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آیتاهلل علویگرگانی:

داد خوزستان برسند
مسئوالن به ِ

یکـی از مراجـع تقلیـد شـیعیان بـا تاکیـد بـر رسـیدگی
سـریع بـه مشـکالت مـردم خوزسـتان گفـت:
مسـئوالن مـردم خوزسـتان را تنهـا نگذارنـد و
خوزسـتانی ها نیـز بـه گروههـای فرصتطلـب اجـازه
سـوء اسـتفاده ندهنـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،آیتاللـه علـوی گرگانی
مرجـع تقلیـد شـیعیان در پیامی خطـاب بـه مسـئوالن

بـر حـل سـریع مشـکالت اسـتان خوزسـتان و برخـی
اسـتانهای جنوبـی تاکیـد کـرد .متـن این پیـام بدین
شـرح است:
باسمه تعالی
مـردم شـریف اسـتان خوزسـتان و برخی اسـتانهای
جنوبـی کشـور ایـن روزهـا ایـام سـختی را سـپری
میکننـد .مشـکالت کمآبـی و ریزگردهـا و برخـی
مشـکالت دیگـر همگـی دسـت بـه دسـت هـم داده
اسـت تـا ایـن عزیـزان در گرفتـاری شـدید دسـت و
پنجـه نـرم کننـد .اینجانـب الزم میدانـم بـه تمـام
مسـئوالن توصیـه کنـم هرچـه سـریعتر بـه داد مـردم
اسـتان خوزسـتان برسـند و آنهـا را تنهـا نگذارند و با
مدیریـت و کار جهـادی و همهجانبـه آالم آن عزیزان
را تسـکین دهنـد.

همچنیـن از دولـت آینـده انتظـار دارم بـه محـض
شـروع بهکار برای حل مشـکالت کمآبـی و ریزگردها
و سـایر مشـکالت ایـن اسـتان و دیگـر اسـتانها
اقـدام عاجـل بهعمـل آورنـد و بـا مدیریـت جهـادی
و کارشناسـی دقیـق بهحـل مشـکالت و رفـع برخـی
ضمنـا از
کاسـتیها و سـهلانگاریها اقـدام کننـد.
ً
مدیـران و برخـی گروههـای جهـادی کـه مخلصانـه
و دلسـوزانه تلاش میکننـد و زحمـت میکشـند،
تشـکر میکنـم.
همچنیـن از مـردم شـریف اسـتان خوزسـتان
میخواهـم صبـر را پیشـه خـود قـرار داده ،بـه بهانـه
وجـود مشـکالت بـه برخـی افـراد و گروههـای
فرصتطلـب اجـازه ندهنـد از ایـن وضعیـت موجـود
سوءاسـتفاده کننـد.

هشدار اروپا درباره پیامدهای تصاحب قدرت نظامی طالبان در افغانستان
مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا هشـدار داد
کـه تصاحـب قـدرت نظامـی افغانسـتان از سـوی
طالبـان بـرای بسـیاری از افغانهـا ،کشـورهای
منطقـه و جامعـه جهانـی پذیرفتنـی نیسـت و منجر به
انـزوای ایـن کشـور میشـود.
بـه گزارش ایرنا ،جوسـپ بورل در یادداشـتی پیرامون
سـفرش بـه تاشـکند (ازبکسـتان) بـرای شـرکت
در اجلاس «آسـیای مرکـزی و جنوبـی :اتصـال
منطقـهای ،فرصتهـا و چالـش هـا» عنـوان کـرد
کـه بـا رئیـس جمهـوری افغانسـتان ،نخسـت وزیـر
پاکسـتان ،وزرای امـور خارجـه چیـن و هنـد پیرامـون
آخریـن وضعیـت افغانسـتان گفتوگـو کـرده اسـت.
وی صلـح و امنیـت این کشـور را برای ثبات و توسـعه
کل منطقـه ،امـری حیاتـی دانسـت و افـزود کـه در مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا تصریـح کرد
جریـان مالقـات هـای صـورت گرفتـه در خصـوص کـه کشـورهای همجـوار افغانسـتان از جمله آسـیای
حضـور افغانسـتان در ترکیـب همکاریهـای مرکـزی نگـران تاثیـرات منفـی تحـوالت افغانسـتان
منطقـهای تبـادل نظـر شـد .او همچنیـن در ایـن هسـتند .تحوالتـی کـه بـه گفتـه بـورل امنیـت اروپا را
مالقاتهـا نگرانیهایـش را «دربـاره خشـونتهای نیـز تحـت تاثیـر قـرار میدهـد.
طالبـان و افزایـش شـدید تلفـات غیرنظامـی و شـمار وی تصریـح کـرد؛ اتحادیـه اروپـا و کشـورهای عضـو
فزاینـده افغانهایـی کـه از کشـور فـرار میکننـد» آمادگـی دارنـد تـا از تالشهـای مشـترک در حـوزه
افغانسـتان حمایـت کننـد .بـورل در ایـن زمینـه
ابـراز کـرد.
بـورل بـا بیـان اینکـه صلـح و ثبـات افغانسـتان یـک تاکیـد کـرد کشـورهای همجـوار افغانسـتان در زمینه
هـدف و مسـئولیت مشـترک بـرای اتحادیـه اروپـا و حمایـت از رونـد صلـح و از طریـق تعاملات سـازنده
جامعـه جهانـی اسـت هشـدار داد :هرجومـرج در و عـدم حمایـت از گروههـای مسـلح در ایـن کشـور
افغانسـتان باعـث گسـترش قاچـاق مـواد مخـدر و نقـش کلیـدی دارنـد.
توسـعه اندیشـههای افراطـی ،تروریسـم و خشـونت اتحادیـه اروپـا بـه گفتـه بـورل ،از رونـد صلـح فراگیـر
در منطقـه میشـود و امنیـت مـا در اروپـا را نیـز بـه افغانسـتان کـه بـه حـل و فصـل سیاسـی مذاکـره
محـور منجـر شـود حمایـت میکنـد ،امـا الزم اسـت
مخاطـره میانـدازد.

طالبـان نشـان دهـد کـه واقعـا بـه راه حـل مذاکـره
محـور متعهـد اسـت.
وی در ایـن زمینـه تصریـح کـرد کـه کشـورهای
همجـوار افغانسـتان ،اتحادیـه اروپـا و تمـام شـرکای
بینالمللـی بایـد در ارسـال پیـام بـه طالبـان شـفاف
و روشـن عمـل و پیامـد اقداماتـی را کـه (طالبـان)
برگزیـده بـه آنهـا گـوشزده کننـد.
ایـن دیپلمـات اسـپانیایی خاطـر نشـان کـرد کـه
تـداوم حمایـت بینالمللـی از جملـه اتحادیـه اتحادیـه
اروپـا از افغانسـتان مشـروط اسـت بـه حفـظ آنچـه او
دسـتاوردهای دمکراتیـک  ۲۰سـال گذشـته در ایـن
کشـور خوانـد .او ایـن دسـتاوردها را احترام بـه حقوق
اولیـه و آزادی شـهروندان افغـان و تقویـت نهادهـای
دولتـی و مقابلـه بـا فسـاد توصیـف کـرد.
ایـاالت متحـده و دیگر کشـورهای عضو ناتو در سـال
 ۲۰۰۱در پاسـخ به حمالت  ۱۱سـپتامبر همان سـال
در آمریـکا ،بـه افغانسـتان حملـه نظامـی کردنـد و از
آن زمـان ،حضـور نظامـی و اشـغالگری آنهـا در
افغانسـتان ادامه داشـته اسـت.
بعـد از توافـق فوریـه  ۲۰۲۰آمریـکا و طالبـان و
امضـای «توافقنامـه صلـح» بیـن دو طـرف ،رونـد
خـروج نظامیـان آمریکایـی و متحـدان ایـن کشـور از
افغانسـتان شـروع شـد.
بـا اینکـه دولـت آمریـکا پیشتـر تاریـخ یازدهـم
سـپتامبر را بـرای تکمیـل خـروج نیروهـای آمریکایی
از افغانسـتان اعلام کـرده بود ،رسـانههای آمریکایی
گـزارش کردنـد کـه تاکنـون حـدود نـود درصـد از
سـربازان آمریکایی خاک این کشـور را تـرک کردهاند.

3

رایزنی وزیر خارجه قطر با مقام های آمریکایی درباره منطقه
وزیـر امـور خارجـه قطـر دربـاره مسـائل منطقـه بـا
چنـد مقـام آمریکایـی در واشـنگتن دیـدار و رایزنـی
کرد.
بـه گـزارش ایرنـا بـه نقـل از روزنامـه القـدس العربی،
«شـیخ محمـد بـن عبدالرحمـن آل ثانـی» معـاون
نخسـت وزیـر و وزیـر خارجـه قطـر در چارچـوب
سـفرش بـه آمریـکا در بـاره شـماری از مسـائل بـا
تعـدادی از مقامـات آمریکایـی بحـث و تبـادل نظـر
کـرد.
بـه نوشـته خبرگزاری دولتـی قطر (قنـا) ،وزیر خارجه
قطـر از جمله با «جک سـالیوان» مشـاور امنیت ملی
آمریـکا دیـدار و درباره همـکاری دوجانبـه بین دوحه

و واشـنگتن و تحـوالت اوضـاع افغانسـتان ،عـراق،
سـوریه ،فلسـطین و ایـران گفت وگـو کرد.
وزیـر خارجـه قطـر در ایـن دیـدار بـر اهمیـت تـداوم
همـکاری مشـترک بیـن دوحـه و واشـنگتن در
زمینه هـای مختلـف تاکیـد کـرد.
برپایـه ایـن گـزارش ،منابـع رسـمی گفتند کـه مشـاور
امنیـت ملـی آمریـکا نیـز در ایـن دیـدار از نقـش قطر
در منطقـه و میانجیگـری موثـر آن بـرای یافتـن راه
حل هـای پایـدار بـرای درگیری ها و اختالفـات تقدیر
کرد.
وزیـر خارجـه قطـر همچنیـن در توییتـی نوشـت:
بـا مشـاور امنیـت ملـی آمریـکا بـرای بحـث در بـاره

روابـط راهبـردی قطـر و آمریـکا و تحـوالت مسـائل
منطقه ای و چالش های مشترک دیدار کردم.
جزئیـات بیشـتری دربـاره محورهـای دیـدار وزیـر
خارجـه قطـر بـا مقامـات آمریکایـی منتشـر نشـده
اسـت.
مقـر فرماندهـی مرکـزی نیروهای آمریکایـی در قطر
قـرار دارد .ایـن مرکـز بـر اقدامـات نظامی آمریـکا
در چنـد کشـور از جملـه سـوریه ،یمـن ،عـراق و
افغانسـتان نظـارت دارد.
 ۱۳هـزار نظامی آمریکایـی کـه اکثرا از نیـروی هوایی
هسـتند ،در پایـگاه «العدیـد» در  ۳۰کیلومتـری
جنـوب غربـی شـهر دوحـه مسـتقر هسـتند.

محسن رضایی:

مردمی که اعتراض به حق دارند را نباید ضد انقالب خواند
دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام نوشـت :نبایـد مـردم و
جوانانـی کـه اعتـراض بحقـی را مطـرح می کننـد را ضـد انقلاب
خوانـد .ایـن مـردم وفـادار و دلبسـته بـه میهـن شـان هسـتند.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،محسـن رضایـی دبیـر مجمـع
تشـخیص مصلحـت نظـام در حسـاب کاربـری خـود در توئیتـر،
هـم راسـتا بـا بازدیـد میدانـی از وضعیـت اخیـر خوزسـتان در پـی
کمبـود آب در خوزسـتان ،نوشـت:آنچـه مـردم مناطـق بحرانـی
درخوزسـتان از مـن خواسـتند ایـن بود کـه جریـان آب رودها باید
بـاز بماند و خسـارتهای وارد شـده به کشـاورزان و دامـداران باید
جبران شـود.
وی تاکیـد کـرد :نبایـد مـردم و جوانانـی کـه اعتـراض بحقـی را
مطـرح میکننـد را ضـد انقلاب خواند .ایـن مردم وفادار هسـتند
و دلبسـته بـه میهنشـان.

آمریکا و آلمان مسکو را به تحریم و اقدام تالفی جویانه تهدید کردند
همزمـان بـا توافـق آلمـان و ایـاالت متحـده بـر سـر
پـروژه خـط لولـه «نـورد اسـتریم  ،»۲بلومبـرگ از
وضـع تحریمهـا و سـایر تدابیـر تنبیهـی علیـه مسـکو
خبـر داد.بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از
اسـپوتنیک ،یـک مقـام بلندپایـه دولت ایـاالت متحده
کـه خواسـت نامـش فـاش نشـود ،اعلام کـرد از آنجا
کـه واشـنگتن نمیخواهـد روسـیه نقشـه راهـی بـرای
پاسـخ بـه هرگونـه اقـدام آسـیب رسـان علیـه خـود در
دسـت داشـته باشـد ،متـن پیشنویـس ایـن توافقنامه
عامدانـه مخفـی میمانـد.
بلومبرگ روز سـه شـنبه در گزارشـی با اسـتناد به متن
بـه دسـت آمـده از پیشنویـس ایـن توافـق اعلام کرد
کـه ایـاالت متحـده و آلمـان بـه توافقـی بر سـر پـروژه

نورد اسـتریم  ۲رسـیدند کـه طبق آن ،چنانچه روسـیه
بکوشـد تـا از انـرژی بـه مثابـه یـک «سلاح» علیـه
اوکرایـن اسـتفاده کنـد ،از تحریـم و سـایر تدابیـر علیه
مسـکو اسـتفاده خواهنـد کرد.
طبـق ایـن گـزارش ،در صـورت بـروز چنیـن مـوردی
آلمـان اقدام ملی مشـخص نشـدهای را اتخـاذ خواهد
کـرد .در گـزارش بلومبـرگ بـه نقـل از ایـن مقـام
آمریکایـی آمـده اسـت کـه ایـن اقـدام ممکـن اسـت
شـامل کاهـش جریـان گاز از روسـیه بـه آلمان باشـد.
روز سـه شـنبه« ،ند پرایـس» سـخنگوی وزارت خارجه
ایـاالت متحـده خطـاب بـه خبرنـگاران گفـت کـه وی
جزئیـات نهایـی توافـق اعالم شـده را در دسـت ندارد،
امـا مدعـی شـد کـه «آلمانهـا طرحهای سـودمندی را

پیشـنهاد کردهاند و ما توانسـتهایم در مسـیر دسـتیابی
بـه آن هـدف مشـترک که همـان تضمین عـدم تبدیل
انـرژی بـه یـک سلاح در دسـتان روسـیه اسـت،
پیشـرفت کنیم».
ایـاالت متحـده امیـدوار بـود کـه بـا زبانـی صریـح و
روشـن آلمـان را بـه توقـف انتقـال گاز از طریـق خـط
لولـه نـورد اسـتریم  ۲در صـورت تلاش روسـیه بـرای
اعمـال نفـوذ نـاروا بـر اوکرایـن متعهـد نمایـد ،موردی
کـه از سـوی آلمـان بارهـا رد شـده بـود آنهـم بـا ایـن
اسـتدالل کـه چنیـن تهدیـدی باعـث سیاسـی شـدن
پـروژهای میشـود کـه بـه زعـم «آنـگال مـرکل»
صرفـا اقتصـادی
صدراعظـم ایـن کشـور یـک پـروژه
ً
اسـت.
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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

صدای پای تغییرات اساسی
یکــی از نشــانه های شایســته ســاالری ایــن
اســت کــه هــر کســی فراخــور جایگاهــی کــه
دارد  ،کار خــودش را بکنــد و بــه حریــم کاری
دیگــران وارد نشــود  .ایــن کــه شــخصی در یــک
زمینــه مهــارت دارد  ،توجیــه کننــده ی دخالــت او
در زمینه هــای دیگــر نیســت  .برخــی از افــراد
در جامعــه ی مــا هیــچ حــد ومــرزی بــرای اظهــار
نظــر و دخالــت در امــور گوناگــون بــرای خــود
قایــل نیســتند و تصــور می کننــد همیــن کــه
یــک جملــه در بــاره ی موضوعــی در جایــی
شــنیده انــد بــا بــر زبــان آوردن آن می تواننــد
حــق مطلــب را ادا کننــد و بســیار عالقمندنــد
کــه بــرای حفــظ هژمونــی خــود همــه را خاضــع
و منقــاد بــار بیاورنــد و بــه ســادگی هــم زیــر
بــار پذیــرش برتــری دیگــران و مســئولیت
پذیــری آنهــا در زمینــه ای کــه تخصــص دارنــد
نمی رونــد  .خوشــبختانه بــا خرابکاری هــای
صــورت گرفتــه و بــی نتیجــه مانــدن بســیاری از
ایده هــا و برنامه هــای تخیلــی مــورد نظــر چنیــن
افــرادی  ،دیگــر از آن هژمونــی خودســاخته
خبــری نیســت !
اصــوال وجــود رشــته های گوناگــون در
دانشــگاه های سراســر جهــان بــرای تحصیــل
بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه هــر کســی
بــرای مفیــد واقــع شــدن  ،همــت خــود را بــه
تحصیــل در رشــته ای خــاص بــه کار گیــرد و
ســالها کســب تجربــه و مطالعــه کنــد تــا بــا
تعمــق در جزئیــات و اشــراف بــر کلیــات یــک
رشــته ی کاری  ،بتوانــد ذوق را بــا دانــش همــراه
ســازد و کارهــای محولــه را پیــش ببــرد  .یکــی از
دالیــل موفقیــت بســیاری از کشــورهای توســعه
یافتــه ایــن اســت کــه بــه زیــر شــاخه های
علمــی و تقســیم وظایــف بیــن افــراد بــر اســاس
دانــش و تجربــه توجــه ویــژه ای دارنــد امــا در
جامعــه ما اگــر بخواهیم رگ وریشــه مســئولین را
در بیاوریــم اغلــب قــوم و خویش ســببی و نســبی
هســتند و در خوشــبینانه تریــن حالــت بــه حــزب
و گروهــی خــاص تعلــق دارند .چینــش هــرم
مســئولیت ها از بــاال بــه پاییــن بــه گونــه ای
اســت کــه وقتــی دســت یــک نفــر می ســوزد
فریــاد دیگــری بــه آســمان بلنــد می شــود و
بــه همیــن دلیــل اســت کــه مبــارزه بــا فســاد
در مســلخ چنیــن مناســباتی هرگــز راه بــه جایــی
نخواهــد بــرد و هــر کســی بــه دنبــال آن اســت
کــه وابســتگان قومــی و جزبــی و جناحــی خــود
جایگیــر کنــد ! غافــل از ایــن کــه زمانــه ی چنیــن
تقســیم وظایفــی بــه ســر آمــده و مــردم را جــز
بــا شایســته ســاالری نمی تــوان بــه همراهــی
واداشــت  .زیــرا شایســته ســاالری موجــب
نهادینــه شــدن قانــون و ایجــاد احســاس
هــم سرنوشــتی بیــن آحــاد مــردم می شــود
و شــکاف های ایجــاد شــده ی طبقاتــی را کــه
بــه نفــرت پراکنــی و سرکشــی مدنــی انجامیــده
از بیــن می بــرد ! ایــن روزهــا بــرای مــردم ســر
ســوزنی اهمیــت نــدارد کــه مســئولین در پــس
و پیــش اســم خــود چــه عناوینــی ردیــف کــرده
باشــند زیــرا بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه
از نام هــا کاری برنمی آیــد بلکــه آنچــه بــرای
مــردم مهــم اســت ایــن کــه افــرادی کــه
متصــدی انجــام کاری می شــوند از توانایــی الزم
بــرای بــه ســامان رســانیدن امــور برخــوردار
باشــند و تنهــا در اندیشــه اعتــای نــام
ایــران و رفــاه مــردم خودشــان باشــند ! امــور
حاشــیه ای دیگــر هــم بــه تبــع چنیــن رویکردی
حاصــل خواهد شــد !
شــاید زمــان آن فرارســیده باشــد کــه حوزه های
علمیــه هــم بــرای ارتقــای ســطح توانایــی
فــارغ التحصیــان علــوم دینــی و پذیرش شــدن
توســط افــکار عمومی بــه زیرشــاخه ها توجــه
کننــد تــا طالبــی کــه اشــتیاق فراوانــی بــرای
پذیــرش مســئولیت های اداری و ســازمانی و
حقوقــی دارنــد  ،پــس از فراغــت از مقدمــات
و ســطح و گذرانــدن دوره هایــی کــه بــه آنهــا
تشــخص می بخشــد  ،بــا بهــره گیــری از علــوم
روز دانشــگاهی در زمینه هــای روانشناســی ،
اقتصــاد  ،حقــوق  ،جامعــه شناســی و  ...صاحــب
تخصــص شــوند و در جریــان نیازهــای روزمــره
و واقعیت هــای جهــان پیرامــون قــرار گیرنــد و
نگاهــی روزآمــد بــه امــور زندگــی و مطالبــات
مردمی داشــته باشــند  .بــه هــر حــال هــر چــه
مســئولین کشــور بــه جزئیــات امــور آگاه تــر
باشــند درک واقــع بینانــه تــری از منافــع ملــی
خواهنــد داشــت .
زمانــی کــه ســیل مطالبــات مســکوت مانــده
پشــت ســد بــی تدبیــری و غفلــت از آنچــه
در جهــان می گــذرد انباشــته می گــردد
احتمــال آســیب وارد شــدن بــه چنیــن ســدی و
رهــا شــدن حجــم عظیمــی از آب ویرانگــر وجــود
دارد  .هــم ایــن روزهــا برخــی از متولیــان امــور
از لــزوم همــدردی بــا مــردم و عذرخواهــی از
آنهــا و توجــه بــه عدالــت و محاکمــه ی افــراد
خیانتــکار ســخن بــه میــان می آورنــد کــه
دســتاورد تحلیل هــای صــورت گرفتــه روی کــم
و کیــف انتخابــات اخیــر اســت  .گویــا صــدای
مــردم شــنیده شــده و قــرار اســت شــاهد
رخ دادن اتفاقــات خــوب باشــیم  .بــا ایــن وضــع
میتــوان امیــدوار بــود کــه تغییراتــی اساســی در
راه باشــد .
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رییس جمهور منتخب:

گسترش روابط با همسایگان اولویت نخست سیاست خارجی
دولت سیزدهم است
رییــس جمهــور منتخــب در گفتگــوی تلفنــی
رییــس جمهــور ترکمنســتان گفــت :گســترش
روابــط بــا همســایگان اولویــت نخســت
سیاســت خارجــی دولــت ســیزدهم اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومی دفتر رئیــس جمهور
منتخــب ،حجــت االســام و المســلمین ســید
ابراهیــم رئیســی بعــد از ظهــر روز سهشــنبه
در گفتگــوی تلفنــی قربانقلــی بــردی
محمــداف رئیــس جمهــور ترکمنســتان بــا
وی ضمــن تبریــک فرارســیدن عیــد قربــان
بــه عنــوان عیــد بــزرگ مســلمانان و نیــز
تبریــک ســالروز اســتقالل ایــن کشــور ،گفــت:
گســترش روابــط بــا همســایگان اولویــت
نخســت سیاســت خارجــی دولــت ســیزدهم
اســت.
رییــس جمهــور منتخــب بــا بیــان اینکــه نــگاه
جمهــوری اســامی ایران بــه ترکمنســتان
فراتــر از یــک کشــور صرفــا همســایه اســت،

بــه ظرفیتهــای گســترده دو کشــور بــرای
ارتقــای ســطح روابــط اشــاره کــرد و اظهــار
داشــت :تاکیــد دارم کــه گفتگوهــای عملیاتــی
بــرای شتاببخشــی بــه توســعه روابــط بایــد
هــر چــه ســریعتر آغــاز شــود.
حجــت االســام رییســی بــا تاکیــد بــر
تــداوم و تقویــت همکاریهــای بینالمللــی
ایــران و ترکمنســتان تصریــح کــرد :تحــوالت
افغانســتان بــرای هــر دو کشــور اهمیــت
زیــادی دارد و مقامــات دو کشــور بایــد
گفتگوهــا و رایزنیهــای الزم را در ایــن
خصــوص داشــته باشــند.
وی بــا تشــکر از دعــوت رئیــس جمهــور
ترکمنســتان بــرای حضــور در اجــاس ســران
اکــو و کشــورهای ســاحلی خــزر و نیــز ســفر
رســمی به ایــن کشــور اظهــار امیــدواری کــرد
هــر چــه ســریعتر امــکان دیــدار و گفتگــو بــا
وی در بــاره مســائل مــورد عالقــه دو کشــور

فراهــم شــود.
قربانقلــی بــردی محمــداف رئیــس جمهــور
ترکمنســتان نیــز در ایــن گفتگــوی تلفنــی
بــا تبریــک فرارســیدن عیــد قربــان ،بــرای
آیـتاهلل رئیســی در ســمت ریاســت جمهــوری

آرزوی موفقیتهــای فــراوان کــرد و گفــت:
روابــط تهــران و عشــقآباد دارای ریشــههای
عمیــق تاریخــی و فرهنگــی اســت کــه دو
ملــت را عمیقــا بــه هــم پیونــد می دهــد.
بــردی محمــداف بــا بیــان اینکــه روابــط دو
کشــور بــر اســاس اصــول برابــری ،احتــرام
متقابــل و منافــع دوجانبــه گســترش یافتــه
اســت ،افــزود :همکاریهــا و تعامــات دو
کشــور در عرصههــای بینالمللــی نیــز در
ســطح باالیــی برقــرار اســت.
رییــس جمهــور ترکمنســتان از دکتــر
رئیســی دعــوت کــرد تــا در اولیــن فرصــت
ســفر رســمی به ترکمنســتان داشــته باشــد
و همچنیــن از ایشــان بــرای حضــور در
ششــمین نشســت ســران کشــورهای ســاحلی
دریــای خــزر و نیــز پانزدهمیــن اجــاس
ســران ســازمان همکاریهــای اقتصــادی
(اکــو) دعــوت بــه عمــل آورد.

وزیر امور خارجه هند:

با محمد جواد ظریف گفت و گوی خوبی داشتم
اس جایشــانکار وزیــر امــور خارجــه هنــد روز
چهارشــنبه از گفــت و گــوی تلفنــی خــود
بــا محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه
ایــران خبــر داد.
بــه گــزارش روز چهارشــنبه ایرنا ،جایشــانکار
در پیامی توییتــری نوشــت :بــا محمــد
جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه ایــران
گفــت و گــو خوبــی داشــتم .یــک گفــت و
گــوی ســازنده در مــورد روابــط دو جانبــه
(هنــد و ایــران) داشــتیم.
وزیــر خارجــه هنــد توضیــح بیشــتری در
مــورد محــور مذاکــرات نــداده اســت امــا
رســانههای مختلــف طــی چنــد هفتــه
اخیــر از رایزنیهــای تهــران و دهلــی نــو
دربــاره روابــط دوجانبــه ،مســائل منطقــه
بــه خصــوص تحــوالت افغانســتان خبــر
دادهانــد.
محمدجــواد ظریــف رئیــس دســتگاه
دیپلماســی کشــورمان در ادامــه تماسهــا

بــا وزرای خارجــه کشــورهای منطقــه در
خصــوص بحــران افغانســتان بــا همتــای
هنــدی خــود تلفنــی گفــت و گــو کــرد.
در مــاه جــاری جاایشــانکار اولیــن مقــام
خارجــی بــود کــه بــا حجــت االســام
والمســلمین ســید ابراهیــم رئیســی دیــدار و
گفــت و گــو کــرد .وی در ایــن دیــدار یــک

پیــام شــخصی نارنــدرا مــودی نخســت وزیــر
هنــد را بــه رئیسجمهــور منتخــب ایــران
تحویــل داد.
منابــع هنــدی اعــام کردنــد در ایــن نامــه
نخســت وزیــر هنــد از حجتاالســام
والمســلمین رئیســی دعــوت کــرده اســت تــا
پــس از پایــان کرونــا بــه هنــد ســفر کنــد.

هنــد همچنیــن در پاســخ بــه دعــوت ایــران
از ایــن کشــور بــرای شــرکت در مراســم
ســوگند ریاســت جمهــوری حجتاالســام
والمســلمین ســید ابراهیــم رئیســی اعــام
کــرد در ایــن مراســم حاضــر خواهــد بــود.
وزیــر خارجــه هنــد همچنیــن پــس از
دیــدار بــا حجــت االســام والمســلمین
رئیســی بــا محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور
خارجــه ایــران نیــز دیــدار و گفــت و گــو
کرد.
در ایــن دیــدار عــاوه بــر موضوعــات
دوجانبــه مــورد عالقــه دو کشــور ،در مــورد
آخریــن تحــوالت منطقــه و بررســی وضعیت
در افغانســتان ،چشــماندازهای پیــش روی
گفــت و گوهــای ویــن در مــورد برجــام،
همکاریهــای مواصالتــی و ارتباطاتــی
از جملــه همکاریهــا در چابهــار کــه بــه
ارتقــای همگرایــی در منطقــه میتوانــد
کمــک میکنــد ،بحــث و گفــت و گــو شــد.

واکنش اروپا و آمریکا به اظهارات جنجالی اردوغان درباره قبرس
اظهــارات جنجــال برانگیــز اخیــر
رئیــس جمهــوری ترکیــه دربــاره قبــرس بــا
واکنش هــای تنــد کشــورهای اروپایــی و
آمریــکا روبــرو شــد.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از شــبکه
تلویزیونــی روســیا الیــوم« ،رجــب طیــب
اردوغــان» رئیــس جمهــوری ترکیــه
روز ســه شــنبه بــا ســفر بــه بخــش
تــرک نشــین قبــرس ،ســخنانی ایــراد کــرد
کــه باعــث جنجــال و واکنــش کشــورهای
اروپایــی و آمریــکا شــد.
اردوغــان در ایــن ســخنان حمایــت مطلــق
خــود را از تقســیم قبــرس و «راه حــل دو
کشــور» بــرای آن ابــراز داشــت.
قبــرس از دو بخــش شــمالی و جنوبــی
تشــکیل می شــود کــه بخــش شــمالی
تــرک نشــین و بخــش جنوبــی
یونانی نشین است.
بخــش جنوبــی قبــرس کــه شــهر
«نیکوزیــا» پایتخــت در آنجــا قــرار دارد،
بــه عنــوان یــک کشــور مســتقل توســط
ســازمان ملــل متحــد بــه رســمیت شــناخته
میشــود و عضــو اتحادیــه اروپاســت.
تنهــا کشــور ترکیــه در جهــان ،بخــش
شــمالی قبــرس را بــه عنــوان کشــوری
مســتقل بــه رســمیت شــناخته شــده اســت.
برپایــه ایــن گــزارش ،از زمــان شکســت
چندیــن دور مذاکــره زیــر نظــر ســازمان
ملــل بــرای وحــدت قبــرس در ســالهای
اخیــر کــه بارزتریــن آن در ســال ۲۰۱۷
میــادی در ســوئیس بــود ،اردوغــان
خواســتار تقســیم قبــرس بــه دو کشــور
و بــه رســمیت شــناخته شــده آن توســط
جامعــه بیــن المللــی شــده اســت.
اردوغــان در دیــدارش از بخــش ترک نشــین
قبــرس گفــت کــه «از ســرگیری رونــد
مذاکــره جدیــد تنهــا بیــن دو کشــور میســر
اســت .بــرای ایــن امــر نیــز بایــد بــر
حاکمیــت و جایــگاه مســاوی تاکیــد شــود».
وی افــزود :بــدون پذیــرش وجــود دو ملت و
دو کشــور متفــاوت و مســتقل نمی تــوان در
مذاکــرات پیشــرفت کــرد .مــا پنجــاه ســال
وقــت نداریــم کــه آن را بــرای مدل هایــی
کــه نادرســتی آن ثابــت شــده ،هــدر دهیــم.
برپایــه ایــن گــزارش ،اردوغــان همچنیــن
بــر «حفاظــت از حقــوق ترکیــه و حقــوق

ترک هــای قبــرس در شــرق دریــای
مدیترانــه» تاکیــد کــرد و گفــت :کلیــد حــل
بحــران جزیــره قبــرس در بــه رســمیت
شــناختن حــق برابــری ترک هــای قبــرس
در بحــث حاکمیــت اســت .رد کــردن راه
حــل دو کشــور بــه معنــای نادیــده گرفتــن
حقــوق ترک هــای قبــرس در حاکمیــت،
اســتقالل و حقــوق اســت.

وی همچنیــن بــه یونانی هــای قبــرس
حملــه کــرد و گفــت :آنهــا از عقــده
اقلیــت دانســتن ترک هــا در جزیــره قبــرس
دســت نکشــیده انــد و راه حــل مبتنــی
بــر عدالــت را رد کــرده انــد و بــه مواضــع
غیرصادقانــه و بــه دور از حقایــق ایــن جزیره
ادامــه می دهنــد.
وی افــزود :هرچــه زمــان بگــذرد ،ملــت
تــرک قبــرس از اســتقالل و آزادی خــود
کوتــاه نخواهــد آمــد و از مــا انتظــار نداشــته
باشــید کــه همچنــان ترک هــای قبــرس را
بــه عنــوان یــک اقلیــت تحــت اداره روم
(یونانی هــای قبــرس) بپذیریــم.
اردوغــان گفــت :طــرف یونانــی بــه هیــچ
یــک از وعده هــای خــود متعهــد نبــوده
و در گذشــته نیــز طــرح صلــح «کوفــی
عنــان» دبیــرکل اســبق ســازمان ملــل و
همچنیــن همــه پرســی اجــرا شــده بــرای
برقــراری نظــام فدرالیســم در جزیــره را رد
کــرد".
وی افــزود :از ســرگیری مذاکــرات تنهــا بــر
اســاس راه حــل دو کشــور نخواهــد بــود.
رئیــس جمهــوری ترکیــه در پایــان گفــت:
از ایــن بــه بعــد ،مــا نمی گوییــم بخــش

شــمالی و بخــش جنوبــی جزیــره قبــرس.
مــا از حــاال بــه بعــد خواهیــم گفــت
قبرس ترک.
اردوغــان همچنیــن گفــت کــه «زندگــی در
منطقــه واروشــا از ســرگرفته خواهــد شــد».
برپایــه ایــن گــزارش ،رئیــس جمهــوری
ترکیــه همچنیــن از مالــکان یونانــی قبــرس
خواســت تــا «از طریــق یــک کمیتــه
قبرســی – ترکیــه ای خواهــان غرامــت بــه
خاطــر از دســت دادن دارایــی خــود در ســال
 ۱۹۷۴میــادی شــوند».
بــه نوشــته ســایت دویچــه ولــه ،منطقــه
مــورد منازعــه واروشــا در جنــوب شــهر
فاماگوســتا واقــع شــده اســت .ایــن
منطقــه از زمــان درگیری هــای ســال
 ۱۹۷۴میــادی کــه بــه تقســیم قبــرس
بــه شــمالی و جنوبــی منجــر شــد ،تحــت
کنتــرل ترکیــه درآمــد و هــم اکنــون یــک
منطقــه نظامی احاطــه شــده بــا ســیم های
خــاردار و در دســت مســتقیم نیروهــای
مســلح ترکیــه است.مســئوالن ترکیــه و
مســئوالن بخــش تــرک نشــین قبــرس از
برنامــه ای بــرای اســکان دوبــاره در برخــی
از بخش هــای ایــن منطقــه خبــر داده انــد.
ســخنان اردوغــان بویــژه دربــاره منطقــه
واروشــا بــا واکنــش تنــد اتحادیــه اروپــا و
آمریــکا روبــرو شــد.
«جــوزف بوریــل» مســئول سیاســت
خارجــی اتحادیــه اروپــا در بیانیــه ای از
ســخنان اردوغــان دربــاره منطقــه واروشــا
بــه شــدت ابــراز نگرانــی کــرد و آن را
اقدامی یکجانبــه و غیرقابــل قبــول بــرای
تغییــر وضعیــت ایــن منطقــه توصیــف کــرد.
بوریــل گفــت :اتحادیــه اروپــا یــک بــار
دیگــر بــر لــزوم پرهیــز از اقدامــات یکجانبـ ِه
ناقــص قوانیــن بیــن المللــی و اقدامــات
تحریــک آمیــز مــداو ِم تنــش زا در جزیــره
قبــرس کــه خطــری بــرای بازگشــت بــه
میــز مذاکــرات بــرای حــل و فصــل فراگیــر
پرونــده ایــن جزیــره بــه شــمار مــی رود،
تاکیــد می کنــد.
دولــت فرانســه نیــز دعــوت اردوغــان بــه
راه حــل دو کشــور در خصــوص قبــرس
را تحریــک آمیــز خوانــد و وزارت خارجــه
فرانســه در توییتــی نوشــت :فرانســه از ایــن
اقــدام یکجانبــه کــه دربــاره آن هماهنگــی

نشــده و تحریــک آمیــز بــه شــمار مــی رود،
بــه شــدت ابــراز تاســف می کنــد.
ایــن وزارتخانــه افــزود :ایــن اقــدام
بازگردانــدن اعتمــاد الزم بــرای از ســرگیری
فــوری مذاکــرات بــه منظــور رســیدن بــه
یــک راه حــل عادالنــه و دائمی بــرای
پرونــده قبــرس را تضعیــف می کنــد.
«دومنیــک راب» وزیــر خارجــه انگلیــس
نیــز بــه نوبــه خــود از گفتــه اردوغــان
مبنــی بــر بازگشــایی جزئــی منطقــه واروشــا
ابــراز نگرانــی کــرد و در توییتــی نوشــت:
ایــن اقــدام بــا مصوبــات شــورای امنیــت در
تضــاد اســت و رونــد ســازش در قبــرس را
تهدیــد می کنــد.
وی افــزود :لنــدن درحــال رایزنــی
اضطــراری دربــاره ایــن موضــوع بــا ســایر
اعضــای شــورای امنیــت اســت.
«تونــی بلینکــن» وزیــر خارجــه آمریــکا
نیــز در واکنــش گفــت :روشــن اســت کــه
ایــن اقــدام بــا قطعنامه هــای  ۵۵۰و ۷۸۹
شــورای امنیــت در تضــاد اســت .ایــن
قطعنامه هــا بــه صراحــت خواهــان اداره
واروشــا توســط ســازمان ملــل هســتند.
وی «رفتــار ترک هــای قبــرس در واروشــا
بــا حمایــت ترکیــه را تحریــک آمیــز و
غیرقابــل قبــول دانســت کــه بــا تعهــدات
ســابق آنهــا مبنــی بــر مشــارکت ســازنده در
مذاکــرات ســازش همخوانــی نــدارد».
آمریــکا همچنیــن «ترک هــای قبــرس و
ترکیــه را بــه صــرف نظــر کــردن از ایــن
تصمیــم خــود و همــه اقدامــات اتخــاذ شــده
از اکتبــر ســال  »۲۰۲۰ترغیــب کــرد.
واشــنگتن همچنیــن هشــدار داد کــه «بــا
شــرکای هــم نظــر خــود بــرای ارجــاع
ایــن وضعیــت نگــران کننــده بــه شــورای
امنیــت کار خواهــد کــرد و مهــم اســت کــه
از اقدامــات تحریــک آمیــز یکجانبــه کــه
باعــث تشــدید تنش هــا در جزیــره قبــرس
می شــود و تالش هــای انجــام شــده بــرای
از ســرگیری مذاکــرات ســازش قبــرس را بــر
اســاس مصوبــات شــورای امنیــت بــا مانــع
روبــرو می کنــد ،پرهیــز شــود».
آمریــکا گفتــه اســت کــه همچنــان از
«ســازش فرگیــر تحــت رهبــری قبرســی ها
بــرای وحــدت دوبــاره جزیــره حمایــت
می کنــد».

عزیزی:

2

رئیسی هیأتی به خوزستان بفرستد
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلس
شـورای اسلامی گفت :هیأتـی از سـوی رئیـس جمهـور
منتخـب برای بررسـی مشـکالت خوزسـتان به این اسـتان
اعزام شـود.
ابراهیـم عزیـزی عضـو کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت
خارجـی مجلـس در گفتگـو با خبرنـگار مهر ،با بیـان اینکه
مسـائل و مشـکالت کـم آبی خوزسـتان و سـایر اسـتانها
بیانگـر کـم توجهـی دولـت بـه مشـکالت اساسـی مـردم
اسـت ،گفـت :دولتـی کـه بـا شـعار تدبیـر وارد عرصه شـد
کمتریـن تدبیـر را نیـز بـه کار نگرفت و در مورد مشـکالت
و مسـائل کشـور آینـده نگـری نکـرد .اگـر برنامههـای
کوتـاه مـدت و بلندمـدت در طـول  ۸سـال اخیـر بـرای
حـل مشـکالت مـردم تدوین میشـد ،امـروز شـاهد چنین
مشـکالتی نبودیـم.
وی تصریـح کـرد :مسـائل و مشـکالت امـروز مـردم در
حالـی بـه وجـود آمـده کـه دولت ،وعـده حل مشـکالت در
بـازه زمانـی صـد روزه ،دو ماهـه و یـک سـاله را مـیداد
دولـت تدبیر به مشـکالت مـردم عمیق
امـا متأسـفانه نگاه
ِ
نبو د .
نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس بـا بیـان اینکـه مـردم
خوزسـتان حـق بزرگـی بـه گـردن ملـت ایـران در حفـظ
تمامیـت ارضـی و دفـاع ملـی دارنـد ،اظهـار داشـت :مردم
خوزسـتان در خـط مقـدم مبـارزه با رژیـم بعثی بودنـد و به
همیـن دلیـل بایدتوجـه ویـژه بـه مشـکالت آنـان کـرد،
مشـکالت کـم آبـی ناشـی از خشکسـالی اخیـر اسـت و در
اسـتانهای مختلـف شـامل فـارس ،کرمـان ،هرمـزگان و
سیسـتان و بلوچسـتان مشـکل کـم آبـی وجـود دارد.
عزیـزی بـا تاکیـد بر لـزوم اقدام جـدی و عاجل مسـئوالن
اسـتانی و دولتـی بـرای حـل مشـکالت مـردم خوزسـتان،
گفـت :دولـت مردمـی بایـد حـل مشـکالت خوزسـتان
را بـه عنـوان یـک اولویـت جـدی قـرار دهـد ،مجلـس
شـورای اسلامی وظیفه خـود میدانـد کـه تمامی لوایـح و
پیشـنهادات دولـت بـرای حـل ایـن معضـل را بـه تصویب
برساند.
وی گفـت :کمیسـیون امنیت ملـی نیز در آخرین جلسـهای
کـه برگـزار کـرد ،گـزارش مسـئوالن خوزسـتان در مـورد
بحـران خشکسـالی را مـورد بررسـی قـرار داد و تالش دارد
بـا گوشـزد کـردن مسـائل بحـران زا بـه مسـئوالن دولتی
بـرای برنامـه ریـزی کمـک کند.
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلس
اظهـار داشـت :دولـت آینـده باید با بهـره گیـری از مدیران
جهـادی ،میدانـی و مردمی بـرای حـل مشـکالت مـردم
خوزسـتان گام بـردارد.
عزیـزی تاکیـد کـرد :انتظـار داریـم مـردم خوزسـتان نیز با
صبـر و حوصله اجازه دهند مسـئوالن و دولـت مردمی برای
حـل مشـکالت آنـان گام بردارند .البته مسـئوالن فعلی باید
هـر چـه سـریعتر اقدامـات کوتـاه مـدت و اجرایـی را برای
حل مشـکالت مـردم انجـام دهند.
وی تاکیـد کـرد :حضـور مسـئوالن دولتی یکـی از نیازهای
ضـروری و اولویـت دار بـرای حـل مشـکالت مـردم
خوزسـتان اسـت .حضور مسـئوالن در میان مردم و شنیدن
صـدای آنهـا امـری ضـروری اسـت کـه کمـک بزرگـی به
حـل و فصـل مشـکالت خواهـد کـرد.
نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس بـا تاکیـد بـر لـزوم حـل
مشـکالت مـردم از سـوی مسـئوالن ،گفـت :مـردم بایـد
بـا صبـر و خویشـتنداری از اقداماتـی کـه امنیـت ملـی را
بـه خطـر میانـدازد خـودداری کننـد .اقدامـات جـدی و
عاجـل دولـت فعلـی و برنامـه ریزی هـای دقیـق دولـت
آینـده بـرای حـل مشـکالت مـردم خوزسـتان مهـم
است.
عزیـزی تاکیـد کـرد :در شـرایط انتقـال دولـت قـرار داریم
بایـد اجـازه دهیـم عملیـات انتقال دولـت در کمـال آرامش
انجـام شـود ،بهتـر اسـت هیأتـی از سـوی رئیـس جمهـور
منتخـب برای بررسـی مشـکالت خوزسـتان به این اسـتان
اعزام شـود.

هشدار جان کری
به جامعه جهانی در مورد
بحران تغییرات آب و هوایی
نماینـده ویـژه دولـت آمریکا در امـور تغییـرات آب و هوایی
بـه دولتهـای جهـان نسـبت به عـدم انجـام اقدامـات موثر
بـرای مقابلـه بـا تهدیدات ناشـی از بحـران تغییـرات آب و
هوایی هشـدار داد.
بـه گـزارش روز چهارشـنبه ایرنا بـه نقل از تارنمای شـبکه
سـی ان ان« ،جـان کـری» روز گذشـته از دولتهـای جهان
خواسـت تـا اقداماتشـان را در قبـال مقابلـه بـا چالش هـای
ناشـی از بحران آب و هوایی در کره زمین تسـریع بخشـند.
وی در ادامـه عنـوان کـرد کـه جامعـه جهانـی در مـورد
واکنـش سیاسـی بـه ایـن بحـران طـی بیـش از سـه دهه
گذشـته نـاکام بـوده اسـت.
جـان کـری طـی سـخنانی در غـرب لنـدن خواسـتار ایـن
شـد تـا دولتهـای جهـان وعده های جـدی تـری را در مورد
مسـئله کاهـش انتشـار گازهـای گل خانـه ای بدهند.
وی افـزود :بـه ما پیشـتر در زمینـه این بحران هشـدار داده
شـده بـود .هـر آنچـه دانشـمندان پیشـتر بـه مـا در مـورد
وقـوع آن هشـدار داده انـد در حـال رخ دادن اسـت؛ امـا
بزرگتـر و سـریعتر از آنچـه پیشبینـی شـده اسـت.
ایـن مقـام ارشـد آمریـکا همچنیـن خواسـتار اتحـاد جهانی
بـرای مقابلـه جـدی بـا بحـران آب و هوایی در کـره زمین
شد .
وی افـزود :الزم اسـت اقدامـات اکنـون جـدی تـر انجـام
شـوند چـون زمـان در حـال از دسـت رفتـن اسـت.
ایـن هشـدار از سـوی جـان کـری در حالـی مطـرح شـده
اسـت کـه انگلیـس دو روز پیـش بـرای اولیـن بـار هشـدار
گرمـای شـدید را اعلام کـرد و همچنیـن بخش هایـی از
اروپـا از جملـه آلمـان و بلژیـک نیـز بـا بدتریـن سـیل و
بـاران دهه هـای اخیـر خـود روبـرو شـده انـد که خسـارات
بی سابقه ای وارد کرده است.

فارس
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مرگ ۱۴بیمار کرونایی طی یکروز در فارس
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعالم جان باختن  ۱۴بیمار طی یکروز
اخیر در فارس ،مجموع جان باختگان بیماری کرونا ...

اقامه نماز عید قربان در فارس
ایسـنا :نمـاز عیـد سـعید قربـان هماننـد سراسـر کشـور در فـارس و شـیراز و بـا محوریـت حـرم مطهـر حضـرت
احمدبـن موسـی شـاهچراغ(ع) ،اقامـه شـد.
نمـاز عیـد سـعید قربـان در حـرم حضـرت احمدبـن موسـی شـاهچراغ(ع) بـه امامـت آیـت اللـه دژکام نماینـده
ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز اقامه شد.
علاوه بـر حـرم مطهـر حضـرت شـاهچراغ(ع) ،همـه بقاع متبرکه و مسـاجد در سراسـر فـارس و شـیراز ،میزبان
حضـور مسـلمانان مومـن بـرای اقامـه نماز عید سـعید قربـان بود.
نمـاز عیـد سـعید قربـان ،بـا رعایت کامـل پروتکلهـای اعالمی از سـوی سـتاد مدیریت بیمـاری کوویـد ،19-در
فـارس و شـیراز اقامه شـد.
بـر اسـاس شـیوه نامـه سـتاد ملـی مبـارزه بـا شـیوع کرونـا ،نمـاز عیـد سـعید قربـان در شـهرهای وضعیـت زرد
کرونایـی اقامـه شـد ۱۳ .شهرسـتان اسـتان فـارس در وضعیـت قرمـز ۱۶ ،شهرسـتان در وضعیـت نارنجـی و ۷
شهرسـتان در وضعیـت زرد کرونایـی قـرار دارنـد.
وقـت نمـاز عیـد قربـان (روز دهـم مـاه ذیالحجـه) از اول آفتـاب روزعیـد تـا هنگام ظهراسـت ،مسـتحب اسـت
نمـاز عیـد سـعید قربـان پـس از طلـوع آفتـاب خوانده شـود.

استاندار فارس:

عید سعید قربان جلوهگاه عینی گذشتن از تعلقات است
مهر:اسـتاندار فـارس عیـد سـعید قربـان را زیباتریـن جلـوهگاه عینـی گذشـتن از تعلقـات و بـه کمـال رسـیدن
توصیـف کـرد.
روز پر فضیلت
گفـت:
قربان
سـعید
وعید
عرفه
معنوی
و
پرفضیلـت
روز
مناسـبت
به
پیامی
در
رحیمـی
عنایـت اللـه
ِ
گـر عالیتریـن نمـود شـور و اشـتیاق انسـان بـه حضـرت َر ّب و روز عیـد سـعید قربـان،
تجلـی
عرفـه،
و معنـوی
ِ
عینـی گذشـتن از تعلقـات و به کمال رسـیدن اسـت.
گاه
جلـوه
زیباتریـن
ِ
در ادامـه ایـن پیـام آمده اسـت :ترنم طـراوت دعای روحبخـش عرفه ،دل را به سرچشـمه معرفت و خداشناسـی
فرامی خوانـد و بـه عیـد قربـان ،عیـد رهایـی انسـان از اسـارت نفـس و بـه جلـوه گاه تعبـد و بندگـی در برابـر خـدا
رهنمون میسـازد.
خویشـتن خویـش اسـت؛ عیـد رهایـی انسـان
از
رهایـی
خاکسـتر
از
نـو
انسـانی
برآمـدن
عیـد
قربـان،
عیـد سـعید
ِ
ِ
از تعلقـات دنیـوی و عیـد عـروج انسـان ،از خـاک بـه افلاک اسـت .اینجانب عید سـعید قربـان را خدمـت مردم
شـریف اسـتان ،تبریک و تهنیت عرض نموده ،از خداوند بزرگ ،روزهایی سرشـار از نعمت و سلامت را در سـایه
یکتاپرسـتی و مـودت بـرای تمـام هموطنان عزیـز آرزومندم.

گوشت قربانی ،میان نیازمندان شیراز توزیع شد
ایرنا:گوشـت  ۵۵راس گوسـفند قربانـی کـه بـا هزینـه بیـش از ۱۵۰
میلیـون تومـان بـه همت نیکـوکاران تهیه شـده میـان نیازمندان شـیراز
توزیع شـد.
قائـم مقـام بنیـاد مهدویـت فـارس چهارشـنبه در حاشـیه قربانـی
 ۵۵راس گوسـفند اعلام کـرد :آییـن قربانـی گوسـفند و توزیـع
گوشـت گـرم میـان نیازمنـدان هرسـاله بـه همـت بانیـان خیـر صـورت
می گیرد.
حجـت االسلام محمـد حسـین حدائـق ادامـه داد :قربانـی گوسـفند
و توزیـع گوشـت گـرم توسـط مجموعه هـای تحـت اشـراف آیـت اللـه
علیرضـا حدائـق صـورت می گیـرد و بنیـاد فرهنگـی حضـرت مهـدی
موعـود (عـج) متولـی ایـن کار خیـر و نیـک اسـت.
وی اضافـه کـرد :ایـن امـر بـا حمایـت خیریـن نیـک اندیـش و بـا نیـت
سلامتی امـام زمان(عـج) بـا عنـوان قربـان قدمـت مهدی(عـج) جـان بـه منظـور تعجیل در فـرج ،ذبـح و میان
نیازمنـدان و خانواده هـای آسـیب دیـده از شـیوع کرونـا توزیـع شـد.
چشم شیشه ای
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یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

گوشت قربانی ،میان نیازمندان شیراز توزیع شد
گوشــت  ۵۵راس گوســفند قربانی که با هزینه بیش از  ۱۵۰میلیون تومان به همت
نیکوکاران تهیه شده میان نیازمندان شیراز توزیع شد ...

اقامه نماز عید قربان در فارس
نماز عید ســعید قربان همانند سراسر کشــور در فارس و شیراز و با محوریت حرم
مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع) ،اقامه شد ...

3

مرگ ۱۴بیمار کرونایی طی یکروز در فارس
عصرمردم:
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا اعلام جـان باختـن ۱۴
بیمـار طـی یکـروز اخیـر در فـارس ،مجمـوع جـان باختـگان بیمـاری کرونـا از
ابتـدای شـیوع تاکنـون را  ۴۹۹۶نفـر اعلام کـرد.
عبدالرسـول همتـی چهارشـنبه  ۳۰تیرمـاه در جمـع خبرنـگاران بـه تشـریح
آخریـن وضعیـت کروناویـروس در اسـتان فـارس پرداخـت.
او ضمـن تبریـک عیـد سـعید قربـان بـه تمـام مسـلمانان ،گفـت :از ابتـدای
شـیوع ایـن بیمـاری تاکنـون ،یک میلیـون و ۳۷هزار و  ۳۳۶تسـت تشـخیصی
مولکولـی تهیـه و منجـر بـه شناسـایی ۳۰۱ ،هـزار و  ۶۵۵بیمـار مثبـت قطعـی
شـده اسـت.معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز افزود :همچنین
از ابتـدای آغـاز طـرح شـهیدحاج قاسـم سـلیمانی تاکنـون ۱۲۲ ،هـزار و ۱۸۹
مـورد تسـت سـریع انجـام شـده کـه از ایـن تعـداد  ۲۱هـزار و  ۵۹بیمـار مثبـت
شناسـایی شـده و در مجمـوع از ابتـدا تاکنـون ۳۲۲ ،هـزار و  ۷۱۴بیمـار مبتال
بـه کوویـد  ۱۹در اسـتان فارس شناسـایی شـده اسـت.
همتـی مجمـوع بیمـاران مثبـت و مشـکوک دارای عالئـم کـه هـم اکنـون در
بیمارسـتانهای اسـتان بسـتری هسـتند را نیـز دو هـزار و  ۴۵۳نفـر اعلام
کـرد و افـزود :از ایـن تعـداد ۲۴۰ ،بیمـار بـه دلیل وخامت شـرایط جسـمی ،در
بخشهـای  ،ICUمراقبتهـای ویـژه درمانـی دریافـت میکننـد.
او همچنیـن از بهبـودی  ۲۸۵هـزار و  ۹۱۴نفـر از ابتـدا تاکنـون خبـر داد که از
بیمارسـتانها ترخیـص شـده و یـا از ایزولـه خانگی خارج شـدهاند.
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا اعلام اینکـه بـا شـیوع

کرونای جهش یافته شـاهد افزایش آمار جانباختگان ناشـی از کرونا هسـتیم و
در این شـرایط بحرانی ،مسـافرت بسـیار خطرناک اسـت و شـرایط را بحرانی تر

میکنـد ،از مـردم خواسـت تـا در تعطیلات پایـان هفتـه در خانـه بماننـد و از
حضـور در دورهمیهـای خانوادگـی و مراکـز خریـد و ُپرتـردد خـودداری کـرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

خرید شیرخام از تولیدکنندگان فارس با نرخ تضیمنی الزامی است
شـیراز-ایرنا-رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
فـارس گفـت :شـرکت پشـتیبانی امـور دام و سـازمان
تعـاون روسـتایی فـارس بعنـوان مباشـران خریـد
تضمینـی شـیر ،موظـف بـه خریـد ایـن کاال بـا نـرخ
مصـوب  ۶هـزار و  ۴۰۰تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم
هسـتند.

احمـد طمراسـی اعلام کـرد :در پـی مذاکـره تلفنـی با
وزیـر جهـاد کشـاورزی و معـاون توسـعه بازرگانـی ایـن
وزارتخانـه بایـد شـیر به قیمـت  ۶هـزار و  ۴۰۰تومان به
عنـوان قیمـت مصوب تضمینـی توسـط مجموعههای
مباشـرت خریداری شـود.
بـر اسـاس خبـر دریافتـی وی خطـاب بـه مدیـران

پشـتیبانی امـور دام و رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی
اسـتان فـارس ادامـه داد :مباشـرها بایـد بـا تشـکل ها
قـرارداد منعقـد کننـد بـه گونـه ای کـه تشـکل ها شـیر
را از دامـداران خریـداری کننـد و تحویـل دهنـد و نحوه
پرداخـت پـول آنـان نیز بایـد در قرارداد کامال مشـخص
باشد.

طمراسـی بیـان کـرد :شـورای قیمـت گـذاری و اتخـاذ
سیاسـتهای حمایتـی محصـوالت اساسـی کشـاورزی
بـه اسـتناد مفـاد قانـون اصلاح قانـون تضمیـن خریـد
محصـوالت اساسـی کشـاورزی بـا هـدف حمایـت از
دامـداران و پایـداری تولید ،قیمت هر کیلوگرم شـیرخام
را  ۶هـزار و  ۴۰۰تومـان تصویـب کـرده اسـت.

جلسه بررسی پروژه احداث نیروگاه خورشیدی بوانات برگزار شد
جلسـه بررسـی پروژه احـداث نیـروگاه خورشـیدی بوانات
با حضـور اسـتاندارفارس برگزار شـد.
بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری فـارس،
دکتـر عنایـت اللـه رحیمی بـا بیـان این کـه انتظـار داریم
برنامـه دقیـق اجرایـی این پروژه بـا زمان بنـدی عملیاتی
ارائـه شـود ،اظهارداشـت :پیشـرفت ایـن پـروژه کمتـر از

حـد انتظـار بـوده اسـت کـه از ایـن بابـت گالیـه مندیم.
نماینـده عالـی دولـت تدبیـر و امیـد در اسـتان فـارس
بـا اشـاره بـه ایـن کـه تسـهیالت و امتیازاتـی کـه بـرای
پـروژه احـداث نیـروگاه خورشـیدی بوانات ایجاد شـده بر
اسـاس جـذب سـرمایه گـذاری خارجـی اسـت ،افـزود:
مدیـران پـروژه بایـد تلاش کننـد مـدارک و مسـتندات

دعای عرفه در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) شیراز

جذب سـرمایه گـذاری خارجـی را به وزارت اقتصـاد ارائه
دهنـد تـا فراینـد قانونـی آن طـی شـود.
وی تسـریع در راه انـدازی واحـد تولیـدی مرتبـط بـا
ایـن نیـروگاه را مـورد تاکیـد قـرار داد و گفـت :همـه
زیرسـاخت ها مـورد نیـاز بـرای آغـاز فعالیت ایـن نیروگاه
در اسـتان فـارس فراهـم شـده اسـت و انتظـار مـی رود

هرچه سـریع تر شـاهد عملیاتی شـدن این پروژه باشـیم.
عکس :مهر

فارس

پنجشنبه  31تیر  11 1400ذی الحجه 1442

واکسیناسیون  ۷۰درصد از جمعیت گروه های هدف در کشور
مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت گفت :تاکنون  ۷۰درصد
از کل جمعیت گروههای سنی هدف برای دریافت واکسن ...
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 ۷۰بقعه و امامزاده استان فارس میزبان برنامه های دهه والیت
مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس گفت :مجموعه اوقاف و امور خیریه برنامههای
دهه والیت را در  ۷۰امامزاده و بقعه متبرکه برگزار خواهد کرد ...

غالمرضا شهریاری مطرح کرد:

آغاز دوران سازندگی در گستره منطقه  2شیراز
عصرمردم:
شـهردار منطقـه  2شـیراز خبـر از آغـاز عملیـات اجرایـی پـارک  4هکتـاری
حاشـیه خیابـان محـراب بـه دشـت چنـار داد.
غالمرضـا شـهریاری بـا بیـان ایـن که بـا شناسـایی فرصت ها در سـطح منطقه
 2از آنهـا در جهـت رفـاه مـردم اسـتفاده خواهیم کرد افـزود :به همـه تعهداتی
کـه بـه مـردم داده ایـم پایبنـد هسـتیم و بـا کمـک و اعتمـاد مـردم دوران
سـازندگی شـهرداری منطقـه  2آغاز گردیـده و مردم منتظر اخبار خوبی باشـند.
(برقراری ارتباط بامردم را اولویت کاری قراردادم)
وی افـزود :در حـدود یـک سـال پیـش کـه سـکان عمـران و سـازندگی را در
ایـن منطقـه شـیراز در دسـت گرفتیـم و در ایـن مـدت برقـراری ارتباط بـا مردم
را اولویـت کاری قـراردادم .چنـد ماه اول صرف شناسـایی فرصت هـا و نیازهای
مـردم و اهالـی خـوب منطقـه شـد و پـس از آن پروژه هـا بـر اسـاس نیـاز مـردم
تعریـف و بـه مرحلـه بهـره برداری رسـیدند.
تعامل بامردم و یاوران شورا
شـهردار منطقـه  2شـیراز خبـر از برقـراری تعامـل با اهالی شـریف ایـن منطقه
و یـاوران شـورا داد و افـزود :بـا حضـور میدانی و گفتگـو با مردم ،تعامل بسـیار
خوبـی بـا اهالی در سـطح محالت برقرار شـد و توانسـتیم فرصت های خوبی را
ایجـاد کـرده و نیازهای مردم را شناسـایی کنیم .در نهایت با شناسـایی نیازهای
مـردم در جهت حل مشـکالت قدم های مثبتی برداشـته شـده اسـت.
دکتـر شـهریاری در ادامـه تصریـح کـرد :عملیـات اجرایـی ایـن پـارک
کـه بـا اشـتیاق و اسـتقبال مـردم و کارکنـان شـهرداری منطقـه  2شـیراز
آغـاز شـده و دارای مجموعه هـای رفاهـی ،تفریحی ،ورزشـی و غیره اسـت که
تمامی رده هـای سـني را دربرمی گیـرد و بـه یـاری پـروردگار ظـرف مـدت یـک
سـال اینـده به بهـره بـرداری خواهد رسـید.
تأمین امنیت اصلی ترین هدف ماست
ایـن مقـام مسـئول با ارایـه پیشـین ای از این فضای شـهری گفـت :این زمین
چنـد دهـه به حـال خود رها شـده و با تجمع معتـادان و بزهـکاران باعث اذیت
و ازار مـردم می شـد .بـه همیـن دلیـل بـا مالکیـن اراضـی توافقاتـی داشـتیم و

عملیـات اجرایـی پروژه اغـاز گردید .در جوار ایـن پارک مجموعـه اپارتمان های
آپادانـا ،مـدرس ،شـهرک های دشـت چنـار و غیـره قـرار دارد که جمعیتـی بالغ
بـر  70هـزار نفر در آنها سـاکن هسـتند.
انسان محوری شعارماست
شـهردار منطقـه  2بـا بیان اینکه این منطقه در گذشـته فاقـد امکانات تفریحی
و ورزشـی بـود اظهـار داشـت :پس از بهـره برداری از ایـن پروژه انسـان محور،
اهالـی خـوب ایـن منطقـه دیگـر نیـازی به سـفرهای درون شـهری بـه مناطق
دیگـر بـرای برخـورداری از امکانات تفریحـی ندارند.

دکتـر شـهریاری در ادامـه بیـان داشـت :پـروردگار را سپاسـگزاریم کـه ایـن
فرصـت خدمترسـانی را بـرای مـا فراهـم کـرد و امیدواریـم ایـن پـارک فضـای
شـاد و دلپذیـری را بـرای مـردم با لیاقت و بـا ارزش منطقه  2شـیراز ایجاد کند.
درعمل به قولمان مصمم هستیم
وی در پایـان بـا بیـان ایـن کـه خبـر آمـد خبـری در راه اسـت ،افـزود:از وعـده
تاعمـل راهـی نیسـت بـه هـر وعـده ای کـه بـه مـردم داده ایـم عمـل خواهیـم
کـرد و مـردم منتظـر اخبـار خوش ما باشـند که در اینـده نزدیک اعلام خواهد
شد .

از دیگـر مـواردی بـود که آیـت الله دژکام در این نشسـت
بر آن تاکید داشـت.
بهرهمنـدی طرفیـن از امکانـات مشـترک از قبیـل؛ توان
فکـری ،تجربـی ،پژوهشـی ،کارگاهـی ،کتابخانـهای،
مـوزه ای ،اسـنادی و مطبوعاتـی ،ارتباطـات
بینالمللـی ،فضـای فیزیکـی ،تحقیقاتـی و آموزشـی،
همـکاری در برگـزاری مشـترک همایشهـای علمـی،
سـمینارها ،نشسـتهای تخصصـی ،میزگردهـا و

کارگاههـای آموزشـی مرتبـط بـا حـوزه فعالیـت ،تعریـف
و اجـرای پروژههـای تحقیقاتـی و کاربـردی مـورد نیـاز
طرفیـن ،هدایـت و حمایـت از مطالعـات ،پژوهشهـا،
گردآوریهـا ،نقدهـا و تحقیقـات موجـود از جملـه
موضوعـات ایـن تفاهمنامـه اسـت.
بـر اسـاس مفاد ایـن تفاهمنامـه ،نمایه سـازی اطالعات
و آمـار تولیـدات پژوهشـگران آسـتان مقـدس و مجمـع
عالـی در پایگاه هـای  ،ISCمسـاعدت در چـاپ و

انتشـار کتاب هـای علمی آسـتان مقـدس و مجمـع
عالـی ،اسـتفاده از توانمنـدی آسـتان مقـدس و مجمـع
عالـی بـرای همکاری هـای علمـی و بیـن المللـی در
راسـتای تعامـل بـا دانشـگاه های کشـورهای جهـان
اسلام ،پذیرش رایگان اسـاتید و پژوهشـگران شـاخص
و برتـر «مجمـع عالـی» و « »ISCدر کتابخانـه و
مـوزه آسـتان مقـدس و فراهـم نمـودن امـکان انجـام
بازدیدهـای علمـی و تحقیقاتـی اسـاتید و پژوهشـگران
«مجمـع عالـی» و « »ISCاز کتابخانـه ،مـوزه و مرکـز
پژوهشهـای حـرم مطهـر از دیگـر مفاد ایـن تفاهمنامه
اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،کتابخانـه تخصصـی و مرکـز
پژوهشهـای حـرم مطهـر در راسـتای پیشـبرد اهـداف،
تبـادل اطالعـات و همکاریهـای بینکتابخانـهای و
همچنیـن تعامـل بـا مراکـز آموزشی-پژوهشـی تاکنـون
چندیـن تفاهمنامـه همـکاری منعقـد نمـوده اسـت.
تفاهمنامـه بـا حـوزه علمیـه اسـتان فـارس ،دفتـر
تحقیقـات کاربـردی فرماندهـی انتظامی اسـتان فارس،
دانشـگاه آزاد اسلامی و دانشـگاه پیـام نـور اسـتان
فـارس ،نهـاد کتابخانههـای عمومی اسـتان فـارس و
موسسـه علمـی -فرهنگـی دارالحدیـث از جملـه ایـن
تفاهمنامه هاست.

علوم پزشـکی شـیراز را مطلـوب دانسـت و از ارائه نتایج
و گـزارش ایـن بازدیدهـا بـه وزارت بهداشـت و دانشـگاه
علـوم پزشـکی شـیراز خبـر داد.
او همچنیـن برگـزاری  ۳۶۶نشسـت سـتاد مدیریـت
کرونـا در دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز را اقدامی مهم
و قابـل توجـه اعلام کـرد کـه نتایـج آن نیـز بـه خوبـی
در سـطح اسـتان فـارس قابـل مشـاهده اسـت و ضمـن
ابـراز خرسـندی از مدیریـت و اجـرای تصمیمـات

ایـن سـتاد بـه صـورت علمـی ،افـزود :در ایـن شـرایط
سـخت اقتصـادی ،دانشـگاههای علوم پزشـکی کشـور
عملکـرد خوبـی در مقابلـه بـا کرونـا داشـتهاند.
دکتـر اسـتوار آنچـه در حـوزه سلامت و بـه ویـژه در
مقابلـه بـا کووید  ۱۹و واکسیناسـیون کرونا در دانشـگاه
علوم پزشـکی شـیراز انجام شـده اسـت را باعث افتخار
و فراتـر از حـد تصـور دانسـت و اظهـار کـرد :علـت
ایـن حرکـت ارزشـمند و هماهنـگ ،همیـن برگـزاری

نشسـتهای روزانـه سـتاد مدیریـت کرونـا دانشـگاه و
همدلـی و تعامـل اعضـای ایـن سـتاد اسـت.
او بـا قدردانـی از رئیـس ،معاونـان ،مدیـران و مجموعـه
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـرای برنامـه ریـزی
مناسـب و اجـرای دسـتورالعملهای ابلاغ شـده از
سـتاد ملـی کرونـا و وزارت بهداشـت ،اضافـه کـرد:
اگـر مدیریـت کارهـا بـه درسـتی انجـام شـود ،اقدامـات
بسـیار اثرگـذار اسـت کـه در شـیراز ایـن موضـوع
بـه خوبـی مشـاهده میشـود و موضـوع بیمـاری
کوویـد  ۱۹و واکسیناسـیون بسـیار خـوب مدیریـت
شده است.
مدیـر کل دفتـر مدیریـت بیماریهای غیـر واگیر وزارت
بهداشـت بـا یـادآوری اینکـه حـدود یـک سـال و نیـم
اسـت کـه کارکنـان مجموعـه سلامت در کشـور بـرای
مقابلـه بـا ویـروس کرونـا تلاش میکننـد و بایـد بـه
شـرایط رفاهـی و معیشـتی آنـان توجـه بیشـتری انجـام
شـود ،گفـت :در زمینـه واکسیناسـیون کرونـا بایـد بـه
مـواردی مانند زنجیره سـرما در واکسیناسـیون ،تهویه و
دمای مناسـب مراکز واکسیناسـیون با توجـه به گرمای
هـوا ،افزایـش رضایتمنـدی مـردم و نوبت دهی درسـت
بـه ویـژه در گروههای سـنی پایینتـر که واکسیناسـیون
آنـان در هفتههـای آینـده انجـام میشـود ،توجـه کـرد.

مشترکان تجاری با حداقل  10درصد صرفه جویی در برق مشمول پاداش می شوند
عصرمردم:
مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان
فـارس گفـت :مشـترکان تجـاری درصـورت کاهـش 10درصـد
دیمانـد مصرفـی نسـبت بـه  3سـاعت قبل سـاعات توافق شـده
بـرای همـکاری در بازه زمانی اول تیر تا پایان مرداد سـال جاری
از سـاعت 11الـی  15مشـمول پـاداش همـکاری خواهنـد شـد.
فرشـید رسـتمی ،بـا بیـان اینکـه حـدود 10درصـد مشـترکان
اسـتان را مشـترکان تجاری تشـکیل مـی دهند ،اظهارداشـت:
در سـال گذشـته تعـداد  229مشـترک تجـاری درسـطح اسـتان
در طرحهـای پیـک سـایی بـرق مشـارکت کردنـد و مشـمول

تالش در تجلی بارقه های هنر ملی دینی
در سومین حرم اهل بیت علیه السالم
عصرمردم:
نشسـت صمیمی سـردار بوعلـی فرمانـده
سـپاه فجر اسـتان فـارس با مسـئول جدید
حـوزه هنـری انقلاب اسلامی فارس بـه
میزبانی سـازمان بسـیج هنرمنـدان فارس
برگزار شـد.
سـردار بوعلـی در ایـن جلسـه بـا تاکیـد بـر تلاش در تجلـی بارقه های هنر ملـی دینی در سـومین حـرم اهل بیت
علیـه السلام ،عنـوان کـرد :بـا شناسـایی نقاط قوت و ضعف اسـتان فـارس با بهرهگیـری از نقطه نظـرات هیأت
اندیشـهورز بایـد تهدیدهـا را به فرصـت تبدیل کرد.
وی بـا اشـاره بـه اسـتفاده از ظرفیت های بیشـتر سـازمان بسـیج هنرمنـدان فارس در نقشـه مهندسـی فرهنگی
هنـری اسـتان فـارس ،اظهـار داشـت :شناسـایی اسـتعداد های نخبـه هنری در اسـتان فـارس و حمایـت از آنها
در تولیـد آفرینـش هنـر متعهـد و انقالبـی فـارس بایـد از اولویتهـای دسـتگاههای فرهنگـی هنری ما باشـد.
فرمانـده سـپاه فجـر اسـتان فـارس نـگاه راهبـردی سـازمان بسـیج هنرمنـدان را بـه عنـوان نماینـده سـپاه فجـر
فـارس در حمایـت و هـم افزایـی بـا دسـتگاه های فرهنگـی و هنـری اسـتان را خواسـتار شـد.

 ۷۰بقعه و امامزاده استان فارس میزبان برنامه های دهه والیت

واکسیناسیون  ۷۰درصد از جمعیت گروه های هدف در کشور
مهر:مدیـرکل دفتـر مدیریـت بیماریهـای غیرواگیـر
وزارت بهداشـت گفـت :تاکنـون  ۷۰درصـد از کل
جمعیـت گروههـای سـنی هدف بـرای دریافت واکسـن
کرونـا بـه مراکز واکسیناسـیون کشـور مراجعـه کردهاند.
افشـین اسـتوار در جلسه سـتاد مدیریت بیماری کرونای
دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز ،افزود :ارتباط بیشـتر با
مردم و آگاه سـازی آنان در زمینه روند واکسیناسـیون و
جلـب اعتماد شـهروندان میتوانـد  ۳۰درصـد باقیمانده
را نیـز بـرای دریافت واکسـن کرونـا ترغیب کند.
اطلاع رسـانی مناسـب در زمینه انـواع واکسـن به ویژه
واکسـنهای ایرانـی بـا توجـه بـه گسـترش تأثیرگـذاری
واکسـنهای تولیـد داخـل در اجـرای واکسیناسـیون
ملـی ،از دیگـر تأکیـدات ایـن مقـام مسـئول در وزارت
بهداشـت ،بـود.
وی تصریـح کـرد :در چنـد روز گذشـته بـا حضـور
بازرسـان وزارت بهداشـت در  ۱۰شهرستان زیرمجموعه
دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی
شـیراز ،برنامـه واکسیناسـیون کرونـا و گام پنجم اجرای
طرح شـهید حاج قاسـم سـلیمانی در فارس پایش شـده
است.
اسـتوار ،رونـد اجـرای برنامههـای مقابلـه بـه بیمـاری
کوویـد  ۱۹و واکسیناسـیون کرونـا از سـوی دانشـگاه

آغاز دوران سازندگی در گستره منطقه  2شیراز
شهردار منطقه  2شیراز خبر از آغاز عملیات اجرایی پارک  4هکتاری حاشیه خیابان
محراب به دشت چنار داد ...

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اعالم کرد:

گسترش همکاری علمی حرم شاهچراغ با مراکز علمی
ایسـنا :بـا انعقـاد تفاهمنامـه همـکاری سـه جانبـه بیـن
مرکـز پژوهشهای حـرم مطهر حضرت شـاهچراغ(ع)،
پایـگاه اسـتنادی علـوم اسلامی و مجمع عالـی حکمت
اسالمی شـعبه شـیراز ،همکاریهـای علمی حـرم
احمـدی محمـدی گسـترش مییابـد.
تولیـت آسـتان مقـدس احمـدی و محمـدی(ع) در
جلسـه امضـای تفاهمنامـه "همکاریهـای علمـی،
پژوهشـی و فنـاوری" بیـن مرکـز پژوهشهـای حـرم
مطهـر ،پایـگاه اسـتنادی علـوم اسلامی و مجمـع عالی
حکمـت اسالمی شـعبه شـیراز ،گفـت :بـه لطـف خدای
متعـال امیـدوارم تلاش هر سـه مجموعه بـا هماهنگی
و همگرایـی ،منجـر بـه پیشـرفت بیشـتر کشـور و حـرم
سـوم اهـل بیـت(ع) و حضور دوبـاره مـا در عرصه علم و
تحقیـق بـه عنـوان سـرآمدان در دنیـا شـود.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومی آسـتان
مقـدس احمـدی و محمـدی(ع) ،آیتاللـه لطـف اللـه
دژکام ،گفـت :پیشـگامی در تحقیقـات علـوم انسـانی و
رسـمیت دادن بـه روش هـای تحقیـق دیگـر بـه غیـر از
تجربـه گرایـی و تاکیـد بـر روش تحقیـق بـا چارچـوب و
معیارهـای اسلامی از مـوارد مهمی اسـت کـه بایـد بـه
آن هـا توجـه شـود.
پیگیـری همکاری هـای علمی در جلسـه اعتـاب مقدس
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دریافـت 381میلیـون ریـال پـاداش شـدند .وی یادآورشـد :در
سـال جـاری  345تفاهـم نامه با مشـترکان تجاری منعقد شـده
اسـت کـه امیدواریـم بـر اسـاس تفاهـم نامـه هـای فـی مابین و
بکارگیـری روش هـای مدیریـت مصـرف ،میزان بـار مصرفی در
ایـن بخـش کاهـش یابد.
رسـتمی ،جایگزیـن کـردن المـپ هـای  LEDبـه جـای
المـپ هـای پرمصـرف رشـته ای ،گازی یـا مـدادی عـدم
اسـتفاده از ریسـه های پرمصـرف و خاموش کـردن المپ های
اضافـی ،اسـتفاده از دورکندکولرهـای آبـی و سـایر وسـایل
سرمایشـی و تنظیـم دمـای کولرهـای گازی روی  25و اسـتفاده

از سـایه بـان به روی کولرهـا از جمله راهکارهـای مفید در زمینه
مدیریـت مصـرف بـرق در واحدهـای تجـاری دانسـت و افـزود:
وسـايل برقـي بخش تجاری از جملـه لوازم روشـنايي ،تجهيزات
سرمايشـي،يخچال هـا و فريزرهـا مصـرف بااليـي دارنـد کـه بـا
تعميـرات بموقـع آنهـا ،انتخاب محل مناسـب براي اين وسـايل
درمغـازه هـا ،شـركت هـا و سـاختمان هـاي تجـاري  ،بازارهـا
و پاسـاژها و جلوگیـری از اتلاف انـرژی بـا اسـتفاده از پنجـر ه
هـای دوجـداره  ،درب هـای اتوماتیـک مـی تـوان مصـرف بـرق
را كاهـش داد.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد :خامـوش کـردن سـایر لـوازم

برقـی پـس از خـروج از محـل کار ،بهـره گیـری هرچه بیشـتر از
نـور طبیعـی در روز از دیگـر راهکارهـای صرفـه جویـی انـرژی
بـرق در واحدهـای تجـاری هسـتند کـه بـه بکارگیـری آنـان
درمصـارف بخـش تجـاری به میـزان قابل توجهـی صرفه جویی
خواهـد شـد .مدیـر دفتـر مدیریـت مصرف شـرکت توزیـع نیروی
بـرق اسـتان فـارس ،درخاتمـه ابـراز امیـدواری کـرد :کلیـه
مشـترکان اسـتان ،بـا کاهـش و مدیریـت بهینـه مصـرف بـرق و
حـذف مـوارد غیرضـرور بـه ویـژه در سـاعات  ، 12-18صنعـت
بـرق را در ارائـه هرچـه بهتـر خدمـات و تامیـن بـرق پایـدار بـه
منظـور بهـره منـدی همگانی از نعمـت انرژی برق یـاری نمایند.

مهر:مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه فـارس گفـت :مجموعـه اوقـاف و امور خیریـه برنامههـای دهه والیـت را در
 ۷۰امامـزاده و بقعـه متبرکـه برگـزار خواهـد کرد.
حجتاالسلام سـیدعباس موسـوی بعـد از ظهـر سـه شـنبه در جمع خبرنـگاران اظهـار کـرد :اداره کل اوقاف و
امـور خیریـه فـارس برنامههـای دهـه والیـت و امامـت را در هفتـاد امامـزاده و بقعـه متبرکـه برگـزار خواهد کرد.
وی تصریـح کـرد :فضاسـازی بقـاع متبرکـه اعـم از تبلیغـات محیطـی پیرامـون بقعـه و آذینبنـدی صحـن،
راهانـدازی کاروانهـای شـادی بـا عنـوان شـمیم والیـت در دهـه والیـت ،برپایـی مراسـم جشـن در صحـن بقاع
متبرکـه بـا رعایـت کامـل شـیوهنامههای بهداشـتی ،قرائـت دعـای عرفـه در بقـاع متبرکـه ،برگـزاری نمـاز عیـد
سـعید قربـان ،برگـزاری مراسـم جشـن میلاد امام هـادی (ع) و قرائـت زیـارت جامعـه کبیـره ،برگـزاری مراسـم
جشـن در شـب و روز عیـد سـعید غدیرخـم و نورافشـانی در شـب عیـد غدیـر برنامههایی اسـت کـه در دهه والیت
و امامـت برگـزار میشـود.
مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه فـارس بـا تاکیـد بـر اینکـه برنامههـای دهـه والیـت در شهرسـتانها طبـق چهـار
وضعیـت رنگبنـدی کرونایـی آبـی ،زرد ،نارنجـی و قرمـز تدویـن شـده و اجـرا خواهد شـد ،افـزود :بـر همین مبنا
در مناطـق آبـی و زرد برنامههـا در فضـای بـاز صحـن امامـزادگان برگـزار میشـود و در مناطـق نارنجـی و قرمـز
برنامههـا بهصـورت مجـازی برگـزار خواهـد شـد.
حجتاالسلام موسـوی بـا بیـان اینکـه مراسـم دعـای عرفـه در  ۱۴امامـزاده و نمـاز عیـد قربـان در  ۳امامـزاده
برگـزار میشـود ،تاکیـد کـرد :در  ۷۰بقعـه متبرکـه جشـنهای دهـه والیت برگـزار میشـود؛ همچنیـن  ۷کاروان
شـادی در ایـن ایـام برپا میشـود.
وی در خصـوص برنامههـای اجتماعـی اجـرا شـده در ایـن دهـه گفـت :اقدامـات اجتماعـی بـا عنـوان تبـرکات
علـوی ،جهـت اجـرا در دسـتور کار مراکـز افـق بقـاع متبرکـه قـرار گرفتـه اسـت؛ یکـی دیگـر از فعالیتهـای
برنامهریـزی شـده ،قربانـی کـردن و توزیع گوشـت گـرم بین فقـرا و نیازمنـدان پیرامون بقـاع متبرکـه خواهد بود.
مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه فـارس ادامه داد :بـا توجه به تاکیـد ائمه طاهریـن (ع) بر فضیلت اطعـام مؤمنین
ً
در روز عیـد سـعید غدیرخـم ،توزیـع غـذای گـرم بویژه بین نیازمنـدان در دسـتور کار قرار گرفته اسـت؛ ضمنا تمام
فرآینـد طبـخ ،بسـتهبندی و توزیـع غـذا با رعایـت کامل نکات بهداشـتی انجام میشـود.
حجتاالسلام موسـوی بـا بیـان اینکه ارزش ریالی هر سـبد غذایی حداقل  ۴۰۰هزار تومان اسـت ،خاطرنشـان
کـرد :اجـرای ایـن طـرح در هـر اسـتان بـر اسـاس بقـاع متبرکـه شـاخص سـطح یـک و دو ،موقوفـات مرتبـط و
توانمنـدی نیـروی انسـانی فعال و مشـارکت خیرین در اسـتان برآورد شـده اسـت.

خسارت میلیاردی بارش باران به کشاورزی فراشبند
بحرانی فرد  /فراشبند
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان فراشـبند در گفتگویـی اعلام نمـود  :در اثـر بارش های شـدید بـاران وطوفان
بیـش از  ۲۵میلیـارد ریـال بـه بخشهای کشـاورزی این شهرسـتان خسـارت وارد شـده
دکتـر فرامـرز نوعـی در ادامـه گفتنـد :خسـارت مذکور بـه بخشهای کشـاورزی زراعـی و باغی و دامی وارد شـده
اسـت.وی تصریـح کـرد :عمـده خسـارت ها بـه کشـت های تابسـتانه (کنجد) ،تاسیسـات آبیـاری باغـات ،علوفه
و دام بوده اسـت.

اعتبار ایجاد آتشنشانی فصلی طبیعت در ارسنجان درنظر گرفته شد
ایرنا:رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان ارسـنجان گفـت ۱۰ :میلیـارد ریـال اعتبـار مـورد نیـاز
احـداث پایـگاه آتـش نشـانی فصلـی در ارتفاعـات جنگلـی ارسـنجان در نظـر گرفتـه شـد.
برپایـه مطلـب دریافتـی ایرنـا ،حسـن خسـروانیان افـزود :ایـن اقـدام بـه دلیـل درخواسـت های مکـرر مـردم و
تشـکل ها در پـی آتـش سـوزی اخیـر در شهرسـتان ارسـنجان و آسـیب وارده به عرصه هـای منابع طبیعـی انجام
شـد و رایزنی هـای الزم بـا نماینـده مـردم ایـن شهرسـتان در مجلـس شـورای اسلامی صورت گرفـت.
وی بـا اشـاره بـه قـول مسـاعد نماینده مـردم در مجلس شـورای اسلامی برای تامین مبلغ سـاخت ایـن پایگاه در
ارسـنجان گفـت :بـا راه انـدازی ایـن پایـگاه گام بسـیار مهمی در زمینـه حفاظت از منابـع طبیعی و ایـن عرصه ها
برداشـته خواهد شد.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان ارسـنجان اظهـار امیـدواری کـرد کـه با حمایت مسـئوالن و
همیـاری مـردم و بخـش خصوصـی بتـوان در زمینـه احیـای مناطق آسـیب دیـده و کمک بـه بهبود اکوسیسـتم
شهرسـتان انجـام داد تـا ایـن امانت به دسـت نسـل آینده سـپرده شـود.
شهرستان ارسنجان با  ۳۳هزار هکتار اراضی جنگلی در فاصله  ۱۲۵کیلومتری شمال شیراز قرار دارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان فارس مطرح کرد؛

مهارت آموزی و چالش شغل های جدید

مهر–:مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفـهای فارس گفـت :مهارت آموزی بـه دانش آموزان از آن جهـت حائز اهمیت
اسـت کـه  ۶۵درصـد آنهـا اگر آمـوزش نبیننددر آینده با مشـاغلی مواجه میشـوند که حتی اسـم آن را نمیدانند.
حشـمتالله کوشـکی ظهر سـه شـنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد :جهان کسـب و کار به شـدت در حال تغییر
اسـت و انقلاب صنعتـی چهـارم بـا انقالبهایی که پیشـتر روی داده ،بسـیار متفاوت اسـت زیرا زیرسـاختهایی
بـرای انقلاب صنعتـی چهـارم نیـاز اسـت کـه اگر ایـن زیرسـاختها وجود نداشـته باشـد بـا مشـکالت متعددی
مواجه خواهیم شـد.
وی اضافـه کـرد :بـا تغییـر نگـرش در رونـد کسـب و کار و وجـود انقلاب صنعتـی چهـارم در چنـد سـال آینـده
 ۶۵درصـد دانـش آمـوزان و فـارغ التحصیلان مـدارس بـا مشـاغلی روبـهرو میشـوند کـه حتـی نـام آنهـا را هـم
نمیداننـد از ایـن رو اسـت کـه آمـوزش مهارت بـه دانش آمـوزان حائز اهمیت بـوده و موجب میشـود که معضل
بیـکاری بـه صـورت نهادینه برطرف شـود.
وی در ادامـه تصریـح کـرد :یکـی از مـواردی که باعث میشـود اشـتغال پایدار بـرای جوانان ایجاد شـود موضوع
آمـوزش از ایـن رو میتـوان بـا آمـوزش شـرایط ایجـاد شـغل پایـدار را بـرای افـراد فراهـم کـرد این در حالی اسـت
کـه  ۷۵درصـد از افـرادی کـه آمـوزش دیدهاند دارای شـغل پایدار هسـتند
او همچنین در خصوص ارتباط دانشگاه و صنعت نیز تصریح کرد :ارتباط دانشگاه و صنعت در کنار صنعتی شدن
ایدههـای دانشـجویان یکـی از معضالتـی اسـت کـه طـی سـالیان اخیـر بیـش از هـر زمـان دیگـری بـا چالـش
مواجـه شـده اسـت از ایـن رو ایـن سـازمان در تلاش اسـت تـا بـا امضـای تفاهـم نامـه میـان بخش دانشـگاهی
کشـور زمینـه تجـاری سـازی ایدههـا و همچنیـن افزایـش ارتبـاط مؤثـر میـان دانشـگاه و صنعـت را فراهـم کند.
کوشـکی در ادامـه متذکـر شـد :بر اسـاس سـرفصلهای آموزشـی این سـازمان تاکنـون بالغ بر  ۴۹هـزار و ۵۹۳
نفـر را در دورههـای مختلـف معـادل بـا  ۹میلیون و  ۳۳۷هزار نفر سـاعت آموزش داده اسـت این در حالی اسـت
کـه در بخـش خصوصـی نیـز  ۳۹هـزار و  ۵۰۷نفـر دوره معـادل  ۷میلیـون و  ۳۵۸هـزار نفـر سـاعت توسـط ایـن
سـازمان آمـوزش دیدهاند.
ایـن فعـال حـوزه فنی و حرفهای خبر از افتتاح  ۱۸آموزشـگاه فنی و حرفهای در سـطح اسـتان فـارس داد که ۱۲
آموزشـگاه در سـطح شـهر شـیراز و  ۶آموزشـگاه در سطح اسـتان اسـت در هفته ملی مهارت افتتاح میشوند.
کوشـکی آموزشهـای غیرمجـاز را یکـی از معضلات ایـن صنعت عنوان کـرد و بیان کـرد که در حوزه آرایشـگاه
و پیرایشـگاه های زنانـه بیشـترین مشـکل وجـود دارد و برخـی بـا ارائـه آموزشهـای نادرسـت نسـبت بـه جـذب
جوانـان اقـدام کـرده و سـودهای کالنـی به جیـب زدهاند.

سالمت
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سفیدی زودرس مو با  ۶عادت رایج
به سراغتان میآید

باشگاه خبرنگاران :با افزایش سن،
موها سفید میشوند که این یک پدیده
طبیعی اســت؛ با این حــال اگر رنگ
اولیه مو در سنین جوانی به خاکستری
یا سفید تغییر کند ،این میتواند باعث
نگرانی شود.
در مطلب زیــر برخی از عادتهای
رایج انســانی وجــود دارد که میتواند
باعث سفیدی مو در سنین پایین شود:
فشار و استرس :استرس مزمن
میتواند منجر به مشــکالتی از جمله بی خوابی و اضطراب شود که به نوبه خود میتواند منجر
به بروز مشکالت مرتبط با مو شود؛ همه این عوامل میتواند به شدت بر رنگ مو تأثیر بگذارد و
باعث سفیدی زودرس مو شود .برای درمان این مشکل ،مدیتیشن را همراه با فعالیتهایی انجام
دهید که میتواند به آرامش کمک کند.
از روغن مو استفاده نمیکنید :چرب شدن مو میتواند به تنظیم تولید مواد چرب مومی
(سبوم) کمک کند که از خشکی و خارش پوست سر جلوگیری میکند .ماساژ پوست سر با روغن
گرم باعث بهبود گردش خون ،سالمت موها و سفیدی زودرس میشود.
قرار گرفتن بیش از حد در معرض آفتاب :قرار گرفتن در معرض نور شــدید آفتاب
برای مدت طوالنی یکی از دالیل مهمی است که میتواند باعث سفیدی زودرس مو باشد .اشعه
ماوراء بنفش خورشــید نه تنها برای پوست مضر اســت ،بلکه برای مو نیز مضر است؛ بنابراین
قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض آفتاب میتواند به مو و پوست سر ما آسیب برساند و باعث
خشکی و خاکستری شدن آن شود.
سیگار کشیدن :سیگار کشیدن نه تنها سیستم تنفسی ما را تحت تأثیر قرار میدهد ،بلکه
یکی از دالیل اصلی سفیدی زودرس مو است .مواد موجود در سیگار میتوانند به فولیکولهای
مو آسیب برسانند و منجر به سفیدی شوند.
مواد شــیمیایی موجود در محصوالت مو :برخی از محصوالتی که به حالت دادن و
ظاهر مو کمک میکنند ،صدمات زیادی به مو وارد میکنند ،زیرا مواد شــیمیایی موجود در آنها،
در نهایت منجر به سفیدی مو میشود.
عدم رعایت رژیم غذایی مناســب :عــدم مراقبت از تنوع منوی ســالم که مصرف
میکنیم ،به طور مستقیم بر بدن ما تأثیر میگذارد ،به خصوص اگر حاوی ویتامین و مواد مغذی
ضروری نباشــد که این امر میتواند ســامت مو را تحت تأثیر قرار دهد ،در این زمینه نوشیدن
آب کافی نیز مهم است.

چه کسانی بیشتر از دیگران کرونا میگیرند؟

باشگاه خبرنگاران :دکتر گویکا روگلیش مسئول گروه بیماریهای غیرواگیر سازمان بهداشت
جهانــی و متخصص دیابت اظهار کــرد :دادهها و آمارهای مربوط به بیمــاری همه گیر کرونا
نشــان میدهد که بیماران مبتال به دیابت نوع  ۱بیشــتر در معرض خطر موارد شــدید بیماری
 ۱۹-Covidهســتند ،و تعداد مرگ و میر در میان آنها در مقایسه با بیماران دیابتی نوع دوم
بیشتر است.
روگلیش در مورد خطرات ناشــی از  ۱۹-COVIDبرای یک بیمار دیابتی و اینکه چگونه
آنها میتوانند ایمنی و ســامتی خود را در طی همه گیری حفظ کنند تصریح کرد :دیابت در
 ۳۰سال گذشته شــیوع بیشتری یافته است و در حال حاضر بیش از  ۴۰۰میلیون نفر در جهان
با این بیماری درگیر هستند.
این مسئول سازمان بهداشــت جهانی توصیه کرد :اصلیترین نکته در درمان دیابت فعالیت
بدنی و رژیم غذایی ســالم است؛ دو اقدامی که ممکن است در شرایط همه گیری به راحتی در
دسترس نباشد .بنابراین ،بیماران دیابتی باید برای تنظیم فعالیت بدنی توصیه شده و رژیم غذایی
سالم در دوره کرونا ،دست به نوآوری بزنند.
او افزود :داروها باید به طور منظم و دقیق مصرف شــوند و افراد دیابتی باید با رعایت کامل
اقدامات پیشــگیرانه برای محافظت از خود مانند شستن دســتها ،ماسکهای محافظ ،تهویه
مناســب در فضاهای بســته ،فاصله فیزیکی هنگام برقراری ارتباط با دیگــران و  ...از بیماری
 ۱۹-Covidدر امان بمانند.
دکتــر روگلیش در پایان توصیههای خود در مورد نیاز بیماران دیابتی به دریافت واکســن به
عنوان یک گروه اولویت دار برای واکسیناسیون تأکید کرد و گفت :ثابت شده است که واکسنها
ایمــن و مؤثر هســتند و از بیماران دیابتی نوع  ۱و نوع  ۲محافظت کــرده و برای آنها ایمنی
ایجاد میکنند.

واکسن آنفلوانزا با بروز لخته خون در بیماران
کرونایی مقابله می کند

مهر :محققان دریافتند که بیماران کرونایی واکســینه شــده علیــه آنفلوانزا ،کمتر به بخش
اورژانس مراجعه کرده و در بخش مراقبت های ویژه ( )ICUبستری می شوند.
محققان دانشگاه میامی در فلوریدا آمریکا پی بردند تزریق ساالنه آنفلوانزا ممکن است خطر
سکته ،سپسیس و لخته شدن خون را در بیماران مبتال به کووید  ۱۹کاهش دهد .یافتهها نشان
داد که این راهکار میتواند سالحی ارزشمند در جنگ برای متوقف کردن این پاندمی باشد.
محققان مشاهده کردند افرادی که واکسن آنفلوانزا دریافت نکرده بودند ،به طور قابل توجهی
(بیش از  ۲۰درصد) در  ICUبستری شده بودند .مراجعه به بخش اورژانس ( ۵۸درصد) ،ابتالء
به سپسیس ( ۴۵درصد) ،سکته مغزی ( ۵۸درصد) نیز در آنها مشاهده شد .اما خطر مرگ کاهش
نیافته بود .به طور دقیق مشــخص نیست که چطور آنفلوانزا از بدن در برابر کووید  ۱۹محافظت
میکند اما بیشتر نظریهها مبتنی بر این است که سیستم ایمنی ذاتی را تقویت میکند.
این مطالعه نشــان میدهد که از واکســن آنفلوانزا میتوان برای کمــک به افزایش ایمنی
در کشــورهایی که واکســن کووید  ۱۹کم است ،اســتفاده کرد ،با این حال نمیتواند جایگزین
واکسنهای کووید باشد.
«سوزان تقیوف» در این باره میگوید« :واکسیناسیون آنفلوانزا حتی ممکن است برای افرادی
که به دلیل جدید بودن فناوری واکسن کووید  ۱۹مردد هستند ،مفید باشد».
با وجود این ،واکســن آنفلوانزا به هیچ وجه جایگزین واکسن کووید  ۱۹نمیشود و همه باید
در صورت امکان واکسن کووید  ۱۹خود را دریافت کنند.

تبیان :کمردرد یکی از شــایعترین دالیلی است که افراد به پزشک مراجعه
میکنند و خوشبختانه این درد قابل پیشگیری است .مث ً
ال اگر شما پدر یا مادر
هستید ،موقعیتهای خاص زیادی وجود دارند که میتوانند باعث کمردردتان
شــوند و اگر بدانید این موقعیتها چه هستند ،میتوانید از آنها اجتناب کرده
یا چیزی را تغییر دهید ،مث ً
ال طرز بغل کردن کودک.
کودک را در یک طرف بدنتان در بغل نگه ندارید
 .شــاید راحتتر و ســادهتر به نظر برســد که کــودک را روی لگن یک
ســمت بدنتان نگه دارید؛ اما وقتی وزن کودک را فقط روی یک سمت بدن
میاندازید ،عدم تعادل ایجاد شده و برای کمرتان مشکل ایجاد میکند.
 .بهتر اســت کودک را مقابل ســینهتان بگیرید و با هر دو دست او را نگه
دارید.
از آغوشی کودک درست استفاده کنید
 .اگر آغوشی را جلو میبندید ،آن را تا جایی که ممکن است باال بکشید.
ال چســبیده به شما باشــد ،یعنی آغوشی را کام ً
 .کودک باید کام ً
ال سفت
ببندید .این کار از فشار وارد بر کمرتان میکاهد.
 .وقتی وزن کودکتان به حدود نُه کیلوگرم رسید ،آغوشی را از پشت ببندید.
اگر کودک خیلی ســنگین شود و شما همچنان آغوشی را از جلو ببندید ،دچار
کمردرد خواهید شد.
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باشــگاه خبرنگاران :نرگس جوزدانی متخصص
تغذیه و رژیم درمانی درباره مصرف مواد غذایی ویژه
مبتالیــان به دیابت اظهار کرد :هیچ منع مصرفی در
خصوص موادغذایــی برای مبتالیان به دیابت وجود
ندارد.
او افزود :افــراد دیابتی همه نوع مواد غذایی را به
میزان الزم میتوانند مصرف کنند که این مواد شامل
برنج ،نان ،انواع میوه و عسل و  ...میشود.
جوزدانی تصریح کــرد :مصرف مواد غذایی برای
افراد دیابتی بســتگی به قند ناشــتا ،قند دو ساعت
بعــد از صبحانه آن ها ،قنــد تصادفی در طول روز و
هموگلوبینای وان ســی (وضعیت قند نســبت به ۳
ماه گذشته) بستگی دارد .اگر قند فردی باالتر از عدد
 ۶اســت و قند تصادفی او حدود  ۲۰۰یا از آن باالتر
اســت باید اقدام به حذف بسیاری از مواد غذایی در
برنامه خود کند.
ایــن متخصص تغذیه و رژیــم درمانی ادامه داد:
عســل ترکیبی از فروکتوز و گلوکز اســت که باعث
افزایــش بیش از حــد قند خون میشــود ،معموال
عســلی که دارای گلوکز پایین باشــد طبیعی است،
امــا نمیتوان از فروکتوز موجود در آن بی توجه بود؛
بنابراین این ماده به اندازه گلوکز روی قند خون تاثیر
گذار خواهد بود.
جوزدانــی تاکید کــرد :بنابراین حتی اگر عســل
طبیعی هم باشد نمیتوان گفت که برای افراد دیابتی
مفید اســت و به هیچ عنوان افراد نباید در این زمینه
فریب بخورند.

مهر :بــه گفته محققان ،قــرار گرفتن در معرض
آنتی بیوتیــک در اوایــل زندگی می تواند رشــد مغز
انسان را در مناطقی که مسئول عملکردهای شناختی
و عاطفی هستند تغییر دهد.
مطالعه آزمایشــگاهی محققان دانشــگاه راتگرز
آمریکا ،نشان میدهد که پنی سیلین میکروبیوم های
روده و همچنین بیان ژن که به سلولها اجازه میدهد
تا به محیط متغیر خود پاسخ دهند را در مناطق مغزی
در حال رشد تغییر میدهد.
یافتهها حاکی از کاهش اســتفاده گسترده از آنتی
بیوتیک یا استفاده از گزینههای جایگزین در صورت
امکان برای جلوگیری از مشکالت رشد عصبی است.
پنی سیلین و داروهای مرتبط (مانند آمپی سیلین
و آموکسی سیلین) پرکاربردترین آنتی بیوتیک ها در
کودکان در سراسر جهان هستند.
«مارتین بلیزر» ،سرپرســت تیــم تحقیق ،در این
باره میگوید« :مطالعه قبلی ما نشــان داده است که
قرار گرفتــن حیوانات جوان در معرض آنتی بیوتیک،
متابولیســم و ایمنی بدن آنها را تغییر میدهد و رشد
مغز را درگیر میکند .این مطالعه مقدماتی اســت اما
ارتباط بین تغییر میکروبیوم و تغییرات مغز را نشــان
میدهد که باید بیشــتر مورد مطالعه و بررســی قرار
گیرد».
در این مطالعه موشهایی که در رحم یا بالفاصله

ایســنا :اغلب افراد بر این باورند که درد مفاصل،
بیماری ســنین میانسالی اســت و در دوران جوانی
احتمــال ابتال به این عارضه وجود ندارد .درد مفاصل
بیماری مخصوص به افراد مسن نیست .این باورهای
اشتباه از این موضوع نشــات میگیرد که شایعترین
دلیل برای درد مفاصل نوعی آرتروز اســت و معموال
گروه سنی باال را تحت تاثیر قرار میدهد.
چه عواملی موجب درد مفاصل در جوانان
میشود؟
اصطالح «آرتروز» به عنوان مرجعی برای اشــاره
به درد مفاصل مورد اســتفاده قــرار میگیرد .آرتروز
یک بیمــاری منفرد و مجزا نیســت بلکه گروهی از
بیمــاری های مفاصل و بیماریهــای مرتبط به آن را
شامل میشود که با عالئم و نشانه هایی از جمله درد
مفصل ،التهاب مفصل و سفتی مفصل همراه است و
منجر به کاهش تحرک می شود.
عوامــل درد مفاصــل در جوانــان میتواند انواع
مختلفی داشــته باشــد که برخی از آنها شامل موارد
زیر است.
 -۱آرتروز پیشرونده) :استئوآرتریت ()OA
شــایعترین نوع آرتروز است .در این عارضه غضروف
اطراف مفاصــل که از آن حفاظت مــی کند از بین
می رود .در نتیجه ،اســتخوان های مفصل به یکدیگر
کشیده شده و باعث ورم ،درد و سفتی می شوند.
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صفر تا صد الگوی تغذیهای برای
مبتالیان به دیابت

او بــا بیان اینکه مبتالیان بــه دیابت باید از مواد
غذایی اســتفاده کنند که دارای اندیس گالیســمی

پایین اســت ،تاکید کرد :اندیس پالیسمی شاخصی
بوده که نشــان دهنده میزان اثرگذاری مواد غذایی

آنتی بیوتیک در اوایل زندگی بر رشد
مغز تاثیر می گذارد

پس از تولد در معرض پنی ســیلین بــا دوز کم قرار
گرفته بودند ،با موشهایــی که در معرض این آنتی

بیوتیک ها قرار نگرفته بودند مقایسه شد.
آنها دریافتند موشهایی که به آنها پنی سیلین داده

عوامل بروز دردهای مفصلی در جوانان

 عواملــی که موجــب بــروز آرتروزپیشرونده در جوانان هستند:
ژنتیک :یک بیمــاری یا اختــال ژنتیکی که
احتمال پیشرفت اســتئوآرتریت را افزایش میدهد بر
تولیــد کالژن بدن ،یعنی پروتئین ســازنده غضروف
مفصل تاثیر می گذارد .این نارســایی می تواند باعث
شروع اســتئوآرتریت در اوایل سن  ۲۰سالگی شود.
یکی دیگر از اختالالت ارثی بالقوه نقصی است که در

آن اســتخوان ها به طور صحیح و همراستا کنار هم
قرار نگرفتهاند و همین امر منجر به فرسودگی سریع
غضروف می شود.
چاقی :وزن اضافی می تواند فشــار بیشتری به
مفاصل ران و زانو وارد کنــد و باعث افزایش میزان
تحلیل رفتن غضروف مفاصل شود.
حرکات تکرار شــونده و آسیب دیدگی
مفاصل :حــرکات تکراری و آســیب های مفصلی

نکاتی برای والدین جهت پیشگیری از کمردرد
هنگام شیر دادن راحت بنشینید
 .هنگام شــیر دادن به کودک روی یک صندلی بنشینید که از کمرتان به
خوبی حمایت کند.
 .به جای اینکه به جلو خم شــوید تا سینهتان به دهان کودک برسد ،دهان
کودک را به ســینهتان برسانید .میتوانید از بالش یا پتو برای باال نگه داشتن
کودک و نزدیکتر کردن او به سینهتان استفاده کنید.
وقتی کودک را از تختش بلند میکنید مراقب باشید
 .پیش از اینکه کودک را بلند کنید ،او را به قفسه سینهتان نزدیکتر کنید
تا مجبور نشوید دستتان را خیلی دراز کنید.
 .از قسمت کمر خم نشــوید تا کودک را بردارید .در عوض ،از ناحیه لگن
خم شــوید .عضالت شکم را سفت کرده و از قدرت پاهایتان برای بلند کردن
کودک استفاده کنید.
برای بغل کردن کودک از روی زمین خم نشوید
 .در وضعیت چمباتمه قرار بگیرید و عضالت شکم را منقبض کنید.

 .کودک را تا جایی که ممکن است به بدنتان نزدیک کنید تا مجبور نشوید
دستها را خیلی دراز کنید.
 .از قدرت پاهایتان برای بلند کردن کودک استفاده کنید.
استفاده از صندلی غذای کودک را برای خود آسانتر کنید
وقتــی کودک را داخل صندلی غذا میگذارید یا میخواهید از آن درآورید،
ســینی مقابلش را بردارید .بدین ترتیب مجبور نخواهید بود به کمرتان فشار
بیاورید تا کودک را بین فضای باریک پشــتی صندلی و ســینی صندلی جای
دهید .همچنین هنگام بلند کردن کودک از روی صندلی غذا مجبور نخواهید
بود که آن را از باال بلند کنید.
هنگام استفاده از کالسکه کودک قوز نکنید
 .وقتی کالسکه کودک را هل میدهید کمرتان را صاف نگه دارید .اگر قوز
کنید به عضالت کمرتان فشار وارد شده و ستون فقراتتان ناتراز خواهد شد.
 .هنگام گذاشــتن کودک در کالسکه و درآوردن او در حالت چمباتمه قرار
بگیرید.
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روی قند خون است .برای مثال ،سرعت افزایش قند
خون در میوههایی مانند :موز و انبه باالست؛ جرا که
میزان قند آنها باال و میزان فیبرشان کمتر است.
ایــن متخصص تغذیــه و رژیــم درمانی گفت:
میوه جاتی مانند :هلو ،شــلیل ،گیــاس و  ...دارای
اندیس گالیســمی پایین تری نسبت به موز هستند،
امــا باز هم این موضوع به این معنا نیســت که فرد
مبتال به دیابت نمیتواند از موز اســتفاده کند ،بلکه
میتواند آن را بخورد ،اما باید کم یا کنترل شده باشد.
جوزدانی گفت :افراد باید نســبت  ۳به  ۱از برنج
قهوهای استفاده کنند ،یعنی اگر فردی  ۳پیمانه برنج
درســت میکند باید دو پیمانه آن برنج ســفید و ۱
پیمان آن برنج قهوهای باشد.
این متخصص تغذیه و رژیــم درمانی بیان کرد:
افراد دیابتــی باید حتما در مصرف برنج حد تعادل را
رعایت کنند و از نانهای سبوس دار قهوهای استفاده
کنند.
افراد دیابتی در مصرف روغن حد تعادل
را رعایت کنند
جوزدانــی تصریح کــرد :افراد دیابتــی به هیچ
عنــوان در مصرف برنج قهــوهای آزاد نخواهند بود.
همچنین مبتالیان بــه دیابت باید در مصرف روغن
حد تناســب را رعایت کنند .مطابــق مطالعات اخیر
پزشکی شاهد هســتیم که روغن بیش از اثرگذاری
قند و کربوهیدراتها روی قند خون تاثیرگذار خواهد
بود و این موضوع بسیار مهم است و افراد باید میزان
چربی قند خون خود را کنترل کنند.

شــده بود ،تغییرات قابل توجهی در میکروبیوم های
رودهای خود تجربه کرده و بیان ژن شــأن در قشــر
پیشانی و آمیگداال ،دو ناحیه اصلی مغز مسئول ایجاد
حافظه و همچنین واکنشهای ترس و استرس ،تغییر
یافته بود.
مجموعهای از شــواهد در حال رشــد ،پدیدههای
موجود در دســتگاه روده را با ســیگنال دهی به مغز
مرتبط میکنــد که به «محــور روده-مغز» معروف
است .اگر این مسیر مختل شــود ،میتواند منجر به
تغییر دائمی ســاختار و عملکرد مغز شــود و احتما ًال
منجر به اختالالت عصبی روانپزشــکی یا اختالالت
تخریب عصبی در اواخر کودکی یا بزرگسالی شود.
بلیزر در ادامه افــزود« :اوایل زندگی دوره حیاتی
برای رشــد عصبی اســت .در دهههای اخیر ،شیوع
اختالالت تکاملی عصبی در کودکان از جمله اختالل
اوتیســم ،اختالل بیش فعالــی و اختالالت یادگیری
افزایش یافته است .اگرچه افزایش آگاهی و تشخیص
احتما ًال عوامل مؤثر هســتند ،اما اختالالت بیان ژن
مغزی در اوایل رشد هم در این زمینه نقش دارد».
بــرای تعیین اینکه آیا آنتی بیوتیک ها مســتقیم ًا
بر رشــد مغز تأثیر میگذارند یا اینکه مولکولهایی از
میکروبیوم که به مغــز میروند فعالیت ژن را مختل
کرده و باعث نقص شــناختی میشــود ،به مطالعات
بیشتر در آینده نیاز است.

مانند پارگی رباط ها و شکســتگی ها ممکن اســت
باعث آرتروز شود .به عنوان مثال ،ورزشکاران ممکن
است به طور مکرر به مفاصل ،رباط ها و تاندون های
خود آســیب بزنند که این موضوع تجزیه غضروف را
تســریع می کند .مشــاغل و فعالیتهایی که مستلزم
ایســتادن طوالنی مدت ،حمل وسایل سنگین و خم
شدن مکرر هســتند نیز ممکن است منجر به آسیب
سریعتر غضروف شوند.
 -۲آرتروز التهابی) :این نوع آرتروز با مفاصل
ملتهب شــناخته می شود .برخی از این موارد عبارتند
از :آرتریت روماتوئید ،آرتریت پســوریازیس و آرتریت
ایدیوپاتیک نوجوانان.
 -۳آرتروز واکنشــی) :در آرتروز واکنشــی
وجود عفونت در قسمت دیگری از بدن باعث التهاب
مفاصل می شود .اوریون ،تب روماتیسمی ،سرخک و
هپاتیت از جمله این عوامل هستند.
تشخیص به موقع می تواند منجر به کنترل کامل
عالئــم بیماری شــود و این بیماری نبایــد فرد را از
داشــتن زندگی عادی باز دارد .با توصیه های صحیح
و تغییر سبک زندگی ،هیچ دلیلی برای محروم ماندن
فرد از زندگی پر نشــاط وجود ندارد .داشــتن فعالیت
کافی ،رژیم غذایی ســالم ،ورزش کــردن و مراجعه
به پزشــک از جمله توصیههای مفید متخصصان به
جوانان مبتال به درد مفاصل است.

هنگام بازی با کودک مراقب وضعیت بدن خود باشید
وقتی با کودکتان بازی میکنید ممکن اســت به راحتی فراموش کنید که
باید کمرتان را صاف نگه دارید تا کمردرد نگیرید .اما ســعی کنید نســبت به
وضعیت بدنتان هشیار باشید .ضمن ًا سر و گردنتان باالتر از شانهها باشد.
وقتی کودک را در صندلی اتومبیل جای میدهید داخل اتومبیل
بنشینید
 .صندلی اتومبیل ســنگین است پس قبل از اینکه کودک را در آن بنشانید
آن را داخــل اتومبیل بگذارید ،محکمش کنید و ســپس کودک را در آن قرار
دهید.
 .وقتی کــودک را در صندلیاش جــا میدهید خودتان بیرون نایســتید.
امنترین جا برای صندلی کودک وسط است ،پس شما میتوانید در حالی که
کودک روی پایتان اســت در یک سمت صندلی کودک بنشینید و سپس او را
در صندلیاش جا دهید.
هنگام تعویض پوشــک کودک او را در ارتفاع مناسبی قرار
دهید
 .برای اینکه هنگام تعویض پوشک کودک قوز نکنید و به جلو خم نشوید،
ارتفاع میز مخصوص تعویض پوشک را تنظیم کنید تا باالتر از کمرتان باشد.
برای حمایت بیشتر از کمرتان ،یک پا را روی یک چهارپایه کوچک قرار دهید.
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نگاهی دوباره به خانواده ،کانون عشق و زندگی

عشق و ازدواج
امروز روابط زناشوئی بیش از هر زمانی در تاریخ ،زیر فشار قرار دارد .درصد
باالی طالق نشانه ی این نیست که مردم یکدیگر را دوست ندارند ،بلکه
نشانه ی اینست که انتظار مردم از یکدیگر باال رفته است.
در گذشته زنان و مردان برای دستیابی به امنیت بیشتر بهم می پیوستند
تا بتوانند بقای زندگیشان را تضمین کنند .امروز فقط این امر کافی به نظر
نمی رسد حاال در جستجوی عشق و شادمانی وخوش بختی هستیم .حتی
در ایده آل ترین حاالت زمانی می رسد که ما با عشق بیگانه ایم ممکن
است ما عشق را در زندگی مان گم کنیم .اما با کمی صبوری و جهت گیری
صحیح قادر خواهیم بود آن را دوباره پیدا کنیم مانند دو دوست صمیمی و
نزدیک که پس از مدتها جستجو یکدیگر را شادمانه پیدا می کنند .زنان و
مردان هم می توانند به نحوی جادوئی دوباره عشق را بیابند و با آن زندگی
کنند .عشق پلی است که می تواند روابط زناشوئی را به هم نزدیک کرده و
آن را استحکام ببخشد.
انسان های عاشق ،شجاع هستند .در دنیای امروز عشق و دنیای عواطف هر
دو ارزشمند اند ،اما نه هر عشقی ،عشقی با ارزش است که به بلوغ عواطف
انسانی کمک کند ،عشقی که بیمار نباشد و از خودخواهی ها و آتش های
نفسانی زود گذر به دور باشد .عشق بلوغ یافته از پیوند «من» و «تو» مایی
را می سازد که دارای هویت تازه ای است ،هویتی که هر لحظه می تواند اوج
بگیرد و استحکام جدیدی داشته باشد و عزت نفس طرفین محفوظ بماند.
ما اگر خویشتن خود را بر پایه عزت نفس قرار دهیم می توانیم عشق های
قوی تر و غنی تری را نثار کنیم .در وادی عشق باید همچنان طی طریق
کنیم
که گفته اند:
ولی افتاد مشکل ها
 ...که عشق آسان نمود اول
پس عشق بالغ بیشتر می دهد و کمتر می ستاند .بیشتر نثار می کند و توقع
کمتری دارد .عشق که همواره به تساوی داده ها و گرفته ها می اندیشد عشق
نیست یک بازی احساسی است .عشقی که همواره به دنبال گرفتن باشد
آسیب پذیرترست و عمرش نیز کوتاه تر.
عشق محصول رشدکردن و رشد کردن نیز ثمره عشق است ،پس مدام در
تغییر و تحول و نو شدن است .وقتی حرمت عشق بیش از حرمت معشوق
باشد هرگز از کم محلی و رفتارهای ناپخته معشوق تمام عشق ورزی و
تالش برای رشد معشوق را زیر سوال نخواهیم برد.
«عشق یک سفر است نه یک هدف» در اوج عشق ،معشوق از اهمیت و
ارزش فوق العاده ای برخوردار می شود و به عبارت دیگر به کانون توجه
و تمرکز عاشق تبدیل می گردد .به دنبال این واقعه گاهی عشاق آنچنان
معشوقه خویش را با بایدها و نبایدها و انتقادات بمباران می کنند که عزت
نفس و فردیت معشوق ،خرد می شود و چه بسا نتایجی معکوس چون تنفرو
بیزاری ببار می آورد توجه می کند و این را می داند که خدای مهربان

قسمت  :دوم

کاظم حکمت آرا

روحش را در کالبد تمام بندگانش دمیده است .پس همگان بدین طریق با
عشق نسبت خویشاوندی دارند .عشق بالغ فقط به مصالح و منافع خود و
معشوقه خود نمی اندیشد و بنابراین هرگز با هم رقابت نمی کنند و اندیشه
برنده شدن را در سر نمی پرورانند.
«اگر از روابط عاشقانه صدمه دیده اید عشق را محکوم نکنید! عشق با
خود افراد فرق دارد»
عباراتی که ابعاد گوناگون «عشق» را آشکار می سازد.
 -1عشقی که تو را از واقعیت خود جدا کند چیزی جز تراکم و انفجار
هیجانات افسار گسیخته نخواهد بود.
 -2تمرکز افراطی به جزئیات زندگی مشترک ،شما را از اصول خوشبختی
غافل می کند .خود را با دیگران مقایسه نکنید تا معنای عشق را به زیبائی
درک کنید و در زندگی بکار ببنیدید.
 -3تنها زمانی که ما آرام باشیم ،می توانیم به دیگران هم آرامش بدهیم
 -4کسی که بتواند به ارزش های زندگی احترام بگذارد ،در عمل هم به
ارزش های همسرش احترام خواهد گذاشت.

باشگاه خبرنگاران :برخی از مشکالت رایج در سالهای اولیه ازدواج شامل
ارزشها ،مشکالت مادی ،ارتباط با خانوادهها و خویشاوندان و برخی روابط
زناشویی است .بسیاری از زوجها قبل از ازدواج چشم خود را روی اختالفات
و تفاوتهایی که با هم دارند میبندند ،ولی پس از ازدواج متوجه تفاوت در
ارزشها و عقاید خود میشوند و دیگر نمیتوانند آن را نادیده بگیرند.
افسانه صمدزاده روانشناس و استاد دانشگاه درباره سالهای اول زندگی
مشترک که سخت و پر تنش است گفت :بسیاری از زوجهای جوان سال اول
ازدواج را یکی از سختترین دوران روابط زناشویی شان میدانند .دلیل این
امر این است که افراد بدون تجربهای از زندگی مشترک با تصورات متفاوتی
از ازدواج زیر یک سقف قرار میگیرند.
وی بیان کرد :جدا شدن از محیط خانه ،افزایش مسئولیتها و تعهدات به
یکدیگر ،وجود استرسها و تنشهای مرتبط با زندگی زناشویی همه و همه
در سال اول به زوجین فشار میآورند و باعث میشوند که آنها بیش از هر
زمان دیگری در زندگی خود ،تنش را تجربه کنند.
صمدزاده عواملی که باعث سخت و پرتنش شدن رابطه میشود گفت:
زندگی زیر یک سقف به طور کلی تغییری اساسی است که به همراه تغییرات
دیگر ،افراد را تحت تاثیرعمیقی قرار میدهد.
وی افزود :انتظارات غیرواقعی از زندگی زناشویی ،تصور و فانتزی داشتن
از ازدواج ،بعد از شروع زندگی بهم میریزد .زوجین باید بدانند تخیالت با
حقیقت فرق دارند .باید حقیقت را بپذیرند نه فانتزیها و رویاهای دوران
نوجوانی و کودکی.

ما باید سعی کنیم به مرحله ای برسیم تا پیش از آنچه به عشق می پردازیم
به شناخت و توسه فکری و شخصی خویش توجه کنیم .تا بتوانیم زندگی را
در فراز و نشیب ها مدیریت نمائیم.
آیا به حقیقت عشق و ازدواج رسیده ایم؟
با ازدواج فردیت انسان پایان می پذیرد زن با تمام عشق و زیبایی معنوی
و توجه بیشتر به خویشتن خویش در خانه ای با همسرش زندگی می کند
و هر روز که می گذرد در دریای زندگی شناگری میآموزد تا نگاه همگان
را متوجه خود بسازد و مورد توجه همسرش قرار گیرد لذا سعی دارد خانه
کوچک خود را به گلستانی زیبا با گلهای معطر رنگارنگ زیبا جلوه دهد و
در حقیقت این خود اوست که می خواهد زیبا باشد و تو و دیگران را به
خود جلب نماید هر روز ابتکار نو در پوشش و آرامش و آسایش فراهم
می آورد و چشمانش به آینده و رسیدن به اهداف بلندی که از ازدواج داشته
است می دوزد عقل و احساساتش لحظه به لحظه رشد می کند خود را بهتر
می شناسد و برای رسیدن به اهداف ازدواج با همسر می اندیشد تا به رضایت
خاطر نائل آید .خوشبختی یا خوشبخت کردن دیگران همیشه با فدا شدن
حاصل نمی گردد نباید فراموش کنید که شما تنها به دنیا آمده اید و تنهای
تنها دنیا را ترک خواهید کرد رسالت شما گسترش و ارتقای افقهای روحتان
است است بعد از مرگ این روح شماست که در عوالم مختلف عرض وجود
خواهد کرد .روحتان را دوست داشته باشید ،به روحتان احترام بگذارید و به
منظور پیشرفت روحتان بکوشید.
مبادا این کوشش ها رنگ خودخواهی به خود بگیرد ،مبادا روحتان را تحت
عناوینی چون گذشت و ایثار های نابجا خوار و ذلیل کنید .عالوه بر محبت
ایثار و صبر و عشق را در انسان شکوفا می سازد زیبایی و هنر وفاداری و
نگرش مثبت خودباوری هم میتوانند زمینههایی برای عشق باشند .باز
هم از درخت عشق باید میوه های رسیده را چید و برای یک زندگی سالم
استفاده کرد .اگر شریک زندگی تان را واقع ًا دوست دارید سعی کنید ،او را
در شناخت خود واقعی و منحصر به فردش یاری رسانید تا استعداد و توانایی
هایش شکوفا شود .تغییر یافتن یا تطبیق شدن فرق دارد .هماهنگ بودن با
همانند بودن متفاوت است .عشق واقعی عشقی نیست که عاشق و معشوق
عین ًا مثل هم نگاه کنند .چرا باید یک فرد را بعد از تشکیل زندگی مشترک
از فردیش جدا سازیم؟
پس دائم به فکر تغییر همسرتان نباشید .شما می توانید کمک های
عمیق تری نسبت به همسرتان اعمال کنید.
شما و همسرتان باید سعی کنید بین خودسرگردان و خود واقعی پلی بزنید
و توانایی ها و استعدادهای ویژه خویش را در دریابید .ما باید سعی کنیم به
مرحله ای برسیم تا بیش از آن چه ،به عشق می پردازیم به شناخت و توسعه
فکری و شخصیتی توجه کنیم که در آن صورت عشق هایی پر یا سودمند را
به همسر و فرزندان و اجتماع عرضه خواهیم داشت.
ادامه دارد....

 -5ایثار و گذشت زیباست به خصوص در زندگی مشترک ولی باید روحیات
طرف مقابل را خوب بشناسیم ،مبادا گذشت و ایثارها ،فرد متقابل را تنبل،
خودخواه و غافل از حال خویش نماید.
 -6عده ای که هدیه های مکرر را نشانه عشق پیوسته می دانند ،دسته ای
دیگر توسط هدیه های مکرر خودخواه و مغرور می شوند.
 -7عشق های بلوغ یافته هرگز خاموش و فراموش نمی شوند.
 -8از چه چیزی فرار می کنید؟ از چه کسی می گریزید؟ از تنها و خلوت
نگریزید و خویشتن را در آغوش بگیرید.
 -9عشق واقعی و بلوغ یافته عشقی نیست که عاشق و معشوق عین هم
نگاه کنند ،بیندیشند و رفتار کنند .چرا باید فرد را پس از تشکیل زندگی
مشترک از فردیتش جدا سازیم .شما چگونه می توانید سالهای تجربه و
احساس و باورهای او را نادیده بگیرید و بخواهید که او با گذشته خود
خداحافظی کند و مانند شما شود؟
 -10شما و همسرتان باید سعی کنید بین خود سرگردان و خود واقعی و
منحصر به فرد پلی بزنید و توانایی ها و استعدادهای ویژه خویش را دریابید.

در ذهن داشته باشید.
صمدزاده مشکالت زندگی مشترک را این موارد دانست و گفت :مشکالت
زندگی مشترک میتواند مالی ،عاطفی ،جنسی ،اخالقی و … باشد .هر
زندگی مشترک در هر سطح کیفی ،مشکالت و دغدغههای خاص خود را
دارد .مشکالت زندگی مشترک گاه نرمال است و جای نگرانی خاصی ندارد و
گاهی بی رحم است چرا که زندگی غیر قابل پیش بینی است.
وی افزود :اگر توقع داشته باشیم که در زندگی مشترک هرگز ناراحتی ،بحث،
مشاجره و مشکالت نباشد و فانتزی به آن نگاه کنیم؛ خود دلیل بسیاری از
مشکالت زندگی مشترک است چرا که اگر انتظار و نگرش فرد از زندگی
مشترک یک رویای شیرین عاری از درد و رنج باشد کوچکترین پیشامد و
اختالفی را ،یک واقعه بزرگ خارج از حد تحمل تلقی میکند.
به طور معمول در سالهای اول زندگی به دلیل اینکه زوجها شناخت کافی
از یکدیگر ندارند یا برخی کم و کاستیها از لحاظ مادی در مقایسه با زندگی
گذشته آنها به وجود میآید مشکالتی ایجاد میشود ،حال آنکه این کمبودها
کامال طبیعی است .اگر زوجهای جوان بتوانند چند سال اول زندگی را با
آرامش و گذشت طی کنند میتوانند زندگی پایدارتر و همراه با آرامشی داشته
باشند.
هر شخصی خصوصیات خاص خود را دارد ،پس تالش کنید با برقراری
ارتباط مناسب و موثر با همسرتان او را بیشتر بشناسید و علت دلسردی وی
را از بین ببرید .نادیده گرفتن مشکل و به تعویق انداختن حل مسائل باعث
جدیتر شدن آنها میشود.

علت اختالف سالهای ابتدایی زندگی مشترک
وی در ادامه گفت :همچنین ناهماهنگی و کنار نیامدن با عادتهای شریک
زندگی و تفاوتهای فردی میتواند باعث آزار افراد شود .از طرفی عدم توافق
درباره خرج کردن ،اولویتهای مالی زندگی ،پرداخت وامها و مدیریت مالی
در سالهای اولیه برای زن و شوهر ،ایجاد دلسردی میکند.
اختالف بر سر خرج کردن پول از مهمترین مشکالت زوجهای تازه ازدواج
کرده است .انتظارات متفاوت در این باره و ناتوانی در مدیریت مالی باعث بروز
دلخوری میشود .گفتگو کردن درباره اولویتهای مالی و ایجاد یک برنامه
کلی درباره نحوه و میزان خرج کردن پول میتواند از بروز اختالفات در این
زمینه بکاهد .زوجین هرچه قدر دقیقتر این کار را انجام دهند به همان میزان
از بروز مشکالت ،پیش گیری میکنند.
صمدزاده درباره کارهایی که زوجین باید انجام دهند تا به مشکل برنخورند
گفت:زوجین با توجه به شناختی که از همسر خود دارند تصویر واقع بینانهای
از زندگی مشترک را در ذهن خود شکل میدهند .البته این مسئله به این معنا
نیست که بسیار بدبین باشند و سطح توقعات خود را پایین بیاورند ،بلکه به
معنای این است که بتوانند نواقص و کمبودها را نیز در نظر و از کمالگرایی
آسیبزننده فاصله گیرند.

این روانشناس راهکارهایی برای حل مشکالت در زندگی مشترک دانست
و گفت :پیش از هر چیز باید به اهمیت مشاوره پیش از ازدواج اشاره کرد .در
حقیقت زوجین باید بتوانند سنگ بنای اولیه زندگی مشترک خود را به گونهای
قرار دهند که در ادامه احتمال بروز سختیها و مشکالت کمتر باشد .از همین
رو دوران آشنایی بسیار اهمیت دارد و در این مسیر ،مشاوره پیش از ازدواج
میتواند نقش بسیار پررنگی را ایفا کند.
وی تاکید کرد :شرکت در جلسات مشاوره به افراد کمک میکند تا در
مورد صفات شخصیتی پایدار یکدیگر اطالعات بیشتری به دست آورند و
مهارتهای زندگی خود و همسرشان را بیشتر محک زنند .این عوامل به افراد
کمک میکند تا پیشبینی کنند در آینده بیشتر با چه مشکالتی روبهرو هستند
و چقدر توان سازگاری با آنها را دارند.
وی ادامه داد :فراموش نکنید که تالش برای شناخت یکدیگر و ارتقای
مهارتهای فردی و ارتباطی با ازدواج خاتمه نمییابد و برای داشتن یک
زندگی سالم الزم است که شما همواره در جهت ارتقا و رشد خود تالش
کنید .بسیار اهمیت دارد که از همان روزهای اول زندگی مشترک برای
تقسیم مسئولیتها به طور جدی اقدام کنید و تصویر روشنی 2از مسئولیتها
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روزنه
پنجشنبه  31تیر 1400

موقر و فربه ،باک مولیگن از باالی پلکان هویدا شد ،با ظرفی از کف
صابون که رویش آینه ای و تیغی صلیبی افتاده بودند روی هم .پشت سرش
خواب جامه زر ِد کمربند گشوده اش در نسیم مالیم صبحگاه تکان می خورد.
ظرف را فراز آورد و مناجات کرد« :به محراب خداوند اندر آیم».
پلکان مارپیچ تاریک زیر پایش دوخت و درشت
درنگی کرد ،چشم به
ِ
گویانه فرا خواند« :بیا باال ،کینچ ،بیا باال ،ای یسوعی بیمناک».
موقرانه پیش آمد و بر توپ دان مدور جلوس کرد .رو به اطراف نمود و سه
بار سنگین سرانه برج و دهکده پیرامون و کوهستان بیدارگر را تقدیس کرد.
آنگاه ،روکنان به استیون ددالوس ،خم شد به جانب او و صلیبی تند در هوا
کشید ،با غرغره ای در گلو و تکان دادن سرش .استیون دادالوس ،بی حال و
خواب آلود ،دست هایش را بر نرده پلکان تکیه داد و با نگاهی سرد به چهره
درازی
غرغرکنان لرزانی که او را تقدیس می کرد چشم دوخت ،چهره ای با
ِ
اسب گون ،و به موهای نتراشیده روشنش ،زبر و بلوطی کم رنگ.
باک مولیگن لحظه ای نگاهی به زیر آینه انداخت و بعد هوشمندانه روی
ظرف را پوشاند.
عبوسانه گفت« :برگرد به سربازخانه».
و با لحنی وعظ گون افزود« :چرا که این ،عزیزان من ،مسیحه راستین
است :تن و روح و خون و زخم .موزیک آرام ،لطفا .چشم هاتان را ببندید،
آقایان .یک لحظه .این گلبول های سفید انگار یک چیزشان شده .همه،
ساکت».
نگاهی یک وری به باال انداخت و سوت ممتد یواشی زد ،آنگاه لمحه ای
سرا پا گوش شد ،با دندان های سفید یک دستش که نقاط طالیی شان
گه گاه می درخشید .کریسوستوموس .دو سوت زورمند تیز از دل آن سکوت
پاسخ داد.
او چابکانه فریاد زد« :ممنون ،پیر رفیق .همین خوب است .دیگر فیضان
را قطع کن .باشد؟»
از سکوی توپ دان جست پایین و عبوس به تماشاگرش نگریست ،در
دامن گشاد خواب جامه اش به گرد پاهایش .آن صورت
حال جمع کردن ِ
بیضی عبوس یادآو ِر اسقفی اعظم در قرون
فک
پوش گوشتالو و آن ِ
سایه ِ
ِ
قدیس حامی هنرها .لبخندی رضایت بخش به نرمی بر لبانش
وسطی بود،
ِ
شکست و نشست.
شادمانه گفت« :چه مسخره .اسم مهمل تو یونانی است ،یونان باستان».
با انگشت با طعنه ای دوستانه اشاره ای کرد و روی لبه حصار بام رفت ،با
خودش خندان .استیون ددالوس از پی او باال رفت ،در نیمه راه وا رفته بر لبه
سکوی توپ دان نشست ،در حال تماشای او که همچنان بر لبه بام حایل
آینه اش بود ،فرچه اصالح را توی ظرف فرو برد و به گونه ها و گردنش مالید.
صدای شادان باک مولیگن آمد« :اسم من هم مهمل است :مالَچی
مولیگن ،دو تادکتیل .مایک زنگ یونانی دارد ،نه؟ رقصان و تابان مثل خود
قوچ .باید حتم ًا برویم آتن .اگر بتوانم عمه را بیست کویید پیاده کنم ،باهام
می آیی؟»
فرچه را به کناری گذاشت و با خنده ای طربناک فریاد زد« :می آید آیا،
این یسوعی ناپخته؟»
به موعظه اش پایان داد و با دقت شروع کرد به اصالح صورتش.
استیون به آرامی گفت« :بهم بگو ،مولیگن».
«بله ،عشق من؟»
«هینز تا کی می خواهد توی این برج بماند؟»
باک مولیگن گونه اصالح شده اش را از باالی شانه راستش نمایان کرد.
ُرک و راست ،گفت« :خدای من ،آدم وحشتناکی نیست؟ یک ساکسون
ُیغور .فکر می کند تو آدم محترمی نیستی .خدایا ،اما از این انگلیسی های
خون خوار .دارند از پول و رودل کردن می ترکند .چون از آکسفورد آمده.
می دانی ،دادالوس ،تو واقع ًا منش آکسفوردی داری .او نمی تواند تو را کنار
بزند .آخ ،اسمی که روت گذاشته ام بهترین است :کینچ ،تیغه چاقو».
محتاطانه مشغول اصالح چانه اش شد.
استیون گفت« :دیشب یک ریز درباره یک پلنگ سیاه ِور می زد.
جاتفنگی اش کجاست؟»
مولیگن گفت« :مجنون بدبخت .خوف کرده بودی؟»
استیون با شور و ترسی فزاینده گفت« :آره ،خوف کرده بودم .اینجا توی
تاریکی بودن با مردی که نمی شناسمش و همه اش هم از شلیک به یک
پلنگ سیاه ِور می زند و می نالد ترس هم دارد .تو بودی که آدمیان را از غرق
شدن نجات دادی .من اما قهرمان نیستم .اگر او اینجا بماند من نیستم».
کف روی تیغ درهم کشید .از جایگاه رفیعش پایین
باک مولیگن چهره بر ِ
پرید و شتابان شروع کرد به گشتن جیب های شلوارش.
فریادی زمخت کشید« :یاال».
آمد تا پای سکوی توپ دان و در حال فرو بردن دستش در جیب باالی
استیون ،گفت« :دستمال دماغ تان را به من دهید تیغ مان را پاک کنیم».
استیون تحمل کرد تا او دستمال مچاله کثیف را بکشد بیرون و از
گوشه اش بگیردش باال که تماشاش کند .باک مولیگن تیغ را به نظم پاک
کرد .بعد ،خیره به دستمال ،گفت« :دستمال دما ِغ شاعر .یک رنگ تازه هنری
برای شاعران ایرلندی :سب ِز اَن دماغی .بگی نگی می شود چشیدش ،نه؟»
دوباره رفت باالی لبه حصار بام و به خلیج دابلین خیره شد ،موهای
بلوطی روشنش کمی تاب خوران .به آرامی گفت« :خدای من ،دریا همانی
نوشین خاکستری؟ دریای اَن دماغی ...بر فراز
نیست که آلگی می گوید :ماد ِر
ِ
دریای شراب رنگ .آخ ،ددالوس ،یونانی .باید بهت یونانی یاد بدهم .باید متن
نوشین محشر ماست .بیا و نگاه کن».
اصلی شان را خواند .دریا 1دریا! او مادر
ِ
استیون بلند شد و تا لبه حصار بام رفت .دستش را به حصار تکیه داد و
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به پایین نگاه کرد ،به آب ها و قایق ُپستی ای که دهان بندر کینگزتاون را
پاک می کرد.
باک مولیگن گفت« :مادر مقتدرمان».
صورت
چشمان جست وجوگ ِر بزرگش را از دریا گرداند و به
به ناگهان
ِ
ِ
استیون نگاه کرد.
گفت« :عمه فکر می کند تو مادرت را کشته ای .برای همین است که ازم
می خواهد کاری به کارت نداشته باشم».
استیون اندوهناک گفت« :یکی او را کشته».
باک مولیگن گفت« :کینچ ،لعنتی ،وقتی مادر رو به مرگت ازت خواست
می توانستی زانو بزنی .من هم به اندازه تو هیپربوریون ام .اما فکر کن که
مادرت با آخرین نفسش بهت التماس می کرد که زانو بزنی و برایش دعا
کنی .و تو امتناع کردی .یک چیز شیطانی در تو هست»...
حرفش را قطع کرد و دوباره به آرامی گونه دورترش را کف مالید .لبخندی
به مدارا بر لبانش حلقه زد .با خودش زمزمه کرد« :اما یک مارمِر دوست
داشتنی است .کینچ ،دوست داشتنی ترین مارم ِر عالم».
یکنواخت و با دقت اصالح می کرد ،در سکوت ،جدی.
گرانیت دندانه دندانه ،کف دستش را بر پیشانی
استیون ،یک آرنجش روی
ِ
ُ
گذاشت و به لبه ساییده آستین های کت سیاه براقش چشم دوخت .درد ،که
هنوز درد عشق نبود ،قلبش را به اضطراب انداخت .بی سر و صدا ،مادرش
تن تباه گشته اش در گور جامه قهوه ای
بعد از مرگ به خوابش آمده بودِ ،
گشادش رایحه موم و بلسان بنفش داشت ،روی او که خم شده بود ،نفسش،
خفیف خاکستر مرطوب داشت .آن سوی سر
خاموش و مالمت گر ،رایحه
ِ
خوران کنارش همچون
آستین مندرسش دریا را می دید که آن صدای خوش
ِ
مادری نوشین و محشر سالمش می داد .حلقه خلیج و خط افق توده مایع سبز
کدری را در بر گرفته بود .ظرف چینی سفیدی ،قائم در کنار بستر مرگش،
صفرای کندر ِو سبزی را که مادر از کبد رو به فسادش با ناله
در بر گرفته بود
ِ
بلند استفراغ باال آورده بود.
باک مولیگن دوباره تیغش را تمیز کرد.
حمال بیچاره .باید بهت یک پیرهن و چند
با لحنی مهربان گفت« :آخ ،خر
ِ
تایی دستمال دماغ بدهم .این شلوار دست دومت چه طور است؟»
استیون پاسخ داد« :به قدر کافی خوب است».
باک مولیگن به چاله زیر لبش تیغ کشید.
خشنودانه گفت« :مسخره است ،باید گفت پادوم .خدا می داند مال کدام
پاتیل پستی بوده .من یک جفت خوبش را دارم ،خاکستری راه راه .باهاش
معرکه می شوی .شوخی نمی کنم ،کینچ .خوب که لباس بپوشی بد جور
خوش تیپ می شوی».
استیون گفت« :ممنون ،حاال که می گویی خاکستری است نمی توانم
بپوشم».
باک مولیگن به چهره اش در آینه گفت« :نمی تواند بپوشد .آداب آداب
است .مادرش را می تواند بکشد اما شلوار قهوه ای نمی تواند بپوشد».
صافی صورتش
خیلی منظم تیغش را جمع کرد و با نوازش نرمه انگشتان
ِ
را حس کرد.
صورت فربه با چشم های جنبان دود
استیون نگاهش را از دریا به آن
ِ
آبی رنگ گرداند.
باک مولیگن گفت« :آن یارویی که دیشب توی میخانه شیپ باهاش بودم

می گفت که تو جی پی آی داری .توی داتی ویل با کانولی نورمن کار می کند.
فلج عمومی جنون».
آفتاب کنون
امواج آن جا را ،در
تا
پرخاند
هوا
در
ای
آینه را نیم دایره
ِ
ِ
درخشنده بر دریا ،بازبتاباند .لب های اصالح شده پوزخند زنش و لبه های
دندان های براق سفیدش خندیدند .خنده تمام پیکر خوش تراش تنومندش
را تصاحب کرد.
گفت« :به خودت نگاه کن ،شاعر مفلوک».
استیون خم شد جلو و در آینه ای که رو به او گرفته شده بود نگاهی
انداخت ،ترک برداشته از ترکی معوج در آینه ،مو برداشته .همان طور که او
و دیگران مرا می بینند .چه کسی این قیافه را برای من انتخاب کرد؟ این
خر حمال را برای خالص شدن از شر جانوری موذی .برای خودم هم سؤال
است .باک مولیگن گفت« :از اتاق کلفت کشش رفتم .خودش را با این
درست می کند .عمه همیشه خدمتکارهای معمولی برای مالَچی می گیرد تا
اغوایش نکنند .اسمش هم اورسوال است».
دوباره خندید و آینه را از برابر چشم های خیره استیون دور کرد.
خشم کالیبان از ندیدن قیافه اش در آینه .کاش وایلد زنده بود و
گفت:
ِ
تو را می دید.
استیون برمی گردد و با اشاره به آینه به تلخی می گوید« :این نماد هنر
ایرلند است .آینه ترک خورده یک خدمتکار».
باک مولیگن ناگهان بازو در بازوی استیون انداخت و او را دور برج
چرخاند ،با تیغ و آینه ای که در جیبش چپانده بود و تلق تلق می کرد.
مهربانانه گفت« :دست انداختن تو منصفانه نیست ،کینچ ،نه؟ خدا می داند
که تو از همه آنها روح بیشتری داری».
دوباره دفع حمله .از نیشت ِر هنر من می ترسد ،همان طور که من از مال
قلم سرد .آینه ترک خورده یک خدمتکار .این را به آن جوانک
او .این پوالد ِ
آکسفوردی پایین بگو و ازش یک گینی بخواه .بوی گن ِد پول می دهد ،آن
ِ
وقت می گوید تو جنتلمن نیستی .رفیق قدیمی اش با فروختن ژاالپ به
زولوها یا یک همچی کالهبرداری رذیالنه ای بارش را بست .خدای من،
کینچ ،فقط اگر من و تو می توانستیم با هم کار کنیم می توانستیم کاری
برای این جزیره بکنیم .هلنی اش می کردیم ،یونانی .بازوی کرنلی .بازویش.
«فکرش را بکن که از این خوک ها گدایی کنی .من تنها کسی ام که
می داند تو چی هستی .چرا بیشتر بهم اعتماد نمی کنی؟ مشکلت با من
چیست؟ مشکل هینز است؟ اگر سر و صدا بکند سیمور را می آورم و همچی
مچلش می کنیم بدتر از کلیو کمپتورپ».
جوان صداهایی پولدار در اتاق های کلیو کمپتورپ.
فریادهای
ِ
سفیدپوست ها :از خنده دنده هایشان را می گیرند ،یکی در آغوش آن یکی،
آه ،من باید بمیرم! خبر را با مالیمت بهش بده ،اوبری! باید بمیرم! با نوارهای
شکافته پیراهنش که هوا را شالق می زند جست وخیز می کند لنگ لنگان به
گر ِد میز ،شلوارش تا پاشنه اش آمده پایین ،از پی اش بچه های کالج مادلن
با قیچی خیاط .صورت گوساله ای زخمی با تذهیب مارماالد .با من از این
بازی خرکی ها نکنید!
فریادهایی از پنجره باز شامگا ِه این چارگوش را آشفته می کند .نگهبانی
ماسک چهره َمثیو آرنولد ،ماشین چمن زنی اش را
ناشنوا ،پیش بند به تن ،با
ِ
رقصان چمن
در چمنزار محزون پیش می برد ،سخت در تماشای ذره های
ِ
ساق ها.

برای خودمان ...الحاد نو ...اُمفالوس.
استیون گفت« :بگذار بماند .مشکلی باهاش ندارم».
باک مولیگن بی تابانه پرسید« :پس مشکل چیست؟ یاال ،بگو .من کام ً
ال
باهات روراستم .حاال مشکلت با من چیست؟»
از راه رفتن ایستادند ،نگاهشان به دماغه ُکند بری هد که همچون پوزه
والی خفته روی آب بود .استیون به آرامی دستش را از دست او بیرون کشید.
پرسید« :می خواهی بهت بگویم؟»
باک مولیگن پاسخ داد« :بله ،مشکلت با من چیست؟ چیزی یادم نمی آید».
حرف که می زد به چهره استیون نگاه می کرد .بادی مالیم بر پیشانی اش
ای
گذشت و به نرمی بر موهای روشن شانه نخورده اش وزید و نقاط نقره ِ
اضطراب را در چشم هایش برانگیخت.
استیون ،فسرده صدای خودش ،گفت« :اولین روزی را که بعد از مرگ
مادرم به خانه تان آمدم یادت هست؟»
باک مولیگن به آنی چهره درهم کشید و گفت« :چی؟ کجا؟ چیزی یادم
نمی آید .من فقط ایده ها و حس ها یادم می ماند .چرا؟ تو را به خدا مگر چی
شده بود؟»
استیون گفت :تو داشتی چای درست می کردی ،من آمدم طبقه باال که باز
هم آبجوش بردارم .مادرت و یک مهمان از اتاق نشیمن آمدند بیرون .مادرت
ازت پرسید کی توی اتاقت است».
باک مولیگن گفت« :آره؟ من چی گفتم؟ یادم نیست».
استیون پاسخ داد« :تو گفتی ،آه ،فقط ددالوس است که مادرش مثل
حیوان مرده».
سرخی ای که صورتش را جوان تر و جذاب تر نشان می داد به گونه باک
مولیگن دوید.
پرسید« :من این را گفتم؟ خب؟ مشکلش چیست؟»
با حالتی عصبی قید و بندها را از خودش تکاند.
گفت« :مگر مرگ چیست؟ مرگ مادرت ،خودت ،یا مرگ من؟ تو
فقط مرگ مادرت را دیدی .من هر روز در َمترو ریچموند می بینم شان
که می میرند و دل و روده شان در اتاق تشریح سفره می شود .مرگ چیزی
حیوانی است ،فقط همین.
به همین سادگی بی اهمیت است .وقتی مادرت از تو می خواهد ،تو زانو
کشش
نمی زنی که در بستر مرگ براش دعا کنی .چرا؟ چون تو در خودت یک
ِ
یسوعی ملعون داری ،اما در جهت عکسش .برای من همه اش مضحک و
حیوانی است .لُب های مغز مادرت درست کار نمی کنند .دکتر راسِ ر پیتر تیزل
صدا می زند و گل های آالله روی لحاف را می چیند .باهاش شوخی کن تا زمانی
که مرگش برسد .تو روی آخرین آرزوی دم مرگش پا گذاشتی و آن وقت با من
ترشرویی می کنی که چرا مثل یک گریه کن اجاره ای اللوئیتز زار نمی زنم؟
چرند! فکر می کنم این را گفته باشم ،اما قصدم بی احترامی به خاطره مادرت
نبود»
کردن زخم های سر
او جسورانه نظرش را گفته بود .استیون ،در کار پنهان
ِ
باز کرده ای که این حرف ها بر قلبش وا نهاده بود ،با لحنی بسیار سرد گفت:
«من از بی احترامی به مادرم حرف نمی زنم».
باک مولیگن پرسید« :پس از چی حرف می زنی؟»
استیون پاسخ داد« :از بی احترامی به خودم».
باک مولیگن روی پاشنه اش چرخید.
فریاد کرد« :آه ،یک آدم ناممکن!»
به سرعت شروع به قدم زدن به گر ِد حصار بام کرد .استیون سر جایش
دریای آرا ِم رو به سوی دماغه .دریا و دماغه حاال تار می شدند.
ایستاد ،خیره بر
ِ
تب گونه هاش
نبض چشمانش می زد و بر دیدش حجاب می انداخت ،و او ِ
را حس می کرد.
صدایی از درون برج بلند شد« :آن باالیی ،مولیگن؟»
باک مولیگن پاسخ داد« :دارم می آیم».
چرخید سمت استیون و گفت« :دریا را نگاه کن! چه اهمیتی می دهد
بیکن
به بی احترامی ها؟ جوجه لویوال ،کینچ ،بیا برویم پایین .این ساسناک ِ
صبحانه ش را می خواهد».
در همان باالی پله ها ،هم تراز بام ،سرش دوباره لحظه ای متوقف شد.
گفت« :همه روزت را به خاطر این مسأله خراب نکن .من آدم بی ربطی ام.
خیال افکا ِر ناخوشایند شو!»
بی ِ
کله اش ناپدید شد اما وزو ِز صدای نزولی اش از سر پله می غرید« :و دیگر
نه کناره گرفتن و در فکر فرو رفتن
تلخ عشق؛
بر را ِز ِ
چرا که فرگوس حکم می راند بر ماشین های گستاخ.
بیشه سایه ها از سر پله شناور شدند در سکوت
آرامش صبحگاه
درون
ِ
ِ
نزدیک ساحل و دورتر آینه آب سفید شد،
تا دریایی که او بهش خیره بود.
ِ
شتابان نور .سینه سفید دریای تیره .تاکیدهایی بافته در
لگدکوب پاهای
ِ
ِ
هم ،دو به دو .دستی که زخمه می زند بر سیم های چنگ درهم می آمیزد
خیزاب
مزدوج سفید موج سوسوزنان بر
کلمات
آکوردهای بافته در هم را.
ِ
ِ
ِ
تیره.
ابری آرام آرام شروع به پوشاندن خورشید کرد و خلیج را در سایه ای
پشت سرش ظرفی از آب های تلخ .آواز فرگوس :من آن
سبزتر فرو بردِ .
داشتن آکوردهای بلند تیره .در اتاقش
را تنها در خانه خواندم ،با پایین نگاه
ِ
باز بود :می خواست موسیقی ام را بشنود .خاموش از بیم و شقفت به کنارش
رفتم .در بست ِر اندوهبارش گریه می کرد .به خاطر آن کلمات ،استیون :راز
تلخ عشق.
حاال کجا؟
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034000943مورخ  1400/2/8هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمد وحدت فرزند
ســید جلیل به شماره شناســنامه  768صادره از شیراز در ششدانگ یکباب کارگاه به مســاحت  291/48مترمربع پالک  1254فرعی
از  2145اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالکین رسمی اکبر و حسن و
غالمحســین و منوچهر و ایرج و اشــرف الملوک و اقدس الملوک ورثه ابوالقاسم پایدار محرز گردیده است .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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/31 :
/1807م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقای علیرضا دهقان فرزند جهان شاه وکیل مع الواسطه وراث مرحوم علی نقی رنجبر به استناد وکالتنامه های شماره  3682مورخ  1399/11/12دفترخانه 437
شــیراز و شماره  3681مورخ  1399/11/12دفترخانه  437شیراز و شماره  3683مورخ  1391/11/12دفترخانه  437شیراز و شماره  3684مورخ 1399/11/12
دفترخانه  437شــیراز و شماره  3685مورخ  1399/11/12دفترخانه  437شیراز با تسلیم سه برگ استشهادیه به شماره یکتا  139902157246000155مورخ
 1399/12/10و اقرارنامه شماره  3932مورخ  1399/12/20و شماره  3917مورخ  1399/12/18که در دفترخانه  437شیراز تنظیم گردیده است مدعی است
که تعداد یک جلد سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که سه دانگ آن به موجب سند شماره  24236مورخ  1396/3/31به
شهرداری منتقل گردیده به پالک  11/2856واقع در بخش  3شیراز که با دفتر امالک  404و صفحه  122به نام علی نقی رنجبر ثبت و سند مالکیت دفترچه ای
به شماره چاپی  151831سری الف سال  81صادر و به علت آتش سوزی اداره ثبت مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب
طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک و سند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تسلیم نماید ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد .در ضمن متن آگهی با توجه به آرشیو الکترونیکی و سوابق موجود در بانک اطالعاتی اداره ثبت اسناد و امالک تنظیم
گردیده است و با عنایت به از بین رفتن پرونده فیزیکی در حوادث آتش سوزی مسئولیت هرگونه معامله با متعاملین می باشد.
/1837م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

گردشگری
پنجشنبه  31تیر 1400

بیتوته :به طور کلی موزه مؤسسه ای دائمی است که در آن مجموعه ای از
اشیا هنری ،باستانی ،صنعتی و آثار گران بها نگهداری می شود.
موزه ها از نظر آثار نگه داری شده به انواع مختلفی تقسیم می شوند.
یکی از موزه هایی که بیانگر حکومت های تاریخی گذشته است ،موزه ی
جنگ می باشد .در موزه ی جنگ سالح های جنگی نیاکان و گذشتگان
به نمایش گذاشته می شود.
تاریخچه ی موزه جنگ
از دوره ی قاجاریه ،در دوران فرمانروایی احمد شاه خانه ای تاریخی در
ضلع شمال غربی کاخ های باغشاه برجای مانده است که هم اکنون به
عنوان موزه ی جنگ تهران مورد استفاده قرار می گیرد.
پس از انقراض سلسله قاجار و شکل گیری حکومت پهلوی ،رضا شاه حاکم
ایران شد .فردی به نام عبد الحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه بود .او
عمارت جنگ را از سردار محتشم بختیاری به عنوان مکانی برای زندگی
خریداری کرد.
درواقع رضا شاه اول با کمک عبدالحسین تیمورتاش قادر به برکناری
سلسله قاجار شد .به دلیل محبوبیت فراوان تیمورتاش در میان عامه به او
لقب سردار معظم خراسانی و سردار معززالملک را نسبت می دادند.
سطح باالی علمی سردار معزز الملک نقش بسزایی در دربار و حکومت
ایران ایجاد کرد .وی به مدت  8سال وزیر امور بین المللی ایران بود.
این وزیر پر نبوغ به دلیل عدم موفقیت رضا شاه در قرار داد دارسی مورد
غضب قرار گرفت.
با اجرای دستور قتل تیمورتاش در تاریخ  9مهر  1312اموال و امالک او
مصادره شد و عمارت تیمورتاش برای تبدیل به دانشگاه جنگ در اختیار
ارتش قرار گرفت.
پس از انقالب شکوهمند اسالمی نیز این عمارت هویت دانشگاهی خود
را حفظ کرد .در این دانشگاه تنها افرادی قادر به کسب علم بودند که از
درجه ی سرهنگی به درجات باالتر ترفیع رتبه یافته باشند.
پس از اعمال پروژه ی بازسازی و مرمتی که در سال  1393در عمارت
تیمورتاش صورت گرفت ،این محل به موزه ی جنگ تغییر کاربری یافت.
از دیگر موزه های جنگ دنیا می توان به برفراز نوار مرگ در برلین و موزه
جنگ مسکو اشاره کرد.
موزه جنگ تهران
عمارت موزه ی جنگ تهران در دو طبقه طراحی شده است .این عمارت با
آینه کاری های نفیس ،گچ بری های زیبا و پنجره های چوبی با اشکالی
منحصربه فرد چشم نوازی می کند.
معماری موزه جنگ تلفیقی از سه نوع معماری روسی ،ایرانی و هندی است.
ساختمان اصلی عمارت تیمورتاش در زمان ناصرالدین شاه قاجار بنا شده
است اما در طی سال های اخیر مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است.
مجموعه ی تیمورتاش متشکل از اتاق های متعددی است .هر کدام از
اتاق ها محل نگهداری و نمایش سالح های گوناگون است .به طور مثال
در یک اتاق انواع سالح های پنج تیر ارتش شوروی ،اسناپیر ارتش هیتلر،
گلنگدنی فرانسه در زمان ناپلئو بناپارت و باروت دان های دوره ی قاجار
نگهداری می شود.
در ساخت بنای بیرونی عمارت از نمای آجری بهره گرفته شده است .در

بیتوته :معبد باشکوه دلفی در ادوار گذشته برای تصمیم گیری های
بزرگ مورد استفاده قرار می گرفت .در واقع مردم ابهامات خود را برای
کاهنان معبد مطرح می کردند .کاهنان نیز با برقراری ارتباط با خدای یگانه
درباره ی آینده سخن می گفتند.
عبادتگاه دلفی
معبد دلفی نوعی معبد مذهبی و فرهنگی مختص پرستش آپولو در
دنیای یونان باستان است .بنای اصلی این معبد در قرن  6هجری در
نزدیکی جنگلی به نام دلفی ساخته شده است .پس از پانصد سال یعنی در
سال های  1903الی  1906کلیسای اصلی معبد بر اساس هنر امپراتوری
روم شرقی (بیزانس) طراحی شد.
اصطالح دلفی نامی یونانی مدرن به معنی “بیشه زار” می باشد.
از نظر یونانیان باستان معبد و شهر دلفی ،مرکز دنیا است و طبق
روایت ها ،این مکان محل برخورد دو عقابی است که زئوس در دو طرف
جهان رها کرد.
معبد دلفی در سال  1990توسط کمیته میراث جهانی در میراث جهانی
یونسکو به ثبت رسید.
تاریخچه معبد دلفی
یونانیان باستان مکان های مقدسی را برای نیایش و پرستش خدای
یگانه اختصاص می دادند .در میان معبد های متعدد ،مشهورترین پرستش
گاه ،معبد دلفی بود.
خدای معبد دلفی شخصی به نام آپولون بود .همچنین زنانی در مرکز
دلفی به برقراری با خدای واحد مشغول بودند و به سیاست مداران و
ثروتمندان شهر برای انجام امور مختلف پیشگویی هایی عرضه می داشتند.
لذا به کاهنان غیبگوی عبادتگاه ،پوتیا و اوراکل می گفتند.
در واقع پوتیاها در معبد دلفی تکنیک هایی را برای تصمیم گیری و حل
مسئله در موقعیت های ابهامی به کار می بردند.
اهالی آتن برای این امر فاخر قربانی ها و هدایای گران بهایی را در نظر
می گرفتند .لذا با گذر زمان احیای تجارت در معبد دلفی آغاز شد و این معبد
به انبار بزرگی از هدایای گران بها ،طال و جواهرات تبدیل شد.
عالوه براین ،دلفی محل برگزاری دومین بازی مهم یونان به نام پیتیان
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معرفی و تاریخچه موزه جنگ یا خانه تیمورتاش

داخل حیاط موزه ،نهال ها و درختان متعددی وجود دارد که بیانگر دوستی
ایرانیان با جمهوری آذربایجان ،عراق ،ایتالیا ،عمان و پاکستان است.
در طبقه ی اول عمارت ادوات جنگی و سالح های دوره ی صفوی ،قاجار
و پهلوی وجود دارد .اکثر این سالح ها ساخت کشور های انگلستان ،آلمان،
ایتالیا و شوروی هستند.
الزم به ذکر است در طبقه اول از دوربین های جنگی ،هفت تیر ،باروت دان،
ذره بین نقشه خوانی ،مسلسل و کلت نگهداری می شود.
طراحی طبقه دوم عمارت بسیار باشکوه تر از طبقه اول است .در سقف این
طبقه از هنر آینه کاری به صورت اشکال ظریف بهره گرفته شده است.
همچنین تصاویری از شهدای انقالب بر روی دیوار های عمارت به نمایش
گذاشته شده اند.
عالوه براین ،زیرزمینی در عمارت به عنوان مکانی برای آب انبار و کافه ای
کوچک در نظر گرفته شده است.
موزه ی جنگ تهران در  25مهر سال  1383به شماره ی  11197در لیست
آثار ملی ایران ثبت شد.

آثار و اشیا موجود در موزه جنگ
• ساعت های خورشیدی
• مین ضد خودرو
• مسلسل یوزی اسرائیل
• اسلحه ماکاروف روسی
• اسلحه کلت شاه کش
• چاقو و قمه مربوط به دوره صفویی و قاجار
• سالح های آمریکایی
• اسلحه والتر
• سالح های سرد و گرم
• سالح های مورد استفاده در جشن های  2500ساله شاهنشاهی
• موشک زن RPG
• توپ انداز ،هدیه ای از جانب امپراطوری روس
• تندیس شهید منصور ستاری ،عباس بابایی و ابراهیم همتی

آشنایی با تاریخچه و رازهای معبد دلفی در یونان

بوده است.
بنای معبد دلفی
معبد دلفی بر روی دامنه ی کوه پارناسوس در ده کیلومتری خلیج
کورینت قرار دارد .این معبد توسط پادشاه الپیتس به سبب کشته شدن

دختر و دامادش تخریب شد.
هم اکنون تنها جزئیاتی از بنای گذشته برجای مانده است .بنای اصلی
معبد دلفی در باالی تراسی قرار داشت و توسط دیوار چند ضلعی احاطه
شده بود.
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• عکس هایی از نیروهای شهربانی ،ارتش و افراد نظامی گذشته
زمان مناسب برای بازدید از موزه جنگ
موزه جنگ در استان تهران قرار دارد .وضعیت آب و هوایی تهران
کوهستانی است لذا اگر برای بازدید از موزه ی جنگ خواستار سفر به
تهران هستید ،مناسب ترین فصل برای گردشگری بهار است.
در فصل بهار درختان و نهال های دوستی که در محوطه ی حیاط عمارت
کاشته شده اند ،سرسبز می شوند و آب و هوای ساختمان را عالوه بر
زیبایی ،مطبوع می سازند.
مکان های جذاب و دیدنی در اطراف موزه جنگ
مقبره ی صور اسرافیل
جهانگیر صور اسرافیل ،روزنامه نگاری سیاسی در عصر مشروطه بود .وی
در مدرسه ی دارالفنون تحصیالت خود را ادامه داد و در زمینه ی سیاست
از اطالعات مفیدی برخوردار بود.
صور اسرافیل در انجمن باغ مکیده عضو شد و پس از تالش های بی وقفه
توانست روزنامه ای به نام صور اسرافیل تاسیس کند.
سرانجام جهانگیر صور اسرافیل مانند دیگر مشروطه خواهان توسط دولت
استبدادی اعدام شد.
موزه ی آبگینه
در دوره ی قاجار عمارتی باشکوه به دستور احمد قوام ملقب به قوام السلطنه
بنا شد .طراحی این عمارت توسط استاد محمد معمارباشی با توجه به
معماری ادوار گذشته ساخته شد.
احمد قوام در این عمارت به مدت  30سال زندگی کرد .پس از او پسر
قوام السطنه عمارت را به سفارت مصر فروخت .این عمارت در سال های
اخیر به موزه ی آبگینه تبدیل شد.
در موزه ی آبگینه انواع ظروف زرین فام دوره ی سلجوقی قرار دارد .عالوه
براین در قسمت تاالر سمعی و بصری اسکلتی وجود دارد که نماد انسان ها،
وسایل و زیور آالت گذشته می باشد.
مقبره ی ملک المتکلمین
یکی دیگر از اندرزگویان مشروطه خواه ،حاج میرزا نصراهلل ملک المتکلمین
بود .این شخصیت برجسته پس از به توپ بستن مجلس دستگیر شد و در
مقابل محمد علی شاه قاجار به طرز فجیعی به قتل رسید.
آرامگاه ملک المتکلمین در جوار مقبره ی صور اسرافیل میدان حسن آباد
قرار دارد.
عمارت ارباب رستم گیو
در حوالی موزه جنگ تهران عمارتی به نام ارباب رستم گیو قرار دارد .این
عمارت متعلق به نماینده ی مجلس و زرتشتی ها در دوره ی پهلوی بوده
است.
رستم گیو شخصیتی خیر و نیکوکار بوده است که در دوران حیات خود،
چندین ساختمان مسکونی برای افراد نیازمند احداث کرد.
در سال  1378عمارت ارباب رستم گیو در لیست آثار ملی ایران قرار گرفت
و اکنون در اختیار دانشگاه تهران می باشد.
مسیر دسترسی به موزه جنگ
آدرس :استان تهران -خیابان کارگر جنوبی -محله حر -میدان پاستور-
رو به روی مترو میدان حر -دانشگاه جنگ (باغشاه سابق) -موزه ی جنگ

اهالی آتن در ساخت این بنا از سنگ های مرمر جزیره ی پاروس بهره
گرفتند .آن ها در این مکان نذری های خود را پیشکش آپولو می کردند.
همچنین دو محراب آتنا و آپولون را به وسیله ی ستون هایی باریک و
کوچک تعبیه کرده بودند.
در قرن چهارم تغییراتی در شکل ظاهری معبد اعمال شد .در طی این
تغییرات تئاتری به گنجایش  5000نفره برای تماشای مسابقات موسیقی
در بازی «پایثین» ساخته شد .الزم به ذکر است این بازی از سال  590قبل
از میالد در این منطقه برگزار می شد.
این استادیوم تاریخی در باالترین قسمت محوطه ی معبد قرار دارد لذا
چشم انداز بی نظیری از کل مجموعه را در مقابل دیدگان قرار می دهد.
امروزه بازدید کنندگان از معبد دلفی به جهت بازدید از عبادتگاه مقدس و
محراب مجموعه ی آپولو ،مجسمه ی برجسته و برنز ارابه ران و سالن تئاتر
آکوستیک دیدن می کنند.
روایتی به یادماندنی در معبد دلفی
سقراط یکی از دانشمندان و فالسفه در قرن پنجم بوده است .این
شخصیت برجسته ی یونانی کتابی با مضمون دانش های خود به نگارش
در نیاورده است و تنها یکی از شاگردان او به نام “افالطون” کتاب هایی بر
اساس دانش های سقراط نوشته است.
آتنی های یونان باستان معبدی به نام معبد دلفی داشتند که معتقد بودند
خدای این پرستگاه ،آپولون ،قادر به پیش بینی آینده است.
بر سر در ورودی این معبد جمله ی “خودت را بشناس!“ حکاکی شده
است.
براساس روایت ها روزی یکی از دوستان سقراط به معبد دلفی رفت و
پرسید داناترین شخص در میان اهالی آتن کیست؟
آپولون در جواب او پاسخ داد :سقراط
سقراط با شنیدن این خبر روانه ی بیرون از شهر شد و به دنبال فردی
دانا در میان مردم گشت.
او معتقد بود کسی که داناست با وجود علم فراوانی که دارد هیچ گاه
اظهار دانایی نمی کند ،وی با جست و جوی فراوان جوابی برای سئوال خود
نیافت .لذا به راست گویی معبد دلفی پی برد.
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فوت  ۲۱۳بیمار کووید ۱۹در کشور
شناسایی  ۲۷۳۷۹بیمار جدید

بنابر اعالم روابط عمومی   وزارت بهداشت طی
 ۲۴ساعت در کشور متاســفانه  ۲۱۳بیمار مبتال
بــه کووید ۱۹جان خود را به دلیل این بیماری از
دست دادند و با این حساب مجموع جان  باختگان
این بیماری به  ۸۷هزار و  ۸۳۷نفر رسید.

به گزارش ایســنا ،بنابر اعــام مرکز روابط
عمومی   و اطالع رســانی وزارت بهداشت ،از روز
سه شــنبه تا دیروز  ۳۰تیرماه  ۱۴۰۰و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۲۷ ،هزار و  ۳۷۹بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی که

دو هزار و  ۷۵۵نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون
و  ۶۰۳هزار و  ۵۲۷نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۲۱۳ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جــان باختگان این بیماری بــه  ۸۷هزار و ۸۳۷
نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون ســه میلیون  ۱۸۵هزار
و  ۹۴۶نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
چهار هــزار و  ۵۱۸نفر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش   هــای مراقبت   هــای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۲۵میلیون و  ۲۶۲هزار و  ۳۴۹آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۲۳۲شــهر کشور در وضعیت
قرمز ۱۱۷ ،شهر در وضعیت نارنجی ۹۹ ،شهر در
وضعیت زرد قرار دارند.

عامالن آتشسوزی در ارتفاعات فیجان ارسنجان دستگیر شدند

ایرنــا :رییس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری
شهرســتان ارســنجان گفت ۲ :نفر از افرادی که
در زمان آتش ســوزی در ارتفاعات فیجان حضور
داشــتند توســط ماموران این اداره شناسایی و به
مراجع قضایی معرفی شدند.
به گــزارش سهشــنبه ایرنا از روابــط عمومی
   ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان فارس،
حسن خسروانیان بیان کرد :پس از انجام تحقیقات
و بررســی   های میدانی کارشناس حقوقی این اداره
و دادســرای عمومی   و انقالب شهرستان ارسنجان
عامالن اصلی آتش سوزی شناسایی و تحت پیگرد
قانونی قرار گرفتنــد و در حال حاضر به جرم خود

اعتراف کرده و بازداشت شدند.
وی با اشــاره به بررسی   های بیشــتر پرونده و
پیگردهای قانونی و قضایــی افزود :درحال حاضر
مطابق ماده  ۴۷قانون حفاظــت و بهره برداری از
جنگل  ها و مراتع کشــور ،مجازات  ۱۰سال حبس
و پرداخت غرامت نقدی ناشــی از سوختن عمدی
درختان و پوشــش گیاهی جنگلــی در انتظار این
متهم است.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
ارســنجان از مردم و به ویژه افراد محلی خواست
تا در صورت مشــاهده هرگونه موارد مشکوک در
عرصه   های منابع طبیعی مراتب را از طریق شماره

تلفن رایــگان و شــبانه روزی  ۱۵۰۴یگان امداد
جنگل و مرتع اطالع دهند.
آتش ســوزی در طبیعت و ارتفاعــات فیجان
ارسنجان که از ساعت  ۲۰مورخ  ۲۱خردادماه ۱۴۰۰
آغاز شده بود با وجود وزش باد ،کوهستانی و صعب
العبور بودن منطقه و وجود پوشش گیاهی ،سرانجام
با تــاش کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان و نیروهای هنگ امدادطبیعت ارسنجان
و حضور مردم پس از گذشــت چهار ساعت کنترل
و مهار شد.
گفتنی اســت شهرستان ارســنجان  ۳۳هزار
هکتار اراضی جنگلی را در خود جای داده است.

بین الملل

بارندگی بیسابقه در مرکز چین هزاران نفر را
آواره کرد

بارندگی بسیار شــدید باعث جاری شدن سیل در بخش   هایی از مرکز
چین شــده ،مردم را وادار به ترک خانه   ها کرده و جاده   ها و ایســتگاه   های
حمل و نقل را زیر آب برده است.
به گزارش ایســنا ،در پی این بارندگی بی سابقه بیش از  ۱۰هزار نفر در
استان هِنان به پناهگاه   ها منتقل شده اند .مقام   ها تایید کرده اند که از زمان
شروع سیل ،حداقل  ۱۲نفر در شهر ِژنگژو جان باخته اند.
بیش از  ۱۲شهر دستخوش بارندگی و سیل قرار گرفته اند به طوری که
بسیاری از جاده   ها زیر آب رفته و پروازها لغو شده است.
اســتان هنان که  ۹۴میلیون نفر جمعیت دارد شدیدترین هشدار ممکن
آب و هوایی  -آژیر قرمز  -را صادر کرده است.
همچنین نگرانی   هایی هست که سدی در این استان بعد از آسیب دیدن
در توفان   های اخیر بشکند.
مقام   ها گفتند که یک شــکاف  ۲۰متری در این ســد در شهر لویانگ
پدیدار شــده است .سربازان در ناحیه مســتقر شده اند و ارتش در بیانیه  ای
گفت که سد هر لحظه ممکن است در هم بشکند.
انتظار می   رود بارندگی ســیل آسا در  ۲۴ساعت آینده در آنجا ادامه پیدا
کند .عوامل زیادی در جاری شــدن ســیل نقش دارند اما با گرمتر شــدن
زمین به دلیل تغییر اقلیم ،وقوع بارندگی   های فوق العاده شــدید محتمل تر
شده است.
به گزارش بی بی ســی ،ژاپن و آلمان هم اخیرا در معرض ســیل   های
کم ســابقه یا بی ســابقه بوده اند و کانــادا با اختالف حــدودا پنج درجه
سانتیگراد ،رکورد گرما را ثبت کرده است.

خطر شیوع ویروس کرونا
در ایالتهای سیلزده آلمان

مســئوالن ایالتهای سیل زده در آلمان نسبت به احتمال شیوع کرونا
در این ایالتها ابراز نگرانی کردهاند.
به گزارش ایســنا ،تالش برای کمک به ســیل زدگان در غرب آلمان
آغاز شده و گفته میشــود که امدادگران به علت نوع فعالیتشان ،قادر به
رعایت فاصله و پروتکلهای بهداشتی نیستند و همین موضوع خطر شیوع
گستردهتر کرونا را در پی دارد.
از ســوی دیگر ،شماری از ســاکنان این مناطق به اقامتگاههای موقت
منتقل شده و خطر شــیوع کرونا در این مراکز نیز باعث نگرانی مسئوالن
هر دو ایالت شده است.
مسئوالن امور بهداشت و درمان این دو ایالت برای مقابله با خطر شیوع
گستردهتر ویروس کرونا در این مناطق تمهیداتی پیشبینی کردهاند.
از آن جمله اتوبوسهایی به این مناطق اعزام شــدهاند و شهروندان این
دو ایالت میتوانند خارج از نوبت در مقابل ویروس کرونا واکسینه شوند.
افزون بر آن ،کیتهای تســت ســریع کرونا نیز در بیــن امدادگران و
همچنین ســاکنان این مناطق توزیع شــده اســت .همچنیــن گزارش ها
حاکی اســت بســیاری از نیروهای امدادی پیش از اعــزام به این مناطق
واکسینه شدهاند.
بنابر گــزارش دویچه وله ،آنگال مرکل ،صدراعظــم آلمان نیز به دیدار
خود از مناطق ســیلزده غرب این کشور ادامه داده و به ساکنان دو ایالت
نوردراین وستفالن و راینالند فالتس وعده کمک مالی داده است.

انفجار کارخانهای در هونان چین

در پی جاری شدن سیل ،کارخانه آلومینیوم در استان هونان در اثر ورود
آب به یکی از مخازنش دچار انفجار شد.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری
رویترز ،در پی وقوع ســیل در چین انفجار مهیبی در کارخانه آلومینیوم در
استان هونان رخ داد.
در پی ورود آب سیل به مخزن آلیاژ با محلول دمای باال ،انفجار مهیبی
در این کارخانه به وقوع پیوست.
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کشف  125فقره انواع سرقت درکازرون

فرمانــده انتظامــی   کازرون از اجرای طــرح ارتقاء امنیــت اجتماعی و
دستگیری  49سارق و کشف  125فقره انواع سرقت در یک ماه گذشته در
این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ اسماعیل زراعتیان،
در این خصوص ،اظهار داشــت :در راستاي برقراري نظم و امنيت جامعه و
افزایش رضایتمندی شهروندان ،طرح عملیاتی مبارزه با سارقان و پیشگیری
از وقوع سرقت ،طی یک ماه گذشته در شهرستان کازرون اجرا گردید.
وی افزود :اجرای این طرح در ســطح شهرســتان نتایج خوبی به دنبال
داشت که در این خصوص می   توان به دستگیری  49نفر سارق و کشف 125
فقره انواع ســرقت از قبیل سرقت منزل ،اماکن خصوصی و دولتی ،خودرو
و قطعات خودرو ،موتورســکلت ،مغازه ،کابل و ســیم برق و  ...اشاره کرد.
ســرهنگ زراعتیان بــا بیان اینکه متهمان جهت انجــام مراحل قانونی
بــه مراجــع قضایی معرفی شــدند ،خاطرنشــان کرد :برخــورد قانونی با
برهم زنندگان امنیت و آســایش مردم از وظایــف ذاتی پلیس و از حقوق
شهروندی است که به جد پیگیری می   شود.

توقیف قهوههای غیربهداشتی در شیراز

ایســنا :مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس از کشــف و ضبط قهوههای
غیربهداشتی در یک منزل مسکونی واقع در شهر شیراز خبر داد.
غالمرضا ســاالری اظهار کرد :با دریافت اطالعاتی مبنی بر بسته بندی
غیرمجاز قهوه در یک منزل مســکونی واقع در شهر شیراز ،ماموران نیروی
انتظامی   با اخذ مجوز قضایی وارد این منزل شدند.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومــی   اداره کل تعزیرات حکومتی
فارس ،او اضافه کرد :در بررســیهای اولیه مشاهده شد که در این منزل،
انواع قهوه در شــرایط بســیار غیربهداشتی بســته بندی و در بازار عرضه
میشود که با بازداشت فرد متخلف ،پروندهای در این خصوص در تعزیرات
حکومتی استان تشکیل شد.
ساالری خاطرنشــان کرد :طبق نظر کارشناســان بهداشت ،قهوههای
بســته بندی شده بخاطر شرایط بد محل بسته بندی ،غیربهداشتی بوده که
با محرز شــدن تخلف ،شعبه رسیدگی کننده حکم به ضبط همه قهوههای
مکشوفه و دستگاههای مرتبط با آن صادر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس از شــهروندان تقاضا کرد تا تخلفات
بهداشــتی را به دانشگاه علوم پزشــکی اطالع داده تا موارد تخلف توسط
کارشناسان بررسی و در صورت احراز با متخلفان برخورد تعزیراتی شود.

کشف  ۱۱۰تن نهاده دامی   احتکار شده در آباده

بنا به اعالم مقامات محلی ،سطح آب رودخانه نزدیک واحد آلیاژ از سطح
هشدار دهنده فراتر رفته و دیوار کارخانه را در حدود ساعت  ۴صبح به وقت
محلی فرو ریخت.
بامداد دیروز یک ســد نزدیک شــهر «ژنگجو» در مرکز استان هونان
چین به علت وقوع ســیل متالشی شــد .این فروپاشی پس از آن صورت
گرفت که این سد به دلیل توفان و سیل سنگین اخیر که چند کشته داشت،
به شدت آسیب دیده بود.
پیش از فروپاشــی سد ،ارتش چین به ســاکنان محلی هشدار داده بود
که هر لحظه امکان فروپاشــی ســد وجود دارد .پیشــتر رسانههای محلی
گزارش داده بودند ارتش چین ،حدود  ۲۰هزار نفر از نیروهای خود را برای
امدادرسانی و جلوگیری از فروپاشی سد به محل اعزام کرده است.
سیل سهمگین اخیر  ۱۲کشته به همراه داشته و حدود  ۱۰۰هزار نفر از
مردم این استان مجبور شدهاند تا محل اقامت خود را ترک کنند.

ایرنا :فرمانده انتظامی   آباده اعالم کرد ۱۱۰ :تن نهاده دامی   احتکار شده
از نوع جو به ارزش  ۶میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال در یکی از روستاهای این
شهرستان کشف شد.
ســرهنگ سید ابوالفضل مســعودی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد :در
قالب طرح برخورد با کاالی قاچاق و احتکار ،مأموران پلیس امنیت عمومی
  بــا همکاری نیروی مقاومت بســیج آباده با اقدامــات فنی و تخصصی از
احتکار نهادههای دامی   از نوع جو در  ۲انبار در یکی از روســتاهای اطراف
این شهرستان مطلع شدند.
وی افزود :ماموران بــا هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام
شدند و در بازدید از آن انبارها  ۱۱۰تن جو احتکار شده کشف کردند.
فرمانــده انتظامی   آباده بــا بیان اینکه ارزش این محموله احتکار شــده
برابر نظر کارشناسان ۶ ،میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال برآورد شده است ،بیان
کرد :در این خصوص یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

سریال آتش سوزیهای عراق به دیالی رسید

پایان قدرت نمایی در فضای مجازی

گزارشهای رسانهای از وقوع آتش ســوزی در نزدیکی بیمارستانی در
استان دیالی عراق حکایت دارد.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ،کانال تلگرامی   صابرین
نیوز از وقوع آتش ســوزی در حوالی بیمارستانی در استان دیالی عراق خبر
داد .بنابر این گزارش ،مجاورت بیمارســتان عمومی   بعقوبه در دیالی دچار
آتش سوزی شده است.
صابرین نیوز همچنین از وقــوع انفجار در منزل یکی از کارمندان اداره
جرائم استان دیالی خبر داد .جزئیات بیشتری از این دو حادثه در دست نیست.
عراق این روزها شاهد آتش سوزی   های گاه و بیگاه در نقاط مختلف خود
است که شدیدترین مورد آن مربوط به بیمارستانی در ناصریه در استان ذی
قار بود که دهها کشته بر جای گذاشت.
هفته گذشته منابع عراقی اعالم کردند بیمارستان الحسین واقع در شهر
ناصریه اســتان ذیقار این کشور دچار آتشسوزی بزرگی شد .بنابر اعالم
اداره بهداشت استان ذی قار عراق شمار کشتههای آتش سوزی بیمارستان
این اســتان واقع در جنوب عراق به  ۹۲تن رسید .همچنین در همان روز
منابع عراقی اعالم کرده بودند آتشسوزی بزرگی در چند طبقه از ساختمان
وزارت بهداشت در بغداد رخ داد.

 ۱کشته و چهار زخمی در یک تیراندازی در آمریکا

رســانههای آمریکایی خبر دادند که در نتیجه تیرانــدازی بامداد دیروز
چهارشــنبه به وقت محلی در شــهر «ادلفی» این کشور ،یک نفر کشته و
چهار تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،خشــونتهای مسلحانه در
آمریکا ادامه دارد و این بار در نتیجه تیراندازی در شــهر ادلفی ایالت مریلند
این کشور حداقل پنج نفر کشته و زخمی شدند.
منابع رسانهای محلی در شــهر ادلفی شهرستان «پرنس چارلز» ایالت
مریلند از وقوع یک تیراندازی مسلحانه در این ایالت آمریکا خبر دادند.
به گــزارش پایگاه خبری «فاکس  ،»۵مقامها در این شــهر آمریکایی
اعالم کردنــد که در نتیجه تبادل تیراندازی ســاعت  ۱۰دقیقه بامداد روز
چهارشنبه (به وقت محلی) یک نفر کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.
این رســانه آمریکایی خبر داد ،تیراندازی در خیابان «متزروت» در شهر
ادلفــی ایالت مریلند اتفاق افتاد اما مقامها و مســئوالن تحقیق درباره این
خشــونت مســلحانه و درباره اینکه چه چیزی منجر به این تیراندازی شده
است ،اطالعات کمی دادند و تحقیقات در این باره در جریان است.
مقامهای پلیس آمریکا اعالم کردند ،یک نفر در صحنه تیراندازی جانش
را از دســت داد اما چهار زخمی این خشونت مسلحانه با خطر جانی مواجه
نیستند و زنده میمانند.
رســانهها و پلیس آمریکا اشــارهای به نام فرد کشــته شده و زخمیها
نکردهانــد و هنــوز هیــچ کس در رابطــه با ایــن تیراندازی بازداشــت
نشده اســت.تیراندازیها در آمریکا و تلفات ناشی از آن واکنشهای مکرر
جــو بایدن رئیسجمهور این کشــور را در پی داشــته و او خشــونتهای
مسلحانه را مایه شرمساری بینالمللی آمریکا خوانده است.

فرمانده انتظامی   فســا از شناسایی و دستگیری کاربر اینستاگرامی   توسط
پلیس فتا آن شهرســتان خبر داد که با انتشــار کلیــپ در فضای مجازی،
قدرت نمایی و اوباشگری را ترویج می   کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ محمدهاشم قسام در
تشــریح این خبر اظهار داشت :طی رصد و پایش شبکه   های اجتماعی در
فضای مجازی ،کارشناسان پلیس فتا با صفحه ای در اینستاگرام مواجه شدند
که شخصی با اشتراک گذاشتن کلیپی ،قدرت نمایی و عربده کشی می   کرد.
این مقام انتظامی   افزود :با اقدامات تخصصی افســران پلیس فتا ،ادمين
صفحه مذکور را شناســایی و با دســتور قضایی به پلیس فتا احضار که در
بررسی انجام شده مشخص گردید وی سابقه شرارت و درگیری در فضای
حقیقی نیز دارد.
ســرهنگ قسام از انجام مراحل قانونی پرونده متهم در دادسرا و تحویل
وی به زندان گفت و خاطر نشان کرد :پلیس فتا با اشرافیت فضای مجازی
و رصد شــبکه   های اجتماعی ،در چهارچوب قوانیــن و مقررات با هرگونه
اعمال مجرمانه در این فضا برابر قانون برخورد خواهد کرد.

دستگيري  2سارق اماکن خصوصي و درون خودرو
در فیروزآباد

فرمانده انتظامي فیروزآباد از شناســايي و دســتگيري 2ســارق اماکن
خصوصي و درون خودرو با  17فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.
به گــزارش خبرنــگار پايگاه خبري پليس ،ســرهنگ مهــدی جوکار
در تشــريح اين خبــر گفت :در پي وقوع ســرقت از اماکــن خصوصي و
درون خودرو ،شناسايي و دستگيري سارق و يا سارقان در دستور کار پليس
آگاهي قرار گرفت.
وي افزود :با اقدامات پليســي و بررسي فني صحنه وقوع جرم ،ماموران
موفق به شناســايي  2سارق ســابقه دار شده و با هماهنگي قضايي آنان را
دستگير کردند.
فرمانده انتظامي فیروزآباد اظهار کرد :در تحقيقات انجام شــده ،متهمان
به  17فقره سرقت اماکن خصوصي و درون خودرو اعتراف کردند و پس از
تکميل پرونده روانه دادسرا شدند.

بارش و طغیان رودخانه در کازرون
 160رأس گوسفند را تلف کرد

فرمانده انتظامي شهرستان کازرون گفت :بارش فصلی و موسمی   باران
و طغیان رودخانه   ها باعث تلف شدن  160راس گوسفند در روستا   های تابع
شهرستان شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ اســماعیل زراعتیان
اظهار داشــت :برابر اعالم مرکز فوریت   های پلیســی  ۱۱۰مبنی بر وقوع
سيالب و طغیان رودخانه   ها و تلف شدن احشام در روستاهای تابع کازرون،
بالفاصله مأموران انتظامي براي بررسي موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود :مأموران با حضور در محل حادثه و بررسي   هاي اوليه مشاهده

كردند كه بر اثر شــدت بــاالی بارش باران و وقوع طغیــان رودخانه   ها،
 80رأس گوسفند تلف شدند.

توقیف محموله کارتخوان در کوار

فرمانده انتظامي كوار از کشف  500دستگاه کارتخوان خارجي قاچاق به
ارزش  10ميليارد در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علي بابايي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كــرد :ماموران یگان امداد كوار در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال هنگام
نظــارت بر خودروهاي عبوري در محورهــاي مواصالتي ،در يك عمليات
ضربتي به  2دســتگاه سواري پراید مشــکوک شدند و آنها را براي بررسي
بيشتر متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران انتظامي موفق شــدند در بازرسي از اين خودروها
 500دســتگاه کارتخوان خارجي قاچاق كه از مبادي غير قانوني وارد كشور
شده بود را كشف كنند.
فرمانده انتظامي شهرستان كوار با بيان اينكه كارشناسان ارزش محموله
كشــف شــده را  10ميليارد ريال برآورد كردهاند ،گفــت :در اين خصوص
يك نفر دستگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایی شد.

سارقان احشام اوز در خنج دستگير شدند

فرمانده انتظامي شهرســتان خنج از دستگيري سارقان احشام و کشف
احشام سرقتی خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس ،سرهنگ کرامت کریمی گفت :کارآگاهان
پلیــس آگاهی خنج حین گشــت زنی و نظارت برمحورهــای مواصالتی
شهرستان به  3دســتگاه پژو  405مشکوک شدند و برای بررسی خودروها
دستور ایست صادر کردند.
وی تصریــح کــرد :رانندگان خودروهای یاد شــده به دســتور پلیس
بــی توجهی کرده و اقدام به فرار کردند که پس از طی مســافتی مامورین
با رعایت قانون بکارگیری ســاح خودروهای مذکور را متوقف و  25راس
احشام سرقتی از آنان کشف گرديد.
وي با بيان اينكه برابر نظر كارشناســان ارزش ريالي احشام كشف شده
 2ميليارد ريال مي باشد ،گفت :در اين راستا ماموران پس از انجام تحقيقات
متوجه شدند که اين احشام از شهرستان اوز سرقت شده است.
فرمانده انتظامي شهرستان خنج گفت :ماموران پليس آگاهي با تحقيقات
فني و پليسي از سارقان 5 ،فقره سرقت دیگر نیز که توسط آنان انجام شده
بوده را کشــف کردند و برای بررسی بیشتر ســارقان در اختیار پلیس قرار
گرفتند و تالش براي دستگيري مالخرها ادامه دارد.

دستگيري  33سارق نتيجه طرح ارتقا امنيت
اجتماعي در اقليد

فرمانــده انتظامي اقليد از اجراي طرح ارتقــاء امنيت اجتماعي با هدف
افزايش احســاس امنيت در بين شهروندان و تنگ کردن عرصه بر سارقان
خبر داد.
ســرهنگ مراد صارمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
داشــت :در اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي طي یک ماه گذشته با تالش
و کوشــش شبانه روزي ماموران و تعقيب و مراقبتهاي ويژه و بهرهمندي
از روش  هاي نوين کشــف جرم ،ماموران موفق شــدند  33نفر ســارق را
دستگير كنند.
وي در ادامه افزود :متهمان در بازجويي اوليه به  46فقره انواع ســرقت
از نوع منزل ،اماکن خصوصي ،موتورســيکلت ،درون خودرو ،احشــام و ...
اقرار كردند.

کشف مواد مخدر جاسازی شده در الستیک
موتورسیکلت

فرمانده انتظامی   الرســتان گفت :ماموران اين فرماندهي موفق شدند
در بازرسي از الستيكهاي يك دســتگاه موتورسيكلت  10کیلو و 500
گرم مواد مخدر از نوع تریاک كشف كنند.
ســرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنــگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :در راســتای اقدامات مبارزهای با عناصر اصلی قاچاق مواد
مخدر ،مأموران انتظامی   الرستان هنگام نظارت بر وسايط نقليه عبوری به
یک دســتگاه موتورسیکلت مشکوک شــدند و آن را برای بررسی بیشتر
متوقف كردند
وی افــزود :مامــوران انتظامــي موفق شــدند در بازرســی از این
موتورســيكلت  10كيلو و  500گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز
ماهرانهای در الســتیکهای جلو و عقب جاسازی شده بود کشف کنند
و در این خصوص راكب دســتگیر و براي انجــام مراحل قانوني تحويل
مراجع قضایي شد.

سرقت پژو در بروجن و کشف در سپيدان

فرمانده انتظامي ســپيدان از کشف يک دستگاه خودرو سرقتي در اين
شهرستان خبر داد.
سرهنگ احمد فداکار در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :ماموران انتظامي سپيدان هنگام گشت زني در محورهاي مواصالتي
منتهي به اين شهرستان به يک سواري پژو  405كه به صورت بالصاحب
در كنار خيابان رها شده بود مشکوک شدند.
وي تصريح کرد :ماموران انتظامي در اســتعالم اوليه از سامانه پليس
آگاهي مطلع شدند كه وسيله نقليه سابقه سرقت از شهر بروجن را دارد.
فرمانده انتظامي ســپيدان با اشــاره به اينکه تالش براي شناســایی
و دستگيري ســارقان ادامه دارد ،گفت :شــهروندان توصيههاي ايمني
پليــس را جــدي گرفته و هرگونه موارد مشــکوک را به ســامانه 110
گزارش دهند.

كشف  22راس گوساله قاچاق در ممسنی

فرمانده انتظامي ممســنی گفت :با توقيف يک دستگاه کاميون در اين
شهرســتان 22 ،رأس گوســاله قاچاق و فاقد مجوز بــه ارزش  3ميليارد و
 300ميليون ريال كشف شد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،سرهنگ محمد نیکبخت گفت:
مأموران پاســگاه فهلیان اين شهرســتان هنگام گشت زني در محورهاي
مواصالتي ،به يك دســتگاه کاميون حامل احشام مشکوک شدند و آن را
براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
ســرهنگ نیکبخت با بيان اينكه در بازرســي از اين کاميون 22 ،راس
گوساله قاچاق و بدون مجوز بهداشتي كشف شد ،گفت :كارشناسان ارزش
آن را  3ميليارد و  300ميليون ريال برآورد كردهاند.
فرمانده انتظامي ممسنی افزود :در اين راستا يک نفر دستگير و به همراه
محموله احشام قاچاق به دامپزشکي معرفي شد.
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رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اعالم کرد؛

قیمت نفت خام به زیر  ۷۰دالر سقوط کرد

ظرفیت تجارت  ۶۰میلیارد دالری ساالنه بین ایران و چین
ایرنا :رییــس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و
چیــن با بیان اینکه تجارت با این کشــور هیچگاه
تحت تاثیر شــرایط سیاســی نبوده اســت ،گفت:
ظرفیت تجارت ساالنه دو کشور تا قبل ازتحریمها
در حــدود  ۶۰میلیــارد دالر بــود و با برداشــته
شــدن محدودیتها ،رســیدن به این ارقام بسیار
راحت است.
به گزارش ایرنا ،تجارت کاالیی با جهان یکی از
مهمترین چالش های کشــور بعــد از انقالب بوده
تا وابســتگی به نفت کاهش پیدا کنــد و با ایجاد
یک فضــای رقابتــی ،تولید افزایــش و صادرات
کاالیی به جهان گسترش یابد.
در ایــن میان برخی از کشــورها به طور مداوم
خریــدار کاالهای ایرانی بودهانــد و در دهه های
گذشــته با کمی تغییر در رده های نخست تجارت
با کشور قرار گرفته اند .این مقاصد صادراتی ،اقالم
مورد نیاز کشور را تامین و در ازای آن محصوالت
ایرانی را خریداری می کنند.
چین به عنوان یکی از پیشــروترین اقتصادهای
دنیا ،یکی از اصلی ترین کشورهایی است که طی
چهار دهه گذشته روابط تجاری و اقتصادی خود را
با ایران حفظ کرده و در  ۱۰ســال گذشته در صدر
لیست مبادالت ایران قرار داشته است.
«مجیدرضا حریــری» رییس اتــاق بازرگانی
مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۶
ظرفیت  ۱۰ســاله تجارت دو کشــور  ۶۰۰میلیارد

دالر اعــام شــد ،تصریــح کرد :بر این اســاس
دو کشــور توان صادرات و واردات ســاالنه حدود
 ۶۰میلیارد دالر را با یکدیگر دارند.
وی با بیان اینکه تجارت دو کشــور  ۵۱میلیارد
و  ۸۰۰میلیــون دالر را تجربه کرده اســت ،اظهار
داشت :در صورت کاهش تحریم ها و برداشته شدن
موانع تجاری ،دســتیابی به این ارقام برای ایران و
چین بسیار راحت است.
حریــری در خصــوص کاهش تجــارت ایران
و چیــن در بهار ســال جاری ،خاطرنشــان کرد:

ارزیابــی واردات و صادرات با یک کشــور باید در
طول یکسال بررسی شود زیرا تغییر در قیمت های
جهانی روزانه و ماهانه برخی کاالها ،موجب نوسان
آمارها می شود.
وی با بیــان اینکه پتروشــیمی و محصوالت
معدنی قیمت جهانی دارد ،تاکید کرد :در بازه های
زمانی کاهش قیمت در ارزش تجاری دو کشــور
تاثیــر گذار اســت اما در ماه های بعــد نیز امکان
افزایش قیمت و رشد آمار نیز وجود دارد.
رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایــران و چین

با بیان اینکه تجارت این دو کشور تحت تاثیر تغییرات
در دولت و شرایط سیاسی نیست ،خاطرنشان کرد:
در تمام ســال هــای گذشــته واردات و صادرات
ایــران و چین رو به افزایش بــوده و در یک دهه
گذشــته پکن با وجود تمام مشــکالت ،به عنوان
شریک نخست تجاری با کشور قرار داشته است.
وی با تاکید بر اینکــه روابط ایران و چین پایه
اقتصادی دارد نه سیاسی ،اظهار داشت :در صورت
برداشته شدن تحریم ها که بزرگترین مانع تجاری
با این کشور محسوب می شود می توانیم بار دیگر
ارزش مبــادالت اقتصــادی دو کشــور را به طور
چشمگیری افزایش دهیم.
به گزارش ایرنا ،براساس اعالم گمرک مجموع
تجارت خارجی ایران در بهار سالجاری  ۳۸میلیون و
 ۴۰۰هزار تن کاال به ارزش  ۲۰میلیارد و  ۹۰۰میلیون
دالر بوده اســت که  ۳۰میلیون تن کاال به ارزش
 ۱۰میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر از گمرکات کشــور
به نقاط مختلف جهان صادر و هشت میلیون و ۴۰۰
هزار تــن کاال به ارزش  ۱۰میلیارد و  ۲۰۰میلیون
دالر وارد کشور شد.
در این دوره زمانی هفــت میلیون و  ۱۰۰هزار
تــن کاال به ارزش ســه میلیــارد و  ۱۰۰میلیون
دالر به چیــن در جایگاه نخســت صادراتی قرار
گرفت و بــا  ۶۸۳هزار تن بــه ارزش  ۲میلیارد و
 ۲۰۰میلیون دالر جایــگاه دوم واردات به ایران را
از آن خود کرد.

رئیس انجمن برنج مطرح کرد:

سرانه مصرف برنج هر ایرانی ،ساالنه  ۳۶کیلوگرم
ایرنــا :رئیس انجمــن برنج با اشــاره به روند
کاهشــی مصرف ســرانه برنج در کشــور گفت:
میانگین مصرف سرانه برنج در ایران ساالنه  ۳۶تا
 ۳۶.۵کیلوگرم است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از اتاق بازرگانی
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران« ،جمیل علیزاده
شــایق» در نشست کمیســیون بازرگانی داخلی
اتاق ایران با موضوع بررســی مسائل و مشکالت
حوزه برنج کشــور ،با با بیــان اینکه بحث میزان
مصرف ســرانه از ســالها پیش طرح شده است،
افزود :اعداد  ۳۶تا  ۳۶.۵کیلوگرم تعیین شده برای
مصرف ســرانه برنج در ایران با توجــه به تغییر
الگــوی تغذیه افراد و رغبت کمتر جوانان به برنج

و کاهش قدرت خرید این ارقام کاهشی شده و به
اعداد فعلی رسیده است.
رئیس انجمن برنج با ابراز مخالفت نســبت به
واگذاری مســوولیت تنظیم بازار به وزارت جهاد
کشــاورزی ،گفت :این وزارتخانه اگر هم مسوول
تولید و واردات باشــد ،نمیتواند کاری انجام دهد
چراکــه در تنظیم بازار ،تصمیمگیری در خصوص
اینکه چه کســی کار را انجــام دهد ،چندان مهم
نیست بلکه مهم اجماع روی نحوه انجام آن است.
وی بــا تأکید بر بحث تعرفــه گمرکی واردات
برنج و تخصیص آن به هزینههای زیربنایی حوزه
برنج گفت :اگر از ســال  ۶۲که ما این پیشنهاد را
ارائه دادیم ،به آن عمل میکردند ،ســالها پیش

همه اراضی شمال تجهیز و یکپارچهسازی میشد
و بهرهوری و میزان تولید محصول برنج در کشور
افزایش مییافت.
علیــزاده شــایق ،تمرکز بر آبخــوانداری در
مناطق شــمالی کشــور و حفــظ آب ،نظارت بر
کیفیت برنج توزیع شــده در داخل و حفظ اصالت
برنج داخلی و بیدار شدن سیستم نظارتی را ازجمله
نیازهای حوزه برنج کشــور عنــوان کرد که باید
پیگیری شود.
به گزارش ایرنا ،مدیــرکل دفتر امور غالت و
محصوالت اساســی معاونت امور زراعت وزارت
جهاد کشاورزی چندی پیش درباره سطح زیرکشت
برنج در استانهای مختلف کشور گفت :گیالن با

پاسکاری واردات موز
 ۳۰۰۰تن بالتکلیف ماند

بعد از آنکه معاون گمرک ایران از وزارت صمت خواســت تا تکلیف واردات موز و شــرط ورود در قبال صادرات
سیب را مشخص کند ،این وزارتخانه با بیان برخی توضیحات به نوعی گفته که در حال حاضر تاکیدی بر این شرط
نداردولی باید بخشهای دیگر از جمله وزارت کشــاورزی در این رابطه تعیین تکلیف کند ،جریانی که نحوه واردات
این کاال و حجم باالی رسیده به گمرک را بالتکلیف گذاشته است.
به گزارش ایســنا ،ماجرای واردات موز از سال گذشته پیچیده شــد؛ زمانی که تاکید بر این بود واردات این کاال
ممنوع و ثبت سفارش و تامین ارز آن صورت نگیرد و تنها شرط واردات آن در مقابل صادرات سیب تعیین شد.
انحراف واردات موز و استعالم گمرک از صمت
در اواخر ســال گذشــته با به هم ریختن بازار موز و افزایــش قیمت آن تا حدود  ۷۰هــزار تومان و بالتکلیفی
کانتینرهای که به گمرک می رسیدند ،گمرک ایران اعالم کرد که واردات این کاال آزاد شده است و با تصویب ستاد
تنظیم بازار قرار شد تا هر نوع واردات موز صرفا در قبال صادرات سیب انجام شود ،اما طی روزهای اخیر نامه معاون
فنی گمرک به وزارت صمت نشان داد که با وجود شرط تعیین شده برای واردات موز ،ناهماهنگی هایی در این رابطه
وجود داشته و واردات با تایید ثبت سفارش از سوی وزارت صمت و تامین منشأ ارز از بانک مرکزی در حالی صورت
میگیرد که صادرات ســیب در قبال این واردات صورت نگرفته اســت و این موضوع موجب ابهاماتی برای گمرک
در ترخیــص کاال بود ،از این رو معاون فنی گمرک از معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت خواســته بود تا موضوع
را پیگیری و تکلیف آن را مشخص کند و اگر قرار است که این شرط رعایت نشود مصوبه مربوطه اصالح شود.
صمت مخالف واردات موز بدون صادرات سیب نیست
پیگیری آخرین وضعیت جریان واردات موز نشان می دهد که آنچه اخیرا معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در
پاسخ به استعالم گمرک اعالم کرده باز هم تکلیف را به طور واضح مشخص نکرده است اما به نوعی گفته که این
معاونت منعی برای واردات موز بدون صادرات سیب ندارد.
قبادی در مکاتبه خود با ارونقی اعالم کرده که در زمانی که مصوبه ستاد تنظیم بازار در  ۲۴دی ماه  ۱۳۹۹صادر
شــد در راستای تشویق صادرات ســیب و از سویی تنظیم بازار موز در پایان سال بوده که این تصمیم هم در نهایت
موجب افزایش صادرات سیب و تعدیل بازار موز شده است.
وی گفته که در حال حاضر زمان عرضه ســیب درختی ســپری شــده و از این مصوبه هم گذشته است .بنابراین
فرآیند تجارت صادرات ســیب درختی و واردات موز باید مطابق مقررات جاری صادرات و وارداتی که از ســوی دفتر
مقررات صادرات و واردات وزارت صمت تعیین شده ،باشد.
از وزارت جهاد کسب تکلیف کنید
اعالم معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت مبنی بر اینکه از نظر این معاونت واردات موز با مکانیزمها و مقررات
ابالغی صادرات و واردات بالمانع است ،به عبارتی نشان می دهد که از نظر آنها بدون صادرات سیب نیز امکان واردات
موز وجود دارد .با این حال قبادی از گمرک خواسته که باز در این رابطه از وزارت جهاد کشاورزی کسب تکلیف کند.
 ۳۰۰۰تن موز به گمرک رسیده و یا در راه است ولی تکلیف ندارد
این بالتکلیفی در شرایطی وجود دارد که معاون فنی گمرک ایران میگوید در حال حاضر بیش از  ۳۰۰۰تن موز
که در گمرکات وجود دارد و یا در حال رســیدن به گمرک اســت وضعیت مشخصی ندارد چرا که در مقابل ورود آن
صادراتی انجام نشده است.
به گفته وی با این وجود چون ثبت ســفارش دارند و منشــا ارزش آن تایید شده و از تخفیف استفاده نکرده اند ،
گمرک نسبت به ترخیص کاال جهت ممانعت از فسادپذیری کاال اقدام خواهد کرد.
فعال تکلیف مشخص نیست
در مجموع آنچه که در رابطه با شــرایط واردات موز بین ســازمان های مربوطه مبادله شــده نشان از نظر مثبت
وزارت صمت برای واردات موز حتی بدون صادرات ســیب دارد و اکنون تاکیدی بر اینکه حتما باید واردات در مقابل
صادرات ســیب باشد نیست ولی اینکه در این شرایط وزارت جهاد چه تصمیمی گرفته و گمرک برای آن چه اقدامی
میکند موضوعی است که در ابهام قرار دارد.
آمار واردات موز ،صادرات سیب و نامشخص بودن تجارت در قبال یکدیگر
این در حالی اســت که بررســی آمار گمرک ایران نشان می دهد که در ســال گذشته در سال حدود ۸۸۴هزار و
۷۹۸تن سیب به ارزش ۳۲۶میلیون و ۶۶۸هزار و ۱۳۴دالر ،به  ۲۷کشور صادر شده است .در بهار امسال نیز ۲۰۷هزار
و ۲۵۷تن سیب به ارزش ۶۲میلیون و ۵۸۷هزار و ۴۳۴دالر صادر شده است.
در رابطه با واردات موز نیز در ســال گذشــته ،بیش از ۳۷۵هزار و ۴۰۳تن موز به ارزش ۲۵۵میلیون و ۳۱۳هزار
و  ۲۹۴دالر از هشــت کشور وارد ایران شد .در ســه ماهه ابتدایی سال جاری هم ۱۳۶هزار و ۱۳۳تن موز به ارزش
۹۲میلیون و ۸۷۷هزار و ۹۱۲دالر به کشــور وارد شده است .اما اینکه در این آمار ،چه میزان از واردات موز در قبال
صادرات سیب بوده ،مشخص نشده است.

 ۲۲۰هزار هکتار اراضــی ،مازندران با  ۲۱۴هزار
هکتار ،گلستان با  ۱۰۰هزار هکتار و خوزستان با
 ۱۸۰هزار هکتار عمدهتریــن تولیدکنندگان برنج
کشــور هســتند که البته در  ۱۵اســتان دیگر در
مجموع  ۹۰هزار هکتار کشت برنج داریم.
«فرامــک عزیزکریمی» ادامــهداد :از مجموع
برنج تولیدی کشــور در ســال جاری  ۳۲درصد
مربوط به استان مازندران ۲۶ ،درصد گیالن۱۸ ،
درصد خوزستان ۱۵ ،درصد گلستان و هشت درصد
مربوط به سایر استانهای کشور بوده است.
عزیزکریمی افزود :از ایــن میزان تولید حدود
 ۷۷درصد مربوط به اســتانهای شمالی (گیالن،
مازندران و گلستان) است.

قیمت نفت خام در معامالت دیروز ،چهارشــنبه ،تحت تاثیر نگرانی از شیوع سریع کرونای دلتا
و احتمال افت تقاضای نفت افت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیســی ،از سوی دیگر توافق اوپک پالس برای باال
بردن تولید در ماههای آینده ،فشار مضاعفی بر قیمتهای نفت وارد کرده است.
تا ســاعت  ۱۲:۳۱به وقت تهران ،قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت بخشی از سقوط
ابتدای دیروز خود را جبران کرد و به  ۶۹.۷۳دالر بازگشت.
قیمت این شاخص در ابتدای دیروز تا  ۶۸.۶۳دالر سقوط کرده بود.
قیمت پیشخرید هر بشــکه نفت خام نیمهســنگین تگزاس غرب آمریــکا هم تا این لحظه
توانســت با جبران بخشی از افت خود به  ۶۷.۵۶دالر بازگردد .این شاخص در معامالت دیروز تا
 ۶۶.۴۴دالر سقوط کرده بود.
آنچه باعث شــد شاخصها از سقوط بازگردند این بود که ارزان شدن قیمتها موجی از خرید
را در سرمایهگذاران به وجود آورد.

فروش بلیت هواپیما خارج از جدول نرخی آبان ماه ۱۳۹۹
غیرقانونی است

سرپرســت سازمان هواپیمایی کشــوری در نامهای به شــرکتهای هواپیمایی ،فروش بلیت
هواپیما خارج از جدول نرخی آبان  ۱۳۹۹را غیرقانونی اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری ،سیاوش امیرمکری در نامهای
به شرکتهای هواپیمایی ضمن اشاره به مصوبه جلسه مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۲۴شورایعالی هواپیمایی
کشــوری در خصوص صدور مجوز افزایش نرخ بلیت به  میزان  ۱۰درصد نسبت به جدول نرخی
اعالم شده توسط شرکتهای هواپیمایی در خرداد ماه سال  ۱۳۹۹اعالم کرد :نظر به گزارشهای
واصله مبنی بر عدم رعایت مصوبه فوق توســط تعدادی از شــرکتهای هواپیمایی در بلیتهای
عرضه شده به مسافران ،با تاکید بر مفاد نامه شماره  ۱۴۰۴۹مورخ  ۱۴۰۰/۰۴/۰۱هر گونه افزایش
نرخ مســیرهای پروازی داخلی قبل از بررسی و اتخاذ تصمیم در جلسه آتی شورایعالی هواپیمایی
کشوری ،از نظر این سازمان فاقد وجاهت قانونی است.
وی در ادامه تاکید کرده اســت با شــرکتهای هواپیمایی متخلف برابر مقررات مربوطه رفتار
خواهد شد.
گفتنــی اســت ،هموطنان عزیز میتوانند در صورت مشــاهده هر گونه گران فروشــی بلیت
هواپیما مراتب را از طریق ســامانه حقوق مســافر به آدرس  www.cao.irو یا شــمارههای
تماس دفتر نظارت بر شــرکتها ،فرودگاهها و مؤسســات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری
 ۰۲۱-۶۶۰۷۸۷۰۰-۹مطرح و پیگیری کنند.

پرداخت  ۵۷۵میلیارد تومان توسط سازمان هدفمندی
برای خوزستان

سازمان هدفمندسازی یارانهها اعالم کرد :به منظور مدیریت خشکسالی و جبران کمبود منابع
آب اســتان خوزســتان ،پنجاه درصد اعتبارات مصوبه هیات وزیران به مبلغ  ۵۷۵میلیارد تومان
پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندی یارانهها ،امید حاجتی مدیرعامل سازمان
هدفمندســازی یارانهها اعالم کرد :با توجه به وضعیت خشکسالی و تنشهای آبی این استان از
محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها مبلغ  ۵هزار و  ۷۵۰میلیارد ریال به دستگاههای اجرایی
پرداخت شد.
وی ابراز امیدواری کرد با تزریق این مبلغ شاهد کاهش مشکالت ناشی از کم آبی شهروندان
عزیز این استان باشیم.
حاجتی افزود :این مبلغ به منظور کاهش اثرات خشکســالی و آبرسانی به عشایر و روستاییان،
مقابله با تنش آب شــرب ،کشاورزی و منابع طبیعی ،الیروبی کانالها از محل بودجه تبصره ۱۴
قانون بودجه سال جاری است.

مدیرکل غله و خدمات شرکت بازرگانی دولتی ایران:

ذخایر استراتژیک کاالهای اساسی در شرایط ایدهآل
قرار دارد

ایرنا :مدیرکل غله و خدمات بازرگانی
با بیان اینکه ذخایر استراتژیک کاالهای
اساســی شــرکت بازرگانی دولتی ایران
در شــرایط ایده آل قــرار دارد ،گفت :در
صــورت نیاز مردم در کوتــاه ترین زمان
اقالم اساسی به بازار تزریق خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،کاالهایی مانند برنج،
روغن ،شــکر و نان از جمله محصوالتی
محسوب میشود که به طور روزانه مورد
مصرف مردم قرار دارند و به همین دلیل
برای توزیع مناسب و جلوگیری از هرگونه
مشــکل در تامیــن ذخایر اســتراتژیک
به وجود آمده است.
طی ماه های گذشــته به دلیل برخی
شرایط ،التهاباتی در بازار کاالهایی مانند
روغن و شــکر به وجود آمد که با تدابیر
شرکت بازرگانی دولتی و توزیع مداوم در
بازار ،کمبود این اقالم جبران شد.
اکنون اما آنگونه که «عباس ارشدی»
در گفتوگو با خبرنگار ایرنا ،اظهار داشته،
کاالهای ذخیره شده در شرکت بازرگانی
دولتی ایــران با تصمیــم کارگروه ملی
تنظیم بازار بین استان ها توزیع می شود
و تاکنون نیز این روند با مشــکلی مواجه
نشده است.
وی با بیــان اینکه ایام نــوروز و ماه
مبارک رمضان را به خوبی پشــت ســر
گذاشته ایم ،تاکید کرد :برنامه ریزی های
الزم بــرای ماه های محــرم و صفر که
به دلیل نذورات مردمی ،تقاضای کاالهای
اساسی افزایش پیدا می کند ،انجام شده
تا این روند دچار خلل نشود.
ارشدی با اشــاره به التهابات ماه های
گذشــته در بازار شــکر ،تصریــح کرد:
مشــکالتی پیش آمــده در بازار شــکر
به دلیل دو نرخی شــدن قیمت این کاال
بود که بعد از اعالم نرخ رســمی از سوی
ســتاد تنظیم بازار و توزیــع حواله های
استانی ،بازار تامین و آرام شد.
وی با بیان اینکه تولید شــکر در کنار
ذخایر استراتژیک در شرایط مناسبی قرار
دارد ،خاطرنشــان کرد :فقــط ذخایر این

کاال در تهران حــدود  ۳۰هزار تن برای
توزیــع در بخش خانــوار و صنعت آماده
توزیع است.
مدیــرکل غله و خدمــات بازرگانی با
بیان اینکه در مراکز ذخیره ســازی ،برنج
به میــزان کافی موجود اســت ،تصریح
کرد ۲۰۰ :هزار تن برنج در تهران از نوع
هندی ،تایلندی ،پاکســتانی و باســماتی
ذخیره شده است که با توجه به نیاز جامعه
و استان توزیع خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تدابیر الزم برای
تامین بازار کاالهای اساسی اندیشیده شده
و کمبــودی در این زمینه وجــود ندارد،
اظهار داشــت :در صورت نیــاز مردم در
کوتاه ترین زمان اقالم اساســی به بازار
تزریق خواهد شد.
به گفته ارشدی ،از ابتدای سال تاکنون
 ۲۷هــزار و  ۲۶۳تن برنــج و  ۱۸هزار و
 ۱۰۰تن شکر در بازار توزیع شده است.
وی در خصوص خرید تضمینی گندم
نیز گفت :سال جاری در  ۱۱مرکز مبادرت
به خرید  ۱۰۰هزار تن گندم زیرکشــت
استان تهران کرده و ذخیره سازی انجام
شده تا در زمان نیاز برای تبدیل به آرد و
نان در اختیار مراکز مربوطه قرار بگیرد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان
تهــران تاکید کرد :با توجــه به بارندگی
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ضعیــف در فصــل بهار و دیمــی بودن
بخش کشاورزی کشور میزان خرید گندم
تحــت تاثیــر قــرار گرفــت و کاهش
چشمگیری را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه امکان دارد در زمینه
گندم در شــرایط مطلوبی قرار نداشــته
باشــیم ،گفت :شــرکت بازرگانی دولتی
ایران به عنوان متولــی تامین کاالهای
اساســی در کشور که باید نیازهای کشور
را در صــورت کاهــش تولیــد از طریق
واردات تامین کند ،تدابیری در این زمینه
اندیشیده است.
ارشــدی خاطرنشان کرد :کشتی های
واردکننده گندم در بنادر شــهید رجایی،
امــام خمینی (ره) و چابهار در حال تخلیه
هستند و شرایط تامین این کاال در کشور
رو به بهبود قرار دارد.
بــه گزارش ایرنا ،پیش از این حســن
روحانــی رییس جمهوری دولت دوازدهم
با بیان اینکــه کارنامه این دولت کارنامه
قابل قبولی اســت کــه به مــردم ارائه
می شود ،تصریح کرد که در زمینه برنج،
شــکر ،روغن ،گندم و آبزیان محصوالت
ما قابل مالحظه اســت و در مقایســه با
هشــت ســال گذشــته متوجــه تالش
همه کشاورزان برای امنیت غذایی کشور
می شویم.

آخرین جزئیات از واردات واکسن کرونا
توسط شرکت های خصوصی

رییــس اتحادیــه واردکنندگان دارو گفت :بــرای واردات
 ۳میلیون ُدز واکسن آسترازنکا از هند و همچنین برای واردات
واکسن از چین از مسیر کشور ثالث اقدام کردیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران ،ناصر ریاحی درباره آخرین وضعیت
واردات واکســن کرونــا از هند و چین گفت :بــرای واردات
 ۳میلیون ُدز واکســن آسترازنکا از هند اقدام کردیم .گشایش
اعتبار انجام شــده و همه مراحل طی شــده اما به دلیل موج
شــدید بیماری در این کشور ،واردات واکســن از هند دچار
مشکل شده است.
وی تصریح کرد :دولت این کشــور صادرات واکســن را
ممنــوع اعالم کرده و هر محمولهای بایــد با مجوز دولت از
این کشور خارج شــود .واکسنهای سفارشی ایران متعلق به
هند نیســت و از شــرکت دیگری خریداری شده با این حال
باید فرایندهای اداری آن طی شــود .دو هفتهای اســت که
فع ً
ال مجوزهای الزم در هند صادر نشده است .همچنین برای
واردات واکسن از چین از مسیر کشور ثالث اقدام کردیم.
ریاحی در پاســخ به این ســوال که چرا واردات واکســن
کرونا طوالنی شــده اســت؟ افزود :همه کشورها میخواهند
واکســن بخرند و واریانت های تازه کرونا باعث شد بسیاری
از کشــورهای تولیدکننده قید صادرات را بزنند و شرکتها را
مجبور کنند واکســنها را برای خودشان نگه دارند .متأسفانه
کشور ما هم در این زمینه چابک عمل نمیکند .واکسنهایی
که وارد شده ،غیر از مواردی مثل  ۱۳۰هزار ُدز واکسن باهارات
و اسپوتنیک ،اهدایی صلیب سرخ به هالل احمر بوده است .در
واقع از مسیر تعامل دو سازمان بشردوستانه تأمین شده است.
بــه گفته این فعال صنفی واردات دارو ،در  ۲ماه نخســت
امســال به دلیل شــرایط جهانی ،فرصت خوبی برای خرید
واکســن توســط بخش خصوصی فراهم شــد امــا به دلیل
بوروکراســی داخلی این فرصت از دســت رفت .در آن زمان
مســأله پایداری واکســن و انقضای آن در کنــار فرایند کند
واکسیناســیون در کشورهایی که واکسن سفارش داده بودند،
دســت به دست هم داد تا فرصتی برای دیگر کشورها فراهم
شــود ،اما ما از این فرصت استفاده نکردیم .با توجه به اینکه
بحث تولید واکســن داخلی را هم داریم ،مقررات در کشور ما
پایدار نیست و این ریسک کار را افزایش داده است.
رئیس اتحادیه واردکننــدگان دارو ادامه داد :در یک دوره
دولت به هر شــرکتی مجوز واردات واکسن داد .شرکتهایی
که در حوزه واردات دارو فعالیت نمیکردند هم مجوز گرفتند و
قیمتهایی اعالم کردند که حاشیه ساز شد .این در حالی است
که ســازمان استاندارد نسبت به واردات دارو حساسیت زیادی
دارد .اگر شرایط محیطی داروی تزریقی  ۱۰دقیقه تغییر کند،
استاندارد دارو را قبول نمیکند و دستور امحا میدهد.
وی خاطرنشــان کــرد :اخیراً اعالم کردند شــرکتهایی
که از مجوز آنها  ۶۰روز گذشــته دیگــر نمیتوانند دارو وارد
کننــد و باید دوباره برای مجوز اقــدام کنند که به طور حتم،
شرکتهای نامرتبط مجوز دریافت نمیکنند.
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سرمربی تیم فوتبال فجر:

مدیرعامل فجرسپاسی خبر داد:

با قدرت در لیگ برتر شرکت خواهیم کرد

پاداش  ۱۰میلیاردی برای صعود فجرسپاسی به لیگ برتر
مدیرعامل باشــگاه فجر سپاسی شیراز میگوید
پاداشهایی برای این تیم در نظر گرفته شده است و
باید این حمایتها ادامه داشته باشد تا تیم بتواند در
لیگ برتر موفق شود.
رســول فالح ،مدیرعامل باشــگاه فجر سپاسی
شیراز در گفتوگو با ایســنا ،درباره شرایط این تیم
بعد از صعود به لیگ برتر اظهار کرد :معمو ًال شرایط
را خود افراد به وجود میآورند و میســازند .یک تیم
فوتبال از قســمتهای مختلف تشــکیل شده است
مثــل کادر فنی ،مدیریــت و  ...که همه در موفقیت
تیــم تاثیر دارند و اگر مکمل هم نباشــند یک جای
کار میلنگد .ما سعی کردیم با صداقت پیش برویم و
هرگز به بازیکنانمان دروغ نگفتیم .کادر فنی ما و در
راس آن آقای کالنتری بسیار انسان با خدایی است.
همچنین ســردار بوعلی و سایر افراد کمک کردند تا
صادق باشیم و تعامل داشته باشیم.
وی ادامــه داد :بازیکنــان با غیرتــی داریم که
همکاری زیادی با ما کردند و این بازیکنان سالمترین
افرادی هستند که من در دورانی که در فوتبال هستم
دیــدهام .از اول که کار را شــروع کردیم همه با هم
بودیــم و به اصطالح ما بودیم نه من .با این اوصاف
در فوتبالی که مادیگرایی حرف اول را میزند ،سعی
کردیم با همکاری دوستان و بازیکنان ،سطح معنوی
بازیکنان را باال ببریــم چون ما یک تیم فرهنگی ـ
ورزشی هســتیم و باید روی بحث فرهنگی هم کار
کنیم .خود بازیکنان هم از این مساله حمایت و با خدا
معامله کردند تا دل مردم را شــاد کنند .در این مدت

هر کســی کار خودش را انجام مــیداد و با حمایت
هواداران ،روح ارزشــی تیم و با بضاعتی که داشتیم
توانستیم به موفقیت برسیم .خداوند با تیمهایی است
که معنوی هستند و پاداش آنها را میدهد.
او افزود :با بازیکنان صادق بودیم و تالش کردیم
در حد توان تیم به بازیکنان پاداش بدهیم .متأسفانه
از مشــکالت فوتبال ما این است که پول حرف اول
و آخر را میزند؛ پول خوب است اما به جای خودش.
تیم به اینجا رســیده اما این شادیها دو یا سه روز
عمر دارند و باید برای آینده تیم جلساتی برگزار کنیم
تا بتوانیم تیمی   پر قدرت و با دوام ببندیم که در لیگ
برتر نتایج خوبی کسب کند اما اگر وضعیت به همین
شــکل بماند فکر میکنم با مشــکل مواجه شویم.

همــه برای تیم از روزی که به لیگ برتر صعود کرد
برنامههای مختلفی دارند اما باید با حضور مسووالن
ســپاه نشستهایی انجام شود تا درباره این برنامهها
بحــث کنیم اما اگــر این برنامهها اجرا شــوند فکر
میکنم مشکالت زیادی حل شود.
فــاح درباره کیفیت امســال لیــگ یک گفت:
میتوانم بگویم بازیهای لیگ یک بسیار سنگینتر
از لیگ برتر اســت چــون در لیگ برتــر چند تیم
برای آســیا و قهرمانی تــاش میکنند اما در لیگ
یک تمام تیمها میخواهند قهرمان شــوند و صعود
کنند .لیگ فرسایشــی است و میتوانم بگویم لیگ
امســال به مراتب کیفیت باالتری داشت نسبت به
لیگ سالهای گذشته .تیمهایی مثل شاهین بوشهر،

اســتقالل خوزســتان در لیگ یک وجود دارند که
بسیار ریشهدار هســتند به همین دلیل کیفیت لیگ
بســیار باال بود .به ســازمان لیگ و آقای بهاروند و
محمــودزاده تبریک میگویم چــون برنامهریزیها
طوری بود که هیچ خللی در مسابقات ایجاد نشد به
همین دلیل تیمها انسجامشان را حفظ کردند.
مدیرعامل فجر سپاســی دربــاره پاداشهای در
نظر گرفته شــده برای این تیم اظهار کرد :امیدوارم
مسووالنی که برای پاداش قول دادهاند همانطور که
تا االن به قولهایشــان عمل کردهاند ،عمل کنند.
شورای شهر یک روز قبل از بازی سه میلیارد تومان
پاداش برای تیم در نظر گرفتند و سردار سالمی   که
همیشــه در کنار تیم بوده است و به جوانان اهمیت
میدهند تیــم را تقویــت و حمایت کردنــد و اگر
حمایتهای ایشــان نبود تیمی   به نام فجر سپاســی
وجود نداشــت .ایشان مبلغ  ۱۰میلیارد تومان پاداش
بــرای صعود تیم به لیگ برتر در نظر گرفته که پنج
میلیارد برای بازیکنان اســت و پنــج میلیارد برای
هزینههای باشــگاه .از همه دوستان که به این تیم
کمک کردند صمیمانه تشکر میکنم.
او در پایــان گفت :در مورد جایــگاه حرف زدن
برای تیمی   که هنوز بســته نشده و مشخص نیست
چه اهدافی را دنبال کند ســخت است .جلسات باید
برگزار شود تا از این تیم حمایت شود تا بتوانیم نتیجه
خوبی در لیگ برتر کسب کنیم .این تیم مزین به نام
شــهید اســت و به امید خدا کمک میکنند تا نتایج
خوبی کسب کند.

سرمربی تیم قشقایی :حق فارس بود که یک تیم در لیگ برتر فوتبال داشته باشد
ایرنا :سرمربی تیم قشقایی شیراز صعود تیم فجر
به لیگ برتــر فوتبال را تبریک گفت و اعالم کرد:
حق فارس بود که یک تیم در این لیگ داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،داریوش هرمزی گفت:
نقش باشــگاه قشقایی با شکســت دادن تیم   های
مدعی همچون هوادار و بادران تهران در صعود تیم
فجر به لیگ برتر پررنگ بود.
وی اضافــه کرد :بازی مقابل تیم پارس جنوبی
جم رونمایی از بازیکنان جوان و جدید تیم قشقایی
بود زیرا ما  ۱۴بازیکن را به همراه نداشتیم.
پایان همکاری با تیم قشقایی
هرمــزی با بیان اینکه همــکاری خود را با این

بازی با تیم قشــقایی پایــان می   دهم ،افزود :ادامه
راه بدون حمایت مســئوالن استان سخت است از
این رو دیگر ســمتی در این تیم ندارم برای باشگاه
قشقایی آرزوی موفقیت دارم.
وی بیــان کرد :کار کردن بــا تیمی   که تنها با
حمایت مدیرعامل و دیگر دســت اندرکاران باشگاه
صورت می   گیرد ،سخت است.
سرمربی تیم قشقایی ادامه داد :معادالت لیگ را
تیم ما مشخص کرد زیرا در تعیین تیم   های صعود
و سقوط کننده نقش داشتیم.
هرمزی بیان داشت :ســال  ۱۴۰۰سال فوتبال
فارس بود زیرا تیم قشــقایی جوانان زیادی از این

تجلیل از  17کمیته برتر هیأت ورزش   های همگانی فارس
در لیگ تندرستی ایران

آئین تجلیل از  17کمیته برتر هیأت ورزشهای همگانی استان فارس در لیگ تندرستی ایران با مشارکت
موسسه علمی– آموزشی عصر طالیی رشد کودک ایرانیان (عطرک) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،در این مراســم رئیس هیأت ورزش   های همگانی استان فارس با
قدردانی از حمایت   های موسســه عطرک در ترویج ،فرهنگ ســازی و توسعه ورزش   های همگانی به تشریح
فعالیت   های شاخص این هیأت ورزشی در دوران کرونا اظهار داشت :تالش این هیأت ایجاد نشاط و سالمتی
در بین خانواده   ها اســت و در دوران شــیوع کرونا طرح   های مختلف از جمله ورزش در همســایگی و لیگ
تندرستی را برگزار کرد.
ســیروس پاک فطرت افزود :در طرح ورزش در همســایگی مربیان هیأت ورزش   های خانواده با حضور در
برخی مجتمع   های بزرگ مســکونی در شهر شیراز و استان فارس با رعایت فاصله اجتماعی و شیوه نامه   های
بهداشتی ورزش عصرگاهی را برگزار کردند.
وی بیان کرد :در لیگ تندرستی نیز که طرح ملی فدراسیون ورزش   های همگانی بود و از  ۴بهمن ماه آغاز
شد و در  ۱۵اسفند ماه  99ادامه داشت که در پایان شهرهای شیراز ،جهرم و زرقان از استان فارس در بین ۲۵
شهر فعال و برتر کشور قرار گرفتند.
رئیــس هیأت ورزشهای همگانــی فارس بیان کرد :این لیگ با هدف جلوگیــری از کم تحرکی و انجام
ورزش در خانه برگزار و افراد شرکت کننده کلیپ کوتاهی از ورزش خود در خانه را روی این سایت بارگذاری
می   کردند.
پاک فطرت خاطرنشان کرد :همچنین با یک ارزیابی استانی نیز عالوه بر  17کمیته برتر هیات ورزش   های
همگانی ،شــهرهای شیراز ،جهرم ،زرقان ،گراش و آباده نیز در استان فارس به عنوان شهرهای نمونه در لیگ
تندرستی انتخاب شدند.
در این نشســت نیز مســعود زاده باقری
مدیر عامل موسسه علمی   – آموزشی عصر
طالیی رشد کودک ایرانیان (عطرک) که به
عنوان عضو جدید هیأت رئیســه این هیأت
منصوب شــده است ،در سخنانی با تاکید بر
اهمیت و ضرورت ورزش در وضعیت کنونی
جامعه به ویژه در میان کودکان و نوجوانان
تصریح کــرد :ورزش همگانی ارزان ترین و
اثرگذارترین ورزش در بین جامعه است.
وی افزود :با توجه به زندگی شهرنشینی و همچنین توسعه آپارتمان نشینی ،ورزش یکی از عوامل موثر در
پیشگیری بروز بیماری   ها است و باید این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
زاده باقری با قدرانی از فعالیت   های صورت گرفته در هیأت ورزش   های همگانی اســتان فارس بیان کرد:
رهبر معظم انقالب در مورد ورزش فرمایش و تاکید زیادی دارند و در یکی از آنها ورزش را برای جوانان الزم
و برای مسنها واجب می   دانند که این مهم باید مود توجه قرار گرفته و به تأسی از فرمایش ایشان به ورزش
کردن اهمیت دهیم.
مدیرعامل موسســه علمی   – آموزشــی عصر طالیی رشــد کودک ایرانیان (عطرک) در بخش دیگری از
ســخنان خود به فعالیت   های این موسسه در مورد (آی مت) شامل آموزش مفاهیم پایه ریاضی به روش بازی
و سرگرمی   بین کودکان سه تا هفت سال اشاره کرد و گفت :در چهار سال اخیر این فعالیت   ها از شیراز آغاز و
در حال حاضر در  31استان کشور نمایندگی فعال داریم.
وی بیان کرد :فعالیت   های علمی   و آموزشــی موسسه آموزشی و علمی   عطرک در  528نقطه استان فارس
فعال بوده و در این راستا نیز برای یک هزار و  280نفر در استان فارس و برای سه هزار نفر در سراسر کشور
اشتغالزایی ایجاد شده است.
بر اســاس این گزارش ،در این مراسم از کمیته   های برتر هیأت ورزش   های همگانی استان فارس در لیگ
تندرستی از جمله کمیته   های آمادگی جسمانی ،کمیته ایروبیک ،ورز آرا ،فیوژن فیتنس ،تمرینات معلق،کراس
فیت ،ایروپامپ ،پیالتس ،کار با دستگاه و ابزار آمادگی جسمانی ،یوگا ،ورزش در آب،پرثوآ ،طناب زنی ،داژبال،
ورزش روزانه و همچنین کمیته   های فعالیت   های بدنی و دانش آموزی ،آتش نشانی تجلیل شد.

اســتان را مطرح کرد و تیم فجر هم به لیگ برتر
صعود کرد تا ســالی خوب برای فوتبال فارس رقم
بخورد.
دیدار تیم   های فوتبال قشــقایی شیراز و پارس
جنوبی جم در آخرین هفتــه از رقابت   های فوتبال
دسته یک کشور شامگاه دوشنبه در ورزشگاه پارس
شیراز با نتیجه مساوی بدون گل پایان یافت.
تیم پارس جنوبی جم با  ۴۸امتیاز در رده دهم
ایستاد و تیم قشقایی هم با  ۴۲امتیاز چهاردهم شد.
با پایان یافتن هفته آخر لیگ دسته یک فوتبال،
تیم فجر شــهید سپاسی با  ۶۰امتیاز قهرمان شد و
جواز حضور در لیگ برتر را کســب کرد ،تیم هوادار

هم با همین تعداد امتیــاز و تفاضل گل کمتر دوم
شــد و این تیم هم به لیــگ برتر صعود کرد و تیم
بادران تهران با  ۶۰امتیاز به مقام ســوم بسنده کرد
و به لیگ برتر نرسید.
در رقابت   های فرسایشــی فوتبال دســته یک
کشور  ۱۸تیم شرکت داشــتند و پس از انجام ۳۴
بازی تیم   های فجر سپاســی و هــوادار تهران به
ترتیب با کســب عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی
به لیگ برتر دوره بیست و یکم صعود کردند و سه
تیم انتهای جدول هم راهی دسته دوم می   شوند.
چوکا تالش ،نود ارومیه و گل ریحان البرز هم به
دسته دوم سقوط کردند.

ایرنا :ســر مربی تیم فوتبال فجر شــهید سپاسی شیراز با اظهار اینکه با قدرت در لیگ
برتر دوره بیست و یکم شرکت خواهیم کرد :گفت :برنامه داریم طی پنج سال سهمیه لیگ
قهرمانان آسیا را کسب کنیم.
علی اصغر کالنتری چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا بیان داشت :با توجه به اینکه
لیگ برتر دوره جدید از مهر ماه آغاز می شــود از این رو نباید فرصت را از دســت بدهیم
و طی چند روز آینده با مدیران باشــگاه جلسه داریم تا با برنامه ریزی خوب در لیگ برتر
شرکت کنیم.
وی اضافــه کرد :به هیچ عنوان در باد قهرمانــی نمی خوابیم و برای حضور پر قدرت
در لیگ برتر تمام ارکان باشــگاه به ویژه ســردار بوعلی فرمانده سپاه فجر و رسول فالح
مدیرعامل باشــگاه از انگیزه زیادی برخورد دار هستند ،آنها با تمام وجود در کنار بازیکنان
و کادر فنی تیم بودند که جای تقدیر دارد.
این پیشکســوت فوتبال فارس با بیان اینکه صعود به لیگ برتر پس از هشت سال با
ایجاد هم افزایی در نزد مردم و مســئوالن استان رقم خورد ،اظهار داشت :این امر زمانی
به   دســت آمد که همه در کنار هم دســت به دست هم دادند تا کاری بزرگ صورت گیرد
و از اســتاندار ،نمایندگان مجلس ،مدیرکل ورزش و جوانان ،شورای شهر و دیگر عزیزان
تقدیر می کنیم و امیــدوارم این حمایت ها همچنان ادامه یابد و در لیگ برتر هم موجب
خوشحالی مردم شویم.
نقش انکار ناپذیر رسانه ها در راه صعود
کالنتری به نقش انکار ناپذیر رسانه ها در پی این صعود اشاره کرد و افزود :تمام رسانه
ها از ابتدای لیگ حامی ما بودند و با نقد منصفانه خود در این صعود نقش  آفرینی کردند و
از همه آنها تشکر و قهرمانی را به آنها تقدیم می کنیم.
وی اضافه کرد :پیام تبریک فرمانده ســپاه کشــور ،رئیس بسیج مستضعفان ،استاندار
فارس و دیگر عزیزان موجب دلگرمی بازیکنان ،کادر فنی و دست اندرکاران باشگاه شد تا
در ادامه نیز بتوانیم تیمی قوی در خور نام شهید سپاسی در لیگ برتر ببندیم.

انتصاب عضو جدید هیأت رئیسه ورزشهای همگانی
استان فارس

رئیس هیأت ورزش   های همگانی اســتان فارس در حکمی   مدیر عامل موسســه عصر
طالیی رشــد کودک ایرانیان (عطــرک) را به عنوان عضو جدید هیأت رئیســه این هیأت
ورزشی منصوب کرد.
به گزارش ورزش پارس ،در این حکم که توســط ســیروس پــاک فطرت رئیس هیأت
ورزش   هــای همگانی اســتان فارس صادر شــد ،مســعود زاده باقــری از اعضای هیأت
علمی   دانشگاه آزاد اسالمی   شــیراز و مدیر عامل موسسه عصر طالیی رشد کودک ایرانیان
(عطرک) به عنوان عضو جدید هیأت رئیسه این هیأت ورزشی منصوب شد.
براســاس این گــزارش ،مســعود زاده باقری در حــال حاضر به عنــوان عضو هیأت
علمی   دانشگاه آزاد اسالمی   شــیراز و مدیر عامل موسسه عصر طالیی رشد کودک ایرانیان
(عطرک) مشغول به انجام وظیفه است.
از ســوابق شغلی و مدیریتی این پژوهشــگر برتر دانشگاهی می   توان به دبیر منطقه ۱۶
دانشــگاه ازاد اسالمی ،عضو شــورای علمی ،گروه آموزش عالی ،تحقیقات و فناوری دفتر
مطالعات مرکز پژوهش   های مجلس شــورای اسالمی    ،رییس کمیته طرح و برنامه و بودجه
منطفه  ۱۶دانشــگاه آزاد اسالمی    ،عضو هیات امنای دانشــگاه آزاد اسالمی   استان بوشهر،
معاون آموزشــی دانشگاه   های آزاد اسالمی   شیراز و یاسوج ،رئیس دانشکده علوم کشاورزی
(اولین دانشــکده مصوب) دانشگاه آزاد اسالمی   شیراز و ســایر مسئولیت   ها در بخش   های
علمی   و فرهنگی اشاره کرد.

پیروانی:

همه باید برای بلند کردن این گلیم چهار گوشه
کمک کنند

یک پیشکسوت باشگاه فجرسپاسی
میگوید تمام مسووالن باید کمک کنند
تا این تیم بتواند در لیگ برتر موفق شود
و جایگاه خوبی کسب کند.
غالمحســین پیروانی ،پیشکســوت
باشگاه فجرسپاسی شیراز در گفتوگو با
ایسنا ،درباره شرایط این تیم بعد از صعود
به لیگ برتر اظهار کرد :فجر امســال با
توجــه به بودجهای که داشــت عملکرد
خوبی داشــت مخصوص ًا کادر فنی تیم.
زحمــات آقای کالنتــری و همکارانش
باعث شد کار بزرگی انجام شود همچنین
نباید از حمایتهای ســردار بوعلی هم
بگذریم ،او هم به خوبی حمایت کرد.
او ادامه داد :بــرای موفقیت یک تیم
چهار رکن اساسی مسووالن ،تماشاچیان،
کادر فنــی و بازیکنان باید مثل نتهای
موسیقی هماهنگ باشــند تا تیم موفق
شــود و ریتمش را حفــظ کند .همه تیم
زحمت کشیدند و با هم هماهنگ بودند
در نتیجه توانســتند موفق شــوند .کار
بزرگی هم قشــقایی بــرای فجر انجام
داد مث ً
ال بادران اگر قشــقایی را می   برد،
بــادران صعود میکرد .وقتی من در برق
شــیراز مدیر فنی بودم آقای کالنتری را
به عنوان ســرمربی انتخاب کردم اما در
آن زمان همه به من ایــراد میگرفتند.
خدا را شــکر او موفق شد تا همه بدانند
کــه مربیهــای بومی   هــم میتوانند
موفق شوند.
پیروانی در پاسخ به این سوال که آیا
احتمال میدادید کــه فجر به لیگ برتر
صعود کند؟ گفــت :من وقتی چند بازی
اول تیم را دیدم به آقای کالنتری گفتم
تیم بد نیســت؛ اما هیچ کس نمیتواند
بگوید چه تیمی   میتوانــد به لیگ برتر
بــرود .حتــی االن نمیتوانیــم بگوییم
پرســپولیس قهرمان لیگ برتر میشود
چــون با یک نتیجه ممکن اســت همه
چیز عوض شود اما میتوانم بگویم فجر
بازیهای قابل قبولی ارائه داد.
او دربــاره کیفیت امســال لیگ یک

نسبت به ســالهای گذشته اظهار کرد:
کیفیت لیگ سال به سال بهتر میشود
اما پول بازیکنان سرسام آور شده است؛
همین وضعیــت در لیگ برتر هم وجود
دارد .با این وضعیت تیمها به بنبســت
میخورند بــه قول معروف فــواره چو
بلند شود سرنگون شود .تیمهای پولدار
میتواننــد هزینه کنند اما تیمهای دیگر
نمیتواننــد از پــس هزینههای بازیکن
چنــد میلیاردی بــر بیاینــد .تاکتیک و
تکنیک خوب اســت اما توأم با پول .اگر
پول حضرت خدیجه نبود ،شــاید پیغمبر
هم به بن بست میخورد؛ پس پول هم
اهمیت دارد .به امید خدا که مســئولین
فجر هم به خودشان بیایند .من سال ۷۹
و  ۸۰سرمربی تیم بودم و قهرمان شدیم
برای اینکه در آن زمان بودجه کمی   نیاز
بود اما االن اگر پول نباشــد نمی   توان
کاری کرد.
این پیشکســوت فجر سپاسی درباره
جذب ســرمایه گفت :باید اسپانسرهای
قوی گرفته شــود .تمــام تیمها دولتی
هســتند و دولــت پشــتیبانی میکند.
تیمهایی مثل فجر ،قشقایی ،ابومسلم و
 ...بودهاند و هســتند که بازیکن سازی
میکردند .االن در استقالل پنج بازیکن
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از فجر سپاسی بازی میکنند مثل ریگی
و فرشید اســماعیلی .در ســپاهان هم
بازیکنانی مثل ســروش رفیعی هستند
کــه بازیکن فجر سپاســی بودهاند .باید
اسپانسرهای قوی بیایند و از تیم حمایت
شــود .در دنیا یک تیم شهید داریم که
شهید سپاســی اســت که خودش هم
فوتبالیســت بوده است .باید از سرهنگ
جعفری هم یادی کنیم که برای این تیم
زحمات زیادی کشــیده و چندین سال با
پول کم تیم را مدیریت کرد.
او درباره تغییراتی کــه تیم نیاز دارد
برای موفقیــت در لیگ برتر اظهار کرد:
شــش یا هفت بازیکن خوب نیاز داریم
البته نمیگوییم که بازیکن چند میلیاردی
بیایــد ،بازیکن  ۸۰۰یا  ۹۰۰میلیونی هم
خوب اســت در حد وســع تیم .سربازان
هم میآیند که ســرمایه خوبی برای تیم
هســتند .اگر وضع مالی هم خوب شود
میتوانند موفق باشــند .تیم اگر حمایت
شود در لیگ برتر میماند اما اگر حمایت
نشــود دوباره به لیگ یک بر میگردد.
از تهران ،مســووالن ،شــورای شهر و
نماینده مجلس باید از تیم حمایت کنند
و دست به دســت هم دهند تا این گلیم
چهارگوشه را بلند کنند.

قاسمپور:

فجر دلخوشی فارس است
"هوادار" به یک حامی   خوب واگذار شود

یک کارشــناس فوتبال میگوید اگر مدیران باشــگاه
هــوادار واقعا نمیتوانند تیمداری کننــد باید این تیم را به
موسســه یا ســازمانی بســپارند که بتوانند به خوبی از آن
حمایت کنند.
ابراهیم قاسمپور در گفتوگو با ایسنا درباره صعود فجر
و هوادار به لیگ برتر فوتبال اظهار کرد :برای استان فارس
قبــا تیمهایی مثل برق و کما هم بودند اما متاســفانه با
بیتدبیری مسووالنشان ســقوط کردند .خوشبختانه فجر
تالش کرد و توانســت به لیگ برتر صعود کند و اگر قرار
اســت این اســتان از تیمشــان حمایت نکند ،کار بزرگی
انجام ندادند و ممکن اســت آسانسوری به لیگ دسته یک
برگردند .کادرفنی و مدیریت فجر بســیار زحمت کشیدند
زیرا صعود از لیگ یک به لیگ برتر خیلی ســخت است و
به آنها تبریک میگویم و امیدوارم مسووالن بتوانند فجر
را حمایــت کنند و از نظر مالی یک تیم خوب را روانه لیگ
برتر کنند و مثل سالهای گذشته نشود.
او ادامه داد :یک اســتان بــه آن بزرگی دلش به همین
یک تیم خوش خواهد بود و باید به این تیم رسیدگی شود.
تیم دیگری که به لیگ برتر صعود کرده برخالف اســمش
هوادار ندارد و اگر این تیم هم نتواند ســرمایهگذاری خوبی
داشته باشد و اساس و برنامه درست و حسابی نداشته باشند
به لیگ دسته یک سقوط میکنند .اگر هم واقعا نمیتوانند
تیمداری کنند باید به موسسه یا سازمانی بسپارند که بتوانند
از این تیم حمایت کنند.
این کارشــناس فوتبــال اضافه کرد :هزینــه تیمداری
سنگین است و امیدوارم هر کسی در این میدان پا میگذارد
با برنامه بیاید و به فکر ورزش باشد نه به فکر مسائل دیگر.
فوتبال هزینه بر است و کســانی که نمیتوانند یک تیم را
اداره کنند باید واگذارش کنند تا شــرایط آن باشــگاه بهتر
شــود .تیمهای لیگ برتری که توانستهاند تیمداری کنند،
وابسته به ارگان یا موسسهای بودند و کمتر تیمی   در شرایط
خصوصی توانسته در لیگ باقی بماند .حتی تیمهای نفتی
هم دارنــد درجا میزنند و باید به جایی واگذار شــوند که
بتوانند تیمداری کنند.
او بــا بیــان اینکــه فجر دولتــی اســت و میتوانند
هزینههایش را تامین کنند ،گفت :آنها درآمدزایی مختلفی
میتوانند داشــته باشــند و برای یک تیم و یک استان به
آن بزرگی ســخت نیست .همه مســووالن و شرکتهای
اســتانی با هم بســیج شــوند و به این تیم کمک کنند تا
این تیم بتواند موفق شــود .فجر سپاسی یک برند است و
شرایط بدی ندارد .استان فارس تیمهای مختلفی داشته و
بازیکنان زیــادی را به فوتبال معرفی کرده و هزینه کردن
برای این تیم میتواند مفید باشــد .بهترین راه برای سالم
نگه داشــتن جوانان ،ورزش است و فوتبال هم یکی از این
موارد است.
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انگارنهراگنا

برگزاری ششمین پیش کنگره ادبی
با عنوان همسرایی نبوی شاعران فارس

دبیــر کنگره جهانی محمد(ص) از برگزاری ششــمین پیش
کنگره ادبی به مناسبت عید سعید قربان با عنوان همسرایی نبوی
شاعران فارس خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری مهــر ،حامد تقوایی برگــزاری پیش
کنگرههای ادبی در کشــورهای مختلف جهان و همچنین اجرای
زنده تولید آثار هنری را از اقدامات مد نظر برنامهریزان این کنگره
جهانی دانســت و افزود :این برنامهها در کنار فراخوان جهانی آثار
ادبی و هنری و با چند هدف مهم به صورت منظم در حال اجرا است.
به گفتــه دبیرکل کنگره جهانی محمد (ص) ،اهدافی شــامل
انتشــار فراخوان ،افزایش ســطح کیفی آثار ،آموزش هنرمندان و
معرفــی نبی مکرم اســام به زبان هنر ،تدریجــ ًا تعداد زیادی از
هنرمندان را پای کار کنگره حضرت رسول (ص) خواهد آورد.
تقوایی ادامه داد :تاکنون  ۵پیش کنگره ادبی و  ۳برنامه اجرای
زنده تولید آثار هنری اجرا شده و بیش از  ۶۰هنرمند مطرح داخلی
و خارجی به صورت زنده به آفرینش و ارائه آثار خود پرداختهاند.
او اضافه کرد :در همین راســتا ششــمین پیش کنگره ادبی به
مناسبت عید سعید قربان با عنوان همسرایی نبوی شاعران فارس
اجرا شد.
دبیرکل کنگره جهانی محمد (ص) خاطرنشان کرد :در این برنامه
شاعران مطرح استان فارس آقایان دکتر محمدرضا خالصی ،دکتر
رضا علی اکبری ،دکتر محمد حســین بهرامیان   ،هادی فردوسی،
مصطفی کارگر ،علی اکبر شجعان   ،هاشــم کرونی ،ایوب پرندآور،
مجتبــی صادقی ،محمــود رضا برامکه به شــعرخوانی پرداختند.
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امام علی (ع)

صاف تا قسمتی ابری دربعدازظهر وزش باد

فیلمهای برگزیده کن به انتخاب منتقدان

احمد     رضا سهرابی

منتقدان نشریه سینمایی اسکرین،
فهرســتی از برترین فیلمهای هفتاد و
چهارمین جشنواره کن در بخشهای
گوناگــون ایــن رویداد ســینمایی را
منتشر کردند.
به گزارش ایســنا ،جشــنواره فیلم
کن چند روز پیــش هفتاد و چهارمین
دوره خود را در پس از یک سال وقفه
بــه دلیل همه گیری ویروس کرونا ،با
موفقیــت برگزار کرد و در نهایت فیلم
فرانسوی «تیتان» از «ژولیا دوکورنو»
موفق به کســب جایــزه نخل طالی
بهترین فیلم شد.
بــا به پایان رســیدن جشــنواره،
منتقدان نشــریه ســینمایی اسکرین
اقدام به معرفی برترین فیلم های این
رویداد سینمایی در بخش های رقابتی،
غیررقابتی ،نوعی نگاه ،هفته منتقدان
و دو هفته کارگردان کرده اند.
بر این اســاس فیلــم «قهرمان»
ســاخته اصغر فرهادی کــه به همراه
فیلم «کوپه شــماره  »۶به کارگردانی
«یوهو کاســمانن» موفق به کســب
جایزه بزرگ هیات داوران شد در کنار
فیلم «تیتان» ساخته «ژولیا دوکورنو»
برنده نخل طال« ،زانــوی احمد» به
کارگردانی «ناداو الپید»« ،مموریا» از
«آپیچاتپونگ ویراستاکول» سینماگر
تایلندی« ،موشــک ســرخ» ساخته

«شــین بیکر» کارگــردان آمریکایی،
«بدتریــن آدم دنیا» بــه کارگردانی
«یواخیم تریه» و فیلم ژاپنی «ماشین
مــن را بران» ســاخته «ریوســوکو
هاماگوچی» ،بهترین فیلم های بخش
رقابتــی کن از نگاه منتقدان نشــریه
اســکرین هســتند .در بخش رقابتی
اصلی جشنواره امسال کن در مجموع
 ۲۴فیلم به رقابت پرداختند.
«زیرزمین مخملی» ســاخته «تاد
هینس» ،منتخب منتقدان اســکرین
در بخش غیررقابتی است و در بخش
نوعی نــگاه هم «پــس از یانگ» از
«کوگونادا»« ،مادر خوب» از «حفضیه
حرزی»« ،بیگناهــان» به کارگردانی
اســکیل ُوت»« ،اونادا ۱۰ :هزار شب

در جنگل» از «آرتور هاراری»« ،زمین
بازی» بــه کارگردانی «الرا واندل» و
«زنان گریه می کنند» ساخته مشترک
«مینا میلوا» و «ویال کاســاکووا» نیز
برگزیده این منتقدان معرفی شدند.
همچنیــن «جاده خاکــی» اولین
ســاخته بلند پناه پناهــی از ایران به
همراه فیلم «کیارا» ســاخته «یوناس
کاپینیانــو» و «مورینــا» از «آنتونتا
آالمــات کاســیژانویچ» در بخش دو
هفتــه کارگردان و «بــدن کوچک»
از «الورا ســامانی» در بخــش هفته
منتقدان در فهرســت آثــار برگزیده
هفتادو چهارمین دوره جشــنواره کن
به انتخاب منتقدان نشــریه اسکرین
قرار گرفته اند.

پوستر همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی در شیراز رونمایی شد
ایرنــا :آییــن رونمایــی پوســتر همایــش ملی
پژوهشهای میان رشــتهای و کاربردی زبان و ادبیات
فارســی با حضور صابر ســهرابی مدیر کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی   استان فارس و تعداد محدودی از دبیران
این همایش برگزار و احکام دبیران ابالغ شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی   استان فارس در
آیین رونمایی اظهار کرد :زبان و ادبیات فارسی هویتی
اصیل و ناب اســت و در ایــن زمانه که با هجمه   های
بیگانگان برای تغییر و تخریب هویت و فرهنگ ایران
زمین رو به رو هستیم می   بایست ما نیز پایگاه   های ادبی
و فرهنگی خود را تقویت کنیم و نقش مؤثرتری در این
زمینه داشته باشیم.
همایــش پژوهش   های زبــان و ادبیات
فارسی مسیری برای مانایی ادبیات
وی افزود :ایــن نوع همایش   ها می   توانند مســیر
افتخار فرهنگ و مانایی ادبیات را در مســیر درســت
علمی   بگذارند و راه را برای آیندگان آسان تر کنند.

اظهار داشت :مؤسسه پژوهشــی سرای علم شهر راز
و فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی برازمان ،از
چند ماه قبل با همکاری اســتادان و اعضای علمی   به
منظور توجــه و اهمیت دادن به فرهنگ و ادبیات این
مرز و بوم توانستند شــرایط را برای یک جریان دیگر
فرهنگی هموار کرده و بدان بپردازند.
خوش اقبال بیان داشــت :با توجــه به اهمیت این
موضوع ،بحث پژوهش   های میان رشته ای و کاربردی
زبان و ادبیات در اولویت بوده و برنامه ریزی منظمی   را
داشــته اند و با توجه بــه تأثیرگذاری ایــن موضوع،
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی   اســتان فارس نیز
بــا روی باز تقاضای این مؤسســه را پذیرفت و بحث
همکاری   های آتی در حال انجام است.
وی افزود :در این مســیر اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی   اســتان فارس ،خانه کتــاب و ادبیات ایران،
شــورای گسترش زبان فارسی وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی ،انجمن ترویج زبان و ادب فارســی شــعبه

سیزدهمین نمایشگاه عکسهای برتر سال
دوربین.نت برگزار میشود

ایرنا :ســیزدهمین نمایشــگاه عکسهای برتر سال «دوربین.
نت» از اول تا  ۱۴مردادمــاه  ۱۴۰۰در گالری مجازی دوربین.نت
برگزار می شود.
به گزارش گــروه فرهنگی ایرنا ،در ســیزدهمین نمایشــگاه
عکس های برترسال دوربین.نت ۱۸۵ ،فریم عکس منتخب سال
 ۹۹از  ۱۸۵عکاس به نمایش درمی آید .در این دوره  ۵۲۳عکاس
حضور داشــتند که در نهایت  ۱۸۵فریم عکس ،توسط تیم هیات
انتخاب شــامل عکاسان ،خبرنگاران ،گرافیســت ها و ادیتورهای
عکس ،برگزیده و انتخاب شدند.
شــایان ذکر اســت با توجه به پاندمی کرونا و قرمز بودن شهر
تهــران ،آیین افتتاحیه و نمایشــگاه در گالری مجازی دوربین.نت
برگزار می شود.
ســیزدهمین نمایشــگاه عکس های برترســال دوربین.نت،
جمعه (اول مردادماه) ســاعت  ۱۷افتتاح و در دسترس عموم قرار
می گیرد .نمایشگاه تا جمعه  ۱۴مردادماه دایر است.
آیین افتتاح ،نشســت پرســش و پاسخ و جلســات بررسی در
نرم افزار کالب هاوس نیز برگزار می شود.
عالقمنــدان جهت تماشــای عکس ها می تواننــد به گالری
مجازی دوربین.نــت بــه آدرس doorbin.net/gallery
مراجعه کنند .گالری بعد از این نمایشگاه با برگزاری نمایشگاه های
عکس به صورت دائمی به کار خود ادامه می دهد.
پس از اعالم فراخوان سیزدهمین نمایشگاه عکس های برترسال
دوربین.نت ،عکاسان آثار خود را تا فروردین  ۱۴۰۰برای این رویداد
ارسال کردند .این نمایشگاه غیر رقابتی بوده و نهایت  ۳۰۰فریم از
عکسهای ارســالی و از هر عکاس یک فریم عکس در نمایشگاه
به نمایش درخواهد آمد و ســپس در کتاب نمایشگاه منتشر خواهد
شــد .سایت تخصصی عکس و عکاســی دوربین.نت ،سیزدهمین
نمایشگاه عکسهای برتر سال خود را برگزار میکند.
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سهرابی با بیان اینکه شورای گسترش زبان فارسی
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تمام تالش خود را
برای پاسداشت زبان فارسی آنگونه پیش برده تا سردر
اصناف نیــز از این نگاه ادبی برخوردار شــوند ،گفت:
همایش علمی   پژوهش   های میان رشته ای و کاربردی
نیز که به همت مؤسسه پژوهشی سرای علم شهر راز
در حال انجام است فارس را در راهرو عشق به ادبیات
و فرهنگ دیگــری قرار خواهد داد و بدون شــک با
حمایت و همدلی دانشگاهیان و فرهنگورانی که دلسوز
و عاشق ادبیات و فرهنگ هســتند پربار خواهد بود و
مجموعه مقاالت این همایش نیز در فرصتی مناســب
چاپ شده و در دسترس قرار خواهد گرفت.
حمایت همیشگی متولیان فرهنگی زمینه
ساز رشد و تعالی فرهنگ ادبیات و کتاب
مهدی امید بخش معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی   استان فارس هم ضمن
قدردانی از تالش   های مؤسســه پژوهشی سرای علم
شهر راز گفت :حمایت   های همیشگی معاونت فرهنگی
وزارت فرهنگ و خانه کتــاب و ادبیات ایران به ویژه
دکتر دهقان کار بر کسی پوشــیده نیست و این مهم
تاثیر بســزایی در رشد و تعالی فرهنگ ادبیات و کتاب
خواهد داشت.
غالمرضا خوش اقبــال دبیر علمی   این همایش نیز

فارس ،مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
دانشگاه فردوســی مشهد ،مؤسســه فرهنگی هنری
قاصدک ،مؤسســه ویراویراســت ،مؤسســه فرهنگی
هنری کتاب آرایان پارس ،موسســه جوان ،انتشارات
نامه پارسی ،انتشــارات برازمان و دیگر مراکز علمی   و
فرهنگی مشــارکت داشــته و همکاری خود را برای
برگــزاری این همایش اعالم داشــتند که تا چند روز
آینده نــام دیگر ســازمان   ها و ادارات نیز به دبیرخانه
اضافه خواهد شد.
راه انــدازی دبیرخانه دائمی   در اســتان
فارس منشاء خیر و برکات علمی   و فرهنگی
محمد   هادی فالحی دبیر کمیته علمی   زبان شناسی
هم با ابراز قدردانی از زحمات انجام شده ،عنوان کرد:
بــا توجه به اهمیــت زبان و ادبیات فارســی و هویت
ملی در استان فارس بهتر اســت همه نگاه حمایت و
همراهی خود را یک ســو کنیم تا بتوانیم برای ادبیات
این مرز و بوم روشنگری کنیم.
وی پیشــنهاد داد :اگر این دبیرخانه با حمایت مرکز
منطقه ای و اطالع رســانی و همچنین پایگاه استنادی
جهان اســام به دلیل اهمیــت و تعالی زبان و ادبیات
فارســی به صورت دائمی   در اســتان فارس راه  اندازی
شود می   تواند منشــاء خیر و برکات علمی   و فرهنگی
را به دنبال داشته باشد.

علی امینی دبیر کمیته علمی   زبان و ادبیات فارسی
نیز ابراز کرد :امیدواریم این همایش در ســطحی عالی
بتواند تأثیر خود را داشته باشد و در پایان پس از آسیب
شناسی   ها و شناخت راه   های پیشرفت ،بتوانیم آینده ای
روشن در ادبیات و فرهنگ کشور تصویر نماییم.
در ایــن همایش ایــوب دهقــان کار مدیر عامل
خانه کتــاب و ادبیات ایــران به عنــوان دبیر کمیته
علمی   آمــوزش زبان خارجی ،احســان قبــول مدیر
همکاری   های علمی   و بین المللی و امور دانشــجویان
غیر ایرانی دانشــگاه فردوسی مشــهد به عنوان دبیر
کمیته علمی   آموزش زبان فارسی ،محمد   هادی فالحی
عضو هیات علمی   مرکز منطقه ای و اطالع رسانی علوم
فارس به عنوان دبیر کمیته علمی   زبان شناســی ،علی
امینی عضو هیات علمی   زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
شــیراز به عنوان دبیــر کمیته علمی   زبــان و ادبیات
فارســی ،و همچنین حسین افراسیابیان به عنوان دبیر
اجرایی همایش و غالمرضا خوش اقبال به عنوان دبیر
علمی   همایش منصوب شدند.
به دلیل رعایت پروتکل   های بهداشــتی بعد از آغاز
رسمی   مراسم با رونمایی از پوستر همایش و با حضور
حداقلی اعضای هیات علمی   این برنامه برگزار شــد و
همچنیــن احکام محمد   هادی فالحــی و علی امینی
به نیابت از دیگران توســط مدیر کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی   فارس اهدا شد.
در ایــن آیین بیانیــه ایوب دهقــانکار مدیرعامل
خانــه کتاب و ادبیات ایران نیز قرائت شــد که در آن
آمده اســت :اســتاد فقید دکتر عبدالحسین زرینکوب
در نخستین کنگره فارسشناســی به نکتة دقیق و با
اهمیتی اشــاره کرده است که هر ایرانی دیگر از هر جا
و هر شهر و دیاری نیمی   از وجودش فارسی (متعلق به
استان فارس) است و هیچ لر و کرد و بلوچ و مازندرانی
و تبریزی و سیستانی و کرمانی نیست که به قدر آنکه
به شــهر و دیار خود منسوب است ،خویشتن را فارسی
(اهل استان فارس) احســاس نکند و در شادی و غم
فارسی خود را شادمانه یا غمناک نیابد.
بیانیه افزوده است :در این سخن هم اهمیت استان
فارس و شــیراز از منظر تاریخی بیان میشــود و هم
از بُعــد فرهنگی .در واقع شــیراز در طول تاریخ پر بار
خــود نمادی از شــاعرانگی روح ایرانی بوده و در نظر
اهل قلم همواره عزیز و محترم بوده است .درک زمانه
امروز ،شناخت اهمیت و تأثیر زبان و ادبیات در پیشبرد
راهبردهای فرهنگی ،متولیان فرهنگی اســتان فارس
را بر آن داشــته تا با برگزاری همایش «پژوهشهای
میانرشــتهای و کاربردی زبان و ادبیات» توجه به این
دو شــاخه مهم   علمی   را بیشــتر کننــد .در واقع درک
درست و میزان کاربرد این دو مفهوم موجب بهسازی
امور جامعه میشــود؛ زیرا زبان عامل ارتباط و شناخت
میان اعضای جامعه و جوامع دیگر است؛ و نیز ادبیات
از الیههــای پنهان و پیدا زندگی ما ســخن میگوید.
شــناخت درست این دو موجب افزایش روا    داری میان
اعضــای جامعه و همچنین ارتقا ســطح کیفی زندگی
میشود.
قرار است آیین اختتامیه و اعالم برگزیدگان همایش
یاد شده اسفند ماه  ۱۴۰۰برگزار شود.

فراخوان داستان کوتاه نارنج مرداد ماه
منتشر میشود

ایسنا :فراخوان هشتمین دوســاالن ه داستان کوتاه نارنج در
شهرستان جهرم تا اوایل مردادماه  ۱۴۰۰منتشر می   شود.
دبیر دوســاالنه داستان کوتاه نارنج در این خصوص به ایسنا
گفت :همزمان با انتشــار فراخوان هشــتمین دوساالنه داستان
کوتاه نارنج ،از پوستر این رویداد ادبی نیز رونمایی خواهد شد.
محمد بادپر با اشاره به اینکه  ۱۶سال از برگزاری اولین دوره
این دوساالنه میگذرد ،بیان کرد :هدف اصلی این برنامه کمک
به شناخت و معرفی بهتر نویسندگان جوان ادبیات داستانی است
که با دوری از حواشــی ،آرام و پیوســته عمل کردن ،آزاد بودن
موضوع ،ســامت داوری و نوع برگزاری مراســم پایانی تا حد
زیادی توانستهایم اعتماد اهالی داستان را جلب کنیم.
او با تاکید بر اینکه بررســی ســابقه نارنج نشان از همراهی
نویسندگان شاخص کشور را دارد ،عنوان کرد :سالمت در داوری
داســتانهای کوتاه ارسالی همواره مورد تاکید گروه اجرایی این
دوســاالنه بوده ،هر چند برای رسیدن به آن سختیهای زیادی
هم متحمل شده است.
دبیر دوساالنه داستان کوتاه نارنج خاطرنشان کرد :هشتمین
دوساالنه داســتان کوتاه نارنج با مشــارکت مؤسسه فرهنگی
هنری نارنج ،کارگاه داستان باران و انجمن اهل قلم شهرستان
جهرم ،اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی   استان فارس ،دفتر
رئیس کمسیون عمران و نماینده مردم جهرم در مجلس شورای
اسالمی   و سایر نهادهای این شهرستان برگزار میشود.

عروسک   های شیرازی مهمان آسمان شدند

مســتند کوتاه عروسک   ها
بــر آب میمیرنــد ،با موضوع
ســیل پنجم فروردیــن ماه
ســال  ۹۸در شهر شیراز و به
نویسندگی و کارگردانی فائزه
کریمی ،که پیــش از این در
جشــنواره   های دانشــجویی
امید ،مردمی   عمار و دانشــجویی نهال شرکت داشته است ،این
بار توانست در بخش مســابقه دومین دوره جشنواره ملی فیلم
کوتاه آسمان ،حضور پیدا کند.
به گزارش خبرنگار عصرمــردم ،فائزه کریمی   کارگردان این
مســتند گفت :این جشنواره هم با توجه به شرایط فعلی و مقوله
همــه گیری کرونا ،به صــورت آنالین در تاریــخ  ۷لغایت ۱۱
مردادماه سال جاری در باقر شهر تهران برگزار می گردد.
در ادامه این فیلمســاز شیرازی ضمن تقدیر از همه عوامل و
دست اندرکاران که او را در ساخت این مستند یاری داده اند ،در
ادامه افزود :امید است ساخت و اکران مستندهایی از این دست
که مضمونی زیســت محیطی دارند ،بتواند زنگ خطری باشــد
گوش خفتگان اثر کرده و دیگر شــاهد
که بلندای صدای آن بر ِ
حوادثی نظیر سیل   ها و خشکسالی   ها نباشیم.
این هنرمند شــیرازی در پایان عوامل این مســتند را چنین
معرفی کرد:
تهیه کننده ،تصویربردار و تدوینگر :محمد ناصریراد ،مجری
طرح :ساســان حیدر پور ،مدیر تولید :مسیحا رحیمی ،صدابردار
و صداگذار :علی بلندنظر ،جانشین تهیه :زین العابدین یزدانیان،
نویسنده گفتار متن :نیلوفر روی چمن ،عکاس :فاطمه السادات
معایر ،گوینــده گفتار متن :ســتایش شــجاعی ،بازیگر :آوین
چمن آرا ،انیمیت و کمپوزیت :نیلوفر روی چمن ،طراح پوســتر:
ســولماز کریمی ،تایپوگرافی :حســین بلندنظر ،روابط عمومی:
پریسا کاظمی   .

درخششی دیگر برای
گوسفندان ما را خواهند بلعید

فیلــم کوتــاه داســتانی
«گوســفندان مــا را خواهند
بلعیــد» بــه کارگردانــی
مشــترک مصطفی رســتم
پــور و عاطفه رضایــان در
 2بخش« ،بهترین بازیگری
زن» و «بهترین فیلم حقوق
بشر» جشنواره  2021 Olympiadیونان جایزه گرفت.
این فیلم ،پیش از این در بیش از  30فســتیوال بین المللی،
حائز جوایز و حضورهای متعددی شده است.
گفتنی است فیلم «گوســفندان ما را خواهند بلعید» داستان
زندگــی دختری به نام طاهره اســت که قربانی رســم ازدواج
زود هنگام و در ســن پایین می شــود .طاهره حاال در تالش
اســت تا از تکرار تجربه های تلخ خــود برای خواهرش خاطره
جلوگیری کند.
عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از :تهیه کننده :انجمن سینمای
جوان ایران (دفتر شــهرکرد) ،کارگردان :مصطفی رســتم پور،
عاطفه رضایان ،نویســنده :مجتبی رستم پور ،بازیگران :طاهره
شــریفی ،محمد شــکروی ،رضا علیجانی ،احســان اطمینان،
هانیه فرزین ،علی حســن فرزین ،مشـــاور هنرى :محســـن
دانشــور ،برنامه ریز :محمد صادق محمدنیا ،دستیار كارگردان:
محمدحســن صفرزاده ،منشى صحنه :سولمازفارسیان ،عكاس:
احسان اطمینان ،مترجم :حامد آشفته ،تصویربردار :میالد خدر،
دســـتیار تصویـر :رهى اســـكندرى ،صدابردار :مجتبى مقدم،
دســـتیار صدا :مجتبى حقیقى ،طـراح لباس :داریوش واحدى،
مدیر صحنه :جعفـر رضایان ،مدیر تولید :حمید اکرمی ،گریمور:
فرشـــاد تندنویـــس ،دستیار گریم :زیبا جلودار ،مجری طرح:
مهدی فرامرزی

