال به دو گونه
آلفا و بتا فوت کرده است.
به گزارش گــروه بینالملل خبرگزاری فارس ،دانشــمندان بلژیکی دیروز
(یکشــنبه) گزارش دادند یک زن مســن بعــد از ابتال به دو گونــه آلفا و بتا
«کووید »۱۹-به طور همزمان ،بر اثر این بیماری فوت کرد.
«آن ونکربرگن» زیســت شناس مولکولی و نویســنده تحقیق منتشر شده
توسط کنگره میکروبشناســی بالینی و بیماریهای عفونی اروپا در بیانیهای
اعــام کرد :این یکی از اولین موارد ثبت شــده ابتــای همزمان با دو گونه
نگرانکننده از «سارس-کوو »۲-بوده است.
به گزارش «یورو نیوز» ،این زن  ۹۰ساله در ماه مارس بعد از چند بار زمین خوردن
در بیمارستانی در شهر «الست» بلژیک بستری و سپس فوت کرد .او واکسینه
نشده بود و در همان ابتدای ورود به بیمارستان آزمایش کرونایش مثبت شد اما
سطح اشباع اکســیژن خوبی داشت و هیچ نشانهای از مشکل تنفسی نداشت؛
او اما به سرعت شروع به بروز عالئم تنفسی کرد و پنج روز بعد هم فوت کرد.
این متخصص بلژیکی گفت :سخت است که بگوییم آیا ابتالی همزمان با
دو گونه نقشی در وخامت سریع شرایط این بیمار داشته است یا خیر.
در طی آزمایشات گسترده و تعیین توالی ،بیمارستان متوجه شد که این زن
به دو گونه مبتال بوده ،آلفا که ابتدا در انگلیس شناســایی و به گونه انگلیســی
معروف بود و بتا که ابتدا در آفریقای جنوبی شناسایی شد.
ونکربرگن گفت هر دو این گونهها در حال حاضر در بلژیک در حال شــیوع
است و بنابراین احتمال دارد این زن از دو فرد مختلف دو نوع را دریافت کرده
باشد .وی افزود :متاسفانه نمیدانیم او چطور مبتال شده بود.
هــر دوی این گونهها در ماه دســامبر برای اولین بار به ســازمان جهانی
بهداشــت گزارش شــد و از آن زمان به بیش از  ۴۰کشــور در سراسر جهان
راه یافته است.
ایــن متخصص افزود تــا دیروز ،هیچ مورد دیگــری از ابتالی همزمان به

دو گونه کرونا در جایی منتشــر نشده و تاکید کرد ضروری است این پدیده که
احتما ًال دست   کم گرفته شده مورد مطالعه قرار بگیرد.
کنگره میکروب شناســی پزشــکی و بیماریهای عفونی اروپا اعالم کرده
دو مورد ابتالی همزمان به گونههای موجود در برزیل در ماه ژانویه در تحقیقی
گزارش شد اما هنوز در یک مجله علمی این پدیده منتشر نشده است.

پیشروی آتش در کالیفرنیا

همزمان بــا ورود موج شــدید گرما به غــرب آمریکا ،آتشســوزیهای
جنگلهای شــمال کالیفرنیا بسرعت در حال گسترش است و خطر قطعی برق
بسیاری از مناطق غرب ایاالت متحده را تهدید میکند.
بــه گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،همزمان با ورود موج شــدید
گرما به غرب آمریکا ،آتشنشــانها به شــدت در تالش بــرای مهار آتش در
جنگلهای شمال کالیفرنیا هستند که در هوای به   شدت گرم و خشک در حال
گسترش است.
بنا بر گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس ،طبق گزارش اداره هواشناســی
ملی آمریکا ،روز شــنبه هفته جاری ،دمای هــوا در «دره مرگ» واقع در بیان
«موهاوی» واقع در جنوب شــرقی کالیفرنیا به  ۵۳درجه ســانتیگراد رســید.
دمای تکاندهنده هوا در روز شــنبه هفته جــاری ،آن طور که گزارشهای
هواشناسی نشان میدهد ،یک درجه در مقایسه با روز قبل کاهش داشته است.
با این حال ،ســازمان هواشناسی ملی آمریکا تأیید کرد که درجه دمای ۵۴
درجه که روز جمعه در جنوب شرقی کالیفرنیا به ثبت رسید ،داغترین دمای ثبت
شده در این مکان از جوالی  ۱۹۱۳تاکنون محسوب میشود.
طبق گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،در حدود  ۴۸۳کیلومتر ی از شمال
غربی کویر موهاوی ،بزرگترین آتشســوزی سال در کالیفرنیا در امتداد با مرز
نوادا در حال پیش روی اســت .ســرعت پیشروی آتش در جنگلهای شمال
کالیفرنیا در مــرز نوادا ،مقامهای ایالت نوادار را وادار به صدور دســتور تخلیه
یک منطقه مرزی با کالیفرنیا را کرد .گزارشها حاکی از آن اســت که شــدت
آتشســوزی به اندازهای است که هیچ نشانهای از کاهش سرعت گسترش آن
در جنگلهای شمال شرقی رشته کوه سیرا نوادا دیده نشده است.
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فارس
فرمانده انتظامی استان فارس اعالم کرد؛

کشف  ۴۲میلیارد ریال اموال مسروقه از مخفیگاه
سارقان در فارس

فرمانده انتظامی اســتان از دســتگیری اعضای باند  5نفره سارقان در
شهرســتان اوز و کشف  42میلیارد ریال اموال مســروقه از مخفیگاه آنان
خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بیــان داشــت :روز شــنبه در پی وقوع يك فقره ســرقت از آزمايشــگاه
آموزش و پرورش در شهرستان اوز ،موضوع شناسايي و دستگيري سارقان
به صورت ويژه در دستور کار ماموران انتظامي قرار گرفت.
وی افزود :ماموران انتظامي كالنتري  11وحدت شهرستان اوز بالفاصله
وارد عمل شــدند و با اقدامات هوشــمندانه خود موفق شــدند در كمتر از
 2ساعت هويت سارقان را شناسايي كنند.
فرمانده انتظامی استان خاطر نشــان كرد :ماموران پس از هماهنگي با
مقــام قضایي به مخفيگاه متهمان اعــزام و در یک عملیات ضربتی موفق
شدند هر  5نفر سارقان را دستگير و به مقر انتظامي انتقال دهند.
ســردار حبيبي با بيان اينكه متهمان در بازجويي اوليه به جرم خود مبني
بر سرقت از آزمايشــگاه اقرار كردند ،گفت :در بازرسي از مخفيگاه سارقان
اموالي مسروقه شامل  3دستگاه کولر گازی 14 ،عدد میکروسکوپ 6 ،عدد
روشویی به همراه شیرآالت 4 ،دستگاه الکترو موتور ،یک دستگاه تلویزیون،
 5عدد صندلی آزمایشــگاهی 2 ،عدد الکتروسکوپ ،مجموعه گیت فیزیک،
جعبه الکترو مغناطیس ،ســانتریفیوژ ،پروژکتور ،اســاید ویدیو 3 ،دستگاه
موتور برق آموزشــی ،ماکت اسکلت انسان 2 ،عدد الکتریسته ،آب گرمکن
برقی ،کیت شیمی و الکترو مغناطیس كشف شد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه کارشناســان ارزش اموال مســروقه را
 42میلیارد ریال ارزیابی کردند ،عنوان داشــت :برابر دســتور مقام قضایي
كاالي مكشوفه تحويل نماينده آموزش و پرورش شد.
وي خاطر نشــان كرد :اســتان فــارس محل ناامني براي ســارقان و
قاچاقچيان ميباشــد و پليس با كساني كه بخواهند باعث ناامني در سطح
جامعه شوند برابر قانون به شدت برخورد ميكند.

 2مجروح در انفجار لوله گاز

فرمانده انتظامی شــيراز از انفجار لولــه گاز و مجروحيت  2نفر در این
شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرج شــجاعي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشــريح اين خبر بیان كرد :در پی تماس شــهروندان با مرکز فوریتهای
پلیســی 110مبنــی بر انفجار لوله گاز در یک پاســاژ تجــاري در يكي از
محلههاي شــيراز ،بالفاصله ماموران کالنتری  11به همراه عوامل امدادي
به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی گفت :در بررسی جزئیات حادثه توسط ماموران انتظامي و بنا به نظر
كارشناسان ،مشخص شد که انفجار به علت نشت گاز صورت گرفته است.
فرمانده انتظامی شهرســتان شيراز عنوان داشــت :در این حادثه ضمن
وارد شدن خسارت به این پاســاژ  2 ،نفر به علت صدمات وارده مجروح و
به مراکز درمانی منتقل شدند.

با هوشياري پليس  77راس گوسفند قاچاق نشد

فرمانده انتظامی مهر گفت :ماموران انتظامی این شهرســتان در بازرسی
از یک دســتگاه کامیون موفق به کشف  77رأس گوسفند قاچاق به ارزش
 2میلیارد و  300میلیون ریال شدند.
ســرهنگ عظیماله کرمی در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :مأموران انتظامي پاســگاه گله دار شهرستان مهر در اجراي
طرح مبــارزه با قاچاق احشــام ،هنگام نظارت بــر خودروهای عبوری در
محورهاي فرعي به يك دستگاه کامیون حامل دام مشکوک شدند و آن را
براي بررسی بیشتر توقيف کردند.
وی بيان داشــت :در بررســي اوليه مشــخص شــد كه كاميون حامل
 77راس گوســفند قاچاق ميباشد كه راننده قصد انتقال آن به استانهاي
مرزي و خروج از كشور دارد.
فرمانده انتظامی مهر با بيان اينكه در اين خصوص راننده و سرنشــين
براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شــدند ،گفت :كارشناسان
ارزش دامهاي مكشوفه را  2میلیارد و  300میلیون ریال برآورد كردهاند.

پژو حامل  100كيلو ترياك توقيف شد

فرمانده انتظامی الرستان گفت :با تالش مأموران انتظامی اين شهرستان
 100کیلو تریاک کشف و يك قاچاقچی دستگیر شد.
ســرهنگ داود امجدي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
این خصوص اظهار داشــت :مأموران انتظامي الرســتان هنگام نظارت بر
خودروهای عبوری در محور بندرعباس-درزسايبان به يك سواري پژو 405
مظنون شدند و دستور ايست را صادر كردند.
وي ادامه داد :ماموران انتظامي پس از طي مسافتي تعقيب و گريز موفق
شــدند خودرو را توقيف و در بازرســي از آن  100كيلو ترياك كشف كنند
و در اين خصوص يك قاچاقچي حرفهاي دســتگير و پس از انجام مراحل
قانوني روانه زندان شد.

سواري پرايد با  14كيلو ترياك در ارسنجان
توقيف شد

فرمانده انتظامي ارسنجان از دســتگيري  2قاچاقچي و کشف  14کيلو
تریاک در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدعلی فرهادی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبر بيان كرد :ماموران انتظامی ارســنجان هنگام ایست و
بازرسی در محورهای مواصالتی منتهي به اين شهرستان ،به يک دستگاه
پراید مشکوک شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وی افــزود :مأمــوران در بازرســي از اين خودرو  14کیلــو تریاک که
به طرز بسيار ماهرانه ای در قسمتهاي مختلف سواري جاسازي شده بود
کشف کردند و در اين خصوص  2قاچاقچي حرفهاي دستگير و پس از انجام
مراحل قانوني روانه زندان شدند.

کشف  11فقره سرقت سیم و کابل برق در ممسنی

فرمانده انتظامی شهرســتان ممسنی از دستگیری يك سارق حرفهای و
کشف  11فقره سرقت سيم و كابل برق خبر داد.
سرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشریح این خبر بیان داشت :در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق
در برخي از محالت اين شهرســتان ،موضوع به صورت ويژه در دستور كار
ماموران انتظامی ممسني قرار گرفت.

وی افزود :ماموران پلیس پس از اقدامات فني و تخصصي موفق شــدند
در اين خصوص يك ســارق حرفهاي را شناسايي و وي را در مخفيگاهش
دستگير كنند.
فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی با بيان اينكه متهم در بازجويي اوليه
به  11فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف كرد ،گفت :اين سارق حرفهاي
پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شد.

كشف  50راس گوسفند قاچاق در پاسارگاد

فرمانده انتظامي شهرستان پاســارگاد از توقيف يك دستگاه كاميون و
کشــف  50رأس گوسفند قاچاق به ارزش يك ميليارد و  540میلیون ریال
خبر داد.
ســرهنگ مصطفی توکلی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :ماموران پلیس آگاهی اين فرماندهي در اجراي طرح مبارزه
بــا قاچاق كاال و احشــام ،هنگام نظارت بر خودروهــاي عبوري در محور
اصفهان  -شيراز به یک دستگاه کامیون حامل دام مشكوك شدند و آن را
براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي با بيان اينكه در بررســيهاي اوليه مشــخص شــد كاميون حامل
 50رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز دامپزشكي است ،گفت :ارزش احشام
بنا بر نظر كارشناسان يك ميلیارد و  540میلیون ريال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی پاسارگاد خاطر نشان كرد :در اين رابطه یک نفر دستگير
و براي انجام مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شد.

كشف خودرو سرقتی با هوشیاری پلیس داراب

فرمانده انتظامي داراب از كشــف يك دســتگاه خودرو مسروقه در اين
شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :ماموران كالنتري  11داراب حين گشت زني در سطح شهر
بــه يک دســتگاه وانت مــزدا كــه در حاشــیه خيابان پارک شــده بود
مشكوك شدند.
وي افزود :پس از بررســي خودرو و استعالم به عمل آمده مشخص شد
خودرو مورد نظر از شهرستان فسا مورد سرقت واقع شده است.
فرمانده انتظامي داراب با بيان اينكه خودرو به پارکينگ منتقل و اقدامات
اوليه براي تحويل آن به مالباخته انجام شــده اســت ،گفت :تالش براي
دستگيري سارق ادامه دارد.

 ۲گردشگر پس از سقوط از ارتفاعات تنگ رغز
داراب نجات یافتند

ایرنا :رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان داراب گفت ۲ :گردشگر در
ارتفاعات تنگ رغز داراب ســقوط کردند که با تالش نیروهای هالل احمر
طــی یک عملیات بیش از  ۹ســاعته ،آنها بامداد یکشــنبه نجات یافتند و
به بیمارستان داراب منتقل شدند.
محمود حیدری یکشنبه  ۲۰تیرماه  ۱۴۰۰در مصاحبه با ایرنا افزود :طی
تماس تلفنی شامگاه شنبه به اورژانس مبنی بر سقوط دو مرد ۲۱و  ۴۹ساله
از ارتفاعات آبشار نگین تنگ رغز ،به دلیل صعب العبور بودن مسیر دو تیم
امداد و نجات حاضر در پایگاه کوهستان تنگ رغز پس از هماهنگی با مرکز
کنترل و عملیات استان فارس(،)EOCبه محل اعزام شدند.
وی گفت :در این عملیات نفســگیر که  ۹ساعت و نیم به طول انجامید
پس از دستیابی به مصدومین با توجه به مصدومیت هر دو نفر از ناحیه  سر،
زانو ،مچ پا و ران پس از اقدامات اولیه پزشــکی شــامل پانســمان ،آتل و
فیکس کردن ،مصدومین پس از کارگاه های متعدد و بسکت نمودن توسط
نجاتگران و امدادگران به نقطه امن منتقل و در ساعت  ۳:۴۵بامداد یکشنبه
جهت ادامه درمان و انتقال به بیمارســتان امام حســن مجتبی (ع) تحویل
پرسنل اورژانس شدند.
در پی ایــن حادثه دلخراش حیدری رئیس شــعبه ویژه جمعیت هالل
احمر شهرستان داراب ضمن عرض تقدیر و تشکر از زحمات طاقت فرسای
نجاتگران و امدادگران پایگاه کوهستان و همچنین بسیجیان حوزه فسارود
و مردم محلی متذکر شــد باوجود ممنوعیت گشت و گذار در تفرجگاهها در
دوران کرونا عده ای بدون توجه به شرایط و چه بسا بدون تجهیزات مناسب
باعث به وجود آمدن چنین حوادث دلخراشی می شوند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تشــدید نظارت نهاد های مربوطه و
رعایت اصول ایمنی توسط گردشگران شاهد کاهش و یا عدم تکرار حوادث
کوهستان باشیم.

کشف مواد مخدر در مرسولههای پستی

ایرنا :فرمانده پلیس فرودگاههای پلیس پیشگیری ناجا ،از کشف  ۴۱کیلو
و  ۵۰۰گرم مواد مخدر از نوع تریاک از دو قاچاقچی ســابقه دار در فرودگاه
مشهد خبر داد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ محسن عقیلی با
تاکید بر اینکه مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر از اولویتهای ماموریتی پلیس
فرودگاه است ،گفت :همکارانم در پلیس فرودگاه مشهد موفق به شناسایی
دو نفر از قاچاقچیان ســابقه دار مواد مخدر استان خراسان رضوی شدند که
قصد داشــتند مواد مخدر از نوع تریاک را از طریق فرودگاه مشهد به تهران
ارسال کنند.
فرمانده پلیس فرودگاه های پلیس پیشگیری ناجا تصریح کرد :با پایش
لحظه به لحظه و مشــخص شدن زمان حرکت قاچاقچیان ،خودروی آنها
در مســیر فرودگاه شناســایی و پس از توقیف خودروها مقدار  ۱۳و ۲۸.۵
کیلوگرم مــواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای در مرســوالت
پستی جاساز شده بود ،کشف و ضبط شد.
ســرهنگ عقیلی با تقدیر از تالش ،هوشــیاری و دقت کارکنان پلیس
فرودگاه مشهد خاطر نشان کرد :پرونده در خصوص دو متهم دستگیر شده
تشکیل و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

افزایش تلفات ساختمان فروریخته در میامی
به  ۸۶تن

شمار قربانیان حادثه ریزش برج مسکونی  ۱۲طبقه در شهر میامی در ایالت
فلوریدای آمریکا به  ۸۶تن افزایش یافت.
بــه گزارش ایســنا ،مقامات محلی شــهر میامــی اعالم کردنــد :تاکنون
کشــته شــدن  ۸۶تن در حادثه ریزش این برج مســکونی تایید شده است .از
ســاعات اولیه وقوع این حادثه و ریزش بخش هایی از این ساختمان ،تاکنون
هیچ یک از ساکنان ،زنده از زیر آوار خارج نشده اند.
در حال حاضر بازرســان و کارشناســان علت فرو ریختن این ســاختمان
 ۴۰ساله را تعیین نکرده اند و مقامات بررسی های قضایی را در میان اخطارها
و گزارش های مربوط به تعمیرات آغاز کرده اند .حداقل شــش پرونده قضایی
توسط خانواده ها تشکیل شده است.

اقتصاد
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در مراسم رونمایی از نخستین نمونه
آزمایشی تاکید شد:

با موعد تحویل خرداد تا مرداد  ۱۴۰۱صورت میگیرد؛

آغاز پیشفروش  ۵محصول ایرانخودرو

گذاری

هدف
برای داخلیسازی
تمام اجزا و قطعات
تارا برقی

عصــر روز شــنبه نخســتین نمونه آزمایشــی خودرو تــارا برقی
گروه صنعتی ایــران خودرو رونمایی شــد و مدیرعامل گروه صنعتی
ایرانخــودرو عنــوان کرد که خــودروی تــارا تمام برقی بــا نگاه
داخلی سازی تمام اجزا و قطعات آن طراحی شده است.
به گزارش ایســنا ،در حاشــیه این مراســم از  ۱۵محصول حوزه
خودرویــی ،ریلــی ،هوایی ،فضایــی ،ژئوماتیک ،ســنجش از دور و
هوشمندسازی و همچنین نخســتین نمونه آزمایشی خودرو تارا برقی
رونمایی شــد تا صنایع مرتبط از مزایا و دستاوردهای دانش بنیانهای
کشور بهره مند شوند.
ســورنا ســتاری  -معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری
 ضمن ابراز خرســندی از نفــوذ نوآوری در صنعت خودرو کشــور،اظهــار کرد :باید تــاش کرد تا صاحب صنعت باشــیم نه مونتاژکار؛
در این صورت اســت که به متخصص ،فناور و شــرکت دانشبنیان
نیاز داریم .آینده صنعت حملونقل به هوشمندســازی وابســته است
و بایســتی تالش کنیم پس از برقیســازی ،مفهوم هوشمندســازی
را در ایــن صنعــت نهادینه کنیم که این مهم بــا تکمیل زنجیره آن
امکانپذیر است.
وی گفت :چند ســالی اســت که فرهنگی تازه در ادبیات کشــور
ایجاد شــده و اصطالحات جدیدی همچــون صندوقهای خطرپذیر،
دانشبنیانها و غیره وارد ادبیات پژوهش کشور شده است؛ شکلگیری
زیســت بوم بزرگی با بیش از  ۷۰۰۰شرکت دانش بنیان و خالق ،هم
موید این موضوع است.
ستاری در ادامه افزود :تاکنون بیش از  ۶۰صندوق پژوهش و فناوری
ایجاد شده و تعداد بسیاری صندوق بورسی به تامین سرمایه ورود کردهاند.
همچنین انواع کارخانههای نوآوری و عده کثیری از جوانان که در ۱۰
هزار استارتاپ فعال هستند ،مستندات دیگری برای توسعه این فرهنگ
در کشور است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان شکل گیری اقتصاد جدیدی با ابعاد بیش
از  ۳۰۰هزار میلیارد تومان و اشــتغال مستقیم باالی  ۳۵۰هزار نفر را
نیز نتیجه توسعه علم و فناوری در کشور دانست و گفت :مفاهیم ایران
ساخت و فناوریهای خالق حاصل همین تالشها است و امیدواریم
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این حرکتها ادامهدار باشند.
تولید خودروهای برقی با اولویت کاهش آالیندگیها
در ادامه مراســم رونمایی از نخســتین نمونه آزمایشی خودرو "تارا
برقی" فرشاد مقیمی -مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو -نیز با بیان
اینکــه کاهش آالیندگیها علت اصلی ورود به حوزه تولید خودروهای
برقی اســت ،اظهار کرد :ایرانخودرو با نگاه داخلیســازی به سمت
برقیســازی تارا رفته و توفیقات خوبی نیز به دست آورده است .میزان
آالیندگی محیط زیســت گازهای گلخانــهای و گاز  CO۲از جمله
موضوعات مهم محیطزیســت در جهان است که طبق پیشبینیهای
صورت گرفته ،با ادامه روند فعلی در سال  ۲۰۵۰به دو برابر تولید فعلی
 CO۲در جهان میرسیم.
وی افزود :اما بر اســاس هدفگذاری صورت گرفته ،بایســتی به
 ۵۰درصد تولید  CO۲دســت یابیم که الزمــه آن هم ایجاد تغییر
در تولیدکنندههای  CO۲اســت .با توجه به اینکه خودرو یکی از این
منابع آالینده به حســاب میآید ،ایرانخودرو با طراحی خودروی برقی
تارا حرکت خود را در این مسیر آغاز کرده است.
مقیمی ضمن اشــاره به افزایش تولید خودروهای برقی در ســبد
محصوالت خودروســازان جهانی ،گفت :در حالی که کل خودروهای
تولید در جهان  ۱۷درصد کاهش داشــته ،خودروهای برقی  ۲۰درصد
رشد داشتهاند که این آمار نشان میدهد نسل آینده خودروها در جهان
به سمت خودروهای برقی خواهد رفت .ما نیز برای آنکه فاصله فناوری
خودرو داخلی با دنیا را کاهش دهیم ،بایستی در این بخش فعالیتهای
خود را رونق بخشــیم .گروه صنعتی ایرانخــودرو فعالیت خود را آغاز
کــرده و خودروی تارا تمام برقی را با این نگاه که تمام اجزا و قطعات
را داخلیسازی کند طراحی کرده است.
این مدیر خودروســاز همچنین لزوم حمایــت نهادهای حاکمیتی
برای ادامه مســیر ایرانخودرو در طراحی و تولید خودروهای برقی را
خواســتار شد و گفت :حاکمیت نقشه راه را ترسیم و وظایف هر بخش

را تبیین کند تا حرکت آغاز شــده گروه ایرانخودرو ،متوقف نشود .در
نظر داریم تا از طریق ایجاد شبکه تامین به یک محصول دست یابیم
که در تارای برقی این خواسته تحقق یافته است.
مدیرعامل گــروه صنعتی ایرانخــودرو تصریح کــرد :رفع موانع
اقتصادی و صنعتیســازی این نوع خودروها ضروری اســت و وزارت
صمت ،دولت ،مراکز تحقیقاتی ،مجلس شــورای اســامی ،سازمان
محیط زیســت ،شــهرداریها ،بانک مرکزی ،وزارت کشــور و سایر
نهادهای مرتبط بازیگران کلیدی در حوزه توسعه و بهرهبرداری صنعت
خودروی برقی در کشور هستند.
فرشاد مقیمی افزود :عالوه براین کمک به توسعه و صنعتیسازی
خودروی برقی نیازمند تدوین نقشــه راه مشــخصی است که طی آن
نقش تمام ســازمانهای مرتبط مشخص باشد تا بتوان با کمک شبکه
تامین ،گامهای اقتصادی و صنعتیسازی آن را به درستی برداشت.
مقیمــی در پایان خاطرنشــان کــرد :ایــن اقــدام ایرانخودرو،
نشــاندهنده تــوان داخلیســازی و خودکفایــی در زمینــه تولیــد
سیســتمها و زیرسیســتم های خودروی تارا برقی اســت؛ اما برای
اینکه این نمونهســازی تبدیل به صنعتیسازی شــود ،نیازمند اجرای
این نقشــه راه هستیم تا بتوانیم به ســرانجام خوبی رسیده و در آینده
نزدیک شــاهد شــکوفایی این محصول به عنوان خــودروی داخلی
قابل اطمینان حتی با ظرفیت صادراتی باشیم.
مراســم رونمایی از نخســتین نمونه آزمایشــی خودرو برقی تارا
در محل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللی تهران با حضور ســورنا
ســتاری (معاون علمــی و فناوری رییس جمهوری) ،فرشــاد مقیمی
(مدیر عامل گروه صنعتی ایرانخودرو) ،احمدرضا الهیجانزاده (رئیس
سازمان محیطزیســت دریایی و تاالبهای سازمان حفاظت از محیط
زیســت) و منوچهر منطقی (دبیر ستاد توســعه فناوریهای فضایی و
حملونقل پیشــرفته معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری)
برگزار شد.

سهام عدالت گرو بگذارید ،وام  ۷میلیونی بگیرید
با توجه به بخش نامه بانک مرکزی ،دارندگان سهام عدالت و همه سرپرستان خانوار که حداقل یکی از یارانههای نقدی یا معیشتی را دریافت میکنند،
میتوانند تا سقف هفت میلیون تومان کارت رفاهی دریافت کنند.
به گزارش ایسنا ،حدود دو هفته قبل ،بانک مرکزی شیوه نامه صدور کارت رفاهی را به پنج بانک ملت ،ملی ،تجارت ،صادرات و رفاه کارگران ابالغ کرده
است که طبق آن هر یک از این بانکها باید تا سقف ۲۰۰هزار فقره کارت رفاهی صادر کنند.
بر این اســاس ،همه اشخاص حقیقی از جمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را نفروختهاند و همه سرپرستان خانوار که
حداقل یکی از یارانههای نقدی یا معیشتی را دریافت میکنند ،میتوانند تا سقف هفت میلیون تومان کارت رفاهی دریافت کنند.
در واقع درصد ارزش روز ســهام عدالت ( بر اساس اعالم شرکت ســپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه) و حسابهای یارانه نقدی و معیشتی طبق
اعالم سازمان هدفمندسازی یارانهها و با در نظر گرفتن کسورات مربوط به اقساط وامهای پرداخت شده قبلی ،می تواند به عنوان وثیقههای  قابل قبول
از مشتری مورد پذیرش قرار گیرد.
نرخ ســود تســهیالت کارت رفاهی ۱۸درصد و مهلت بازپرداخت آن نیز  ۱۸ماهه است که با احتساب ســود یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان بر مبلغ  
هفت میلیونی کارت رفاهی هر یک از دریافت کنندگان این کارت باید ماهانه تقریبا  ۴۵۸هزار تومان بپردازند.
البته مشوالن سهام عدالت باید توجه داشته باشند که قبل از تقاضای وام حتما اطالعات هویتی خود را در سامانه سجام ثبت کنند.

چهارمین پیشفروش یکســاله محصوالت ایرانخودرو در سال جاری که برای دومین بار
در تیرماه برگزار میشــود ،از دیروز (یکشــنبه  ۲۰تیرماه) آغاز شده و به مدت سه روز هم (تا
پایان روز سهشنبه  ۲۲تیرماه) اجرا میشود.
بــه گــزارش ایســنا ،پیشفروش یکســاله محصــوالت ایرانخــودرو ،بــرای دومین
بار اســت کــه در تیرماه ســال جاری برگزار میشــود .ثبتنــام مرحله قبلــی ابتدای ماه
جــاری (ســوم تیرماه) با عرضه  ۸۰۰۰دســتگاه خــودرو برای دو محصول ســورن پالس
و دناپالس توربوشــارژ دســتی آغــاز و قرعهکشــی آن ســه روز بعد (ششــم تیرماه) در
حضــور نهادهای نظارتی برگزار شــد که بر اســاس آن از مجموع  ۳۲۵هــزار و  ۲۱۳نفر
شرکتکننده ۱۵۴( ،هزار و  ۲۲۹نفر برای سورنپالس و  ۱۷۰هزار و  ۹۸۴نفر برای دناپالس
توربوشــارژر دستی)  ۸۰۰۰نفر (  ۵۰۰۰نفر برای ســورن پالس و  ۳۰۰۰نفر برای دناپالس
توربو دستی) برگزیده شدند.
اکنــون ایــن خودروســاز ثبتنــام بــرای مرحله جدیــد پیشفــروش یکســاله پنج
محصــول پــژو  ۲۰۷دســتی ســقف شیشــهای ،راناپــاس ،ســورن پــاس ،دناپالس
توربوشــارژ دســتی و اتوماتیــک را از دیــروز (یکشــنبه) آغاز کــرده و به مدت ســه روز
بــه اجــرا میگــذارد .موعــد تحویل خودروهــا در این طــرح ،از خــرداد الی مــرداد ماه
ســال آینده ( )۱۴۰۱تعیین شــده و قیمت خودرو نیز طبق روال همه طرحهای پیشفروش
مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد منتخبان خواهد بود.
الزم به یادآوری اســت که متقاضیان ،پیش از قرعهکشــی و تعیین برندگان این مرحله از
پیشفروش ،واریز وجهی نخواهند داشت.
مشــتریان نهایی پس از پایان مهلت ثبتنام (پایان روز سهشــنبه /ششم تیرماه) ،در روز
چهارشــنبه هفته جاری از طریق قرعه کشــی در حضور نمایندگان نهادهای نظارتی تعیین
خواهند شــد .فهرست منتخبان حداکثر ســه روز پس از مراسم پایان مهلت ثبتنام از طریق
سایت فروش اینترنتی به آدرس  esale.ikco.irو ارسال پیامک اعالم میشود و برندگان
ظرف مدت پنج روز فرصت دارند که وجه علیالحساب خودرو مطابق جدول را از طریق همان
سایت فروش اینترنتی محصوالت ایرانخودرو پرداخت کنند.
بدیهی است که در صورت عدم واریز مبلغ علیالحساب توسط افراد منتخب در مدت تعیین
شده ،به منزله انصراف خواهد بود و ثبتنام متقاضی کانلمیکن تلقی خواهد شد.
طبــق روال ،شــرایط ثبتنام و محدودیتهای فروش همچون اختصاص یک دســتگاه
خودرو به هر کدملی ،حداقل فاصله  ۴۸ماهه از خرید (ثبتنام یا تحویل خودرو) از شرکتهای
ایرانخودرو و ســایپا ،ثبتنام همزمان در دو شــرکت مذکور ،عدم پالک فعال انتظامی برای
فرد متقاضی ،ارائه گواهینامه معتبر ،تعلق شــماره حساب و شماره تماس اعالمی به شخص
متقاضی و ...اعمال خواهند شد.
همچنیــن امکان صلح و نقل و انتقال خودرو حتی بــه صورت وکالتی مطابق با مصوبات
کمیته خودرو وجود ندارد ،ثبتنام برای مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود ،کد نمایندگی که
در مرحله دوم و در زمان واریز وجه دوم توسط متقاضی انتخاب میشود ،میبایست با آدرس
و کد پستی متقاضی در یک استان باشد و گارانتی خودرو نیز پس از پنج ماه از زمان تحویل
خودرو در صورت عدم مراجعه به نمایندگی برای دریافت سرویس اولیه باطل میشود .ضمن
اینکه در مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل  ۱۰۰۰کیلومتری خودرو نیز الزامی است.
بر این اساس همانطور که از مرحله قبلی نیز اجرا شد ،دیگر سند خودروها به مدت یکسال
در رهن ایرانخودرو نخواهد ماند.

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  140060311016000272موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره صفرپور فرزند حســن به شماره شناسنامه  825صادره از سپیدان
در موازی  2378ســهم مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مساحت  33853/09مترمربع پالک فرعی  2019از  1اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  637فرعی از  1اصلی واقع در بخش  6فارس مشــهور به دالین خریداری از آقای حسن صفرپور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/31م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

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  140060311016000268موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضــی آقای شــمس الدین صفرپور فرزند حســن به شــماره
شناسنامه  1201صادره از ســپیدان در موازی  6203/09سهم مشاع از
ششــدانگ یک قطعه باغ مشجر به مســاحت  33853/09مترمربع
پالک فرعی  2019از  1اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  637فرعی
از  1اصلی واقع در بخش  6فارس مشــهور به دالین خریداری از آقای
حسن صفرپور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/30م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

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  140060311016000276موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای احمد صفرپور فرزند حســن به شماره شناسنامه 85
صادره از ســپیدان در موازی  4655سهم مشــاع از ششدانگ یک
قطعه باغ مشــجر به مساحت  33853/09مترمربع پالک فرعی 2019
از  1اصلی مفروز و مجزی شــده از پــالک  637فرعی از  1اصلی واقع
در بخش  6فارس مشــهور به دالین خریداری از آقای حسن صفرپور
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/32م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

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  140060311016000274موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در
واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای علیرضا صفرپور فرزند حســن به شــماره
شناســنامه  890صادره از ســپیدان در موازی  4755سهم مشاع از
ششدانگ یک قطعه باغ مشجر به مســاحت  33853/09مترمربع
پالک فرعی  2019از  1اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  637فرعی
از  1اصلی واقع در بخش  6فارس مشهور به دالین خریداری از آقای
حسن صفرپور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/33م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

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  140060311016000270موضــوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای مجتبی صفرپور فرزند حســن به شــماره شناسنامه
 1202صادره از ســپیدان در موازی  4000سهم مشاع از ششدانگ یک
قطعه باغ مشــجر به مساحت  33853/09مترمربع پالک فرعی 2019
از  1اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  637فرعی از  1اصلی واقع
در بخش  6فارس مشــهور به دالین خریداری از آقای حسن صفرپور
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/35م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

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  140060311016000275موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای فرج اله صفرپور فرزند حســن به شــماره شناسنامه
 84صادره از ســپیدان در موازی  4755سهم مشاع از ششدانگ یک
قطعه باغ مشجر به مســاحت  33853/09مترمربع پالک فرعی 2019
از  1اصلی مفروز و مجزی شــده از پــالک  637فرعی از  1اصلی واقع
در بخش  6فارس مشــهور به دالین خریداری از آقای حسن صفرپور
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/36م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

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  140060311016000271موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای فیض اله صفرپور فرزند حســن به شماره شناسنامه
 889صادره از سپیدان در موازی  4729سهم مشاع از ششدانگ یک
قطعه باغ مشجر به مساحت  33853/09مترمربع پالک فرعی 2019
از  1اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  637فرعی از  1اصلی واقع
در بخش  6فارس مشهور به دالین خریداری از آقای حسن صفرپور
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/37م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311016000273موضوع قانــون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســپیدان (اردکان) تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم لیال صفرپور فرزند حسن به شماره شناسنامه  10صادره از
سپیدان در موازی  2378سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ مشجر
به مســاحت  33853/09مترمربع پالک فرعــی  2019از  1اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  637فرعی از  1اصلــی واقع در بخش  6فارس
مشــهور به دالین خریداری از آقای حسن صفرپور محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/5 :
/34م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور
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  140060311035001366مورخ  1400/3/9موضوع پرونده
کالســه شــماره  1399114411035000048هیأت 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 نیم تاج کریمی کمهری به شناســنامه شماره  295کدملی
 4230330626صادره از بویراحمد فرزند طهمراس در ششدانگ یکباب
ساختمان مسکونی به مساحت  110/07مترمربع به پالک  11/7627مفروز و
مجزی شده از پالک  11/278به آدرس شیراز شهرک قصرقمشه خیابان
میعاد کوچه  18/8واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه
 3خریداری از مالک رســمی آقای علی اســحاقی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/6 :
/1818م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

ورزش
دوشنبه  21تیر    1400

فرمانده سپاه فجر:

رضایی خبر داد

روحیه امید و نشاط
بر تیم فجرشهید سپاسی حاکم است

ایســنا :فرمانده سپاه فجر استان فارس ،با تاکید بر اینکه
روحیه امید و نشــاط بر تیم فجرشهید سپاسی شیراز حاکم
است ،ابراز امیدواری کرد که با صعود این تیم به لیگ برتر،
یکی از آرزوهای فوتبال   دوســتان محقق شده و شادابی به
جامعه تزریق شود.
ســردار یدا ...بوعلی یکشنبه  ۲۰تیر در آستانه بازی های
مهم و سرنوشت ســاز لیگ دســته یک فوتبال کشور و با
حضور در تمرینات تیم فجر شهید سپاسی از روند تمرینات
و میزان آمادگی بازیکنان این تیم فوتبال بازدید کرد.
وی با بیان اینکه داشــتن یک تیم فوتبال در لیگ برتر
آرزوی جوانان ورزش دوســت و جامعه ورزش استان فارس
است ،گفت :از مردم عزیز فارس می خواهیم برای موفقیت
تیم فجر در بازی های مهــم پیش رو دعا کنند تا این تیم
بــا پیروزی در بازی هــای پیش رو به لیــگ برتر فوتبال
صعود کند.
بوعلی با بیان اینکه در این بازدید شــاهد بودیم تمرینات
تیم فجر بسیار خوب و منظم دنبال می شود ،گفت :هیچگونه
حاشــیه ای در تیم نداریم و کادر فنی و بازیکنان نیز همدل
و یکصــدا و با اُمید و نشــاط در بازی هــای مهم پیش رو
به میدان خواهند رفت.
فرمانده سپاه فجر خاطرنشان کرد :امیدواریم با صعود تیم
فوتبال فجر شهید سپاسی به لیگ برتر جوانان فوتبال دوست
استان فارس به آرزوی چندین ساله خود برسند و بازیکنان
این تیم نیز برای استان فارس بدرخشند و افتخار بیافرینند.

سه جایزه بزرگ کوپا آمه ریکا
برای مسی

فوق ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین سه جایزه مهم کوپا
آمه ریکا را به خود اختصاص داد.
به گزارش ایســنا ،رقابت های کوپــا آه ریکا به بهترین
شکل برای مسی به پایان رسید.
تیم ملی فوتبــال آرژانتین در دیــدار پایانی با یک گل
برزیل را شکست داد تا جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
مسی بیشترین نقش را در این قهرمانی آرژانتین داشت.
او بــا زدن  ۴گل عنــوان آقای گلی را به دســت آورد .این
فوق ستاره آرژانتینی  ۴پاس گل هم داد تا از این حیث هم
بهترین باشد .مسی با  ۴گل و  ۴پاس گل به عنوان بهترین
بازیکن جام هم انتخاب شد تا او به تنهایی عنوان آقای گل،
آقای پاس و بهترین بازیکن جام را به دست آورد.
مســی در سال های  ۲۰۱۵ ،۲۰۰۷و  ۲۰۱۶هم به فینال
کوپا آمه ریکا راه پیدا کرد اما در هر سه فینال شکست خورد
و این برای نخســتین بار اســت که توانست با آلبی سلسته
جام را به دست آورد.
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پیشبینی کسب  ۲۸مدال در پارالمپیک توکیو
اختصاص پاداش پای سکو تنها به کادر فنی و ورزشکاران

سرپرست کاروان ایران در بازی  های پاراالمپیک توکیو
از اعزام  ۶۳ورزشــکار در  ۱۰رشــته ورزشــی خبر داد و
گفت :این دوره پاداش پای ســکو تنها شــامل کادر فنی و
ورزشکاران خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،هادی رضایی ،سرپرست کاروان ایران
در بازی  های پاراالمپیک توکیو در نشست خبری که دیروز
(یکشنبه) در محل کمیته ملی پاراالمپیک برگزار شد ،اظهار
کرد :حدود دو ســال است که ورزشــکاران در حال تالش
هســتند تا در پاراالمپیک افتخارآفرینی کنند .کاروان ایران
به صورت کیفی اعزام میشــوند و انتظار داریم دو ســوم
افراد مدال بگیرند.
وی در خصوص انتخاب پرچمدار افزود :برای پرچمداری
ابتدا  ۱۲نفر نامزد بودند و هر کدام ویژگی خاصی داشــتند
که بــه  ۶نفر کاهش یافــت و در نهایت با قرعهکشــی،
پرچمدار معرفی شد .پرچمداری پاراالمپیک خیلی سخت  تر
از پرچمداری المپیک اســت و این بــه دلیل ویژگیهای
خاص ورزشکاران این حوزه است.
رضایــی تاکید کرد :تعــداد  ۶۳نفر تا االن در لیســت
اعزام هســتند .در تیرانــدازی یک طال و یــک نقره ،در
پارا وزنهبرداری ســه طال ،یک نقره و یک برنز ،در والیبال
نشســته یک طال ،در بسکتبال با ویلچر تالش قرار گرفتن
در جایگاه هشــتم ،در پــارا دوومیدانی دو طــا ،دو نقره
نزدیک به طال ،ســه نقره و چهار برنز ،در جودو دو نقره ،در
پارا تکواندو یک طال و یک نقره ،در تیروکمان ســه طال،
یــک نقره و دو برنز پیشبینی کردهایم .در مجموع تاکنون
 ۶۲ورزشــکار و  ۲۰همراه اعزام میشوند که پیش بینی ما
شانس کسب ۱۱طال ۱۱ ،نقره و  ۶برنز است.
وی گفت :تمام کاروان ایران به جز دو نفر داخل دهکده
خواهنــد بود و اگر کســی را بیرون دهکــده دیدید ،جایزه
میدهیم .سعی کردیم فرد اضافه به عنوان توریست نبریم
و هرگز اینگونه نخواهد بود .حتی کت و شلوار را نیز با دلیل
انتخــاب کردهایم .در خصوص همراهان نیز پنج نفر اعزام
میشــوند که شامل خسروی وفا ،تابع ،من ،نوروزی و علی
فرجی به عنوان معاون کاروان میشــوند و تعداد روزهای
حضورشــان نیز مشخص اســت .البته  ۲۴نفر دیگر شامل
روسای برخی فدراســیون ها و دیگر مسئوالن نیز هستند
که نام آنها مشــخص شده است .همچنین در حال رایزنی
هســتیم تا یک نفر را به عنوان ســفیر ،دو نفر را به عنوان
مهمان ویژه در توکیو داشــته باشــیم در کل کاروان ایران
 ۱۳۰نفر خواهند بود.
وی تصریح کرد :اگر ورزشکاران ما نسبت به پیش بینی
که کردیم ،عملکرد بهتری داشته باشند ،حقوق بیشتری را
پرداخت خواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز:

تیم فجر سپاسی شیراز برای پیروزی به مصاف شاهین می رود

ســرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز گفت :با آمادگی تمام برای صعود به
لیگ برتر و پیروزی به مصاف تیم شاهین بوشهر می رویم.
علــی اصغر کالنتری در گفتگو با خبرنــگار مهر ،از روحیه باالی بازیکنان تیم فجر
برای دیدار مقابل شــاهین بوشــهر و تالش بازیکنان خود برای برتری در این بازی و
صعود به لیگ برتر خبر داد.
ســرمربی زردپوشان شــیراز یادآور شــد :شــرایط فنی و روحی تیم فجر خوب و
ایده آل اســت و انشــاا ...با یاری خداوند و دعای خیر هواداران ،برای پیروزی و صعود
به میدان میرویم.
کالنتری تصریح کرد :هر دو بازی آینده ما چه در مقابل شــاهین شهرداری بوشهر
و چه گل ریحان البرز سخت و سرنوشت ساز است و برای هر بازی با برنامه به میدان
میرویم و فع ً
ال تمرکز ما روی دیدار مقابل شاهین است.
بازی بسیار حساس تیمهای فجر شهید سپاسی شیراز و شاهین شهرداری بوشهر ،از
ساعت  ۲۰و  ۳۰دقیقه امروز دوشنبه در ورزشگاه پارس شیراز آغاز میشود.
در جدول رده بندی مسابقات ،نماینده فارس با  ۵۴امتیاز صدرنشین است و نماینده
بوشهر با  ۵۳امتیاز و حداقل اختالف در مکان چهارم جدول جای دارد.

خانمحمدی:

پرسپولیس میتواند در هر سه جام موفق باشد

یک پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس میگوید این تیم میتواند در هر سه جام
پیش روی خود موفق باشد.
حســن خانمحمدی در گفتوگو با ایســنا ،درباره پیروزی  ۲بر صفر سرخپوشــان
پایتخت مقابل آلومینیوم اراک اظهار کرد :االن قهرمانی در اختیار پرســپولیس است و
این تیم میتواند با کســب  ۹امتیاز ،بدون حرف و حدیث قهرمان شود .پرسپولیس این
شرایط را دارد که  ۹امتیاز دیگر به دست آورد و برای پنجمین سال پیاپی قهرمان شود.
او افزود :در نیمه اول ،پرسپولیس بازی را خوب شروع کرد و تیمی که میخواهد برنده
شود ،باید شروع خوبی داشته باشد .من فکر میکنم پرسپولیس هم خوب شروع کرد و
هم با آرامش کار را پیش برد و به گل رسید .در این بازی هم ترابی و هم مغانلو عملکرد
بسیار خوبی داشتند و توانستند در خدمت تیم باشند و باعث موفقیت پرسپولیس شوند.
من فکر میکنم در این بازی ســمت چپ پرســپولیس بسیار خوب کار کرد و توانست
بر حریف مسلط شود.
این پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره زوج ترابی و مغانلو گفت :هم مغانلو و
هم مهدی ترابی عملکرد خیلی خوبی داشتند .آنها در این بازی نشان دادند هماهنگی
خوبی باهم دارند و دو گل پرسپولیس روی عملکرد خوب این دو بازیکن به ثمر رسید.
وی درباره عملکرد پرســپولیس در نیمه دوم بازی گفت :پرسپولیس نتیجه الزم را
کسب کرده بود و نیازی نبود به خودش فشار بیاورد .آلومینیوم هم آمده بود که گلهای
خورده را جبران کند و سعی داشت روی دروازه پرسپولیس فشار بیاورد.
وی افزود :پرســپولیس خودش را برای داربی هم آمــاده میکند و به همین خاطر
مهم بود که به برخی بازیکنانش اســتراحت بدهــد .من فکر میکنم با ادامه این روند،
پرسپولیس در هر سه جام (لیگ برتر ،جام حذفی ،لیگ قهرمانان آسیا) موفق باشد.
خان محمدی درباره مشکالت مالی باشگاه پرسپولیس هم گفت :متاسفانه مشکالت
وجود دارد اما باید حل شــود .آقای گلمحمدی تا به حال به برخی از این مسائل اشاره
کرده است .برخی میگویند پرسپولیس حمایت میشود اما واقعا اینطور نیست .به طور
مثال در بازی مقابل آلومینیوم ،اصال مشــخص نبود که بازی از طریق کدام شبکه قرار
اســت پخش شود .مشکالت پرسپولیس زیاد اســت اما قطعا آقای گلمحمدی و کادر
فنی شرایط را به خوبی مدیریت میکنند که به تیم ضربه نخورد.
وی در پایــان اضافه کــرد :بخش زیادی از مشــکالت مالی این تیــم مربوط به
بدهیهای قبلی است که کار را برای این تیم سخت کرده است .با این حال امیدواریم
هر چه زودتر مشــکالت برطرف شــود .ما میبینیم که مدیران پرسپولیس در تالش
هستند که مشکالت را برطرف کنند.

وی دربــاره مراســم رژه در افتتاحیه نیــز تصریح کرد:
رژه پارالمپیک فقط شــامل ورزشــکارانی میشــود که در
زمــان افتتاحیه حضور داشــته باشــند .در واقــع از ایران
 ۵۳نفر میتوانند رژه بروند ،پنج نفر از آنها باید همراه داشته
باشند و چند نفر نیز حضور داشته باشند .بنابراین  ۶۴نفر از
ایران در مراســم رژه حضور خواهند داشت .فقط هم برای
این  ۶۴نفر کت و شــلوار گرفتهایم و حاضریم اسامی آنها
را رسانهای کنیم.
رضایی درباره پاداش نیز گفت :سقف پاداش ها را سقف
پاداش المپیک گرفتهایم و مجوز آن صادر شده است .برای
طــا معادل  ۱۰هزار یــورو به ریال پرداخــت میکنیم و
بــه قیمت کف بازار خواهد بود .همچنین برای نقره  ۴هزار
یورو و بــرای برنز هم معادل  ۲۵۰۰یــورو در نظر گرفته
شــده است .همچنین به کادر فنی هم در پای سکو پاداش
خواهیم داد.
رضایــی همچنین دربــاره اعزام فرزانه عســگری در
تیروکمان خاطرنشــان کرد :عســگری با توجه به عملکرد
اخیرش شانس حضور دارد و باید این موضوع را تحلیل کنیم.
وی درباره پاداش رشته تیمی که از سوی دولت پرداخت
میشــود ،افزود :این بخشنامه وزارت ورزش است ،ولی اگر
دســت من بود ،به ورزشکاران تیمی دو برابر میدادم ،چون
کار تیمی بسیار اهمیت دارد .ما حتی از سلطانی فر هم این
موضوع را درخواست کردیم .البته در والیبال نشسته مشکل
حقوق صندوق قهرمانان نیز وجود دارد.
سرپرســت کاروان ایران در پیشبینی جایگاه ایران نیز
گفــت :ما جایگاه خود را با این  ۲۸مدال بهتر از ریو ارزیابی
می کنیم و بهترین جایگاه را دهم تا پانزدهم میدانیم.
وی در خصــوص بودجــه کمیته ملــی پاراالمپیک نیز

گفت :تا االن نزدیک به یک پنجم از بودجه سالیانه خود را
دریافت کردهایم که البته کار با همین مقدار جلو رفته است.
درخواســت بودجه اضافی نداریم ،بلکه میگوییم که بودجه
در زمان تعیین شده به دستمان برسد.
سرپرست کاروان ایران در پاراالمپیک اضافه کرد :ورزش
جانبازان و معلوالن پتانســیل باالیی دارد ،ولی باید برنامه
خوبی صورت بگیرد.
رضایی همچنین درباره رونمایی از لباس کاروان اظهار
کــرد :هفته قبل به مــا نحوه رژه پاراالمپیک اعالم شــد.
بر همین اساس پیشبینی کردهایم که به افراد حاضر در رژه
کت و شلوار بدهیم .البته رونمایی از لباس نداریم و لباسها
را در افتتاحیه خواهید دید.
سرپرســت کاروان ایران در بازی های پاراالمپیک توکیو
همچنین دربــاره حضور ورزشــکاران در توکیو افزود :هر
ورزشــکاری که مدال بگیرد و مســابقهاش تمام شــود تا
 ۴۸ســاعت فرصت دارد دهکده را ترک کند و به کشــور
بازگردد .اعزام کاروان از  ۲۸مرداد تا  ۳شهریور خواهد بود.
اولین گروه  ۹شــهریور به ایران بازمیگردد .ما یازده گروه
برای رفت و برگشــت کاروان داریم که مسئوالن آنها نیز
مشخص شده است.
وی گفت؛ کاروان ایران شــب اول محرم به مشــهد
میرود و مراسمی در حرم خواهیم داشت و سپس به تهران
بازمیگردند.
رضایی خاطرنشــان کرد :ما بر مبنای سیاستی که برای
نحوه اعزام ورزشــکاران به پاراالمپیک اعالم شــد مورد
هجمه قرار گرفتیم .اگر این سیاســت نبود ،میتوانســتیم
 ۱۰۰نفــر اعزام کنیم که البته پیشبینی مدال نیز بر مبنای
همین تعداد نفرات اعزامــی بود و فرقی نمیکرد .بحث ما
در اعزام به پاراالمپیک ،کیفی گرایی است که این براساس
شرایط جامعه بود.
وی اظهار کرد :ما نمی خواستیم کاروانی برای تماشا کردن
و به صورت توریســت داشته باشــیم .حاضر هستیم همه
اطالعــات الزم را نیز اعالم کنیم ،چــون نیاز میبینیم که
همهچیز روشــن و شفاف باشد .نه شــعار میدهیم ،نه چیز
دیگــر .یک نهاد نظارتی و نماینــده مجلس به ما میگوید
که چرا فــان نفر را میبریم و فالن نفر را نمی بریم .این
سیاســت را از قبل شروع کردهایم و االن کامل شده است.
پاراالمپیک جای کســب تجربه ،توریســت و تماشا کردن
نیست و با بازیهای پاراآسیایی فرق دارد.
رضایی در پایان افزود :من این سیاست را تاکید میکنم
البنه سیاست من و خسروی وفا نیست ،بلکه سیاست هیأت
اجرایی اســت .برای من افتخار است که کاروان با  ۲۰۰نفر
اعزام شوند ،اما برای ما نتیجه در پاراالمپیک مهم است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شیراز خبر داد:
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اعطای پاداش  ۵۰میلیون تومانی به ورزشکاران
المپیکی شیراز

ایســنا :رئیس کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شــورای شهر شیراز،
از اعطای پاداش  ۵۰میلیون تومانی به ورزشــکاران و قهرمانان شیرازی راه یافته
به المپیک و پاراالمپیک  ۲۰۲۱خبر داد.
ســیداحمدرضا دستغیب یکشنبه  ۲۰تیرماه در یکصد و شصت و ششمین جلسه
کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز ،گفت :حضور
این ورزشــکاران و قهرمانان باعث افتخار و ســتایش اســت و بر این اساس مبلغ
پانصد میلیون ریال به هر یک از ورزشکاران راه یافته و اعزامی به مسابقات مزبور
اختصاص مییابد.
او با اشــاره به نامه شــهرداری شیراز مبنی بر پیشــنهاد تجلیل از قهرمانان و
نامآوران ورزشی ،تصریح کرد :کمیسیون موضوع حمایت از ورزش کالنشهر شیراز
را بررسی کرده و مقرر شد بر اساس اختیارات مندرج در مصوبه مزبور اقدام و نتایج
به شورا گزارش شود.
دســتغیب افزود :در صورت اصالح مصوبه ،تغییرات طی الیحه به شــورا ارائه
میشود تا مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شــورای اسالمی شهر شیراز
با اشــاره به تصمیم صحن علنی شــورا مبنی بر بررسی مجدد الیحه شهرداری و
طرح اعضای شــورا در خصوص حمایت از تیمهای فوتسال بانوان ،گفت :با توجه
به عدم اطالع از وضعیت و موقعیت تیمهای مزبور ،سازمان فرهنگی با استعالم از
اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز نتایج بررسی را به کمیسیون ارائه میکند.
ناظر شــورای اسالمی شهر شــیراز در ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شــهرداری همچنین با اشاره به مصوبه شــورا مبنی بر ایجاد آرامستان مشاهیر و
فرهنگوران در سه راه دارالرحمه ،اظهار کرد :با توجه به لزوم تهیه آییننامه نحوی
ارائه خدمــات به هنرمندان ،فرهنگوران و نــام آوران علمی و فرهنگی ،طرح از
سوی کمیسیون به صحن علنی شورا ارجاع شد و در صورت تصویب راهکار اجرایی
آرامستان مشاهیر و فرهنگوران شیراز تبیین خواهد شد.

مربی تیم فوتبال شهدای قشقایی شیراز:

برای کسب سه امتیاز به مصاف چوکا میرویم

مربی تیم فوتبال شــهدای قشقایی شیراز از آمادگی کامل تیمش مقابل چوکا در
هفته ســی و سوم لیگ دســته یک خبر داد و گفت :برای کسب  3امتیاز به مصاف
چوکا میرویم.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز ،رشید طهماسبی به آمادگی فنی و تاکتیکی
تیمش اشاره کرد و اظهار داشت :از لحاظ فنی به نقطه بسیار خوبی رسیده ایم و هر
هفته ضمن آنالیز دقیق حریفان با برنامه خاص آن بازی به مصاف حریفان میرویم.
وی افزود :با توجه به اینکه هر دو تیم شــرایط حساسی در جدول دارند این بازی
بسیار مهم خواهد بود.
طهماســبی با بیــان این که چوکای تالش حتی در خانه ،بازی ســختی مقابل
قشقایی دارد ،بیان کرد :چوکا تیم بسیار منسجمی است اما قشقایی نیز تیمی منسجم
و شایسته است و جایگاه واقعی این تیم در جای فعلی جدول نیست.
به گزارش فارس ،قشقایی ها که در هفته سی و دوم مقابل تیم مدعی بادران به
یک برد ارزشمند یک بر صفر دست یافتند هم اکنون با  ۳۸امتیاز در مکان چهاردهم
جدول رده بندی و چوکا تالش با  ۳۴امتیاز در جایگاه شانزدهم قرار دارد.
در هفته سی و سوم مســابقات لیگ دسته یک باشگاه های کشور ،تیم شهدای
قشــقایی شیراز از ساعت  ۱۹و  ۳۰دقیقه امروز دوشنبه  ۲۱تیرماه در ورزشگاه سردار
جنگل رشت میهمان تیم چوکای تالش خواهد بود.

فجرسپاسی به انتظار  ۸ساله فارس برای لیگ برتر پایان میدهد؟
ایرنا :تیم فجرشهید سپاسی شیراز برای پایان دادن
به انتظار حدود هشت ساله فارسی ها یک گام دیگر
برای حضور در لیگ برتر فوتبال فاصله دارد ،آیا این
اتفاق می افتد؟
به گــزارش خبرنگار ایرنــا ،تیم فجر دوشــنبه
 ۲۱تیرماه ،ساعت  ۱۹/ ۳۰در ورزشگاه پارس شیراز
در یک بازی حســاس و سرنوشت ســاز به مصاف
شــاهین شهرداری بوشــهر می رود که این تیم هم
شانس صعود دارد.
آخریــن جشــن صعــود فجریها در
بندرعباس
فجــری ها در پایان دوره نهــم لیگ برتر با این
جام خداحافظی کردند ،اما پس از یک ســال دوری
ســرانجام سوم خرداد ماه  ۱۳۹۰با سرمربیگری علی
اصغر کالنتــری در یک دیدار رفت و برگشــت در
بندرعبــاس در مجموع با نتیجه  ۶بر صفر آلومینیوم
این شهر را شکست دادند و جواز حضور در لیگ برتر
دوره یازدهم را دوباره کسب کردند و این روند تا دوره
ســیزدهم هم تداوم داشت اما بازهم این تیم سقوط
کرد تا هم اینک که مدعی شده است.
پس از سقوط تیم فجر به دسته یک ،یکبار دیگر
این تیم  ۲۷اردیبهشت ماه  ۹۵شانس صعود به لیگ
برتــر با علی اصغرکالنتری پیدا کــرد اما در آخرین
بــازی مغلوب صنعت نفت آبادان شــد و از صعود به
لیــگ برتر با وجود شایســتگی و با تفاضل یک گل
کمتر باز ماند.
منجی فجر سپاسی شیراز سکاندار این
تیم شد
بیســت و هشــتم آبان ماه  ۹۹بود کــه ناگهان
داوود مهابادی تیم فجر شــهید سپاسی را که مهیای
رقابت های لیگ دســته اول کرده بود ،در آســتانه
این مســابقات از فجر جدا شد و سکانداری تیم ملی
جوانان را بر عهده گرفــت؛ موضوعی که انتقادهای
هواداران و پیشکســوتان فوتبــال فارس را به دنبال
داشت.
اما وضعیت سرمربی تیم فجر شهید سپاسی برای
فصل کنونی لیگ دسته یک پس از سه هفته انتظار
 ۱۳آذرماه  ۹۹مشــخص شد و علی اصغر کالنتری
که ســابقه کار با این تیم را در کارنامه داشت و در
دورههای گذشته موجب صعود این تیم به لیگ برتر
شد ،بار دیگر سکان فجری ها را بر عهده گرفت.
این تیم که برای لیگ برتری شــدن بسته نشده
بود در این دوره از لیگ با حمایت سردار سرتیپ دوم
یدا ...بوعلی فرمانده سپاه فجر دست به کار بزرگی زد
و به عنوان مدعی در رقابت ها شــرکت کرد تا هم
اینک یک گام برای رســیدن به آرزوی فارســی ها
فاصله دارد.
صعود تیم فجر به لیگ برتر دست خودشان است

و باید حتما تیم شــاهین شــهرداری بوشهر را از سر
راه بردارند تا خیالشــان برای بازی آسان هفته آخر
مقابل گل ریحان البرز سقوط کرده راحت شود.
پنج تیم شــانس صعود به لیگ برتر را
دارند
حساســیت این فصل مســابقات لیگ دسته یک
کشــور در تاریخ برگــزاری این رقابــت ها تاکنون
ســابقه نداشــته و در حالی که دو هفته به پایان این
رقابت  ها باقی مانده اســت تیم های ،فجر سپاسی،
هوادار و بادران تهران ،شــاهین شهرداری بوشهر و
مس کرمان شانس صعود دارند و شاید هم سرنوشت
تیم   های صعود کننده به هفته آخر کشیده شود.
بهترین خــط حمله در برابر بهترین خط
دفاع لیگ
در جدول رده بندی لیگ دسته یک تیم فجر سپاسی
با  ۳۵گل زده دومین خط حمله برتر لیگ را دارد اما
تیم شاهین شــهرداری بوشهر هم با  ۱۵گل خورده
بهترین خط دفــاع را دارد و تقابل این دو تیم با این
خصوصیات مــی تواند صحنه های زیبایی را در این
بازی حساس رقم بزند.
زردپوشــان فجر سپاسی شیراز در بهترین شرایط
خود به ســر می برند و برای بازی مقابل تیم شاهین
تمــام بازیکنــان خــود را در اختیار دارنــد تا خیال
علی اصغر کالنتری ســرمربی تیم شیرازی از بابت
تمــام بازیکنانش که انگیزه زیــادی برای این بازی
دارند ،راحت شود.
اما در آن سوی میدان هم داوود مهابادی سرمربی
فصل گذشته تیم فجر و کنونی شاهین بوشهر از تیم
ســابقش شناخت زیادی دارد زیرا این تیم را خودش
بسته اســت هر چند تغییراتی هم با حضور کالنتری
در این تیم به وجود آمده است.
هواداران تیم فجر شــهید سپاسی هم بی صبرانه

در پای تلویزیون منتظر بُرد تیم محبوشان هستند تا
به جای حضور در ورزشــگاه این بار در خانه جشــن
صعود بگیرند مشروط به اینکه به هنگام پخش اخبار
شبانگاهی جریان این بازی حساس قطع نشود.
اگر کرونا نبود قطعا هواداران تیم فجر ورزشگاه را
مملو از تماشــاگر می کردند و پس از سال ها انتظار
در کنار بازیکنان فجر یک بار دیگر شاهد صعود تیم
محبوشــان بودند اما آنها مجبورنــد در خانه بازی را
تماشا کنند.
حال اینکه پس از ســال ها این فرصت برای تیم
فجر سپاسی به وجود آمده است آنها باید به نحو احسن
و بــا حوصله و منطقــی بازی را دنبــال کنند و بی
گدار هم به آب نزنند ،شــاید جشن صعود فجری ها
به هفته آخر کشیده شود.
پاداش  ۵۰میلیون تومانی سر مربی تیم
ملی فوتسال به بازیکنان تیم فجر
ســید محمد ناظم الشــریعه ســرمربی تیم ملی
فوتسال ایران که این روزها در پی درگذشت پدرش
عزادار اســت چند روز پیــش در تمرینات تیم فجر
حضــور یافت و به پاس مدعی شــدن این تیم مبلغ
 ۵۰میلیون تومان به بازیکنان این تیم پاداش داد.
پیشتر هم مدیر کل ورزش و جوانان فارس قول
پاداش بــه بازیکنان تیم فجر بــرای صعود به لیگ
برتر و همچنین بازیکنان قشــقایی برای بقا در لیگ
را داده بود.
نگاهی به تیم های برق و فجر در ادوار
لیگ برتر
اگر نگاهی به حضور تیم های شیرازی در لیگ برتر
داشته باشیم ،با آغاز دوران فوتبال حرفه ای ،تیم  های
برق و فجر نماینده فارس در باالترین سطح فوتبال
کشور بودند ،برقی ها تا لیگ برتر دوره هشتم مقاومت
کردنــد و این پایانــی بود برای تیــم نارنجی پوش

محبوب شیرازی ها چرا که سناریو واگذاری این تیم
از سوی شرکت برق منطقه ای فارس از قبل نوشته
شده بود.
برقی ها که به تیم کاکوهای شیرازی شهرت داشتند
چنــد صباحی هم در لیگ دســته یک حضور یافتند
اما با یــک تصمیم که غیر کارشناســی و عجوالنه
ارزیابی شــد ،این تیم  ۷۵ساله را به بخش خصوصی
واگذار و زمینه فروپاشــی آن را فراهم کردند طوری
که این تیم در دســته ســوم هم دیگر حضور ندارد
ضمــن اینکه هــر دو تیــم در جام حذفی کشــور
قهرمان ایران شــدند و در لیگ قهرمانان آســیا هم
حضور یافتند.
از رده چهارم جدول تا سقوط فجری ها
درلیگ برتر دوره نهم وسیزدهم
فجــری ها هم در دورانی که در لیگ برتر حضور
داشــتند ،با فراز و فرود همراه بودند ،بهترین مقامی
که این تیم در لیگ برتر کسب کرد چهارم جدول بود
که در دومین دوره رقم خورد و فجری ها در کشــور
مطرح شــدند و به کارخانه بازیکن ساز شهرت یافتند
و ورزشگاه حافظیه قتلگاه تیم های بزرگ کشور شد.
زردپوشان شــیرازی در پایان نهمین دوره لیگ
برتر برای نخســتین بار ســقوط کردند اما این پایان
کار نبــود زیــرا این تیــم پس از یک ســال دوری
دوباره به لیگ برتر بازگشــت و تا دوره سیزدهم هم
حضور داشت و از آن زمان تاکنون حدود هفت سال
می گذرد.
زنــده یادها منصورپورحیــدری و محمود یاوری،
همچنین غالمحسین پیروانی و علی اصغر کالنتری
به عنوان ســرمربیان تیم های برق و فجر شــهید
سپاســی زحمات زیادی برای شکوفایی این تیم در
دوران خوش فوتبال فارس کشیدند.
قشقایی شیراز چوکا تالش
اما تیم قشــقایی شــیراز در هفته سی و سوم در
تالش میهمان تیم چوکا این شهر هستند.
شــاگردان داریوش هرمزی سرمربی تیم قشقایی
کــه بازی های بســیار خوبی را از خــود به نمایش
گذاشــته و یقه تیم های مدعــی را گرفته اند برای
اینکه خیالشان از بابت بقا در لیگ راحت باشد نیاز به
گرفتن یک امتیاز دارند هر چند بُرد این تیم هم دور
از دسترس نیست.
تیم چوکا که در منطقه ســقوط قــرار دارد همه
امیدهای خود را به این بازی دوخته اســت تا شــاید
با بُرد برابر تیم قشــقایی همچنان در بازی هفته آخر
امیدوار به ماندن در لیگ دسته یک باشد.
شاید قشقایی تیر خالص را به پیکر این تیم بزند و
اجازه ندهد بازیکنان چوکا امیدوار به بازی آخر باشند
و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی در پایان این بازی
سرنوشت ساز برای تیم چوکا رقم می خورد.
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امام حسن (ع)

صاف در بعدازظهر نیمه ابری و وزش باد

رونمایی از موالژهای"جام ارجان" در شیراز

اثر هنری هنرمندان شیرازی در راه موزه  ۶کشور جهان

احمد     رضا سهرابی

ایســنا :طی مراســمی از موالژهای "جام ارجان"
ساخته شده توسط یکی از هنرمندان شیرازی مستقر در
گذر فرهنگ و هنر سنگ سیاه رونمایی شد.
یکشــنبه  ۲۰تیر طی مراســمی با حضــور جمعی
از مســئوالن دوایر فرهنگی و هنــری ۶ ،موالژ برنزی
جام ارجان ،که توســط یکی از هنرمندان شــیرازی و
به سفارش موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر کمیته
ملی المپیک ،قلمزنی و دواتگری شده است ،رونمایی شد.
به گزارش ایســنا ،این اثر هنری به دست استاد سید
احمد حمیدی ،هنرمند توانا و پیشکســوت قلمزن استان
فارس خلق شده و قرار است سفیر ایران در موزه  ۶کشور
جهان باشد.
سید احمد حمیدی در خصوص ساخت این اثر هنری،
گفت :روزی که از موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر
برای بازدید آمده بودند من مشغول ساخت  ۳تندیس برای
مسابقه شــهروند نمونه بودم که در آن زمان بحث جام
ارجان مطرح شد با توجه به اینکه  ۵سال پیش یک نمونه
از آن را ساخته بودم این موضوع را به من سپردند.
وی اضافه کرد :یکی از مشکالت در دسترس نبودن
طرحی مناســب و با کیفیت از جام بود ،به همین دلیل
بخش پژوهشی کارگاه در این موضوع ورود و طرحی را
پیدا کرد و بعد از آن اولین اثر تولید و به تهران ارسال شد.
اســتاد صاحب سبک قلمزن شــیراز با اشاره به اینکه
عالوه بر طرح اولیه 6 ،جام برای ارســال به موزه سایر
کشورها تولید شده است ،افزود :یکی از جامها در اندازه
اصلی کار یعنی  ۴۳.۵اســت که به موزه سوئیس ارسال
میشــود و  ۵اثر دیگر برای ارسال به موزههای المپیک
و توکیو ارسال میشود.
این پیشکسوت عرصه هنرهای تجسمی مدت زمان
ساخت این آثار را یک ماه اعالم و اضافه کرد :در این یک
ماه اعضای کارگاه به صورت شــبانه روزی کار کردند و

مراســم افتتاحیه «وبینار بینالمللــی ادبیات در روزگار
کرونا» با بحث درباره مناسبات میان ادبیات و بحرانهای
اجتماعی در طول تاریخ و بحرانی چون کرونا برگزار شد.
به گزارش ایســنا به نقــل از روابطعمومی خانه کتاب
و ادبیات ایران ،آیین افتتاحیــه «وبینار بینالمللی ادبیات
در روزگار کرونا» روز شــنبه (نوزدهــم تیرماه  )۱۴۰۰با
حضــور ایوب دهقانکار (مدیرعامل خانــه کتاب و ادبیات
ایران) ،حمیدرضا نمازی (دبیــر علمی وبینار) و مصطفی
راضی جاللی (مدیر دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی
خانه کتــاب و ادبیات ایران) در خانه کتاب و ادبیات ایران
برگزار شد.
در ابتــدای این آییــن ،ایوب دهقانــکار درباره چرایی
برگزاری «وبینار بینالمللی ادبیات در روزگار کرونا» اظهار
کرد :همانطور که از عنوان همایش به خوبی پیداست ،این
همایش دو محور دارد؛ ادبیات و کرونا .در نگاه اول ممکن
است ادبیات به عنوان یکی از شاخههای علوم انسانی که خود
شامل نظم ،نثر ،عروض و قافیه ،صرف ،نحو ،معانی ،بدیع
و ...میشود با یک ویروس آزمایشگاهی به نام کووید ۱۹
که حاصل کشــف دانشمندان علوم پزشکی است ،نه تنها
ارتباط چندانی نداشته باشند ،بلکه کامال ناسازگار و به قول
انگلیسیزبانها  mutually exclusiveو به قول
عربزبانها مانعهالجمع باشــند .بر این اساس ،سوالی که
ممکن اســت در ذهن مخاطب ایجاد شــود این است که
چگونه میشود این دو مفهوم و ماهیت به ظاهر نامرتبط و
نامانــوس یعنی ادبیات و کرونا را با یکدیگر جمع کرد و با
این موضوع ،همایش و وبینار برگزار کرد.
دهقانکار همچنین گفت :دو پرسش کالن که هدف از
برگزاری این همایش پیدا کردن پاســخهایی برای آنها
اســت ،عبارتند از« :نقش ادبیات بهطــور عام در مواجهه
با آسیبهای اجتماعی چیســت؟» و «آیا اصوال میتوان
بین ادبیات و بحرانهای اجتماعی مناســباتی پیدا کرد یا
خیر؟» و در صورتی که پاســخ ما به پرســش اول «بلی»
باشــد ،پرسش دوم به این شــکل مطرح میشود« :نقش
ادبیات فارســی بهطور خاص در مواجهه با آســیبهای
اجتماعی چیست؟»
او با بیان اینکه برای پاســخ به پرسش اول ،ضروری
اســت ادبیات را از منظری کالنتر بینیــم ،تصریح کرد:
بدین صــورت که در ابتدا باید ادبیــات را جزیی از پدیده
بزرگتری به نام زبان بدانیم .بــا این نگاه ،ادبیات حالت
خاصی از بروز و ظهور زبان انســان اســت؛ زبان انسان
معجزه خلقت اســت که هم در مضامیــن دینی ما و هم
در تئوریهای علمی روز دنیا به آن اشــاره شده است؛ از
جمله در آثار نوام چامســکی به عنوان یکی از مطرحترین
زبانشناســان دنیا که تئــوری فطریگرایــی را مطرح
کرده است؛ چامسکی معتقد اســت زبان موهبتی طبیعی
اســت که در فطرت انســانها به ودیعت گذاشــته شده
اســت .به همین دلیل اســت که زبانشناسان این تئوری
را فطریگرایی ( )Nativismنام نهادهاند .البته قرنها
پیش از مطرح شــدن این تئوری توسط چامسکی ،خداوند
متعال در قرآن کریم در آیات متعددی به صورت تلویحی
بــه این موضوع اشــاره فرموده اســت .از جمله در آیات
ابتدایی سوره مبارکه ال َّر ْح َمن (آیات شریفه  ۱تا .)۴
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در ادامه ســخنان
خود با اشاره بر اینکه به اعتقاد بسیاری از دانشمندان تمام
پیشرفتهای بشر مرهون ویژگی قوه ناطقه (زبان) انسان
است ،تاکید کرد و ادبیات را بخشی از زبان خواند و اظهار
کرد :ادبیات یکی از نمودها و بروزهای ویژگی زبانی انسان
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امروز برای اعزام به کمیته ملی المپیک ارسال میشود.
امیرحســین حکمتنیا ،مدرس و پژوهشگر تاریخی و
گردشگری نیز گفت :ارجان یا ارگان منطقه باستانی در
غرب فارس تاریخی اســت که بهبهان امروزی حساب
میشــود جام ارجان در  ۱۸۰۰ســال گذشــته متعلق
به اســتان فارس و نشــانه زندگی ،پویایــی و ورزش
بوده است.
وی گفت :این جام یکی از نشانههای هنر ایرانیان در
 ۳هزار سال گذشته است که از عیالم جدید به یادگار مانده
و از آن ســینی ،جام و حلقه ارجان باقی مانده است که
به عنوان نشانه هویتی شناخته میشود.
حکمتنیا با بیان اینکه انتخاب جام ارجان به عنوان
مظهری از ورزش انتخابی عالمانه است ،افزود :این هنر
از فارس زیبای ما برخاسته است و میتواند معرف واقعی
فرهنگ و هنر این سرزمین باشد.
مجتبی گواهی ،مدیرعامل موسسه کمک به توسعه
فرهنگ و هنر در بافت تاریخی شیراز نیز در این مراسم
گفت :میراث فرهنگی ملموس بدنه و کالبد آثار و بناهای
تاریخی و میراث فرهنگی ناملموس روحی است که در
این میــراث ملموس دمیده میشــود و اگر هنرمندان

در وبینار «ادبیات در روزگار کرونا» بررسی شد؛

نقش ادبیات در دوران کرونا

است در قالبی زیباتر و گاهی با انحرافی پذیرفتنی از معیار
تجلی پیدا میکند؛ در واقع ادبیات ورژن زیباییشــناختی
زبان است که در ژانرهای مختلف همچون شعر ،داستان،
نمایشــنامه و ...نمود پیدا میکند .حال برای رســیدن به
پاسخی برای اولین پرســش ،باید ببینیم مناسبات زبان و
نمود زیباییشناختی آن یعنی ادبیات ،با فرهنگ چیست؟
در این خصوص باید گفت که دانشــمندان علوم شناختی،
جامعهشناســی ،تحلیل گفتمان ،تحلیل و گفتمان انتقادی
و ...به اندازه کافی در این خصوص صحبت کردهاند و صدها
کتاب و مقاله علمی درباره این موضوع نوشته شده است که
از جملــه آن میتوان به تئوریهای متعدد علمی همچون
نســبیگرایی زبانی()Linguis tic Relativism

است که این زبان اصطالحا سرد و گرم دوران را چشیده
و در مقابل ناگواریها و نامالیمات تابآوری داشته است.
لذا وقتی از زبان فارســی نام میبریم ،از تمدن دیرپایی
که در آن در کنار خوشیها ،نامالیمات ،جنگها ،قحطی،
بیماری و ...بوده و از همه اینها به سالمت عبور کرده و
صحیح و سالم به دست ما رسیده است ،سخن میگوییم.
شرط اساســی برای اینکه پدیدهای بتواند به تابآوری
جامعه در شــرایط دشوار کمک کند این است که خود در
مقابل نامالیمات تابآوری داشته باشد .زبان فارسی این
تابآوری را در مقابل شرایط سخت بارها در طول تاریخ
از خود نشان داده است.
او با مطــرح کردن اینکــه شــاعران و ادیبان این

و جبرگرایی زبانی ()Linguistic Determinism
اشاره کرد .حرف مشترک همه تئوریها این است که زبان
بروز و تجلی افکار انسان اســت؛ حال برخی دانشمندان،
افــکار و ایدئولوژی را متاثر از زبان میدانند و بعضی دیگر
زبــان را متاثر از جهانبینی میبینند .اما درعینحال فصل
مشترک همه این نظریهها این است که برهمکنش زبان
و جهانبینی ،فرهنگ و اندیشــه اثبات شده است و مورد
پذیرش طرفداران هر دو تئوری است.
او در پاســخ بــه پرســش دوم یعنی نقــش و جایگاه
اجتماعی زبان و ادبیات فارسی در مواجهه با شرایط جامعه
و آســیبهای اجتماعی تاکید کرد :برای بررسی این امر
باید زبــان را از دو منظر تاریخــی (ِ )Diachronicو
مقطعی ( )Synchronicبررســی کرد .اگر زبان را در
این دو منظر بررســی کنیم ،خواهیم دید زبان فارســی از
حیث تعامالت و اثربخشی اجتماعی دارای ظرفیت بالقوه
و بالفعل عظیمی اســت کــه کمتر زبانــی در دنیا چنین
ویژگیهایی را دارا اســت .در نشستی که در سال ۱۸۷۲
در شهر برلین کشور آلمان با حضور ادیبان و زبانشناسان
اروپایی برگزار شــد ،پس از بررسی شاخصهای مختلف
زبان فارســی ،التین ،یونانی و سانسکریت به عنوان
چهار ِ
زبانهای کالسیک دنیا معرفی شدند.
دهقانکار در ادامه گفــت :بهواقع ما اکنون آثار حافظ،
سعدی ،موالنا و ...را که قرنها پیش زیستهاند میخوانیم،
درک میکنیــم و لذت میبریم .کالســیک بودن زبان
فارسی پتانسیل و بضاعت زبان فارسی است و بدان معنا

ســرزمین در اعصار مختلف با همــه نامالیمات از جمله
جنگ ،بیماری ،قحطی و ...دســت و پنجه نرم کردهاند،
اظهار کرد :در دوران معاصر نیز شــاهد هستیم که یکی
از مولفههــای اصلی و تاثیرگذار در انقالب شــکوهمند
اســامی و پس از آن شعر و ادبیات بوده است .در دوران
دفــاع مقدس نیز به همین شــکل شــاهد رویشهایی
هســتیم که اکنون در حوزه شعر و ادبیات اتفاق میافتد؛
شــکلگیری ادبیــات پایداری نیز حاصــل برهم کنش
ســازنده ادبیات با معنویات دفــاع مقدس به عنوان یک
پدیده اجتماعی در تاریخ معاصر این ســرزمین است؛ به
دیگر ســخن ،زندگی ایرانیان در هیــچ زمانهای خالی از
ادبیــات نبوده و ادبیات نیز از زندگی و زمانه مردمان این
ســرزمین جدا نبوده است و این دو همیشه پا به پای هم
پیش رفتهاند.
ایــوب دهقانکار در پایان ســخنان خود با تشــکر و
قدردانــی از کادر درمــان کشــور و مدافعان ســامت
گفــت :کرونا نیــز بحرانی اســت که کشــور ایران و
جهان با آن دســت و پنجه نرم میکنــد؛ همانطور که
ادبیــات در مقاطــع بحرانی پیشــین نقشآفرینی کرده
اســت در این ایام نیــز میتواند در کنــار مردمان این
ســرزمین به تــابآوری بیشــتر جامعه تا ریشــه کنی
کامل آن کمک شایانی کند.
در بخش دیگری از افتتاحیه وبینار بینالمللی «ادبیات
در روزگار کرونا» حمیدرضا نمازی با اشــاره به اینکه ما
در حوزه ســامت ســخت محتاج این هستیم که دست

نبودند هیچ روحی در آن وجود نداشت.
وی با بیان اینکه از دو ســال پیش موسســه کمک
به توســعه فرهنگ و هنر شکل گرفت که در شهرهای
مختلف گذرهای فرهنگی و هنری را ایجاد کند ،گفت:
از  ۲ماه پیش ســنگ سیاه به گذر فرهنگ و هنر تبدیل
شــد و این گذرها حاصــل تفاهم نامــه  ۳جانبه بین
شهرداری و موسسه و ارشاد اسالمی است.
گواهی با بیان اینکه گذر سنگ سیاه اولین گذر در کشور
است که اســتانداردهای الزم را برای یک گذر فرهنگ
و هنر دارد ،افزود :محله سنگ سیاه از لحاظ زیرساخت
تمام استانداردها را دارد و ما معتقدیم که هنرمندان روح
این خانههای تاریخی هســتند که باید حمایت شــوند.
وی گفت :با درخواست کمیته ملی المپیک جام ارجان
در استان فارس به دست هنرمند توانای شیراز خلق شده
تا به عنوان شاهد باستانی ایران به موزههای المپیک در
سطح جهان هدیه شود.
گواهی با اشاره به اینکه جام ارجان قدمت  ۳هزار ساله
دارد ،بیان کرد :حکاکی های روی آن از ورزش باستانی
بــوده و همزمان بــا اعــزام کاروان المپیک جمهوری
اسالمی ایران ،به دیگر کشورها هدیه داده میشود.

طلب را به ســمت ادبیات دراز کنیــم ،اظهار کرد :اولین
نکتهای کــه فکر میکنم باید بــه آن توجه کرد مفهوم
عمومیســازی سالمتی و عمومیسازی علم است و این
ترجمهای اســت از ارتباطات علم .بســیار مهم است که
ما به هر حال نمیتوانیم مفاهیم ســامت ،پزشــکی و
بحرانهای مختلف را با همان زبان فنی به جامعه منتقل
کنیم و از جامعه انتظار تبعیت داشته باشیم.
او در ادامــه بیان کرد :برخی از متخصصان حوزههای
مختلف برای اینکه مفهوم بیماریهای گوناگون را ساده
کنند تصمیم گرفتند رمان یا داستان بنویسند.
نمازی همچنین تصریح کرد :ادبیات فارسی در ایران
محتاج جدی گرفتن عمومیسازی علم است؛ درحقیقت
بایــد تبدیــل به عصایی برای حوزه ســامت شــود و
بحرانهای این حوزه که بتواند این مفاهیم را برای مردم
ساده و آسان کند .امروز به این نتیجه رسیدیم که باید به
ارتباطات علم توجه شود.
دبیر علمی وبینار بینالمللی «ادبیات در روزگار کرونا»
سپس بیان کرد :یکی از بحثهای بسیار مهم این همایش
نیز تالش برای عمومیسازی علم است .به واقع ادبیات
هســته اصلی درمان و مراقبت اســت؛ همیشه در طول
تاریــخ و در همهگیریها دوگانهای بین مراقبت و درمان
وجود داشــت؛ اکنون نیز به نظر میرسد در عصر کرونا
باید از ادبیات به مثابه امر مراقبتی در مقابل این بیماری
ســخن گفت و نقش مراقبتی ادبیــات را در نظر گرفت.
او با اشــاره به اینکه چیزی که میتواند خاطرات تلخ
را حفظ کند ادبیات است ،گفت :ما سال گذشته توانستیم
درس ادبیات فارســی را که در رشته پزشکی مهجور بود
زنده کنیم تا به کار طبابت بیاید .بهواقع تاریخ پزشکی در
این دیار با تاریخ ادبیات گره خورده است.
حمیدرضــا نمازی همچنیــن اظهار کــرد :در وبینار
«بینالمللی ادبیــات در روزگار کرونا» بنا و توجه به این
اســت که آمیختگی ادبیات و کرونــا از یک امر تزیینی
فراتر برود و نشان داده شود که ادبیات چه نقش بیبدیلی
میتوانــد در درمــان ،مراقبت ،حل بحرانهــا ،ثبت و
ضبط آنچه امروز میگذرد و در مستندســازی و روایت
داشته باشد.
در پایان افتتاحیه «وبینار بینالمللی ادبیات در روزگار
کرونــا» مصطفی راضــی جاللی ضمن تشــکر از کادر
درمان و مدافعان ســامت ،نســبت به اینکه ماحصل
«وبینار بینالمللی ادبیات در روزگار کرونا» به ماندگاری
اثرات ادبیات در شرایط بحران کمک کند ابراز امیدواری
کرد و گفت :ادبایی که وقتی همهجا را ســکوت و رخوت
گرفته بود ،ننشســتند و بلند شدند تا گرد رخوت را ابتدا از
تن خودشان و سپس از جامعه بزدایند و با خلق آثاری که
چند ســال پس از این اتفاق و رخداد از انتهای اقیانوس
باال میآید خود را نشان میدهند.
مصطفی راضی جاللی در پایان سخنان خود بیان کرد:
امیدوارم حاصل تالش همکاران ما و استادانی که از پنج کشور
در این وبینار حضور دارند در نهایت منتج به این نتیجه شود
و اتفاقی که روزها و سالهاســت منتظر آنیم تا از تهدیدها
و تحدیدهــا فرصت بســازیم .بزرگان نظــام و مملکت و
زعمای قم بارها آرزو کردند که از تهدیدها فرصت بسازیم
و گاهی این فرصتها را غنیمت ندانســتیم و نتوانستیم از
محدودیتها فرصت بسازیم .امیدوارم این قدم خانه کتاب
و ادبیات ایران ســبب شــود گامی هرچند کوتاه به سمت
معرفی ادبیات در جامعهای که اکنون بیش از هرچیزی به
امید و نشاط نیاز دارد ،برداشته شود.

حیدرعلی زاهدیاننژاد ،معاون صنایع دســتی اداره
کل میراث فرهنگی اســتان فارس نیز در این مراســم
بــا بیان اینکه انتخاب جام ارجان یا زندگی به دلیل این
است که نقشهای آن حرکت و پویایی دارد ،گفت :هنر
مثل ریشــه یک گیاه پخش میشــود و اثرگذار است و
هنرمندان میراث زنده هستند که باید حمایت شوند.
وی با بیان اینکه هنرمندان شــیرازی مانند همیشه
اثرگذار شــدند و برای این منطقه و رونق آن میتوانند
اثرگذار باشند ،افزود :با این کار نام شیراز را دوباره ماندگار
کردند و اگر شیراز شــهر جهانی صنایع دستی است به
دلیل هنرمندان این شــهر است که سفیر فرهنگ و هنر
این مرزبوم به ویژه اســتان فارس و شهر شیراز هستند.
صابر ســهرابی ،مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
اســتان فارس نیز در این مراســم گفت :راهاندازی گذر
فرهنگ و هنر که در این دوره در کالنشهرهای فرهنگی
جزو برنامههای مهم وزارتخانه بود به همت شــهرداری
شیراز ایجاد شــد تا جان دوباره به سنگ سیاه ببخشد.
وی بــا بیان اینکه تســهیالت خوبی برای حمایت از
هنرمندان در نظر گرفته شــده است ،گفت :بازار هنر که
در محله سنگ سیاه ساخته شــده در اختیار هنرمندان
قــرار خواهد گرفت تا با یک تنفس یک ســاله و قراداد
 ۵ساله بتوانند فعالیت خوبی داشته باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی استان فارس با
بیان اینکه فارس همیشه مهد تمدن ایران زمین و شیراز
هم زبانزد بوده اســت ،افزود :شهر شیراز به عنوان شهر
خالق در هنرهای تجسمی نیز شناخته شده است و زنده
نگه داشتن مکتب شــیراز همت هنرمندان را میطلبد.
سهرابی با بیان اینکه متولیان فرهنگ هم بستر کار را
باید فراهم کنند ،بیان کرد :امید است در کنار این کارها
که سفیر شهر شیراز است از دیگر هنرها هم سفرایی را
در سراسر جهان داشته باشیم.

"به من اشاره کن" آماده نمایش شد

مستند «به من اشاره کن» به
تهیه کنندگــی و کارگردانی فرح
زارع ،پــس از تصویربــرداری در
شــیراز و یزد و طی مراحل فنی
آماده نمایش شد.
به گزارش ایســنا بــه نقل از
مشــاور رســانه ای پــروژه ،این
مســتند  30دقیقه ای ،راوی داســتان دو خواهر ناشنواست که
دور از هم زندگی می کنند .این روایت موازی ،گوشــه هایی از
زندگی هریک را در مواجهه با چالش ها و مشکالت در خانواده
و جامعه به تصویر می کشد.
فرح زارع ،پیش از این فیلم ،با کارگردانی مستند «ماهیاک»
تندیــس بهتریــن فیلم بخش بیــن الملــل دوازدهمین دوره
جشــنواره ســینما حقیقت و بهترین فیلم از ســیزدهمین دوره
جشنواره رضوی را کسب کرده است.
«به من اشــاره کن» با حمایت انجمن سینمای جوان تهیه
شده است .از دیگر عوامل این مستند می توان به  :تصویربردار:
فرح زارع ،نیلوفــر کرمی ،صدابردار :مینا تقی زاده ،پدرام ابویی،
تدوین :فرح زارع ،مهیار یاور ،مدیر تولید :مینا تقی زاده ،طراحی
و ترکیب صدا :مهیار یاور ،تحقیق و پژوهش :فرح زارع ،دستیار
تهیه :علی کشــاورز ،موسیقی :مهدی زمانی ،طراح پوستر :الناز
پیل پا و مشاور رسانه ای:علی کشاورز اشاره کرد.

تاسیس دپارتمان «شعرشناسی شناختی»

دپارتمان «شعرشناسی شناختی» با سه عضو اصلی تاسیس
شده است.
به گزارش ایسنا ،دپارتمان «شعرشناسی شناختی» ،حلقه نقد
ادبــی انجمن ترویج زبان و ادب فارســی ایران که فعالیتهای
بینارشــتهای و بیناسازمانی خود را از زمستان  ۱۳۹۸با همکاری
استادان رشتههای فلســفه ،روانشناسی ،زبانشناسی و ادبیات
فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز کرده است ،در پنجم خرداد
 ۱۴۰۰متشکل از سه عضو اصلی تاسیس شد.
در این نشست فرخ لطیفنژاد ،پژوهشگر شعرشناسی شناختی
در ادبیات معاصر بهعنوان مدیر دپارتمان ،مسعود دهقان ،استادیار
زبانشناسی دانشگاه کردســتان و مهدی خبازی کناری ،دانشیار
فلسفه دانشــگاه مازندران بهعنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.
هدف این دپارتمان ،گســترش این شاخه نوظهور نقد ادبی در
ایران اســت و نوع فعالیت آن پژوهشمحور بوده و در حال حاضر
اعضای اصلی مشــترکا مشغول ترجمه و تالیف کتابی هستند که
پایههای فلسفی شعرشناسی شناختی ،نظریات مربوط و کاربرد آن
را در شعر معاصر دربرداشته باشد .مطالعات انجامشده طی جلسات
ماهانه بین اعضای اصلی به اشــتراک گذاشته میشود و پس از
نقد و بررسی و پرسش و پاسخ وارد کتاب در دست تالیف میشود.
بر اساس این خبر ،زمینه کار تخصصی این افراد در حوزه علوم
شناختی و نظریات شعرشناسی شناختی است و تاکنون کتابها
و مقالههایــی درباره آن ترجمه و تألیف کردهاند؛ از جمله کتاب
«نحوه تشکیل و دریافت متن در اشعار معاصر بر اساس نظریات
شــناختی بوگراند-درسلر و اســتاکول» توسط فرخ لطیفنژاد
در انتشــارات سخن و کتاب «تحلیل گفتمان و علوم شناختی»
ترجمه مسعود دهقان و همکاران در نشر نویسه.
این دپارتمان در نظر دارد برای انجام پژوهشهای بینارشتهای
از استادان و فارغالتحصیالن سرآمد کشور بهویژه در رشتههای
زبانشناسی شــناختی ،زبان انگلیســی ،روانشناسی شناختی
و فیزیــک کوانتوم که به فعالیت خاص در زمینه شعرشناســی
شناختی تمایل داشته باشند ،دعوت به همکاری کند.

