با عصر آنالین ما را دنبال کنید

مشکل جای دیگری است!

۲طال و  ۴نقره وزنه
برداران ایران در آخرین
روز قهرمانی جوانان آسیا
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اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
سه شنبه  4مرداد  26 -1401ذی الحجه  -1443سال بیست و   هفتم د   وره جدید       -شماره  10000 - 7534تومان
رئیـس جمهـور از جایـگاه واالی بازنشسـتگان در کشـور بـه عنـوان
صاحبـان تجربـه تجلیـل کـرد و از اراده جـدی دولـت بـرای تقویـت
معیشـت آنـان خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیتاللـه سـید ابراهیـم رئیسـی ،رئیـس جمهـور در
جلسـه سـتاد هماهنگـی اقتصـادی دولت که یکشـنبه شـب برگزار شـد،
بـا گرامیداشـت روز تکریـم بازنشسـتگان ،از اراده جـدی دولـت بـرای
حمایـت و تقویـت معیشـت بازنشسـتگان کشـور خبـر داد.
رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه دولـت بـا رعایـت عقالنیـت در
تصمیمگیریهـا خـود را مکلـف بـه اجـرای عدالـت میدانـد ،گفـت:
چنانکـه پیـش از ایـن هـم بارهـا اعلام شـده ،دولـت بـه طـور کامـل در
جریـان مسـائل اقتصـادی جامعـه و معیشـت اقشـار مختلـف از جملـه
بازنشسـتگان قـرار دارد و توجـه بـه ایـن مسـئله حیاتـی و تلاش بـرای
بهبـود آن ،لحظـهای از اولویتهـای اینجانـب خـارج نشـده اسـت.
رئیسـی بـا تاکیـد بـر اینکـه بررسـی موضـوع حقـوق بازنشسـتگان در
مسـیرهای کارشناسـی قـرار دارد ،بخشهـای مرتبـط بـا ایـن موضوع را
مکلـف کـرد کـه هر چه سـریعتر تصمیمات مؤثـر و منطبق بـا قانون و به
نفـع معیشـت بازنشسـتگان ،در مسـیر ابلاغ و اجـرا قـرار گیـرد.
در ایـن جلسـه علاوه بـر بررسـی موضـوع حقـوق بازنشسـتگان،
تصمیماتـی نیـز دربـاره الزامـات مربـوط بـه اسـقاط خودروهای فرسـوده
اتخـاذ شـد.بر ایـن اسـاس وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت ضمـن ارائه
گزارشـی از وضـع تولیـد خـودرو ،موتورسـیکلت و کامیـون در کشـور،
پیشـنهاد خـود در زمینـه حل مشـکالت موجـود در اجرای طرح اسـقاط
و جایگزینـی خودروهـای فرسـوده را مطـرح کـرد.

https://asremardom.ir
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«شیرازنامه» پاییز
امسال«نامه ای عاشقانه به
شهر راز» می نویسد

12

ASR e MARDOM - IRANDAILY - NO.7534 VOL. 27 - Jul 26، 2022

رییسی دستور رسیدگی
به حقوق بازنشستگان را داد

معترضان ،اطالعات خانوار خود برای
« دهکبندی» و «وسعسنجی» را
اصالح کنند
سرپرسـت وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی بـا اشـاره
بـه برخـی مشـکالت در ترکیـب بنـدی خانـوار در پایـگاه
اطالعـات رفاهـی ایرانیـان و انجـام "وسـع سـنجیها"
گفـت :وزارت تعـاون بـر اسـاس اطالعـات موجـود ،وسـع
سـنجی را انجـام میدهـد مـا تلاش کردیـم طـی یکـی
دومـاه گذشـته مجـدد وسـع سـنجی انجـام دهیم امـا این
یـک فراینـد رو بـه تکامـل اسـت و اگـر مـردم اعتـراض و
مشـکلی دارنـد ،اطالعات خـود را اصالح و اعلام کنند تا
بتوانیـم روی آن اقـدام کنیـم.

دستور رییس کل دادگستری فارس
به دادستان های استهبان ،
نی ریز و داراب
کشاورز مدیرکل تامین اجتماعی فارس
مطرح کرد:

پشتیبانی از خانوادههای قربانیان
سیل استهبان

بررسی سیاستهای
اصالح ساختار و فرایند
بودجه کل کشور در
مجمع تشخیص مصلحت

شهریاری شهردار منطقه سه شیراز :

پروژه ها متناسب با نیاز منطقه و
مردم تعریف و اجرا می شود

فرهادي مدير عامل شركت نمايشگاه هاي
بين المللي فارس :
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برای تحقق شعار سال باید کار
کارشناسی کرد

قالیباف:

برخی به غلط تصور
میکنند که کار فرهنگی
یعنی نیاز به رانت و
بودجههای مداوم
2

معاون هالل احمر فارس خبر داد:

آمادگی ستاد بحران شهرداری شیراز برای مدیریت بارشهای پیش رو

باقری:

روابط با همسایگان سقف ندارد

معـاون سیاسـی وزیـر خارجه انتخـاب زمـان برگزاری
نشسـت رونـد آسـتانه در تهـران را نشـانه هوشـمندی
دیپلماسـی ایـران و برنامهریـزی ایـن اجلاس را
نمـاد برتـری گفتمـان تعامـل منطقـه ای جمهـوری
اسلامی ایران دانسـت .بـه گـزارش ایسـنا ،علـی
باقـری معـاون سیاسـی وزارت امور خارجه با اشـاره به
نشسـت روز یکشـنبه دوم مردادمـاه خـود بـا اعضـای
کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس

شـورای اسلامی ،گفـت :در این جلسـه ضمن تبیین
سیاسـت های منطقـه ای و بینالمللـی جمهـوری
اسلامی ایران ،بـه پرسـش های نماینـدگان پاسـخ
داده شـد .معـاون سیاسـی وزارت امـور خارجـه بـا
اشـاره بـه تحـوالت منطقه ای و بیـن المللی" ،فرصت
ربایـی " را یکـی از ویژگی هـای دیپلماسـی جمهـوری
اسلامی ایران عنـوان کـرد و اظهـار داشـت :در
سیاسـت همسـایگی ،روابـط بـا همسـایگان سـقف
نـدارد .بایـد از همـه ظرفیت هـای بالفعـل و بالقـوه
اسـتفاده کرد تـا با «تعامـل حداکثری با همسـایگان»
بسـتر الزم بـرای «پیوندهـای پایـدار و بلندمـدت
اقتصـادی میـان کشـورهای منطقـه» فراهـم شـود.
باقـری ،آشـکار شـدن ضعف هـای بنیادیـن یکجانبـه
گرایـی و چالش هـای بـزرگ سیاسـی و اقتصـادی
آمریـکا در حفـظ جایـگاه هژمـون جهانـی را یـادآور
شـد و تصریـح کـرد :پیوسـتن ایـران بـه «سـازمان
همـکاری شـانگهای» و «مجموعـه بریکس» ،قدرت
راهبـردی و جایـگاه ژئواسـتراتژیک چندجانبـه گرایـی
را بـه صورتـی معنـادار ،ارتقـاء می بخشـد.
معـاون سیاسـی وزارت امـور خارجـه بـا اشـاره بـه

ناکامی رئیـس جمهـور آمریـکا در تحقـق اهـداف
سـفرش بـه منطقه ،تاکید کـرد :برنامه ریزی اجالس
آسـتانه بـه فاصله چنـد روز پس از سـفر ناموفق بایدن
بـه منطقه ،نشـانه «هوشـمندی دیپلماسـی ایـران» و
نمـاد برتـری «گفتمـان تعامـل منطقـه ای جمهـوری
اسلامی ایران» اسـت.
باقـری ،الگـوی تدویـن برنامه های بلندمـدت روابط با
قدرت هـای منطقه ای و جهانـی را بااهمیت توصیف
و تصریـح کـرد« :الگـوی برنامههـای بلندمـدت
در روابـط دوجانبـه» کـه در مقطـع اخیـر علاوه بـر
چیـن ،روسـیه ،ونزوئلا و ترکیـه را هـم دربرگرفـت،
بـه «پایدارسـازی روابـط اقتصـادی» منجـر شـده و به
طـور موثـر مانـع تأثیرگـذاری تکانههـای سیاسـی و
اقتصـادی بینالمللـی بـر وضعیـت اقتصـادی کشـور
گردیـده و خنثیسـازی تحریمها را در میـدان اقتصاد
و تجـارت معنـا میبخشـد.
در این نشسـت معاون سیاسـی وزارت امـور خارجه به
پرسـشهای نماینـدگان دربـاره موضوعـات مختلـف
سیاسـت خارجـی از جملـه مذاکـرات رفـع تحریمهـا
نیز پاسـخ داد.

سفیر پاکستان در ایران :

هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با جمهوری اسالمی نداریم
" رحیـم حیات قریشـی " سـفیر پاکسـتان در ایران روز
دوشـنبه در دیـدار بـا " علـی نـادری " مدیر عامـل ایرنا
؛ توسـعه و تقویـت همکاری هـای تهران – اسلام آباد
در همـه زمینه ها را خواسـتار شـد.
بـه گـزارش ایرنا ؛ سـفیر پاکسـتان با بیـان این مطلب
کـه " هیـچ مـرز و محدودیتـی بـرای ارتقـای سـطح
همکاری هـای ایـران و پاکسـتان در زمینه هـای
مختلـف وجـود نـدارد " ؛ آمادگـی کشـورش را بـرای
تقویـت همـکاری فرهنگـی و رسـانه ای فیمابیـن
اعلام کـرد.
وی عالقـه منـدی و ابـراز لطف و محبـت مقام معظم
رهبـری بـه ملت پاکسـتان را سـتود و گفـت  :از زمان
شـروع بـه کار دولـت آقـای سـید ابراهیـم رییسـی ،
ریاسـت محتـرم جمهـوری اسلامی ایران ؛ روابـط
تهـران – اسلام آبـاد در همـه زمینه هـا رونـد رو بـه

رشـدی را تجربـه کـرده اسـت .
" رحیـم حیـات قریشـی " بـار دیگـر مواضـع دولـت
متبوعـش مبنی بـر " مخالفت با تحریم هـای ظالمانه
علیـه ملـت ایران " را یادآور شـد و گفـت  :معتقدم این
تحریم هـا ملـت ایـران را تحـت فشـار قرار داده اسـت
و بـدون شـک وقتـی بخشـی از امـت اسلام دچـار
مشـکل و آسـیب شود ؛ سـایر ملت های مسـلمان نیز
در رنـج خواهنـد بود.
سـفیر پاکسـتان در ایران که حدود سـه سـال از زمان
آغـاز ماموریتـش در ایـران می گـذرد ؛ گفـت کـه در
طـول سـه سـال اخیـر همـه مسـاعی خویـش را برای
تقویـت و ارتقـای روابـط فیمابیـن بـکار بسـته ام کـه
امضـای برخـی اسـناد و موافقنامه هـای همـکاری
دوجانبـه و تبـادل هیأت هایـی از مقامـات دو کشـور
در زمینه هـای مختلـف گویـای ایـن تالش هاسـت.

شرکت نمایشگاههای بینالمللی
فارس برگزار میکند
پست الکترونیکinfo@farsfair.ir :
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وی ایجـاد و گسـترش بازارچه هـای مـرزی مشـترک
را یکـی از عوامـل موثر در توسـعه مناسـبات تجاری و
اقتصادی ایران و پاکسـتان دانسـت و ابـراز امیدواری
کـرد در آینـده نزدیـک دو بازارچـه مشـترک میـان
دوکشـور بـه بهره بـرداری برسـد.
وی در عیـن حـال گفـت کـه براسـاس تفاهمنامـه
امضـا شـده ؛ قـرار اسـت  ۶بـازار مشـترک میـان
دوکشـور ایجـاد شـود.
" رحیـم حیـات قریشـی " ایجـاد بازارهـای مشـترک
میـان ایـران و پاکسـتان را گام موثـری در تقویـت
همکاری هـای اقتصـادی دوکشـور دانسـت و
گفـت کـه تهـران و اسلام آبـاد در بسـیاری از
زمینه هـا امـکان توسـعه مبـادالت اقتصـادی در
قالب هـای مختلـف از جملـه مبـادالت تهاتـری را
دارند.

آخرین مفقودی سیل استهبان
پیدا شد
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وزیر کشور:

معتادان متجاهر از سطح شهرها جمع آوری شوند
تمـام ظرفیتهـای ملـی و اسـتانی مسـاله حضـور
معتـادان متجاهـر در سـطح شـهر مدیریـت شـود و
در ایـن خصـوص اسـتانداران بایـد ورود جدی داشـته
باشـند .وحیـدی یـادآور شـد :واقعیـت ایـن اسـت کـه
معتـادان متجاهـر امنیـت عمومی شـهرها را بـه خطر
میاندازنـد و بـرای همیـن الزم اسـت بـا رویکـرد
جهـادی ایـن مسـاله هـر چـه سـریعتر برطـرف شـود.
در این نشسـت یوسـف نـوری وزیر آمـوزش و پرورش،
رسـتم قاسـمی وزیر راه و شهرسازی ،اسـکندر مومنی
دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر و قاسـم رضایی
جانشـین فراجا حضور داشـتند.

وزیـر کشـور از اسـتانداران سراسـر کشـور خواسـت به
فوریـت و بـا برنامهریـزی جامـع و عملیاتـی ،هرچـه
سـریعتر بـه جمـعآوری معتـادان متجاهـر از سـطح
شـهرها اقـدام کننـد.
بـه گـزارش حـوزه دولـت ایرنـا ،احمـد وحیـدی روز
دوشـنبه در نشسـت مشـترک بـا اسـتانداران سراسـر
کشـور ،ایـن مطلـب را مـورد تاکیـد قـرار داد.
وی افـزود :در شـرایط کنونـی یکـی از چالشهـای
مهم مدیریت شـهری مسـاله معتادان متجاهر اسـت
کـه اثـر نامطلوب بـر چهـره عمومی شـهر دارد.
رییـس شـورای امنیـت کشـور تصریـح کـرد :بایـد بـا

ورود کمیسیون اصل نود به نحوه فعالیت در بازار رمزارزها
ســخنگوی کمیســیون اصــل نــود مجلــس
شــورای اســامی از ورود ایــن کمیســیون بــه طــرز
کار دســتگاه های اجرایــی در حــوزه رمــز ارزهــا
خبــر داد و گفــت کــه در ایــن بــاره کمیتــه مشــترکی
بــا حضــور همــه دســتگاههای ذیربــط اجرایــی و
پژوهشــی و بخش هــای علمی دانشــگاهی و
خصوصــی مرتبــط تشــکیل می شــود تــا یــک
طــرح و یــا الیحــه جامعــی در مــورد رمــز ارزهــا
تدویــن شــود.
علــی خضریــان در گفــت و گــو بــا ایســنا در توضیح
جلســه دیــروز کمیســیون اصــل نــود بــا موضــوع
بــازار رمــز ارز و مخاطــرات آن گفــت :کمیســیون
اصــل نــود و بــه دلیــل وصــول شــکایتی از طــرز
کار دولــت در ایــن حــوزه بــا حضــور دســتگاههای
متولــی ،ایــن امــر بررســی و واکاوی شــد و
وزارتخانههــای اقتصــاد ،نیــرو ،ســازمان بازرســی
کل کشــور ،بانــک مرکــزی صنعــت معــدن
تجــارت ،ســازمان بــورس ،نهادهــای امنیتــی
و ســتاد تحــول دولــت و ریاســت جمهــوری بــه
بیــان نظــرات دیدگاههــا و برنامههــای خــود در
خصــوص ســاماندهی بــازار رمــز ارزهــا پرداختنــد.
وی افــزود :بــه دلیــل نبــود یــک قانــون جامــع
بــرای فعالیــت در حــوزه رمــز ارزهــا کمیســیون
اصــل نــود نســبت بــه طــرز کار دســتگاههای

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی
قطعات خودرو

اجرایــی ورود کــرد و صحبتهــای همــه
بخشهــای ذینفــع شــنیده شــد .پیــش از ایــن در
اصــاح قانــون مبــارزه بــا قاچــاق قــرار بــود بــرای
بحــث رمزارزهــا پیــش بینیهــای قانونــی صــورت
گیــرد امــا دولــت اعــام کــرد در حــال تدویــن
الیحــهای مســتقل در ایــن خصــوص اســت امــا

بحــث اصــاح قانــون مبــارزه بــا قاچــاق متوقــف
شــد لــذا مطالبــه ایــن الیحــه مســتقل ،یکــی از
بحثهــای اصلــی جلســه امــروز بــود.
نماینــده تهــران ،شــمیرانات ،ری ،اسالمشــهر
و پردیــس تصریــح کــرد :طبــق مطالــب مطــرح
شــده الیحــهای خــاص بــا موضــوع رمــز ارزهــا
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بــا همــکاری مشــترک بانــک مرکــزی و وزارت
اقتصــاد تهیــه شــده و ســندی نیــز در ســتاد تحــول
ریاســت جمهــوری بــرای ایــن امــر در حــال تدویــن
اســت کــه چهــار ســر فصــل اصلــی تولیــد رمــز
ارز ،نگهــداری رمــز ارز ،تبــادل رمــز ارز و اســتفاده
از رمــز ارز در پرداختهــا مــورد توجــه قــرار
داده اســت ،در کنــار اینهــا نیــز کمیتــه اقتصــاد
دیجیتــال کمیســیون اقتصــادی مجلــس در حــال
تدویــن طرحــی در ایــن بــاره اســت.
خضریــان بــا اشــاره بــه تفــاوت نظــر بیــن
بخشهــای مختلــف دولــت در مــورد رمــز ارزهــا
گفــت :وزارت اقتصــاد و دارایــی نــگاه توســعهای
بــه رمــز ارزهــا دارد امــا در مقابــل بانــک مرکــزی
بــر محــدود ســازی و کوچــک ســازی بــازار رمــز ارز
معتقــد اســت .مقــرر شــد کمیســیون اصــل نــود
بــه عنــوان نهــاد هماهنــگ کننــده بــه موضــوع
ورود کــرده و کمیتــه مشــترکی را بــا حضــور همــه
دســتگاههای ذیربــط اجرایــی و پژوهشــی و البتــه
بخش هــای علمی دانشــگاهی و خصوصــی
مرتبــط تشــکیل دهــد تــا بــا یــک اتحــاد نظــر
و ایجــاد وفــاق یــک طــرح و یــا الیحــه جامــع
در مــورد رمــز ارزهــا تدویــن شــود کــه همــه
بخشهــای درگیــر از قانــون جامــع خروجــی،
منتفــع شــوند.
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

مشکل جای دیگری است !
گاهـی تشـنگی رسـانه ها بـه انعـکاس اخبـار
روزآمـد و تـازه و همچنیـن تلاش اداره کننـدگان
کشـور بـرای خالصـی از فشـار مطالبه گـری مردم
پیرامـون موضوعاتـی که بایـد پاسـخگوی جزئیات
آن باشـند موجـب می شـود کـه روی اخبـار هیجان
انگیـز داخلـی و خارجی بیـش از حد متعـارف توقف
کنند .چنیـن رویکـردی موجـب تغییرسـمت نـگاه
افـکار عمومـی و ابتـر مانـدن تقاضـای مـردم برای
پیگیـری و به نتیجه رسـانیدن برخـی از موضوعات
اصلـی می شـود .
بـا وقـوع یـک حادثه کـه توجه همـگان را بـه خود
جلـب می کنـد  ،اغلـب مسـئولین و نماینـدگان از
ایـن جهـت کـه احسـاس می کننـد مـردم منتظـر
واکنـش آنهـا در بـاره آن هسـتند و هـم از ایـن
جهـت کـه می خواهنـد سـهمی در اخبـار رسـانه ها
داشـته باشـند  ،بدون یاری گرفتن از کارشناسـان و
مطلعیـن محلی  ،شـتابزده به اظهار نظـر می پردازند
و همیـن امـر منجـر بـه چندگانگـی آمارهـا و مبهم
مانـدن علت اصلی وقـوع حادثه می شـود و چون در
جریـان جزئیـات موضوع نیسـتند چه بسـا مرتکب
لغـزش زبانی شـوند و نـام مکانی را با مـکان دیگر
اشـتباه بگیرنـد و بـه این شـبهه دامن بزننـد که با
ایـن سـطح از آگاهـی چگونـه می خواهنـد بـه رتق
و فتـق امـور کشـور بپردازنـد  .بـه مـوازات واکنش
و اظهـار نظـر مسـئولین در رسـانه های رسـمی و
مکتـوب  ،مـردم نیـز در فضـای مجـازی دیده هـا
و شـنیده های خـود را مطـرح می کننـد و بدیـن
ترتیـب در سـایه ی تناقـض گویی هـا زمینـه برای
بهـره بـرداری رسـانه های خارجی فراهم می شـود
و لقمـه ی آمـاده ای را بـرای بلعیـدن پیـدا می کنند
و بـا درهـم آمیـزی درسـت و نادرسـت  ،نتیجـه ی
دلخـواه خـود را دنبـال می کننـد و به حواشـی دامن
می زننـد کـه صـد البتـه در جنـگ رسـانه ای و نرم
از ایـن گونـه اتفاقـات زیـاد رخ می دهـد کمـا این
کـه مـا نیز بـا پیگیـری دقیـق حوادثی که در سـایر
نقـاط دنیـا رخ می دهـد مترصـد حاشـیه سـازی
بـرای آن هسـتیم بـا این تفـاوت که ما به سـادگی
حریـف قدرتمندی بـرای امپراتوری های رسـانه ای
نیسـتیم و تنها راه کاسـتن از تاثیـر القائات بیرونی ،
اسـتحکام درونـی و اعتمـاد متقابـل بیـن مـردم و
مسـئولین است .
همـه کـم و بیـش می داننـد کـه کشـور مـا غیـر از
مشـکالت سـاختاری کـه علـت تلقـی می شـوند با
عـوارض آن از جملـه معضالت معیشـتی  ،مسـکن ،
کاهـش ارزش پـول ملـی  ،تنگناهـای موجـود
در سیاسـت خارجـی و دامنـه گسـترده مفاسـد
اقتصـادی مواجـه اسـت و مـردم انتظـار دارنـد
کـه مجلـس  ،دولـت و قـوه ی قضائیـه  ،همسـو بـا
رسـانه ها پیرامـون ایـن موضوعـات و اقدامـات
اصالحـی صـورت گرفتـه بـرای رفـع گرفتاری هـا
سـخن بگوینـد و مرعـوب حاشـیه ها نشـوند.
طـرح مسـایلی نظیرحجاب اجبـاری و اختیـاری که
می تـوان گفـت امـری عارضـی و تبعـی اسـت و
گونـه ای مبـارزه بـا معلـول اسـت  ،عملا منجر به
حـواس پرتـی مـردم می شـود  .بـه نظـر می رسـد
کـه بـا رفـع مشـکالت اساسـی کشـور و جلـب
اعتمـاد از دسـت رفتـه  ،شـاهد حرف شـنوی مردم
در بسـیاری از امـور خواهیـم بـود  .کسـانی کـه
پیرامـون موضـوع حجـاب اظهـار نظـر مـی کننـد
بایـد در سـطح باالیـی از دانـش دینـی و تاریخـی
و جامعـه شناسـی باشـند تا دچـار افـراط و تفریط
نشـوند  .تنـزل دادن سـطح امر به معـروف و نهی از
منکـر و محـدود سـاختن آن به موضوعـات عارضی
و تبعـی و توصیه هـای عـاری از نـگاه کارشناسـانه
و فاقـد تبـار شناسـی نتیجـه ی عکـس دارد  .لـذا
ابتـدا بایـد بـا تسـری دادن امر بـه معـروف و نهی
از منکـر بـه موضوعـات اساسـی  ،این اصـل مهم و
غیـر قابل انـکار را از عـوام زدگی و سـطحی نگری
نجـات دهیـم و بدانیم کـه باالترین سـطح از امر به
معـروف و نهی از منکر که پیشـوای سـوم شـیعیان
بـه دنبـال آن بـود  ،بحث شایسـته سـاالری اسـت
که سرچشـمه تمامی مشـکالت اسـت  .متاسـفانه با
واگـذاری وظیفه ی امـر به معروف و نهـی از منکربه
افـراد فاقـد صالحیت و ناآشـنا با اصـول مردمداری
از اعتبـار آن کاسـته ایـم  .پـر واضـح اسـت کـه تا
احیـای ایـن اصـل مهـم در سـایه رفع شـائبه های
ایجـاد شـده  ،کاری از پیـش نخواهـد رفت .
همانگونـه کـه اداره کننـدگان کشـور قبـل از هـر
طـرح و برنامـه و تصویـب هـر قانونـی در دولـت
و مجلـس بـه ارزیابـی هزینه هـا و تامیـن بودجـه
آن توجـه می کننـد در مـورد اصالحـات اجتماعـی
نیـز بایـد بـه فراهـم بـودن بسـترها و هزینه هـای
آن توجـه داشـته باشـند  .گاهـی برجسـته کـردن
موضوعـی که جامعـه بـرای اسـتقبال از آن آمادگی
الزم را نـدارد  ،بـه ضـد خـودش تبدیـل می شـود و
نتیجـه ی عکـس می دهد و چه بسـا موافقـان با آن
را بـه صـف مخالفـان آن ملحـق کنـد
متاسـفانه نکتـه ی مهمی کـه از آن غفلـت می شـود
ایـن اسـت کـه بسـیاری از کارهـای بـزرگ انجام
شـده پـس از انقلاب در سـایه ی نفـوذ معنـوی و
احسـاس هم سرنوشـتی صـورت گرفتـه اسـت .
بایـد دیـد چـه بر سـر ایـن نفـوذ معنـوی آمـده و
چـه راهـکاری بـرای احیـای آن وجـود دارد .جـا
انداختـن موضوعـی نظیر حجـاب که خداونـد برای
آن جریمـه و مجازاتـی تعیین نکرده جـز از راه نفوذ
معنـوی امـکان پذیر نیسـت .
اساسـا تمامـی ارزش نظـام دینـی در ایـن ویژگی
خالصـه می شـود کـه مسـئولین بـا نفـوذ در قلـب
مـردم  ،آن هـم در عمـل نـه بـا حـرف و شـعار و
تعریـف و تمجیـد بتوانند جامعه را بـا کمترین هزینه
اد امه د  ر ستون روبرو
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قالیباف:

برخی به غلط تصور میکنند که کار فرهنگی یعنی
نیاز به رانت و بودجههای مداوم
رئیـس مجلـس شـورای اسلامی گفت :امـروز
هرکسـی کارآمـدی دیـن را در جامعـه بـه اثبـات
برسـاند ،انقالبی اسـت؛ یعنـی به جـوان امروز که
نشـان دهـد نظریه اسلام سیاسـی امـام خمینی
(ره) میتوانـد زندگـی مـردم را هم در بعـد معنوی
و هـم مـادی اداره کنـد؛ چنیـن رفتـاری بیانگـر
انقالبـی بـودن اسـت و هـر کسـی غیـر از ایـن
رفتـار کنـد ضدانقلاب بـوده و در مسـیر انقلاب
حرکـت نکـرده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمدباقـر قالیبـاف صبـح
دیـروز (دوشـنبه) در دهمیـن اجلاس رایزنـان
فرهنگـی جمهـوری اسلامی ایران بـا اشـاره
بـه اینکـه امـروزه برخـی تصـور میکننـد کار
مرتبـا
فرهنگـی ،کار رانتـی اسـت و دولـت بایـد
ً
بودجـه بدهـد تـا ایـن نـوع اقدامـات ادامـه یابـد،
گفـت :بنـده البتـه خلاف ایـن نظـر را دارم و
معتقـدم امـروزه انجـام فعالیـت فرهنگـی در

کشـور ،از جهـت اقتصـادی جـزو مجموعههایـی
اسـت کـه میتـوان روی آن سـرمایهگذاری کـرد
ماننـد همـه فعالیتهـای اقتصادی دیگـر و حتی

از آن انتفـاع اقتصـادی داشـت.
رئیـس مجلـس شـورای اسلامی با بیـان ایـن
کـه مـن نمیخواهـم شـما را از زاویـه دیپلماسـی

فرهنگـی نـگاه کنـم بلکـه شـما باید یـک مجاهد
و مهاجـر فیسـبیلالله و نمـادی از جعفـر
طیـار باشـید ،گفـت :انقلاب اسلامی نعمت
بزرگـی بـه نـام امـام (ره) بـه مـا داد و مـا را
بـا او آشـنا کـرد؛ در ایـن میـان مـا بـا بزرگانـی
همچـون شهید هاشـمینژاد و مجاهـدان
بزرگـی همچـون حضـرت آقـا آشـنا شـدیم و اگـر
امـروز اندیشـمندان خارجـی متوجـه شـدند کـه
فرهنـگ مقولـه مهمی اسـت ،بایـد اذعـان کـرد
ذاتـا مبنـی
انقلاب اسالمی فلسـفه وجـودیاش ً
اصلا انقلاب اسلامی یک
بـر فرهنـگ بـوده و ً
انقلاب فرهنگـی اسـت.
وی در همیـن زمینـه افزود :امروز گفته میشـود
اقتصـاد اولویـت اسـت ،امـا بایـد عنـوان کـرد کـه
در ایـن حـوزه نیـز نیازمنـد فرهنگ هسـتیم و اگر
مشـکالت اقتصـادی حل نمیشـود بـه این دلیل
اسـت کـه در اقتصـاد فهم فرهنگـی نداریم.

درجلسهای فوق العاده به ریاست آملی الریجانی انجام شد

بررسی سیاستهای اصالح ساختار و فرایند بودجه کل کشور
در مجمع تشخیص مصلحت

مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در جلسـهای
فـوق العـاده بـه ریاسـت آملـی الریجانـی و بـا
حضـور رییـس قـوه قضائیـه ،دبیـر و اعضـای
مجمـع ،بـه ادامـه بحـث و بررسـی دربـاره
سیاسـتهای کلـی برنامـه هفتـم توسـعه
پرداخـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،این جلسـه به بحث و بررسـی
در خصـوص آخریـن فـراز سیاسـتهای اصالح
سـاختار ،سـازوکار و فراینـد بودجـه کل کشـور
اختصـاص یافـت و از تصویـب اعضـاء گذشـت.
اعضـای مجمـع بـر قطـع وابسـتگی بودجـه بـه
درآمدهـای حاصـل از صـادرات نفـت و گاز تاکید
و مصـوب کردنـد کـه «تامیـن مالـی هزینههـای
دولـت بـا افزایـش بهـرهوری و کاهـش هزینههـا

از محـل مالیـات و سـایر درآمدهـای عمومـی و

مولدسـازی داراییهـای دولـت صـورت گیـرد و

عوایـد حاصـل از صـادرات نفـت ،گاز و میعانـات
صرفـا بـه سـرمایهگذاری و تامیـن مالـی
گازی
ً
طرحهـای زیرسـاختی و توسـعهای اختصـاص
یابـد و ایـن امـر تا پایـان برنامـه هفتم میبایسـت
محقـق شـود ».در ایـن جلسـه کـه معاونـان
سـازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ،روسـای
کمیسـیونهای برنامـه و بودجـه و اقتصـادی
مجلـس شـورای اسلامی و رئیس صنـدوق ملی
توسـعه حضـور داشـتند ،دربـاره بنـد دیگـری از
سیاسـت های کلـی دربـاره نقشآفرینی بیشـتر و
تثبیـت نقـش ثباتسـاز صنـدوق توسـعه ملـی به
بحـث و بررسـی پرداختنـد کـه ادامـه مباحـث آن
بـه جلسـه آتـی مجمع تشـخیص مصلحـت نظام
موکول شـد.

کنعانی:

برای رسیدن به توافق خوب ،جدی هستیم
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه گفـت :سیاسـت
اصولـی دولـت سـیزدهم در بحـث مذاکـرات ایـن
اسـت کـه اقتصـاد و معیشـت مـردم را بـه رونـد
مذاکـرات رفـع تحریم هـا گـره نزنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،ناصـر کنعانی در نشسـت خبری
خـود بـا خبرنگاران داخلـی و خارجی ادامـه داد :ما
بـرای رسـیدن بـه یـک توافق خـوب ،پایـدار و قوی،
جدی هسـتیم.
وی تصریـح کـرد :رونـد گفتوگـو از طریـق
کانال هـای ارتباطـی ادامـه دارد.
وی در پاسـخ به سـوالی گفت :ما عالقمند هسـتیم
کـه در آینـده نزدیـک توافـق شـکل بگیـرد و تمـام
تالش هایمـان در ایـن ارتبـاط هسـت ولـی در ایـن

زمینـه احساسـی و شـتاب زده هـم عمـل نمی کنیم
و منافـع اساسـی کشـور را قربانـی شـتاب زدگـی
نمیکنیم.کنعانـی در پاسـخ بـه سـوال ایسـنا در
مـورد اظهـارات اخیر گروسـی در مـورد فعالیت های
هسـته ای ایـران هـم گفـت :اظهـارات اخیـر آقای
گروسـی ،سـازنده ،دقیـق و فنـی نیسـت.
وی تاکیـد کـرد :ایشـان را دعـوت می کنیـم کـه از
بیـان اظهـارات بـا انگیزه هـای سیاسـی خـودداری
کنـد .از سـنگ انـدازی در مسـیر رفـع تحریم هـا و
حصـول توافـق در ایـن زمینـه اجتنـاب کنـد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در پاسـخ بـه ایـن
سـوال کـه بـا توجـه بـه حکـم دادگاه سـوئد علیـه
حمیـد نـوری ،ایـران هفتـه پیش سـفیر خـود در این

کشـور اروپایـی را برای مشـورت به تهران فـرا خواند
آیـا ایـن بـه معنـا اسـت کـه ایـران تصمیم به سـطح
کاهـش روابـط .خـود بـا سـوئد گرفتـه اسـت گفت:
مـا در حـال حاضـر هیـچ برنامـه ای بـرای کاهـش
سـطح روابـط سیاسـی با سـوئد نداریم .ایران سـفیر
خـود را بـرای انجام مشـورت های بیشـتر بـه تهران
فـرا خوانده اسـت.
کنعانـی گفـت :مـا از تمامی امکانـات خـود بـرای
آزادی آقـای نـوری اسـتفاده می کنیـم .مـا معتقـد
هسـتیم کـه ایـن موضـوع را بایـد در سـایه گفـت
وگوهـای دو جانبـه بـا مقامـات سـوئد حـل و فصـل
کنیـم و دیدگاه هـای خـود را در مـورد ایـن حکـم بـه
مقامـات سـوئد منتقـل کـرده ایـم.

نتایج هم افزایی دو دستگاه امنیتی ایران در کمتر از یک ماه
بـا تاکید وزیـر اطالعـات و رئیس سـازمان اطالعات
سـپاه بـر هـم افزایـی و هماهنگـی ،بـه نظر می رسـد
دوره جدیـدی از همـکاری این دو دسـتگاه اطالعاتی
 امنیتـی بـرای تامیـن امنیت کشـور و خنثی سـازیتوطئه های دشـمنان آغاز شـده اسـت.
به گزارش ایسـنا ،سردار حسین سلامی فرمانده کل
سـپاه ،سـردار محمـد کاظمـی را در روز دوم تیر سـال
جـاری به ریاسـت سـازمان اطالعات سـپاه منصوب
کـرد .کاظمی پیـش از این ریاسـت سـازمان حفاظت
اطالعـات سـپاه را بـر عهـده داشـت .سـازمان
اطالعـات سـپاه در سـال های اخیـر در زمینـه تامین
امنیـت ملـی ،بازدارندگـی اطالعاتـی کشـور ،مقابلـه
نفـوذ و جاسوسـی و برخـورد بـا مفسـدان کالن
اقتصـادی فعالیـت داشـته اسـت.
سـردار سلامی در مراسـم معارفـه رییـس سـازمان
جدیـد حفاظـت اطالعـات سـپاه دربـاره اهمیـت
جنـگ اطالعاتـی دشـمن علیـه کشـورمان اظهـار
کـرد «:نبـرد اطالعاتـی ،جاریتریـن ،مسـتمرترین،
واقعیتریـن و نزدیکتریـن جنگـی اسـت کـه
مـا سالهاسـت در آن قـرار داریـم ...حفاظـت

اطالعـات مـا درگیـر یـک رویارویـی مسـتقیم بـا
همـه سـرویسهای مجـرب و کارآزمـوده اطالعاتـی
و امنیتـی اسـتکبار اسـت ...بیشـترین تجربیـات
موفـق دشـمن مـا در عمـل سـرویسهای اطالعاتی
اوسـت».
پانزدهـم تیـر مـاه سـازمان اطالعات سـپاه در خبری

ازتـازه تریـن ماموریتهـای خـود از دسـتگیری
چندیـن دیپلمـات کشـورهای اروپایـی در حـال
نمونه بـرداری از خاک کشـورمان در محدودهای (در
کویـر مرکـزی ایـران) که رزمایـش نیـروی هوافضای
سـپاه برگزار شـده بود ،خبر داد بر اسـاس آنچه گفته
شـد ،سـپاه بـا پهپـاد از ایـن دیپلمات هـا کـه در حـال

نمونـه بـرداری از خـاک بودنـد ،فیلـم بـرداری کـرده
بود.
همزمـان بـا آغاز ماموریت سـردار کاظمی در ریاسـت
سـازمان اطالعـات سـپاه ،پنجـم تیرمـاه حجـت
االسلام والمسـلمین سـید اسـماعیل خطیـب ،وزیر
اطالعـات کشـورمان در پیـام تبریکـی خطـاب بـه
سـردار سـرتیپ پاسـدار محمـد کاظمی تاکیـد کـرد
که«اسـتمرار همـکاری و همافزایـی سـربازان گمنام
امـام زمـان (عـج) در وزارت اطالعـات و شـورای
هماهنگـی اطالعـات را فعالتـر از همیشـه اعلام
مـیدارم ».در روز  13تیـر هـم جلسـه مشـترک وزیـر
اطالعـات و رئیـس سـازمان اطالعـات سـپاه برگـزار
شـد .خطیـب در ایـن جلسـه «بـر افزایـش سـطح
تعاملات و توافقـات فیمابیـن دو مجموعـه» تاکیـد
کـرد .سـردار کاظمی نیـز بـا تشـکر از حضـور وزیـر
و مسـئولین وزارت اطالعـات« ،برهماهنگـی و
همافزایـی دسـتگاههای اطالعاتـی تاکیـد و اظهـار
امیـدواری کـرد که امنیت پایـدار در سـایه هماهنگی
و همـکاری دسـتگاههای اطالعاتـی و امنیتـی
افزایـش مییابـد».

رئیس جمهور آلمان:

جنگ اوکراین" ،جنگ علیه وحدت اروپا" است
رئیـس جمهـور آلمان ،ضمـن متهم کردن روسـیه به
"راه انداختـن جنـگ علیه اتحاد اروپا" ،از کشـورهای
اروپایی خواسـت تا متحد شـوند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری فرانسـه،
فرانـک والتـر اشـتاینمایر ،رئیـس جمهـور آلمـان در
سـخنرانی خـود در غـرب ایـن کشـور گفـت" :جنگی
کـه والدیمیـر پوتیـن (رئیـس جمهـور روسـیه) علیـه
اوکرایـن بـه راه انداختـه اسـت ،جنـگ علیـه وحـدت

اروپا اسـت".
وی افـزود" :مـا نبایـد دچار تفرقه شـویم ،نبایـد اجازه
دهیـم کار بزرگی که به شـیوهای بسـیار امیدوارکننده
بـرای اروپـای متحد آغـاز کردهایم ،نابود شـود".
اشـتاینمایر ادامـه داد" :ایـن جنـگ تنهـا مربـوط به
خـاک اوکرایـن نیسـت ،بلکه بـر ارزشهای مشـترک
و نظـم مسـالمتآمیز اروپـا تأثیـر میگـذارد".
وی عنـوان داشـت کـه "دفـاع از ایـن ارزشهـا و
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تضمیـن وجـود آنهـا بـه معنـای آمادگـی بـرای
پذیرش مسـائل منفی حسـاس اسـت" ،اما او توضیح
بیشـتری در مـورد ماهیـت این مسـائل منفیها نداد.
رئیـس جمهـور آلمـان ادامـه داد ،جـواب ایـن سـوال
کـه آیـا اروپـا بـرای ایـن امـر آمـاده اسـت یـا خیـر در
هفتههـا و ماههـای آینـده معلـوم خواهـد شـد.
اشـتاینمایر مدعـی شـد" :روسـیه بـه بازنگـری در
مرزهـا راضـی نشـده و بـه اشـغال خـاک یـک کشـور

مسـتقل و همسـایه هـم اکتفـا نمیکنـد و کارش
بـه زیـر سـؤال بـردن ماهیـت دولـت اوکراین رسـیده
اسـت".
جنـگ اوکرایـن از  ۲۴فوریـه آغـاز شـده و بـه رغـم
تحریمهـای آمریـکا و متحـدان غربـی آن علیـه
روسـیه بـا هـدف بـه شکسـت کشـاندن و منـزوی
کـردن ایـن کشـور در عرصـه بیـن الملـل ،همچنـان
ادامـه دارد.

چارچوب هماهنگی نامزد
پست نخست وزیری عراق را
معرفی کرد

یـک منبـع آگاه از چارچـوب هماهنگی کـه اکثر نیروهای سیاسـی
شـیعه عـراق را در بـر میگیـرد ،اعلام کـرد چارچـوب هماهنگـی،
"محمـد شـیاع السـودانی" را بـه عنوان نامزد نخسـت وزیـری عراق
برگزیده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از شـفق نیـوز ،پیـش از ایـن "فاضـل
مـوات" ،یکـی از رهبـران چارچـوب هماهنگـی گفتـه بـود :رقابـت
بـرای تصـدی پسـت نخسـت وزیـری عـراق پـس از کنـاره گیـری
قاسـم االعرجی ،مشـاور امنیت ملی بین "محمد شـیاع السـودانی"
و "علـی شـکری" اسـت.
دیـروز دوشـنبه در جلسـهای کـه در خانه هـادی العامـری برگـزار
شـد" ،محمـد شـیاع السـودانی" یکـی از دو نامـزدی کـه از سـوی
نـوری المالکی پیشـنهاد شـده بود ،بـه عنوان نامزد نخسـت وزیری
عـراق معرفی شـد.
محمـد شـیاع السـودانی سیاسـتمدار عراقـی اسـت کـه از سـال
 ۲۰۱۰تـا اکتبـر  ۲۰۱۴در دولـت نـوری المالکـی بـه عنـوان وزیـر
حقوق بشـر مشـغول به کار بود .او از سـال  ۲۰۰۹تا کنون فرماندار
اسـتان میسـان بـه مرکزیـت شـهر عمـاره بوده اسـت.
سهشـنبه گذشـته ،چارچـوب هماهنگکننـده کمیتـهای را بـرای
انتخـاب نامزدهای پسـت نخسـتوزیری تشـکیل داد که متشـکل
از قیـس خزعلـی ،دبیـرکل عصائـب اهـل الحـق ،عمـار حکیـم،
رئیـس جریـان حکمـت ،همـام حمـودی ،رئیـس سـازمان شـورای
عالـی وعبدالسـاده الفریجـی ،نماینـده حـزب فضیلـت بـود.
پیشـتر مشـاور امنیـت ملـی عراق کـه از نامزدهـای معرفی شـده از
سـوی ائتلاف هماهنگـی شـیعیان عـراق اسـت ،از نامـزدی برای
تصـدی پسـت نخسـت وزیـری این کشـور انصـراف داد.
پیـش از االعرجـی نـوری المالکـی ،رئیـس ائتلاف دولـت قانـون
و هـادی العامـری ،رئیـس ائتلاف الفتح عـراق هم انصـراف خود را
از نامـزدی بـرای نخسـت وزیـری عـراق اعلام کـرده بودند.

واکنش اسالمی
به اظهارات اخیر گروسی
رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی در واکنـش بـه اظهـارات اخیـر مدیـر
کل آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمی مبنـی بـر اینکـه «کشـوری کـه
اهـداف نظامی نـدارد ،غنـی سـازی  ۶۰درصـد نمیکنـد» ،اظهـار
کـرد :در غنـی سـازی  ۶۰درصـد اهـداف جمهـوری اسلامی ایران
مکتـوب اسـت و مـا بـا نظـارت خـود آژانس غنـی سـازی  ۶۰را آغاز
کردیم.
محمـد اسلامی در گفتوگو بـا ایسـنا در واکنش به اظهـارات اخیر
رافائـل گروسـی مدیـر کل آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمی مبنـی
بـر اینکـه «کشـوری کـه اهـداف نظامی نـدارد ،غنـی سـازی ۶۰
درصـد نمیکنـد» ،اظهـار کـرد :در غنـی سـازی  ۶۰درصـد اهداف
جمهـوری اسلامی ایران مکتوب اسـت و مـا با نظارت خـود آژانس
غنـی سـازی  ۶۰درصـد را آغـاز کردیم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای پیشـبرد اهـداف و برنامههایمـان
مطابـق پادمـان عمـل میکنیـم ،خاطـر نشـان کـرد :در گذشـته
همـه ایـن رآکتورهـا حتـی رآکتورهـای تحقیقاتـی غنیسـازی ۹۰
درصـد داشـتند؛ اگـر کـه آنهـا باطـل بـوده ،بقیـهاش هـم باطـل
اسـت.
رئیـس سـازمان انـرژی اتمی تاکیـد کـرد :هـر کشـوری برنامههـای
خـودش را دارد ولـی چارچـوب و ضوابـط آژانـس بینالمللـی انرژی
اتمی بـر آن حاکـم اسـت.
اسلامی در حاشـیه بازدیـد از نمایشـگاه همافزایـی مدیریـت ایـران
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که آیـا مذاکـرات پادمانـی ایـران و آژانس
بینالمللـی انـرژی اتمی همچنـان در جریـان اسـت؟ گفـت:
مذاکـرات پادمانـی نداریـم بلکـه مـوارد اتهامی مطـرح اسـت کـه
آژانـس بایـد خـودش ایـن مـوارد را بپذیـرد و کنـار بگـذارد.

روسیه خواستار تشکیل
دادگاهی بینالمللی برای
محاکمه متهمان اوکراینی شد
رئیـس کمیتـه تحقیقـات روسـیه گفـت کـه مسـکو  ۹۲عضـو
نیروهـای مسـلح اوکرایـن را بـه "جنایـت علیه بشـریت" متهـم کرده
و پیشـنهاد تشـکیل یـک دادگاه بینالمللی را با حمایت کشـورهایی
از جملـه بولیـوی ،ایـران و سـوریه بـرای محاکمـه آنهـا داده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،روزنامه «روسیسـکایا گازتـا» دولت روسـیه دیروز
(دوشـنبه) بـه نقـل از «الکسـاندر باسـتریکین» رئیـس ایـن کمیتـه
گـزارش داد کـه اقدامـات بیـش از  ۲۲۰تـن شـامل نماینـدگان
فرماندهـی عالـی نیروهـای مسـلح اوکراین و همچنیـن فرماندهان
یگانهـای نظامی کـه "جمعیـت غیرنظامیـان را بمبـاران میکنند"،
بررسـی شـده است.
او گفـت کـه اوکراینیهـا در "جنایـت علیـه صلـح و امنیـت بشـریت
کـه هیـچ محدودیتـی ندارنـد" دسـت داشـتند .باسـتریکین کـه
کمیتـه او جنایـات مهـم را بررسـی میکنـد ،گفـت کـه  ۹۲فرمانـده
و زیردسـتان آنهـا متهـم شـدهاند و  ۹۶تـن از جملـه  ۵۱فرمانـده
نیروهـای مسـلح تحـت تعقیـب قـرار گرفتهانـد.
خبرگـزاری رویتـرز بـه صـورت مسـتقل قـادر بـه تایید ادعاهـای این
کمیتـه نیسـت .مقامهـای اوکراینـی هـم در این رابطـه اظهارنظری
نکردهانـد.
ایـاالت متحـده و بیـش از  ۴۰کشـور دیگـر در اوایـل همیـن مـاه
توافـق کردنـد تـا تحقیقـات در مـورد جرایـم مشـکوک بـه جنایـات
جنگـی در اوکرایـن را هماهنـگ کننـد.
اد  امه از ستون روبرو

وبیشـترین دسـتاورد اداره کننـد  .بـا ایـن شـیوه در
وجـود هـر فردی یک نگهبان گماشـته می شـود و از
سرکشـی مدنـی و مالیـات گریزی و دزدی و فحشـا
جلوگیـری می شـود  ،اگر ایـن ویژگی وجود نداشـته
باشـد تمـام رشـته ها پنبـه می شـود  .مـردم بایـد
بـا مسـئولین احسـاس هـم سرنوشـتی کننـد تا از
آنهـا حرف شـنوی داشـته باشـند  .وقت آن رسـیده
کـه دسـت از تعریـف و تمجیدهـای بـی اسـاس از
یکدیگـر برداریـم و آینـه ی هـم باشـیم و نقاب هـا
را کنـار بزنیـم و رک و راسـت و بـی رودربایسـتی
حرفمـان را بزنیـم و قاشـق خالی در دهـن یکدیگر
نگذاریـم و بـاور کنیـم کـه مشـکل جـای دیگـری
ا ست .
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آمادگی ستاد بحران شهرداری شیراز برای مدیریت بارشهای پیش رو
شــهردار کالنشهر شیراز در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز از آمادگی
مدیریت شهری در راستای مهار بحران احتمالی سیالب خبر داد ...

هشدار قرمز هواشناسی استان فارس
ایرنـا :اداره کل هواشناسـی فـارس بـا صـدور اطالعیه ای و اعالم سـطح قرمز
نسـبت بـه تشـدید بارش های موسـمی همـراه بـا تندباد های موقتی و سـیالب
بـه کشـاورزان ایـن اسـتان در مناطـق نیمـه جنوبـی ،غربـی و مناطـق مرکـزی
هشدار داد.
مدیـرکل هواشناسـی فـارس گفت :اثـرات مخاطره آمیـز همچون ،رگبـار ،رعد
و بـرق ،در مناطـق مسـتعد همـراه بـا بـارش تگـرگ ،وزش باد شـدید و خیزش
گـرد و خاک وجـود دارد.
مسـعود حقیقـت ادامـه داد :احتمـال بـروز خسـارت بـه محصـوالت و اداوات
کشـاورزی و سـایر فعالیت هـای وابسـته نیـز وجـود دارد.
وی تاکیـد کـرد :ایـن سـامانه تشـدید بـا بارش هـای موسـمی از روز دوشـنبه سـوم مـرداد در نیمـه جنوبـی آغـاز
می شـود و بـه ترتیـب سـه شـنبه چهارم در نیمـه جنوبی و مناطـق مرکزی ،چهارشـنبه پنجم به ویـژه نیمه جنوبی
و مناطـق مرکـزی ،پنجشـنبه ششـم بـه ویـژه نیمـه جنوبی و نیمـه غربی و جمعـه هفتـم مردادماه در شـیراز و به
ویـژه نیمـه غربـی و جنوبـی ادامـه دارد و زمـان پایـان هـم هفتم مردادماه اسـت.
توصیه به کشاورزان
مدیـرکل هواشناسـی فـارس ادامـه داد :خـودداری از چـرای دام در ارتفاعـات و حاشـیه رودخانه هـا مـورد تاکیـد
اسـت و خطـر برخـورد صاعقـه در اکثـر مناطـق اسـتان وجـود دارد  ،بـه دلیـل وقـوع سـیالب ،حوضچه هـای
پـرورش ماهـی احتیـاط الزم را انجـام دهند،عـدم آبیـاری و سـم پاشـی بـه دلیـل تندباد هـای موقتـی و بـارش
بـاران ،الیروبـی و بـاز نمـودن راه آب مـزارع ،انتقـال محصـوالت برداشـت شـده بـه مکان هـای امـن و مسـقف
توصیـه می شـود.
حقیقـت اضافـه کـرد :همچنیـن جابجایـی چادرهـای عشـایر از مسـیل رودخانه هـا ضـرورت دارد  ،زنبـور داران
اقدامـات الزم را بـه دلیـل رگبـار و رعـد وبـرق ،تگـرگ و تنـد باد های موقتـی انجام دهنـد ،اطمینان از اسـتحکام
گلخانه هـا و سـالن های مرغـداری توصیـه شـده اسـت  .آمادگـی با وزش تنـد بادهای موقتـی ،رگبار ،رعـد و برق
و تگـرگ از دیگـر توصیه هایـی اسـت کـه کشـاورزان باید رعایـت کنند.
خلیـل عبدالهـی مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری فـارس نیـز در نامـه ای بـه دسـتگاههای اجرایـی ،اتخـاذ
تمهیـدات مناسـب وضعیـت هشـدار قرمـز هواشناسـی را خواسـتار شـد.
بـه گـزارش ایرنـا در پـی بـارش شـدید باران فصلـی عصر سـی و یکم تیرمـاه در ارتفاعات بیـن نیریز و اسـتهبان و
طغیـان روخانـه و جـاری شـدن سـیل در این منطقـه ۲۲ ،نفر جـان خود را از دسـت دادند.

آمادهباش ستاد مدیریت بحران فارس
ایرنا:مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری فـارس بـا اشـاره به صـدور اخطاریه
هواشناسـی سـطح قرمـز مبنـی بـر تشـدید بارش هـای موسـمی همراه بـا
تندبادهـای موقتی و سـیالب در مناطق مسـتعد گفت:بـه تمامی فرمانداری ها
و دسـتگاههای مربوطـه ،ضـرورت حفـظ آمادگـی و مهیا نمـودن تجهیزات در
جهـت مقابلـه و مدیریـت مخاطـره پیـش رو ابالغ شـده اسـت.
خلیـل عبدالهـی افـزود :از روز سـه شـنبه چهـارم مردادمـاه تـا روز جمعـه
هفتـم همیـن مـاه در اسـتان فـارس بـا بارش هـای موسـمی همراه بـا
تندبادهـای موقتـی و سـیالب در مناطـق مسـتعد رو بـه رو هسـتیم و بـه
تمامی فرمانداریهـا و دسـتگاههای عضـو سـتاد مدیریـت بحـران اسـتانداری
فـارس و شـهرداریهای تابعـه اسـتان ضـرورت حفـظ آمادگـی و مهیـا نمـودن امکانـات و تجهیـزات در اختیـار
جهـت مقابلـه و مدیریـت مخاطـره پیـش رو ابالغ شـده اسـت.مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری فـارس توصیه
کـرد :مـردم شـریف اسـتان فارس طـی مدت یاد شـده از تردد و اسـکان در حاشـیه رودخانه هـای فصلی ،صعود
بـه ارتفاعـات و عشـایر و دامـداران نیـز از چـرای دام در مناطـق مرتفـع خـودداری کننـد.
عبدالهـی ادامـه داد :شـهروندان گرامـی در ایـن مدت ،هشـدارهای هواشناسـی را کامال جدی گرفتـه و از انجام
هرگونـه اقدامـات خطرآفریـن اجتنـاب کننـد.وی اضافـه کرد :عشـایر نیـز از هرگونه اتراق در حاشـیه مسـیلها و
رودخانههـای فصلـی اجتنـاب کـرده و خطـرات صاعقه را جـدی بگیرند.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری فارس اعالم کرد :کشـاورزان نسـبت به جمـع آوری محصوالت کشـاورزی
و نگهـداری آنهـا در مکان هـای سرپوشـیده و مناسـب اقـدام نمـوده و نسـبت بـه اسـتحکام فضاها و تأسیسـات
گلخانـه ای و مواظبـت از محصـوالت آمادگی الزم را داشـته باشـند.
هواشناسـی اسـتان فـارس نیـز از روزهـای گذشـته و بـا صـدور اطالعیه هـای متعـدد وضعیـت قرمـز و وقـوع
بارش هـای سـیل آسـا همـراه بـا وزش تندبادهـای خطرناک بـرای بسـیاری از مناطق بـه ویژه شـهرهای جنوبی
ایـن اسـتان را طـی سـه روز پایانـی هفتـه جـاری پیـش بینـی کـرده اسـت.فرمانداران شهرسـتان های جنـوب
فـارس هـم در همیـن راسـتا بـا نشسـت های سـتاد مدیریـت بحـران بـر ضـرورت آمادگـی کامـل اعضـای ایـن
سـتاد و همـه دسـتگاه های خدمـات رسـان بـرای جلوگیری و کاهـش و مهار خطرات ناشـی از وقـوع بارش های
سـیل آسـا تاکیـد کردنـد.در پـی بـارش شـدید بـاران فصلـی عصـر روز جمعـه  ۳۱تیرمـاه  ۱۴۰۱در ارتفاعـات بین
نیریـز و اسـتهبان و طغیـان رودخانـه و جـاری شـدن سـیل در ایـن منطقـه ۲۲ ،نفـر جـان باختند.

کشاورز مدیرکل تامین اجتماعی فارس مطرح کرد:

پشتیبانی از خانوادههای قربانیان سیل استهبان

مهر:مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان فـارس گفت :مسـتمری مـرداد ماه به
خانوادههـای قربانیـان سـیل اسـتهبان پرداخت می شـود.
ابراهیـم کشـاورز بـا عـرض تسـلیت به بازمانـدگان ایـن حادثه دلخـراش اظهار
داشـت :با توجه به دسـتور اکید دکتر میرهاشـم موسـوی ،مدیرعامل سـازمان
تأمیـن اجتماعـی ،کارگـروه ویژه ای بـه منظور حمایـت از بازمانـدگان قربانیان
سـیل اسـتهبان کـه تحـت پوشـش سـازمان تأمیـن اجتماعـی قـرار داشـتند،
تشـکیل شد.
او بـا اشـاره بـه این نکتـه که چهار نفـر از جان باختگان حادثه سـیل اسـتهبان
تحـت پوشـش سـازمان تأمیـن اجتماعـی قـرار داشـتند ،افـزود :پرونـده ایـن
افـراد در اسـرع وقـت مـورد بررسـی قـرار گرفـت و مشـمول پرداخـت مسـتمری ،هزینههـای کفن و دفن و سـایر
مـوارد قانونـی میشـوند.
مدیـر کل تأمیـن اجتماعـی فـارس بـا بیـان اینکـه رونـد تشـکیل پرونـده و پرداخـت مسـتمری ایـن افـراد فـارغ
از بروکراسـیهای اداری انجـام میشـود ،اظهـار داشـت :بـا رؤسـای شـعب سـازمان تأمیـن اجتماعـی در
شهرسـتانهای داراب ،فسـا و نـی ریـز هماهنگیهـای الزم انجـام شـده و پرونـده ایـن افـراد خـارج از نوبـت در
دسـت بررسـی قـرار میگیـرد.
کشـاورز بـا اعلام ایـن خبـر که مسـتمری مردادماه بر اسـاس حـق بیمهای کـه پرداخت شـده به بازمانـدگان این
افـراد پرداخـت میشـود ،افـزود :امیدواریـم ارائـه این خدمت از سـوی سـازمان تأمیـن اجتماعی مرهـم کوچکی
بـر آالم بی کـران مصیبت دیدگان باشـد.
ایـن مقـام مسـئول در بخـش پایانـی سـخنانش اظهـار داشـت :ایـن اولیـن بـاری نیسـت کـه سـازمان تأمیـن
اجتماعـی بـه یـاری حادثـه دیـدگان میشـتابد و هـر زمـان کـه شـاهد حـوادث غیرمترقبـه ای در سـطح اسـتان
باشـیم ،بازمانـدگان افـراد تحـت پوشـش سـازمان تأمیـن اجتماعـی از مسـتمریهای قانونـی برخـوردار
میشوند.
براسـاس ایـن گزارش ،شـایان ذکر اسـت چهار نفر از سـانحه دیدگان سـیل اسـتهبان به نامهـای معصومه زرین
قلـم ،گل آفتـاب زریـن قلـم از شهرسـتان فسـا ،وحیـد نسـیمی از داراب و محمدرضـا مهربـان پـور از افـراد تحت
پوشـش سـازمان تأمیـن اجتماعی هسـتند که در سـیل اخیر اسـتهبان جـان باختند.

اولین کارگاه تعاملی مشارکتی
با محوریت سند ملی باز آفرینی شهری در استان فارس برگزار شد
فـارس :مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان فارس خبـر داد :اولین کارگاه تعاملی مشـارکتی با محوریت سـند ملی
بـاز آفرینـی شـهری و چهارچوب مفهومی آن در اسـتان فارس برگزار شـد.
محمـود رضـا طالبـان مدیـر کل راه و شهرسـازی فـارس افـزود :ایـن نشسـت بـا حضـور مدیـران و کارشناسـان
دسـتگاههای اجرایی از جمله شـهرداری و پرسـنل شـهرداری شهرسـتان مرودشـت و کارشناسـان اداره کل راه
و شهرسـازی فـارس برگزار شـد.
وی هـدف از برگـزاری ایـن دوره را آشـنایی مدیـران و کارشناسـان شهرسـتان بـا سـند ملـی بـاز آفرینـی شـهری،
اهـداف  ،و چشـم اندازهـای سـند دانسـت.
مدیـر کل راه و شهرسـازی فـارس خاطـر نشـان سـاخت در ایـن دوره مـوارد همچـون اهمیـت مشـارکت های
اجتماعـی – ظرفیـت سـازی و نهـاد سـازی در بافت هـای ناکارامـد شـهری و نحـوه تشـکیل کارگروه هـای
تخصصـی سـتاد بـاز آفرینـی شهرسـتان و شـرح وظایـف و جایـگاه قانونـی و نهـادی آنهـا مطـرح
شد.
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دستور رییس کل دادگستری فارس به دادستان های استهبان  ،نی ریز
و داراب
پس از ورود دستگاه قضایی استان فارس به موضوع جاری شدن ...

پروژه ها متناسب با نیاز منطقه و مردم تعریف و اجرا می شود
غالمرضا شــهریاری شــهردار منطقه سه کالنشهر شــیراز صبح امروز از وضعیت
بوستانها و فضای سبز سطح این منطقه از شهرداری بازدید کرد ...

آمادگی ستاد بحران شهرداری شیراز
برای مدیریت بارشهای پیش رو
عصرمردم:
شـهردار کالنشـهر شـیراز در جلسـه سـتاد مدیریت بحران
شـهرداری شـیراز از آمادگـی مدیریت شـهری در راسـتای
مهـار بحـران احتمالی سـیالب خبـر داد.
سـید احسـان اصنافـی در جلسـه سـتاد مدیریـت بحـران
شـهرداری شـیراز بـه منظـور مواجهـه بـا بحـران احتمالی
اظهـار کـرد :آمادگـی کامـل اعضـای سـتاد بحـران
شـهرداری و اسـتفاده از تمـام ظرفیـت دسـتگاههای
اجرایـی در جهـت مدیریـت بحـران احتمالـی از اهمیـت
ویـژهای برخـوردار اسـت.
وی از پایـش مسـیلهای حادثـه خیـز و اخـذ گزارشهای
لحظـه ای خبـر داد و افـزود :اطالعرسـانی سـریع ،بـه
موقـع و در مقیـاس گسـترده میتوانـد نقـش ارزنـدهای
در کاهـش آسـیبها و خسـارتهای مالـی و جانـی
شـهروندان داشـته باشـد.
شـهردار کالنشـهر شـیراز بـا بیـان ایـن کـه سـامانه ۱۳۷
شـهرداری شـیراز به صورت شـبانهروزی آماده پاسخگویی
بـه شـهروندان اسـت ،ابـراز امیـدواری کـرد :بـا اقدامـات
دوراندیشـانه و تلاش و همـکاری همـه دسـتگاهها از
خطـرات احتمالـی بـه سلامت عبـور کـرده و شـهر و
شـهروندان متحمـل کمتریـن آسـیب شـوند.
تاکیـد بـر لـزوم اجـرای مصوبـات شـورای
مدیریـت بحـران شـهرداری شـیراز
اصنافـی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـر لـزوم اجرای
مصوبـات شـورای مدیریـت بحـران شـهرداری تاکیـد و
بیـان کـرد :بایـد مصوبـات ایـن جلسـه بـه صـورت کامـل

اجرایـی شـوند و اقدامـات تمامی دسـتگاهها بـه منظـور
بررسـی های آتـی مسـتند سـازی شـود.
ط زیسـت و خدمات شـهری
غالمرضـا غالمی معاون محی 
شـهرداری شـیراز نیـز گفـت :بـا توجـه بـه هشـدارهای
سـازمان هواشناسـی ،بایـد تجـارب مدیریـت بحـران در
شـهرداری ،بهعنـوان تجربـه جدیـد و بـا اهتمـام بیشـتر
بکارگیـری شـود.
وی تاکیـد کـرد :بایـد همـه فرضیـات ،مـوارد و اخبـار و
گزارشـاتی کـه میرسـد را در مقیـاس بـزرگ و جـدی
تلقـی کـرده و تمـام عملیاتهایـی کـه بـرای بحـران
زمسـتانه انجـام میشـود ،با تـوان چنـد برابر و و بـا رعایت
پروتکلهـای اداری آمـاده و بکارگیـری شـود.

معاون محیطزیسـت و خدمات شـهری شـهرداری شـیراز
بیـان کـرد :در صـورت لـزوم تمـام تجهیـزات و امکانـات
شـهری ،بـرای مدیریت بحـران پیش رو بکار گیری شـود.
غالمی همچنیـن بـا اشـاره و تشـریح نقـاط حادثـه خیـز
راهکارهایـی بـرای رفـع آنهـا پیشـنهاد و بـر اهمیـت
اطالعرسـانی دقیـق ،بهموقـع و قـرار دادن دیدهبـان در
محل هـای حادثـه خیـز تاکیـد کـرد.
در ادامـه ایـن جلسـه کـه بـا حضـور معاونیـن و جمعـی از
شـهرداران مناطـق و سـازمانهای شـهرداری شـیراز
برگـزار شـد ،هـر یـک از بخش هـای مدیریـت شـهری
اقدامـات خـود را در قالـب گـزارش ارائـه و تشـریح
کردند.

دستور رییس کل دادگستری فارس
به دادستان های استهبان  ،نی ریز و داراب
ایرنـا :پـس از ورود دسـتگاه قضایـی
اسـتان فـارس بـه موضـوع جـاری شـدن
سـیالب در منطقـه اسـتهبان ،رئیـس کل
دادگسـتری اسـتان فـارس طی دسـتوری
بـه دادسـتان های اسـتهبان ،نـی ریـز و
داراب مأموریـت داد ظـرف یـک هفتـه
گـزارش جامعـی از سـاخت و سـاز ها در
حاشـیه و مسـیر رودخانـه رودبـال تهیـه
شـود.
حجـت االسلام سـید کاظم موسـوی روز
دوشـنبه بـا بیـان اینکـه تحقیقـات پرونـده
سـیل اسـتهبان زیر نظر مسـتقیم مدیریت

ارشـد قضایـی اسـتان انجـام می شـود
گفـت :هر آنچه الزمه روشـن شـدن ابعاد
قضایـا باشـد توسـط مقـام قضایی بررسـی
خواهـد شـد.وی بـا تأکیـد بر اینکـه پس از
بررسـی وضعیت ساخت و سـاز و تصرفات
حاشـیه رودخانـه رودبـال موضـوع بـه
مراجـع ذی صلاح قانونـی ارجـاع خواهد
شـد گفـت :متولیـان قانونـی نظـارت بـر
حاشـیه رودخانههـا در صـورت احـراز
هـر گونه اهمـال باید پاسـخگوی مقامات
قضایی باشـد.
پـس از وقـوع سـیل در منطقـه امـام زاده

سـلطان شـهباز شهرسـتان اسـتهبان
پرونـده قضایـی جهـت بررسـی تـرک فعـل
و قصـورات احتمالـی در زمینـه اطلاع
رسـانی و وقوع حادثه در دادسـرای شـیراز
گشـوده شـد که تحقیقات اولیـه در همین
راسـتا آغـاز و تحقیقـات از مسـئوالن
مرتبـط  ،اخـذ نظـرات کارشناسـی آغـاز
شـده اسـت.در پـی بـارش شـدید بـاران
فصلـی عصـر روز جمعـه  ۳۱تیرماه ۱۴۰۱
در ارتفاعـات بیـن نیریـز و اسـتهبان و
طغیـان رودخانـه و جـاری شـدن سـیل در
ایـن منطقـه ۲۲ ،نفـر جـان باختنـد.

شهریاری شهردار منطقه سه شیراز :

پروژه ها متناسب با نیاز منطقه و مردم تعریف و اجرا می شود
عصرمردم:
غالمرضـا شـهریاری شـهردار منطقـه سـه
کالنشـهر شـیراز صبـح امـروز از وضعیـت
بوسـتانها و فضای سـبز سـطح ایـن منطقه از
شـهرداری بازدیـد کـرد.
شـهریاری شـهردار ایـن منطقـه در بازدیـد از
وضعیـت بوسـتانها و فضـای سـبز نقاطـی از
سـطح منطقـه سـه شـهرداری ،گفـت :توجـه
بـه امکانات رفاهی شـهروندان ،تقویت نشـاط
و سـرزندگی اجتماعی و زیباسـازی و گسترش
فضـای سـبز شـهری بـرای ایـن شـهرداری
دارای ارزش و اهمیـت اسـت.
چشم شیشه ای

وی بـه نقـش فضـای سـبز شـهری در بهبـود
کیفیـت محیـط زیسـت ،زیبایـی بخشـی
بـه سـیما و منظـر شـهری و ارتقـای نشـاط
روحـی شـهروندان اشـاره کـرد و افـزود:
بنابـر اهمیـت ایـن موضـوع و بـه منظـور
نظـارت دقیـق تـر بـر فضـای سـبز شـهری و
ارائـه خدمـات مطلـوب تـر بـه شـهروندان،
بازدیدهـای میدانـی مسـتمر از سـطح منطقه
در دسـتور کار خواهـد بـود تا ضمن شناسـایی
کمبودهـا و نیازهـای منطقـه ،در جهـت رفـع
آنهـا برنامـه ریـزی شـود ودر ایـن راسـتا همـه
تالشـمان را بـه کار می بندیم.غالمرضـا

شـهریاری افـزود  :در حـوزه عمرانـی نیـز
نیازهـا و کمبودهـا مـورد رصـد و بررسـی قـرار
می گیرد و با مشـارکت و همکاری شـهروندان
عزیـز ایـن منطقـه پروژه هـای مختلفـی را
متناسـب بـا نیـاز منطقـه و مـردم تعریـف و
اجرایـی می کنیم.رفـع نواقـص و کمبودهـای
بوسـتانهای سـطح منطقـه ،برنامـه ریـزی
بـرای افزایـش سـرانه فضـای سـبز شـهری و
اتحـاد و همدلـی بـرای تامیـن رفاه و آسـایش
هرچـه بیشـتر شـهروندان از دیگـر مـواردی
بـود کـه در ایـن بازدیـد مـورد تاکیـد قـرار
گرفت.

خطر سیم های برق رها در خیابان خصوصا برای کودکان
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ایمانیه استاندار فارس:

ناامیدی در پیشرفت
علمی کشور جایگاهی ندارد
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس با بیان اینکـه جوانان و دانشـجویان
بـرای برگشـت ایـران اسلامی به جایـگاه شایسـته
خـود در جهـان تلاش کننـد ،تاکیـد کـرد :در
پیشـرفت علمی کشـور ،ناامیـدی جایگاهـی نـدارد.
دکتـر محمد هـادی ایمانیـه در مراسـم بزرگداشـت «
اسـتاد دکتـر عمرانی و اسـتاد خانم دکتـر ذاکری نیا»
کـه در بیمارسـتان نمازی شـیراز برگزار شـد ،بـا بیان
اینکـه مـداد دانشـمندان و علما از خون شـهدا باالتر
اسـت ،گفـت :دنیـا فرصـت مغتنمی بـرای انجـام
کار هـای نیـک و ماندگار اسـت پس بایـد از این زمان
کـم بهتریـن بهـره را برد.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه اندیشـه های
واالتـر دارای موانـع بیشـتری اسـت ،اظهـار کـرد:
پاسداشـت دانشـمندان بزرگـی همچـون ابـن سـینا
و ...باعـث افتخـار ،افزایش روحیه و امیدواری اسـت
امـا کافـی نیسـت و بایدایـران اسلامی بتواند شـاهد
تکرار دوران با شـکوه  6قرن اول بعد از اسلام باشـد
کـه پیشـتاز حرکـت علمی دنیـا بـود.
نماینـده عالـی دولـت در فـارس بـا بیـان اینکـه
دانشـمندان ایرانـی مسـلمان در برهـه ای پیشـرو در
عرصـه علـم بـوده انـد ،تصریـح کـرد :رشـد علـم در
کشـور روند افزایشـی دارد و با توجه به اسـتعدادهای
جوانـان مـا می توانیـم شـاهد رسـیدن بـه قلـه علـم
باشـیم.
دکتـر ایمانیـه تصریـح کـرد :مسـئولین راه شـکوفایی
اسـتعدادها را بـاز کننـد و جوانـان تلاش و پشـتکار
در دشـواری ها را مدنظـر قراردهنـد و صحنـه را تـرک
نکنند .
اسـتاندار فـارس با اشـاره بـه اینکـه اسـاتید می توانند
یـاری گـر جوانـان در سـختی های پیـش رو باشـند،
گفـت :رفتـار اسـاتید و دانشـمندان الگـوی جوانـان
خواهـد بـود؛ بنابراین اسـاتید بـا امید آفرینـی جوانان
را حمایـت کننـد تـا شـاهد پیشـرفت در عرصـه علـم
باشیم.

تعطیلی مراکز اقامتی و
گردشگری سپیدان
مهر:سرپرسـت فرمانـداری سـپیدان خبـر از تعطیلی
تمامی مراکـز گردشـگری و اقامتـی شهرسـتان
سـپیدان بـا توجـه بـه اعلام احتمـال بارش هـای
شـدید در اسـتان فـارس خبـر داد.
محمـد رضایـی بـا اشـاره بـه اینکـه پیـش بینیهـای
الزم بـرای مقابلـه بـا سـیالبهای احتمالـی در
شهرسـتان سـپیدان انجـام شـده اسـت ،گفـت :بـه
دلیـل پیـش بینـی بارشهـای سـیل آسـا در فـارس،
مراکـز اقامتـی شهرسـتان سـپیدان از پنجـم تا هفتم
مـرداد مـاه تعطیـل خواهـد بـود.
وی تصریـح کـرد :ورود گردشـگران در ایـن مـدت
بـه اماکنـی همچـون چله گاه ،شـش پیـر ،کهکران،
تنگـه اردشـیری ،آبشـار مارگـون ،تنـگ تیـزاب و
گمبیـل ممنـوع اسـت.

باال بودن خطر غرق شدگی
برای کودکان یک تا  ۴سال
عصرمردم:
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمات
بهداشـتی درمانی شـیراز با ارسـال پیامی به مناسـبت
روز جهانـی پیشـگیری از غـرق شـدگی ،از تأثیـر غـم
انگیـز و عمیـق غـرق شـدگی بـر خانـواده و جامعـه
گفت .
دکتـر «عبـاس رضائیـان زاده» در ایـن پیـام ضمـن
اشـاره بـه بـاال بـودن خطـر غـرق شـدگی بـرای
کـودکان یـک تـا چهـار سـاله ،ایـن معضـل را یکی از
 ۱۰علـت اصلـی مـرگ و میـر کـودکان  ۵تا  ۱۴سـاله
در جهـان اعلام کـرد.
     عکس اختصاصی عصر مرد م  /علی گزبلند

فارس
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اشتغال آفرینی بنگاههای اقتصادی کمک به کاهش ناهنجاری های
اجتماعی است
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت فارس گفت :فعالیت ...

برای تحقق شعار سال باید کار کارشناسی کرد
مدير عامل شركت بين المللي نمايشگاههاي فارس در جمع اصحاب رسانه گفت :در
برگزاری نمایشگاه ها ،عالوه بر حمایت از ...

رييس اتحاديه لوازم يدكي
فارس:

در زمان برگزاری نمایشگاه بر
عملکرد شرکت کنندگان نیز
توسط اتحادیه نظارت می کنیم
زهرا جعفری

رييــس اتحاديــه لــوازم يدكــي اســتان
،گفت:نمایشــگاه بیــن المللــی فــارس فرصتــی
بــرای بهــا دادن بــه صنعــت كشــور فراهــم ميكنــد
عبدالهــادي خســرو فرد،افــزود :شــرکت کننــدگان
بــا حضــور در نمایشــگاه هــا بــه نوعــی اعتبــار بــرای
خــود کســب مــی کننــد و لیســت شــرکت کننــدگان
صنعــت خــودرو ابتــدا بــه اتحادیــه ارســال مــی شــود
و بــا تاییــد و بررســی مجــوز بــرای شــرکت در
نمایشــگاه خــودرو و قطعــات خــودرو داده مــی شــود.
وی اضافــه کــرد :در زمــان برگــزاری نمایشــگاه بــر
عملکــرد شــرکت کننــدگان نیــز توســط اتحادیــه
نظــارت مــی کنیــم و تنهــا نمایشــگاهی کــه در
کشــور تخصصــی برگــزار مــی شــود و تعامــل نزدیــک
بــا اصنــاف و اتحادیــه دارد ،نمایشــگاه بیــن الملللــی
فــارس اســت.
«امیــر خــرم» ،نیــز در ایــن نشســت گفــت :بیســت
و یکمیــن نمایشــگاه قطعــات خــودرو بــا حضــور ۸۰
شــرکت از  ۱۷اســتان برگــزار خواهــد شــد
 25درصــد شــرکت کننــدگان از فــارس هســتند و
در پنــج ســال گذشــته نمایشــگاه خــودرو از قطعــات
مجــزا شــده اســت.
مجــری نمایشــگاه قطعــات خــودرو اعــام کــرد:
امســال رشــد  ۴۵درصــدی متــراژ و  ۵۰درصــدی
مشــارکت کننــدگان اســتانی را در نمایشــگاه قطعــه
خــودرو داریــم و  ۸۵درصــد شــرکت کننــده و ســایرین
توزیــع کننــده هســتند.

برگ زرین دیگری از
کمک های خیرین در ارسنجان
داوریزدانی /ارسنجان
رئیــس بیمارســتان ارســنجان ازکمــک خیریــن
بــرای خریــد یــک یونیــت دندانپزشــکی بــرای
مجموعــه درمانگاهــی بیمارســتان حضــرت
ولی عصر (عج)،ایــن شهرســتان خبــر داد.
دکتــر «ابراهیــم شــهریاری»،گفت :در ادامــه
حمایت هــای بــی دریــغ خیریــن دوســتدار ســامت،
فرزنــدان مرحــوم «اســماعیل فاطمیــان» بــا کمــک
بــه خریــد یــک یونیــت دندانپزشــکی و اهــدای آن به
درمانــگاه تخصصــی (حــاج مــراد خــان) بیمارســتان
ولیعصــر عج،بــار دیگــر پشــتیبانی همیشــگی خیــران
را از مجموعــه ســامت شهرســتان ،اعــام کردنــد.
او ارزش یونیــت و تجهیــزات دندانپزشــکی تهیــه
شــده را بالــغ بــر چهــار میلیــارد ریــال عنــوان و از
همــت واالی «محمــد ســعید وزهــره فاطمیــان»
(کــه بــه نیــت از پــدر و مــادر مرحــوم خــود ،بخشــی
ازهزینــه خریــد یونیــت دندانپزشــکی را تقبــل کــرده
انــد)  ،تقدیــر نمــود.
مابقــی هزینــه خریــد لــوازم و تجهیــزات
کلینیــک دندانپزشــکی  ،بــا پیگیــری رییــس
بیمارســتان ومســاعدت ویــژه معــاون درمــان
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،تامیــن گردیــده
است.

تولید و جمع ٱوری 18000تن
کاه وکلش در ارسنجان
داوریزدانی /ارسنجان
سرپرســت جهــاد کشــاورزی شهرســتان ارســنجان:
18000تــن کاه وکلــش از 6هــزار هکتــار اراضــی
گنــدم وجــو ٱبــی ایــن شهرســتان درســال جــاری
جمــع ٱوری گردیــد.
غالمعبــاس زارعــی فــر بــا اشــاره بــه درٱمــد
حاصــل از فــروش جمــع ٱوری کاه وکلــش ،چــرای
دام،وبرگردانــدن بقایــای گیاهــی بــه خــاک کــه
موجــب حاصلخیــزی وبهبــود کیفیــت خــاک
می گــردد را از مزایــای ایــن امــر برشــمرد.
وی تاکیــد کــرد :از هــر هکتــار محصــول گنــدم
وجــو برداشــت شــده بطــور میانگیــن  3تــن کاه
وکلــش جمــع آوری میشــود.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :درســالجاری بــه دلیــل
کاهــش نــزوالت جــوی ،کمبــود علوفــه ،هشــدارها و
تالش هــای مدیــران پهنــه ســوزاندن کاه وکلــش بــه
حداقــل ممکن(تنهــا یــک مــورد) رســید.
سرپرســت جهــاد کشــاورزی شهرســتان ارســنجان
در پایــان بیــان کــرد :از کاه و کلــش بعنــوان تعلیــف
دام،صنایــع بســته بنــدی ،تولیــد مــواد شــیمیایی،
تولیــد ورقههــای چــوب ،خــوراک دام ،کمپوســت و
پــرورش قــارچ اســتفاده میشــود.
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فرهادي مدير عامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي فارس :

برای تحقق شعار سال باید کار کارشناسی کرد
زهرا جعفری

مديـر عامل شـركت بين المللـي نمايشـگاههاي فارس در
جمـع اصحـاب رسـانه گفـت :در برگـزاری نمایشـگاه هـا،
علاوه بـر حمایت از شـرکت کنندگان کشـوری ،حمایت از
فعـاالن اسـتانی را مـد نظـر قرار مـی دهیم.
علـي فرهـادي افـزود :بیسـت و یکمیـن نمایشـگاه بیـن
المللـی قطعـات خـودروی شـیراز ،روز دوشـنبه گشـايش
يافتـه وتـا ٧مـرداد در فضایـی بـه متـراژ  ۱۲متـر مربـع و با
مشـارکت  ۱۷اسـتان برپـا خواهـد شـد.
وی اضافـه کـرد :صنعت خـودرو از اهمیت ویـژه برخوردار
اسـت و از صنایـع مهـم جهـان اسـت و در روابـط بیـن
الملـل ،مباحـث مختلـف اقتصادی و سیاسـی موثر اسـت
و طراحـی و پلتفـرم و قطعـه سـازی در ایـن حـوزه حائـز
اهمیـت ویـژه اسـت.
فرهـادی تاکیـد کرد :در قطعه سـازی اگر بـه کیفیت الزم
برسـیم شـاهد حفـظ و ارتقـای رقابـت در بازار خودرو رشـد
و شـکوفایی ایـن صنعـت بـه عنـوان صنعت مـادر خواهیم
بود.
وی ادامـه داد :در ایـن صنعـت بایـد شـاهد رقابـت آزاد و
عملکـرد بخـش خصوصـی باشـیم و مشـتری بـر اسـاس
قیمـت ،کیفیـت و محصـول مناسـب در صنعـت خـودرو
بایـد حـق انتخـاب داشـته باشـد و همچنیـن در حـوزه
بیـن الملـل و داخلـی بـا رعایـت ایـن معیارهـا در صنعـت

خـودرو حرفـی بـرای گفتـن داشـته باشـیم.
فرهـادی تصریـح کـرد :بـرای تحقـق شـعار سـال بایـد
یـک کار کارشناسـی شـده در حـوزه هـای مختلـف تولیـد
بـه انجـام برسـانیم و مبحـث دانـش بنیـان را در تمـام
حوزه های علمی ،تولید و اقتصاد عملياتي نماييم
وی افـزود :قطعـه سـازی پایه اصلی صنعت خودروسـت و
از ابتـدای تولیـد تـا فروش و عرضه و پـس از مصرف ،حائز
اهمیت و توجه اسـت لذا وقتی قطعه مناسـب باشـد ،عمر

محصـول بـاال رفتـه و در هزینـه مـردم و منابـع و انرژی و
مـواد اولیـه نیـز صرفه جویی می شـود.
فرهـادی اضافـه کـرد :برنامه ریـزی اسـتراتژیک در حوزه
دانـش بنیـان در خودرو سـازی و قطعه سـازی باید در ابعاد
فنـی و مدیریتـی مد نظر داشـته باشـیم و مدیران از دانش
الزم بـرای شـناخت فضای بـازار و رقابتی برخوردار باشـند
وی گفـت :در زنجیـره تولیـد نیـاز بـه بحـث دانـش بنیـان
داریـم و در حـوزه سیاسـت گـذاری اقتصاد کارآمـد نیز باید
اسـتراتژی بلنـد مدت برای سـرمایه گذاری و تولید داشـته
باشیم.
فرهـادی افـزود :کیفیـت در زمـان رقابـت ،شـکل مـی
گیـرد و رقابـت موجـب توجـه بـه نـوآوری و ارتقـای کیفیت
مـی شـود لذا اگر رقابت بر اسـاس شایسـتگی رقـم بخورد
محصـول در کنـار محصوالت خارجی به سـمت به دسـت
آوردن رتبـه هـای باالتر حرکـت مي کند.
وی تاکیـد کـرد :ثبـات مدیریتی بـرای حوزه اجـرا نیز مهم
اسـت و نبایـد هـر چند وقـت یک بار شـاهد طـرح جدید با
تغییـر مدیر باشـیم زيـرا موجب اتالف وقت ميشـود
و ي يـادآور شـد :بایـد ترتیبی اتخاذ شـود تا مدیـران خوب
دوام داشـته باشند.
فرهـادی اعلام کـرد :در نمایشـگاه بیـن المللـی فرصـت
حمایـت و رقابـت در عرصـه هـای مختلـف بـا زبـان
نمایشـگاهی فراهـم مـی شـود.

شرفی رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت فارس :

اشتغال آفرینی بنگاههای اقتصادی
کمک به کاهش ناهنجاری های اجتماعی است
ایرنـا :رئیـس خانـه صنعـت ،معـدن و
تجـارت فـارس گفـت :فعالیـت بنگاههـای
اقتصـادی در شـرایط کنونـی کـه اقتصـاد
کشـور بـا هجمههـای بسـیاری مواجـه
می باشـد بسـیار سـخت اسـت و ایجـاد
اشـتغال توسـط ایـن بنگاههـا و واحدهـای
تولیـدی گامـی در جهـت کاهـش
ناهنجاری هـای اجتماعـی اسـت.
سـهراب شـرفی افـزود :امـروز بنگاههـای
اقتصـادی و واحدهـای تولیـدی بـرای
ادامـه حیاتشـان نیاز به حمایـت دارند و هر
اقدامی کـه بـه تـداوم فعالیـت آنهـا کمـک
کنـد بسـیار ارزشـمند خواهـد بـود.
او ادامـه داد :در شـرایطی کـه ایجـاد حفظ

فرصت هـای شـغلی و ایجـاد اشـتغال
جدیـد دغدغـه و خواسـته تمـام ارکان و

بخش هـای نظـام اسـت ،نبایـد اجـازه
داد کـه فرصت هـای شـغلی بـه راحتـی از
بیـن برونـد و بایـد شـرایط را بـرای فعالیـت
کارآفرینـان بیـش از پیـش مهیـا کـرد.
وی ،برگـزاری همایـش روز صنعـت و
معـدن را گاهـی موثـر در جهـت تقدیـر از
واحدهـای تولیـدی موفق دانسـت و گفت:
در ایـن همایـش کـه روز چهارشـنبه پنجـم
مردادمـاه جاری در شـیراز برگزار میشـود،
از  ۶۹واحـد تولیـدی برتـر اسـتان تقدیـر
خواهـد شـد.
او اظهـار داشـت :ارزیابـی واحدهـای
تولیـدی بـر اسـاس میـزان اشـتغال ایجـاد
شـده ،کیفیـت کاالی تولیـدی ،میـزان

صـادرات آنهـا ،میـزان تولیـد و برند سـازی
کـه توسـط آنهـا انجام شـده صـورت گرفته
و بـه واحدهـای منتخـب بر اسـاس میزان
موفقیـت آنهـا تندیـس طالیـی و نقـره ای
اعطـا خواهـد شـد.
رئیـس خانـه صنعـت ،معـدن و تجـارت
فـارس افـزود :ایـن  ۶۹واحـد تولیـدی برتر
از میـان  ۱۹۰واحـد تولیـدی کـه اطالعات
و فعالیت هـای خـود را بـه خانـه صنعـت و
معـدن اسـتان ارسـال کـرده انـد ارزیابـی و
انتخـاب شـدهاند.
شـرفی افـزود :از سـه واحد تولیدی اسـتان
نیـز بـه عنـوان واحـد نمونـه در سـطح ملی
تقدیـر خواهد شـد.

حسینی رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز :

تالش برای جوانی جمعیت ،سرمایه گذاری برای آینده کشور است
عصرمردم:
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات
بهداشـتی درمانـی شـیراز در هفتمیـن
نشسـت قـرارگاه جوانـی جمعیـت دانشـگاه
ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت تحقـق هـدف
جوانـی جمعیـت ،تلاش در ایـن زمینـه را
سـرمایه گذاری برای آینده کشـور دانسـت.
دکتـر «سـید وحیـد حسـینی» در ابتـدای
ایـن نشسـت ضمـن ابـراز تاسـف از رخـداد
حادثـه سـیل در منطقـه رودبال شهرسـتان
اسـتهبان و تسـلیت ضایعـه درگذشـت
جانباختـگان ایـن حادثـه ،ابـراز امیـدواری
کـرد مصدومـان ایـن حادثـه تلـخ هـر چـه
زودتـر بهبـودی کامـل یابنـد.
مسـوول ارشـد حوزه سلامت فارس ضمن
تاکیـد بـر اهمیـت همـکاری و همراهـی
درون بخشـی و بـرون بخشـی در پیشـبرد
اهـداف ایـن برنامـه ملـی ،هـر گونـه هزینه
کـرد بـرای تحقـق اهـداف جوانـی جمعیت

و تشـویق بـه فرزنـدآوری را نوعـی سـرمایه
گـذاری اثربخـش بـرای آینـده کشـور و
ایجـاد زمینه هـای توسـعه دانسـت.
دکتـر سـید وحیـد حسـینی بـا بیـان اینکـه
بـرای دسـتیابی بـه راهکارهـای عملـی
افزایـش جمعیـت ،بایـد بـا واکاوی
کارشناسـانه ،بـه داده های دقیـق در زمینه

ریشـه های ایـن معضـل در جامعـه دسـت
یابیـم ،از اعضـای ایـن قـرارگاه خواسـت تا
بـه نحو علمی و بـا بهره گیـری از پژوهش،
در ایـن زمینـه اقـدام کننـد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز
ضمن ابراز خرسـندی از برگزاری نخسـتین
نشسـت کمیتـه رصـد و پایـش قـرارگاه
جوانـی جمعیـت دانشـگاه ،بـر برگـزاری
هفتگـی ایـن کمیتـه در راسـتای ارزیابـی
مصوبه هـای ایـن نشسـت تاکیـد کـرد.
رئیـس قـرارگاه جوانـی جمعیـت دانشـگاه
بـا بیـان اهمیت اطلاع رسـانی عمومی در
ایـن زمینـه بـا هـدف فرهنـگ سـازی
صحیـح نسـبت بـه تبییـن ضـرورت جوانی
جمعیـت ،از دبیـران کمیته های تخصصی
خواسـت بـه صـورت هفتگـی مطالـب
آموزشـی و اقدامات خـود را از طریق روابط
عمومی دانشـگاه بـه اطلاع عمـوم مـردم
برسـانند.

او ادامـه داد :ضـرورت دارد معاونـت
پژوهشـی دانشـگاه بـا همکاری گـروه زنان
و زایمـان دانشـگاه ،چالش هـای مربوط به
فرزنـدآوری را شناسـایی و در نشسـت های
بعـدی قـرارگاه مطـرح کننـد.
در ادامـه ایـن نشسـت اقدامـات کمیتـه
فرهنگـی دانشـگاه از سـوی اعضـای ایـن
کمیتـه اعلام شـده و مـورد بررسـی قـرار
گرفـت.
همچنیـن مسـووالن دیگـر کمیته هـای
تخصصـی نیـز مهـم تریـن اقدامـات انجام
شـده در هـر حـوزه را بـه رئیـس دانشـگاه
اعلام کردنـد و رونـد عملیاتـی مصوبـات
نشسـت پیشـین ایـن قـرارگاه ارزیابـی شـد.
هفتمیـن نشسـت قـرارگاه جوانـی جمعیـت
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز صبـح
روز یکشـنبه ،دوم مـرداد  ۱۴۰۱در دفتـر
ریاسـت دانشـگاه و بـا حضـور معاونـان و
مدیـران ارشـد دانشـگاه برگـزار شـد.

بازگشایی یکی از مسیرهای ترافیکی تقاطع غیرهمسطح
مدافعان سالمت در شیراز
عصرمردم:
رئیـس سـازمان عمـران و بازآفرینـی
فضاهای شـهری شـهرداری شـیراز گفت:
مسـیر میـدان کوزهگـری بـه سـمت پـل
اتصال پـروژه تقاطع
غدیـر بـا هدف تکمیـل
ِ
غیرهمسـطح مدافعـان سلامت بـه بلـوار
احمدبـن موسـی(ع) و بلـوار رحمـت در این
پـروژه چندسـطحی بازگشـایی شـد.
محسـن نعمتاللهـی اظهـار کـرد :مسـیر
میـدان کوزهگـری بـه سـمت پـل غدیـر
اتصـال پـروژه تقاطـع
بـا هـدف تکمیـل
ِ
غیرهمسـطح مدافعـان سلامت بـه بلـوار
احمدبـن موسـی(ع) و بلـوار رحمـت در این
پـروژه چندسـطحی بازگشـایی شـد.
وی بـا اشـاره بـه اجـرای مراحـل نهایـی
سـاخت یکـی از بزرگتریـن پروژههـای
شـهری جنـوب کشـور در شـیراز ،افـزود:

ایـن تقاطـع چندسـطحی دارای یـک
چپگـرد ،یـک دوربرگـردان و یـک زیرگـذر
بـه منظـور اتصـال بلوارهـای رحمـت و
احمدبـن موسـی(ع) سـاخته شـده کـه یک
حلقـ ه ترافیکـی جدیـد ایجـاد کرده اسـت.
رئیـس سـازمان عمـران و بازآفرینـی

فضاهـای شـهری شـهرداری شـیراز بیـان
کـرد :چپگـرد ایـن پـروژه ،ترافیـک بولـوار
احمدبـن موسـی(ع) را بـه سـمت بولـوار
رحمـت و میـدان کوزهگـری هدایـت
میکنـد و دوربرگـردان ،جایگزیـن لـوپ
شـبدری غربـی پل غدیر اسـت که بـه دلیل

داشـتن تملـک املاک در مسـیر سـاخته
نشـده بود.نعمتاللهـی ادامـه داد :زیرگـذر
ایـن پـروژه نیـز ،بـه طـور مسـتقیم بلـوار
سـرداران را بـه بولـوار احمدبـن موسـی(ع)
متصـل میکنـد و در ادامـه به بزرگـراه امام
خمینـی(ره) و عکـس آن منتهی میشـود.
وی افـزود :مسـیری کـه بـه طـور موقـت
بازگشـایی شـد سـطح میانـی ایـن تقاطـع
چندسـطحی اسـت که از روی زیرگذر پروژه
عبـور میکنـد.
بـه گفتـه رئیـس سـازمان عمـران و
بازآفرینـی فضاهـای شـهری شـهرداری
شـیراز؛ ایـن تقاطـع غیرهمسـطح کـه بـه
پـاس تالشهـای کادر درمـان بـه ویـژه در
دوران همهگیـری ویروس کرونـا «مدافعان
سلامت» نام گرفتـه ،در حال طـی مراحل
نهایـی آمادهسـازی اسـت.

تالش برای جوانی جمعیت ،سرمایه گذاری برای آینده کشور است
رییس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در هفتمین نشست
قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه ضمن تاکید بر اهمیت ...
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ایمانیه استاندار فارس:

حجاب و حفظ حرمت بانوان
یکی از بزرگترین راهکارهای تحکیم خانواده است
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس مهـم تریـن ارزش حجـاب را تحکیـم خانواده دانسـت و تاکید
کـرد :دنیـای بشـریت بـه ایـن نتیجه رسـیده کـه جامعه اسـتوار و توسـعه یافته
متکـی بـه بنیاد خانواده مسـتحکم اسـت.
دکتـر محمد هـادی ایمانیـه در اختتامیـه «طـرح چهارشـنبه های طالیـی»
گفـت :در رویارویـی بـا بـن بسـت فرهنگـی و اجتماعـی ،طرح هـای ابتـکاری
موجـب شکسـت بـن بسـت ها می شـود.
اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه طـرح ابتـکاری و اثربخـش و ایجابـی
چهارشـنبه های طالیـی سـپاه فجـر اسـتان فـارس به الگـوی کشـوری تبدیل
شـده اسـت ،تاکیـد کـرد :ایـن طـرح در احیـای فریضـه بـزرگ الهـی «حجـاب» بسـیار تأثیرگـذار بـوده اسـت.
دکتر ایمانیه تصریح کرد :هرکجا دشـمن با تالش فراوان سـعی در تخریب و انحراف دارد ،سـنگر مهمی اسـت؛
بنابرایـن اگـر حجاب اهمیت نداشـت ،دشـمنان با تمـام امکانات خود بـرای مقابله با حجاب تلاش نمی کردند.
نماینـده عالـی دولـت در فـارس گفـت :از منظر منطـق مهم تریـن ارزش حجاب تحکیـم خانواده اسـت و دنیای
بشـریت بـه ایـن نتیجه رسـیده کـه جامعه اسـتوار و توسـعه یافته متکـی به بنیاد خانواده مسـتحکم اسـت.
وی بـا اشـاره بـه فروپاشـی فرهنگ هـا و سـبک زندگـی در جوامـع غربـی ،اظهـار کـرد :جوانـان غـرب تشـنه
فرهنگـی اصیـل و پاسـخگو هسـتند و مسـلمانان بـا فرهنـگ مبتنـی بـر وحـی خداونـدی کـه دارنـد می تواننـد
آرامـش را بـرای تمامی انسـان های جهـان ایجـاد کننـد.
اسـتاندار فـارس حفـظ حرمـت بانـوان و حجـاب را یکـی از بزرگتریـن راهکار هـای تحکیـم خانـواده برشـمرد و
افـزود :وظیفـه مـا ،گشـایش درب قفس هـای فکـری اسـت کـه فرهنگ غـرب ایجاد کـرده و کمک به بازگشـت
انسـان ها بـه فطـرت حقیقـی آن ها اسـت.
نماینـده عالـی دولـت در فـارس طـرح چهارشـنبه های طالیـی را یـک اقـدام ایجابـی دانسـت و بیـان داشـت:
نتیجـه مثبـت و موفقیـت ایـن طـرح بـه تدریـج در جامعـه نمایان خواهد شـد چراکـه هدایت انسـان ها به آسـانی
نیسـت و در سـیره پیامبـران می تـوان دشـواری ها را مشـاهده نمـود.
وی تصریـح کـرد :دلسـوزی بـرای جامعـه از کارهـای پیامبـران اسـت و خداونـد در راه هدایـت انسـان ها برکـت
خواهـد داد.
دکتـر ایمانیـه بـا بیـان اینکـه رعایت قانون یکـی از ملزومات جوامع متمدن اسـت ،خاطرنشـان کرد :در کشـور ما
حجـاب قانـون اسـت و افراد متمـدن از قانونمندترین افراد جامعه هسـتند.
اسـتاندار فـارس پوشـش دانشـجویان در مراکـز دانشـگاهی خارجـی را مـورد توجـه قـرار داد و گفت :پوشـش در
مراکـز رسـمی مخصوصا دانشـگاه های خارجـی نیـز دارای قوانینـی اسـت و دانشـجویان در دانشـگاه های بزرگ
دنیـا نیـز بایـد کد هـای پوششـی دانشـگاه ها را رعایـت کنند.

بوعلی فرمانده سپاه فجر:

سپاه فجر در حوزه محرومیت زدایی مقام برتر کشور را بدست آورد
عصرمردم:
سـردار بوعلی گفت :عملکرد درخشـان سـپاه و بسـیج اسـتان فارس در حوزه
محرومیـت زدایـی مرهـون تالش خسـتگی ناپذیر اعضـای گروه های جهادی
بسـیج و فعـاالن عرصه محرومیت زدایی اسـت.
سـردار یدالـه بوعلـی با بیـان اینکه سـپاه فجـر در دوازدهمین جشـنواره مالک
اشـتر سـپاه مقـام برتـر را در حـوزه محرومیـت زدایـی بدسـت آورد ،گفـت:
عملکـرد درخشـان سـپاه و بسـیج اسـتان فـارس در حـوزه محرومیـت زدایـی
مرهـون تلاش خسـتگی ناپذیـر اعضـای گروه های جهـادی بسـیج و فعاالن
عرصـه محرومیـت زدایی اسـت.
وی بـا تجلیـل از نقـش آفرینـی فعـال جهادگـران بسـیجی و فعـاالن عرصـه محرومیـت زدایـی ،گفـت :موفقیت
فـارس در عرصه هـای مختلـف و بخصـوص در حـوزه خدمـت رسـانی بـه اقشـار محـروم و نیازمنـد جامعـه یـک
الگـو و شـاخص برای کشـور اسـت.
وی افـزود :کسـب مقـام برتـر در حـوزه محرومیت زدایی در سـطح کشـور را به تمام بسـیجیان جهادگـر و فعاالن
عرصـه محرومیـت زدایـی فارس تبریـک می گویم و برای ایشـان آرزوی سـربلندی روزافـزون و موفقیت دارم.
وی بـا بیـان اینکـه درخشـش سـپاه و بسـیج فـارس محـدود بـه حـوزه محرومیـت زدایـی نمی شـود ،گفـت:
طرح هایـی نظیـر طـرح نـذر رهایـی ،طـرح تـوکاد (تامین وسـایل کمـک آموزش بـرای دانـش آمـوزان نیازمند)،
برگـزاری باشـکوه نهضـت کمـک مومنانـه و حضـور در کنـار کادر بهداشـت و درمـان در قالـب طـرح شـهید
سـلیمانی نمونه هـای درخشـان دیگـری از افتخارآفرینـی سـپاه و بسـیج فـارس اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :گروه هـای جهـادی بسـیج فـارس برای حضـور فعال در فرآینـد واکسیناسـیون و کمک به
کادر بهداشـت و درمـان فـارس آمادگـی کامل دارند.

میکائیلی رئیس سازمان بسیج هنرمندان خبرداد

خدمترسانی جهادی هنرمندان فارس در ایام تابستان
عصرمردم:
رئیس سـازمان بسـیج هنرمندان فارس از برگزاری اردوی جهادی هنرمندان
اسـتان در دو بازه زمانی  6مرداد و  9شـهریورماه سـال جاری خبر داد.
مجیـد میکائیلی ،رئیس سـازمان بسـیج هنرمنـدان فارس امـروز 3 ،مردادماه
در جمـع خبرنـگاران از برگـزاری اردوی جهـادی هنرمنـدان اسـتان خبـر داد
و گفـت :سـازمان بسـیج هنرمنـدان فـارس مطابـق رسـالت و مأموریـت خـود
برنامههـای متنوعـی را در طـول سـال متناسـب بـا ایـام و مناسـبتها اجـرا
میکنـد کـه یکـی از آنهـا برپایـی اردوهای جهـادی در ایـام فراغت تابسـتان
است.
وی افزود :نخسـتین اردوی جهادی بسـیج هنرمندان فارس در تاریخ  6مردادماه به مناسـبت گرامیداشـت پیام
 9بنـدی رهبـر معظـم انقلاب خطاب به گروههـای جهادی اجرا خواهد شـد.
میکائیلـی تصریـح کـرد :دومیـن اردو نیـز در تاریـخ  9شـهریورماه سـال جـاری در ایام گرامیداشـت حضـور رهبر
انقلاب در یاریرسـانی بـه مـردم زلزلهزده شهرسـتان فردوس و تشـکیل اولیـن هسـتههای حرکتهای جهادی
مردمی توسـط ایشـان برپا خواهد شـد.
وی بـا یـادآوری اینکـه اردوهـای مذکـور در سـطح کانونهـای بسـیج هنرمنـدان نواحـی و شـهر شـیراز اجـرا
خواهنـد شـد ،افـزود :در ایـن اردوهـا هنرمنـدان بسـیجی متناسـب بـا توانایـی و هنـر خویـش همـراه بـا سـایر
جهادگـران بـه خدمترسـانی خواهنـد پرداخـت.
رئیـس سـازمان بسـیج هنرمنـدان فارس همچنیـن از فعالیت  30گروه جهادی هنرمندان در سـطح اسـتان خبر
داد و گفـت :ایـن گروههـای جهـادی در سـامانه مربـوط به گروههای جهادی در سـطح اسـتان ثبت شـدهاند که
در طـول سـال به مناسـبتهای مختلف بـه خدمترسـانی میپردازند.
میکائیلـی در پایـان یـادآور شـد :اردوی جهـادی هنرمنـدان بـا همکاری سـازمان بسـیج سـازندگی فـارس ،حوزه
هنـری ،ادارهکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و دیگـر دسـتگاهها اجـرا خواهنـد شـد کـه متولـی اجـرای آنهـا هم
کانونهـای بسـیج هنرمنـدان نواحـی سـپاه در سـطح شهرسـتانها خواهنـد بـود.

موسوی مدیر سازمان تعاون روستایی فارس تاکید کرد:

ضرورت مدرنسازی شیوه بازار در شبکه تعاون روستایی
ایسـنا :مدیر سـازمان تعاون روسـتایی فارس بر ضرورت برندسـازی و مدرن سـازی شـیوه بازار در شـبکه تعاونی
روسـتایی تاکید کرد.
سـید کاظـم موسـوی در دومیـن جلسـه شـورای هماهنگـی سـازمان تعاون روسـتایی اسـتان فـارس بیـان کرد:
نیـاز اسـت در رویکردهـا و نگرشهـای تعاونـی تغییـر ایجـاد کنیـم و از ظرفیـت کامـل شـبکه تعاون روسـتایی در
راسـتای رونـق کشـاورزی اسـتفاده کنیم.
بـه نقـل از تعـاون روسـتایی ،موسـوی بـا اشـاره بـه بهـرهوری در شـبکه تعـاون روسـتایی و عرضـه مسـتقیم
محصـوالت کشـاورزی ،گفـت :بهـرهوری مولفـه ضـروری در فعالیتهـای اقتصـادی و خدماتـی تعاونیهـا
مـی باشـد و تعاونیهـای بهـرهور مـی تواننـد در تنظیـم بـازار محصـوالت کشـاورزی و کاالهـای اساسـی موفـق
عمـل کنند.موسـوی بـا تاکیـد بـر مولد سـازی زیرسـاختها و ظرفیتهـای شـبکه تعاون روسـتایی بـر راهاندازی
باراندازهـای مبـدا محصـوالت کشـاورزی در شهرسـتانها اشـاره کـرد وگفـت :با ایجـاد ایـن بارانـداز و بازارچهها
و احـداث سـردخانه در کنـار ایـن باراندازهـا به دنبـال عرضه مسـتقیم محصوالت کشـاورزان بـه مصرفکنندگان
هستیم .

سالمت
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بهبودیافتگان از کرونا پس از یک سال از بهبودی
چه عالئمی دارند؟

ایسنا :ابتال به ویروس کرونا عالوه بر عوارضی که از خود هنگام ابتال بروز می دهد ،می تواند
عوارضی داشته باشد که پس از گذشت یکسال از بهبودی بروز پیدا کند.
دکتر آندری زونکوف اعالم کرد که عفونت کرونا ممکن اســت عوارضی ایجاد کند که یک
ســال پس از عفونت ظاهر میشــود.این پزشک برای افرادی که تابســتان گذشته به بیماری
کووید ۱۹مبتال شده اند توصیههایی ارائه کرده است.
زوونکوف توضیح داد که امواج کووید ۱۹در روســیه «اثرات واضح» را به شــکل عوارضی
بر جای گذاشــت که میتواند چندین ماه پس از ابتال به این بیماری ظاهر شــود.به گفته وی،
جدیترین عفونتها مربوط به سویه «دلتا» بود که در نیمه دوم سال گذشته غالب بود.
این پزشــک روس میگوید« :سال گذشته متغیر «دلتا» شیوع پیدا کرد که بسیاری را به کام
مرگ کشاند و اثری قوی در قالب عوارض از خود به جای گذاشت که عمدت ًا رگهای خونی در
اندامهای مختلف بدن به ویژه ریهها را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی میافزاید ،ماهیت عوارض ناشــی از ویروس ،حتی آنهایی که پس از یک ســال پس
از بهبودی از بیماری ظاهر میشــوند ،به عوامل زیادی بســتگی دارد و این تا حدودی شبیه به
«التاری» است.
ازوونکوف میگوید :همه چیز به شدت و مدت بیماری بستگی دارد ،برخی به سندرم اختالل
عملکرد چند عضوی مبتال شــدند که همه ارگانها را شامل میشود و برخی دیگر همچنان از
نارســایی ریه رنج میبردند و به عارضهای به نام «قلب ریوی» مبتال شــده اند ،زیرا نارســایی
تنفســی باعث افزایش بار این بیماری بر قلب میشــود و این مســئله به طور کلی شــبیه به
«التاری» است.
این پزشــک به افرادی که به ویروس کرونا مبتال شده اند توصیه میکند که تحت معاینات
پزشکی قرار گیرند .انجام معاینات جامع پزشکی ضروری است و در صورت کشف مشکل توسط
پزشــک باید در دورههای توانبخشی مانند ورزش ،فیزیوتراپی و آبگرم درمان شود .شما باید در
برابر ویروس کرونا دوباره واکسینه شوید.

عینک مطالعه یا نزدیک بینی
برای چه کسانی است؟

تبیان :بدون تردید تکنولوژی زندگی را آســانتر
و خوشایندتر کرده اما اســتفادهی زیاد یا نادرست از
این تکنولوژیها آســیبهایی برای ســامتی دارد.
مثال وقتی با هدست و با صدای بلند موسیقی گوش
میدهید ،آســیبهایی که به گوشتان میرسد بیشتر
از وقتی اســت که در کنســرت و  ...بــا صدای بلند
موسیقی میشنوید.
هدســتهای بلوتوثی این روزهــا خیلی متداول
شدهاند؛ با دســتهای آزاد میتوانید موسیقی گوش
بدهیــد ،تمــاس تلفنی برقــرار کنید و هــر ارتباط
دیجیتالی که نیازمند حرف زدن و گوش دادن است
انجام دهید .امکاناتی که این ابزارهای بیسیم فراهم
میکنند برای خیلی از افراد جذاب است و نمیتوانند
از آنهــا چشمپوشــی کنند؛ هیچ ســیمی مانعتان
نمیشــود و هنگام تمــاس تلفنی مجبور نیســتید
مستقیما از تلفنتان استفاده کنید.
مطالعــات نشــان دادهاند تشعشــعی که هنگام
صحبت بــا تلفن از طریق هدســت بلوتوثی جذب
میکنید ،کمتر از تشعشــعی است که وقتی مستقیما
گوشــی را به گوشــتان میچســبانید جذب سرتان
میشــود .اما این اطالعات تا چه حد درستاند و آیا
به این معناست که هدستهای بلوتوثی بیضررند؟
تمــاس نزدیک و طوالنیمــدت مغز با
تشعشات
سازندهها ادعا میکنند که قدرت تشعشع بلوتوث
خیلی کمتر از حدی اســت که برای سالمت انسان
مضر باشــد .اما معلوم شــده میدانهــای ضعیف
الکترومغناطیسی نیز برای سالمتی مضرند ،خصوصا
اگر مدت طوالنی و به طور پیوسته (خصوصا نزدیک
بــه اندامهای حیاتی مانند مغــز و قلب) در معرض
تشعشع باشــید .تقریبا هیچکس هدست بلوتوثی را
برای این نمیخرد که فقط گاهی یا برای مدت زمان
کوتاهی از آن اســتفاده کند .هدســتهای بلوتوثی
معموال هر روز و گاهی ساعتهای طوالنی استفاده
میشــوند .این مصرف طوالنیمــدت و قرار گرفتن
گیرندههای سیگنال بســیار نزدیک به گوش داخلی
و مغز ،مشکلساز است .صنایع ارتباطات همراه ادعا
میکنند در مقایسه با تشعشــعات تلفنهای همراه،
بــدن فقط بخش بســیار کوچکی از تشعشــع را از
هدســتهای بلوتوثی جذب میکند .اما واقعیت این
است که هدستهای بلوتوثی به این دلیل که تقریبا
داخل سر قرار میگیرند میتوانند به میزان یکسوم
یا حتی یکدوم آســیبهای تلفنهــای همراه را به
ســر برسانند .پس هدســت بلوتوثی آنطور که ادعا
میکنند بیضرر نیست.
عــاوه بر آســیبهایی که گفته شــد ،برخی از
دانشــمندان عقیــده دارند عــوارض هندزفریهای
بلوتوثی ممکن اســت خطرناکتر باشــند .مثال چند
مطالعــهی کوچک نشــان دادهاند زیــاد در معرض
تشعشات الکترومغناطیسی بودن میتواند سبب خیلی
از اختالالت نورولوژیکی و آسیب  DNAنیز بشود.
اما از آنجایی که این مسئله هنوز مورد مطالعه است،
به اطالعات بیشتر در مقیاسهای بزرگتر نیاز است

آسیبهای استفاده زیاد و طوالنیمدت از
هدفون و هندزفری

تا بتوان این یافتهها را تائید کرد.
آیــا هدفــون و هندزفری به ســامت
گوشها آسیب میزنند؟
بــدون تردید تکنولــوژی زندگی را آســانتر و
خوشــایندتر کرده اما اســتفادهی زیاد یا نادرست از
این تکنولوژیها آســیبهایی برای ســامتی دارد.
مثال وقتی با هدست و با صدای بلند موسیقی گوش
میدهید ،آســیبهایی که به گوشتان میرسد بیشتر
از وقتی اســت که در کنســرت و  ...بــا صدای بلند
موسیقی میشنوید.
صدا بهواسطهی استخوانهای شنوایی به پردهی
گوش و ســپس به گوش داخلی میرســد .ســپس
ارتعاش در حلزونی گوش منتشــر میشــود که ُپر از
مایع بوده و موهای ریز زیادی دارد .وقتی ارتعاش به
حلزونی گوش میرسد ،این مایع نیز مرتعش شده و
موها به حرکت درمیآیند .هر چه صدا بلندتر باشــد،
ارتعاش مایع و موها شدیدتر خواهد بود.
مدام و پیوســته در معرض صدای بلند موسیقی
بودن باعث میشود سلولهای مویی داخل حلزونی
گوش ،حساســیت خود را نســبت به ارتعاشات صدا
از دســت بدهند .گاهی صدای بلند باعث میشــود
ســلولهای مویی خم و تا شــده و ناشنوایی موقتی
روی بدهــد .وقتی صدا خیلی بلنــد و طوالنیمدت

است ،سلولهای شنوایی گوش آسیب میبینند.
ضمنــا هدفون و هندزفــری میتواند جرم گوش
را به ســمت داخلتر کانال گوش ُهل بدهد و باعث
عفونت شود .همانطور که گفتیم صدای بلند موسیقی
که از طریق هدفون به گوشــتان میرســد میتواند
به سلولهای داخل گوش آســیب بزند .بزرگترین
مسئله این است که این ســلولها توانایی بازسازی
ندارند .یعنی اگر آســیب ببینند ،امکان جبران آسیب
وجود ندارد و ممکن اســت منجر به ناشنوایی دائمی
شود.
آیا استفاده از هدست میتواند میتواند
باعث وزوز گوش شود؟
هدفون و هندزفری غیرمســتقیما میتوانند سبب
وزوز گوش شــوند .اگر با صدای بلند و طوالنیمدت
از هدســت اســتفاده کنید ممکن است دچار کاهش
شــنوایی شــوید .از آنجایی که وزوز گوش میتواند
نتیجهی غیرمســتقیم آسیبی باشد که صدای بلند به
گوشــتان وارد میکند پس این هم دلیلی دیگر برای
اینکه صدا را بلند نکنید.
اگر ســاعتهای طوالنی از هدفون و هندزفری
استفاده کنید ممکن است دچار عوارض زیر شوید:
 .سرگیجه
 .از دست دادن شنوایی

 .عفونت گوش
 .جرم گوش
 .گوش درد
 .کم شنوایی ناشی از سر و صدا
 .وزوز گوش
 .اختالل عدم تحمل صدا (هایپراکوزیس)
چند توصیه برای کاهش عوارض
 .در صورت امکان هنگام صحبت کردن با تلفن از
اسپیکر گوشی استفاده کنید که بیضررتر از بلوتوث
یا هدست سیمدار است.
 .به گوشهایتان اســتراحت بدهید .گوش دادن
به صدای بلند با هدســت در طوالنیمدت میتواند
آسیبهای جبرانناپذیری به گوشها بزند .بنابراین
همیشــه توصیه میشــود به گوشهایتان استراحت
بدهید و ســاعتهای طوالنی از هدســت اســتفاده
نکنید .ســعی کنید هر نیم ساعت  ۵دقیقه یا هر یک
ساعت  ۱۰دقیقه به گوشها استراحت بدهید.
 .صــدای هدفــون و هندزفری را تــا حد امکان
کاهش دهید.
 .بــه منظور ســامت گوشها و پیشــگیری از
عفونت گوش از هندزفری دیگران بهصورت اشتراکی
استفاده نکنید و حداقل هفتهای یک بار آن را با الکل
ضدعفونی کنید.

باشگاه خبرنگاران :وعده صبحانه یکی از مهمترین
وعده های غذایی اســت که در مردان اگر با مصرف
گوجه فرنگی همراه باشــد ،می تواند برای پروستات
آن ها مفید باشد.
دکتر نوریا دیانووا ،متخصص تغذیه روسی ،بهترین
مواد مغذی را که مفیدترین صبحانه برای سالمتی را
تشکیل میدهند ،معرفی کرد.
این کارشــناس روس به این نکته اشاره کرد که
صبحانه مهمترین وعده غذایی اســت؛ بنابراین باید
حاوی تمام مواد مغذی اصلی  -پروتئین ها ،چربی ها،
کربوهیدراتها و فیبرهای غذایی باشد.
او گفت :اگر تخم مرغ را بــه عنوان پایه انتخاب
کنیم ،بهترین پروتئین حیوانی ،آســان هضم و ارزان
در مقایســه با گوشــت ،محصوالت لبنی یا غذاهای
دریایی هستند .یک زن میتواند صبح یک تخم مرغ
بخــورد و یک مرد نیز میتواند دو تخم مرغ همراه با
نان قهوهای و نه ســفید مصرف کنــد .صبحانه باید
حاوی فیبر باشــد؛ بنابراین باید ســبزیجات مختلفی

مفیدترین صبحانه برای آقایان

ماننــد گوجه فرنگی ،کاهو و  ...را به تخم مرغ اضافه
کنیم ،سپس یک صبحانه ایده آل به دست میآوریم
کــه میتــوان آن را چندین بار در طــول هفته میل
کرد.
دیانووا گفت :بهترین صبحانه برای مردان شامل
یک املت با گوجه فرنگی خرد شــده اســت؛ زیرا به
لطف لیکوپن موجود در گوجــه فرنگی ،تاثیر مثبتی
بر پروستات دارد و تحرک اسپرم را بهبود میبخشد.
این متخصص خاطرنشــان کرد کــه گزینه دوم
برای صبحانه ،فرنی بلغور جوی دوسر است که مواد
دیگــری را به آن اضافه میکنیم تا برای ســامتی
مفیدتر شود.
او گفــت :مصرف جو  -کربوهیدرات به این معنی
اســت که صبحانه فاقد پروتئین ،چربی و فیبر رژیمی
است؛ بنابراین فکر میکنم بهترین چیزی که میتوان
به فرنی جو دوســر اضافه کرد میوههایی مانند موز،
سیب و پرتقال است .باید مواد حاوی پروتئین و چربی
را هم به وعده صبحانه خود اضافه کنید.

ایســنا :اکثر افراد باالی  ۴۰سال به طور مرتب به
منظور معاینه چشم به اپتومتریست مراجعه می کنند،
بســیاری از آنان آگاه نیستند که چشمهای ما به چه
میزان میتواننــد بازگو کننده وضعیت ســامت ما
باشند.
در واقع ،چشــمها ممکن اســت یکــی از اولین
اعضای بدن باشــد که نشــانههای فشار خون باال را
نشان میدهد و اغلب عالئم این بیماری پیش از آنکه
افراد از باال بودن فشــار خون خود مطلع شــوند ،در
چشمها ظاهر میشود.
حدود  ۱.۳میلیارد نفر در سراســر جهان به عارضه
فشار خون باال مبتال هستند اما فقط نیمی از این افراد
از ابتالی خود آگاه هســتند یا بیماریشان تشخیص
داده شده است .بسیاری از افراد ممکن است از ابتالی
خود به فشار خون باال آگاه نباشند زیرا با عالئم هشدار
دهنده کمی همراه است به همین دلیل است که اغلب
به آن «قاتل خاموش» می گویند.
فشــار خون باال عارضهای نیســت کــه به طور
ناگهانی ایجاد شود و اغلب نتیجه چندین سال سبک
زندگی ناســالم با رژیم غذایی نامناسب ،عدم فعالیت
بدنی ،اســتعمال ســیگار و مصرف مواد الکلی است.
ســابقه خانوادگی در کنار سایر شرایط مانند دیابت و
بیماری کلیوی نیز از عوامل خطرزا هستند.
در صــورت عدم درمان ،عارضه فشــار خون باال
می تواند خطر ابتال بــه بیماری قلبی (از جمله حمله
قلبی و نارســایی قلبی) ،سکته مغزی ،بیماری کلیوی

تشخیص «قاتل خاموش»
با معاینه چشمها

هنگام معاینه داخل چشــم با یک المپ شکافی
(میکروســکوپ تخصصی مورد اســتفاده در معاینه
چشم) یا گرفتن عکس شبکیه ،بسیاری از قسمتهای
مختلف چشــم از جمله رگهای خونی کوچک دیده
میشوند .این رگهای خونی کوچک به تغییرات فشار
خون بسیار حساس هســتند و ممکن است در نتیجه
فشار خون باال آسیب ببینند که ممکن است منجر به
تاری دید شود .همچنین فشار خون باال ممکن است
باعث انباشــت مایع در زیر شــبکیه چشم شود و بر
سالمت چشم نیز تاثیر بگذارد.
در حین معاینه چشــم ،اپتومتریست ممکن است
بتواند قطر رگهــای خونی را انــدازهگیری کند تا
مشخص شــود که آیا فرد احتماال به فشار خون باال
مبتالست یا خیر.
جریان خونی چشــم بسیار شــبیه به جریان خون
مغز اســت زیرا چشم ها از بافت مغز رشد می کنند از
این رو اغلب بــه آنها «پنجره ای به مغز» می گویند.
همچنین به همین دلیل است که تغییرات در رگ های
خونی چشــم می تواند به عنوان یک عالمت هشدار
اولیه برای آنچه که احتماال در مغز و ســایر نقاط بدن
اتفاق می افتد ،استفاده شود .اما از آنجاییکه تغییرات
در رگهای خونی چشم میتواند ناشی از بیماریهای
دیگر باشــد که روی چشــمها تاثیر میگذارد (مانند
دیابت) ،هرگونه تشخیص توســط اپتومتریست باید
توسط پزشــک عمومی یا دستگاه فشار خون خانگی
تایید شود.

و همچنین بروز مشکالت چشمی را افزایش دهد .به
همین دلیل است که تشخیص زودهنگام فشار خون
باال حائز اهمیت است و معاینه منظم چشم می تواند
یکی از راه های انجام این کار باشد.
تغییرات فشار خون

روشهای مختلفی برای تشخیص فشار خون باال
وجود دارد .می توان با مراجعه به پزشک یا استفاده از
دســتگاههای فشارسنج خانگی وضعیت فشار خون را
کنترل کرد .همچنین اپتومتریســت ممکن است قادر
به تشخیص عالئم فشار خون باال باشد.

طراح :میترا چراغ پور

بیتوته :همه ما از یک ســنی به بعد
در خواندن و دیدن متن و اشیا نزدیک
خود دچار مشکل و تاری دید میشویم
و تقریبا در طــول زندگی و بعد از 40
ســالگی همه این موضــوع را تجربه
خواهیــم کرد .این تــاری دید در دید
نزدیک دقیقا همان پیر چشمی است.
اوایل شاید کتاب را کمی از چشم ها
دور میکنیــم تا بهتر ببینیم و یا فونت
گوشــی خود را در حالت درشــت قرار
می دهیم تا این مشــکل را پوشش دهیم ولی در نهایت مجبور هستیم به یک متخصص چشم
یا اپتومتریست مراجعه کنیم .متخصص با معاینه چشم ما برای بهبود دید نزدیک عینک تجویز
می کنــد که به آن عینک نزدیک بینی گفته میشــود و بعد از اســتفاده از عینک دیگر راحت
میتوانیم دید نزدیک خوبی داشــته باشیم .پیرچشــمی برای همه افراد اتفاق میافتند و ممکن
کمی بازه ســنی باالتر یا پایین تر از  40اتفاق بیوفتد ولــی در هر صورت همه افراد باالی 40
به آن دچار خواهند شــد .همانطور که گفتیم برای تشخیص پیرچشمی و تعیین نمره چشم خود
میتوانید به چشم پزشک یا اپتومتریست مراجعه کنید .عینک وحدت تمام خدمات مربوط به پیر
چشــمی را به شما ارائه می دهد .شما می توانید در مجموعه وحدت زیر نظر اپتومتریست معاینه
و تعیین نمره بشوید و از خدمات مشاوره رایگان انتخاب بهترین عینک و عدسی استفاده کنید.
راه حل درمان پیرچشمی چیست؟
بهترین راه درمان پیر چشــمی استفاده ازعینک اســت .به عینک هایی که برای پیرچشمی
استفاده میشود به اصطالح عینک مطالعه و یا عینک نیمه گفته میشود.
با مراجعه به متخصص و تعیین نمره چشــم شما و دریافت نسخه میتوانید به عینک سازی
مراجعه کنید و عینک مطالعه مناسب خود را تهیه کنید.
عینک مطالعه
عینک مطالعه بصورت آماده در داروخانه ها و فروشگاهها موجود هست و می توانید خریداری
کنید .در عینک های مطالعه آماده نمره هر دو عدسی یکسان است و ممکن است این نیاز شما
را اگر چشمتان داری آستیگمات یا نمره متفاوت باشد و عینک مطالعه آماده نمی تواند پاسخگوی
نیاز شما باشد .همچنین از نظر کیفیتی عینک های مطالعه آماده برای استفاده چند ساعته در روز
مناسب نیستند و معموال برای مواقع اضطراری و زمان های کوتاه مناسب هستند.
بهترین کار خرید یک فریم مناسب و متناسب با صورت تان است و سفارش عدسی براساس
نسخه چشمی که دکتر برایتان تجویز کرده است.
عینک های مطالعه معموال باریک تر از عینک های دیگر هســتند و برای دید دور مناســب
نیســتند .باریکی آن به آن دلیل اســت که از باالی عینک بتوان دید دور را داشــت و وقتی به
پایین نگاه می کنید بتوان با کمک عینک دید نزدیک خوبی داشــت .به همین دلیل است که به
عینک های مطالعه عینک نیمه هم گفته میشود.
البته هیچ اصراری به باریک بودن عینک مطالعه نیســت و می توانید با ســلیقه خود عینک
راحتی برای خود انتخاب کنید.
حاال ســوال پیش می آید که اگر یک نفر هم دید دور و هم دید نزدیک مشکل داشته باید از
چه نوع عینکی استفاده کند؟
معموال افرادی که دید دور را مشکل دارند از عینک دور بینی استفاده میکنند و زمانی که به
 40سالگی میرسند کم کم نیاز استفاده از یک عینک نزدیک را احساس می کنند .در این مواقع
باید به چشم پزشک مراجعه کنند  .نمره دید دور و نزدیک خود را توسط متخصص تعیین کنند.
در اینجا چند را گزینه برای استفاده وجود دارد.
استفاده از دو عینک
اولین راهی که به نظر می رســد اینســت که فرد برای دید دور خود یک عینک و برای دید
نزدیک یک عینک دیگر اســتفاده کند .این کار ساده ترین گزینه پیش رو هست که محاسن و
معایب خودش را دارد.گاهی ممکن است یک عینک را جا بگذارید و فراموش کنید و موقع نیاز به
مشکل برخورد کنید .و حمل دو عینک هم زمان کمی سخت باشد و در بسیاری مواقع تعویص
عینک ها چالش برانگیز باشد ولی بطور کلی عده زیادی هستند که از دو عینک استفاده میکنند.
عینک تدریجی
معموال زمانی که افراد دچار پیر چشــمی میشوند و از قبل نیز در دید دور مشکل داشته اند،
دچار چالش اســتفاده از دو عینک همزمان میشوند که مشکالتی را برایشان ایجاد میکند .در
اینجا پیشنهاد پزشکان و اپتومتریست ها استفاده از عینک تدریجی است .چرا از عدسی تدریجی
استفاده کنیم؟
خاصیت عدسی تدریجی اینست که بی نهایت کانون دارد و از قسمت باالی عدسی دید دور
در وسط عدسی دید میانی و در قسمت پایین عدسی دید نزدیک را به ما می دهد.
نکته مهم درباره عدسی تدریجی اینست که عدسی میبایست با توجه به نمره هر شخص و
اندازه گیری هایی که صورت میگیرد ،برای هر شخص ساخته میشود .در واقع عدسی تدریجی
برای هر شخص منحصر به فرد است .البته برند و درجه کیفیت در عدسی های تدریجی به دلیل
کریدور دیدی که به افراد می دهد بسیار اهمیت دارد.
عدسی نزدیک بینی
چطور باید بهترین عدســی نزدیک بینی را انتخاب کنیم؟ به غیر از استفاده که عینک برای
اشــخاص دارد ،زیبایی نیز در عینک مهم اســت .انتخاب یک فریم درست و زیبا می تواند ما را
زیباتر نشــان دهد .همچنین انتخاب عدسی هم باید درست باشد تا چشم بهترین حالت را پشت
عدســی داشته باشد .کسانی که از عینک نزدیک بین اســتفاده کرده اند حتما با بزرگ تر نشان
داده شدن چشم از پشت عدسی چالش داشته اند .اما چطور چشم پشت عدسی درشت نشود؟
باید این توضیح را بدهیم که چون برای عینک مطالعه عدســی محدب میشــود ،در مرکز
عدســی عدسی ضخیم و در اطراف نازک تر می شود .این به این دلیل است که حالت ذره بینی
عمل کند و نوشــته ها و اشیای نزدیک را بزرگ تر نشــان دهد .به همین دلیل در اینجا توصیه
ما برای عدســی های نزدیک بین ،استفاده از عدسی فشرده یا نیمه فشرده است که از پشت آن
چشم طبیعی تر جلوه کند .نکته دیگر اینکه عدسی با ضریب فشردگی باالتر می تواند میدان دید
را نیز وسیع تر کند که تجربه بهتری برای دید افراد است.
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

کاریکلماتورهای غمین
 - ۶۱اگر چه سگ مافوق گربه است اما موش از
گربه بیشتر حساب می برد!
 - ۶۲جوجه تیغی آرزوی نوازش شدن را با خود
به گور می برد!
 - ۶۳ندانستم عزرائیل سالمم را پاسخ داد یا نه!
 - ۶۴جسدی به جرم فراری دادن روح خود به
حبس ابد در گور محکوم شد!
 - ۶۵حشره در تار عنکبوت روز خود را تار
می دید!
 - ۶۶غروب برای روز غروب است و برای شب
طلوع!
 - ۶۷گل از خشکسالی اشک ماتم و از ترسالی
اشک شوق می ریزد!
 - ۶۸سفید شدن موی سر می گوید :باالتر از
سیاهی هم رنگی است!
وراج پرحرف ،سکوت پدیده
 - ۶۹در دنیای
ِ
غریبی است!
 - ۷۰دنیا بی آنکه قدمی بردارد به آخر می رسد!
 - ۷۱آدم تهیدست قدرت خرید احترام ندارد!
 - ۷۲آخرین اسباب کشی بردن روح از اتاق
جسم است!
 - ۷۳سگ ولگرد ،گربه را از ولگردی منع می کرد!
 - ۷۴دهقان غمزده در خشکسالی با اشک،
کشتزار را آبیاری می کرد!
 - ۷۵عصا چشم یدکی شخص نابینا است!
 - ۷۶تولد و مرگ ورودی و خروجی زندگی اند!
 - ۷۷خیلی از سخنها باید دلنشینی را از چاقو
بیاموزند!
 - ۷۸چوپان رشد منفی گله را در کاسه ای دید
که دست سگ و گرگ در آن بود!
 - ۷۹هدف از آفرینش سکوت پیشگیری از
فرسایش آرواره هاست!
 - ۸۰پرنده ای که اضافه وزن داشت برای
کاهش وزن پیاده روی می کرد!

باشگاه خبرنگاران :ممکن است بین خواهر و برادرها
دعوا وجود داشته باشد اما شاید ندانید که  چه زمانی
باید از آن دوری کنید .برخی والدین تصور میکنند باید
با کارآگاهی دعوا را مدیریت و با نصیحت حل و فصل
کنند یا به صورت گاز انبری یکی از طرفین یا دو طرف
را تنبیه کرده تا درس عبرتی برای آنها شود که دیگر با
هم دعوا نکنند .اما اینها راه حل مناسبی نیستند.
در این مطلب چند راهکار کاربردی را به شما میگوییم.
با یکدیگر مقایسه نکنید :اگر فرزندان خود را با
شعار «برادرت خیلی آرامتر این کار را انجام می دهد»
با یکدیگر مقایسه کنید ،در اصل به رقابت و اختالف
دامن می زنید.
هیچ طرفی نگیرید :وظیفه شما این نیست که
طرفداری کنید .به خصوص اگر همیشه از همان
کودک (معمو ً
ال کوچک تر) محافظت میکنید ،به
درستی احساس می کند که با دیگری ناعادالنه رفتار
شده است.
حل تعارضات :سعی نکنید مقصر را بازسازی کنید .در
عوض ،باید به نزاعکنندگان نشان دهید که آنها را جدی
میگیرید .تهدید و مجازات بی فایده است.
درگیر نشوید :بهتر است والدین فقط زمانی مداخله
کنند که فرزندان  همه چیز را گفته باشند.
جدایی فیزیکی :خواهر و برادرهایی که با هم خوب
نیستند نباید در یک اتاق مشترک باشند .اگر فضای
کافی وجود نداشته باشد ،پارتیشن ها کمک خواهند کرد.
اسباببازیها را جدا نگهداری کنید :اگر در
مورد اسباببازیهای خاصی اختالف وجود دارد ،آنها
را جدا نگه دارید تا مشخص شود مثال این ماشین متعلق
به یک نفر است و این بیل مکانیکی متعلق به دیگری.
مراقب نیازهای هر کودک باشید :فرزندان شما
باید احساس کنند که شما همه آنها را به یک اندازه
دوست دارید و برای آنها ارزش قائل هستید .به این
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ترتیب آنها فکر نمیکنند که برای جلب توجه و محبت
شما باید با یکدیگر رقابت کنند.
الگوی فرزندتان باشید :زمانی که شما بدون دعوا

مدیریت کنند ،باید این رفتار را در شما هم ببینند .اگر در
بعضی مواقع از کلمه «متاسفم» استفاده کنید ،آنها نیز
عذرخواهی کردن از دیگران را میآموزند.

اختالفات را حل میکنید ،کودکان متوجه این رفتار شما
میشوند و الگوبرداری میکنند .اگر دوست دارید که
کودکانتان با آرامش و احترام ،مسائل به وجود آمده را

پاک کردن چسب از روی لباس
بیتوته :چسب یکی از وسایل ضروری در هر خانهای است که از آن برای
چسباندن مواد به هم یا چسباندن تکههای شکسته استفاده میشود .همان گونه
که چسب فواید بسیاری دارد ،امکان دارد آسیبهایی نیز به وجود بیاورد؛ مثل
وقتی که چسب روی لباس یا وسایل خانه میریزد! ریختن چسب روی لباس
میتواند نگران کننده باشد البته نه وقتی که شیوه پاک کردن آن را بلد باشید.
پاک کردن چسب ناخن
برای پاک کردن چسب ناخن پارچهای نخی را به استون آغشته کنید آنگاه آن
را روی قسمتی از پارچه که دیده نمیشود امتحان کنید تا اطمینان پیدا کنید
که استون به پارچه آسیب نمیرساند و رنگ آن را تغییر نمیدهد.
برای پاک کردن قطره چسب آن را از بیرون به طرف داخل تمیز کنید .این گونه
که از قسمت بیرونی چسب با اسفنج روی قطره بهصورت ضربهای بزنید و در
آخر بگذارید تا اسفنج به مدت یک یا دو دقیقه روی قطره بماند.
با استفاده از جسمی کند یا قسمت پشت چاقو سعی کنید تکههای شل شده
و سست چسب را بکنید .امکان دارد این مرحله احتیاج به تکرار داشته باشد.
بعد از کنده شدن چسب با توجه به راهنمای شستشوی پارچه ،آن را بشویید.
پیش از قرار دادن پارچه در خشککن مجددا پارچه را بررسی کنید تا اطمینان
پیدا کنید چسبی روی لباس باقی نمانده است .چنانچه قدری چسب روی لباس
باقی مانده باشد ،باید پاک شود؛ چون دمای خشککن سبب سفت شدن و
چسبیدن چسب شده و کندن آن را تقریب ًا ناممکن میکند.
پاک کردن لکه چسب تجاری
صبر کنید تا چسب خشک شود .پیش از اقدام به برداشتن چسب ،بگذارید روی

پارچه یا فرش خشک شود .تالش نکنید آن را پاک کنید .پاک کردن چسب
مرطوب تنها سبب چسباندن عمیق الیاف می شود.
چسب اضافی را پاک کنید .با استفاده از لبه چاقویی که تیز نیست یا سوهان
پالستیکی ،لکههای اضافی چسب را بردارید .آنگاه بگذارید آن مکان خشک
شود.
منطقه صدمه دیده را فریز کنید .پارچه را به مدت یک ساعت در فریزر بگذارید.
زمانی که چسب جامد منجمد شد ،اغلب میتوانید قسمت عمده آن را از روی
پارچه بشکنید .در صورت باقی ماندن لکه ،محل را با حالل یا پاک کننده
لکه ،تمیز کنید.
چسب حرارتی
چسب تفنگی و چسب حرارتی بهترین دوست سازندگان کاردستی و صنایع
دستی است .ولی اگر این چسب به لباس ریخت و اگر کمی زمان دارید ،پارچه
آغشته به چسب را یک شب در فریزر قرار دهید .این کار باعث میشود چسب
حرارتی به اندازه کافی شکننده شود و بتوانید با یک ابزار لبه ُکند یا ناخن
انگشت خود ،آن برطرف کنید .از پاک کننده تجاری میتوان برای برطرف
کردن باقی مانده لکه استفاده کرد و سپس لباس را به صورت معمولی شست.
اگر زمان کمتری دارید میتوانید از استون برای از بین بردن چسب استفاده
کنید .یک پنبه را به استون آغشته کنید .از بیرون لکه چسب به سمت داخل،
پنبه را حرکت دهید .همین طور ادامه دهید که چسب از لباس شما به پنبه
بچسبد .زمان انتقال چسب ،از یک پنبه تمیز استفاده کنید و تا هنگامی که همه
آثار چسب از بین نرفته ،به کار خود ادامه دهید.

مثل همیشه آبکشی کرده و بشویید.
پاک کردن چسب الستیک
با استفاده از قسمت پشت چاقو که کند است تا جایی که امکان دارد چسب
را از روی پارچه جدا کنید .چسب را روی پارچه نمالید چون سبب پخش
شدن چسب میشود .قسمت چسبی را با لکه بر پاک کنید آنگاه آن را با
بیشترین دمایی که طبق راهنمای پارچه امکان پذیر است بشویید یا پارچه را
خشکشویی کنید.
پاک کردن چسب سفید از روی پارچه
با استفاده از پشت چاقو یا لبه پالستیکی جسمی دیگر که کند است تا جایی
که میتوانید چسب را پاک کنید.
توجه داشته باشید که زمان پاک کردن چسب نباید تیغه را روی آن بمالید چون
ﺟﺪول 401-2667
سبب پخش شدن چسب و نفوذ آن به داخل الیاف میشود .با گرفتن پارچه زیر
آب سرد ،چسب را پاک کنید و آنگاه بهخوبی بشویید.

چسب قطرهای
چسب قطرهای شبیه چسب ناخن است و دستورالعملهای لکهبرداری آنها
شبیه است .از آنجا که این شیوه شامل استون است ،دقت کنید که بعضی
از پارچههای ساخته شده از پارچههای استات ،تری استات یا موداکریلیک
میتوانند در پاک کننده الک ناخن (استون) حل شوند و بافت نازکتری ایجاد
کنند .حتی چنانچه لباس تنها مخلوط استات باشد ،یک سوراخ ایجاد میشود و
قابل ترمیم نیست .برای از بین بردن لکههای هر یک از این پارچهها می توانید
با یک خشکشویی حرفهای نیز مشورت کنید.
پاک کردن لکه چسب مایع
اگر چسب خشک است ،از چاقویی که تیز نباشد یا لبه کارت اعتباری پالستیکی
برای از بین بردن چسب خشک شده استفاده کنید و سپس مراحل حذف چسب
2
مرطوب را دنبال کنید.
ابتدا آب سرد را از پشت پارچه روی آن بریزید تا چسب خارج شود .پارچه را
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چکیده
اهمیــت موضوعی مقالهی تطبیقی دو رمان ســوربز و مــردگان جزیره
موریس ،یافتن نقاط اشــتراک ،افتراق و تشــابهات از نظر فضا ،ســاختار و
شخصیتهاست.
رئوس اصلی این رساله ،مطالعهی تطبیقی این دو رمان با کارکرد عناصر
ســاختاری رمان تاریخی اســت .محوریت دو رمان با دو دیکتاتوراست اما
با شــرایط زیســتی متفاوت و دو فرهنگ دور از هم .ایــن تطبیق با رعایت
عناصر داستانی با شیوهی روایت غیرخطی ،روایی داشته و فاقد قهرمانند؛ اما
شخصیتهایش اصلی و مهم هستند .از میان روشها ،تحقیق کتابخانهای با
تحلیل ساختار و محتوا و بهرهگیری از کتب مرتبط با این پژوهش بودهاست.
هر دو رمان ،نشانههای ســاختاری و فرم روایتی دارند و در حوزهی خود
رمان دارای مختصات و شیوهی نگارشی و مضمونی رمان تاریخی هستند.
علی رغم مکان رخدادهای بســیار دور از هــم؛ محتوا و مضامین آن دو،
رویدادهای دو رمان را به هم نزدیک میکند.
نکاتی همچون شخصیت پردازی و تعالی و افول شخصیتها ،از پیوندهای
محتوایی این دو اثر است.
واژگان کلیدی :ســوربز ،مــردگان جزیره موریس ،رمــان تاریخی،
رضا شاه ،تروخیو ،اورانیا
بیان مسأله
تطبیق دو رمان تاریخی «ســوربز» و «مردگان جزیره موریس» موضوع
این پژوهش اســت .این دو رمان دارای مشــترکات قابل توجهی هستند ،با
پیوســتگی ساختاری و محتوایی بین دو رمان میتوان از درونمایهی آن دو،
مناسباتی در کالبد رمان تاریخی و عناصر کاربردی آن استخراج نمود.
«سوربز» از ماریو بارگاس یوسا در سال  ۲۰۰۰میالدی و «مردگان جزیره
موریس» از فرهاد کشوری در سال  ۱۳۹۱هجری شمسی منتشر گردیدهاند.
داستان رمان «مردگان جزیرهی موریس» روایت حضور رضا شاه تبعیدی
در جزیرهی موریس اســت که با واســطهای به نام ایــزدی با مردگانی که
توسط او ترور شدهاند در محوطهی کاخی پر از درختان اکالیپتوس به مکالمه
میپردازند.
داستان سوربز در جمهوری دومینیکن رخ میدهد و ترور و مرگ دیکتاتور
این کشور به نام «رافائل تروخیو» را در دو برههی تاریخی نقل میکند .ابتدا
در ماه می  ۱۹۶۱میالدی و سی سال بعد در  ۱۹۹۶میالدی .فالکت جمهوری
دومینیکن تحت دیکتاتوری تروخیو در سالهای دههی  ۵۰میالدی و اثرات
آن در جزیره و ساکنانش در سه خط داستانی روایت شدهاست.
“خورخه ماریو پدرو بارگاس یوســا” نویســندهی اهل پــرو متولد ۱۹۳۶
میالدی از مهمترین نویســندگان آمریکای التیــن و برندهی جایزهی نوبل
 ۲۰۱۰میالدی ادبیات اســت .از مهمترین رمانهای او میتوان به “ گفتگو
در کاتدرال”“ ،جنگ آخر زمان” و “دختری از پرو” اشــاره کرد .هر دو رمان،
رمانهای تاریخی هســتند که به برههای خــاص از تاریخ حیات اجتماعی-
سیاسی دو کشور پرداختهاند .رمان واژهای فرانسوی است به معنای داستانی
که به نثر نوشته شود و شامل اتفاقات و حوادثی ناشی از تخیل نویسنده باشد
و اقسامیدارد که یکی از آنها رمان تاریخی است.
اهمیت و ضرورت تحقیق
رمان در ثبت تاریخ یک کشور از مجرای زندگی واقعی افراد و استفاده از
نیروی تخیل میتواند واقعیــات مهمتری را که تاریخ محض آنها را مغفول
میگذارد ،منعکس ســازد .با درک دورههای حساس تاریخی از مسیر رمان
میتوان به درک عمیقتری از هستیهای مختلف رسید.
شــناخت و معرفی این دو اثر به عنوان الگوهای موفقی از رمان تاریخی
دو کشور میتوانند واقعیات اجتماعی ،تاریخی و سیاسی را بازتاب دهد .نشان
دادن تشابهات و افتراقات دو سیستم دیکتاتوری و سیاستهای آنها اهمیت
و ضرورت شناخت رمان تاریخی را یادآور میشود.
کاربردهــای متصور از تحقیق و مراجع اســتفاده کننــده از نتیجهی این
پژوهش میتواند در حوزهیادبیات داســتانی در پژوهشگاهها و فرهنگستان
ادبیات فارســی که در خصوص ادبیات داســتانی معاصر به طور مســتقل
پژوهــش میکنند ،مفید باشــد .به عالوه با توجه بهاینکه بر اســاس رمان
ســوربز فیلمیساخته شــده ( ۲۰۰۸میالدی) این فرآیند کمک میکند تا در
مراکز دانشــگاهی هنر با گرایش سینما ،تطبیق داستان به فیلمنامه نیز مورد
توجه قرار گیرد.
تعریف رمان تاریخی
گئورک لوکاچ (۱۹۷۱_۱۸۸۵میالدی) در تعریف رمان تاریخی مینویسد:
رمان تاریخی در آغاز قرن نوزدهم حول و حوش دورهی فروپاشــی ناپلئون
ظهور پیدا کرد (ویورلی  Warerlyاســکات  Scoottدر  ۱۸۱۴میالدی
منتشر شد ،).البته رمانهائی با مضامین تاریخی را در قرن هفدهم و هجدهم
نیز میتوان یافت ،و اگر مایل باشیم ،پرداخت قرون وسطایی به تاریخ عتیق
و اســاطیر را هم میتوانیم پیشگامان رمان تاریخی بدانیم و به واقع حتی تا
چین و هند عقب برویم.
رمان تاریخی چگونه رمانی باید باشــد تا بتوان بدان صفت
تاریخی را اطالق کرد؟
رمــان تاریخی به معنای دقیق واژه بهاین معناســت کــه صرفا بگوئیم
اتفاقات مربوط به رمان ،در گذشــته پدیدار میشــوند ،شخصیتهای اصلی
غیرواقعی هســتند و با این حال ،چهرههای تاریخی و حوادث واقعی عنصر
ثانوی داستان را شکل میبخشند.
رمان تاریخی چیست؟
رمان تاریخی رمانی اســت که به نوسازی شــخصیت ،سلسله حوادث،
نهضــت ،روح و یا حال و هــوای یکی از اعصار گذشــته میپردازد و برای
خلــق دوبارهی آنها ،دســت به تحقیقی جدی و وســیع در وقایع و حقایق
دوران گذشــته میزند .رمان تاریخی از اشخاص غیر تاریخی ،یعنی داستانی
نیز اســتفاده میکند .در واقع رمان تاریخی ،رمان طویلی است که حوادث و
تحــوالت تاریخی را به نحوی که در دید و زندگی شــخصیتهای تاریخی
منعکس میشود ،به تصویر میکشد.
رمــان باید دارای چه خصوصیاتی باشــد تــا بتوان صفت
تاریخی را برای آن به کار برد؟
رمــان تاریخی به معنای دقیق واژه بهاین معناســت کــه صرفا بگوئیم
اتفاقات مربوط به رمان ،در گذشــته پدیدار میشــوند .شخصیتهای اصلی
ممکن اســت غیر واقعی باشــند ،با این حال چهرههای تاریخی و حوادث
واقعی عنصر ثانوی داستان را شکل میبخشد.
رمان تاریخی رمانی اســت که میخواهد مســیر گذشــتهی زندگی را
بازسازی کند و زندگی را همچون گذشته در زمانهای بسیار دور به گونهای
ارائه دهد که حس خاص ماندگاری و عظمت در ما بیدار شود.
رمانهای تاریخی را میتوان بر طبق نوع اســتفادهای که نویســنده از
تاریخ میکند به رمانس ســنتی و مرســوم و رمان شــخصیت تقسیم کرد.
رمانس سنتی ،از تاریخ به عنوان زمینهای برای حوادث مهیج و یا ماجراهای
عاشــقانه اســتفاده میکند ،حال آنکه هدف رمان شخصیت (مثل رمان داغ
ننگهاوئورن) ،بیشــتر ارائه و نمایش اشــخاص اســت تا مکان و زمان و
دورهی تاریخــی .در واقع دورهی تاریخی برای این نوع رمانها ،در مرتبهی
دوم اهمیــت قــرار دارد .عالوه بر این ،به شــیوهی دیگــری نیز میتوان
رمانهای تاریخی را طبقه بندی کرد ،یعنی میتوان بر حســب نوع نگرش
نویسندگان رمانهای تاریخی به تاریخ ،آنها را به رمانهای تاریخی ذهنی و
رمانهای تاریخی واقع گرا یا علمی تقسیم کرد .در رمانهای تاریخی ذهنی،
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بررسی و تطبیق دو رمان

“سوربز” و “مردگان جزیرهی موریس”
حسین گیتی

رماننویس از حوادث تاریخی استفاده میکند ،ولی به شیوهای ذهنی ،آنها را
تحلیل و بررســی میکند ،بدین معنی که رماننویس دالیلی را که برای رخ
دادن حوادث تاریخی ذکر میکند ،دالیلی ذهنی و خیالی است.
ادبیات تطبیقی چیست؟
ادبیات تطبیقی یا همسنجشــی ،شــاخهای از نقد ادبی است کهاز روابط
ادبــی ملل و زبانهــای مختلف و از تعامل میان ملتها با یکدیگر ســخن
میگویــد؛ در اصطــاح ،حوزهی مهمی از ادبیات اســت که به بررســی و
تجزیه و تحلیل ارتباطها و شــباهتهای بین ادبیــات ،زبانها و ملیتهای
مختلف میپردازد .ادبیات تطبیقی نوعی پژوهش بین رشــتهای است که به
مطالعهی رابطهیادبیات ملتهای مختلف با هم و بررســی رابطهی ادبیات
با هنرها و علوم انســانی میپردازد .ادبیات تطبیقی در زادگاه خود فرانســه
بخشی از تاریخ ادبیات محســوب میشد و پژوهشگران فرانسوی ،بیشتر به
دنبال سرچشــمههای الهام و شواهد تاریخی بودند که مؤید پیوندهای ادبی
ملتها و بیانگر تأثیرپذیری آنها از یکدیکر باشد .از این رو ،توجه به مسألهی
زیبائی شناســی آثار ادبی اهمیت چندانی در مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی
نداشــت .ادبیات تطبیقی به طور خالصه عبارت است از بررسی ادبیات ملی
و روابط تاریخی آنها با ادبیات ملتهای دیگر ،بررسی چگونگی برقراری این
ارتبــاط و تأثیرپذیری آنها بر یکدیگر ،همچنین بررســی این کهاین ادبیات

کابرال به زادگاهش و خاطرات دور او مرور میشود .او حوادث دوران جوانی
خود را بهیاد میآورد و به مالقات پدرش که حاال علیل شــده میرود .او راز
خود را که دست درازی تروخیو بهاو در جوانی است به خاله و خواهرزادهاش
میگوید ،در همین دوران آخرین روزهــای حکومت دیکتاتوری تروخیو که
ترور میشــود ،اورانیا میفهمد که پدرش در دایرهی قــدرت تروخیو بوده.
داســتان شــرح ترورکنندگان تروخیو را هم میگوید ،در شبانگاهی منتظر
اتومبیل تروخیو هســتند که او را ترور کنند و با شرح این سه ماجرا سرانجام
پس از ترور تروخیو ،ترور کنندهها شکنجه و به قتل میرسند و در آخر اورانیا
دوباره به زادگاهش میرود.
ترک اورانیا از شهر زادگاهش در شرایطی است که به دختر عمهاش قول
میدهد جواب نامههای او را بدهد.
تروخیو ترور میشــود اما با کشــتار ترور کنندگان که خود روزگاری در
حاکمیت بودند دوباره دیکتاتوری مستقر میشود.
بخش زیادی از رمان ،خاطرات ،نظرات و تکگوییهای اورانیا اســت .با
مرور خاطرات ،ما با دومینیکن تروخو آشنا میشویم.
دربارهی فرهاد کشوری (نویسنده مردگان جزیرهی موریس)
فرهاد کشــوری متولد  ۱۳۲۸هجری شمسی در آغاجاری خوزستان است
پدرش کارگر شــرکت نفت بود .او سالهای  ۱۳۵۰تا  ۱۳۵۹را به معلمیدر

چه چیزهائــی را از ادبیات ســایر ملل وام گرفته و چــه چیزهائی بهآنها
بخشیدهاست( .طه.ترجمه خسرو)۱۳۸۰،
مطالعات تطبیقی ابزاری اســت عینی برای مطالعهی زندهی تاریخ تمدن
و اندیشهها و لذا هدف این نوع مطالعات بیشتر اخالقی ،اجتماعی ،سیاسی و
گاهی مذهبی و فلسفی است تا کامال ادبی.
مطالعات ادبی ،امروزه دیگر معطوف به بررســی خود ادبیات نیست ،بلکه
بررســی رابطهیادبیات گوناگون با یکدیگر ،با هنرهــا  ،و با عملکردهای
اجتماعی و فرهنگی را مد نظر قرار میدهد.
ادبیات تطبیقی به نوعی پژوهش ادبی جدیدی اســت که در زمانهای
اخیر در میان اروپائیان شــکل گرفته و به تدریج در مطالعات شرقیها نیز راه
یافتهاست .ادبیات تطبیقی از اروپا و گرایشهای فکری ایشان برگرفته و به
رویدادهای تاریخی ،روابط اجتماعی و بازتاب آنها در ادبیات اروپا توجه دارد.
دربارهی رمان مردگان جزیرهی موریس
رمان در همان ابتدا ،به واســطهییکی از قطعههای اپرائی کهاز پشــت
درختان شــنیده میشود مسأله را روشــن میکند :شاه تبعیدی با مردگان و
حسرتهایشــان زندگی میکند .مردگان و حســرتها مربوط به گذشته و
ناشی از آن هستند .به یک معنا داستان رمان دربارهی گذشتهی شاه مخلوع
و بازخواست از آن گذشته است .روایت ،مداوم به عقب باز میگردد و مروری
بر زندگی رضا شــاه و وقایع دوران حاکمیت او میکنــد .حضور مردگان یا
اشــباح مردگان در ایوان عمارت شاه اکنون را با وقفه یا سکته مواجه و شاه
را با عذاب گذشــته مواجه میکند .همچنین روایتی از روایت رسمی و غالب
تاریخ ارائه میدهند :روایت شکســت خوردگان این گذشــته نه فقط اکنون،
بلکه آینده را نیز بحرانی کردهاست .زمانی که شاه ،جزیره را به امید وضعیتی
بهتر ترک میکند ،همچنان مردگان را در کشتی میبیند که همراهاویند .آیا
این گذشــتهای که همه جا حضور دارد و در طول زمان کش میآید ،همان
قضاوت تاریخی است که نقاط کور و تاریخ رسمیکشور را آشکار میکند؟
باز خوانی و بازنویسی تاریخ استبدادی رضا شاه با احضار اجساد مقتوالن
و آوردنشــان به سطح روایت رمان برای آشــکار کردن نقاط کور و ناپیدای
خشونت آن دوران است .به عبارتی آیا حضور فردی بی سر کهاز شاه مخلوع
سر خود را میخواهد یا حضور فرخی یزدی با لبان دوخته شده در مقابل شاه،
برهنه کردن خشونت تاریخ است که توسط ادبیات به تصویر کشیده میشود؟
یــک عمارت در برابر درختــان اکالیپتوس ،و یک شــاه مخلوع در برابر
روح آدمهایی که در مخیلهی او ســر به شــورش برداشتهاند و در نهایت دو
نقطهی تعلیق که تا آخر داســتان ،ذهن خواننده را به خود مشغول میدارد:
آرزوی بازگشــت به وطن و آزاد شدن از دست کشتگانی کهاز میان درختان
اکالیپتوس آواز رهایی میخوانند.
فرهــاد کشــوری در رمان مــردگان جزیــرهی موریس ،هیــچ کدام از
شخصیتهایش را آن چنان که باید ،توصیف نمیکند .اصوال شخصیت پردازی
مســتقیمی صورت نمیگیرد .بلکه شــخصیتها از ورای دیالوگهایی زنده،
خودی نشــان میدهند .شــاید بتوان گفت که درختان اکالیپتوس ،نمادی
از مرگ و ارزشها هســتند که در برابر عمارت شاه برافراشتهاند .آنجا جایی
نیست جز مخیلهی دیکتاتور.
خالصهی رمان سور بز
زمان داستان ،پیرو شکســت زمان است .زمان به هم ریختهای است که
در طول یک فاصلهی ســی و پنج ساله در نوســان است .داستان این رمان
در جمهــوری دومینیکن رخ میدهد و طی آن ترور دیکتاتور این کشــور به
نام رافائل لئونیداس تروخیو اتفاق میافتد .داســتان با ورود زنی به نام اورانیا

روســتاهای جنوب گذراند .در حین تدریس ،لیسانس علوم تربیتی گرفت .از
ســال  ۱۳۶۰به بعد برای شــرکتهای خصوصی در شهرهای گوناگون کار
کرد.
نخستین کتابش بچه آهوی شــجاع ( )۱۳۵۵را برای کودکان نوشت .در
داســتانهای مجموعهی بوی خوش آویشــن ( )۱۳۷۲از دید نوجوانانی که
گرفتار موقعیتی خطیر میشــوند ،به دوران حضور بیگانگان در صنعت نفت
پرداخت .از او داستان بلند شب طوالنی موسا ( )۱۳۸۲و مجموعه داستانهای
دایرهها ( )۱۳۸۲و گره کور ( )۱۳۸۳نیز به چاپ رسید.
فرهاد کشوری در داستانهایی که ساختار و درونمایهای همانند دارند ،به
دوران حضور آمریکاییها در صنعت نفت میپردازد .اما بر خالف نویسندگان
پیشین جنوب ،داســتان را بر عجز مردمیمتمرکز میکند که بلند پروازی یا
آرمانی ندارند .در داســتانهای بوی خوش آویشــن ( )۱۳۷۲اولین مجموعه
داســتان ،تالش برای حفظ وضعیت ،جایگزین هر شجاعتی شدهاست .ضد
قهرمانان داستانهای کشوری ،کارگران شرکت نفت ،باغبانان و مستخدمان
خانههای آمریکاییها هســتند .همهی آنان قربانی میشوند ،قربانی خشونت
کارفرما یا قربانی خفت و عذاب وجدان خود .گویی همهی آنان سرنوشتی از
پیش تعیین شده دارند و توان و قصد تغییر گذران رنجبار خود را نمییابند.
قدر بودن آدمها همراه با تالشــی که برای برانگیختن احساسات خواننده
میشود ،به داستان رنگ و بوی احساساتی میدهد( .میرعابدینی)۱۳۵۳،
دربارهی ماریو بارگاس یوسا (نویسنده سور بز)
خورخه پدرو بارگاس یوســا (Jorge Mario pedro Vargas
 )Liosaداســتان نویس ،مقاله نویس ،سیاستمدار و روزنانهنگار اهل پرو
است .یوسا یکی از مهم ترین رماننویسان و مقاله نویسان معاصر آمریکای
جنوبی و از معتبرترین نویســندگان نسل خودش اســت .وی هم اکنون به
دعوت دانشگاه پرینستون به عنوان استاد مهمان در این دانشگاه به تدریس
مشــغول است .ماریو بارگاس یوسا در  ۲۸مارس  ۱۹۳۶میالدی در آرکیپای
پــرو به دنیا آمد .وی تنها فرزند پــدر و مادرش بود .والدین او پنج ماه بعد از
ازدواج از هم جدا شــدند .او ده سال اول زندگیاش را در بولیوی و با مادرش
گذرانــد .پس از آنکه پدربزرگش مقام دولتی مهمیدر پرو به دســت آورد،
همراه مادرش در سال  ۱۹۴۶میالدی به سرزمینش بازگشت .دوران کودکی
او با سختی سپری شد.
در  ۱۴ســالگی پدرش وی را به دبیرستان نظام فرستاد که تأثیری ژرف
و پایــا بر او نهاد و ایدهی نخســتین رمانش را در ذهنــش پروراند .نگرش
داروینگرایانهی او نســبت به زندگی ،حاصل تجربهی همین دو سال است.
بارگاس یوســا در رشتهی هنرهای آزاد دانشــگاه لیما فارغ التحصیل شد و
ســپس از دانشگاه مادرید در رشــتهیادبیات درجهی دکترا گرفت .یوسا در
سال  ۱۹۵۹میالدی به پاریس مهاجرت کرد و به عنوان معلم و روزنامهنگار
خبرگزاری فرانسه و همچنین تلویزیون ملی فرانسه مشغول به کار شد .وی
ســالها در اروپا ،به ویژه در پاریس و لندن و مادرید زیســت و به کارهای
گوناگون پرداخت .مترجمی ،روزنامهنگاری و استادی زبان از آن جملهاند.
وی در نوزده ســالگی با خولیا اورکیــدی ،کهیکی از نزدیکانش و هیجده
ســال از او بزرگتــر بود ازدواج کرد .او در رمان برجســته عمه خولیا و میرزا
بنویس ( ۱۹۷۷میالدی) از شخصیت این زن الهام گرفتهاست .اما این ازدواج
دیری نپائید و در  ۱۹۶۴میالدی به طالق انجامید و در سال بعد با پاتریسیا،
بانوی زندگیاش دیدار کرد که تا امروز همســر اوست و از او سه فرزند دارد:
آلوارو ،گونسالو ،مورگانا
ماریو بارگاس یوسا بیست ساله بود که اولین داستانش منتشر شد ،داستان
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کوتاهی بود بهاســم “سر دستهها” که در یکی از نشریات به چاپ رسید .اما
راه درازی را در پیش داشت و شاید خودش هم آن قدر جاهطلبی نداشت که
روزگاری نامش را در میان ســه نویسنده بزرگ آمریکای جنوبی ببیند .امروز
اما ادبیات پر رونق آمریکای التین مدیون مارکز ،فوئنتس و یوسا است.
فضا و رنگ در دو رمان
فضا و رنگ داستان ،صرفا بسته به تمایل و خواست نویسندهاست و این
که چطــور بخواهد آن را به کار بگیرد .وقتی داســتان کوتا ه یا رمان خوبی
را میخوانیم یا نمایشــنامهای را میبینیم ،احســاس خاص و مشخصی پیدا
میکنیم که دنیای مخلوق داستان و فضا و رنگش در ما به وجود آوردهاست.
اغلب هماهنگی و سازگاری موضوع با فضا و رنگ داستان موجب ایجاد این
احســاس میشــود و از این نظر فضا و رنگ باید در خور و مناسب موضوع
باشد .فضای خواب آلوده و ابهام آمیزی که بر رمان بوف کور حاکم است ،در
خور و مناسب موضوع آن است .در سراسر داستان از حال و هوا و واژههایی
کهاحســاس خاصی را انتقال میدهد و تصاویــری مهآلوده و نمادین ،برای
فضاسازی استفاده شدهاست( .میرصادقی)۱۳۹۴ ،
فضا ســازی در مردگان جزیرهی موریس ،ما را به میان کاخها ،خانوادهی
شــاه و درختان اکالیپتوس میبرد .فضای درختان رعبآور است ،مردگان در
درون درختان به ســراغ ایزدی و سپس به طرف شاه میروند .یادآوریهای
رضا شــاه و خاطرهی مادرش که در کودکی نزدیک بود تلف شــود ،تعریف
نمایشــنامهی کفن سیاه حرفهای ذهنی و درونی شــاه .مردگان جزیرهی
موریــس پر از تصاویر بکر و هراس آور از کاخ و از ایوان اســت ،از اتاق کار
شــاه بوی مرگ میآید .در سراسر رمان مرگ حاکم است .اما مردگان زنده
میشوند ،حرف میزنند شاه را میترسانند.
نثر موجز فرهاد کشــوری ما را وا میدارد که داســتانی بدون حاشــیه و
پراکندگی داشتهباشــیم و ماجرایی که در چند صفحه باید توصیف شــود در
چند خط آن را مینمایاند:
قربانی کشتی مردگان ،انگلیسیها و حاال فرانسویها
شاه که به شدت سوءظن بیقرارش کرده بود گفت :بعد چه شد؟
چند دقیقهای همان جا ایســتادم .بعد ســرک کشیدم تو کوچه .مرد رفته
بود .یک ســاعتی سر کوچه منتظر ماندم .پاهام خسته شده بود .توی کوچه
را میرفتم و به دار و ندار فحش میدادم .دیگر داشــتم راه میافتادم کهامیر
بنان آمد کنارم ایســتاد و گفت :اگر منتظر آقای داور هستی ،به شما توصیه
میکنم نایســتی ،چون داور در راه خانهاش اســت .پنج دقیقه پیش او را در
میدان ملکه دیدم.
راهافتادم و تند رفتم به طرف پائین خیابان .از میدان گذشتم و او را ندیدم.
شاه مخلوع کشتگانش را بهیاد میآورد.
ایزدی با دلخوری گفت :صد رحمت به کنه .عصبانی از پلهها پائین رفت.
ســیگار به دســت ،با چهره برافروخته در اتاق غذا خوری کاخ مرمر قدم
میزد .به پنجره رسید ،ایستاد و به درختان صنوبر و کاج و چنار باغ کاخ نگاه
کرد .افسر مسلحی میان درختان ،زیر چراغی ایستاده بود .با صدای طیاره سر
بلند کرد و از پشت شیشهی پنجره چراغ طیاره را دید که در تاریکی شب به
سوی شرق میرفت.
از پشــت پنجره فریاد زد :کسی نیست؟ حتی یک نفر؟...ها ،چرا شلیک
نمیکنید؟ ترسوها!
ســر جلو برد ،پیشــانی به شیشه فشــرد و از تصور این که ممکن است
افســر توی حیاط او را در آن حال ببیند ،سر عقب برد و فریاد افسر را شنید.
کاغذهای اعالمیه در روشــنایی چراغهای حیــاط و ایوان کاخ چرخ زنان به
زمین میافتادند .افســر تا شــاه را دید خبردار ایستاد .شاه کنار کشید و روی
پاهای لرزانش رفت روی صندلی پشــت میز نهارخوری نشست .تاج الملوک
اعالمیه به دســت آمد توی اتاق ،رنگ پریده و نفس زنان گفت :اعالمیهی
انگلیسیهاست.
اعالمیه را به طرف شاه گرفت .شاهانگار آتشی را میان انگشتان بگیرد ،با
تردید اعالمیه را برابر چشمانش گرفت .کلمات انگار آتشی بود که باید تمام
زندگیاش را در آن میانداخت.
(مردگان جزیرهی موریس ،۱۳۹۱صفحهی )۱۹۱
شروع ،میان و پایان در دو رمان
اصوال داستانها دارای شروع ،میان و پایان هستند .بخش میانی داستان
حجم بسیاری را به خود اختصاص میدهد که شامل عناصر داستانی شناخته
شدهاست .شروع در رمان مردگان جزیرهی موریس ،شاه در ساختمانی بزرگ
با درختان اکالیپتوس با پیشــکارش ایزدی است .شروع کتاب این گونه رقم
میخورد:
از روی صندلی راحتی بلند شــد .رفت جلو نردهی چوبی و نارستون گرد
و ســفید ایوان ایســتاد و با تعجب به صدای آواز اپرایی گوش داد که حدس
میزد خوانندهاش باید میان درختان اکالیپتوس باشد .بهایزدی ،کهاز پلههای
ایوان باال میآمد ،گفت :این صدای لعنتی را خفه کن!
ایزدی ،نرسیده به پلهی آخر برگشت.
شاه تبعیدی با مردگان و حسرتهایش زندگی میکند.
درونمایهی سوربز زوال اخالق و سیاست است؛ زوال انسانیت ،زوال عشق
به همنوع ،عشــق به زندگی .قهقرائی که در ســوربز وجود دارد درونمایهای
است از موضوع تاریخی.
موضوع مردگان جزیرهی موریس ،تاریخ است .تاریخ سر سلسلهی پهلوی
کهاز ســربازی به ســرداری و سر انجام به شاهنشــاهی نائل آمد .مردگان
جزیرهی موریس بخشــی از تاریخ کشور است ،در دورهای که شاه پهلوی در
پی حاکمیت خود دست به از بین بردن مخالفان میزند .در شرایطی که شاه
ســعی در ارتقا زیر ساختها دارد ،مخالفان را به شدت سر به نیست میکند.
رعب و وحشت عمومی راه میاندازد .و در فضایی سورئال ،کشته شدهگان ،از
او سوال دارند که چرا آنان را کشتهاند؟ رعب و وحشت و زنده شدن مردگان
درونمایهی مردگان جزیرهی موریس است که موضوعی تاریخی است.
موضــوع هر دو رمان تاریخ اســت و درونمایه (تم) آنها ترور ،کشــتار،
نابودی اخالق و بحران روابط انسانی است.
ساخت دراماتیک در هر دو رمان
درام حالتی از روایت ،معموال داســتانی ،بیان واکنش در عملکرد اســت.
اصطــاح درام اشــاره به شــاخهی دراماتیک ادبیات هنــر دراماتیک دارد.
(گذرآبادی)۱۴۰ :۱۳۹۳ ،
ادبیات ،هموارهاز مهم ترین بســترها و زمینههای شکل گیری درام بوده
و اقتباس از آن عالوه بر افزایش ظرفیتهای دراماتیک ســاختار و بیان آن
را تقویت میکند.
درام ،راهی اســت برای خلق تجربهای از پیش تعیین شــده در مخاطب،
درام ،همه چیز را از کمدی تا تراژدی در برمیگیرد ،از دیوانه وارترین فا ِرس
تا نمایش هولناکترین جنایت ،ضرب و شتم یا کشتار ،میتواند ما را بترساند،
به ما هشــدار بدهد ،ما را به فکر کــردن یا نکردن ترغیب کند( .گذر آبادی،
)۱۴۱ :۱۳۹۳
در مجموع شش نوع ساخت دراماتیک برای رمان متصور شده:
 - 1فرد علیه خود
 - 2فرد علیه فرد
 - 3فرد علیه جامعه
 - 4فرد علیه طبیعت
 - 5فرد علیه فرا طبیعت
 - 6فرد علیه ماشین/تکنولوژی
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مسجد جامع عتیق شیراز؛ کهنترین مسجد شهر

بیتوته :مسجد جامع عتیق شیراز به نام مسجد جمعه و مسجد آدینه هم
شناخته می شود و قدیمی ترین مسجد شیراز است.
در زمان قدیم که سفرهای حج با کاروان های زمینی انجام می شود
و حدود  2ماه به طول می انجامید ،حجاج شیرازی قبل از رفتن به مکه،
در این محل مراسم حج را آموزش می دیدند و از مسجد عتیق به عنوان
مسجدالحرام و از خدایخانه به عنوان کعبه برای آموزش عملی حجاج
استفاده می شد.
به دلیل قدمت باالی این مسجد در فرهنگ عامله باورهای متفاوتی
درباره این مسجد وجود دارد از جمله:
برخی از مردم شیراز بر این باورند که قدیم در زیر خدایخانه ،عصای
حضرت موسی یا اژدهای خفته قرار داشته است.
برخی دیگر از مردم این مسجد را به نام مسجداالقصی می شناسند و بر
این باورند که قبله قبل از تغییر به کعبه  ،به سمت این مسجد بوده است.
برخی عقیده دارند که این مسجد قبال آتشخانه بوده است و سپس
تغییر کاربری داده است.
برخی دیگر معتقدند که حضرت عیسی همراه با میکائیل و اسرافیل در
این محل نزول کرده است.
تاریخچه مسجد عتیق شیراز
با وجودی که این مجد کهن ،ظاهری ساده دارد ولی زیبایی خاصی
بر آن حاکم است که از قدیم گردشگران را به خود جلب می کرده است.
به گفته ابن بطوطه ،جهانگرد قرن هشتم“ :مسجد عتیق یکی از
زیباترین و وسیع ترین مساجد جهان است“.
کاوش های باستان شناسی محدودی که در زیر این مسجد انجام شده
است نشان می دهد که بنای مسجد روی عبادتگاهی قدیمی واقع شده
است ولی مشخص نیست که این عبادتگاه دقیقا متعلق به کدام دوره است
ولی به طور واضح برای طرح مسجد جامع عتیق از الگوی عبادتگاه قبل از
ورودی مسجد از حرم شاه چراغ در ضلع غربی واقع شده است.
خودش استفاده شده است.
دیوار ندبه
بنای اصلی مسجد در سال  281هجری قمری همزمان با عمرولیث
به عقیده برخی از مردم این دیوار محلی بوده است که براق هنگام
صفار ،ساخته شد .در سال  752هجری قمری ،شاه اسحق اینجو ساختمانی
عروج پیامبر از اینجا حرکت کرده است.
در میان مسجد به نام دارالمصحف یا خدایخانه ساخت که محل نگهداری
در قسمت جنوبی مسجد ،دیواری قرار گرفته که با عالمت تک پیک یا
و تالوت قرآن مجید بودهاست.
سرو به صورت کاشی کاری آبی مشخص و متمایز شده است ،این دیوار
کتیبه سنگی این بنا یکی از نمونه های ارزشمند خطاطی است که به
به نام دیوار ندبه معروف است.
خط یحیی الجمالی الصوفی ،خطار معروف زمان شاه اسحاق نوشته شده
دارالمصحف یا خدایخانه
است و جمالتی در شان قران در آن به چشم می خورد.
درمیانه حیاط مسجد ،دارالمصحف یا خدای خانه قرار دارد که به نام
این مسجد به عنوان اولین هسته مذهبی شیراز شاخته می شود که
کعبه ثانی ،بیت المقدس و دروازه زمان هم شناخته می شود.
عالوه بر جایگاه مذهبی ،عملکرد اجتماعی سیاسی داشته است و به همین
این عمارت و ایوان های ازراف آن  12متر طول و  10متر عرض
دلیل  6ورودی در اضالع مختلف مسجد ساخته شده است که مهم ترین
دارد و مساحت اتاق میانی آن به ابعاد  6 * 8متر است که از سنگ و گچ
آن ها ورودی ضلع شمالی مسجد است که در دوره صفویه بازسازی شده
ساخته شده است.
است.
در ضلع شرقی و غربی اتاق ،دو سنگ مشبک قرار گرفت است.
سبک معماری مسجد جامع عتیق شیراز
دو ضلع شمالی و جنوبی آن دارای ورود است که ورودی ضلع شمالی
این مسجد  6در ورودی دارد .یکی در ضلع شمالی ،یکی در ضلع
خاتم کاری دارد.
جنوبی ،دو ورودی در ضلع شرقی و دو ورودی در ضلع غربی.
در چهار گوشه خدایخانه چهان ستون مدور مغازه مانند وجود دارد که
ﺗﻌﺎﻟﻲ
ﺑﺴﻤﻪ
سردر آن
ورودی ضلع شمالی به نام دروازه امام شهرت دارد که
نمای بیرونی آنها از سنگ های مکعب شکل ساخته شده که ال به الی
کاری شده است.
مقرنس
ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎره ص 3866 /01/05/ﻣﻮرخ 1401/05 / 01
آﮔﻬﻲ

ﺷﻬﺮداري ﺟﻬﺮم در اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻨﺪ  4و  5ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷـﻤﺎره  50ﻣـﻮرخ 1401/03/09

ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم در ﻧﻈﺮ دارد دو

ﺑﺎب ﻏﺮﻓﻪ ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮ واﻗﻊ در

ص 3866/01/05/مورخ
ﺑﻬﻤﻦعمومي
ﺣﺎجمزایده
آگهی
1401/05/01ﺷـﺮح
ﺑﺼﻮرت اﺟﺎره ﺑﻪ
شماره ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل
رﺣﻤﺎﻧﻴﺎن ،
ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮي ﺷﻬﻴﺪ

شهرداری جهرم در اجرای مصوبه بند  4و  5صورتجلسه شماره  50مورخ  1401/03/09شورای محترم اسالمی شهر جهرم در نظر دارد
یک سال بصورت اجاره به شرح
رحمانیان ،به مدت
بهمن
واﺟﺪشهید حاج
مسافر بری
واقع در ترمینال
ﺑﻪمسافر
ﻋﻤﻮﻣﻲبلیط
غرفه فروش
ذﻳﻞ از ﻃﺮﻳﻖ دو باب
ﻧﻤﺎﻳﺪ ،
واﮔﺬار
ﺷﺮاﻳﻂ
ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺑﺨﺶ
ﻣﺰاﻳﺪه
ذیل از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.
ﺷﻤﺎره ﻏﺮﻓﻪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻏﺮﻓﻪ)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه اﺟﺎره ﺑﻬﺎ

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه )رﻳﺎل(

2

8.7

5/000/000

25/000/000

1

8.35

5/000/000

25/000/000

آخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ  1401/05/23می باشد ،محل تحویل پاکت پیشنهادی واحد حراست شهرداری جهرم می باشد.
آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداري ﻣـﻮرخ  1401/ 05 / 23ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ،ﻣﺤـﻞ ﺗﺤﻮﻳـﻞ
شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار می باشد .به پیشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهائی که پس
شهرداری
بانکی معتبر
ﻳـﺎنامه
ضمانت
 0در مزایده به
شرکت
سپرده
نخواهد شد.
ترتیب اثر داده
ارســال شوند
مقرر
از مهلت
وجهﻛﻠﻴـﻪ
ﻳـﻚدرﻳـﺎ
ﻗﺒـﻮل
صورت رد
ﺷـﻬﺮداري در
ﺑﺎﺷـﺪ
مبلغﻣـﻲ
ﺟﻬـﺮم
ﺷـﻬﺮداري
ﺣﺮاﺳـﺖ
واﺣﺪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
ﭘﺎﻛﺖ
جهرم یا واریز وجه به حساب  0106437212008نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد ،هزینه آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد ،برندگان
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺠﺎز و ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 0ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺸﺮوط و ﻣﺨﺪوش و ﻓﺎﻗﺪ ﺳـﭙﺮده و ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﺋﻲ ﻛـﻪ
اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد .متقاضیان می توانند جهت اطالع
کروکی
جزئیات و
ﺳﭙﺮدهاوراق مزایده
جهت دریافت
تماس
شــماره
 www.jahrom.irو یا با
ﭘﺲ از بیشتر
ﺻﻮرت
اطالعات وﺑﻪ
سایرﻣﺰاﻳﺪه
ﺷﺮﻛﺖ ودر
0وﻣﺒﻠﻎ
تلفن071-54234770ﺷﺪ
اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ
سایت ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻬﻠﺖبهﻣﻘﺮر
ملک که در اسناد مزایده مندرج می باشد ،به واحد امالك شهرداری جهرم واقع در چهار راه دفاع مقدس ،ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
 01064372120081401/05/11ﻧـﺰد
ﺣﺴـﺎب
اول:ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑـﻪدوم:
وﺟـﻪچاپ
در وﺟﻪ ﺷﻬﺮداري ﺟﻬﺮم ﻳﺎ وارﻳـﺰ نوبت
1401/05/04
نوبت چاپ
پيشنهادات
بازگشايي
تاريخ
اسدی
عبدالرحیم ﺗـﺎ
 1401/05/24ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮﻧـﺪﮔﺎن اول
ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ
آﮔﻬﻲ
معامالت وﻫﺰﻳﻨﻪ
عاليﺑﺎﺷﺪ ،
كميسيونﻣﻲ
تشكيلﺟﻬﺮم
ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ
شناسه آگهی1355174 :
شهردار جهرم

ﺳﻮم در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮداري ﺿﺒﻂ ﻣﻴﮕـﺮدد
0ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ  www.jahrom.irو ﻳﺎ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره ﺗﻠﻔـﻦ-54234770

مزایده عمومی
آگهی
ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﻛﺮوﻛﻲ ﻣﻠﻚ ﻛﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه
اﻃﻼﻋﺎت و
071ﺗﻤﺎس و ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ اوراق ﻣﺰاﻳﺪه و ﺳﺎﻳﺮ

1401/04/28
نوبت
راه دﻓﺎع ﻣﻘـﺪس  ،ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷـﻬﺮداري
اول :در ﭼﻬﺎر
واﻗﻊ
ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ واﺣﺪ اﻣﻼك ﺷﻬﺮداري ﺟﻬﺮم

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 0

نوبت دوم1401/05/04 :
ﻣﺘﺮاژ

شهرداری باب انار به استناد مجوز
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )رﻳﺎل(
درب ﺣﻴﺎط
درب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﭘﻼك
ردﻳﻒ
شورای اسالمی شهر ،در نظر دارد
)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
نسبت به فروش تعداد  12قطعه
اﺳﺪي
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ
زمین مســکونی طبق جدول واقع
13/000/000
 دو ﻧﺒﺶ
209
221
1
در شــهر باب انار -فاز دوم کوی
ﺷﻬﺮدار ﺟﻬﺮم
عرفان (بــاغ نوشــاد) را با قیمت
8/500/000
210
222

2
کارشناسی رسمی دادگستری را از
1401/05/ 11
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ دوم
1401
مزایده بفروش05/04
ﭼﺎپ اول
برساند /،لذا
ﻧﻮﺑﺖ طریق
ﻋﺎﻟﻲواحد
توانند به
متقاضیان می
ﺗﺎرﻳﺦکلیه
8/500/000
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ 210
223
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات 1401/ 05 / 24
ﻣﻌﺎﻣﻼت3و
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
ﺗﺸﻜﻴﻞ
مالی شــهرداری مراجعه و نسبت
به دریافت اســناد مزایده اقدام
8/500/000
207
224

4
نمائید.
 -1متقاضیــان می بایســت بابت
8/500/000
189
225

سپرده شــرکت در مزایده طبق
5
جدول ذیــل ضمانت نامــه بانکی
یا فیــش واریز نقدی به حســاب
15/000/000
310/50
226

6
سپرده شــماره  310000448008نزد
بانک ملی واریز نمایند .در صورت
13/000/000
 دو ﻧﺒﺶ
209
232
7
برنده شدن و انصراف سپرده به
نفع شهرداری ضبط خواهد شد
قبــول
-2شــهرداری در رد یــا
9/000/000
210
233
8

پیشنهادات مختار است.
-3بــه پیشــنهادات مخــدوش،
210
234
9/000/000

9
مشروط و  ...فاقد سپرده و بعد از
مهلت مقرر ارسال شود ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
207
235
9/000/000

10
-4برنده مزایده موظف است پس
از انعقاد قرارداد مبلغ پیشــنهادی
189
236
9/000/000

11
خود را کامل به حســاب شهرداری
واریز نماید.
 -4جهت اطالع بیشــتر به شماره
310/50
237
15/000/000

12
 54502609تماس حاصل فرمائید.
-5هزینه انتشــار آگهــی بعهده
شناسه آگهی1351625 :
برنده مزایده می باشد.
 -6آخرین مهلت تســلیم پیشنهادات  10روز پس از آگهی نوبت دوم
می باشد.

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ )رﻳﺎل(
)ﻛﻞ(

2/717/000/000
1/785/000/000
1/785/000/000
1/759/000/000
1/606/500/000
4/657/500/000
2/717/000/000
1/890/000/000
1/890/000/000
1/863/000/000
1/701/000/000
4/657/500/000

محمد پرهیزگار
شهردار باب انار

آن ها سنگ های رنگی با کچ نصب شده است و روی سنگ های ازاره
پایین ،نقش و نگارهایی دیده می شود.
در باالی عمارت خدایخانه ،کتیبه هایی با خط ثلث نصب شده است
که دارای اشعار عربی در وصف قرآن است .از آنجا که در زمان قدیم
چاپخانه ای وجود نداشته ،در سال  752هجری قمری همزمان با شاه شیخ
ابواسحاق بنجو این عمارت برای کاتبان و حافظان قرآن ساخته شده است
و یک بار در سال  1316این بنا مرمت شد.
در این عمارت یک جلد قران  30پاره به صورت جزء به جزء مربوط به
دوره شاه اسماعیل صفوی و چند قران تک جزئی وجود داشته که اکنون
در موزه پارس شیراز نگهداری می شود.
ضلع شمالی مسجد
ضلع شمالی مسجد که رو به قبله قرار دارد ،دارای دو در شمال شرقی
و شمالی ،یک ایوان و یک شبستان است .در شمالی مسجد به نام دروازه
امام معروف است و کتیبه ای در باالی آن قرار گرفته است که مربوط
به دوره صفوی و سال  1031هجری قمری به خطر عالءالدین جوهری
است .این کتیبه تاریخ مرمت مسجد را در همین سال بیان می کند .سردر
شمالی مسجد با کاشی مقرنس کاری شده است.
در جرزهای دو طرف سردر چهارکتیبه قرار گرفته است که نام دوازده
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امام روی آنها نوشته شده است .در میانه ضلع شمالی ،تاقنمای بلندی به
نام تاق مروارید قرار گرفته است .این تاق ،دو گلدسته بلند و زیبا دارد و
سقف آن با آجر مقرنس کاری شده است.
در سمت غربی این تاقنما ،داالن در شمالی و پنج تاقنمای دیگر واقع
شده است.
پشت آن ها شبستانی با پنهای کم ساخته شده که در حال حاضر دفتر
مسجد در آن قرار دارد .در شرق تاق مروارید ،شبستانی بزرگ واقع شده
است که پنج در آهنی دارد و محراب آن سنگی است.
ضلع غربی مسجد
ضلع غربی مسجد رو به آفتاب است و در ورودی حرم آستان شاهچراغ
در آن قرار گرفته است .این ضلع رواق های  10دهانه دارد که در انتهای
آن ها یک در ورودی به شبستان ضلع جنوبی قرار گرفته است.
ضلع جنوبی مسجد
ضلع جنوبی مسجد پشت به قبله است ،در وسط آن تاقنمای پهن و
بلندی قرار گرفته است که در قرن گذشته خراب شده بود و در سال
 1348بازسازی شده است.
پشت آن شبستانی باریک و قدیمی قرار دارد که هر دو طرف آن دو
طبقه است و سقف آجری دارد در انتهای آن محرابی قرار گرفته است که
منبر چوبی  13پله ای در کنار آن قرار گرفته است .در دو طرف محراب
دو ستون سنگی مارپیچ وجود دارد که سقف آن محراب با کاشی های آبی
مقرنس کاری شده است.
شبستان اصلی مسجد جامع عتیق
در بخش غربی سردر جنوبی ،شبستان بزرگ و جدیدی ساخته شده
است که دارای یک منبر  12پله ای از جنس آهن و مرمر است .محراب
زیبای آن در قسمت راست منبر واقع شده است .روی دیوار و محراب آن
 13آیه و احادیث نبوی با خط نسخ و ثلث روی کاشی نوشته شده است.
ضلع شرقی مسجد جامع عتیق
ضلع شرقی مسجد جامع عتیق پشت به آفتاب است .در وسط آن
تاقنمای پهن و بلندی قرار گرفته که در باالی آن کاشی کاری های زیبایی
دیده می شود .درون آن ،هفت تاقنمای کوچک و یک راه پله وجود دارد.
سمت چپ آن چهار تاقنمای کوچک و پشت آنها ،ایوان قرار گرفته
است.
سمت راست آن چهار تاقنمای کوچک است که یکی از آن ها در
خروجی مسجد است.
در ضلع شرقی مسجد ،شبستانی مخروبه مشاهده می شود که کامال
بدون استفاده است و کف آن با شن و ماسه دیوارهای مخروبه پر شده
است.
این شبستان زمانی محل اقامه نماز مسجد بود و در سال – 1358
 1341تبدیل به کانون فرهنگی مسجد و کتابخانه شد ولی از آن سال به
بعد حالت غیر قابل استفاده پیدا کرد.
در ضلع شرقی مسجد ،دو رواق سه دهنه و یک ایوان وجود دارد .از
یکی از رواق ها دری به کوچه های بین الحرمین باز می شود که نیاز
به مرمت دارد.
در باالی ایوان این ضلع کتیبه های زیادی از قرآن به چشم می خورد.

آگهی
آگهی حصر وراثت
علی رهبر به شــماره شناســنامه  2490575491متولد  1350به شرح
دادخواســت به کالســه  06/99/1401از این دادگاه درخواست صدور
گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشــته که شادروان زین العابدین
رهبر به شماره شناسنامه  2490539434در تاریخ  1401/3/5در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند
از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر علی رهبر به کدملی 2490575491
داراب فرزند
 -2معصومه رهبر به کد ملی شــماره  2491257858صادره از حوزه
داراب همسر متوفی
 -3طاهره رهبر بــه کد ملی شــماره  2490590375صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -4فیروزه رهبــر به کد ملی شــماره  2490584871صادره از حوزه
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خانم اشــرف چمن پیرا فرزند اکبر با تســلیم دو برگ استشهادیه
شهود و اقرارنامه شــماره  47818مورخ  1401/3/10که در دفترخانه
اسناد رسمی  273شــیراز تنظیم گردیده اســت مدعی است که
تعداد یک جلد سند مالکیت کاداستری اعیانی ششدانگ یک قطعه
آپارتمان به مساحت  82/47متر به پالک  1103/27001واقع در بخش
 3شــیراز که با دفتر امالک  791صفحه  291به نام شــرکت تعاونی
مســکن کارکنان اخشان ثبت و ســند مالکیت کاداستری به شماره
چاپی 422460ب 91/صادر ،و مع الواسطه به خانم اشرف چمن پیرا به
موجب سند قطعی  33374مورخ  1392/10/3دفتر  190صدرا منتقل
گردیده است و برابر ســند رهنی  33375مورخ  1392/10/3دفتر
 190صدرا به مبلغ  249227385ریال به مدت  120قســط نزد بانک
مسکن در رهن می باشد که به علت آتش سوزی مفقود گردیده و
نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره
 5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس
نســبت به ملک و سند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعــه و اعتراض خود را کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل
ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
/1832م الف
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آگهی عمومی مناقصه (نوبت دوم)

نوبت اول :مورخ 1401/4/26
نوبت دوم :مورخ 1401/5/4
مناقصه گزار :دهیاری روستای سلطان آباد
موضوع مناقصه :بهسازی معابر
شــرح مختصر کار :تســطیح ،خاکبرداری ،دال بتنی ،آسفالت
جدول ،بیس ریزی ،کانیوا
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه :ارائه ضمانت نامه بانکی
به مبلغ  10درصد مبلغ برآوردی به نام دهیاری سلطان آباد
زمان فروش اسناد و محل دریافت اســناد مناقصه :از تاریخ
درج آگهی نوبت اول به مدت  14روز کاری
محل دریافت اســناد مناقصه به آدرس :بخشداری مرکزی
شیراز
نحوه خرید اسناد :واریز وجه نقد به مبلغ  300000ریال به شماره
حساب  02011008334006بانک ملی
مهلت و محل تحویل پیشــنهادات :حداکثر تا پایان وقت اداری
روز چهارشنبه  1401/5/12محل بخشداری

داراب فرزند متوفی
 -5ولی رهبر به کد ملی شماره  2490575503صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -6محمد رهبر به کــد ملی شــماره  2491280876صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -7محمدباقر رهبر به کد ملی شــماره  2490558951صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را برای یک
نوبت آگهی می نماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیت نامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به دادگاه تقدیم نماید .بدیهی اســت پس از انقضاء مهلت فوق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /97م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  06جنت شهر حوزه قضایی داراب
حسن پاک نیا
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140160311035000823مــورخ  1401/2/28هیأت اول
موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم رضیه علی زاده فرزند امیرحســین به
شماره شناســنامه  154صادره از بیضاء در ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  200مترمربع پالک  37648فرعی از  8اصلی مفروز و مجزی شده
از پــاک  6فرعی از  8باقیمانده اصلی واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت
ملک شیراز خریداری از مالک رسمی آقای علی چراغ سحر فرزند عباس
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/4 :
/1806م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

قیر پروژه از طرف بنیاد مســکن بعد از انعقاد قرارداد تحویل
پیمانکار خواهد شد و از مبلغ کل قرارداد کسر می گردد.
زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکات اعالم خواهد شد.
شرایط مناقصه:
*کلیه شــرکت کنندگان باید دارای صالحیت الزم باشــند
داشتن حداقل رتبه  5راهسازی
*نفرات اول و دوم و ســوم هرگاه حاضر بــه انعقاد قرارداد
نشدند سپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد.
*برنده مناقصه ملــزم به ارائه ضمانت بانکــی به میزان 10
درصد کل مبلغ قرارداد می باشد.
*ارائه فیش واریزی جهت دریافت اوراق مناقصه الزامی است.
*هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
*کپی برابر با اصل کلیه مدارک الزامی می باشد.
*شماره تماس09387185909 :
شناسه آگهی1350825 :
/2155م الف
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 ۳۳فوتی و شناسایی  ۹۷۷۵بیمار جدید کرونا در کشور
هنوز به قله موج هفتم نرسیدیم

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  ۲۴ســاعت
 ۹۷۷۵بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور شناسایی
شــدند و  ۳۳بیمار نیز جان خود را از دست دادند و
مجمــوع جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۱هزار و
 ۷۱۷نفر رسید.
بــه گزارش ایســنا ،از روز یکشــنبه تــا دیروز
 ۳مردادمــاه  ۱۴۰۱و بر اســاس معیارهای قطعی
تشخیصی ۹۷۷۵ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناســایی و  ۱۳۹۷نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۷میلیون
و  ۳۳۷هزار و  ۹۲۸نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنــون  ۷میلیــون و  ۷۴هزار و
 ۱۶۶نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
 ۹۷۲نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش
های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت
قرار دارند.
تاکنون  ۵۳میلیــون و  ۴۶هزار و  ۱۴۹آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۵۷شهرســتان در وضعیت قرمز،
 ۸۶شهرستان در وضعیت نارنجی ۱۹۹ ،شهرستان
در وضعیت زرد و  ۱۰۶شهرســتان در وضعیت آبی
قرار دارند.

تاکنــون  ۶۴میلیــون و  ۷۵۳هــزار و  ۳۴۹نفر
ُدز اول ۵۸ ،میلیــون و  ۱۱۸هزار و  ۲۹۶نفر ُدز دوم
و  ۲۹میلیون و  ۸۹۰هزار و  ۲۶۷نفر ُدز سوم و باالتر
واکسن کرونا را تزریق کردهاند.
مجموع واکســنهای تزریق شــده در کشور به
 ۱۵۲میلیون و  ۷۶۱هزار و ُ ۹۱۲دز رسید.
به گــزارش ایســنا ،دکتــر بهــرام عیناللهی
دربــاره وضعیــت کرونا در کشــور ،گفــت :بارها
در صحبتهایــم اعــام کردم که بیمــاری کرونا
یک بیماری اســت که حاال حاالها در دنیا هســت
و به ایــن زودی از بین نمیرود .ممکن اســت در
مقاطعی شــدت و ضعف پیدا کند ،اما این ویروس
مانند ویروس آنفلوآنزا ،ویروسی است که تا مدتها
در دنیا خواهد ماند .فقط همه دانشــمندان به دنبال
این هســتند که ویــروس از حالــت همهگیری یا
پاندمی به حالت تکگیری یا آندمیک بدل شــود.
با این حال علــت اینکه این اتفاق در دنیا نمیافتد،
این اســت که یک نابرابری در واکسیناسیون و در
مقابله با ویــروس وجود دارد .طبق نرم ســازمان
جهانی بهداشــت باید بــاالی  ۶۰درصد در جوامع
واکسیناســیون علیه کرونــا انجام شــود .این در
حالی اســت که آمار کشــورهای آفریقایی شش تا
هفت درصد واکسیناسیون است.

وی افزود :اگر سابقه اُمیکرون را نگاه کنیم ،این
ویروس از کشــورهای آفریقایی و آفریقای جنوبی
شروع شــد و در همه جا منتشر شــد .در کشورها
ارتباطات و مســافرتها وجود دارد و همین موضوع
باعث میشــود که ویروس به ســرعت در جهان
منتشر شده و از کشوری به کشور دیگر رود.
هر سرماخوردگی مشکوک به کروناست
وزیر بهداشت افزود :در اینجا یک خودقرنطینگی
الزم اســت و هر فردی از نظــر اخالقی باید بداند
کــه ممکن اســت خودش دچار مشــکل نشــود،
امــا اگــر وارد جامعه و مترو و اتوبوس و  ...شــود،
میتوانــد تعداد زیادی از افــراد را مبتال کند .امروز
هر نوع ســرماخوردگی را باید مشکوک به اُمیکرون
بدانیم .حال ممکن اســت که امکان تســت دادن
برای همه وجود نداشــته باشــد ،اما از آنجایی که
در شــرایط همهگیری هســتیم ،باید بدانیم که اگر
جشــن یا مهمانیهای خانوادگی داریم ،اگر کسی
احســاس ســرماخوردگی دارد ،این را وظیفه خود
بداند که شرکت نکند .گاهی اوقات در بستریهای
بیمارســتان میبینیم که تعداد زیادی از افراد یک
خانواده باهم مبتال شــدهاند .در این شــرایط باید
پروتکلها را رعایت کنند .در مهمانیها افراد ماسک
نمیزنند ،غذا و میــوه میخورند و راحت میتوانند
بیماری را منتشر کنند.
هنوز به قله موج هفتم نرسیدیم
عیناللهی با بیــان اینکه ما در موج هفتم کرونا
به ســر میبریم ،گفت :البته هنــوز به قله این موج
نرسیدهایم .هر بیماری معموال یک منحنی دارد که
رو به باالست ،وقتی به قله برسد دوباره روند کاهشی
میشــود .ما هنوز به قله نرسیدهایم .احتیاطهایمان
در شــرایط موج هفتم باید بیشــتر باشد .اگر در تیر
ماه شــرایطمان خوب بود ،اما اکنون وضعیت تغییر
کرده و در این شرایط باید احتیاط کنیم .در اتوبوس
و وسایل نقلیه عمومی و محیطهای عمومی ماسک
زده و رعایت بیشتری انجام دهیم.

دستگیری ماموران قالبی پلیس اماکن در تهران

معــاون نظارت بر اماکــن عمومی پلیس امنیت
تهران بزرگ از بازداشــت دو نفر کــه با وعده رفع
پلمب اقدام به کالهبــرداری از یک واحد صنفی در
شمال تهران کرده بودند ،خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ نادر مرادی در تشریح
جزئیات این خبر گفت :اواخر هفته گذشته گزارشی
مبنــی بر حضور و رفتار مشــکوک دو مرد که خود
را مامور پلیس اماکن معرفــی کرده بودند ،به مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰اطالع داده شد که درپی آن
بالفاصله گروهی از مامــوران پلیس امنیت عمومی
تهران بزرگ در محل اعالم شــده کــه یک واحد
صنفی رســتوران بود ،حاضر شــده و رســیدگی به
موضوع را در دستورکار خود قرار دارند.

وی با بیان اینکه تا پیــش از حضور ماموران در
محل ،دو فرد مامورنما رستوران را ترک کرده بودند،
گفت :در تحقیقات اولیه ماموران مشــخص شد که
این دو نفر به مالک یک رستوران پلمب شده مراجعه
کرده و با معرفــی خود به عنوان مامور پلیس اماکن
از وی درخواست مبلغی برای رفع پلمب از این واحد
صنفی کردهاند .مالک رستوران نیز با توجه به اینکه
به رفتار این دو نفر مشکوک شده موضوع را به پلیس
گزارش کرد.
مرادی با بیان اینکه این دو مامور نما درخواســت
 ۲۵۰میلیــون ریال وجــه نقــد در ازای رفع پلمب
کرده بودند ،گفــت :ماموران با اســتفاده از تصاویر
به دست آمده ،هویت و محل زندگی این افراد را مورد

شناســایی قرار دادند .در ادامه نیز هماهنگی با مقام
قضایی برای دستگیری این افراد انجام شد و دو متهم
در عملیاتی دســتگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
معــاون نظارت بــر اماکن عمومــی پلیس امنیت
تهران بزرگ با اشــاره به انجام بازجویی از متهمان
دستگیر شــده ،گفت :این افراد معترف شدند که در
پوشــش مامور به این واحد صنفــی مراجعه کرده و
قصد داشــتند پس از دریافت مبلغی برای رفع پلمب
ارتباط خــود با مالک واحد صنفی را قطع کنند که با
هوشیاری مالک شناسایی و دستگیر شدند.
به گفته مرادی ،برای دو متهم دســتگیر شــده
پروندهای تشکیل شــد و این افراد برای ادامه روند
رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

بین الملل

میمونها  ۴۲نفر را در ژاپن زخمی کردند

مقامات محلی شهر "یاماگوچی " ژاپن دیروز (دوشنبه) اعالم کردند که
میمونها در هفتههای اخیر  ۴۲نفر را در این شهر زخمی کردهاند.
به گزارش ایســنا ،این مقامات همچنین اعالم کردند که برای مقابله با
این حیوانات از اســلحه های آرام بخش (    از طریق داروهای بیهوشــی و
به منظور کاهش تحرک حیوانات اســتفاده می شوند و آسیبی به آنها وارد
نمی کنند  ) استفاده می کنند.
"ماکاک"های ژاپنی معمو ً
ال در بخشهای وســیعی از این کشور دیده
میشــوند و در برخــی مناطق به معضلی تبدیل شــده اند که محصوالت
کشاورزی را میخورند و وارد خانهها میشوند.
با این حال حمله میمون ها به این شهر در غرب ژاپن غیرعادی بوده و
منجر به آسیب رساندن به مردم محلی شده است.
به گزارش العربیه ،هرچند به گفته مقامات محلی جراحات افراد تاکنون
تا حد زیادی خفیف بوده و این حیوانات آسیب جدی به افراد وارد نکرده اند.

سقوط مرگبار اتوبوس به رودخانهای در کنیا

به گفته مقامات محلی کنیا ،عصر روز یکشنبه در پی سقوط یک دستگاه
اتوبوس به داخل رودخانهای در این کشــور ،دست  کم  ۲۴تن جان خود را
از دست دادند.
به گزارش ایسنا ،یک دستگاه اتوبوس که از شهر "مرو" به سمت استان
"نایروبی" در این کشور در حرکت بوده از باالی پل به داخل یک رودخانه
سقوط کرده است.
همچنین در پی وقوع این حادثه بیش از  ۲۰مسافر دیگر نیز با جراحات
شدید در بیمارستان بستری شدند و تعدادی دیگر نیز مفقود هستند.
گزارش ها حاکی اســت که نقص در قسمت ترمز این اتوبوس منجر به
وقوع این حادثه شده است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا ،پلی که این اتوبوس از باالی آن به رودخانه
ســقوط کرده نقطه ای حادثه خیز در این کشور اســت؛ زیرا تعداد زیادی
تصادف در این مکان رخ داده است.

تداوم آتشسوزیهای جنگلی در کالیفرنیا

طبق گزارش نیروهای آتش نشان ،آتشسوزیهای جنگلی در کالیفرنیا
همچنان رو به گسترش است و آنها با افزایش دمای قابل توجه دست و پنجه
نرم میکنند.
بــه گزارش ایســنا ،اداره آتــش نشــانی کالیفرنیا اعالم کــرد :بر اثر
آتش ســوزیهای اخیر بیــش از  ۶۰۰۰هکتار از اراضی ســوختند و هنوز
آتشسوزیها مهار نشده است.
هرچند گزارشها حاکی از آن است که آتشسوزیها به شدت روزهای
گذشته نیست و آتش نشانان در حال پیشرفت هستند.
بیــش از  ۶۰۰۰نفــر مجبور به تخلیــه مناطق درگیر با آتش شــده و
 ۱۰ساختمان تخریب شده اند.
بــه گزارش شــبکه خبری بی بی ســی ،بنابر اعــام مقامات محلی،

 ۳۲۷۱ساختمان دیگر در معرض تهدید قرار دارند.

تخلیه دهها نفر به دنبال فوران آتشفشان در ژاپن

در پی فوران آتشفشــان ساکوراجیما در ژاپن ده ها نفر مجبور به تخلیه
مناطق اطراف شدند.
به گزارش ایســنا ،به گزارش رســانههای محلی ژاپن از روز یکشــنبه
آتشفشــان ساکوراجیما شروع به فوران کرد که در پی آن ده ها نفر مجبور
به تخلیه مناطق نزدیک به محل حادثه شدند.
آژانس هواشناســی ژاپن باالترین سطح هشدار را صادر کرد و دیروز نیز
دستور تخلیه  ۵۱نفر صادر شده که تاکنون  ۳۳نفر منطقه را ترک کردهاند.
به گزارش اســپوتنیک نیوز ،در پی فوران این کوه آتشفشانی تودهای از
خاکستر به ارتفاع  ۲۲۰۰متر فضای اطراف را فراگرفت .تاکنون گزارشی از
خسارتها و آسیب  های ناشی از این حادثه منتشر نشده است.

سیل در افغانستان  ۲۳کشته برجای گذاشت

مقامات افغانستان اعالم کردند که وقوع سیل طی چند روز گذشته منجر
به مرگ  ۲۳نفر در این کشور شده است.
به گزارش ایســنا ،یکی از مقامات افغانســتان در ایــن باره گفت :طی
چند روز گذشــته بر اثر وقوع ســیل در  ۱۰والیت  ۲۳تن کشته و  ۲۰تن
دیگر نیز زخمی شده اند.
این مقام همچنین افزود که ســیل والیت هــای میدان وردک ،پکتیا،
ننگرهار ،نورستان ،پکتیکا ،پروان ،پنجشیر و سه والیت دیگر را دربرگرفته
و خسارات مالی نیز به بار آورده است .این مقام اظهار کرد :نیروهای امدادی
به مناطق درگیر سیل اعزام شده و در حال امدادرسانی هستند.
بــه گزارش آژانس خبری باختر ،به گفته ایــن مقام محلی ،با نهادهای
امدادی در والیات مذکور صحبت شــده و مســووالن این نهادها نیز قول
مساعدت به سیل زدگان را داده اند.

تیراندازی مرگبار در پارکی در لسآنجلس

بــه گفته مقامات پلیس محلی آمریــکا ،در پی تیراندازی در پارکی در
شــهر لس آنجلس این کشور ،دو نفر کشــته و دست  کم پنج نفر دیگر نیز
زخمی شدند.
به گزارش ایســنا ،یکی از مقامات پلیس محلی در یک کنفرانس خبری
اعالم کرد :بازرســان بر ایــن باورند که تیراندازی بــه دلیل اختالف بین
دو گروه در پارک "پک" آغاز شــده است .این مقام محلی همچنین افزود
که بازرسان در حال بررسی شواهد بیشتر مربوط به این حادثه هستند.
در پی وقوع این حادثه چهار مرد و ســه زن به یک بیمارســتان محلی
منتقل شدند که دو نفر از آنها جان خود را از دست دادند.
تاکنون انگیزه این تیراندازی مشــخص نشده و ممکن است این حادثه
بیش از یک مظنون داشــته باشد .به گزارش ســی ان ان ،تحقیقات برای
بررسی جزئیات حادثه شروع شده با این حال تاکنون مظنونی مرتبط با این
حادثه دستگیر نشده است.
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فارس
معاون هالل احمر فارس خبر داد:

آخرین مفقودی سیل استهبان پیدا شد

ایســنا :معاون امداد و نجات هالل احمر فارس اعالم کرد که بخشی از
جسد آخرین مفقودی سیل استهبان کشف شد.
مهدی خوبیار در گفتوگو با ایسنا بیان کرد :در پی وقوع سیل در منطقه
شــرق فارس متاسفانه  ۲۲نفر مفقود شدند که از این تعداد ،جسد  ۲۱نفر تا
قبل از این کشف شده بود.
خوبیــار گفت :در پی اطــاع یکی از نیروهای محلی مبنی بر کشــف
بخشی از پیکر دختر بچه یکساله به عنوان آخرین مفقودی سیل در نزدیکی
امامزاده شــهباز رو به روی باغ زیتون در منطقه رودبال ،نیروهای امدادی
سریعا در محل کشف بخشی از جسد حاضر شدند.
معاون امداد و نجات هالل احمر فارس عنوان کرد :تیم  ١٥٠نفره هالل
احمر فارس در منطقه کار جستجو و پایش را انجام دادند.

آتش سوزی در پارک کوهستانی دراک شیراز

ایرنا :رییس ســازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت:
حوالی ساعت  ۱۱شامگاه یکشــنبه آتش سوزی در پارک کوهستانی دراک
شــیراز رخ داد که با تالش حدودا  ۱۱ســاعته  ۱۷۰آتش نشــان و داوطلب
مردمی خاموش شد.
محمد هادی قانع روز دوشــنبه در این باره گفت ۱۲ :ایستگاه عملیاتی
و بیش از  ۱۲۰نیروی آتش نشــان از ســاعت  ۲۲و  ۵۴دقیقه یکشنبه شب
دوم مرداد ماه  ۱۴۰۱در مهار آتش ســوزی گسترده پارک کوهستانی دراک
بی وقفه تالش کردند.
قانــع در بیان جزئیات این حادثه اظهار داشــت :آتشســوزی ارتفاعات
کوهســتان دراک شیراز به دلیل ســهل  انگاری و بی توجهی عوامل انسانی
از حوالی پارک کوهســتانی دراک آغاز شد و بخشهایی از کوهستان را در
برگرفت.
وی افزود :به محض اطالع از آتشسوزی ،به قید فوریت آتش نشانان با
تجهیزات کامل از  ۱۲ایســتگاه در محل حاضر شده و هماهنگیهای الزم
برای مهار آتش سوزی انجام شد.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز تصریح کرد:
بیش از  ۱۲۰نیروی آتش نشــان و  ۵۰نیروی داوطلب بسیجی از ساعت ۲۳
شــامگاه یکشنبه در محل حادثه مســتقر و در جهت مهار این آتش سوزی
گسترده بی وقفه تالش کردند.
قانع ادامه داد :با توجه به گســتردگی آتش در ارتفاعات و وزش باد ،کار
کنترل و مهار آتش برای نیروهای امدادی ســخت شده بود ،ولی تالش بی
وقفه آتش نشــانان در ارتفاعات و مســیرهای صعب العبور کوهستان مهار
کامل این آتش سوزی را به دنبال داشت.
وی تاکید کــرد :تیمهای امدادی با ادوات نفــری و به صورت پیاده در
جهت مهار شعلههای آتش اقدام کردند.
رئیس سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت :در
حال حاضر آتش ســوزی به طــور کامل مهار شــده و عملیات لکه گیری،
جهت اطمینان از شــعله ور نشــدن مجدد آتش در یک عملیات پنج ساعته
به انجام رسید.

آتش گرفتن ساختمان نیمهساز در شیراز

ایســنا :رئیس سازمان آتش نشانی شیراز ،از وقوع آتش سوزی گسترده در
یک ساختمان در حال ساخت در کوی وحدت این کالنشهر خبر داد.
محمدهــادی قانع دوشــنبه  ۳مرداد در گفتوگو با خبرنــگاران بیان کرد:
ســاعت  13و  2دقیقه دیروز وقوع آتش ســوزی گسترده در یک ساختمان در
حال ساخت به دلیل آتش سوزی فوم سقفی درون ساختمان با دود سنگین در
کوی وحدت شیراز به ستاد فرماندهی آتش نشانی شیراز اعالم شد.
او گفت :در پی این آتش سوزی سریعا آتش نشانان از سه ایستگاه به محل
حادثه اعزام شدند .به گفته قانع ،این آتش سوزی به دلیل دپوی فومهای سقفی
و رعایت نشدن نکات ایمنی رخ داد.
قانع عنوان کرد :آتش ســوزی مهار شد و آتش نشانان عملیات اطفاء را به
پایان رساندند.

توقیف لیفتراک  20میلیاردی در فارس

جانشــین فرمانده انتظامی استان از کشــف یک دستگاه لیفتراک قاچاق به
ارزش  20میلیارد ریال در شهرستان کوهچنار خبر داد.
سردار یوسف ملک زاده در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشت :در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کاال ،ماموران انتظامی
شهرســتان کوهچنار با رصد اطالعاتی از تردد یک دستگاه کامیون حامل بار
قاچاق در یکی از محورهای مواصالتی این شهرستان مطلع شدند.
وی افزود :با اســتقرار ماموران پلیس در محور ورودی شهرستان کوهچنار،
کامیون مورد نظر حامل یک دستگاه لیفتراک قاچاق توقیف شد.
جانشــین فرمانده انتظامي استان فارس با اشــاره به اینکه ارزش لیفتراک
قاچاق كشف شده بنا به اظهار نظر کارشناسان مربوطه  20میلیارد ریال برآورد
شده است ،گفت :در این خصوص راننده کامیون دستگیر و جهت انجام مراحل
قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کشف داروی دامپزشکی قاچاق در داراب

فرمانده انتظامی داراب از توقیف یک دســتگاه وانت نیسان حامل مقادیری
داروی دامپزشکی قاچاق به ارزش  7میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علیرضانوشــاد در گفت و گو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در راســتای طرح مبارزه پلیس با قاچاق کاال ،ماموران ایست و
بازرسی قالتویه شهرستان داراب ،هنگام نظارت بر خودروهای عبوری در محور
مواصالتی داراب – بندر عباس به یک دســتگاه وانت نیسان مشکوک شدند
و آن را متوقف کردند.
وي بــا بیــان اینکه در بازرســی از این خــودرو 4 ،هزار و  570بســته و
 331لیتر انواع داروی دامپزشــکی قاچاق كشــف شــد ،افــزود :برابر اعالم
کارشناســان ،ارزش کاالی قاچــاق کشــف شــده  7میلیــارد ریــال برآورد
شده است.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان داراب در پایــان گفــت :در این خصوص
یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

احتکار  8تن گندم در سرچهان

جانشــین فرمانده انتظامي ســرچهان از کشــف  8تن گندم احتکارشــده
به ارزش یک ميليارد ريال در اين شهرستان خبرداد.
ســرهنگ تیمور کاظمی در گفتوگو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس ،در
تشــريح اين خبــر بيان كرد :در تداوم اجراي طرح تشــديد مبــارزه با احتکار
کاالهاي اساسي و در پي دريافت گزارشهاي مردمي مبني بر احتکار گندم در
يکي از محله های شهرستان سرچهان ،بررسي موضوع در دستور کار ماموران
انتظامی قرار گرفت.
وی افزود :مأموران پس از هماهنگي با مقام قضایي و بازرسي از محلهای

مــورد نظر 8 ،تن گندم احتکارشــده که ارزش آن برابر نظر کارشناســان
یک ميليارد ريال برآورد شــده اســت ،کشــف كردنــد و در اين خصوص
يك متهم دستگیر و براي انجام مراحل قانوني روانه دادسرا شد.

کشف کارت گرافیک قاچاق در نی ریز

فرمانــده انتظامی نی ریز از کشــف  8دســتگاه کارت گرافیک قاچاق
به ارزش  2میلیارد و  500میلیون ریال خبر داد.
ســرهنگ عظیــم ا ...کرمی در گفــت و گو با خبرنــگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشت :مأموران از خبری مبنی بر نگهداری کاالی قاچاق در
یک منزل مطلع شــدند و بالفاصله جهت بررســی موضوع به محل مورد
نظر اعزام شدند.
وی ادامــه داد :مأموران انتظامی با هماهنگی مرجع قضایی ،از آن منزل
بازرسی به عمل آوردند که در نتیجه تعداد  8دستگاه کارت گرافیک خارجی
قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان نی ریز با بیــان اینکه ارزش این محموله
قاچاق بنا به اظهار نظر کارشناســان مربوطه  2میلیارد و  500میلیون ریال
برآورد شده است ،گفت :در اين راستا یک متهم دستگیر و به مرجع قضایی
معرفی شد.

عامل تخریب دستگاه های خودپرداز در الرستان
دستگیرشد

فرمانده انتظامي الرســتان از دســتگیری عامل تخریب دســتگاه های
خودپرداز عابر بانک های شهرستان الرستان خبر داد.
ســرهنگ سید محمد یوســفی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشت :در پی اعالم گزارشی به مرکز فوریت های پلیس 110
مبنی بر تخریب چند دستگاه خودپرداز بانک در شهرستان الرستان ،موضوع
به صورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیــس امنیت عمومی قرار گرفت.
وي افزود :پس از انجام تحقيقات ميداني و رصد دوربين هاي مداربسته،
ماموران عامل تخريب که با اســتفاده از پوشش سر و صورت ،مرتكب اين
اقدام مجرمانه مي شــد را شناســايي و پس از هماهنگی قضایی موفق به
دستگیری او در مخفیگاهش شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان الرستان تصریح کرد :متهم در بازجویی های
پلیســی به تخریب دســتگاه های خودپرداز بانک ها اعتراف کرد و پس از
تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

کشف  39رأس احشام قاچاق در قیروکارزین

فرمانده انتظامی شهرســتان قیروکارزین از کشــف  39رأس احشام قاچاق
خبر داد.
ســرهنگ قربانعلی روســتا در گفت و گو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :در پي کســب خبری مبنی بر انتقال احشام به صورت قاچاق از
محورهای مواصالتی شهرســتان قیروکارزین ،موضوع در دستور کار ماموران
پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی ادامه داد :مأموران به محل مورد نظر اعزام شدند و در این خصوص یک
خودرو وانت نیسان حامل احشام را شناسایی و توقیف کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان قیروکارزین گفت :در بررسی ها مشخص شد
این خودرو حامل  39رأس گوسفند قاچاق می باشد که در این خصوص خودرو
توقیف و یک متهم دستگیر شد.

سرقت خودرو به روش تصادف ساختگی

سرهنگ جلیل موقوفهای با اشاره به مهمترین پروندههای پلیس پیشگیری
در مدت اخیر اظهار کرد :اعالم یک فقره ســرقت خودرو در محله "تهران نو"
که دختر  ۱۲ســاله مالباخته داخل خودرو بود ،سبب شد تا رسیدگی به موضوع
در دستور کار تیم عملیات کالنتری  ۱۲۸تهران نو قرار گیرد.
به گزارش ایســنا ،رییس پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد :پس از حضور
ماموران در محل ،مشــخص شــد راننده خــودرو پراید با تصادف ســاختگی
اقدام به ســرقت خودرو ســراتو کرده که دختر مالباخته داخل خودرو است؛ لذا
مشخصات سارق ســریعا به سایر واحدهای گشــتی اعالم و در یک عملیات
پلیسی دستگیر شد و دختربچه سالم به خانواده تحویل داده شد.
به گفته وی همچنین در بررســی خودروی ســواری پراید متهم  ۵۰ساله،
مشخص شــد که این خودرو نیز هفته گذشته سرقت شده و از آن در تصادف
ساختگی با سراتو استفاده شده است .در این زمینه مالباختگان شناسایی شدند.
موقوفــهای اضافه کرد :متهم دارای بیش از  ۱۰فقره ســابقه حبس بوده و
هفته گذشــته از زندان آزاد شده اســت .همچنین تحقیقات بیشتر برای کشف
جرائم احتمالی متهم ادامه دارد.

کشف سالح در شمال تهران

رییس پلیس پیشگیری پایتخت از کشف یک قبضه سالح کمری در شمال
تهران خبر داد و گفت :در پی دریافت اخباری مبنی بر حمل سالح گرم توسط
فردی در محله شــهر زیبا ،تیمی از ماموران کالنتری  ۱۳۳رسیدگی به موضوع
را بر عهده گرفتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.
به گزارش ایســنا ،وی ادامــه داد :ماموران در تحقیقــات و پیجوییهای
انتظامی هویت و مخفیگاه متهم را شناسایی کردند.
همچنین در تحقیقات بهعمل آمده مشــخص شــد وی سالح را در خودرو
ســواریاش پنهان کرده که با زیر نظر قرار دادن و شناسایی ساعات تردد ،در
یک عملیات غافلگیرانه خودرو وی متوقف شد.
متهم پیش از هرگونه اقدامی دستگیر و در بررسی اولیه از خودرو یک قبضه
سالح کلت کمری و  ۹عدد فشنگ جنگی کشف شد.
موقوفهای در ادامه گفت :متهم  ۳۶ســاله در تحقیقات اولیه به جرم خود و
حمل سالح گرم معترف و با استعالم سوابقش مشخص شد که وی یک مورد
حمل سالح و چندین مورد شرارت و درگیری در کارنامه دارد.
تحقیقات بیشتر برای کشف جزئیات پرونده و جرائم احتمالی ادامه داشته و
پرونده و متهم به مرجع قضایی معرفی شدهاند.
پروانه ســاختمانی به نام زهرا کریمیان واقع در شهرســتان
بوانات -شهر مزایجان شهرک شهید رجایی -به مساحت 240
مترمربع به شماره قطعه  226و پروانه ساخت  164/94مفقود
گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
آگهی
آقای داریــوش ایمانی در حال پیگیری و انجام مراحل تفکیک و یا افراز
 6137/94مترمربع مشــاع از پالک ثبتی  2156بخش  4شیراز واقع در
بلوار اتحاد طبق کروکی ذیل ،از طریق شــهرداری شــیراز است لذا
کسانی که نسبت به آن به هر نحوی معترض می باشند اعتراض خود
را به همراه اســناد و مستندات معتبر به اداره کل امالک و مستغالت
شهرداری واقع در بلوار خبرنگار طبقه دوم ساختمان قطار شهری ارایه
نمایند.
/1833م الف
مدیر کل امالک و مستغالت
غالمعباس کاظمی
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رئیس هیأت مدیره انجمن صنعت تایر خواستار شد :قیمتگذاری باید منطقی باشد

رئیس هیأت مدیــره انجمن صنعت تایر ایران
با اشــاره به زیانده شــدن صنعت تایر در سال
جــاری و با بیان اینکه فعاالن این صنعت مخالف
قیمتگذاری نیستند ،تصریح کرد :خواسته ما این
اســت که قیمت گذاری تایر کارشناسی ،منطقی،
منطبق بر واقعیتها و بر اســاس قیمت های روز
مواد اولیه باشد.
به گزارش ایسنا ،حمیدرضا عبدالمالکی دیروز
در نشســت خبری با بیان اینکــه قیمتگذاری
دســتوری منجر به کاهش ســود صنعت تایر و
زیان ده شــدن این صنعت شــده ،اظهار کرد :بر
اساس توافق تایرسازان با وزارت صمت در اواخر
سال  ،۱۳۹۹مقرر شد شــرکتهای تولیدی آمار
تولیــد و فروش خود را در ســامانه جامع تجارت
اعــام کنند ،اما همه محصوالت آنها از شــمول
قیمت گذاری خارج شود.
وی با بیان اینکه اجرای این توافق در ســال
 ۱۳۹۹منجــر به رشــد  ۲۰درصدی تولید شــد،
تصریح کرد :در  ۱۴۰۰این روند برعکس شــد .در
سال گذشــته وزارت صمت بدون اینکه با فعاالن
صنعت تایر مشــورتی داشته باشــد تایر خودرو را
مشمول قیمتگذاری دستوری کرد و با درخواست
افزایــش قیمت تایرســازان موافقت نشــد .این
وضعیت باعث شد شرکتها با حاشیه سود سه تا
 ۱۱درصدی مواجه باشند ،اما تورم مواد اولیه ۷۷
درصد بوده است.

عبدالمالکی با بیان اینکه در سه ماهه نخست
امســال صنعت تایرســازی با زیان مواجه بوده،
گفت :در این مدت هیچ واحد ســوددهی در این
صنعت نداشتیم .اطالعات شــرکتها در سامانه
کدال بورس به صورت شــفاف وجود دارد .علت
این وضعیت متاثر از قیمتگذاری دستوری است.
مخالــف قیمت گذاری نیســتیم ،اما
منطقی!
رئیــس هیــأت مدیــره انجمن صنعــت تایر
ایــران با بیان اینکه فعــاالن این صنعت مخالف
قیمتگذاری نیســتند ،تصریح کرد :اما خواســته

ما این اســت که قیمت گذاری تایر کارشناســی،
منطقی ،منطبق بر واقعیتها و بر اســاس قیمت
های روز مواد اولیه باشد.
چرا تایر گران شد؟
وی با اشــاره به صــدور مجــوز افزایش ۳۰
درصدی قیمت تایر در خرداد ماه امســال ،اظهار
کرد :این در حالی اســت که پیشــنهاد تایرسازان
رشــد  ۷۰درصدی قیمتها بوده اســت .با توجه
به واردات  ۳۰درصد مواد اولیه از خارج از کشــور
که بر اســاس قیمتهای جهانی و با دالر نیمایی
خریده میشود ،جنگ روسیه و اوکراین که منجر

به افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه در جهان شده
و در کنار آن تامین  ۷۰درصد مواد اولیه از بورس
کاال با قیمت  های شناور ،نمی توان انتظار داشت
قیمت نهایی محصوالت ثابت باشد.
به گفته رئیس هیأت مدیره انجمن صنعت تایر،
ســرمایهگذاری دومین مشکل این صنعت است.
نیاز کشور ساالنه  ۴۵۰هزار تن تایر است که ۳۰۰
هزار تــن آن در داخل تولیــد و  ۱۵۰هزار تن از
طریق واردات تأمین میشود .ارزبری تولید داخل
یــک دالر به ازای هر کیلوگــرم تایر ،اما ارزبری
واردات  ۳.۵دالر به ازای هر کیلوگرم است.
پیشــرفت پروژههای صنعت تایر کند
شد
عبدالمالکــی با بیان اینکــه  ۵۰۰میلیون دالر
ســرمایهگذاری در صنعت تایر با انجام پروژههای
مختلفی تعریف شــده اســت که بین  ۲۰تا ۶۰
درصد پیشــرفت فیزیکی دارند ،تصریح کرد :اما
زیانده شــدن صنعت در دو ســال گذشته باعث
شده سرمایهگذاریها دچار چالش شود و بانکها
نیز حاضر به تامین سرمایه در گردش این صنعت
نباشند.
وی همچنین به مشــکل صــادرات به عنوان
ســومین چالش این صنعت اشــاره کرد و گفت:
مجوز صادرات  ۱۰درصد تولید تایرهای سواری و
 ۳۰درصد تولید تایرهای کشاورزی صادر شده ،اما
به شدت درگیر بوروکراسی اداری است.

معترضان ،اطالعات خانوار خود برای «دهکبندی» و «وسعسنجی» را اصالح کنند
سرپرســت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی
مشــکالت در ترکیــب بندی خانــوار در پایگاه اطالعــات رفاهی
ایرانیان و انجام "وســع ســنجیها" گفت :وزارت تعاون بر اساس
اطالعات موجود ،وسع سنجی را انجام میدهد ما تالش کردیم طی
یکی دوماه گذشته مجدد وسع سنجی انجام دهیم ،اما این یک فرایند
رو به تکامل اســت و اگر مردم اعتراض و مشکلی دارند ،اطالعات
خود را اصالح و اعالم کنند تا بتوانیم روی آن اقدام کنیم.
به گزارش ایســنا ،محمدهادی زاهدی وفا با بیان اینکه به برکت
انقالب اسالمی امید به زندگی از  ۵۵به  ۷۶.۲سال ارتقاء یافته است،
گفت :این افزایش  ۲۰ســاله امید به زندگی دستاورد بزرگی است و
از آن سو تکالیفی را برای مجریان و قانونگذاران ایجاد میکند.
وی افزود :در سال  ۵۵حدود سه درصد جمعیت در زمره سالمندان
بودند که در سال  ۹۰به  ۸درصد و در سال  ۱۴۰۴به  ۱۰درصد میرسد.
سرپرســت وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی بــا بیان اینکه
طبقه پیشکســوتان مســتحقترین به دریافت خدمات متناســب با

ســن خودشان هســتند ،گفت :ما دغدغه خدمات بهداشتی را برای
این گروه نباید داشــته باشیم ،اما اشــکاالتی در نظامات بهداشتی
ما وجود دارد .ســرانه بهداشــتی ما چندان کم نیســت ،اما یکی از
اشــکاالت به نظام ارجاع برمیگردد .بایــد بهره وری در این زمینه
ارتقاء یابد.
زاهدی وفا به وضعیت صندوقهای بازنشســتگی اشــاره کرد و
گفت :بخشی از سهام صندوقهای بازنشستگی متعلق به شماست.
تامین حدود  ۸۰درصد منابع صندوق برعهده دولت است .هر طرحی
کــه در این زمینه و برای افزایش ســهم صنــدوق در تامین منابع
داشته باشید از آن اســتقبال خواهیم کرد .یکی از اشکاالتی که در
قانونگذاری مشاهده میشود این است که در احکام بودجه به دنبال
منابعی باشــیم که حتما تامین شدنی باشند .گاهی قوانینی تصویب
میشود که چون بودجهاش دیده نشده عملیاتی نمیشوند.
وی با اشاره به اینکه پیگیر خدمات رسانی به بازنشستگان هستیم
گفت :وزارت رفاه متکفل بحث یارانه هاســت .یک قسمت از کار ما

رییس سازمان هواپیمایی مطرح کرد

برخورد با فروشندگان ارزی بلیت هواپیما به اتباع خارجی

رییس ســازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد :فروش ارزی بلیت هواپیما به اتباع خارجی لغو
شده و با متخلفان برخورد کرده و خواهیم کرد.
به گزارش ایســنا ،از ابتدای تیرماه امســال نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی برای اتباع
غیرایرانی ارزی محاسبه و بر این اساس محاسبه قیمت فروش بلیت به این مسافران معادل قیمت
"بیزینسکالس" شد .این مصوبه مورد انتقاد بسیاری از سوی وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی ،وزارت امور خارجه ،نمایندگان مجلس ،فعاالن گردشگری و مسافران خارجی قرار
گرفت .نهایتا این تصمیم با دســتور وزیر راه و شهرســازی لغو شد و قرار بر این بود که از این به
بعد مبنای محاسبه فروش بلیت به اتباع خارجی مانند سابق ریالی باشد.
اما با وجود تغییر این تصمیم و توقف فروش دالری بلیت پروازهای داخلی ،برخی شرکتهای
هواپیمایی مقاومت کرده و بسیاری از مسافران و گردشگران خارجی سرگردان شدهاند.
محمد محمدی بخش – رییس ســازمان هواپیمایی کشوری – در این باره به ایسنا گفت :اگر
مســافر غیرایرانی از خارج از ایران ،بلیت پروازی را خریداری کند طبیعتا با نرخ ارزی محاســبه و
دریافت میشــود اما اگر این اتفاق در داخل کشور رخ دهد غیرقانونی است و باید ریالی محاسبه
شود.
وی افزود :اگر شــرکت هواپیمایی یا آژانس مســافرتی اقدام به فروش بلیت هواپیما به اتباع
خارجی به نرخ ارزی کند ،تخلف اســت و با آن برخورد خواهیم کرد؛ چرا که این تصمیم لغو شده
و اعالم کردیم نباید چنین اتفاقی رخ دهد.
رییس ســازمان هواپیمایی کشوری با اشــاره به اینکه برخی فعاالن گردشگری و انجمنهای
آنهــا معتقدند که برخی ایرالینها مقاومت کرده و همچنان در حال فروش بلیت هواپیما به نرخ
ارزی هســتند ،گفت :تاکنون تخلفی از سوی شرکتهای هواپیمایی در این زمینه نداشتهایم ،اما
چند آژانس مســافرتی که در این زمینه شیطنتهایی کرده بودند را شناسایی و آنها را به مراجع
قضایی معرفی کردیم.

پس از  ۱۰برابر شدن در دولت گذشته؛

بدهی دولت به بانک مرکزی
در  ۹ماه  ۳۲هزار میلیارد تومان کاهش یافت

ایرنا  :بدهی دولت به بانک مرکزی که در دولت گذشته  ۹۴۷درصد (بیش از  ۱۰برابر رشد) و
در دوره مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی  ۳۲۸درصد افزایش یافته بود ،از ابتدای دولت
سیزدهم تا پایان اردیبهشت امسال ۱۹ ،درصد معادل  ۳۲هزار میلیارد تومان کمتر شده است.
به گزارش ایرنا ،بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از شــاخصهای موثر در افزایش
پایه پولی ،نقدینگی و تورم ،با انضباط بودجهای دولت سیزدهم به شدت نزولی شده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در هشــت ســال دولتهای نهم و دهم فقط  ۳۷درصد افزایش
پیدا کرده بود ،اما در دولتهای یازدهم و دوازدهم با روشــن شدن موتور چاپ پول بانک مرکزی
خصوصا در دوره ریاست عبدالناصر همتی ،به ارقام محیرالعقولی رسید.
در پایــان دولت دهم میزان بدهی دولت بــه بانک مرکزی فقط  ۱۵.۸هزار میلیارد تومان بود،
اما دولت گذشته با استقراضهای تاریخی خود سبب شد رقم بدهی آن به بانک مرکزی در زمان
تحویل به آیتا ...رئیســی به  ۱۶۵.۵هزار میلیارد تومان افزایش یابد یعنی  ۹۴۷درصد یا بیش از
 ۱۰برابر رشد نسبت به پایان دولت دهم.
با این حال دولت ســیزدهم با اتخاذ سیاستهای دقیق انضباط بودجهای و پولی ،به تدریج در
حــال کاهش بدهی بــه جای مانده از دولت قبل به بانک مرکزی اســت به طوری که در  ۹ماه
نخست فعالیت خود بالغ بر  ۳۲هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را تسویه
کرده است.
در حالی که در زمان تحویل دولت به آیتا ...رئیســی در مرداد ســال  ۱۴۰۰بدهی دولت به
بانک مرکزی  ۱۶۵.۵هزار میلیارد تومان بود ،در اردیبهشت امسال این رقم به  ۱۳۳.۸هزار میلیارد
تومان کاهش پیدا کرد.

در پایگاه اطالعات رفاه به این برمیگردد که سازمان هدفمندی باید
ترکیب بندی خانوارها که تغییر پیدا میکنند را به ما اعالم کنند.
وی افزود :این اطالعات از دولت گذشــته به روز نشــده بودند.
یک روایت این اســت که از سال  ۹۳و یک روایت این است که از
سال  ۹۹بروزرسانی انجام نشده بود.
سرپرســت وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی ادامه داد :وزارت
تعاون بر اســاس اطالعات موجود وسع ســنجی را انجام میدهد؛
ما تالش کردیم طی یکی دوماه گذشــته مجدد وسع سنجی انجام
دهیم ،اما این یک فرایند رو به تکامل است و اگر اعتراض و مشکلی
وجود داشــت ،اطالعات خود را اصالح و اعالم کنید تا بتوانیم روی
آن اقدام کنیم.
وی افزود :سیاســتهای کلی ابالغی تامیــن اجتماعی و برنامه
هفتم توسعه و اصالح وضعیت صندوقها در دست طراحی و تدوین
اســت .ما از هرگونه پیشــنهاد اصالحی مدبرانه برای ارتقای وضع
موجود استقبال میکنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی:
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به دنبال کاهش فاصله مردم از دولت هستیم

رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشور گفت :با توجه به این که شعار دولت ،دولت مردمی
است به دنبال این هستیم تا فاصله مردم از دولت را به حداقل و به صفر برسانیم.
به گزارش ایســنا ،میثم لطیفی  -رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور  -در حاشیه بازدید
از همایش هم   افزایی مدیریت ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد :ما آنقدری امکانات نداریم که
بخواهیم کارهای موازی را به طور همزمان انجام دهیم ،بنابراین چنین امری نیازمند این اســت
که یکدیگر را بشناسیم.
وی ادامــه داد :ما در حوزه مدیریت نیاز به شناســایی داریم که این امر را حتما دوســتان ما
انجام می دهند ،پس از شناســایی تشــکلهای فعال و خودجوش مردمی ،نیازمند شبکه  سازی و
دســته  بندی در حوزه  های گوناگون مانند ،فناوری ،علم و فرهنگ هســتیم تا در مرحله بعد برای
حل مسایل کشور هم افزایی کنند.
لطیفی تاکید کرد :با توجه به اینکه شــعار دولت ،دولت مردمی است ما اینجا هستیم تا بتوانیم
فاصله مردم از دولت را به   حداقل و به صفر برسانیم ،راه آن هم این است که تشکلهای خودجوش
مردمی که ضلع اصلی حکمرانی هستند نقش فعال منسجم و اثرگذار در تصمیم گیریها و نظارت
داشته باشند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشــور در ادامه سخنانش بیان کرد :ما انشاا ...ظرف امروز
و فردا بخشــنامهای را به همه دستگاههای اجرایی صادر میکنیم که در این بخشنامه قرار است
همه دستگاه های اجرایی یکی از مشاوران خود را در حوزه دستیار مردمی   سازی تعیین کنند .البته
مردمی   سازی را در این نمیبینم که دولت بزرگ شود فقط میخواهیم راه ورود سخن ،ایده و فکر
مردم را به دولت باز کنیم که بیش از پیش شود.
لطیفی گفت :بنابراین قرار اســت همه دســتگاههای اجرایی یک ســمت تحت عنوان مشاور
دســتیار امور مردمی   سازی داشته باشند و در سطح فرمانداریها تحت عنوان همیار مردمی سازی
داشــته باشیم ،در سطح کشور این شبکه ایجاد شــود تا از این به بعد دوستان جهادی بدانند در
نظام اداری شخصی هست که مستقیم مسئول کار است و حرف های آنها را می شنود و به نهاد
های تصمیم گر می رساند.

شیب نزولی نفت تندتر شد

قیمت نفت تحت تاثیر نگرانی از تاثیر منفی افزایش نرخ های بهره آمریکا بر رشد تقاضا برای
سوخت ،روند افزایشی که ابتدای معامالت روز دوشنبه داشت را معکوس کرد و با کاهش روبرو شد.
بــه گزارش ایســنا ،بهــای معامالت نفت برنت برای تحویل در ســپتامبر با  ۴۸ســنت معادل
 ۰.۵درصد کاهش به  ۱۰۲دالر و  ۷۲سنت در هر بشکه رسید که چهارمین کاهش روزانه بود.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ســپتامبر ۶۵ ،سنت معادل
 ۰.۷درصد کاهش یافت و به  ۹۴دالر و پنج ســنت در هر بشــکه رسید که این شاخص هم برای
چهارمین روز نزولی بود.
کازوهیکو سایتو ،تحلیلگر ارشد شرکت فوجیتومی سکیوریتیز در این باره گفت :بازار احتماال در
بحبوحه نگرانی ها نســبت به کاهش تقاضای جهانی برای سوخت پس از افزایش نرخ های بهره
و ازسرگیری تولید نفت لیبی ،در وضعیت نزولی می ماند.
بهــای معامالت نفت در هفتههای اخیر تحــت تاثیر احتمال افزایش نرخ های بهره که ممکن
اســت باعث وقوع رکود و افت تقاضا برای ســوخت شود و محدود شــدن عرضه در بازار جهانی
به دلیل تحریم ها علیه روسیه ،نوسان شدیدی داشتهاند.
مقامات بانک مرکزی آمریکا خاطرنشان کردهاند که فدرال رزرو احتماال در نشست روزهای ۲۶
و  ۲۷ژوئیه ،نرخ های بهره را به میزان  ۷۵واحد افزایش می دهد .در بخش عرضه ،شرکت ملی
نفت لیبی اعالم کرد قصد دارد تولید نفت را ظرف دو هفته آینده به  ۱.۲میلیون بشکه در روز برساند.
بر اساس گزارش رویترز ،اتحادیه اروپا هفته گذشته اعالم کرد به منظور محدود کردن ریسک  های
امنیت انرژی جهانی ،به شرکت های دولتی روسنفت و گازپروم روسیه اجازه میدهد به کشورهای
ثالث نفت صادر کنند .با این حال ،الویرا نابیولینا ،رئیس بانک مرکزی روســیه اعالم کرد روســیه
به کشــورهایی که تصمیم بگیرند ســقفی روی قیمت نفت این کشــور اعمال کنند ،نفت عرضه
نخواهد کرد و نفت خود را به کشورهایی خواهد داد که آماده همکاری با روسیه هستند.

اخذ  ۵.۸میلیون تومان مالیات در بهار ۱۴۰۱
در حالیکــه انتقادات زیادی بــه اجرای قانون
مالیات خانههای خالی مطرح میشــود ،بررســی
عملکرد ســه مــاه درآمدهای مالیاتی نیز نشــان
میدهد که در ایــن مدت فقط  ۵.۸میلیون تومان
مالیات از این خانهها اخذ شده است.
به گزارش ایســنا ،در ســال گذشــته با فراز و
نشیبهای بسیار معادل  ۵۶۸هزار واحد مسکونی
خالی از ســکنه برای اخذ مالیات شناسایی شد که
بر اســاس آخرین آمارها ،میزان مالیات دریافتی از
این خانهها کمتر از  ۱۰میلیارد تومان بوده است.
اما قانون مالیات خانههــای خالی از زمانی که
اجرای آن شروع شود تاکنون که در حال اجراست،
همواره مورد انتقاد کارشناســان و مســئوالن به
خصوص مجلسیها بوده است.
این انتقادات ناشــی از روند شناسایی واحدهای
مسکونی خالی از سکنه تا اخذ مالیات از آنها است
زیرا ،گفته میشــود که وزارت راه و شهرسازی به
عنوان نهاد مربوطه برای شناسایی خانههای خالی
سریع و کارآمد عمل نمیکند.
همچنین ،به اعتقاد کارشناســان ،وزارت راه و
شهرسازی در برخی موارد به اشتباه محل سکونت
افــراد را به عنــوان خانه خالی اعــام میکند یا
اطالعات خانههای شناســایی شــده بــرای اخذ

مالیات حریف خانههای خالی نمیشود

مالیات ناقص اســت یا فرآیند شناســایی و ارسال
اطالعات خانههای خالی به سازمان مالیاتی بسیار
زمانبر است.
در ایــن زمینه ،بررســی عملکرد ســه ماهه
درآمدهای مالیاتی در سالجاری به نوعی این انتقاد
را به جا میداند زیرا ،بر اســاس ایــن آمار در این

مــدت فقط  ۵میلیون و  ۸۰۰هــزار تومان مالیات
از واحدهای مسکونی خالی از سکنه دریافت شده
است.
طبق این گزارش ،بر اســاس قانــون مالیات
خانههای خالی مصوب آذرماه ســال گذشته ،اگر
واحد مســکونی در شهرهای باالی  ۱۰۰هزار نفر

بیش از  ۱۲۰روز خالی از ســکنه باشــد ،مشمول
مالیات میشــود و به ازای هر مــاه بیش از زمان
مذکور ،ماهانه مشــمول مالیاتی بر مبنای مالیات
بر درآمد اجاره به شــرح ضرایب سال اول معادل
شش برابر مالیات متعلقه ،سال دوم معادل  ۱۲برابر
مالیات متعلقه و ســال سوم به بعد معادل  ۱۸برابر
مالیات متعلقه خواهد شد.
در این بین ،وظیفه شناســایی خانههای خالی
بر عهده وزارت راه و شهرســازی از طریق سامانه
امالک و اســکان گذاشــته شده اســت که این
وزارتخانه با راهاندازی ســامانه امالک و اســکان
نســبت به ثبت اطالعات سکونتی افراد اقدام کرد
و کســانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این
اطالعات را ثبــت کنند ،خانه آنها به عنوان خاله
خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و
شهرسازی معرفی شد.
البتــه ۵۶۸ ،هزار خانه خالی شناســایی شــده
مربوط به  ۹ماهه سال گذشته است که باید تکمیل
شــود ،اما با گذشت  ۳روز از مهلت قانونی سازمان
امور مالیاتی (پایــان تیرماه) برای اعالم خانههای
خالی شناسایی شــده در  ۱۲ماهه سال گذشته و
محاسبه مالیات آنها ،هنوز اعالمی در این زمینه
صورت نگرفته است.

صادرات غالت اوکراین از سر گرفته میشود؛ اما با هشدار
اوکراین روز یکشنبه ( ۲۴جوالی) تالشهای
خــود را برای از ســرگیری صــادرات غالت از
بنادر دریای ســیاه تحت توافقی با هدف کاهش
کمبود غذا در جهان ادامه داد اما هشــدار داد که
با حمله روســیه به اودسا ،تحویل کاالها آسیب
خواهد دید.
به گزارش ایســنا ،زلنســکی ،رئیس جمهور
حمله روز شــنبه را بربریت خواند که نشان داد
نمیتوان به مسکو برای اجرای توافقی که فقط
یک روز قبل با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل
منعقد شد اعتماد کرد.
رادیو اوکراین به نقل از ارتش اوکراین پس از
این حمله گفت که موشــکها بــه منطقه انبار
غالت بندر اصابت نکرده و خسارت قابلتوجهی
وارد نکرده است و کییف گفت که آماده سازی
برای ازسرگیری حمل غالت ادامه دارد.
الکســاندر کوباکوف وزیر امور زیرســاختی
اوکراین گفت :مــا به آماده ســازی فنی برای
راه انــدازی صادرات محصوالت کشــاورزی از
بنادر خود ادامه میدهیم.

روسیه روز یکشنبه اعالم کرد که نیروهایش
یک کشتی جنگی اوکراینی و یک انبار تسلیحات
در اودسا را با موشک هدف قرار دادهاند .توافقی
کــه روز جمعه بین مســکو و کیف امضا شــد،
بــه عنوان یــک پیشــرفت دیپلماتیــک برای
جلوگیری از افزایــش قیمت جهانی مواد غذایی

مورد استقبال قرار گرفت و مقامات سازمان ملل
اعالم کردند که میتوانــد محمولههای غالت
اوکراین را به ســطح  ۵میلیون تن در ماه قبل از
جنگ بازگرداند اما مشاور اقتصادی زلنسکی روز
یکشنبه هشدار داد که حمله به اودسا نشانه دور
از دسترس بودن آن است.

او گفت که اوکراین ظرفیت صادرات  ۶۰میلیون
تن غالت را در  ۹ماه آینده دارد اما اگر بنادر این
کشور نتوانند به درستی کار کنند تا  ۲۴ماه طول
خواهد کشید .از آنجایی که جنگ در روز یکشنبه
وارد ششمین ماه خود شد ،هیچ نشانهای از وقفه
در جنگ مشاهده نشد.
حمالت به اودسا با محکومیت سازمان ملل،
اتحادیــه اروپا ،ایاالتمتحــده ،بریتانیا ،آلمان و
ایتالیا مواجه شد.
بر اســاس گزارش رویترز ،اوکراین و روسیه
از صادرکنندگان پیشــرو جهانی گندم هستند و
محاصره بنادر اوکراین توسط ناوگان دریای سیاه
روسیه از زمان تهاجم مسکو در  ۲۴فوریه۱۰ ،ها
میلیــون تن غالت را به دام انداخته و تنگناهای
زنجیره تامین جهانی را بدتر کرده است.
بر اســاس گزارش برنامه جهانی غذا ،همراه
با تحریم های غرب بر روســیه ،این کشور تورم
قیمــت مواد غذایی و انــرژی را افزایش داده و
حدود  ۴۷میلیون نفر را به گرســنگی حاد سوق
داده است.
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۲طال و  ۴نقره وزنه برداران ایران در آخرین روز قهرمانی جوانان آسیا
وزنــه برداران جوان ایران در مســابقات قهرمانی
نوجوانان و جوانان آســیا  ۲مدال طال و  ۴نقره کسب
کردند.
بــه گزارش ایســنا ،در آخرین روز از مســابقات
قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در ازبکستان ،رقابت
دســته های  ۱۰۹و  +۱۰۹برگزار شد و ایران در این
دو وزن صاحب عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی شد.
محمد مســعود ممیوند در دســته  ۱۰۹کیلوگرم
نایب قهرمان شد و علیرضا اسفندیاری در فوق سنگین
عنوان قهرمانی را به دست آورد.
نتایج نمایندگان ایران به شرح زیر است:
دسته  ۱۰۹کیلوگرم
-۱علــی عمــار از عــراق بــا رکــورد  ۱۷۱و
 ۲۰۲دوضرب و مجموع  ۳۷۳کیلوگرم (۲مدال طالی
یک ضرب و مجموع و نقره دوضرب)
 -۲محمد مســعود ممیونــد از ایران بــا رکورد

محصص:

 ۱۶۱یــک ضــرب ۲۰۳ ،دوضــرب و مجمــوع

 ۳۶۴کیلوگــرم (۲مدال نقره یک ضرب و مجموع و

دالیل غیبت بنا و درستکار در بازیهای کشورهای اسالمی

طالی دوضرب)
 -۳عبدالرشــیدوف از ازبکســتان با رکورد ۱۴۵
یک ضــرب ۱۷۱ ،دوضرب و مجموع  ۳۱۶کیلوگرم
( ۳مدال برنز)
دسته +۱۰۹کیلوگرم
 -۱علیرضا اســفندیاری از ایران بــا رکورد ۱۷۵
یک ضــرب ۲۱۱ ،دوضرب و مجموع  ۳۸۶کیلوگرم
(طالی مجموع و  ۲مدال نقره یک ضرب و دوضرب)
 -۲میرزابیکــف از ازبکســتان بــا رکــورد ۱۷۶
یــک ضرب ۲۰۶ ،دوضرب و مجموع  ۳۸۲کیلوگرم
(طالی یک ضرب ،برنز دوضرب و نقره مجموع)
 -۳جیونــگ نام از کــره جنوبی بــا رکورد ۱۵۹
یک ضــرب ۲۱۲ ،دوضرب و مجموع  ۳۷۱کیلوگرم
(طالی دوضرب و  ۲مدال برنز یک ضرب و مجموع)
 -۴طاها نعمتی از ایران با رکورد  ۱۵۰یک ضرب،
 ۱۹۰دوضرب و مجموع  ۳۴۰کیلوگرم

زمان آیه یأس خواندن نیست ،با ذهن قوی میتوان هر تیمی را شکست داد

رئیس کمیته فنی فوتبال ایران میگوید زمان برای بررســی خوب یا
بــد بودن کادرفنی تیم ملی ایران گذشــته و باید راهکارهای الزم برای
موفقیت این تیم را ارائه کرد.
مرتضی محصص در گفتوگو با ایسنا ،درباره ابقای دراگان اسکوچیچ
در تیم ملی و اقداماتی که منجر به موفقیت این تیم در جام جهانی خواهد
شــد ،گفت :انتخاب ســرمربی در این مرحله مهم است .بدون توجه به
وقایعی که اتفاق افتاده ،باید از بهترین ســرمایهها در جام جهانی استفاده
کنیــم .موافق ،مخالف ،آبی و قرمز بایــد در صورت توانمند ،به تیم ملی
کمــک کنند .من نمیتوانم بازیکنی را برای کادر فنی انتخاب کنم چون
این کار من نیســت ،اما به طور کلی و صرف نظر از اســامی ،باید ببینیم
کدام بازیکنان ما در آبان ماه در مرز آمادگی هســتند .به نظرم کادر فنی
باید آنالیز و دادههای کالن را داشته باشند.
فردا دیر است
رئیــس کمیته فنی فدراســیون فوتبال یادآور شــد :این جام جهانی،
جنگ دادهها و اطالعات اســت .بازیکنان که جای خود را دارند ،داوران
هم نیازمند دادهها هســتند .امیدوارم با گرفتــن اطالعات و آمار و نقاط
ضعف و قوت حریفان ،به جام جهانی برویم .اگر گروه مجربی برای آنالیز
دادهها و واقعیتها نداشته باشــیم ،شانسمان زیاد نیست .اگر امروز را از
دست بدهیم ،فردا دیر خواهد شد.

محصص تاکید کرد :فکــر میکنم بزرگترین کمکی که میتوانیم به
خودمان کنیم ،آماده کردن یک تیم اســت .این تیم آماده باید کســانی
باشــند که کادر فنی و بازیکنانش به هم اطمینان داشــته باشــند .هیچ
مربیای با یک سیســتم به این جام نمیرود .بایــد بازیکنان ما قابلیت
انعطاف و بازی در سیستمهای مختلف را داشته باشند.
بازی اول با انگلیس ،حیاتی است
او با اشــاره به بازی نخست ایران در جام جهانی گفت :ما سه حریف
داریم .انگلیس حریف نخست ماست .حتی اگر خدای نکرده این بازی را
هم ببازیم ،ما در جام جهانی هســتیم و هنوز جلوی ولز و آمریکا شانس
داریم .با این حال ،بازی اول ما حیاتی است .ما با سه حالت روبرو هستیم.
میبریم ،مســاوی میکنیم یا بازی را واگذار میکنیم .کادر فنی ما باید
برای هر ســه حالت آمادگی داشته باشد .سرنوشت ما بعد از بازی اول از
این ســه حالت خارج نیســت .در بازی با مراکش ،این تیم بر ما برتری
داشت اما روی کرنری که بازیکن مراکشی گل به خودی زد ،این تیم را
شکســت دادیم .بعد از آن بود که تیم ملی روحیه گرفت و جلوی اسپانیا
و پرتغال ،بازی سطح باالیی به نمایش گذاشتیم .بازی اول حیاتی است.
محصص خاطرنشان کرد :خیلی خوشبینم که اگر بازی خوبی جلوی
انگلیس داشته باشیم ،جلوی دو تیم بعدی نمایش خوبی خواهیم داشت.
به بازی خوب جلوی انگلیس امیدوارم
این کارشــناس فوتبال در پاسخ به این سوال که آیا او به بازی خوب
ایران مقابل انگلیس امیدوار است ،گفت :به طور صددرصد ،بله! به بازی
خوب جلوی انگلیس خوشبین هســتم .من کاری به دالیل سیاســی و
اجتماعــی ندارم .بازیکنان ما این توانایی را دارند که خوب بازی کنند .ما
در دیدار با پرتغال به حدی جلو رفتیم که نزدیک بود این تیم را شکست
دهیم .اگــر طارمی در ثانیه های آخر بــازی گل زده بود ،به مرحله بعد
میرفتیم .ما نمیتوانیم از توانایی بازیکنانمان چشمپوشی کنیم .بازیکنان
ما توانمند هستند.
ایویچ میگفت هر تیم قــوی را با ذهنیت قوی میتوان
شکست داد
این مدرس فوتبال درباره اهمیت مســائل روحی و روانی گفت :بازی
اول بســیار حیاتی است .ایویچ معتقد بود که هر تیم قویای را می توان

قهرمانی تنیس باز ایران در مسابقات جوانان ارمنستان

تنیسباز ایران قهرمان مسابقات سطح چهار جوانان جهان در ارمنستان شد.
به گزارش ایســنا ،کسری رحمانی با قهرمانی در مسابقات تور جهانی جوانان (سطح  )۴به کار خود
در این رقابتها پایان داد.
رحمانی پس از اســتراحت در راند نخســت ،در راندهای بعدی با عبور از سد نمایندگان روسیه در
فینال بازیها به مصاف ایلیا موشــن دیگر نماینده روســیه رفت و در نهایت با نتیجه ( ۶-۳و  )۶-۴به
پیروزی رسید.
به این ترتیب رحمانی با کســب این نتیجه عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و نماینده روســیه در
جایگاه دوم ایستاد و دیگر نماینده روسیه به همراه مونته نگرو سوم شدند.
در این دوره از رقابتها تنیس بازانی از ایران ،چک ،یونان ،روسیه ،ارمنستان ،هند ،اسپانیا ،اوکراین،
مونته نگرو ،آلمان ،بلغارستان ،فرانسه و قزاقستان حضور داشتند.

 ۴برنز و  ۲فینالیست بوکس ایران در تورنمنت کویت

در پایــان روز چهــارم تورنمنت بینالمللی بوکس کویت ۴ ،مدال برنز و  ۲فینالیســت حاصل
تالش نمایندگان ایران شد.
به گزارش ایســنا ،یکشنبه دوم مرداد  ۱۴۰۱چهارمین روز از نخستین دوره تورنمنت بینالمللی
بوکس کویت پیگیری شد که  ۶نماینده ایران به مصاف حریفان خود رفتند .در پایان مبارزات این
روز  ۴نماینده ایران با شکست برابر رقبای خود با مدال برنز از این رقابتها کنار رفتند و دو بوکسور
دیگر ایران اما با پیروزی مقابل حریفان ،در اوزان خود فینالیست شدند.
اولیــن دوره تورنمنــت بینالمللی بوکــس کویت از روز پنجشــنبه  ۳۰تیــر  ۱۴۰۱با حضور
 ۷۲بوکســور از  ۲۲کشور به میزبانی فدراســیون بوکس این کشور آغاز شد و دوشنبه سوم مرداد
به پایان رسید.
نتایج بوکسورهای ایران در روز چهارم این تورنمنت به شرح زیر رقم خورد:
مصطفی ریگی بوکســور وزن  ۵۱کیلوگــرم ایران ،در مرحله نیمهنهایــی به مصاف "منصور
مبارک" از کویت رفت و با پیروزی  ۵بر صفر فینالیست شد .او پیش از این برابر "ارگونال صبری"
از بلغارستان  ۳بر  ۲پیروز شد و به مرحله نیمهنهایی صعود کرد.
باقر فرجی بوکسور  ۶۳.۵کیلوگرم ایران در دیدار نیمهنهایی اینوزن "یحیی سامی" از عراق را
 ۵بر صفر شکســت داد و دومین فینالیست تیم ایران شد .او در گام اول "حسن الفتحلی" نماینده
میزبان را  ۵بر صفر شکســت داد و در دومین مبارزه "موا الخامری" نماینده یمن را  ۵بر صفر از
پیش رو برداشت.
اما سجاد محمدپور بوکسور  ۵۷کیلوگرم ایران که پیش از این برابر "بیای جوخادار" از سوریه ۵
بر صفر پیروز شده بود ،در مرحله نیمهنهایی به مصاف "ساراوات سوکست" از تایلند رفت که نتیجه
را  ۴بر یک واگذار کرد تا بر سکوی سومی مشترک این دوره از رقابتها بایستد.
حســین میراحمدی بوکســور  ۸۰کیلوگرم تیم ملی نیز در مرحله نیمهنهایی به مصاف "ارکین
عدلبیک" از قزقیزســتان دارنده دو مدال برنز آســیا  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۱رفت که  ۳بر  ۲مغلوب شــد
تــا به مدال برنز برســد .او در اولین مبارزه خود برابــر "راکئان التقفی" از عربســتان  ۵بر صفر
به برتری رســید و در دومین مبارزه نیز برابر "ویلیام روسنوف" از بلغارستان  ۴بر یک پیروز شد تا
راهی نیمهنهایی شود.
همچنین شــاهین موســوی دیگر نماینده  ۸۰کیلوگرم ایران ،در مرحلــه نیمهنهایی به مصاف
"دیلشــودبیک روزمتوف" نایب قهرمان جهان  ۲۰۱۹و قهرمان آسیا  ۲۰۲۱از ازبکستان رفت که
در دیداری نزدیک  ۳بر  ۲شکســت خورد تا مدال برنز را کسب کند .او در اولین مبارزه خود مقابل
"رهماندو هالیموالتی" از چین  ۵بر صفر پیروز شــده بود .موســوی در این مســابقات از وزن ۷۵
کیلوگرم به وزن  ۸۰کیلوگرم رفته بود.
طوفان شــریفی بوکســور وزن  ۹۲کیلوگرم در اولین پیکار "رشــید مهرینفــر" از بحرین را
 ۵بر صفر شکســت داده بود اما در دیدار مرحله نیمهنهایی به مصاف "دیوربیک اورالوف" حریف
قدرتمند ازبک رفت و با واگذاری  ۳بر  ۲نتیجه ،به نشان برنز رسید.

شکســت داد ،به شــرطی که مربی ذهنیت مثبت را به وجود آورد .این
یک واقعیت اســت .مورینیو خیلی کم پیش میآید کسی را قبول داشته
باشد اما او با صراحت گفته که ایویچ را قبول دارد.
او دربــاره اینکه موفقیت ایران در جام جهانی  ۲۰۱۸حاصل مســائل
روانــی یا تاکتیکی کیروش بود؟ گفت :فکر میکنم کیروش یک مربی
تاکتیکی بود ولی قدرتــش در بحث روانی بود .االن هم میگویم اینکه
برویم ســراغ این مســاله که کادر فنی ما خوب اســت یا بد ،زمان را از
دســت میدهیم .اگر گروه اســکوچیچ و همکارانش االن هم کار خود
را شــروع کنند ۱۷ ،۱۶ ،روز وقت خواهند داشــت .به جــای اینکه آیه
یأس باشــیم ،راهکار بدهیم .راهکاری که میدهم ،نظرم است .عقل کل
که نیستم .شاید اســکوچیچ و همکارانش راه بهتری دارند .وظیفه خودم
میدانستم بگویم.
زمان ایراد گرفتن و آیه یأس خواندن گذشته است
وی ادامه داد :زمان ایراد گرفتن و رو در رو شــدن گذشته و ما وقتی
نداریم .تنها زمانی که داریم این اســت کــه روی ذهنیت بازیکنان کار
کنیم .ما بازیکنان الیق زیادی داریم .باید روحیه بدهیم و امیدوارم باشیم
"فیفادیهــا" به ما کمک کنند و برنامه ریزی خوبی داشــته باشــیم و
دو بازی خوب را با تیمهای مختلف انجام دهیم.
ونزوئال حریف تدارکاتی خوبی است
محصص با اشاره به انتخاب رقبای تدارکاتی خوب اظهار کرد :اینکه
بگوییم با کدام تیم بازی کنیم ،راحت است .باید ببینیم کدام تیم میتواند
به ما کمک کند .البته نباید ایدهآل ببینیم .انتخاب حریف تدارکاتی سخت
است .با روابط خوبی که با ونزوئال داریم ،میتوانیم با این تیم بازی کنیم.
خیلی وقت پیشها با این تیم بازی کردیم .ونزوئال بهترین تیم نیســت
اما از تیمهای خوب آمریکای جنوبی اســت .اکودادور و پرو هم میتوانند
ما را تحت فشار بگذارند.
اگر بازی تدارکاتی چالشی نباشد ،به درد نمیخورد
ایــن مدرس فوتبال تاکیــد کرد :اگر بازی تدارکاتــی برای تیم ملی
چالش برانگیز نباشد ،به چه دردی میخورد؟ اگر در بازی چالشی نباشد،
پیشــرفتی هم نداریم .فکر میکنم تیمهای آمریکای جنوبی حریفهای
خوبی باشند.

ســخنگوی فدراسیون کشتی گفت :سرمربیان تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی در بازیهای
کشورهای اسالمی حضور نخواهند داشت.
محمد ابراهیم امامی در گفتگو با ایســنا ،با بیان اینکه ســرمربیان تیمهای ملی کشــتی آزاد
و فرنگی در بازیهای کشــورهای اسالمی حضور نخواهند داشــت ،اظهار کرد :یکی از کارهای
بســیار خوب فدراســیون کشــتی که با نظر کادر فنی تیمهای ملی انجام شــد ،توجه به مربیان
ســازنده و حضــور آنها در رقابتهای بینالمللی اســت ،که بر همین اســاس نیز در بازیهای
کشــورهای اســامی ،همت مســلمی از مازندران و فرید دژمخو از آذربایجان شرقی به عنوان
 2مربی ســازنده کشــتی آزاد در کنار احســان امینی به عنــوان ســرمربی و مصطفی آقاجانی
به عنوان مربی عازم ترکیه خواهند شد.
ســخنگوی فدراسیون کشــتی افزود :در کشــتی فرنگی نیز محمد بنا در کنار تیم اعزامی به
بازیهای کشــورهای اســامی حضور نخواهد داشــت و قرار اســت بهروز حضرتیپور ،طالب
نعمتپور ،عادل بالیتبار و علی قیطاسی به عنوان اعضای کادر فنی کشتی فرنگی عازم بازیهای
کشورهای اسالمی شوند.
وی درباره دالیل غیبت درستکار و بنا در بازیهای کشورهای اسالمی،گفت :مهمترین موضوع
در اینباره که جزو سیاســتهای فدراسیون کشــتی و کادر فنی تیمهای ملی است ،توجه هر چه
بیشــتر به مربیان ســازنده و اعزام آنها به رویداد مهم بازیهای کشورهای اسالمی است که در
گذشته شــاهد چنین اتفاقی نبودیم و برای نخستین بار سرمربیان تیمهای ملی این فرصت را در
اختیار مربیان سازنده قرار میدهند و خود در کنار تیم حضور نخواهند داشت.
امامــی تصریح کرد :از ســوی دیگر نیز رقابت های قهرمانی جهان بــه عنوان اولویت اصلی
فدراســیون کشتی و کادرهای فنی در پیش اســت و فرصت زیادی برای آماده سازی تیم وجود
ندارد ،به همین دلیل نیز ســرمربیان تیم های ملی بر آمادهســازی نفرات اعزامی به رقابت های
قهرمانی جهان نظارت خواهند داشت .البته بازیهای کشورهای اسالمی نیز اهمیت زیادی برای
فدراسیون دارد و هدف این بوده که فرصت خوبی در اختیار مربیان سازنده نیز قرار گیرد.

بهنام محمودی:

والیبال به سیاسیکاری نیاز ندارد

بهنــام محمودی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد تیم ملی ایران در لیگ ملتهای والیبال بیان
کرد :والیبال برای پیشــرفت نیاز به همدلی ،اتحاد ،کار تخصصی و کارشناســی دارد .دیگر نیاز به
سیاسیکاری نداریم بلکه به این نیاز است که جوانان و کارشناسان متخصص کار را در دست بگیرند.
به گزارش ایســنا ،لیگ ملتهای والیبال  ۲۰۲۲با قهرمانی فرانسه به پایان رسید .در ردهبندی
نهایی این مسابقات تیم ملی ایران در جایگاه هفتم قرار گرفت.
بهنام محمودی در گفتوگو با ایســنا به عملکرد تیم ملی در مســابقات اشاره و بیان کرد :تیم
ملی ما به جز هفته اول عملکرد خوبی داشــت و روز به روز بهتر شــد .اعتماد به نفس و توانایی
بازیکنان بروز کرد و عملکرد خوبی داشتند .مربی ایرانی هم باعث افتخار بود .چند سال است که
میگویم باید به مربیان ایرانی اهمیت بدهیم .عطایی ،طلوعکیان و جزیده به نمایندگی از مربیان
خوب ایرانی انتخاب شدند و خوشبختانه عملکرد خوبی هم داشتند.
او افزود :برخی چهرهها مثل اســماعیلنژاد که تجربه حضور در لیگ ملتها را نداشتند ،بسیار
خوب کار کردند و فوقالعاده ظاهر شــدند .این نشــان میدهد اگر اطالعــات کافی از بازیکنان
داشــته باشــیم و توان فنی آنها را در لیگ رصد کنیم ،میتوانیم روی این بازیکنان حساب و در
تورنمنتهای مختلف از آنان اســتفاده کنیم و دیگر به صورت فرسایشی بازیکنان بزرگ را به کار
نگیریم که اذیت شوند.
محمــودی در ادامه بیان کرد :با یــک برنامه ریزی دقیق ،کارشناســی و حرفهای میتوانیم
جایگاه خود را بین هشــت تیم المپیک  ۲۰۲۴تثبیت کنیــم و در  ۲۰۲۸با برنامهریزی ،تجزیه و
تحلیل ،پشتوانهســازی و آموزش مربیان جزو چهار تیم قــرار بگیریم .این نیاز به همدلی ،اتحاد،
کار تخصصی و کارشناسی دارد .دیگر نیاز به سیاسیکاری نداریم بلکه به این نیاز است که جوانان
و کارشناسان متخصص کار را در دست بگیرند.
او نقطه قوت تیم ایران در لیگ ملتها را انگیزه بازیکنان و کادر فنی تیم دانست و گفت :همه
بازیکنان ما خوب کار کردند و عملکرد خوبی داشتند .مردم هم از نتایج رضایت دارند.
این کارشــناس والیبال در پایان گفت :از بازیکنان تیم ملی تشکر میکنم که جنگیدند و مردم
راضی هســتند .نیاز است که بیشــتر به هم کمک کنیم و اتحاد بیشتر شود چون مردم از والیبال
توقع دارند و باید کمک کنیم که این رشته جلو برود .خانواده والیبال به این بلوغ رسیده است که
درون خود به جمعبندی برسد و به والیبال کمک کند.

پیششرطهای حضور  ۲داور زن ایرانی در جامجهانی

بیتوجهی فدراسیون فوتبال به اتفاق تاریخی داوری زنان ایران
در حالــی کــه دو داور زن ایــران کاندیدای
قضاوت در جام جهانی فوتبال زنان هستندVAR ،
و قضاوت در مســابقات مردان دو شرط فیفا برای
حضور در ارزیابی فدراســیون جهانی فوتبال برای
حضور در جام جهانی اســت ،اما فدراسیون فوتبال
ایران که این روزها غرق در حواشــی است به این
موارد توجهی ندارد.
به گزارش ایسنا ،جام جهانی فوتبال زنان سال
 ۲۰۲۳به میزبانی کشــورهای اســترالیا و نیوزلند
برگزار میشود.
دو داور زن از ایران شــانس دارند که به عنوان
اولیــن داوران زن ایرانی و همچنین اولین داوران
زن محجبه در این رقابتها سوت بزنند.
"مهســا قربانی" داور وســط و "انســیه خباز
مافینــژاد" کمــک داور در فهرســت  ۱۵۶نفره
کاندیداهــای قضاوت در جام جهانی هســتند که
از بین حدود  ۸۰۰داور در سراســر جهان انتخاب
شدهاند ،اما آشــفتگی وضعیت فدراسیون فوتبال
و بیتوجهی مســئوالن این فدراسیون باعث شده
تا شــانس انتخــاب ایــن داوران ایرانی کمرنگ
شــود و در صورت ادامه این روند به طور کامل از
دست برود.
ماجرا از این قرار اســت که فیفا در سال ۲۰۲۰
و پــس از تعیین فهرســت  ۱۵۶نفــره داوران و
کمک داوران بــه فدراســیونهای عضو نامهای
ارســال کرد که الزاماتــی را در زمینه داوری زنان
در نظر گرفت و از فدراســیونها خواست تا آن را
رعایت کنند.
با توجه بــه اهمیت موضوع و برای اطمینان از
آگاهی فدراســیونها از مفاد نامه از اعضا خواسته
میشــود که نامه را پس از امضای دبیرکل دوباره
برای فیفا ارســال کنند .این نامه به دست ابراهیم
شــکوری به عنوان دبیــرکل وقت فدراســیون
میرســد .عالوه بر این مسئول کمیته داوری فیفا
با مسئول کمیته داوری فدراسیونهای مختلف هم
ارتباط برقرار میکند که در این راســتا با سهرابی،
مسئول وقت ســازمان داوری فدراســیون ایران
تلفنــی صحبت میکند که این نشــان از اهمیت
موضوع داشت.
در نامهای که فیفا برای فدراســیونها ارســال

کرده اســت چندین مورد مطرح شده که دو مورد
آن از اهمیت ویژهای برخوردار اســت و بیتوجهی
فدراسیون ایران به این دو مورد باعث کمرنگ شدن
شــانس داوران زن ایرانی شده اســت .مورد اول
اســتفاده و کار کردن داوران با تکنولوژی VAR
و دیگــری قضاوت زنــان در مســابقات فوتبال
مردان است.
کالف سردرگم  VARدر ایران
حــاال دیگــر  VARبه یکــی از عادیترین و
رایجتریــن امکانــات جهان فوتبال تبدیل شــده
است و بیشتر لیگهای دنیا از کمکداور ویدئویی
استفاده میکنند ،اما در ایران خبری از این داستان
نیست و اصال کسی هم نمیداند چه زمانی ممکن
است صاحب  VARشویم.
آخرین بار شــهابالدین عزیزی خادم در دوره
ریاست خود تالش کرد تا از طریق شرکتی خارجی
ایــن تکنولوژی را به فوتبال ایــران وارد کند ،اما
به دلیل اتهاماتی که به این شرکت زدند از چرخه
 VARخارج شــد و هنوز هم کســی ســراغ آن
نرفته است.
"مهســا قربانی" در ســال  ۲۰۲۱در دورههای
کنفدراســیون فوتبال آســیا شــرکت کرد و همه
مدارک الزم برای کارکــردن با این تکنولوژی را
به دست آورد اما این سیستم در ایران وجود ندارد
که تجربه الزم را به دست بیاورد.
داوری زنان در فوتبال مردان

تا به حــال هیچ داور زن ایرانی در مســابقات
فوتبال مردان کشــورمان قضاوت نکرده اســت و
این موضوع در شــرایط فعلی تــا حدودی دور از
دسترس اســت اما آیا شرایط باید به همین شکل
باقی بماند؟ فیفــا در نامه خود به این موضوع هم
تاکید کرده اســت و همین موضوع باعث شده تا
بســیاری از کشورها قضاوت مســابقات مردان را
به زنان بسپارند.
این موضوع در ســالهای اخیر در فوتبال هم
به کرات دیده شده است؛ کاترین نسبیت ،استفانی
فراپارت ،ربکا ولچ،ســالیما موکانســانگا ،یوشیمی
یاماشــیتا ،ماریا سوله کاپوتی تنها برخی از داورانی
هستند که برای اولینبار در مسابقات مهمی چون
مقدماتی جــام جهانی ،لیگ دســته دو انگلیس،
جام ملتهای آفریقا ،لیگ قهرمانان آسیا و سری آ
ایتالیا قضاوت کرده یا قرار است قضاوت کنند.
جدا از این در فوتسال "گالره ناظمی" و "زری
فتحی" قضاوت در مســابقات مردان را هم تجربه
کردهانــد و افتخارآفرینــی گالره ناظمی انتشــار
وســیعی در سطح جامعه داشت .او به عنوان اولین
داور ایرانــی در کوبل داوری فینــال جام جهانی
فوتسال قرار گرفت که افتخار بزرگی بود.
بــا توجه به نگاهی کــه در زمینه ورود زنان به
ورزشگاههای مردان و فوتبال مردان در ایران وجود
دارد ،شــاید بتوان گفت که این موضوع از VAR
هم سختتر و رســیدن به آن زمان طوالنیتری

بخواهد ،اما آیا فدراسیون میتواند برای داوران زن
الیت ایران شرایطی را فراهم کند که در مسابقات
مردان شرکت کنند؟
گزینه در دســترس قضاوت خارج از
ایران
فدراســیون فوتبــال ایران میتوانــد از طریق
ارتباطات با ســایر کشورها شــرایطی را به وجود
بیاورد که دو داور زن الیــت خود را که کاندیدای
قضاوت در جام جهانی هســتند به خارج از کشور
اعزام کند تا هم شــانس کار کــردن با  VARرا
داشته باشند و هم مسابقات مردان را سوت بزنند،
اما فدراسیون در این زمینه هیچ کاری انجام نداده
اســت و به خود زحمت پیگیــری نمیدهد .گویا
اهمیتی ندارد که چنیــن افتخاری از فوتبال ایران
گرفته شــود و زنان ایرانی اصلیترین شانس خود
را از دست بدهند.
فیفا بــه فدراســیونها اعالم کــرده که طی
دو ســال باقی مانده تا جام جهانی داوران باید به
تورنمنتهای مختلف دعوت شــوند تا بر اســاس
ارزیابی در آن رویدادها امتیازبندی شوند.
از  ۶تورنمنت سال  ۲۰۲۲پنج تورنمنت برگزار
شــده اســت و داوران ایرانی دعوت نشــدهاند و
دلیــل آن بیتجربگــی در کار کــردن با VAR
و عدم قضاوت در مســابقات مردان اســت .تنها
یک تورنمنت باقی مانده که پاییز  ۱۴۰۱برگزار میشود
و مشــخص نیســت که قربانی و خباز مافینژاد
دعوت شوند یا خیر؟
شانسی که هر روز کمرنگتر میشود
اســامی نهایی داوران حاضــر در جام جهانی
چند ماه قبل از این رویداد اعالم میشود .بنابراین
نمایندههای ایران هنوز شانس دارند تا در فهرست
نهایی قــرار بگیرند اما منوط بــه توجه و حمایت
فدراسیون است.
مسئوالن فوتبال ایران یا باید شرایطی را فراهم
کنند که امکان رشــد و پیشــرفت زنان ایرانی و
حضورشــان در تورنمنتهای مهم به وجود بیاید
و یا باید قید حضور آنهــا در میادین بینالمللی را
بزنند .بیتوجهی فدراسیون نشان میدهد که آنها
راه دوم را انتخــاب کردهانــد و توجهی به حذف
زنان ندارند.
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همایــش بینالمللــی  Hour of Codeکــه آن را زنگ
برنامهنویسی مینامیم ،هرساله در راستای آشنایی دانشآموزان
دوره متوســطه با مقدمات زبانهای برنامهنویســی از طریق
آموزشهای بازی محور و نیز توانمندســازی دانشجویان کادر
همایش ،برگزار میشود.
هفتمین دوره این همایش در دانشــگاه شــیراز از تاریخ ۲۴
الی  ۳۱تیرماه  ۱۴۰۱با تالش دانشــجویان بخش کامپیوتر و با
نظارت انجمن علمی  ACMبخش کامپیوتر و با توجه به بهبود
شــرایط کرونا ،این همایش در دو بخــش حضوری و مجازی
برگزار شد.

دیوار برلین در شیراز خودنمایی می کند

Ahmad Reza Sohrabi

داستان تکه ای از پرده آهنین شوروی در شهر راز

نشد و ساخت آن تأییدی بر عدم برنامهریزی شوروی بهمنظور
تصاحب برلین غربی بود.
ساکنان برلین غربی دیوار برلین را راه ایدهآلی برای خالص
شدن از شــر زبالهها میدانســتند .اگر آنها به چیزی احتیاج
نداشتند ،آن را از باالی دیوار به طرف شرقی پرت میکردند.
تکه ای از دیوار برلین که با شــعار «مرزهای باز ،قلب های
باز :آلمانی ها ،یک ملت» در موزه تاریخ طبیعی شیراز نگهداری
می شود.
اگرچه نهم نوامبر  ۱۹۸۹بهعنوان تاریخ ســقوط دیوار برلین
شــناخته میشــود ،اما تخریب رســمی این دیوار تا سیزدهم
ژوئن  ۱۹۹۰به تأخیر افتاد .بین نهم نوامبر تا ســیزدهم ژوئن،
همچنــان مرزهای کنترل رفتوآمد برقــرار بود ،هرچند دیگر
سختگیریهای قبلی وجود نداشت.
بخشهایی از دیوار از ســوی آلمانیها بهعنوان یادگاری از
آن دوران کنده شــدند و حتی امروزه در فروشگاههای اینترنتی

چرا «غلط ننویسیم» هم غلط شد؟!
انکار نباید کرد که سالهاســت بســیاری از عوام و
خواص ،ابوالحســن نجفی را بیشــتر با «غلط ننویسیم»
میشناســند؛ اما بهنظر میرســد شــهرت کتــاب این
زبانشــناس فقید حاال دامن نویسندهاش را نیز گرفته و
گفتن نام او شده است!
موجب غلط ِ
به گزارش ایسنا ،شــاید اغراقآمیز نباشد اگر بگوییم
غلطنویســی و در واقع غلط ننوشــتن ،بیش از هر کس
با نام ابوالحســن نجفی پیوند خورده است .او کتاب غلط
ننویســیم را که به بررســی غلطهــای مختلف در زبان
فارسی و شــکل صحیح آنها میپردازد ،با عنوان فرعی
فرهنگ دشواریهای زبان در سال  ۱۳۶۶منتشر کرد.
کتابــی که هرچند در همۀ این ســالها یــادآور نام
ابوالحســن نجفی بوده است ،چندی پیش نامی ناآشنا را
به خود دید .ماجرا اینطور روایت شــده است که رییس
دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران ،در مراسم معارفۀ حمیرا
زمردی ،بهعنوان مدیر جدید موسســۀ لغتنامۀ دهخدا،
از شــخص دیگری بهعنوان نویســندۀ غلط ننویسیم یاد
کرده است.
فرهاد قربانزاده ،فرهنگنویس و ویراســتار در روایت
این ماجرا (در توییتی) نوشــته است ...« :رییس دانشکدۀ
ادبیات دانشــگاه تهران ،از دکتر سعید نجفیاسداللهی ،از
مؤلفان مؤسسۀ لغتنامه ،برای تألیف کتابغلط ننویسیم
تشکر کردهاند و فرمودهاند ما ادبیاتیها از این کتاب بسیار
استفاده میکنیم!
پانوشت :مؤلف غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی است».
این اتفاق ،واکنشهای دیگری را هم از جمله از جانب
معــاون گروه ادبیات معاصر فرهنگســتان زبان و ادبیات
فارســی که خود استاد دانشگاه است ،در پی داشت که به
نقد این اتفاق و ابراز تعجب خود پرداختند.
نجفی البته «غلط ننویســیم» را به گفتۀ خودش (در
آغــاز این کتاب) برای عامۀ خوانندگان نوشــته بود و نه
فقط «ادبیاتیها»؛ شــماری که بهنظر میرسد تا امروز،
پس از گذشــت حدود هفت ســال از درگذشت او ،هنوز
نامــش را با این کتاب زنده نگه داشــتهاند .برخی از این
افراد نیز البته از پژوهشگران و نگارندگان تخصصی حوزۀ
ننویسیم او
زبان و ادبیات فارســی بودهاند که دربارۀ غلط
ِ
گفتهاند یا نوشتهاند.

فرهاد قربانزاده در بخشی از مقالۀ نقد و بررسی غلط
ننویسیم (درســت و غلط در زبان از دیدگاه زبانشناسی،
ویراســت دوم ،کتاب بهار ،ص  ).۲۳۴-۲۳۳نوشته است:
«این کتاب که جامع و ناسخ آثار پیشین است ،بر تمامی
آثار مرتبــط پس از خود تاثیری عمیق گذاشــت .گزافه
نیســت اگر فن ویرایش زبانی فارسی را به دو دورۀ پیش
از غلط ننویســیم و پس از غلط ننویســیم تقسیم کنیم.
اغلب ادیبان آن را بســیار پسندیدند و دیدگاههای موجود

در آن را الگوی خود در نوشــتن قرار دادند .از دهۀ هفتاد
به بعد ،توجه روزافزون به ویرایش نام غلط ننویســیم را
بیشتر بر ســر زبانها انداخت و در دهۀ نود ،با گسترش
رسانههای اجتماعی و پیامرسانها ،بسیاری از ویراستاران
مندرجــات آن را در فضای مجازی همرســانی کردند و
موجب شهرت بیشتر کتاب شدند».
این ویراســتار در همین پژوهش بر این باور است که
تاثیر شگفتانگیز غلط ننویسیم بر بسیاری از ویراستاران
ایرانی موجب شده است آن را «کتاب بالینی» خود بدانند
و نوشته است« :شــمار زیادی از نویسندگان و مترجمان
و ویراستاران نیز ،که برای تشخیص معیار و نامعیار یا به
اصطالح «درســت و غلط» منبعی جز غلط ننویسیم در
اختیار نداشتهاند ،دیدگاههای مندرج در آن را الگوی خود
در نگارش و ترجمه و ویرایش قرار دادهاند».

مقالۀ نقد و بررســی غلط ننویسیم نیز گواه این است
کــه برپایۀ این کتاب انبوهی کتــاب و مقاله و پایاننامه
در زمینه ویرایش زبانی تالیف شــدهاست .قربانزاده در
پژوهش یادشــده دراینباره توضیح داده است« :وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در «برنامۀ درســی دورۀ
کارشناســی ارشد رشــتۀ زبان و ادبیات فارسی ،گرایش
ویرایش و نگارش» (مصوبۀ هشتصد و پنجاه و پنجمین
جلســۀ شــورای عالی برنامهریزی آموزشــی در تاریخ
 ،۹۳/۶/۱۶ص  ) ۳۴بــرای درس قواعــد نگارش ،غلط
ننویسیم را یکی از منابع اصلی قرار داده است و استادان
و مدرســان نیز در دانشگاهها و آموزشگاهها مطالب آن را
تدریس میکنند».
محمدرضا ترکی ،اســتاد دانشگاه و عضو فرهنگستان
زبان و ادبیات فارسی نیز در مقالۀ در حاشیۀ غلط ننویسیم
(نشــریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انســانی (تهران) ،پاییز
 ،۱۳۸۷دوره  ،۵۹شــمارۀ  ،۱۸۷از صفحــۀ  ۵۵تا صفحۀ
 ).۶۸در توصیف این کتاب نوشته است« :کتاب ارزشمند
غلط ننویســیم از زمان انتشــار تاکنون ،مورد توجه اهل
فضل و بهویژه اصحاب ویرایش قرار گرفته و تا به حال،
ضمن چاپهای متعدد ،نسخههای پرشماری  -در حدود
دهها هزار نســخه  -از آن به فروش رســیده است .غلط
ننویســیم ،از همان آغاز با نقدهای متعددی رو به رو شد
و شماری از زبانشناســان و ادیبان روزگار بر آن حاشیه
و تعلیقه نوشــتند .این کتاب ،اینک با گذشــت نزدیک
به دو دهه از انتشــار آن ،همچنان یــک اثر بالینی برای
ویراستاران و نویسندگان به شمار میآید .غلط ننویسیم،
کمابیش یک متن آموزشــی نیز محســوب میشــود و
کم نیســتند اســتادانی که آن را به عنوان یک درسی به
شاگردان خویش معرفی میکنند».
با این همه شــاید در عین اختصار ،شیواترین توصیف
را دربارۀ غلط ننویســیم بتوان در قلم نویسندهاش خواند:
«این کتاب راهنمایی است برای مترجمان و معلمان زبان
و محصالن و ویراســتاران و بهطور کلی همۀ کسانی که
برای نوشتن قلم بهدست میگیرند یا ،اگر هم اهل نوشتن
نباشند ،به حفظ و سالمت زبان فارسی ،عنصر اصلی وحدت
و قومیــت ما ،مهر میورزند( ».نجفی ،ابوالحســن ،غلط
ننویسیم ،مرکز نشر دانشگاهی ،۱۴۰۰ ،پیشگفتار)

آغاز نامنویسی دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوانان شیراز
عصر مردم

در این دوره ۲۶۹ ،دانشآموز دختر و پســر در قالب شــش
گروه هر یک به مدت دو روز ،در دانشکده مهندسی  ۲و بخش
کامپیوتر و فناوری اطالعات حضور یافتند و از طریق آموزشهای
 Hour of Codeجهانــی بــا علوم کامپیوتر آشــنا شــدند.
این رویداد امســال در ابعاد گستردهتری نسبت به دورههای
پیشــین و با حمایت و سرپرستی اساتید گرانقدر دانشگاه شیراز،
دکتر محمدی ،دکتر ســامی ،دکتر راجی ،دکتر طاهری و دکتر
کشتکاران به ثمر نشست.

پیامبر اکرم (ص)

شرجی و افزایش رطوبت در بعدازظهر بارش پراکنده

احمد     رضا سهرابی

نویسنده ای با دلنوشته های فراوان

برگزاری " زنگ برنامه نویسی
در دانشگاه شیراز "

هر كس خانواده اش را شاد سازد ،خداوند ،از آن شادى،
مخلوقى مى آفريند كه تا روز قيامت ،برايش طلب آمرزش مى كند.

39

تکــهای از دیوار برلین در مــوزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی
دانشگاه شیراز با شعاری بشردوستانه خودنمایی میکند.
به گزارش خبرنگار گردشگری پیام خبر ،این سنگ سیمانی
که با نوشتهای به زبان روسی در ورودی موزه قرار گرفته است
در کنار سنگریزههای سطح ماه که به این موزه اهدا شده است
بخشی ارزشمند از این موزه است که در اسفند ماه  ۱۳۵۳توسط
صدرالدین شــریفی حسینی تأسیس شــد و در اسفند  ۱۳۵۶به
ساختمان کنونی آن در بولوار مدرس شیراز انتقال یافت.
موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی دانشــگاه شــیراز در سال
 ۱۴۰۰با بخشی تازه بهروزرسانی شد و اکنون در بولوار آزادگان
پذیرای عالقهمندان به تاریخ و فناوری است.
اما تاریخ بخشــی از دیوار که در شــیراز وجود دارد چیست؟
دیوار برلین نمادی از پرده آهنین شــوروی ،سالها در سرزمین
ژرمنهــا خودنمایــی میکرد .ایــن دیوار که به زبــان آلمانی
 Berliner Mauerشــناخته میشود؛ به طول  ۱۵۵کیلومتر
و به ارتفاع  ۶/۳متر بود که توسط جمهوری دموکراتیک آلمان
( DDRآلمان شرقی) ساخته شد .این دیوار در سالهای ۱۹۶۱
تا  ۱۹۸۹بهمدت  ۲۸ســال شهر برلین را به دو منطقه شرقی و
غربی تقســیم کردهبود .این دیوار اصلیترین نماد جنگ سرد
بود که به پرده آهنین نیز مشهور شد و سرانجام در سال ۱۹۸۹
فرو ریخت که پایانی بر حکومت جمهوری دموکراتیک آلمان و
همچنین جنگ سرد بود.
دیوار برلین بهعنوان مانعی برای جلوگیری از ورود آلمانیهای
شرق به آلمان غربی ساخته شــد .این دیوار بههیچوجه مانعی
برای آلمانیهای غرب نبود که خواهان ورود به بخش شــرقی
بودند .آنها میتوانســتند از هفتهها قبل با گرفتن مجوز ،راهی
آلمان شرقی شوند .این دیوار با مخالفت قدرتهای غربی روبرو

جهانبخش اوجی شــیرازی که
روزگاری سر در گریبان قلم داشت
و احساســش را روی کاغذ جاری
می کرد و آثــار گرانقدری از او بر
جای مانده اکنون بوســه بر آستان
خاک زده و دیگر در میان ما نیست.
نویســند آثــاری چــون "و
هنــوز طــراوت می تــراود از بوســتان"" ،تنم دشــت وقتی
که هــوای دویــدن داری"  " ،از عشــق تا هنــوزای کالم "،
" فضــا را تکانــدم از کهنگی" " ،تک خــوان خاطره ها " و
"تمام عطرهای دنیا " در طول همکاری خود با روزنامه عصر مردم
بــه دفعــات بخشــی از نوشــته هایش را در ایــن روزنامــه
به چاپ رسانید.
یادش را گرامی می داریم و سکون و آرامش ابدی را برایش
آرزومندیم.
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مســئول انجمن سینمای جوانان فارس اعالم کرد که
نامنویسی از عالقهمندان شرکت در دورههای فیلمسازی
و آموزش مشــاغل ســینمایی ،توســط این انجمن آغاز
شده است.
ابراهیم شیشــه گر دوشــنبه  ۴مرداد با بیــان اینکه
نامنویســی برای شــرکت در آزمون ورودی فیلمسازی
انجمن با عنوان «فیلمســازی در ســه گام» آغاز شــده
اســت ،به خبرنگاران گفت :این دوره آموزشــی شــامل
دروس عکاسی ،آشنایی با سینما ،کارگاه ایده تا فیلمنامه،
فیلمبرداری ،کارگردانی ،صدا و تدوین اســت و در دفاتر
انجمن در سراسر کشور برگزار میشود.
او افزود :نمایش فیلمهای کوتــاه و گفتوگو ،کارگاه

تجربه اول ،کارگاه تدوین و صداگذاری ،کارگاه فیلمسازی
مستند ،کارگاه فیلمسازی داســتانی و کارگاه فیلمسازی
تجربهگرا نیز از جمله کارگاههای این دوره است.
شیشــه گر ادامه داد :آخرین مهلت نامنویســی برای
شــرکت در آزمون دوره فیلمســازی ۵ ،مهر تعیین شده
و آزمون ســاعت  ۱۰صبح جمعه  ۸مهرمــاه به صورت
سراسری در تمامی دفاتر سینمای جوان برگزار میشود.
او با اعالم اینکه دوره بلند مدت آموزش فیلمسازی شامل
 ۳گام است که هنرجویان در هر سه گام جمع ًا  ۱۰درس
را آموزش میبینند ،افزود :طــول مدت این دوره ۷ماهه
اســت که از مهرماه شروع میشود و طبق سنوات گذشته
هنرجویان عصر ۳روز در هفته آموزشهای فیلمسازی را
فرا می گیرند.

شیشه گر در ادامه گفت :از امتیازات این دوره میتوان به
اهداء گواهینامه معتبر ،ارائه تجهیزات رایگان فیلم  سازی،
برگزاری دوره های تخصصی پیشرفته و تکمیلی ،کشف
و حمایت از استعدادهای جوان ،برگزاری جلسات نمایش
فیلم ،فیلمنامه و نشست فرهنگی اشاره کرد.
این مدیر فرهنگی تصریح کرد :دوره آموزشی «فیلمسازی
هفت ماهــه» با هدف کشــف و حمایت از اســتعدادها
برگــزار و در پایان دوره گواهینامه معتبر اعطا میشــود.
شیشــه گر گفت :عالقه مندان برای کســب اطالعات
بیشــتر به دفتر انجمن واقع در خیابان منوچهری-کوچه
پنجم و نشــانی دیگر چهار راه خیــرات ،خیابان وصال،
خیابــان حائری کوچــه ۸مراجعه کرده یا با شــمارههای
 ۰۹۱۷۹۳۱۶۱۱۳-۲۳۴۸۶۹۳-۳۲۳۰۵۷۶۹تماس بگیرند.

به فروش میرسند .مردمی که اقدام به کندن این دیوار کردند،
بــه «دارکوبهای دیواری» معروف شــدند .برخــی دیگر از
بخشــیهای دیوار برلین تخریب شــدند ،اما دلیل این تخریب
برای عبور و مرور بیشتر بود.
تمامــی کنترلهای مرزی در اول جــوالی  ۱۹۹۰به پایان
رسیدند و آلمان از ســوم اکتبر  ۱۹۹۰دوباره تبدیل به کشوری
واحد شد.
در بخشــی از کتاب «ســرزمین مامورهای مخفی» نوشته
آنا فاندر که به داســتان هایی از پشــت دیوار برلین میپردازد،
میخوانیم :خانم پاول و همســرش پنج ماه در هوهنشونهاوزن
زندانی بودند و بعد به همراه ســه دانشــجو بــرای محاکمه به
روســتاک در دریای بالتیک منتقل شــدند .خانم پاول فکر می
کند این کار به این خاطر بود که رســانه های غربی از مخمصه
تورســتن در یک طرف دیوار و والدینش در آن سوی دیگر خبر
داشتند .بنابراین مقامات می خواستند مطمئن شوند هیچ بختی
برای درز اخبار وجود ندارد .زن و شــوهر هرگز اتهاماتی را که
به آن ها وارد شــده بود را نفهمیدند و هیأت داوری را ندیدند.
وکالت دکتر ووگل به آنها پیشــنهاد شده بود که روابط نزدیکی
با دولت داشــت و به خاطر مذاکرات مبادله افراد میان شرق و
غرب مشــهور شــده بود ،اما آنها به این شــرایط هم اطمینان
نداشتند و پیشــنهاد را رد کردند و بر استخدام وکیل خانوادگی
خود پافشــاری کردند .هرچند او نتوانست کار چندانی از پیش
ببــرد چون تنها پنج دقیقه پیش از شــروع محاکمه از اتهامات
موکالن خود خبردار شــد .دادستان این چنین گفت« :روردانز،
زیگریــد .متهم به تحریک یا دســت کم کمــک و معاونت در
تحریک شــهروندان جمهــوری دموکراتیک آلمــان به خروج
غیرقانونی از کشور…»

در گفتگوی عصرمردم با نواب صفوی
مطرح شد؛

«شیرازنامه» پاییز امسال
«نامه ای عاشقانه به شهر راز» می نویسد
احمد   رضا سهرابی

«نامه ای عاشقانه به شهر راز!»
این ،شــعار و میثاق نامه صاحب
امتیــاز و مدیرمســئول و کارکنان
فصلنامه جدید فرهنگی -اجتماعی
«شیرازنامه» است.
محمدحسین نواب صفوی هدف
از انتشــار این نشریه را ساختن پلی در جهت مرور تاریخ ناگفته
و هویت فرهنگی شــیراز می داند و او که خــود دانش آموخته
ایران شناســی از دانشگاه شیراز اســت می گوید :برای نوشتن
پایــان نامه تحصیلی ،خیلی منابع تاریخی را گشــتیم و درباره
تاریخ و جغرافیای شــیراز ،جزء فارســنامه و اندک کتاب هایی
دیگر ،کم دیدیم.
در گفت وگویی که با نواب صفوی داشــتم ،او گفت :از آنجا
کــه در یکصد ســال اخیر ،و پس از زندیه ،دیگر شــیراز مرکز
حکمرانی در ایران نبوده ،لذا کمتر به شــیراز پرداخته شده و از
ایــن جهت منابع جامعی در زمینه تاریخ و جغرافیای شــیراز در
دست نیست.
مدیرمســول فصلنامه "شــیراز نامــه" تاکید کــرد :بعد از
نوشــتن کتاب تاریخی  -اجتماعی "محله لب آب" خیلی دلم
می خواست با کمک پژوهشگران ،دانشجویان و استادان دانشگاه،
اندکی از دغدغه یاد شــده را برطرف ســازیم تــا اینکه با تمام
ســختی های اقتصــادی و  ...به فکر انتشــار ایــن فصلنامه
افتادیم.
نواب صفوی در همین رهگذر گفت :در پی درخواست انتشار
فصلنامه و موافقت وزارت ارشاد ،پیش شماره نشریه با موضوع
کلی پرداختن به شــیراز در قرن چهاردهم به تازگی منتشر شد
و امید داریم که شــماره نخست و رسمی فصلنامه ،پاییز امسال
منتشر شود.

جايزه ويژه جشنواره بین المللی فيلم شهر
به فيلم "آيینه دار"

فیلــم "آینــهدار" تولید صدا و ســیمای مرکز فارس به
کارگردانــی و تهیهکنندگــی پویان کاظمی ،در هشــتمین
جشــنواره بین  المللی فیلم شهر حضور داشت و دیپلم افتخار
و نشان زرین جشــنواره به پويان كاظمى در بخش بهترین
تهیه کنندگی مسابقه فیلم های سینمایی و ویدیویی به فیلم
"آیینه دار" تعلق گرفت.
بــه گزارش روابط عمومی صدا و ســیمای فارس ،پویان
کاظمــی در این فیلم ،زنی روبندهپوش را به نشــانۀ نمادی
از ملــت ایران در طی قرون و اعصــار انتخاب کرده که به
گفتوگو با میرزا حسن کازرونی ،عکاسباشی شیرازی عهد
قاجار مینشــاند و از عمق صحبت  های این دو ،صفحاتی از
تاریخ شــیراز در قرن گذشته را ورق میزند .مهدی احمدی،
بابک کریمی ،افشین هاشمی ،حسین محجوب ،علی عمرانی
و شبنم مقدمی در "آینهدار" ایفای نقش کردند.
مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره فیلم شهر عصر  ۳۱تیر ماه
در تاالر وحدت با حضور جمعی از هنرمندان و اهالی رســانه
و خانواده شــهدا برگزار شــد ،که در این جشنواره  ۳۷۰۰اثر
ارسالی از  ۱۱۲کشور با هم به رقابت پرداختند.

