طالی المپیک ،رویای دختر وزنهبردار
در ۸سالگی

در آیین گشایش انجمن حماسهپژوهی
پارس مطرح شد:

آیسن ادیب:

شاهنامه درراستای
دادگستری و
خردگرایی

وقتی نگذاشتند
روز اول وزنه
بزنم؛ دلم شکست
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یادداشتـــــــــــــروز
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فردا را به امروز می آ وریم

شماره 382 :سال دوم  ۱۲صفحه تکشماره2000 :تومان

بازاریابی ،چالش بزرگ تولید
درمجمع عمومیساالنه بسیج کارگری فارس عنوان شد

سعید رضا امیرآبادی -روزنامه نگار

زخم یادگاری

بر تن یکی از ســتون های تخت جمشــید
عبارت غریبی نقش بســته است؛ یادگاری
از ماه عســل منیژه و منوچهر ،فروردین ماه
 .1397عوامل زیادی دســت به دست یکدیگر داده اند تا
میراث فرهنگی ایرانیان ،مســیر فرسایش و نابودی را با
شــیب صعودی طی کرده و به ســوی نابودی پیش رود.
بســیاری از مفاخر تمدنی ایرانیان ،همچنان در مســیر
فرســایش عوامل طبیعی قرار دارند و با وجود وعده های
خوشبینانهای که به گوش میرســند ،نشانی از اجرایی
شدن آنها نیست .سالیان درازی است که آتش فرسایش
عوامل طبیعی به ســردمداری باد ،باران و آفتاب بر پیکر
تخت جمشــید و پاســارگاد ،از مهمترین آثار باســتانی
ایرانیان ،سنگینی می کند و با گذشت دهههای متمادی
و وعدههای گوشنواز ،نشانی از مسقف کردن آنها نیست.
این در حالی اســت که رطوبت و ُگلسنگها هم به آثار
تاریخی هجوم آورده...

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان :

فارس به شبکه
ریلی حمل سوخت
متصل میشود

باهمکاری سازمان بسیج کارگری مشکل 40واحد صنعتی و تولیدی رفع و به چرخه تولید بازگشتهاند

صفحه 4

صفحه ۳

با اهدای مجموعه کتابهای شخصی یک شاعر

بخش « غالمحسن اوالد»
در کتابخانه رئیسی افتتاح میشود
صفحه 8

سنتور هنرمند شیرازی
پس از ١٣سال کوک شد
صفحه 8

ادامه در صفحه 2

روز شهدا
تکریم
خانواده
شهدا
صفحه4

شهدا راه
را شناختهاند

دپوی ترقه
در شیراز
لو رفت

کاراته فارس
باالخره
صاحب
رییس شد

معاون شهردار شیراز
با خانواده سردار شهید
عبداهلل اسکندری
دیدار کرد
صفحه 4

آمادهباش بهاری

پلیس  ،اورژانس و دانشگاه علوم پزشکی فارس در آماده باش کامل قرار دارند

صفحه10

صفحه 4

رئیس قوه قضاییه:

تظاهر به بیحجابی ،مصداق اشاعه فحشاست
آیت الله آملی الریجانی در جلسه مسئوالن
عالی قضایی ،پیشــاپیش فرا رسیدن سال
نو را تبریک گفــت و تصریح کرد :از خدا
می خواهیم که سال  97را سالی پربرکت،
پرتوفیق و مشــحون از الطــاف و عنایات
خاص خود قرار دهد.
بــه گزارش آفتابنیوز؛ رئیس قوه قضاییه
با قدردانی از تالش همه قضات و کارکنان
دستگاه قضایی در سال  96افزود :خدمت
به مــردم و تالش برای گشــودن گره از
کار بندگان خدا از عبادات بزرگ اســت و
لذا باید از فرصت خدمترســانی به مردم
نهایت اســتفاده را در جهت جلب رضایت
حق تعالی ببریم .بر همین مبنا از زحمات
طاقت فرسا و مخلصانه قضات شریف و کارکنان محترم
دستگاه قضایی تشکر می کنم و امیدوارم همواره با عمل
و نیت صحیح بتوانیم آنچه را که مرضی درگاه حق تعالی
و موجب رفاه حال مردم است انجام دهیم.
آملی الریجانی با اشــاره به ادامه هجمه های فراوان به
دســتگاه قضایی در ســالی که رو به پایان است ،اظهار
کرد :گرچه این هجمه ها کار دشوار قضاوت را سختتر
می کند اما مجموعه دســتگاه قضایی با حفظ استقالل
و اقتــدار خود در چارچوب شــرع و قانون انجام وظیفه
میکنــد .قضات و کارکنــان نیز از حمالت دشــمنان
خارجــی و برخی افــراد در داخل هراســی ندارند و در
مسیری که طی میکنند به هیچ عنوان ناامید نمیشوند.
خوشــبختانه قضات خوب ،منصف و عادل و همچنین
مدیران پرتــاش و متعهد در دســتگاه قضایی فراوان
هســتند و امیدواریم که خداوند به همه آنها در مســیر
تالش برای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی
توفیق عطا کند.
تظاهر به بیحجابی ،مصداق اشاعه فحشاست
آملی الریجانی تظاهر به بــی حجابی را همانند تظاهر
به هر عمل حرام دیگر ،نوعی اشــاعه فحشا دانست و با
اشاره به تصریح قانون به لزوم رعایت حجاب ،خاطرنشان
کرد :موضوعی که ریشه شرعی و قانونی دارد نباید مورد
تشــکیک قرار گیرد .حال ممکن است برخی جوان ها
اشتباه کنند اما چرا افرادی که به نوعی در زمره خواص
قرار دارند بر طبل دشمن می کوبند؟
رئیس قوه قضاییه ادامه داد :این افراد گاهی استداللهای
بســیار ســخیفی دارند و می گویند درباره این موضوع

رفراندوم برگزار کنید .در واقع سخن این افراد این است
که حکومت اســامی که خود بر اســاس رفراندوم روی
کار آمده و قوانینی را وضع کرده که در چارچوب شــرع
هســتند ،برای تجویز ارتکاب یا عــدم ارتکاب یک فعل
حرام رفراندوم برگزار کند!
آملی الریجانی با بیان اینکه ســایر افعــال حرام نیز به
همین شکل هســتند و با یکدیگر تفاوتی ندارند ،اظهار
کرد :فردا ممکن است درباره مشروب فروشی ها ،مجالس
لهو و لعب ،مراکز فساد و فحشا و  ...نیز همین استدالل
را مطرح کنند که این بسیار نادرست است.
افراد و رسانهها در مسلمات شرعی تشکیک نکنند
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جامعه اسالمی اقتضائات
خاص خود را دارد ،تصریح کرد :از همه بدتر این اســت
کــه این افراد رأی خود را رأی مردم می دانند .از طرفی
برخی رســانه ها نیز دربــاره موضوعاتی کــه از منظر
فقهی ،شــرعی ،قرآنی و روایی مســتندات روشنی دارد
تشــکیک می کنند که این امر بسیار جای تأسف دارد.
امیدواریم افراد و رســانه ها بی جهت وقت جامعه را بر
سر این مسائل حاشــیهای نگیرند و توجه داشته باشند
که جمهوری اسالمی و مســئوالن آن وظایف و اهداف
روشــنی دارند و همه باید در چارچوب شرع و قانون به
انجام وظایف خود بپردازند.
آملی الریجانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به
گزارش حقوق بشری دبیرکل سازمان ملل درباره ایران،
اظهار کرد :متأســفانه این گزارش نیز مانند گزارشهای
ســابق و برخی بیانیــه های دیگر ،مجموعــه ادعاهای
ضدانقالب و منافقین در خارج از کشــور بود که از زبان
دبیرکل سازمان ملل شنیده شد.

رئیــس قوه قضاییه با بیــان اینکه جایگاه
دبیر کل ســازمان ملل باالتر از آن اســت
که بخواهد بلندگوی این جریانها باشــد،
خاطرنشــان کرد :همه آنچه تحت عنوان
شکنجه در زندانهای جمهوری اسالمی،
قوانیــن ناعادالنــه به لحاظ جنســیتی و
برخی اعدام ها به ایران نســبت داده می
شود بر مبنای ادعاها و گزارشهای کام ً
ال
غیرمستند و گاه صددرصد کذب است .این
نحوه گزارش دهی که دبیر کل ســازمان
ملل در مقر خود بنشیند و بدون شنیدن
اظهارات طرف مقابل صرفاً ادعاهای کسانی
را که با پولهای ســرویس های جاسوسی
علیه جمهوری اسالمی کار می کنند مبنا
قرار دهد ،غیرمنطقی و غیرعقالنی است.
مردم دنیا تناقض رفتــاری نهادهای بین المللی
درباره حقوق بشر را نمی پذیرند
آملــی الریجانی با بیان اینکه این ادعاها و حمالت علیه
جمهوری اسالمی تکراری است و برای ما موضوع تازهای
به شــمار نمی آید ،گفت :انســان متأسف می شود که
نهادهای بین المللی به جای آنکه بیطرفانه موضعگیری
کنند ،در چنبــره قدرت های جهانی قــرار می گیرند.
جمهوری اســامی در حالی به اقدامات ضد حقوق بشر
متهم می شود که عربســتان سعودی با دالرهای نفتی
و پولهای گزافی که تقدیم کشــورهای ســلطه نظیر
آمریکا و انگلیس کرده و فهرستی از اقدامات ضد حقوق
بشــری در حد جنایــت جنگی در کارنامــه خود دارد،
از هر اتهامی مبراســت .بی تردیــد افکار عمومی جهان
متوجه این دوگانگی خواهد بود و مردم دنیا این تناقض
را نمیپذیرند .رئیــس قوه قضاییه در پایان تاکید کرد:
جمهوری اســامی براساس موازین دینی و قانونی خود
عمل می کند و به این قبیل اتهام زنی ها توجهی ندارد.
گرچه مــا همواره بر این موضوع اصــرار داریم که همه
افراد و مســئوالن باید وظیفه شــرعی و قانونی خود را
برای رعایت حقوق شــهروندی آحاد ملت انجام دهند تا
به احدی در کشور ظلم نشود.
بر اســاس این گزارش ،بحث و بررســی پیرامون الیحه
اصالح قانون مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان افراد
غیرمجاز از مرز در دستور کار مسئوالن عالی قضایی قرار
داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوهقضاییه
رسید.

صفحه5

هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا؛

معادله صعود آبیها پیچیده شد

تیم فوتبال اســتقالل که از ســه بازی دور رفت مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آســیا صاحب دو تســاوی و یک
پیروزی شــده بود در نخستین دیدار خانگی برابر العین
دو امتیاز از دست داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،دیدار تیم های فوتبال استقالل
و العین در مرحله مقدماتی گروه چهارم لیگ قهرمانان
آسیا در ورزشگاه مملو از تماشاگر آزادی آغاز شد که این
دیدار با تساوی یک به یک به پایان رسید .مامه تیام(۴۲
 پنالتی) برای استقالل و تسوکاسا شیوتانی( )۷۸برایالعین گل زدند.
بازی با حمالت اســتقالل آغاز شــد و شاگردان شفر با
حمایت تماشاگران پرشور خود سعی در باز کردن دروازه
العین داشتند اما حمالت این تیم آنقدر زهردار نبود که
بتواند دروازه مهمام اماراتی را با خطر جدی مواجه کند.
در دقیقه  ۲۴تیم العین صاحب بهترین فرصت خود شد
که ضربه مهاجم این تیم با یک شــوت راه دور توســط
حسینی دفع شــد که توپ پس از برخورد به تیر افقی
دروازه راهی کرنر شد .در دقایق پایانی نیمه اول استقالل
با حفظ توپ ســعی در نزدیک شدن به دروازه العین را
داشــت که در دقیقه  ۳۹فرشید اسماعیلی با حرکت به
ســمت محوطه جریمه حریف از داور هنگ کنگی یک
ضربه پنالتی گرفت .هر چند العینی ها اعتقاد داشــتند
این ضربه پنالتی نبوده اســت اما باالخره در دقیقه ۴۱
مامه تیام این ضربه را به گل تبدیل کرد.
داور در حالی برای استقالل یک پنالتی مشکوک گرفت
که آبــی های ایران در بازی رفــت قربانی قضاوت بد و
ناعادالنه داور مالزیایی شدند و با دو پنالتی اشتباهی که
داور برای العین گرفت پیروزی را با تساوی عوض کردند.
دقایــق ابتدایی نیمــه دوم را تیم العیــن با حفظ توپ
آغاز کرد و اســتقالل عقب نشینی کرد تا از تنها گلش

محافظت کند .در دقیقه  ۵۱برگ با شوتی محکم دروازه
استقالل را تهدید کرد که ضربه او را حسینی مهار کرد.
درحالی که العین تیم برتر نیمه دوم بود استقالل در دو
ضد حمله صاحب موقعیت های خوبی شد که نتوانست
از آنها استفاده کند.
در دقایق  ۵۵و  ۶۴داریوش شجاعیان دوبار این فرصت
را داشــت که تعداد گل های استقالل را بیشتر کند اما
ضربــات او آنقدر محکم و زهردار نبود که دروازه حریف
را تهدیــد کند .العین که در نیمه دوم بهتر از میزبانش
بازی می کــرد در دقیقه  ۷۸مزد برتری اش را گرفت و
تسوکاسا شــیوتانی با ضربه ای دقیق دروازه حسینی را
باز کرد تا همه چیز از نو آغاز شود .درحالی که استقالل
می توانست با حمایت هوادارانش در دقایق پایانی فشار
زیــادی را روی دروازه العین ایجاد کند تا به گل برتری

برسد ،این تیم با بازیکنان کم تعدادی در حمله شرکت
مــی کرد .در دقیقــه  ۹۰علی قربانــی صاحب بهترین
موقعیت اســتقالل در نیمه دوم شــد تــا یک پیروزی
شیرین را برای آبی های ایران به ارمغان بیاورد اما ضربه
ایــن بازیکن از داخل محوطه جریمه را دروازهبان العین
دفع کرد .در وقت های اضافه که هشت دقیقه هم طول
کشید استقالل می توانســت به گل برتری دست پیدا
کند اما دفاع کم اشتباه العین اجازه این کار را نداد تا در
نهایت بازی با تساوی به پایان برسد و استقالل دو امتیاز
خانگی را از دست بدهد.
استقالل در سه بازی گذشته توانسته بود به یک پیروزی
برابر الهالل و دو تســاوی برابر الریان و العین دست پیدا
کند .شاگردان شفر با این تساوی  ۶امتیازی شد و فع ً
ال
در صدر جدول قرار دارد.

