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دانش آموزان جان
دادند  ،مسووالن حال
ندادند!
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فردا برگزار می شود؛
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جایگاه نخست تکواندو
ناشنوا ایران در المپیک
برزیل

دومین جشنواره ملی
موسیقی نواحی ایران در
شیراز برگزار میشود
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معاون استانداری فارس:

پرهیزی از بیان ناکامیها نداریم

شیراز میزبان یادواره
شهدای دانش آموزی و
فرهنگیان کشور
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دستور محسنی اژهای درباره
کارگران و معلمانی که
پرونده دار شدند
وزیر علوم:

دانشجویان حرمت حضور
در دانشگاه را حفظ کنند
پورابراهیمی:

کارت اعتباری کاالهای اساسی
شبیه کارت سوخت است
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مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه
جنوب کشور منصوب شد

دادگاه مدیران سابق
شرکت عمران صدرا به
زودی برگزار می شود
3

رئیس سازمان
سرمایهگذاری و
مشارکتهای مردمی
شهرداری شیراز
منصوب شد
4
معاون اجتماعی بهزیستی فارس
مطرح کرد:

کودک و همسرآزاری
صدرنشین گزارشهای
اورژانس اجتماعی
9
فارس

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از کارگران :

همه کمک کنند برنامههای اقتصادی دولت به نتیجه برسد

خطیبزاده:

کار ویژه "مورا" انتقال پیام است
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه بـا بیـان اینکـه امیـر
قطـر بـه زودی بـه تهـران سـفر میکنـد ،افـزود:
رئیسجمهـور نیـز در آینـده بـه یکـی از کشـورهای
حاشـیه خلیـج فـارس و همسـایه سـفر خواهـد کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـعید خطیـبزاده صبـح روز
دوشـنبه در نشسـت هفتگـی خـود بـا خبرنـگاران
داخلـی و خارجـی کـه در محل وزارت خارجـه برگزار
شـده بـود در پاسـخ بـه سـوالی در مـورد سـفر روز
یکشـنبه بشـار اسـد بـه تهـران و نتایـج ایـن سـفر
گفـت :سـفر آقـای بشـار اسـد به تهـران چنـد وقتی
بـود کـه در حـال تنظیـم بـود .ایشـان بـرای انجـام
ایـن سـفر اعلام آمادگی کـرده بودنـد و شـرایط باید
مهیـا میشـد کـه ایـن سـفر انجـام شـود .ایشـان
روز گذشـته در رأس هیـأت بلندپایـهای وارد تهـران
شـدند .دو مالقـات بـا آقای رئیـس جمهور داشـتند
و بـا مقـام معظـم رهبـری نیـز دیـدار کردنـد.
خطیـبزاده افـزود :در جریـان ایـن سـفر آقـای
فیصـل مقـداد وزیـر خارجـه سـوریه نیـز آقای بشـار
اسـد را همراهـی میکردنـد و در همیـن راسـتا روز
گذشـته دیـداری کاری بیـن آقـای امیرعبداللهیـان
و همتـای سوریشـان انجـام شـد .همچنیـن
مالقـات سـهجانبهای بیـن وزرای خارجـه ایـران و
سـوریه و آقـای رسـتم قاسـمی وزیر راه بـه عنـوان
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مشـترک دو کشـور
برگـزار شـد و دربـاره جزئیـات پروژههـا ،برنامههـا و
تفاهمنامههـای بیـن دو کشـور کـه بایـد پیگیـری
شـود در این جلسـه سـه جانبـه گفتوگوهـای خوب
و مفصلـی انجـام شـد.
خطیـبزاده در بخـش دیگـری از صحبتهای خود
بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر سـوریه از فضایی که
تروریسـتها بـر آن کشـور حاکـم کرده بودنـد خارج

شـده و در مسـیر بازسـازی قرار گرفته است ،افزود:
حضـور آقای بشـار اسـد در تهـران و انجام این سـفر
پیـام مهمی داشـت و اینکـه سـوریه بعد از سـفرهای
منطقـهای وارد فـاز جدیـدی شـده اسـت .در همین
چارچـوب میبینیـم کـه برخـی از سـفارتخانههای
خارجـی در دمشـق نیـز کار خـود را آغـاز کردهانـد
و شـاهد دوران عادیسـازی شـرایط در ایـن کشـور
هستیم .
وی بـا بیـان اینکـه ایـران بـه عنـوان یکـی از
نزدیکتریـن کشـورهایی کـه بـه سـوریه کمـک
کـرد کـه توطئـه افراطیگـری و تروریسـم در ایـن
کشـور شکسـت بخـورد ،طبیعـی اسـت کـه یکـی از
مقاصـد رایزنیهـا باشـد ،افـزود :در ایـن سـفر در
مـورد گسـترش روابـط دو کشـور بـه خصـوص در
حوزههـای اقتصـادی ،تجـاری و انجـام پروژههـا
رایزنـی و گفتوگـو شـد و گفتوگوهـای خوبـی در
ایـن سـفر در ایـن حـوزه انجـام شـد.
خطیـبزاده افـزود :امیـدوارم ایـن سـفر بنیـان
جدیـدی را بـرای ارتقـای روابـط راهبردی دو کشـور
در ابعـاد مختلـف از جملـه حوزههـای اقتصـادی و
تجـاری ایجـاد کنـد .ایـن دیپلمات ارشـد کشـورمان
در ادامـه گفتوگـوی خـود بـا خبرنـگاران در
پاسـخ بـه سـوال دیگـری در مـورد اخبـار منتشـر
شـده در ارتبـاط بـا سـفر مـورا بـه تهـران و جزئیـات
ایـن سـفر خاطرنشـان کـرد  :مذاکـرات مربـوط
بـه رفـع تحریمهـا علیـه ایـران و احیـای برجـام
بیـن طرفهـای مذاکرهکننـده تـا امـروز بـدون
وقفـه ادامـه داشـته اسـت .مکثـی در حضـور در
ویـن رخ داده ولـی رد و بـدل پیامهـا از طریـق
هماهنگکننـده گفتوگوهـا در حـال انجـام اسـت.
سـفر آقـای مـورا بـه تهـران در هفتـه جـاری بعـد از

تمـاس تلفنـی اخیـر آقـای امیرعبداللهیـان و آقـای
بـورل انجـام میشـود .ایـن بـه ایـن معنـا نیسـت که
بعـد از وقفـهای ایشـان بـا پیـام جدیـدی میآیـد.
پیامهـا بـه صـورت مسـتمر بیـن ایـران و آمریـکا از
طریـق اتحادیـه اروپـا و هماهنگکننـده گفتوگوها
در حـال رد و بـدل شـدن اسـت.
خطیـبزاده بـا بیـان اینکـه الزم بـود بـا توجـه
بـه پیشـنهاد آقـای بـورل و اسـتقبال آقـای
امیرعبداللهیـان دیـداری حضـوری انجـام
شـود ،افـزود :مـورا در ایـن سـفر بـا آقـای باقـری
مذاکرهکننـده ارشـد جمهـوری اسلامی ایران در
مذاکـرات ویـن دیـدار خواهنـد کـرد .دسـتور کار
گفتوگوهـا در تهـران مشـخص و روشـن اسـت و
امیدواریـم بتوانیـم بعـد از انجـام ایـن گفتوگوهـا
نتیجـه را بهتـر اعلام کنیـم.
وی همچنیـن در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار
پرسـشکننده دربـاره بدعهدیهـای آمریـکا در
اجـرای تعهداتـش و اتخـاذ تصمیـم سیاسـی الزم
گفـت :سـفر آقـای مـورا نشـان میدهـد کـه مـا
گفتوگوهـا را در مسـیری کـه بایـد انجـام شـود
همچنـان پیگیـری کردیـم و بـه رغـم اقدامـات ضد
دیپلماسـی کـه بعضـا توسـط سـنا و کنگـره آمریـکا
انجام شـده ایـران و گروه  ۴+۱به مسـیر دیپلماتیک
و دسـتیابی بـه توافـق خـوب ،پایـدار و قابـل اتـکا
متعهـد بودهانـد.
خطیـبزاده تأکیـد کـرد:اگـر همیـن امـروز آمریـکا
تصمیـم الزم را بگیـرد و آنچـه کـه از حقـوق و
جیـب ملـت ایـران برداشـته برگردانـد ،حقـوق ضایع
شـده ملـت ایـران را بپذیـرد و بـه آن احتـرام بگـذارد
میتوانیـم فـردای بعـد از بازگشـت مـورا بـه ویـن
بازگردیـم و توافـق را جلـو ببریـم.

معاون اول رئیس جمهور در نشست تشریح ابعاد مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها:

دولت قصد دارد یارانه تک تک افراد جامعه را به خودشان پرداختکند
معـاون اول رئیـس جمهـور الزامـات قانونـی و
ضرورت هـای اجـرای طـرح ملـی مردمی سـازی و توزیـع
عادالنـه یارانه هـا را برای مسـئوالن ،اسـتانداران و جمعی
از مدیـران ارشـد اجرایـی سراسـر کشـور تشـریح کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد مخبـر پیـش از ظهـر دیـروز
(دوشـنبه) در نشسـت تشـریح ابعاد مردمی سـازی و توزیع
عادالنـه یارانه هـا کـه بـا حضـور اعضـای هیـأت دولـت،
اسـتانداران سراسـر کشـور و اعضـای شـورای معاونـان
دسـتگاه های اجرایـی کـه در وزارت کشـور برگـزار شـد،
بـا بیـان اینکـه مردمی سـازی و توزیـع عادالنـه یارانه هـا
علاوه بـر الـزام قانونـی ،یـک الـزام عقلـی و اقتصـادی

اسـت ،گفـت :یکی از شـعارهای پیش و پـس از انتخابات
رییـس جمهـور مقابلـه بـا فقر در کشـور بود و امروز شـاهد
آن هسـتیم کـه بـا برخـی گرانی هـا و افزایـش قیمـت
کاالهـا ،بیشـترین فشـار بـر طبقـات ضعیـف جامعـه وارد
می شـود.
معـاون اول رئیسجمهـور افـزود :سـال گذشـته ۱۵.۶
میلیـارد دالر ارز ترجیحـی یعنـی معادل  ۳۱۲هـزار میلیارد
تومـان یارانـه از سـوی دولـت پرداخـت شـد امـا طبقـات
پردرآمـد و ثروتمنـد جامعـه بـه دلیـل مصـرف بیشـتر،
اسـتفاده بیشـتری را از ایـن یارانه هـا داشـته انـد و بخـش
اندکـی از ایـن یارانه به دسـت دهک های پاییـن و طبقات

ضعیـف جامعه رسـیده اسـت.مخبر افـزود :قرار نیسـت با
اجـرای ایـن طـرح از جیـب ثروتمنـدان پولـی برداشـته و
بـه طبقـات ضعیـف تـر پرداخت شـود ،بلکـه قرار اسـت با
اجـرای ایـن طـرح یارانـه و پولـی کـه متعلـق بـه تـک تک
آحـاد جامعـه اسـت بـه خودشـان پرداخـت شـود.معاون
اول رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه اینکـه ایـران کشـوری بـا
امکانـات فراوان اسـت و سـاالنه حدود  ۴٠٠هـزار میلیارد
تومـان یارانـه از سـوی دولـت پرداخـت می شـود و ایـن
درسـت نیسـت کـه بـا وجود ایـن همـه امکانات و بـا وجود
پرداخـت یارانـه ،عـده ای ضعیـف باشـند و در مقابل عده
ای روز بـه روز ثروتمنـد تـر شـوند.
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مراسـم تکریـم و معارفه مدیر اسـناد و کتابخانـه ملی منطقه
جنـوب کشـور برگـزار شـد و در ایـن مراسـم دکتـر جعفـر
تـرکزاده بـه عنـوان مدیـر جدیـد ایـن مجموعـه منصـوب
شد .
بـه گزارش ایرنـا از روابط عمومی مدیریت اسـناد وکتابخانه
ملـی منطقه جنـوب کشـور ،مراسـم معارفه جعفر تـرک زاده
و تکریـم کورش کمالی سروسـتانی روز دوشـنبه همزمان با
روز اسـناد ملـی و میراث مکتـوب ،با حضور هوتـن والی نژاد
معـاون توسـعه مدیریـت و منابع سـازمان اسـناد و کتابخانه
ملـی ایـران و امیرحسـین آزادی وفا مدیـر کل حقوقی ،امور
مجلـس و اسـتانها در محـل سـازمان اسـناد و کتابخانـه
ملـی منطقه جنوب کشـور (شـیراز) برگزار شـد.
در ایـن مراسـم ،ضمـن قدردانـی و تجلیـل از خدمـات
کـوروش کمالی سروسـتانی در مدت تصدی مسـولیت مرکز
اسـناد و کتابخانـه ملـی فـارس؛ جعفـر تـرک زاده از سـوی
علیرضـا مختارپـور رییـس سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی
جمهـوری اسلامی ایـران بـه عنـوان مدیـر جدیـد اسـناد و
کتابخانـه ملـی منطقه جنوب کشـور منصوب و معرفی شـد.
تـرک زاده( ،اسـتاد دانشـگاه شـیراز) از سـابقه مدیریـت و
مشـاوره در سـطوح مختلـف اسـتانی و ملی در سـازمانهای
مختلف ،عضویت در بسـیج اسـاتید و فعالیت در عرصههای
اجتماعـی و فرهنگـی برخـوردار اسـت .همچنیـن تألیـف
کتـب علمـی تخصصـی ،انتشـار بیـش از  ۲۰۰مقالـه علمـی
و کسـب عناویـن اسـتاد نمونـه و پژوهشـگر برتر در سـطوح
دانشـگاهی اسـتانی و فـرا اسـتانی را در کارنامـه خـود دارد.
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آسیب شناسی یارانه های
پرداختی
اولیـن یارانـه پرداختی توسـط دولـت احمدی نژاد
در سـال  1389بـرای هـر نفـر ایرانـی  45هـزار
تومـان پرداخـت شـد .در آن زمان قیمـت هر دالر
 1100تومـان بـود و به نسـبت افزایـش نرخ دالر
در سـالهای بعـد یارانـه  45هـزار تومانـی تـا بـه
امـروز تغییـری نکرده کمـا اینکه اگر در سـال 89
بـه تمـام افـراد ایرانی یارانـه پرداخت می شـد در
دولـت آقـای روحانـی فقـط بـه دهک هـای پائین
یارانـه پرداخت شـده اسـت.
در یـک ارزیابـی میدانـی و در جامعه محـدود هیچ
فـرد ایرانـی از دریافـت یارانه راضی نیسـت .زیرا
بعـد از تصویـب پرداخـت یارانه هـا بـه شـدت
بهـای حامل هـای انـرژی افزایش یافـت و به تبع
آن سـایر اقلام ضـروری هم سـیر صعـودی طی
کردند.
پرداخـت یارانه هـا بـه علـت تزریـق نقدینگـی
بیشـتر از ظرفیـت بـازار افزایش بهـای دالر را در
پی داشـت و رونـد افزایش بهـای دالر ارزش پول
ملـی را کاهـش داد .بـه گونـه ای کـه اگر در سـال
 89هـر دالر  1100تومـان خرید و فروش می شـد
پس از گذشـت  12سـال اینک دالر بـه باالی 25
هـزار تومـان رسـیده اسـت کـه تقریبـاً  22برابر
شـده اسـت .تبعـات این تصمیـم غیرکارشناسـی
شـده و محفلـی موجـب افزایـش چنـد برابـری
ً
عملا  45هـزار تومـان
کاالهـای تولیـدی شـده و
دردی را دوا نمی کنـد.
مسـلماً تزریـق پـول در حجـم بـاال را اگـر ضربدر
تعـداد جمعیـت یارانه بگیر کنیم رقـم قابل توجهی
می شـود کـه دولـت می بایسـت پرداخـت کنـد .و
چـون دولـت قـادر بـه تامیـن ایـن مبلـغ نبـود با
افزایـش نـرخ دالر و فـروش آن در بـازار باعـث
افزایـش بیشـتر دالر گردیـد.
بـه لحـاظ اقتصـادی بـه هـر میـزان نقدینگـی در
بـازار تزریق شـود بیشـتر از آن تـورم ایجاد می-
کند .در سـال  1355که در جوادیه تهران مشـغول
تدریـس بـودم دولـت هویدا اعلام کرد یـک پایه
بـه حقوق معلمـان افزوده می شـود هنـوز پرداخت
نشـده بـود کـه مـرغ دو پایـه گرفـت و دو برابـر
گرانتـر عرضه شـد.
از همـان زمـان بـه ایـن تجربـه رسـیدیم کـه
پرداخـت یارانه هـا به صـورت مسـتقیم و انعکاس
آن در مطبوعـات و رسـانه ها موجب تورم بیشـتر و
افزایـش نـرخ کاالها می شـود.
وقتـی خانوارهـای روسـتایی بـاالی  7نفـر حداقل
ماهیانـه  315هـزار تومـان دریافت کردنـد انگیزه
کار و تلاش بیشـتر سرپرسـتان خانواده ها کاهش
یافت و چشـم بـه همین مختصر گشـوده شـد.
مضافـاً اینکه اگـر هـدف یارانه های نقـدی جبران
افزایـش نـرخ حامل هـای انـرژی بود چه بسـا در
آنجـا هزینـه نمی شـد و صـرف نیازهایی می شـد
کـه هدفمنـدی یارانه هـا را زیر سـئوال می برد.
دولـت بـرای تأمین نقدینگـی نیز الزامـاً به فروش
دالر بسـنده کـرد و مـدام نـرخ دالر را افزایش داد
بـه ایـن معنـی که دولـت خـود نقض غـرض کرد
و موجـب افزایـش نـرخ دالر و کاهـش ارزش پول
ملی شـد.
هم اینـک نیـز به هـر میزان کـه یارانه هـای نقدی
افزایـش پیـدا کننـد تـورم چنـد برابر می شـود و
ارزش پولـی ملـی هم به تبـع آن کاهـش می یابد.
در گذشـته قبـل از انقلاب دولـت هـم بـرای
اقالمی ماننـد قنـد ،شـکر ،چـای ،نـان و بعضـاً
گوشـت یارانـه پرداخت می کـرد اما نـه به صورت
مسـتقیم بـه افـراد بلکـه یارانه هـا نقدی نبـود لذا
گرانـی چنـدان احسـاس نمی شـد.
چـه ضـرورت دارد کـه وقتـی می دانیـم پرداخـت
یارانه هـای نقـدی موجـب تـورم بیشـتر و نهایتـاً
گرانـی سرسـام آور کاالها و مواد خوراکی می شـود
آن را بـه صـورت نقـدی پرداخـت کنیـم؟ بـه نظر
می رسـد سـنگ بنـای اولیـن پرداخـت یارانه های
نقـدی بیشـتر جنبـه تبلیغاتـی و سیاسـی داشـت
بـه گونه ای کـه نامزدهـای انتخاباتی برای پسـت
ریاسـت جمهوری بـدون مطالعات کارشناسـانه به
مردم وعده چنـد برابری یارانه هـا می دادند و پس
از آنکـه دوران تبلیغـات انتخاباتـی تمـام می شـد
هیـچ خبری نمی شـد جـز آنکـه اعتمـاد عمومی را
نسـبت بـه عملکرد دولـت کاهش مـی داد.
وقتـی در سـال  1357جمعیـت ایران حدود سـی
میلیـون نفـر بـوده و ظـرف مـدت  40سـال بعد از
انقلاب اسلامی به سـه برابـر افزایـش می یابـد
نیازهـای آموزشـی ،بهداشـتی ،اقتصـادی و نهایتاً
خوراکـی افزایـش یافـت به نحـوی که اگـر دولت
قـادر به تأمیـن این نیازها نباشـد افزایش بیشـتر
جمعیت بـار سـنگینی را بر دوش دولـت می گذارد
کـه به هیـچ وجـه قابـل توجیـه نیسـت آن هم در
شـرایط تحریم هـای کمرشـکن اقتصـادی کـه به
مـردم ایـران تحمیل شـده اسـت.
نتیجـه بحـث اینکـه پرداخـت یارانه ها بـه صورت
غیرمسـتقیم و بـدون تبلیغـات رسـانه ای در
افزایـش نـرخ کاالها تأثیرگـذاری کمتـری دارد تا
به صـورت مسـتقیم.
اگـر از یـک اقتصـاددان بی غـرض کـه منافعی در
تأثیـر قضاوت خود ندارد سـئوال شـود چـه کنیم؟
پاسـخ می دهـد لطفـا یارانـه مسـتقیم پرداخـت
نکنیـد زیـرا موجـب تـورم و افزایـش نقدینگـی
بیشـتر می شود!
چـرا علی رغـم اینکـه نتیجـه مثبتـی از پرداخـت
یارانه مسـتقیم بـه افـراد نگرفته ایم بازهـم اصرار
اد امه د  ر ستون روبرو
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از کارگران :

همه کمک کنند برنامههای اقتصادی دولت به نتیجه برسد
رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در دیـدار جمعـی
از کارگـران بـا اعلام اینکـه دولـت برنامههـای
اقتصـادی مهمـی در پیـش دارد ،تاکیـد کردنـد
کـه همـه کمـک کننـد تـا ایـن برنامههـا بـه نتیجه
دسـت یابـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،حضـرت آیـت اللـه خامنـهای
رهبـر معظـم انقلاب اسلامی صبح دیـروز
(دوشـنبه) در دیـدار جمعـی از کارگـران ،آنـان را
سـتون اصلـی خیمـه تولیـد خواندنـد و بـا اشـاره به
سـه موضـوع ِ
اصلـی «لـزوم افزایـش فرصتهـای
شـغلی»« ،تنظیـم عادالنـه رابطه کار و سـرمایه» و
«تأمیـن امنیـت شـغلی» کارگـران گفتنـد :واردات
بیرویـه خنجری به قلـب «تولید ملی» و «اشـتغال
کارگـران» اسـت ،بنابرایـن بایـد بهصـورت جدی از
آن جلوگیـری شـود و در داخـل نیـز ضمـن تولیـد
محصـوالت بـا کیفیـت ،مـردم و دسـتگاههای
دولتـی ّ
مقیـد بـه خریـد تولیـدات داخلـی باشـند.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای همچنیـن بـا اشـاره
بـه برنامههـای مهـم دولـت در زمینـه مسـائل
اقتصـادی تأکیـد کردنـد :همـه قوا و دسـتگاهها و
مـردم بـه دولـت کمـک کننـد.
رهبـر انقلاب هـدف از دیـدار بـا کارگـران را
قدرشناسـی و تشـکر از آنـان و تأکیـد بـر ارزش
ِ
نفـس کار برشـمردند و بـا اشـاره بـه نگاه اسلام به

«کارگـر» و موضـوع «کار» گفتنـد :برخلاف نـگاه
شـعاری
اسـتثماری نظـام سـرمایهداری و نـگاه
ِ
ِ ِ
نظـام فروپاشـیده کمونیسـتی ،نـگاه اسلام بـه
کارگـر ،قدرشناسـانه و ارزشمدارانـه اسـت و بـر
همیـن اسـاس اسـت کـه پیامبـر اسلام(ص) بـر
دسـتان کارگـر بوسـه میزننـد.
ایشـان بـا تأکیـد بـر لـزوم فرهنگسـازی در
جامعـه دربـاره «ارزش کار» ،مسـئوالن مربـوط

را بـه اهمیـت دادن بـه موضـوع بسـیار حیاتـی
مهارتافزایـی در کارگـران توصیـه کردنـد.
رهبـر انقلاب بـا اشـاره بـه انگیزههـای ّملـی
و درخشـان کارگـران در عرصههـای نظامـی،
اقتصـادی و سیاسـی ،گفتنـد :نمونـه بـارز عرصـه
نظامـی ،تقدیـم  ۱۴هـزار شـهید کارگـر در دوران
دفـاع مقـدس اسـت و اگـر بـار دیگـر نیـز مسـئله
قطعـا جـزو
نظامی پیـش بیایـد ،جامعـه کارگـری
ً
صفـوف مقـدم خواهـد بـود.
ایشـان درخصـوص انگیزههـای ملـی کارگـران در
عرصـه اقتصـادی افزودنـد :یکـی از سیاسـتهای
اصلـی اسـتکبار از ابتـدای پیـروزی انقلاب
اسلامی از کار انداختـن تولیـد کشـور بـود کـه در
سـالهای اخیـر و تشـدید تحریمهـا ،ایـن هـدف
کامال روشـن شـده اسـت اما کارگران با ایسـتادگی
ً
خـود مانـع از تحقـق ایـن هـدف شـدند و در ایـن
عرصـه سـتون اصلـی خیمـه تولیـد بودنـد.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای با اشـاره بـه تحریکات
کارگـری کـه از ابتـدای پیـروزی انقلاب وجـود

داشـته اسـت ،خاطرنشـان کردنـد :هـدف از ایـن
تحریـکات ،تبدیـل جامعـه کارگری به تابلو و نشـانه
اعتراضـات مردمی بـود امـا کارگـران در عرصـه
سیاسـی نیـز بینـی تحریککننـدگان را بـه خـاک
مالیدنـد و همـواره در کنـار نظـام و انقلاب بـوده و
هسـتند.
ایشـان افزودنـد :البتـه در مـواردی همچـون
واگذاریهـای نادرسـت کارخانههـا ،اعتـراض
کارگـران بهحـق بـوده اسـت امـا در همیـن مـوارد
نیـز کارگـران مـرز خـود را بـا دشـمنان مشـخص
کردهانـد کـه ایـن موضـوع بسـیار مهمی اسـت و
بایـد از ایـن مجموعـه آگاه ،بـا بصیـرت و ّ
متعهـد
عمیقـا تشـکر کـرد.
ً
رهبـر انقلاب بـا اشـاره بـه مشـکالت جامعـه
کارگـری ابـراز امیـدواری کردنـد کـه با سیاسـتهای
دولـت جدیـد ،ایـن مشـکالت بـه تدریـج برطـرف
شـود.
حضـرت آیتاللـه خامنهای «افزایـش فرصتهای
شـغلی»« ،تنظیـم عادالنـه رابطه کار و سـرمایه» و

«تأمیـن امنیـت شـغلی» کارگـران را سـه موضـوع
اساسـی در مسـائل کارگـری برشـمردند و گفتنـد:
مسـئوالن بایـد تلاش کنند تـا فرصتهای شـغلی
را افزایـش دهنـد و ایـن موضـوع با سـرمایهگذاری
بخـش خصوصـی و مدیریـت صحیـح دولـت در
هدایـت سـرمایهها بـه سـمت ظرفیتهـا و احیـای
فرصتهـای شـغلی ،امکانپذیـر اسـت.
ایشـان تأکیـد کردند :یکـی از مواردی کـه میتواند
فرصتهـای شـغلی را احیـاء و مشـکل بیـکاری
دانشآموختـگان را برطـرف کنـد ،افزایـش
شـرکتهای دانـش بنیـان اسـت البتـه ایـن
شـرکتها بایـد به معنـی واقعـی کلمـه دانشبنیان
باشـند کـه در ایـن صـورت میتـوان اشـتغال را
افزایـش داد.
حضـرت آیتاللـه خامنـهای ،کارگـر و کارآفریـن
را دو بـال پـرواز و دو نیـاز قطعـی دانسـتند و
گفتنـد :تنظیـم عادالنـه رابطـه کار و سـرمایه و یـا
رابطـه کارگـر و کارآفریـن ،نیازمنـد فکـر ،تدبیـر،
مجاهـدت ،شـکیبایی و نرفتـن بـه سـمت کارهای
نسـنجیده اسـت.
«امنیـت شـغلی کارگـران» نکتـه دیگـری بـود کـه
رهبـر انقلاب دربـاره آن گفتند :مـواردی همچون
قراردادهـای موقـت کار کـه موجـب ناامنی شـغلی
اسـت ،بهگونـهای اصلاح شـود کـه بـر اسـاس
قانونـی عادالنـه ،هم کارگران آسـودهخاطر باشـند
هـم کارآفرینـان قـادر بـه برقـراری انضبـاط در
محیـط کار.
ایشـان ،ناامنـی شـغلی را منحصـر در مسـئله
قراردادهـای کار ندانسـتند و افزودنـد :بـا ضربـه
خـوردن تولیـد ملی ،کار و اشـتغال کارگـر نیز ضربه
میخـورد و علـت تأکیدهـای مکرر بر تقویـت تولید
ملـی همیـن مسـئله اسـت.

دستور محسنی اژهای درباره کارگران و معلمانی که پرونده دار شدند
رئیـس قـوه قضائیـه از مسـئوالن ذیربـط قضایـی
خواسـت چنانچـه طـی ماههـا و هفتههـای اخیـر
بـرای افـرادی از دو قشـر زحمتکـش معلمـان و
کارگـران در اثـر "غفلـت" آنهـا ،پرونـده قضایـی
تشـکیل شـده ،نهایـت مسـاعدت را به عمـل آورند
و در مقابـل ،چنانچـه "عناصری وابسـته به بیگانه"
در صفـوف معلمـان و کارگـران رخنـه کردهانـد
و بـرای ضربـه زدن و ایجـاد آشـوب و اخلال در
نظـم و امنیت مـردم برنامه دارند ،اقدامـات قانونی
مقتضـی را در قبـال آنهـا بـه عمـل آورنـد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از مرکـز رسـانه قـوه
قضائیـه ،حجتاالسلام والمسـلمین محسـنی
اژهای امـروز (دوشـنبه  ۱۹اردیبهشـت) در جریـان
جلسـه شـورای عالـی قـوه قضائیـه بـا اشـاره بـه
پشـت سـر گذاشـتن مـاه رمضـان و بهرهمنـدی
مؤمنیـن از فیوضـات بیکـران ایـن مـاه مبـارک و
همچنیـن حضـور باشـکوه مـردم ایـران اسلامی و
سـایر نقـاط جهـان در راهپیمایـی روز قـدس در

حمایـت از مـردم مظلـوم فلسـطین ،اظهـار کـرد:
راهپیمایـی امسـال روز قـدس در حمایـت از
ملـت مظلـوم فلسـطین و انزجـار از رژیـم غاصـب
صهیونیسـتی معنـای خاصـی داشـت و روز قـدس
امسـال ،موضـوع فلسـطین را زندهتـر کـرد.

رئیـس دسـتگاه قضـا در ادامـه بـا اشـاره بـه
دسـتوری کـه پیـش از مـاه رمضـان بـرای حضـور
مقامـات ومسـئوالن قضایـی در مسـاجد جهـت
ارتبـاط گیـری بیشـتر و وثیقتـر بـا مـردم صـادر
کـرده بـود ،گفـت :در مـاه مبـارک رمضان امسـال

تمامی مقامـات و مسـئوالن عالـی قضایـی و تعـداد
کثیـری از مدیـران سـطوح مختلـف دسـتگاه قضـا
در مسـاجد نقـاط مختلـف کشـور حاضر شـدند و از
نزدیـک در جریـان مسـائل و مشـکالت مـردم قرار
گرفتنـد و دسـتورات قانونـی را صـادر و اقدامـات
مقتضـی را انجـام دادنـد.
«فقـط در مسـاجد تهـران در مـاه مبـارک رمضـان،
 ۱۵۶دیـدار مردمـی از سـوی مقامـات و مدیـران
دسـتگاه قضایـی ترتیـب داده شـد و برخـی از
مسـئوالن عالـی قضایـی بیـش از  ۱۰مرتبـه در
مسـاجد حضـور یافتنـد» ،این آماری بـود که رئیس
قـوه قضائیـه در جریان جلسـه امروز شـورای عالی
قـوه قضائیـه مطرح کـرد؛ امـری که بیانگـر تحقق
دسـتور قاضیالقضـات در بـاب تبدیـل مسـاجد
بـه پایگاهـی بـرای مالقاتهـای بیواسـطه و
مسـتقیم مسـئوالن قضایـی بـا مـردم و شـنیدن
مشـکالت و پیگیری مسـائل مطرح شـده از جانب
آنهاسـت.

وزیر علوم:

دانشجویان حرمت حضور در دانشگاه را حفظ کنند
وزیـر علـوم بـا تأکیـد بـر اینکـه آییننامههـای
حوزههـای مختلـف اعـم از پوششـی و فرهنگـی
باید در دانشـگاهها برای دانشـجو تبیین شـده و در
مـورد آنهـا آموزشهایـی ارائـه شـود ،گفت:حضور
در دانشـگاه ،کالس و محضـر اسـاتید حرمت دارد
و دانشـجویان بایـد آن را حفـظ کننـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،دکتـر محمدعلـی زلفـیگل در
حاشـیه نهمین جشـنواره آموزشـی دانشـگاه تهران
در جمـع خبرنگاران در پاسـخ به این پرسـش که آیا
محدودیتهـا یـا آییـن نامههـای جدیـدی در حوزه
پوشـش و رفـت و آمد در دانشـگاهها مصوب شـده
اسـت یـا نـه؟ نیز تأکیـد کـرد :هیـچ محدودیتی در
ایـن زمینـه اعمـال نشـده اسـت؛ البتـه ضرورتـی
بـرای طـرح ایـن سـؤاالت وجـود نـدارد چـرا کـه
جامعـه دانشـگاهی مـا فرهیختهتـر از ایـن هسـتند
کـه نیاز باشـد با قـوه قهریه بـا دانشـجویان برخورد

کنیـم چرا که آنها خودشـان الگویی بـرای جامعه
هسـتند و میداننـد کـه حضـور در دانشـگاهها،
کالس و محضـر اسـتاد شـرایط و حرمـت خاصـی

دارد و بایـد آن را رعایـت کننـد.
وی تأکیـد کـرد :اینکـه مـا بخواهیـم بـا قـوه
قهریـه در حـوزه پوشـش دانشـجویان اسـتفاده

کنیـم در شـأن آنهـا نیسـت اگرچـه در تبییـن
و اطالعرسـانی آییننامههـای جدیـد اعـم از
آموزشـی ،فرهنگـی و پوششـی بایـد آموزشهایـی
صـورت بگیـرد بـا توجـه بـه اینکـه دانشـجویان دو
سـال هـم در دانشـگاهها حضـور نداشـتند بایـد
در جریـان آن قـرار بگیرنـد و ایـن نـوع آموزشهـا
همیشـه وجـود داشـته و همچنـان ادامـه دارد.
دکتـر زلفـیگل در ادامـه در خصـوص پرداخـت
حقـوق اعضـای هیـأت علمی براسـاس میـزان
تلاش آنهـا نیـز گفت:هـر میزانـی کـه تلاش
اسـتاد بیشـتر باشـد بـه همـان انـدازه نیـز حقـوق
دریافـت خواهنـد کـرد کـه ایـن تالشهـا از طریق
ارتقـای در حوزههـای علمـی ،آموزشـی ،فنـاوری،
فرهنگـی و مدیریتـی مـورد سـنجش قـرار میگیرد
و دانشـگاهها براسـاس شـیوهنامهای که ما ارسـال
کردیـم ایـن سـنجش را انجـام میدهنـد.

پورابراهیمی:

کارت اعتباری کاالهای اساسی شبیه کارت سوخت است
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسلامی تغییر
تخصیـص یارانـه را امـری ضـروری خوانـد و گفـت که در مـدل جدید
اختصـاص ارز ترجیحـی بـه مصرفکننـده ،کارت اعتبـاری همچـون
مـدل سـوخت پیشبینـی میشـود.
محمدرضـا پورابراهیمـی در گفتوگـو با ایسـنا ،در توضیح لـزوم تغییر
نظـام پرداخـت یارانـه گفـت :شـکی نیسـت کـه بایـد روش تخصیص
یارانـه تغییـر پیـدا کنـد چـون بخـش عمـدهای از مصـرف کشـور بـه
دلیـل عـدم مدیریـت و نظـارت در حـوزه تصمیمگیـری تبدیـل بـه
مصـرف غیرواقعـی شـده اسـت .در حـال حاضـر متوسـط مصـرف
دهکهـای کـم درآمـد پاییـن آمـده و در عیـن حـال میـزان مصـرف
کل واردات افزایـش یافتـه اسـت .فـرض کنیـد در سـالهای قبـل

بـه  ۸میلیـون تـن گنـدم نیـاز داشـتیم امـا اکنـون ایـن میـزان بـه ۱۲
میلیـون تـن رسـیده اسـت ایـن یعنـی گندم بـا نـرخ ارز ترجیحـی وارد
میشـود امـا معلـوم نیسـت کجـا مصـرف شـده و بـه صـورت واقعـی
مصـرف نمیشـود.
وی ادامـه داد :ایـن وضعیـت دربـاره گوشـت ،مـرغ و نهادههـای
دامی هـم وجـود دارد ،سـرانه مصـرف در کشـور پاییـن آمـده امـا
تخصیـص ارز بـه واردات کاال زیـاد شـده حال اینکه متوسـط مصرف
در دهکهـا پاییـن آمـده اسـت این بـه معنـای قاچاق اسـت و اینکه
کاال در جـای خـود مصـرف نمیشـود پـس شـکی نیسـت کـه بایـد
نظـام پرداخـت یارانـه تغییـر کنـد امـا در این بیـن موضـوع مهم روش
اجراسـت کـه بایـد دولـت آن را تعییـن کنـد.
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اسرائیل تیم ویژه برای ترور
رهبران حماس در خارج
تشکیل میدهد
یـک روزنامـه انگلیسـی در گزارشـی نوشـت ،دولـت رژیـم اشـغالگر به
همپیمانـان خـود اعلام کـرده کـه بـرای اعـزام تیمهایـی بـرای تـرور
رهبـران جنبـش حمـاس در خـارج آمـاده میشـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،روزنامـه تایمـز چـاپ انگلیس نوشـت ،دولـت رژیم
اشـغالگر بـه همپیمانـان خـود اعلام کـرده در راسـتای انتقامگیری از
عملیاتهـای دو مـاه گذشـته فلسـطینیها ،بـرای اعـزام تیمهایـی
بـرای تـرور رهبـران جنبـش حمـاس در خـارج آمـاده میشـود.این
روزنامـه در ادامـه نوشـت کـه احتمـاال حمـاس از طـرف دسـتگاههای
اطالعاتـی در خاورمیانـه و اروپـا هشـدارهایی دربـاره حملات
قریبالوقـوع دریافـت کـرده اسـت.
روزنامـه تایمـز در گـزارش خـود بـه نقـل از برخـی منابـع اطالعاتـی
نوشـت ،اسـرائیل در تلاش اسـت پـس از یـک سـال از توقـف جنـگ
علیـه غـزه کـه بـا میانجیگـری مصر محقـق شـد و آخریـن دور جنگ
در غـزه در مـه  ۲۰۲۱پایـان یافـت ،پیـام آشـکاری بدهـد.
ایـن روزنامـه در پایـان بـر اسـاس نظـرات برخـی تحلیلگـران ،احتمال
اینکـه ارتـش رژیم اشـغالگر صهیونیسـتی به تـرور رهبـران حماس در
داخـل اقـدام کنـد ،بعیـد دانسـت و در ادامـه نوشـت ،چـرا کـه چنیـن
اقدامی میتوانـد موجـب روشـن شـدن آتـش جنگـی مشـابه سـال
گذشـته میلادی شـود و احتمـاال ترورهـا در دیگـر کشـورهای منطقه
هماننـد لبنـان و یـا قطـر کـه اعضـای ارشـد حمـاس در آنجـا زندگی و
کار میکننـد ،انجـام خواهنـد شـد.

حمله به سفیر روسیه
در لهستان
هنگامی کـه سـفیر روسـیه در لهسـتان میخواسـت در قبرسـتان
سـربازان شـوروی در ورشـو گل بگذارد ،بـا رنگ قرمز مـورد حمله قرار
گرفـت .بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری اسـپوتنیک ،صبـح
دیروز (دوشـنبه) سـرگئی آندریف ،سـفیر روسـیه در لهسـتان به همراه
همسـرش و چند دیپلمات روسـیه به قبرسـتان یادبود سـربازان روسـی
در ورشـو رفتـه بـود.او کـه بـرای ادای احترام به سـربازان کشـته شـده
ارتـش سـرخ در جنـگ جهانـی دوم بـه آنجـا رفتـه بـود ،بـا مخالفـان
جنـگ اوکرایـن مواجـه شـد کـه از قبـل در آنجـا تجمـع کـرده بودنـد تا
مانـع حضـور او شـوند .آنهـا شـعارهایی سـر داده و بـه سـمت سـفیر
روسـیه و همراهـان او رنـگ قرمـز پاشـیدند .بـه گـزارش واشـنگتن
پسـت ،معترضـان پرچمهـای اوکرایـن را در دسـت داشـته و فریـاد
«فاشیسـت» سـر دادنـد .برخـی از آنـان نیـز به نشـانه قربانیـان جنگ
اوکرایـن ،پارچـهای سـفید بـر تـن داشـتند کـه روی آن رنـگ قرمـز
ریختـه شـده بود.
آندریـف پـس از ایـن حملـه ،بـدون آنکـه بتوانـد دسـته گلـی در ایـن
قبرسـتان قـرار دهـد ،بـه کمـک پلیـس محلـی صحنـه را تـرک کـرد.

شولتس:

اجازه نمیدهیم ناتو یک طرف
جنگ اوکراین باشد
صدراعظـم آلمـان در سـخنانی حمایـت کشـورش از اوکرایـن را اعالم
ولـی در عیـن حـال تاکیـد کـرد کـه ناتـو یـک طـرف درگیـری نخواهـد
بـود .به گزارش ایسـنا ،به نقـل از العربیه ،اوالف شـولتس،صدر اعظم
آلمـان روز یکشـنبه در یـک سـخنرانی تلویزیونـی از سیاسـتی کـه از
زمـان آغـاز حملـه روسـیه به همسـایه غربی اتخـاذ کرده دفـاع و تاکید
کـرد کـه "هـر کاری" را از او خواسـته میشـود ،انجام نخواهـد داد.وی
در یـک سـخنرانی تلویزیونـی نادر در سـالگرد پایان جنـگ جهانی دوم
گفـت" :مـا هـر کاری کـه از ما خواسـته شـود انجـام نمیدهیم.این به
معنـای محافظـت از کشـور و متحدانمـان در برابـر خطرات اسـت".
وی توضیـح داد" :مـا هیـچ تصمیمی نخواهیـم گرفت که ناتـو را درگیر
جنـگ کنـد .تصمیـم مـن تزلـزل ناپذیر اسـت .نبایـد جنـگ جهانی به
ویـژه بیـن قدرت هـای هسـته ای رخ دهد".
مخالفـان شـولتس او را بـه تأخیـر در نشـان دادن چـراغ سـبز بـرای
ارسـال تسـلیحات سـنگین بـه اوکرایـن متهـم میکنند،گرچـه در
نهایـت ،در  26آوریـل ،آلمـان بـا تامیـن تانک هـای لئوپارد بـه اوکراین
موافقـت کرد.رویکـرد برلیـن مـورد انتقـاد مقامـات اوکراینـی نیـز بـه
دلیـل امتنـاع از تحریـم گاز روسـیه بـه دلیـل وابسـتگی شـدیدش بـه
آن ،اسـت.
اد  امه از ستون روبرو

داریـم یارانه هـا را نقـدی پرداخـت کنیم و سـطح
توقعـات جمعیـت یارانـه بگیـر را افزایـش دهیم.
شـعار آقـای احمـدی نـژاد کـه گفـت پـول نفـت
را بـه سـفره مـردم مـی آورم چنـان نتیجـه عکس
داد کـه نـه فقـط پول نفـت به سـفره مـردم آورده
نشـد بلکـه هرآنچه هم در آن سـفره بود برداشـت
شـد .فقیـر فقیرتـر و شـکاف طبقاتی عمیقتر شـد
و حاصـل آن ایـن شـد کـه مردم بـه ایـن واقعیت
پـی ببرند که مـا دانش اقتصـادی نداریم و بیشـتر
احساسـی و غیـر واقـع بینانـه عمـل می کنیـم ،
آسـیب هایی کـه از ایـن رهگذر بـه اقتصاد کشـور
وارد شـد کم نیسـت بـه گونـه ای که قـدرت مانور
اقتصـادی را از دولـت گرفتـه و سـطح توقعـات را
بـاال بـرده اسـت .کاهش تورم تناسـب مسـتقیمی
دارد بـا کاهـش نـرخ نیازمندی هـای عمومـی .مـا
بایـد بـه نسـبت امکاناتـی کـه ایجـاد کرده ایم و
طـرح توسـعه ملـی را در روسـتا ها بـه خصـوص
و در شهرسـتان ها عملـی کرده ایـم بدانیـم کـه
نیازهـای جدیـدی را رقـم زده ایـم .اگـر  50سـال
قبل در بسـیاری از خانه های سـاخته شـده قدیمی
حمـام خانگـی نبـوده و مـردم بـه حمام هـای
عمومـی می رفتنـد و امـروز برعکـس در تمامـی
خانه هـا حمـام شـخصی اسـت مصـرف حامل های
انـرژی ازجملـه آب  ،بـرق  ،گاز را افزایش داده ایم
و جاده هـای آسفالت شـده همـوار موجـب افزایش
رفـت و آمـد و حمل و نقل بیشـتری گردیده اسـت،
آیـا بـه ایـن موضـوع اندیشـیده ایم کـه در تأمین
نیازهـای عمومـی تلاش کنیم؟
امیـد اسـت با توجه بـه اقدامات مثبت انجام شـده
در طـرح توسـعه ملـی  ،بـرای جبـران هزینه های
ناشـی از آن واقـع بینانه تر عمـل کنیم.
والسالم

فارس

سه شنبه  20اردیبهشت  8 1401شوال 1443

دانش آموزان جان دادند  ،مسووالن حال ندادند!
دبیرســتان عشایری شهید بهشتی با  92دانش آموز شهید دوران دفاع مقدس 850 ،
رزمنده  75 ،جانباز و  22آزاده  ،بی تردید از افتخارات ...

فردا برگزار می شود؛

شیراز میزبان یادواره شهدای دانش آموزی و فرهنگیان کشور
احمد  رضا سهرابی

May 10, 2022

سال بیست و هفتم شماره 7472

یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

پرهیزی از بیان ناکامیها نداریم
یسنا :معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس تاکید کرد :از بیان ناکامیها
پرهیزی نداریم ،زیرا کسی که به عمد خود را در مسیر خیانت و ...

دادگاه مدیران سابق شرکت عمران صدرا به زودی برگزار می شود
رئیس کل دادگســتری استان فارس اعالم کرد :کیفرخواست متهمین پرونده فساد
مالی مسئوالن سابق شرکت عمران صدرا در دادسرای جنایی و ...

دانش آموزان جان دادند  ،مسووالن حال ندادند!

 2هـزار شـهید از  10هـزار شـهید جامعـه عشـایری کشـور .این ،سـهم جامعه
عشـایری اسـتان فـارس از  8سـال دوران پرافتخـار دفـاع مقدس اسـت.
حـال در همیـن رهگـذر ،فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه عشـایر فارس
از برگـزاری یـادواره شـهدای دانش-آمـوزی و فرهنگیان کشـور در شـیراز خبر
داد و گفـت :ایـن همایـش ،سـاعت  10صبـح چهارشـنبه [فـردا] بـا حضـور
خانواده هـای شـهدای عشـایری از اسـتان های فـارس ،خوزسـتان ،کرمـان،
چهارمحـل بختیـاری ،لرسـتان و کهکیلویـه و بویراحمـد و با سـخنرانی سـردار
غالمرضـا سـلیمانی فرمانـده بسـیج کشـور ،در حـرم مطهـر شـاهچراغ(ع)
برگـزار شد.سـرهنگ پاسـدار سـید محمـد شـکوهی افـزود :مراسـم یـاد شـده ،یکـی از دو مراسـم پیـش کنگـره
بـزرگ  10هـزار شـهید جامعـه عشـایری کشـور می باشـد کـه در آینـده و در شـهرکرد برگـزار خواهـد شـد.
او همچنیـن یـادآور شـد :از  2هـزار شـهید جامعـه عشـایری فـارس ،حـدود  340شـهید دانش آموز و  70شـهید
فرهنگـی بودند.فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه عشـایر اسـتان فـارس در همیـن رهگـذر ،از دبیرسـتان
عشـایری شـهید بهشـتی شـیراز با  92شـهید 850 ،رزمنده 75 ،جانباز و  22آزاده به عنوان دبیرسـتان شـاخص
و نمونـه در کشـور یـاد کـرد و گفـت :وجـود چنیـن دبیرسـتان ،افتخـار جامعه عشـایری اسـت.
شـکوهی ،رزمایـش کمک هـای مؤمنانـه و اهـدای حـدود  4هـزار بسـته کمـک معیشـتی بیـن خانواده هـای
نیازمنـد جامعـه عشـایری را از برنامه هـای جنبـی یـادواره شـیراز اعلام کـرد.
شـایان ذکـر اسـت انتخـاب سـردار شـهید حسـین فرصـت از ایـل بهارلـو داراب به عنوان شـهید شـاخص جامعه
عشـایری کشـور در سـال  1401از دیگـر افتخـارات عشـایر فارس اسـت.

نُهمین روز متوالی بدون فوتی کرونا در فارس ثبت شد
ایرنا:روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانی شـیراز روز دوشـنبه اعالم کـرد :در ۲۴
سـاعت گذشـته مـورد جدیـد فوتـی کوویـد ۱۹در فارس ثبت نشـده و مجمـوع جانباختگان ناشـی از کرونـا در این
اسـتان ،از ابتـدای شـیوع بیمـاری تاکنون ،هشـت هزار و  ۳۵نفر اسـت.
در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت :از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری تاکنـون ،دو میلیـون و  ۱۳۹هـزار و  ۷۹تسـت
تشـخیصی مولکولی و تسـت سـریع در آزمایشـگاه های اسـتان تهیه شـده که با بررسـی نمونه های انجام شـده،
 ۶۲۷هـزار و  ۸۹۷بیمـار مثبـت شناسـایی شـده اسـت.
از مجمـوع تسـت های انجـام شـده از ابتـدای شـیوع تاکنـون ،یک میلیـون و  ۷۵۴هزار و  ۳۵تسـت تشـخیصی
مولکولـی بـوده کـه  ۵۱۷هـزار و  ۴۳۱مـورد بیمـار مثبت قطعی شناسـایی شـده ،همچنیـن از ابتـدای آغاز طرح
شـهید حاج «قاسـم سـلیمانی» تاکنون  ۳۸۵هزار و  ۴۴مورد تسـت سـریع انجام شـده و  ۱۱۰هزار و  ۴۶۶بیمار
مثبـت شناسـایی شـده اسـت.این اطالعیـه میافزایـد :بـا بسـتری  ۳۰بیمـار جدید طی  ۲۴سـاعت گذشـته ،هم
اکنـون  ۱۲۴بیمـار مثبت و مشـکوک دارای عالیم در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری هسـتند کـه از این تعداد،
 ۱۸بیمـار بـه دلیل وخامت شـرایط جسـمی ،در بخش هـای  ،ICUمراقبت هـای ویژه درمانـی دریافت می کنند.
روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز اعلام کـرد :از ابتـدای شـیوع ایـن
بیمـاری تاکنـون  ۶۱۹هـزار و  ۵۵۰هـم اسـتانی مبتلا بـه کوویـد ۱۹بهبـود یافتـه کـه از بیمارسـتان ها ترخیـص
شـده و یـا از ایزولـه خانگـی خـارج شـده اند.
بـر اسـاس ایـن اطالعیـه ،در حـال حاضـر مجمـوع تعـداد ُدز تزریـق شـده واکسـن کرونـا در شهرسـتان های
زیرمجموعـه دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانی شـیراز با احتسـاب سـه ُدز ،به هشـت میلیون
و  ۶۶هـزار و ُ ۴۷۵دز رسـیده کـه از ایـن تعـداد سـه میلیون و  ۴۱۴هـزار و ُ ۳۷۳دز نوبت اول ،سـه میلیون و ۱۱۸
هـزار و ُ ۲۳۲دز نوبـت دوم و یـک میلیـون و  ۵۳۳هـزار و ُ ۸۷۰دز نوبـت سـوم واکسـن بـوده اسـت.

پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛
سخنران رتبه نخست پرتودرمانی سرطان در کنگره  AOCMPشد
عصرمردم:
معـاون تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانی شـیراز ،از برگزیده شـدن دکتر
«محمـد امیـن مصلح شـیرازی» پژوهشـگر دانشـگاه به عنوان سـخنران رتبه نخسـت کنگـره معتبر بیـن المللی
فیزیـک پزشـکی آسیا-اقیانوسـیه ( )AOCMPبا موضـوع پرتودرمانی سـرطان ،خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومی معاونـت تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی
شـیراز ،دکتـر «مهتـاب معمارپـور» بـا اعلام ایـن خبـر گفـت :ایـن موفقیـت در پـی ارایـه شـفاهی مقالـه دکتـر
«مصلـح شـیرازی» در خصـوص نتایـج یک طـرح تحقیقاتی مرکـز تحقیقات حفاظـت در برابر پرتوهای یونسـاز و
غیریونسـاز ایـن دانشـگاه بـه دسـت آمد.
مجـری ایـن طـرح پژوهشـی نیـز توضیـح داد :هدف از ایـن طرح پژوهشـی ،بهینه سـازی یک نـوع ژل دوزیمتر
ویـژه بـرای سـنجش دقیـق میـزان دوز پرتـو رسـیده بـه نقـاط گوناگون در یک حجم سـه بعـدی با شـکل دلخواه
است.
دکتـر «محمدامیـن مصلـح شـیرازی» با بیـان اینکه طـرح فناورانه برآمـده از این پژوهـش نیز در مرکـز تحقیقات
حفاظـت در برابـر پرتوهـای یونسـاز و غیریونسـاز در حـال اجـرا اسـت ،افـزود :هـدف از ایـن طـرح ،تولیـد و ارایه
ایـن دوزیمتـر بـه مراکـز تحقیقاتی و پرتوپزشـکی در ایران و کشـورهای دیگر اسـت که فنـاوری آن در جهان ،هم
اکنـون تنهـا در اختیـار دو مرکـز در آمریکای شـمالی و اروپا اسـت.
او بیـان کـرد :در کنگـره  ،AOCMPکـه بـا عنـوان « »Science for Radiation Medicineبرگـزار شـد،
نزدیـک به  ۲۰۰مقاله از سـوی پژوهشـگران کشـورهای گوناگـون جهان که دارای قدمت طوالنـی و برنامه های
پژوهشـی گسـترده در زمینه های فیزیک پزشـکی و پرتوها هسـتند و همچنین برخی اسـاتید پژوهشـگر ایرانی،
بـه صـورت حضـوری و مجازی ارایه شـد.
دکتـر «محمـد امیـن مصلـح شـیرازی» ،سـخنران رتبه نخسـت این کنگـره در زمینـه پرتودرمانی سـرطان ،عضو
هیـأت علمی گـروه رادیوآنکولـوژی ،رییـس مرکـز تحقیقـات حفاظـت در برابـر پرتوهـای یونسـاز و غیریونسـاز
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز و رییـس انجمـن علمی فیزیـک پزشـکی ایـران اسـت.

دعوت رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
برای مشارکت فعاالن اجتماعی در توسعه سالمت استان
عصرمردم:
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی شـیراز با اشـاره گسـتردگی ابعاد سلامت و وابسـتگی
آن بـه مولفه هـای گوناگـون ،بـر اهمیـت مشـارکت اقشـار مختلـف جامعه در توسـعه امـر سلامت عمومی تاکید
کرد.
دکتر «سـید وحید حسـینی» ضمن گرامیداشـت هفته ملی سلامت که امسـال با شـعار «سلامت ما ،سلامت
سـیاره مـا» برگـزار می شـود ،گفـت :توسـعه دانـش و آگاهـی در سـطح دنیـا ،اکنـون همـگان را بـه ایـن بـاور
عمومی سـوق داده کـه دسـتیابی بـه امـر سلامت ،تنها بـا مشـارکت همگانی و احسـاس مسـوولیت تمامی ما در
برابـر ایـن امـر محقـق می شـود و انتخـاب شـعار امسـال هفتـه ملـی سلامت نیـز رویکـردی آگاهانـه نسـبت به
ایـن ضرورت اسـت.
او بـا بیـان اینکـه در شـعار امسـال هفتـه ملـی سلامت ،اهمیـت نقـش مسـووالن ،مـردم و سـازمان های مردم
نهـاد ،مـورد توجـه جـدی قـرار گرفتـه اسـت ،افـزود :از زمینه هـای موفقیـت حـوزه سلامت فـارس در بسـیاری
عرصه هـا و بـه ویـژه عرصـه سلامت اسـتان ،وجـود روحیـه همدالنـه نسـبت به پیشـبرد بهتـر برنامه هاسـت که
در دوران کرونـا ،شـاهد اوج ایـن همراهـی و احسـاس مسـوولیت نسـبت بـه اهمیـت همـکاری در مبـارزه بـا این
همـه گیـری بودیم.
مسـوول ارشـد حـوزه سلامت فـارس بـا دعـوت از تمامی مسـووالن اسـتان ،سـازمان ها و نهادهـا ،فعـاالن
اجتماعـی و مـردم اسـتان بـرای ایفـای نقـش سـازنده در گسـترش اهـداف و برنامه هـای سلامت محـور ادامـه
داد :در حالـی کـه خوشـبختانه شـاهد ثمربخشـی تالش هـا و ایثارگری هـا در کاهش نسـبی آمار کرونا هسـتیم،
الزم اسـت دیگـر چالش هـای حـوزه سلامت بـا تمرکز بیشـتری مورد توجه قـرار گیرد کـه یکی از مهـم ترین این
مسـایل ،دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار ،از گـذرگاه تلاش برای سـیالمت سـیاره زمین اسـت.
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز ،تلاش آگاهانه تمامی مردم و مسـووالن برای سلامت فـارس را گامی به
سـوی سلامت سـیاره زمین برشـمرد و اظهار کرد :در همین راسـتا مسـووالن سلامت اسـتان و خانواده بزرگ
بهداشـت و درمـان فـارس ،تمامی تلاش خـود را بـه کار بسـته و هرگونـه همـکاری از سـوی افـراد تاثیرگـذار
اجتماعـی ،می توانـد بـه دسـتاوردی ارزنـده در ارتقـای سلامت جامعـه منجر شـود.
دکتـر سـید وحیـد حسـینی گفـت :در طی ماه هـای اخیر در کنـار پیگیـری برنامه های مقابلـه با کرونـا و مدیریت
ایـن بحـران ،تلاش مجموعه سلامت اسـتان بر این بـوده که با برنامه هـای نظارتی در سراسـر اسـتان ،رویکرد
جامعـی نسـبت بـه توانمندی هـا ،چالش هـا و اولویت های بهداشـتی و درمانی فـارس ایجاد شـود و معاونت های
هشـت گانـه دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز نیـز در حال حاضـر ،در حال پیـاده سـازی اقدامات پیش بینی شـده
بـرای ارتقـای امـر سلامت در اسـتان و افزایش رضایتمنـدی عمومی در این زمینه هسـتند.

احمد  رضا سهرابی

نکته اول و آخر )
دبیرسـتان عشـایری شـهید بهشـتی بـا  92دانـش آمـوز
شـهید دوران دفـاع مقـدس  850 ،رزمنـده  75 ،جانبـاز و
 22آزاده  ،بـی تردیـد از افتخـارات تکرارنشـدنی و مانـدگار
شـهر شـیراز و اسـتان فـارس اسـت .

نتیجه گیری اخالقی )
ایـن  ،سـهم دانـش آمـوزان به تمام معنـا فـداکار و از جان
گذشـته یـک دبیرسـتان بـود امـا حـاال  ،مسـووالن شـهر
حتـی نـام یک خیابـان  ،پـل  ،تقاطع غیرهمسـطح  ،بولوار
و میـدان را بـه نـام آنهـا نکـرده اند !
امـا حـاال  ،مسـووالن شـهر حتـی یـک تابلـوی دسـته
جمعی و یا تندیس و سـردیس از  92شـهید این دبیرسـتان

در شـهر نصـب نکـرده انـد !
در کتاب هـای درسـی فرزندانمـان  ،در میـان انبوه مطالب
باربـط و بی ربـط  ،خبری از آنها نیسـت !
شـهرکه هیـچ ! کشـور هـم انـگار پـر شـده از مسـووالنی
کـه در پـی خریـد سیسـمونی از کشـورهای همسـایه انـد
و مردمی کـه دلواپـس قطـع شـدن و یـا نشـدن یارانـه 45
هـزار تومانـی!

معاون استانداری فارس:

پرهیزی از بیان ناکامیها نداریم
ایسـنا :معـاون سیاسـی ،امنیتـی و
اجتماعـی اسـتانداری فـارس تاکید کرد:
از بیـان ناکامیهـا پرهیـزی نداریـم ،زیرا
کسـی کـه بـه عمـد خـود را در مسـیر
خیانـت و شکسـت قـرار نـداده باشـد در
اعلام آن ابایـی نخواهـد داشـت.
اسـماعیل محبیپـور در ادامـه سلسـله
نشسـتهای مدیران پاسـخگوی اسـتان
فـارس ،در جمـع خبرنـگاران گفـت:
انتظـار اسـت خروجـی ایـن جلسـات
نگاهـی بـه اقدامـات گذشـته و بیـان
برنامههـای آینـده دسـتگاههای اجرایـی
باشـد.
او ضمـن تاکیـد براینکـه مـردم بایـد
بداننـد کـه مسـئوالن نظام چـه اقداماتی
تحـت چـه شـرایطی انجـام داده و در چه

کارهایـی موفـق نبودهانـد ،خاطرنشـان
کـرد :از گفتـن عدم موفقیتهـا پرهیزی
نداریـم ،زیـرا کسـی کـه بـه عمد خـود را
در مسـیر خیانـت و شکسـت قـرار نـداده
باشـد در اعالم آن ابایی نخواهد داشـت.
محبیپـور خاطرنشـان کـرد :مدیـران ما
بایـد ایـن مسـئله را بـرای مـردم توسـط
رسـانهها روشـن کننـد که قرار اسـت چه
کنیـم و چگونـه بـه هدف برسـیم؟
او بـا بیـان اینکـه چرایـی و چگونگـی دو
موضوعی اسـت کـه اصحاب رسـانه باید
در ارتبـاط بـا مدیـران آن مطالبـه کننـد،
گفـت :اگـر ایـن دو سـال پاسـخ داده
شـود نشـان داده میشـود کـه مدیـران
بـا دادههـای دقیـق میتواننـد پاسـخگو
باشـند.

معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی
اسـتانداری فـارس در بخـش دیگـری
از سـخنان خـود بیـان کـرد :مهمـان
دوسـتی و رابطـه انسـانی مـردم بـا
یکدیگـر موجـب شـده تا فـارس و شـیراز
جذابیـت داشـته باشـد و اگرچـه فضـای
تاریخـی و گذشـته مـا جذابیـت دارد امـا
آن نـوع دسـتی موجـب رابطـه انسـانی
صحیـح مـردم مـا بـا میهمانـان شـده
اسـت.از جملـه نمادهـای قابـل توصیف
حـس نـوع دوسـتی ،سـیل  ٩٨اسـت
کـه ابعـادی جهانـی پیـدا کـرد و دیگـری
موضـوع شـیوع کرونـا و کمکهـای
مومنانـه.
محبیپـور تصریـح کرد :امروز بهزیسـتی
فـارس بـه دلیـل همراهـی ،مشـارکت

و نـوع دوسـتی مـردم از موفـق تریـن
دسـتگاههای اجرایـی اسـت کـه بایـد
در مسـیر تقویـت آن گامهـای موثـری
برداشـته شـود.
او در ایـن جلسـه بـه سـاماندهی فضـای
شـهری ،اتبـاع بیگانـه ،معتادیـن
متجاهـر ،کـودکان خیابانـی و کار و
متکدیـان اشـاره و بیـان کـرد :در بحـث
متعادیـن متجاهـر از دی مـاه سـال
 ۱۴۰۰کار جمـع آوری آغـاز شـده اسـت.
معـاون اسـتانداری فـارس اظهـار کـرد:
طرح شناسـایی اتبـاع بیگانـه از فروردین
مـاه آغـاز شـده و اتبـاع غیرمجـاز تـا
خردادمـاه بـرای تعییـن تکلیـف مهلـت
دارنـد و پـس از خرادماه هیچ کسـی ثبت
سـامانه نمیشـود.
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امام جمعه شیراز:

مردم جنوب فارس وفاداری
خود را به آرمانهای
اسالمی نشان داده اند
مهـر :نماینـده ولی فقیـه در فارس گفـت :مردم جنوب
اسـتان فـارس از دیرباز وفـاداری خود را بـه آرمانهای
اسلامی به صورت جدی نشـان دادهاند.
آیتاللـه لطفاللـه دژکام در برنامـه دیـدار یـار کـه بـه
مناسـبت یـاد روز سـفر رهبـر معظـم انقلاب بـه جنوب
اسـتان فـارس ،در شـهر گراش برگزار شـد ،شـخصیت
آیتاللـه سـید عبدالحسـین الری را حلقـه همه مناطق
جنـوب اسـتان فـارس خوانـد و اظهـار کـرد :مرحـوم
سـید عبدالحسـین نجفـی الری در مهاجرتـی کـه از
نجـف اشـرف به ایران داشـتند ،یـک دوره  ۱۸سـاله در
الر ،یـک دوره  ۴سـاله در فیروزآبـاد و یک دوره  ۶سـاله
در جهـرم سـاکن بودنـد.
او بـا بیـان اینکـه مـردم جنـوب اسـتان فـارس از دیرباز
وفـاداری خـود را بـه آرمانهـای اسلامی به صـورت
جـدی نشـان دادهانـد ،گفـت :سـید عبدالحسـین در
طـول تاریـخ  ۱۱۰سـال گذشـته نظریـه والیـت فقیـه را
ابـراز کـرد و احتـرام بـه ایـن عالـم ربانـی نیز علت سـفر
مقـام معظـم رهبـری بـه جنـوب فـارس بود.
امـام جمعـه شـیراز بـا بیـان اینکـه حاکـم در جامعـه
اسلامی باید معصـوم باشـد و اگر دسـت ما بـه معصوم
نرسـید حاکـم بایـد عـادل باشـد ،افـزود :ظالـم طبـق
عقیـده رسمی شـیعه نمیتوانـد حاکـم باشـد و حاکـم
بایـد عـادل باشـد ،بـر ایـن اسـاس در زمانـی کـه مردم
بـه معصومیـن دسترسـی ندارنـد حکومت رسـمی دینی
اسـت پـس حکومت ظالـم و طاغـوت را نبایـد بپذیریم.
آیتاللـه دژکام بـا بیـان اینکـه اصـل پنجـم قانـون
اساسـی ایـن اسـت کـه در زمـان غیبـت حضـرت ولـی
عصـر (عـج) والیـت امـر و امامـت امـت به عهـده فقیه
عـادل اسـت کـه بـا شـرایط خاصـی توسـط عـدهای
از فقهـا انتخـاب میشـود ،گفـت :آیتاللـه سـید
عبدالحسـین نجفـی الری بـه منطقـه جنـوب فـارس
آمـد و آنقـدر احتـرام بـه وجـود آورده کـه بعـد از ۱۰۰
سـال رهبـر انقلاب بـه جایـی آمـده کـه حکـم خـدا و
پیامبـر را بـرای مـردم آورده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه رهبـر معظـم انقلاب فرمـود «امـروز
وقت جهاد تبیین اسـت و مسـلمات انقالب اسلامی را
بایـد تبییـن کـرد» ،عنـوان کرد :امـروز موضـوع والیت
فقیـه بایـد تبییـن شـود ،اگـر مسـئله والیـت فقیـه را
تبیین نکنید و کسـی فریب بخورد شـما مسـئولید و باید
جلـوی انحـراف گرفتـه شـود و در بحـث والیـت هرچـه
کـه رهبـر عظیـم الشـان انقلاب اسلامی بفرمایند
همـان بـر همـه مـا حجـت را تمـام میکنـد.
امـام جمعـه شـیراز بـا بیـان اینکه هیـچ فـردی در مقام
اطاعـت از فرمـان ولـی فقیـه نمیتوانـد تشـکیک کند،
تصریـح کـرد :تشـکیک در این مسـئله انحرافی اسـت
کـه دشـمن میخواهـد در جامعـه ایجـاد کنـد پـس این
بـاور را محکـم و در بیـن جوانـان و نوجوانـان تبییـن
کنید .

دادگاه مدیران سابق شرکت عمران صدرا به زودی برگزار می شود
ایرنا:رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس اعلام کـرد:
کیفرخواسـت متهمین پرونده فسـاد مالی مسـئوالن سـابق
شـرکت عمـران صدرا در دادسـرای جنایـی و جرائم امنیتی
شـیراز صادر شـد.
حجت االسلام و المسـلمین سـید کاظم موسـوی افزود:
پرونـده فسـاد مالـی در شـرکت عمـران صـدرا در سـال
 ۱۴۰۰و بـر اسـاس گـزارش نهاد هـای امنیتـی اسـتان
و گروه هـای جهـادی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر
تشـکیل شـد که ایـن پرونـده دارای  ۱۳متهم اسـت که هر
کـدام از متهمـان ایـن پرونـده بـا اتهامـات گوناگونـی روبرو
می باشـند.
وی اتهامـات وارده بـه متهـم اصلـی و ردیـف اول ایـن
پرونـده را  ۵۸فقـره اهمـال در انجـام وظایـف ،منتهـی بـه
تضییـع بیـت المـال ۴۶ ،فقره تبانی و تدلیـس در معامالت
دولتـی ۶ ،فقـره ارتشـاء ۵ ،فقـره پـول شـویی  ،اختلاس
و تحصیـل مـال از طریـق نامشـروع عنـوان کـرد و افـزود:
چشم شیشه ای

 ۱۲متهـم دیگـر پرونـده نیز با اتهامـات مشـابه و دریافت یا
پرداخـت رشـوه مواجـه هسـتند.
رئیـس شـورای قضایـی اسـتان فـارس بـا تأکیـد بـر ایـن
کـه در ایـن کیفرخواسـت  ۶۴صفحـه ای بـه اعترافـات
و اظهـارات همـه متهمیـن و نحـوه ارتـکاب جرائـم و
تبانی هـای صـورت گرفتـه و اخـذ و پرداخـت رشـوه و سـایر
بزه هـا اشـاره شـده اسـت گفـت :کارشناسـی های دقیقـی
در خصـوص محاسـبه تضییـع بیـت المـال ،حیـف و میـل
امـوال عمومـی ،محاسـبه رشـوه های پرداخت شـده و اخذ
شـده توسـط مسـئولین وقت این شـرکت و اموال نامشـروع
تحصیـل شـده انجـام شـده اسـت.
ایـن مقـام ارشـد قضایی اسـتان در تشـریح اقدامات خالف
قانـون متهمیـن مسـتند بـه اعترافـات آنـان بیـان داشـت:
مدیرعامـل سـابق و برخـی از اعضای هیأت مدیره شـرکت
عمـران صـدرا  ،ضمـن تبانـی بـا تعـدادی از پیمانـکاران
و دالالن شـهر صـدرا اقـدام بـه واگـذاری اراضـی دولتـی

بـه قیمـت پاییـن از ازرش واقعـی نمـوده و قسـمت های
زیـادی از اراضی فضای سـبز شـهر صدرا را نیـز به صورت
غیـر قانونـی به باغ مسـکونی  ،تجاری  ،اداری و مسـکونی
تغییـر کاربـری داده و بـه افراد و پیمانـکاران خاصی واگذار
کـرده اند.رئیـس کل دادگسـتری فـارس افـزود :علاوه بر
کسـب منافـع کالن و پولشـویی خسـارتهای گسـترده مالی
بـه امـوال عمومی و بیت المـال وارد و حقـوق عمومی مورد
تضییـع قرار گرفته اسـت.
موسـوی با بیـان اینکه در ایـن پرونده پس از گـزارش اولیه
ضابطیـن شـکایتی نیز از سـوی شـهرداری صـدرا مبنی بر
تغییـر کاربـری غیـر مجـاز اراضـی فضای سـبز بـدون اخذ
رضایـت و پرداخـت حـق و حقـوق قانونـی همـراه بـا ارائـه
مسـتنداتی بـه مرجـع قضایـی واصـل شـده اسـت گفـت:
در راسـتای روشـن شـدن همـه ابعـاد موضـوع و جلوگیری
از تضییـع حقـوق بیـت المـال و همچنیـن اقنـاع وجـدان
قضایـی و رعایـت حقـوق متهمیـن ،کارشناسـی های
گلفروش! 

متعـددی انجـام و پـس از اخـذ نظـر کارشناسـی  ۹نفـره
میـزان ضـرر و زیـان وارده به بیـت المال و وجوه نامشـروع
حاصلـه بـه میـزان  ۱۲۲میلیـارد و  ۸۹۰میلیـون و ۹۱۵
تومـان بـرآورد گردیـد.
وی در ادامـه بـا تأکیـد مجـدد بـر اراده دسـتگاه قضایی در
برخـورد بـا فسـاد گفـت :مبـارزه بـا فسـاد در همه ابعـاد آن
از وظایـف ذاتـی و تکالیـف قانونـی دسـتگاه قضایی اسـت
و در دوران تحـول و تعالـی قـوه قضائیـه نیـز ایـن موضـوع
مهـم از جملـه اولویت هـای ماسـت و رونـد برخـورد جـدی
بـا فسـاد های مالـی و اقتصـادی و قصـورات مدیـران و
مسـئوالن که در سـال گذشـته به بهترین نحو انجام شـد؛
در سـال جـاری نیـز بـا جدیـت ادامـه خواهد داشـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش پرونـده ایـن فسـاد مالـی پـس از
صـدور کیفـر خواسـت جهت رسـیدگی بـه دادگاه کیفری ۲
شـیراز ارسـال شـده اسـت و دادگاه ایـن متهمان بـه زودی
برگـزار خواهد شـد.
     عکس اختصاصی عصر مرد م  /علی گزبلند

فارس
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رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز
منصوب شد
شهردار شیراز طی حکمی رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکت های ...

مشارکت  ۱۱۲۳گروه جهادی در رزمایش جهادگران فاطمی فارس
جانشــین فرمانده سپاه فجر اســتان فارس گفت ۲۱۰۰۰ :نفر در قالب  ۱۱۲۳گروه
جهادی در رزمایش جهادگران فاطمی فارس فعالیت دارند ...

فرمانده سپاه فجر فارس:

بسیج سازندگی طالیه دار
عرصه پیشرفت و
محرومیت زدایی است
ایسـنا :فرمانـده سـپاه فجـر فارس ،بسـیج سـازندگی
را طالیـه دار عرصـه پیشـرفت و محرومیـت زدایـی
عنـوان کرد.
سـردار یداللـه بوعلـی در دیـدار با گروههـای جهادی
بسـیج شهرسـتان پاسـارگاد و بازدیـد از نحـوه اجرای
رزمایـش جهادگـران فاطمـی ،گفـت :گروههـای
جهـادی بسـیج در هـر عرصـهای که موردنیاز کشـور
بـوده اسـت بـرای کمـک بـه مـردم پیشـقدم بودهاند.
او ضمـن تاکیـد بر اهمیت معنویـت افزایی و بصیرت
افزایـی بـرای نسـل جـوان ،افـزود :امـروز شـجره
طیبـه بسـیج عرصـهای بـرای پـرورش نسـل مومن و
انقالبـی اسـت کـه ضمن حضـور فعال و همـه جانبه
در عرصههـای مختلـف ،همـواره آمـاده دفـاع از
انقلاب اسالمی هسـتند.
بوعلـی بـا بیـان اینکـه شهرسـتان پاسـارگاد مهـد
پـرورش  ۱۲۰شـهید واالمقـام بـوده اسـت ،گفـت:
امـروز نیـز جوانـان ایـن خطـه بـا اخلاص و روحیـه
خسـتگی ناپذیـر در قالـب گروههـای جهـادی بسـیج
فعاالنـه در عرصـه خدمـت رسـانی بـه مردم و اقشـار
محـروم فعالیـت میکننـد.
فرمانـده سـپاه فجـر فـارس عنـوان کـرد :رزمایـش
جهادگـران فاطمی همزمـان بـا سـالروز تاسـیس
بسـیج سـازندگی بـا حضـور گروههـای جهـادی در
سراسـر فـارس برگـزار میشـود.
او خاطرنشـان کـرد :در شهرسـتان پاسـارگاد نیـز این
رزمایـش بـا حضور  ۷۵گـروه جهـادی در عرصههای
مختلـف محرومیـت زدایـی ،عمرانـی ،فرهنگـی
سلامت ،کشـاورزی و واکسیناسـیون دام و طیـور
برگـزار میشـود.
سـردار بوعلـی بـا تجلیـل از حضور پرشـور بسـیجیان
فـارس در رزمایـش جهادگران فاطمی ،گفت :بسـیج
سـازندگی طالیـه دار عرصـه پیشـرفت و محرومیـت
زدایـی اسـت و ایـن روحیـه بسـیجی و جهـادی
مهـم تریـن مولفـه موفقیـت در ماموریت هاسـت کـه
سـربلندی و سـرافرازی را بـرای جوانـان جهادگـر بـه
ارمغـان آورده اسـت.

سرپرست بهزیستی فارس:

پیشنویس طرح قرارگاه
پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی فارس آماده است
ایسـنا :سرپرسـت بهزیسـتی فـارس بـا بیـان اینکـه
پیـش نویس طـرح قرارگاه پیشـگیری از آسـیبهای
اجتماعـی تهیـه و تدویـن شـده اسـت ،گفـت :در
مقابلـه بـا آسـیبهای اجتماعـی جزیـرهای عمـل
میشـود در حالـی کـه تجمیـع اقدامـات و هـدف
گـذاری آنهـا منجـر بـه نتیجههـای مثبـت خواهـد
شد .
محمدرضـا هوشـیار و در ادامه سلسـله نشسـتهای
مدیـران پاسـخگوی اسـتان فـارس ،در جمـع
خبرنـگاران گفـت :پیشـگیری نخسـتین اسـتراتژی
سـازمان بهزیسـتی اسـت و پس از آن توانمندسـازی
و خیریـن مدنظـر قـرار دارد.
او بـا بیـان اینکـه یـک میلیـون و  ٣٠٠هـزار نفـر در
اسـتان فـارس در  ٩١مؤلفـه از بهزیسـتی خدمـات
دریافـت میکننـد ،افـزود :پیشـگیری در سـطح اول
موجـب کاهـش ورودیهـا بـه بهزیسـتی میشـود.
سرپرسـت بهزیسـتی فـارس ادامـه داد :در معاونـت
پیشـگیری ایـن سـازمان ،دفتـر پیشـگیری از
معلولیتهـا فعالیـت دارد و از جملـه مباحثـی کـه در
آن مـورد بررسـی قـرار میگیـرد ،اختلاالت ژتنیکـی
اسـت و در این راسـتا سـال گذشـته  ١١هزار و ٦١٣
نفـر مشـاوره ژنتیـک دریافـت کردهانـد کـه  ٦٠٠نفـر
از آنهـا بـرای تشـخیص دقیـق تـر بـه انجـام ازمایش
ارجـاع داده شـدند.
هوشـیار همچنیـن خاطرنشـان کـرد :سـال گذشـته
 ١٢٧هـزار کـودک سـه تـا شـش سـال غربالگـری
شـدند کـه  ٤٠٠نفـر از آنهـا تنبلـی چشـم داشـتند.
او بـه طـرح پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی هم
اشـاره و بیان کرد :سـال  ١٤٠٠در کل شهرسـتانها
ایـن طرح اجرایی شـد.
سرپرسـت بهزیسـتی فـارس اعلام کرد کـه در حوزه
توانبخشـی  ١٠٠درصـد افزایـش خریـد تجهیـزات
پزشـکی داشـتهایم.
بـه گفتـه هوشـیار ،سـال  ۹۹حـدود  ۴۴معلـول
در اسـتان فـارس در راسـتای قانـون بکارگیـری
 ۳درصدی اشـتغال معلوالن ،در ادارات و سـازمانها
مشـغول به کار شدهاند.
او همچنیـن خواسـتار اعتمـاد کارفرمایـان بـه جامعه
هـدف بهزیسـتی شـد و گفـت :بـه هـر کارفرمایی که
جامعـه هـدف ما را به کار گیرد تا سـقف  ١٠٠میلیون
تسـهیالت داده میشود.
سرپرسـت بهزیسـتی فـارس بـا بیـان اینکـه پیـش
نویـس قـرارگاه پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی
تهیـه و تدویـن شـده اسـت ،عنـوان کـرد :در
آسـیبهای اجتماعـی جزیـرهای عمـل میشـود
در حالـی کـه تجمیـع اقدامـات و هـدف گـذاری آنهـا
منجـر بـه نتیجههـای مثبـت میشـود.
هوشـیار همچنیـن در پاسـخ بـه سـئوال ایسـنا در
خصـوص مناسـب سـازی معابـر بیـان کـرد :در
بخشـی از ایـن موضـوع ،شـهرداریها بایـد در پایـان
کارهـا اعمـال ایـن مهـم را لحاظ کننـد و در ادارات و
سـازمانها هـم مصـوب شـده اسـت.
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جانشین فرمانده سپاه فجر در کازرون خبرداد

مشارکت  ۱۱۲۳گروه جهادی در رزمایش
جهادگران فاطمی فارس

عصرمردم:
جانشـین فرمانده سـپاه فجر اسـتان فارس گفـت۲۱۰۰۰ :
نفـر در قالـب  ۱۱۲۳گـروه جهـادی در رزمایـش جهادگران
فاطمی فـارس فعالیـت دارند.
سـرهنگ پاسـدار حسـن عبدالـه زاده جانشـین فرماندهـی
سـپاه فجـر فـارس در صبـح گاه مشـترک بسـیج سـازندگی
شهرسـتان کازرون گفـت :یکـی از ایـام اللـه ای کـه در
انقلاب اسلامی از آن بـه خوبـی یـاد می کنیـم  ،آن
روزهایـی اسـت کـه ما به کمـک همنوعان خود می شـتابیم
 .ایـن نـوع دوسـتی کـه بحمداله مثال زدنی اسـت بـه بهانه
رزمایـش جهادگـران فاطمی بیـش از پیـش خواهـد بـود.
وی در ایـن برنامـه که جمع بسـیجیان و گروههای جهادی
و شـورای اداری شهرسـتان کازرون در صبـح گاه ناحیـه
مقاومـت بسـیچ سـپاه کازرون برگـزار شـد ضمـن تقدیـر از
زحمـات سـرهنگ تـوکل فرمانـده سـپاه کازرون و همکاران
و خواهـران و بـرادران بسـیجی بیـان داشـت :حضـرت آقـا
در دیـدار بـا مداحـان ،مختصـات و اقدامـات گروههـای
جهـادی را اقدامی فاطمی بـر شـمردند و دلیـل انتخـاب
عنـوان زیبـای « جهادگـران فاطمـی» در رزمایـش بسـیج
سـازندگی امسـال ،کـه همـه شـما عزیـزان مزیـن بـه آن
هسـتید  ،همیـن موضـوع بـوده اسـت.
سـرهنگ پاسـدار عبداللـه زاده مطـرح نمـود :امـروز در
سراسـر میهـن پهنـاور اسلامی مان ایـن رزمایـش در
عرصه هـای متفـاوت در حـال انجـام و برگـزاری اسـت
و قـرار بـر ایـن بـود کـه ده هـزار نفـر در قالـب  ۷۰۰گـروه
جهـادی در ایـن رزمایـش حضـور داشـته باشـند کـه
بحمدللـه ،طـی آمـاری کـه یـک سـاعت گذشـته از بسـیج
سـازندگی اسـتان فـارس گرفتـه شـد ،بـه دلیـل اسـتقبال
پرشـور از سراسـر اسـتان فـارس ۲۱۰۰۰ ،نفـر در قالـب
 ۱۱۲۳گـروه در عرصه هـای متفـاوت اعلام آمادگی نموده
و فعـال هسـتند.
وی افـزود :قـرار بـر ایـن اسـت کـه رزمایـش جهادگـران
فاطمی طـی ده روز انجـام گیرد و همه بدانند بسـیج و سـپاه

همـواره در کنـار مـردم بـوده و هسـتند و یکـی از افتخـارات
بسـیج «مردمی بـودن» اسـت و شـما بسـیجیان افتخـار
سـپاه هسـتید.
جانشـین فرماندهی سـپاه فجر فارس ادامه داد :بسیجیان
همـواره و در تمامی عرصه هـا در صحنـه بـوده انـد .چـه در
حـوادث سـیل ،چـه در ایـام کرونـا و  ...همـواره بسـیجیان
تالش داشـته اند در کنار مردم باشـند و بسـیج از دل مردم
و در کنـار مـردم اسـت و ایـن مردمی بـودن از ویژگی هـای
بـارز یک بسـیجی اسـت.
وی اذعـان نمـود :همـواره بایسـتی یـاد کنیـم از تدبیـر
حضـرت امـام خمینـی بـه جهـت تشـکیل بسـیج مردمـی و
افتخـار داریـم امـروز در اسـتان فـارس در عرصه هـای
مختلـف محرومیـت زدایـی ،پزشـکی،کمک مومنانـه و ...
بـه چهـار قسـمت پهنـه بنـدی شـده کـه نواحـی کازرون،
الرسـتان ،فسـا و اقلیـد بـه عنـوان محـور انتخاب شـده که
بـا مشـارکت شهرسـتان های همجـوار بـه وظایـف خـود بـه
صـورت موضوعـی و قشـری خواهنـد پرداخـت.
ایـن مقـام نظامـی در سـطح اسـتان فـارس خاطـر نشـان
نمـود :از زمانـی کـه بسـیج سـازندگی در کشـور مـا ایجـاد
شـد در حوزه هـای سـازندگی و محرومیت زدایی و آبرسـانی
اقدامـات زیـاد و ارزشـمندی صـورت گرفـت کـه طـی
برنامـه ریـزی صـورت گرفتـه  ۳۷۲نقطـه در سـطح

اسـتان فـارس ،بـرای آبرسـانی برنامـه ریـزی شـده کـه
در سـطح شهرسـتان کازرون نیـز نقاطـی انتخـاب شـده
است.
سـرهنگ پاسـدار حسـن عبدالله زاده تاکید کرد :گسـترش
فرهنـگ جهـادی  ،یکـی از اهداف بسـیج سـازندگی اسـت
کـه در قالـب عرصه هـای مختلـف در حـال انجـام اسـت
و بـه لطـف خداونـد متعـال از اسـتان فـارس از آمـار قابـل
قبولـی برخوردار اسـت.
وی ضمـن تشـکر از حضـور فعـال بسـیجیان شهرسـتان
کازرون در رزمایـش جهادگـران فاطمی گفتنـد :ما در سـپاه
بـه حضـور شـما بسـیجیان می بالیـم و افتخـار می کنیـم
 .همانگونـه کـه حجـم مشـکالت زیـاد اسـت ،حجـم
توانمنـدی و توانایـی بسـیج در قالـب گروههـای جهـادی

زیـاد اسـت کـه بـه صـورت تخصصـی بسـیجیان اقـدام
خواهنـد نمـود.
جانشـین فرماندهی سـپاه فجـر فارس با گرامی داشـت ایام
سـالروز ورود تاریخـی مقـام عظمـای والیـت حضـرت آیـت
اللـه خامنـه ای (مدظلـه العالی)به خطه شـهیدپرور کازرون
و ایـن کـه کازرون بـا تقدیم1300شـهید بعـداز شـیراز دوم
شهرسـتان اسـتان در تقدیم شـهدا به نظام و انقالب اسـت
کـه باعـث افتخار می باشـد و در انتها از برخی از بسـیجیان
جهادگـر بـه نمایندگـی از سـایر جهادگران بسـیجی با اهداء
لـوح تقدیـر نمود.

رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی
شهرداری شیراز منصوب شد
عصرمردم:
شـهردار شـیراز طـی حکمـی رئیـس
سـازمان سـرمایهگذاری و مشـارکت های
مردمـی را منصـوب کـرد.
سـید احسـان اصنافـی شـهردار شـیراز
طـی حکمـی حمیدرضـا اسـماعیلی را بـه
سـمت رئیـس سـازمان سـرمایهگذاری و
مشـارکتهای مردمـی شـهرداری شـیراز

منصـوب کـرد .انجـام امـور مربـوط بـه
جلـب و حمایـت سـرمایهگذاران داخلـی و
خارجـی و برنامهریـزی برای جـذب آنها،
ارائـه مشـاوره جهـت سـرمایهگذاری در
حوزههـای مختلف شـهرداری ،تشـویق و
جلـب سـرمایهگذاری خارجـی و داخلـی و
راهنمایـی سـرمایهگذاران از جمله وظایف
محولـه شـهردار شـیراز در حکـم رئیـس

سـازمان سـرمایهگذاری و مشـارکتهای
مردمـی شـهرداری شـیراز اسـت.
ارائـه تسـهیالت و حمایـت قانونـی بـرای
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی ،شـرکتها
و موسسـات خارجـی ،بررسـی طرحهـا و
پیشـنهادات سـرمایهگذاران در حوزههای
مختلـف شـهرداری و نظـارت بـر تحقیق،
مطالعـه و تنظیـم گزارشهـا در مـورد

رونـد سـرمایهگذاری داخلـی و خارجـی و
برقـراری ارتبـاط دوسـویه بـا تشـکلهای
سـرمایهگذاری خصوصـی داخلـی و
خارجـی ،نیـز از دیگـر وظایـف محولـه بـه
حمیـد رضـا اسـماعیلی اسـت.
قابل ذکر اسـت کـه حمیدرضا اسـماعیلی
پیـش از ایـن در سـمت سرپرسـت ایـن
سـازمان مشـغول بـه فعالیـت بوده اسـت.

منطقه ویژه اقتصادی كازرون بسترساز تولید صادرات محور می شود
عصرمردم:
در جلسـه مدیـر عامـل شـركت
شـهرك های صنعتـی فـارس بـا نماینـده
مـردم شهرسـتان های كازرون و كوهچنار
در مجلـس شـورای اسلامی در خصوص
مسـائل و مشـكالت و افـق توسـعه
شـهرك ها و نواحـی صنعتـی ایـن دو
شهرسـتان و نیـز منطقـه ویـژه اقتصـادی
كازرون بحـث و تبـادل نظـر شـد.
در ایـن جلسـه دكتـر فریـدون عباسـی
دوانـی نماینـده مـردم شهرسـتان های
كازرون و كوهچنـار بـا اشـاره بـه اهمیـت
توسـعه صنعتـی در ایـن شهرسـتان ها
بـر همـكاری و پیگیـری بـه منظـور رفـع
مشـكالت و اجـرای طرح هـای توسـعه و
تكمیـل زیرسـاخت ها تاكیـد كـرد.
عباسـی دوانـی بـا بیـان اینكـه توسـعه
پایـدار صنعـت در ایـن شهرسـتان مـورد
توجـه اسـت گفت:شـهرك های صنعتـی
مـی توانـد در ایـن زمینـه نقـش مهمـی
برعهـده داشـته باشـد و مـا در ایـن زمینـه
حمایـت مـی كنیـم.
نماینـده مـردم شهرسـتان های كازرون و
كوهچنـار در مجلـس شـورای اسلامی
همچنیـن بـا اشـاره بـه تالش هـای
انجـام شـده بـرای راه انـدازی منطقـه
ویـژه اقتصـادی كازرون بـر تكمیـل
زیرسـاخت ها تاكیـد كـرد.
مدیـر عامـل شـركت شـهرك های
صنعتـی فـارس نیـز در سـخنانی بـا
اشـاره بـه سـفر اخیرخـود بـه ایـن دو
شهرسـتان گفـت:در ایـن سـفر ضمـن

بررسـی وضعیـت زیرسـاختی منطقـه ویژه
اقتصـادی و نواحـی شـهید مصلحیـان و
چنارشـاهیجان و بازدیـد از طرح هـای
درحـال انجـام ،تصمیماتـی بـرای تسـریع
در طرحهـای زیرسـاختی اتخاذ شـد كه در
حـال انجـام اسـت.
سـید مصطفی هاشـمی بـا بیـان اینکـه
زیرسـاخت های اولیـه نظیـر آب و
برق،شـبکه گاز وفاضلاب در منطقـه
ویـژه اقتصـادی کازرون آماده شـده اسـت
گفت:بسـترهای الزم بـرای اسـتقرار
واحدهـای تولیـدی ،صنعتـی فراهم شـده
و تاکنـون 5قـرارداد نیـز منعقـد شـده
اسـت.وی افزود:سـایر زیرسـاختها
نیـز همزمـان بـا اسـتقرارواحدها ایجـاد
می شـود.
وی در ادامـه بـا بیـان اینكه بـرای حمایت
از سـرمایه گـذاران ،تمامـی امـور صـدور
جـواز تاسـیس،جواز سـاخت ،پایـان كار
و پروانـه بهـره بـرداری بصـورت رایـگان
انجـام مـی شـود گفت:شـرایط واگـذاری
زمیـن در منطقـه ویـژه اقتصـادی كازرون

نیـز بصـورت نقـد و اقسـاط اسـت .
هاشـمی افزود:سـرمایه گذاران در منطقه
ویـژه كازرون متقاضیـان مـی تواننـد در
بخش هـای ایجـاد واحدهـای تولیـدی و
صنعتی،تجـاری و خدماتـی بـه فعالیـت
بپردازنـد
مدیـر عامـل شـركت شـهرك های
صنعتـی فـارس بـا بیـان اینكـه منطقـه
ویـژه اقتصـادی کازرون در زمینـی بـه
مسـاحت 73هکتار راه اندازی شـده است
گفت:باتوجـه بـه افـق توسـعه آینـده ایـن
منطقـه ویـژه اقتصادی،پیگیـری طـرح
توسـعه آن نیـز در حـال انجـام اسـت
هاشـمی بـا بیـان اینكـه تاكنـون بیـش
از 400میلیـارد ریـال بـرای انجـام
زیرسـاخت ها هزینـه شـده اسـت
گفت:هـم اكنـون نیـز دو طـرح بـا مبلـغ
بیـش از 30میلیـارد ریـال در حـال انجـام
اسـت و بـه زودی آسـفالت خیابان هـای
اصلـی انجـام مـی شـود و دو طـرح دیگـر
نیـز در برنامـه امسـال قرارخواهـد گرفـت.
مدیـر عامل شـرکت شـهرک های صنعتی

فـارس افـزود :امیدواریـم بـا توجـه بـه
قابلیت هـای موجـود در منطقـه ویـژه
اقتصـادی کازرون ،ایـن منطقـه بتواننـد
زمینـه مناسـبی برای ایجاد اشـتغال پایدار
و صـادرات فراهـم کنـد.
هاشـمی همچنیـن از تسـریع در
رفـع نواقـص و بـه مـدار آمـدن مـدول
دوم تصفیـه خانـه فاضلاب ناحیـه
صنعتـی شـهید مصلحیـان خبـرداد
وگفت:پیگیری هایـی بـرای اخـذ مجـوز
یـک حلقـه چـاه آب ،انجـام شـده كـه بـا
حفـر این چاه بسـتر مناسـبی بـرای تامین
آب پایـدار واحدهـای مسـتقر در ایـن
ناحیـه صنعتـی فراهـم می شـود.
هاشـمی مهمترین اولویـت ناحیـه صنعتی
كوهچنـار نیـز تامین آب پایـدار اعالم كرد
و گفت:باتوجـه بـه از مـدار خـارج شـدن
چـاه آب ایـن ناحیه صنعتـی ،برنامه ریزی
بـرای تامیـن آب مـورد نیـاز صنعتگـران
فعـال در ایـن ناحیـه صنعتـی و پیگیـری
حفـر چـاه دیگـر در دسـتورقرارگرفت.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه انجـام طـرح
شـبکه داخلـی گاز بر وصـل گاز واحدهای
فعـال و مذاکـره بـا شـرکت گاز بـرای
ایجـاد ایسـتگاه TBSگاز جهـت تامیـن
گاز صنعتـی واحدهـای فعـال ایـن ناحیـه
صنعتـی تاکیـد کـرد.
هاشـمی همچنین از انجـام طرح سـاخت
پـل بـر روی رودخانه فصلی واقع در مسـیر
جـاده ورودی ناحیـه صنعتـی خبـرداد و
گفـت :ایـن طـرح تـا یـك مـاه آینـده بـه
بهـره بـرداری می رسـد.

منطقه ویژه اقتصادی كازرون بسترساز تولید صادرات محور می شود
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد:

تالش همگانی برای پیشبرد اهداف مجموعه سالمت ،در مسیر
محرومیت زدایی و توزیع عادالنه خدمات درمانی در استان
عصرمردم:
معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز در دیـدار بـا مسـووالن سلامت
شهرسـتان های زیرمجموعـه دانشـگاه بـر تلاش همگانـی بـرای پیشـبرد اهـداف دانشـگاه در عرصه سلامت،
محرومیـت زدایـی و توزیـع عادالنـه خدمـات درمانـی در اسـتان تاکیـد کـرد.
دکتـر «مهـرداد شـریفی» بـا گرامیداشـت هفتـه ملـی سلامت و قدردانی از تلاش متولیان سلامت در اسـتان،
ایفـای نقـش دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز به عنـوان یکی از قطب های درمانی کشـور و دسـتیابی بـه موفقیت
در عرصه هـای مختلـف پزشـکی را مرهـون تلاش ،همدلی و مشـارکت تمامی کارکنـان این مجموعـه پر افتخار
دانست.
او گسـترش و توزیـع عادالنـه خدمـات سلامت در شهرسـتان ها را از اولویت هـای اصلـی مجموعـه دانشـگاه
علـوم پزشـکی شـیراز عنـوان کـرد و افـزود :در ایـن راسـتا نیازمندی هـا و اولویت هـای مربـوط بـه هـر منطقـه
پایش شـده اسـت.
دکتـر شـریفی بـا اشـاره بـه اینکـه عملکـرد مطلـوب خیریـن سلامت منجـر بـه دسـتاوردهای مهمـی در عرصـه
بهداشـت و درمـان شـده اسـت ،خواسـتار ارتبـاط بیـش از پیـش مسـووالن بهداشـت و درمـان بـا خیریـن حـوزه
سلامت شد.

اولین پارک علم و فناوری ملی بخش کشاورزی راهاندازی میشود
ایسـنا :معـاون پژوهـش و فناوری سـازمان تحقیقـات ،آموزش و ترویج کشـاورزی از راهاندازی اولیـن پارک علم و
فنـاوری ملـی بخـش کشـاورزی خبـر داد و گفـت :تاکنون پـارک اختصاصی بخش کشـاورزی نداشـتیم به زودی
ایـن پـارک به بهـره برداری میرسـد.
حسـین جعفـری در آئیـن معارفـه رئیـس جدیـد مرکز تحقیقـات ،آموزش و ترویج کشـاورزی اسـتان فـارس اضافه
کـرد :سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی ،بـا جمـع عظیمـی از محققیـن و دانشـمندان ایـن حـوزه،
اهرمـی در دسـت دولـت بـرای دانـش بنیان کردن کشـاورزی اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه در سـاختار و وظایـف سـازمان "تـات" بایـد بازنگـری شـود ،اضافـه کـرد :چابـک سـازی
سـازمان ،نـگاه بـه آینـده و دانـش بنیـان کـردن سـه مولفـه اصلـی کـه در تدوین سـاختار جدید سـازمان تـات در
نظـر گرفته شـده اسـت.
جعفـری بـه انعقـاد تفاهـم نامـه معاونـت فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم و سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج
کشـاورزی بـا موضـوع ایجـاد ده دهکـده نـوآوری کشـاورزی و منابـع طبیعـی در قالـب پردیسهـای فنـاوری و
نـوآوری نیـز گریـزی زد و افـزود :زمینـه بسـیار خوبـی بـرای اسـتقرار شـرکتهای دانـش بنیـان اسـت ،اولیـن
دهکـده در خراسـان رضـوی افتتـاح شـد و امیدواریـم در آینـده نزدیـک در فـارس نیـز ایجـاد شـود.
او اضافـه کـرد :در کنـار پردیسهـا ،بـا مشـارکت بخـش خصوصـی مـزارع نـوآوری را خواهیم داشـت کـه محلی
بـرای بـه کارگیـری دانـش فنـی همـکاران مـا در موسسـات و مراکز خواهـد بود.
جعفـری تاکیـد کـرد :در آئیـن نامـه جدیـد سـازمان تـات ،وزن بسـیار زیـادی بـرای فعالیتهـای دانـش بنیـان و
همچنیـن مشـارکت اعضـای هیـأت علمـی در تجاری سـازی و صنعتی کـردن تولیدات شـان و نیـز ایدههایی که
بـه مرحلـه تولیـد صنعتـی و نیمـه صنعتی برسـانند ،در نظر گرفته شـده اسـت.
بـه گفتـه او؛ وزیـر جهـاد کشـاورزی تاکیـد بـر انتقـال دانـش و یافتههـای تحقیقاتی بـه عرصههای تولیـدی دارند
اگرچـه پژوهـش پشـتوانه کارهـای تحقیقـی و ترویجی اسـت و نباید تعطیل شـود.
جعفـری بـا بیـان اینکـه در آئیـن نامـه جدید مقالـه محوری حذف شـده و بـا فعالیتهـای فناورانـه و فعالیتهای
حـوزه تحقیقـی توسـعهای ،جایگزیـن شـده اسـت ،افـزود :تمرکـز اصلـی در آییـن نامـه بـر حل مشـکالت اسـت
اگـر کسـی بتوانـد مشـکلی از مشـکالت بخـش کشـاورزی را حـل کنـد میتوانـد ایـن ارتقـا را بـه خوبی طـی کند
و ضرورتـی بـه اینکـه مقـاالت آنچنانـی داشـته و در ژورنالهـای معتبر علمی داشـته باشـد بـرای همـکاران ما در
موسسـات تحقیقاتـی وجـود ندارد.
او اضافـه کـرد :توقـع مـا ایـن اسـت کـه همـکاران مـا عصـای دسـت جهـاد کشـاورزی اسـتانها باشـند و تمـام
پروژههایـی کـه انجـام میشـود در راسـتای حـل مشـکالت بخـش کشـاورزی باشـد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس نیـز در ایـن مراسـم بـا بیـان اینکـه یکی از فالسـفه قـرن حاضـر عنوان
میکنـد کـه دانـش همـان قدرت اسـت ،گفت :افزایـش قدرت در بخش کشـاورزی نیـز از رهگـذر دانش محقق
میشـود و مرکـز تحقیقـات فـارس بـا وجود اعضـای هیأت علمی قـوی یکـی از مراکز اثرگـذار در تقویـت پارادایم
فکری و توسـعهای اسـت.
مجتبـی دهقـان پـور با اشـاره بـه اینکه تحقیقـات به لحـاظ ماهیتی در سـه حوزه بنیـادی ،کاربردی و توسـعهای
خالصـه و طبقـه بنـدی میشـود ،تصریـح کـرد :بـرای حـل مشـکالت بخـش کشـاورزی با توجـه بـه مقتضیات
امـروز کشـور ،تحقیقـات بایـد به سـمت کاربردی سـوق پیـدا کند.
او بـا تاکیـد بـر اینکـه تحقیقـات باید در مسـئله یابی و مسـئله گشـایی بـه بخشهـای اجرایی کمک کنـد ،عنوان
کـرد :در تفکـر قدیمی رونـد انتقـال خطـی بـود به این شـکل کـه بخش اجـرا مشـکالت را احصا کنـد ،تحقیقات
ً
بـه دنبـال راه حـل باشـد و نهایتـا ترویـج آن را انتقـال دهد کـه این تفکـر نیازمند بازنگری اسـت.
دهقـان پـور بـا اشـاره به ضـرورت همکاری بیـن بخش تحقیقـات و اجـرا ،اظهار کرد :بـا نگاه دانش محـور دفتر
ارتبـاط بـا مراکـز علمـی و متعاقـب بـا آن اتـاق فکـر در ایـن سـازمان تشـکیل شـده اسـت و در اتـاق فکر شـرایط
هـم اندیشـی بـه منظـور ارتقـای کشـاورزی دانش بنیـان بـا اسـتفاده از ظرفیت بخش هـای دولتـی و خصوصی،
محققیـن و افـراد علمی ایجـاد میشـود.
رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان فـارس اضافـه کـرد :دسـت محققیـن و صاحبـان اندیشـه را بـه منظـور
بهبـود وضعیـت کشـاورزی اسـتان بـه گرمی میفشـاریم و همـه همـکاران در بخـش اجـرا آمـاده همـکاری بـا
محققیـن در ایـن زمینـه هسـتند.
در ایـن مراسـم ابوالفتـح مـرادی به عنوان سرپرسـت مرکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان
فـارس معرفـی و از زحمات محسـن بذرافشـان رئیس پیشـین این مرکز قدردانی شـد.

مدیر جدید روابطعمومی
آستان مقدس حضرت شاهچراغ منصوب شد
عصرمردم:
حجتاالسالموالمسـلمین ابراهیـم کالنتـری تولیت آسـتان مقدس حضرت احمدبن موسـی الکاظم شـاهچراغ
علیـه السلام ،در حکمی امیرعبـاس حقیقـی نیـک را بـه عنوان مدیـر جدیـد روابطعمومی حرم مطهـر ،منصوب
کرد.
تولیـت حـرم مطهـر حضـرت احمدبـن موسـی علیهماالسلام در مراسـم معارفـه ضمن تاکیـد بر اهمیـت جایگاه
روابـط عمومـی در سـازمان ها و نهادهـای مختلـف ،اظهـار کـرد :تکریـم و ارائـه خدمـت بـه زائـران و مجـاوران
سیدالسـادات االعاظـم ،افتخـاری بـزرگ و ارزشـمند اسـت که الزم اسـت تمـام ارکان و بخش هـای محتلف این
بـارگاه منـور ،نسـبت بـه این مهـم ،اهتمـام ورزند.
حجتاالسالموالمسـلمین کالنتـری در ادامـه ابـراز امیـدواری کـرد ،مدیریـت و کارکنـان روابـط عمومی آسـتان
مقـدس ،بـا اسـتعانت از درگاه ربوبـی ،سـعی بریـن و همـکاری سـایر بخشهـا و همـکاران سـختکوش حـرم
مطهـر ،در چهارچـوب منشـور تعییـن شـده از طـرف حـوزه تولیـت ،جهـت تحقـق آرمـان سـومین حـرم اهلبیت
علیهـم السلام ،بیوقفـه تلاش و کوشـش نماینـد.

سالمت
سهشنبه  20اردیبهشت 1401

هشدار سازمان جهانی بهداشت
در خصوص یک ویروس خطرناک

باشــگاه خبرنگاران :سازمان جهانی بهداشــت در خصوص ویروس خطرناکی هشدار داد که
میتواند کبد را هدف قرار دهد و تأثیری منفی بر آن بگذارد.
مرکز اروپایی کنترل و پیشــگیری بیماری ( )ECDCبیش از ده مورد از وجود این ویروس
را در چهار کشــور مختلف رصد کرده که افرادی که دچار آن شده بودند ،از التهاب حاد کبد رنج
میبردند؛ تا جایی که قادر به انجام وظایف ضروری خود نبودند.
«هپاتیت ســی» از بیماریهای خطرناک و پیچیده است .این بیماری در شماری از کشورها
مشاهده شده است .علی رغم مشــاهده این ویروس ،مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری
که در زمینه مبارزه با بیماریهای خطرناک تخصص دارد ،نتوانســته است علل مستقیم پیدایش
این ویروس خطرناک را که در زمانی ظهور یافته که همچنان کرونا در جهان به پایان نرسیده،
مشــخص کند .این در حالی است که بســیاری از کشورها اقدامات پیشگیرانهای را در خصوص
ایــن بیماری و کنترل نمودن آن اتخاذ کرده اند؛ بیماری کــه که کودکان را نیز دچار طیفی از
عوارضی میکند که برای درمان و رهایی از آن دورهای طوالنی نیاز است.
عــوارض فراوان و خطرناکی وجود دارد که کودک به هنــگام ابتال به این بیماری ،دچار آن
میشود .از این عوارض میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اسهال مزمنی که میتواند سه روز متوالی طول بکشد
صورت کامال رنگ پریده همراه با زرد شدن پوست در قسمتهای مختلف بدن
درد شدید در ناحیه شکم
افزایش قابل توجه دمای بدن
درد شدید در عضالت و مفاصل بدن
بیماریهای ناشی از کمبود ویتامین
ســن کودکان مبتال به «هپاتیت ســی» یا در واقع ،همین بیماری مرموزی که به تازگی در
کشورهای مختلف شیوع یافته ،از یک ماهه ،تا  ۱۶ساله متفاوت است .سازمان جهانی بهداشت
تأکید کرده اســت بیشــتر این کودکان نیازمند پیوند جدی کبد هستند؛ چیزی که این کودکان
قادر به انجام آن نیســتند .از کشورهایی که این بیماری در آنها به ثبت رسیده ،انگلیس است؛
به طوری که شــمار افراد مبتال به  ۹۰کودک در این کشــور رسیده است و به همین خاطر نیز
انگلیس توجه ویژهای را به این مسأله اختصاص داده است.
شــایان ذکر است بسیاری از سازمانهای پزشــکی و بین المللی اعالم کرده اند تا به امروز،
درمانی ریشهای که بتواند «هپاتیت سی» را ریشه کن کند را نیافته اند.

غربالگری قبل از  ۵۰سالگی
ریسک سرطان روده را در زنان کاهش می دهد

مهر :بر اســاس یک مطالعه جدید ،غربالگری سرطان کولورکتال در زنان قبل از  ۵۰سالگی
می تواند خطر ابتال به این ســرطان را در مقایسه با افرادی که غربالگری ندارند ،به میزان قابل
توجهی کاهش دهد.
یک مطالعه جدید از بیمارســتان عمومی ماساچوست نشــان میدهد خطر ابتالء به سرطان
کولورکتال (راســت روده) در بین زنانی که غربالگری اندوســکوپی را در سن  ۴۵سالگی شروع
کردند ۵۰ ،تا  ۶۰درصد کمتر از آنهایی بود که اص ً
ال غربالگری نکرده بودند.
«اندرو چان» ،متخصص گوارش و نویســنده ارشــد این مقاله ،میگویــد« :در حالی که در
دهههای اخیر افزایش هشــداردهندهای در بروز سرطان کولورکتال در افراد جوانتر وجود داشته
است ،غربالگری عمدت ًا بر روی افراد باالی  ۵۰سال متمرکز است».
وی در ادامه میافزاید« :مطالعه ما نشــان میدهد که شــروع غربالگری در ســنین پایینتر
میتواند خطر ابتالء به سرطان کولورکتال و بروز کلی سرطان در جمعیت را کاهش دهد».
محققان دریافتند خطر ابتالء به سرطان کولورکتال در زنانی که غربالگری اندوسکوپی را در
سن  ۴۵سالگی شروع کردهاند در مقایسه با زنانی که اص ً
ال غربالگری نکردهاند ۵۰ ،تا  ۶۰درصد
کمتر است .عالوه بر این ،آنها دریافتند که شروع غربالگری در سنین  ۴۵تا  ۴۹سالگی منجر به
کاهش قابل توجهی در موارد واقعی سرطان کولورکتال در جمعیت تا سن  ۶۰سالگی میشود.
در حالــی که مطالعه متمرکز بر زنان بود ،محققان عنوان میکنند که فواید مشــابهی برای
مردان نیز وجود دارد ،اگرچه مطالعات بیشتری الزم است.
ابزار ســنتی غربالگری ســرطان کولورکتال ،کولونوســکوپی است که پزشــک از یک لوله
انعطاف پذیر با دوربین برای بررســی روده بزرگ و روده اســتفاده میکند .این روش تهاجمی
امکان حذف پولیپ هایی را فراهم میکند که با گذشــت زمان میتوانند بدخیم شــوند و برای
تشخیص سرطانهای اولیه که میتوانند به طور مؤثرتری درمان شوند ،مناسب است .گزینههای
غربالگری اخیراً از طریق تستهای مبتنی بر مدفوع که غیرتهاجمی هستند و ممکن است برای
افراد راحت تر باشد ،گسترش یافته است.

مشکالت ادراری مردان با عمر کوتاهتر مرتبط است

مهــر :بی اختیــاری ادرار می تواند مردان را با افزایش ســن آزار دهد ،اما یک مطالعه جدید
نشــان می دهد که ممکن اســت بیش از یک بیماری آزار دهنده بوده و در واقع نشــانه مرگ
زودهنگام باشد.
«جونی آکرال» ،سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه تامپر فنالند ،میگویــد« :این یافتهها
نشــاندهنده اهمیت ارزیابی سالمت عمومی ،عوامل خطر و بیماریهای همراه در مردان مبتال
به مشکالت دستگاه ادراری است».
این تیم مشــکالت دســتگاه ادراری را در بیش از  ۳۰۰۰مرد فنالندی که در سال  ۱۹۹۴در
یک مطالعه ثبت نام کرده بودند ،زمانی که  ۶۰ ،۵۰یا  ۷۰ساله بودند ،تجزیه و تحلیل کردند .این
تحقیق شامل پیگیری  ۲۴ساله  ۱۱۶۷مرد تا سال  ۲۰۱۸بود .حدود نیمی از آنها در طول سالهای
میانی فوت کرده بودند .تیم تحقیق عالئم مشــکالت دستگاه ادراری مردان را به عنوان فاکتور
پرخطر مرگ ،بررســی کردند .این اختالالت ادراری میتواند ناشی از انواع شرایط پزشکی رایج
از جملــه بیماری قلبی یا بیماریهای عصبی ،دیابت ،اختالل خواب ،محدودیت حرکت ،بیماری
پارکینسون ،زوال عقل ،سکته مغزی و ام اس باشد.
در این مطالعه ،مردانی که عالئم متوســط تا شدید تخلیه مثانه داشتند ۲۰ ،درصد با افزایش
خطر مرگ در طول دوره روبرو بودند .خطر مرگ در طول مطالعه برای افرادی که عالئمی مانند
تکرر ادرار در روز ،بی اختیاری ادرار و شب ادراری داشتند ۴۰ ،درصد بود.
حتی برای افرادی که در مطالعه عالئم خفیف داشــتند ،اگر در طول روز تکرر ادرار داشــتند،
خطر مرگ تا  ۳۰درصد افزایش مییافت .اگر شــب ادراری داشــتند ،خطر مرگ تا  ۵۰درصد
افزایش مییافت .به گفته نویسندگان ،بی اختیاری مکرر ادرار ارتباط قوی خاصی با خطر مرگ
دارد ،که نشــان میدهد مشکالت ادراری تأثیر قابل توجهی بر سالمت و وضعیت عملکردی در
مردان مسن دارد و ممکن است بازتابی از بیماریهای عصبی یا عروقی طوالنی مدت باشد.

اسفناج بخورید تا دچار آلزایمر نشوید

مهر :تحقیقات جدید نشان می دهد که اتخاذ یک
رژیم غذایی سرشار از حبوبات ،آجیل ،و غالت کامل
و مقادیر کم گوشــت قرمز و فرآوری شده همراه به
رژیم روزه داری می تواند طول عمر را افزایش دهد.
رژیم غذایی غربی ،که سرشار از پروتئین حیوانی،
غذاهــای فــرآوری شــده و قندهای تصفیه شــده
اســت ،اغلب منجر به بیماریهــای مزمن از جمله
بیماریهای قلبی عروقی و دیابت نوع  ۲میشود.
طبق جدیدترین مطالعه ،اتخاذ الگوی تغذیه سالم
در اوایل زندگی میتواند تا یک دهه به میانگین طول
عمر اضافه کند ،اما افراد در هر سنی میتوانند از این
تغییرات بهره مند شوند.
چند تغییر ساده در رژیم غذایی و کمی روزه داری
متناوب ممکن است کلید زندگی طوالنیتر باشد.
تغییر از یک رژیم غذایــی معمولی غربی حاوی
پروتئین حیوانی ،غذاهای فرآوری شــده و قندهای
تصفیــه شــده به یک رژیــم غذایــی بهینه حاوی
حبوبات ،آجیل ،و غالت کامل و مصرف کم گوشت
قرمز و فرآوری شده ،همراه با رژیم فستینگ دورهای
(روزه داری) ،میتوانــد طول عمــر را افزایش دهد.
رژیم فستینگ نوعی روزه داری با محدودیت زمانی
است که عبارتست از مصرف مواد غذایی در مدت ۸
ساعت و پرهیز از مصرف غذا یا همان روزه داری در
مهر :بر اســاس تحقیقات جدید ،پــرواز فضایی
طوالنــی مدت موجب تغییــر در فضاهای پر از مایع
در امتداد سیاهرگ ها و شریان های مغز می شود.
«خوان پیانتینو» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشکده
پزشکی اورگن آمریکا ،گفت« :این یافتهها پیامدهای
مهمی دارنــد زیرا ما بــه اکتشــافات فضایی ادامه
میدهیم».
ایــن تحقیق شــامل تصویربــرداری از مغز ۱۵
فضانورد قبــل و بعد از ســفرهای طوالنی مدت در
ایستگاه فضایی بینالمللی بود.
محققــان از تصویربرداری  MRIبــرای اندازه
گیری فضای اطراف عروق خونی در مغز فضانوردان
قبل از پرتــاب و دوباره بالفاصله پس از بازگشــت
اســتفاده کردند .آنها همچنین یک ۳ ،و  ۶ماه پس از
بازگشت مجدداً  MRIگرفتند .تصاویر فضانوردان با
تصاویر گرفته شده از همان فضای اطراف عروقی در
مغز  ۱۶فرد بر روی زمین مقایسه شد.
آنها با مقایســه تصاویر قبل و بعد ،متوجه افزایش
فضاهــای اطراف عروق خونی در مغــز فضانوردانی
شدند که اولین بار بود به فضا رفته بودند ،اما تفاوتی
بین فضانوردانی که قب ً
ال در ایســتگاه فضایی در مدار
زمین خدمت میکردند ،وجود نداشت.

ایســنا :یــک جــراح ارتوپد در مرکــز تخصصی
کلینیک» آمریکا میگوید :اعمال برخی تغییرات
«مایو
ِ
زندگی افرادی که به جراحی تعویض مفصل
در سبک
ِ
ران یا زانو اقدام کرده اند ممکن است در بهبود نتیجه
عمل اثربخش باشد.
دکتر «متیو آبــدل» ،جراح ارتوپد در مایو کلینیک
گفــت :قبل از اقدام به جراحی ،کاهش وزن از طریق
رژیم غذایی و ورزش توصیه میشــود .شاخص توده
بدنــی ( )BMIمــورد نظــر کمتر از  ۴۰اســت اما
هر چه بتوان این شــاخص را بــه  ۲۵تا  ۳۰نزدیک
کرد ،بهتر است.
همچنین رعایت موارد زیر توصیه می شود:
 حداقل از شــش هفته قبل از جراحی از مصرفسیگار و دیگر دخانیات خودداری شود .همچنین پس
از جراحی از اســتعمال محصوالت نیکوتین خودداری
کنید.
 حداقل دو هفته قبل از جراحی مصرف داروهایمسکن حاوی مخدر را قطع کنید.
 در صورت ابتال به دیابت ،قبل از اقدام به جراحیمطمئن شوید که وضعیت بیماری تحت کنترل است.
این جــراح ارتوپــد همچنین تاکید کــرد :برخی
از تغییراتِ ســبک زندگی تاثیــری در بهبود وضعیت

تبیان :طی ســالهای اخیــر ،زیبایی و تقویت
ناخنها بسیار مورد توجه خانمها قرار گرفته است.
شــکنندگی ناخنها خودش را بــا عالئم متفاوتی
نشــان میدهد ،ماننــد نرم و خمش پذیر شــدن
ناخنها با خطوط و ترکهایی روی آن.
علت شکنندگی ناخنها گوناگوناند؛ از مانیکور
کردن زیاد با ابزارهای فلزی گرفته تا بیماریهای
سیستمیک؛ بنابراین وقتی تغییراتی در ناخنهایتان
میبینید ،مانند تغییر رنگ ،ضخیم شــدن یا تغییر
شــکل ،الزم است برای بررســی علت به پزشک
مراجعه کنید .از طرفــی دیگر ،ظاهر ناخنها حتی
میتواند نشــاندهند ٔه وضعیت تغذیه باشد .تقریب ًا
همهٔ کمبودهای مواد مغــذی میتوانند به طریقی
بر رشد ناخنها اثر بگذارند .اگر متوجه شدید دلیل
شــکنندگی ناخنهایتان عارض ٔه خاصی نیســت،
میتوانید با استفاده از روشهای طبیعی و خانگی،
ظاهر ناخنهایتان را تا حدودی بهبود ببخشید.
روشهای خانگی برای ســفت کردن
ناخنها
اگر ناخنهایتان میشــکنند ،تــرک میخورند
یا رشــد نمیکنند ،عالوه بر اینکه باید عادتهای
رفتاریتان را درســت کنید ،مث ً
ال آنها را نجوید یا
رژیم غذاییتان را ســالمتر کنید ،میتوانید از این
روشها استفاده کنید.
پیاز خام
پیــاز حاوی بیوتیــن یا ویتامین  Hاســت که
میتواند به رشد ناخنهای سالم کمک کند .خیلی

رژیم غذایی افزایش طول عمر را
بشناسید

تاثیر سفرهای فضایی
بر مغز فضانوردان

پیانتینو گفت« :فضانوردان با تجربه ممکن اســت
به نوعی هموستاز رسیده باشند».

در همه موارد ،علیرغــم تفاوتهای اندازه گیری
شــده در فضاهای اطراف عروقی مغــز فضانوردان،

توصیههایی برای اثربخشی بهتر
جراحی مفصل ران و زانو

بهترین راهها برای سفت کردن ناخنها
از افراد عقیده دارند پیــاز میتواند اثرات مثبتی بر
ناخنها داشــته باشــد .هرچند پیاز خام اشکتان را
درمیآورد اما ارزش امتحان کردن را دارد!
پیازی را به دونیم کنید ،در مرکز آنها سوراخی
ایجاد کرده و ناخن هر یک از انگشتها را به مدت
 ۱۵دقیقه داخل آن قرار دهید .ســپس دستها را
بشویید .ممکن است دستهایتان تا مدتی بوی پیاز
بدهند ،بنابراین بهتر اســت این کار را وقتی انجام
دهید که تنها هستید.
روغن بادام
روغن بادام به دلیل ویتامین  Eو امگا  ۳و امگا
 ۶کــه دارد میتواند به تقویت ناخنها کمک کند.
همچنین برخی مطالعات نشان دادهاند ویتامین E
یکی از درمانهای مناســب برای سندرم ناخن زرد
است .این سندرم باعث زردی ،کدری و ُکندی رشد
ناخنها میشود.
دو قاشــق غذاخوری روغن بادام را در کاسهای
ریخته و با دو قاشق غذاخوری روغن زیتون ترکیب
کنید .ســپس با یکتکه پنبه ایــن ترکیب را روی
ناخنها مالیده و ماساژ دهید تا جذب شود .این کار
را روزی سه بار انجام دهید.
سیر

شــاید بوی سیر ناخوشایند باشــد اما مانند پیاز
خــام برای ناخنهایتان مفید اســت .ســیر دارای
فواید زیادی برای ســامتی است و ضمن ًا میتواند
ناخنهایتان را سفت و محکم کند .سیر ترکیبی به
نام آلیســین دارد که نوعــی آنتیبیوتیک بوده و از
قارچ پیشگیری میکند.
یکی دو حبه ســیر کام ً
ال خرد شــده را در یک
لیوان آب قرار دهید و ناخنها را به مدت  ۲۰دقیقه
در آن نگــه دارید .ایــن کار را روزی دو بار انجام
دهید.
رزماری
رزماری خاصیت ضدعفونیکنندگی دارد و برای
پیشگیری از عفونتهای ناخن مفید است .شما به
دو قاشق غذاخوری رزماری و یک فنجان آب نیاز
دارید .این ترکیب را  ۵دقیقه بجوشــانید و از روی
حرارت بردارید و اجازه دهید تا خنک شود .حاال آن
را در کاسهای بریزید و ناخنها را  ۱۰دقیقه در آن
نگه دارید .این کار را هفتهای دو بار انجام دهید.
آلوئهورا
آلوئــهورا خــواص زیــادی دارد و میتواند به
مرطوب کردن و جوانســازی کراتین ناخن کمک
کند .ضمنــ ًا آلوئهورا حاوی ویتامینهــا ،آنزیمها،

 ۱۶ساعت باقیمانده روز.
یک متاآنالیز جدید از تحقیقات رژیم غذایی نشان
میدهد که اگر این شرایط در  ۲۰سالگی شروع شود،
بیش از یک دهه به طول عمر میافزاید.
دکتر «والتر لونگو» ،محقق ارشــد از دانشــگاه
کالیفرنیــا ،میگویــد« :ما ارتباط بیــن مواد مغذی،
رژیم فســتینگ ،ژنها و طول عمر را در گونههای
کوتاهمدت بررســی کردیم .با اتخاذ رویکردی مبتنی
بر بیش از یــک قرن تحقیق ،میتوانیم شــروع به
تعریــف یک رژیم غذایی بــرای افزایش طول عمر
کنیم که پایهای محکم بــرای توصیههای تغذیهای
و تحقیقات آینده است».
به گفته محققــان ،هیچ وقت برای شــروع دیر
نیســت .حتی تغییر رژیم غذایی در سبک غربی در
سن  ۶۰سالگی میانگین طول عمر را بیش از هشت
ســال افزایش داد .یک نکته مهــم این بود که بهتر
اســت تمام وعدههای غذایی روز را به یک دوره ۱۱
یا  ۱۲ســاعته محدود کــرد بنابراین از مصرف میان
وعدههای نیمه شب جلوگیری میشود.
عالوه بر این ،رژیم فستینگ دورهای یا پیروی از
یک رژیم غذایی شبیه روزه که در آن هر سه یا چهار
ماه یک بار کالری دریافتی طبیعی به شــدت کاهش
مییابد ،ممکن است باعث بهبود طول عمر شود.
دانشمندان هیچ مشکلی در تعادل یا خاطرات بصری
که ممکن است نشــان دهنده نقص عصبی در بین
فضانوردان باشد ،پیدا نکردند.
فیزیولوژی انســان بر این واقعیت استوار است که
زندگی طی میلیونها ســال در حالی که به کشــش
گرانشی زمین وابسته است ،تکامل یافته است .بدون
محدودیت توســط نیروهای گرانش ،جریان طبیعی
مایع مغزی نخاعی در مغز در فضا تغییر میکند.
این فضاهای جدایی ناپذیر یک سیســتم طبیعی
پاکســازی مغز هســتند که در طول خــواب اتفاق
میافتد .این شبکه گسترده مغز که به عنوان سیستم
گلیمفاتیک شناخته میشود ،پروتئینهای متابولیکی
را پــاک میکند .دانشــمندان میگوینــد که به نظر
میرســد این سیستم در هنگام خواب عمیق عملکرد
مطلوبــی دارد .فضاهای پیرامون عروق خونی در مغز
سخت افزار زیرین سیستم گلیمفاتیک هستند .بزرگ
شدن این فضاها در پیری اتفاق میافتد و همچنین با
ایجاد زوال عقل همراه است.
به گفته پیانتینو ،این مطالعه میتواند برای کمک
به تشــخیص و درمان اختالالت مرتبط با زمین که
شــامل مایع مغزی نخاعی مانند هیدروسفالی است،
ارزشمند باشد.

بیمار پس از اقدام بــه جراحی تعویض مفصل ران و
زانو ندارد که شــامل مصرف مکمــل های گیاهی و
ویتامین ها ،استفاده از کرم های زخم و دستگاه های
تحریک الکتریکی است.
همچنین هنوز مشــخص نیست آیا اقدامات دیگر
قبل از جراحی به بهبــود نتایج آن کمک می کند یا
خیر کــه از آن جمله میتوان بــه فیزیوتراپی قبل از
تعویض مفصــل ران و زانو و فیزیوتراپی بعد از عمل
تعویض مفصل زانو اشاره کرد.
برخی از بیماران قبل از جراحی تعویض مفصل ران
یا زانو ،جراحــی الغری انجام می دهند اما تحقیقات
اخیر ســواالتی را در مورد اثربخشی این اقدام مطرح
کرده است .متخصصان دریافتند که این بیماران بدون
توجه به شاخص توده بدنی ،عوارض بیشتری نسبت
به افرادی کــه تنها جراحی تعویــض مفصل انجام
داده اند ،دارند .این عوارض شــامل عفونت و تاثیر بر
اثربخشی نتیجه جراحی تعویض مفصل است.
وی گفت :تصور می شــود که این وضعیت ممکن
اســت با میکروبیوم روده و تنــوع ژنتیکی بدن بیمار
ارتباط داشــته باشد .اگرچه آنها وزن خود را از کاهش
داده انــد ،اما بافتهای نرم و وضعیت کالژن زیرین
هنوز ماهیت اصلی خود را دارند.

امالح ،قندها ،لیگنین ،ســاپونین ،اسید سالیسیلیک
و آمینواسیدها ،ویتامین  ،Aویتامین  ،Cو ویتامین
 Eاست که آنتیاکسیدان هستند.
شــما به یک قاشــق غذاخوری ژل آلوئهورا و
ســه قطره روغن زیتون نیاز دارید .این دو را خوب
ترکیب کرده و ســپس با پنبه به تمام قسمتهای
ناخن بمالید تا خوب جذب شــود .هرچقدر که الزم
است این کار را تکرار کنید.
لوسیون گیاه دُم اسب
گیاه دم اســب برای پوست و مو و ناخن کاربرد
دارد و دلیل آن سیلیکون زیادی است که دارد .گیاه
دم اسب خاصت آنتیاکسیدانی و ضدعفونیکنندگی
هم دارد.
یک مشــت گیاه دم اسب را در یک فنجان آب
دم کرده و وقتی هنوز گرم اســت (داغ نه!) ناخنها
را داخــل آن بگذارید تا  ۱۰دقیقه بماند و ســپس
بشویید .این کار را هفتهای سه بار انجام دهید.
روغن جوانه گندم
جوانــه گنــدم دارای ویتامینهــای  Bو ،E
اسیدفولیک ،آهن ،پتاسیم و زینک است .همهٔ این
خــواص میتوانند اثرات مثبتی بر ناخنها داشــته
باشند و به رشد و تقویت آنها کمک کنند.
چهار قاشــق غذاخوری روغن جوانه گندم را در
یک کاســه بریزید و کمی گــرم کنید .اجازه دهید
خنک شــود و چند قطره آبلیمو به آن اضافه کنید.
انگشتان را به مدت  ۱۰دقیقه در آن قرار دهید .این
کار را سه بار در هفته انجام دهید.

طراح :میترا چراغ پور

باشگاه خبرنگاران :شاید بسیاری از ما شخصیت کارتونی مشهور «ملوان زبل» را به یاد داشته
باشیم؛ شخصیت کارتونی که در ایران با نام «ملوان زبل» و در کشورهای دیگر با نام «پاپای»
( )Popeyeبه شهرت رسیده و خصوصیت بارز این شخصیت کارتونی ،قدرت یافتن به خاطر
مصرف اســفناج است .طبق یک تحقیقات ،خوردن اســفناج مانند ملوان «زبل» نه تنها شما را
قویتر میکند؛ بلکه شما را از خطر «زوال عقل» نیز باز میدارد.
بر اســاس این گزارش ،محققان دریافتند افرادی که دارای ســطوح باالی آنتی اکســیدان
هســتند ،با خطر کمتری از ابتال به زوال عقل روبهرو می شــوند .حــال متخصصان میگویند
فوایدی که در خصوص آن صحبت میشــود ،ناشــی ترکیبات فراوانی اســت که در اسفناج و
سبزیجات برگدار وجود دارد.
«لوتئین» ( )luteinو «زآگزانتین» ( )zeaxanthinدو ترکیب آنتی اکســیدانی هستند
که در سبزیجات برگدار و نیز نخود فرنگی به وفور یافت میشوند.
دکتر «می بیدون» ( )May Beydounاز متخصصان پیری در «موسسه ملی سالمت»
در آمریکا گفت :افزایش عملکرد شــناختی افراد ،چالشــی مهم در زمینه سالمت عمومی است.
آنتی اکســیدانها میتوانند مغز را از «استرس اکسیداتیو» که سبب آسیب وارد آمدن به سلول
شــود ،محافظت کند .در این پژوهش که از ســوی «دکتر بیدون» و همکارانش به انجام رسید
و نتایج آن در «مجله نورولوژی» چاپ شــد؛ از  ۷هزار آمریکایی نمونه خون گرفته شد .تمامی
شــرکت کنندگان دست کم  ۴۵سال داشــتند و تحت معاینه فیزیکی و مصاحبه در ابتدای این
پژوهش قرار گرفتند .آنها ســپس به مدت  ۱۶ســال تحت نظارت قرار گرفتند تا بدین وسیله
متخصصان بتوانند میزان «زوال عقل» را در آنها ردیابی کنند.
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گوناگون
سهشنبه  20اردیبهشت 1401

بیتوته :حدود  20درصد از مردم در نیمه های شب از
خواب بیدار می شوند ،سپس برای دوباره به تخت خواب
رفتن دچار مشکل می شوند .این نوع بی خوابی می تواند،
استرس زا و البته خسته کننده باشد .به خواندن نکاتی سرگرم
شوید تا به شما کمک کند که چرت بزنید و اقداماتی را که
می توانید برای جلوگیری از وقوع این بیداری ها در اواسط
خواب انجام دهید.
زمان را فراموش کنید
زمانی که شما در نیمه های شب از خواب بیدار می شوید
و نمی توانید دوباره بخوابید ،وسوسه انگیز است که به ساعت
خود نگاه کنید ،اما زمانی که شما هر بار به ساعت خود نگاه
می کنید ،نگران میزان خوابی که از دست داده اید خواهید بود
و فقط به استرس خود می افزایید .این کار می تواند آرامش
و به خواب رفتن را برای شما سخت تر کند .در برابر اصرار
برای بررسی ساعت تلفن خود مقاومت کنید.
از صفحه نمایش دور بمانید
نور آبی هر صفحه نمایش ،خواه تبلت ،تلفن یا لپ تاپ،
به مغز شما سیگنال می دهد که زمان بیدار شدن است.
وقتی نیمه شب از خواب بیدار می شوید ،دستگاه ها را دور
از دسترس قرار دهید .یک ساعت قبل از خواب نیز همه
صفحههای نمایش خود را خاموش کنید
به اتاق دیگری بروید
تحقیقات حاکی از آن است که اگر  20دقیقه یا بیشتر
از آن بیدار بوده اید ،ممکن است بخواهید بلند شوید و از
رختخواب خارج شوید .بدون روشن کردن چراغ ها به اتاق
دیگری بروید ،تلویزیون را روشن نکنید در عوض ،کاری
آرامش بخش انجام دهید .می توانید چند نفس عمیق بکشید
یا کتاب بخوانید .منتظر بمانید تا خواب آلوده شوید ،زمانی که
شما احساس خواب آلودگی کنید ممکن است که راحت تر
بتوانید به رخت خواب بازگردید.
سازنده نباشید
ممکن است وسوسه شوید که از زمان اضافی خود در
بیداری نهایت استفاده را ببرید ،اما این کار را نکنید .نیمه شب
زمان مناسبی برای انجام کارهای خانه ،پیشروی در کار یا
آشپزی در آشپزخانه نیست .اگر کاری را انجام دهید و از آن
بهره ببرید ،به مغزتان برای بیدار شدن در زمانی که نباید
پاداش می دهید .که احتمال تکرار آن را بیشتر می کند.
شمارش به عقب را انجام دهید
آیا مغز شلوغ دلیل بیداری شما در شب است؟(همه ما
زندگی های پر مشغله ای داریم و زمانی که روز شما پر از
رفت و آمدهای شلوغ ،ایمیل های بی پایان ،جلسات پرفشار،

نوش و نیش -علی اصغر کمالدار «غمین»

ای کاش

این محله  کاش جای خائن و جانی نبود
روستا بی آب و بی بر ،رو به ویرانی نبود
کاش انگور و انار و آلو و لیموی ما
کمتر از آن پرتقال و سیب لبنانی نبود
امنیت می زد اگر که حرف اول در جهان
الزم اصال قفل و زنجیر و نگهبانی نبود
سرزمین خوب و زیبا ،کشور خوش نام ما
کاشکی جوالنگه یک مشت افغانی نبود
دشمنانی داشت در دنیا اگر اسالم ما
کاش دیگر دشمنش شخص مسلمانی نبود
کاش جای ابرهای بی بخار آسمان
چشمهای هیچ کس پر اشک و بارانی نبود
کاشکی با این همه سرمایه و نعمت دگر
مشکل نانی نبود
مشکالت مردم ما،
ِ
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چگونه در نیمه شب به خواب برگردیم؟

و تعامالت اجتماعی پر جنب و جوش است) اگر چنین است
قبل از اینکه بتوانید دوباره بخوابید ،باید آن را خاموش
کنید .یک راه آسان برای این کار این است که :از 100
به عقب بشمارید .تمرکز شما را از پشیمانی های گذشته و
نگرانی های آینده دور می کند و مغز را مجبور می کند که
در زمان حال بماند .هنگامی که این اتفاق می افتد ،ممکن
است آنقدر احساس آرامش کنید که چشمان خود را ببندید
و دوباره بخوابید.
عضالت خود را راحت کنید
ماهیچه های شما باید راحت باشند تا شما بتوانید
راحت بخوابید .اگر شما آرام نیستید ممکن است که حتی
متوجه نباشید که آنها هم هستند .تکنیکی به نام «آرامش
پیشرونده» می تواند به شما کمک کند .از پاهای خود شروع
کنید و تمام ماهیچه های انگشتان پا را به مدت  5ثانیه خم
کنید ،سپس به موقعیت اولیه خود بازگردید .این مراحل را با

 3تا  5ساعت پس از نوشیدن هنوز در بدن شما وجود دارد.
برای جلوگیری از تداخل در خواب تان از مصرف کافئین در
ساعت  1بعد از ظهر خودداری کنید.
اتاق خواب بدون سرو صدا را انتخاب کنید
در حالی که خواب هستید ،مغز شما همچنان گوش
می دهد .صداهایی که می شنود می تواند شما را بیدار کند،
حتی از خواب عمیق .این احتمال هر چه دیرتر باشد ،یا اگر
سر و صدا نشانه خطر باشد ،مانند گریه کودک یا آژیر پلیس،
بیشتر است .اتاق خواب خود را تا جایی که می توانید ساکت
کنید .گوش گیر ممکن است کمک کند.
دمای هوا را خنک و خشک نگه دارید
آیا اتاق خواب شما خیلی گرم است؟ دمای خنک به خواب
بدن شما کمک می کند .بنابراین سعی کنید فضای خواب
خود را متعادل نگه دارید .اگر در دوران یائسگی هستید و
مستعد گرگرفتگی و تعریق شبانه هستید ،ممکن است
بخواهید یک فن را نیز روشن کنید.
مدیتیشن کنید
این تمرین محبوب را بیاموزید و می توانید آن افکار شلوغ
و نیمه شب را آرام کنید .ساده تر از آن چیزی است که به
نظر می رسد .آرام بنشینید و روی تنفس خود تمرکز کنید .به
یک کلمه یا عبارت کوتاه آرامش بخش فکر کنید .همچنین
می توانید مکانی را به تصویر بکشید که شما را خوشحال
می کند .اگر افکارتان از بین رفت ،خودتان را قضاوت نکنید.
به سادگی به تنفس و تمرکزی که انتخاب کرده اید بازگردید.
هرچه بیشتر آن را تمرین کنید ،راحت تر خواهید شد.
به یک برنامه زمانبندی پایبند باشید
اگر برای مدتی در طول شب بیدار بودید ،احتماال صبح
روز بعد خسته و سردرگم خواهید بود .اگر می توانید سعی
کنید برای جبران آن نخوابید یا چرت نزنید .بسیار مهم است
که هر روز به یک ساعت خواب و بیدار شدن نزدیک باشید.
بدن شما را آموزش می دهد که زمان بیداری در مقابل زمان
خواب را بداند.
با پزشک خود صحبت کنید
برخی از افراد در نیمه های شب به دلیل یک مشکل
سالمتی از خواب بیدار می شوند .اگر این نکات را امتحان
کردید و همچنان در زمانی که باید بخوابید بیدار هستید ،به
پزشک خود اطالع دهید .درد مزمن ،شرایط سالمت روان
مانند افسردگی ،و مشکالت خواب مانند آپنه خواب ممکن
است مقصر باشند .در این صورت ،پزشک می تواند درمان را
پیشنهاد کند یا متخصصی را به شما معرفی کند ،که میتواند
به شما کمک کند.

دیگر اعضای بدن( ،پاها ،شکم ،بازوها و صورت) خود تکرار
کنید .تفاوت را احساس خواهید کرد.
در زمان خواب استراحت کنید
راه هایی برای کاهش استرس خود قبل از رفتن به
رختخواب پیدا کنید .ممکن است بخواهید به موسیقی
آرامش بخش یا یک پادکست آرامش بخش گوش دهید.
همچنین می توانید چند حرکت یوگای آسان انجام دهید یا
فقط ساکت بنشینید و چند نفس عمیق بکشید .وقتی با ذهنی
آرام به خواب می روید ،احتمال اینکه بخوابید بیشتر است.
مصرف کافئین را کاهش دهید
کافئین چه در قهوه ،چای ،نوشابه های انرژی زا یا شکالت
باشد ،مغز شما را تحریک می کند تا بیدار بمانید .اگر چه این
اثرات به سرعت در عرض یک ساعت شروع می شوند ،اما
در بدن شما بیش از آنچه که ممکن است  تصور کنید ،باقی
می مانند .نیمی از کافئین های موجود در نوشیدنی های شما

عدم استفاده از شبکههای اجتماعی
موجب بهبود سالمت روان میشود

آخرش هم بر سر سفره نیامد پول نفت
کاشکی هی وعده دادن ،کار آسانی نبود
کاش این اطراف بود افراد با وجدان فقط
کاش آن کس که ندارد رحم و  وجدانی ،نبود

مهر :به گفته محققان ،درخواست از مردم برای توقف استفاده
از رسانههای اجتماعی تنها به مدت یک هفته میتواند منجر
به بهبود قابل توجهی در آرامش روانی ،افسردگی و اضطراب
آنها شود.
این مطالعه که توسط تیمی از محققان در دانشگاه بث بریتانیا
انجام شد ،اثرات سالمت روانی یک هفته توقف استفاده از
شبکههای اجتماعی را مورد بررسی قرار داد .برای برخی از
شرکت کنندگان در این مطالعه ،این توقف به معنای آزاد
کردن حدود  ۹ساعت زمان شان از هفته بود که صرف
جستجو در اینستاگرام ،فیس بوک ،توئیتر و تیک تاک میشد.
نتایج آنها نشان میدهد که تنها یک هفته تعطیلی رسانههای
اجتماعی باعث بهبود سطح کلی آرامش افراد و همچنین
کاهش عالئم افسردگی و کاهش اضطراب میشود.
برای این مطالعه ،محققان  ۱۵۴فرد  ۱۸تا  ۷۲ساله را که

محو می شد کاش بر روی زمین آثار جنگ
بود صلح  و بی گنه در جنگ قربانی نبود
کاش در کار مدیران ،سرپرستان جملگی
ُحسن بود و خوبی بود و عیب و نقصانی نبود
کاش قیمت داشت این اجناس مایحتاج  ما
نان و گوشت و جامه و تحصیل مجانی نبود
شعرهایی که «غمینا» می سرایی گاه گاه
کاش از وجد و شعف بود از پریشانی نبود

هر روز از شبکههای اجتماعی استفاده میکردند بهطور
تصادفی یا در یک گروه مداخله ،جایی که از آنها خواسته
شد استفاده از تمام رسانههای اجتماعی را به مدت یک
هفته متوقف کنند یا در گروه کنترل ،جایی که میتوانستند
به جستجو ادامه دهند ،اختصاص دادند .در ابتدای مطالعه،
نمرات پایه برای اضطراب ،افسردگی و آرامش روانی افراد
مشخص شد.
در شروع مطالعه شرکت کنندگان گزارش دادند که به طور
متوسط  ۸ساعت در هفته در رسانههای اجتماعی سپری
میکردند .یک هفته بعد ،شرکتکنندگانی که از آنها خواسته
شد تا یک هفته استراحت کنند ،نسبت به افرادی که به
استفاده از رسانههای اجتماعی ادامه دادند ،بهبود قابل توجهی
در سالمت روان ،افسردگی و اضطراب داشتند که نشاندهنده
یک مزیت کوتاهمدت است.

دکتر «جف لمبرت» ،محقق ارشد مطالعه ،توضیح
میدهد« :جستجو در رسانههای اجتماعی آنقدر
فراگیر است که بسیاری از ما از لحظهای که از
خواب بیدار میشویم تا زمانی که چشمانمان را
در شب میبندیم ،تقریب ًا بدون فکر کردن این کار
را انجام میدهیم».
وی در ادامه افزود« :بسیاری از شرکت کنندگان
اثرات مثبتی را از عدم حضور در رسانههای
اجتماعی با بهبود خلق و خو و به طور کلی
اضطراب کمتر گزارش کردند .این نشان میدهد
که حتی یک توقف کوچک نیز میتواند تأثیر داشته باشد».
احساس پایین و از دست 2دادن لذت از ویژگیهای اصلی
افسردگی است ،در حالی که اضطراب با نگرانی بیش از حد
و خارج از کنترل مشخص میشود .آرامش روانی به سطح

عاطفه مثبت ،رضایت از زندگی و هدفمندی فرد اشاره دارد.
به گزارش محققان ،از هر شش نفر یک نفر در هر هفته
یک مشکل رایج سالمت روان مانند اضطراب و افسردگی
را تجربه میکند.
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رمان دو راوی دارد .آنها به ترتیب از آنچه بر
زندگی اشــان رفته است می گویند .این راوی ها
به نوبــت جا عوض می کنند .شــخصیت مهم
رمان پســر اســت که اکنون بزرگ شده و دارد
این یادداشت ها را می نویسد .نقش نویسنده که
همان پسر مادری پا به سن گذاشته است بسیار
پررنگ است .همیشــه وقتی می خواهد از قول
مادر نقل قول کند؛ اکثر اینگونه شروع می کند:
«مــادر تو گفتی» این تو گفتی ها آنقدر طوالنی
اســت که خواننــده به اوضاع سیاســی معاصر
اشراف پیدا می کند.
مادر از جایی شــروع می کنــد که در حیاط
مشــغول بازی اســت و دو مرد ســراغ پدر را
می گیرند و این پرس وجو مقدمه ای اســت بر
کشتن پدر به دست مأموران رضاشاهی .دوره ای
است که رضاشاه سعی دارد خان ها و گردنکشان
و دگراندیشــان را که فکر می کند خاری بر سر
راه حکومت مطلقه هســتند از میان بردارد .مادر
زندگی سختی به هم می زند .انگار او هرچه رنج
و درد می بیند مهربان تر می شــود .واقع ًا در نظر
راوی که ســخت تحت تأثیر محبت های مادر
اســت هیچ نقطه ضعفــی در زندگانی او یافت
نمی شــود .موجودی فرشته آسا که نظیرش در
زندگانی روزمره کم پیدا می شود .این پیروزخان
که به دست عمله ی رضاشاهی به قتل می رسد
دو دختر دارد .خاطره و میهن پری ،چون داستان
از زبان پسر میهن پری روایت می شود در طول
رمان کلمه ی «خاله» به خاطره چســبیده است
کــه در همه جا از او به عنــوان خاله خاطره یاد
می شود.
هدف نویســنده نوشــتن زندگی نامه ایست
از یک خانواده و وابســتگان نزدیــک به آنها.
روز به روز میهن پــری از آب و گل درمی آید و
الجرم زیبا و زیباتر می شود .او تحت سرپرستی
شجاع خان شــوهر خاله خاطره قرار می گیرد و
در ســن سیزده چهارده سالگی به ماه بد یکی از
فرزندان خاله خاطره دل می بندد .اما خاله خاطره
چشم دیدن و رفتار میهن پری را ندارد .نجاری
کــه برای تعمیر در و پنجره هــا به خانه می آید
دل از میهن پری پانزده -شانزده ساله می رباید
و بدینگونــه حکایت عشــق ماه بد و مادر چون
غباری در هوا ناپدید می شــود .راوی داستان در
ایــن صفحات به راحتی عشــق و مفهوم آن را
زیر پا له کرده اســت .واقعا کــه این نجارها در
طــول تاریخ چه جذابتی داشــته اند که ناپدری
«مریم» یوســف نجار از کار در می آید .قهرمان
رمان فتانه حاج سید جوادی «بامداد خمار» نجار
اســت .و اکنون مادر میهن پری هم گرفتار دو
چشــم مخمور یک نجار می شــود و با دسیسه
خاله خاطره که می خواهد خواهرش را دســت
به ســر کند به عقد و ازدواج نجــار در می آید.
میهن پری در خانه تنها می ماند .خانه ای که دو
جوان با نامهای ماه بد و ماه یار پسر شجاع خان
در آن هستند .اما خاله خاطره مواظب حرکات و
رفتار میهن پری هست .باالخره عشق ماه بد به
میهن پــری از پرده برون می افتد و خاله خاطره
به هر تدبیر هســت می خواهد میهن پری را از
خانه بیرون کند .چه چیز بهتر از شوهر دادن او،
حال به هر کس و ناکسی که از راه می رسد.
«ســینی را گردانــدی در اتاق تــا جلو مرد
تیزنگاه رسیدی .دســتت می لرزید و لیوان های
شربت سنکجبین تکان می خوردند روی سینی.
انگار تمام نمی شــد .این لحظه که دست قوی
پنجه و درشــت مرد باال آمــد و دور لیوان بلور
حلقه شد و لیوان را آرام از روی سینی برداشت.

زیر چشــمی نگاهش کردی .نتوانستی نگاهش
نکنــی .هیچ وقت چنین نگاهی را در چشــمان
هیچ مردی ندیده بودی .انگار داشت ته وجودت
را به هم می زد دنبال چیزی(.ص)92
و اینگونه اســت که مادر دل و دین از دست
می دهد .ماه بــد که به زعم راوی رمان نوجوان
است باید زیر دست و پا له شود تا میهن پری به
مردی چهل ساله ،ستبرقامت ،سبیل از بناگوش
در رفته شوهر کند .مردی که دو زن را به خاطر
نیــاوردن فرزند از خانه بیرون کرده ،فقط با این
بهانه که زن باید زیر ســایه مردی قوی روزگار
بگذراند ،مخصوصا دختری شانزده ساله که حتما
باید آقا باال ســری باعرضه و خشن داشته باشد
و این میهن پری ما چه آســان دل می برد و چه
راحت گرفتار مردی سه برابر سن خود می شود.
شخصیتی که نویســنده به عنوان شوهر میهن
پری ســاخته و پرداخت جمع اضداد اســت .چه
از نظر سیاســی ،چه رفت و آمد با سران ارتش
و چه از زندگی اش که تا دو ســوم کتاب معلوم
نیست پدر و مادرش کیست و خواستگاه به وجود
آمدنش کجاست! همین که طبق آداب و رسوم
اجدادی به شکار می رود کافی است .او سر در چه
آبشخوری دارد؟ توده ای است؟ مصدقی است؟
چرا مجله ها و روزنامه ها را پنهان کرده اســت؟
از همه مهم تر چرا با پسرانش سر عناد دارد؟ به
خاطر اینکه به ویولن عالقه پیدا کرده اند آنها را
به مغازه می برد ویولن را پس می دهد.
«ســاعتی بعد ،ســاز پس داده شــده بود به
سازفروش و من پشــت سر پدرم سوار اتوبوس
دوطبقه شــدم و کنــارش روی صندلی دو نفره
نشســتم و تا خانه با بغض بــه رؤیاهای بر باد
شده ام اندیشیدم .مادر ،عشق! و اندوه پنهان من
در تمام زندگی ام موسیقی شد که دیگر هیچ گاه
فرصت پرداختن به آن را نیافتم(.ص)304
پدر با تمــام مظاهر تمدن جدیــد مخالفت
می کند .با دیدن فیلم ،با خواندن کتاب و ...اینها
می توانند در ذات کســانی باشند که روزنامه و
مجله و کتاب راهی به خلوتشــان نداشته باشند.
اما حسن شکاری ،دوست نادیده ،هیچگاه دلیل
این رفتارهــای خارج از عرف روشــنفکری را
نمی نویســد و خواننده را با سؤال مهمی روبرو
می کند کــه آیا پدر برای خــودش دیکتاتوری
با ابعاد کوچک تر نیســت؟ ولی همین قهرمان
داستان ،با مؤثرترین واژه ها صحنه مرگ پدر را
به سوگ می نشیند و توصیف می کند:
«یواش کنار گوش بابا گفتم« :بابا رســیدیم
چشــمه ی عباس آبــاد!» چشــم هاش رو باز
کرد .ســرش رو بلند کردم و گرفتم توی بغلم.
یک لحظه چشمانش با نیروی عجیبی درخشید!
با تمام وجودش به قله کوه ها نگاه کرد و چیزی
از توی وجودش ،با نگاهش پر کشــید به سمت
قله کوه ها که الی ابرهای سفیدپوش برف شده
بودند .بعد چشمانش را بست(».ص)475
آوردن قله کوه ها در چشــم پدر یک حالت
سمبولیک و اسطوره ای به پدر داده است .مردی
چون ستیغ دست نیافتنی کوه ها باالخره با داس
اجل از پا انداخته شــد! این شــکوه را در هنگام
مرگ مادر شاهد نیستیم .کاش آن صفحه برای
چاپ های بعد بازنویســی می شد .و آن احترامی
که در طول رمان برای زندگی مادر قایل شــده
بود برای مرگ نیز شــکوه و عظمت بیشــتری
می یافت.
***
به جــرأت نمی توانم اظهــار عقیده کنم که
آیــا ورق زدن تاریخ آن هم بی حضور قهرمانان

ایسنا :تصویرگری؛ هنری که چون برای اغلب ناشران به صرفه نیست ،مورد
کم توجهی هم قرار گرفته است .اما مسألهای که وجود دارد این است :آیا این
کم توجهی باعث شده تا اقبال نسبت به این هنر در سالهای اخیر کمتر شود؟
برای پاسخ به پرسشی که در باال مطرح شد ،به گفتوگو با لیدا طاهری
هنرمندی که به عنوان تصویرگر کتابهای کودک شناخته میشود ،پرداختیم
تا نظر این او را درباره اقبال نسبت به تصویرگری ،نحوه ارتباط درست بین
نویسنده و تصویرگر ،بومیسازی تصویرگری و ...جویا شویم.
هنر عامه پسند رو به جلو در حال حرکت است؟
این هنرمند تصویرگر که عقیده دارد اقبال نسبت به تصویرگری در سالهای
اخیر خوب بوده ،درباره این موضوع گفت« :همه ما به تماشای خیال و تصور نیاز
داریم ،منتها در ایران این موضوع بیشتر برای کودکان در نظر گرفته شده است.
اقبال نسبت به تصویرگری خوب ،و حوزه چاپ و نشر هم کارشان نسبت به قبل
بهتر شده و االن کتابهای متنوعی هست؛ ولی مثل خیلی از کارهای هنری
دیگر باید گفت ،هزینهای که تصویرگرها دریافت میکنند ،نسبت به سایر اقشار
بسیار اندک است .حاال شاید این موضوع به دلیل آن باشد که اقبال از کتابها
در حال حاضر کم شده و شاید اولویتهای مردم خیلی کتاب خریدن و خواندن
نباشد و شاید اینترنت یا مسائل دیگر بیشتر افراد را درگیر خودش کرده باشد».
او ادامه داد« :از طرفی شاید مردم شناخت کافیای از هنری که به شکل
درستی اجرا شده باشد ،ندارند و شما در تمام حوزهها این را میبینید که هنر
عامهپسند بیشتر جلو میرود و متأسفانه کسی جلوی این موضوع را نمیگیرد.
یعنی ما نمیآییم برای همه کارهای خوب ،نمایشگاههای خوب برگزار کنیم.
االن بچهها خیلی کمتر با کار خوب مواجه میشوند و در خیلی از حوزهها ما
با این مشکل دست و پنجه نرم میکنیم که الزما آنچه که به فروش میرسد،
خیلی کار ارزشمندی نیست».
طاهری با اشاره به ارتباط خوبی که بین تصویرگران و ناشران شکل گرفته،
اظهار کرد« :درحال حاضر تصویرگران ایرانی فعال هستند و ارتباطی که باید بین
تصویرگران و ناشران باشد هم شکل گرفته ،اما هم ناشران و هم تصویرگران
با مشکل اقتصادی مواجه هستند و دیگر اینکه خیلی از ناشران تصویرگران
خوب و بزرگ در این حوزه را نمیشناسند و از افرادی استفاده میکنند که
خیلی کارهای شاخصی ندارند ،اما اقبال عمومی از کارهای آنها خوب است».
او ادامه داد« :اگر ناشران با انجمن تصویرگران ارتباط خوبی برقرار کنند،
کارهای خیلی بهتری میتوان ارائه داد و همین طور اگر تصویرگران امنیت
مالی داشته باشند ،فرصت خیلی خوبی را برای کار اختصاص خواهند داد .برخی

May 10، 2022

سال بیست و  هفتم شماره 7472

میهن پری
حسن شکاری

نشر دائو 485 -صفحه  90000تومان
امین فقیری
داســتان زیبنده است یا نه .کاش در طول رمان
این حــوادث تاریخی از دید آدم های داســتان
روایت می شد نه اینکه نویسنده عنان داستان را
رهــا کند و به طور مجزا به تاریخ بپردازد و جابه
جا اظهار عقیده هم بکند .و حتی به قسمت هایی
از تاریــخ قبل از تولد آدم های داســتان! اگر به
پدربزرگ که اتفاقا خوب پرورش داده شــده اند
و نوع زندگی آنها در حصار کوهستان ها نگاهی
بیندازیم حس می کنیــم که آنها از قافله تمدن
و شهرنشینی و سیاســت و حزب و حزب بازی
بــه دور بوده اند .گویی در یکــی از کرات دیگر

قهرمانانش جنبه رمــان به کتاب خود بدهد که
متأسفانه در این دو کار درمانده است .پازل های
فوق درخشــانی از توصیــف در خالل صفحات
یافت می شــود که بر اشراف نویســنده از واژه
گواهی می دهند.
جابه جای کتاب از نتیجه گیری هایی استفاده
شــده اســت که در حقیقت توهینی به خواننده
اســت؛ چون این پاراگراف ها خواننده را از تفکر
باز می دارد .ولی این نویسنده است که استقالل
فکری خود را در همه حال حفظ می کند.
«آن ایام با چنین پرسش هایی روبرو بودم و

زندگی می کرده اند .یعنی گردی از این همه ،بر
دامن پاک آنها نمی نشست .اما راوی داستان از
زمانی که خودش را شناخته با جریانات مردمی
همــراه بوده و تأثیر آن را بــر روح و روان خود
بازگو نموده است.
با نشــانی هایی که می دهد کمتر خواننده ای
در «زندگینامه» بودن کتاب شک می کند .بدین
خاطر اگر روی جلد زیر نام میهن پری کلمه ی
زندگینامه قید می شــد خواننده از ســردرگمی
بیرون می آمد .البته نویسنده سعی کرده است با
آوردن توصیف از طبیعت و طرز سلوک و چهره

از اشتیاقی سوزان ،ناآرام و به راهی نجات بخش
می اندیشــیدم و دنبال اندیشــه ای متحدکننده
می گشتم سوای همه ی ایده هایی که به جامعه
تحمیل می شــدند به ضرب و زور کســانی که
پشت نام خلق و مردم و ملت پنهان شده بودند
و از واژه ها و کلمات مســخ کننده سوءاستفاده
می کردند برای برقراری دیکتاتوری جدیدی که
در ذهن خود طرحی می کردند(.ص)390
***
دو شخصیت متضاد در کتاب وجود دارند که
خیلی خوب و به جا پرورش داده شــده اند یکی

شــجاع خان و جنبه های مثبتی را که در منش
و کردار یدک می کشــد و دیگری خاله خاطره،
این زن که نمونه های بســیاری در جامعه دارد
خوراک خوبی برای روانشناسان بشری هستند.
چون سراســر وجودش را عقده های آشــکار و
پنهان فرا گرفته است .نگارنده فکر می کند دوا
و درمانــی هم ندارد .او بــا افعال خود اطرافیان
خویــش را می رنجاند که در آخــر هم دودش
به چشــم خودش فرو مــی رود .این موجودات
دیکتاتورهایــی حقیر و بی ارزشــند .تا آنجا که
جا دارد در بدی ،سعایت ،بخل و حسادت افراط
می کنند تا زمانی که همه چیز چون آئینه ماهیت
وجودی فرد را نشان دهد.
***
نویسنده هرگاه که به عشق می رسد شاهکار
می کند .هرچند که این عشــق چون دلبستگی
مادر و پــدر کمی با منطق و عقل دور باشــد.
اینکه می گویند وقتی پای عشق به میان می آید
عقل عنان را به ســوی دیگر می چرخاند درست
گفته اند :نقش مادر آنقدر مهم اســت که راوی
بارها اعتراف و اقرار بدان می کند(.شعار)
«مــادر ،حرکت و تقال و از پــا نیفتادن را تو
به مــا فرزندانت آموختی تــا در چنین مواقع و
لحظات مصیبت باری از پای ننشــینیم .همین
حرکت ،نجات دهنده ی من شــد در تمام طول
زندگی بیش از پنجاه ســاله ام تا دشــوارترین
شــرایط زندگــی و فاجعه بارترین حــوادث را
پشت ســر بگذارم در تقال و جنب و جوش های
از ســر بی قراری و تغییر سرگذشــت رنج بار به
ســمت ایستادگی و تالش و پا بر جای ماندن تا
لحظه ای که می شود از تمامیت وجود انسانی ام
در برابــر حــوادث تلخ و هولنــاک دفاع کنم و
عقالنیتم را در آنی باز یابم و به کارش بگیرم در
برخورد با بدترین مصیبت ها(».ص)334
یکــی از ایراداتــی که می توان به دوســت
نادیــده ام گرفت همین جمله هــای نَفَس بر در
کتاب اســت .این قدرت قلم الجــرم به نقطه
ضعفــی در کار می انجامد کــه نمی توان آن را
نیز توجیه کرد .این مسأله را نمی توان «شگرد»
نویسندگی نامید.
اما عیب و ایراد چرا!
گفتیم که نویسنده جا به جا از جمالتی استفاده
کرده اســت که به جمالت قصار و نتیجه گیری
ماننده اند .البته باید اذعان کرد که اگر این کتاب
را به عنوان زندگی نامه می خواندیم توجیه پذیر
بود .چند نمونه:
*مادر ،ترس هایی هســتند کــه تا آخر عمر
بــا آدم می مانند؛ کم می شــوند و کم رنگ ،اما
گم نمی شــوند و بی رنگ .ایــن ترس ها بعدها
به اشــکال مختلف بــروز می کند .به خصوص
اگر ذهن در حال کاویدن گذشــته باشد و مرور
خاطرات کودکی(.ص)217-216
*افتخار پدرت همیشــه این بود که هیچ گاه
لقمه ی حرام ســر ســفره ی من -زنش و شما
بچه ها نمی آ َو َرد و به آنچه حق اوست قانع است
و هرگز راضی نمی شــود با تضییع حق کســی
موقعیتی بهتر برای خــودش و زندگی اش و ما
خانواده اش فراهم کند(.ص)212
فکر می کنم این جمله از قلم شــکاری عزیز
در رفته باشــد .آن هم برای طایفه ای که نسل
شکار را در آن حوالی برداشته اند!!
*من هنوز در عجبم که چنین آدمی با چنین
روح لطیفی چطور می توانست به قلب آهوهای
زیبا چشم جهنده تیر بنشاند؟! (ص)208
اظهار عقیده های نصیحت گونه:

آدم بزرگ ها هم به تصویرگری نیاز دارند

از دوستان ما صرفا کارشان تصویرگری است و خب هزینهها باالست .هم هزینه
لوازم و هم هزینه وقتی که آدم متخصص در این زمینه میگذارد ،باالست».
چرا کودکان تصویر را بیشتر از متن دوست دارند؟
شاید برای خود شما به عنوان یک بزرگسال پیش آمده باشد که ترجیح
دادهاید به جای خواندن کتابی ،فیلم آن را تماشا کنید یا در اطرافیانتان دیده
باشید که کودکی تماشای تصاویر یک کتاب را به خواندن متن آن ترجیح دهد.

طاهری در تبیین علت این مسأله به ایسنا گفت« :انسانهای اولیه از طریق
تصویر باهم ارتباط برقرار کردند و بنابراین باتوجه به این نکته ،تصویر بر نوشته
نزد انسانها ارجحیت دارد .شما با یک تصویر هزاران حرف میتوانید بزنید که
اگر بخواهید آن را توضیح دهید ،شاید نتوانید کامل منتقل کنید .بچهها با تصویر
صحبت و ارتباط برقرار می کنند .آنها در عین حال از همه حواسشان برای
یادگیری بهرهگیری میکنند و در یک لحظه به همه چیز توجه دارند و به همین
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*این حکومت ملــی اگر تکیه دارد به مردم،
نباید از چیزی بترسد .یک ملت حمایت می کند
این دولــت را .اگر دولت مصدق جمع کرده بود
این وطن فروش ها را و در یک دادگاه و با حضور
مردم محاکمه شــان می کرد و پرونده شان را رو
می کــرد برای مردم ،کار به اینجا نمی کشــید.
مماشــات کرد دکتر مصدق و خواســت با مدارا
حکومت را بچرخاند(.ص( )203درســت اســت
که این اظهارنظر از راوی داســتان نیســت ،اما
قطعا راوی به این مقوله ایمان دارد وگرنه حذف
می کرد).
***
آوردن صفت هــای متوالی بــرای یک واژه
فکر نمی کنم زیبنده باشــد .چرا که خواننده به
دنبال حوادث و رویدادهایی است که در داستان
می گذرد .او به دنبال هنرنمایی نویســنده در نثر
انشایی و نفس بر نیســت .اینگونه نوشتن برای
مقاله های ادبی شــاید مورد قبول باشد اما برای
یک زندگینامه حوصله ســربر است .امکان دارد
خواننده از خیر مطالعه چنین کتابی بگذرد.
از اینکه نویسنده ذهنی پویا و جستجوگر دارد
حرفی نیست .این چنین موشکافانه به جزئیات و
قضایا پرداختن کار هر کس نیست .ضمن احترام
به حسن شکاری ،باید اذعان کرد که صفحاتی
که به خاطره جنگ ها و نبردهای دوران نوجوانی
اختصاص داده اند زیادی است .نه اینکه ماجراها
بد باشد چرا که طبیعت ناآرام و زیر بار نرو راوی
را نشان می دهد .اما باید انتخابی در کار می بود
تــا به جنبه هایی که روح نــاآرام راوی را عیان
می سازد ،بیشتر توجه شود و دیگر خاطرات دوره
ســربازی که هر کدام می تواند داســتان کوتاه
مؤثری باشــد .به عقیده نگارنــده اگر با طول و
تفصیل بیشــتر در یک رمــان  150صفحه ای
منتشــر می شــد بهتر بود .نویسنده می توانست
از یکــی دو خاطره در این کتاب اســتفاده کند.
در مــوارد زیادی امکان دارد کــه خواننده فکر
کند هدف نویســنده ازدیاد صفحات بوده است.
خالصه کالم اینکه حسن شکاری دوست نادیده
«موجز»نویس نیست.
قــدرت قلم ،ذهــن باز ،توصیــف طبیعت و
بعضی از شــخصیت ها بی نظیر اســت و جای
تبریک دارد.
مادر راوی ،نادره موجودی است .نمونه عالی
فداکاری و خســتگی ناپذیر بــودن و دریایی از
محبت و شفقت نسبت به همسر و فرزندان خود.
مســأله ی دیگــری کــه نگارنــده در این
زندگینامه دوست می دارد .استقالل فکری راوی
است .در زمانی که می توانست به راحتی جذب
یکی از گروه ها شــود با درایت تمام به گروه و
حزب های وابسته پشت پا می زند .راوی بیشتر
به آنچه که باید باشــد و اصول را تأیید می کند،
می اندیشــد .عدالت و حق و زیر بار ظلم نرفتن،
با وجودی که با یک «آری» گفتن می توانست
مسیر ثروت اندوزی را برای خود هموار سازد .اما
طرز تربیت زیر دســت چنین مادر و پدری ،او را
بَری از هر چه پَلَشتی و زشتی بار آورده است.
نگارنــده بــه هیچ وجــه از خوانــدن این
زندگینامه پشــیمان نیست و اعتقاد دارد که واژه
«زندگینامه» روی جلد قید شود .و چون قسمت
اعظم کتاب به چگونگی آالم و سرخوشی های
توأم با زحمت و رنج راوی اختصاص یافته است
الجرم اســم کتاب هم تغییــر مختصری پیدا
کند .در بســیاری از زمان های مطالعه ســخت
تحت تأثیر اســتادی و قدرت قلم نویسنده قرار
گرفته ام.

خاطر یادگیری شان خیلی بیشتر است».
او ادامه داد« :در تصویرگری حتما باید زاویه دید بچهها را در نظر گرفت و
صرفا نباید ترجمه متن باشد؛ بلکه خیالمان نیز در آن باید وجود داشته باشد.
خالقیت در تصویرگری تا جایی که به فهم بهتر متن کمک کند ،از نظر من
هیچ ایرادی ندارد و به نظرم اگر تخیل را در همه کارهایمان استفاده کنیم،
خیلی خوب است».
چگونگی ارتباط میان
ی
ه
دربار
ادامه
در
همچنین
تصویرگر
این هنرمند
ِ
تصویرگران و نویسندهها گفت« :به نظرم این ارتباط باید کامال نزدیک به هم
باشد .اینکه صرفا متن را در اختیار تصویرگر قرار دهید ،کافی نیست .من با هر
نویسندهای که صحبت کردم و ارتباط برقرار کردیم ،کار بهتر انجام شده و این
دو گروه همکاریشان نتایج خیلی خوبی ایجاد خواهد کرد و ارتباطشان خیلی
ارتباط خوبی خواهد بود».
برای بومیسازی تصویرگری چه کنیم؟
مسألهای که در زمینه تصویرگری در حال حاضر به نوعی آسیب محسوب
میشود ،این است که تعداد قابل توجهی از کتابهای تصویرگری درحال حاضر
ترجمه هستند و این امر برای بومی سازی تصویرگری یک آسیب محسوب
میشود .طاهری درباره راه حل این مشکل چنین عقیده دارد« :ما ،هم نویسنده
خوب داریم و هم تصویرگر خوب؛ چرا از آنها استفاده نکنیم؟ چون ترجمه
آسان تر است و هزینه کمتری نیاز دارد و از طرف دیگر بچهها نیز از آن استقبال
میکنند ،رایج شده است اما خب ارزشهای بومی و فرهنگی مد نظر قرار داده
نمیشوند .ناخودآگاه ما اِلمانهای فرهنگی مربوط به تصویرسازی خودمان را
داریم و دیگران نیز از آن لذت میبرند».
او ادامه داد« :به نظرم میتوانیم از داستانهای کهن خودمان و داستانهایی
که در حال حاضر وجود دارند ،تصویرسازی کنیم .فکر میکنم در دنیا هم به
این موضوع اهمیت میدهند و هم مطمئنا طرفدارهای خودش را خواهد داشت؛
اما نیاز به یک پشتیبانی و ریسکپذیری دارد .از طرفی نیاز به یک پشتوانه دارد
چون اصال کار فرهنگی را نمیتوان بدون پشتوانه انجام داد».
این هنرمند تصویرگر در آخر خاطرنشان کرد« :توجه به تصویرگری یک
سرمایه گذاری بزرگ است .کشورهایی که بینالهای مختلف تصویرسازی
برگزار میکنند ،چیزی بیشتر از ما ندارند به جز اینکه باور کردهاند این موضوع
مهمی است .هنر موضوع مهمی است .آنطور که ما میتوانیم از طریق هنر پیش
برویم و کشورمان را نیز رو به جلو ببریم ،از هیچ راه دیگری نمیتوان آن را
انجام داد».
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گشت و گذار در پس تاریخ کهن؛ در کوچه پس کوچه های شهر بادگیرها
باشگاه خبرنگاران :یزد ،یکی از شهرهای اصیل و تاریخی ایران
است که به دلیل ظرفیتهای باالیی که در زمینههای فرهنگی ،هنری،
پزشکی ،دینی و ...دارد عناوین متعددی ،چون شهر بادگیرها ،دارالعباده،
شهر آتش و آفتاب ،شهر قنات ،قنوت ،قناعت و ...را به خود گرفته است و
به عنوان نخستین شهر خشت خام جهان مشهور است که این موضوع را
به وضوح میتوان در بافت تاریخی آن مشاهده کرد.
موزه قصر آیینه
دل یکی از باغهای مصفّا در خیابان کاشانی این شهر ،موزهای قرار
در ِ
دارد که به «موزه قصر آیینه و روشنایی» مشهور است و گفته میشود
عمارت شخصی یکی از تاجران آن زمان به نام صراف زاده بوده که این

کنیم بدون شک ،پیه سوز دوره ساسانیان است.
مازاریها؛ نخستین گذر فرهنگ و هنر کشور
حاال که در خیابان کاشانی هستید ،میخواهیم شما را به یکی دیگر از
جاذبههای دیدنی شهر یزد ببریم که همچنان حال و هوای سنتی خود را
حفظ کرده است و آن ،جایی نیست جز کوچه مازاریها که عطر و بوی
حنا تمام کوچه پس کوچههای آن را فرا گرفته است.
مازاری؛ آسیابهایی هستند که چیزی در آنها ساییده میشود و به
دلیل این که در گذشته ،یعنی حدود  ۷۰۰سال پیش ،مردم یزد از مازاری
برای آسیاب کردن حنا استفاده میکردند و افراد زیادی نیز به این کار
روی میآوردند؛ مازاری ،نام یکی از کوچههای قدیمیاین شهر تاریخی

میشود و صدای آهنگین عقربههای آن ،از برجی تقریبا با  ۱۸متر ارتفاع
که خالف جهت حرکت اتومبیلها در اطراف میدان است ،به گوش عابران
و گردشگران میرسد.
نکته جالب توجه در خصوص ساعت مارکار یزد این است که در
قسمتهای بنای ساعت ،نه تنها اشعاری در ستایش حکیم ابوالقاسم
فردوسی نوشته شده است بلکه شعرهایی از شاعر بومیبه نام مرحوم ناصر
نیز دیده میشود که از جمله این اشعار میتوان به بیت زیر اشاره کرد:
چون به سعی و اهتمام مارکار
گشت در این برج ساعت برقرار
روح فردوسی پی تاریخ گفت

بنا تا پیش از این ،مهمانسرای خصوصی او بوده است.
قدمت این موزه به دوران پهلوی باز میگردد و مساحتی بیش از  ۸هزار
متر مربع دارد و از نیمه دهه  ۷۰بود که با تغییر کاربری ،تبدیل به موزه
قصر آیینه شد و آن را به یکی از باشکوهترین بناهای تاریخی یزد تبدیل
کرد که در بدو ورود به این موزه و دیدن معماری آن که دارای ترکیبی
از اصول سنتی ایرانی و اروپایی است ،میتوان به این موضوع پی برد.
آینه کاری موزه به ح ّدی چشم نواز است که باعث شده بخشهای
مختلف آن ،از انعکاس نور بهرهمند شوند و نور از میان پنجرههای مشبک
رنگارنگ و همچنین دربهای چوبی ،خود را نشان دهد.
از دیگر قسمتهای دیدنی موزه قصر آیینه ،اتاقهای رو به استخر،
شاه نشین ،نشیمن بهاری ،حوض خانه و ...است که دلیل انتخاب این نام
برای این حوض ،وجود حوض مرمری بسیار بزرگی است که در وسط
اتاق قرار گرفته و برای ساخت آن ،از حدود  ۱۸۰۰قطعه کاشی استفاده
شده است.
از دیگر بخشهای جالب این موزه میتوان به نگهداری آثاری چون؛
مجموعه کتابهای خطی ،شمع سوزهای دستی و نصبی ،اسلحه ،نمونه
آثار برنزی مربوط به منطقه لرستان ،تمبرهایی با قدمت چند صد ساله،
سکههای قاجاری ،دهنه اسب مربوط به حدود دو هزار سال قبل از میالد
مسیح و ...اشاره کرد که در نیمه دهه  ،۷۰ابزارهای مرتبط با روشنایی مثل
پیه سوز ،چراغهای قدیمی ،کبریتهای متفاوت و ...نیز به این موزه اضافه
شد که اگر بخواهیم به یکی از قدیمیترین اشیا موزه قصر آیینه اشاره

را به نام خود ثبت کرد و توانست گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را
برای دیدن خود جذب کند؛ به طوری که وقتی در این کوچه قدم میزنید،
میتوانید به خوبی حال و هوای گذشته را در این بافت سنتی مشاهده کنید
و از وجود آن لذت ببرید.
شاید با خود فکر کنید که در گذشته ،مازاری صرف ًا برای آسیاب حنا
مورد استفاده قرار میگرفت که براساس گفتهها این طور نیست چراکه
ادویههایی چون زنجبیل ،دارچین و فلفل هم در کارگاههای آن جا آسیاب
میشد ،اما چون ساییدن حنا بیشتر در این منطقه رایج بود ،از این رو ،نه
تنها حنای یزدی بلکه کوچه مازاریها به عنوان کوچه حنا ،شهرت جهانی
پیدا کرده اند.
میدان مارکار؛ ناف ایران
در مرکزیترین نقطه کشور ،در شهر یزد ،میدانی قرار دارد که روی
تابلوی آن نوشته شده است؛ «میدان مارکار».
میدان مارکار که به «ساعت مارکار» یا «ساعت فردوسی» هم مشهور
است ،یکی از قدیمیترین برجهای ساعت در کشور است و درمورد
تاریخچه ساخت آن گفته شده که در سال  ،۱۳۱۳شهرداری یزد تصمیم
میگیرد یادبودی از فردوسی ،را در این نقطه شهر بنا کند که این اقدام
خیر به نام «پشوتن جی دوسابایی مارکار»
مقارن میشود با آمدن فردی ّ
که به فعالیتهای خیرخواهانه میپرداخت که او تصمیم به ساخت آن کرد
و ساخت آن حدود  ۶سال طول کشید و به نام «مارکار» نامگذاری شد.
به گفته پژوهشگران ،موتور ساعت مارکار ،هفتهای یک بار کوک

شادم از کردار نیک مارکار
در محله قدیمی فهادان یزد ،یکی از بناهای تاریخی به جای مانده از
دوران سلجوقیان قرار دارد که جزء آثار باستانی و ارزشمند کتیبه دار ایران
است .براساس اسناد و مدارک موجود ،بقعه دوازده امام در زمان حکومت
فردی به نام «ابوجعفرعالءالدوله کاکویه» ،به دلیل ارادت «آل کاکویه»
به امام دوازدهم شیعیان ساخته شده که معماری ایرانی ،در این بنا نشان
داده شده است؛ به طوری که بدنه آن به شکل چهارضلعی و قسمت
فوقانی به صورت هشت ضلعی است و گنبد هم روی این هشت ضلعی
قرار گرفته است.
در هریک از ضلعهای بقعه ،گوشوارههایی قرار گرفته و در هر کدام از
آنها نیز دربهای مخصوصی ساخته شده است و از طریق پنجرههای هر
چهار قسمت بنا ،نور به داخل آن میتابد.
محراب بقعه دوازده امام از سنگ مرمر و روی آن صلوات بر دوازده
امام (ع) حک شده است و در اطرافش ،کاشیکاری معرق و در باالی آن،
گچبری وجود دارد.
این بقعه به عنوان اثری ملی به ثبت رسیده است و هر ساله گردشگران
داخلی و خارجی بسیاری از آن دیدن میکنند.
مدرسه ضیائیه یا زندان اسکندر
در محله فهادان یزد و در نزدیکی بقعه دوازده امام ،بنای تاریخی
دیگری وجود دارد که «مدرسه ضیائیه» نام دارد ،اما به «زندان اسکندر»
مشهور است و قصههای متفاوتی برای آن بیان شده است تا جایی که
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برخی گفته اند ابتدا ،اسکندر مقدونی ،این بنا را با هدف زندان برای عدهای
از تبعیدکنندگانش بنا کرد و سپس ،کاربری اش به مدرسه تغییر پیدا کرده
است .این در حالی است که عدهای دیگر ،معتقدند مدرسه ضیائیه توسط
شخصی به نام «ضیاء الدین حسین رضی» ساخته و سپس توسط پسرانش
تکمیل شده است.
در حیاط زندان اسکندر که امروزه ،اغلب افراد ،آن را به این نام
میشناسند حیاطی قرار دارد که در اطرافش دربرگیرنده سه ایوان است
و در وسط آن ،چاهی با قطر نزدیک به دو متر وجود دارد که در واقع ،به
سردابی به عمق حدود  ۵متر منتهی میشود و حوض قدیمیجای گرفته
در کف سرداب ،آن را دیدنی کرده است.

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی دعوت سهامداران شرکت زرنگار شیراز سهامی خاص به شماره ثبت
 4560و شناسه ملی  10530170924جهت تشکیل مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده
تاریخ انتشار1401/2/20 :
بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت  9صبح دوشنبه
 1401/3/2در محل قانونی شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
-1تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1399
هیأت مدیره شرکت زرنگار شیراز
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035006273مــورخ  1400/12/12هیأت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 3تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی ترابیان فرزند
محمدعلی به شــماره شناسنامه  757صادره از شیراز در ششدانگ
یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت  951/30مترمربع
پــاک  39363فرعی از  12اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 12
اصلی واقــع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز انتقال ملک
از مالک رسمی آقای محمدرضا کشــمیری و محمدمهدی کشمیری
ورثه حیدرعلی کشــمیری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/2/20 :
/110م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

مفقودی

پروانه ساختمانی تجاری -مسکونی به شــماره  2901/2/1مورخه
 86/10/11به نام عمران یوســفی فرزند منوچهر واقع در شهرک 2
بولوار ابوالفضل(ع) شهر سده به مساحت اعیانی  158/20مترمربع
و مساحت عرصه  420متر مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی مناقصه

نوبت اول چاپ 1401/02/20
نوبت دوم چاپ 1401/02/28
شهرداري لطيفي به استناد بند  2صورتجلسه شماره
 16مورخ  1401/01/11شــوراي محترم اسالمي شهر لطيفي در نظر
دارد پروژه کانیووگذاری ،زيرســازي وآسفالت معابر شهري را
با اعتبار تقريبــي  32/800/000/000ريال از طريق مناقصه عمومي با
شــرايط مندرج در اســناد مناقصه به پيمانكاران واجد الشرايط
واگذار نمايد.
 ) 1محل دریافت اسناد و قبول پیشــنهادات :شهرداری لطیفی –
واحد مالی
 )2مبلغ سپرده شركت در مناقصه  1/640/000/000ریال مي باشد.
 )4چنانچه برندگان ردیف اول ،دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 ) 5مهلت قبول پيشنهادات :حداكثر  10روز پس از درج آگهي چاپ
دوم
 )6به پيشنهاد هاي مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاد
هايي كه پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتيب اثر داده نخواهد
شد.
 )7شــهرداري تا زمان انعقاد قرارداد در رد و يا قبول هريک يا
كليه پيشنهادات مجاز و مختار است .
 )8هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات پايان وقت 1401/03/11
تاريخ تشــكيل كميســيون عالي معامالت و بازگشايي پيشنهادات
1401/03/12
شناسه آگهی1314469 :
رحمت اله واحدی
شهردار لطیفی

با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی به یکدیگر احترام بگذاریم
آگهی حصر وراثت
آقای غفار مردانی خواه دارای شناســنامه شماره  49متولد  1365به
شرح دادخواست به کالســه  1401ح ش ک از این دادگاه درخواست
گواهــی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بهمن
مردانی خواه به شــماره شناســنامه  13764در تاریخ  1400/10/18در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2محسن مردانی خواه به شــماره شناسنامه  27421صادره از حوزه
مرودشت فرزند متوفی
 -3ســتار مردانی خواه به شــماره شناســنامه  352صادره از حوزه
مرودشت فرزند متوفی

آگهی

نوبت اول 1401/02/10 :
نوبت دوم 1401/02/20 :
مناقصه گزار :شهرداری کوره
عنوان :واگذاری امور خدمات شهری به بخش خصوصی
شــهرداری کوره درنظر دارد با اســتناد به صورتجلســه شماره 18
مــورخ  1401/01/22شــورای اســامی شــهرکوره و تاییدیه شــماره
ص  5679 /129/1401کمیته انطباق شهرستان کلیه امور خدمات شهری،
فضای سبز ،تنظیف پسماند و  ...را از طریق مناقصه عمومی و به صورت
مدیریت پیمان با برآورد اولیه ســاالنه  7،600،000،000ریال از خرداد ماه
 1401به مدت یکسال به بخش خصوصی واگذار نماید.
 محل دریافت پاکت ها و اســناد مناقصه دبیرخانه شــهرداری کوره
می باشد.
 میزان سپرده شــرکت در مناقصه مبلغ  380،000،000ریال می باشد(5
درصد مبلغ پایه ساالنه) .که از طریق ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز
وجه به شماره حساب  3100007553008ســپرده شهرداری کوره قابل
قبول می باشــد .که در صورت انصراف برندگان اول دوم و سوم ضبط
خواهد شد.
 سپرده نفرات اول تا ســوم تا زمان انجام معامله نزد شهرداری باقی
خواهند ماند .اعتبار پیشنهادات سه ماه خواهد بود.

 -4لیال مردانی خواه به شماره شناسنامه  9879فرزند متوفی
 -5لقاء مردانی خواه به شماره شناسنامه  27420فرزند متوفی
-6زهرا مردانی خواه به شماره شناسنامه  87فرزند متوفی
 -7معصومه مردانی خواه به شــماره شناسنامه  2420342021فرزند
متوفی
 -8جوهر حبیبی به شماره شناسنامه  733همسر متوفی وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشخاصی اعتراضی
دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف
یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /153م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
قاسم محمدی

 مهلت قبول پیشــنهاد تا زمان  10روز پس از چــاپ آگهی نوبت دوم
می باشد روز اول اگهی محاسبه می گردد.
 تاریخ تشــکیل کمیســیون عالی معامالت :یک روز پس از پایان مهلت
شرکت در مناقصه
 شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
 به پیشنهادهای مخدوش و فاقد سپرده و اسناد مناقصه و پیشنهادهایی
که پس از مهلت مقرر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 مدت اجرا یک سال می باشد.
 حق فســخ در تمامی قراردادها درصورت عدم انجام تعهدات مجری
برای کار فرما محفوظ است.
 سایر شــرایط در اسناد مناقصه موجود می باشد .که پس از دریافت
باید تکمیل گردد.
لذا از تمام شرکت ها و پیمان کاران واجدالشرایط دعوت میگردد جهت
دریافت اســناد مناقصه و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا  10روز پس از
چاپ آگهی نوبت دوم به دبیرخانه شهرداری کوره مراجعه نمایند.
تاریخ تشــکیل کمیســیون عالی معامالت :یک روز پس از پایان مهلت
شرکت در مناقصه
شناسه آگهی1309126 :
اسحاق تقوی
شهرداری کوره
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 8شوال 1443

 ۱۲فوتی و شناسایی  ۵۷۰بیمار جدید کرونا در کشور
فرانسه و آلمان در صدر جدول مبتالیان در اروپا

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  ۲۴ساعت
 ۵۷۰بیمار کووید  ۱۹در کشور شناسایی شدند و
متاســفانه  ۱۲بیمار نیز جان خود را به دلیل این
بیماری از دست دادند.
بــه گزارش ایســنا ،از روز یکشــنبه تا دیروز
 ۱۹اردیبهشــت ماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای
قطعی تشــخیصی ۵۷۰ ،بیمار جدیــد مبتال به
کووید ۱۹در کشــور شناســایی و  ۹۱نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و
 ۲۲۵هزار و  ۷۵۹نفر رسید.
متاســفانه در طــول  ۲۴ســاعت ۱۲ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۱۴۱هزار و  ۱۸۹نفر
رسید.
خوشبختانه تاکنون  ۷میلیون و  ۸هزار و  ۲۳۱نفر
از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شده اند.
 ۸۵۴نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخش  های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.

تا کنون  ۵۱میلیون و  ۵۳۹هزار و  ۳۷۲آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۰شهرستان در وضعیت قرمز،
 ۴شهرستان در وضعیت نارنجی ۳۱۹ ،شهرستان
در وضعیت زرد و  ۱۲۵شهرستان در وضعیت آبی
قرار دارند.
فرانســه و آلمان در صــدر جدول
مبتالیان در اروپا
شمار مبتالیان به کووید ۱۹در جهان تاکنون
بــه  ۵۱۷میلیون و  ۳۱۹هزار و  ۸۰۳نفر رســیده
است .مرگ شش میلیون و  ۲۷۶هزار و  ۵۲۲نفر
بــر اثر این بیماری تأیید شــده و  ۴۷۲میلیون و
 ۱۲۸هــزار و  ۵۵۵نفــر از مبتالیــان نیز بهبود
یافتهاند.
رسمی
به گزارش ایسنا ،بر اســاس آمارهای
ِ
همهگیری کرونا ،آمریکا با بیش از  ۸۳.۵میلیون
مبتــا و بیش از یک میلیون قربانی همچنان در
صدر فهرست کشــورهای درگیر با این بیماری
قــرار دارد و هند نیز با آمار بیش از  ۴۳.۱میلیون
مبتال پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ
میزان ابتال قرار گرفته است.

همچنین آمار مبتالیان به کووید ۱۹در برزیل
هــم از  ۳۰.۵میلیون نفر فراتــر رفته و در حال
حاضر ســومین کشــور جهان به لحاظ باالترین
شمار مبتالیان است.
برزیل در عین حال با بیش از  ۶۶۴هزار جان باخته
پس از ایــاالت متحده ،دومین رکــورددار تعداد
قربانیان کووید  ۱۹در جهان محسوب میشود و
پس از آن هند با بیش از  ۵۲۴هزار قربانی ،سومین
کشــور به لحاظ ثبت باالتریــن آمار مرگ و میر
کرونایی در این فهرست جهانی است.
در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از  ۲۸.۹میلیون
مبتــا هم اکنون رکورددار ابتال در قاره ســبز و
چهارمین کشور با بیشــترین آمار بیمار کرونایی
در جهان اســت .همچنین روســیه با گذشتن از
آمار  ۳۷۶هــزار قربانی ،هم اکنون باالترین رقم
مــرگ و میر کرونایی را در بین کشــورهای این
منطقــه دارد و در جهان نیز چهارمین کشــور با
باالترین نرخ فوتیهای این بیماری است.
همچنین ایــران با مجموع هفــت میلیون و
 ۲۲۵هزار و  ۱۸۹مورد ابتال و  ۱۴۱هزار و  ۱۷۷مورد
فوت ناشی از بیماری کووید ۱۹در حال حاضر در
رتبه شانزدهم در بین کشورهای دارای بیشترین
آمار مبتالیان به کرونا قرار دارد.
بر اســاس آمار فوق پس از ایــاالت متحده،
هند و برزیل ،تاکنون در فرانسه ،آلمان ،انگلیس،
روسیه ،کره جنوبی ،ایتالیا ،ترکیه ،اسپانیا ،ویتنام،
آرژانتین ،ژاپــن ،هلند ،ایران ،اســترالیا ،کلمبیا،
اندونزی ،لهســتان ،مکزیــک ،اوکراین ،مالزی،
تایلنــد ،اتریش ،رژیــم صهیونیســتی ،بلژیک،
پرتغال ،جمهــوری چک ،آفریقای جنوبی ،کانادا،
فیلیپین ،سوئیس ،شیلی ،پرو و یونان نیز بیش از
سه میلیون مبتال ثبت شده است.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید ۱۹که
تاکنون در  ۲۲۶کشــور و منطقه در جهان شیوع
یافته ،ادامــه دارد و این بیماری همچنان در دنیا
قربانی میگیرد.

معاون اجتماعی بهزیستی فارس مطرح کرد:

کودک و همسرآزاری صدرنشین گزارشهای اورژانس اجتماعی فارس
ایســنا :معاون اجتماعی بهزیستی فارس اعالم
کرد که ســال گذشته کودک آزاری و همسر آزاری
در صدر گزارشهای اعالمــی اورژانس اجتماعی
بهزیستی استان قرار گرفته و برای این دو موضوع
به ترتیب  ١٧٩٧و  ١١٩٥پرونده تشکیل شده است.
معصومــه فروتن دوشــنبه  ١٩اردیبهشــت در
یــک کنفرانــس خبری که در راســتای سلســله
نشست های مدیران پاسخگو به میزبانی استانداری
فارس برگزار شد ،در پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا
مبنی بر تعداد کــودکان کار و خیابانی و چگونگی
فعالیت کارگروه ساماندهی کودکان کار و خیابانی؟
بیان کرد :این کارگروه فعال است و جلسات آن هر
سه ماه یکبار برگزار و مصوبات آن به دستگاههای
مربوطه اعالم میشود.
او با بیان اینکه ســال گذشته  ٨٥٥کودک کار و
خیابانی در استان فارس ســاماندهی شدند ،افزود:
دو مرکــز شــبانه روزی و  ٤مرکز روزانه برای این
کودکان در شــیراز و تعدادی از شهرستانها فعال
است.
معاون اجتماعی بهزیســتی فارس تصریح کرد:
کودکان خیابانی که خیابان خواب باشــد در فارس

نداریم و تقریبا همه کودکان ســرچهارراهها دارای
خانواده هســتند که با حکم دادگاه این کودکان در
مراکز شبانه و روزانه ساماندهی میشوند.
فروتن عنوان کرد :ســال گذشته چهار دستگاه
عنبیه برای شناسایی آنها خریداری شده است.
او با بیان اینکه  ٨٠درصد کودکان کار و خیابان
در سطح فارس غیر ایرانی بوده و در این بین برخی
از آنها دارای کارت آمایــش و برخی دارای کارت
تحصیلــی و عدهای هم غیرمجاز هســتند ،گفت:
مشکل ما وجود کودکان غیر ایرانی غیرمجاز است.
معاون اجتماعی بهزیســتی فارس در پاسخ به
سئوالی در خصوص صف انتظار فرزندخواندگی در

فارس هم بیان کرد :از دو ســال پیش ســامانهای
طراحی شده و متقاضیان ثبت نام میکنند و پس از
بررســی اعالم میشود که مشمول فرزندخواندگی
میشوند یا نه؟
به گفته فروتن ،هماینک یک هزار و  ١٠٠خانواده
در این ســامانه ثبت نام کردهاند و در انتظار تایید یا
عدم تایید بسر میبرند.
او گفــت :در صورت تایید و طــی فرآیندهای
پیش   بینی شده ،فرزندان زیر شش سال به افراد تا
سن  ٤٤سال ،فرزندان  ٦تا  ١٢سال به افراد با بازه
ســنی  ٤٤تا  ٥٠سال و فرزندان باالی  ١٢سال به
افراد باالی  ٥٠سال سن داده میشود.
معاون اجتماعی بهزیستی فارس همچنین اعالم
کرد که در سال گذشته کودک آزاری و همسر آزاری
در صدر گزارشهای اعالمــی اورژانس اجتماعی
بهزیستی استان قرار گرفته و برای این دو موضوع
به ترتیب  ١٧٩٧و  ١١٩٥پرونده تشکیل شد.
فروتن با اشــاره به وجود خانه امن در شــیراز
برای زنان خشنونت دیده خانگی که با حکم دادگاه
اقامت آنها انجام میشــود هم گفت :سال گذشته
 ٧٥زن وارد این خانه شدند.

هشدار پلیس فتا نسبت به کالهبرداری در پوشش وام فرزندآوری
رییــس پلیس فتای تهران بزرگ نســبت به
کالهبرداری یا ســودجویی از اطالعات شخصی
و هویتی شــهروندان در پوشش وام فرزندآوری
هشدار داد.
ســرهنگ داود معظمی گودرزی در گفتوگو
با ایســنا ،با اشاره به ســودجویی در پوشش وام
فرزندآوری اظهارکرد :بارها گفته شــده که افراد
سودجو همواره از هر فرصتی برای کالهبرداری و
سوءاستفاده از کاربران اقدام میکنند ،یکی از این
موارد سوء استفاده از تسهیالت و وامهای بانکی
اســت .در همین راستا نیز این احتمال وجود دارد
که مجرمان ســایبری تحت عنوان ثبت نام وام
فرزندآوری یا دریافت خارج از نوبت این وام اقدام
به درج تبلیغ در فضای مجازی کنند.
وی بــا بیــان اینکه در ایــن روش مجرمین
ســایبری با ترفندهــای مختلف مانند ارســال
لینکهــای جعلــی در شــبکههای اجتماعی با
عناوینی همچون «برای ثبتنام وام فرزندآوری

بر روی لینک زیر کلیک کنید» و  ...توجه کاربران
را جلــب کرده و آنان را به صفحات دیگر هدایت
کــرده یا حتی در فضــای گفتوگوی خصوصی
اقدام به چت کردن با آنان میکنند.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه
مجرمان در نهایت درخواســت واریز وجه برای
انجام امور اداری و بانکی کرده و اطالعات شخصی
متقاضیان را نیز دریافــت میکنند ،ادامه داد :در
ادامه این مجرمان با چند شــیوه میتوانند اقدام
به کالهبرداری از شهروندان کنند .شیوه نخست
هدایت آنان به صفحات جعلی و فیشینگ است.
ممکن اســت حتی مبالغ اندکی را برای ثبت نام
درخواســت کنند ،اما این صفحات جعلی بوده و
با کپی کردن اطالعات کارت بانکی شــهروندان
حساب آنان خالی میشود.
معظمی گــودرزی ادامــه داد:در روش دیگر
ممکن اســت مبلغی را به شــیوه کارت به کارت
دریافــت کرده اما دیگر پاســخی بــه تماسها

ندهند .همچنین ممکن است این افراد با دریافت
اطالعات شــخصی و هویتــی افراد اقــدام به
سوء اســتفاده از این اطالعات کرده و برای آنان
مشکالت دیگری را ایجاد کنند.
وی با تاکید بر اینکه شهروندان به هیچ عنوان
نباید فریب تبلیغات منتشرشــده در شــبکههای
اجتماعــی را بخورند ،گفت :تنها ســایت معتبر و
مورد تایید بانک مرکزی برای دریافت تسهیالت
فرزنــدآوری ،وب ســایت  ve.cbi.irاســت.
شهروندان توجه داشــته باشند که از مراجعه به
لینکهای دیگر خــودداری کنند و همچنین به
آدرس ســایت نیز دقت کنند ،چون ممکن است
افراد سودجو با ایجاد آدرسهای مشابه سعی در
کالهبرداری داشته باشند.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از شهروندان
خواســت کــه در صــورت مواجهه بــا هرگونه
مــوارد مشــکوک موضــوع را بــه پلیــس فتا
اطالع دهند.

بین الملل

وقوع زلزله  ۶.۱ریشتری در تایوان

زلزله ای به بزرگی  ۶.۱ریشتر تایوان را لرزاند.
به گزارش ایسنا ،دیروز (دوشنبه) زمین لرزه ای به بزرگی  ۶.۱ریشتری
سواحل شرقی تایوان را لرزاند اما تاکنون گزارشی از خسارات های احتمالی
این حادثه دریافت نشده است.

بنابــر اعالم مقامات محلی ،این زمین لرزه در عمق  ۲۷.۵کیلومتری رخ
داده و کانون آن در  ۸۹.۵کیلومتری ســواحل شرقی تایوان بوده است .این
زمین لرزه در سراسر تایوان احساس شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،در زلزله ای که سال  ۲۰۱۶جنوب تایوان
را لرزاند بیش از  ۱۰۰نفر جان خود را از دســت دادند ،در حالیکه به دنبال
زلزله  ۷.۳ریشتری در سال  ۱۹۹۹بیش از  ۲۰۰۰نفر کشته شدند.
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یک کشته در تصادف جادهای در نی ریز

تصادف تریلر و وانت پیکان در جاده قطرویه -ســیرجان یک کشــته و
یک مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز فارس ،محمدحسین کچویی
مســئول اورژانس  ۱۱۵شهرســتان نیریــز گفت :صبح دیــروز با اعالم
تصادف تریلر با وانت پیکان به مرکز پیام اورژانس  ۱۱۵شهرســتان نیریز
ســریعا یک دســتگاه آمبوالنس از پایگاه اورژانس قطرویه به محل حادثه
اعزام شد.
وی افزود :در این حادثه راننده وانت پیکان به علت شــدت جراحات در
دم جان باخت.
مســئول اورژانس  ۱۱۵شهرستان نیریز گفت :راننده  ۳۱ساله تریلر نیز
دچار صدمه جزئی از ناحیه سر شده بود که به صورت سرپایی مداوا شد.

کشف  27میلیارد قطعات یدکی قاچاق در فارس

فرمانده انتظامي کازرون از توقیف یک دســتگاه کامیون حامل لوازم و
قطعات خودرو قاچاق به ارزش  27میلیارد ریال در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :ماموران پلیس آگاهی در راستاي مبارزه با قاچاق كاال و ارز،
حین گشــت زنی در محور مواصالتي کنارتخته-کازرون به یک دســتگاه
کامیون حامل بار مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف كردند.
وي افزود :مأموران پلیس آگاهی كازرون در بازرسی از اين خودرو موفق
به کشــف يك هزار و  77کارتن انواع لوازم یدکی قاچاق از قبیل دیســک
چرخ ،میلنگ ،پمپ هیدرولیک با سنگ فرز و ...شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کازرون با بيان اينكه ارزش محموله مكشوفه
بنا به نظر کارشناسان  27میلیارد ریال برآورد شده است ،تصریح کرد :راننده
براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

کشف  30هزار لیتر سوخت قاچاق در الرستان

فرمانده انتظامی الرســتان از کشــف  30هزار لیتر ســوخت قاچاق در
بازرسي از يك دستگاه كاميون کشنده خبر داد.
سرهنگ سیدمحمد یوسفی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در اجرای طرح مبارزه با قاچاق ،ماموران انتظامی الرستان
حين گشــت زنی و نظارت بر محورهای مواصالتی به یک دستگاه کامیون
حامل سوخت مشكوك شدند و آن را براي بررسي بيشتر توقیف کردند.
وی افزود :در بررسیهای الزم مشخص شد این خودرو حامل  30هزار
لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شــبکه توزیع میباشد كه راننده قصد انتقال
آن را به استانهاي مرزي داشته است.
فرمانده انتظامی شهرســتان الرستان با اشاره به معرفي راننده به مرجع
قضایــي ،تصريح كرد :برابر نظر کارشناســان ارزش ســوختهاي قاچاق
مکشوفه  8میلیارد و  850میلیون ریال برآورد شده است.

رییس سازمان آتشنشانی شیراز خبر داد:

نجات کارگر جوان از زیر آوار ساختمان مسکونی

کارگر  35ســاله ای که در زیر آوار یک ســاختمان قدیمی در خیابان
پســت بولوار مدرس مجروح و گرفتار شده بود با تالش آتش نشانان از
زیر آوار خارج شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتشنشانی شیراز ،ساعت  ۱۰:۴۸دقیقه
صبــح دیروز طــی تماس تلفنی شــهروندان با ســامانه  125مبنی بر
گرفتارشدن شخصی در زیر آوار ساختمان قدیمی ،ستاد فرماندهی سازمان
آتش نشــانی شــیراز بی درنگ نیروهای عملیات از پنج ایســتگاه آتش
نشــانی را به محل حادثه واقع در خیابان پست بولوار مدرس ،اعزام کرد.
به گفته محمد هادی قانع رییس ســازمان آتشنشــانی شیراز :محل
حادثه یک ساختمان قدیمی در حال تخریب بود که به دلیل عدم رعایت
نکات ایمنی در زمان تخریب ،ســقف ساختمان بر روی کارگر  ۳۵ساله
فرو ریخت و وی را زیرآوار گرفتار کرد.
قانع افزود :نیروهای آتش نشــانی با توجه به وضعیت خطرناک محل
حادثه و احتمال ریزش های مجدد این ســاختمان قدیمی و فرســوده،
با استفاده از تجهیزات الزم شروع به آواربرداری کرده و در عملیاتی حساس
سرانجام فرد محبوس شده را از زیرآوار بیرون آوردند و وی را برای انجام
معاینات اولیه تحویل عوامل اورژانــس دادند که به دلیل صدمات وارده
به وسیله آمبوالنس اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.
رییس ســازمان آتشنشــانی شــیراز اضافه کرد :به رغم جستجو و
آواربرداری همه قســمت های تخریب شــده توســط آتش نشــانان و
نجاتگران ،خوشــبختانه فرد یا افراد محبوس شــده دیگری در زیر آوار
وجود نداشت.

كشف  344هزار نخ سيگار قاچاق در كوهچنار

فرمانده انتظامی كوهچنار از کشــف  344هزار نخ سیگار خارجی قاچاق
به ارزش یک میلیارد و  720ميليون ریال خبر داد.
ســرهنگ لطفا ...محمدي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در بیان جزئیات این خبر اظهار داشــت :مامــوران انتظامي كوهچنار حين
گشــتزني در محور قائمیه-ممسني به يك ســواري پژو پارس حامل بار
مشــكوك شدند و دســتور ايســت را صادر كه راننده بدون توجه اقدام به
فرار كرد.
وي افزود :پس از طي مسافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي کوهچنار
با همکاری كاركنان پاســگاه ســراببهرام شهرستان ممسنی موفق شدند
خودرو را توقيف و در بازرســي از آن  344هزار نخ سیگار خارجی قاچاق را
كشف كنند.
فرمانده انتظامی كوهچنار با بيان اينكه كارشناسان ارزش اموال مكشوفه
را یــک میلیارد و  720ميليون ریال برآورد كردهاند ،عنوان داشــت :در اين
خصوص يك نفر دســتگير و بــراي انجام مراحل قانونــي تحويل مراجع
قضایي شد.

کشف روغن خوراکی احتکارشده در سرچهان

فرمانده انتظامی سرچهان از کشف انبار احتکار روغن خوراکی به ارزش
 900میلیون ریال در يكي از روستاهاي اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ محسن لشــکری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيان كرد :ماموران انتظامي ســرچهان بــا اقدامات فني و تخصصي از انبار
احتکار روغن در يكي از روســتاهاي اين شهرســتان مطلع شدند و بررسي
موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایي به محل مورد نظر
اعزام شــدند و در بازرســی از آن انبار  3تن روغن خوراکی احتکارشده را
کشف كردند.

فرمانده انتظامی سرچهان با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش
روغنهای خوراکی احتکار شده  900میلیون ریال برآورد شده است ،تصریح
کرد :مالك براي انجام مراحل قانوني روانه دادسرا شد.

دستگيري اعضاي باند سارقان خودرو پراید
در شیراز

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از انهدام اعضاي باند سارقان خودرو و
کشف  2دستگاه پرايد مسروقه خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشــت :در پي وقوع چند فقره ســرقت خودرو پراید در شهرستان شيراز،
شناسايي و دستگيري سارقان به صورت ويژه در دستور كار مأموران یگان
امداد قرار گرفت.
وی گفت :مأموران با اقدامات فني و تالش چند روزه موفق به شناسایی
اعضای یک باند  3نفره ســارقان شــدند و با هماهنگی مرجع قضایي طی
یک عملیات غافلگیرانه آنها را در مخفیگاهشان در شيراز دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان شــیراز با بیان اینکه متهمان در تحقیقات
صــورت گرفته به  4فقره ســرقت خودرو پراید اعتــراف کردند ،افزود :در
بازرسي از مخفيگاه ســارقان  2دستگاه پراید سرقتی کشف شد و متهمان
برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایي شدند.

اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي در آباده

فرمانده انتظامي آباده از اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و جمعآوري
و دستگيري  11معتاد و خرده فروش طي دو هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار داشت :در راســتاي مطالبات عمومي و ارتقاء احساس امنيت
در بين شــهروندان ،مأموران انتظامي آباده طرح پاکســازي نقاط آلوده و
جرم   خيز را طي دو هفته گذشته در اين شهرستان با هماهنگي مقام قضایي
باجديت اجرا كردند.
وي افــزود :مامــوران موفق شــدند در اين طرح ضمــن جمعآوري و
دســتگيري  11معتاد و خرده فروش 85 ،كيلو و  261گرم انواع مواد مخدر
را نيز كشف كنند.
فرمانده انتظامي آباده تصريح كرد :دستگيري  24سارق و كشف  56فقره
انواع سرقتها ،توقيف  63دســتگاه وسايط نقليه مزاحم و متخلف از ديگر
نتايج اجراي اين طرحها بود.
سرهنگ مســعودي به دستگيري  7متهم و کشف  11فقره پرونده اعم
از کالهبرداري و جرايم رايانهاي اشاره كرد و افزود :طرحهاي پاکسازي در
رابطه با خرده فروشــان و دستگيري مجرمين و سارقان به صورت مستمر
در دستور کار اين فرماندهي قرار دارد و پليس با هنجار شكنان برابر قانون
به شدت برخورد ميكند.

کشف البسه قاچاق در جهرم

فرمانده انتظامي جهرم از توقیف سواري پژو و کشف انواع البسه قاچاق
به ارزش يك ميليارد و  300ميليون ریال خبر داد.
سرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :ماموران انتظامي جهرم هنگام نظارت بر خودروهای عبوری
در محورهاي مواصالتي به یک ســواري پژو  405مشکوک شدند و آن را
براي بررسي بيشتر توقیف کردند.
وي با اشــاره به اینکه در بازرســی از اين خــودرو  2هزار و  688ثوب
انواع البســه خارجی قاچاق کشف شد ،افزود :برابر اعالم کارشناسان ارزش
کاالهای مکشوفه يك ميليارد و  300ميليون ریال برآورد شده است.

دستگیری  38نفر در اقليد

فرمانده انتظامي شهرســتان اقليد از دســتگيري  38نفر در طرح ارتقاء
امنيت اجتماعي در تفرجگاه تنگ براق خبر داد.
ســرهنگ مراد صارمي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و پاكســازي نقــاط آلوده با به كارگيري
حداکثــري نيروهاي عملياتي طي  2روز در مناطق تفريحي عليالخصوص
تنگ براق اين شهرستان به اجرا گذاشته شد.
وي هــدف از اجراي طرحهاي ارتقاء امنيــت اجتماعي را برخورد قاطع
پليس با افرادي که قصد ايجاد مزاحمت و ســلب امنيت را دارند برشمرد و
گفت :ماموران انتظامي از هر لحاظ آمادگي مقابله با هرگونه هنجارشــکني
احتمالي را دارند.
فرمانده انتظامي اقليد افزود :نتايج اجراي اين طرح توقيف  18دســتگاه
خــودرو متخلــف و همچنين دســتگيري  38نفر متهم بود كــه با ايجاد
سر و صدا و حركات خالف شرع براي شهروندان در مناطق تفريحي ايجاد
مزاحمت ميكردند.

كشف كاالي قاچاق در استهبان

فرمانده انتظامي استهبان از كشف قطعات  13دستگاه دوچرخه خارجي
قاچاق به ارزش  600ميليون ريال خبر داد.
ســرهنگ حســين اكبرپور در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در راستاي طرح مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،ماموران پليس آگاهي
هنگام نظارت بر خودروهاي عبوري به يك سواري سمند مشكوك شدند و
آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي افــزود :مامــوران در بازرســي از اين خودرو موفق شــدند قطعات
 13دستگاه دوچرخه خارجي قاچاق و فاقد مجوز قانوني را كشف كنند.
فرمانده انتظامي اســتهبان با اشــاره به اينكه كارشناسان ارزش اموال
مكشــوفه را  600ميليون ريال برآورد كردهانــد ،تصريح كرد :راننده براي
انجام مراحل قانوني روانه دادسرا شد.

کشف کاالي ميلياردي قاچاق در کوار

فرمانده انتظامي كوار از توقيف يك دســتگاه ســواری کاروان و کشف
 62طاقه پارچــه خارجي قاچاق به ارزش يك ميليارد و  860میلیون ريال
خبر داد.
ســرهنگ ســیدرحمان هاشــمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :ماموران یگان امداد شهرستان كوار در اجرای طرح مبارزه
بــا قاچــاق کاال و ارز هنگام نظارت بر خودروهاي عبــوري در محورهاي
مواصالتي ،به يك دستگاه ســواري کاروان مشکوک شدند و آن را براي
بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران موفق شــدند در بازرسي از اين خودرو  62طاقه
پارچه خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانوني كشف كنند.
فرمانــده انتظامي كوار با بيان اينكه در اين راســتا يك نفر دســتگير و
به مرجع قضایي معرفي شــد ،افزود :ارزش ايــن محموله قاچاق برابر نظر
كارشناسان ،يك ميليارد و  860میلیون ريال برآورد شده است.
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سه  شنبه  20اردیبهشت    1401

 8شوال 1443

May 10، 2022

سال بیست و    هفتم

شماره 7472

پرمصرفها منتظر کنتورهای هوشمند باشند

یک کارشناس اقتصادی:

ارز  ۴۲۰۰تومانی باعث افزایش نرخ تورم و وابستگی کشور شد
یارانه کاالهای اساسی باید در پایان زنجیره داده شود
ایرنا :یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارز
ترجیحی باعث افزایش وابستگی کشور و کسری
بودجه شــده است ،گفت :بخشی از کاالهایی که
با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد کشــور شده ،به دالیل
متعدد بــه کشــورهای منطقه صــادر (قاچاق)
میشود که در همین زمینه قاچاق معکوس شکل
گرفته است.
«احمد صالحی» روز دوشــنبه در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت :رانت و فساد
ارز  ۴۲۰۰تومانــی در چند نقطه صورت میگیرد،
او ًال اینکه کاالها با ارز ترجیحی وارد میشود ولی
به دست مصرفکننده واقعی نمیرسد و به خارج
از مرزهای کشــور؛ رســتورانهای و دهکهای
برخوردار کشور میرسد.
وی افزود :بعضی از موافقان ارز  ۴۲۰۰تومانی
که اقتصاد خواندههای شــریف و خوش نیت نیز
میباشــند ،معتقد هستند اختصاص این ارز باعث
کاهش قیمت کاالهای اساسی شده که کموبیش
ســخن درستی اســت؛ البته اختصاص این ارز از
لحــاظ توزیع ،دقتی در اصابــت به هدف ندارد و
شاهد مشکالتی در این خصوص بودهایم.
کارشناس اقتصادی ادامه داد :کاالهای اساسی
باید در اختیار کسانی قرار میگرفت که مستحق
باشند ،درحالیکه مردم با طبقههای درآمدی باال
و ضعیف جامعه کاالهای اساسی را با یک قیمت
دریافت میکنند ،یعنی رستورانهای منطقه یک
تهران و خانوادههای روستایی استانهای مرزی
هر دو مرغ ،نان و گوشت را به یک نرخ خریداری
میکننــد ،درحالیکــه یارانــه باید به کســانی
اختصاص یابد که نیازمند باشند .این منطق را در
زمینه یارانه نقدی همه کارشناســان قبول دارند؛
لذا همان منطق در یارانههای غیرمستقیم نیز باید
جاری شود.
وی با بیان اینکه اصالح ارز  ۴۲۰۰تومانی باید
با روش درست انجام شود ،گفت :باید پیش از هر
اقدامی در خصــوص حذف ارز ترجیحی به مردم
اطالعرسانی شود ،در این باره باید وزرا و معاونان
رئیسجمهــوری در گفتوگوهــای تلویزیونــی
برنامهها و طرحهایشان را در اصالح ارز به مردم
بیان کنند.
صالحی ابراز داشــت :اقناع افــکار عمومی و

برنامهریزی دقیق نیاز است تا مردم از آثار اصالح
ارز  ۴۲۰۰تومانــی آگاه شــوند و با ذهن آماده از
تبعات رانت ارز ترجیحی اطالع پیدا کنند.
بخشــی از گرانیها بهخاطر افزایش
قیمتهای جهانی است
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به اصالح
ارز  ۴۲۰۰تومانی در قیمت آرد ،گفت :بخشــی از
گرانیها بهخاطر افزایش قیمتهای جهانی است
که در اقتصاد کشورمان تأثیر گذاشته است .دولت
در ســال  ۹۸برای واردات  ۲۵قلم کاالی اساسی
 ۱۸میلیــارد دالر ارز تخصیص داد ،اما در ســال
 ۱۴۰۰بــرای  ۵قلم  ۱۷میلیــارد دالر اختصاص
یافت .ایــن ارقام مجــدد باید با تعامل بیشــتر
بررسی شود.
وی اضافه کرد :اگر دولت میخواهد یارانهای
اختصاص بدهد ،بهتر است که در ابتدای زنجیره
ندهد ،بلکه در پایان چرخه توزیع شود تا به هدف
برسد ،چراکه دولت توان نظارت را در تمام زنجیره
ندارد .تصور کنیــد که در کنار هر خرید در خارج
از مرزها باید یک ناظر باشد تا مأمور خرید دولت
(شــرکتهای واردکننده) فاکتورســازی نکند و
سپس تا انتهای مسیر یعنی تنور نانواییها و انبار
مرغداریها همراه این غالت باشــد تا در جایی
از زنجیره این اقالم به بازار ســیاه و کشــورهای
همســایه راه پیدا نکنند؛ آیا شدنی است؟ ،نهتنها

دولت ما نمیتواند ،بلکه هیچ دولتی نمیتواند.
کارشــناس اقتصــادی با بیــان اینکه اکنون
فرصت جراحی اقتصادی اســت ،گفت :چند سال
است که قرار شده جلوی این شکاف گرفته شود
و هــر بار با دالیلی که منطقی هم هســتند ،این
اصــاح به تأخیر افتــاد .تا کی قرار اســت این
رونــد را ادامه دهیم؟ ،آیا زمان به نفع ماســت؟.
امروز اختــاف ارز  ۴۲۰۰تومانی با نرخ بازار آزاد
( ۲۸هزار تومان) را باید پر کنیم.
ارز  ۴۲۰۰تومانــی باعــث افزایش
وابستگی کشور شد
صالحی ادامه داد :در دو ســال بعد این شکاف
چقدر عمیقتر و کار چقدر سختتر خواهد شد؟،
اکنون شاهد خنثیسازی نسبی تحریمها هستیم،
لذا بهتر اســت پیش از اینکه نظام ســلطه پیچ
تحریمها را سفت کند ،درمان را آغاز کنیم؛ پیش
از اینکه شــرایط سختتر شــود .بدانیم که شاید
زمان و صبر کردن به نفع ما نباشد.
وی خاطرنشان کرد :بعضیها معتقد بودند که
حذف ارز ترجیحــی روند واردات را دچار اختالل
میکند و یا در تأمین دچار مشــکل میشویم که
سخن درســتی بود .در همین راستا ظاهراً دولت
تمهیداتی را اندیشیده و ذخیرهسازی این پنج قلم
کاالی اساسی به نحو مطلوبی رخ داده است.
صالحی بــا تاکید بر حمایــت از چرخه تولید

فروش هر  ۴۵۰گرم شیرخشک؛  ۵۰هزار تومان

آخرین گزارشهای رسمی از بازار شیرخشک از افزایش حدود  ۲۷درصدی قیمت و
فروش تا  ۵۰هزار تومانی هر قوطی  ۴۵۰گرمی آن حکایت دارد.
به گزارش ایســنا ،بررســی گزارش از مرکز آمار ایران در رابطــه با وضعیت قیمت
کاالهای خوراکی در فروردین ماه امسال نشان میدهد که قیمت هر قوطی  ۴۵۰گرمی
شیرخشک از متوسط حدود  ۳۶هزار تومان در فروردین پارسال به  ۴۵هزار و  ۶۰۰تومان
در همین ماه در سال جاری افزایش پیدا کرده است ،بر این اساس شیرخشک نسبت به
پارسال  ۲۶.۹درصد گران شده است.
هر قوطی شیرخشــک در اسفند سال گذشته به طور متوسط  ۴۵هزار و  ۳۰۰تومان
فروش رفته و در فروردین سال جاری تا  ۵۰هزار تومان هم قیمت خورده است.
شیرخشــک از جمله اقالمی است که بخشــی از آن در لیست دریافت کنندگان ارز
 ۴۲۰۰تومانی قرار دارد .در سال گذشته در رابطه با تامین ارز آن به خصوص مواد اولیه
به دلیل تغییر گروه کاالیی با موانعی مواجه بود ،این در حالی است که این کاال از گروه
یک که مشــمول ارز  ۴۲۰۰تومانی است به گروه دو و حتی در مقطعی  ۲۷منتقل شده
و دســتگاههای ذیربط از جمله وزارت بهداشــت و وزارت صمت در مورد آن اختالف
نظر داشتند.
در مدت اخیر نیز جریان ترخیص شیرخشــک های رژیمــی اطفال مورد توجه قرار
گرفت که چند محموله با مجموع یک میلیون قوطی که از بهمن پارســال تا فروردین
امسال وارد گمرک شده بود به دالیلی از جمله عدم تائید ثبت سفارش از سوی سازمان
غذا و دارو امکان ترخیص نداشــت تا اینکه در هفته گذشته اعالم شد حدود  ۱۲۰هزار
قوطی ترخیص و مابقی همچنان در گمرک مانده است.

واردات  ۱۴برابر صادرات!

صادرات یک دالری و واردات  ۵دالری هر کیلو چای

تجارت خارجی ایران بیانگر واردات چای با متوسط قیمت پنج دالر در هر کیلو است در حالی که
چای ایرانی با متوسط قیمت یک دالر در هر کیلو صادر شده است.
به گزارش ایســنا ،بررسی تجارت چای در گزارش گمرک ایران و همچنین قیمتی اعالم شده از
سوی مرکز آمار ایران قابل تامل است.
طبق اظهارات لطیفی-ســخنگوی گمرک ایران -در سال گذشته  ۲۷هزار و ۲۷۲تن چای ایرانی
به ارزش حدود  ۲۸میلیون دالر از ایران به  ۲۵کشور صادر شده که نسبت به سال  ۱۳۹۹حدود ۶۸
درصد در وزن و  ۷۷درصد در ارزش افزایش داشته است.
این در حالی اســت که واردات چای ایران در ســال  ۱۴۰۰حدود  ۷۵هزار و     ۳۷۹تن به ارزش
   ۳۸۶میلیون و ۱۶۰هزار و  ۷۶دالر از  ۱۰کشور بوده است.
محاســبه ارزش تجاری هر کیلو چای نشــان میدهد که ایران در سال گذشته هر کیلو چای را
حدود یک دالر صادر کرده است که با در نظر گرفتن متوسط قیمت  ۲۵هزار تومانی برای هر دالر،
میتوان گفت متوسط قیمت آن به حدود  ۲۵هزار تومان میرسد.
اما واردات هر کیلو چای به طور متوســط حدود  ۵.۱دالر قیمت داشــته که به  ۱۲۸هزار تومان
میرســد .این در حالی است که بررسی آمار مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت چای خارجی در بازار
حاکی از فروش آن تا حدود  ۱۴۱هزار تومان برای هر بسته  ۵۰۰گرمی در فروردین ماه است.
هر نیم کیلو چای خارجی در فروردین پارســال به طور متوســط  ۹۹هــزار و  ۳۰۰تومان قیمت
داشــته که به  ۱۲۰هزار در اسفند رسیده و برای فروردین امسال با متوسط  ۱۲۱هزار تومان فروش
رفته است.

سهم  ۱۳درصدی فوالد از صادرات کشور

تولید کاغذ تحریر از سر گرفته شد

طبق اعالم رسمی

سخنگوی صنعت برق ایران گفت :از حدود  ۳۰میلیون مشترک بخش خانگی ،حدود  ۶۵۰هزار
مشــترک بیش از دو برابر الگو ،مصرف برق دارند که جزو افراد پرمصرف هســتند و تا زمان اوج
مصرف برق در تابستان امسال ،این مشترکان به کنتورهای هوشمند مجهز می شوند.
مصطفی رجبی مشــهدی در گفتو گوبا ایســنا ،با بیــان اینکه احتمال افزایــش دما از اواخر
اردیبهشــتماه وجود دارد که به معنای دوره طوالنی پیک مصــرف برق و ضرورت حفظ آمادگی
شــرکتها برای مدیریت این دوره اســت ،گفت :برای گذر از پیک ســال  ،۱۴۰۱تمرکز بر بحث
هوشمندسازی مشترکان و قابلیت کنترل پذیری ،انعقاد تفاهمنامه با مشترکان صنعتی و کشاورزی،
بکارگیری حداکثری مشــترکان خــود تامین ،دیزل ژنراتورها و همچنین فرهنگســازی مدیریت
مصرف و صرفهجویی برای تمام مشترکان قرار دارد.
وی با بیان اینکه با هوشمند شدن کنتورها عالوه بر نظارت شرکتهای برق بر میزان مصرف،
مشــترکان برق نیز در لحظه از میزان مصرف و هزینههای برق خود آگاه میشوند ،اظهار کرد :این
موضوع میتواند در کاهش مصرف برق تاثیرگذاری بسیاری داشته باشد.
او درباره قیمت هر دســتگاه کنتور برق هوشمند بخش خانگی گفت :در حال حاضر قیمت یک
دستگاه کنتور هوشمند بین  ۶۰۰هزار تومان تا یک میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه  ۳۰۰هزار کنتور هوشمند در بخش خانگی و تجاری نصب شده است ،اظهار کرد:
تمام بخشهای اداری ،صنعتی ،عمومی و کشاورزی کشور با مصرف  ۳۰کیلوولت آمپر به باال که حدود
 ۷۰۰هزار کنتور برآورد میشــود هماکنون به کنتورهای هوشمند برق ،مجهز و رویتپذیر شدهاند.
ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه این بخشها حدود  ۵۰درصد مصرف برق کشور را به خود
اختصــاص می دهند ،گفت :بیش از  ۳۰میلیون دســتگاه کنتور برق نیز در بخش خانگی و تجاری
کشــور داریم که  ۶۰درصد آنها کنتورهای دیجیتال و مابقی مکانیکی هستند و در مجموع حدود
 ۳۰۰هزار کنتور هوشمند در بخش خانگی و تجاری نصب شده است.
به گفته رجبی مشهدی با احتساب بخش خانگی و تجاری هم اکنون یک میلیون دستگاه کنتور
برق هوشمند در کشور نصب شده است.
وی با اشاره به سرمایه گذاری های کالن برای ایجاد یک نیروگاه ،گفت :مدیریت مصرف نقش
مهمی در اقتصاد انرژی و شکوفایی اقتصاد کشور دارد و در اولویت برنامه کاری شرکتهای توزیع
برق قرار گرفته است.

در همایش هماندیشی صنعت فوالد مطرح شد؛

رئیس سندیکای کاغذ و مقوا خبر داد
رئیس ســندیکای کاغذ و مقوا از آغاز تولید کاغذ تحریر در شــرکت چوب و کاغذ
مازندران خبر داد و گفت که قیمت گندم و آرد بر قیمت کاغذ هم تاثیر دارد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفتوگو با ایســنا ،در پاسخ به سوالی درباره وضعیت
تولید کاغذ تحریر در کشور ،اظهار کرد :با توجه به اصرار دولت سیزدهم بر تولید داخل،
شــرکت چوب و کاغذ مازندران به چرخه تولید برگشته و در حوزه کاغذ تحریر نیز فعال
شده است .امسال هم برای تولید کاغذ تحریر برنامهریزی کرده و در حال شروع عرضه
کاغذ تحریر به بازار اســت .البته دولت برنامه ریزیهای دیگری هم در این زمینه دارد
که هنوز محقق نشده است.
وی درباره افزایش قیمت کاغذ در ســال جاری نیز گفت :با توجه به افزایش قیمت
کاالهای مختلف ،گرانی اجتناب ناپذیر اســت و قیمت کاغذ هم افزایش یافته ،اما کاغذ
در این مدت افزایش قیمت غیرمنتظره نداشته است.
روغنی گلپایگانی سال گذشته گفته بود که نیاز کشور به کاغذ تحریر حدود  ۳۸۰هزار
تن است و  ۱۸۰هزار تن ظرفیت تولید کاغذ تحریر در کشور ایجاد شده ،اما تولید ناچیز
است ،چرا که به دلیل قوانین موجود تولیدکنندگان توان رقابت با واردکننده را ندارند.
کاغذ هم تحت تاثیر آرد و گندم قرار میگیرد!
رئیس ســندیکای کاغذ و مقوا با بیان اینکه تغییر اساسی در حوزه کاغذ ایجاد نشده،
تصریــح کرد :قیمت کاغذ تجاری افزایش جزئی  ۷تا  ۱۰درصدی داشــته اســت .این
برخالف سالهایی است که در کشور کاغذ تا  ۴برابر افزایش قیمت داشت.
وی افــزود :اما بایــد این نکته را هم در نظر کرد که قیمــت کاغذ از قیمت گندم و
آرد هم تاثیرپذیر اســت ،چرا که بخشی از تولید کاغذ به نشاسته برمیگردد که از آرد و
گندم حاصل میشود .بنابراین افزایش قیمت آرد هم بر قیمت کاغذ تأثیر خواهد داشت.

گفــت :باید به مرحلهای در کشــور برســیم که
در کاالهای اساســی مانند گندم ،ذرت ،گوشت
و بنزین خودکفا باشــیم و ایــن کام ً
ال متفاوت با
خودکفایی در همه چیز است.
وی بیان داشــت :باید حمایتها و سیاستها
بهگونهای باشــد تا تولید رونق بگیرد که با حجم
عظیم واردات چند میلیون تنی فعلی در کاالهای
اساســی این مهم محقق نخواهد شــد .از طرف
دیگر بر اســاس اخبار موثق اکنون یکســری از
کشــورها تولیــدات غالت کشــورهای دیگر را
پیشخریــد میکنند تا آن را بــا قیمت باالتر به
سایر کشورها بفروشند که در نتیجه باید موضوع
تولید داخلی را جدی بگیریم و همان طور که امام
علی (ع) فرمودند خداوند ذلیل میکند امتی را که
غذای خود را از بیگانگان تأمین کند.
ارز ترجیحی باعث افزایش کســری
بودجه میشود
این کارشــناس اقتصادی با اشاره به اینکه ارز
 ۴۲۰۰تومانی باعث وابســتگی و افزایش واردات
کاالهای اساسی شده است ،گفت :بر اساس آمارها،
در ســال  ۱۴۰۰نسبت به سال  ۳۱ ،۱۳۹۹درصد
از نظر وزنی ،افزایش واردات در کاالهای اساسی
داشتیم؛ همچنین واردات ذرت در سال  ۹۷حدود،
 ۶میلیــون تن بود که این آمار در ســال ۱۴۰۰
به  ۱۱میلیون تن رســید یعنی حدود دوبرابر شده
است .به اعتراف همه مصرف سرانه گوشت مرغ
توسط مردم کاهش داشته ،خب این ارز چه شده
است.
وی گفت :موضوع دیگــر ارز ترجیحی ،عمق
بخشیدن به کسری بودجه و رشد پایه پولی است
که خود منجر به افزایش قیمت ارز و عمیقتر شدن
شکاف بین ارز ترجیحی و ارز آزاد میشود.
صالحی افزود :همانطور که عنوان شد هزینه
هر اصالحی با گذشــت زمان ،افزایش میباید و
باید بپذیریم کــه در این موضوع زمان به نفع ما
نیســت ،البته اگر دولت اصالح نظام پولی و مالی
را جدی نگیرد ،چهار سال بعد باید راجع به حذف
ارز  ۲۵هزار تومانی و یکسانسازی نرخ آن با ارز
آزاد بحث کنیم .پس باید مهمترین رسالت دولت،
اصالح ســاختار نظام پولــی و مالی و بخصوص
نظام بانکی باشد.
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در همایــش هماندیشــی صنعت فــوالد ایران
عنوان شــد که از  ۴۸میلیارد دالر صادرات کشور در
سال گذشته ۱۳ ،درصد ســهم فوالد بوده است .در
ســال  ،۱۳۸۹قریب به  ٩میلیارد دالر واردات فوالد
داشــتهایم که امروز این عدد به صادرات تبدیل شده
است.
به گــزارش ایســنا ،در دوازدهمیــن همایش و
نمایشگاه چشمانداز صنعت فوالد و سنگ آهن ایران
با نگاهی به بازار که از دیروز (دوشنبه  ۱۹اردیبهشت
مــاه) در محل هتل المپیک تهران آغاز شــده ،قرار
است «توازن توسعه زیرســاختها (حملونقل ،گاز،
برق ،آب و )...و طرح جامع فوالد»« ،سیاســتهای
حاکمیتــی در نظام قیمتگــذاری ارکان زنجیرهی
فوالد»« ،بررســی و ارائه راهکار تضاد استراتژی و
منافع نهادهای مختلف (منابع طبیعی ،محیط  زیست
و )...با بخش معدن»« ،اهمیت اکتشــافات و احیای
معادن راکد در چشمانداز بلندمدت تامین منابع مواد
اولیه»« ،بررسی اهمیت و تاثیر امنیت سرمایهگذاران
و فعــاالن بخــش خصوصــی در معــدن و صنایع
معدنی»« ،احیا برجام ،اصالح سیاســتهای ارزی و
صادراتی» و همچنین «بررسی طرح جامع استراتژی
توســعه صنعتی؛ تدوین ،اجرا و پیادهســازی» ،در
سهروز متوالی مورد بررسی قرار گیرد.
در ابتدای این گردهمایــی بزرگان صنعت فوالد
و سنگ آهن ،ســروش فوالدچی -دبیر دوازدهمین
همایش و نمایشــگاه چشــم انداز صنعــت فوالد و
ســنگ آهن ایران با نگاهی به بــازار -با بیان اینکه
فوالد صنعتی اســتراتژیک و صنعتی مادر محسوب
میشــود که اهمیت توجه به رفع چالشهای آن را
پررنــگ میکند ،اظهار کرد :در طــول تاریخ فوالد
همواره نقش بســیار مهم و کمنظیــری در زندگی
بشر داشته است .خودرو ،ســاختمان ،لوازم خانگی،
ماشــینآالت و بسیاری موارد دیگر همگی مبتنی بر

فوالد هســتند .کاربرد بسیار وسیع فوالد از لولههای
انتقــال گاز گرفته تــا خطوط انتقال بــرق ،ادوات
ماشینی ،ســاخت کارخانهها ،سیستمهای حملونقل
و ...نشان از اهمیت باالی این صنعت دارد.
وی تاکیــد کرد :از ســویی دیگــر صنعت فوالد
از جمله صنایــع باارزش و دارای پتانســیل باال در
زمینه صادرات و اشــتغالزایی برای هر کشور است
که سبب شــده آن را در زمره مهمترین صنایع مادر
محســوب کند .بدین جهت پیشــرفت این صنعت
در رشد صنایع پاییندســت زنجیره تولید نیز بسیار
تاثیرگذار است .امید است با زمینهسازی برای امکان
حضور موثــر ایران در بازارهــای بینالمللی ،انتقال
دانش و تکنولــوژی و توجه صحیح به بهرهمندی از
ظرفیتهای بخش خصوصی ،بستر الزم برای بسط
آگاهی از فرصتها و چالشهای این بخش فراهم آید.
سهم  ١٣درصدی فوالد از صادرات کشور
محمد اتابک -معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان-
نیــز در این در همایش ضمن تاکید بر اینکه صنعت

نقش پررنگی در اشــتغال ،تولید و صادرات کشور
دارد ،اظهار کــرد :صنعت همواره به عنوان یکی از
موثرترین بخشهای تولیدی کشور ،نقش پررنگی
در اقتصاد داشــته و دولتها از ظرفیتهای بخش
صنعت برای پیشبرد برنامه های خود بهره میگیرند.
طی یک دهه اخیر ســهم صنعت و معدن از تولید
ناخالص داخلی از روند افزایشــی برخوردار بوده و از
حدود  ۱۵درصد به باالی  ۲۲درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه بالغ بر یک سوم اشتغال کشور
در بخش صنعت ،نفت و گاز کشــور اســت ،گفت:
صنعت فــوالد جهان (تولید فــوالد خام) طی یک
دهه اخیر بالغ بر  ۳۲درصد رشــد داشته و میانگین
تولیدات ســالیانه آن نسبت به دهه قبل  ۵۱درصد
افزایش پیدا کرده است.
اتابــک افزود :ســهم صنعــت فــوالد از تولید
ناخالص داخلی  ۹۵هزار میلیارد دالری جهان حدود
 ۲.۱درصــد اســت؛ بنابرایــن میتــوان آن را از
شــاخصهای توســعه یافتگی دانســت .صنعت

فوالد ایران یکی از پرشــتابترین توســعهها را در
جهان داشــته که با مشارکت دولت و مدیران وقت
بوده است.
معــاون اقتصــادی بنیان مســتضعفان انقالب
اسالمی ضمن اشــاره به اینکه از  ۴۸میلیارد دالر
صادرات کشــور در سال گذشــته ۱۳ ،درصد سهم
فوالد بوده اســت ،گفت :در سال  ،۱۳۸۹قریب به
 ٩میلیارد دالر واردات فوالد داشتهایم که امروز این
عدد به صادرات تبدیل شده است.
وی در ادامه مشــکل در صنعت برق را از جمله
بزرگترین مشــکالت صنعت فوالد دانسته و گفت:
متأســفانه به دلیل عدم ســرمایهگذاری یا حداقل
سرمایهگذاری کم ،در این زمینه ،رشد سالیانه برق
که پیشتر  ۹درصد بوده اکنون به دو درصد کاهش
یافته و در حقیقت این رشــد حجم تقاضا ،بیپاسخ
مانده اســت .زمانی  که برق صنایــع قطع و تولید
کاهشی میشــود ،تبعات تورمی آن در سفره مردم
مشاهده خواهد شد بنابراین نباید برق کولر گازی را
به برق کوره ترجیح داد.
معــاون اقتصــادی بنیان مســتضعفان ،ضمن
تاکید بــر اینکه افزایــش هزینهها ،مانع توســعه
خواهد شــد ،تصریح کرد :قطعی برق و افزایش بها
در ســال گذشــته باعث افزایش هزینه تولید برای
فوالدســازان شــد .هزینههای حملونقل به طور
رســمی  ۳۰تا  ۴۲درصد امــا در واقعیت حدود ۸۰
درصد افزایش یافته اســت .همچنین افزایش بیش
از  ۵۰درصدی حقوق و دســتمزد نیروی انســانی
توســط وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی نیز
هزینه قابل توجهی بر دوش فوالدســازان گذاشته
اســت .افزایش هزینهها و بهویژه قطعیهای برق
سبب شــد علیرغم اینکه تولید فوالد طی یک دهه
اخیر افزایشی باشد ،سال گذشــته کاهش تولید را
رقم بزند.

رئیس اتحادیه قنادان :افزایش قیمت آرد ،شیرینی را گران نخواهد کرد
رئیس اتحادیه قنادان گفت :افزایش قیمت آرد تاثیری در قیمت
شیرینی نخواهد داشت.
علی بهرهمند در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه تغییر قیمت آرد
تاثیری در قیمت شیرینی نخواهد داشــت ،گفت :قنادان آرد مورد
نیــاز خود را از بازار آزاد با قیمت هر کیلو  ۲۰هزار تومان خریداری
میکردند که در حال حاضر نیز قیمت آرد همین اســت و برای آنها
فرقی نکرده است.

وی ادامه داد :افزایش هزینههای تولید شیرینی مربوط به شکر
و روغن اســت ،زیرا قیمت این دو کاال در چند وقت اخیر افزایش
زیادی داشته است.
رئیــس اتحادیه قنادان اضافه کرد :روغنی که کارخانهها تحویل
میدهند کیلویی  ۱۷۰تــا  ۱۸۰هزار تومان و قیمت روغن در بازار
آزاد کیلویی  ۸۵۰هزار تومان اســت و چون امکان تحویل روغن از
کارخانهها نیست مجبور هستیم روغن مورد نیاز خود را از بازار آزاد

تهیه کنیم.
وی تصریح کرد :قیمت شکر دولتی کیلویی  ۱۲هزار تومان و در
بازار آزاد  ۲۰هزار تومان است که شکر را هم از بازار آزاد خریداری
میکنیم.
بهرهمنــد در پایــان گفــت :اخیــرا دولــت مقداری شــکر و
روغــن به صنف قنادان داده اســت ،ولی مقــدار تخصیص یافته
کافی نیست.
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جایگاه نخست تکواندو ناشنوا ایران در المپیک برزیل
در پایــان رقابت های تکواندو ناشــنوایان در
بازی های المپیــک برزیل ،تیم ایران با کســب
 ۴مدال طال ۲ ،نقره و  ۴برنز اول شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا به برزیل ،در
پایان رقابت های تکواندو در بیســت و چهارمین
دوره بازی های المپیک ناشــنوایان که در شــهر
کاشیاس دوســول برزیل در حال برگزاری است،
تیم تکواندو ایــران در مجموع امتیــازات تیمی
با کســب  ۱۰مــدال ( ۴مدال طــا ۲ ،نقره و ۴
برنز) در جایگاه نخســت قرار گرفت ،تیم کره با
 ۴مدال طال ۲ ،نقره و  ۲برنز و در مجموع تیمی با
 ۸مدال در جایگاه دوم قــرار گرفت و تیم ترکیه
بــا یک مدال طــا ۵ ،نقره و  ۵برنــز در جایگاه
سوم بیســت و چهارمین دوره بازی های المپیک
ناشنوایان قرار گرفت.
کســب دو مدال برنز و یــک نقره در
هفتمین روز از بازی های المپیک
ک ناشنوایان
در هفتمین روز از بازی های المپی 
که در شــهر کاشــیاس دوســول برزیل در حال
برگزاری اســت ۴ ،تکواندوکار کشورمان در اوزان

مختلف به مصاف حریفان خود رفتند.
در وزن مثبت  ۸۰کیلوگرم ،محمد زعفرانی در
بازی اول قرقیزســتان را  ۲۰بر  ۸شکست داد در
بازی دوم  ۲۷بر  ۲۰ترکیه را مغلوب کرد و راهی
فینال شد.

وی در این مرحلــه به مصاف تکواندوکاری از
کره رفت و با نتیجه  ۳۶بر  ۱۵بازی را واگذار کرد
و به مدال نقره دست یافت.
وحید زینالی در وزن منهــای  ۸۰کیلوگرم در
بــازی اول  ۲۲بر  ۵دیدار را بــر حریف کره ای

واگذار کرد ،وی در شــانس مجدد برای کســب
مدال برنز به مصاف تکواندوکاری از ونزوئال رفت
و بــا نتیجه  ۲۳بر  ۳پیروز شــد و بــه مدال برنز
دست یافت.
در بخش بانوان نیز نسیبه شهبازی تکواندوکار
وزن منهای  ۶۷کیلوگرم در راند طالیی رقابت را
به تکواندوکار کره ای واگذار کرد ،وی در شانس
مجدد برای کسب مدال برنز به مصاف حریفی از
هنــد رفت و با نتیجه  ۴۸بر صفــر این حریف را
شکست داد و به مدال برنز رسید.
مریم رحیمی نیز در وزن مثبت  ۶۷کیلوگرم ،در
بازی اول با نتیجه  ۲۷بر صفر مغلوب کروواســی
شــد ،وی در شانس مجدد برای کسب مدال برنز
بــه مصاف حریفی از ازبکســتان رفت و با نتیجه
 ۲۷بر صفر رقابت را واگذار کرد.
تکواندوکاران کشورمان در بیست و چهارمین
دوره بازی  های المپیک ناشنوایان با کسب  ۴مدال
طال ۲ ،نقره و  ۴برنز به کار خود پایان دادند و با کسب
 ۱۰مــدال ( ۴مدال طال ۲ ،نقره و  ۴برنز) جایگاه
نخست را بدست آوردند.

 ۷۰۹میلیارد تومان چه زمانی به دست سرخابیها میرسد
در حالــی کــه  ۳۵۰میلیــارد و  ۵۰۰میلیون
تومــان منابــع حاصــل از پذیره نویســی عاید
باشــگاه پرســپولیس و  ۳۵۹میلیارد تومان عاید
باشــگاه استقالل شده است و این پول در حساب
باشــگاهها قرار دارد ،همچنان سرخابیها تا زمان
تشکیل کمیته اجازه استفاده از این پول را ندارند.
بر این اساس ،حســین امیررحیمی ،سرپرست
دفتر شــرکتها و آماده سازی بنگاههای سازمان
خصوصی ســازی در گفتوگو با ایســنا ،در مورد
آخرین وضعیت دو باشگاه استقالل و پرسپولیس
در برداشــت پول حاصل از پذیره نویسی توضیح
داد :وضعیــت دو باشــگاه متفاوت اســت .پول
در حســاب باشگاه اســتقالل بوده و مجوز ثبت
افزایش سرمایه این باشگاه مجددا نزد اداره ثبت،
ثبت شــد و مجوز خصوصی سازی را هم دریافت
کرده است .نماد باشگاه استقالل آماده بازگشایی
مجدد است که مردم بتوانند سهامی که خریداری
کردهاند را مبادله کنند.
وی ادامه داد :در واقع باشگاه استقالل به پول
دسترســی دارد و هیات مدیره میتواند این پول

را برداشــت کند اما طبق مصوبــه هیات مدیره،
برداشــت این پول نیازمند تشکیل کمیتهای است
تا مخارج باشــگاه اولویت بندی شده و پس از آن
پول برداشت شود.
سرپرســت دفتر شــرکتها و آماده ســازی
بنگاههــای ســازمان خصوصیســازی در مورد
وضعیت باشگاه پرسپولیس نیز توضیح داد :باشگاه

اعزام ورزشکاران بوچیا هیات جانبازان و معلولین فارس
به مسابقات قهرمانی کشور

ورزشکاران بوچیا هیات جانبازان و معلولین فارس با بدرقه سرپرست معاونت امور ورزش فارس
راهی رقابت های قهرمانی کشور شدند.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس ،با حضور محســن
کریمی سرپرســت معاونت توسعه امور ورزش استان و نصیر پیرانی رییس گروه ورزش قهرمانی
اداره کل ورزش و جوانان ،مجید صباغ زاده رییس و احسان غالمحسین پور دبیر هیات ورزشهای
حانبازان و معلولین استان فارس ورزشکاران رشته بوچیا بدرقه شدند.
ایــن دوره از مســابقات به میزبانی شــهر بابلســر و با حضــور  14تیم از تاریــخ  18لغایت
 21اردیبهشت در بخش آقایان برگزار می شود.
تیم استان فارس با نام شرکت آردین سازه دیار در این مسابقات حاضر می باشد.

جوجیتسو تحت پوشش فدراسیون انجمنهای ورزشی قرار گرفت

ایرنا :بنابر تصمیم وزارت ورزش و جوانان ،رشته جوجیتسو تحت پوشش فدراسیون انجمنهای
ورزشی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا ،بر این اســاس محمدحســن رســتمیان رییس انجمن جوجیتســو به همراه
امیر خوشبین دبیر انجمن با محمد علیپور رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی نشست مشترکی
را برگزار کردند و در خصوص نوع فعالیت این رشته رزمی تحت پوشش فدراسیون و برنامهریزی
در جهت توســعه و گســترش آن در سطح کشور و حضور مســتمر در میادین بینالمللی بحث و
تبادل نظر کردند.
بدین ترتیب انجمن "جوجیتســو" تحت پوشش فدراسیون انجمنهای ورزشی فعالیت رسمی
خود را آغاز کرد و برنامه این مجموعه برای تعامل با هیاتهای اســتانی ،تشــکیل کمیته های
استانها و برگزاری مسابقات سراسری تدوین خواهد شد.
جوجیتســو چند ســال قبل هم در مقطعی تحت پوشش فدراســیون انجمنهای ورزشی قرار
داشت.

برنامه ویژه دختر تنیس باز ایران از ایتالیا تا بریتانیا

فدراســیون جهانی تنیس برنامه ویژه ای را برای دختر تنیس باز ایران تا حضور در مســابقات
ویمبلدون در نظر گرفته است.
به گزارش ایسنا ،فدراسیون جهانی تنیس برنامه ویژه ای را برای مشکات الزهرا صفی در نظر
گرفته است که این برنامه از ایتالیا آغاز میشود و در ویمبلدون به پایان می رسد.
صفی در حال حاضر در مســابقات ســطح ســه جوانان ایران حضور دارد و پس از پایان این
مســابقات و سپس پایان امتحاناتش راهی ایتالیا می شــود تا در کمپ فدراسیون جهانی باشد و
پس از آن در روالن گاروس که دومین گرنداسلم سال  ۲۰۲۲است ،شرکت می کند.
فدراســیون جهانی تنیس مدتی پس از پایان روالن گاروس ،دو هفته کمپ در بریتانیا را برای
دختر تنیس باز ایران در نظر گرفته و پس از آن در ویمبلدون که تیر ماه برگزار می شود ،شرکت
خواهد کرد .تمام هزینه های این برنامه را فدراسیون جهانی می پردازد.
صفی در حال حاضر در رده  ۷۹جوانان جهان قرار دارد .او اولین بازیکن رده جوانان ایران است
که در سه گرند اسلم استرالیا ،روالن گاروس و ویمبلدون حضور خواهد داشت.

آلکاراز  ۱۹ساله ،قهرمان تنیس مسترز شد

ستاره اســپانیایی تنیس جهان پس از شکست رافائل نادال و نواک جوکوویچ ،در فینال برابر
الکساندر زورف به برتری قاطع رسید و عنوان قهرمانی رقابتهای مسترز مادرید را از آن خود کرد.
به گزارش ایســنا ،در جریان دیــدار فینال رقابتهای تنیس مســترز مادرید ،کارلوس آلکاراز
نابغه  ۱۹ساله تنیس و نفر نهم رنکینگ برابر الکساندر زورف نفر سوم رنکینگ از آلمان با نتیجه
 ۲بر صفر به برتری رسید و عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد.

پرســپولیس نامه تایید بانک را به سازمان بورس
ارائه داده اســت و بعد از اینکه مجوز اخذ شــود،
ثبت انجام میشود که یک هفتهای زمان میبرد
تا پول قابل برداشت شود .در واقع پول در حساب
باشــگاه اســت ،اما باید مجوز افزایش ســرمایه
نزد ســازمان ثبت ،ثبت شــود و مجوز ســازمان
خصوصی سازی و سازمان بورس نیز گرفته شود.

امیررحیمی به این ســوال کــه کمیته مذکور
چه زمانی تشــکیل می شود پاسخ داد :از آنجایی
که سازمان خصوصی ســازی قانونا نمیتواند در
حاکمیت شــرکتها وارد شود ،تشــکیل کمیته
باید از مســیر هیات مدیره دو باشــگاه طی شود.
در این راســتا وزارت اقتصاد با عاملیت ســازمان
خصوصی  ســازی بــر نحوه خرج کــردن پولها
نظارت دارد و مرتبا از باشگاهها گزارش میخواهد.
وی در مــورد اعضای کمیته نیــز اظهار کرد:
ســازمان خصوصی ســازی پیشــنهاد داده است
اعضای کمیته متشــکل از نمایندگانی از وزارت
ورزش و جوانــان ،وزارت امور اقتصادی و دارایی
و خود باشگاهها باشد.
بر اســاس این گزارش ،فرایند پذیره نویســی
ســهام دو باشگاه اســتقالل و پرســپولیس در
 ۲۸اسفندماه سال گذشته به پایان رسید که باعث
شد  ۳۵۰میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان عاید باشگاه
پرسپولیس و  ۳۵۹میلیارد تومان نیز عاید باشگاه
استقالل شود .سهام دو باشگاه پس از طی شدن
فرایندهای قانونی ،قابل معامله خواهد شد.

دلخانی:

مشکلی از بابت مصدومیت ندارم

ایرنا :دارنده مدال طالی پیکارهای کشــتی فرنگی قهرمانی ســال  ۲۰۲۱جهان در وزن ۶۳
کیلوگرم گفت :مشکلی بابت مصدومیت پارگی ابرو ندارم.
میثم دلخانی روز دوشــنبه در گفتوگویی کوتاه با خبرنگار ایرنا گفت :در جریان تمرینات تیم
ملی از ناحیه پلک و ابرو دچار مصدومیت شــدم که خدا را شــکر مشکلی خاصی نیست و بهبود
پیدا کرد.
دارنده طالی قهرمانی امیدهای جهان ادامه داد :خود را آماده حضور در اردوی تیم ملی میکنم
تا در رقابتهای بینالمللی قزاقستان شرکت کنم.
پنجمیــن مرحله از اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی بزرگســاالن برای حضــور در پیکارهای
رنکینگدار قزاقســتان از  ۲۱اردیبهشــت در خانه کشتی شــهید «مصطفی صدرزاده» در کمپ
تیمهای ملی کشتی شهید سپهبد حاج «قاسم سلیمانی» آغاز میشود.
رقابتهای بینالمللی کشــتی ،سیســتم رنکینگ اتحادیه جهانی روزهای  ۱۲تا  ۱۵خردادماه
در شــهر آلماتی قزاقستان برگزار میشــود .اردوی تیم ملی کشتی فرنگی تا اول خرداد ماه ادامه
خواهد داشت.
تیم های منتخب کشتی آزاد و فرنگی کشورمان قرار است در این تورنمنت شرکت کنند.
میثــم دلخانی که طالی پیکارهای جهانی را در کارنامه دارد در اواخر بهمن ماه ســال ۱۴۰۰
نیز در رقابتهای بینالمللی جام نیکوال پتروف بلغارستان شرکت کرد و صاحب مدال طال شد.
نخستین مسابقه دارای سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی ،تورنمنت بینالمللی جام یاشار
دوغو بود که روزهای  ۵تا  ۸اسفند  ۲۴( ۱۴۰۰تا  ۲۷فوریه) در استانبول ترکیه برگزار شد.
دومیــن رویــداد دارای رنکینــگ در آلماتــی قزاقســتان روزهــای
 ۱۲تا  ۱۵خرداد  ۲( ۱۴۰۱تا  ۵ژوئن) برگزار خواهد شد .متئو پیلکونه ایتالیا سومین تورنمنت دارای
رنکینگ نیز یکم تا پنجم تیر  ۱۴۰۱برگزار خواهد شد.
آخرین سری از این نوع مسابقات نیز قرار است در قاره آفریقا و به میزبانی تونس برگزار شود.
زمان برگزاری این پیکارها روزهای  ۲۳تا  ۲۶تیر ( ۱۴تا  ۱۷ژوئیه) است.

رئیس هیات ورزشی نابینایان و کم بینایان فارس خبر داد؛

برگزاری مسابقات پله نوردی نابینایان و کم بینایان فارس

رئیس هیات ورزشــی نابینایــان و کم  بینایان فارس از برگزاری مســابقات پله نوردی ویژه
نابینایان و کم بینایان استان فارس خبر داد.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر ،حمیــد آرزمی ،گفت :این دوره از مســابقات به مناســبت جام
رمضان توســط انجمن ورزشهای همگانی فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان و کمیته
ورزشهای همگانی فارس در استانهای فارس برگزار شد.
وی تصریح کرد :این مســابقات در استان فارس و شهرستانها با هدف فرهنگ سازی و نشان
دادن توانمندیهای نابینایان و کم بینایان به صورت انفرادی برگزار شد.
محمدرضا جعفری مســئول کمیته ورزشهای همگانی نابینایان و کم بینایان اســتان فارس
نیز گفت :به زودی همایشــی با حضور جمعی از نابینایان و کم بینایان اســتان فارس ویژه تمام
ورزشکاران داوطلب و به صورت تجمیع با همکاری سایر دستگاه برگزار خواهد شد.
وی افزود :در صورتی که پلهها برای عزیزان کم بینا و نابینا مناسب ســازی شده باشد مشکلی
برای پله نوردی نخواهند داشــت و این هدف را پیگیری کردیم که با همکاری شهرداری شیراز و
سایر دستگاه متولی اقدام به برگزاری این مسابقات خواهیم نمود.
مســئول ورزشهای همگانی نابینایان و کم بینایان اســتان فارس افــزود :بیش از  ۳۵نفر از
نابینایان و کم بینایان استان در این دوره از مسابقات شرکت کردند که امیدواریم بتوانیم همچون
دورههای قبل شاهد کسب مقامهای کشوری توسط ورزشکاران باشیم.
جعفری ضمن دعوت از عزیزان نابینا و کم بینا و همچنین خانوادههای ایشان برای با مشارکت
در این مســابقات درخواســت کرد تا با حضور گســترده در برنامههای همگانی در توسعه ورزش
نابینایان و کم بینایان نقش آفرین باشند.

تمام احتماالت در مورد ترکیب کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی جهان
پس از لغو بازیهای آسیایی ،تیم ملی کشتی
آزاد ایران با تمام توان آماده حضور در رقابتهای
قهرمانی جهان خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،رقابتهای کشتی قهرمانی
جهــان  ۲۰۲۲از  ۱۹تا  ۲۷شــهریور به میزبانی
بلگراد پایتخت صربســتان برگزار میشــود و با
توجه به غیبت روســیه در این رقابتها به دلیل
حمله نظامی این کشــور بــه اوکراین ،تیم ملی
کشتی آزاد ایران به دنبال استفاده از این فرصت
استثنایی برای کسب عنوان قهرمانی جهان پس
از مسابقات جهانی  ۲۰۱۳بوداپست خواهد بود.
با توجه به اهمیت حضور در این رقابتها ،کادر
فنی تیم ملی کشتی آزاد به دنبال انتخاب برترین
نفرات بر مبنای چرخه انتخابی تیم ملی است.
پس از برگزاری رقابتهای قهرمانی آســیا و
با توجه به درپیش بودن رقابتهای جام تختی به
عنوان دو مرحلــه اصلی چرخه انتخابی تیم ملی،
ترکیب نفرات تیم ملی با توجه به نتایج بدست آمده
در برخی اوزان قطعی اســت و در سایر اوزان نیز
رقابت انتخابی یا تورنمنت خارجی راهکار نهایی
برای انتخاب ملیپوشــان اعزامی به مســابقات
قهرمانی جهان خواهد بود.
در ادامــه وضعیت اوزان دهگانه کشــتی آزاد
برای شــناخت ترکیــب نهایــی در رقابت های
قهرمانی جهان مورد بررسی قرار گرفته است:
وزن  ۵۷کیلوگرم :علیرضا سرلک با کسب
عنوان نایب قهرمانی جهان بیشــترین شانس را
بــرای حضور در مســابقات قهرمانی جهان دارد.
بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ،تنها
نفرات نخست رقابتهای جهانی نروژ از حضور در
جام تختی معاف شدهاند ،بنابراین سرلک باید در
این مسابقات به روی تشک برود .در صورتی  که
وی موفق به قهرمانی در جام تختی شود ،به عنوان
ملیپوش اعزامی ایران معرفی خواهد شد ،اما در
صورتی که فردی غیر از سرلک قهرمان جام تختی
شود با توجه به نایب قهرمانی سرلک در رقابت  های
جهانی نــروژ ،میــان او و قهرمان جــام تختی
یــا انتخابی رو در رو یا اعزام به تورنمنت خارجی
در نظــر گرفته خواهد شــد .در ایــن وزن رضا
مومنی در رقابتهای آســیایی به عنوانی بهتر از
هشتمی نرسید.
وزن  ۶۱کیلوگرم :در این وزن رحمان عموزاد
پس از حذف از مسابقات قهرمانی جهان نروژ ،به
یک وزن باالتر رفــت و در رقابتهای قهرمانی

آســیا به عنوان قهرمانی رســید تا کار کادر فنی
برای انتخاب ملیپوش مطمئن در این وزن برای
مســابقات جهانی پیش رو سخت شود .داریوش
حضرت  قلیزاده ملیپوش وزن  ۶۱کیلوگرم ایران
در مســابقات قهرمانی آسیا بود که به مدال نقره
رسید .حضرت  قلی زاده با توجه به کمتجربگیاش
نمایش نامطمئنی در این رقابتها داشــت ،با این
وجود و با توجه به اینکه دســت کادر فنی خیلی
در این وزن باز نیست ،اگر حضرت  قلیزاده یا هر
کشتیگیر دیگری در جام تختی به عنوان نخست
برســد بخت اصلی حضور در مسابقات قهرمانی
جهان اســت ،که در این میــان نحوه عملکرد و
اقتدار نفر نخســت جام تختی نیز برای کادر فنی
اهمیت زیادی دارد.
وزن  ۶۵کیلوگــرم :امیرمحمــد یزدانی
ملیپوش این وزن در رقابت های جهانی نروژ بود
که به مدال نقره رســید اما پس از این مسابقات
بــه یک وزن باالتــر رفت و رحمــان عموزاد از
 ۶۱کیلوگرم وارد این وزن شد .عموزاد با قهرمانی
مقتدرانــه در رقابتهای آســیایی مغولســتان و
همچنین اخالف فنی با ســایر رقبای داخلی ،در
صورتی که مشکل خاصی پیش نیاید ملی پوش
ایران در رقابتهای قهرمانی جهان خواهد بود.
وزن  ۷۰کیلوگرم :عرفان الهی ملیپوش
ایران در رقابتهای جهانی نروژ بود که به عنوانی
بهتر از هشــتمی نرســید .در ادامه محمدمهدی
یگانه جعفری نیز در مسابقات آسیایی انتظارات را
برآورده نکرد و پنجم شد .امیرمحمد یزدانی پس از
صعود به این وزن و با توجه به کســب مدال نقره

جهــان در وزن پایینتر و اختالف فنی با ســایر
رقبا ،در صورتی که به قهرمانی جام تختی برسد
ملی پوش ایران در رقابتهای جهانی صربستان
اســت اما در صورتی که فرد دیگــری قهرمان
جام تختی شــود ،انتخابــی رو در رو یا تورنمنت
خارجی ملیپوش این وزن را از میان یزدانی و نفر
نخست جام تختی مشخص میکند.
وزن  ۷۴کیلوگرم :یونس امامی ملیپوش
ایــن وزن در رقابتهای جهانی نــروژ بود که از
رسیدن به مدال بازماند اما در رقابتهای آسیایی
مغولستان درخشــید و با نمایشی خوب به مدال
طالی آســیا رسید تا مدعی اصلی این وزن برای
مسابقات قهرمانی جهان باشد.
وزن  ۷۹کیلوگرم :محمد نخودی ملیپوش
این وزن در رقابت های جهانی نروژ به عنوان نایب
قهرمانی رسید .علی سوادکوهی نیز در مسابقات
قهرمانی آسیا بر سکوی نخست ایستاد .با اضافه
شــدن نفر نخســت جام تختی ،در صورتی که
انتخابی رو در رو مدنظر کادر فنی باشد ،احتماال
نفر نخســت جام تختــی با ســوادکوهی مبارزه
میکند و برنــده آنها برابر نخــودی به میدان
می رود .در غیر این  صورت این  ۳کشــتیگیر در
تورنمنت خارجی محک زده میشوند.
وزن  ۸۶کیلوگــرم :حســن یزدانــی با
کســب عنوان قهرمانی جهان کمــاکان مدعی
اصلــی ایــن وزن و ملی پوش ایــران در رقابت
هــای قهرمانی جهــان خواهد بــود .مصطفوی
نماینــده ایــران در قهرمانی آســیا بــود که به
مــدال برنــز رســید .قهرمــان جــام تختی در

ایــن وزن برای رســیدن بــه دوبنــده تیم ملی
با یزدانی رقابت خواهد داشــت .با توجه به اینکه
حضــور یزدانــی در رقابتهــای انتخابی باعث
گرم شدن هر چه بیشــتر این مسابقات و حضور
تماشاگران در سالن میشــود ،به احتمال فراوان
شــاهد رویارویی یزدانی و قهرمان جام تختی در
مبارزه رو در رو خواهیم بود.
وزن  ۹۲کیلوگــرم :کادر فنی تیم ملی در
این وزن دستی به مراتب بازتر از اوزان دیگر دارد،
جایی   که کامران قاســمپور با نمایشی درخشان و
شکســت کاکس آمریکایی بر ســکوی نخست
جهان ایستاد و امیرحسین فیروزپور نیز با نمایشی
خوب در رقابتهای قهرمانی آســیا بر ســکوی
نخست ایستاد .قهرمان جام تختی نیز به مدعیان
این وزن اضافه خواهد شد .به احتمال فراوان نفر
نخست جام تختی ابتدا با فیروزپور مبارزه می کند
و برنده آنها به مصاف کامران قاسمپور میرود تا
ملیپوش ایران در این وزن معرفی شود.
وزن  ۹۷کیلوگرم :مجتبی گلیج با کســب
مدال برنــز قهرمانی جهان بایــد در جام تختی
کشتی بگیرد تا بتواند در چرخه انتخابی باقی بماند.
در صورتی که گلیج به قهرمانی جام تختی برسد
با محمد حســین محمدیان کــه در رقابت های
آســیایی مقتدرانه به عنوان نخســت رســید ،در
انتخابــی رو در رو یا اعزام بــه تورنمنت خارجی
برای کسب دوبنده تیم ملی در مسابقات قهرمانی
جهان مصاف خواهد کرد ،اما در صورتی که گلیج
در جام تختی قهرمان نشــود ،قهرمان جام تختی
نیز به مدعیان این وزن اضافه خواهد شــد و در
این صورت شــاید انتخابی رو در رو مدنظر کادر
فنی قرار گیرد.
وزن  ۱۲۵کیلوگرم :هر چند امیرحســین
زارع با کســب مــدال طالی جهــان و قبل از
آن مــدال برنز المپیک مدعــی اصلی حضور در
رقابت  های قهرمانی جهان است ،اما یدا ...محبی
نیز در مسابقات قهرمانی آسیا درخشید و بر سکوی
نخســت ایســتاد .در این وزن برگزاری انتخابی
رو در رو برای جلوگیری از بروز هر گونه حرف و
حدیــث احتمالی ،برنامه اصلی کادر فنی تیم ملی
خواهد بود ،به این صورت که احتماال نفر نخست
جام تختی ابتدا با محبی مبارزه میکند و ســپس
برنــده آنها به مصاف امیرحســین زارع میرود
تا ملی پوش ســنگین وزن ایران در رقابتهای
قهرمانی جهان  ۲۰۲۲معرفی شود.
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ایســنا :دومین جشنواره ملی موســیقی و آئینهای موسیقایی
نواحــی ایــران ،در روزهــای پایانــی اردیهشــت مــاه جاللی،
به میزبانی شیراز برگزار خواهد شد.
دبیر علمی و پژوهشــی جشــنواره ملی موســیقی و آئینهای
موســیقایی نواحی ایران ،دوشنبه  ۱۹اردیبهشــت به خبرنگاران
گفت :دوره نخســت این جشنواره ،قبل از شــیوع کرونا به عنوان
یک اتفاق خوشــایند و با تمرکز بر جنبههــای اجرا در قالبهای
مختلف صحنهای و با حضور گروههای موســیقی بومی مناطق و
اقوام مختلف ،به میزبانی شیراز برگزار شد و دوره دوم هم از  ۲۵تا
 ۳۰اردیبهشت برگزار میشود.
دامون ششبلوکی با یادآوری اینکه در نخستین دوره جشنواره
ملی موســیقی و آئینهای موســیقایی نواحی ایــران بخشهای
پژوهشــی در قالب گستردهتر و با بررســیهایی که در این دوره
پیشبینی کردهایم ،نبود ،افزود :در مرحله نخســت که یک بخش
خصوصی در قالب یک موسســه فرهنگی هنری اقدام به برگزاری
چنین برنامهای و اجرای طرح آن در سطح وسیع ملی کرده ،بسیار
ارزشمند است چرا که عموما موسسات خصوصی در موضوعی وارد
میشوند که حداقل بتوانند برایشان بازخورد سرمایه داشته باشد.
وی ادامــه داد :در بخش موســیقی تنها نوعی که میتواند این
مســئله را تامین کند ،موسیقی پاپ اســت وگرنه تمرکز بر سایر
بخشها ریســک باالیی دارد اما موسسه آوای هنر با پذیرش این
مسئله؛ دومین جشنواره ملی موسیقی و آیینهای موسیقایی نواحی
ایران را برگزار میکند.
شــش بلوکی اظهار داشت :زمانی که پیشنهاد دبیری را به من
دادند با در نظرگرفتن شــرایط موجود احساس کردم که این اتفاق
میتواند سرآغازی شــود که استانها و مراکز دیگر در طول سال
بیایند و با توجه به ظرفیت باالیی که موســیقی نواحی ایران دارد
دهها و صدها فسیتوال در طول سال برگزار کنند.
وی گفت :برای این دوره پیشنهاد دادم که جنبههای پژوهشی
را نیز در نظر بگیریم و از تکرار موضوعها در دیگر جشــنوارهها با
همان ســیاق از لحاظ رپرتوارها و راویان دوری کنیم و بتوانیم با

تفاوت قائل شدن در انتخاب راویان و اساتید موسیقی مناطق برای
اجرا و هم نوع رپرتوار و شــیوه اجراها ،خروجی مثبت و وسیعی از
این جشنواره داشته باشیم.
دبیر علمی و پژوهشــی جشــنواره ملی موســیقی و آئینهای
موســیقایی نواحی ایران درباره موضوع اجرایی در این دوره بیان
کــرد :در ایــن دوره هر منطقه رپرتوار خــود را از لحاظ مقامهای
خاص ،ملودیســازی و آوازی که در آن تواناتر و غنیتر اســت،
ارائه میدهد.
شــش بلوکی افزود :به عنوان مثــال در حوزه اقوام ترک ایران
که بدنه اصلی موسیقی آنها عاشیقی است و در آن مناطق قویتر
اســت و یا در منطقه بلوچستان موسیقی زار و گواتی و یا موسیقی
شــاعری یا قلندریشان که غنی است و در بخش سازی آوازی آنها
در منطقهشان دارای اصالت بیشتری است ،بهره خواهیم برد.
وی اظهارداشــت :بــر این اســاس بلوچســتان اصیلترین و
توانمندترین موســیقی و رپرتوارش را ارایه خواهد داد به طور کلی
اقوامی که در این دوره حضور دارند گل سرسبد فرهنگ موسیقایی
خود را در این جشنواره اجرا میکنند.
دبیر علمی و پژوهشــی جشــنواره ملی موســیقی و آئینهای
موســیقایی نواحی ایران با اشــاره به تفاوت زمــان اجراها در این
جشنواره با سایر فســتیوالهای موسیقی نواحی گفت :در بسیاری
از جشنوارهها وقت محدودی برای هر اجرا و منطقه در نظر گرفته
میشــود اما در جشنواره نواحی شــیراز یک سانس کامل را برای
موسیقی هر قوم اختصاص دادهایم.
شش بلوکی درباره انتخاب گروههای حاضر در دومین جشنواره
ملی موسیقی و آیینهای موسیقایی نواحی ایران بیان کرد :با توجه
به اینکه برای این جشــنواره زمان محدود بود و فرصت فراخوان
نداشتیم؛ بر اســاس مطالعات و تجربیات طی ســالیان گذشته و
مشورت با پژوهشگران یکی از شاخصهها را در این جشنواره حضور
افرادی در نظر گرفتیم که کمتر یا اصال در جشنوارهها نبودهاند.
وی افــزود :هنرمنــدان در این جشــنواره بــا در نظر گرفتن
اســتاندارها و توانایی اجرایشــان و اســاتیدی که چندین سال از

دعوت امیر کاستاریکا از فرهادی

عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی فارس:

حافظ و گوته از یک زیباییشناسی مشترک قدسی بهره گرفتهاند
ایســنا :یک عضو هیأت علمی جهاد دانشــگاهی استان
فارس با اشــاره به جایگاه حافظ و گوتــه در ادبیات جهان و
یادآوری تاثیرپذیری گوته از حافظ ،تاکید کرد که این  ۲شاعر
شهیر ،از یک زیبایی شناسی مشترک قدسی در خلق آثار ادبی
خود ،بهره بردهاند.
سید محمد برفر ،در مراســم رونمایی از سردیس گوته ،در
ادبیات جهان و
شــیراز ،با اشــاره به جایگاه ،حافظ و گوته در ّ
تأثیرپذیــری گوته از حافــظ ،گفت :یوهــان ولفگانگ گوته،
غزلیات حافظ،
نخستین بار از طریق خواندن ترجمهی آلمانی ّ
که به همت خاورشــناس آلمانی و مترجــم دربار وین ،ژوزف
هامر پورگشتال ،در سال ۱۸۱۳منتشر شده بود ،با جهان شعری
پررمز و راز حافظ آشنا شد و به آن دل سپرد.
این اســتاد دانشــگاه ادامه داد :این آشــنایی و دلسپردگی
در حالــی اســت که پیــش از آن ،گوتــه از طریــق هردر،
فیلســوف و شرق شــناس نامی آلمــان ،با ســعدی و آثار او
نیز آشــنایی پیدا کــرده و با شــاعران و نویســندگان دیگر
رییس کانون کارگردانان سینما ابراز امیدواری کرد که رییس
سازمان سینمایی شرایط صدور مجوزها ،تولید ،اکران و معیشت
اهالی ســینما را به کمک خانه سینما بهبود بخشد و با مشورت
سینماگران صنفی و نه باندی آن را ترمیم و آزادی فیلمسازی را
در این عرصه مهیا کند.
به گزارش ایسنا ،شامگاه یکشــنبه  ۱۸اردیبهشتماه جشن
کانون کارگردانان سینما با حضور جمعی از فیلمسازان و بازیگران
برگزار شــد و داوری تخصصی کارگردانی در این اولین جشــن
رقابتی صنفی ،از مهمترین دالیل برگزاری آن برشمرده شد.
در این برنامه محسن امیریوسفی -رییس کانون کارگردانان
ســینما -با بیان اینکه برپایی جشن رقابتی کانون کارگردانان در
ادامه مسیر تغییر و تکامل جشنهای دورههای قبلی این کانون
اســت ،گفت :الزم دانستیم در این رویداد به سریالهای نمایش
خانگی جدا از سریالهای صداوسیما توجه کنیم ،هر چند صدا و
سیما و ســاترا مخالف این نظر هستند و میخواهند با سانسور و
ندادن مجوز ،سریالهای نمایش خانگی را روز به روز محدودتر
کننــد و آن را از بین ببرند که البتــه با مخالفت قاطع  ۲۸صنف
ســینمایی و نیز راه اندازی کارزار هزاران سینماگر در مخالفت با
این امر ،امیدواریم این مشکل هر چه زودتر حل شود.
او با اشــاره به اینکه برای داوری فیلمهای سینمایی تصمیم
گرفته شــد که فیلمهای اکران شــده در دو سال گذشته داوری
شــوند ،افزود :متاســفانه تعدادی از کارگردانان بــه دلیل عدم
اکران فیلمهایشان نتوانستند در این داوری صنفی حضور داشته
باشــند که از این بابت متاســفیم؛ کارگردانــان فیلمهای موفق
در جشــنوارههای جهانی که فرصت هیچ نمایشــی در سینما یا
حتی جشــنواره فجر را نداشــتند که شــاخصترین آنها در دو
ســال گذشته محمد رســولاف با فیلم «شیطان وجود ندارد» و
پناه پناهی با فیلم «جاده خاکی» هســتند .همچنین کارگردانان
فیلم  هایی که متاســفانه هنوز موفق به اکران نشدند مثل حمید
نعمتاله با فیلم «قاتل و وحشــی» ،کیانوش عیاری با «کاناپه»،
عبدالرضا کاهانی با «ارادتمند ،نازنین بهاره تینا» و سامان مقدم
با «صد سال به این سالها».
امیریوســفی با یــادآوری دســتور اخیر خزاعــی  -رییس
ســازمان ســینمایی  -برای فیلمهای تولید شــده بدون پروانه
ســاخت ،گفت :در اقدامی درســت فراخوان بررســی فیلمهایی
کــه بــدون پروانه ســاخت تولید شــدند صادر شــده و ضمن
تشــکر از آقــای خزاعی ،امیدواریــم فیلمهای یاد شــده و یاد
نشــده که تعداد زیادی از آنها پروانه ســاخت هم دارند بتوانند

ادبیات فارســی ،نظیر موالنا ،عطار و نظامــی نیز تا    حدودی
آشنا بود.
برفــر در مورد آثار گوته نیز گفت :گوتــه ،عالوه بر دیوان
غربی -شــرقی که تحت تأثیر حافظ ســرود و به  ۱۲بخش
تقســیم می شــود ،آثار متعدد دیگری نیز آفریــد که در این
بیــن میتوان به "ویلهلم مایســتر ،رنج هــای ورتر جوان و
نمایشنامهی فاوست" اشاره کرد.
وی افزود :گوته برای بازکردن دریچهای وســیع به هنر و
ادبیات جهان ،در طول حیات خود که از  ۱۷۴۹تا  ،۱۸۳۲ادامه
داشت ،به آموختن زبانهای مخلف پرداخت که یونانی ،التین،
عبری ،فرانسه ،ایتالیایی و انگلیسی ،از آن جمله بود.
این دکترای ادبیات فارســی گفت :گوته حتی کوششهایی
برای یادگیری زبانهای عربی و فارســی نیز داشت و معلّقات
ســبع ،هفت قصیدهی مشــهور شــاعران عرب جاهلی را با
واســطهی زبانهای اروپایی خوانده بود و با معاشــیق ادبیات
فارســی و عربــی ،همانگونه که در بخش "عشــق نامه"ی

درخواست امیریوسفی از خزاعی:

دیوان غربی -شــرقی آمده ،آشنایی داشت .او همچنین کتاب
هزارو  یک شــب را که با عنوان هزار    افسان ،ریشه در فرهنگ
ایران باســتان و عصر اشــکانی دارد خوانــده بود و به خوبی
میشناخت.
برفــر ضمن بیان اینکه گوته با قرآن کریم نیز مأنوس بود،
گفت :گوته در بخش تعلیقات دیوان غربی -شــرقی ،دربارهی
قــرآن نوشــته؛ "اگر بخواهیــم محتوای قــرآن را به اجمال
بازگوییم ،باید به آغاز سورهی دوم (بقره) توجه کنیم که قرآن
را راهنمای پرهیزگاران میداند .در حقیقت ،ســوره به سورهی
قرآن ،تکرار همین معناســت؛ ایمان در برابر کفر و بهشت در
برابر جهنم".
عضــو هیأت علمی جهاد دانشــگاهی فارس با اشــاره به
اینکه گوته در دیوان غربی -شرقی ،نه تنها به لحاظ درونمایه
و مضامین ،کــه از نظر ایماژها و تصاویر شــعری نیز ،گاهی
متأثر از غزلیات خواجهی راز ،حافظ شــیرازی بوده و در واقع
هر دو شــاعر ،از یک زیباییشناســی قدســی مشترک بهره

آزادی فیلمسازی را مهیا کنید

به اکران در آیند تا باعث رونق ســینمای ایران شوند .امیدواریم
شرایط فیلمسازی برای کارگردانان جوان و پویای سینمای ایران
هر چه بیشتر فراهم شود؛ کارگردانهای جوانی که فقط به مجوز
ســاخت نیاز دارند و خودشان میتوانند تهیهکننده کارشان باشند
ولی متاســفانه قوانین محدودکننده اجازه ایــن کار را نمیدهد
و باعث میشــود در بعضــی موارد کارگردانهــای فیلم اول و
کارگردانهــای جوان کانون به جای تهیهکنندگی خودشــان یا
کار با انبوه تهیهکنندگان حرفهای و عاشــق سینما به دام معدود
تهیهکنندگان صوری سینما بیفتند که باعث تاسف است.
وی ادامــه داد :امیدواریم با رونق تولید در ســینما ،در کنار
کارگردانان جوان ،کارگردانان قدیمی سینما هم بتوانند همچنان
کار کننــد ،کارگردانهایی از قبل و بعــد از انقالب که در دهه
شصت علیرغم همه محدودیتها و فشــارها توانستند سینمای
ایران را از نابودی نجات دهند و ما توانستیم در شبهای کانون
کارگردانان تنها از خدمات تعداد کمی از این عزیزان تقدیر کنیم.
کارگردانهایی که همچنــان توان کار دارند ،همچنان که چراغ
ســینمای پرمخاطب و صاحب اندیشه دهه شــصت و هفتاد را
روشن نگاه داشــتند .آنها همچنان میتوانند کار کنند حتی اگر
خانهنشین باشند یا مثل بهرام بیضایی و امیر نادری و کارگردانان
دیگر در خارج از کشور باشند.
کارگردان فیلم «آشــغالهای دوستداشتنی» تاکید کرد :ما
سینماگران امروز بیش از هر زمان دیگر به دوستی ،محبت اتحاد
صنفــی و حال خوب نیاز داریم ،چون وظیفه اصلی ما خوب نگاه
داشتن حال مردم و حال فرهنگ و هنر سرزمینمان است ،مثل
حال خوبی که در فیلمهای قدیمی سینمای ایران بود ،در «اجاره
نشــینها»« ،باشــو غریبه کوچک»« ،کلوزاپ»« ،خانه دوست
کجاســت»« ،دونده»« ،مادر»« ،کلید»« ،نیــاز»« ،پرده آخر»،
«ای ایران»« ،روســری آبی»« ،ناصرالدین شاه آکتور سینما»،
«از کرخه تا راین»« ،نفــس عمیق»« ،زیر نور ماه»« ،بادکنک
ســفید» و دهها فیلم دیگر که امروزه مشــابه آنها را نمیبینیم.
این فیلمها متعلق به زمانی اســت که حال سینمای ایران خوب
بود زمانی که همه کارگردانها با هر تفکر و سلیقهای سهمی هر
چند اندک از تولید و اکران ســینمای ایران را داشتند .حال خوب
ســینمای ایران زمانی بود که کارگردانهای ســینمای تجاری
و بدنه ،کارگردانهای مســتقل و بینالمللــی و کارگردانهای

فیلمهای معروف به ارزشی هر کدام سهمی از آزادی در سینمای
ایران داشتند.
او گفــت :امیدواریم آقای خزاعی بــه عنوان یک تهیهکننده
آشنا به امور سینما که تالش دارد اوضاع سینما را سامان بخشد
شــرایط صدور مجوزها و تولید و اکران و معیشت اهالی سینما را
به کمک خانه سینما بهبود بخشد و با مشورت سینماگران صنفی
و نــه باندی آن را ترمیم کند و آزادی فیلمســازی را برای همه
فیلمســازان ایران مهیا کند .این راز حال خوب ســینمای ایران
اســت که میتواند مثل گذشته مخاطبین میلیونی سینما را با هر
تفکر و سلیقهای به ســینماها بیاورد و راضی کند و اولین جشن
کارگردانان ســینما تالشــی در جهت همین نگاه ویژه به مقوله
کارگردانی است که مهمترین رکن تفکر فیلمسازی در کنار دیگر
سینماگران است.
اولیــن جشــن کانــون کارگردانهــا بــا برگزیده شــدن
ســه فیلمســاز یعنی اصغــر فرهادی بــرای فیلم ســینمایی
«قهرمــان» ،بهمن و بهــرام ارک برای فیلم «پوســت» و تینا
پاکــروان برای ســریال شــبکه خانگی «خاتــون» همراه بود
کــه اعضــای داوران این رقابت هــم واروژ کریم مســیحی،
ابوالحسن داوودی ،احمد امینی ،محسن امیریوسفی ،محمدرضا
عرب ،مهدی نادری و مجید برزگر بودند.
در بیانیه هیأت داوران این جشن که توسط داودی خوانده شده،
آمده بود« :در این اولین جشن مستقل کانون کارگردانان سینمای
داوری آثار به نمایش در آمده این دوسال ،تالش کردیم
ایران و
ِ
با بررسی همه فیلمها ،وجوه مختلف امر " کارگردانی" را در حد
توان ،واکاوی کنیم و به دور از دسته بندیها و حواشی احتمالی،

جشــنوارههای نواحی دور بودند مثل عاشیق حسن اسکندری که
شناسنامه موسیقی آذربایجان است و سالها به دالیل مختلف در
کمتر جشنواره موســیقی نواحی به روی صحنه رفته است ،حضور
خواهند داشت.
دبیر علمی و پژوهشــی جشــنواره ملی موســیقی و آئینهای
موســیقایی نواحی ایــران اضافه کرد :با توجه بــه در نظر گرفتن
مهمترین و غنیترین رپرتوار موسیقی هر منطقه گروههایی از آن
منطقه که توانمندتر باشند و اعضایش مسلط و دارای درجه کیفی
خوب اجرایی باشند ،برگزیدیم.
انتخابهایمان را بر این اســاس انجام دادیم که هم به نوعی
تکرار افراد نباشد و با توجه به مرتبه استادی و چهره بودن؛ افرادی
باشــند که در کنار متخصص بودن تســلط کافی بر رپرتوار اصلی
منطقه خود داشــته باشــند و در بخش صحنــهای برای مخاطب
غیرتخصصی نیز جذابیتهایی ایجاد شده و بتوانیم گامی در جهت
مخاطب با جامعه هدف گستردهتر برای این بخش مهم از موسیقی
کهن ایران زمین برداریم.
شش بلوکی خاطرنشان کرد :عالوه بر اجرای گروههای حاضر
در جشنواره ،بخشهای پژوهشی را نیز در نظر گرفتیم و قرار است
در روزهای جشنواره این نشستها برگزار شود.

بردهاند ،افزود :تاکنون ســه ترجمه از دیوان غربی -شــرقی
به فارســی منتشــر شــده که عبارتند از "دیوان شــرقی ،با
ترجمهی آزاد شــجاع الدین شــفا"" ،دیوان غربی -شرقی ،با
ترجمهی کورش صفوی" و "دیوان غربی   -شرقی ،با ترجمهی
محمود حدادی".
این اســتاد دانشــگاه در ادامه به تفسیر و تحلیل بخشی از
ادبیات "حافظنامه" پرداخت.
به رأی و نظر نهایی برســیم .روشن است که این آرا ،محصول
تبادل سلیقه و دانش این گروه داوری است و البته نتیجه ساعتها
بحث و نظر درباره مفهوم "کارگردانی".
ســعی کردیم همچنان کــه نوآوری و پیشــنهادهای جدید
را مدِنظــر میگیریم ،تســلط و تصمیمســازیهای حرفهای را
هم ببینیم .ســعی کردیــم همچنان که نگران از ســلطه تکرار
و کلیشــهها باشــیم ،تالش کارگردانــان را بــرای رودررویی
با احترام به مخاطب انبوه را هم در نظر بگیریم .سعی کردیم همچنان
که تعهد ســینمای مستقل از سفارش و پول را ارزیابی میکنیم،
حضور تولیدکنندگان بخشهای مختلف که برای تهیه سینمای
سالم و رونق سالنها دست به تولید میزنند را حرمت گذاریم».
در بخــش دیگری از بیانیه داورها چند پیشــنهاد هم به کانون
کارگردانان ذکر شده بود:
« -۱همه آثا ِر تولیدشده در یک سال سینمای ایران ،مستحق
عنوان "سینمای ایران" هستند .پیشنهاد میشود از دورههای بعد
های مهمی
تمام تولیدات سینمای ایران بررسی شود .چه بسیار فیلم ِ
که به دالیل شرایط پیچیده و موثر اکران ،امکان نمایش عمومی
پیدا نمیکنند ،اما در همان دوره زمانی در جشنوارههای مختلف
نمایشهای موفق دارند .تدوین یک آییننامه دقیق و همه جانبه
یک ضرورت است.
 -۲پیشــنهاد میشــود بالفاصله بعد از جشن امسال ،هیأت
داوری دوره بعد انتخاب شوند تا در فرصت مناسب و بر پرده بزرگ،
آثار دیده شوند.
 -۳در زمانــه ناگزیــر نمایش آنالین ،طبیعتا ســیاههی آثار
مورد بررســی ،طوالنی خواهد بود .پیشــنهاد میشود کمیتهای
برای انتخابهای اولیه در دبیرخانه دائمی جشن ،مسئولیت این
بررسی را به عهده گیرد.
داوری ســریالهای نمایش خانگی ،یک تصمیم
 -۴تصمیم
ِ
حرفــهای از طرف کانون بــود .امیدواریم این تصمیم در کیفیت
این آثار موثر باشد.
اول قطعــا کمبودهایــی دارد ،از جملــه تردیــد
 -۵قــدم ِ
در زمــان نمایــش بعضــی آثــار در دوران آغــاز همهگیری
کرونــا و تعطیلی ســالنهای ســینما .هیــأت داوران زیر نظر
شــورای مرکز کانون ،فهرســت آثا ِر معرفی شــده را بررســی
کــرد .احتمال اینکه یکی دو فیلم در این فهرســت  -ســهوا -
از قلم افتاده باشــد هســت .معرفی دبیر دوره بعد و تیم اجرایی،
این خطــای احتمالی را در برگزاری دورههــای آینده ،قطعا کم
خواهد کرد».

فیلــم «قهرمان» ســاخته اصغر فرهــادی در پانزدهمین
جشــنواره فیلم «کاســتندورف» در کشــور صربستان به روی
پرده میرود.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن رویداد ســینمای که توســط
«امیر کاســتاریکا» فیلمساز مشهور اهل کشــور صربستان از
ســال  ۲۰۰۸آغاز به کار کرده ،جدیدترین دوره خود را از تاریخ
 ۶تا  ۱۰می ( ۱۶تا  ۲۰اردیبهشــت) در حــال برگزاری دارد و
فیلم ســینمایی «قهرمــان» در بخش روندهــای معاصر این
«داستان همسرم» ساخته «ایلدیکو
جشنواره در کنار فیلمهای
ِ
انیادی»« ،یک ثانیه» به کارگردانی «ژانگ ییمو»« ،پَرها» به
کارگردانــی «عمر الزهیری» و «فِردا» از «جســیکا جنیوس»
حضور دارد.
«قهرمان» که ســال گذشته جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن
را در اولین نمایش جهانی خود کســب کرد ،نماینده ســینمای
ایران در شــاخه بهترین فیلم بینالمللی اســکار  ۲۰۲۲نیز بود
و بــه فهرســت نامزدهای اولیه این شــاخه شــامل  ۱۵فیلم
راه یافت.

«دکتر استرنج» گیشه سینما را احیا کرد

فیلــم جدید «دکتر اســترنج در چندجهانــی دیوانگی» در
نخســتین هفته اکران به فروش  ۴۵۰میلیون دالری در گیشه
جهانی دست یافت.
بــه گزارش ایســنا به نقل از اســکرین ،فیلــم ابرقهرمانی
«دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی» محصول استودیو مارول
کمپانی دیزنی در نخســتین هفته نمایش خود در ســینماهای
آمریــکا  ۱۸۵میلیــون دالر و در مجمــوع در گیشــه جهانی
به فروش  ۴۵۰میلیون دالری دســت یافــت تا دومین فروش
آغازین فیلمهای ســینمایی از آغاز همهگیری کرونا تاکنون را
رقم بزند.
عملکرد موفــق این فیلم در گیشــه یک پیــروزی بزرگ
برای هالیوود و ســینمادارانی بود که پس از بیش از دو ســال
فراز و نشــیب به ســبب بحران جهانی کرونا ،حاال آماده اکران
فیلمهای مهم ســینمایی هستند که اکران آنها را به دلیل ترس
از عدم استقبال مخاطبان به تعویق افتاده بود.
این فیلم به کارگردانی «ســام ریمــی» یازدهمین فروش
آغازین ســینمای آمریکا و هفتمین فــروش آغازین آثار مارول
«انتقــام جویــان :عصــر اولتــران» ( ۱۹۱.۳میلیــون دالر)،
«پلنــگ ســیاه» ( ۲۰۲میلیــون دالر)« ،انتقامجویــان»
( ۲۰۷.۳میلیــون دالر)« ،انتقامجویــان :جنــگ ابدیــت»
( ۲۵۷.۷میلیــون دالر)« ،مــرد عنکبوتــی :راهــی بــه خانه
نیســت» ( ۲۶۰.۱میلیون دالر) و «انتقامجویــان :آخر بازی»
( ۳۵۷.۱میلیون دالر) را به نام خود ثبت کرد.
«دکتر اســترنج در چندجهانی دیوانگی» در تمامی بازارهای
خارجی از جمله کشــورهای آسیایی کره جنوبی و ژاپن در صدر
فهرســت فروش هفتگی قرار گرفت و اهمیــت این بازارهای
ســینمایی با توجه به عدم اکران این فیلــم در چین در مقطع
کنونی ،دوچندان شده است.
ایــن فیلــم دنباله «دکتــر اســترنج» ( )۲۰۱۶اســت و
بیست و هشــتمین فیلم در دنیای ســینمایی مارول محسوب
میشــود که فیلمنامه آن را «مایکل والدرون» نوشــته است.
«بندیکــت کامبربچ» نقش اصلی «اســتیون اســترنج» را ایفا
کــرده و «الیزابت اولســن»« ،چیویتل اجیوفــور»« ،بندیکت
وانــگ» و «ریچل مکآدامز» از جمله دیگر بازیگران این فیلم
سینمایی هستند.

