با عصر آنالین ما را دنبال کنید

کسب  ۲نشان طالی
المپیک برزیل توسط
بانوی تکواندو کار فارسی

سر وسامان به از این
بی سر و سامانی نیست
اسماعیل عسلی
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برای پیگیری مذاکرات وین :

انریکه مورا به تهران میآید
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شیراز – شهرک گلستان – بلوار دهخدا
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس

ایران و جهان

یکشنبه  18اردیبهشت  6 1401شوال 1443

یاد  د  اشت طنز واره

سرمقاله
اسماعیل عسلی

سر وسامان به از این
بی سر و سامانی نیست
زندگی شـاعرانه و رویایـی و آرمانی علـی رغم این
کـه طرفداران زیـادی دارد امـا به اندازه ای دسـت
نایافتنـی و غیرواقعـی اسـت که بایـد عطایش را به
لقایـش بخشـید زیـرا جـز ایجـاد بیـکاری و حذف
هیجـان از زندگـی دسـتاوردی نـدارد می گوییـد
نـه شـما تصـور کنیـد مـردم از صبـح تا شـب گل
بگویند و گل بشـنوند و همه راسـت بگویند و چشـم
هیچکـس بـه دنبال مال دیگـری نباشـد و همه اهل
کار و تلاش باشـند و در همـه امـور از خـوردن و
پوشـیدن و لـذت بـردن تعـادل را رعایـت کننـد
و همـه جـا تمیـز و سرسـبز و خـرم و زیبـا باشـد ،
کشـاورزان و کارگـران و کارمنـدان و دانش آموزان
بـا نغمـه سـرایی و آواز بـه سـوی مزرعـه و محیط
کار و مدرسـه حرکـت کننـد و جنـگ و نزاعی هم در
کار نباشـد و همـه ملت هـا در صلح و آشـتی روزگار
بگذرانند ،کسـی مشـکلی نداشـته باشـد و هر کسی
بـه نصیبـی کـه از کار خود دارد خرسـند باشـد  ،در
ایـن صـورت دیگـر نه نیـازی بـه ابزارهـای جنگی
و نیروهـای جنگجوسـت و نـه بـه این همـه وکیل و
قاضـی و زنـدان احتیـاج داریـم و چون مسـئولین و
رسـانه ها همـه عیـن واقعیـت را بازتـاب می دهنـد
نیـازی به حزب بـازی و کل کل سیاسـی هم نداریم
و دسـتگاه های نظارتـی هـم بایـد برونـد سـماق
بمکنـد  ،خداونـد هـم چون همه مـردم را درسـتکار
و مهربـان و صلحجـو می بینـد انواع بالهـای ارضی
و سـماوی را دور می کنـد و تنهـا می مانـد مـرگ که
هیـچ عالجی نـدارد و همـان گونه کـه زندگی روزی
روزگاری در خانـه هـر کسـی را می زنـد باالخـره
مـرگ هـم بـه سـراغش می آیـد و پـای هـم در
مـی رود و چـون مـرگ هـم از جانب خداسـت دیگر
عجـز و البـه و زنجمـوره هـم جایـی نـدارد و غلط
می کنـد کسـی کـه در برابـر خواسـت خـدا حرفی
بزنـد و عـزاداری هـم گونـه ای ناسپاسـی خواهـد
بود !
وقتـی از بـاال بـه زندگـی آرمانـی نـگاه می کنیـم
می بینیـم  2ریـال هـم نمـی ارزد  ،چـون خیلی هـا را
از کار بیـکار می کنـد  ،موضـوع بسـیاری از فیلم هـا
کـه مـا بابـت تماشـای آن پـول می دهیـم یـا وقت
می گذاریـم جرم و جنایت و قسـاوت و خودکشـی و
کتـک کاری و توطئـه و خالـی بندی اسـت ،
اگـر سـر دل اسـتراحت بنشـینیم و حسـاب کنیـم
می بینیـم زندگـی آرمانـی خیلی هـا را ازکار بیـکار
می کنـد ،در دنیـای آرمانـی ایـن همـه در و دیوار و
نـرده کشـی و قفـل و بسـت و دوربیـن مدار بسـته
دیگـر محلـی از اعـراب نـدارد  ،مـا در حـال حاضر
چندیـن برابـر هزینه ی بهداشـت و غذا و پوشـاک
بـرای دفـاع از امنیـت خودمـان خـرج می کنیـم ،
امنیـت کـه باشـد بـه جـای نـرده و دیـوار و تیـر و
تفنـگ خانـه می سـازیم  ،بـه جـای حـرف مفـت و
گریبـان گیـری و آب در خوابگاه مورچـگان ریختن .
به موسـیقی دلنـوازی گـوش می دهیم و بـا حرکات
مـوزون بـه هضـم غـذا کمـک می کنیم ،
همیـن امـروز اگـر همـه کشـورها نـدای صلح سـر
بدهنـد تمامی کارخانه هـای اسـلحه سـازی بـه
درک واصـل می شـوند و مخترعیـن به جـای بیتوته
در آزمایشـگاه های زیرزمینـی و سـاخت انـواع
سلاح های کشـتار جمعـی کاری می کننـد کـه همه
بتواننـد در آسـمان پـرواز کنند هیـچ آرزویـی بـر
زمیـن نماند!
تنهـا مشـکلی کـه جلوه گـری می کنـد میلیون هـا
انسـان بیـکاری اسـت کـه روی دسـتمان می ماند ،
بـرای رفـع این مشـکل دعـا می کنیـم کـه خداوند
عقـل و شـعور و صلـح و درسـتکاری و قناعـت و
خرسـندی را از مـا نگیـرد تـا همـه سـر بـر بالش
اسـتراحت بگذارنـد ،
همیـن کـه بـرای دقایقـی شـما را در عالـم هپروت
بـه پـرواز درآوردیـم و دنیایـی رویایی را بـه تصویر
کشـیدیم بایـد بـی نهایـت سپاسـگزار باشـید  ،به
قول سـعدی علیه الرحمه  :سـر و سـامان بـه از این
بـی سـر و سـامانی نیسـت.حافظ هم حتمـا چیزی
می دانسـته کـه فرموده:
آدمی در عالم خاکی نمیآید به دست
عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

وزارت صمت طرح پیشفرو 
ش
خودروساز خصوصی را ابطال کرد
در حالیکــه قــرار بــود گــروه خودروســازی بهمنموتــور ،دیــروز
(شــنبه) طــرح پیشفــروش محصــول فیدلیتــی پرایــم را بــه مرحلــه
اجــرا درآورد ،بــا توجــه بــه دســتور توقــف هرگونــه فــروش خــودرو،
خــارج از ســامانه یکپارچــه ،وزارت صمــت ایــن طــرح پیشفــروش
را ابطــال کــرده و برایــن اســاس بهمنموتــور نیــز اعــام کــرده اســت
کــه زمــان عرضــه ایــن محصــول متعاقبــا اطالعرســانی خواهــد
شــد .بــه گــزارش ایســنا ،گــروه بهمنموتــور در نظــر داشــت کــه
چهارشــنبه هفتــه گذشــته ( ۱۴اردیبشــهت مــاه) محصــول فیدلیتــی
پرایــم را پیشفــروش کنــد امــا بــا توجــه بــه تغییــر روز عیــد ،بنــا
بردرخواســت مشــتریان ،زمــان ثبتنــام و در شــرکت در ایــن طــرح،
بــه تعویــق و بــه امــروز (شــنبه) موکــول شــد.اما بــا توجــه بــه اینکــه
بــه دســتور وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت فــروش و عرضــه
محصــوالت خودروســازان صرفــا در "ســامانه یکپارچــه فــروش"
انجــام خواهــد شــد و هرگونــه فــروش خــارج از ایــن ســامانه متوقــف
شــده اســت ،طــرح مذکــور بهمنموتــور امــروز ابطــال شــده اســت.
بهمنموتــور نیــز در اطالعیـهای در ایــن رابطــه اعــام کــرده اســت:
بــا توجــه بــه درخواســت فــوری وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
طــی نامــه شــماره  ۳۷۸۰۰/۶۰تاریــخ  ۱۷/۰۲/۱۴۰۱مبنــی بــر
توقــف فــروش محصــول فیدلیتــی مــورخ روز جــاری ،ضمــن پــوزش
از همــه مشــتریان ،بــه اســتحضار میرســاند کــه زمــان عرضــه ایــن
محصــول متعاقبــا اطالعرســانی خواهــد شــد.
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برای پیگیری مذاکرات وین :

بـا توجـه بـه نقـش اتحادیـه اروپـا در زمینـه مبادله
دیدگاههـای تهران و واشـنگتن ،سـفر انریکه مورا
بـه تهـران میتوانـد گام جدیدی بـرای رایزنیهای
سـازنده پیرامـون موضوعـات انـدک ولـی ِ
مهـم
باقیمانـده تلقـی شـود.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از نـور نیـوز ،انریکـه
مـورا ،معـاون مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه

اروپـا سهشـنبه هفتـه جاری بـرای ادامـه گفتوگو
بـا مسـئولین جمهـوری اسلامی ایران بـه تهـران
سـفر خواهـد کرد.
«جوزپ بورل» مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیه
اروپـا امـروز شـنبه اعلام کـرد؛ بـه زودی انریکـه
مـورا معاونـش برای پیگیـری مذاکـرات وین عازم
تهـران میشـود.
پـس از آنکـه مذاکـرات ویـن بـه مرحلـهای رسـید
کـه نتیجـه آن بـه اتخاذ تصمیم سیاسـی از سـوی
آمریـکا وابسـته شـد ،مذاکرهکننـدگان  ۴+۱و
ایـران ضمـن حفـظ مسـتمر تماسهـا مذاکـرات
را بـرای دسـتیابی بـه توافـق در موضوعـات
باقیمانـده از طریـق تبـادل پیـام دنبـال کردنـد.
بـا توجـه بـه نقـش اتحادیـه اروپایـی در زمینـه
مبادلـه دیدگاههـای تهـران و واشـینگتن ،سـفر
انریکـه مـورا به تهـران میتوانـد گام جدیدی برای
رایزنیهـای سـازنده پیرامـون موضوعـات انـدک
ولـی ِ
مهـم باقیمانـده تلقـی شـود.
گرچـه تـداوم اتخاذ رویکردهای خصمانه از سـوی
آمریـکا علیـه کشـورمان بـا روح مذاکـره بـرای
دسـتیابی بـه توافـق در تضـاد اسـت امـا تاکنـون
رونـد مذاکـرات ادامـه داشـته اسـت.

مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا و
هماهنگکننـده کمیسـیون مشـترک برجـام در
یـک گفتوگـو از تلاش بـرای خاتمـه بخشـیدن
بـه وقفـه ایجـاد شـده در مذاکـرات وین خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روزنامـه فایننشـال
تایمـز ،جـوزپ بـورل مسـئول سیاسـت خارجـی
اتحادیـه اروپـا و هماهنگکننـده کمیسـیون
مشـترک برجـام در گفتوگویـی بـا ایـن روزنامـه
مطـرح کـرد بـه دنبال «یـک راه حل میانـه» برای
شکسـتن بنبسـت مذاکـرات وین اسـت که خطر
بینتیجـه گذاشـتن تالشهـای بیـش از یـک
سـاله اتحادیـه اروپـا را بـرای انجـام دادن یـک
توافـق در بـر دارد.
بـورل بـه فایننشـال تایمـز گفـت ،او از انریکه مورا
خواسـته اسـت بـه تهـران سـفر کـرده و دربـاره
ایـن موضـوع بـا مقامـات ایـران رایزنـی کنـد امـا
مدعـی شـد کـه ایـران «تـا حـد زیـادی» بـه ایـن
مسـئله «بیمیـل» بـوده اسـت .او از ایـن تلاش
دیپلماتیـک بـه عنـوان «آخریـن تیـر» یـاد کـرد.
بـورل در حـال بررسـی سـناریویی اسـت کـه
نـام سـپاه پاسـداران از «لیسـت سـازمانهای
تروریسـتی خارجـی» آمریـکا حـذف شـود امـا

تصویب نخستین بیانیه شورای امنیت
درباره جنگ اوکراین با تاکید بر
حل مسالمت آمیز
منابـع دیپلماتیـک در سـازمان ملل اعلام کردند،
شـورای امنیـت ایـن سـازمان بـا صـدور بیانیـهای
بـه اتفـاق آرا «حمایـت قـوی» خـود از آنتونیـو
گوتـرش ،دبیرکل سـازمان ملـل را در تالش برای
حـل صلـح آمیـز جنـگ اوکرایـن اعلام کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از صـدی البلـد ،ایـن

بخشهـای دیگـر ایـن نهـاد باقـی بماننـد.
مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا در ادامه
گفـت :بـه عنـوان هماهنگکننـده [کمیسـیون
مشـترک برجـام و مذاکـرات ویـن] مـن ایـن
پیشـنهاد را بـه طـور رسـمی مطرح میکنـم ،ایـن
تنهـا نقطـه تعـادل ممکـن میتوانـد باشـد.
او افـزود :مـا نمیتوانیـم تـا ابـد با این وضـع ادامه
بدهیـم ،چراکـه ایـران در این بین در حال توسـعه
برنامه هسـتهایاش است.

خطیبزاده:

اشغالگری و اشغالگران
رو به زوال هستند

بیانیـه توسـط نـروژ و مکزیـک ارائه و بـرای اولین
بـار در شـورای امنیـت تصویـب شـد.
از زمـان حملـه روسـیه بـه اوکرایـن در  ۲۴فوریـه
ایـن اولیـن بـاری اسـت کـه شـورای امنیـت
سـازمان ملـل بـر سـر انتشـار بیانیه ای بـا موضوع
اوکرایـن بـه اجمـاع رسـیده اسـت.
در متـن بسـیار کوتاه ایـن بیانیه آمده که "شـورای
امنیـت نگرانـی عمیـق خـود را دربـاره حفظ صلح
و امنیـت در اوکرایـن ابـراز میکند".
 ۱۵عضـو شـورای امنیـت در بیانیـه خـود یادآوری
کردنـد کـه «همـه کشـورهای عضـو بـر اسـاس
منشـور سـازمان ملـل متعهـد شـدهاند اختالفـات
خـود را از راههـای مسـالمت آمیـز حـل و فصـل
کنند».
همچنیـن در ایـن بیانیـه از دبیـرکل سـازمان ملل
خواسـته شـده پـس از تصویـب بیانیه ،گزارشـی را
ارائـه کند.

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه بـا محکومیـت
یـورش مجـدد و مکـرر صهیونیسـتها بـه
مسـجد االقصـی و تعـرض وحشـیانه نظامیـان
رژیـم صهیونیسـتی بـه نمازگـزاران و مدافعـان
اماکن مقدسـه فلسـطین ،اعالم کرد :اشغالگری
و اشـغالگران رو بـه زوال هسـتند و مبـارزه بـا
غاصبـان قـدس و فلسـطین ،حـق طبیعـی،
مشـروع و قانونـی مـردم فلسـطین هسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـعید خطیب زاده سـخنگوی
وزارت امـور خارجـه بـا اشـاره بـه تشـدید تجـاوزات
و اقدامـات سـبوعانه رژیـم آپارتایـد اسـرائیل در
اراضی اشـغالی فلسـطین ،خواسـتار کمک ملتها،
دولت هـا و مجامـع منطقـه ای و بیـن المللـی بـه
مـردم فلسـطین بـرای دفـاع از خـود و مقابلـه بـا
اشـغالگران صهیونیسـت شـد.
خطیـب زاده در پایـان ضمـن تاکیـد بـر ضـرورت
وحـدت جهـان اسلام بـرای دفـاع از فلسـطین

فرامـوش نمیکننـد و اجـازه نخواهنـد داد کـه بـار
دیگـر ایـن تـراژدی تاریخـی تکـرار شـود.
ایـن سـخنگو همچنیـن ادامـه داد ،ناتـو مدعـی
اسـت کـه یـک سـازمان دفاعـی اسـت امـا در
حقیقـت بارهـا قوانیـن بینالمللـی را نقـض کـرده
و همـواره جنگهایی را علیه کشـورهای مسـتقل
بـه راه انداختـه ،صلـح منطقـهای و بینالمللـی را
تضعیـف میکنـد و مـردم بیگنـاه را کشـته و آواره
میکنـد.
سـخنگوی وزارت خارجـه چیـن همچنیـن گفـت،
بـذر درگیـری بیـن روسـیه و اوکراین زمانی کاشـته
شـد کـه ناتـو "امنیـت مطلـق" را دنبـال کـرد و در
پنـج مـوج متوالـی گسـترش به سـمت شـرق پس
از پایـان جنـگ سـرد درگیر شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه جنـگ سـرد مدتهاسـت
بـه پایان رسـیده ،از ناتو خواسـت تـا تنظیمات الزم
را انجـام دهـد ،ذهنیت جنگ سـرد را کنار بگذارد
و از تحریـک رویارویی شـرق و غـرب و ایجاد تنش
در اروپا ،آسـیا و اقیانوسـیه یا جهان دسـت بردارد.
ایـن مقـام مسـئول وزارت خارجـه چیـن افـزود:
آمریـکا و ناتـو بایـد گامهایـی مسـتحکم بـرای
همـکاری در صلـح ،ثبـات و توسـعه جهانـی
بردارنـد.

رئیـس جمهـوری آمریکا بسـته جدیـد کمکهای
نظامی واشـنگتن بـه اوکرایـن را کـه نهمین بسـته
از آغـاز جنـگ محسـوب می شـود اعلام کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگزاری فرانسـه،
در بیانیـهای کـه توسـط کاخ سـفید منتشـر شـد،
جـو بایـدن ،رئیـس جمهـور آمریـکا از کمکهـای
نظامی جدیـد بـه اوکرایـن از جملـه مهمـات و
تجهیـزات راداری خبـر داد.
وی در ایـن بیانیـه گفـت کـه ایـاالت متحـده
تسـلیحات و تجهیـزات مـورد تاییـد کنگـره را
مسـتقیما به خطوط مقـدم اوکراین ارسـال خواهد
ً
کـرد.
بایـدن عنـوان داشـت بسـته جدید شـامل مهمات
توپخانـه ،رادار و سـایر تجهیـزات بـرای ارتـش
اوکرایـن اسـت.
همزمـان یـک مقـام ارشـد آمریکایـی اعلام کـرد
کـه ارزش ایـن بسـته حـدود  ۱۵۰میلیـون دالر
اسـت.
بایـدن همچنیـن هشـدار داد کـه بودجـه
اختصـاص داده شـده بـرای تامیـن تسـلیحات بـه
اوکرایـن در حـال اتمام اسـت و از کنگره خواسـت
بودجـه بیشـتری را اختصـاص دهـد.
دولـت بایـدن از زمـان آغـاز حملـه روسـیه در ۲۴

و نجـات مسـجد االقصـی ،عـادی سـازی روابـط
بـا رژیـم آپارتایـد اسـرائیل را از عوامـل تشـویق و
تشـدید کننـده خشـونت توسـط صهیونیسـتها در
اراضـی اشـغالی فلسـطین توصیـف کـرد.

در متـن دسـتور آخونـدزاده «برقـع آبـی» بـه عنوان
پوشـش ایـدهآل معرفی شـده اسـت ،روبنـدهای که

درگذشت قائممقام دبیرکل
سازمان بدر عراق

برنامه دولت ،اختصاص
یارانه مستقیم به مردم است
معــاون اجرایــی رییــس جمهــور اعــام کــرد کــه تدبیــردولــت ایــن
اســت کــه یارانــه مســتقیم در اختیــار مــردم قــرار بگیــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،متــن توییــت صولــت مرتضــوی بــه شــرح زیــر
اســت:دغدغــه رئیــس جمهــورمعیشــت مــردم اســت ،واردات بــا
ارز  ۴۲۰۰تومانــی کشــور را بــه بهشــت قاچاقچیــان و محتکریــن
تبدیــل کــرده بــود.
بخــش زیــادی ازیارانه هــای دولتــی بــه کشــور های همســایه
قاچــاق می شــد.
تدبیــردولــت ایــن اســت کــه یارانــه مســتقیم در اختیــار مــردم قــرار
بگیــرد و ســرمایه ملــی بــه تــاراج نــرود.

آغاز دوباره تخلیه مردم
از ماریوپل

فوریـه ۳.۴ ،میلیارد دالر سلاح به اوکراین ارسـال
کرده اسـت.
ایـن سلاح ها شـامل هویتـزر ،سـامانه های
موشـکی ضد هوایی اسـتینگر ،موشـک های ضد
تانـک جاولیـن ،مهمـات و جلیقه هـای حفاظتـی
است.
بایـدن مـاه گذشـته  ۳۳میلیـارد دالر کمـک بـه
اوکرایـن ،از جملـه بیش از  ۲۰میلیـارد دالر کمک
نظامـی ،پیشـنهاد کـرد.

زنان افغان باید صورت خود را در انظار عمومی بپوشانند

در دولـت قبلـی طالبـان از  ۱۹۹۶تـا  ۲۰۰۱به نماد
ایـن گـروه «تندرو» بدل شـد.

وزیــر دفــاع پیشــین آمریــکا در کتابــی کــه قــرار اســت بــه زودی
منتشــر شــود ،نوشــته اســت کــه دونالــد ترامــپ پیــش از انتخابــات
ســال  ۲۰۲۰قصــد تــرور یــک فرمانــده نظامی ایــران را داشــته
اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نوشــته روزنامــه گاردیــن ،مــارک اســپر وزیــر
دفــاع پیشــین آمریــکا در کتــاب جدیــد خــود بــا عنــوان “ســوگند
مقــدس” خاطــرات خــود را در دوران فعالیتــش در دولــت دونالــد
ترامــپ رئیــس جمهــور پیشــین آمریــکا بــه رشــته تحریــر درآورده
اســت.
وی در بخشــی از ایــن کتــاب نوشــته اســت کــه ترامــپ پیــش
از انتخابــات ریاســت جمهــوری  ۲۰۲۰بــرای پیشــبرد اهــداف
سیاســی و انتخاباتــی خــود قصــد داشــته اســت یــک افســر ارشــد
نظامی ایــران را در خــارج از مرزهــای ایــن کشــور تــرور کنــد.
بــه نوشــته مــارک اســپر ،ایــن خبــر را رابــرت او برایــن ،مشــاور
امنیــت ملــی پیشــین کاخ ســفید بــه مــارک میلــی رئیــس وقــت
ســتاد مشــترک ارتــش آمریــکا اطــاع داده اســت کــه تعجــب و
تحیــر او را نیــز برانگیختــه اســت .مــارک اســپر بــه نــام ایــن افســر
نظامی اشــارهای نکــرده اســت.
وزیــر دفــاع پیشــین آمریــکا همچنیــن نوشــته اســت :ایــن ،واقعــا
یــک ایــده بســیار بــد بــا پیامدهــای گســترده بــود امــا مــارک میلــی
گمــان میکــرد کــه اوبرایــن صرفـ ًـا منافــع سیاســی ترامــپ از ایــن
حملــه را در نظــر گرفتــه اســت.
بــه نوشــته گاردیــن ،مــارک اســپر در خاطــرات خــود در ایــن کتــاب
تــاش کــرده اســت چهــره فــردی عاقــل را بــه نمایــش بگــذارد
کــه همــواره در برابــر پیشــنهادات بــد و غیرقانونــی دونالــد ترامــپ،
ازجملــه حملــه بــه افســر نظامی ایرانــی مقاومــت کــرده اســت.

مرتضوی:

طالبان:

طالبـان افغانسـتان ،دیـروز (شـنبه) اعلام کـرد
کـه زنـان بایـد صورتهـای خـود را در انظـار
عمومی بپوشـانند و «برقـع آبـی» را بـه عنـوان
پوشـش ایـدهآل معرفـی کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری رویتـرز،
دولـت طالبـان دیـروز (شـنبه) اعلام کـرد کـه بـه
دسـتور هبتاللـه آخونـدزاده ،رهبـر طالبـان ،زنـان
افغانسـتان بایـد صورتهـای خـود را در انظـار
عمومی بپوشـانند.
یـک سـخنگوی وزارت امـر بـه معـروف و نهـی از
منکـر طالبـان در کنفرانسـی مطبوعاتـی در کابل،
دسـتور رهبـر این گـروه را خوانـد که میگویـد ،اگر
زنـی صـورت خـود را در خـارج از منـزل نپوشـاند،
پـدر یـا نزدیکتریـن خویشـاوند مذکـر او احضـار
شـده و نهایتـا زندانی یا از شـغل دولتـی خود اخراج
خواهد شـد.

افشاگری وزیر دفاع پیشین
آمریکا از قصد ترامپ برای
ترور یک افسر ارشد ایرانی

قائممقــام دبیــرکل ســازمان بــدر عــراق در پــی حادثــه رانندگــی
درگذشــت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از میــدل ایســت نیــوز :ابومریــم
االنصــاری ،قائممقــام دبیــرکل ســازمان بــدر عــراق در پــی حادثــه
رانندگــی در میســان درگذشــت.
دو تن از همراهان االنصاری نیز در این حادثه کشته شدند.
وی نفر دوم سازمان بدر بوده است.
تصــدی وزارت امــور شــهرداریهای عــراق در دولــت حیــدر
العبــادی و نمایندگــی پارلمــان ایــن کشــور از جملــه ســوابق وی
اســت.

بایدن بسته جدید کمک نظامی
به اوکراین را اعالم کرد

پکن :ناتو ذهنیت جنگ سرد را کنار گذاشته
و از تحریک درگیری در جهان بپرهیزد

سـخنگوی وزارت خارجـه چین گفـت ،دولت پکن
هرگـز بمبـاران سـفارت چیـن در بلگـراد در سـال
 ۱۹۹۹توسـط ناتـو را فرامـوش نخواهـد کـرد .او
در ادامـه از ناتـو خواسـت تـا ذهنیـت جنـگ سـرد
را کنـار گذاشـته و از تحریـک درگیـری در جهـان
بپرهیزد.
بـه گزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگزاری شـینهوا،
در تاریـخ هفتـم مه سـال  ۱۹۹۹ناتو سـفارت چین
در یوگسلاوری را بمبـاران کرد که ایـن بمباران به
کشـته شـدن سـه خبرنـگار چینـی و زخمی شـدن
بیـش از  ۲۰دیپلمـات این کشـور منجر شـد.
ژائـو لیجیـان ،سـخنگوی وزارت خارجـه چیـن در
یـک نشسـت خبـری گفـت :مـردم چیـن هرگـز
چنیـن اقـدام خشـونتآمیزی از سـوی ناتـو را
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اکثـر زنـان افغانسـتان روسـری بـه سـر دارنـد ،امـا
بسـیاری در مناطـق شـهری کابـل صـورت خـود را
نمیپوشـانند.
در دولـت قبلـی طالبـان حـدود  ۲۰سـال پیـش،
تحصیـل زنـان ممنوع شـد و آنهـا اجازه نداشـتند
بـدون همراهـی یکـی از مـردان محـرم بـه خـود
خانـه را تـرک کننـد؛ پوشـاندن صـورت نیـز در
دولـت قبلـی اجبـاری بـود .اما ایـن گروه پـس از به
دسـت گرفتـن مجـدد قـدرت در  ۲۰۲۱اعلام کرد
کـه حکومـت جدیـدش بـا حکومـت سـابق تفـاوت
خواهـد داشـت.
بـا ایـن حـال در ماههـای اخیـر دولـت طالبـان
محدودیتهـا علیـه زنـان را  -از جملـه ممنوعیـت
سـفر بـدون همراهـی یـک ملازم مذکـر و
ممنوعیـت حضـور همزمـان مـردان و زنـان در
بوسـتانها  -تشـدید کـرده اسـت.

اوکرایــن بــا اعــام تخلیــه  ۵۰غیرنظامــی از کارخانــه فــوالد
بمبارانشــده در ماریوپــل ،روســیه را بــه نقــض آتشبــس موقــت
بــا هــدف تخلیــه دههــا فــردی کــه هفتههاســت در زیــر ایــن مــکان
تحــت محاصــره گیــر افتادهانــد ،متهــم کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری رویتــرز ،ماریوپــل طــی
 ۱۰هفتــه جنــگ متحمــل بیشــترین ویرانیهــا شــده و کارخانــه
آزوفســتال آخریــن بخــش از ایــن شــهر بنــدری اســتراتژیک در
دریــای آزوف اســت کــه همچنــان در کنتــرل نیروهــای اوکراینــی
اســت.
ولودیمیــر زلنســکی ،رئیسجمهــوری اوکرایــن در پیامی ویدیویــی
کــه شــامگاه جمعــه منتشــر کــرد ،گفــت اوکرایــن بــرای رهایــی
و نجــات مدافعانــی کــه داخــل ایــن کارخانــه ماندهانــد ،روی
اقدامــات دیپلماتیــک کار میکنــد .او بــدون ذکــر جزئیــات
چندانــی گفــت :میانجیگــران بانفــوذ و کشــورهای بانفــوذ
مشــارکت دارنــد.
رونــد تخلیــه بــه میانجیگــری ســازمان ملــل از روزهــای گذشــته
آغــاز شــده و صدهــا غیرنظامی کــه در یــک شــبکه از تونلهــا و
زیــر زمینهــای پاییــن ایــن کارخانــه پنــاه گرفتــه بودنــد ،تخلیــه
شــدهاند امــا بــا شــروع دوبــاره درگیریهــا ،ایــن رونــد متوقــف
شــد.
عصــر جمعــه  ۵۰زن و کــودک و فــرد ســالخورده از ایــن کارخانــه
خــارج شــدند .ایرینــا ورشــچوک ،معــاون نخســتوزیر اوکرایــن
گفــت کــه ایــن عملیــات روز شــنبه هــم ادامــه یافــت و طــرف
روســی را بــه نقــض مکــرر آتشبــس کــه موجــب کنــدی رونــد
تخلیــه میشــود ،متهــم کــرد.
روســیه بــا تاییــد شــمار افــراد تخلیــه شــده اعــام کــرد کــه ایــن
عملیــات بشردوســتانه در آزوفســتال در هفتــم مــه ادامــه مییابــد.
شــهردار ایــن شــهر پیشــتر بــرآورد کــرد کــه  ۲۰۰تــن در ایــن
کارخانــه بــا اندکــی آب یــا غــذا محاصــره شــده باشــند .هنــوز
مشــخص نیســت کــه چــه تعــداد آنجــا باقــی ماندهانــد.
اولکســی آرســتوویچ ،مشــاور رئیسجمهــوری اوکرایــن هــم گفــت،
روســیه تــاش دارد تــا کار نیروهــای باقیمانــده در ایــن کارخانــه را
تمــام کــرده و تــا روز دوشــنبه آنجــا را بگیــرد و بــه مناســبت نهــم
مــه کــه روز پیــروزی شــوروی بــر آلمــان نــازی در جنــگ جهانــی
دوم اســت ،آن را بــه عنــوان هدیــه تقدیــم والدیمیــر پوتیــن،
رئیسجمهــوری روســیه کننــد.
ایــن بنــدر کــه میــان شــبه جزیــره کریمــه کــه مســکو در ۲۰۱۴
بــرای خــود کــرد و بخشهایــی از شــرق اوکرایــن کــه در همــان
ســال جداییطلبــان طرفــدار روســیه گرفتنــد ،قــرار دارد ،کلیــد
متصــل کــردن ایــن دو اراضــی تحــت کنتــرل روســیه و جلوگیــری
از صــادرات اوکرایــن اســت.
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موفقیت نخبگان فارس در مسابقات اختراعات آلمان
گروهی از جوانان نخبه اســتان فارس در رقابت با شرکت کنندگانی از سراسر جهان،
موفق به کسب ۱مدال برنز مسابقات بینالمللی اختراعات ...
خبرنگار                                                                    صفد ر د وام /عصر مرد م
یاد داشت
telegram.me/safdardavam

یک روز نکوداشت ،یک سال رنج
براى معلم در هفته معلم

سـعدى شـيرازى كه از او باعنوان پيامبر و معلم شـعر فارسـى ياد مىشـود ،در
بيتـى از غزلى ارجمنـد مىگويد:
همه قبیله من عالمان دین بودند
مرا معلم عشق تو شاعری آموخت
در تعريـف ابجـد مصـرع اول (سـال  )٦٠٩يعنـى هنـگام تولـد شـيخ اجل اسـت؛ ّاما اينكـه اين بيت هـم تلفيقى
عاشـقانه در سـتايش جايگاه معلمى محسـوب مىشـود ،خود لطيف و دلنشـين اسـت.
سـختترين نوشـتن در سـتايش روز معلـم اسـت ،جايـگاه رفيعـى كـه در واژههـا نمىگنجـد و مشـكالتى كـه در
ايـن حرفـه بابنيـان پيـش روى اهالـى تعليم و تربيت اسـت.
اقتضـاى روزنامـه نـگارى هم بيان مشـكالت هر قشـر در روزهاى نكوداشـت از شـغل آنهاسـت .هرچند معلمى
را نمـى تـوان در قالـب شـغل هـم گنجانـد كـه بـه لحـاظ معنـوى بـا ديگـر حرفههـا تفاوتـى از كرانـه تـا بـه كرانه
ديگر دارد.
بـراى اينكـه اغـراق در متـن نشـود بيـان ايـن نكته باريك تـر ز مو نيز ضرورى اسـت كـه تفاوت حقـوق و مزاياى
معلمـان نسـبت بـه ديگران هم زمين تا آسـمان اسـت.
در تقويـم فرهنگـى ،اجتماعـى و هنـرى مـا بسـيار پررنگ نـام و عناوين حرفههـاى مختلف جامعه و بزرگداشـت
آنهـا قابـل توجـه و البتـه تكريـم اسـت؛ ّامـا بيشـتر ايـن عناويـن بـه نكوداشـت یـکروزه در طـول سـال تمـام
مىشـود و دوبـاره صاحـب آن پيشـه بـراى يكسـال خـود میمانـد و هـزاران مشـكل پيـش رويـش.
ّ
ديگـر گنجانـده شـده در تقويـم ملـى مـا هميشـه بـا
روز کارگـر ،روز معلـم ،روزخبرنـگار ،روز پرسـتار و دههـا روز
ِ
تبليغـى و سـخنان دلنشـينى كـه اكنـون هـم بـا وجـود گسـترش فضـاى مجـازى هزينـهاى نـدارد ،پشـت سـر
گذاشـته مىشـود و همچنـان دردهـا و غصههـا باقـى مىماننـد.
هميـن ديـروز روز كارگـر بـود و امـروز روز معلـم؛ دو روز از دو قشـر مؤثـر در جامعه مـا كه بر حسـب اتفاقى مبارک
نامشـان بـه ترتيب در تقويم گنجانده شـده اسـت.
كارگـرى كـه چـرخ عظيـم توليـد ،صنعت كشـور با دسـتان پرتالششـان در حركـت اسـت و معلمانى كه بـه تعبير
هميشـگى در پـى تعليم و تربيت آيندهسـازان كشـور هسـتند.
در طـول سـال هميـن دو قشـر بارهـا تجمعاتى براى رسـيدن بـه مطالبات بحق خـود در مقابـل ادارات اجرايى و
نهـاد قانونگـذارى دارنـد و اين قصه پرغصه هميشـه ادامه داشـته اسـت.
نـه اينكـه بخواهـم اجـراى سياسـتهاى مناسـب اقتصـادى نظيـر نظـام هماهنـگ و دهها مـورد ديگـر را براى
جامعـه معلمـان كشـور منكـر شـوم؛ ّامـا بـدون تعـارف ،جايـگاه رفاهـى معلمين مـا در كشـور همچنان در شـأن
نظـام تعليـم و تربيـت ما نيسـت.
تكريـم معلـم همـواره آميختـه بـا فرهنـگ عمومـى مردم مـا بوده و هميشـه خواهد بـود .از ايـن رهگذر تـا ارتقاء
جايـگاه معلميـن جامعهمـان راه درازى در پيـش داريـم و ايـن مهـم نيـاز به آسيبشناسـى دارد.
بايـد ايـن نكتـه را شـكافت كـه چـرا دانشآمـوزى كه در سـالهاى واپسـين خدمت یـک معلـم در كالس درس
او بـوده؛ طـى يكسـال بـا حرفـهاى غيرادارى سـه برابر حقـوق معلمـان درآمدزايـى دارد و معلمى كه سـه دهه از
عمـر خـود را بـراى تعليـم فرزنـدان ايـن مـرز و بـوم وقـف كـرده؛ پـس از بازنشسـتگى تـازه اول راه اسـت و در پى
شـغلى ديگـر كه كفـاف هزينـه روزمـرهاش بدهد؟!
مصوبـات تشـويقى متعـددى از سـوى نماينـدگان ادوار مجلـس بـراى كاركنان بسـيارى از وزارتخانههـا تعريف و
تصويـب شـده اسـت.اما سياسـتهاى تشـويقى بـراى معلمـان در دوران خدمـت و پـس از آن براى فرزندانشـان
در چـه سـطحى اسـت و آيـا اين تسـهيالت با ديگـر وزارتخانهها همسـان اسـت؟

فرمانده سپاه مجمد رسولاهلل(ص) :

رزمایش جهادگران فاطمی در شمالغرب شیراز اجرا میشود
ایسـنا :فرمانـده سـپاه ناحیـه محمـد رسـولالله(ص) شـیراز اعلام کـرد کـه از روز شـنبه ،همزمـان بـا سراسـر
کشـور ،رزمایـش جهادگـران فاطمـی در شـمالغرب شـیراز اجرایـی میشـود.
سـرهنگ عبـاس بناییخیرابـادی گفـت :بـا توجـه بـه قـرار داشـتن در آسـتانه  ۱۷اردیبهشـت و سـالروز تاسـیس
و آغـاز هفتـه بسـیج سـازندگی ،همزمـان بـا سراسـر کشـور ،رزمایـش بـزرگ جهادگـران فاطمـی در شـیراز آغـاز
میشـود و  10روز ادامـه دارد.
او بـا بیـان اینکـه جهادگـران بسـیجی در ایـن رزمایـش در عرصه هـای بهداشـت و درمـان ،محرومیـت زدایـی،
فرهنگـی ،ورزشـی،اقتصاد مقاومتـی ،علمـی و پژوهشـی و هنـری بـه ارائـه خدمـات خواهنـد پرداخـت ،ارائـه
خدمـات رایـگاه پزشـکی و مشـاورهای طـی ایـن رزمایـش خبـر داد.
او گفـت :علاوه بـر ارائـه خدمـات پزشـکی رایـگان ،خدمـات مشـاوره ای در زمینه هـای ازدواج ،اعتیـاد و
خانـو،اده ،سـاخت و مرمـت منـازل محرومیـن ،برگـزاری کالس هـای رایـگان آموزشـی ویـژه دانـش آمـوزان،
برپایـی گروه هـای سـرود ،برپایی ایسـتگاه های صلواتی و نمایشـگاه اقتصـاد مقاومتی ،خدمات رایـگان خیاطی،
ایجـاد غرفه هـای صنایـع دسـتی و توزیـع بسـته های معیشـتی در ایـن رزمایـش مـد نظـر اسـت.
بنایـی بـا بیـان اینکـه تمرکـز فعالیتهـای ایـن رزمایـش در اولیـن روز ،شـهرک قصرقمشـه اسـت ،گفـت :بسـیج
سـازندگی بـا هـدف هویت بخشـیدن و شـخصیت دادن به جوانـان و مشـارکت دادن آنـان در عرصه های عمران
و توسـعه مناطـق محـروم روسـتایی ،کمـک بـه اقشـار آسـیب پذیـر جامعه و فراهـم کـردن زمینه های پایـداری و
توسـعه منابـع ملـی بـا فرمـان مقـام معظم رهبـری و با همـکاری وزارت جهـاد سـازندگی و نیروی مقاومت بسـیج
در سـال  ۱۳۷۹طراحـی و تدوین شـد.

رزمایش جهادگران فاطمی در شمالغرب شیراز اجرا میشود
فرمانده ســپاه ناحیه محمد رسولاهلل(ص) شیراز اعالم کرد که از روز شنبه ،همزمان
با سراسر کشور ،رزمایش جهادگران فاطمی در شمالغرب شیراز اجرایی ...

مدیرکل راه و شهرسازی فارس خبر داد

ثبت نام حدود  ۴۱۶هزار متقاضی مسکن ملی در فارس
ایسـنا :مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه تاکنـون حـدود  ۴۱۶هـزار متقاضی بـرای طرح
نهضـت ملـی مسـکن در فـارس ثبتنـام کردهانـد از تاییـد  ۶۲هـزار تقاضـا خبـر داد.
محمودرضـا طالبـان گفـت :از زمـان اعلام آغـاز طـرح نهضـت ملـی مسـکن ۴۱۵ ،هـزار و  ۸۵۸متقاضـی در
اسـتان فـارس بـرای ایـن طـرح نـام نویسـی کردهانـد.
طالبـان خاطرنشـان کـرد :تاکنـون  ۶۲هـزار نفر از متقاضیـان طرح نهضت ملی مسـکن در فارس تائید شـدهاند
و بررسـی وضعیـت  ۱۷۵هـزار نفـر ادامه دارد و تقاضـای  ۱۷۵هزار متقاضی نیز به دلیل نداشـتن شـرایط قانونی
رد شـده اسـت.مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان فارس گفت :متقاضیان نهضت ملی مسـکن که پیامک دریافت
کـرده یـا میکننـد اگـر بـه دفاتـر پیشـخوان دولـت مراجعـه نکننـد ،درخواستشـان رد شـده و از ایـن طـرح حـذف
می شـوند.طالبان همچنیـن خاطرنشـان کـرد :از کل متقاضیـان واجد شـرایط  ۴۲هـزار نفر مربوط به شـهرهای
شـیراز و صـدرا هسـتند و مابقی در سـایر شهرسـتانهای اسـتان فـارس ثبت نـام کردهاند.
این مقام مسـئول علت رد تقاضاهای  ۱۷۵هزار نفر را نداشـتن شـرایط الزم که همان شـرایط فرم "ج" و داشـتن
سـابقه مالکیت ،یا سـابقه سـکونت مد نظر قانـون اعالم کرد.
طالبـان گفـت :در حـوزه تحـت مدیریـت اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان فـارس ،در  ۸۴شـهر تاکنـون ثبت نام
انجـام شـده و اداره کل راه و شهرسـازی بـا همراهـی سـایر دسـتگاههای ذیربط مکلـف به تامین زمیـن و اجرای
طـرح خواهـد بود.مدیـرکل راه و شهرسـازی فـارس همچنیـن یـادآور شـد کـه تاکنـون  ۲۴۰۰هکتـار زمیـن در
شهرسـتانهای مختلـف بـرای اجـرای ایـن طـرح ملـی تامیـن شـده و تلاش برای پیـش بینـی زمین مـورد نیاز
در دیگـر نقـاط بـا جدیت ادامـه دارد.

 ۱۰شهرستان فارس در وضعیت آبی رنگ بندی کرونایی قرار گرفت
مدیرکل پدافند غیر عامل فارس و دبیر ســتاد استانی مدیریت کرونا در این استان
گفت :از مجموع  ۳۶شهرستان استان ۱۰ ،شهرستان از جمله شیراز ...

پاسخگویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در هفته "سالمت"
صفد  ر د  وام

رئيـس دانشـگاه علـوم پزشـكى شـيراز گفـت :نقـش
محـورى رسـانه ها در حـوزه ارتقـاء بهداشـت وسلامت
جامعـه و فرهنگسـازى بـراى جامعـه در ايـن حوزه هـا
غيرقابـل انـكار اسـت.
دكتـر سـيد وحيـد حسـينى ديـروز در نشسـت خبـرى بـا
خبرنـگاران كـه بـه مناسـبت هفتـه سلامت در محـل
دانشـگاه علـوم پزشـكى برگـزار شـد ،اظهـار داشـت :از
اصحـاب رسـانه خواسـتار رصـد دقيـق حـوزه سلامت و
درمـان داريـم تـا با شـناخت نقـاط ضعـف و نقاط قـوت به
اهـداف متعالـى در ايـن حـوزه دسـت يابيـم.
او بـا اشـاره بـه مشـكالت سلامت و بهداشـت در حاشـيه
شـهرها اضافـه كـرد :بسـترهاى مناسـب نظيـر خانـه
بهداشـت و بهـورزى در روسـتاها موجب دسترسـى آسـان
مـا بـه روسـتاها و رفـع مشـكالت بهداشـتى شـده اسـت
علاوه بـر آن بـا انعقاد قرار داد با سـپاه پاسـداران ،آسـتان
مقـدس احمـدى و محمـدى داشـته ايـم تـا در جهـت رفع
مشـكالت سلامت و بهداشـت در حاشـيه شـهرها اقـدام
شود.
دكتر حسـينى بـا بيان اينكه بعد از پيروزى انقالب سـاخت
بيمارسـتان دولتى در كالنشـهر شـيراز كمتر صورت گرفته
و عمـده سـاخت و سـازها بيمارسـتان هاى ّ
خيرسـاز بـوده
اسـت ،خاطـر نشـان كـرد :در ايـن رابطـه بـا همـكارى و
تلاش اسـتاندار فارس سـاخت سـه بيمارسـتان دولتى در
شـهر شـيراز در دسـتور كار قـرار گرفته اسـت.
وى بـه سـاخت بيمارسـتان دولتـى حضـرت صديقه (س)
در شـهرك ميانـرود مجهـز بـه  ٧٠٠تخـت و بـا اعتبـارى
بالـغ بـر  ٧هـزار ميليـارد ريال اشـاره كـرد و گفت :سـاخت
بيمارسـتان  ٣١٣تختخوابـى در ورودى شـهر صـدرا و
همچنيـن سـاخت بيمارسـتان شـماره دو نمـازى "رسـول
اعظـم (ص)" شـيراز مجهـز بـه  ١٢٠٠تختخـواب در
دسـتور كار قـرار دارد.
رييـس دانشـگاه علـوم پزشـكى شـيراز در عيـن حـال بـه
سـاخت بيمارسـتان ها جديـد دولتـى در شهرسـتانهاى
اسـتان اشـاره كـرد و افـزود :ايـن مراكـز درمانـى مناسـب
در دوران بعـد از پيـروزى انقلاب اسلامى در سـطح
شهرسـتانهاى اسـتان بـه بهـره بـردارى رسـيده انـد.
محسـن رازقى سرپرسـت معاونت آموزشـى دانشـگاه علوم
پزشـكى شـيراز نيـز در ايـن نشسـت بـه توجه اين حـوزه به
بحـث كرونـا و توليـد واكسـن اشـاره كـردو گفـت :تربيـت
متخصـص در همـه حوزه هـاى درمانـى الزم اسـت كـه به
ايـن مهـم در ايـام شـيوع كرونـا بـا حفـظ كيفيت آموزشـى
انجـام گرفت.
وى افـزود :ايجـاد بسـتر مناسـب زيرسـاخت هاى آموزش
مجـازى ،برپايـى آزمون هـاى مجـازى بـا اسـتفاده از
زيرسـاخت هاى توسـعه يافتـه ،برگـزارى تعـداد پنـج هـزار
و  ٦٠٠آزمـون الكترونيكـى از جملـه فعاليت هـاى مـا در
ايـام شـيوع كرونـا بـود.
سرپرسـت معاونت آموزشـى دانشـگاه علوم پزشكى شيراز
همچنيـن از تدويـن برنامه جامـع براى بازيابـى آموزش در
حـوزه مهارتى در دوره پسـاكرونا خبر داد.
 ۳بیمارسـتان و مرکـز درمانـی در فـارس ،راه
انـدازی مـی شـود
عصرمردم:معـاون توسـعه مدیریت و منابع دانشـگاه علوم
پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز از برنامـه
ریـزی بـرای افتتـاح بیمارسـتان حضـرت امـام علـی(ع)
کازرون ،بیمارسـتان  ۳۲تخـت خوابـی گلـه دار و مرکـز ۱۰
تخـت خوابـی فـورگ در شهرسـتان داراب ،طی مـاه های
آینـده خبـر داد.
دکتـر «سـید ابوالفضـل هاشـمی اصل» در نشسـت خبری

موفقیت فارس در جراحی های پیوند اعضا ،در دوران کرونا تداوم یافت
 ۳بیمارستان و مرکز درمانی در فارس ،راه اندازی می شود

آغـاز هفتـه ملـی سلامت ،بـا گرامیداشـت این مناسـبت،
بخشـی از تلاش هـای انجـام گرفتـه در معاونـت توسـعه
مدیریـت و منابـع دانشـگاه را در دوران کرونـا بیـان کـرد.
او بـا اشـاره به گسـتردگی بیـش از  ۴۴هزار نفـری خانواده
سلامت فـارس شـامل کارکنـان ،اعضای هیـات علمی و
دانشـجویان ،افـزود :اعضـای مجموعه سلامت اسـتان
در طـی بیـش از دو سـال دوران کرونـا ،ایثارگرانـه در خـط
مقـدم مبـارزه بـا ایـن بیمـاری تلاش کردنـد و در معاونـت
توسـعه مدیریـت و منابـع دانشـگاه نیـز تلاش می شـود تا
زمینـه توسـعه خدمـات رفاهـی برای آنـان فراهم شـود.
دکتـر هاشـمی اصـل از تبدیـل وضعیـت نیروهـای ایثارگـر
دانشـگاه در چهـار ماهـه پایانـی سـال  ،۱۴۰۱بـه عنـوان
یکـی از ماموریـت های مهم این معاونت در سـال گذشـته
یـاد کـرد و ادامـه داد :در حـال حاضـر نیـز موضـوع تبدیل
وضعیـت کارکنـان ،از دیگـر برنامـه هـای در دسـت اقـدام
ایـن معاونـت محسـوب می شـود.
معـاون توسـعه مدیریت و منابع دانشـگاه اظهـار کرد :این
معاونـت در ایـام کرونـا نیـز کوشـیده اسـت تـا روند توسـعه
زیرسـاختی خدمات حوزه سلامت ،به روال گذشـته ادامه
داشـته باشـد کـه بهـره بـرداری از بیمارسـتان شـهدای
سلامت نـی ریـز ،از جملـه ایـن اقدامـات بوده اسـت.
او در ادامـه از برگـزاری آزمـون اسـتخدام نیـرو بـرای ایـن
بیمارسـتان و همچنیـن سـه مرکـز در دسـت افتتـاح دیگر
در اسـتان خبـر داد که بـه زودی این نیروهـا کار خود را در
مجموعـه سلامت اسـتان آغاز مـی کنند.
دکتـر هاشـمی اصـل در بخـش دیگـری از صحبـت
هـای خـود ،پیگیـری بـرای پرداخـت مطالبـات مجموعـه
سلامت اسـتان بـا مجموعـه وزارت بهداشـت ،سـازمان
هـای بیمـه گـر و سـازمان برنامـه و بودجـه بـا برگـزاری
نشسـت هـای هـم اندیشـی متعـدد را دیگر محـور فعالیت
هـای ایـن معاونـت برشـمرد و اظهار کـرد :بخشـی از این
تلاش هـا بـا شـتاب بخشـیدن بـه پرداخـت معوقـه های
کارکنـان دانشـگاه ،به ثمر رسـیده و تسـریع ایـن امر نیز در
حـال پیگیـری اسـت.
ایـن مقـام مسـوول در دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز
همچنیـن بـا اشـاره بـه برنامـه ریزی بـرای راه اندازی سـه
بیمارسـتان بزرگ در شـیراز ،از پیگیری ایـن معاونت برای
سـرعت بخشـیدن به رونـد احداث ایـن پروژه هـا و افزوده
شـدن بـه چرخه سلامت اسـتان خبـر داد.
موفقیـت فـارس در جراحـی هـای پیونـد اعضـا،
در دوران کرونـا تـداوم یافـت
عصرمـردم :معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی و

خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز با اشـاره بـه اینکه همه
گیـری کرونـا جراحـی هـای پیونـد اعضـا را در تمامـی دنیا
تحـت تاثیـر قـرار داد ،گفـت :بـا برنامـه ریزی هـای انجام
شـده ،موفقیـت فـارس در جراحـی هـای پیونـد اعضـا ،در
دوران کرونـا نیـز تداوم یافت و در سـال  ۳۸۵ ،۱۴۰۰مورد
پیونـد کبـد انجام شـد.
دکتـر «مهـرداد شـریفی» در نشسـت خبـری آغـاز هفتـه
ملـی سلامت بـا تبیین سـیمای سلامت فـارس در حوزه
درمـان افـزود :انجـام  ۳۲۷مـورد جراحـی پیونـد کلیـه،
 ۳۸۵مـورد پیونـد کبـد۱۲ ،مـورد پیونـد قلـب۲۶ ،مـورد
پیونـد کلیـه و پانکراس ،هشـت مورد پیوند روده ،سـه مورد
پیونـد پانکـراس۵۵ ،مـورد پیونـد پوسـت۱۳۶ ،مـورد پیوند
مغـز اسـتخوان۳۲۰ ،مـورد پیونـد قرنیـه و ۶۸مورد کاشـت
حلـزون شـنوایی در سـال  ،۱۴۰۰بخـش مهـم دیگـری
از توانمنـدی هـای مجموعـه سلامت در جراحـی هـای
پیچیـده پیونـد اعضـا اسـت.
او بـا اشـاره بـه تلاش هـای انجـام گرفتـه بـرای توسـعه
تخـت هـای بیمارسـتانی در اسـتان فـارس اظهار کـرد :از
جملـه پروژه های در دسـت احداث کـه امیدواریم در نیمه
نخسـت سـال جـاری به بهـره بـرداری برسـد ،بیمارسـتان
سـیصد تخـت خوابـی روانپزشـکی در شـهر صـدرا اسـت
کـه مـی توانـد نیـاز بیمـاران اسـتان را بـه تخـت هـای
روانپزشـکی تـا حـد زیـادی برطـرف کرده و شـاهد توسـعه
خدمـات سلامت روان در فـارس باشـیم.
دکتـر شـریفی در بخـش دیگـری از صحبـت هـای خود با
بیـان اینکـه یکـی از اولویـت هـای ایـن معاونـت در نیمـه
دوم سـال  ،۱۴۰۰گسـترش خدمـت رسـانی بـه بیمـاران
غیرکرونـا بـوده اسـت ،گفـت :هم اکنـون  ۶۷بیمارسـتان
خصوصـی و دولتـی در اسـتان فـارس فعالیـت دارد کـه از
ایـن تعـداد۴۳ ،بیمارسـتان دانشـگاهی اسـت.
معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا اعلام
اینکـه در سـال  ، ۱۴۰۰دو میلیـون و  ۴۲۰هـزار مـورد
ویزیـت سـرپایی در درمانـگاه هـای زیرمجموعه دانشـگاه
انجام شـده اسـت ،گفـت :انجام بیش از ۸۸هـزار جراحی
عـادی ،بیـش از ۲۲هـزار جراحـی اورژانسـی و بیـش از
هفـت و نیـم میلـون خدمـت پاراکلینیکـی در بیمارسـتان
هـای دانشـگاهی ،بخـش دیگـری از خدمـات مجموعـه
سلامت اسـتان در سـال  ۱۴۰۰بـوده اسـت.
ایـن نشسـت خبـری بـا حضـور رئیـس دانشـگاه علـوم
پزشـکی شـیراز و معاونان دانشـگاه ،صبح امـروز ،هفدهم
اردیبهشـت  ،۱۴۰۱همزمـان بـا آغـاز هفتـه ملی سلامت
برگزار شـد.

موفقیت نخبگان فارس در
مسابقات اختراعات آلمان
ایسـنا :گروهـی از جوانـان نخبـه اسـتان فـارس
در رقابـت بـا شـرکت کنندگانـی از سراسـر جهـان،
موفـق بـه کسـب ۱مـدال برنـز مسـابقات بینالمللی
اختراعـات  IENAآلمان در گروه پزشـکی و جراحی
بـرای  ۱دسـتگاه تشـخیصی و جراحـی شـدند.
مسـابقات بینالمللـی اختراعـات و نوآوریهـا
“ “ IENAکشـور آلمـان ،بـا حضـور شـرکت
کنندگانـی از سراسـر جهان برگزار شـد و تیم شـرکت
کننـده از اسـتان فـارس در گـروه پزشـکی و جراحـی
ایـن مسـابقات بینالمللـی موفـق شـد بـرای طـرح
ابداعـی و اختراعـی خـود ،مـدال برنـز را کسـب کند.
بـه گـزارش ایسـنا ،در ایـن دوره از رقابتهـا ،طـرح
دسـتگاه کانـوالی اتوماتیـک ساکشـنی بـا قابلیـت
اسـتخراج و انتقـال چربـی ابـداع و اختـراع شـده
توسـط محمدرضـا زارع ،جلال حاجـی زاده ،زهـره
مقامـی و محمـد دارایـش عنـوان سـوم و مـدال برنـز
را کسـب کـرد.
محمدرضـا زارع یکـی از اعضـای ایـن گـروه در ایـن
خصـوص بـه ایسـنا گفـت :نـوآوری در تجهیـزات
پزشـکی ،خصوصـا در زمینـه جراحـی و در کنـار
دانـش و مهـارت پزشـک متخصـص و جـراح و تیـم
جراحـی ،الزمـه پیشـرفت در تشـخیص و درمـان
اسـت.
او بـا یـادآوری اینکـه همـواره تجهیـزات پزشـکی
بـه عنـوان یکـی از ارکان اصلـی موفقیـت در زمینـه
تشـخیص و درمان بیماریها محسـوب شـده است،
گفـت :امـروزه تلاش بـر ایـن اسـت کـه در انجـام
جراحـی ،کمتریـن میـزان بـرش و برداشـت بافـت را
شـاهد باشـیم ،بنابرایـن وسـیلهای کـه بتواند بـه این
موضـوع کمـک کـرده و آسـیب بافتهـای بـدن را بـه
حداقـل برسـاند ،مـد نظـر همـه کشورهاسـت.
جلال حاجـی زاده ،پزشـک متخصـص پوسـت و
مـو و دیگـر عضـو ایـن گـروه نیـز در ایـن بـاره گفت:
کانـوالی اتوماتیـک ساکشـنی در واقـع باعـث
میشـود کـه ساکشـن بافـت چربـی راحـت تـر و بـا
آسـیب کمتـری بـه بافـت چربـی انجـام و در نتیجـه
نتیجـه کار بهتـر و مـدت نقاهـت بیمـار کمتـر شـود.
محمـد درایـش ،پزشـک متخصـص پوسـت و یکـی
دیگـر از اعضـای گـروه اعزامی فـارس هـم گفـت:
بـا توجـه بـه امـکان کنتـرل بهتـر کانـوال در حیـن
ساکشـن چربـی احتمال ایجـاد عوارض بسـیار کمتر
خواهـد شـد و مـدت زمـان انجـام عمـل نیـز کاهش
می یابـد.
زهـره مقامـی ،پزشـک متخصـص پوسـت و عضوی
از ایـن گـروه بـا اشـاره بـه اینکـه در اعمـال زیبایـی و
هـم چنیـن درمانـی در ناحیـه صـورت ،همـه افـراد
خصوصـا بانـوان بسـیار محتاطانـه عمـل میکننـد،
گفـت :ایـن دسـتگاه به پزشـک جراح کمـک خواهد
کـرد کـه عمل بهتـری را داشـته باشـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمدرضـا زارع مختـرع بیـن
المللـی پزشـکی و جراحـی و عضو رسمی فدراسـیون
جهانـی مخترعیـن ،جلال حاجـی زاده متخصـص
پوسـت و مـو و عضـو رسمی فدراسـیون جهانـی
مخترعیـن ،زهـره مقامی متخصـص پوسـت و مـو و
عضـو رسمی فدراسـیون جهانـی مخترعیـن ،محمـد
درایـش متخصـص پوسـت و مـو اعضـای گـروه
ابـداع ،طراحـی و تولیـد دسـتگاه یـاد شـده هسـتند.

جمعآوری  ۴۹۰۰دستگاه ماینر در محدوده مدیریتی توزیع برق شیراز

 ۱۰شهرستان فارس در وضعیت آبی رنگ بندی کرونایی قرار گرفت
ایرنـا :مدیـرکل پدافنـد غیـر عامـل فـارس و دبیـر سـتاد اسـتانی مدیریـت کرونـا در ایـن اسـتان دیـروز گفـت :از
مجمـوع  ۳۶شهرسـتان اسـتان ۱۰ ،شهرسـتان از جملـه شـیراز در وضعیـت آبی رنـگ بندی کرونایی قـرار دارند.
محمـد جباریـان افـزود :علاوه بـر شـیراز  ۹شهرسـتان آبـاده ،اقلیـد ،مرودشـت ،قیـر و کارزین ،المـرد ،جهرم،
داراب ،فسـا و فیروزآبـاد در وضعیـت آبـی قـرار دارند.
وی ادامـه داد ۲۶ :شهرسـتان دیگـر فـارس نیـز در وضعیـت زرد قـرار دارنـد و هیـچ شهرسـتان دارای وضعیـت
قرمـز و نارنجـی در ایـن اسـتان نداریـم.
تزریق افزون بر  ۹میلیون واکسن در فارس
دبیـر سـتاد اسـتانی مدیریـت کرونـا در فـارس ،با بیـان اینکه تاکنـون در این اسـتان  ۹میلیون و  ۵۷هـزار و ۵۰۴
ُدز واکسـن بـه افـراد بـاالی  ۱۲سـال تزریـق شـده گفـت :از ایـن تعـداد  ۹۵درصد مربـوط بـه ُدز اول ۹۰ ،درصد
مربـوط بـه ُدز دوم و  ۵۶درصـد مربوط به ُدز سـوم اسـت.
جباریـان افـزود :توصیـه و تاکیـد مـا همچنـان بـر تزریـق واکسـن ،رعایـت فاصلهگـذاری و اسـتفاده از ماسـک
اسـت کـه امیدواریـم از سـوی شـهروندان جـدی گرفتـه شـود.
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ایسـنا :مدیـر دفتـر نظـارت و کنتـرل لـوازم انـدازه
گیـری شـرکت توزیـع بـرق شـیراز با اشـاره بـه تمرکز
بیشـتر ایـن شـرکت بـر مقابله بـا برقهـای غیرمجاز
در بخشهـای مختلـف ،از جمـع آوری ۴۹۰۰
دسـتگاه ماینـر در محـدوده  ۱۰شهرسـتان تحـت
مدیریـت ایـن شـرکت خبـر داد .سـعید موثقی ضمن
چشم شیشه ای

بیـان اینکـه موضـوع مقابلـه بـا اسـتفاده غیرمجـاز
از شـبکه بـرق ،بـه عنـوان یکـی از اصلـی تریـن
اولویتهـای مـد نظـر توزیـع بـرق شـیراز اسـت،
گفـت :بـر اسـاس همیـن تاکیـدات بـر مقابلـه بـا
تخلفـات حـوزه انـرژی ،از ابتـدای سـال ۱۴۰۱
تاکنـون  ۲۳۰۰دسـتگاه ماینـر (اسـتخراج رمـزارز)

کـه بـه شـکل غیرقانونـی نصـب و بـه کارگیـری
شـده بـود ،شناسـایی و جمـع آوری شـده حـال آنکه
آمـار کل ماینرهـای جمـع آوری شـده تـا پایان سـال
گذشـته  ۲۶۰۰دسـتگاه بـوده اسـت.مدیر دفتـر
نظـارت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـیراز بـا بیـان
اینکـه نصـب و اسـتفاده از دسـتگاههای اسـتخراج

پیاده روی در محل پر خطر

رمـزارز ،غیرقانونـی و منجـر به پیگرد قضایی اسـت،
گفـت :تنهـا افـراد حقیقـی و حقوقی کـه مجوزهای
رسـمی برای نصـب دسـتگاههای ماینـر را اخذ کرده
باشـند ،امـکان اسـتفاده از ایـن دسـتگاهها را آنهـم
بـر اسـاس ضوابـط و معیارهـای تعییـن شـده وزارت
نیـرو خواهنـد داشـت.
     عکس اختصاصی عصر مرد م  /علی گزبلند
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بررسی پیامدهای پروژه انتقال آب از خلیج فارس
نشست تخصصی "پیامدهای زیســتمحیطی و اقتصادی پروژه نمکزدایی و انتقال
آب از خلیج فارس" با حضور شماری از متخصصان حوزه آب به ...

آغاز رزمایش فاطمی در فارس
اســماعیل قزل سفلی مســوول بسیج سازندگی سپاه فجر اســتان فارس در جمع
خبرنگاران ،ویژه برنامه های سالروز تاسیس بسیج سازندگی به ...

نایب رئیس شورای شهر
شیراز پای حرف دل رانندگان
تاکسی نشست
ایرنا:راننـدگان نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی و
تاکسـیرانان شـیراز در جلسـهای با رئیس کمیسـیون
حمـل و نقـل و مسـافر و نایـب رئیـس شـورای
اسلامی این کالنشـهر ،بـه طـرح درد دل و
درخواسـتهای خـود پرداختنـد کـه در ایـن دیـدار،
محمـد تقـی تـذروری خواسـتار رفـع مشـکالت و
شتاببخشـی در خدمـات رسـانی بـه آنهـا شـد.
تفکیک سـازمان تاکسـیرانی از اتوبوسـرانی ،افزایش
وام خریـد تاکسـی ،وضعیـت نابسـامان تعویـض
خـودرو بـا توجه قیمت بـاالی تاکسـی و قیمت خرید
پاییـن خـودروی فرسـوده ،تامیـن بسـته معیشـتی
راننـدگان ،مشـکالت مربـوط بـه خطـوط ویـژه از
مهمتریـن مشـکالتی بـود کـه نماینـدگان راننـدگان
تاکسـی در ایـن جلسـه اعلام کردنـد.
تـذروی نایـب رئیـس شـورای اسالمی شـهر شـیراز
در ایـن نشسـت ،خواسـتار تعامـل و اتحـاد بیـن
نماینـدگان راننـدگان نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی و
تاکسـیرانان شـیراز شـد و افـزود :خدمـت بـه خلق و
جلـب رضایـت راننـدگان امـری مهـم اسـت.
رئیـس کمیسـیون حمـل و نقـل و مسـافر شـورای
شـهر شـیراز ادامـه داد :بـرای رفـع مشـکالت
راننـدگان نـاوگان حمـل و نقـل عمومی شـیراز و
تاکسـیرانان این شـهر باید راهکار داشـت و براسـاس
برنامـه عمـل کـرد.
تـذروری پس از شـنیدن مشـکالت راننـدگان ناوگان
حمـل و نقـل عمومی شـیراز در تمـاس تلفنـی بـا
رئیـس سـازمان حمـل و نقـل مسـافر شـهرداری این
کالنشـهر خواسـتار تسـریع در انجـام خدمـات و ارائه
گـزارش رفع مشـکالت این قشـر تـا آخر اردیبهشـت
مـاه  ۱۴۰۱شـد.

چهارمین جشنواره بومی و
محلی شهرصغاد برگزارمی شود
آمالی  /آباده
دبیر جشـنواره ازبرگـزاری چهارمین جشـنواره بومی و
محلـی صغادی هـا در روزهای پنجشـنبه  ۲۲و جمعه
 ۲۳اردیبهشـت مـاه از سـاعت ۹صبـح تا  ۲۲شـب در
سـالن اسـتادیوم ورزشـی شـهرک شـهید بهشـتی
صغادخبـرداد وافزود:
در اولیـن روز شـرکت کنندگان تولیـدات صنایع چوبی
و چرمی پوسـتی و سـنگی خانگـی و مـواد غذایـی و
بهداشـتی خـود را بـه معـرض نمایـش و فـروش
گذاشـته و افـرادی کـه حاضـر به اجـرا و یا سـاخت و
پخـت نـوع کارشـان باشـند اجـرا می کننـد.
شـیبانی در ادامـه اظهارداشـت:این جشـنواره در
دومیـن روز در محـل برگـزاری جشـنواره یـا در منازل
از تولیـدات آنهـا تصویربـرداری وبـه خودشـان نـام به
اداره میـراث فرهنگـی معرفـی می شـوند.
دبیـر چهارمیـن جشـنواره بومی محلـی صغـاد
گفت:ایـن جشـنواره بـه همـت گـروه آئینـی سـنتی
فـارس شـمالی شـهرداری و شـورای اسلامی و
کمیسـیون اموربانـوان و فرهنـگ دوسـتان شـهر
صغـاد برگـزار خواهـد شـد.

تخلف بیش از  ۸۲۵میلیون
ریالی واحد لوازم یدکی
خودرو سواری در شیراز
عصرمردم:
معـاون بازرسـی و حمایـت از مصـرف کننـدگان
سـازمان صمـت فـارس از ارجاع پرونـده تخلف بیش
از  ۸۲۵میلیـون ریالـی واحـد لـوازم یدکـی خـودرو
سـواری در شـیراز بـه تعزیـرات حکومتـی فـارس خبر
داد.
معـاون بازرسـی و حمایـت از مصـرف کننـدگان
سـازمان صنعـت  ،معـدن و تجـارت اسـتان فـارس
گفت  :براسـاس بازرسـی های انجام شـده و گزارش
واصلـه مبنـی بر دپو انـواع لـوازم یدکی تقلبـی خودرو
سـواری در یک باب واحد مسـکونی واقع در شـهرک
آریـن طـی هماهنگی هـای انجـام شـده و گشـت
مشـترک بـا نماینـدگان پلیـس جرایـم اقتصـادی
مرکـز اسـتان پـس از مراجعـه بـه واحـد مذکـور و
بررسـی های انجام شـده متوجه شـدیم انبـار مربوطه
هیـچ گونه مجـوزی از اتحادیـه مربوطه نداشـته و به
صـورت غیـر قانونـی اقـدام بـه پخـش لـوازم یدکـی
خـودرو می نمایـد.
مهـدی حسـنی با اشـاره بـه اینکـه کاال هـای موجود
در انبـاری مذکـور تخلف اسـت نـه تقلب افـزود  :اما
طـی نمونـه بـرداری از اقالم یاد شـده و اسـتعالمات
از اتحادیـه مربوطـه مشـاهده گردیـد کـه کاالهـای
موجـود در انبـار دارای اسـتاندارد اسـت و هیـچ گونه
کاالی تقلبـی در انبـار موجـود نبـود ولـی در سـامانه
جامـع انبارهـا موجـودی کاال ثبـت نشـده اسـت کـه
تخلـف محسـوب می شـود.
حسـنی اضافـه کـرد  :بـا توجـه بـه اینکـه ایشـان
می بایسـت انبـار خود را در سـامانه جامـع انبارها ثبت
نمـوده و میـزان ورود و خـروج کاالهـای موجود خود
را در انبـار موصـوف ثبـت نماید  ،متاسـفانه اقدامی از
سـوی متصـدی واحـد صـورت نپذیرفتـه بود.
وی تصریـح کـرد  :فعـل و عمـل نامبـرده طبـق ماده
 ۶۱قانـون نظـام صنفـی تخلـف احتـکار محـرز و
پرونـده تخلـف ایشـان بـه ارزش ۸۲۵میلیـون و ۴۵۰
هـزار ریـال تشـکیل و جهـت سـیر مراحـل قانونی به
تعزیـرات حکومتـی مرکـز اسـتان ارجـاع گردیـد.
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نایب رئیس شورای شهر شیراز پای حرف دل رانندگان تاکسی نشست
رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکســیرانان شــیراز در جلســهای با رئیس
کمیسیون حمل و نقل و مسافر و نایب رئیس شورای اسالمی ...

مسوول بسیج سازندگی سپاه فجرخبرداد

چند خبر از سپاه ناحیه شهرستان کازرون

آغاز رزمایش فاطمی در فارس

امام جمعه کازرون:

علی گزبلند

اسـماعیل قـزل سـفلی مسـوول بسـیج سـازندگی سـپاه
فجـر اسـتان فارس در جمـع خبرنگاران ،ویـژه برنامه های
سـالروز تاسـیس بسـیج سـازندگی بـه فرمـان رهبـری را
اعلام کـرد.
قـزل سـفلی گفـت :رزمایـش فاطمـی از  17اردیبهشـت تا
 ۲۶اردیبهشـت به مدت  ۱۰روز براسـاس فلسـفه وماهیت
شـکل گیـری بسـیج سـازندگی کـه همانـا سـازماندهی
نیروهـای جـوان داوطلـب بـرای کمـک بـه مـردم اسـت
برگـزار خواهـد شـد ،وی گروههـای جهـادی را محـور این
حرکـت بر شـمرد.
مسـوول بسـیج سازندگی سـپاه فجر اسـتان فارس ،با ذکر
ایـن کـه بـرای اسـتفاده بهتـر مـردم دو سـاختار ،شـورای
جهـادی و مجمـع جهـاد گـران اسـتان از دل انتخابـات
شـکل گرفته اسـت گفت  :این سـاختارها کار سازماندهی
و بسـتر سـازی حرکت هـای جهـادی را شـکل می دهـد.
وی ضمـن تشـریح کار کـرد ایـن سـاختارها گفـت :قـرار
گاه عملیـات جهـادی در سـه شـکل جغرافیـا محـور ،و
پهنـه ای در چهـار نقطـه شـکل گرفتـه ،و در حـال ایجـاد
قرارگاههـای شهرسـتانی و محلـه محـور بـرای خدمـت
رسـانی بـه مـردم هسـتیم.
قـزل سـفلی ضمـن تشـریح عملکـرد قرارگاههـای
موضوعی ،شـامل قرارگاه آموزشـی و تحصیلی،کشـاورزی
و احتماعـی از گسـترش ایـن عناویـن خبـر داد.
ایـن مقـام مسـوول گفـت :قرارگاههـای قشـری مثـل
طلاب ،اصنـاف و ورزشـکاران هـم در چنـد مـاه اخیـر
سـازماندهی شـده انـد و برنامـه ریـزی کـرده ایـم کـه
موضـوع و مکانـی نباشـد کـه بسـیج سـازندگی در آن مورد
ورود نکـرده باشـد.
مسـوول بسـیج سـازندگی سـپاه فجر اسـتان فارس با ذکر
تعـداد بـاالی گروههـای خدمـت رسـان جهـادی گفـت:

بیـش از  ۴۲هـزار گروه جهادی در کشـور وجـود دارد و در
فـارس ایـن تعـداد از  ۴هـزار مورد گذشـته اسـت.
وی در تشـریح بحـث فنـی و عمرانـی خصوصا آب رسـانی
بـه روسـتاهای فـارس گفـت  ۳۷۲ :روسـتا تحـت پوشـش
قـرار گرفتـه و برنامـه سـاخت مسـکن بـرای  ۳۲۰۸مـدد
جـوی تحـت پوشـش وجود دارد کـه کارسـاخت  ۳۰۰خانه
از ایـن تعداد آغاز شـده اسـت  .وی با ذکـر اینکه  ،الیروبی
قنـوات ،سـاخت خانه هـای بهداشـت از جملـه اقدامـات
فنـی و عمرانـی در این زمینه اسـت به پوشـش مشـکالت
اجتماعـی در ایـن طـرح اشـاره کرد .
قـزل سـفلی در زمینـه ایجـاد اشـتغال و توسـعه از طـرح
صندوق هـای قـرص الحسـنه نـام بـرد و گفـت  :ایـن
حـرکات جهـادی در زمینـه تحصیلـی و علمـی در جهـت
مطالبـه گـری هدفمنـد و توسـعه در روسـتاها خواهـد بود.
وی بـا ذکـر اینکـه  :اسـتمرار خدمـات مومنانه کـه پس از
کرونـا شـروع شـد فراگیر شـده و اکنون به نهصـت فراگیر
مونانـه بـا  ۲۰خدمـت ارتقـاع یافتـه اسـت .
وی در تشـریح بخـش دیگـری از برنامه هـای سـالروز

تاسـیس بسـیج سـازندگی گفـت :حقوقدانهـای مـا بـا
مشـاوره حقوقـی در مسـاجد و اقـدام بـرای آزادسـازی
زندانیـان در ایـن هفتـه فعالیـت بیشـتری خواهند داشـت.
اصنـاف در چندیـن حـوزه مثـل تعمیـر اساسـیه خانـه و
تعمیـرات منـازل در ایـن اقـدام خیـر خواهانـه شـرکت
می کننـد و وارد کار جهـادی می شـوند تـا بـر مشـکالت
غلبـه کننـد و بگوییـم می تـوان بـا هـر ظرفیـت اقـدام
جهـادی کـرد  .وی گفـت  :در  ۲۲سـالی کـه ازتاسـیس
بسـبج سـازندگی می گـدرد ایـن فعالیت هـا بـه شـکلی
گسـترده شـده کـه هـر فـرد اگـر بخواهد بـه کسـی در این
زمینـه خدمـت کند بسـیج سـازندگی بسـتر را فراهـم کرده
اسـت.
مسـوول بسـیج سـازندگی سـپاه فجر اسـتان فارس با ذکر
ایـن کـه اسـتقبال از این برنامه فـرا تر از برنامـه ریزی بوده
گفـت  :ما بـرای  ۷۰۰گروه برنامه ریـزی کردیم اما ۱۱۲۳
گـروه اعلام امادگـی کـرده انـد .برنامه هـا  ۱۰۰۰۰نفـر
برنامـه طراحـی شـده بـود امـا ایـن رقـم افزایـش شـگرفی
داشـت .وی گفـت طراحـی حـدود هـزار برنامـه بـرای این
ده روز داشـتیم کـه بـه ایـن رقـم بـه باالتـر از  ۲۰۰۰برنامه
افزایـش یافته اسـت.
وی گفـت  :امـروز بـه گونـه ای سـازمان یافتـه ایـم کـه
پرچـم محرومیـت زدایـی در دسـت بسـیج سازندگیسـت.
وی فعالیـت حـوزه اطالع رسـانی اسـتان در جهت مطالبه
گـری از مسـوولین را  ،مصـداق کار حهـادی دانسـت.
وی در انتهـا از پویـش  ۱۰۰۰زندگـی بـا محوریـت
صندوق هـای قـرض الحسـنه خبـر داد و گفـت :
تشـکیل صندوق هـای قـرض الحسـنه بـرای ایجـاد
فرصـت کارهـای خرداسـت کـه در ایـن طـرح بـا تاکیـد بر
مسـوولیت های های اجتماعـی  ۵۰۰صنـدوق متقبـل
تامیـن و تهیـه جهیزیـه در راسـتای تکریـم امـر ازدواج و
 ۵۰۰صنـدوق متقبـل تامیـن سیسـمونی در حهـت ترویـج
فرهنـگ فرزنـدآوری در محلـه خـود شـده انـد.

بررسی پیامدهای پروژه انتقال آب از خلیج فارس
ایسـنا :نشسـت تخصصـی "پیامدهـای زیسـتمحیطی و
اقتصـادی پـروژه نمکزدایـی و انتقـال آب از خلیج فارس"
بـا حضـور شـماری از متخصصـان حـوزه آب بـه میزبانـی
دانشـگاه شـیراز برگزار شـد.
دانشـیار بخـش مهندسـی آب دانشـگاه شـیراز در بخـش
اول نشسـت تخصصـی "پیامدهـای زیسـتمحیطی و
اقتصـادی پـروژه نمکزدایـی و انتقـال آب از خلیج فارس"
گفـت :تخلیـهی پسـاب شـور آب شـیرینکنهای ایـن
پـروژه باعـث افزایـش شـوری آب خلیـج فـارس و درپی آن
از بیـن رفتـن جنگلهـای حـرا و صخرههـای مرجانـی و
کاهـش تعـداد و تنـوع آبزیـان خلیـج فـارس میشـود .از
طـرف دیگـر آب شـیرینکنهای ایـن طـرح و خطـوط
انتقـال آن و پمپـاژ آب از سـواحل خلیـج فـارس بـه نقـاط
مرکـزی ایـران نیـاز بـه مصـرف بـرق زیـادی داشـته که در
شـرایط فعلـی کـه کشـور بـا بحـران بـرق و انـرژی مواجـه
اسـت تامیـن بـرق مـورد نیـاز ایـن پـروژه باعـث ایجـاد
مشـکالت بیشـتر بـرای کشـور میشـود.
بـه نقـل از دانشـگاه شـیراز ،دکتـر جهانشـیر
محمدزاده هابیلـی ،گفـت :سیسـتم چرخـش آب در خلیـج
فـارس بـه ایـن صـورت اسـت کـه آب بـا شـوری کمتـر از
سـواحل شـمالی دریـای عمـان و تنگـه هرمـز وارد خلیـج
فـارس شـده و سـپس بـا شـوری بیشـتر از سـواحل جنوبی
و سـاحل جنوبـی تنگـه هرمـز وارد دریای عمان میشـود.
همچنیـن ایـن طـرح میتوانـد بـه تدریـج باعـث کاهـش
جریـان آب ورودی از دریـای عمـان بـه خلیـج فـارس و
حتـی تغییـر مسـیر آن در قبـل از ورود بـه تنگـه هرمز و در
نتیجـه مـرگ اکولوژیـک خلیـج فـارس و تبدیـل آن به یک
مانـداب بسـیار شـور شـود.
هزینـه انتقـال آب خلیـج فـارس بـه شـیراز ۴.۵
برابـر بودجـه عمرانـی فـارس اسـت
در بخـش دوم ایـن نشسـت ،کـه بـه بررسـی فنـی و
اقتصـادی پـروژه نمکزدایـی و انتقـال آب اختصـاص
داشـت ،یـک عضـو هیـأت علمی دانشـکده مهندسـی
شـیمی ،نفـت و گاز دانشـگاه شـیراز گفـت :طبـق
محاسـبات انجـام شـده هزینـهی نمکزدایـی و انتقال هر
مترمکعـب آب نمکزدایـی شـده به شـیراز طبق اسـتعالم
ت اردیبهشـت ماه سـال  ۱۴۰۱حدود  ۴۴هـزار تومان
قیمـ 
خواهـد بـود کـه بیـش از  ۳۰برابـر هزینـه تعرفـه شـهری
اسـت.
دکتـر مهـرزاد فیلیزاده خاطرنشـان کرد که هزینه سـرمایه
گـذاری اولیـه الزم بـرای پروژه نمـک زدایـی و انتقال ۲۵۰
ِ
هـزار مترمکعـب آب از خلیـج فـارس بـه شـیراز بسـیار باال
و حـدود  ۴.۵برابـر "کل بودجـه عمرانـی اسـتان فـارس در
سـال  "۱۴۰۱است.
وی افـزود :پـروژهی یادشـده بـرق قابـل توجهـی مصـرف
میکنـد و میـزان دیاکسـید کربـن ،دی اکسـید گوگـرد
و مونوکسـیدکربن تولیـدی در آن ،بـه ترتیـب حـدود ۹۴۱
هـزار تـن ۱۹۰۰ ،تـن و  ۷۳۰تـن در سـال خواهـد بـود.
ایـن دانشـیار مهندسـی شـیمی همچنین بـه بررسـی

محصـوالت کشـاورزی صادرشـده از ایـران پرداخـت و بـا
اسـتناد بـه محاسـبات انجـام شـده بـر مبنـای میـزان آب
مجـازی هـر محصـول ،میـزان آب مجـازی صـادر شـده
بـه ازای صـادرات  ۹محصـول اصلـی کشـاورزی ایـران را
سـاالنه حـدود ۲میلیـارد و ۴۰۰میلیـون مترمکعـب بـرآورد
کـرد کـه ایـن میـزان آب ،معـادل آب مصرفـی حـدود
۳۴میلیون نفر در سـال اسـت؛ بنابراین وی کاهش کشـت
ایـن محصـوالت (بـرای صـادرات) را در مناطـق کـمآب
کشـور پیشـنهاد کـرد.
انتقـال بـدون پشـتوانه علمـی آب دریـا زیانهای
محیط زیسـتی در پـی دارد
در بخـش سـوم ایـن نشسـت ،اسـتاد و مدیـر مرکـز
پژوهشهـای علـوم جـوی و اقیانوسـی دانشـگاه شـیراز با
اشـاره بـه اینکـه ایـن روزها تبلیغ گسـتردهای برای شـیرین
کـردن آب خلیـج فـارس و رسـاندن آن بـه درون ایـران از
رسـانهها بـه گـوش میرسـد و ایـن کار را یـک کامیابـی
بـرای دولـت و نهادهـای دسـت انـدرکار میداننـد ،گفـت:
بنـده بـر ایـن بـاورم کـه کار شـیرین کـردن گسـترده آب و
جابهجایـی آن بـدون پشـتوانه کافـی علمی زیانهـای
ویرانگرانـه محیـط زیسـتی را بـه دنبـال خواهـد داشـت
لـذا اجرایـی کـردن ایـن پـروژه موجـب کاهـش چشـمگیر
بارشهـا و افزایـش دمـا در کشـور علـی الخصـوص
مناطـق جنوبـی ایـران و رسـاندن خسـارت بـه منابـع آب و
خـاک خواهـد شـد.
دکتـر سـید محمدجعفر ناظم السـادات تاکید کـرد :باید در
ایـن زمینه با کشـورهای حـوزه خلیج فـارس وارد مذاکرات
محیطزیسـتی شـده و اتحادیـهای از کشـورهای حـوزه
خلیـج فـارس بـرای حفظ محیط زیسـت آن بهوجـود آورده
و دیپلماسـی علمی راهانـدازی کـرد کـه دانشـگاه شـیراز
آمـادهی همـکاری و بـه سـرانجام رسـاندن ایـن موضـوع
است.

لـزوم مدیریـت مصـرف و اسـتفاده از آب
خا کسـتر ی
دکتـر مسـعود نوشـادی ،اسـتاد بخـش مهندسـی آب
دانشـگاه شـیراز نیز در بخشـی از این نشسـت یادآور شـد:
یکـی از اصلیتریـن راهکارهـای جایگزیـن بـرای حـل
مشـکل کمبـود منابـع آب اسـتفاده از ابـزار کاهش مصرف
آب در منـازل در کوتـاه مـدت و جداسـازی آب خاکسـتری
از آب سـیاه در دراز مـدت اسـت .بـه علاوه یکـی دیگـر از
راهکارهـای مناسـب جایگزیـن احـداث تصفیـه خانههای
فاضلاب اسـت تـا هم از آلودگـی محیط زیسـت جلوگیری
گـردد و هـم بتوان یـک منبع جایگزیـن پایـدار آب را تامین
کـرد .اسـتفاده مجـدد از آبهـای خاکسـتری هـم یـک
راهـکار مناسـب جایگزیـن اسـت.
در قسـمت آخـر ایـن نشسـت تخصصـی دکتـر شـاهرخ
زندپارسـا اسـتاد دانشـگاه شـیراز بـه توسـعهی ناپایـدار
کشـاورزی کـه ناشـی از برداشـت بیـش ازحـد منابـع آب
سـطحی و زیرزمینـی اسـت و پیامدهـای بلنـد مـدت آب،
غـذا ،محیـط زیسـت و امنیـت انسـانی در ایـران را از بیـن
میبـرد ،اشـاره کـرد.
او گفـت :در ایـران ،راهحلهـای اجـرا شـده بـرای ایجـاد
تعـادل بیـن عرضـه و تقاضـای آب ،اجتنـاب از کاهـش
سـهمیههای موجـود بـوده اسـت .درعـوض ،تالشهـا بـر
کاهـش ایـن اختالف در افزایش عرضه (سـاخت سـدهای
بیشـتر ،حفـر چاههای بیشـتر و انتقـال آب از خلیج فارس)
و تـا حـدی ،تشـویق روشهـای آبیـاری مدرن بـرای بهبود
بهـرهوری آب متمرکـز شـدهاند.
زندپارسـا گفـت :در طـول چنـد دهـه گذشـته ،مصـرف آب
در ایـران بـه طـور مـداوم از آسـتانه تنـش آبی اولیـه (یعنی
ً
یـک چهـارم کل آب تجدیدپذیـر) تقریبـا بـه بیشـتر چهـار
برابر رسـیده اسـت و بهمقدار  ۵۳میلیارد مترمکعب بیشـتر
از مقـدار در نظـر گرفتـه شـده بـرای رسـیدن بـه شـرایط
مطلـوب ،پایـدار ،آب مصـرف میشـود.
وی ادامـه داد :بهعلـت عـدم تعـادل بیـن آب تجدیـد پذیـر
و مصـرف زیـاد آن ،بـرای رسـیدن بـه شـرایط پایـدار ،الزم
اسـت مصـرف آب در کشـور کاهـش یابـد .بـا افزایـش
بهـرهوری و راندمـان آبیـاری نمیتـوان مصـرف آب را در
کشـور کاهش داد .اگرچه در سیسـتمهای مـدرن آبیاری،
بـه میـزان قابـل توجهـی در مصـرف آب در سـطح مزرعـه
صرفـه جویـی میکنند ،اما اثربخشـی کلی آنهـا در کاهش
مصـرف آب در سـطح حوضـه کـم اسـت ،و درصـورت
دسترسـی بـه آب ،کشـاورزان ایـن آب صرفهجویی شـده را
بـه مصـرف میرسـانند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه شـیراز گفـت :مقادیـر آبـی کـه
میتـوان از طریـق نوسـازی آبیـاری صرفـه جویـی کـرد،
در مقایسـه بـا مقادیـر فـراوان آبـی کـه بایـد بـرای کاهـش
بحـران صرفـه جویـی شـود ،بسـیار ناچیـز خواهـد.
همچنیـن بـا هزینـهی بسـیارزیاد بـرای انتقـال فقـط
حـدود یکدرصـد از مصـرف بیـشاز حـد آب مشـکلی حل
نمیشود.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس منصوب شد
عصرمردم:
«حجتاللـه عبدالملکـی» وزیـر تعـاون،
کار و رفـاه اجتماعـی طـی حکمی «وحیـد
خداپرسـت» را بـه عنـوان مدیـرکل تعـاون،
کار و رفـاه اجتماعی اسـتان فارس منصوب

کـرد.در متـن حکـم خداپرسـت از سـوی
وزیـر تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی آمـده
اسـت " :نظـر بـه مراتـب تعهـد ،تخصص و
شایسـتگیهای جنابعالـی ،بـه موجـب ایـن
حکم شـما را بـه عنوان مدیـرکل تعاون ،کار

و رفـاه اجتماعـی اسـتان فـارس منصـوب
می نمایـم.در ادامـه ایـن حکـم آمده اسـت:
امیـد اسـت بـا اتـکال بـه ذات اقـدس الهی
در انجـام وظایـف و امـور محولـه و تحقـق
منویـات رهبـر معظـم انقلاب (مدظلـه

العالـی) و دولـت مردمی سـیزدهم در وزارت
مردم موفق و مؤید باشـید.وحید خداپرسـت
از  21بهمـن مـاه  1400سرپرسـت ادارهکل
تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی فـارس را
عهـدهدار بـوده اسـت.
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تفاوت انسان ها در طرز تفکر آن ها می باشد
عصرمردم:
امـام جمعـه کازرون گفـت :بهتریـن تفکـر و اندیشـه اسلامی در آثـار شـهید
مطهـری می باشـد.
حجـت االسلام والمسـلمین محمـد صباحـی امـام جمعـه شهرسـتان کازرون
در مراسـم گرامی داشـت هفتـه عقیدتـی سیاسـی در سـپاه و بسـیج بیـان
داشـت:ریل گـزاری سـپاه در جریـان انقلاب بـرای نقـش آفرینـی و والیـت
پذیـری بـه خوبـی در حـال انجـام اسـت.
وی در ایـن مراسـم کـه در سـالن اجتماعـات و بـا حضـور کارکنـان و برخـی از
شـوراهای بسـیجی حوزههـای مقاومـت بسـیج برگـزار شـده بـا گرامی داشـت
هفتـه عقیدتـی سیاسـی و شـهید مرتضـی مطهـری بیـان داشـت :مهمتریـن ویژگـی بـرای مسـیر خودسـازی و
شـناخت در مرحلـه اول خودسـازی می باشـد.امام جمعـه شهرسـتان کازرون ادامـه داد :در پـردازش بـه جامعـه
اسلامی و جامعـه نویـن بایـد بـه شـخصت خـود بپردازیـم و قبـل از انجـام هـر تصمیمی بـه عقیـده نیـاز داریـم و
بهتریـن آثـار تفکـر و اندیشـه در جامعـه اسلامی از شـهید مطهری به جـا مانده اسـت.وی با گرامی داشـت هفته
عقیدتـی سیاسـی در سـپاه و هفتـه معلـم دوازدهـم اردیبهشـت ،سـالروز شـهادت اسـتاد شـهید آیتاللـه مرتضی
مطهـری و آغـاز هفتـهی معلـم فرصـت مغتنمی اسـت تـا تالشهـا و مجاهدتهای علمـی و آموزشـی معلمان و
اسـتادان و مربیـان کـه درعرصه هـای علـم و آمـوزش عنایـت دارنـد را پـاس داشـته باشـیم.
در ادامـه ایـن مراسـم بـه تعـدادی از مربیـان عقیدتـی سیاسـی بـه نمایندگـی از سـایر مربیـان سـپاه و بسـیج
شهرسـتان کازرون بـا حضـور امـام جمعـه و فرماندهـی و مسـئول نمایندگـی سـپاه هدایـا و لـوح تقدیر اهداء شـد

مسئول دفتر نمایندگی در سپاه شهرستان کازرون:

اجرای  30برنامه به مناسبت هفته عقیدتی و سیاسی در سپاه و بسیج
عصرمردم:
مسـئول دفتـر نمایندگـی در سـپاه شهرسـتان کازرون خبـر داد :بـه مناسـبت
هفته عقیدتی و سیاسـی در سـپاه و بسـیج 30ویژه برنامه در سـطح شهرسـتان
کازرون برگـزار می شـود.
حجـت االسلام والمسـلمین رسـول محمـدی مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی
فقیـه در ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه کازرون بیـان داشـت :در راسـتای
بزرگداشـت مقـام شـهید مطهـری در هفته عقیدتی و سیاسـی سـپاه و بسـیج،
20ویـژه برنامـه در سـطح ایـن شهرسـتان برگـزار می شـود.
حجـت االسلام والمسـلمین محمـدی بـه مناسـبت شـهادت شـهید مرتضـی
مطهـری و هفتـه عقیدتـی سـپاه و بسـیج ،اظهـار کـرد :فلسـفه نامگـذاری ایـن هفتـه بـه عنـوان هفتـه عقیدتی
بیانگر ضرورت تجلی تفکر اسـت و در سـایه تعمق اندیشـه شـهید مطهری ،سـپاه و بسـیج میتواند انسـانهایی
تربیـت کنـد کـه در پیـش روندگی انقالب اسلامی ،پیشـگام باشـند.
وی تصریـح کـرد :موفقیـت ایـن نهـاد مکتبـی و نظامـی در راسـتای تربیـت جوانـان مصمـم و والیـی در اجـرای
ماموریتهـا و وظایـف محولـه ،مرهـون آموزشهـای اسلام نـاب محمـدی و مجاهـدت روحانیـت متعهـد و
توانایـی شـهید مطهـری است.مسـئول دفتـر نمایندگـی در ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه کازرون بـا بیـان اینکـه
اندیشـه شـهید مطهـر مختـص دوره تاریخـی خاصـی نیسـت و بـرای آینـدگان قابل فهـم و راهگشاسـت ،مطرح
کـرد :شـهید مطهـری فردی اندیشـه سـاز بود کـه همـواره جلوتر از زمـان خود حرکت میکـرد و مطالعـه آثار وی
 ،تاثیـرات خوبـی در تحکیـم مناسـبات جامعـه مـا خواهد داشـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در هفتـه عقیدتـی و سیاسـی سـپاه ،برنامههـای متنـوع و متعـددی در دسـتور کار قـرار
گرفتـه ،ادامـه داد ۱۲ :اردیبهشـت روز شـهید مطهـری ،خدامحوری و اعتقاد به معاد ۱۳ ،اردیبهشـت روز شـهید
مطهـری ،ترویـج معنویـت و اخلاق ۱۴ ،اردیبهشـت روز شـهید مطهـری ،جهـاد و تلاش بـرای زمینـه سـازی
ظهـور ۱۵ ،اردیبهشـت روز شـهید مطهـری ،عدالـت ،مبـارزه بـا فسـاد و اسـتکبار سـتیزی ۱۶ ،اردیبهشـت روز
شـهید مطهـری ،ترویـج سـبک زندگی اسلامی و مقابلـه با فرهنـگ غربی ۱۷ ،اردیبهشـت روز شـهید مطهری و
شـناخت فتنههـای زمـان و  ۱۸اردیبهشـت روز شـهید مطهـری ،تربیت نسـل جوان متعـد و انقالبـی ،نامگذاری
شـده اسـت.محمدی اذعـان داشـت :تبییـن و ترویـج اندیشـه شـهید مطهـری ،تقدیـر و تجلیـل از مربیـان برتـر،
تجلیـل از خانـواده شـهدا و ایثارگـر  ،فراخـوان تهیـه و تدویـن مقاله ،برگزاری مسـابقه نقاشـی خطاطـی ،برگزاری
نشسـت بصیرتـی فرماندهـان بـا توجـه بـه فرمان جهـاد تببین ،برگـزاری صبحگاه مشـترک و زنگ سـپاس معلم
توسـط بسـیج دانشآمـوزی و برگـزاری حلقههـای جهـاد تبیین توسـط بسـیج دانشـجویی از برنامههـای ما برای
ایـن هفته اسـت.

رزمایش جهادگران فاطمی با حضور گروه های جهادی در کازرون
عصرمردم:
فرمانـده سـپاه شهرسـتان کازرون گفـت :بـا حضـور گروههـای جهـادی
رزمایـش جهادگـران فاطمـی در کازرون برگـزار می شـود.
سـرهنگ پاسـدار غالمرضـا تـوکل فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه
شهرسـتان کازرون بیان داشـت :همزمان با سراسـر کشـور در  ۱۷اردیبهشـت
مـاه هفتـه آینـده رزمایـش بـزرگ جهادگـران فاطمـی در شهرسـتان کازرون
همزمـان بـا سراسـر کشـور آغـاز خواهـد شـد.
وی ادامـه داد :برگـزاری رزمایـش جهادگـران فاطمی که از  ۱۷اردبیهشـت به
مـدت  ۱۰روز برگـزار خواهـد شـد تعـداد 25گـروه جهـادی شهرسـتان فعالیت
خواهنـد داشـت کـه در ایـن رابطـه نزدیک به هـزار بسـیجی شهرسـتان کازرون در عرصه های مختلـف جهادی
مشـغول بـه فعالیت خواهند شـد.
سـرهنگ پاسـدار غالمرضـا تـوکل بـا بیـان اینکـه همزمـان بـا ایـن رزمایـش بـه مـدت 10روز توسـط گروههـای
جهـادی در عرصههـای مختلـف اعـم از درمانـی ،عمرانـی ،فرهنگـی و  ...وارد عرصـه فعالیـت خواهنـد شـد،
گفـت :برنامـه شـروع رزمایـش کـه همزمـان با سـالروز تشـکیل بسـیج سـازندگی برگزار شـده بسـیجیان در قالب
گروههـای جهـادی بـه مناطـق کـم برخـوردار اعـزام خواهند شـد.
وی اظهـار داشـت :حمایـت و پشـتیبانی فرمانـداری و دسـتگاههای اجرایـی و نهادهـای خدمترسـان از
گروههـای جهـادی و اسـتفاده از ظرفیـت خیریـن در جهـت همافزایـی و ارائـه خدمـات هرچـه بهتـر در زمینـه
محرومیتزدایـی و خدمترسـانی مـورد انتظـار هسـت کـه ان شـاالله بـا عنایـت امـام جمعـه شهرسـتان و معاون
اسـتاندار بـه نحـوه احسـن برگـزار خواهـد شـد.

تجلیل از معلمان روستای سیف آباد کازرون
عصرمردم:
به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و بسیج از معلمان روستای سیف آباد کازرون تجلیل به عمل آمد.
بـه مناسـبت روز معلـم و گرامی داشـت هفتـه عقیدتـی سیاسـی در سـپاه و بسـیج بـا حضـور نمازگزاران روسـتا در
مسـجد الزهـراء (س)ایـن روسـتا از معلمـان روسـتا بـا اهـداء هدیـه و لـوح تقدیـر تجلیل به عمـل آمد.
بـرادر بسـیجی رضـا شـفیعی فرمانـده پایـگاه مقاومـت بسـیج شـهید صدوقـی روسـتای سـیف آبـاد در سـخنانی
ضمـن گرامی داشـت یـادو خاطـره شـهید مطهـری کـه ایـام شـهادت ایـن اسـتاد بـزرگ بـه روز معلـم و هفتـه
عقیدتـی سیاسـی در سـپاه و بسـیج نـام گـزاری شـده اسـت گفـت :ترویـج افـکار و اندیشـه های اسـتاد شـهید
مطهـری یکـی از وظایـف بـزرگ معلمـان جهـت تعلیـم و تربیـت دانـش آمـوزان می باشـد
وی شـغل معلمـی را بعنـوان شـغل انبیـاء بـا توجـه بـه روایـات یـاد کـرد و بـر الگـو قـراردادن معلمـان در تمـام
زمینه هـای زندگـی تأکیـد کـرد.
در ادامـه برنامـه بـا حضـور امـام جماعـت مسـجد حجـت االسلام خدادایـان و فرمانـده پایـگاه بسـیج روسـتا و
خانـواده معظـم شـهدا از 3نفـر از فرهنگیـان حاضـر در مسـجد بـه نمایندگـی از سـایر معلمان روسـتا بـا اهدا لوح
تقدیـر و هدیـه و تجلیـل بـه عمـل آمد.

سالمت
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مقابله با مشکالت دوران سالمندی با تغذیه مناسب

باشــگاه خبرنگاران :ترابی مدیر برنامه تغذیه بالینی دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت:
تغذیــه صحیح ضمن تامین کالری ،پروتئین و مــواد مغذی مورد نیاز بدن ،از افزایش یا کاهش
نامناســب وزن و همچنین طیف وسیعی ازاختالالت جسمی و روانی مرتبط با تغذیه جلوگیری
میکند و سبب ارتقاء قابلیت های فرد می شود.
او می گوید که داشــتن فعالیت بدنی مناســب ،مصرف آب و مایعات بیشتر باید مورد توجه
سالمندان قرار بگیرد .خوردن نان و غالت به میزان حداقل شش واحد در رده بعدی مواد غذایی
مورد نیاز افراد مسن است .متخصصان تغذیه بر مصرف کامل این مواد غذایی تاکید دارند.
ترابی اعالم کرد که افراد ســالمند باید حداقل سه واحد سبزی و دو واحد میوه مصرف کنند.
براســاس هرم غذایی سالمندان افراد مسن باید حداقل ســه واحد لبنیات ،یک واحد حبوبات و
مغزها و یک و نیم واحد گوشت و تخم مرغ مصرف کنند.
ترابی متذکر شــد که شرط اصلی سالم زیستن ،داشــتن تغذیه صحیح است .تغذیه صحیح
به معنای رعایت ســه اصل تعادل ،تنوع و تناسب در برنامه غذایی روزانه است .تعادل به معنی
مصرف مقادیر کافی از مواد مورد نیاز برای حفظ سالمت بدن ،تنوع یعنی مصرف انواع مختلف
مواد غذایی از  ۶گروه اصلی غذایی و تناســب یعنی هر فرد با توجه به ســن ،جنس و شــرایط
جسمی خود از گروه های مختلف مواد غذایی به مقدار مناسب دریافت کند.
مدیر برنامه تغذیه بالینی دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت افزود :مطالعات نشان میدهد که
رعایت هرم غذایی در دوران سالمندی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر گروههای سنی برخوردار
است .سالمندان به دلیل شرایط فیزیولوژیکی و کاهش متابولیسم ،نیازمند تغذیه ویژهای هستند.

محدودیت استفاده از واکسن کووید J&J
به دلیل ریسک باالی لختگی خون

مهر :ســازمان غذا و داروی آمریکا با اســتناد به داده های موجود در مورد افزایش خطر ابتال
به یک نوع لخته خون خطرناک ،اســتفاده از واکسن کووید ۱۹جانسون اند جانسون را به شدت
محدود کرد.
این سازمان در بیانیهای اعالم کرد با وجود واکسنهای دو دوز ایمنتر که بهطور گسترده در
دســترس هستند ،واکسن یکدوز ( J&Jجانسون اند جانسون) باید محدود به افراد  ۱۸سال به
باال باشد که ســایر واکسنهای مجاز یا تأیید شده کووید  ۱۹برای آنها قابل دسترس یا از نظر
بالینی مناسب نیستند.
در حالی که واکســن  J&Jبــه دلیل نیاز به یک دوز برای برخی افراد جذاب بوده اســت،
اطالعات بدســت آمده نشان میدهد در مصرف کنندگان نوع نادری از لخته خون به نام سندرم
ترومبوسیتوپنی ( )TTSوجود دارد.
طبق گفته ســازمان غذا و دارو آمریکا« TTS ،ســندرم لختههای خون نادر و تهدید کننده
جان همراه با میزان پایین پالکتهای خون است».
در برخــی از افراد ،اغلب مردان جوان ،معمو ًال عالئم حدود یــک یا دو هفته پس از تزریق
واکسن  J&Jآشکار شــد .به گفته محققان ،دادههای جمعآوریشده در مورد این خطر اکنون
محدود کردن استفاده مجاز از واکسن را تأیید میکند.
دکتر «پیتــر مارکس» ،مدیر مرکز تحقیق و ارزیابی بیولوژیک ســازمان غذا و دارو آمریکا،
گفت« :اقدام ما منعکس کننده تجزیه و تحلیل به روز شــده از خطر  TTSپس از تجویز این
واکسن است و استفاده از واکسن را به افراد خاصی محدود میکند».
مارکس افزود« :آژانس به نظارت بر ایمنی واکسن کووید  J&J ۱۹و همه واکسنهای دیگر
ادامه خواهد داد ،و اطالعات ایمنی جدید را به طور کامل ارزیابی خواهد کرد».

معمولترین نشانههای آرتروز

ایســنا« :سازمان خدمات بهداشت ملی انگلیس» ( )NHSاکنون به افرادی که آرتروز (ورم
مفاصل و استخوان) دارند ،توصیه میکند که برای کمک به کاهش درد و بهبود انعطافپذیری
مفاصل ،ورزش کنند.
همچنین «موسســه ملی بهداشــت و بهبود مراقبت» ( )NICEپیشنویس جدیدی برای
دســتورالعملهای مربوط به درمان آرتروز منتشــر و اعالم کرده است که «ورزش» و همچنین
«کاهش وزن» به عنوان درمان اصلی این عارضه در نظر گرفته شود.
آرتروز عارضهای است که باعث میشــود مفاصل سفت و دردناک شوند .این بیماری بسیار
شایع است و هر چه فرد مسنتر باشد ،بیشتر احتمال دارد که به آرتروز دچار شود .بعالوه چاقی
نیز یک عامل خطر شایع در بروز آرتروز است.
تقریبا تمام مفصلها ممکن است تحت تاثیر آرتروز قرار بگیرند با این حال ،این بیماری بیشتر
در زانو ،لگن و مفاصل کوچک دست شایع است.
ســازمان خدمات بهداشت ملی انگلیس مهمترین نشــانههای آرتروز را درد و سفتی مفاصل
معرفی کرده که باعث مشکل شدن حرکت مفصل میشود.
با این حال در بعضی افراد ممکن اســت نشانههای دیگری مانند تورم ،ضعف و حتی صدای
ساییده شدن و «قرچ» کردن (مفصلها) در هنگام حرکت مفاصل آسیبدیده بروز کند.
شــدت عوارض ممکن اســت کامال از فردی به فرد دیگر متغیر باشد و از خفیف و موقتی تا
مداوم و درد شدید تغییر کند که انجام کارهای روزانه را مشکل میکند.
آرتروز بیماری درازمدتی است که درمان ندارد با این حال ،پیشنویس دستورالعملهای جدید
درمانی مناسب را به همه افراد مبتال به
از طرف موسســه ملی بهداشت و بهبود مراقبت ،ورزش
ِ
این عارضه توصیه میکند.

شیوه نگهداری فلفل دلمه ای برای مدت طوالنی

مهر :نتایج یک مطالعه نشان می دهد که ترکیبی
از ویتامین  Dبا دوز بــاال ،اُمگا ۳و تمرینات قدرتی
ســاده در خانه مــی تواند به کاهش خطــر ابتال به
ســرطان در بزرگساالن سالم  ۷۰سال و باالتر تا ۶۱
درصد کمک کند.
این اولین مطالعهای اســت که فواید ترکیبی سه
مداخله بهداشــت عمومی مقرون به صرفه را برای
پیشگیری از سرطانهای تهاجمی آزمایش میکند.
دکتر «هایک بیشــوف فراری» ،سرپرســت تیم
تحقیق از بیمارســتان دانشــگاه زوریخ در سوئیس،
میگوید« :جــدای از توصیههای پیشــگیرانه مانند
ســیگار نکشــیدن و محافظت در برابر نور خورشید،
تالشهای بهداشــت عمومی که بر پیشــگیری از
سرطان تمرکز دارند ،محدود هستند».
وی خاطرنشــان کــرد« :امــروزه تالشهــای
پیشــگیرانه در بین افراد میانســال و مسنتر تا حد
زیادی به اقدامات غربالگری و واکسیناسیون محدود
میشود».
مطالعات نشــان داده است که ویتامین  Dاز رشد
سلولهای سرطانی جلوگیری میکند .به طور مشابه،
اُمگا  ۳ممکن اســت از تبدیل سلولهای طبیعی به
سلولهای سرطانی جلوگیری کند و نشان داده شده
اســت که ورزش عملکرد سیســتم ایمنی را بهبود

مهر :نتایج یک پروژه میکروشبیهســازی جدید
نشــان میدهد که طی  ۲۰ســال آینده ،ژاپنیها
بــدون زوال عقــل زندگی طوالنیتــری خواهند
داشت.
محققان دانشگاه توکیو ژاپن با یک شبیهسازی
دقیق جدید با اســتفاده از پایــگاه داده  ۴۰میلیون
نفری ،آینده جمعیت ســالخورده ژاپن را تا ســال
 ۲۰۴۳مورد بررسی قرار داده اند.
طبــق این پروژه ،پیشبینی میشــود که افراد
بیشــتری عمر طوالنیتــری خواهند داشــت و
سالهای کلی زندگی با زوال عقل کاهش خواهد
یافت.
با این حال ،بررسیها نشان میدهد زنان ژاپنی
با تحصیالت کمتر از دبیرستان در سن  ۷۵سال و
باالتر ممکن اســت به طور نامتناسبی تحت تأثیر
زوال عقل و ضعف باشند.
مراقبت از افراد مســن جامعه یک دغدغه رایج
در سراسر جهان اســت .ژاپن به خاطر سن باالی
جمعیت خود مشــهور است که تعداد آنها همچنان
در حــال افزایش اســت .در ســال  ،۲۰۲۰تقریبا
 ۳۰درصد از جمعیت ژاپن  ۶۵ســال یا بیشتر سن

مهــر :نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهد
احتمال ابتــا به کووید  ۱۹از طریــق هوایی که
تنفس میکنید ۱۰۰۰ ،برابر بیشتر از سطوحی است
که لمس میکنید.
محققان دانشــگاه میشــیگان نمونههای هوا و
ســطح اطراف محوطه دانشــگاه خود را آزمایش
کردند و دریافتند احتمال استنشــاق ذرات ویروس
بیشتر از برداشتن آنها از انگشتان است.
«ریچــارد نیتزل» ،سرپرســت تیــم تحقیق،
توضیــح داد« :در این مطالعه ،مــا تصمیم گرفتیم
تا تماسهای احتمالی با کروناویروس را در چندین
محیط دانشگاه بررسی کنیم».
این محلها شــامل دفاتــر ،کالسهای درس،
فضاهــای نمایش ،کافــه تریا ،اتوبوس و ســالن
بدنسازی بود.
نیتزل افزود« :مــا همچنین از اطالعات مربوط
به عفونتهای کووید  ۱۹دانشــگاه برای تخمین
احتمال عفونت مرتبط با اندازهگیریهای محیطی

ایســنا :یک متخصص طب سنتی گفت :برای
درمان کبد چرب راهکارهای گوناگونی وجود دارد
که یکیاز راحتترین آنها خوردن برخی میوههای
مفید است که خیلی فوری آن را رفع میکنند.
نعمتاله مرادی اظهار کــرد :درمان فوری کبد
چرب با روشهــای طبیعی و اســتفاده از میوهها
مزایایی نسبت به مصرف داروها دارد که اصلیترین
آنها تقویت سیستم ایمنی بدن و افزایش مقاومت
در برابر بیماریهاســت .وی با بیان اینکه از آنجا
که بیماری کبد چرب از جمله بیماریهای خاموش
و بی نشانه است ،پیشگیری از ابتال به آن از جمله
اولویتها قــرار میگیرد ،تصریح کــرد :زیرا این
بیمــاری معمو ًال زمانی خــود را نمایان میکند که
ذرات چربی ،بخش زیادی از ســلولهای کبدی را
به خود درگیر کردهاند.
مرادی عنــوان کرد :کبد چرب پــس از درگیر
کردن کبد بــا عالئمی مانند ضعف ،خســتگی و
احساس سنگینی و فشار در ناحیه فوقانی و راست
شکم بروز میکند.
این متخصص طب سنتی با اشاره به اینکه در
طب ســنتی ما برخی میوهها را برای درمان سریع
کبد چرب معرفــی کردهاند ،بیان کرد :لیمو یکیاز
بهترین و پرطرفدارترین میوههای فصل تابســتان
و زمســتان است اما نوع ترش آن برای درمان کبد
چرب بیشتر مورد اســتفاده قرار میگیرد ،نوشیدن
یک لیــوان آب که در آن عصــاره یک عدد لیمو
ترش تــازه وجود دارد در آغاز روز میتواند بهترین
دارو برای پیشــگیری از ابتال به کبد چرب باشــد.
وی افزود :از آنجا که لیمو سرشــار از ویتامین C

کاهش ریسک ابتال به سرطان
با ویتامین  Dو ُامگا۳

پیش بینی افزایش طول عمر ژاپنی ها
بدون ابتال به زوال عقل

داشتند ،و پیش بینی نمیشود که این گروه سنی تا
سال  ۲۰۳۴به اوج خود برسد.

مدلهای میکروشبیهسازی ،مدلهای رایانهای
هســتند کــه میتوانند تجزیه و تحلیــل دقیق را

میبخشــد و التهاب را کاهــش میدهد ،که ممکن
است به پیشگیری از سرطان کمک کند.
محققان در ایــن مطالعه ،تأثیر مصــرف روزانه
ویتامین  D۳با دوز بــاال ،مکملهای اُمگا  ۳روزانه
و یک ورزش قدرتی ســاده در خانــه را به تنهایی و
بــه صورت ترکیبی بر روی خطر ابتالء به ســرطان
تهاجمی بر روی بزرگساالن  ۷۰سال به باال آزمایش
کردند .این آزمایش سه ساله که در سوئیس ،فرانسه،
آلمان ،اتریش و پرتغال برگزار شــد ،شــامل ۲۱۵۷
شرکت کننده بود.
بیشــوف فراری گفت« :نتایج نشان میدهد که
هر ســه درمــان (ویتامین  ،D۳امــگا  ۳و ورزش)
فواید تجمیعی بر کاهش خطر سرطانهای تهاجمی
دارند».
هــر یک از این درمانهــا دارای یک مزیت تک
کوچک بودند ،اما وقتی هر ســه درمان با هم ترکیب
شــدند ،مزایا از نظر آماری معنیدار شدند و محققان
کاهش کلی خطر ســرطان را تا  ۶۱درصد مشاهده
کردند.
بیشوف فراری با بیان نیاز به مطالعات بیشتر گفت:
«نتایج ما ،اگرچه مبتنی بر مقایســههای متعدد است
و نیاز به تکرار دارد ،اما ممکن است برای کاهش بار
سرطان مفید باشد».

به صورت فــردی ارائه دهند و در حال حاضر برای
پیشبینی سالمت جمعیت آینده در برخی کشورها
مانند بریتانیا و آمریکا استفاده میشوند.
«هیدکی هاشیموتو» ،سرپرست تیم تحقیق ،در
این باره توضیح داد« :ما یک مدل میکروشبیهسازی
ژاپنــی جدید ایجاد کردیم که  ۱۳بیماری مزمن از
جمله بیماری قلبی ،ســکته ،دیابت ،افســردگی و
ضعــف و زوال عقل را در بر میگیرد .با اســتفاده
از یک سیستم داده بسیار بزرگ ،ما توانستیم یک
گروه مجازی متشــکل از بیش از  ۴۰میلیون نفر
 ۶۰ســاله و باالتر را از سال  ۲۰۱۶تا  ۲۰۴۳دنبال
کنیم».
این مطالعه امید به آیندهای را نشــان میدهد
که در آن بســیاری از مردم زندگــی طوالنیتر و
سالمتری داشته باشــند .ممکن است مردم بر این
باور باشــند که با توجه به پیری جمعیت ،افزایش
موارد زوال عقل اجتناب ناپذیر است.
با این حال ،در این مطالعه مشخص شد که در
ژاپن ،با وجود پیــری جمعیت ،انتظار میرود تعداد
افراد مبتال به زوال عقل طی دو دهه آینده کاهش
یابد.

احتمال انتقال کووید  ۱۹از طریق هوا
 ۱۰۰۰برابر سطوح است

خود استفاده کردیم».
او گفــت« :خطر کلی قــرار گرفتن در معرض
ویروس در همه مکانهایی که اندازهگیری کردیم
کم بود».
وی خاطرنشان کرد« :با این حال ،نتایج ما نشان
میدهد که خطر ابتالء به عفونت ناشی از استنشاق
بسیار باالتر از تماس با ســطوحی مانند دستگیره
درها ،کیبورد ،میز ،سینک و کلیدهای نور است».
در مجموع ،بیش از  ۲۵۰نمونه از هوا جمع آوری
شــد که  ۱.۶درصد از آنهــا از لحاظ کروناویروس
مثبت بودنــد .از بالغ بر  ۵۰۰نمونه ســطحی هم
 ۱.۴درصد مثبت بودند.
مخاطرهآمیزتریــن محیــط ورزشــگاه بود که
 ۷۵درصــد از نمونههای هــوا و  ۵۰درصد از تمام
نمونههای سطح مثبت بودند.
با این وجود ،نتایج نشــان میدهد که مردم باید
بیشتر نگران خطر استنشاق ویروس کرونا باشند تا
خطرات ناشی از دست زدن به سطوح.

بهترین میوه ها و خوراکی های طبیعی
برای درمان و کنترل کبد چرب

لبو یکی از راههای طبیعی درمان پوکی اســتخوان
اســت ،عنوان کرد :خوردن یک لیــوان آب لبو در
صبح و شب در درمان فشار خون باال مؤثر و یکیاز
راههای درمان کبد چرب اســت و همچنین از ابتال
به فراموشــی و آلزایمر نیز جلوگیــری کرده و در
درمان سرطان خون مؤثر است.
وی ادامــه داد :همچنین توتهــا یکیاز منابع
غنی آنتیاکســیدان به شــمار میروند که غنی از
آنتیاکسیدان بوده و کبد را ترمیم میکند.
مرادی با اشــاره به اینکه سیر برای پاکسازی
کبد عالی بوده و به فعالســازی آنزیمهایی که کبد
را از ســموم پاک میکنند ،کمــک میکند ،عنوان
کرد :همچنین دارای دو ترکیب طبیعی به نامهای
آلیسین و سلنیوم است ،که به فرآیند پاکسازی کبد
کمک کرده و از کبد در برابر آسیب سموم محافظت
می کنند و عالوه بر آن ،ســیر میزان کلســترول
و تریگلیســرید را کاهش میدهــد ،که مانند بار
سنگینی برای کبد هستند و مانع از عملکرد درست
کبد میشوند .این متخصص طب سنتی با اشاره به
اینکه یک ســیب در روز ،راز سالمت کبد است،
بیان کرد :سیب سرشار از پکتین ،یک فیبر محلول
است و میتواند سموم سیستم گوارش و کلسترول
خــون را کاهش داده و همچنیــن از کار زیاد کبد
جلوگیری میکند.
وی ادامــه داد :فیبر باالی موجــود در بروکلی
باعــث بهبود گوارش نیز میشــود و عالوه برآن،
بروکلی حــاوی ویتامینهای محلول و چرب مانند
ویتامین  Eاست ،که یک آنتی اکسیدان مهم برای
عملکرد کبد است.

است و بهعنوان یک آنتی اکسیدان میتواند نقش
مؤثری در هضم و جذب مواد مفید در بدن داشــته
باشــد ،قابلیت زیادی در پیشــگیری و درمان کبد
چرب دارد.
مرادی با اشــاره به اینکه استفاده از لبو و آب
لبو نیز در طب ســنتی ما بــرای درمان فوری کبد
چرب سفارش شده اســت ،ادامه داد :میتوانید لبو

را حلقه حلقه و خشک ســپس پودر کرده و از آن
به عنوان زعفران برای رنگ دادن به غذا اســتفاده
کــرد و همچنین آب آن را در قالب یخ ریخته و در
زمان مورد نیاز از آن استفاده کرد برای تزئین روی
برنج و ...زیرا آب لبو بهترین درمان برای کمخونی
است.
این متخصص طب سنتی با اشاره به اینکه آب

میترا چراغ پور

بیتوتــه :فلفل دلمه را به شــیوه
صحیح نگه دارید تا قدری بیشــتر
از آن لذت ببریــد؛ فلفل دلمه طعم
مطلوبی دارد که به خوبی در ساالد،
سوپ ،خورش ،و گوشــت استفاده
و روی آتش کباب میشــود و یا با
گوشت ،ســبزیجات و پنیر استفاده
میشــود .همین طــور میتوانید با
ساندویچ پنیر هم استفاده کنید.
این همه فوایدش نیســت؛ این
فلفــل همیــن طور منبع غنی از ویتامین آ ،ث ،ب  ۶و فیبر رژیمی اســت که آنها را به عنوان
قســمت ضروری هر رژیم غذایی ســالم میسازد .چنانچه از خراب شــدن فلفل دلمهها نگران
هســتید ،در زیر سه شیوه خیلی راحت برای نگه داری فلفل دلمه ای ،خرد شده و یا پخته آمده
است.
روش اول
فلفل دلمه کامل را در کیســه پالســتیکی وکیوم گذاشته و داخل یخچال بگذارید .میتوانید
کیسه را باز کنید و یک فلفل دلمهای کامل را موقع نیاز برداشته و بقیه آن را در یخچال بگذارید.
هنگامی که با این شیوه نگهداری شود ،فلفل دلمهای  ۱تا  ۲هفته سالم میماند .دقت کنید فلفل
دلمهای سبز بیشتر از فلفل قرمز یا زرد خواهد ماند.
روش دوم
فلفل دلمه ای ها را بشویید و تخم های آن را بیرون آورید و فلفل دلمه ای را تکه تکه کنید،
با دقت فلفل دلمه ای ها را دو نیم کرده و آنها را به صورت تکه های ضخیم ببرید.
تکه های فلفل را در یک دستمال کاغذی بپیچید و آنها را در یک ظرف در بسته قرار دهید
و مقداری آب سرد در ظرف بریزید .در آن را بگذارید و ظرف را درطبقه سبزیجات یخچال قرار
دهیــد .تکه های فلفل دلمه ای تا یک هفته با این روش ترد باقی خواهند ماند .اگر می خواهید
آن ها را بیشتر نگه دارید ،پس از یک هفته آب را عوض کنید.
روش سوم
فلفل دلمهای های تازه را انتخاب کنید که خراب نباشــند .فلفل دلمه ایها را بشــویید و
آنگاه کام ً
ال خشک کنید.
فلفلها را خرد کنید و تخمهها را جدا کنید .میتوانید فلفل را نصف شــده یا خرد شــده فریز
کنید .فلفلها را داخل کیسه فریزر بریزید و تا جایی که امکان دارد هوای کیسه را خالی کنید.
کیســهها را داخل فریزر بگذارید و در زمان نیاز بدون باز شــدن یخ اســتفاده کنید .بعضی
اشخاص پیش از فریز کردن ،فلفلها را بالنچ میکنند .این کار ضروری نیست .ولی اگر دوست
دارید ،فلفلها را قبل از فریز کردن  ۲دقیقه در آب در حال جوش بریزید ،بردارید ،در آب ســرد
بریزید و پس از خشک شدن آب ،فریز کنید.
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بیتوته :خانواده های ایرانی امروزه بسیار درگیر موضوع
همکاری همسران در کارهای منزل هستند ،این موضوع
هنوز در فرهنگ ما جا نیوفتاده و دید کامال سنتی در این
رابطه وجود دارد .کمک کردن آقایان در کارهای منزل به
درخواست زنان برمی گردد که از نظر آنها دیدگاهی کامال
بر حق است و از طرفی دیگر اکثر آقایان هنوز بر سنت ها
محکم هستند و برای فرهنگ مردساالرانه احترام زیادی
قائل هستند.
این موضوع به قدری اهیمت دارد که توصیه می شود با
مشاوره خانواده مطرح شود تا نظرات هر دو طرف بررسی
شود و در این رابطه بهترین تصمیم اتخاذ شود.
کمک همسر در کارهای منزل تنها به فرهنگ مدرن
مربوط نمی شود بلکه در سیره و داستان های ائمه بیان
شده و اشاره دارد که ائمه اطهار نیز پا به پای همسر خود
در کارهای خانه شرکت می کردند.
برای مثال امام صادق می فرمایند که پدرشان در
نظافت حتی پخت و پز خانه شامل پختن نان یا آسیاب
کردن آرد به بانو فاطمه زهرا کمک می کردند ،از این رو
امروزه همکاری مردان در امور منزل به یکی از اجزای
تقسیم کار تبدیل شده.
با توجه به اتفاقاتی که در جامعه در حال رخ دادن
است ،از جمله؛ همکاری زنان در بیرون از منزل و اشتغال
آنها ،برابری حقوق زن و مرد و ...در جهت عادی سازی
این همکاری و جلوگیری از تنش های احتمالی در رابطه
با این موضوع زوجین باید در مورد این مسئله به شکل
یک قرارداد نانوشته نگاه کنند و آن را بین خودشان
حل و فصل کنند به طوری که هرکدام از آنها احساس
اضافه کاری نداشته باشند در این صورت تاثیر منفی بر
رابطه زوجین نمی گذارد و هیچ کدام از طرفین نمی گویند
از کار نکردن همسرم خسته شدم.
نکات مهم در رابطه با کمک گرفتن از همسر
در کارهای منزل:
خواسته خود را شفاف بیان کنید
الزم است نیاز و انتظارات خود را دقیق و شفاف بیان
کنید ،این موضوع را کامال به زبان بیاورید که نیاز دارید او
در کارهای منزل کمک کند ،سپس کامال مشخص کنید
که چه کاری باید انجام دهد ،معموال باید این موضوع را به
مردان یادآوری کنید و از این موضوع ترسی نداشته باشید.

نوش و نیش -علی اصغر کمالدار «غمین»

مرده پرست
بی خیال زنده ها ،مرده پرستی بهتر است
هم عقیده گر که تو با بنده هستی بهتر است
نیستی با ایده ی من در تضاد ای با مرام
پس برایت می فرستم ناز شستی بهتر است
دل بدست آوردن انگاری ندارد ارزشی
گر که تو در این میانه ،دل شکستی بهتر است
ُمرده ها را باش جانم ،زنده ها را ول بکن
گر که با مرده پرستان ،خوش نشستی بهتر است
هوش و هشیاری ندارد سود بشنو نازنین
گر که از خود بی خودی ،یا اینکه مستی بهتر است
سالمندی منتظر مانده ،نمی بینی ،ولی
قبر مرحومی گرفتی ،هفت دستی بهتر است
التفاتی گر به زنده تو نداری این درست
دل به یاد و خاطرات مرده بستی بهتر است
بر نمی داری برای زنده ها گاهی قدم
لیک در خدمت به مرده پایه هستی بهتر است
زنده ها دور همی ،مشکل گشایان همند
جمع آنها را اگر از هم گسستی بهتر است
گر ،ز نزدیکان ،فقیری بود او را کن رها
قبر میت را مجلل ،گر که بستی بهتر است
گوئیا مرده پرستی عادتی دیرینه است
گر که از این دایره بیرون نجستی بهتر است
ما که خود مرده پرستیم ای «غمین» گر که تو هم
بی خیال زنده ها ،مرده پرستی بهتر است
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ترفند کمک گرفتن از شوهر
در کارهای خانه

کنایه زدن به همسر ممنوع
این موضوع مورد عالقه همه زنان است؛ آنها تمایل
دارند که همسرشان در امور خانه مشارکت کنند ،اما باید
کامال مراقب باشند که این خواسته را از طریق کنایه به
گوش همسر خود نرسانند ،در صورتی که سایر مردان را
مثال بزنید که کمک همسرشان می کنند ،فقط آنها را از
این موضوع دور می کند .مردان به شکل ذاتی از شنیدن
کنایه متنفر هستند و حس خوبی به آن ندارند ،لذا از انجام
این کار به شدت پرهیز کنید.
تشکر کردن را فراموش نکنید
در صورتی که همسرتان کاری را انجام داد از او تشکر
کنید ،با این کار به او می فهمانید که متوجه محبت و

هنگامی که می خواهید کارها را تقسیم کنید به توانایی
طرف مقابل خود توجه کنید ،کارهای سنگین مانند تعمیر
شیرهای آب یا کارهای برقی و تعمیرات وسایل را برعهده
آقایان قرار دهید ،در صورتی که همسرتان توانایی انجام
این کارها را ندارد از او بخواهید متخصص این کار را برای
رسیدگی به امور مربوطه به منزل بیاورد.
واکنش درست به تکرار بلد نیستم
در صورتی که همسرتان می گوید نمی توانم یا بلد
نیستم این کار را انجام دهد و دائما با بداخالقی او روبرو
می شوید ،بهترین راهکار این است که؛ کار مربوطه را به
او یاد دهید و برای او توضیح دهید برای هر کاری دقیقا
باید چه اقدامی را انجام دهد.
همه باید مشارکت کنند
در صورتی که می خواهید برای خانه تکانی منزل
برنامه ریزی کنید ،مشارکت تمام اعضای خانواده را طلب
کنید نه فقط همسر یا خودتان ،البته باید توجه کرد این
کارها باید در توان آنها باشند نه باالتر و نه پایین تر .با این
کار می توانید به او مشارکت را یاد دهید و باری از روی
دوش خود بردارید.
مردان در کارهای خانه چگونه باید کمک
کنند؟
خیلی پیش می آید که آقایان در رابطه با چگونگی
مشارکت در کارهای منزل دچار سردرگمی شوند ،آنها
ممکن است سواالتی از قبیل؛ چه کارهایی را باید انجام
دهم؟ چه کارهایی را نباید انجام دهم؟ چه کارهایی در
شان من نیست؟ چطور باید به همسرم در کارهای خانه
کمک کنم؟ آیا همه کارهای خانه را باید انجام بدهم یا
صرفا بعضی از آنها را؟
اکثر آقایان در مورد مشارکت در کارهای منزل دیدگاه
خوبی ندارند و گمان می کنند با انجام دادن آنها از
مردانگیشان کاسته می شود ،باید توجه کرد این مسئله
به دو شکل قابل تصور است:
• مردانی که با تمام وجود کارها را انجام می دهند و به
قولی زن ذلیل هستند.
• مردانی که با مردساالری حاکم در منزل زندگی را
پیش می برند و همسرشان همواره از این موضوع شاکی
است .این مردان غالبا دست به هیچ کاری نمی زنند و این
موضوع را وظیفه خود نمی دانند.

کمک او هستید ،در این صورت او دوباره در انجام آن کار
به شما کمک می رساند.
غر زدن ممنوع
در موارد باال اشاره کردیم مردان از کنایه بیزار هستند،
غرغر کردن هم می تواند آنها را از این موضوع ناراحت
کند ،آنها نمی توانند با شنیدن غرغر کنار بیایند.
تقسیم کارها
هنگامی که لیستی از کارهای الزم را تهیه کردید،
وظایف را تقسیم کنید ،می توانید کارهای سنگین تر را بر
عهده همسر خود و کارهای سبک تر را بر عهده فرزندان
قرار دهید.
کار مناسب برای هر فرد

چگونه از کودک خود برابر قلدری محافظت کنیم؟
باشگاه خبرنگاران :برخی از کودکان از مصادره وسایل و مخارج روزانه شان
به دست همساالن خود رنج می برند و توان مقابله با آنها را ندارند .برخی
از کودکان در مدرسه در معرض باج گیری روزانه قرار میگیرند و همیشه
تحت کنترل همساالن خود هستند .روانشناسان و مشاوران اصالح رفتار،
نکاتی را بررسی کردند که به والدین کمک میکند در صورت باج گیری از
فرزندشان به درستی عمل کنند .مادران باید اهمیت حفظ و حراست از اموال
را به فرزندان خود بیاموزند .اگر مادر می داند که فرزندش توسط همکالسی
خود مورد اخاذی قرار میگیرد باید در رفتار خوب مهارت داشته باشد تا
بدون سرزنش و ضرب و شتم فرزندش به خوبی به حرف های او گوش کند.
حمایت از حقوق مالکیت
این کار با تربیت و راههایی برای آگاه کردن فرزندتان از حقوق مالکیت از
داخل خانه شروع میشود.
الگو باشید
برای کودک الگو باشید و سعی کنید موقعیت هایی را برای او تعریف

کنید تا به او بیاموزید که چگونه با همکالسی استثمارگر خود رفتار کند و
کودکی شجاع بدون ایجاد خشونت نسبت به دیگران باشد.
حمایت درست از کودک
از فرزندتان حمایت کنید و زمانی که مورد قلدری قرار میگیرد و پول یا
وسایلش را میگیرند ،او را تنبیه نکنید .باید به او کمک کنید تا با آگاهی
از بروز دوباره مشکل جلوگیری کند.
آگاهی کودک از معنای بخشش و بهره کشی
برای فرزندتان از تفاوت بین ارزش دادن و کمک به دیگران با استثمار
و باج گیری توضیح دهید .بعضی از بچهها با همساالن خود که پول یا
خوراکی ندارند ،همدردی میکنند و هرچه دارند به آنها می دهند.
با مسئوالن مدرسه صحبت کنید
باید از مسئوالن مدرسه کمک بگیرید و از آنها بخواهید از فرزندتان
حمایت کنند .مسئوالن مدرسه باید به کودک کمک کنند تا از شر
همساالن استثمارگر خود خالص شود.
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تماشاخانه
یکشنبه  18اردیبهشت 1401

فیلم ساختن درباره موضوعات و مضمون های
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی آسان نیست؛ اما از
آن دشوارتر پیدا کردن و انتخاب زاویه ای است که
روایت بیان و مفهوم درستی از واقعیت آن موضوع
را بازتاب دهد و به تصویر کشد و مهمترین چالش
هم پیدا کردن نقطه متمرکز آن است و بعد از آن
پیش رفتن درست در مسیر پیش تولید و اجرا در
رسیدن به نتیجه نهایی و خروجی فیلم .گاهی به
نظر می آید انتظار عمومی مخاطبان سینما این است که فیلمساز مستقیما از آنچه
همگان می بینند و آشکار و پیش رو است وام بگیرد؛ و استفاده کند .مث ً
ال درباره
معضالت اساسی و آشنایی چون :کودکان کار ،مواد مخدر ،اعتیاد ،بیکاری ،فقر،
کجرفتاری با زنان و از همه مهم تر فساد اقتصادی و اختالس و ...فیلم بسازد؛ که
این انتظار مخاطبان از فیلمسازان با اینکه شاید انتظاری منطقی به نظر آید ،اما
به دلیل اینکه فیلمسازان و فیلمنامه نویسان و کارگردانان باتجربه و خبره همیشه
تالش دارند عالوه بر اینکه در آثارشان به معضالت و ناهنجاری ها بپردازند؛ به
ریشه ها و عوامل به وجود آمدن معضالت و راهکارها و شیوه درمان و یا به
حداقل رساندن آنها بپردازند ،بیشتر توقع و انتظاری احساسی ،غیرحرفه ای و
سطحی گرایانه است.
بنابراین نگارنده معتقد است که یکایک معضالت و ناهنجاری های ریز
و درشتی که امروز گریبان جامعه ما را گرفته و زندگی را برای اغلب مردم
سخت و تلختر کرده است ،نتیجه و حاصل سالها و بلکه دهه ها بی توجهی
ما به ریشه های اساسی در مورد کلیه مسائل اقتصادی و اجتماعی است و سهم
ساختار سینمایی ایران به ویژه فیلمسازان و سیاستگذاران سینمایی در این
سطحی نگری و ناقص اندیشی با توجه به در نظر گرفتن وجود همه خط قرمزها و
تنگ نظری ها کم نبوده است و اغلب فیلمها و آثار فیلمسازان اجتماعی و سیاسی
با پس زمینه های اقتصادی به لحاظ پژوهشی و نگاه کارشناسانه سطحی نگر و
ناقص بودهاند! که آن هم به دلیل عوامل بسیار است که پرداختن به آن در
این مقوله نمی گنجد .پس به این موضوع از زاویه دیگر مینگریم .بدین معنی
که اگر جامعه کنونی ما با جلوه های زشت و غم انگیزش برایمان آزاردهنده
شده است؛ نتیجه کجروی و سطحی نگری و اغلب فرصتطلبی بیشتر آدم های
تشکیل دهنده این جامعه است .به ویژه آنهایی که به لحاظ فرهنگی ،هنری،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی خودشان را به حق و ناحق صاحبان بالمنازع
طراحی و برنامه ریزی های اساسی و اجرا کننده در این زمینه ها می دانند!
همه دروغ هایمان و سودجویی ها و منفعت طلبی های شخصی مان ،همه آن
دفعاتی که اصول مهم حرفهای و اخالقی تخصصی مان را نشان گرفتیم و یا
زیر پا گذاشتیم و یا همه زمانهایی که برای رسیدن به نقطه ای یا هدفی از روی
هم رد شدیم ،در نتیجه چه فرصت هایی از دست رفته و چه ارتباط اعتمادهایی
از میان رفته است!
پس فیلمسازان ما ،قبل از اینکه در هر زمینه اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی اقدام به فیلمسازی کنند؛ باید عالوه بر پرداختن به موضوعات مختلف
و مشکالت اجتماعی و پس زمینه های اقتصادی و بستر مناسب ،به وجود آمدن
و رشد آن ها به ریشه ها و عوامل به وجود آمدن و درمان اساسی و به حداقل
رساندن تاثیرات آنها بپردازند.
برخورد و مواجهه همیشگی با قانون شکنان ،بی قانونی فردی و گروهی و
سازمان یافته ،انواع و اقسام هنجارشکنی هایی چون :دزدی و اختالس ،قتل و
تجاوز و  ...و انبوه رفتارهایی که امنیت جامعه و شهروندان هر اجتماعی را هدف
قرار میدهد و مبارزه با آنها به خودی خود ظرفیت بالقوه و دراماتیکی برای
نوشتن فیلمنامه و پرداخت سینمایی و ساخت فیلم ها و مجموعه های جذاب
پلیسی را دارد .اگر چه ژانری به نام پلیسی در سینمای جهان نداریم؛ اما پلیس ها
معمو ًال حضوری جدی ،مهم و تاثیرگذار در فیلم های جنایی ،معمایی ،اکشن و
نوآر دارند .البته در دیگر ژانرها حتی فیلم ها و مجموعه های درام اجتماعی هم
پلیس را میبینیم؛ اما احتمال حضور پلیس در قصه های جنایی ،معمایی ،اکشن و
نوآر (کارآگاه های خصوصی) بیشتر و موثرتر است .پلیس های فیلم های سینمای
جهان غالب ًا جذاب و با شکل و شمایلی کاریزماتیک به تصویر کشیده میشوند و
این عامل و نیروی مقتدر و مجری قانون در قالب قصه های نفس گیر و تماشایی،
فرصت و اجازه عرض اندام و نفس کشیدن به افراد مجرم و هنجارشکن
ضد قانون را نمیدهند.
چالش میان دو قطب خیر و شر به ویژه در سینمای کالسیک منجر به
شکل گیری درام در فیلم هایی شد که پلیس در یک سو و قطب ماجرا بود .البته
در سینمای جهان بعض ًا در فیلمها پلیس بد و قانونشکن هم به تصویر کشیده
میشود .اما باز هم در مقابل آنها(پلیس فاسد و بد) عاملی وجود دارد که به
عنوان نیروی مقتدر و برقرار کننده نظم و امنیت و جامعه و حامی مردم در برابر
قانون شکنی و بی عدالتی می ایستد و آن هم پلیس خوب است .معموال سینمای
جهان و کشورهای دارای صنعت سینمایی معمو ًال در آثار سینمایی خود تاکنون
پلیس هایی را به تصویر کشیده اند که برخی از آنها هم جذاب ،مقتدر بوده اند و
نقشهای ماندگاری در اذهان سینمادوستان داشته اند .بنابراین فیلم های پلیسی
یکی از جذاب ترین و پرطرفدارترین انواع فیلم های درام و قصهگوی سینمای
جهان به حساب میآیند و در همه ادوار تاریخی سینما و در همه جهان ،همیشه
عالقه مندان بسیاری را دارند و هیچ گاه در هیچ جای دنیا فیلم های پلیسی و
معمایی کارآگاهی کهنه نمیشوند؛ اما در این راستا سینمای ما هنوز هم قادر
به خلق یک شمایل و شخصیت قابل بحث کارآگاهی و پلیسی نبوده است و
اگر هم فیلم های پلیسی ساخته شده است ،شخصیت پلیس آن چندان مقتدر
و کاریزماتیک و جذاب نبودهاند و در اذهان ماندگار نشده اند و فقط توانسته اند
گوشهای از تالشهای این عنصر و عامل مفید اجتماعی را به تصویر کشند.
در مجموع عنصر پلیس در سینمای ایران چندان جایگاه مهم ،محکم و
کلیدی را ندارد و حتی در آن آثاری که به نظر می آید پلیس باید حضور فعال و
مقتدرانه ای داشته باشد ،کمتر نشان از حضور فعاالنه و مقتدرانه پلیس قانونمند
ملی مردمی می بینیم؛ یا حضور و نقش های پلیس در قصه ها و فیلم نامه ها
حضوری باری به هر جهت است .اشکال این بی اهمیتی به نقش پلیس در
سینمای ما از کجا است؟ عوامل متعددی وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است
فیلمسازان چندان رغبتی ندارند به سراغ فیلمنامه های پلیسی بروند؟! به دلیل
اینکه فیلمنامه های مناسبی در این زمینه وجود ندارد و از سوی دیگر بحث عرضه
و تقاضا مطرح است و مخاطبان سینمای ایران به دلیل این که در طول سال های
اخیر در کل نسبت به تعاریفی که از پلیس در ذهن داشته اند و با رفتاری که از
پلیس در برخی از ابعاد در جامعه دیده اند؛ در تضاد بوده است!! دیگر چندان میل
و عالقهای به فیلمهای پلیسی ندارند .زیرا که آن چهره پلیسی که به عنوان
یک مدافع و حمایت کننده از مردم جامعه در مقابل بی قانونی و ناهنجاریهای
اجتماعی در اذهان همه اقشار جامعه نقش بسته بود ،دچار خدشه شده است
و از همه مهم تر اینکه جای ادبیات و داستان های پلیسی در کتابها و آثار
نوشتاری و ادبیاتی ما بسیار خالی است .تا پشتوانه اساسی و غنی برای اقتباس
و برگردان های سینمایی باشد و اگر ساختار پلیس و امنیت به مناسبت و بهانه ی
روز پلیس و نیروی انتظامی هم اقدام به تهیه اثری مناسبتی کنند؛ چندان اهل
تعامل با فیلمسازان نیست و به جای رهنمود و حمایت برای ساخت اثر با کیفیت،
بیشتر بر روی تبلیغات ارگانی و سازمانی خود متمرکز میشوند و صرف ًا به موارد و
موضوعات و سوژه های دلخواه و بعض ًا خنثی خود اصرار می ورزند.
یکی دیگر از علت های اصلی کمی فیلم های پلیسی در سینمای ایران هزینه
باالی تولید فیلم در این زمینه است .به همین دلیل مهم فیلم های پلیسی هم
که به ندرت در سینمای ایران ساخته میشوند؛ به دلیل عدم کیفیت در مقایسه
استاندارد با نمونههای خارجی که افکار و اندیشههای نویی در آثارشان مطرح
می کنند و نیز به لحاظ تکنیکی ،فنی ،جلوه های ویژه و محتوایی توان رقابت
ندارند و نیز فیلم های پلیسی اخیر هم معمو ًال با زاویه دید و نگاهی بر اساس
دهههای  ۶۰و  ۷۰ساخته می شوند.
با توجه به کارنامه کم اعتبار سینمای ایران در زمینه ساخت و تولید فیلم
پلیسی و نوآر در قالب های متنوع باید دید و بررسی کرد که این تفاوت بسیار
میان آثار ژانر پلیسی ،کارآگاهی و نوآر پلیسی سینمایی کشورهای صاحب سبک
در این زمینه و فیلمهای ساخته شده در ایران ناشی از عدم چه عواملی موثر در
کیفیت این آثار است .ما که به طور عموم و به طور اخص ادعا داریم که ادبیاتی
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فیلم سفارشی با سلیقه شخصی

سعید بناکار

غنی داشته ایم و داریم (که در آن تردیدی نیست) و بیشتر آن بر اساس پشتوانه
فرهنگی مربوط به گذشته دور و نزدیک است ،پس چرا در دنیای ادبیات مدرن
سینمایی و غیر سینمایی توان ارائه آثاری هنری سینمایی نداریم؟! که حداقل
بتواند در عین رقابت با نمونه های مشابه خارجی به عنوان شاخص و نشانه و
برندی از فرهنگ غنی ایرانی باشد .نگارنده بعضا وقتی آثار سینمای پلیسی ایران
که بسیار هم نادرند تماشا و بررسی می کنم؛ قبل از اینکه به بررسی همه ابعاد
فنی و تخصصی آن بپردازم؛ بیشتر به دلیل از دست رفتن امکانات مالی و فنی
و تجهیزاتی به کار گرفته شده ،اما بیثمر آن تاسف خورده و پس از آن نگران
این موضوع می شوم که با وجود امکانات سمعی و بصری و سینمایی و جلوه های
ویژه سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته امروزی که قابل دسترس است ،چرا
آثار پلیسی ساخته شده یکی دو دهه اخیر حتی نسبت به فیلمهای این ژانر در
سینمای ایران ،در دهه های گذشته نه چندان دور بسیار ضعیف ترند؟! دیگر چه
بخواهیم آنها را با نمونههای خارجی مقایسه کنیم!!!
آنچه مسلم است به طور کلی عدم درک و شناخت کافی فنی و تخصصی
نویسندگان و کارگردانان این آثارنسبت به این ژانر و نیز عدم پژوهش و تحقیقات
کافی و ابعاد مختلف من جمله عدم مشاوره با متخصصان در این زمینه در
زمان نوشتن فیلمنامه ،قبل از ساخت چنین فیلم هایی از عوامل اصلی بی کیفیتی
اینگونه آثار در سینما و تلویزیون ایران است .اینکه تفکرات و تخیالت یک
فیلمنامه نویس غیرمتخصص به موضوعات پلیسی جنایی در ژانری تخصصی
بدون مشاوره گروهی و بدون بهره گیری از مشاوره متخصصین به فیلمنامه نهایی

ثبت یک رکورد ویژه به نام خودش در سینمای ایران است .او از زمانی که
نخستین فیلم بلندش ”ایستاده در غبار“  ۱۳۹۵را ساخته ،تا سال  ۱۴۰۰با فیلم
”مرد بازنده” هر سال با یک فیلم جدید در جشنواره فجر حضور داشته است و
هر بار هم فیلمش به دلیل حاشیهها و حمایتهای همهجانبه خبرساز بوده و هم
جزو مدعیان اصلی جشنواره معرفی شده است .این روند در سال  ۱۴۰۰هم با
یک فیلم دیگر در ژانر متفاوت مغایر با دیگر آثارش نیز همراه بود .یعنی فیلم
“مرد بازنده” و ورود او به عرصه ساخت فیلم پلیسی نوآر و به گفته خودش
تجربه اندوزی دیگر .مهدویان در سال  ۱۳۹۹هم با فیلم “شیشلیک“ دست به
تجربه اندوزی در ژانر کمدی زد؛ که حاشیههای بسیار همراه داشت .چرا که ورود
به ژانر کمدی آن هم از سوی فیلمسازی که عموم ًا با اسلحه و بمب و دینامیت
و باروت در آثارش شناخته می شد ،بسیار تعجب آور بود .بلکه با توجه به نوع ژانر
فیلم قبلی این کارگردان جوان ”درخت گردو“  ۱۳۹۸که زمانی بر سر گرایشات
دست  ۹راستی در فیلم هایش بحث و جدال به راه می افتاد ،حال در یک فیلم
کمدی “شیشلیک”  ۱۳۹۹به یک اثر چپ گرایانه رادیکال رسیده بود .رویکردی
جنجالی با یک فیلم متفاوت حاشیه ساز در جشنواره ای دیگر !!
رویکرد تغییر ذائقه فیلم سازی به تنهایی و به لحاظ حرفهای برای هر
فیلمسازی اشکال ندارد و هر کارگردانی می تواند توانایی های خود را در ساخت
همه ژانرها و نوع های دیگر فیلم و سینما را نشان دهد و تجربه کسب کند؛ اما
اینکه این رویکرد به طور ناگهانی و با تغییر زاویه  ۱۸۰درجه ای و در دو زاویه
بسیار متضاد و مخالف رخ دهد ،جای بحث و گفتگو دارد !.این تغییر رویکرد و

تبدیل و اجرا در آید؛ در نهایت خروجی خواهد داشت بی کیفیت ،که همه عناصر
ساختار شکل دهنده آن با واقعیات این ژانر مغایر و در تضاد است .زیرا که مبنای
این نوع ژانر و نوع سینما ریشه در واقعیت دارد .به رای و نظر نگارنده عوامل
دخیل در بی کیفیتی و ضعف فیلم های پلیسی و نوآر سینمای ایران به این عوامل
کلیدی باز میگردد .یکی از مهمترین عوامل بهره گیری از حضور کارشناسان
متخصص در زمینه سینما و پلیس صرف ًا در زمان اجرا و فیلمبرداری است .در
حالی که بخش عمدهای از نواقص و ضعفها در زمان نوشتن فیلمنامه به طور
غلط و اشتباه شکل می گیرند .عدم وجود و کمبود متخصصان و کارشناسان کاربلد
و باتجربه ی بین رشتهای که هم با امور و زوایای حرفهای پلیسی و کارآگاهی
آشنایی کامل داشته باشد و هم هنر سینما را خوب بشناسند .متاسفانه کارشناسان
موجود در این زمینه هم تعداد حداقلی دارند و هم به لحاظ توانایی تخصصی
ناقصند .به همین دلیل موارد انتخاب محدود و یا بطور تحمیل واجبارصورت
میگیرد .از سوی دیگر آن تعداد کارشناس محدود هم که به عنوان کارشناس
بین رشته ای در دو حوزه سینما و حرفه پلیسی و امنیتی فعالیت می کنند ،متاسفانه
حتی کمتر از افراد عامی و خاص جامعه مخاطب و عالقمند آثار پلیسی و جنایی
خارجی را دنبال میکنند؛ اطالعات حرفه ای و سینمایی دارند!!!
از دیگر ضعف های سینمای ایران در تولید آثار پلیسی ،عدم توانایی در خلق
کاراکتر شخصیت و قهرمانی است که با جذابیتهای ظاهری و تواناییهای
جسمانی ،ذکاوت ذهنی و هوشی در زمینه کارآگاهی و پلیسی بتواند برای
مخاطبان ایجاد جذابیت کند .از دیگر مسائل مهم و عمده که نقش مهمی
در بیکیفیتی فیلم های پلیسی سینمای ایران دارد ،محدود بودن تولید به طور
انحصاری و تخصیص آن به یک موسسه خاص که در ظاهر فرصتی برای ساخت
و تولید آثار پلیسی به حساب میآید؛ اما در عمل به دالیل مختلف منجر به تولید
آثار بی کیفیت می شود !!.نکته قابل بحث و تأمل در ساخت آثار بی کیفیت پلیسی
که میتوان آن را به عوامل دیگر ربط داد و اضافه کرد ،عدم وجود منتقدین
سینمایی ویژه دارای تخصص در زمینه آثار و فیلم های پلیسی است .که تحلیل و
انتقادها و نظرهای منصفانه و آگاهانه آنها میتواند رهنمودی برای ارتقاء کیفیت
فرآورده های تصویری سینمای پلیسی در سینما تلویزیون ایران باشند .در ساختار
سینمای ایران از آغاز تولد و شکلگیری و تکامل آن به طور حرفهای فیلمسازانی
با عالقمندی صرف اما با داشتن توانایی های فنی غیر قابل مقایسه با هم در
ساختار همین سینما اقدام به تولید و ساخت فیلمهایی در ژانر سینمای پلیسی
و نوآر کرده اند .از ساموئل خاچیکیان به عنوان پیشگام نام آور سینمای ایران
در ژانرهای مختلف به ویژه ژانر پلیسی نوآر و وحشت تا فیلمسازان نسلهای
بعدی چون کیمیایی و مهرجویی و ...چه در سینمای قبل از انقالب اسالمی و
بعد از آن فیلمسازان و مجموعه سازانی چون حسن هدایت ،جهانگیر جهانگیری
و ...تا فرامرز قریبیان و نسل اخیر فیلمسازان ایران چون سعید روستایی ،شهرام
مکری ...و باالخره محمدحسین مهدویان کارگردان فیلم “مرد بازنده“  ۱۴۰۰به
عنوان فیلمسازی که تاکنون در ژانرهای متفاوت و با حمایت مالی ،تبلیغاتی و
اداری نهادهای مختلف که در زمینه فیلمسازی به طور گسترده در سینمای ایران
در رقابت با دیگر نهادهای سینمایی اقدام به تهیه و تولید آثار سینمایی می کنند؛
خواسته در این ژانر هم تجربه اندوزی کنند.
در سینمای ایران و طی ادوار مختلف آثاری به طور جست و گریخته و جهت
کسب تجربه ساخته شده است؛ که غالبا بی کیفیت است .اما امروزه با توجه
به باالتر رفتن سطح تکنیک ،سختافزاری و نرمافزاری سینمایی در مقایسه
و نسبت به گذشته می بینیم که آثار پلیسی سالهای اخیر به غیر از یکی دو
مورد مابقی نسبت به فیلم های دهه های گذشته رفته رفته به لحاظ کیفی نزول
چشمگیری داشته اند و نتوانستهاند به عالقهمندی مخاطبان داخلی این گونه آثار
در این ژانر را پاسخگو باشند .به همین دلیل روز به روز عالقه مندان و مخاطبان
ایرانی جذب فیلم های خارجی پلیسی ،جنایی و نوآر همچون فیلمهای خارجی در
ژانرهای مختلف میشوند.
محمدحسین مهدویان با ساخت دو فیلم ”ایستاده در غبار“ و “ماجرای
نیمروز“  ۱و  ۲به عنوان فیلم های نخستین اش با تهیه کنندگی سازمان هنری
اوج و با توجه به موضوع و مضمون های انتخابی ،در مرکز توجه ها قرار گرفت.
این فیلمساز جوان و فرصتطلب دهه شصتی کارگردان “مرد بازنده“ در حال

تعجب برانگیز در سال  ۱۴۰۰هم با فیلم ”مرد بازنده” نسبت به فیلم قبلیش
“شیشلیک” دوباره رقم خورده است .لذا برای بررسی و مقایسه و تفاوت دیگر
فیلمهای او با فیلم اخیرش “مرد بازنده” نگاهی اجمالی به دیگر آثار این فیلمساز
ضروری می نماید”...ایستاده در غبار”  ۱۳۹۵نخستین فیلم این کارگردان روایت
زندگی شهید احمد متوسلیان و همرزمان نزدیکش در سالهای آغازین جنگ
بود .برای طراحی تهیه و ساخت این فیلم و بیان این روایت مهدویان به سراغ
سخت ترین راه ممکن رفته بود .یعنی فضاسازی مستند و استفاده از فیلمهای
مستند موجود و ترکیبش با مستندهای بازسازی شده ،که از این شیوه در جریان
روایت فیلمش استفاده کرده بود .این فیلم با توجه به موضوع و مضمون بکرش
قدم بسیار محکمی بود برای راه پر فراز و نشیب این فیلمساز در سینمای ایران.
فیلم “ماجرای نیمروز”  ۱و  ۲دومین و سومین فیلم مهدویان درامی سیاسی بودند،
با همان سبک فیلم نخستش و تاکید روی وقایع نمایی داستان و شخصیت ها
که در ترکیبی از فیلمبرداری و بازی ها و طراحی صحنه اتفاق می افتاد .او در این
فیلم دورهای از درگیریهای خیابانی گروههای سیاسی را با نیروهای حکومتی
به تصویر کشیده بود .او با تکیه و بر مبنای این موضوع و مضمون بار دیگر
نشان داد که شیوه فیلمسازی خودش را بیش از پیش گسترش داده است و
اهداف بلندتری را در سر دارد .این فیلم با حمایتهایی که در جشنواره از او شد،
جایگاه او را بیشتر تثبیت کرد! “التاری”  ۱۳۹۷چهارمین فیلم این کارگردان،
فیلمی دور از حال و هوای سه فیلم گذشته او بود و درامی ملتهب را در دستور
کارش داشت .درامی که بیننده را درگیر می کرد و البته گاهی هم اشک او را در
می آورد .چرخش اساسی کارگردان الاقل در زمینه قصه پردازی و داستان گویی و
ژانر خیلیها را شگفت زده کرد و البته نشان داد که او میخواهد در ژانرهای دیگر
هم طبع آزمایی کند .مهدویان در ”التاری” ماجرای انتقال دختران و زنان ایرانی
را به کشور امارات به بهانه استخدام و بازار کار و فروش آنان به شیوخ عرب
کشورهای جنوب خلیج فارس دست مایه فیلم خود قرار داده بود .مهدویان که
چهار سال پیاپی در جشنواره حضور داشت ،در سال  ۱۳۹۸در دوره سی و هشتم
هم با پنجمین فیلمش ”درخت گردو” حضور داشت .فیلمی پر سر و صدا که از
همان آغاز با گروه بازیگرانش و موضوع و مضمون انتخابی اش خبرساز شد .او در
”درخت گردو” بار دیگر با چرخشی  ۱۸۰درجه ای به سراغ واقعه ی معاصر بمباران
شیمیایی سردشت در جنگ تحمیلی رفته بود .چالشی دیگر در ساخت یک تولید
بزرگ و تجربه اندوزی دیگر ،یعنی تالقی و ترکیب موضوع سرگذشت و سرنوشت
تلخ کردهای مرزنشین ایران با فاجعه دلخراش بمباران شیمیایی اکراد (کردها) از
سوی عراق در سال واپسین جنگ  ۸ساله عراق علیه کشورمان دستمایه ای غنی
و بکر برای یک ملودرام اشک آور و نکوهش پیامدهای جنگ...
مهدویان فیلمسازی جوان اما تقریب ًا با تجربه که کم و بیش ذائقه مخاطبان
ایرانی را محک زده و به خوبی درک کرده است و از سوی دیگر به این یقین رسیده
که مورد عالقه های موضوعی ساختار سینمای حکومتی بر روی چه موضوع و
مضمون هایی استوار است .یعنی به تصویر کشیدن موضوع های سفارشی وتبدیل
آن به فیلمهای حاشیهدار و جنجالی به همین دلیل قالب مخاطبان سینمای ایران
او را همچون حاتمیکیا فیلمسازی غیر مستقل و حکومتی میدانند .او برای
آن که تبدیل به یک فیلمساز مستقل و شاخص از دیدگاه مردم و مخاطبان
سینمای ایران شود و مارک و برچسب کارگردان و فیلمساز سفارشی ساز بودن
را از خود دور کند ،با یک ریسک بزرگ و رویکردی متضاد در دغدغه سینمایش
با ششمین فیلمش ”شیشلیک”  ۱۳۹۹در ژانر کمدی و با دستمایه قرار دادن
موضوع انتخابی جذاب جواب داده شده و تکراری که نمونه آن در سینمای ایران
بسیار زیاد بوده است ،تالش کرد با موج سواری بر روی جریان سینمای طنز و
ستارههای شاخص این ژانر (عطاران -جمشیدی) و این نمونه فیلمها خود را به
فیلمساز مردمی تبدیل کند؛ این تغییر رویکرد در خط و مسیر فیلمسازی به خودی
خود اصوال اشکالی ندارد .اما تغییر ناگهانی و چند باره در خط فیلمسازی آن هم
چند باره و گردش های غیرمجاز  ۱۸۰درجهای نتیجهاش در ”شیشلیک” فیلمی
شد با یک تیم و عوامل تولید حرفهای و کاربلد ،اما پرداخت نشده و عجوالنه
و بسیار پایینتر از نمونههای داخلی طنز رایج سینمای ایران و در حد یک طنز
تلویزیونی که باز هم با حمایتهای همه جانبه در جشنواره فیلم فجر به نمایش
درآمد .ولی به دلیل بی کیفیتی حتی از سوی مدافعان فیلمهای او برخوردهای
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ضد و نقیضی با این فیلم صورت گرفت .و خیلی از فعاالن رسانهای اصولگرا
و ارزشی واکنشهای منفی و تندی نسبت به این فیلم داشتند .به دلیل همین
دوگانگی حمایت در مورد نمایش جشنوارهای و سپس انتقاد به این فیلم که در
کمال تعجب تاکنون به اکران عمومی هم نرسیده است!!! مهدویان برای اینکه
بتواند مارک فیلمساز سفارشی را از خود دور کند با پذیرش شکست در تجربه فیلم
طنزش “شیشلیک” و حاشیه های آن و ناراحتی هواداران هم فکرش که چرخش
غیر منتظره او را در مسیر فیلمسازی اش را به دنبال داشت ،تالش کرده و نشان
داده است که حتی به نظرات هواداران اصولگرایش هم اهمیت نداده است و
میخواهد راه خودش را برود( .زیرا او با توسل به حمایت های مالی و تبلیغات
همه جانبه نهادهای هم راستا با افکار و شیوه فیلمسازی درآثار مربوط به جبهه
و کشمکش های سیاسی سال های اولیه انقالب به فیلمسازی مطرح در سینمای
ایران آن هم بطور کاذب معرفی شده است ).با این رویکرد بود که او برای شبکه
خانگی مجموعه “زخم کاری” را ساخت .مجموعه ای پر سر و صدا که روایتی
سیاه از آدم های به ته خط رسیده امروزی را روایت میکرد .پس از نمایش این
مجموعه بود که نام مهدویان و جواد عزتی و رعنا آزادی ور میان عالقه مندان
مجموعه های شبکه خانگی بر سر زبانها افتاد و بعد از سر و صدا و تبلیغات بسیار
حاشیه ای آن به سرعت پیش تولید فیلم جدیدش ”مرد بازنده”  ۱۴۰۰را آغاز
کرد؛ فیلمی که با زوج بازیگر موفق مجموعه زخم کاری یعنی عزتی و آزادی ور
به عنوان بازیگران اصلی اش گویی سعی داشته ،موفقیت آن مجموعه را که
به منظور جذب مخاطبان عام فراورده های تصویری شبکه خانگی ساخته شده
بود را تکرار کند .هر چند که نقش آزادی ور در مرد بازنده کوتاه بوده است ،اما
فیلم از طریق نقشی که عزتی بازی کرده روایت شده است .جواد عزتی در نقش
و تجربهای متفاوت ،نقش یک افسر آگاهی میانسال را ایفا کرده که برای چاقی
شکمی که الزم داشته مجبور به رژیم پرخوری و چاقی ارادی قبل از ایفای نقش
و اجرای فیلم برداری بوده است و مهم تر از آن گریم سنگین پنج ساعته و روزانه
عزتی بوده است که از پیش نیازهای نقش و از چالشهای پیش روی این بازیگر
برای ایفای نقش جدیداش بوده است.
“مرد بازنده” فیلمی در ژانر معمایی و پلیسی در فضایی چون مجموعه “زخم
کاری” و در مورد مبارزه با مفاسد و اختالس اقتصادی مالی است که با رسیدگی
به یک پرونده قتل پیچیده کلید میخورد .و نیز کنایه های سیاسی تلویحی و
گاهی صریح اما خنثی در جهت جذب مخاطبان در آن جاسازی شده است.
مرد بازنده در فضای شهری اتفاق میافتد که اغلب زمان قصه و رخدادها در
روزها و عمدت ًا شب های بارانی روایت شده است؛ و به دلیل اینکه تولید و اجرای
نسبتا مشکل داشته و نیز به منظور رسیدن به جشنواره در زمان کوتاهی اجرا و
ساخته شده است(شروع فیلمبرداری تا پایان مراحل فنی پنجاه و سه روز زمان
برده!!) دچار نارسایی های متعدد فنی و تکنیکی در کیفیت کلی آن شده است.
مرد بازنده در قالب ژانر معمایی پلیسی با نیم نگاهی به سینمای نوآر با همان
مولفه های آشنا و کلیشهای چون شب های بارانی ،سایه روشن ها ،تاریکی ها،
چتر و پالتو بارانی و کاله تا آدم های مشکوک و مضمون و متهم و ظن و
گمانهای کارآگاهان و پلیس های باهوش و پرتالش و در عین حال آسیب
پذیر به لحاظ روابط خانوادگی و اجتماعی در محل کار و ...و نیز به اضافه عامل
اصلی غافلگیری فیلم نقش پلیسی را که جواد عزتی بازیگر محبوب مهدویان
است که در چهار فیلم و سریال حضور داشته در مرد بازنده هم در نقش یک
پلیس آگاهی به دنبال رمزگشایی از یک قتل پیچیده است .با شکل و اندامی
نسبت ًا چاق و شمایل و گریمی متفاوت و بیش از سن حقیقی اش و با پروتزی که
در دهانش گذاشتهاند؛ تا چهره و صدایش تغییری مناسب با نقش داشته باشد،
یاد مخاطبان عام و خاص سینما را به یاد کپیبرداری از نقش مارلون براندو
در نقش پدرخوانده و جاسازی آن تیله های شیشه ای در دهان و فک هایش
می اندازد؛ اما عزتی پس از تحمل گریم چند ساعته در هر روز فیلمبرداری
نقش چالشی و دشواری پیشرو داشته است و بازی متوسط در نقشی متفاوت و
تالش مضاعف او برای تجربه اندوزی ،خود به تنهایی یکی از نکات قابل توجه
و جذابیت فیلم به حساب میآید .عزتی در نقش احمد خسروی افسر آگاهی
با تجربه و کار کشتهای است که مأمور رسیدگی به پرونده قتل پر رمز و راز
پیچیده ای می شود؛ که در نهایت سر نخش به یک آقازاده از عوامل سیاسی
رده باالی مملکتی وصل میشود .پلیس پرتالش فیلم با رمزگشایی از روابط
متوجه می شود که در این میان رقم های درشت مالی و موقعیتهای اقتصادی
رانتی در آن رد و بدل و اختالس میشود .به همین دلیل خسروی از پرونده کنار
گذاشته میشود؛ اما او مصرانه و بدون حکم قانونی به تحقیقاتش ادامه میدهد
و زوایای پنهان و پیچیده دیگر از کل ماجرا را رمزگشایی و آشکار می کند .این
کنش ها و واکنش های پلیس قصه مرد بازنده کم و بیش شباهت های کم و
زیاد در کلیشههای فیلم های نوآر و پلیسی آمریکایی ،فرانسوی ،ایتالیایی و ...و
ادبیات این ژانر(رمانها و نوآرهای جنایی پلیسی) دیده میشود .با توجه به اینکه
فیلمساز به فیلمهای پلیسی و نوآر در جهت ساخت هفتمین فیلمش عالقهمند
شده از هر کدام عنصر و المانی را برگرفته و توسط فیلمنامه نویسان اثر ابراهیم
امینی و حسین حسنی در طراحی و شخصیتپردازی کلی فیلم و به ویژه پلیس
قصه فیلم القا کرده است .پلیس با تجربه و عدالت جوی فیلم که همسرش را
به دلیل بیماری از دست داده و تنها زندگی می کند(.همچون اغلب پلیس های
فیلم های این ژانر در سینما و مجموعه ها و ادبیات پلیسی ،جنایی ،معمایی) به
طور موازی در زندگی خصوصیاش درگیر مشکالت ارتباطی با پسرش هم است،
که تصمیم به مهاجرت از کشور را دارد .فیلمساز و فیلمنامهنویس سعی کردهاند با
توسل به این تضاد خانوادگی و اجتماعی که در جامعه امروزی ما آشکارا هم بسیار
دیده میشود ،مضمونی اجتماعی هم را به ساختار کلیه فیلم ترکیب کرده باشند.
تا از این طریق به تفاوت و فاصله بین نسل ها و اختالفات عقیدتی ،اجتماعی،
جهانبینی پدران و فرزندان هم پرداخته باشند و به نوعی به معنا و صفت عنوان
فیلم که بازنده را با خود دارد ،واژه و صفت دو پهلویی است که در متن و عنوان
فیلم جاری و در تضاد با شخصیت پلیس فیلم برای پلیس قصه هم قابل استفاده
است؛ که با وجود توانایی در حل معمای یک قتل ،اختالس های ناشی از آن در
مدیریت روابط خانوادگی اش کم توان است.
رویکرد موضوعی و گرایش سیاسی و اشاره به رد پا و نقش آقازادهها و مدیران
کالن سیاسی و ...در فسادها و اختالس های مالی و طرح ساختار مافیایی در فیلم
مرد بازنده همچون در حد و سطح اشارههای فیلم های مشابهی است که در چند
سال اخیر و با هدف های خاص ساخته و رواج یافتهاند و بیشتر در حد اشاره هایی
مبهم و محافظه کارانه که بیشتر کلی گویی است و بیشتر از آن را می توان در
فضای مجازی البته تا قبل از طرح صیانت و گران کردن نرخ بسته های اینترنتی
و افشاگری ها و محاکمه های رسمی هم دید و شنید .اشاره ها و گفتمانی که حتی
از افکار عمومی هم بسیار ضعیف تر و عقبمانده ترند.
“مرد بازنده“ در اغلب زمینه های فنی و تکنیکی سینما و عدم کیفیت نسبی
یک قدم عقب تر به حساب می آید .در موضوع فیلم به طور کلی چیزی فراتر از
دیگر فیلمهای مشابه اخیر که دست به افشاگری در زمینههای فساد و اختالس
سازمان یافته آن هم به طور سطحی زدهاند؛ ندارد .و در مضمون فیلم اضافه
بر آنچه که این فیلمساز در مجموعه ”زخم کاری” بر روی آنها ساختار کلی
فیلمنامه اش را بنا گذاشته بود؛ نداشته است .و اشاره های گنگ و مبهم از
شبکههای پیچیده و مخوف اقتصادی در کشور و نفوذ آنها در تمام مراکز حساس
ساختار قدرت بدون اینکه به هیچ خط قرمزی حتی نزدیک شود ،چیز بیشتری
ارائه نداده است.
مرد بازنده در یک نگاه کلی یک ملودرام خانوادگی است .که با قصه ای
معمایی و پلیسی و استفاده از عناصر فیلمهای این ژانر تالش کرده است خود
را در قالب فیلمی منتقدانه و نقدی بر وضع موجود ساختار سیاسی و اقتصادی
موجود کشور جا بزند و به مخاطبان قالب کند؛ اما این در صورتی است که مرد
بازنده حتی نمی تواند انتظارات ابتدایی مخاطبان فیلم بین و فیلم شناس عالقمند
به سینمای ایران و جهان را برآورده سازد .زیرا که وارد شدن به حوزه هایی که
کمتر در سینمای ایران مورد بحث قرار گرفتهاند ،بدون عبور از خط قرمزهای
موجود در عرصه فیلم سازی البته بدون تردید تالشی است بی فایده که نتیجه
خروجی آن هم فیلمی خواهد شد ناقص و خنثی ،با سطح کیفی پایین که فقط
یک فیلم به آمار کارنامه فیلمساز اضافه خواهد کرد!! بدون آن که مخاطبان
سینمای ایران لذتی فرهنگی ،سینمایی و تفریحی از آن ببرند!!!

8

گردونه
یکشنبه  18اردیبهشت 1401

بیتوته :انسان ها برای تولید کاالهای خود از روش دستی یا با استفاده از
ماشین های ساده برای ضربه زدن ،برش ،دوخت و ...به کار می بردند .مردم
ماشین ها را با حرکت دادن دست و پاهای خود به کار می انداختند و مثل
ماشین آالت صنعتی نیاز به انرژی های فسیلی و برقی نداشتند.
این محصوالت که بسیار زیبا و با ارزش ،به صنایع دستی معروفند .این
محصوالت در زمان های گذشته کاربرد زیادی داشت ،همچنین در عصر
حاضر چیزی از ارزش این هنر کم نشده است و در دنیای مدرن بسیار محبوب
می باشد .این محصوالت زیبا و جذاب در کل دنیا به دلیل داشتن طرفداران
زیاد ،دهم ژوئن را روز صنایع دستی در جهان معرفی کرده اند.
حصیر از الیاف گیاهان مختلف به وجود می آید ،در واقع حصیر بافی،
به زیر و رو کردن و بافتن رشته های گیاهی به شکل های مختلف گفته
می شود .که این کار را با استفاده از دست و پا ،یا با کمک ابزارهای دستی
ساده انجام می دهند .این محصوالت را می توانند به شکل های ساده و
نقش دار درست کنند.
حصیر بافی جزو یکی از صنایع دستی می باشد ،که از زمان های دور در
کشور ما و در دنیا طرفداران زیادی داشت .این هنر از گذشته تا به امروز ،بسیار
محبوب و رایج بوده است .بد نیست بدانید به دلیل در دسترس بودن مواد
اولیه ،در قسمت های جنوبی و شمالی کشور از این هنر زیبا به عنوان یک
فعالیت خانگی برای گذراندن وقت خود و تامین مخارج زندگی استفاده می
کردند .آنان محصوالتی را درست می کردند که کاربرد زیادی داشت مانند:
سبد ،زنبیل ،پرده و غیره.
این محصوالت به دلیل روش بافتشان و نوع مواد اولیه اسم های مختلفی
دارند به عنوان مثال:
حصیر بافی _ بامبو بافی _ مروارید بافی _ كپوبافی
ابزارها و وسایل حصیر بافی
می توان گفت ،قیچی ،انواع چاقو ،درفش ،سوزن ،ظرف آب(برای خیس کردن
رشته ها) از مهم ترین ابزارهای حصیر بافی می باشند .مواد و مصالحی مانند
شاخه های نازک درختانی مثل بید ،ساقه گندم ،برنج و برگ ها و ساقه های
برخی از درختان مثل نخل و انواع نی در حصیربافی به کار می روند.
کاربرد وسایل و ابزارهای حصیر بافی
قیچی :برای بریدن چوب ها از قیچی تیز و نازک استفاده می کنند.
چاقو :از چاقو برای بریدن الیاف های ضخیم به کار می برند.
درفش :معموال از درفش را برای شکستن ترکه ها و سوراخ کردن استفاده
ایسنا :رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران ،با بیان اینکه محققان دانشگاه
“استنفورد” نظریه قدیمی که «زوجین هر چه بیشتر با هم باشند شروع به
شبیه سازی کرده و شبیه یکدیگر میشوند» را آزمایش کرده و آن را با علم
مدرن رد کردهاند ،گفت :زوجین پس از ازدواج و با گذشت زمان بیشتر شبیه
به یکدیگر نمیشوند بلکه از همان ابتدا زنان و مردان تمایل دارند افراد مشابه
خود از لحاظ ظاهر ،شخصیت ،ارزشها و وضعیت اجتماعی و اقتصادی را برای
ازدواج انتخاب کنند.
دکتر فریبرز درتاج در پاسخ به این سوال که آیا زوجین هر چه بیشتر با
هم باشند شبیه به یکدیگر می شوند؟ ،اظهار کرد :تحقیقات “تی ماکورن”
در دانشگاه “استنفورد” نشان داده است که مردم تمایل دارند از همان ابتدا
برای ازدواج افراد مشابه خود را به عنوان شریک زندگی انتخاب کنند و درواقع
زوجین با گذشت زمان بیشتر شبیه به یکدیگر نمیشوند.
این هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ،ادامه داد :تحقیقات یاد شده بر
روی تصاویر صورت بیش از  ۵۰۰زوج در ابتدای ازدواج و در مقطعی بعد (حداقل
 ۲۰سال بعد) نشان داد بسیاری از زوجها از همان آغاز روابط خود شباهت
هایی در چهره داشتهاند و در طول زمان هم تغییری نکرده اند و از این رو
محققان به این نتیجه رسیدند که افراد تمایل دارند به دنبال شریکی باشند که
از همان ابتدا شبیه به آنها باشد.
چرا ما شریکی را برای زندگی انتخاب می کنیم که شبیه
خودمان باشد؟
این روانشناس در پاسخ به این سوال که چرا ما شریکی را برای زندگی
انتخاب میکنیم که شبیه خودمان باشد؟ توضیح داد :دالیل بیولوژیکی و جامعه
شناختی برای این امر وجود دارد که مردم تمایل دارند شرکای مشابه خود را
نه فقط در ظاهر ،بلکه در شخصیت ،ارزشها و وضعیت اجتماعی و اقتصادی
برای زندگی مشترک انتخاب کنند .بخشی از آن این است که ما توسط افرادی
احاطه شدهایم که از نظر جغرافیایی یا اجتماعی شبیه خودمان هستند .از سوی
دیگر مردم چیزهایی را که با آنها بیشتر آشنا هستند را بیشتر ترجیح میدهند.
ما تمایل داریم نسبت به افرادی که شبیه ما هستند ،دوست داشتنی باشیم .از
این رو است که به طور کلی موجودات تمایل دارند جفت هایی را انتخاب کنند
که دارای ژنهای مشابه خود هستند .به گفته این هیات علمی دانشگاه عالمه

 6شوال 1443

 May 8، 2022سال بیست و هفتم شماره 7470

صنایع دستی حصیری؛ نخستین زیرانداز بشر

حصیر بافی از دو روش مشبک و پیچشی تشکیل شده است .در روش
مشبک بافت ها به شکل هندسی و منظم می باشند ،مانند :انواع حصیر و بامبو؛
ولی در روش پیچشی که مارپیچ هم به آن گفته می شود ،در اول کار رشته ها
را مانند طناب می بافند و بعد آن ها را به شکل مار پیچ به هم می پیچند تا
محصول نهایی به وجود بیاید.
کسب و کار حصیر بافی
حصیر بافی در ایران و در جهان طرفداران خاص خودش را دارد که ایران
جزء یکی از  16کشور تولید کننده حصیر بافی می باشد .برای موفقیت در
کسب و کار حصیر بافی باید به چند نکته توجه کرد .مانند :کیفیت ،تنوع
محصوالت ،شیوه های بازاریابی
حصیر بافی یکی از مشاغل خانگی ساده است ،که با استفاده از یک نیرو

می کنند.
چسب :همان طور که از اسم آن معلوم است برای چسباندن چوب ها به
هم به کار می رود.
مقوا :از مقوا برای بافتن وسیله های چهار گوش می توان استفاده کرد.
درفش با نوک پهن :وقتی بخواهیم بافی را باز کنیم از درفش پهن استفاده
می شود.
آشنایی با روش تولید حصیر بافی
همان طور که گفته شده است ،از برگ ها و ساقه ها و شاخه های نازک
برخی از درختان رشته هایی تهیه شده است ،که پایه و اساس هنر حصیر بافی
می باشد .این رشته ها بسیار انعطاف پذیر هستند و به راحتی می توان آن ها
را به شکل های مختلف بافت.

آیا زن و شوهرها پس از «ازدواج» شبیه هم میشوند؟

طباطبایی ،افراد ممکن به دلیل «تعصبات درون گروهی» ترجیح دهند که
همسرشان هم نژاد با خودشان باشد و به دلیل «خودپرستی ضمنی» جذب
زنان و مردان هم شکل با چهره خود شوند.
چهرههای آشناتر جذاب ترند
وی در عین حال افزود که محققان دریافته اند که چهرههای متمایزتر
جذابیت کمتر و چهرههای آشناتر جذابیت بیشتری برای افراد دارند و می توان
گفت عامل «آشنایی» در تمایل افراد برای ازدواج با زنان و مردانی که شبیه به
خودشان هستند بیتاثیر نیست.
وقتی زیبارویان جذب هم می شوند

وزارت ﻛﺸﻮر

ﺷﻤﺎره237 :
اﺳﺘـﺎﻧـﺪاري
ﻓـﺎرستحصیلی در مقطع کاردانی رشته مکانیک خودرو صادره
گواهی موقت
ســما /2/7
ﺗﺎرﻳﺦ:
با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی
1401نام محسن
فیروزآباد به
دانشــگاه آزاد اسالمی آموزشگاه
ﺷﻬﺮداريازﻗﺎدرآﺑﺎد
 6790045708مفقود و از اعتبار
آریان پور فرزنــد محمد با کدملــی
ﭘﻴﻮﺳﺖ:

رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران ،ادامه داد :محققان دریافته اند که
مردان و زنان جذابتر به احتمال زیاد با هم جفت می شوند ،مانند مردان و زنانی
که ویژگی های صورت مشابهی دارند .همچنین ممکن است افراد ناآگاهانه به
دنبال چهره والدین خود در انتخاب شریک زندگی باشند .شاخص توده بدنی
نیز عامل مهم دیگر در انتخاب افراد شبیه به خود برای ازدواج است ،به طوری
که مطالعات نشان می دهند که بعضا همسران از نظر شاخص توده بدنی ،وزن
و قد مشابه هم هستند .این شباهت در نوع بدن ممکن است ناشی از ترجیحات
افرادی باشد که شبیه هم هستند یا از سبک زندگی مشترک نشات گیرد .گاهی
نیز زوجها واقع ًا شبیه یکدیگر نیستند اما از طریق همدلی با یکدیگر ،احساسات

انسانی می توان شروع به کار کرد و به مرور زمان می شود این کسب و کار
را رونق داد .این شغل هزینه کمتری در تولید نسبت به دیگر کارهای خانگی
دارد به این دلیل هزینه ابزار و مواد اولیه آن بسیار کم می باشد.
اگه شما هم هم عالقه مند به یادگیری حصیر بافی هستید و می خواهید
این کسب و کار را شروع کنید ،قبل از هر چیز باید طرز بافتن حصیر را یاد
بگیرید .شما می توانید این هنر را در مراکز آموزشی صنایع دستی بیاموزید.
حصیر بافی در ایران
کشور ما ایران در تولید صنایع دستی حصیری بسیار فعال می باشد و
رقابت زیادی با کشور هایی همچون مکزیک ،ژاپن و کره دارد .اصلی ترین
قطب های حصیر بافی در کشور ما را می توان ،قسمت های شمالی و جنوبی
نام برد .که به دلیل استفاده از الیاف های مختلف در حصیر ،محصوالتی
بسیار زیبا و جذاب و متنوع نیز به بازار های داخلی و خارجی عرضه می کنند.
ترکه های درخت بید تنها مواد اولیه ای می باشد که در تمام قسمت های
کشور و برای انواع حصیر استفاده می شوند .محصوالتی رایجی که ما معموال
در زندگی خود بارها دیده ایم ،محصوالت بافته شده از ترکه های درخت بید
می باشد .همچنین برگ درخت خرما یکی از مواد اولیه رایج برای بافت انواع
حصیر در قسمت جنوبی کشور نیز می باشد .در جنوب با نی و ساقه های
نی های باتالقی هم حصیرهای زیبایی می بافند ،که در جنوب کشور بسیار
طرفدار دارد .یکی از معروف ترین نی هایی که در جنوب بسیار معروف
می باشد (کرتک) نام دارد .این نی به دلیل نداشتن آفت و کیفیت خوب جزو
یکی از نی های محبوب در حصیر بافی می باشد.
از دیگر فعاالن در زمینه حصیر بافی استان ها و شهر های شمالی کشور
می باشند .حصیر بافی از قدیم در این قسمت ها بسیار رایج بوده و جزو یکی
از شغل های درآمد زایی به شمار می امد .در قسمت های شمالی برای بافتن
حصیر از ساقه های نی مردابی و ساقه ی برنج (کلوش) استفاده می کنند.
به دلیل زیاد شدن تولیدات حصیر ساکنین شهر های شمالی به پرورش
و کاشتن نی های مخصوص حصیر بافی نیز می پردازند .از معروف ترین و
رایج ترین گیاهانی که مردم شمال برای حصیر بافی از آن ها استفاده می کند،
گالی ،کنف ،سوف می شود نام برد.
بد نیست بدانید در هر قسمتی از کشور که مواد اولیه در آنجا پیدا می شود،
صنایع دستی هم وجود دارد .صنعت صنایع دستی در استان های زیادی رایج
است مانند :خوزستان ،سیستان و بلوچستان ،خراسان ،هرمزگان ،یزد ،فارس،
گیالن ،مازندران ،اصفهان.
مشابهی را تجربه می کنند و اینگونه نیز ممکن است حالتهای چهره مشابهی
پیدا کنند.
باور اشتباه “افراد متضاد جذب یکدیگر میشوند”
وی با اشاره به باور قدیمی در بین عموم مردم مبنی بر اینکه “افراد متضاد
جذب یکدیگر می شوند” ،تصریح کرد :این باور در حالی است که به نظر
می رسد شباهت و همگامی همسران در روابط از اهمیت باالیی برخوردار است.
به طور خاص ،تئوری روابط زناشویی نشان میدهد که افراد به احتمال زیاد
جذب کسانی می شوند که ویژگیهایی شبیه به خودشان دارند .مطابق با این
نظریه افراد هنگام وارد شدن به یک رابطه از نظر سالمت روانی و جسمی و
حتی نگرشها نیز مشابه هم هستند .عالوه بر این زوجین تمایل دارند در طول
زمان در معیارهای مختلف روانی -اجتماعی نیز همگام هم باشند چراکه این
تشابه زوجین با بهزیستی ،شادی و سالمت آنها ارتباط نزدیکی دارد.
شباهت های “درونزوجی” به رضایت از زندگی می انجامد
درتاج در پاسخ به این سوال که آیا این تمایل نسبت به انتخاب شریک
مشابه خود ،امری مثبت و سازنده برای زندگی مشترک است؟ ،توضیح داد:
شباهتهای “درونزوجی” با نتایج مثبت همراه است چراکه به رضایت از زندگی
و حمایت از همسر می انجامد .در مقابل نیز عدم تشابه زوجین با ناسازگاری،
کاهش رضایت زناشویی و افزایش خطر طالق همراه است .زوجهای عاشق
و موفق اغلب از نظر ویژگیهای مختلف شبیه یکدیگر هستند و نیز در طول
زمان تمایل به همگرایی دارند .در واقع ،روانشناسان استدالل کردهاند که این
شباهتها احتما ًال سودمند است چراکه در صورت شبیه بودن به همسرانمان
احتمال بیشتری وجود دارد که از زندگی لذت ببریم.
درتاج در پایان سخنان خود با بیان اینکه یافتههای محققان نشان میدهد
که شباهت شریک زندگی واقع ًا مهم است ،تصریح کرد :شواهدی وجود
دارد که نشان میدهد شباهتهای فراتر از ویژگیهای شخصیتی اصلی نیز
اهمیت دارند .به عنوان مثال ،مطالعه اخیر “پائولینا جوکز” از دانشگاه “ورشو”
و همکارانش بر روی زوجها نشان داده است که زنان زمانی که نگرشهای
سیاسی را با شرکای خود به اشتراک می گذارند ،در روابط خود شادتر بودهاند .از
سوی دیگر مطالعه دیگر نیز نشان داده است که زوجها اگر نگرشهای سیاسی
مشابهی داشته باشند ،خوشحالتر هستند.

آگهی

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  8/4بخش  3شیراز
آقای امیرخشــایار صفوی با وکالت از طرف محمود صفوی به موجب وکالتنامه  255911تاریخ  1400/6/23دفترخانه  71شــیراز ،اقرارنامه 25178
تاریخ  1400/12/12تنظیمی دفترخانه  356شــیراز و با تسلیم  2برگ استشهادیه که در دفترخانه  356شیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد یک
ساقط می باشد یابنده می تواند آن را تحویل دانشگاه آزاد فیروزآباد جلد ســند مالکیت مربوط به موازی دویست سهم مشاع از  11000سهم مشاع از  12500سهم مشاع از دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به
دهد.
مســاحت  37500مترمربع به پالک  8/4واقع در بخش  3شیراز که ذیل ثبت  111149صفحه  578دفتر  645امالک به نام محمود صفوی ثبت و سند
مالکیت به شماره چاپی  0742316صادر که به دلیل سهل انگاری مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است .مراتب
1401
آسفالت/2/
شامل پخت ،حمل و قیر پاشی و پخش ﻧﻮﺑﺖ 18
آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻧﻮﺑﺖ اول 1401/2/11
شهررا با دستگاه طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به تملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت
سطح
آگهی  مناقصه
ﻗﻴﺮهاﭘﺎوﺷـﻲ ونزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت با خالصه معامله تسلیم نماید
ﺣﻤﻞ و
ـﺎﻣﻞوﭘﺨﺖ،
ـﻔﺎﻟﺖ ﺷ
همچنین آﺳ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاي
ﻗﺎدرآﺑﺎد
ـﻬﺮ
ﺷ
ـﻼﻣﻲ
ـﻮراي اﺳ
ـﻤﺎره  36ﻣﻮرخ  1401 /2/7ﺷ
ـﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷ
ـﻬﺮداري ﻗﺎدرآﺑﺎد در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ اﺳ
ﺷ
کوچه
کانیوای
جدول
اجرای
دســتی و
اکیپ
فینیشــر و
نوبت دوم1401/2/18 :
نوبت اول1401/2/11 :
ـﺨﺎص اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به
ذیل و
شرحﺑﻪ اﺷ
ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ
اشخاصاز ﻃﺮﻳﻖ
ـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ را
طریق ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺳ
ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ و
ﺟﺪول و
ﭘﺨﺶ آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮرا ﺑﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻓﻴﻨﻴﺸـﺮ و اﻛﻴﭗ دﺳـﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮاي
حقوقی به
مناقصه به
ﻛﺎﻧﻴﻮايرا از
سطح شهر
معابر
شهرداری قادرآباد در نظر دارد با استناد مجوز شماره 36
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ.
واگذار نماید.
مورخ  1401 /2/7شورای اسالمی شهر قادرآباد عملیات اجرای آسفالت
 /145م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده
ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ)رﻳﺎل(
ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ
ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت
ردﻳﻒ

به یکدیگر احترام بگذاریم

ﺷﻬﺮ

1

اﺟﺮاي آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

 36ﻣﻮرخ 1401/2/7

25/000/000/000

1/250/000/000رﻳﺎل

2

اﺟﺮاي زﻳﺮ ﺳﺎزي و اﺟﺮاي ﺟﺪول وﻛﺎﻧﻴﻮا ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

 36ﻣﻮرخ 1401/2/7

5/000/000/000

 250/000/000رﻳﺎل

آگهی مزایده عمومی
نوبت دوم1401/2/18 :
نوبت اول1401/2/7 :
شــهرداری قطب آباد در نظر دارد برابر مصوبه شورای اسالمی شهر نسبت به اجاره غرفه و زمین طبق مشخصات جدول
ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا متقاضیان می توانند از تاریخ نشــر آگهی با مراجعه به شــهرداری در ساعات
اداری نسبت به دریافت اسناد و شرایط مزایده در مزایده شرکت نمایند.

-10آخرین مهلت قبول پیشــنهادات روز چهار شــنبه مورخ 1401/2/28
-1متقاضیان می توانند از روز یک شــنبه مورخ  1401/2/18تا پایان وقت
راس ساعت  14می باشد.
اداری روز چهار شــنبه مورخ  1401/2/28پیشنهادات خود را به دبیرخانه
حضور
با
1401/2/31
مورخ
شنبه
روز
14
ساعت
راس
رسيده
پيشنهادات
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شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﺑﻪ رﻳﺎل
ﺑﻪ رﻳﺎل
و رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اعضاء كمیســيون عالی معامالت شهرداري تشــكيل ميگردد  ،باز و قرائت
-2متقاضیــان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر در خصوص
-2ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﻤﻪ روزه در وﻗﺖ اداري ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮداري ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎ
خواهد شد و حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسون بالمنع می باشد.
مناقصه و دریافت اســناد مناقصه همه روزه در وقت اداری به امور
ﭘﺎرك ﻏﺪﻳﺮ
45/000/000
24/000/000
 3ﺳﺎل
ﻏﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎره 1
 20ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
1
ﺷﻤﺎره  07144492451-3ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
 -12با عنايت به ماده 7آئين نامه مالي شهرداريها راي كميسيون حداكثر
مالی شهرداری مراجعه با شماره  07144492451-3تماس حاصل فرمایند.
-3ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮگ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ  5را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﭘﺎرك ﻏﺪﻳﺮ
45/000/000
24/000/000
 3ﺳﺎل
ﻏﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎره 2
 20ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
2
تا يك هفته پس از جلسه كميسيون اعالم خواهد شد.
-3شــرکتهای متقاضی شــرکت در مناقصه می بایســت برگ تایید
-4ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري 0105992576005ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﭙﺮده ﺷﻬﺮداري ﻗﺎدرآﺑﺎد وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻳﺎ ﭼﻚ
 -13كمیسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.
صالحیت حداقل مرتبه  5را ارائه نماید.
ﭘﺎرك ﻏﺪﻳﺮ
100/000/000
55/000/000
 3ﺳﺎل
ﻏﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎره 3
 40ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
3
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه در وﺟﻪ ﺷﻬﺮداري ﻗﺎدرآﺑﺎد اراﺋﻪ
 -14ســپرده نفرات اول و دوم و ســوم تا انعقاد قــرارداد با نفر اول
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.جاری0105992576005
حساب
-4متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺷﻬﺮداري
وﺗﺤﻮﻳﻞ
چنانچهﻗﺮار
ماند –.ب -ج
ﭘﺎﻛﺘﻬﺎي اﻟﻒ
ﺷﺪه ودر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮدرا
اﺳﻨﺎد
سپردهﻣﻨﺎﻗﺼﻪ،
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در
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ﭘﺎرك ﻏﺪﻳﺮ
50/000/000
28/000/000
 3ﺳﺎل
ﻏﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎره 4
 20ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
4
كتبي
تاريخ ابالغ
دادهاول از
نفــر
باقي خواهد
شــهرداري
ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ ي نزد
ضمانتدرنامه
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪواریز نماید ویا
قادرآباد
شهرداری
ﺷﺮﻛﺖبه نام
بانک ملی
ﺷﺪ.
ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺷﺪه
داده
ﺷﻬﺮداري
ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻣﻘﺮر
ﻣﻮﻋﺪ
از
ﺑﻌﺪ
ﺳﭙﺮده
ﻓﺎﻗﺪ
–
ﻣﺒﻬﻢ
–
ﻣﺨﺪوش
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﺑﻪ
-6
شهرداري در مدت  7روز از تنظيم قرارداد خودداري نمايد سپرده او
بانکی و یا چک تضمین شده در وجه شهرداری قادرآباد ارائه نمایند.
ﭘﺎرك ﻏﺪﻳﺮ
20/000/000
9/600/000
 3ﺳﺎل
زﻣﻴﻦ
ﻛﻴﻮﺳﻚ
5
ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ
ﻛﺴﻮرات
-7ﻛﻠﻴﻪ
به نفع شهرداري ضبط و قرار داد با نفر دوم منعقد و چنانچه نفر دوم و
پیشنهادقیمت خودرا در
مناقصه
ﻋﻬﺪه اسناد
مناقصه،
کنندگان در
-5شرکت
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺑﺮﻧﺪه
ﻋﻬﺪ
آﮔﻬﻲ ﺑﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ
-8
ســوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند ،سپرده آنها نيز به
ﺑﻮد.قرار داده وتحویل
ﺧﻮاﻫﺪ-ج
الف –ب
پاکتهای
ودر
شده
جداگانه مهر
پاکتها ی
شد.ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﭙﺮده آن ﺑﻪ -متقاضیان می بایست مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده به حساب شماره  0108885922001سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه قطب آباد
ﻗﺮارداد
ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺟﻬﺖ
ﺷﻬﺮداري
-9ﺑﺮﻧﺪه
خواهد
ضبط
شهرداري
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت 48ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺑﻪ واﺣﺪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲنفع
شهرداری نماید.
 -15برنــده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايــد معادل  1درصد كل واریز و فیش واریزی را به انضمام پیشنهاد خود در پاکت سربسته به صورت جداگانه به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
ﻗﺮاردادﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ
دوم
ﺿﺒﻂ وﻳﺎ ﻧﻔﺮ
-6بهﺷﻬﺮداري
ﻧﻔﻊ
ﮔﺮدد.بعد از موعد مقرر
سپرده-
– مبهم – فاقد
مخدوش
پیشــنهادات
سپرده نفر اول ،دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 1401/2/28راس ﺳﺎﻋﺖ 14
ﻣﻮرخ
اثرﺷﻨﺒﻪ
ﭼﻬﺎر
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات روز
آﺧﺮﻳﻦ
-10
ضمانتنامه بانكي به شهرداري تسليم نمايد.
پيمان را
شد.
نخواهد
باشدترتیب
ﻗﺒﻮل شده
ﻣﻬﻠﺖ داده
شهرداری
تحویل
ﺧﻮاﻫﺪ -به پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مشروط و خارج از موعد مقرر هیچ گونه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
درﺑﺎز و
ﻣﻴﮕﺮدد ،
ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﻬﺮداري
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻋﺎﻟﻲ
ﻣﻮرخ  1401/2/31ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎء
ﺷﻨﺒﻪ
ﺳﺎﻋﺖ  14روز
کسوراترﺳﻴﺪه
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
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ﻗﺮاﺋﺖدولتی
معامالت
دولــت
کارکنان
ﻣﻌﺎﻣﻼتمداخله
قانــون منع
 -16رعایت
باشد .
پیمانکار می
راسعهده
قانونی به
-7کلیه
مهلت ارائه پیشنهادات  10روز بعد از آگهی نوبت دوم می باشد.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻼﻣﻨﻊ
ﻛﻤﻴﺴﻮن
ﺟﻠﺴﻪ
عهد در
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺷﺮﻛﺖ
ﺣﻀﻮر
ﺷﺪ و
مصوب  13دی ماه  1337الزامی است.
بود.
خواهد
مناقصه
برنده
آگهی به
چاپ
-8هزینه
شهرداری در قبول یا در یک یا کلیه پیشنهادات مختار است./1001م الف
1310230
آگهی:
شناسه
اعالم به
رايپس از
48ساعت
مدت
ظرف
مناقصه می
-9برنده
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﻠﺴﻪ
ﭘﺲ از
واحدﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ
ﻣﺎﻟﻲ
بایست ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺎده 7آﺋﻴﻦ
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ
 -12ﺑﺎ
کرامت اله میرزایی
علیرضا حاتمی -کلیه مخارج نشر آگهی به عهده برنده مزایده است.
صورت
ﻣﻲاین
غیر
نماید در
ﻛﻠﻴﻪمراجعه
قرارداد
تنظیم
امور-مالی
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺨﺘﺎر
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﻳﻚ ﻳﺎ
جهتﻗﺒﻮل
شهرداریرد ﻳﺎ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن در
13
شهردار
/991م الف
شهردار قادرآباد شناسه آگهی1309212 :
ﻧﺰدگردد.
اولمی
قراردادمنعقد
ویاﺗﺎنفر
ضبط
شهرداری
ﺳﭙﺮدهبه نفع
سپرده آن
ﺷﻬﺮداري ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻔﺮ اول از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻛﺘﺒﻲ ﺷﻬﺮداري در ﻣﺪت  7روز از
دومﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻧﻔﺮ
اﻧﻌﻘﺎد
ﺳﻮم
دوم و
ﻧﻔﺮات اول و
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-1ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از روز ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/2/18ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداري روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/2/28ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداري ﺗﺤﻮﻳﻞ
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 -15ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎدل  %10ﻛﻞ ﭘﻴﻤﺎن را ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -16رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻲ ﻣﺼﻮب  13دي ﻣﺎه  1337اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
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 ۸فوتی و شناسایی  ۲۷۰بیمار جدید کرونا در کشور
ششمین روز متوالی بدون فوتی کرونا در فارس

بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت ،مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و  ۲۲۴هزار
و  ۷۰۱نفر رسید.
به گزارش ایســنا ،طبق اعــام مرکز روابط
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت ،از روز
جمعه تا دیروز  ۱۷اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی ۲۷۰ ،بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی و  ۶۳نفر
از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۲۲۴هزار و  ۷۰۱نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۸ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۱۴۱هزار و  ۱۶۵نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۷میلیون و  ۲هزار و  ۲۵۸نفر
از بیمــاران ،بهبود یافتــه و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
 ۹۱۶نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در

بخشهــای مراقبت هــای ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۵۱میلیون و  ۴۴۶هزار و  ۹۶۰آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر صفر شهرستان در وضعیت قرمز،
 ۴شهرستان در وضعیت نارنجی ۳۱۹ ،شهرستان
در وضعیــت زرد و  ۱۲۵شهرســتان در وضعیت
آبی قرار دارند.
ششمین روز متوالی بدون فوتی کرونا
در فارس
آخرین گزارش آماری از وضعیت شیوع کرونا
در فارس حاکی است که ششــمین روز متوالی
بــدون ثبت مورد فوت براثر ابتال به کووید ۱۹در
این استان ثبت شد.
گزارش آماری روزانه از وضعیت شیوع کرونا
در فارس نمایانگر انجام دو میلیون و  ۱۳۷هزار و
 ۶۸۸تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در
آزمایشگاههای فارس از ابتدای شیوع این بیماری

تا صبح  ۱۷اردیبهشــت و شناســایی  ۶۲۷هزار
و  ۷۸۲بیمار مثبت است.
براساس این گزارش ،طی  ۲۴ساعت  ۲۵بیمار
جدید به دلیل ابتال به کرونا در بیمارســتانهای
فارس بستری شــدهاند و با احتساب این تعداد،
هــم اکنون  ۱۲۶بیمار به دلیــل کرونا در مراکز
درمانی بستری هستند.
گزارش علوم پزشــکی شیراز حاکی است که
از بیــن کل بیماران مبتال به کرونای بســتری
در بیمارســتانهای فارس ۱۹ ،بیمــار به دلیل
وخامت شرایط جســمی ،در بخشهای ،ICU
مراقبتهای ویژه درمانی دریافت میکنند.
ایــن گــزارش همچنین نشــان میدهد که
خوشبختانه در  ۲۴ساعت مورد جدید فوتی کووید۱۹
در فارس ثبت نشــده و مجمــوع جان باختگان
ناشی از کووید ۱۹از ابتدای شیوع بیماری تاکنون
همچنان هشت هزار و  ۳۵نفر است.
همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون
 ۶۱۹هزار و  ۴۴۱هم اســتانی مبتال به کووید۱۹
بهبود یافته که از بیمارستانها ترخیص شده و یا
از ایزوله خانگی خارج شدهاند.
در حال حاضر مجموع تعداد ُدز تزریق شــده
واکســن کرونا در شهرســتانهای زیرمجموعه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شیراز با احتساب سه ُدز ،به هشت میلیون و  ۶۳هزار
و ُ ۳۸۶دز رســیده که از این تعداد سه میلیون و
 ۴۱۳هــزار و ُ ۷۰۹دز نوبت اول ،ســه میلیون و
 ۱۱۷هــزار و ُ ۱۳۷دز نوبــت دوم و یک میلیون
و  ۵۳۲هــزار و ُ ۵۴۰دز نوبت ســوم واکســن
بوده است.

رئیس کل دادگستری فارس:

قاتل شهید رنجبر  ۲۴اردیبهشت مجددا محاکمه میشود
ایســنا :رئیــس کل دادگســتری فــارس
گفت :بــرای پرونده قاتل شــهید رنجبر در روز
 ۲۴اردیبهشــت وقت رســیدگی مجدد در نظر
گرفته شده است؛ این اتفاق به دستور دیوان عالی
انجام میشود.
حجت االسالم ســید کاظم موسوی با اشاره
به آخرین روند رســیدگی به پرونده قاتل شهید
رنجبــر بیان کرد :پرونده قاتل شــهید رنجبر در
استان فارس رسیدگی و حکم قصاص صادر شد.
به نقل از دادگســتری فارس ،موسوی ادامه
داد :ایــن پرونده با اعتراض وکیــل محکوم ،به
شــعبه  ۲دیوان عالی کشور ارســال شد .وکیل
متهــم اعتراض داشــت که شــاید متهم دچار

اختالالت روحی و روانی باشــد و پرونده باید به
هیأت کارشناسی پزشکی قانونی برود تا آنها نیز
نظرشان را بدهند.
رئیس کل دادگستری فارس اضافه کرد :نظر

بدوی کارشناس پزشکی قانونی مبنی براین بود
که متهم ،هیچگونه اختالل روحی و روانی ندارد
که پرونده با این دالیل ،به اســتان فارس ارسال
شــد .شــعبه دادگاه یک کیفری فــارس مجددا
پرونده را به پزشــکی قانونی ارسال کرد و هیأت
پزشــکی قانونی ،این نکته را تایید کرد که متهم
هیچ مشکل روحی و روانی عمدهای نداشته است.
موســوی خاطرنشــان کرد ایــن پرونده در
 ۲۴اردیبهشــت مجدد رسیدگی می شود ،گفت؛
دســتور دیوان این بود که وقت رسیدگی مجدد
بــرای این پرونــده تعیین شــود .امیدواریم در
زمــان مقــرر ،دادگاه برگزار و رســیدگی مجدد
انجام شود.

بین الملل

 ۲۲کشته و  ۶۰زخمی در انفجار مهیب
هتل معروف هاوانا

مقامهــای هاوانا ،نشــت گاز را علت وقوع یک انفجــار مهیب در هتل
 ۵ستاره "ساراتوگا" در پایتخت کوبا عنوان کردهاند که در جریان این انفجار
دست کم  ۲۲نفر کشته و بیش از  ۶۰نفر دیگر زخمی شدهاند.
به گزارش ایســنا ،این هتل تاریخی  ۵طبقه که در دوران شــیوع کرونا
تعطیل و مشغول نوســازی بود بنا داشت از چهار روز دیگر بازگشایی شود
اما اکنون دســت کم بخش بیرونی آن به کلی تخریب و به نظر غیر قابل
ترمیم شده است.
عملیات نجات برای پیدا کردن کســانی که احتمــاال زیر آوار ماندهاند
همچنان ادامه دارد و آنها که مجروح شــده بودند هم به بیمارســتانهای
اطراف منتقل شدهاند.
میگوئل دیاز-کانل ،رئیسجمهوری کوبا ،شخصا به محل حادثه رفته که
تنها کمی با ساختمان کنگره این کشور فاصله دارد.
او گفته اســت :این انفجار بمب یا ناشــی از یک حمله نبوده ،بلکه تنها
نتیجه یک سانحه تاسفبار بوده است.
شــاهدان عینی مشاهده یک اَبر بزرگ متشکل از دود سیاه و تودهای از
گرد و خاک که به سرعت به اطراف پاشیده شد را روایت کردهاند.
به گزارش شــبکه بی بی سی ،مقامات میگویند خوشبختانه مدرسهای
که دقیقا پشــت این هتل واقع شــده آسیب چندانی ندیده و از سالم ماندن
تمامی دانشآموزان آن که اکنون از محل تخلیه شدهاند ،خبر دادهاند.

 ۲کشته و  ۱۸زخمی بر اثر انفجار ساختمانی
در اسپانیا

مقامات اسپانیایی اعالم کردند در انفجاری که یک ساختمان  ۴طبقه در
مرکز مادرید را لرزاند ۲ ،نفر کشته و دستکم  ۱۸نفر زخمی شدند.
«خــوزه لوئیــس مارتینــز آلمیــدا» شــهردار مادرید اعــام کرد که
 ۲مــرد که در این ســاختمان کار میکردنــد بر اثر انفجــار جان خود را
از دست دادند.
به گفته مقامات  ۱۸نفر دیگر نیز مجروح شدند که جراحات آنها جدی
نبود .شهردار در پاسخ به ســوالی درباره علت انفجار گفت« :گزارشهایی
مبنی بر نشــت گاز ارائه شــده ،اما هنوز زود اســت در این باره اظهارنظر
کنیم».
بــه گزارش رویترز ،این حادثه در محله ســاالمانکا شــهر مادرید روی
داد و علت وقوع آن هنوز مشــخص نیســت ۴ .نفر از مصدومین حادثه به
بیمارستان منتقل شدهاند که حال یکی از آنها وخیم است.
به گفته شهردار مادرید ،آتشنشانان در حال بررسی ساختمان و جستجو
برای یافتن افراد مانده زیر آوار هستند« .جیما مارتین» سخنگوی اورژانس
مادرید نیز اعالم کرد که مدرســهای که در آن طرف ســاختمان قرار دارد

آسیبی ندیده است و نیازی به تخلیه بچهها نیست.
«پدرو ســانچز» نخستوزیر اســپانیا در توییتی نوشت که دفتر وی از
نزدیک وضعیت را دنبال و از قربانیان این حادثه حمایت میکند.

سوختن بیش از دویست ساختمان مسکونی
در سیبری

در پی وقوع آتش ســوزی در شرق ســیبری بیش از دویست ساختمان
مسکونی در آتش سوخت.
مقامات محلی ســیبری دیروز شــنبه اعالم کردند چندین آتش سوزی
در منطقــه کراسنویارســک در شــرق ســیبری رخ داده اســت .حــدود
دویست ســاختمان در آتش سوختند و شــماری هم جان خود را از دست
داده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،وزارت اوضاع اورژانسی منطقه در تلگرام
اعالم کرد آتش ســوزی در حال ســرایت به بیش از  ۱۶منطقه مسکونی
اســت .حدود  ۲۰۰ساختمان ،چندین کارخانه چوب بری و یک مهد کودک
در آتش سوختند و تعدادی از افراد هم جان باخته اند.
این نهاد به شمار قربانیان اشارهای نکرد.

نگرانی کارشناسان از افزایش فرآوری کوکائین
در اروپا

مقامات مســئول مبارزه با مواد مخــدر و نظارت بر مصرف مواد مخدر
در اروپا هشــدار دادند که مقادیر بیسابقه کوکائین در اروپا کشف و ضبط
می شود و در حال حاضر تولید این ماده مخدر داخل اتحادیه اروپا در حال
انجام است.
به گزارش ایســنا ،در ســال  ۲۰۲۰بیش از  ۲۱۴تــن کوکائین در اروپا
کشــف و ضبط شد که رشد شــش درصدی نسبت به ســال قبل داشته
اســت و کارشناســان مرکز نظارت بر مواد مخدر و اعتیــاد به مواد مخدر
اروپــا ( )EMCDDAمعتقدند که این میزان می تواند در ســال  ۲۰۲۲به
 ۳۰۰تن برسد.
ارزش خرده فروشــی میزان کوکائین کشف و ضبط شده در سال ۲۰۲۰
حدود  ۱۰.۵میلیارد یورو تخمین زده می شود و حدود  ۳.۵میلیون شهروند
اروپایی گزارش داده اند که در ســال گذشته از این مواد استفاده کرده اند.
کوکائین پس از حشیش دومین ماده مخدر پرمصرف در اتحادیه اروپا است.
در حالیکــه بیشــترین تولید کوکائیــن هنوز در کلمبیا ،پــرو و بولیوی
انجام می شــود ،کارشناســان اتحادیه اروپا نگران فرآوری این ماده مخدر
هســتند که اکنون داخل اتحادیه اروپا به ویژه در بلژیک ،اســپانیا و هلند
تولید می شود.
به گزارش ژاپن تودی ،بین ســالهای  ۲۰۱۸تا  ۴۵ ،۲۰۲۰آزمایشــگاه
غیرقانونی تولید این ماده مخدر در اتحادیه اروپا کشف شده است.
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فارس

دستگیری کالهبرداران سامانه ثنا در شیراز

رئیس پلیس فتا اســتان از شناسایی و دســتگیری دو متهم که با ترفند
ارسال پیامک با عنوان سامانه ثنا قوه قضائیه اقدام به برداشت غیرمجاز از
حساب شهروندان کرده بودند ،خبر داد.
سرهنگ حشمت سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پی مراجعه چند تن از شــهروندان بــه پلیس فتا مبني
بر اينکه پیامکی با عنوان ســامانه ثنا و ابــاغ قضایی دریافت و به درگاه
جعلی پرداخت هدايت شــدهاند ،رســیدگی به موضوع در دستور کار پلیس
قرار گرفت.
وی ادامــه داد :در این ترفند با عنوان ســامانه ثنــا ،عدهای از مجرمان
ســایبری با طراحی و ارســال پیامک حاوی یک لینک آلــوده به بدافزار
جعلــی ،کاربران را ترغیب به ورود به ســامانه و مشــاهده ابالغیه خود در
ازای واریز وجوه اندک میکنند که در نهایت به کالهبرداری از شهروندان
منتهی میشود.
رئیس پلیس فتا اســتان فارس گفت :کارشناســان پلیس فتا بالفاصله
اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با تالش شبانه روزی و بهره گیری
از روشهای فنی و علمی موفق شدند ردپای  2متهم را شناسایی و آنان را
در یکی از محله های شهر شیراز دستگیر کنند.
وی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات به برداشــت غیرمجاز از حساب
بیش از  200نفر به مبلغ  5میلیارد ریال از این طریق اعتراف کردند ،افزود:
ارســال هر گونه پیامک با نام ســامانه ثنا با شــماره تلفنهای شخصی و
اپراتورهای مختلف تلفن همراه صرفا شگردی در جهت کالهبرداری افراد
سود جو است ،بنابراین شهروندان به این گونه پیامک ها و پیام های ارسالی
مشابه توجه نکنند.
سرهنگ سلیمانی خاطرنشان کرد :سایت پلیس فتا به نشانی الکترونیکی
 www.cyberpolice.irو شــماره تماس  096380به صورت شبانه روزی
آماده دریافت گزارش های مردمی و همچنین پاســخگویی به ســواالت
شهروندان در سراسر استان فارس است.

کشف کود شیمیایی و سم خارج از توزیع شبکه
در کوار

فرمانده انتظامی شهرســتان کوار از کشــف  65تن کود شــیمیایی و
 4هزار و  832لیتر ســم به صورت توزیع خارج از شبکه در این شهرستان
خبر داد.
سرهنگ ســید رحمان هاشــمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،در تشــريح جزئيات اين خبر اظهار داشــت :در پي کسب خبري در
خصوص دپو مقادير زيادي کود شــيميايي و ســم در يک انبار در ســطح
شهرستان کوار ،رسيدگي به موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران
انتظامی قرار گرفت.
وي افــزود :مامــوران انتظامي پــس از هماهنگي با مقــام قضایي به
محل مورد نظر اعزام و در بازرســي از آن انبار  65تن کود شــیمیایی و 4
هزار و  832لیتر ســم فاقد هرگونه مجوز قانونی و توزیع خارج از شــبکه
کشف شد.
فرمانــده انتظامی شهرســتان کــوار با بيــان اينکه در ايــن رابطه
یک نفر دســتگیر و پرونده در اختيار مراجع قضایــی قرار گرفت ،تصریح
کرد :کارشناســان ارزش کود و ســمهای کشف شــده را  22میلیارد ريال
برآورد کردهاند.
ســرهنگ هاشمی از شهروندان خواســت در صورت مشاهده هرگونه
جرايم اقتصادي ،قاچاق کاال و ارز و  ...موضوع را از طريق تلفن  110اطالع
دهند و همچنین شماره تلفن  197آماده دريافت نظرات ،پيشنهادات و تقدير
شما همشهريان عزيز از عملكرد پليس ميباشد.

دستبند پلیس سروستان
به دست سارق مسلح متواری

فرمانده انتظامی سروســتان از دســتگیری ســارق متواری که به علت
سرقت مسلحانه تحت تعقیب بود ،خبر داد.
ســرهنگ آرش بخشــایی مطلق در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پليس ،در تشریح اين خبر اظهار داشت :در  25اسفندماه سال گذشته پسري
به هویت معلوم در راستای درگیری با پدرش در پمپ بنزین سروستان اقدام
به تیراندازی و قصد آســیب رساندن به پدر خود داشته که پدرش محل را
ترک و در همین خصوص متهم با اســلحه گرم اقدام به ســرقت مسلحانه
یک ســواری ال 90جهت تعقیب و گریز پدر خود میكند و قبل از رسیدن
مأموران از محل متواری ميشود.
وی بیان داشت :با توجه به حساسيت قضيه ماموران انتظامي سروستان
بررســي موضوع را در دســتور كار خود قرار دادند و حين گشــتزني در
محورهاي مواصالتي خودرو مذكوركه به صورت بالصاحب توسط كاركنان
پليس فسا كشف شده بود را روانه پاركينگ كردند.
فرمانده انتظامی سروســتان ادامه داد :مأموران انتظامی اقدامات فني و
تخصصي خود را آغاز کردند و با تالش شــبانهروزي موفق به شناســایی
مخفيگاه سارق مسلح در یکی از شهرستانهای همجوار شدند.
ســرهنگ بخشایی افزود :با تشکیل تیمهای عملیاتی از کارکنان پلیس
آگاهــی و پلیس امنیت عمومی و محصور كــردن مخفیگاه و راههای فرار
احتمالی ،متهم  21ســاله در يك عمليات ضربتي در پانزدهم ارديبهشتماه
سال جاري در شهرستان همجوار دستگير و به مقر پلیس آگاهی سروستان
انتقال داده شد.
ايــن مقام انتظامي با بيان اينكه متهم در تحقیقات علمی و فنی به جرم
خود اقرار کرد و پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شــد ،تصريح
كرد :در بازرســي از مخفيگاه فرد دستگير شده يك قبضه اسلحه شكاري
فاقد مجوز كه در تيراندازي استفاده شده بود ،كشف شد.

دستگیری سارقان کابل های مخابرات
در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشــت از شناسایی و دســتگیری سارقان و کشف
 44فقره ســرقت کابلهای مخابرات و اماکن خصوصي در این شهرستان
خبر داد.
سرهنگ فرشید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :در پی تماس تلفنی شــهروندان مبنی بر ســرقت کابلهای مخابرات
توسط سرنشينان يك سواري پراید در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی،
موضــوع به صــورت ویژه در دســتور کار ماموران پاســگاه انتظامی ابرج
قرار گرفت.
وی افــزود :ماموران انتظامی بــا اقدامات فنــي و تخصصي و کنترل

ورودی و خروجی حوزه اســتحفاظی موفق شدند ســواري پراید را توقيف
و ســارقان که  3نفر ( اعضاي يك باند) بودند را دســتگیر و به پاســگاه
انتقال دهند.
رئیس پلیس شهرســتان مرودشــت با بيان اينكه در بازرسي از خودرو
ســارقان يك هزار و  500متر کابل مسروقه كشف شد ،گفت :متهمان در
بازجويي اوليه به  44فقره ســرقت کابلهای مخابرات و اماکن خصوصي
اقرار كردند و ســارقان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و از
آن طريق روانه زندان شدند.

دستبند پليس آباده بر دستان سارق كابل مخابرات

فرمانده انتظامي شهرســتان آباده گفت :با دســتگيري سارق حرفهاي،
پرده از راز  16فقره سرقت كابل مخابرات برداشته شد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشت :در پي وقوع چند فقره سرقت كابل مخابرات در سطح
شهرستان آباده ،تيمي از ماموران پلیس اين فرماندهيموضوع را به صورت
ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران انتظامي پس از انجام اقدامات تخصصي و پليســي
و انجام گشــت زنيهــاي هدفمند ،يک ســارق ســابقهدار و حرفهاي را
شناســايي و وي را با هماهنگي مقام قضایــي در يک عمليات غافلگيرانه
دستگير كردند.
فرمانده انتظامي شهرستان آباده با بيان اينكه سارق در بازجويي اوليه به
 16فقره سرقت كابل مخابرات اقرار کرد ،گفت :در بازرسي از مخفيگاه اين
سارق  500متر كابل مخابرات مسروقه كشف شد.
ســرهنگ مســعودي با بيان اينكه بنا به نظر كارشناسان ارزش اموال
مكشوفه  500ميليون ريال برآورد شــده است ،تصريح كرد :سارق پس از
تشكيل پرونده و انجام مراحل قانوني روانه زندان شد.

كشف بیش از  20کیلو ترياك در گراش

فرمانده انتظامی گراش از كشف  21كيلو و  800گرم ترياك در عمليات
ن بوشهر خبر داد.
مشترك پليس فارس و استا 
سرهنگ کرامت کریمي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
داشت :در راستاي طرح مبارزه با ســوداگران مرگ ،ماموران پليس مبارزه
با مواد مخدر اســتان بوشهر مطلع شــدند فردي در منزل خود در يكي از
روســتاهاي شهرســتان گراش مقداري ترياك دپو كرده كرده اســت كه
موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس فارس قرار گرفت.
وي افــزود :مامــوران پليس شهرســتان گراش پــس از هماهنگي با
مقام قضایي به محل مذكور اعزام و در بازرســي از آن منزل موفق شــدند
 21كيلــو و  800گــرم ترياك كشــف كنند و در اين خصــوص يك نفر
دســتگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع
قضایی شد.

سارق تلفن همراه ترمینال اتوبوسرانی در شیراز
دستگیر شد

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق تلفن همراه و اعتراف وی به
 14فقره سرقت در ترمینال اتوبوسرانی این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ فرج شــجاعی در گفتوگو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس،
بيان كرد :در پی وقوع چندین فقره ســرقت گوشی تلفن همراه در ترمینال
کاراندیش شیراز ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وي افــزود :با تــاش مأموران كالنتــري  19بوســتان در این رابطه
یک متهم شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
ســرهنگ شــجاعی با بیان اینکه متهم در تحقیقات اوليه به  14فقره
ســرقت تلفن همراه در ترمینــال کار اندیش اعتراف کــرد ،گفت :در این
خصوص پرونده تشــکیل و سارق براي انجام مراحل قانوني تحویل مرجع
قضایی شد.

دستگیری رمال و دعانویس توسط پليس داراب

فرمانده انتظامی داراب از شناســایی و دســتگیری زن و شوهری که از
طریق شبکههای اجتماعی اقدام به دعانویسی و کالهبرداری از شهروندان
میکردند ،خبر داد.
ســرهنگ علیرضا نوشاد در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشــریح این خبر اظهار داشــت :به دنبال وصول یک فقره پرونده قضایی
در خصوص کالهبرداری با شــگرد دعانویســی و رمالی از طریق شــبکه
اجتماعی واتساپ ،رســیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا شهرستان
قرار گرفت.
وي افزود :با بررسیهاي به عمل آمده مشخص شد فردی ناشناس طی
مدت  2سال از طریق واتساپ با دعانویسی ،طالعبینی و فالگیری اقدام به
کالهبرداری  2ميليارد ريالي از شاکی كرده است.
فرمانــده انتظامــی داراب گفت :با توجه به شــواهد و مدارك موجود و
تحقيقات تخصصی صورت گرفته نهايت ًا متهمین که زن و شــوهر بودند در
شهرســتان شیراز شناســايی و پس از گرفتن نيابت قضایي آنها دستگير و
به پلیس فتا داراب داللت داده شــدند و متهمین براي انجام مراحل قانونی
تحویل مراجع قضایی شدند.

سر دسته كاروان موتورسواران تك چرخ زن
در جهرم روانه زندان شد

فرمانده انتظامی جهرم از دستگیری سر دسته كاروان موتورسيکلتسواران
تك چرخ زن در آن شهرستان خبر داد.
ســرهنگ خسرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبر بيان كرد :فردي ملقب بــه احمد موتوري كه اقدام به
راه اندازي كاروان موتورســواري و ايجاد حركات نمايشــي و تك چرخ و
تهيه كليپ و انتشار در فضاي مجازي ميكرد توسط ماموران انتظامي اين
شهرستان دستگير و روانه زندان شد.
ســرهنگ رزمجويي با بيان اينكه طي حكم صادره از شــعبه  2دادگاه
عمومي شهرســتان خفــر متهم به جرم مشــاركت در ســرقت  13فقره
موتورسيكلت در آن شهرستان و همچنين خريد اموال مسروقه تحت تعقيب
قضایي بوده اســت ،گفت :پلیس با مخــان و برهم زنندگان نظم عمومی
جامعه هیچ گونه مماشاتی ندارد.
رئيس پليس شهرســتان جهرم با اشاره اينكه متهم جهت انجام مراحل
قانوني تحويل مراجع قانوني شد ،گفت :با رعایت اصول ایمنی و مراقبتی و
همچنین توجه به هشــدارهای پلیس میتوان از وقوع بسياري از سرقتها
پیشگیری كرد.
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وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد

جزئیات کارت نان

آزادسازی قیمت آرد جلوی قاچاق و رانت را میگیرد
نیازی به کارت جدید و افتتاح حساب برای خرید یارانهای نان نیست

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشــور ضمن اعالم جزئیات کارت نان
گفت :قیمت پایین گندم و آرد باعث شده بود برخی کارخانهها بیش از
نیازشــان آرد تحویل بگیرند و این آرد مازاد مجددا یا وارد بازار آزاد یا
به صورت قاچاق از کشور خارج میشد.
عطاا ...هاشــمی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه دو نوع مصرف
گندم و آرد در کشــور داریم ،گفت :بخش عمــدهای از گندم و آرد در
خبازیها برای تهیه نان استفاده میشود و بخش دیگر نیز در صنف و
صنعت مورد استفاده قرار میگیرد.
وی ادامه داد :در آمارها آمده اســت که یک میلیون و  ۸۰۰هزار تا
 ۲میلیون تن نیاز ســاالنه صنف و صنعت کشــور به آرد و گندم است.
ولــی در واقع آن مقــدار آردی که صنف و صنعت نیاز دارد بیشــتر از
 ۱.۵میلیون نیست و مابقی آن هرز میرود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشــور اضافه کرد :سال گذشته دولت
گندم را با قیمت هر کیلو ۵۰۰۰تومان از کشاورزان خریداری میکرد که
این گندم با قیمت  ۲۷۰۰تومان به صنف و صنعت تحویل داده میشد.
یعنی دولت  ۲۳۰۰تومــان در هرکیلو به صنف و صنعت یارانه میداد.
وی تصریح کرد :همین پایین بودن قیمت گندم و آرد باعث شــد که
برخی کارخانهها بیش از نیازشان آرد تحویل بگیرند و مابقی آرد یا وارد
بازار آزاد می شد یا به صورت قاچاق از کشور خارج میشد .یعنی دولت
منابــع زیادی را به عنوان یارانه می داد ولی این منابع یا بازار داخلی را
دچار تورم می کرد یا از کشور خارج میشد.
هاشــمی در ادامه گفت :با آزادســازی قیمت گندم و آرد مشخص
خواهد شــد کدام کارخانهها واقعی و کدام کارخانهها براســاس رانت
فعالیت میکردند.
وی با اشــاره به اینکه ســال آینده دولت به هیــچ عنوان گندمی
به صنف و صنعــت نخواهد داد ،اظهار کرد :باید از اول ســال زراعی

به دستور وزارت صمت

فروش خودرو خارج از
" سامانه یکپارچه فروش" متوقف شد

سرپرســت دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در راستای اجرای دستور
وزیر صمت مبنی بر "فروش خودرو صرفا در ســامانه یکپارچه فروش" در
نامهای به خودروســازان کشور ،اعالم کرد که از این به بعد فروش خودرو
صرفا از طریق سامانه متمرکز انجام میشود و هرگونه عرضه از طرق دیگر
باید فورا متوقف شود.
به گزارش ایســنا ،هفته گذشته ســیدرضا فاطمی امین -وزیر صنعت،
معدن و تجارت ســامانهای جدیــد برای فروش خــودرو معرفی و اعالم
کرد :به منظور شفافســازی روند عرضه خودرو ،فــروش همه خودروها
به «ســامانه یکپارچه فروش» منتقل میشود اما حذف قرعهکشی خودرو
با قوت در دستور کار وزارت صمت خواهد بود.
براســاس دســتور وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،همه خودروسازها از
 ۱۸اردیبهشت (امروز) باید هرگونه عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه
متمرکز قرعهکشــی انجام دهند تا ضمن ایجاد شــفافیت ،امکان عرضه
عادالنهتر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.
به دنبال این موضوع ،دیروز (شنبه  ۱۷اردیبهشت ماه) ،عبدا ...توکلی-
سرپرســت دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت ،معدن و تجارت -در نامهای
خطاب به کلیه مدیران عامل شرکتهای خودروسازی کشور ،ضمن ابالغ
فروش و عرضه محصوالت صرفا از طریق ســامانه مذکور ،تاکید کرد که
هرگونه عرضه از طروق دیگر فوراً متوقف شود.
در این نامه آمده است:
" پیرو اجرای بند  ۵دســتورات ابالغی ریاست جمهوری (موضوع نامه
شماره  ۱۶۱۸۶۹تاریخ  )۱۴۰۰/۱۲/15در خصوص نحوه عرضه خودرو به
منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم و همچنین دستور وزیر
صنعت ،معدن و تجارت جهت ایجاد ســامانه یکپارچه فروش خودرو (نامه
شــماره  ۴۷۲۹۶/۶۰تاریخ  )۱۴۰۱/۲/12خواهشــمند است ترتیبی اتخاذ
شــود تا عرضه خودرو صرفا از طریق ســامانه متمرکز که متعاقبا توسط
وزارت صمت معرفی میشــود ،انجام شود و هرگونه عرضه از طرق دیگر
فوراً متوقف شود" .
موضوع مهم اما اینجاســت که با توجه به دســتور وزیر صنعت ،معدن
و تجارت از امروز ( ۱۸اردیبهشــت) عرضه خودرو صرفا از طریق سامانه
مذکور خواهد بود و تمامی خودروســازها از تاریــخ  ۱۴۰۱/۲/18هرگونه
عرضه خودرو را با هماهنگی ســازمان حمایت و صرفا از طریق ســامانه
متمرکز قرعهکشــی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر ،امکان
عرضه عادالنهتر برای تمام خودروهای تولیدی فراهم شود.
این در حالی ســت که در نامه سرپرســت دفتــر صنایع خودرو وزارت
صمت به خودروســازان همچنان به ســازوکار و حتی آدرس این سامانه
اشاره نشــده و اعالم شده است که اطالعات متعاقبا توسط وزارت صمت
معرفی میشــود .اینک این ســوال مطرح است که پس چه زمانی وزارت
صمت میخواهد اطالعات تکمیلی را اعالم کند.
ایســنا ،موضوع را از طریق وزارت صمت نیز پیگیری کرد و این ســازمان
موضوع را تایید و اعالم کرد که با توجه به برخی مسائل ،وزارت صنعت ،معدن
و تجارت برای جلوگیری از ایجاد برخی شــبهات ،فعال سامانه را تنها معرفی
کرده تا مشخص شود که که زینپس فروش از طریق سامانه یکپارچه خواهد
بود اما اطالعات بیشتر و آدرس این سامانه اعالم خواهد شد.
به دســتور وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،پیش فروش یک محصول
گروه بهمنموتور که قرار بود از دیروز (شنبه) اجرا شود ،ابطال و تا اطالع
ثانوی متوقف شد.

 ۱۴۰۲ -۱۴۰۱کارخانههــا خودشــان بــا کشــاورزان قراردادببندند و
به سمت کشت قراردادی بروند تا جلوی رانت گرفته شود و کارخانه  های
واقعی خودشان را نشان دهند.
جزئیات کارت نان
رئیس بنیاد ملی گندمــکاران در ادامه گفت :دولت اگر میخواهد از
اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت کند آرد را به قیمت واقعی به خبازیها
تحویل دهد و در کنار آن به مصرف کنندگان یارانه بدهد .قبال یارانه به
بخش واسطه داده می شد که به دست مصرف کننده نمی رسید ولی این
یارانه میتواند در قالب کارت نان مستقیما به دست مصرف   کننده برسد.
وی اضافه کرد :اجرای طرح کارت نان در اســتان زنجان به صورت
پایلوت اجرایی شــده است .میزان نان مصرفی هر فرد به طور متوسط
در کشــور برآورد و مشــخص شده اســت که برای مثال یک خانواده
 ۴نفره در ماه چقدر نان مصرف میکنند .این کارت به سرپرست خانوار
تعلــق میگیرد و فقط با این کارت امکان خریــد نان وجود دارد و در
دســتگاههای کارتخوان مســتقر در خبازیها قابل استفاده است .این
کارت مانند کارت بنزین هرماه شارژ خواهد شد.
هاشــمی در پایان گفت :بعد از مشخص شدن نواقص کار در استان
زنجان این طرح در سایر استانها اجرایی خواهد شد.
نیازی به کارت جدید و افتتاح حساب برای خرید یارانهای
نان نیست
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت :نیازی به کارت جدید
و افتتاح حساب مجدد برای خرید یارانهای نیست.
به گزارش ایسنا ،طبق اعالم بانک مرکزی ،مهران محرمیان با اشاره
بــه آخرین اقدامات برای پرداخت یارانه نان به مردم ،گفت :با توجه به
اینکــه درخصوص اختصاص یارانه در نقطــه خرید به مردم نیازمندی
مطرح شــده است با همکاری وزارتخانه های ذی ربط ،سازمان برنامه

و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه ها زیرساختی را طراحی کردیم.
وی افــزود :این زیرســاخت اینگونه طراحی شــده که هنگامی که
خرید به حالت عادی انجامشود ،هیچ تفاوتی در نحوه پرداخت حاصل
نمیشــود ،اما اگر آن خرید متعلق به کاالهای اساســی مشمول یارانه
باشــد ،تراکنش در مرکز وارد ســوییچی میشود و این کنترل بر روی
پرداخت انجام می شــود که آیا خرید مذکور متعلق به شــخصی است
که یارانه دارد یا خیر .در صورتی که فرد مشــمول یارانه باشد ،بخشی
از هزینه از حســاب فعلی شخص و بخش دیگر از حساب یارانه ای که
برای این کار اختصاص داده شده است؛ کسر می شود.
به گفته محرمیان در حال حاضر  ۱۵۰۰دستگاه پذیرنده ( )POSدر
نانواییهای استان زنجان برای اجرای این طرح وجود دارد ،گفت :البته
این مســیر برای کل نانوایی های کشور که تعداد آنها حدود  ۸۰هزار
نانوایی هستند ،اجرایی می شود.
به گفته این مقام مســئول در بانک مرکزی ،در این خصوص نیازی
به صدور کارت جدید و افتتاح حســاب بانکی جدید نیســت و خرید با
کارت بانکــی فعلی افراد صورت میگیرد و هر شــخص با تمام کارت
بانکی که دارد می تواند نسبت به این امر اقدام کند
مقام مســئول بانک مرکزی با بیان اینکه به صورت آزمایشــی این
طرح در یک شهرستان اجرایی شــده است ،تصریح کرد :پیش از عید
در یکی از شهرســتان این مهم به صورت آزمایشی اجرایی شده و در
حال حاضر نیز عملیاتی شده است .البته تنها تستهای فناوری در این
زمینه انجام شده و موردی نبوده است که نیاز به اعالن عمومی داشته
باشد ،ولی در حال حاضر نیز این امر در حال انجام است و دو ماه است
که عملیاتی شده است.
معــاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه زیرســاخت
شبکه بانکی از آمادگی کافی برای اجرای طرح یاد شده برخوردار است،
گفت :زیرساخت موجود کافی اســت اما باتوجه به اینکه سیاست های
مربــوط به کاالهای مختلف و یارانه ای که تخصیص داده میشــود،
ممکن است براساس اجرای آزمایشی دستخوش تغییراتی شود ،طبیعت ًا
این تغییرات باید بر روی شبکه اعمال شود ،اما زیرساخت آماده است.
وی درخصوص نحوه تســویه با نانوا خاطرنشــان کــرد :به لحاظ
تســویه  ای که با فرد نانوا انجام می شــود ،تغییری نخواهیم داشــت،
به عبارت دیگر تسویه با فرد نانوا و کل مبلغی که مقرر است به حساب
وی واریز شــود در همان سیکل های پایا که در حال حاضر به صورت
روزانه انجام می شود ،به همان روال صورت می گیرد.
محرمیان افزود :همچنین درخصوص نانوایی هایی که ممکن است
دسترسی هایشان ضعیف باشد ،هماهنگی های الزم با وزارت ارتباطات
انجام خواهد شد ،تا به سرعت به دستگاه های پذیرنده ( )POSتجهیز
شوند .چراکه در حال حاضر موضوع گفت وگوی ما درباره نانوایی هایی
است که به دستگاه های پذیرنده ( )POSمجهزند و ارتباط الزم وجود
دارد و طبیعت ًا در مواردی که مشــکلی وجــود دارد ،تقویت های الزم
انجام می شود.

نهضت ملی مسکن ،متری  4/۷میلیون تومان
وزارت راه و شهرســازی بر اساس فهرست بهای سه ماهه چهارم سال  ۱۳۹۹هزینه
ساخت هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی مسکن را  ۴.۷میلیون تومان برآورد و اعالم
کرد که در صورت کاهش یا افزایش هزینهها ،قیمت در زمان تحویل واحد به متقاضیان
کاهش یا افزایش مییابد.
به گزارش ایسنا ،روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی توضیحاتی در خصوص قیمت
واحدهای طرح نهضت ملی مســکن ،هزینه تامین زمین ،خانوارهای مشمول یارانه این
طرح و نحوه تامین مصالح ساختمانی ارایه کرد.
در این توضیحات که در پاســخ به گزارش ایســنا با عنوان «قیمت خانههای نهضت
ملی مســکن میلیاردی شده اســت؟» ارایه شده آمده است« :به اســتحضار میرساند
که واحدهای مســکونی طرح نهضت ملی مســکن بر اســاس قیمتتمامشده ساخت
به متقاضیان واگذار میشــود ،از این رو سیاســتگذاران حوزه مســکن با علم به اینکه
گروههای هدف برنامههای حمایتی مسکن ،در طبقات متوسط و پایین جامعه قرار دارند،
در اجرای برنامههای حمایتی حداکثر توان اجرایی ،اعتباری و امکانات دولتی را به منظور
کاهش هزینه ساخت به کار گرفتهاند تا هزینه قابل پرداخت توسط متقاضیان در حداقل
ممکن باشد.
در این راســتا الزم به توضیح است قیمت زمین بیشترین سهم در هزینه ساخت واحد
مســکونی را به خود اختصاص میدهد .به منظور کاهش فشار مالی به متقاضیان طرح
نهضت ملی مســکن ،در این طرح اراضی دولتی تامین شــده حسب قانون جهش تولید
مســکن به صورت اجاره  ۹۹ساله به متقاضیان واگذار میشود که این رویکرد منجر به
کاهش قابل مالحظه هزینه تامین مسکن برای خانوارهای هدف میشود.
در حوزه ساخت و احداث نیز حسب برنامه تدوین شده ،متقاضیان واقع در دهک های
مختلف درآمدی ،با توجه به شــرایط مالی از حمایت های هوشمند برخوردار میگردند.
به گونهای که نرخ ســود تســهیالت قابل پرداخت به دهک هــای  ۱تا  ۳درآمدی در
کمترین میزان ممکن تعیین شده است که این موضوع فشار مالی وارده به متقاضیان را
به کمترین میزان کاهش میدهد .همچنین حسب قانون جهش تولید مسکن متقاضیان
برنامههای حمایتی تامین مســکن ،از تخفیف در عوارض پروانه ساختمانی و هزینههای
نظام مهندســی برخوردار هستند و مالیات متعلقه برای ســاخت واحدهای این طرح در
کمتریــن میــزان ممکن (یک میلیون تومان) تعیین شــده اســت .در خصوص مصالح
ســاختمانی نیز که بخش قابل توجهی از هزینههای ساخت را به خود اختصاص میدهد
الزم به توضیح است که میزان مصالح ساختمانی مورد نیاز اجرای طرح هم در بعد زمان
و در بعد مکان برآورد و طی جلسات کارشناسی با وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفته
است و تفاهماتی با وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای تأمین به موقع مصالح مورد نیاز
اجرای طرح با قیمت مناسب نیز صورت پذیرفته است.
از ایــن رو بــا توجه به موارد فوقالذکر به نظر میرســد که هزینــه تامین و احداث
واحدهای مسکونی به کمترین میزان ممکن کاهش یابد.
در خصوص تامین خدمات زیربنایی و روبنایی نیز شایان ذکر است وفق تبصره ماده ۹
قانون جهش تولید مسکن ،وزارتخانههای مربوطه مکلف به تامین زیرساخت های الزم
در حوزه وظایف خود در اراضی معرفی شــده برای اجرای طرح تامین مسکن می باشند.
لذا از این حوزه نیز هزینه ای بر متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تحمیل نمی گردد.
الزم به ذکر اســت حسب برآوردهای کارشناســی صورت پذیرفته بر اساس فهرست
بهای ســه ماهــه چهارم  ۱۳۹۹هزینه ســاخت به طــور میانگین برای هــر مترمربع
 ۴.۷میلیون تومان برآورد و به متولیان اجرای طرح ابالغ شــده است و بدیهی است در
صورت کاهش یا افزایش هزینه های ســاخت در طول دوره ســاخت ،قیمت تمام شده
احداث واحدها نیز در زمان تحویل واحدها به متقاضیان کاهش یا افزایش مییابد».

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد

زنگ خطر برای امنیت انرژی ایران

وام اجاره  ۶۰میلیون میشود
وزارت راه و شهرســازی اعالم کرد که پیشنهاد
تعیین ســقف افزایش اجاره بها برای ســال ۱۴۰۱
به دولت ارائه شــده و همچنیــن وام کمک ودیعه
مسکن تا ســقف  ۶۰میلیون تومان در شورای پول
و اعتبار به تصویب رســیده است؛ این در حالی است
که سال گذشته ســقف وام  ۷۰میلیون تومان بود و
البته در دو سال اخیر تنها  ۵درصد مستاجران وام را
دریافت کردهاند.
به گزارش ایســنا ،پس از تعیین ســقف اجاره و
پرداخت وام کمک ودیعه مســکن به منظور حمایت
از اقشــار اجارهنشین در ســالهای  ۱۳۹۹و ۱۴۰۰
معاونت مســکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
برای ســال  ۱۴۰۱نیــز طی گزارشــی اعالم کرد
پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن به مستأجران
به زودی ابالغ میشود .همچنین برنامه تعیین سقف
افزایــش اجارهبها برای قراردادهای تمدیدی ســال
 ۱۴۰۱در دســتور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن
به دولت ارائه شده است.
بر اســاس اعالم این معاونت ،پرداخت تسهیالت
کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران،
مراکز اســتان ها و ســایر نقاط شــهری  ۴۵ ،۶۰و
 ۳۵میلیون تومان برای سال  ۱۴۰۱در شورای پول و
اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه
بانکی کشور ابالغ خواهد شد.
سال گذشــته سقف تســهیالت در شهر تهران
 ۷۰میلیون تومان ،در سایر کالنشهرها  ۴۰میلیون و
در دیگر شهرهای کشور  ۲۵میلیون تومان تعیین شده
بــود .اینکه به چه علت با توجه به تورم  ۳۹درصدی
طی یک ســال اخیر ،رشــد  ۴۶درصدی اجارهبها و
افزایش هزینه خانوارهای مستاجر ،مبلغ وام اجاره در
شهر تهران کاهش یافته مشخص نیست ،اما در دو سال
گذشــته از  ۸.۵میلیون خانوار مســتاجر ،بر اساس
اعالم وزارت راه و شهرســازی  ۴۵۰هزار خانوار وام
اجاره را دریافت کردهاند .یعنی جمعا حدود  ۵درصد
اقشار اجارهنشــین وام را گرفتهاند که تقریبا در هر
سال  ۲.۵درصد را شامل میشود.
سختگیری بانکها در پرداخت وام با بهانههایی
همچون تکمیل ســهمیه بانک یــا معرفی ضامن
رســمی ،نبود وحدت رویه بین بانکها ،عدم تمایل
خانوارها برای دریافت تســهیالت اجاره با نرخ سود
 ۱۳درصد و ناتوانی در پرداخت اقساط از جمله دالیل
پایین بودن آمار تعداد تســهیالت اجاره در دو سال
گذشته بوده است.
ســال  ۱۴۰۰میزان نرخ رشد اجاره بها در کشور
حدود دو برابر سقف تعیین شدهی دولت بود .مطابق

آمار بانک مرکزی در پایان ســال  ۱۳۹۹نرخ رشــد
ســالیانه اجاره بها در کل کشور  ۳۵درصد بود و در
ســال  ۱۴۰۰این رقم به  ۵۰درصد رســید .در شهر
تهران نیز ســال  ۱۳۹۹میزان رشد سالیانه اجاره بها
 ۳۱درصد ثبت شــد و ســال  ۱۴۰۰بــه  ۴۶درصد
رســید .سال گذشــته مصوبه تعیین سقف اجاره بها
اوایل خردادماه به تصویب رســید .با این حال برای
سال جاری نیز سیاست دو سال گذشته اعمال شده
اســت؛ زیرا وزارت راه و شهرسازی معتقد است این
برنامه تاثیر قابل مالحظهای در جلوگیری از افزایش
بیرویه رقم قراردادهای تمدید داشته است.
با این توضیح ،احتماال وزارت راه و شهرســازی
انتظار داشــته اجــاره بها بیش از  ۵۰درصد رشــد
کند؛ هر چنــد گزارشهای میدانی در برخی مناطق
تهران از رشدهای  ۷۰تا بیش از  ۱۰۰درصد سالیانه
قراردادهای اجاره حکایت دارد.
به هر ترتیب معاونت مســکن و ساختمان وزارت
راه و شهرسازی به محدودیت افزایش سقف اجاره بها
در ســالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰اشاره کرد که بر اساس
گزارشهای واصله تاثیر قابل مالحظهای در جلوگیری
از افزایش بیرویه رقــم افزایش تمدید قراردادهای
اجاره داده شده است که بر این اساس برنامه تعیین
ســقف افزایش اجارهبها برای قراردادهای تمدیدی
سال  ۱۴۰۱در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه
آن به دولت ارائه شده است.
معاونت مسکن و ساختمان در گزارش خود تأکید
کرد :بخش مســکن در کشور متاثر از عوامل درونی
و بیرونی اســت که در ســالهای اخیــر با افزایش
تحریمها ،افزایش ریســکهای سیســتماتیک در
بازارهــای مختلف و افزایش نقدینگی ،نقش عوامل
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بیرونی اثرگذار بر بازار مســکن پررنگتر شده است.
این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت
سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه
با همراهــی برخی عوامل درونــی از جمله کاهش
عرضه مســکن در ســالهای قبل ،قیمت مسکن
افزایش یافته است.
در این گزارش آمده اســت :همچنین با توجه به
همبستگی قیمت مســکن و نرخ اجارهبها ،افزایش
قیمت مســکن با یک وقفه زمانــی کوتاه منجر به
افزایش قیمت رهن و اجاره امالک مســکونی شده
اســت .وزارت راه و شهرســازی براساس ابزارهای
در اختیــار و ماموریتها و وظایــف محوله ،با وجود
محدودیت های اقتصادی و بودجهای کشور ،اقدامات
متعددی در راســتای کنترل بــازار اجاره و کمک به
مستاجرین انجام داده است که از آن جمله میتوان
بــه تدوین الیحه اجــاره داری حرفــهای با هدف
ســاماندهی بازار اجــاره و حمایت از مســتأجران،
پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن با نرخ سود
پایین به مســتاجرین اشــاره کرد .بر این اساس در
ســالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰بیش از  ۴۵۰هزار خانوار
از تسهیالت کمک ودیعه مسکن استفاده کردهاند.
یــادآوری مــی شــود وزارت راه و شهرســازی
در چارچــوب وظایــف ،اختیــارات و امکانات خود
برنامههــای متعــددی را در بازار مســکن و اجاره
تدوین و دنبال میکند تا بتوانــد بهترین اثرگذاری
را در کنترل بازار مســکن داشته باشد ،بدیهی است
ریشــه و منشــاء بســیاری از عوامل موثر در این
بخش به تحوالت اقتصاد کالن مربوط میشــود و
بایستی توســط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در
مجموعههای مرتبط مدیریت و برنامهریزی شود.

عضو هیأت نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران میگوید قطع گاز
و خاموشــی برق در زمستان ســال  ۱۳۹۹و تکرار خاموشیها در
روزهای خرداد  ۱۴۰۰تنها نشانهای از به خطر افتادن امنیت انرژی
در ایران است.
به گزارش ایسنا ،رضا پدیدار بیان کرد :کاهش سرمایهگذاریها
در صنعت آب و برق بهویژه پس از تحریمها باعث آســیبپذیری
فرآیند تأمین مطمئن انرژی در کشــور شــده است .افزون بر این،
مداخله دولت در قیمتگذاریها هم انگیزه سرمایهگذاری در فرآیند
تولید انرژی ،توزیع و انتقال آن و همچنین بهینهســازی و افزایش
بهرهوری انرژی را از بین برده و بر وخامت اوضاع افزوده است.
وی با اشــاره به لزوم ایجاد تغییرات ســاختاری در این عرصه،
تصریح کرد :در این صورت تجدید ســاختار صنعــت برق ،فرآیند
جایگزینی سیســتمهای انحصاری با شــرایط رقابتــی میتواند به
تکتک مشــتریان اجــازه انتخاب عرضهکنندگان بــرق را داده و
پیکربندی مجددی را شامل میشــود .بدین ترتیب تجدید ساختار
صنعت برق به معنای شکســت انحصار عمــودی دولت بر صنعت
از طریق جداســازی زنجیره یکپارچه عمودی و بر هم تنیده تأمین
برق و تفکیک در قالب بخشهای رقابتپذیر و رقابت ناپذیر است.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تولید برق چهار رکن دارد،
توضیح داد :تولید ،انتقال ،توزیع و بازار خردهفروشــی که با تجدید
ساختار در آن تولیدکنندگان تمام مراحل تولید و انتقــــال و توزیع
را انجـــــام میدهند .در این فرآیند ایجاد یــک بازار رقابتی برق
(عمدهفروشی) از اولین بخشهایی است که موردتوجه برنامهریزان
و سیاســتگذاران ســاختار جدید قرار میگیرد .بخش دیگری که
به دنبال بخش تولید امــکان ایجاد رقابت در آن وجود دارد بخش
فروش هســت .بهاینترتیب با تجدید ساختار ،رقابت در بخشهای
عمدهفروشی و خردهفروشی برق واردشده و بازارهای عمدهفروشی
به شکلی ســازماندهی میشوند که چندین شرکت تولید برق برای
فروش برق در تولید متمرکز برق و یا از طریق قراردادهای دوجانبه
بــا خریداران به رقابت بپردازد .در این حالــت انتقال و توزیع هنوز
هم انحصار طبیعی تلقی میشــوند که نیازمند تنظیم هســتند تا از
دسترســی آزاد و بدون تبعیض تمام شرکتکنندگان بازار به شبکه
انتقال اطمینان حاصل شود.
پدیدار در تشریح اهداف کالن صنعت برق کشور به سایت اتاق
ایران گفت :نیاز به تغییر قوانین تنظیمی و نظارتی ،ضرورت تحقق
سیاست خصوصیسازی جامع ،توجه بهپیش بینی کاهش هزینهها
با مشــارکت بخش خصوصی ،بیانگیزگی در نــوآوری و ابداع در
محیطهای تنظیمی و نظارتی و بهبود توجه به مشتریان با افزایش
رقابت بخشی از موضوعاتی است که باید در این حوزه تغییر کند.
وی ادامــه داد :اصالحات و تجدید ســاختار صنعــت برق آثار
اجتماعی متعــددی را نیز به همراه دارد کــه از آن جمله میتوان
به بهبود شــرایط اجتماعی و کاهش فقر ،نظاممند شدن بخشهای
رقابتی صنعت برق از لحاظ ســازگاری با محیطزیســت و حفاظت
از مصرفکننــده و کاهش آلودگی هوا اشــاره کرد .متکی شــدن
صنعت برق ایران برای توسعه این صنعت به درآمدهای داخلی خود
بهجای بودجه عمومی نیز فرآیندی بلندمدت و هزینه زا اســت که
باید چارهای برای این امر اندیشــید .با وجود تمامی موارد ذکرشده،
خبرگان روند تجدید ســاختار صنعت برق ایــران را مثبت ارزیابی
میکنند و تداوم اســتراتژیهای تجدید ساختار صنعت برق را الزم
و ضروری میدانند.
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کسب  ۲نشان طالی المپیک برزیل توسط بانوی تکواندو کار فارسی
ایرنا :مریــم خدابنده تکواندو کار شهرســتان
فســا از توابع استان فارس در رقابت   های تکواندو
المپیک ناشــنوایان که در برزیل در حال برگزاری
اســت ۲ ،نشان ارزشمند طال را در بخش انفرادی
و تیمی برگردن آویخت.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،خدابنده در پنجمین
روز این رقابت   ها در رشته پومسه انفرادی در بین
 ۹شرکت کننده به عنوان نفر دوم راهی فینال شد
تا در این مرحله برای کسب مدال طال به مصاف
ورزشکار کره ای برود.
این ورزشــکار پرافتخار فســایی در فینال این
مسابقات با به دست آوردن  ۹۰/۶امتیاز با حریف
کره ای مســاوی کرد اما از آنجا که امتیاز اجرای
مریــم خدابنده باالتر از تکواندو کار کره ای بود با
رای داوران به مدال طال دســت یافت ،ورزشکار
کره ای نشان نقره گرفت و تکواندو کاری از کشور
ترکیه هم مدال برنز به خود اختصاص داد.
دومین نشان طالی خدابنده
همچنیــن مریــم خدابنده در بخش پومســه
تیمی که با شــرکت هشت تیم برگزار شد همراه
با مرتضی رضا صفت بــه مبارزه با حریفان رفت

و در پایــان بــا کســب  ۲۴ / ۷امتیــاز دومین
نشان طالی این دوره از مســابقات را هم از آن
خود کرد.
خدابنده برای ســومین بار است که در المپیک
حضــور می یابد و تاکنون موفق شــده اســت
 ۲نشان برنز در سال   های  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۷و  ۲نشان
طالی الیمپیک  ۲۰۲۱بر زیل را کســب کند تا

نماینده مردم شیراز:
علیرضا پاک فطرت ،رئیس مجمع نمایندگان اســتان فارس
با تاکید بر اینکه استاندار فعلی فارس به عنوان فردی مبتکر ،شجاع
و دغدغهمند در توسعه کمی و کیفی ورزش و جوانان فارس قطعا
تاثیرگذار خواهد بود ،اظهار داشــت :تصمیم اخیر استاندار فارس
مبنی بر ایجاد صندوق حمایت صنایع از ورزش با توجه به قوانین
دســت و پاگیری که در زمینه جــذب کمکهای مالی و اعتباری
دستگاهها و مجموعههای خصوصی وجود دارد در توسعه کمی و کیفی
ورزش اســتان چه در موضوع ایجاد زیرســاخت و چه در تامین
هزینههای جاری بسیار تأثیرگذار است.
به گزارش روابــط عمومی و پایگاه خبــری اداره کل ورزش
و جوانــان فارس ،علیرضا پاک فطــرت ،رئیس مجمع نمایندگان
اســتان فــارس و نماینده مــردم شــیراز و زرقــان در مجلس
شــورای اســامی با حضور در مســابقه تیم ورزشــی بسکتبال
شــهر شــیراز و شــهر تبریز ضمن ضروری دانســتن حمایت از
رشــته ورزشــی نســبت به حل مشــکالت آنها تاکید کرد و
گفــت :ایجاد زیرســاختها و اماکن ورزشــی در هر رشــتهای
بــه ویژه بســکتبال از اهمیت ویژهای برخوردار اســت که دولت
میتواند از ظرفیت شــهرداریها در تامیــن اعتبارات الزم نظیر
یک درصد بودجه عمومــی در زمینه ورزش و بودجه عمرانی نیز
بهرهگیری کند.

پر افتخارترین ورزشکار فارس در المپیک باشد.
ورزشکاران شرکت کننده از فارس در
المپیک برزیل
مریم خدابنده در رشته تکواندو ،زینب حسن پور
(کاراته) مژده مردانی (کاراته) آسیه مردانی (مربی
کاراته ) و فاطمه اســفندیاری در رشته تیراندازی
پنج بانوی شرکت کننده از فارس هستند.

همچنیــن در بخش آقایان ،علــی کهربایی و
محمد شایان در رشته کاراته و علیرضا صالحی در
دو و میدانی دیگر ورزشــکاران اعزامی به المپیک
از فارس هستند.
کاروان ورزشــی  ۷۵نفــره آقایــان و بانوان
ناشنوایان شرکت کننده از ایران با شعار "موفقیت
در سکوت" راهی المپیک  ۲۰۲۱برزیل شده اند.
کاروان ایران در رشــتههای تیراندازی ،جودو،
تکواندو ،کاراته ،کشتی آزاد و فرنگی ،دوومیدانی،
فوتبــال و والیبــال ســاحلی در ایــن بازیهــا
حضور دارند.
بیســت و چهارمین دوره رقابت   های المپیک
تابســتانی  ۲۰۲۱ناشــنوایان با شــرکت بیش از
چهــار هــزار ورزشــکار از  ۸۰کشــور دنیــا ،از
 ۱۱اردیبهشــت ماه بــه میزبانی کاشــیاس دو
ســول برزیل آغاز شــد و تا  ۲۵اردیبهشت ادامه
خواهد داشت.
کاروان ایران در بیست و سومین دوره المپیک
ناشــنوایان که سال  ۲۰۱۷در ترکیه برگزار شد،
با  ۳۱مدال شــامل  ۵طــا ۹ ،نقره و  ۱۷برنز در
رده هفتم جدول ایستاد.

صندوق حمایت صنایع از ورزش ایجاد شود
وی با اشاره به قابلیتهای شهرداری شیراز در توسعه فضاهای
ورزشی ،افزود :شهرداری تاکنون مجموعههای ورزشی متعددی را
با هدف افزایش سرانه ورزش در شهر شیراز ایجاد کرده است که
میتواند آنها را بر اساس تفاهمنامهای در اختیار ادارهکل ورزش
و جوانان و هیأتهای ورزشــی با هــدف مدیریت بهتر و افزایش
راندمان و همچنین کاهش هزینهها نیز برون    سپاری کند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه مدیریت ورزش و جوانان نباید سیاسی باشد ،گفت :متاسفانه
در مدیریتهای گذشــته سیاسی بودن مدیریت تبعات مختلفی را
برای ورزش و جوانان این اســتان داشته که انتظار است مدیرکل
فعلی به صورت مســتقل و خارج از اهداف سیاسی چپ و راست
با بهرهگیــری از تمام ظرفیتهای قانونی و ارتباطی در پی انجام
خدمت به جامعه هدف باشند.
پــاک فطرت با تاکید بر اینکه اســتاندار فعلی فارس به عنوان
فردی مبتکر ،شجاع و دغدغهمند در توسعه کمی و کیفی ورزش و
جوانان فارس قطعا تاثیرگذار خواهد بود ،اظهار داشت :تصمیم اخیر
استاندار فارس مبنی بر ایجاد صندوق حمایت صنایع از ورزش با توجه
به قوانین دســتوپاگیری که در زمینــه جذب کمکهای مالی و
اعتباری دستگاهها و مجموعههای خصوصی وجود دارد در توسعه
کمی و کیفی ورزش استان چه در موضوع ایجاد زیرساخت و چه

اعالم برنامههای پیش روی تیمهای ملی کشتی
امامی :آمریکا هنوز به دعوت ایران پاسخ نداده است

ســخنگوی فدراسیون کشــتی ،گفت :آمریکا هنوز به دعوت ایران برای حضور در جام تختی
پاسخ نداده است.
محمدابراهیم امامی در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا به دعوت رییس
فدراسیون کشتی ایران برای حضور در رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد جام تختی که اواخر سال
گذشته صورت گرفت ،پاسخ داده یا خیر؟ اظهار کرد :فدراسیون کشتی از تیم آمریکا برای حضور
در این رویداد دعوت رسمی کرده است اما تا این لحظه فدراسیون کشتی آمریکا پاسخی به دعوت
ایران برای حضور یا حضور پیدا نکردن در این رقابتها نداده است.
ســخنگوی فدراسیون کشــتی ،افزود :این رقابتها خرداد در مازندران برگزار میشود و هنوز
فرصت برای اعالم نظر آمریکا دراینباره وجود دارد.
او در ادامه با اشاره به تعدد رقابتهای کشتی در ردههای سنی مختلف ،خاطرنشان کرد :اخیرا
تیم کشتی نوجوانان ارمنســتان برای برگزاری اردوی مشترک با تیم ایران و همچنین حضور در
رقابتهای بینالمللی رحیم علیآبادی در ســرخس به ایران آمده و در حال حاضر در اردو بهســر
میبرند .همچنین تیم کشتی آزاد تاجیکستان نیز برای حضور در جام عبدا ...موحد وارد ایران شده
است .البته کشورهای دیگر مانند آذربایجان و ارمنستان و برخی کشورهای دیگر نیز برای حضور
در این رویدادها اعالم آمادگی کردهاند و منتظر تصمیم نهایی آنها هستیم.
امامی تصریح کرد :رقابتهای بینالمللی کشــتی فرنگی جوانان جام شهید حسن عشوری نیز
 ۲۲و  ۲۳اردیبهشت در شهر رشت برگزار خواهد شد.
وی درباره برنامههای پیش روی تیمهای ملی بزرگســاالن نیز گفت :تیم ملی کشتی فرنگی
در اردو به ســر میبرد و قرار است فرنگیکاران جوان ایران در تورنمنت زیر  ۲۳سال لهستان که
 ۲۵اردیبهشت برگزار میشود با تیم کامل شرکت کنند .همچنین رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد
جام تورلیخانوف که جزو سیستم رنکینگ است از  ۱۲تا  ۱۵خرداد در قزاقستان برگزار میشود و
تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران عازم این مسابقات خواهند شد.

آغاز تست دوپینگ خارج از مسابقات فوتبال در ایران

قائــم مقام دبیرکل ســتاد ملی مبارزه بــا دوپینگ (ایران نادو) از آغــاز نمونهگیری دوپینگ
خارج از مسابقه در لیگبرتر و لیگ یک فوتبال در سال جاری خبر داد.
فرزاد شــارکی در گفتوگو با ایســنا ،در رابطه با گرفتن تســت دوپینگ از بازیکنان تیمهای
لیگ برتری فوتبال ایران در محلهای خارج از مســابقات اعم از محل اسکان ،محل تمرینات و
اردوی تیمها ،اظهار کرد :با توجه به تغییر سیاست آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ مبنی بر انجام
بیشتر تستهای خارج از مسابقات ،ایران نادو نیز در راستای حمایت از ورزش پاک و سیاست   های
وادا ،نمونه گیری خارج از مسابقات را در اولویت فعالیت   های خود قرار داده است.
وی ادامه داد :بر همین اساس با حضور سرزده افسران ایران نادو ،بازیکنان دو تیم لیگ برتری
شهر خودرو و صنعت نفت آبادان تست دوپینگ دادند.
قائم مقام دبیرکل ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) با اشاره به اینکه در دوره مدیریت
عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال مکاتبهای را با این فدراسیون انجام دادیم تا از طریق سرپرست
تیمها بتوانیم نمونهگیری دوپینگ را مدنظر قرار دهیم ،گفت :متاســفانه پاســخی در این زمینه
به ایران نادو داده نشــد و از مســیر دیگری این مســئله را مدنظر قرار دادیم تا هماهنگی الزم
به منظور گرفتن تست دوپینگ از بازیکنان تیمهای لیگ برتر و لیگ یک فوتبال انجام شود.
شــارکی با بیان اینکه پیش از این به ایران نادو خرده گرفته میشــد که تستهای اخذ شده
در رشته فوتبال صرفا به محل مسابقات خالصه شده است،خاطرنشان کرد :به همین دلیل انجام
تســتهای خارج از مسابقات در دستور کار قرار گرفته اســت و هفته به هفته در این راستا اقدام
خواهیم کرد و در مورد لیگهای پایینتر نیز صرفا فینال مســابقات و رقابتهای حساس مدنظر
خواهد گرفت و در مورد فوتسال و ساحلی هم در طول سال اخذ دوپینگ انجام میشود.

در تامین هزینههای جاری بسیار تأثیرگذار است.
اصالح قوانین زائد ،تسهیل در فرآیند روابط عمومی و ارتباطات
ورزش و جوانان اســتان با مجموعههــای مرتبط و حامی ،جذب
اسپانســر ،افزایش اعتبارات ملی وزارت ورزش و جوانان و هدایت
بودجههای عمرانی شــهرداری شیراز در ساخت اماکن ورزشی از
دیگر موارد مطرح شــده در این جلسه بود که توسط نماینده مردم
شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی بیان شد.
این جلسه همزمان با مسابقه تیمهای بسکتبال توفارقان تبریز
و نزاجا فارس در رقابتهای لیگ دســته یک بزرگساالن کشور
برگزار شــد که علیرغم تالشهای غیرتمندانه تیم ورزشی فارس
این بازی با نتیجه  ۷۸به  ۷۰به نفع تیم تبریزی پایان یافت.

آغاز مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد دسته اول در شیراز

ســی وسومین دوره رنکینگ کشــوری پاکت بیلیارد  ۱۷لغایت  ۲۳اردیبهشت ماه به میزبانی
استان فارس برگزار می شود.
بــه گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس ،ســی وســومین
دوره رنکینگ کشــوری پاکت بیلیارد -دسته اول صبح دیروز  ۱۷اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱با حضور
 ۱۳۱ورزشکار از سراسر کشور در استان فارس آغاز شد.
مراســم افتتاحیه با حضور محسن کریمی سرپرست معاونت امور ورزش و نصیر پیرانی رییس
گروه ورزرش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس و مسئوالن هیات بولینگ و بیلیارد
استان فارس برگزار شد.
تیم داوری این رقابت   ها نیز متشکل از :صمد فرشاد (سرداور) ،داوران :علی عطاران ،سعید دبیر
و داوود رضایی می باشد.
الزم به ذکر اســت که نفرات برتر این دوره از مســابقات به رنکینگ پاکت بیلیارد -دسته برتر
( ۳۲بازیکن) راه پیدا می کنند.

استقبال از بانوان قهرمان
و مدال آور کاراته المپیک ناشنوایان برزیل

زینب حســن پور ،مژده مردانی و آسیه
مردانی مــدال آوران و مربــی تیم کاراته
ناشــنوایان کــه در مســابقات قهرمانی
المپیک برزیل خوش درخشیدند و  3نشان
رنگارنک کسب کردند با استقبال سرپرست
ورزش و جوانان فارس وارد شیراز شدند.
بــه گــزارش روابط عمومــی و پایگاه
خبــری اداره کل ورزش و جوانان فارس
زینب حسن پور ،مژده مردانی و آسیه مردانی ملی پوشان و مربی تیم کاراته ناشنوایان با استقبال
حیدر صفرپور ،معاونین وی ،روسا هیات   های کاراته و ناشنوایان روسا ادارات مرودشت و زرقان و
سایر مسئولین و ورزش دوستان به شیراز بازگشتند.
حیــدر صفر پور در بدو ورود این قهرمانان ،موفقیت بزرگ کاراته کاهای ملی پوش ناشــنوا را
به جامعه ورزش ،مربیان و والدین این ورزشکاران تبریک گفت.
در رقابت   های المپیک ناشــنوایان برزیل ،مژده مردانی در بخش کاتا به نشــان برنز و زینب
حسن پور در بخش کومیته انفرادی به عنوان نایب قهرمانی و در کومیته تیمی به همراه تیم ملی
کشــورمان به مقام قهرمانی دست یافت؛ آســیه مردانی مربی ارزشمند مرودشتی نیز هدایت این
ورزشکارانرا بر عهده داشت.

شرکت  ۱۳۵تیم از المرد در مسابقات مینی فوتبال
روستایی و عشایری کشور

رئیــس اداره ورزش و جوانــان المرد گفــت ۱۳۵ :تیم از المــرد در اولین دوره مســابقات
مینی فوتبال روستایی و عشایری سراسر کشور« ،جام پرچم» شرکت می کنند.
صــادق فالی در گفت و گو با خبرنــگار مهر ،گفت :در اولین دوره از مســابقات مینی فوتبال
روستایی و عشایری سراسر کشور تعداد  ۱۳۵تیم از بخشهای پنجگانه شهرستان المرد تشکیل
و آماده برگزاری مسابقات شدند.
وی گفت :خوشبختانه استقبال تیمهای المردی بسیار خوب بوده و این جای خوشحالی است.
فالی افزود :در این مســابقات از بخش مرکزی  ۳۷تیم ،بخش عالمرودشــت  ۴۲تیم ،بخش
خیرگو  ۴۴تیم ،بخش چاهورز  ۷تیم و بخش اشکنان  ۵تیم حضور دارند.
رئیس اداره ورزش و جوانان المرد تصریح کرد :این مسابقات برای اولین دوره است که برگزار
خواهد شد که طبق طرح ،هر روستا میتواند یک تیم داشته باشد.

بازیکن فجرسپاسی:

برای شکست نفت مسجد سلیمان هم قسم شدهایم
ایرنا   :هافبک تیم فجرشــهید سپاســی شیراز
با اشــاره به اینکه برای شکســت دادن تیم نفت
مسجد ســلیمان هم قسم شــده ایم ،اعالم کرد:
همراه با هــواداران با ارایه یک بــازی منطقی و
حساب شده ،تیم نفت را شکست خواهیم داد.
علی نبی زاده روز شــنبه در مصاحبه با خبرنگار
ایرنا ،بیان داشــت :برای بقا در لیگ برتر تا آخرین
لحظه می جنگیم و می کوشیم که این اتفاق مهم
بیافتد و با شکست دادن تیم نفت مسجد سلیمان
همه چیز درست خواهد شد.
هواداران به ورزشگاه بیایند
وی تاکیــد کرد :از هــواداران تیم می خواهیم
همانگونه که مســافت زیادی را طی کردند و در
رفســنجان حضور یافتند این بار نیز با حضور انبوه
خود در ورزشگاه حافظیه یاور تیم باشند.
نبی زاده در مورد بازی هفته گذشــته این تیم
مقابــل مس رفســنجان که با نتیجــه  ۲بر یک
شکســت خوردنــد ،گفت :بازی خوبــی بود؛ طی
تعطیالت لیگ در تمرینات روی حریف کار کرده
بودیم و بازی را خوب شــروع کردیم و به گل هم
رسیدیم.
هافبــک تیم فجــر ادامه داد :بر روی اشــتباه
فردی گل مســاوی خوردیم و بــا وجود اینکه در
یک صحنه فرصت زدن گل دوم را داشتیم اما همان
توپ در برگشــت تبدیل به گل حریف شد ضمن
اینکه به دلیل آســیب دیدن یوسف وکیا  ۱۰نفره
بودیم و گل دوم را خوردیم.
گلم دلچسب نبود
نبی زاده در مورد گلی که به تیم مس رفسنجان
زد،افزود :این گل حاصل کار تیمی بود که به ثمر

رســاندم اما زمانی این گل برایم دلچسب می شد
که با بُرد از بازی بیرون می آمدیم که متاســفانه
اینگونه نشد ،فکر کنم در این بازی حداقل گرفتن
یک امتیاز حقمان بود.
تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در یک بازی
حساس و حیاتی از هفته بیست و ششم لیگ برتر
روز دوشــنبه  ۱۹اردیبشــهت در ساعت ۱۸ / ۳۰
در ورزشــگاه حافظیه شــیراز به دیــدار تیم نفت
مســجد ســلیمان که هر دو در خطر سقوط قرار
دارند ،می رود.
ماراتن پنج هفته ای فجری   ها برای بقا
در لیگ
شاگردان سرآسیابی سر مربی تیم فجر تا پایان
لیگ برتر یک ماراتن پنج هفته ای ســخت برای
بقا دارند.
آنها ابتدا  ۱۹اردیبهشت هم در حافظیه شیراز در

یک بازی حساس و  ۶امتیازی از هفته بیست و ششم
با نفت مسجد سلیمان دیدار خواهند کرد.
همچنین این تیــم در هفته بیســت و هفتم،
 ۲۴اردیبهشت در تهران میهمان تیم هوادار است،
در هفته بیست و هشتم هم  ۲۹اردیبهشت ماه در
شــیراز به مصاف تیم ذوب آهن اصفهان می رود،
در هفته بیست و نهم هم که سوم خرداد ماه برگزار
می شود در تبریز میهمان تیم تراکتورسازی که در
حاشیه امن قرار ندارد ،است که این بازی هم برای
هر دو تیم حساس و حیاتی خواهد بود.
فجری   ها اسب خود را یک هفته پیش
از پایان لیگ برای بقا ،زین کنند
زرد پوشــان فجر سپاسی باید تا پیش از بازی
هفته آخر که هشــتم خرداد مقابل پرسپولیس در
شیراز و با حضور تماشاگران برگزار می شود ،اسب
خود را برای ماندن در لیگ برتر زین کرده باشند ،چرا

که تیم پرسپولیس مدعی است و امکان دارد بازی
آخر در سرنوشــت آنها تاثیرگذار باشد برای همین
هم کار فجر را ســخت خواهد کرد و باید با خیالی
راحت در هفته آخر به مصاف پرســپولیس بروند.
در هفته آخر هم تیم نفت مسجدســلیمان دیگر
تیمــی که خطر ســقوط آن را تهدید می کند در
تهران میزبان تیم اســتقالل مدعی قهرمانی است
و شــاید در دیدار تیم   های استقالل و پرسپولیس
سرنوشــت یکــی از تیم   هــای ســقوط کننده را
مشخص کند.
تیم   هایی که خطر سقوط آنها را تهدید
می کند
تراکتور سازی ،نفت مسجد سلیمان ،فجر سپاسی
و پدیده شهر خودرو مشهد چهار تیمی هستند که
در خطر سقوط قرار دارند.
هم اینک در جدول رده بندی تراکتور با  ۲۱امتیاز،
نفت مسجد ســلیمان با  ،۱۸فجرسپاسی با  ۱۶و
شهر خودرو مشهد هم با  ۱۵امتیاز در سایه یکدیگر
قرار دارند و بایــد منتظر ماند و دید در پایان لیگ
برتــر دوره  ۲۱کدام یک از این چهار تیم در جمع
دو تیم سقوط کننده به دسته یک قرار می گیرند.
در رقابت   هــای فوتبال برتر دوره بیســت یکم
(جام خلیج فارس)  ۱۶تیم شرکت دارند و پس از
انجام  ۳۰بازی ،تیم قهرمان مشــخص خواهد شد
و دو تیم انتهای جدول هم راهی لیگ دســته یک
خواهند شد.
تیم استقالل تهران با  ۵۷امتیاز و بدون شکست
در صــدر جدول قرار دارد ،تیم پرســپولیس هم با
 ۵۳امتیاز در تعقیب این تیم اســت و تیم سپاهان
هم با  ۴۶امتیاز سوم است.

معرفی سرمربی تیم ملی بسکتبال تا هفته آینده
رئیس فدراســیون بسکتبال گفت :به واسطه تعویق بازیهای
آســیایی زمان بیشــتری داریم و برنامههای خود را با وســواس
بیشتری پیش میبریم.
جــواد داوری در گفتوگو با ایســنا ،درباره بــه تعویق افتادن
بازیهای آســیایی  ۲۰۲۲توضیح داد :بحــث اصلی امنیت جانی
ورزشــکاران است و وقتی یک تصمیم جمعی گرفته میشود باید
به آن احترام گذاشت .دید ملی برای همه کشورها آن هم در بعد
سالمتی ورزشکاران بسیار مهم است.
او درباره تاثیر این اتفاق روی بســکتبال ایران نیز توضیح داد:
با این اتفاق خدا را شــکر فرصت بیشــتری داریم و میشود بهتر

کار کنیم چون در روند تیم ملی هم تغییراتی خواهیم داشت .این
اتفاق را به فال نیک میگیریم و برنامه ما برای مربیهای تیم ملی
متفاوت خواهد شد.
رئیــس فدراســیون بســکتبال ادامــه داد :در هــر صورت
اردوهای تیم ملی برقرار اســت و برنامههای خود را بهتر تدوین
خواهیم کرد.
وی افــزود :این موضوع یک مقدار برنامههای ما را تحت تاثیر
قرار میدهد اما روند کاری فدراسیون متوقف نخواهد شد.
داوری درباره صحبتهایی که در مورد انتخاب ســعید ارمغانی
به عنوان ســرمربی تیم ملی مطرح شــده اســت نیــز گفت :ما

صحبــت کردهایم اما تا هفته آینده نفرات را معرفی خواهیم کرد.
با وقتی که داریم شــرایط را برآورد میکنیم و در هیات رئیســه
موضوعات را مطرح میکنیم .با خواســت خــدا بهترین تصمیم
گرفته میشود.
رئیس فدراســیون بســکتبال تاکیــد کرد :مضــاف بر بحث
سرمربیگری تیم ملی ،ما نیاز داریم که تغییرات عمدهای در تیم ملی
بزرگساالن داشته باشیم و بحث کلی است .تنها کادرفنی مد نظر
ما نیســت و باید هدف را بزرگتر ببینیم و آینده نگر شویم .باید
وسواس به خرج بدهیم و با هیات رئیسه تصمیم خوبی بگیریم تا
برای آینده بسکتبال مثمر ثمر باشد.
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دلنوشته ای به یاد پدر
بعد از این خستگی ُو عمر دراز
خواب سبزی ست در اندیشه من
خواب سبزی که پر از عطر ُو بهار
خواب در سینه ی خاک
کاش این خاک به شیراز عزیز
نیز سر بر زدنم
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پــدر شـاعر لحظه ها،
شــاعر اردیبهشــت و
عطــر بهار     نارنـــج و
گل اشــرفی ها ،شــاعر
الله عباسی ها و یاس هـا،
شـــاعری کــه شــیراز
نام دیگر او بود ،درســت
 14ســال پس از ســرودن این شــعر و بعد از یک
عمر شــاعری ،خسته در واپســین دقایق روز شنبه
 18اردیبهشت ماه  1400پس از گذراندن یک دوره
بیماری که در نهایت به سیروز کبد منجر شده بود با
ما وداع کرد و جان  به   جان آفرین تسلیم کرد .ثانیه ها
و دقایق در غیابش گرچه بســیار کند و طاقت فرسا
سپری شدند اما ناباورانه یک سال از نبودنش گذشت.
چند روز پیش ضمن انجام کاری چشمم به کارت
هوشــمند ملی پدر خورد و آنچه مرا حیرت زده کرد
تاریخ پایان اعتبار کارت بود .چند ســال پیش وقتی
هنوز تعویــض کارت ملی به کارت هوشــمند ملی
اجبار نشــده بود مصرانه از ما خواســتند تا به اتفاق
برای تعویض کارت اقــدام نماییم و ما (من و پدر و
همسرم) هر ســه برای تعویض اقدام نموده و کارت
را پس از مدتی گرفتیم .حدود  1/5الی  2ســال بعد
این تعویض اجباری شــد و صف ها بسیار شلوغ و ما
خوشحال از اینکه به دلیل تعویض زودهنگام که آن
را مرهون نظم خاص پدر می دانستیم به این ازدحام
برنخورده ایم .برمی گردم به چند روز پیش و ماجرای
حیرت من بعد از دیدن کارت هوشــمند ملی پدر که
تاریخ پایان اعتبارش دقیقا تاریخ وفات ایشــان بود
یعنی .1400/2/18
لرزه بر اندامم افتاد و اشــک امانم را برید .دقایقی
با صدای هق هق گریه کردم .ســر جایم میخکوب
شدم .لحظه لحظه زندگی پدر چنانچه همه می دانید
سرشــار از نظم و انضباط خاصی بود که از بابت این
ویژگی زبانزد خاص و عام بود .زندگیشــان چنان با
نظم عجین بود که حتی در زمان بیماری نیز ایشان
از این نظم عــدول نکردند و به معنای واقعی کلمه،
نظم هماره سراسر زندگیشان را دربر گرفته بود.
خدایــا! چه می دیدم؟ این نظم حتی در تاریخ روز
وفــات پدر نیز نمود پیدا کرده بــود .دقیق ًا تاریخ روز
و ماه و ســال وفات پدر بــا تاریخ پایان اعتبار کارت
ملی شان یکی بود .پدر درست در آخرین دقایق 18ام
اردیبهشــت ماه ســال  1400در هفته شیراز در دل
شــیراز آرام گرفت .نبودنت را باور ندارم چنانچه در
لحظه لحظه زندگیم جاری هســتی .روحت شــاد و
یادت جاودانه.
دخترت غزل  18اردیبهشت 1401
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این روزها انتخاب و اکران فیلمهای سینمایی
در حالی انجام شده و میشود که خبری از شورای
صنفی نمایش نیســت و امور مربــوط به نمایش
فیلمها در شــورای تازه تاسیس راهبردی اکران به
ریاســت محمد خزاعی (رییس سازمان سینمایی)
پیگیری و تصمیمگیری میشــود ،امــا گویا قرار
اســت پس از تصویب نظامنامه سال  ۱۴۰۱اکران،
اعضای جدید شورای صنفی نمایش معرفی شوند.
به گزارش ایسنا ،شورای صنفی نمایش در چند
سال گذشته دوران پرحاشــیهای داشته که تقریب ًا
هنــوز هم ادامه دارد .دو ســال قبل در همین ماه
اردیبهشت ،شورای صنفی نمایش درگیر ماجراهایی
شــد که تشــکیل دوره جدیــد آن -بویژه حضور
محمدحســین فرحبخش با انتخاب از سوی رییس
وقت سازمان سینمایی  -در بعضی رسانهها با عنوان
"کودتا" تعبیر شد و حاال که ماموریت این گروه به
پایان رســیده و یک شــورای راهبردی ،زمام امور
نمایش فیلم را  -هرچند به طور موقت  -به دست
گرفته است برخی دوباره از واژه کودتا برای تعطیلی
شورای صنفی نمایش استفاده میکنند.
داستان از این قرار اســت که معمو ًال در پایان
هر سال ،فعالیت شــورای صنفی نمایش به پایان
میرسد و با تصویب آیین نامه اکران در سال جدید،
شــورا با حضور نمایندگان صنفهای پخشکننده،
ســینمادار ،کارگــردان و تهیهکننــده و همچنین
نمایندگانی از ســازمان سینمایی کار خود را از سر
میگیرد .البته از آنجا که این شــورا صنفی است،
معموال در برخی دورهها نمایندهای ثابت از ســوی
بعضی صنفها معرفی شــده و تغییــر چندانی در
ترکیب اعضا داده نمیشد.
اما حاال که از نیمه اردیبهشت  ۱۴۰۱هم عبور
کردهایم ،هنوز شورای صنفی نمایشی وجود ندارد و
آنچه را این شورا باید انجام میداد ،شورایی به نام
«راهبــردی اکران» که در آخرین روزهای ســال

مجید غالمی جلیســه با انتقاد از برگزاری همزمان نمایشگاه
کتــاب به صورت فیزیکــی و مجازی از آســیبهای برگزاری
نمایشــگاه به شــکل رایج ،نبود تناســب میان تولید و توزیع و
فروش کتاب و حمایت نشــدن بخش ویترین کتاب میگوید و
معتقد است صنعت نشر به جراحی نیاز دارد.
این پژوهشگر و کارشناس حوزه نشــر در گفتوگو با ایسنا
درباره برگزاری سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران به صورت
فیزیکی و مجازی اظهار کرد :اساســا برگزاری نمایشگاه کتاب
به این شکل که االن در جمهوری اسالمی رایج است ،آسیبها
و تبعات خیلی بدی در چرخه اقتصاد نشر دارد .واقعیت این است
وظایف بخشهای مختلف در ارائه خدمات مشخص است و در
تمام دنیا اصناف یک تفکیک وظایف دارند و بر اساس تعاریفی
که از نوع شغلشان میشود ،این امکان را دارند تا فعالیتهایی را
انجام دهند؛ مثال نمیتوانیم از کسی که کارش تولید است ،این
توقع را داشــته باشــیم که کار عرضه را هم انجام دهد ،آن هم
به صورت حرفهای .درحوزه نشر هم همینطور است؛ ناشر باید
تمرکزش بر تولید محتوا و ارائه محتوای خوب و باکیفیت باشد.
موزع و کتابفروش در حلقههای بعدی اقتصاد نشــر هستند که
وظیفه توزیع و فروش کتاب را دارند .نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران از آن زمانی که طراحی شــد و در ســال  ۱۳۶۶فعالیت
خود را آغاز کرد تا به امروز مانند یک قیچی همیشه سعی کرده
اســت این چرخه را قیچی و گسلی در بین حلقههای اقتصادی
نشر ایجاد کند.
غالمی جلیسه با بیان اینکه نمایشگاه کتاب به واسطه رانت
و مزایایی که مستقیم به بدنه نشر تزریق میکند و تخفیفهایی
که وجود دارد برای ناشران و مخاطبان جذاب بوده است ،گفت:
طبیعی است دو سوی حلقه نشر یعنی تولیدکننده و مصرفکننده
از برگزاری نمایشگاه راضی و متمایل باشند این اتفاق همهساله
و حتی در نوبتهای مختلف یکســال بیفتد ،اما مسئلهای که
مغفول میماند این است دو حلقه دیگر چرخه نشر یعنی موزعان
و فروشــندگان کتاب قطع به یقین از این کار متضرر میشوند.
در همه جای دنیا مرســوم است که نمایشــگاه ،همانطور که
از اسمش مشــخص اســت ،محلی برای نمایش محصوالت
تولیدشــده باشــد نه برای فــروش محصــوالت .نمیگوییم
نمایشــگاههایی که کار فروش انجام میدهنــد ،نداریم اما در
همه نمایشگاههای معتبر بینالمللی ،در کشورهای توسعهیافته
بــه هیچ وجه چنیــن امکانی وجود ندارد که مــردم به صورت
مستقیم در نمایشــگاهها از تولیدکنندگان کتاب خریداری کنند.
بلکه نمایشگاهها به صورت تخصصی و با حضور تولیدکنندگان
و مصرفکنندگانی چون کتابفروشــیها و موزعان برای تبادل
تجربه و عقــد قراردادهای درازمدت و کالن و عقد قراردادهای
خرید و فروش رایت و مســائلی از این دســت برگزار میشود
نه برای برای فروش محصوالت به صورت مستقیم .در واقع در
نمایشــگاهها جنبههای زیرساختی و توسعه فعالیتهایی که هم
ناشران و هم اصناف دیگر میتوانند در طول سال داشته باشند،
مورد توجه است.
او درباره اینکه برخی از ناشران معتقدند بسیاری از کتابها
در سیستم توزیع و فروش کتاب در کتابفروشیها قرار نمیگیرند
و نمایشــگاه کتاب فرصتی برای عرضه این کتابهاســت ،نیز
توضیــح داد :قطعا ایراداتی در ایــن بخشها وجود دارد؛ هم در
بخش توزیع مشــکالت فراوانی داریم و هم در بخش ویترین.
اما این مشــکالت مبلغ چه اتفاقی است؟ نبود حمایت از بخش
توزیــع و بخش ویترین منجر به این شــده کــه این بخشها
رشــد نکنند و به جهت حمایتهای بیحد و حصر و یکطرفه
و تکسویه از ناشران ،شــاهد این هستیم که تعداد مجوزهای
صادرشــده قریب به  ۲۰هزار نشر است در صورتی که ما کمتر
از  ۱۰۰مــوزع داریــم ،البته موزع به معنای حرفهای شــاید به
اندازه انگشــتان دست باشد .از طرف دیگر تعداد کتابفروشان ما
به معنای کتابفروشــی ،کمتر از  ۲۰۰۰کتابفروشــی است .این

همه چالشهای یک شورای سینمایی
گذشــته تقریبا ضربتی تشکیل شد ،انجام میدهد.
زمانی که خبر تشکیل چنین شورایی رسانهای شد
برخی آن را انحالل شــورای صنفی نمایش تعبیر
کردند ولی از ســوی برخی افراد مطلع تاکید شــد
که قرار اســت در این شــورای راهبردی مسائل
کالن اکران ســینماها بررسی شــود .با این حال
فعــا مهمترین کار این شــورا ،انتخاب و معرفی
سرگروههای جدید و فیلمهای نوبت اکران عید فطر
بوده و فیلمهای آماده برای اکران دوم عید فطر را
نیز مشــخص کرده است؛ یعنی دقیقا همان کاری
که در شــورای صنفی نمایش باید انجام میشــد.
بعضی سینماگران میگویند که شورای راهبردی
اکران" چند
اکران در واقع همان "شــورای عالی
ِ
ســال قبل در دولت دوازدهم است که فقط تغییر
نام داده ،اما پس از تشکیل شورای صنفی نمایش
میتواند در بررسی مشکالت و مسائلی مثل سامانه
سمفا یا موضوع تبلیغات در سینما موثر باشد .با این
وجود این ســوال مطرح است که اصال چرا شورای
راهبردی اکران ناگهان وظایف شــورای صنفی را
در اختیار گرفت؟
در پاســخ به این پرســش نظرهــای متعددی
شــنیده میشــود از جمله عملکرد شورای صنفی
در دوران کرونــا به ویــژه اکران نــوروز .۱۴۰۱
برخــی بر ایــن عقیدهاند که در ســال گذشــته
چند فیلــم کمدی و اجتماعی مثــل «دینامیت»،
«گشــت  »۳و «قهرمان» روی پرده سینما رفتند
و فروش خوبی هم داشــتند پــس به طور طبیعی
انتظــار میرفــت که ایــن رونق نســبی در گل
سرســبد اکران یعنی نوروز ادامه پیدا کند و مردم
با سینما آشــتی کنند ،اما چیدمان اکران نوروز به
این متهم شــده که در خدمت یکی دو فیلم خاص

قــرار گرفته و در نتیجه مخاطب دو میلیون و ۳۰۰
هزار نفری نوروز قبل از کرونا یعنی ســال ۱۳۹۸
به فاجعه  ۸۷۰هزار نفر در نوروز  ۱۴۰۱رسید!
بعضی ســینماگران و دســتاندرکاران اکران
میگویند ،نوع انتخاب هفت فیلم نوروز امسال اشتباه
بود و اشــتباه دیگر حذف فیلمی همچون کمدی
«دینامیت»  -با تصمیم شــورای صنفی نمایش-
بوده که فارغ از کیفیت ،مورد استقبال مردم بود و
در هفته آخر اکرانش  -پس از  ۳۵هفته  -تقریبا به
اندازه هفته اول بلیت میفروخت .مسئلهی دیگری
کــه عملکرد شــورای صنفی را بــه زعم عدهای
زیر ســوال برد ،پافشــاری بر افزایش قابل توجه
قیمت بلیت ســینماها عنوان میشود .این افزایش
مردمی منتشــر شده
قیمت در بعضی گزارشهای
ِ
در رســانهها ،از عوامل دخیل در کاهش مخاطب
دانسته میشــود .نکته دیگر جنجالهای اسفندماه
ســال گذشــته بر ســر انتخاب فیلمهای نوروزی
و به طور مشــخص حذف دو فیلــم «المینور» و
«علفزار» از ســوی سازمان ســینمایی بود که هم
سازمان سینمایی و شــورای صنفی نمایش و هم
کل ســینما را به حاشیه کشاند .این دو فیلم توسط
شورای صنفی نمایش انتخاب و معرفی شده بودند
ولی بعد اعالم شــد که صرفا فیلمهای پیشنهادی
شورا هســتند که البته دیگر کار از کار گذشته بود.
به نظر میرســد مجموع این اتفاقها باعث شــد
که سازمان ســینمایی از همان روزهای آخر سال
 ۱۴۰۰خیلی ســریع جلسه شورای راهبردی اکران
را تشــکیل دهد و مسئولیت شورای صنفی نمایش
را برعهده بگیرد ،بویژه آنکه شــنیده میشود برای
ادامه فعالیت شــورا بر تغییر بعضی اعضای شورای
صنفی نمایش تاکید شده است.

مجید غالمی جلیسه مطرح کرد:

آسیبها و تبعات بد نمایشگاه کتاب
عدم توازن ماحصل سیاستگذاریهای غلطی است که طی این
سی و اندی سال در بخش سیاستگذاریمان صورت گرفته است.
مدیرعامل ســابقه خانه کتــاب در ادامه اظهــار کرد :بخش
سیاستگذار ما چشماندازی ترسیم نکرده که باید استانداردهای
معقول و مطلوبی در این حوزه داشته باشیم و تناسبی بین توزیع،
تولید و فروش کتاب ایجاد کنیم .به طور مثال در فرانسه نسبت
ناشــران به توزیعکنندگان نســبت  ۶۰به  ۴۰است اما در ایران
فاصله وحشتناکی داریم و نسبت ناشران و موزعان  ۸۰به  ۲۰است
بنابراین طبیعی است که ویترین کم داشته باشیم ،طبیعی است
شــبکه توزیع مویرگی نداشته باشــیم و طبیعی است خیلی از
اتفاقهایی که مدنظر ماســت ،آنطور که باید نمیافتد .آیا قرار
اســت ما مدیر وضع موجود باشــیم یا مدیر وضع مطلوب؟ اگر
مدیر وضع موجود باشــیم باید به همین مســیر با همین اما و
اگرها ،با همین شــایدها و بایدها و اِن ُقلتهایی که وجود دارد،
نمایشــگاه را ادامه دهیم اما اگر بخواهیــم مدیر وضع مطلوب
باشــیم نیاز به جراحی داریم و باید توازنی بین تولیدکنندگان و
عرضهکنندگان ایجاد کنیم .این توازن میسر نیست مگر اینکه
جایگاه حلقههای نشر را حفظ کنیم و تأکید داشته باشیم که باید
به این صورت انجام شود.
او با اشاره به برگزاری همزمان نمایشگاه مجازی و نمایشگاه
فیزیکی کتاب گفت :امسال نسبت به سالهای گذشته ،فروش
کتــاب به صورت مجازی در نمایشــگاه امســال و ترکیبش با
نمایشــگاه مجازی ،اتفاق ناگوارتری است و عمال داریم به این
بهانه که در روستاها و یا شهرهای دورافتاده ،امکان دسترسی به
کتاب وجود ندارد ،دســتوبال کتابفروشان را میبندیم .همه ما
میدانیم چنین چیزی نیست چندین وبسایت داریم که دارند در
طول سال و در بخش خصوصی فعالیت میکنند ،هزینه میکنند،
مالیــات و بیمه کارکنان خود را میپردازند و کار توزیع و فروش
کتاب را به اقصی نقاط کشور انجام میدهند؛ مثال دیجی کاال،
سیبوک ،کتاب فردا و گیسوم و . ...یا اپلیکیشنهایی در بخش
خصوصــی فعالیت دارند و کتاب را به صورت ایپاپ یا صوتی
عرضه میکنند .اینها دارند دسترسی به کتاب را در اقصی نقاط
ایران فراهم میکنند .حاال دولت به عنوان سیاســتگذار آمده
و حد واســط قرار گرفته و با نمایشــگاه مجازی به یک نوع در
مقابــل بخش خصوصی قد علم کرده اســت یعنی با راهاندازی
یک وبســایت فروش و عرضه کتابهای ناشران رقیبی برای
بخش خصوصی شده است و با این کار عمال داریم فضای رشد
کتابفروشیهای جدید را میبندیم.
این پژوهشــگر حوزه نشــر با بیان اینکه در سالهای اخیر
کتابفروشیها رشد قابل توجهی داشتهاند و حتی برخی به صورت
زنجیرهای رشــد میکنند ،گفت :این کتابفروشیهای زنجیرهای
در شــهرهای دور از مرکز ،کتابفروشیهایی را با استانداردها و
متراژهای باال تأســیس کنند تا بتوانند جامعه مخاطب بیشتری
را از ویتریــن کتاب بهرهمند کنند .ما باید از اینها حمایت کنیم
نه اینکه در این وضعیت اســفناک اقتصای که رکود عجیب و
غریبــی را به خاطر همهگیری کرونا داشــتیم ،تحریمهایی که
عامل فزایندهای برای بــاال رفتن قیمت نهادههای کتاب بوده
و گرانــی کتاب و کاهش قدرت خرید مــردم ،بیایم فرصتها
را هم بــرای حمایت از بین ببریم؛ در بهمنماه وزارت ارشــاد
نمایشــگاه مجازی برگزار کرد ،در بازه  ۱۵تا  ۲۵اسفندماه که
معموال طرحهای فصلی اجرا میشد ،امسال طرحهای فصلی در
این بازه زمانی برگزار نشــد .عمال در بهترین زمان ممکن که
میتوانستند به کتابفروشیهای سطح کشور کمک کنند ،نکردند.
او افزود :با برگزاری دیرهنگام نمایشــگاه مجازی پیش از عید

یک بار بازار کتاب را راکد کردند ،بعد تعطیالت عید را داشــتیم
که کتابفروشــیها دچار رکود هســتند و بعد ماه رمضان که باز
کتابفروشــیها دچار رکود هســتند ،االن هم نمایشگاه کتاب
را داریم که کتابفروشــیها دچار رکود میشــوند و بعد از اتمام
نمایشــگاه فصل امتحانات و کنکور شروع میشود و دوباه رکود
خیلی عجیب و غریبی در بازار کتاب خواهیم داشــت .نزدیک
چهارماه از کتابفروشــیها نه تنها حمایت نشد بلکه فرصتها
هم از آنها گرفته شــده اســت .جالب این است که میگویند
قرار اســت که بعد از نمایشــگاه طرحهای فصلی برگزار شود.
در چــه فصلی؟ فصل امتحانات؟ بعــد از اینکه جیب مردم در
نمایشگاه فیزیکی و مجازی خالی شــد ،میخواهید نمایشگاه
فصلی برگزار کنید؟ نمیشود نام این کار را گذاشت حمایت .فکر
میکنــم دولت علیرغم ادعایی که دارد هیچ نوع برنامهریزی و
سیاستگذاری درازمدتی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی نشر
ندارد .این موضوع از بلبشــویی کــه در زمانبندی برنامههای
اجرایی وجود دارد ،کامال مشهود است.
غالمی جلیسه همچنین درباره تخفیفهایی که برای حمایت
از کتــاب در نمایشــگاه کتاب وجود دارد ،اظهــار کرد :ما یک
بحث تخفیــف داریم و یک بحث حمایت کــه باید بین اینها
تفاوت قائل شــویم .ما در طرحهای فصلی تخفیف نمیدادیم
بلکــه از مخاطبان حمایــت میکردیم یعنی بر اســاس ردیف
بودجههایی که وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی برای ترویج
کتابخوانی دارد این امــکان را برای خریداران فراهم میکردیم
تــا مخاطبان کتاب را بــا قیمت پایینتری به دســت بیاورند.
به یک معنا نمیتوانیم نامش را تخفیف بگذاریم بلکه حقی بود
که از محل درآمدهــای یارانهای دولت به مردم تخصیص داده
میشــد .اگر قرار اســت این نوع حمایتها انجام شود ،قاعدتا
پیشنهادمان این اســت که به توسعه زیرساختها کمک کنیم.
مثال یکی از جاهایی که دولتها میتواند حمایت و کمک کنند
تا به صورت نهادینه هزینه تمامشــده کتاب کاهش پیدا کند و
تولید در تیراژ باالتر انجام شــود و عمال قیمت تمامشده کتاب،
پایینبیاید بخش شــبکه توزیع و ویترین کتاب است .دولتها
باید با سیاســتگذاریهای کالن کمک کنند تا ویترین کتاب و
شبکه توزیع تقویت شود.
این فعال فرهنگــی ادامه داد :البته هزینههایی مانند واردات
کاغــذ ،فیلم و زینک ،چســب ،جلــد گالینگور و ســلفون و...
بحثهای کالنتری هستند که باید در مسائل اقتصادی دولت
دنبال و راهکارهایی برای آن اندیشــیده شود ،اما آنچه مشخص
اســت هرچقدر تیراژ کتاب باالتر برود ،هزینه تمامشده پایینتر
میآید و قیمت برای مصرفکننده معقولتر خواهد شد .این کار
هم میســر نیســت مگر اینکه کمک کنیم تا جامعه کتابخوان
بیشتری داشته باشیم و کتاب را برای مردم دسترسپذیرتر کنیم

در جلســههایی که شــورای راهبردی پس از
تعطیالت نوروز در فروردین ماه برگزار کرده ،ضمن
بررسی وضعیت اکران نوروز برای اکران عید فطر
هم تصمیمگیری شد .همچنین فیلمهایی که برای
اکران دوم عید فطــر میتوانند روی پرده روند نیز
اعالم شدند .در این باره گفته شد فیلمهای «بدون
قرار قبلی»« ،هناس»« ،بازیوو» و «والدین امانتی»،
«چند میگیــری گریه کنی « ،»۲روز ششــم»،
«بــی صدا حلــزون»« ،علفــزار»« ،طالخون» و
«تیتــی» میتوانند برای اکــران دوم عید فطر با
ســرگروهها مذاکره کنند و اگــر فیلم دارای پروانه
نمایــش معتبر دیگــری نیز در این ایــام بتواند با
یکی از ســرگروههای  ۸گانه توافق کند ،میتواند
درخواست خود را به شــورای راهبردی یا شورای
صنفی جدید ارایه کند .با این حال هنوز شــورای
صنفی نمایش تشــکیل نشــده و علی ســرتیپی
ســخنگوی شــورای راهبــردی اکران به ایســنا
میگوید :قرار شده تا دوشنبه همین هفته ،نظامنامه
اکران برای سال  ۱۴۰۱توسط صنفها بررسی شود
تا پس از جمعآوری نظرها ،نهایی شــود .با ابالغ
آییننامه جدید اکران شــورای صنفی نمایش هم
تشکیل خواهد شد که این شورا متشکل از اعضای
صنف کارگردانان ،تهیهکنندگان ،پخشکنندگان و
سینماداران خواهد بود.

و این دسترسی با توســعه ویترین امکانپذیر است .منظورم از
ویترین هم فقط ویترین فیزیکی نیست بلکه ویترین مجازی هم
خیلــی کمک میکند اما مجازیای که در بخش خصوصی دارد
توسعه پیدا میکند نه اینکه دولت بیاید و ویترین مجازی ایجاد
کند ،با اینکار عمال جلو خالقیت اســتارتآپها و فعالیتهای
بخش خصوصی را ســد میکند و این نمیتواند وضعیت جالبی
باشد؛ مانند این است که وزارت ارشاد کتابفروشی تأسیس کند.
این هیچ ثمره و منفعتی ندارد.
غالمی جلیســه با طرح این مســالهکه مشــکل ما با این
نمایشــگاه چه مجازی و جــه فیزیکی چیســت؟ توضیح داد:
زمانــی که بخش خصوصی چه در بخش مجازی و چه فیزیکی
ســرمایهگذاری میکند مثال فروشــگاهی ایجاد میکند ،اجاره
ماهانــه پرداخت میکنــد ،مالیات میدهد ،حقــوق میدهد و
زیرســاختی را فراهم میکند ،باید این را در نظر داشــته باشیم
که در طول ســال خدماترسانی و کتاب و کتابخوانی را ترویج
میکند و ما با راهاندازی نمایشــگاه و ایجاد بسترهای رایگان و
یــا ارزان ،دکان دونبش بدون مالیات و عوارض با حداقل هزینه
برای عدهای ناشــر ایجاد میکنیم تا بیاینــد و حجم نقدینگی
زیــادی را از بازار جذب خود کنند و یک نهاد دائمی و مســتمر
را متضــرر میکنیم .این مســئله در فضای مجــازی هم دارد
اتفاق میافتد .بنابراین شــاهد هستیم رشد بخش خصوصی در
توسعه ویترین و توسعه شبکه توزیع کتاب دارد حداقل میشود؛
چرا هرگز نتوانســتهایم فروشگاههایی مانند فروشگاههای ایتالیا
یا ترکیه که بیش از  ۱۰۰شــعبه در سراســر کشورشان دارند،
در بخش خصوصی داشــتهباشــیم؟ زیرا در ایتالیا و ترکیه این
امکان برای ناشــران فراهم بوده تا در یک فضای رقابتی سالم
بتوانند فعالیتهای خود را توسعه بدهند و در کارهایشان استمرار
داشــته باشــند ،اما در ایران به جای اینکه به توســعه بخش
خصوصی کمک کنند با برنامهریزیهای اینچنینی راه توسعه را
سد میکنند.
او همچنیــن تاکید کرد :این بحث ربطــی به دولت فعلی یا
دولت قبلی ندارد ،این بحث ریشهداری است ،امیدوارم برداشت
سیاســی نشــود .این دغدغه برای من که کارم تاریخ کتاب و
تاریخ پژوهش اســت ،وجــود دارد و آن را به صــورت نهادینه
بررسی کردهام .دغدغه اصلی در تصمیمگیریهای کالن ما این
است که کار کارشناســی و برنامهریزیشده با چشماندازههای
توســعهیافتگی در حوزه فرهنگ انجام نمیشــود و متأســفانه
تصمیماتی که میگیریم تصمیمات مقطعی و ُمســکنوار است.
در دولت قبل هم این بحث را داشــتم .البته فکر میکنم دولت
قبل در توســعه ویترین کتاب نسبت به دولتهای قبلی و دولت
فعلی بهتر عمل کرده و حمایتیهایی که از کتابفروشیها داشت،
به مراتب بیشتر بود ،اما این ضعف وجود دارد .ما به مدیری نیاز
داریم که بتواند و این جسارت را داشته باشد تا این عمل جراحی
را انجام دهد و مغلوب فضایی که ناشــران بزرگ برای استفاده
از امکانات نمایشــگاهی ایجاد میکنند ،نشود .ما چنین مدیری
نداشــتیم و نداریم .با کمال تأسف در بخش نشر دچار یک تورم
رو به وخامت هستیم.
این کارشناس حوزه نشر در پایان اظهار کرد :سرطان بزرگی
که در بخش نشر داریم این است که شاهد افزایش تعداد عناوین
کتاب و گاه بیکیفیت به صورت بیقاعده هســتیم و در بخش
توزیع و فروش این مشــکل را داریم که کتابهای خوبمان هم
امکان و شــانس این را پیدا نمیکنند تا در حداقل ســانتیمتر
بخش ویترین کتاب قرار بگیرند .این نیاز به مدیر جســور دارد
که بتواند این وضعیت را بســنجد و برآورد دقیق و برنامهریزی
دقیقی برای آینده کتاب داشــته باشــد .البته این مسئله اتفاقی
نیســت که در کوتاهمدت بیفتد ،شاید چهار تا هشت سال زمان
نیاز اســت تا به یک چهارچوب و توازن منطقی در بخش تولید
و توزیع و فروش کتاب برســیم و بتوانیم منافع بیشتری را برای
کتابخوانها ترسیم کنیم.

