جام پرچم فرصتی مناسب
برای بروز استعدادهای
روستاییان و عشایر است

روضه زیر چتر تبیین
اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
شنبه  8مرداد  1 -1401محرم  -1444سال بیست و   هفتم د   وره جدید       -شماره  10000 - 7537تومان

دستور آماده باش رئیس جمهور به استانداران
و دستگاههای اجرایی سراسر کشور
رئیـس جمهـور بـا توجه به بـارش های پیش رو و احتمال سـرریز شـدن
سـدها و آب بندها ،اسـتانداران سراسـر کشور و دسـتگاههای مرتبط را
موظـف کـرد اقدامـات و تدابیر الزم را برای پیشـگیری از بروز خسـارات
در دسـتور کار قرار دهند.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیـت اللـه سـید ابراهیـم رئیسـی بـه وزرا ،روسـای
سـازمان ها و اسـتانداران سراسـر کشـور دسـتور داد تمام امکانات خود
را بـرای مواجهـه بـا سـیل بسـیج کنند.
رئیـس جمهـور تاکیـد کرد :ضروری اسـت اسـتانداران با همـه امکانات
موجـود بـه مناطق سـیل زده در اسـتان خود یا به اسـتان هـای معین و
همجوار امدادرسـانی کنند.
رئیسـی همچنیـن بـا توجـه بـه بـارش هـای پیـش رو و احتمـال سـرریز
شـدن سـدها و آب بندهـا ،اسـتانداران سراسـر کشـور و دسـتگاههای
مرتبـط را موظـف کـرد اقدامات و تدابیـر الزم را برای پیشـگیری از بروز
خسـارات در دسـتور کار قـرار دهنـد.
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امام جمعه شیراز:

مجالس عزای امام حسین (ع)
با شکوه برگزار شود
آمادگی کامل شهرداری شیراز
برای مقابله با بحران احتمالی
متروی شیراز تعطیل شد
 ۱۹شهرستان فارس
درگیر سیالب هستند
روستای صالح آباد بختگان
تخلیه شد

2

3

خانههای احسان شیراز  ۸۰نفر
از بانوان کاراته کار فارس را
راهی مسابقات کشوری کرد

خطییب نماز جمعه تهران :

غرب قرارگاه فرهنگی
علیه حجاب را
کند
فرماندهی می
2

برگزاری آیین تکریم بازنشستگان
و اختتامیه جشنواره ورزشی
4
فارس در شیراز
تجلیل از سه قهرمان ملی در استهبان (حمیدرضا فاطمینیا  ،رضا علیپور و نادر امید)

آمریکا:

دلیل ایجاد وقفه در روند احیای برجام ما نبودهایم

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه آمریـکا در یـک کنفرانـس
خبـری بـا مطـرح کـردن ادعاهایـی علیـه ایـران ،بـه
سـوالی دربـاره احتمـال از سـرگیری مذاکـرات احیـای
توافـق هسـتهای در پـی طـرح پیشـنهادی جـوزپ بـورل،
هماهنگکننـده ایـن مذاکـرات پاسـخ داد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از وبـگاه وزارت امـور خارجـه
آمریـکا ،نـد پرایـس ،سـخنگوی وزارت امـور خارجـه ایـن
کشـور در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـا در نظـر داشـتن
اظهـارات اخیـر جـوزپ بـورل ،مسـئول سیاسـت خارجـی
اتحادیـه اروپـا و هماهنگکننـده مذاکـرات هسـتهای درباره
احیـای برجام(توافـق هسـتهای) ،آیـا احتمـال از سـرگیری
ایـن مذاکـرات وجـود دارد و آیا آمریکا نسـبت به ایـن که این
اقـدام آغـازی نـو در رونـد احیـای توافـق باشـد ،خوشبیـن
اسـت یـا نـه ،گفـت :ما دربـاره طـرح پیشـنهادی کمیسـیونر
ارشـد اتحادیـه اروپا(حـوزپ بـورل) بـه طـور مسـتقیم بـا
شـرکای اروپاییمـان در ارتبـاط بودهایـم و خواهیـم بـود .در
حـال بازبینـی و بررسـی آن هسـتیم .بازخوردمـان نسـبت بـه
آن را بـه طـور مسـتقیم بـا متحـدان اروپاییمـان در جریـان
خواهیـم گذاشـت ،امـا برداشـت مـا ایـن اسـت کـه طـرح
پیشـنهادی آقای بورل بر اسـاس توافقی اسـت کـه روی میز
بـوده ،بـا مشـقت میان اعضای گـروه  ۵+۱مذاکره شـده و از
مـاه مـارس در انتظـار پذیرفتـه شـدن بـوده اسـت.
پرایـس در ادامـه بـا تلاش بـرای مقصـر جلـوه دادن ایـران،
مدعـی شـد :وقفـهای ایجـاد شـده ،مـدت زمانـی طـول
کشـیده و نتوانسـتهایم در ایـن فاصلـه بـه بازگشـت دوجانبـه
بـه پایبنـدی بـه برجـام دسـت پیـدا کنیم ،مـا دلیل ایجـاد آن
نبودهایـم .یـک کشـور بـوده کـه از بازگشـت بـه پایبنـدی بـه
برجـام خـودداری کـرده اسـت .این کشـور ایـران اسـت .ما با
صراحـت گفتهایـم کـه آمـاده بازگشـت بـه پایبنـدی بـه برجام
هسـتیم ،بـا فـرض ایـن کـه ایـران هـم همیـن کار را بکنـد.
مـا ایـن پیـام را بـه طـور غیرعلنـی و غیرمسـتقیم بـه ایـران
هـم دادهایم.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه آمریـکا بـا تکـرار ادعاهایـش
علیـه مواضع ایران نسـبت به احیای توافق هسـتهای افزود:
از مـاه مـارس یا بعد از آن نشـانهای از سـوی ایـران ندیدهایم
کـه آمـاده اتخـاذ تصمیـم سیاسـی الزم بـرای بازگشـت بـه
پایبنـدی بـه برجـام باشـند .بـه همیـن دلیـل اسـت که مـا به
طـور یکسـان بـرای سـناریوهایی کـه در آنهـا برجـام داریـم
و سـناریوهایی کـه برجامـی در کار نیسـت ،آمـاده میشـویم.
او در ادامـه در پاسـخ بـه ایـن کـه بـا توجـه به وضعیـت فعلی
مذاکـرات احیـای توافـق هسـتهای ،چـه جـای امیـدی
بـرای آزادسـازی شـهروندان آمریکایـی زندانـی در ایـران
وجـود خواهـد داشـت ،گفـت :مـا بسـیار مراقـب بودهایـم
کـه سرنوشـت ایـن شـهروندان آمریکایـی را کـه بـه طـور
غیرقانونـی در ایـران زندانـی شـدهاند را بـه بازگشـت دوجانبه
بالقـوه بـه پایبنـدی بـه برجـام گـره نزنیـم .مـا هیـچ وقـت
توهمـی نداشـتهایم کـه بازگشـت بـه برجـام لزومـا بـه زودی
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شهردار شیراز مطرح کرد؛

بانکها برخالف مصوبه
بانک مرکزی اقدام نکنند
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رئیس قوه قضائیه:

تاکید وزیر بر اجباری
نبودن خرید عرصه
مسکن مهر

اعتراض یک استاد علوم
انسانی به الزام انتشار مقاله
در دانشگاه

محقـق خواهـد شـد .میدانسـتیم کـه مذاکـرات سـختی
خواهـد بـود و مراقـب بودهایـم که سرنوشـت این شـهروندان
را کـه بـه طـور غیرقانونـی زندانـی شـدهاند ،بـه چیـزی که از
نظرمـان طرحـی نامعلـوم اسـت ،گـره نزنیـم.
او در بخـش دیگـری از اظهاراتـش در ایـن بـاره ،بیـان کـرد:
مـا در مسـیر جداگانـهای پیگیـر آزادسـازی ایـن شـهروندان
آمریـکا بودهایـم.

بـه گـزارش ایسـنا ،اعاهـای پرایـس علیـه مواضـع ایـران در
زمینـه احیـای توافـق هسـتهای در پـی ایـن مطرح میشـود
کـه جـوزپ بـورل ،روز سهشـنبه در یادداشـتی در فایننشـال
تایمـز دربـاره توافـق هسـتهای نوشـت :اجـرای کامـل ایـن
توافـق شـدیدا تحـت تاثیـر تصمیـم دونالـد ترامـپ مبنـی
بـر خـروج آمریـکا از آن در سـال  ۲۰۱۸و اعمـال کمپیـن
«فشـار حداکثـری» یکجانبـه قـرار گرفتـه اسـت .ایـران نیـز
فعالیتهـای هسـتهای خـود را بـه طـرز هشـدار دهنـدهای
بـاال بـرد .متاسـفانه ایـران حتـی تواناییهـای نظارتـی آژانس
بینالمللـی انـرژی اتمـی را محـدود کـرده و نتوانسـته
همـکاری کاملـی با آژانـس ذیل وظایف پادمانی اساسـیاش
داشـته باشـد« .فشـار حداکثری» شکسـت خورد و علیرغم
بهتریـن تالشهـای باقـی شـرکتکنندگان در توافـق ،مردم
ایـران از منافـع اقتصـادی کامـل رفـع تحریمهـا محـروم
ماندنـد.
او در ایـن یادداشـت بیـان کـرد :مـن در آوریـل  ۲۰۲۱بـه
عنـوان هماهنگکننـده برجـام بـرای معکوسکـردن ایـن
تشـدید تنشهـای خطرنـاک از عـزم سیاسـی دولـت جدیـد
آمریـکا بـرای راهانـدازی رونـدی دیپلماتیـک بـا حضـور
آمریـکا و مشـارکتکنندگان در برجـام اسـتفاده کـردم .هدف
مـن تسـهیل بازگشـت آمریـکا بـه برجـام و اجـرای کامـل
تعهـدات برجامـی توسـط ایـران و آمریکا بود .پـس از  ۱۵ماه
گفتوگـوی شـدید و سـازنده در ویـن و اعاملات بیشـمار با
مشـارکتکنندگان در برجـام و ایـاالت متحـده به ایـن نتیجه

رسـیدم کـه فضـا بـرای مصالحههـای اساسـی اضافـی بـه
پایـان رسـیده اسـت .متنـی بـر روی میز گذاشـته بـودم که با
جزئیـات روند رفـع تحریمهـا و همچنین گامهای هسـتهای
الزم بـرای احیـای برجـام را تشـریح میکـرد.
هماهنگکننـده مذاکـرات توافـق هسـتهای عنـوان
کـرد :ایـن متـن ،بهتریـن توافقـی اسـت کـه مـن بـه عنـوان
تسـهیلکننده مذاکـرات آن را ممکـن میبینـم .ایـن توافقی
بینقـص نیسـت ،امـا بـه تمامـی عناصـر حیاتـی رسـیدگی
میکنـد و شـامل مصالحههای سـخت حاصل شـده توسـط
طرفیـن میشـود .هماکنـون بایـد تصمیماتـی بـرای غنیمت
بـردن از ایـن فرصـت بیماننـد جهـت رسـیدن بـه موفقیـت
گرفتـه و پتانسـیل بـزرگ اجـرای کامـل یـک توافـق نشـان
داده شـود .مـن هیـچ جایگزیـن موثـر یـا جامع در دسترسـی
نمیبینـم.
او ادامـه داد :مـا میدانیـم کـه برجـام بـا توجـه بـه نزدیـک
شـدن بـه انتخابـات میـان دورهای کنگـره در همچنـان در
واشـنگتن مسـئلهای قطبی اسـت .ایـن توافق ممکن اسـت
بـه تمامـی نگرانیهـای آمریـکا در قبـال ایـران پرداختـه
باشـد .اتحادیـه اروپـا نیـز نگرانیهـای  -نظیـر مسـائل
حقـوق بشـری و فعالیتهـای منطقـهای ایـران  -دارد کـه
ورای مسـائل هسـتهای مـیرود .ما بـه طور مـداوم آنها را در
گفتوگوهـای دوجانبـه بـا ایـران مطـرح میکنیـم .برجام به
تمامـی آنها رسـیدگی نمیکنـد و هیچوقت قرار نبـود این کار
را انجـام دهـد .بـا این وجود ،ایـن توافق مزیت تعدیـل برنامه
هسـتهای رو بـه توسـعه ایـران را داشـت و امـکان بازرسـی و
نظارتهـای سـختگیرانه آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی را
فراهـم آورد .همیـن مسـئله باعـث میشـود تا توافق شـالوده
معمـاری عدم اشـاعه هسـتهای بشـود.
جـورپ در بـورل در ادامـه یادداشـت خـود نوشـت :حـال،
احیـای اجـرای کامـل توافـق میتوانـد بـار دیگـر ایـن منافـع
را بازگردانـد .ایـن منافـع شـامل محدودیتهای سـختگیرانه
علیـه ظرفیتهـای غنیسـازی اورانیوم ایـران و نظارتهای
نزدیـک توسـط آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی میشـود.
ایـن توافـق همچنیـن میتوانـد پویایـی امنیتـی بـر پایـه
همـکاری بیشـتر در منطقـه رقـم بزنـد و شـتابی مثبـت برای
ایجـاد اعتمـاد درسـت کنـد .مـا نیـز میدانیم که تهـران پس
از تجـارت منفـی سـالهای اخیـر دودلیهای جـدی دارد .با
ایـن وجـود ،توافـق روی میـز عزم تمامـی مشـارکتکنندگان
در اطمینـان از دوامپذیـری آن را نشـان میدهـد و شـامل
تعهـد رئیسجمهـور جو بایـدن و تضمینهای آمریـکا در این
بـاره میشـود .در نتیجـه ،ایـن توافـق از مصونیـت بیشـتری
در قبـال اقدامـات یکجانبـه احتمالـی بـرای تضعیـف آن
برخوردار اسـت.
تسـهیلکننده مذاکـرات هسـتهای افـزود :هـر روزی کـه
توافقـی در ویـن حاصل نشـود ،رسـیدن بـه منافـع اقتصادی
ملمـوس بـرای مـردم ایـران از طریـق رفـع تحریمهـای
آمریـکا و همچنیـن منافـع عـدم اشـاعه هسـتهای بـرای

جهـان را بـه عقـب میانـدازد .بـه پایـان رسـاندن توافـق در
ایـن زمـان مزایـای اقتصـادی و مالی چشـمگیری بـه همراه
خواهـد داشـت و همچنیـن امنیـت منطقـهای و جهانـی را
تقویـت خواهـد کـرد.
مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا در پایـان نوشـت:
هماکنـون زمـان اتخـاذ سـریع تصمیمـات سیاسـی بـرای به
پایـان رسـاندن مذاکـرات ویـن بـر مبنـای متـن پیشـنهادی
مـن و بازگشـت فـوری بـه اجـرای کامـل برجـام اسـت .ایـن
توافـق در ازای برداشـته شـدن تحریمهـا بـه رژیـم عـدم
اشـاعه هسـتهای خدمـت میکنـد و نشـان میدهـد کـه
حصـول پیمانهـای بینالمللـی متـوازن در ایـن زمانـه
متالطـم امکانپذیـر اسـت .اگـر توافـق مـورد قبـول واقـع
نشـود ،خطـر بحرانـی هسـتهای بـه وجـود میآیـد و باعـث
انـزوای بیشـتر ایـران و مردمش میشـود .به نتیجه رسـاندن
توافـق وظیفـه مشـترک ماسـت.
حسـین امیـر عبداللهیـان ،وزیـر امـور خارجـه ایـران در پـی
ارائـه ایـن پیشـنهادات برجامـی از سـوی بـورل بـه تازگـی در
گفتوگویـی تلفنـی بـا او مطـرح کـرد :هیچ تردیـدی در اراده
دولـت جمهوری اسلامی ایران برای رسـیدن بـه یک توافق
خـوب ،قـوی و پایـدار وجود نـدارد.
امیرعبداللهیـان تأکیـد کـرد :اگـر آمریـکا بـا واقـع بینـی در
مسـیر دسـتیابی بـه راه حـل و حصـول توافـق گام بـردارد،
توافـق خـوب قابـل دسـترس همـه طرفهـا خواهـد بـود.
وزیـر امـور خارجـه یـادآور شـد :جمهـوری اسلامی ایـران از
آغـاز مذاکـرات تاکنـون همـواره حسـن نیـت و اراده جـدی
خـود را بـرای رسـیدن بـه توافـق نشـان داده اسـت.
امیرعبداللهیـان بـا اشـاره بـه متـن ارائـه شـده اخیر از سـوی
بـورل ،تاکیـد کرد :ایران از تداوم مسـیر دیپلماسـی و مذاکره
اسـتقبال مـی کند.
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان افـزود :آمریـکا همـواره اظهار
مـی دارد کـه خواهـان توافق اسـت ،پـس باید در متـن توافق
و در عمـل ایـن رویکرد مشـاهده شـود.
جـوزب بـورل مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیه اروپـا نیز در
ایـن گفـت وگـو اظهـار داشـت :طـرف ایرانـی تاکنـون اراده
مثبـت و جـدی در روند مذاکرات از خود نشـان داده و اکنون
زمـان آن اسـت کـه مذاکـرات به نتیجـه مطلوب برسـد.
بـورل بـار دیگـر بـر آمادگـی خـود و معاونـش برای تسـهیل و
تسـریع ایـن رونـد از طریـق ارتبـاط و رایزنـی بـا همـه طـرف
هـا تأکیـد کرد.
طرفیـن در ایـن گفـت وگـو در خصـوص چگونگـی ادامـه
مسـیر ،بحـث و تبـادل نظـر کردنـد.
جـو بایـدن بـا پیـروزی در انتخابـات مقابـل ترامـپ در سـال
گذشـته ،مذاکـرات غیـر مسـتقیم با ایـران را جهت بازگشـت
دوجانبـه بـه توافـق ،در چارچـوب مذاکـرات ویـن از سـر
گرفـت .ایـن مذاکـرات کـه دور آخر آن میـان ایـران و آمریکا
بـا تسـهیلگری اتحادیـه اروپـا در قطـر انجـام شـد ،تـا کنون
بـه نهایـی شـدن توافـق منجـر نشـده اسـت.
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با رصد دورترین کهکشان تاکنون شناختهشده؛

"جیمز وب" رکورد خودش را شکست
یک رصد جدید کهکشـانی از جانب "جیمز وب" یک کهکشـان را نشـان داده اسـت
کـه تنهـا  ۲۳۵میلیـون سـال پـس از مهبانـگ وجـود داشـته اسـت و در فاصلـه ۳۵
میلیـارد سـال نـوری از زمین قـرار دارد.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از اسـپیس ،مدت کوتاهی اسـت کـه از عملیـات علمی
تلسـکوپ فضایـی "جیمـز وب" میگـذرد و ایـن رصدخانـه غـول پیکر که چشـمانی با
قـدرت دیـد فروسـرخ دارد ،در حـال حاضر رکورد خـود را در رصد دورترین کهکشـان
مشـاهده شده شکسـته است.
ایـن تلسـکوپ هفتـه گذشـته کهکشـانی را کشـف کـرد کـه  ۳۰۰میلیـون سـال پس
از مهبانـگ( )Big Bangوجـود داشـته اسـت و اکنـون یـک تحلیـل جدیـد از جانب
تیـم عملیـات ،یـک کهکشـان بـه نـام " "۹۳۳۱۶-CEERSرا هویدا کرده اسـت که
تنهـا  ۲۳۵میلیـون سـال پس از مهبانگ وجود داشـته اسـت و در فاصلـه  ۳۵میلیارد
سـال نـوری از زمین قـرار دارد.
گفتنـی اسـت کـه بـه گفته کارشناسـان ،ایـن تازه آغـاز راه بـرای "جیمز وب" اسـت و
احتمـاال چندیـن بار دیگـر رکورد خـود را خواهد شکسـت.
ایـن تلسـکوپ
ً
"جیمز وب" عمیقتر از هر زمان دیگری به جهان نگاه میکند
محققانـی کـه ایـن کشـف جدیـد را محقـق کردهانـد ،از دانشـگاه
"ادینبـرو"( )Edinburghهسـتند .آنهـا فهرسـتی از کهکشـانهای اولیـه مشـاهده
شـده توسـط "جیمـز وب" را بـرای بررسـی عملکـرد درخشـندگی کهکشـانهایی کـه
اندکـی پـس از مهبانـگ شـکل گرفتنـد ،گـردآوری کردنـد .آنهـا در واقـع بـرای رصـد
دورترین کهکشـان شـناخته شـده توسـط انسـان برنامهریزی نکـرده بودنـد ،بنابراین
ایـن یافتـه جدیـد یـک اتفـاق مسـرتبخش بـود.
این دانشـمندان برای فهرسـت خود ۵۵ ،کهکشـان دوردسـت را شناسـایی کردند که
۴۴تـای آنهـا قبال هرگز مشـاهده نشـده بود .محققـان در یک مقالـه پیشچاپ ،این
کهکشـان جدیـد را بـا نـام " "۹۳۳۱۶-CEERSتوصیـف کردنـد .آنهـا میگویند این
کهکشـان همچنیـن رکـورد انتقـال سـرخ  ۱۶.۷را دارد" .انتقـال سـرخ" ،اندازهگیری
کشـش نـور بـا انبسـاط کیهـان در طـول موجهـای سـرختر اسـت .هـر چـه انتقـال
سـرخ باالتـر باشـد ،کهکشـان در کیهـان ،دورتر و اولیهتر اسـت.
"کالـوم دانـان" دانشـجوی دکتـرای اخترفیزیـک در مؤسسـه نجـوم دانشـگاه ادینبرو
دقیقـا بـرای انجـام این نـوع کارها
میگویـد :مـا از تلسـکوپی اسـتفاده میکنیـم کـه
ً
طراحـی شـده اسـت و این شـگفتانگیز اسـت.
احتماال در ماههای آینده رکورد خود را باز هم خواهد شکست
"جیمز وب"
ً
شـایان ذکـر اسـت کـه کشـف کهکشـان " "۹۳۳۱۶-CEERSیـک نتیجـه اولیـه
اسـت و بـرای تاییـد ،نیـاز به بررسـی بیشـتر دارد .به عبـارت دیگر ،باید تحت بررسـی
کامـل طیفسـنجی قرار گیرد .این موضوع در مورد کشـف هفته گذشـته کهکشـان
" "GLASS-z۱۳نیـز صـادق اسـت .قدمـت این کهکشـان که رکـورددار قبلی بود،
بـه  ۳۰۰میلیـون سـال پـس از پیدایـش جهان(مهبانـگ) بازمیگردد.
رکـورددار اسـبق نیـز یک کهکشـان شناساییشـده توسـط تلسـکوپ فضایـی "هابل"
موسـوم بـه " "GN-z۱۱بـود کـه قدمـت آن بـه  ۴۰۰میلیـون سـال پـس از مهبانگ
بازمیگـردد.
ایـن مشـاهدات رکوردشـکن ،قـدرت عظیم "جیمز وب" را برجسـته میکنـد که برای
تشـخیص چنیـن اجرام دوردسـت و کمنوری با اسـتفاده از دوربین فروسـرخ نزدیک
خود موسـوم به " "NIRCamطراحی شـده اسـت.
همانطـور کـه گفتـه شـد ،مـا و "جیمـز وب" هنـوز در ابتدای مسـیر هسـتیم ،چرا که
ایـن رصدخانـه فضایـی عملیـات علمی خـود را از  ۱۲ژوئیـه  ۲۰۲۲آغاز کرده اسـت.
ایـن تلسـکوپ بـه گونـهای طراحـی شـده اسـت کـه در نهایـت اجرامـی را از ۱۰۰
احتمـاال در ماهها
میلیـون سـال پـس از مهبانـگ رصد کنـد .این بدان معناسـت کـه
ً
و سـالهای آینـده شـاهد شکسـتن چندیـن بـاره ایـن رکـورد خواهیـم بـود.
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

روضه زیر چتر تبیین
از زمانـی کـه واقعـه کربلا در دهـم محـرم سـال
 61هجـری رخ داد تاکنـون شـاهد شـکل گیری
هسـته های مقاومـت در برابـر حاکمـان جـور بـا
محوریـت فرهنـگ عاشـورایی بـوده ایم بـه طوری
کـه بسـیاری از نحله هـای فکـری و فرقه هـای
منشـعب شـده از مذاهـب گوناگـون بـه نوعی سـر
در آبشـخور ایـن ماجرا داشـته اند .اهمیـت آنچه در
کربلا رخ داد در قسـاوت و نحـوه ی رفتـار کسـانی
کـه رودرروی امـام حسـین (ع) و یارانش ایسـتادند
خالصه نمی شـود  ،شـکل گیـری عزاداری ها و شـاخ
و بـرگ پیـدا کـردن آیین هـای سـوگواری از ابتدا با
هـدف جلوگیری از فراموش شـدن ایـن واقعه دنبال
می شـد  ،چـرا کـه در اقلیـت بـودن شـیعیان از یک
سـو و هزینه هـای تبلیغاتـی بنـی امیـه و سـپس
بنـی عبـاس از سـوی دیگـر ایجـاب می کـرد کـه
شـیعیان بـا نقـل آنچـه در ماجـرای کربلا رخ داد ،
صالحیـت کسـانی کـه بنیـان حکومـت خـود را بـر
خونریـزی اسـتوار کردنـد زیـر سـئوال بـرود  .رفتار
امـام حسـین (ع) در زمـان خالفـت معاویه تـا زمان
بـر سـر کار آمـدن فرزنـدش یزیـد نشـان می دهد
کـه دعوای امام حسـین (ع) بر سـر حکومـت کردن
نبـوده بلکـه داعیـه ی اصلـی امـام حسـین (ع) این
بـوده که چـون ویژگی هـای رفتـاری و اخالقی یزید
تناسـبی بـا حکومت بر مسـلمین نداشـته و نحوه ی
انتخـاب یزیـد نیـز تفـاوت فاحشـی بـا آنچـه در
زمـان خلفـای راشـدین بـرای انتخاب خلیفـه دنبال
می شـده  ،داشـته لـذا ایسـتادگی در برابـر او از
طریـق خـودداری از بیعـت که بـه منزله ی رسـمیت
دادن و تاییـد او بـوده به عنوان یک رسـالت انقالبی
دنبال شـده اسـت  .این حرکـت نیز صرفـا متکی بر
نظر حسـین ابن علـی (ع) نبـوده بلکه افـراد زیادی
در مدینـه و مکـه و خصوصا کوفه نگاه خـوش بینانه
ای بـه یزید نداشـته اند  .ضمن این که نومسـلمانان
ایرانـی و مصـری و یمنی نیـز در صـورت اوج گیری
مخالفت هـا با خالفـت یزید ،آمـاده همراهـی با این
قیـام بـوده اند  .بنابرایـن پس از به خالفت رسـیدن
یزید شـاهد شـکل گیری سـه جریان هسـتیم  .اول
کسـانی که بر نحـوه ی به خالفت رسـیدن یزید مهر
تاییـد می زدنـد  .دوم کسـانی کـه چنیـن انتخابی را
دهـن کجی به سـنت پیامبر و سـیره ی خلفـای قبلی
می دانسـتند و گـروه سـوم کـه متمایـل بـه قـدرت
بودنـد یعنـی بـا هرکسـی کـه قـدرت را به دسـت
می گرفـت همـکاری می کردنـد  .مشـکل اصلـی این
بـود که چـون در نظام قبایلی  ،سـران قبایـل تعیین
کننـده بودنـد  ،تنهـا راه پایـان دادن بـه منازعـات،
متقاعـد کـردن سـران قبایـل بـود  .متاسـفانه در
جریـان فتوحـات بـی حسـاب و کتابی کـه منجر به
گسـترده شـدن جغرافیای امپراتوری اسالمی شـده
بـود  ،سـران قبایل از طریـق اعزام نیرو و مشـارکت
در تامیـن هزینـه جهـاد به سـهم خواهی خـو گرفته
و گونـه ای زندگـی اشـرافی در پیـش گرفتـه بودند
و تعـداد کسـانی کـه حاضر بودنـد در هر شـرایطی
جانـب حـق را بگیرند زیـاد نبود  .در آن زمـان از دید
کسـانی نظیـر معاویه  ،اسلام تنهـا به عنـوان بهانه
ای بـرای حکومـت کـردن بر سـرزمین های وسـیع
اسلامی مطرح بـود  .به همیـن دلیل هـدف اصلی نه
تحقـق آرمان هـای اسلامی بلکه حفـظ حکومتی بود
کـه از رهگـذر آن عـده ای بـه ثـروت و شـهرت و
قـدرت رسـیدند  .از ایـن رو معاویـه بیشـتر به حفظ
ظاهـر اهمیـت مـی داد  .در آن زمـان مـردم کاره ای
نبودنـد چـون هیچ کـس نمی توانسـت بـدون توجه
بـه وابسـتگی قبیلـه ای خـود تصمیـم بگیـرد  .قبیله
یعنـی رئیـس قبیلـه  .زمانی بود کـه پیامبر بـه دنبال
بـر هـم زدن ایـن قاعـده ی غلـط بـود تا جایـی که
یـک مسـلمان می توانسـت از پیامبـر بـه دلیـل این
کـه تازیانـه اش بـه صورت ناخـودآگاه به شـکمش
خـورده خواسـتار قصاص باشـد یا فـردی برخیزد و
بـه خلیفـه دوم بگویـد اگـر منحرف شـدی تـو را با
ایـن شمشـیر راسـت می کنـم یا ایـن که زنـی قبل
از برگـزاری نمـاز جماعـت خطـاب به حضـرت علی
(ع) از نماینـده ی حکومـت او در یک منطقه شـکایت
کنـد و بـا ارائه ی دلیـل و مـدرک خواسـتار برکناری
او شـود امـا بـا روی کار آمـدن معاویـه شـاهد یک
عقبگـرد فاجعـه بـار هسـتیم کـه قـدرت دوبـاره به
سـران قبایـل بازمی گـردد و تعـداد کسـانی کـه
می توانسـتند طـرح مطالبـه کننـد محدود می شـود
تـا بتـوان بـا تهدیـد و تطمیـع سـر و تـه قضیـه را
بـه هـم آورد زیـرا معاویـه ناتوانـی خـود در برابـر
امثـال ابـوذر را تجربـه کـرده بـود  .پیامبـر فرمـوده
بـود مـردم را خوشـحال کنیـد تـا خـدا خوشـحال
شـود ولـی معاویـه تنهـا بـا خرسـند کردن سـران
قبایـل بـه دنبال ایجـاد سـهولت در فرمانروایی بود .
در نامه هایـی کـه حضـرت علـی بـه مالـک اشـتر و
امـام حسـن و برخـی از کارگـزاران می نویسـد ،
خشـنودی و راحتـی و آسـایش مـردم مالک حسـن
رفتـار فرمانروایـان محلـی و خلیفـه اسـت امـا در
نامه هایـی کـه معاویـه بـه کارگزارانش می نویسـد
هـدف حفـظ وضعیتی اسـت که حکومـت را در چنگ
عـده ای خـاص قـرار می دهـد و در ادامـه از پدر به
فرزنـد می رسـد .
جوهـره ی عـزاداری از ابتـدا بـر روایـت آنچـه از
ابتـدا تـا انتهـا رخ داده اسـتوار بـود ولـی بعدها در
روضه هـا تنهـا بـه آنچـه در کربلا اتفـاق می افتـد
تکیـه می شـود و گریانـدن جـای اطلاع رسـانی و
تبییـن نهضـت عاشـورا را می گیرد  .روایـت از زمان
بعثـت آغـاز می شـود امـا روضـه از زمانی کـه امام
حسـین (ع) وارد سرزمین کربال می شـود موضوعیت
پیـدا می کنـد .
در حـال حاضـر وجـود وسـایل ارتباطـی و امـکان
تهیـه سـریال های متنـوع پیرامـون شـخصیت های
اد امه د  ر ستون روبرو
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سفیر ایران در باکو:

رییس جمهور:

کوچکترین تعرض به خاک ایران با پاسخی شدید مواجه میشود
رییـس جمهـوری اسلامی ایران گفـت :همـه باید
بداننـد کـه کوچکترین تعـرض به ایران اسلامی با
پاسـخ شـدید و پشـیمان کننـده مـا مواجـه خواهـد
شد .
بـه گـزارش ایرنـا از روابـط عمومی نهـاد ریاسـت
جمهـوری ،آیتاللـه سـیدابراهیم رییسـی روز
پنجشـنبه در جریـان سـفر دولت به اسـتان همدان
در جمع افسـران و خانواده کارکنان پایگاه شـکاری
شـهید نـوژه اظهـار داشـت :بـا قـدرت امـروز ایران
اسلامی ،حتـی فکـر تعـرض به خـاک این کشـور
هـم از ذهـن کسـی خطـور نمیکنـد و ملتهـای
منطقـه بـه قـدرت ایـران افتخـار و بـه خاطـر ایـن
قـدرت احسـاس امنیـت میکننـد.
وی بـا بیـان اینکـه پیشـرفتهای نظامی باعـث

تولیـد قـدرت در کشـور شـده اسـت ،خاطـر نشـان
کـرد :دشـمن تحـرکات و آمادگـی نیروهای مسـلح

را رصـد میکنـد و نـه اینکـه نخواهـد علیـه مـا
اقدامی انجـام بدهـد ،بلکـه نمیتوانـد ایـن کار را

انجـام دهـد ،زیـرا در نیروهـای مسـلح مـا توانایی،
حضـور بـه موقـع و اراده وجـود دارد.
رییـس جمهـور تاکید کـرد :فرمانده معظـم کل قوا
و مـا بـه عنـوان دولـت بارهـا اعلام کردهایـم کـه
هـر کسـی را کـه بخواهد تعرضی به کشـور داشـته
باشـد ،شـدیدا پشـیمان خواهیـم کرد.
آیتاللـه رییسـی همچنیـن بـا اشـاره بـه اهمیـت
حضـور نیروهـای مسـلح در آبهـای آزاد و
بینالمللـی ،ایـن اقـدام را امنیتآفریـن و
قدرتآفریـن برشـمرد.
رییـس جمهور بـا تقدیـر از خانواده کارکنـان حاضر
در پایگاه شـکاری شـهید نوژه تصریح کرد :سـهم
زیـادی از موفقیـت افسـران و کارکنـان ایـن پایگاه
مدیـون حمایتهـای خانوادههـای آنها اسـت.

رئیس قوه قضائیه:

بانکها برخالف مصوبه بانک مرکزی اقدام نکنند
رئیـس قوهقضاییـه گفـت :از بانکهـا خواسـتهایم
تـا برخلاف بخشـنامه مصـوب بانـک مرکـزی
اقـدام بـه اخـذ سـود نکننـد و آسـیبهای موجـود
در تخصیـص ارز و ارائـه تسـهیالت را برطـرف
کننـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،حجتاالسلام غالمحسـین
محسـنی اژهای روز پنجشـنبه در جمـع قضـات و
کارکنـان دسـتگاه قضایـی اسـتان بوشـهر افـزود:
از سـویی دیگـر در وصول معوقـات بانکها ورود و
کمکهایـی را در ایـن راسـتا بـه نظـام بانکـی ارائه
کردهایـم.
وی بـا اشـاره بـه مقولـه آسـیبها و معضالتـی کـه
در زمینـه واردات کاال بـه کشـور وجـود دارد اظهار
کـرد :فرآینـد ثبـت سـفارش بـرای واردات کاال و
تخصیـص ارز در ایـن مقولـه ،یـک چرخـه بسـیار
مشـکلدار در کشـور اسـت.
محسـنی اژه ای ادامـه داد :بـا هیـچ منطقـی

جـور در نمیآیـد کـه یـک کاال کـه بـرای واردات
آن بـه کشـور ارز صـرف شـده اسـت ۳ ،الـی  ۶ماه
در کشـتی بمانـد و بـرای هـر روز عـدم تخلیـه آن
محمولـه از کشـتی ،هزینـه بـر کشـور تحمیـل

شـود؛ از سـویی دیگـر شـاهد هسـتیم کـه برخـی
محمولههـای تخلیـه شـده در بنـدر بـدون اعلام
بـه گمـرک ،فاسـد و متروکه میشـوند ؛ ایـن موارد
بـه هیـچ وجـه قابـل توجیـه نیسـت.

وی بـا اشـاره بـه بازدیـد صبـح دیـروز خـود از
انبارهـای بنـدر ،گمـرک و امـوال تملیکی بوشـهر،
بـه موضـوع وجـود  ۳۰کانتینـر بالتکلیـف در یکی
از ایـن انبارهـا اشـاره کـرد و گفـت :برخـی از ایـن
کانتینرهـا در بخشهایـی فاقـد محمولـه بودنـد و
در بخشهایـی ،مشـخص بـود کـه محمولههـای
کانتینرهـا کـم و زیـاد شـده اسـت؛ از سـویی دیگر
مالـک و صاحـب برخی از این کانتینرها مشـخص
نبـود؛ ایـن مـوارد میتوانـد زمینـه فسـاد باشـد؛
بایـد بـرای جلوگیـری از تکـرار ایـن قبیـل مـوارد،
اقدامـات الزم صـورت گیـرد.
رئیـس قـوه قضائیـه اظهـار کـرد :طـی ماههـای
اخیـر بـا همـکاری هر سـه قوه بویـژه قـوه قضاییه
و دولـت اقدامـات مثبت و روبه جلویی در راسـتای
سـاماندهی انبارهـای بنـادر ،گمـرکات و سـازمان
امـوال تملیکـی صـورت گرفته اسـت کـه این مهم
بایـد اسـتمرار یابد.
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توطئهگران رابطه ایران و
آذربایجان با شکست مواجه
میشوند

سـفیر جمهـوری اسلامی ایران در آذربایجـان تاکید کـرد :با گرمتر
شـدن روابـط دو کشـور ،طرفهـای ثالث در پـی تشـدید توطئهها و
تحریـکات هسـتند ولی هـر بار نیـز شکسـت میخورند.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـید عبـاس موسـوی سـفیر کشـورمان در
آذربایجـان در گفتوگویـی درباره روابط و مناسـبات دو کشـور ایران
و آذربایجـان گفـت :هر بار کـه روابط ایران و جمهـوری آذربایجان
گرمتـر می شـود ،طرف هـای ثالـث توطئه هـا و تحریکات را تشـدید
می کننـد ،امـا هـر بـار هـم بـا شکسـت مواجه می شـوند.
وی تصریـح کـرد  :ایـران و آذربایجـان دو کشـور دوسـت ،بـرادر و
مسـلمان هسـتند و همـواره از یکدیگـر رضایـت داشـته و بـه هـم
احتـرام گذاشـته انـد.
ایـن دیپلمـات کشـورمان همچنیـن بـه رفـت و آمـد مقامـات دو
کشـور ،هیأت هـای پارلمانـی در جهـت ارتقـاء روابـط اشـاره کـرد.
موسـوی بـه توییـت اخیـر سـفیر رژیـم صهیونیسـتی در آذربایجـان
اشـاره کـرد و گفـت  :رژیـم صهیونیسـتی به دنبـال دخالـت ،فتنه و
تفرقـه در امور کشورهاسـت.

کنعانی:

استمرار بربریت رژیم
صهیونیستی تغییری در
سرنوشت محتوم این رژیم
آپارتاید ایجاد نمیکند

درخواست بلینکن برای صحبت با الوروف؛ وزیر خارجه آمریکا:

به روسیه پیشنهاد توافق دادهایم
وزیـر امـور خارجه آمریـکا گفت که ایـاالت متحده
"پیشـنهاد قابـل توجهـی" بـه روسـیه بـرای آزادی
شـهروندان آمریکایـی بازداشـت شـده در ایـن
کشـور داده اسـت و افـزود کـه او همتـای روس
خـود را بـه گفتگویـی طـی روزهـای آینـده دعـوت
کـرده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از رویتـرز ،آنتونـی
بلینکـن ،وزیـر خارجه آمریکا بـه خبرنگاران گفت:
واشـنگتن هفتههـا پیـش بـه مسـکو پیشـنهاد داد
تـا بریتنـی گرینـر ،سـتاره بسـکتبال زنـان ایـاالت
متحـده و پـل ویلان ،تفنگـدار سـابق نیـروی
دریایـی آمریـکا را کـه هـر دو در روسـیه زندانـی
هسـتند ،آزاد کننـد و امیـدوار بـوده کـه بـا صحبت
بـا سـرگئی الوروف ،وزیـر امـور خارجـه روسـیه،
بعدا بـه نقل
رونـد را پیـش ببـرد .خبرگـزاری تـاس ً
از وزارت خارجـه روسـیه اعلام کـرد که واشـنگتن
هیـچ تمـاس رسمی نداشـته اسـت.

بلینکـن گفـت" :هفتههـا پیـش یـک پیشـنهاد
اساسـی بـرای تسـهیل آزادی آنهـا روی میـز بـود.
دولتهـای مـا بـه طـور مکـرر و مسـتقیم در مـورد
آن پیشـنهاد صحبـت کردهاند و مـن از این گفتگو

بـرای پیگیـری شـخصا اسـتفاده خواهـم کـرد و
امیـدوارم مـا را به سـمت یک راه حل سـوق دهد".
بلینکـن جزییاتـی دربـاره توافـق پیشـنهادی کـه
هفتههـا پیـش ارائـه شـده بـود ،نگفـت امـا یـک

منبـع آگاه گـزارش سـی ان ان را تاییـد کـرد کـه
واشـنگتن بـه عنوان بخشـی از یک معاملـه ،مایل
بـه مبادلـه ویکتور بوت ،قاچاقچی اسـلحه روسـی
اسـت کـه در حال گذرانـدن حکم  ۲۵سـال زندان
در ایـاالت متحـده اسـت،
وکیـل روسـی ویلان قبلا گفته بـود کـه او معتقد
اسـت مسـکو میخواهـد بـوت بخشـی از مبادلـه
ویلان باشـد .بـه گفتـه خبرگـزاری نووسـتی ،آنـا
همسـر بـوت گفـت کـه از گزارشهای رسـانهای،
در مـورد تبـادل احتمالـی مطلـع شـده اسـت .او
گفـت" :مـا دیـروز تلفنـی صحبـت کردیـم .ویکتور
از گفتگوهـای روسـیه و ایـاالت متحـده در مـورد
مبادلـه خـود چیـزی نمی دانـد ...نـه او و نـه مـن
هیـچ اطالعاتـی نداریـم".
بلینکـن از توضیـح چگونگـی واکنـش مسـکو بـه
ایـن پیشـنهاد که بـه گفته او با امضـای جو بایدن،
رئیسجمهـور آمریـکا همـراه بود ،خـودداری کرد.

خطییب نماز جمعه تهران :

غرب قرارگاه فرهنگی علیه حجاب را فرماندهی میکند
خطیـب ایـن هفتـه نمـاز جمعـه تهـران ترویـج بـی
حجابـی و شـبهه افکنی در رابطه بـا حجاب در یکی
دو هفتـه اخیـر را عملـی برشـمرد که غربی هـا به آن
دامـن میزننـد و قـرارگاه فرهنگـی علیـه حجـاب را
فرماندهـی میکننـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیـت اللـه سـیداحمد خاتمـی در
خطبه هـای ایـن هفتـه نمـاز جمعـه تهـران گفـت:
نفـاد بـه معنـای زوال اسـت و آنچـه نزد شماسـت از
بیـن مـی رود و آنچـه نـزد خداسـت می مانـد.
وی افـزود :صدسـال آینده قطعا هیچ کـدام از ماها
نیسـتیم ،آنچنـان کـه صدسـال قبـل هـم کسـانی
بودنـد کـه االن نیسـتند.این قانون الهی اسـت ،پس
ایـن یـک حیات ماسـت کـه از بین مـی رود.
وی ادامـه داد :دیگـری سلامتی اسـت کـه ماندگار
نیسـت .یـک ویـروس در زاد و ولـدش طغیـان
میکنـد و سـرطان می شـود .ویـروس کرونـا در ایـن
دو سـال چـه بـر سـر بشـر آورده اسـت؛ لـذا مسـاله
سلامتی هـم مانـدگار نیسـت .دیگری مـال و ثروت
هـم اسـت کـه بـه همیـن صـورت اسـت.
خاتمی تصریـح کـرد :چطـور مـا می توانیـم بـه
فرهنـگ "مـا می توانیـم برسـیم؟" وقتـی کـه
اعتقادمـان بـه ذات ربوبیـت الهـی باشـد.
وی در ادامـه خطبـه اول نمـاز جمعـه امـروز تهـران
فـرا رسـیدن مـاه محـرم را تسـلیت گفـت.
خاتمـی در خطبه هـای دوم نمـاز جمعـه تهـران
گفـت :ایـن روزهـا کشـور مـا حادثـه سـیل را در
فـارس و امـام زاده داود(ع) تهـران دیـده و تعـدادی
از عزیـزان بـه رحمـت خـدا رفتنـد و تعـدادی هـم
مصـدوم شـدند.
وی بـا اشـاره بـه دیـدار امامـان جمعـه کل کشـور بـا
رهبـر معظـم انقلاب و فرمایشـات ایشـان در بـاب
حجـاب گفت:ترویـج بـی حجابـی و شـبهه افکنـی
در رابطـه بـا حجـاب کـه در یکـی دو هفتـه اخیـر

غربی هـا بـه آن دامـن میزننـد ،عقـده گشـایی
از تلاش مذبوحانـه شـان هسـت .زن ایرانـی بـا
چـادر در همـه عرصه هـا خـوش درخشـیده اسـت
و آنهـا عصبانـی شـدند و تجلـی عصبانیـت خـود
را علیـه حجـاب نشـان داده و سـخن گفتهانـد و
قـرارگاه فرهنگـی علیـه حجـاب و ترویـج بیحجابـی
آنجاسـت و آنهـا دارنـد آن را فرماندهـی می کننـد،
ایـن فرمایـش اول رهبـری بـود.
وی افـزود :در نوبـت قبـل بیـان کـردم کـه حجـاب
مبنـای قرآنـی و فقهـی دارد و علمـا آن را از
ضروریـات دیـن میداننـد و بـه ایـن شـبهه اشـاره
کـردم کـه برخـی میگوینـد شـما چـرا مشـکالت
اقتصـادی را رهـا کردهایـد و بـه چنـد تـار مـوی
زنـان میپردازیـد؟ پاسـخ ایـن شـبهه را نیـز دادم که
فریـاد مـا دربـاره مشـکالت اقتصـادی اگـر بیـش از
موضـوع حجـاب نبـوده باشـد کمتـر نبـوده اسـت.
بخشـی از حـرف مـن را تحریـف کردنـد .گفتـه بـودم
بسـیاری از کسـانی کـه «بیحجـاب هسـتند» امـا
«شـلحجابی و کمحجابـی» را بـه حـرف مـن اضافه

کردنـد .کـم حجابـی هـم گناه اسـت ،اما مـن درباره
«بیحجابـی» حـرف زدم.
امـام جمعـه موقت تهـران افزود :من گفتم بسـیاری
از بیحجابهـا برخاسـته از همیـن خانوادههایـی
هسـتند کـه تدیـن ندارنـد؛ ایـن حرفـی بـود کـه مـن
اصلا در کالم مـن اسـمی از «دزدهـا» نبـود.
زدمً .
بعـد از خطبـه دیـدم کـه منتشـر شـده فالنـی گفتـه
اسـت کـه اکثـر بیحجابهـا از خانـواده دزدهـا
هسـتند .مـن بـه آن خبرنـگاری کـه ایـن کار را کرده
اسـت میگویـم امانـت داری شـما کجا رفته اسـت؟
یـک مـاه تـا توانسـتند فحاشـی و هتاکـی بیمنطـق
کردند.
وی افـزود :مـن گفتـم اکثر آنها یعنی برخـی از آنها!
چـه بسـا یـک خانمـی از خانـواده متدینی باشـد اما از
آنهـا بریـده باشـد .مـن گفتـم «اکثـر»؛ اکثـر مفهـوم
اصلا نگفتـم؛ هـم تلویزیـون
دارد .کلمـه دزد را مـن ً
ایـن خطبههـا را پخـش کـرده اسـت و مـردم دیدهاند
و هـم مکتـوب خطبههـا کـه از ابتـدا تـا انتهـا آن را
مینویسـم موجـود اسـت .از خداونـد میخواهـم بـه

همـه مـا امانـتداری را عنایـت کند.
خاتمی بـا اشـاره بـه نحـوه و دسـتورالعمل نهـی از
منکـر در جامعـه ،گفـت :نکتـه دوم دربـاره نهـی از
منکـر در حوزههـای مختلـف از جملـه اقتصـادی،
فرهنگـی و سیاسـی اسـت .بـر اسـاس کالم قـرآن،
«گفتـار» کـه ایـن روزهـا شـامل فضـای مجـازی نیز
میشـود ،باید هفت ویژگی داشـته باشـد؛ اول ،آنکه
نحـوه بیـان نرم باشـد .دوم آنکه بیـان پاکیزه و طیب
باشـد .سـوم آن اسـت که نحوه بیان به زیبایی باشـد
و همانگونـه کـه انتظار دارید دیگران با شـما سـخن
بگوینـد بـا افـراد سـخن بگوییـد .چهـارم آنکـه نهـی
از منکـر بایـد محکـم و بـا منطـق قـوی بیـان شـود.
پنجـم آنکـه بایـد صریـح و شـفاف در ایـن بـاره حرف
زد و نبایـد قـول مـا ابهـام داشـته باشـد .ششـم آن
اسـت کـه بیـان بایـد خردورزانـه باشـد و نکتـه هفتم
آن اسـت کـه نحوه بیـان بایـد بزرگوارانه باشـد .مقام
معظـم رهبـری در ایـن موضوعـات فرمودنـد در این
مـوارد بـه دور از احساسـات بیمـورد و بـا دالیـل
روشـن بایـد اهـداف غـرب را تبییـن و روشـن کـرد.
امـام جمعـه موقـت تهـران بـا اشـاره بـه دیدارهـای
اخیـر رهبـر انقلاب بـا رؤسـای جمهـور روسـیه و
ترکیـه اظهـار کـرد :سـخنان رهبـر حکیـم انقلاب
در ایـن دیدارهـا تجلـی عـزت ،حکمـت ،مصلحـت
و بـی رودربایسـتی بـود .رهبـری بـه پوتیـن گفتنـد
از اینکـه مـردم عـادی در جنـگ کشـته می شـوند
ناخرسـندیم و درقضیـه اوکرایـن اگـر ابتـکار عمـل
بدسـت نمی گرفتیـد طـرف مقابـل موجـب جنـگ
می شـد و ناتـو موجـودی خطرنـاک اسـت و اگـر
راهـش بـاز شـود حـد و مـرزی نـدارد .رهبـری بـه
اردوغـان نیـز گفتند کـه حفط تمامبت ارضی سـوریه
مهـم اسـت و حملـه نظامی بـه شـمال سـوریه بـه
ضـرر کل منطقـه اسـت و بـه نفـع تروریسـت خواهـد
بود.

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه گفـت :اسـتمرار بربریـت رژیـم
صهیونیسـتی کـه در سـایه حمایـت بیقیـد و شـرط آمریـکا صورت
میگیـرد ،تغییـری در سرنوشـت محتـوم ایـن رژیـم آپارتایـد ایجـاد
نمیکنـد.
به گزارش ایسنا ،ناصر کنعانی در توییتی نوشت:
تخریـب  ۶منـزل مسـکونی فلسـطینیها در شـرق اریحـا توسـط
بلدوزرهـای ارتـش صهیونیسـتی در روز چهارشـنبه  ۵مـرداد؛
ایـن نمونـه ای از اقدامـات روزمـره اشـغالگران از تخریب ،شـلیک،
کشـتار ،خشـونت ،سـرکوب ،دسـتگیری حتـی کـودکان ،نابـودی
زمین هـای کشـاورزی ،قطـع درختـان و ...اسـت.
و البتـه اسـتمرار ایـن بربریـت کـه در سـایه حمایـت بی قید و شـرط
آمریـکا صـورت می گیـرد ،تغییـری در سرنوشـت محتـوم رژیـم
آپارتایـد صهیونیسـتی ایجـاد نمی کنـد.
اد  امه از ستون روبرو

عاشـورایی ایـن زمینـه را فراهـم کـرده انـد کـه
روایـت و تبییـن بـه جایـگاه اولیـه خـود برگـردد .
اگـر ایـن مهـم تحقـق یابـد بزرگنمایی هـای رخ
داده در روضه هـا کـه از دیـد پژوهشـگری چـون
شـهید مطهـری برخـی از آنهـا در ردیـف تحریفات
عاشوراسـت نیـز اصلاح می شـود .
مـا بـه قصد کسـب انـرژی غـذا می خوریم هـر چند
خـوردن لـذت بخـش اسـت امـا هـدف از خـوردن
صرفـا لـذت بـردن نیسـت کـه اگـر چنیـن باشـد
نتیجـه اش چاقـی و بیمـاری اسـت  .هرچنـد روایت
تاریـخ نیـم قـرن اول بـرای مخاطبـان تاثـر انگیـز
نیز هسـت امـا چون بـا تبیین همـراه اسـت  ،عبرت
آمـوز اسـت و از تکـرار رویدادهـای تلـخ جلوگیـری
می کنـد  .بـا بـرش تاریخـی از یـک مقطـع خـاص
زمانـی ،مـردم متوجـه نمی شـوند کـه چـه اتفاقـی
افتـاده ولـی وقتی ماجـرا از ابتـدا تا انتها بر اسـاس
مسـتندات تاریخـی نقل می شـود اثر گـذاری باالیی
دارد و فرهنـگ سـاز اسـت .
ما این مشـکل را بـرای نقل تاریخ معاصـر هم داریم
کـه گاه مقطعی خـاص را برش می دهیـم و رویدادی
سـر و دم بریـده را نقـل می کنیـم تـا مخاطـب را به
نتایجـی که مـورد نظـر خودمان اسـت برسـانیم  .با
ایـن توصیـف هزینـه ای کـه صـرف می شـود هیـچ
تناسـبی با دسـتاورد آن نـدارد  .خروجـی عزاداری ها
باید فرهنگ سـازی و آگاهی بخشـی باشـد  .بهره ی
معنـوی در عزاداری هـا را بایـد در معرفـت بخشـی
جسـتجو کنیـم نـه برانگیخیـن مقطعی احساسـات .
عـزاداران باید در پایـان عزاداری متوجه بشـوند که
دعـوای اصلـی در صحـرای کربلا بر سـر شایسـته
سـاالری بـوده اسـت  .عـزاداران بایـد بداننـد کـه
یزیـد تنهـا یـک میمـون بـاز و مشـروبخوار نبـوده
بلکـه فاقـد دانـش و صالحیت هـای الزم بـرای
حکومـت بر مسـلمانان بـوده و منتخـب واقعی مردم
نبـوده اسـت  .مـردم بایـد بدانند کـه معاویـه با چه
ترفندهایـی بـرای فرزنـد خـود رای جمـع کـرده و
سـران قبایـل را تطمیـع و تهدیـد و منفعـل کـرده
اسـت  .مردم بایـد بدانند کـه چند پارگی مسـلمانان
و شـکل گیـری هسـته های مقاومـت در برابـر بنـی
امیه نتیجـه ی عملکـرد معاویه در انتخـاب فرزندش
بـه عنـوان خلیفـه بـوده اسـت  .روایـت تاریخـی
مسـتند از ایـن ماجـرا موجب خواهد شـد کـه روضه
زیـر چتـر تبیین قـرار گیرد و آسـیب زدایی شـود تا
هـم روضـه را داشـته باشـیم و هـم تبیین را.
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مجالس عزای امام حسین (ع) با شکوه برگزار شود
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با اعتقاد به اینکه محوریت حرم
مطهر حضرت شاهچراغ (ع) باید در همه مراسم ...

فارس

آمادگی کامل شهرداری شیراز برای مقابله با بحران احتمالی
ســید احســان اصنافی ظهر امروز در برنامه خوشاشــیراز با شــهروندان از اقدامات
شهرداری شیراز در بارندگی سخن گفت.سید احسان اصنافی ...

از این  3نفر تجلیل کند!

نکته اول و آخر]
در گـذر سـیل سـهمگین اسـتهبان کـه متأسـفانه منجـر بـه مـرگ
مظلومانـه شـماری از هموطنانمـان شـد 3 ،جوان روسـتایی نشـان دادند
کـه -حتـی -کارهـای بـزرگ ،نه بودجـه و اعتبـار دولتی می خواهـد و نه
نیازمنـد تشـکیل قـرارگاه و سـتاد و کمیتـه و کارگـروه اسـت!
درسـت اسـت کـه سـاختارهای یـاد شـده ،می توانـد بـه کار نظـم بخشـد
امـا آنچـه پیـش و بیـش از آن باعـث می گـردد چنـد جـوان روسـتایی بـا
موتورسـیکلت و یـا پـای پیاده در مسـیر رودخانـه محل وقوع سـیل بروند
و مـردم را از وقـوع سـیلی ویرانگـر خبـردار سـازند ،قـدری دلسـوزی و
ایثارگری اسـت.
ایـن ،درسـت همـان چیزی نیسـت کـه در گـره سـاختاری و در کارتابل هـای اداری می ماند و به بایگانی سـپرده
می شود!
نتیجه گیری اخالق]
حـال در همیـن رهگـذر و در جهـت ترویـج فرهنگ درسـت اطالع رسـانی ،آگاهی بخشـی به جامعه و گسـترش
روحیـه ایثـار و از خودگذشـتگی در جامعـه ،شایسـته اسـت شـورای اطالع رسـانی اسـتانداری فـارس از  3جوان
فـداکار اسـتهبانی ،رضـا علیپـور ،حمیدرضـا فاطمی نیـا و نـادر امیـد که بـا ذکاوت و هوشـیاری منجـر به نجات
جـان بسـیاری از هموطنانمـان شـدند ،قدردانی شایسـته کند.

شهردار شیراز مطرح کرد؛

آمادگی کامل شهرداری شیراز برای مقابله با بحران احتمالی
عصرمردم:
سـید احسـان اصنافـی ظهر دیـروز در برنامه خوشاشـیراز بـا شـهروندان از اقدامات شـهرداری شـیراز در بارندگی
سـخن گفت.سـید احسـان اصنافی سـخنان خود را با ابراز تسـلیت نسـبت به درگذشـت تعدادی از هماسـتانیها
و هموطنـان در حـوادث سـیالب اخیـر شـروع و بـه ارائه گزارش سـتاد مدیریت بحران شـهرداری شـیراز در یک
هفتـه اخیـر در خصـوص آمادگی مقابله بـا بحران احتمالـی پرداخت.
وی بـا بیـان اهمیـت ایـن موضـوع و اخطـار هواشناسـی بـه آمادگـی کامـل شـهرداری شـیراز هماننـد مانورهای
زمسـتانه تصریـح کـرد :دو مانـور در چنـد روز اخیـر انجـام شـده و تمامی تجهیزات کنتـرل و در اختیـار واحدهای
مختلـف قـرار گرفتـه اسـت و همزمـان وضعیـت همـه نقـاط شـهر از نظـر رفـع آلودگـی و پاکسـازی ضایعـات
از مسـیرها ،مسـیلها و جمـعآوری تجهیـزات عمرانـی از طریـق دوربینهـای نظارتـی مرکـز کنتـرل ترافیـک
شـهرداری شـیراز مـورد پاالیـش قـرار گرفته اسـت.
شـهردار شـیراز بـه کنتـرل بالـغ بـر  ۳۰۰کیلومتـر آبهـای سـطحی نیـز اشـاره کـرد و گفـت :در طراحـی سـطح
شـبکه آبهـای سـطحی نیـز بـه گونـهای عمـل شـده کـه میـزان بـارش و نقـاط آبگیر مشـخص باشـد.
اصنافـی بـا اشـاره به شـدت بـارش به عنـوان ویژگی بارانهای موسـمی ،بـه مسـدودبودن کنارگذرهـای رودخانه
خشـک بـا توجـه بـه اخطـار هواشناسـی خبـر داد و بیـان کـرد :ما بهصـورت لحظـهای و برخـط موضـوع را رصد
میکنیـم و بـا اعلام هواشناسـی در هـر مقطعـی بازگشـایی زیرگذرهـا را بهصـورت لحظـهای و مقطعـی خواهیم
داشـت.وی بـا بیـان اینکـه در سـتاد مدیریـت بحـران شـهرداری شـیراز بـا  ۲۵۰دوربیـن مانیتورینگ نقاط شـهر
در حـال انجـام اسـت ،گفـت :روز گذشـته در سـه نقطه بلـوار مهندسـین و ابتـدای بلـوار امیرکبیر ،زیرگـذر یادگار
امـام(ره) و کمربنـدی بارندگـی شـدید داشـتیم کـه همـکاران مـن در شـهرداری بـه سـرعت وارد عمـل شـدند تـا
شـیرینی رحمت الهی موجب زحمت شـهروندان نشـود.مدیر ارشـد شـهری شـیراز با توصیه مجدد به شـهروندان
مبنـی بـر عـدم تـردد غیـر ضـروری تصریـح کـرد :متاسـفانه شـاهد تصاویـر ناخوشـایند و بـی احتیاطـی برخـی
شـهروندان در یکـی از نقـاط آبگرفتـه بودیـم کـه بالفاصلـه از طریـق مانیتورینـگ رصـد و تذکر داده شـد.

متروی شیراز تعطیل شد
سـتاد مدیریـت بحـران شـهرداری شـیراز اعلام کـرد :متـروی ایـن کالنشـهر امـروز جمعـه هفتـم مردادمـاه از
سـاعت  ۱۴تعطیـل اسـت و بـه شـهروندان خدمترسـانی نخواهـد داشـت.
بـه گـزارش پایـگاه اطالعرسـانی شـهرداری شـیراز ،سـتاد مدیریت بحران شـهرداری شـیراز اعالم کـرد :متروی
ایـن کالنشـهر امـروز جمعـه هفتـم مردادمـاه از سـاعت  ۱۴تعطیل اسـت و به شـهروندان خدمترسـانی نخواهد
داشـت.این تصمیـم در پـی هشـدارهای هواشناسـی مبنی بـر بارش باران و جهـت حفظ ایمنی شـهروندان اتخاذ
شـده اسـت.ضروری اسـت شـهروندان تا بازگشـت شـرایط جوی پایدار ،از انجام سـفرهای غیر ضروری در سـطح
شـهر خـودداری کننـد و به پویـش در خانه بمانیـم بپیوندند.

چهارمین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز تشکیل شد
عصرمردم:
چهارمیـن جلسـه سـتاد مدیریـت بحـران شـهرداری شـیراز نیـز در ادامه سلسـله جلسـات سـتاد مدیریـت بحران
شـهرداری بـا تشـریح آخریـن وضعیـت انجـام شـده حـوزه شـهری در مناطـق مختلـف برگـزار و پـس از آن
بازدیـد میدانـی از نقـاط حسـاس شـهری انجـام شـد.غالمرضا غالمی معـاون محیـط زیسـت و خدمات شـهری
شـهرداری شـیراز گفـت :ظـرف چند روز گذشـته ،کلیـه مناطـق حادثهخیز شناسـایی و اقدامـات و تمهیدات الزم
انجـام شـده اسـت کـه از آن جملـه میتـوان بـه رودخانـه خشـک ،چنارراهـدار ،دروازه قـرآن ،شـهرک سـعدی و
هرجایـی کـه احتمـال ورود سـیالب را داشـتهایم پاکسـازی و الیروبـی شـده و رودخانـه خشـک شـیراز و پـل بلوار
شـاهد نیـز مسـدود شـده اسـت.وی افـزود :در کنـار آن سرشـاخه درختان سرسـبز و سـنگین بریده شـده و برای
بحـران احتمالـی آماده هسـتیم.معاون محیط زیسـت و خدمات شـهری شـهرداری شـیراز بیان کـرد :پمپکش
و آبکـش بـرای پلهـای زیرگـذر آمـاده شـده و جرثقیلهای سـنگین و بیلهـای بوم بلند نیز آماده شـده اسـت.
غالمی بـه اطالعیههـای سـتاد مدیریـت بحـران نیـز اشـاره و بیـان کـرد :بوسـتانها و تفرجگاههـای شـیراز نیـز
بسـته شـدهاند و مـردم بایـد پویـش در خانـه مانـدن را جـدی بگیرند.
چشم شیشه ای
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مجالس عزای امام حسین (ع) با شکوه برگزار شود
ایرنا:نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس و امـام جمعـه
شـیراز بـا اعتقـاد بـه اینکـه محوریت حـرم مطهـر حضرت
شـاهچراغ (ع) بایـد در همـه مراسـم مذهبـی بـه ویـژه
عـزاداری محـرم بـا جدیـت مدنظـر باشـد ،گفت:مجالس
امـام حسـین (ع) بایسـتی بـا شـکوه برگـزار شـود.
آیتاللـه لطفاللـه دژکام در خطبه هـای نمـاز جمعـه
شـیراز اظهـار داشـت :آغـاز ایام عـزا و مصیبـت اهل بیت
عصمـت و طهـارت (ع) در شـهادت امـام حسـین (ع)
اسـت و مسـلما اوج معنویـت و قـرب بـه خـدای متعـال
در قضیـه عاشـورا بـرای حضـرت امـام حسـین (ع) پیـش
آمـده اسـت .ایـن ایـام ایامی اسـت کـه طالبـان معنویت بر
سـر سـفره گسـترده رحمـت واسـعه الهـی بنشـینند و آنچه
میخواهنـد از برکـت مجالـس امام حسـین (ع) میگیرند.
او بـا بیـان اینکه به تناسـب دهه عاشـورا و ایـام محرم یک
سـری مراقبتهایـی بایـد داشـته باشـیم ،گفـت :مجالس
امـام حسـین (ع) بایسـتی با شـکوه برگـزار شـود البته این
مراسـم باشـکوه اسـت اما باید باشـکوه تر برگزار شـود.
وی بـا اشـاره به اینکـه همه بایـد در عزاخانه میـدان داری
کنیـم ،گفـت :شـکوه و عظمـت عـزای امـام حسـین(ع)
چشـم دشـمنان را کـور می کنـد .دشـمنان خودشـان را
کشـتند کـه جوانـان را بـه مسـیر دیگـری ببرنـد امـا درس
نمی گیرنـد کـه تـا اسـم امـام حسـین (ع) بـرده می شـوند
جوانـان سـینه زن امـام حسـین(ع) هسـتند؛ ایـن عظمت
بـرای شـما تثبیت شـده اسـت.
آیـت اللـه دژکام ادامـه داد :وقتـی وارد مراسـم عـزا
می شـوید خودتـان را در محضـر امـام زمـان ببینیـد .همه
سـربازان ایشـان هسـتیم اینهـا مهـم اسـت مراقبـات ایـام
عـزا ایـن چیزهـا اسـت  ،اینکـه حـس کنیـم در حضـور
حضـرت هسـتیم و او مـا را نـگاه می کنـد .اینهـا را بایـد بـه
نوعـی حضـور قلـب پیـدا کنیـم و احسـاس کنیـم جلـوی
چشـم امـام زمـان (عـج) سـینه می زنیـم.
وی بیـان کـرد :نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه هییتهـای
عـزاداری حتمـا منبـری داشـته باشـند و بـه مـداح تنهـا
اکتفـا نکننـد .قبـل از مداحـی خـوب اسـت که یـک نفر از
معـارف ایـن انقلاب امـام حسـین (ع) مطلبی ارائـه کند و
منبری هـا هـم پیام هـای عاشـورا را گوشـزد کننـد.
آیـت اللـه دژکام بیان کـرد :منبریها پیام هـای اخالقی و
نهضـت عاشـورا را بـه تفصیـل ذکر کننـد .ما صبر کـه نیاز
امـروز و هـر روز جامعـه اسـت و شـجاعت را کـه در مکتب
امـام حسـین (ع) اسـت آموختیـم و شـاگردان هـم باید در

نسـلهای بعـدی بیاموزند.
وی عنـوان داشـت :مبـارزه بـا ظلـم و سـتم و بـی عدالتی
بـه هر شـکل و نحـوی منطق امام حسـین (ع) اسـت باید
ایـن درسهـا را منبریهـا بگوینـد و تکـرار کننـد و سـایر
احـکام دیـن و مسـائل اجتماعی ضـرورت همدلی و اخوت
هـم بایسـتی بـه مـردم گفتـه شـود تـا همـه یـاد بگیریـم و
عمـل کنیـم و جامعـه آمـاده ظهور شـود.
خطیـب جمعه شـیراز بـا بیان اینکـه محوریت حـرم مطهر
بـرای هییت هـای سـینه زن نیـز مسـئله بسـیار بزرگـی
اسـت ،گفـت :هیئـات میبایسـت حضـور دسـته جمعـی
داشـته باشـند و عـرض ادب کننـد بـه حضـرت احمـد
بـن موسـی .ایشـان نـواده امـام حسـین (ع) اسـت اینکـه
هییـات مسـیری تعییـن کنند کـه به زیـارت منتهی نشـود
جالـب نیسـت.
وی بیـان کـرد :بانـوان هم مجالـس زینبی خـود را تقویت
کننـد چراکـه در صحنه هـای مختلـف حضـور بانـوان
همیشـه تأثیرگـذار بـوده اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس گفـت :نقـش زن و
نقـش آفرینـی بانـوان و حماسـه سـازی بانـوان در دهـه
محـرم بایـد شـکل بگیـرد و مراسـم را برگـزار کننـد و
رسـانه ها هـم نسـبت بـه مجالـس امـام حسـین (ع)
کم لطفی نکنند.
وی اضافـه کـرد :رسـانه ها ممکـن اسـت مالحظاتـی
داشـته باشـند اما سـایت و کانال و رسـانه تیتر اولش برای

امـام حسـین (ع) باشـد کـه عشـق و محبـت مـردم را بـه
امـام حسـین (ع) منعکـس کننـد ایـن کار را در معاملـه بـا
خـدا انجـام دهند همراهـی کنند با قلـب و دل ملت این را
معمـوال مراعـات می کننـد امـا توقـع مـا این اسـت.
دژکام گفـت :عرصـه رسـانه عرصـه نبرد با دشـمن اسـت؛
لـذا رسـانه بایـد آنچـه الزم اسـت در ایـن نبرد نشـان دهند
تـا انعـکاس جهانـی آن را نیز شـاهد باشـیم.
امـام جمعـه شـیراز گفـت :رهبر معظـم اینجا را حرم سـوم
نـام گذاشـته و بـه جهـات تبلیغـی خیلـی تاکیـد دارد و مـا
نبایـد فـرض کنیم کـه تبلیغات فقط برای شـیراز و اسـتان
فارس اسـت.
دژکام بیـان داشـت :تبلیغـات در حـرم سـوم نگاهش ملی
و جهانـی اسـت و چـون نـگاه ملی و جهانی اسـت مسـلما
حمایـت همفکـری و هـم افزایـی دسـتگاههای مختلـف
اسـتان را می طلبـد کـه امیـدوارم بـا مدیـر جدیـد همـه
هماهنگی هـا انجام شـود و آنچه الزم اسـت در این راسـتا
صـورت گیرد.
امـام جمعـه شـیراز گفـت :مهیـا شـدن شـرایط بـرای
توسـعه فضـای فیزیکی حـرم مطهر شـاهچراغ (ع) جهت
برگـزاری هرچـه باشـکوهتر نمازجمعـه و ارایـه خدمـات بـه
حـرم مطهـر بـه منظـور فراهـم سـازی آرامـش و آسـایش
مـردم اسـت  ،ایـن تقاضـای مـا از همـه کسـانی اسـت که
میتواننـد کاری انجـام دهنـد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس دربـاره هفتـه امـر به
معـروف و نهـی از منکـر نیـز گفـت :پیـروان امـام حسـین
(ع) بایـد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کننـد.
امـام جمعـه شـیراز بیـان داشـت :کسـانی هسـتند کـه
میتواننـد  ۱۰شـغل ایجـاد کننـد .بایـد اینهـا را بـه عنـوان
امـر بـه معـروف دنبال کنیـم و از این افـراد بخواهیم و آنها
را تشـویق کنیـم تـا انجـام شـود.
وی اظهـار داشـت :مسـئله دیگـر در خصـوص رفتارهای
اجتماعـی اسـت کـه در گرمـا بیشـتر اسـت ممکـن اسـت
اوقات تلخ شود به نوعی رفتار خوش داشتن و حسن خلق
بـروز دادن ایـن را جـزء معـروف تبلیـغ کنیـم .یـک سلام،
یـک تواضـع ،یـک دسـت بـه سـینه گذاشـتن جلـوی یک
بحـث و دعـوا را میگیـرد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس نهـی از منکراتـی
کـه در جامعـه وجـود دارد را نیـز مهـم دانسـت و گفـت:
امیدواریـم بـه برکت امام حسـین (ع) معروف هـا در جامعه
رواج پیـدا کنـد و منکـرات از میـان بـرود.

بازدید استاندار فارس و هیأت همراه از ستاد مدیریت بحران
شهرداری شیراز
عصرمردم:
در پی هشـدار اداره کل هواشناسی مبنی
بـر باالتریـن سـطح هشـدار (قرمـز) در
فـارس و شـیراز بـا موضـوع بارندگیهای
پیـش رو و احتمـال وقـوع سـیالب در
ایـن کالنشـهر ،محمدهـادی ایمانیـه
اسـتاندار فـارس بهاتفـاق اسـماعیل
محبیپـور معـاون سیاسـی و امنیتـی
اسـتانداری فـارس و لطفاللـه شـیبانی
فرمانـدار شهرسـتان شـیراز بـا حضـور
در سـتاد مدیریـت بحـران شـهرداری
شـیراز در جریـان آخریـن اقدامـات و
میـزان آمادگـی نیروهـا ،تجهیـزات و
ماشـینآالت شـهرداری شـیراز قـرار
گرفتنـد.
سـید احسـان اصنافـی شـهردار شـیراز
گفـت :در سـه روز گذشـته شـهرداری
شـیراز بـا ظرفیـت هفـت هزار نفـر نیروی
انسـانی در روز نسـبت به پاکسـازی سطح
شـهر اقـدام کـرده و تمامی مسـیلها
و مسـیرهای آب پاکسـازی ،شـاخ و

برگهـای درختـان بریدهشـده و دپـوی
مصالـح و کارگاههـای شـهرداری حتـی
در پـل سـلمان فارسـی رودخانـه خشـک
جمعآوریشـده اسـت.
وی تصریـح کـرد :در مرکـز مدیریـت
بحـران شـهرداری شـیراز ،بـا نظـارت
تصویـری کـه بـر همـه شـهر داریـم
موضـوع رصـد
بـه صـورت لحظـه ای
ِ
آغازشـده و هـر نقطـه از شـهر کـه دچـار
آبگرفتگـی شـده اسـت ،نیروهـای
ً
شـهرداری سـریعا وارد عمـل شـده و
نسـبت به رفع مشـکالت اقـدام کرده اند.
اصنافـی بـا بیـان اینکـه تجهیـزات
امـدادی بهطـور کامـل تسـت و نواقـص
برطـرف شـده اسـت ،تصریـح کـرد:
دو مانـور در ایـن سـه روز داشـتهایم و
شـهرداری شـیراز بـا اشـراف اطالعاتـی
نقـاط سـطح شـهر در سـطح آمادگـی
کامـل و باالیـی بـرای خدمت بـه مردم در
ایـن بـارش الهـی اسـت.
وی گفـت :طراحـی شـبکه آبهـای
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سـطحی بهصـورت نرمافـزاری بـوده کـه
ً
مشـخصا سـطح بارندگی و نقـاط احتمال
آبگرفتگـی را اعلام میکنـد.
اسـتاندار فـارس در ادامه حضور در سـتاد
مدیریـت بحـران شـهرداری شـیراز ،از
مرکـز ارتباطـات مردمـی  ۱۳۷شـهرداری
شـیراز بازدیـد و از نزدیـک رونـد ارائـه
خدماتدهـی بـه شـهروندان در مواقـع
بحـران را مـورد ارزیابـی قـرار داد.
رضـا جاویـدی مدیـرکل ارتباطـات و امـور
بینالملـل شـهرداری شـیراز در ایـن
بازدیـد ضمـن ارائـه گـزارش از عملکـرد
ایـن سـامانه بـا تشـریح اقدامـات صـورت
گرفتـه ،اظهـار داشـت :بـر اسـاس
برنامهریزیهـای صـورت گرفتـه و
نقاطـی کـه در سـنوات گذشـته دچـار
آبگرفتگـی شـده بـود ،پیشـتر بـه مناطق
 ۱۱گانـه شـهرداری شـیراز ایـن مـوارد
اعلام شـده و همـکاران نیـز نسـبت بـه
رفـع مشـکالت اقـدام کـرد ه بودنـد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن مرکـز بـه صورت

 ۲۴سـاعته و شـبانهروزی توسـط
کارشناسـان ،پاسـخگوی شـهروندان
اسـت ،افـزود :در مواقـع بحـران بـا
برنامهریـزی صـورت گرفتـه علاوه بـر
ثبـت تمـاس و مـوارد اعلام شـده در
سـامانه ،مـوارد اضطـراری بـه صـورت
پیامـک بـرای شـهرداران مناطـق،
معاونین خدمات شـهری و مدیران سـتاد
بحـران ارسـال میشـود.
مدیـرکل ارتباطـات و امـور بینالملـل
شـهرداری شـیراز بـا بیـان اینکـه
گزارشـات ،رصـد و پایشهـای صـورت
گرفتـه بـه صـورت پیوسـته در اختیـار
سـتاد مدیریـت بحـران شـهرداری
شـیراز قـرار میگیـرد ،تصریـح کـرد:
شـهروندان فهیـم شـیرازی همـواره
یاریگـر مجموعـه شـهرداری شـیراز در
مواقـع بحرانـی بودهانـد و انتظـار مـیرود
همـواره در ایـن زمینـه نهایـت همـکاری
را بـا خادمیـن خـود در مجموعـه مدیریت
شـهری داشـته باشـند.

 ۱۹شهرستان فارس
درگیر سیالب هستند
مهر:معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــال
احمــر فــارس گفــت ۱۹ :شهرســتان فــارس درگیــر
ســیالب هســتند.
بــا اشــاره بــه آخریــن آمــار ســیل و آبگرفتگــی از ۴
مــرداد مــاه تاامــروز هفتــم مــرداد مــاه اظهــار کــرد:
در جریــان ســامانه بارشــی اخیــر  ۱۹شهرســتان
اســتان فــارس درگیــر ســیالب شــده انــد.
وی افــزود :زریــن دشــت ،گــراش ،داراب ،نــی ریــز،
فراشــبند ،ممســنی ،کازرون ،خرمبیــد ،ســپیدان،
بختــگان ،خرامــه ،کوهچنــار ،فیروزآبــاد ،آبــاده،
مرودشــت ،شــیراز ،فســا ،ارســنجان ،اقلیــد از
شهرســتانهای درگیــر بــا ســیالب در فــارس هســتند.
معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر
اســتان فــارس از امــداد رســانی بــه  ۳۰۲خانــوار از
چهــارم مــرداد تــا کنــون خبــر داد و بیــان کــرد۲ :
هــزار و  ۱۶۶نفــر در بارشهــای اخیــر در فــارس
دچــار حادثــه شــده اند.
خوبیــار تعــداد مصدومیــن ،ســرپایی ســیالب اخیــر
را  ۱۸نفــر عنــوان کــردو گفــت :در همیــن راســتا بــه
 ۸۸۹نفــر امــداد رســانی شــده اســت.
معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر
فــارس تاکیــد کــرد :در حادثــه ســیالب اخیــر ۱۰۰
تیــم عملیاتــی در قالــب  ۴۴۶نیــرو بــا  ۸۲خــودرو
بهمــردم امــداد رســانی میکننــد.
بــه گفتــه وی ،بــا اســتفاده از  ۲۵دســتگاه موتــور
پمــپ و لجــن کــش کار تخلیــه آبگرفتگــی ۹۶
نفــر از منــازل هموطنــان اســتانی فارســی توســط
امدادگــران هــال احمــر انجــام شــده اســت.
خوبیــار آمــار افــراد اســکان داده شــده توســط ایــن
جمعیــت در چنــد روز اخیــر را  ۳۷۳خانــوار اعــام
کــرد و گفــت :توزیــع  ۸۰۶وعــده غــذای گــرم
در بیــن ســیل زده گان اســکان داده شــده۶۴۷ ،
کیلوگــرم نایلــون  ۱۹۹،تختــه پــت و ۱۵،تختــه
موکــت ،توزیــع  ۱۲بســته غذایــی  ۲۴ســاعته و ۱۳۰
بســته غذایــی  ۷۲ســاعته از دیگــر اقداماتــی اســت
کــه بــرای کمــک بــه ســیل زده گان فــارس صــورت
گرفتــه اســت.

روستای صالح آباد بختگان
تخلیه شد
مهر:مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری فــارس از
تخلیــه روســتای صالــح آبــاد بختــگان خبــرداد.
مدیــر کل ســتاد مدیریــت بحــران اســتانداری
فــارس در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر از تخلیــه کامــل
روســتای صالــح آبــاد شهرســتان بختــگان خبــر داد
و گفــت :وضعیــت در اســتان فــارس پایــدار اســت
و تنهــا هــزار نفــر از اهالــی روســتای صالــح آبــاد
شهرســتان بختــگان کــه دچــار آبگرفتگــی شــدید
شــده بودنــد ،تخلیــه و بــه مکانهــای اســکان
اضطــراری در ایــن شهرســتان منتقــل شــدند.
وی افــزود :بحمدللــه در هیــچ جــای فــارس
مشــکلی وجــود نــدارد و بارندگیهــا تــا  ۸۰میلیمتــر
در بوانــات  ۶۰،میلیمتــر در داراب ،و در ســایر
شهرســتانها نیــز حداقــل  ۲۰میلیمتــر بــاران را
شــاهد بــوده ایــم.
مدیــرکل ســتاد مدیریــت بحــران اســتانداری فــارس
بیشــترین ســطح بارندگــی فــارس در بوانــات بــا ۸۰
میلیمتــر بــارش اعــام کــرد و گفــت :بحمدللــه تــا
بــه االن هیچگونــه گزارشــی مبنــی بــر خســارت
جانــی در فــارس گــزارش نشــده اســت.
     عکس :ایرنا
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ایرنا:مدیـرکل هواشناسـی فـارس اعلام کـرد:
براسـاس اطالعـات دریافتـی از آغـاز بارش هـای
موسـمی در فـارس تـا شـامگاه پنجشـنبه ششـم
مـرداد مـاه در  ۲۷ایسـتگاه بـاران باریـده اسـت که
منطقـه فـورگ داراب با حدود  ۴۴میلـی متر تاکنون
پیشـتاز اسـت .مسـعود حقیقـت افـزود :پـس از
منطقـه فورگ ،فراشـبند بـا  ۴۲میلی متر ،الرسـتان
بـا  ، ۴۰فیـروز آبـاد و گـراش بـا  ،۳۰کازرون بـا ۲۵
 ،نورآبـاد ممسـنی بـا  ، ۲۲سـپیدان بـا  ،۲۱نـی ریـز
و زریـن دشـت بـا  ،۱۶داراب بـا  ۱۳و اسـتهبان بـا
 ۱۱میلـی متـر بیشـترین بارندگی موسـمی در فارس
داشـته اند.
همچنیـن شـیراز بـا  ،۴شـهرک گلسـتان شـیراز بـا
 ۳میلیمتـر از دیگـر ایسـتگاهایی اسـت کـه بـارش
داشـته اند.مدیرکل هواشناسـی اعلام کـرد :در
ایسـتگاه ایزد خواسـت ،پاسـارگاد ،خرامه ،زرقان،
قیـرو کارزین و ُمهر نیز گزارشـی از میزان بارندگی
اعلام نشـده اسـت.حقیقت افـزود :شهرسـتان
سـپیدان بـا  ۵۱۹میلـی متر بـاران بیشـترین میزان
بارندگـی در سـال زارعـی تاکنـون داشـته و آبـاده با
 ۸۸میلـی متـر کـم تریـن بوده اسـت.
بـه گـزارش ایرنا؛در پی بارش شـدید بـاران فصلی
عصـر سـی و یکم تیرمـاه در ارتفاعات بیـن نیریز و
اسـتهبان و طغیـان رودخانـه و جـاری شـدن سـیل
در ایـن منطقـه ۲۲ ،نفـر جـان خـود را از دسـت
دادند.

استرداد متهم متواری پرونده
کالهبرداری صرافی در شیراز
عصرمردم:

متهم متـواری پرونـده صرافی کالهبردار در شـیراز
پـس از پیگیری هـای طوالنـی جهـت رسـیدگی
قضایـی بـه کشـور بازگردانـده شـد.
دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکز اسـتان فـارس با
اعلام ایـن خبـر گفـت :ایـن متهـم کـه در جریـان
پرونـده کالهبـرداری  200میلیـارد تومانـی در سـال
 97بـه یکـی از کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس
متـواری شـده بـود پـس از پیگیری هـای مسـتمر
مقامـات عالـی قـوه قضاییـه  ،دادسـتانی شـیراز و
همـکاری مشـترک اداره کل امـور بیـن الملـل قـوه
قضائیـه و وزارت امـور خارجـه جهـت رسـیدگی بـه
اتهامـات بـه کشـور بازگردانـده شـد.
سـید مصطفـی بحرینـی بـا بیـان اینکه متهـم اصلی
دیگـر ایـن پرونده نیز در سـال  99از ترکیه به کشـور
بازگردانـده شـد بود گفـت :متهمان پرونـده صرافی
کالهبـردار پـس از محاکمـه در دادگاه کیفـری
یـک اسـتان فـارس بـه حبس هـای طوالنـی مـدت
محکـوم شـده انـد و فرد دسـتگیر شـده آخرین این
پرونـده می باشـد.
ایـن مقـام قضایی اسـتان فارس بـا بیـان اینکه فرد
دسـتگیر شـده بـا قـرار تأمین مناسـب در بازداشـت
بـه سـر می برد اظهـار امیـدواری کـرد با دسـتگیری
و اسـترداد آخریـن متهـم پرونـده کالهبـرداری
تکلیـف نهایـی ایـن پرونـده کثیر الشـاکی مشـخص
شود.

امام جمعه جدید صدرا
معارفه شد
مهر:طـی مراسـمی با حضـور رئیـس شـورای
سیاسـتگذاری جمعـه فـارس سـید عباس موسـوی
بـه عنـوان امـام جمعـه جدیـد شـهر صـدرا منصوب
شـد.
مسـئول نمایندگـی شـورای سیاسـتگذاری ائمـه
جمعـه در ایـن مراسـم اظهـار
جمعـه فـارس ظهـر
ً
کـرد :نمـاز جمعـه صرفـا یـک نمـاز جماعـت در
مسـجد نیسـت بلکـه یـک پدیـده بـزرگ و مهـم
فریضـه اسـتثنایی و از مؤلفههـای قـدرت در نظـام
اسالمی اسـت.
حجـت االسلام عـادل حاجـی پـور بـا اشـاره بـه
اینکـه دنیـای امـروز دچار بحـران عمیقـی در معنای
واژگان اسـت ،اذعـان کـرد :واژه نمـاز جمعـه بایـد
دقیـق معنا شـود زیرا نمـاز جمعه متشـکل از دو معنا
و مفهـوم ژرف و عمیـق اسـت که یکی ذکـر خداوند
و دیگـری وجـود مـردم اسـت کـه ایـن دو در پیونـد
باهمدیگـر نمـاز جمعـه را تشـکیل میدهـد و نتیجـه
ایـن اشـتراک مفاهیـم رسـیدن جامعـه بـه حیـات
طیبـه و زمینـه سـاز نـزول بـرکات الهـی اسـت کـه
شـامل حـال جامعـه ایمانـی خواهـد شـد.
او بـا در نظـر گرفتـن مسـئولیت اعضـای شـورای
اداری در شـهر جدیـد صـدرا بـه نقش مهم شـرکت
توسـعه و عمـران اشـاره کـرده و گفـت :پیوسـت
فرهنگـی در عرصههـای مختلـف ماننـد معمـاری
و شهرسـازی و در توسـعه یـک شـهر بـه صـورت
ویژه باید دیده شود.
حاجـی پـور ادامـه داد :فرهنـگ روح حاکـم بـر همه
عرصه هاسـت و فرهنگ مثل اکسـیژن اسـت که بر
تمـام اعضـا و جـوارح بدن جـان میدهد.
مسـئول نمایندگـی شـورای سیاسـتگذاری ائمـه
جمعـه فـارس همچنیـن با توجه بـه مأموریـت جدید
شـورای سیاسـتگذاری ائمـه جمعه ابراز کـرد :امام
جمعـه بـدون برنامـه نخواهیم داشـت و امـام جمعه
بایـد بتوانـد نقـش اساسـی در عرصههـای مختلـف
فرهنگـی و اجتماعـی ایفـا کنـد و بـرای ایـن منظـور
برنامـه ریـزی الزم داشـته باشـد.
او تاکیـد کـرد :بـا در نظـر گرفتـن تنـوع فرصتهـا
و تهدیدهـا در شـهر جدیـد صـدرا بایـد بـه خوبـی
مدیریـت شـود کـه اگـر خـوب مدیریـت نشـود و بـه
جـای همدلـی فضـای نفـاق حاکـم شـود فرصتهـا
تبدیـل به تهدید خواهد شـد.حجت االسلام حاجی
پـور در پایـان با در نظر گرفتن مسـئولیت امام جمعه
عنـوان کـرد :امـام جمعـه فقـط در دفتر نمینشـیند
بلکـه در میـدان اسـت و بایـد بـا یـک هیأت اندیشـه
ورز فرهنگـی قـوی متشـکل از تمـام ظرفیتهـا
و بـا پژوهشهـای دقیـق مسـائل و چالشهـا را
شناسـایی و اولویـت بنـدی و در جهـت رفـع ایـن
مسـائل برنامـه ریـزی دقیـق داشـته باشـد.در ایـن
مراسـم حجـت االسلام حسـین نژادیان پـس از ۷
سـال تودیع و حجت االسلام سـید عباس موسوی
بعنـوان امـام جمعـه شـهر صـدرا معارفـه شـد.
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میزان بارندگی موسمی در فارس اعالم شد
مدیرکل هواشناســی فارس اعالم کرد :براساس اطالعات دریافتی از آغاز بارش های
موسمی در فارس تا شامگاه پنجشنبه ششم مرداد ماه ...

خانههای احسان شیراز  ۸۰نفر از بانوان کاراته کار فارس را راهی
مسابقات کشوری کرد
محمدمهدی رنجبر معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان فارس ...

میزان بارندگی موسمی
در فارس اعالم شد

فارس

خانههای احسان شیراز  ۸۰نفر از بانوان کاراته کار
فارس را راهی مسابقات کشوری کرد

عصرمردم:
محمدمهـدی رنجبر معـاون اجتماعی سـتاد اجرایی فرمان
امـام (ره) اسـتان فـارس گفـت :تعـداد  ۸۰نفـر از بانـوان
کاراتـه کار اسـتان فـارس بـا حمایـت خانه هـای احسـان
محلات شـیراز ،در قالـب یـک تیـم  ۲۰۰نفـره از سراسـر
فـارس ،در مسـابقات کشـوری سوکیوکوشـین کاراته فارس
شـرکت کـرده و راهـی شـهر کـرد شـدند.
او گفـت :خانه هـای احسـان در قالـب طـرح تحـول و
توانمندسـازی محلات بـه همـت سـتاد اجرایـی فرمـان
حضـرت امـام (ره) در محلات کم برخوردار تشـکیل شـده
اسـت کـه در همیـن راسـتا اسـتعداد یابی ورزشـی و حمایت
از ورزشـکاران سـاکن در این محالت جز برنامه های سـتاد
اجرایـی خواهـد بـود.
الزم به ذکر اسـت که این دوره از مسـابقات  ۶و  ۷مردادماه
در دو گـروه آقایـان و بانـوان و در  ۵رده سنی،خردسـاالن،
نونهـاالن ،نوجونان ،جوانان و بزرگسـاالن برگزار میشـود.

همچنیـن گفتنـی اسـت منتخبیـن و افـراد برتـر در قالـب
تیمهـای سوکیوکوشـین راهی لیگ سـبکهای آزاد کشـور

میشـوند و در اوزان  -77، -67و  +77انتخابی مسـابقات
ژاپـن انجام میشـود.

برگزاری آیین تکریم بازنشستگان
و اختتامیه جشنواره ورزشی فارس در شیراز
عصرمردم:
هفدهمیـن همایـش بـزرگ بازنشسـتگان
کشـوری همزمـان بـا سـالروز تکریـم
بازنشسـتگان و روزخانـواده و اختتامیـه
جشـنواره ورزشـی اسـتان فـارس در محـل
سـالن مجتمـع فرهنگی دانشـگاه شـیراز با
همـکاری مدیریـت صنـدوق بازنشسـتگی
کشـوری برگـزار شـد  .در ایـن مراسـم کـه
جمعـی از مدیران اسـتانی  ،اعضای هیأت
مدیـره کانون هـای بازنشسـتگی کشـوری
 ،مدیریـت امـور بازنشسـتگان و موظفیـن
آمـوزش و پـرورش برگـزار شـد دکتر سـهند
زارعـی مدیریـت صنـدوق بازنشسـتگی
کشـوری بـا تبریـک روز خانـواده و تکریـم
بازنشسـتگان و تقدیـر از حائزیـن رتبـه برتـر
در جشـنواره ورزشـی و بازنشسـتگان نخبـه
منتخـب  ،از آنهـا بـه خاطـر اسـتقبال بـی
نظیرشـان از جشـنواره تقدیـر کـرد و افـزود
 :در جمـع خانـواده بـزرگ بازنشسـتگان
کشـوری اسـتان فـارس  ،بازنشسـتگانی
هسـتند کـه جایـگاه ارزنـده ای در بحـث
تجربـه و سـوابق مدیریتی دارنـد و مناصب
کلیـدی نظیـر اسـتانداری  ،فرمانـداری ،
دبیـر فرهنگـی و  ...را عهـده دار بـوده اند .
وی افـزود :بـی گمان بهـره گیری از چنین
فرصـت ارزنـده ای نتایـج مفیدی بـه دنبال
خواهـد داشـت  .وی در پایـان از افزایـش
مبلـغ تسـهیالت ضـروری بازنشسـتگان
بـه مبلـغ  150میلیـون ریـال و همچنیـن
افزایـش سـهمیه بازنشسـتگان کشـوری
فـارس خبـر داد.
در ادامـه ایـن مراسـم حمـزه
رسـتمی آقاجری از کانـون بازنشسـتگان
آمـوزش و پـرورش ضمـن شـادباش
روز خانـواده و تکریـم بازنشسـتگان بـا
تشـریح فلسـفه ی نامگـذاری روز  25ذی

الحجـه بـه عنـوان روز خانـواده و تکریـم
بازنشسـتگان پرداخـت و بـا اشـاره بـه نزول
آیـه هـل اتـی در سـوره انسـان که بـه پاس
سـه روز روزه و انفـاق پـی در پـی خانـدان
اهـل بیـت نـازل گردیـده  ،اهمیـت چنیـن
روزی را یـادآور شـد .وی در ادامـه اظهـار
داشـت  :خانـواده بـه عنـوان کوچکتریـن
نهـاد اجتماعی تاثیرپذیرتریـن گروه در برابر
آسـیب های اجتماعـی اسـت بـه طـوری
کـه اکثـر مشـکالت و آسـیب ها ابتـدا از
بطـن خانـواده بـروز و ظهـور پیـدا می کنـد
و سـپس بـه سـطح جامعـه تسـری می یابد
لـذا در پیونـد بـا ایـن مخاطـره ی بالقـوه ،
نیازمنـد پیشـگیری و برخـورد صحیـح و
هدفمنـد هسـتیم امـا ناگفتـه پیداسـت که
هـر چـه شـرایط جامعه مخاطـره آمیـز تر و
تنگناهـای معیشـتی بیشـتر باشـد  ،کنترل
آسـیب ها و پیشـگیری از رخـداد برخـی
مسـایل مبتالبـه دشـوارتر اسـت .
حمـزه رسـتمی تحقق تکریـم واقعـی و
عینـی بازنشسـتگان را در گـرو پاسـخگویی
بـه مطالبـات برحـق و قانونـی آنها دانسـت
و افـزود  :روزی شـاهد تکریـم واقعـی

بازنشسـتگان خواهیـم بود کـه هزینه های
سرسـام آور درمانـی از رهگـذر بیمـه ی
تکمیلـی کارآمـد تامیـن شـود و شـاهد
اعمـال ماده  85مدیریت خدمات کشـوری
باشـیم و نهایتـا بـا چشـم خـود ببینیـم کـه
بیمه هـای پایـه و تکمیلـی بازنشسـتگان
بـا شـاغلین تجمیـع گردیـده اسـت  .روزی
کـه شـاهد اجرای مصوبه متناسـب سـازی
حقـوق بازنشسـتگان با اختلاف  90درصد
بیـن شـاغلین همتـراز و بازنشسـته برابـر
ماده  30قانون برنامه ششـم توسـعه کشـور
بـا اختصـاص مبلـغ  9هـزار میلیـارد تومان
باشـیم .
وی افـزود  :تکریـم بازنشسـتگان روزی
اسـت کـه کمـک هزینه هـای رفاهـی و
مناسـبتی دولـت در سـال  1401به صورت
یکسـان بیـن شـاغل و بازنشسـته توزیـع
گـردد  .روزی کـه شـاهد افزایـش عادالنـه
حقـوق کارکنـان شـاغل و بازنشسـته
باشـیم ؛ روزی کـه کسـورات حقـوق
بازنشسـتگان در کوتاهتریـن بـازه زمانـی
واریـز شـود تـا بازنشسـتگان از رهگـذر
تاخیرهای شـکننده متضرر نشـوند  .تکریم

بازنشسـتگان روزی اسـت که بازنشستگان
بـه عنـوان سـهامداران اصلـی صنـدوق
بازنشسـتگی بـه رسـمیت شـناخته شـوند
و از حـق مشـارکت در فعالیت هـای
اقتصـادی و تعییـن ترکیب اعضـای هیأت
مدیـره برخـوردار باشـند و بتواننـد ضمـن
بهـره منـدی از تولیـدات و محصـوالت
شـرکت های مـادر صندوق بازنشسـتگی از
تسـهیالت قانونـی ایجاد شـده در راسـتای
اسـتخدام فرزنـدان خـود در هلدینگ های
صنـدوق بازنشسـتگی اسـتفاده نماینـد .
روز تکریـم بازنشسـتگان روزی اسـت کـه
شـاهد رفـع محدودیت هـای ایجـاد شـده
در مسـیر صـدور گواهـی ضمانـت کسـر از
حقـوق باشـیم .
رسـتمی صیانت از دارایـی بازنشسـتگان
کـه جنبـه حـق الناس داشـته و بـه صورت
امانـی در اختیـار صنـدوق بازنشسـتگی
قـرار گرفتـه را مطالبـه ای جـدی توصیـف
کـرد و تاکیـد نمود کـه بازنشسـتگان باید از
سـود فعالیت هـای اقتصادی بازنشسـتگی
کشـوری منتفـع گردنـد .
حمزه رسـتمی در پایان از تشـریک مساعی
و حسـن تفاهـم و تعامـل اعضـای هیـأت
مدیـره کانون هـای بازنشسـتگی کشـوری ،
مدیریـت صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری
فـارس و مدیریت اداره امور بازنشسـتگان و
موظفیـن آمـوزش و پرورش که در راسـتای
حـل و فصـل مشـکالت بازنشسـتگان
راهگشـا بـوده و همچنیـن کسـانی کـه
در ایـن مسـیر سـعی و تلاش وافـر دارنـد
تشـکر کـرد .
در پایـان ایـن مراسـم لـوح سـپاس بـه
همـراه هدایـا بـه نشـان آوران جشـنواره
ورزشـی و نخبـگان علمی تقدیـم
شد

محبیپور معاون استانداری فارس:

جمهوری اسالمی به وفاداری اهل سنت اطمینان دارد
ایرنا:معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعی
اسـتانداری فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه
در هیـ چ جـا نوشـته نشـده اسـت کـه
فرمانـدار ،اسـتاندار یـا وزیـر بایـد شـیعه
باشـد گفت:جمهـوری اسلامی کامال بـه
وفـاداری اهـل سـنت اطمینـان و اعتقـاد
دارد و هیـچ نـگاه امنیتی در ایـن انتصابات
وجـود نـدارد.
اسـماعیل محبیپور در حاشـیه گردهمایی
علمـای اهل سـنت و شـیعه اسـتان فارس
اظهـار داشـت :امـروز فرمانـده نیـروی
دریایـی ارتـش جمهـوری اسلامی ایران از
اهـل سـنت اسـت ،دیگـر مـا امنیتیتـر و
نظامیتـر از ایـن سـطح کـه نداریـم ،ایـن
موضـوع نشـان میدهـد کـه جمهـوری
اسلامی کامال بـه وفـاداری اهـل سـنت
اطمینـان و اعتقـاد دارد و هیـچ نـگاه
امنیتـی در ایـن انتصابـات وجـود نـدارد.
معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتانداری
فـارس ادامـه داد:در شـرایط کنونـی کـه
هـدف ما نوگرایی و جوانگرایی در سیسـتم
اسـت  ،سـن افـراد  ،شـرایط بومی یـا
غیـر بومی بـودن و معیارهـای مختلـف
دیگـری نیـز وجـود دارد  ،بـه علاوه اینکه
اسـتعالماتی هـم بایـد در مورد آن شـخص

گرفتـه شـود.
محبیپـور اضافـه کـرد :در جنـوب اسـتان
فـارس چنـد شهرسـتان وجـود دارنـد که به
صـورت تلفیقـی شـیعه و سـنی هسـتند و
هیـچ کدام از شهرسـتانها بـه صورت صد
در صـد سـنی یـا شـیعه نیسـتند .بنابراین ،
ایـن نـگاه کـه بـه عنـوان نمونـه بایـد الزاما
در ایـن شـهر فرمانداری از اهل سـنت قرار
دهیـم یـا برعکـس نبـوده  ،همچنیـن نگاه
سـلبی هـم کـه نبایـد فرمانـداری از اهـل
سـنت بگذاریـم وجود نداشـته اسـت.
او افـزود :شـاید یکـی از دالیـل ایـن بـوده
اسـت که اهل سـنت در مناصـب مدیریتی

پاییندسـت مسـیر رشـد را طـی نکردهانـد
 ،بـه عنـوان نمونـه اگـر بخواهیـم یـک
نفـر را بـه عنـوان فرمانـدار انتخـاب کنیـم
بایـد بررسـی کنیـم کـه آیـا سـابقه معـاون
فرمانداری  ،بخشـداری و ریاسـت ادارهای
را دارد کـه منطبق باشـد و بتوانـد ماموریت
را انجـام دهـد.
وی اظهـار کـرد :در ایـن دوره از انتصابـات
 ،همـه جنبههـا را کـه باهـم جمـع کردیـم
بـه شـخصی کـه بتوانـد زحمـت کار در
مجموعـه فرمانـداری و بـه دوش کشـیدن
مسـائل شهرسـتان را بکشـد نرسـیدیم،
امـا مسـیر ،بنبسـت نیسـت و در هیـچ
جـا نوشـته نشـده اسـت کـه فرمانـدار،
اسـتاندار یا وزیر باید شـیعه باشـد یـا از اهل
سـنت ،در ایـن زمینـه محدودیتـی نداریـم
و بـه فرمانـداران ایـن شهرسـتانها هـم
اعلام کردهایـم کـه زمینـه رشـد و تعالـی
ن دسـت
اهـل سـنت را بـا انتصابـات پاییـ 
یعنـی معاونـان اداره  ،روسـای ادارات و
بخشـداران فراهـم کننـد تـا بتوانیـم در
آینـدهای نزدیـک بـه گزینههـای بهتـر از
ایـن هـم برسـیم.
محبیپـور گفـت :مـا جـدای از نگاههـای
جریانـی  ،جناحـی و سیاسـی ،حامی هـر

کسـی کـه در منصـب مسـئولیت و خدمـت
بـرای مـردم قـرار بگیـرد  ،بـه شـرطی کـه
سـالم کار کنـد هسـتیم.
وی افـزود :بعضـا تیـم فعلی اسـتانداری را
از ایـن جهـت مـورد سـوال قـرار میدهنـد
کـه چـرا فلان جریـان را حـذف نمیکنیـد
یـا صرفـا با نگاه حزبـی عمـل نمیکنید؛ ما
مشـیمان را بـه ایـن ترتیـب ادامـه خواهیم
داد.
معـاون سیاسـی  ،امنیتـی و اجتماعـی
اسـتانداری فـارس گفـت :مـوارد اختالفی
قابـل پذیـرش اسـت  ،سلایق مختلـف
وجـود دارد ،امـا اگـر ایـن موضـوع در
مسـیر خدمـت آسـیبی وارد کنـد ،مطمئنـا
مسـئوالن باالدسـت بـرای اصلاح رویـه
ورود خواهنـد کـرد.
محبیپـور اظهـار کـرد :ما امروز در اسـتان
فـارس حداکثـر تالشمـان ایـن اسـت کـه
اضلاع مختلفـی که بایـد در کنـار هم قرار
بگیرنـد تـا خدمـت صحیحی صـورت گیرد
را در یـک مجموعـه جمـع کنیـم ،یعنـی
امـام جمعـه  ،نماینـده مجلـس و فرمانـدار
و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه حتـی در
انتصابـات هـم تلاش میشـود به شـکلی
ایـن اتفـاق نظـر بـه وجـود بیاید.

امام جمعه جدید صدرا معارفه شد
طی مراسمی با حضور رئیس شورای سیاستگذاری جمعه فارس سید عباس موسوی
به عنوان امام جمعه جدید شهر صدرا منصوب شد ...
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حسینیه ای به وسعت استان فارس در صداوسیمای فارس
عصرمردم:

صداوسـیمای فـارس بـه مناسـبت فرارسـیدن مـاه محـرم ،مـاه عـزاداری
سـرور و سـاالر شـهیدان حضـرت اباعبداللـه الحسـین علیـه السلام ویژه
برنامه هـای مختلفـی را در دهـه اول ایـن مـاه در نظـر گرفتـه اسـت.
در سـیمای فـارس هر شـب سـاعت  21:30برنامـه زنده "خیمه عشـق" روی
آنتـن مـی رود  .در ایـن برنامـه در قالـب گفتگـو بـا مهمانـان و کارشناسـان
دینـی از حـرم مطهـر شـاهچراغ علیه السلام بر حـال و هوای معنـوی این
ایـام افـزوده خواهد شـد.
تلـه تئاتـر "هنگامـه ای که آسـمان شـکافت" هر شـب در دهـه اول محرم از
سـیمای فـارس روی آنتن مـی رود  .مجموعـه تلویزیونی "خورشـید بر نیزه"
کاری از سـیمای فـارس نیـز هر شـب از شـبکه فـارس پخش خواهد شـد.
در برنامه هـای روزانـه سـیمای فارس هم از جمله "کاشـانه مهـر"  ،از پیرغالمان و خادمان حسـینی به همراه
خانوده هایشـان دعوت می شـود و نیز نقش زنان در عاشـورای حسـینی در برنامه تبیین خواهد شـد.
برنامه "کاشانه مهر" هر روز ساعت  10زنده از سیمای فارس مهمان بینندگان است.
پخـش زنـده عزاداری هـای مردم اسـتان فـارس در شهرسـتان های مختلف اسـتان بخصوص در تاسـوعا و
عاشـورای حسـینی و نیـز هیأت هـای مذهبی در حـرم مطهر شـاهچراغ علیه السلام  ،پخش زنـده همایش
عظیـم شـیرخوارگان حسـینی از حـرم مطهـر شـاهچراغ علیـه السلام جمعـه  14مـرداد و تولیـد برنامه هـای
مذهبـی در حرم هـا و اماکـن متبـرک و مقدس اسـتان فـارس از دیگر برنامه های سـیمای فـارس در دهه اول
مـاه محرم خواهـد بود.
در رادیـو فـارس برنامه هـای سـخنرانی  ،نـی نـوا با پخـش موسـیقی و نواهای محرمی ،لب تشـنگان عشـق
در قالـب گفتگـو با پیرغالمان حسـینی  ،مشـاعره عاشـورایی  ،برنامه زنـده عصرگاهی تکیه رادیـو  ،محرم در
روسـتا  ،نمایـش شـب بـا روایتگـری وقایع روزشـمار دهه محرم  ،کتابسـتان با معرفـی کتابهای ویـژه محرم،
بـا نـوای کاروان در قالـب پخش نغمات و سـرودهای محرمـی  ،کاروان نینوا
شـامل سـخنرانی،روضه و مداحـی و گفتگـوی شـب بـا موضـوع تبییـن و تحلیـل واقعه عاشـورا تـدارک دیده
شـده است.
در فضـای مجـازی شـبکه فـارس تولیـد و انتشـار موشـن گرافی بـا موضوعـات فـرازی از خطبه امام سـجاد
علیه السلام در کوفه  ،شـعرهایی در وصف امام حسـین علیه السلام و ماه محرم در اشـعار اهلی شـیرازی
 ،عطـر نـذری و تعزیـه و نیز تولید و انتشـار پادکسـت روزشـمار دهه اول محرم آماده شـده اسـت.
در خبـر فـارس ،گـزارش برپایـی خیمه هـای عاشـورایی در زرقـان  ،آییـن سـنتی چـک چکـو در اسـتهبان ،
آییـن سـنتی سـینه زنـی زنجیری در الرسـتان  ،اسـتقبال از محـرم در شهرسـتان های آباده  ،اقلیـد  ،گراش
و المـرد  ،تهیـه خبـر و گـزارش از هیأت هـای عـزاداری در مرکـز اسـتان و نـذورات مردمی در دهـه محرم در
سراسـر اسـتان  ،معرفی شـهید شـیرعلی سـلطانی به عنوان شـهید عاشـورایی  ،معرفی شـهدای عملیات
محـرم در اقلیـد  ،معرفـی برخـی از شـهدای معرفـی حـرم  ،پوشـش خبـری همایش شـیرخوارگان حسـینی
در سراسـر اسـتان  ،پوشـش خبـری برنامـه احلـی مـن العسـل در سراسـر اسـتان  ،تهیـه گـزارش ویـژه
شـب تاسـوعا و عاشـورای حسـینی در اسـتان  ،گـزارش ویـژه شـب شـام غریبـان  ،ارتبـاط زنـده بـا برخـی
از خبرنـگاران آزاد در برخـی از شـب های خـاص دهـه محـرم و ارتبـاط زنـده تصویـری با مسـووالن برگزاری
مراسـم های ایـن ایـام بـا هـدف اطلاع رسـانی بـه مـردم از مهمتریـن برنامه هـا بـرای پخـش از بخش های
خبـری  11و  16رادیـو و  20:45 ، 16:45و  23:15تلویزیـون اسـت.

همکاری مشترک دادگستری و امور مالیاتی استان فارس
در جهت به حداقل رساندن جرائم مالیاتی
عصرمردم:

در نشسـت هـم اندیشـی اداره کل امـور مالیاتـی بـا دادگسـتری کل اسـتان فـارس بـر همـکاری و تلاش دو
مجموعـه در جهـت بـه حداقـل رسـاندن جرائـم مالیاتـی تأکیـد شـد.
ایـن نشسـت کـه بـا حضـور رئیـس کل دادگسـتری فـارس ،دادسـتان عمومـی و انقالب مرکـز اسـتان ،معاون
پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری ،قضات شـاغل در هیأت های حـل اختلاف مالیاتی ،مدیـر کل و معاونین
اداره کل امـور مالیاتـی فـارس برگـزار شـد چارچوب هـای توسـعه همکاری هـای مشـترک در راسـتای اجـرای
بهتر مقـررات مالیاتی بررسـی شـد.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس در ایـن نشسـت بـا بیـان اینکـه بخـش عمـده ای از درآمدهـا جهـت
اداره کشـور از طریـق پراخـت مالیـات تأمیـن می شـود و ایـن روش اداره کشـور بـا توجـه بـه وجـود تحریم هـا
و همچنیـن اصالحـات اقتصـادی بخشـی از جراحـی بـزرگ اقتصـادی تلقـی می شـود گفـت :در ایـن راسـتا
مسـئولیت سـنگینی بـر عهـده هیأت هـای حـل اختلاف مالیاتـی قـرار دارد.
حجـت االسلام والمسـلمین سـید کاظـم موسـوی بـا بیـان اینکـه تـا پیـش از سـال  1395و اصلاح قانـون
مالیات هـای مسـتقیم بـرای برخـی تخلفـات مالیاتـی ،تنهـا ضمانـت اجـرای حقوقـی ماننـد تعلق جرایـم نقدی
پیـش بینـی شـده بود گفـت :در اصالحیـه جدید قانـون با جرمانـگاری فـرار مالیاتی ،علاوه بر جرائـم نقدی و
جبـران خسـارت ،فـرار مالیاتـی جرم شـناخته شـده و از مـاده  ۲۷۴تـا  ۲۷۹این قانون بـه این موضـوع پرداخته
شـده است.
نماینـده عالـی قـوه قضائیـه در اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه گـزارش مدیـر کل امـور مالیاتـی اسـتان فـارس
افزایـش  66در صـدی درآمدهـای مالیاتـی را نشـانه اهتمـام ایـن مجموعـه و رویکـرد برنامـه محـور آن خوانـد
و تصریـح کـرد :توجـه ویـژه ایـن مجموعـه و شناسـایی راه هـای فـرار مالیاتـی و همچنیـن همـکاری نزدیک دو
مجموعـه در قالـب رسـیدگی بـه پرونده هـای مالیاتـی در هیأت هـای حـل اختلاف ،افزایـش وصـول معوقات و
کاهـش جرائـم مالیاتـی را بـه دنبال داشـته اسـت.
حجـت االسلام و المسـلمین موسـوی در ادامـه در جمـع مسـئوالن امـور مالیاتـی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه
فلسـفه حضـور قضـات در کمیسـیون های حـل اختلاف مالیاتـی بـر صیانـت از اعتمـاد عمومـی در صـدور آراء
مالیاتـی توسـط قضـات کمیسـیون ها تأکیـد کـرد و بیان داشـت :در عیـن حال حضـور قضات بایـد ضمن کمک
بـه وصـول مطالبـات عمومی گذشـته زمینـه جلوگیری از شـکل گیـری فرارهـای مالیاتی و بسـته شـدن راه های
نفـوذ افـراد را فراهـم کند.
رئیـس شـورای قضایـی اسـتان فـارس همچنین با اشـاره به تفاهم نامـه همکاری سـازمان امور مالیاتی کشـور
و معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم قـوه قضائیـه بـر اجـرای مفـاد ایـن تفاهـم نامـه تأکیـد کـرد و
بیـان داشـت :دادگسـتری فارس بـا اختصاص شـعب ویژه در مراجـع گوناگـون از جمله دادسـرا  ،دادگاه های
بـدوی و محاکـم تجدیـد نظـر همـکاری خود در راسـتای تحقـق درآمد هـای عمومی را بـا جدیت دنبـال می کند.
وی افـزود :پرونده هـای تشـکیل شـده بـا موضوعـات سـوء اسـتفاده از کارت هـای بازرگانـی  ،حسـاب های
اجـاره ای  ،فاکتـور سـازی ها و دسـتکاری اسـناد مالـی و همچنیـن عـدم تبعیـت برخی از اقشـار در اسـتفاده از
کارت خوان هـا در جهـت شـفاف سـازی های مالـی در شـعب ویـژه رسـیدگی می شـود.
ایـن مقـام ارشـد قضایـی اسـتان فـارس همچنیـن بـر آمادگـی دسـتگاه قضایـی در آمـوزش اقشـار و تعامالت
علمـی و پژوهشـی مرتبـط تأکیـد کرد.
دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان نیز با اشـاره به آمادگی دادسـتانی در تسـریع تحقیقـات پرونده های
جرائـم مالیاتـی در شـعب ویـژه گفـت :خـود را مکلـف بـه همـکاری بـا مسـئوالن مالیاتـی در راسـتای تحقـق و
وصـول مطالبـات می دانیـم.
سـید مصطفـی بحرینـی بـا اشـاره بـه مسـئولیت دادسـتانی در حـوزه پیگیـری و صیانـت از حقوق عامـه ،کمک
بـه جلوگیـری از وقـوع جرائـم مالیاتـی و همچنیـن همـکاری در وصـول مطالبـات را یکـی از مصادیـق صیانت از
حقـوق عامـه خوانـد و افـزود :نبایـد عملکرد هـا باعـث تلقیـن تبعیـض به جامعه شـود.
وی تصریح کرد :در وصول مالیات و درآمد های عمومی نباید اقشار پایبند به قانون مورد اجحاف باشند
در ادامـه مدیـرکل امـور مالیاتـی فـارس ضمـن قدردانـی از عنایـت رئیـس کل دادگسـتری فـارس و مجموعـه
قضایـی اسـتان جهـت تحقـق اهـداف نظـام مالیاتـی اظهـار داشـت :هوشـمند سـازی نظـام مالیاتـی ،اجـرای
قانـون پایانه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان اولویـت ویـژه سـازمان امـور مالیاتـی در راسـتای شـفافیت
اقتصـادی و ایجـاد عدالـت مالیاتـی می باشـد.
حمیدرضـا محمدابراهیمـی ،اجرایـی شـدن قانـون پایانههـای فروشـگاهی را گامـی در جهـت شـفافیت رونـد
مالیاتـی دانسـت و گفـت :اجـرای ایـن قانـون در شناسـایی مودیانـی کـه پرونـده مالیاتـی نداشـتند و اقـدام به
فـرار مالیاتـی می کردنـد کمـک کـرد.
مدیـرکل امـور مالیاتـی فـارس بیـان کـرد :قطعـا هـر یـک از شـهروندان و فعـاالن اقتصـادی در صـورت اطالع
دقیـق از آثـار مثبـت اجـرای قانـون پایانههـای فروشـگاهی و اینکـه بخشـی از مالیاتهایـی کـه آنهـا پرداخـت
میکننـد صـرف عمـران و توسـعه امکانـات و زیرسـاخت ها و توسـعه خدمـات میشـود ،همراهـی بیشـتر و
بهتـری در پرداخـت مالیـات خـود خواهنـد داشـت.
محمـد ابراهیمی افـزود :شـهروندان بایـد بداننـد کـه درآمدهـای مالیاتـی تاثیـر مسـتقیم بـر رفـاه اجتماعـی و
بهبـود شـرایط زندگـی آنهـا خواهـد داشـت.
وی افـزود :بخـش عمـدهای از مالیـات ارزش افـزوده ،بـه شـهرداریها ،دهیاریهـا و امـور عشـایر پرداخت و
صـرف تامیـن هزینههـای اقدامـات و پروژههـای عمرانـی میشـود کـه تاثیـر مسـتقیم بر بهبـود کیفیـت زندگی
تک تک افـراد جامعـه دارد.
مدیـر کل امـور مالیاتـی فـارس ادامـه داد :از سـال  ۸۷و آغاز اجـرای قانون مالیـات ارزش افـزوده تاکنون بالغ
بـر پنـج هـزار میلیـارد تومان درآمـد حاصله از این بخـش به شـهرداریها و دهیاریهـا و همچنین امور عشـایر
اسـتان پرداخـت شـده کـه یـک هـزار و  ۱۰۰میلیارد تومان آن مربوط به سـال گذشـته اسـت که درآمـدی پایدار
برای شـهرداری ها می باشـد.
محمدابراهیمی بـه حمایـت و تعامـل مؤثـر دادگسـتری کل اسـتان فـارس بـا ایـن اداره کل اشـاره و افـزود :در
شـرایط کنونـی مجموعـه حاکمیـت نظـام بر شـفاف سـازی و عدالـت محوری سـاختار مالیاتـی تأکیـد دارند که
در ایـن زمینـه یکـی از مشـکالت ایـن اداره کل ،فرار مالیاتی بـا سوءاسـتفاده از کارت بازرگانی می باشـد که در
اسـتان فـارس  123پرونـده بـا مبلـغ  1500میلیاردتومـان در حال پیگیری اسـت
مدیـرکل امـور مالیاتـی فـارس بـر اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود در اداره کل امـور مالیاتـی و دادگسـتری
کل اسـتان تاکیـد کـرد و اظهـار داشـت :هـم اکنـون ایجـاد شـرکتهای صـوری ،صـدور فاکتورهـای جعلـی،
سوءاسـتفاده از کارت بازرگانـی سـایرین ،اسـتفاده غیرقانونـی از معافیتهـای مالیاتـی و معاملات غیرواقعـی
در برخـی صنـوف ،از مهمتریـن گریزگاههـای مالیاتـی محسـوب می شـوند کـه بـا گسـترش همکاریهـای بین
دسـتگاهی ،بـه ویـژه حمایـت دادگسـتری کل اسـتان و تسـریع در صـدور آراء  ،برخورد بـا این جرایـم قاطع تر
خواهد شـد.
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توصیههای تغذیهای برای بیماران کرونای تبدار

ایسنا :یکی از عالئم بیماری کرونا
تب است .تب نشاندهنده وجود یک
نوع عفونت در بدن است و عفونتها
هم منجر به افزایش متابولیسم بدن،
تجمع مواد سمی در بدن ،اختالل در
تعادل آب بدن ،اختالل گوارشــی ،از
بیــن رفتن پروتئینهای نســوج که
حاصل آن دفع ازت از بدن اســت،
میشود .بنابراین در مراقبت تغذیهای
بیماریهای عفونی اولویت با تامین
انرژی ،پروتئین  ،ویتامینها و امالح است .بنابر اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت،
باید توجه کرد که با باال رفتن یک درجه ســانتیگراد حرارت بدن ۱۳ ،در صد متابولیســم بدن
افزایش مییابد .بنابراین مصرف آب و مایعات و غذا در حجم کم و دفعات بیشتر توصیه میشود.
در مرحله حاد بیماری و هنگام تب ممکن است سدیم و پتاسیم به مقدار زیادی و به صورت
عرق از بدن دفع شــود .بنابراین مصرف ســوپ حاوی نمک برای جبران سدیم ضروری است.
رژیم غذائی حاوی میوه اعم از موز ،آلو ،زردآلو ،طالبی ،کیوی ،پرتقال ،سبزیهایی مانند اسفناج،
جعفری ،لوبیا ،ســبوس گندم ،هویج ،کدو حلوایی ،گوجه فرنگی و سیب زمینی ،شیر و ماست و
دوغ برای تامین پتاسیم توصیه میشود.
همچنیــن در یک فرد بیمار میزان نیاز به پروتئین افزایــش مییابد .بنابراین تامین پروتئین
روزانه به ویژه از منابع حیوانی مانند انواع گوشتها اعم از گوشت قرمز ،مرغ ،ماهی ،طیور ،انواع
لبنیات پاستوریزه شامل پنیر ،شیر ،ماست ،کشک و دوغ و تخم مرغ توصیه میشود.
در عین حال نوشــیدن آب آشامیدنی سالم و سایر مایعات مانند شیر و دوغ به عنوان بهترین
نوشــیدنی توصیه میشود تا بخشــی از انرژی ،پروتئین ،بعضی ویتامینها و مواد معدنی الزم را
تامین کند .نوشــیدن مایعات به اندازه کافی و فراوان کمک به دفع سموم و حفظ ایمنی مناسب
بدن می کند.
ویتامین  :Aکمبود این ویتامین منجر به تضعیف سیســتم ایمنی بدن میشود .ویتامین A
به جذب ،هضم و ذخیره آهن در بدن کمک میکند و کمبود آن منجر به کمخونی ناشی از فقر
ویتامین  Aمیشــود که باید از طریق منابع غذایی حاوی آن تامین شود .منابع غذایی آن به دو
شــکل منابع غذایی حیوانی و گیاهی است و منابع غذایی حیوانی از قابلیت جذب بهتری نسبت
به منابع گیاهی برخوردار هســتند .منابع حیوانی بــه فرم فعال ویتامین  Aعمدتا در جگر ،قلوه،
زرده تخم مرغ ،شــیر و لبنیات پرچرب و کره وجود دارد .منابع گیاهی به فرم کاروتنوئیدها و به
ویژه بتاکاروتن اســت؛ بتاکاروتن هم یک آنتیاکسیدان قوی است که به تقویت سیستم ایمنی
بدن و پیشگیری از ابتال به انواع بیماریهای غیرواگیر کمک میکند و عمدتا در میوههای رنگی
و ســبزیهای زرد و سبز نظیر اســفناج ،کاهو ،هویج ،کدو حلوایی ،زرد آلو ،طالبی ،موز ،انگور،
خربزه ،خرمالو و انواع مرکبات است.
ویتامین  :Eعالوه بر داشــتن فعالیت آنتیاکســیدانی ،به عملکرد سیستم ایمنی بدن نیز
کمک میکند .این ویتامین در روغن برخی از گیاهان یافت میشــود .روغن جوانه گندم ،روغن
فنــدق ،روغن کانوال ،روغن گلرنگ ،روغن بادام ،روغن هســته انگــور و روغن آفتابگردان از
اصلیترین منابع این ویتامین به شــمار میآیند .انواع آجیل (فندق ،بادام ،گردو) ،اســفناج ،کلم
پیچ ،سویا و سیبزمینی نیز دارای مقادیری از این ویتامین هستند.
ویتامین  :Dدریافت مناســب از منابع غذایی ماهیهای چرب ،لبنیات و زرده تخم مرغ و
قرار گرفتن در مقابل نور آفتاب به صورت روزانه ،در افزایش سطح ایمنی بدن کمک میکند.
ویتامین  :Cعالوه بر اینکه به عنوان یک آنتی اکسیدان است ،مصرف این ویتامین باعث
جذب بهتر آهن در بدن میشــود .نگهداری طوالنی مــدت در یخچال ،پختن ،گرمای هوا ،نور
و دخانیــات باعث از بین رفتن این ویتامین میشــوند .منابع این ویتامین عبارتند از انواع فلفل،
ســبزی های برگ سبز مانند اسفناج و سبزی خوردن ،توت فرنگی ،گریپ فروت ،گوجه فرنگی،
انبه ،لیمو ،انواع کلم ،ســیب زمینــی ،هندوانه ،مرکبات ،کیوی و دیگر میوهها و ســبزیها .اما
شواهدی مبنی بر مصرف مکمل آن در درمان بیماری ویروس کرونا وجود ندارد.
ویتامینهــای گروه  :Bدر تب نیاز بدن به انرژی افزایش مییابد و برای متابولیســم و
ســوخت و ســاز نیاز به ویتامینهای گروه  Bافزایش مییابد که بایــد از منابع غذایی از جمله
مصرف کافی سبزیها به ویژه برگ سبز و میوهها ،شیر و لبنیات ،گوشت ،دل و جگر ،زرده تخم
مرغ ،غالت سبوسدار ،حبوبات و مغزها تامین شود.
ویتامین  :B۱۲کمبود این ویتامین باعث پیشــرفت سریع عفونتهای ویروسی میشود.
توصیه به تامین این ویتامین از طریق منابع غذایی آن مانند پروتئینهای حیوانی از جمله گوشت
قرمز ،ماهی و ماکیان ،تخم مرغ و لبنیات است.
آهن :کمبود آهن باعث آســیب و تضعیف سیستم ایمنی بدن میشود .آهن در منابع گیاهی
و منابع حیوانی یافت میشود .منابع حیوانی شامل گوشت قرمز ،مرغ و ماهی حاوی آهن «هم»
است و منابع گیاهی مانند انواع سبزی ها ،حبوبات ،میوه های تازه و خشک شده و غالت کامل
آهــن «غیر هم» دارند .اگرچه تخم مرغ نیز منابع حیوانی آهن اســت ،اما آهن آن «غیر هم»
اســت .اگر منابع غذایی آهن بــه همراه غذاهای حاوی ویتامین  cمصرف شــوند ،جذب آهن
افزایش مییابد.
روی ( :)Znاز نشانههای کمبود روی اختالالت ایمنی است و غذاهای غنی از روی شامل
گوشت قرمز ،مرغ ،ماهی ،غالت کامل ،حبوبات و تخم مرغ است.
ســیر ،زنجبیل و ســایر مواد غذایی توصیه شــده اگر چه به دلیل ترکیبات خاصی که دارند
میتوانند در مقابله با عفونتهای باکتریایی و ویروسی مفید باشند ،اما شواهدی مبنی بر مصرف
آن در درمان بیماری ویروس کرونا وجود ندارد.

توصیههایی برای خنک کردن و محافظت از پوست
در تابستان

تبیان :ســهم ژنتیک در تعیین قد افراد  ۸۰درصد
اســت ،اما با توجه به مطالعات ،فاکتورهای محیطی
مانند تغذیه و ســبک زندگی نیز میتوانند بر رشد قد
افراد طی سنین رشــد اثر بگذارند .خوردن غذاهایی
که به رشــد قد بچهها کمک میکنند مطمئنا بیاثر
نیست.
هر چند مــا در مــورد ژنهایمــان کار خاصی
نمیتوانیــم انجــام دهیم اما میتوانیــم با تغذیهی
درســت  ،به رشد قد کمک کنیم .مواد غذایی که به
شما توصیه میکنیم ،تولید هورمون رشد را افزایش
داده و برای رشد استخوانها مفیدند.
قد و رژیم غذایــی چگونه با هم مرتبط
هستند؟
قد چیزی است که نمیتوانیم تغییرش دهیم و قد
یک کودک را اساسا قد والدینش تعیین میکند .اگر
پدر و مادر هر دو بلند قد باشند ،کودک نیز به احتمال
بسیار زیاد بلند قد خواهد شد.
قد بچهها در مراحل گوناگونی رشد جهشی دارد
و بین  ۶تا  ۸ســالگی رشد قد کمی افزایش مییابد.
تقریبا  ۲۵درصد از رشد قد در بلوغ رخ میدهد.
دو هورمــون دخیــل در رشــد قــد ،هورمون
رشــد انســانی ( )HGHو فاکتــور رشــد شــبه
انســولین  ،)1-IGF(۱تعیینکنندهی رشــد طولی
استخوان میباشــند .بنابراین مصرف غذاهایی که
افزایشدهندهی این هورمونها هستند مطمئنا برای
رشد استخوان مفید است.
تخممرغ
تخممرغ منبع بینظیری از پروتئین ،ریبوفالوین،
بیوتین و آهن است .پروتئین به رشد سلولها کمک
میکند .در مطالعهای بچههایی که تغذیهی درستی
نداشتند ،تحت برنامهی غذایی ُپرپروتئین قرار گرفتند
و نتیجه این شد که در مقایسه با افرادی که پروتئین
در حد معمول مصرف میکردند ،رشــد قد بیشتری
داشتند.
ســفیده تخممرغ منبــع عالی پروتئین اســت.
تخممــرغ را در رژیم غذایی روزانه کودک بگنجانید.
تخممرغ آبپز و املت برای صبحانه راه بسیار خوبی
برای شروع صبح هســتند که پروتئین کافی نیز به
بدن در حال رشد کودک میرسانند.
محصوالت لبنی
شــیر دارای کلســیم و پروتئین است که به رشد
اســتخوانها و همچنین قویتر شــدن آنها کمک
میکند .محصوالت لبنی مانند پنیر ،ماســت ،کشک
و دوغ سرشار از کلســیم و ویتامینهایی هستند که
امالح کافی به اســتخوانهای کودک میرســانند.
فرزند شــما باید هر روز شیر بنوشد و از محصوالت
لبنی استفاده کند.
نکته :اگر کودکتان عــدم تحمل الکتوز دارد ،با
مشورت و نظر پزشک به جای شیر گاو به او شیرهای
گیاهی بدهید.
سویا
دانههای ســویا سرشــار از پروتئیناند .مکانیسم
عمل ســویا در سالمت اســتخوانها هنوز مشخص
نیســت اما گفته میشود برای رشــد استخوان مفید
اســت .میتوانید غذاهای خوشمزهای با سویا درست
کنید.
مرغ
گوشــت مرغ و بوقلمون منبع خوبی از پروتئین و

ایسنا :مصرف زیاد نمک به عنوان یکی از ریسک
فاکتورهای اصلی فشار خون باال و بیماریهای قلبی
عروقی شناخته شده است و البته پیامدهای دیگر آن
از جمله سرطان معده را نیز نباید فراموش کرد.
سرطان معده یکی از سرطانهای شایع در جهان
است و بر اســاس آمارهای موجود ساالنه  ۸۷۰هزار
مورد جدید سرطان معده گزارش میشود که در حدود
 ۱۰درصد موارد جدید ســرطانها را شامل میشود.
میزان کشندگی ســرطان معده همچنان باال است و
بیش از  ۶۲۸هزار مورد و معادل  ۱۲درصد کل مرگ
و میرها در کشــورهای توسعه یافته و در حال توسعه
جهان است.
چندین علت برای بروز سرطان معده شامل عفونت
هلیکوباکتر پیلوری ،عادات غذایی ،مصرف ماهیهای
نمک سود شده ،مصرف غذاهای پرنمک ،آجیلهای
شور ،تنقالت شور (چیپس و انواع فراوردههای غالت
حجیم شــده) ،شوریجات و ترشیها ،غذاهای نمک
ســود ،چاقی ،مصرف الکل ،سیگار و وجود نیترات در
مواد غذایی مصرفی و همچنین ســابقه فامیلی ذکر
شده است .در انگلیس برآورد شده است که ۲۴درصد
موارد سرطان معده ( ۳۱درصد در مردان و ۱۲درصد
در زنان) با مصرف روزانه بیش از شــش گرم نمک
ارتباط دارد.
اگرچه به طور کلی میزان بروز ســرطان معده در
جهان بخصوص در کشــورهای غربی ،چین و سایر
کشــورهای شرق آســیا در دهههای گذشته کاهش

ایسنا :معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی
شــهید بهشــتی چند مورد برای پیشگیری از تب
کریمه کنگو را مطرح کرد.
دکتر محمدرضا سهرابی با اشاره به بیماری تب
کریمه کنگو به عنوان یک بیماری شایع در فصل
گرما و نیــز فرهنگ ذبــح دام و قربانی کردن در
کشــور ،توصیه کرد :دام قربانی حتما از محلهایی
که مورد تایید وزارت بهداشت و دامپزشکی است،
تهیه شــود .از خرید دام از مکانهای غیر معتبر و
حتــی جاهایی که ارزانتر فروخته میشــود ،حتما
پرهیز شود.
معاون امور بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی

عوامل تغذیهای و غیرتغذیهای
موثر بر رشد قدی کودکان

ویتامینهای گروه  Bاســت .پروتئین حیوانی برای
تسریع رشد بدن ضروریست.
سبزیجات برگدار
ســبزیجات برگدار نه تنها بدن کودک را قویتر
میکنند بلکه مقدار خوبی کلســیم نیز دارند .کلسیم
موجود در سبزیجات برگدار مانند بروکلی ،بازجذب
استخوان (تخریب بافت اســتخوان برای آزادکردن
موادمعدنی) و استخوانسازی را که در سنین مختلف
نوســان دارد تعدیل میکند .در کودکان و نوجوانان،
استخوانسازی بیشــتر از بازجذب استخوان صورت
میگیرد که ضامن رشد استخوان است.
اسفناج سرشــار از آهن است و یک فنجان (180
گرم) از آن  ۶.۴۳میلیگرم آهن دارد که میتواند ۳۶
درصد از نیاز روزانه بدن کودک به آهن را تامین کند.
میتوانید سبزیجات برگدار را به انواع سوپ و ساالد
و اسموتی اضافه کنید.
هویج
هویــج بتاکاروتن زیــادی دارد و بــدن آن را به
ویتامیــن  Aتبدیل میکند .افــزودن هویج خام به
رژیــم غذایی به بدن کمک میکند کلســیم را بهتر
جذب کند .به بچهها آب هویج تازه زیاد بدهید.
میوهها
میوههــا سرشــار از ویتامینهــا و امالحاند که
ریزمغذیهایی برای تقویت سیستم ایمنی و افزایش
رشــد و تکامل بدن میباشند .به بچهها عادت دهید
روزانه یکی دو وعده میوه بخورند .میوهها را میتوانید
به انواع غذاهای کودک اضافه کنید.
غالت کامل
غالت کامل غنی از ویتامین  ،Bمنیزیم ،سلنیوم،

زینــک و آهن بــوده و دارای مقدار کمی کلســیم
میباشــند .همهی این امالح برای رشــد استخوان
ضروریانــد .میتوانید برای کودک از پاســتا و نان
سبوسدار استفاده کنید.
ماست
ماســت منبع خوبی از پروتئین ،کلسیم ،ویتامین
 Dو زینــک (روی) اســت .مطالعهای نشــان داده
مصــرف پروبیوتیک به رشــد بچهها کمک میکند.
اگر کودکتان ماست دوست ندارد میتوانید به او پنیر
بدهید که سرشــار از پروتئین و کلسیم و ویتامین  D
است.
مغزها
مغزها منابع قدرتمندی از موادمغذی و ویتامینها
و امالح و چربیهای ســالم و پروتئیناند .اسیدهای
چرب امگا ۳موجود در مغزها برای رشــد و سالمت
استخوانها مفیدند .انواع مغزها را در میانوعدههای
کودک بگنجانید.
بنشن و حبوبات
بنشــن و حبوبات منابع عالی پروتئیناند اما مقدار
محدودی آمینواسید نیز دارند .اگر بنشن و حبوبات با
غالت ترکیب شــوند به گوارش و رشــد بدن کمک
میکنند.
چه غذاهایی را نباید به کودکان بدهید؟
همانطور که میبینید تغذیه مناســب برای رشــد
کــودک بینهایــت مهم اســت .امــا غذاهایی هم
وجود دارند کــه میتوانند اثرات منفی بر ســامت
و رشــد کودک بگذارند .مصرف شــکالت ،چیپس،
کیک و کلوچههای صنعتی ،ســیبزمینی سرخکرده
و فســتفودها را بــرای کودک محــدود کنید .این

مصرف زیاد نمک
عاملی برای ابتال به سرطان معده

یافته اســت ،ولی در سایر کشورها این روند کاهشی
مشاهده نمیشــود؛ بویژه اینکه در این کشورها سن
بروز سرطان معده کاهش یافته است .کاهش مصرف
نمک در جامعه به عنوان یک راهکار اصلی با هزینه
اثربخشی باال برای پیشگیری از اپیدمی بیماریهای

قلبی عروقی در کشــورهای صنعتی و در حال توسعه
شناخته شده است.
مطالعات متعددی ارتبــاط بین مصرف زیاد نمک
و عفونتهای هلیکو باکتر پیلوری را به عنوان عامل
ایجاد صدمه در مخاط معده و ســرطان معده را نشان

چند توصیه
برای پیشگیری از تب کریمه کنگو
شــهید بهشتی با بیان اینکه بیماری از طریق خون
و ترشــحات خونی حیوان آلوده منتقل میشــود،
توضیح داد :لذا توصیه میشــود ذبح دام در مسیر
عمومی حرکت مردم نباشــد .در مکانی انجام شود
که قابل شستوشو باشــد .فردی که ذبح میکند
حتما چکمه و دستکش ،لباس پوشیده داشته باشد

و پوستش با خون دام هیچ تماسی نداشته باشد.
سهرابی همچنین تاکید کرد :گوشت دام بعد از
 ۲۴ساعت و جگر دام بعد از  ۴۸ساعت نگهداری در
یخچال در دمای  ۴درجه سانتی گراد قابل استفاده
اســت و بالفاصله بعد از ذبــح دام اقدام به پختن
گوشت یا جگر آن نشود.

مــواد غذایی ُپــر از قنــد و چربیهــای ترانس و
کربوهیدراتهــای تصفیه شــدهاند که بر ســامت
کودک اثــر میگذارند .مصرف زیاد غذاهای فرآوری
شده ،جلوی جذب موادمغذی را میگیرد.
چند توصیه
 .ورزشهای کششــی مانند شــنا و فعالیتهای
پرشــی میتوانند ســتون فقرات را بکشند و به رشد
قد کمک کنند .کودک را تشــویق کنید بسکتبال و
والیبال بازی کند .دویدنهای مکرر در این ورزشها،
قســمتی از مغز را که ترشــحکنندهی هورمون رشد
اســت تحریک میکند .بازی و فعالیت کودک طی
روز کمک میکند بدن نور خورشــید جذب کند که
برای رشد استخوان مفید است.
 .خواب زود و کافی شبانه برای تحریک هورمون
رشد بسیار الزم و مهم است .مطالعات نشان دادهاند
شــبها طوالنیتر خوابیدن به ترشح هورمون رشد
کمک میکند .برنامهای منظم برای خواب و بیداری
کودک در نظر بگیرید تا به رشــد فیزیکی او کمک
کنید.
 .خیلی مهم است که وضعیت بدنی کودک درست
باشد .قوزکردن میتواند موجب گردندرد و کمردرد
شــده و بر قد کودک اثر بگذارد .وضعیت نشستن و
ایستادن و خوابیدن کودک را بررسی کنید.
 .با پزشــک متخصص کودک مشورت کنید که
آیا فرزند شما برای رشد نیاز به مکمل دارد یا خیر.
قد اساســا به ژنها مربوط میشــود؛ اما تغذیه و
ســبک زندگی نیز در رشــد مناســب کودک نقش
دارند .تغذیهی درســت بچهها به رشدشــان کمک
میکند.
داده است .از جمله در یک متا آنالیز ارتباط بین عادات
غذایی و خطر ســرطان معــده در  ۲۷۰هزار نفر از ۷
مطالعه گذشتهنگر نشان داده شده است.
این مطالعه نشان داده است که خطر بروز سرطان
معده با مصرف زیاد نمک  ۶۸درصد افزایش مییابد.
حتــی مصرف نمک در حد متوســط نیز این خطر را
۴۱درصــد افزایش میدهد .در افــرادی که غذاهای
پرنمک مثل ترشــیها ،ماهی نمک ســود شــده و
گوشــتهای فرآوری شده مصرف میکنند به ترتیب
خطر ابتال به ســرطان معــده  ۲۷درصد و  ۲۴درصد
بیشتر است.
بنابر اعــام دفتر بهبــود تغذیه جامعــه وزارت
بهداشت ،در ایران ،سرطان ،سومین علت مرگ و میر
به شمار میرود و سرطان معده سومین سرطان شایع
اســت .مصرف نمک  ۱۰تا  ۱۵گــرم در روز یعنی ۲
تا  ۳برابر مقدار توصیه شــده توسط سازمان جهانی
بهداشت است.
ســرطان معده تنها یکی از زیانهای مصرف زیاد
نمک است .پوکی استخوان ،فشارخون باال و به دنبال
آن نارساییهای کلیوی و بیماریهای قلبی عروقی از
دیگر مشــکالتی است که مصرف زیاد نمک در بروز
آنها یک عامل خطر مهم به شــمار میرود .بنابراین
بــا کاهش نمک مصرفی در حیــن طبخ  غذا ،حذف
نمکدان ســر ســفره و میز غذا ،منع مصرف تنقالت
شور و پرنمک میتوان احتمال ابتال به سرطان معده
را کاهش داد.

وی گفت :عالئم اولیه بیماری کریمه کنگو نیز
شبیه ســرماخوردگی ،آنفلوانزا و کروناست ،با این
تفاوت که خونریزی زیر پوستی میدهد.
این پزشک و استاد دانشــگاه با یادآوری اینکه
بیمــاری خونریزی دهنده تــب کریمه کنگو یک
بیماری ویروســی اســت که عالئم آن مانند همه
ویروسها ضعف ،بدن درد ،تب است ،گفت :نشانه 
افتراق این ویروس از سایر ویروسها خونریزی زیر
پوســتی است که نشــاندهنده ابتالی فرد به این
بیماری است ،که حتما باید به مراکز درمانی مراجعه
کنند؛ چراکه این بیماری نیز درصد باالیی کشندگی
دارد و خطرناک است.

طراح :میترا چراغ پور

باشــگاه خبرنگاران :تمیز کردن و طراوت پوســت در فصل گرم و مرطوب بسیار مهم است،
زیرا گرما میتواند مشــکالتی مانند جوش ،آفتاب سوختگی و حساسیتهای پوستی را به همراه
داشته باشد.
یخ درمانی:
درمانهای بالینی کرایو با یخ خشک توسط درمانگران حرفهای برای از بین بردن برچسبهای
پوستی انجام میشود و یک ماده سرد مانند یخ میتواند در مراقبت از زیبایی کاربرد داشته باشد.
مالش پوســت با یخ ممکن اســت فواید خنک کنندگی و طراوت زا داشــته باشد ،اما یخ را
مســتقیم ًا روی پوســت قرار ندهید ،زیرا میتواند رگهای خونی را منقبض کند و به مویرگها
آســیب برســاند ،فقط تکههای یخ را در یک پارچه تمیز بپیچید و سپس به آرامی روی پوست
صورت بمالید .هر بار برای چند ثانیه این کار باید بعد از پاکسازی انجام شود.
گالب سرد:
گالب یکی از بهترین خنککنندهها و مقوی قوی برای پوســت است ،میتوانید گالب را در
ظرفی خنک کنید و پنبهای را در آن بگذارید .صورت را با پنبه آغشته به گالب خنک شده پاک
کنید تا رنگ پوســت یکدست شود و به خون کمک کند .این کار باعث گردش خون مناسب و
شــادابی پوست میشود .پوســت خود را چندین بار در روز با این بانداژها پاک کنید تا احساس
خنکی و طراوت داشته باشید.
میتوانید تکههای یخ را با مواد طبیعی مانند چای سبز یا آب خیار درست کنید .این مکعبها
را میتوان هر بار چند ثانیه دور چشــم قرار داد تا پف و حتی ســیاهی دور چشــم کاهش یابد.
همین کار را میتوان با آلوئه ورا برای تســکین پوســت پس از قرار گرفتن در معرض آفتاب و
آفتاب سوختگی انجام داد.
خیار و هندوانه برای صورت:
آب خیار و هندوانه را میتوان با دو قاشق چایخوری شیرخشک و یک عدد سفیده تخم مرغ
مخلوط کرد و مواد را در مخلوط کن بریزید تا خمیر یکدســتی به دســت آید و روی صورت و
گردن بمالید و بعد نیم ساعت با آب بشویید.
پاپایای رسیده نیز خاصیت پاک کنندگی و خنک کنندگی دارد ،جو دوسر و ماست را به پاپایا
اضافه کنید و روی صورت و روی پوست بمالید سپس با آب بشویید.
آب خیار و گالب :برای یکدســت شدن رنگ پوســت ،آب خیار را با گالب به مقدار مساوی
مخلوط کنید .روی صورت بمالید و بعد از  ۲۰دقیقه با آب معمولی بشویید.
شیر نارگیل برای صورت:
آب نارگیل یا شیر نارگیل را برای نرم شدن و تسکین پوست در تابستان امتحان کنید ،چراکه
به خنک شدن پوست ،روشن شدن و برنزه شدن پوست کمک میکند .آن را روی پوست بمالید
و بگذارید  ۲۰تا  ۳۰دقیقه بماند سپس با آب معمولی بشویید.
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

باشگاه خبرنگاران :همه ما درجاتی از درون گرایی داریم اما
برخی از افراد هستند که کام ً
ال درونگرا هستند ،بنابراین اگر
مشکوک هستید که یک درونگرا هستید ،روانشناسان جزئیات
را به شما می دهند تا ببینید آیا آنها در مورد شما صدق
می کنند یا خیر.کلمه «درونگرا» برای توصیف فردی به کار
می رود که تمایل دارد به جای معاشرت با دیگران ،بر افکار
درونی خود تمرکز کند و زمان خود را تنها بگذراند.
کن پیج رواندرمانگر توضیح میدهد« :برونگراها انرژی
خود را از تعامالت اجتماعی میگیرند ،در حالی که درونگراها
انرژی خود را در موقعیتهای اجتماعی صرف میکنند ،برای
مثال ،پس از شرکت در یک مهمانی یا گذراندن وقت با گروه
بزرگی از مردم ،درونگراها اغلب احساس میکنند که باید
انرژی خود را با گذراندن وقت به تنهایی احیا کنند».
درونگرایی در درجات مختلفی وجود دارد ،زیرا هر یک از ما
یک جنبه درونگرا و یک طرف برونگرا داریم ،اما زمانی که
یک طرف کام ً
ال بر دیگری غلبه کند ،فرد درونگرا یا برونگرا
می شود.
علل درونگرایی
آیا افراد درونگرا تربیت شده اند یا اینگونه به دنیا می آیند ،به
عبارت دیگر ،چه چیزی شما را درونگرا میسازد ...ژنهایتان
یا تربیتتان؟
شخصیت ارثی درونگرا
در برخی موارد ،درونگرا بودن به ژن های شما بستگی دارد.
درونگراها دارای ماده شیمیایی سروتونین هستند که باعث
می شود از مکان های شلوغ متنفر باشند.
از سوی دیگر ،برونگراها به اندازه کافی این ماده شیمیایی
را ندارند و تمایل دارند از بودن در کنار دیگران لذت ببرند.
آنها میتوانند محیطهایی را جستجو کنند که باعث ایجاد
حس استرس میشوند.
مواد شیمیایی اضافی درون درونگراها باعث ایجاد حس
استرس در آنها می شود .این باعث می شود آنها از قرار
گرفتن در موقعیت های استرس زا مانند صحبت کردن با یک
گروه یا قرار گرفتن در یک جمعیت متنفر باشند.
شخصیت درونگرای محیطی
یک فرد می تواند نسبت به محیط اطراف خود درونگرا باشد،
چه از طریق ضربه روحی و چه از طریق تماشای رفتار والدین
خود و پیروی از تمایالت خود .اتفاقاتی که در اطراف کودک
رخ می دهد تأثیر زیادی بر زندگی آینده او دارد .حتی چیزی
به کوچکی صدای بلند ،می تواند کودک را به افسردگی بعد
از شوک مبتال کند.
این ممکن است باعث شود که شخصی نیاز به تنهایی داشته
باشد ،در مکانی که در آن احساس آرامش و سکوت می کند،
یا در محیط پر سر و صدایی باشد که بر آن کنترل دارد.
آسیب های عاطفی می تواند فرد را درونگراتر کند.
صفات شخصیت درونگرا

بی بتّه ی ،ریزه میزه
این گربه ملعون که گربه هیزی است
چشمش دزدانه به د ِر با ِز دیزی است
مانند آن یارو که در پشت میز خود
چشمان رشوه خواهش ،به زیر میزی است
ِ
تا اینکه ب ِ ُرباید او لقمه ی حرام
هر دم آماده جهش یا که خیزی است
بر عکس آنکه است موجب افتخار
این یک ولی باعث آبرو ریزی است
هر کس پندارد او را به حق مایه ننگ
هیچکس نگوید آدم عزیزی است
انسان به حساب نیاورد او را کسی
گر صاحب مال و نوکر و کنیزی است
نیکان اگر که فوق العاده با ارزشند
او ارزشش به اندازه پشیزی است
این دست کجی و این حرام خواری او
اینطور که نقل می کنند غریزی است
دارد مقام و ثروت ولی به چشم ما
نیستش بزرگ ،بی بتّه ریزی است
ِ
سرشت با مرام
رحمت بر آن آدم نیک
باوجدان تمیزی است
نیکوی
او که
ِ
ِ
نیست بد ذات و بد مرام و بد دهان
نه او صاحب زبان تند و تیزی است
خوشخو و مهربان و حالل خور است او
دارای بیان محبت آمیزی است
بفرستم «غمین» بر خوبان وطن درود
مخصوص درود بر آنکه «رونیزی» است
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ویژگیهای شخصیت درونگرا
و تفاوت آن با کمرویی

اگرچه هر فردی می تواند ویژگی های متفاوتی داشته باشد،
اما درونگراها الگوهای رفتاری بسیاری دارند.
 تنهایی را بر اختالط با دیگران ترجیح می دهند. از روابط اجتماعی زیاد احساس فرسایش می کنند. وقتی تنها هستند احساس راحتی می کنند. آنها برای تمرکز نیاز به آرامش دارند. برای تصمیم گیری وقت میگذارند. آنها کار گروهی را دوست ندارند. نوشتن را به صحبت کردن ترجیح می دهند. پس از قرار گرفتن در مکان های شلوغ احساس خستگیمیکنند.
 آنها دوستان کمی دارند اما بسیار با آنها صمیمی هستند. آنها از رویا و تخیل برای حل مشکالت خود استفادهمیکنند.
 آنها فقط روی افکار درونی خود تمرکز میکنند.انواع درونگراها
روانشناسان بر اساس مقیاسی به نام آمپیورتها بر این باورند
که درونگراها دارای  ۴نوع تیپ هستند:
درونگراهای اجتماعی :این نوع درونگرای کالسیک

است ،آنها کمتر عالقه ای به شرکت در مجالس بزرگ یا
مهمانی های پر سر و صدا دارند ،به دلیل اضطراب اجتماعی
از حضور در جمع پرهیز نمی کنند ،بلکه به این دلیل که در
تنهایی احساس راحتی و شادی بیشتری می کنند.
درونگراهای متفکر :این گروه از درونگراها دارای تخیل
خالق و تمایل به صرف زمان زیادی برای تفکر هستند ،اما
لزوم ًا افکار خود را بیان نمی کنند .متفکر درونگرا فردی با
ساختار ذهنی است که ماهیت شناختی دارد .این نوع افراد
درونگرا اغلب هنگام مطالعه ،یادگیری و تحقیق احساس
آرامش می کنند.
درونگرای محدود کننده :این افراد تا زمانی که افراد
جدید را به خوبی بشناسند ،بسیار محتاط هستند .درونگراهای
محدود کننده ماهیت بازتابی دارند و اغلب شخصیت هایی
آرام و با اعتماد به نفس هستند که دیگران تمایل دارند به
آنها تکیه کنند.
درونگرای مضطرب :ممکن است با دیدن یک درونگرا
مضطرب به راحتی آنها را بشناسید .آنها اغلب بسیار آرام
هستند و عالئم خجالتی یا تنش را در زمانی که افراد دیگر
در اطراف هستند نشان می دهند .برخی ممکن است این

عادات بد که به شدت برای دندانها مضرند

باشگاه خبرنگاران :زمانی که از دندانهای خود مراقبت میکنیم نیازی به
مراجعه مکرر به پزشک نداریم و از انجام عملهای پرهزینه مانند :نصب
روکش و بریج اجتناب میکنیم و نسبت به نیاز به ایمپلنت دندانهای
طبیعی خود را تا آخر عمر حفظ میکنیم .از جمله بارزترین عادات بد مضر
برای دندانها عبارتند از:
استفاده کم از مسواک
ما باید حداقل روزی یک بار مسواک بزنیم و یک بار در روز نخ دندان
بکشیم .مسواک زدن مستلزم استفاده از نوع مناسب مسواک است .انجمن
دندانپزشکی آمریکا استفاده از مسواک برقی را به دلیل لرزش سریع آن و
رسیدن به مناطقی که مسواک معمولی نمیتواند به آن برسد برای بهترین
نتیجه توصیه میکند.
اگر از مسواک معمولی استفاده میکنیم باید نرم باشد و برای لثه ضرر
نداشته باشد و نباید زیاد مسواک زد ،زیرا به لثه آسیب میرساند و در آینده
ریشه دندانها نمایان میشود .طعمها و انواع مختلفی از خمیردندان و

ترکیب آن وجود دارد ،اما محتوای «فلوراید» آن همچنان مهمترین است.
عدم استفاده از نخ دندان
نخ دندان نه تنها ذرات غذا را از روی دندانها پاک میکند ،بلکه به تمیز
کردن اطراف لثه ها ،جایی که میکروبها جمع میشوند و باعث بوی بد
دهان میشوند ،کمک میکند .مردم معمو ًال از نخ دندان استفاده نمیکنند،
زیرا آن را خسته کننده و دشوار میدانند.
سیگار کشیدن یا جویدن تنباکو
سیگار کشیدن و جویدن تنباکو برای سالمت دندان بسیار مضر است ،زیرا
باعث بیماری لثه ،تضعیف سالمت دندان و از دست دادن آن میشود .مواد
موجود در دود باعث زرد شدن دندانها و بوی بد دهان و همچنین جویدن
تنباکو باعث سرطان میشود.

تمایل به انزوا را بی ادبی یا کناره گیری اجتماعی بدانند ،اما
در واقع فقط یک مکانیسم دفاعی برای محافظت از خود در
برابر اضطراب و استرس است.
تفاوت درونگرا با افراد خجالتی
بسیاری از افراد درونگرا را خجالتی میدانند اما این دو ربطی
به هم ندارند .درونگرایی نوعی شخصیت است در حالی که
کمرویی یک احساس است.
افراد خجالتی معمو ًال در موقعیتهای اجتماعی خاص
احساس ناخوشایندی یا ناراحتی میکنند ،بهویژه زمانی که
در اطراف غریبهها قرار میگیرند .ممکن است احساس تنش
و عرق کنند ،ضربان قلبشان تندتر شود و ممکن است دچار
درد معده شوند .آنها ممکن است وسوسه شوند که رویدادهای
اجتماعی را نادیده بگیرند .زیرا آنها احساسات منفی را که در
هنگام رفتن به مهمانی ها یا فعالیت های دیگر بر افکار و
بدن آنها حاکم می شود ،دوست ندارند.
درونگراها نیز ممکن است ترجیح دهند از رویدادهای
اجتماعی چشم پوشی کنند ،اما این به این دلیل است که آنها
در انجام کارها به تنهایی یا با یک یا دو نفر دیگر احساس
انرژی یا راحتی بیشتری می کنند.
تفاوت درونگرایی با افسردگی
اگر از خود می پرسید که آیا من درونگرا هستم یا افسرده،
دانستن این نکته مهم است که هر فردی چه درونگرا و چه
برون گرا ممکن است دچار افسردگی شود.
اگر از این نوع نگرانیها یا هر نگرانی دیگری در مورد
سالمت روان دارید ،حتم ًا با پزشک یا متخصص سالمت
روان خود صحبت کنید.
به همین ترتیب ،اگر تعجب می کنید که آیا من فردی
درونگرا هستم یا ضد اجتماعی ،صحبت با یک متخصص
سالمت روان می تواند به شما در یافتن پاسخ کمک کند.
تفاوت اصلی بین افراد درون گرا و ضداجتماعی این است که
افراد درونگرا به گونه ای معاشرت می کنند که آنها را راحت
می کند ،در حالی که افراد ضد اجتماعی ترجیح می دهند
چنین نباشند.
افراد ضداجتماعی اغلب برای زندگی در جامعه ای که از آنها
حتی تعامالت اجتماعی کوچکی انتظار می رود یا به شیوه ای
قابل قبول اجتماعی رفتار کنند ،برایشان مشکل است.
اگر این وضعیت را تجربه می کنید ،صحبت با یک متخصص
سالمت روان نیز می تواند به شما کمک کند تا تعیین کنید
آیا رفتار ضد اجتماعی شما با یک وضعیت سالمت روان
مرتبط است یا خیر.
درونگراها افرادی هستند که تمایل دارند به جای دنیای
بیرون بر دنیای درون خود تمرکز کنند .برای این افراد
محافظه کار ،درک شخصیت درونگرا و تمایالت آنها می تواند
به آنها کمک کند تا همه چیز را به روشی درست مدیریت
کنند ،از کار گرفته تا روابط شخصی.

از مصرف زیاد گریپ فروت ،آب گوجه فرنگی و نوشیدنیهای ورزشی
پرهیز کنیم.
خشکی دهان و کمبود بزاق
آب بهترین نوشیدنی برای بدن است و وقتی مقدار کمی از آن بنوشید بزاق
کافی تولید نمیشود .این امر منجر به خشکی دهان و رشد میکروبها
میشود .باید روزی  ۸لیوان آب بنوشیم و در صورت فراموشی میتوانیم
همیشه یک بطری آب با خود داشته باشیم و هر چند ساعت یک بار از
آن آب بنوشیم.
خودداری از مراجعه منظم به پزشک
مراجعه منظم به پزشک به شناسایی زودهنگام مشکالت احتمالی و درمان
آنها قبل از بدتر شدن و دردناکتر شدن کمک میکند .هر  ۶ماه یکبار
یا طبق توصیه پزشک به پزشک مراجعه کنید.زمانی که به اجتناب از این
چیزهای ساده عادت کنید ،فوایدی که به دست میآوریم بسیار زیاد است ﺟﺪول 401-2670
و بازدهی آن برای سالمتی ما بسیار ارزشمند است.

خوردن آب نبات سفت و پاپ کورن نارس
خوردن آب نبات سفت باعث آسیب به دندانها میشود ،زیرا منجر به
ایجاد حفره در آنها و خراب شدن دندانها به دلیل قند موجود در آنها
میشود.
جویدن دانههای پاپ کورن نارس ،دانههای قهوه و آجیل سفت یکی
از خطرناکترین چیزها برای دندان است ،زیرا باعث شکستن بخشی از
دندان یا گاهی بهطور کامل میشود.
مصرف غذاهای ترش
باید از غذاهای ترش که به لثهها آسیب میرساند ،آنها را مستهلک
2
میکنند و باعث عقب نشینی آنها از ریشه دندان نهفته زیر آن میشود
خودداری کرد .این غذاها باعث زرد و تیره شدن دندانها میشود مثال
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و ناگهان صدایی در گوشم
پیچید" :تو دیگر همان نیستی
که بوده ای! تاریکی همه جا را
فرا گرفته ،اکنون بخواه که
روشنایی شود ،و بشو آنچه که
هستی!"
آن صدا از کجا بود؟! در آن
فضای نیمه تاریک فقط من
بودم و یک خالء ،و جهانی پر
از سایه در پشت آن .سایه ها را
می دیدم ،اما خالء حائلی شده
بود میان ما تا صدایشان را
نشنوم .گویی اشباحی بودند در
فراخوان آن صدا ،من را به آفرینشی
صف تناسخی کسالت بار که اینک با
ِ
ناگزیر دعوت می کردند .تنها یک انفجار می توانست آن خالء را از جا بَر َک َند
و سایه ها را به اجسادی مشهود بدل نماید ،به جمجمه هایی که اینک در
برابرم صف کشیده بودند و به طرز خنده آوری سعی در شناساندن خود
داشتند:
ـ " شیوا! منم مادرت!".
ـ جانم به قربانت ،خواهرت را نمی شناسی؟!"
آیا باید آن ها را می شناختم؟! حتی معنی کلماتی را که بر زبان می آوردند،
بدرستی نمی دانستم .مادر ،خواهر ،برادر ،عمو ،خاله ،تزریق ،پرستار ،پزشک،
شیزوفرنی....
شش روز طول کشید تا توانستم آن اشباح تجسد یافته را بشناسم و
اسم شان را یاد بگیرم .حاال از آن توده ی بی شکل ،به وجودی حساس بدل
شده بودم ،به وجودی بیگانه میان آن جمجمه ها...
وقتی خودم تنها بودم و آن خالء ،و سایه های پشت آن ،هنوز چیزی از
آن هیوالی دهشت انگیز نمی دانستم ،هیوالیی که مالزم آن جمجمه ها
بود و پای عفریت مرگ را به جهان من باز کرده بود ،هیوالیی که نامش
زمان بود...
شش روز تمام ،زنجیر به تخت ،هر کلمه ای که پا به ذهن من می گذاشت
تجسد می یافتند و در برابرم رژه
مجسم می شد .کلمات ّ
جان می گرفت و ّ
می رفتند .خوب یا بد ،خیر یا شر ،واقعیت یا توهم ...هر چه بود ،آن ها
آفریده های من بودند ،حقیقت وجود من که شبحی سفیدپوش انکارشان
می کرد! باید از آن تخت و آن زنجیر که بارگاه شیطانی آن شبح بود رها
می شدم و به جهانی پا می نهادم که خود آفریده بودم .چونان خدایی بودم
بهشت واقعیت،
که شیطان زنجیرش کرده بود .باید فریب اش می دادم و از
ِ
از آن تیمارستان و فرشته های سپیدپوش اَش می گریختم.
ابلیس همیشه شیفته ی آشوب است و بیزار از آرامش .اینک زمان را
زمان آرامش
من وجود او ،مکان را نیز شناخته بودم .زمانِ ،
می شناختم و به ُی ِ
بود و مکان،
شبح سپیدپوش ،و بیزار
ِ
مکان لبخن ...و چه زود فریب خورد آن ِ
شد از خنده ای بر لبان من که حکایت از آرامشی مرموز داشت .زنجیر از هم
گسست و قلم در لیقه رفت...
بهشت نیمه تاریک ،در کنار برگ های
روز هفتم در اتاق خودم بودم .در آن
ِ
شمعدانی .نه به خواب رفتم و نه بیدار ماندم .داروی آرام بخش فقط عضالتم
را شُ ل کرده بود ،اما نتوانسته بود چشمانم را مجاب کند که از تماشای رقص
نور در اتاقک نیمه تاریک خود دست بردارند .بیداری من خوابی دیگر بود ،و
خواب ،تبسمی زیبا بود و گاه وحشتناک از بیداری .همیشه در این خلسه ی
خواب و بیداری بود که می توانستم بی نیاز از هیچ اراده و کرشمه و کیدی،
با صراحت بگویم" :من همانم که هستم!".
هیچ گاه نه خواب را به معنای واقعی تجربه کرده بودم و نه بیداری را.
شاید از این رو که هرگز نتوانسته بودم خودم را به گونه ای معرفی کنم که
گویی نیستم .گاه آتشی سخن گو می شدم و گاه شبحی چندپاره که رمه ای از
دره ای بی انتها پرتاب
گرازهای پنهان در وجودم را به هراس می انداخت و به ّ
می کرد .گاه مار کبرایی می شدم که با صدای زنگ های خویش ،مستانه
به رقص در می آمد و در عین حال همچون نوازنده ای زبردست ،مارگیر
را نیز به ترقص وامی داشت .همیشه حماقت را دوست داشتم ،آن مهمان

سبدها را بر می دارم .یکی یکی پرشان می کنم و با شاخه ی بلند و نازکی
به هم می دوزم و روی پشتم می گذارم.
از دِه دور می شوم و کوچه های تپه ای شکل را دور می زنم و از دامنه
کوهی باال می روم .می خواهم به جاده برسم .از سنگالخ ها تلو تلوخوران
باال می روم و بوته ی بنه ای را برای باال رفتن از کوه می گیرم و خودم
را باالتر می کشانم.
پیش خودم فکر می کنم بار بعد که برگشتم؛ بنه سبز می چینم و برای
فروش به لب جاده می برم .توی راه نعلینم پاره می شود و انگشتم بیرون
می زند .توجهی نمی کنم .عادت دارم!
انگشتم مدام در تیزی سنگ ها فرو می روند  .می ایستم و از سوراخ
نعلینم ساقه باریکی از علف رد می کنم و گره اش می زنم .خوب می شود.
با آن یکی سوراخ دیگر هم همین کار را می کنم .لبخند می زنم و از کاری
که کرده ام ،راضیم.
کمی نگرانم .می ترسم دیر برسم و همه ماشین ها رفته باشند و سبدها
فروش نروند .فک ِر بد ،حال آدم را بد می کند .آب دهانم گس می شود .به
زحمت از گلویم پایین می رود .زبانم را روی لب هایم می چرخانم .از شیار
لب هایم مزه ی شوری حس می کنم .یقه ی وارفته ی پیراهنم هی کج
می شود و بوی عرق تندی می دهد .گونه های خشکی زده امُ ،گر گرفته اند!
می دانم اول سرخ و بعد قهوه ای می شوند .مثل سیب های آفت خورده ی
باغ «علیو» که اجازه نداد تا آنها را لب جاده بفروشم!!
باالی کوه کوچک که می رسم ،وارد دشتی می شوم که رودخانه ای از
آن عبور می کند .با شتاب قدم بر می دارم .چیزی به جاده نمانده .سبدهای
انجیر را از پشتم پایین می آورم و به سختی کمرم را راست نگه می دارم.
تصمیم می گیرم توی آب بروم.
نعلینم را در می آورم .پاهایم را توی آب ،روی قلوه سنگ های براق
می گذارم .سردم می شود؛ اما عادت دارم .خودم را به آب می سپارم و تن
خسته ام را خنک می کنم .نعلینم را هم می شویم .جامه ام را هم توی آب
می چالنم .آخر زشت است با تن کثیف انجیر بفروشم .توی آفتاب جِرنگ
تابستان زود خشک می شوند .روی تخته سنگی توی آفتاب پهنش می کنم
تا زود خشک بشود.
نان تیری و قیماخی که ننه توی پارچه قرمز دامنش پیچیده ،باز می کنم و
یک دل سیر می خورم .دوتا انجیر هم از سبد در می آورم و دهنم را شیرین
می کنم .راضیم .دنیا بهتر از این نمی شود. ...
پیراهنم را برمی دارم و تنم می کنم .بوی عرق نمی دهد  .بوی بنه و بلوط
می دهد .خوشم می آید  .هنوز کمی نم دارد .اما خوب است که خنکم بشود.
دوباره سبدها را روی شانه ام می گذارم و نعلینم را توی پاهایم هل
می دهم .همه چیز خنک و تمیز می شود .به سمت جاده حرکت می کنم.
کم کم بوی الستیک ماشین ها به مشامم می خورد .می خندم و از بوی آنها
خوشم می آید .بوی شهر می دهد!
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مهدی رحمانیان حقیقی

عزیز ،که میزبانش را تنها در خلسه ی خواب و بیداری می جوید .و چه بسیار
حماقت ها که از مرز رویا و بیداری هم فراتر رفتند تا در سرزمین افسانه ها ،به
تربت پاک ایمان پا بگذارند .حماقت هایی ترسناک ...و ترسناک ترین آن ها
حماقتی بود که مهره های سیاه و سپید تسبیح را یک در میان می گرداند و
این ورد جادویی را زیر لب زمزمه می کرد" :یا این ،یا آن!".
حتی ابراهیم بت شکن هم که روزگاری بی مهابا کارد بر گلوی
نخست زاده ی خویش گذاشته بود و شیطان را به حیرت افکنده بود ،از
این ورد جادویی می هراسید ،و تبرش را با ترس و لرز برمی داشت تا هرگز
مکعب وجود من سایه ای مهیب به درازای عمر
نتواند بتی را تبر زند که در
ِ
افکنده بود!
آشوب این حماقت ها چگونه می توانستم به خوابی عمیق فرو روم؟!
در
ِ
تنها در خلسه ی خواب و بیداری بود که زبان الکن می توانست با اطمینان
بگوید که" :من همانم که هستم!" .و این عین حقیقت بود ،نه تظاهری
رازگونه برای تکریم وجود وهم آلود خود ،و نه کلمه ای جایگزین نیستی ،که
به راستی واژه ای دهشت زا برای هر مؤمن ،در برهوت صحرای ایمن است!
***
آن روز ،روز استراحت من بود و درست در همان روز ،سکوت دستخوش
انفجاری مهیب گشت تا حماقت هایم را متالشی کند و رشته ی تسبیحم را در
برزخ آن ورد جادویی از هم بگسلد .سراسیمه بر آن شدم تا تکه های متالشی

را جمع کنم .اما تالشم بیهوده بود .نه تنها بند بن ِد وجودم از هم گسیخته شده
بود ،که هر خاطره نیز به ترکش هایی داغ و درخشان بدل گشت که فقط چند
تای آن نصیب خودم شد و مابقی هر یک هم چون شهاب سنگی جادویی،
سقف یک جمجمه را سوراخ کرد ،و در کارگاه ریسندگی ،دوکی را ساخت
که پنبه های سبکبال احساس را می ریسید و الیاف آن را به دستان بافنده ای
گیج در گیج گاه جمجمه ها می سپرد؛ الیافی که پیش از آن در دکان رنگرزی
ـ درست پشت استخوان پیشانی ـ رنگ شده بود ،تا خیاطی ماهر در دهان
جمجمه ها ،از آن پارچه های رنگارنگ ،لباس دلقکان را برای من بدوزد .هر
جمجمه لباسی را برازنده ام می یافت .باید آن لباس را بر تن می کردم و خود
را دلقکی میان دلقکان دیگر می نمایاندم .از آن لباس هم بیزار بودم ـ چرا که
ظاهرم را استتار می کرد ـ و هم دوستش داشتم ـ زیرا بی آن که خود بداند
روحم را آزاد گذاشته بود تا به هر افقی دوست دارد پر کشد ـ .
اما چه در آسمان و چه بر زمین ،آزادی همیشه مشروط بوده است .از این
رو ترسی پنهان ،همچون کرمی در وجود گل آلودم همچنان می لولید .حتی
از آن شبح سپیدپوش هم دیگر می ترسیدم .جمجمه ها برای تنم لباسی
را می دوختند که هر روز رنگی داشت و هر هفته رنگین کمانی در آسمان
خیال شان .هر لباس ،نقابی به همراه داشت ،نقابی بی خاصیت که نه دهانم را
می پوشاند ،و نه چشمانم را که گذرگاهی بودند منتهی به قلب من! باید چاره
ای می اندیشیدم ،باید قلبم را از زیر بار نگاه سنگین آن ها رها می کردم .از
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از دور می بینم یک موتوری رد می شود .می ایستم و تا جایی که می شود
با نگاهم دنبالش می کنم .وقتی دیگر ندیدمش ،دوباره به راهم ادامه
می دهم .دوست دارم من هم روزی سوار موتور بشوم و پسری از دور مثل
امروز ِمن ،حسرتم را بخورد .یک مرتبه پهن زمین می شوم .سبد انجیرها
از هم جدا می شوند و روی زمین می ریزند .جانم باال می آید تا جمع شان
کنم .از فکر بدم پشیمان می شوم .دیگر نمی خواهم کسی حسرتم را بخورد
و اشک چشم هایم را پاک می کنم.
دشت
به آسمان نگاه می کنم .تکه ی ابری می بینم که نرم نرمک روی ِ
پهن ،دارد رد می شود .به خودم می گویم:
 نه ! باران نمی آید!ابرها هم باید دور هم جمع بشوند تا ببارند .مثل آدم ها تا دور هم جمع

نشوند ده به شهر تبدیل نمی شود .یادم هست این را معلمم پای درس
می گفت.
آخ چقدر دلم برای شهر پر می زند .از بوی جاده خوشم می آید .بوی شهر
می دهد .بعضی وقت ها یک ماشین می بینم که فقط یک نفر توی آن
نشسته و تندی رد می شود .اما هیچ وقت هیچ کسی به من نمی گوید:
«هی پسر بیا باال ،ببریمت شهر!»
یادم باشد ماشین که خریدم هر کسی را که لب جاده ببینم ،سوارش کنم
ببرمش شهر!
می رسم لب جاده .انجیرها را توی سایه بانی که با شاخه بنه درست
کرده ام ،می گذارم و خودم هم کنارشان می نشینم .از بیکاری شروع به
شمارش ماشین ها می کنم.

زبانم هراسی نداشتم ،اما چشمانم مرا می ترساندند .زبان ،اژدهای خفته ای بود
بر گنج سینه ام ،بر صندوقچه ای که نه کلیدی داشت و نه کلیدی را به خود
روا می داشت! صدای خُ رخُ ِر آن اژدها همه را می هراساند و احدی را جرأت
بیدار کردنش نبود ،اما چشمانم چه؟! همان چشمانی که قلبم را در دیس
سیاه خود در معرض تماشای عموم قرار می داد! باید چاره ای می اندیشیدم.
از سویی چشمانم بی نقاب بودند و از سوی دیگر زیباترین قسمت تنم طوری
استتار شده بود که گویی لباس معرفت را به من پوشانده اند تا رنگ میوه ی
زندگی را نبینم!
اما زهی خیال باطل! من دیگر آن شیوایی نبودم که آن ها در خیال خود
پرورده بودند! اینک در وجود خود مزدایی را می دیدم که با اهرمن به یگانگی
آتشفشان
رسیده بود تا خدای زمان ،خود سرنوشت خویش را رقم زند .اکنون
ِ
غریزه ها در این وجود یگانه می جوشید .تنها بوسه ای بر لب های زندگی
قادر بود این یگانگی را به منصه ی ظهور برساند .بوسه ای که سه عنصر آب
و خاک و باد را در هستی خود پرورده بود ،و تنها یک عنصر را کم داشت،
عنصری که هنوز در زیر خاکستر بود!
باید صاعقه ای توده های ابر را می شکافت تا من نیزه ام را بیابم ،نیزه ای
که با آن نه یک نشان ،که هم زمان چندین نشان زنم .و عاقبت یافتم بر فراز
رنگین کمانی زیبا ،نه یک تیر ،که هزاران نیزه را...
راستی! من چرا همیشه به خورشید ُزل می زنم؟!

ماشین های سفید همیشه بیشتر هستند .اما هیچ ماشین قرمزی نمی بینم.
مردم شهر از رنگ قرمز بدشان می آید .اما من نه! یک ماشین قرمز می خرم.
مثل تکه ی دامن ننه .ننه خوشحال می شود.
یکی یکی سبدهای انجیرکه فروش بروند من برمی گردم و دوباره تا صبح
انجیر می فروشم .و به ننه می گویم« :ننه تا می توانی سبد بباف تا یک
ماشین قرمز بخرم.
صدایی من را از چرت نیمروزی بیدار می کند .یکی باالی سرم ایستاده
و ُزل ُزل نگاهم می کند.
 سبدی چند؟! پنج تومان آقادست می کند توی جیبش .دوتا اسکناس پنج تومانی در میاورد .دوتا
سبد برمی دارد و می رود .خوشحال می شوم و سبدها را مرتب می کنم.
پیش خودم فکر می کنم اگر جلوتر بروم .شاید بهتر باشد .سایبانم را جابجا
می کنم .سبدها را زیر سایه بان می گذارم و خودم کنارشان می نشینم.
طرف های عصر ماشین زیاد رد می شود .احساس می کنم توی شهرم.
خوشم می آید .شلوغی خوب است .دل آدم گرم می شود.
از دور کامیونی با سرعت به سمت من می آید .چند تا کامیون دیگر هم
پشت به پشت هم دارند حرکت می کنند .پیش خودم فکر می کنم؛ حتما
سبدها را می بینند .حتما چیزی می خرند .هنوز با من فاصله دارند .پیش
خودم فکر می کنم ارزان تر می دهم تا بیشتر بخرند .بلند می شوم و سبدی
را روی دست باال می برم .یک قدم جلوتر ...اما نه کم است ،بیشتر جلو
می روم تا خوب ببینند و زود به خانه برگردم .تا نان تیری و شُ له ی گرم
بخورم .تا پول ها را توی پارچه ی قرمز کف دست ننه بگذارم و بگویم
نگه شان دار تا ماشین قرمز بخرم و ببرمش شهر ،آدم بیشتری ببیند .تا هر
کسی را لب جاده ببینم به شهر برسانم.
کامیون ها دارند می رسند .کامیونی که جلوتر از بقیه می آید هم قرمز
است .جیغ بلندی می کشد .حتما همه سبدها را می خرد .کلی جا دارد .بزرگ
هستند .چه صدای عجیبی می دهد .انگاری من را نمی بیند!
برمی گردم که فرار کنم و خودم را به سایه بان برسانم .اما سرعتش
بیشتر از دویدن من است .دوباره جیغ تندی می کشد .سبد از دستم می افتد
و انجیرها روی زمین پخش می شوند .کف دستم را روی گوش هایم
می گذارم و فشار می دهم.
چشم هایم را می بندم .گیج شده ام و روی زمین افتاده ام .هنوز
دست هایم روی گوش هایم است .ماشین ها پشت سر هم ایستاده اند .چند
مرد از ماشین هایشان پیاده می شوند و دارند با عجله به سمت من می آیند.
صداها درهم و برهم اند .درست نمی شنوم و خوابم گرفته.
بعد توی خواب می بینم دارم انجیر می چینم و خوشحالم.ننه هم خوشحال
است و چندتا دست بزرگ و زمخت هم هی تند و تند سبدهای انجیرم را
برمی دارند.

گردشگری
شنبه  8مرداد 1401

بیتوته :یخچال تیلور یکی از یخچال های طبیعی قطب جنوب به طول
حدود  54کیلومتر است که از فالت سرزمین ویکتوریا به انتهای غربی دره
تیلور ،از شمال به تپه های کوکری و از جنوب به رشته کوه آسگارد می رسد.
قسمت میانی یخچال از شمال به قله های داخلی و از جنوب به دره بیکن
محدود می شود.
یخچال تیلور در سال  1904 – 1901توسط تیم کاوش قطب جنوب
بریتانیا کشف شد و در آن زمان تصور میشد که این یخچال بخشی از یخچال
فرار است ولی بعدا مشخص شد که بخش باالیی آن زمانی به یخچال فرار
متصل بوده است.
یخچال تیلور مانند سایر یخچال های طبیعی دره خشک مک موردو ،بر
پایه سرد است ،به این معنی که کف یخچال تا سطح زیرین منجمد شده
است .حرکت یخچال های پایه سرد مانند بتونه است و توسط وزن خود به
جلو رانده می شوند.
این یخچال ها حداقل زباله را جمع می کنند و فرسایش کمی ایجاد
می نمایند و زمانی که از ارتفاع باال به آن ها نگاه کنید به جای داشتن سطوح
پر از شکاف ،حالتی صاف و نسبتا مسطح دارند.
آبشار خون قطب جنوب ،پدیده اسرار آمیز یخچال تیلور
در میان یخچال های سفید قطب جنوب ،در یکی از دورترین و متروک ترین
مناطق این سیاره ،بیابانی یخ زده و دورافتاده با رمز و رازهای فراوان وجود
دارد.
در شمال یخچال تیلور ،شکافی باورنکردنی وجود دارد که مایعی قرمز
و مرموز از آن بیرون می ریزد که به خاطر رنگ سرخش به نام آبشار
خون ،نامگذاری شده است .این آبشار در سال  1911توسط گریفیث تیلور،
زمین شناس استرالیایی کشف شد.
این پدیده زمین شناسان و دانشمندان سراسر جهان را مجذوب خودش
بیتوته :قلعه روملی حصار یا روملی حصاری روملی حصار به معنی قلعه ای
در قلمرو رومی هاست که به دستور سلطان محمد فاتح در استانبول ساخته
شد .شهر استانبول امروزی در گذشته به نام قسطنطنیه یا کنستانتین شناخته
می شده است که به دلیل موقعیت استراتژیکی که دارد و دسترسی به دریای
سیاه و تنگه بسفر در طول تاریخ اهمیت باالیی داشته است.
موقعیت استراتژیک این شهر باعث رونق تجارت دریایی و اقتصادی و
سیاسی آن شده است.
قلعه روملی حصاری امروزه به عنوان یکی از سمبل های شهر استانبول
شناخه می شود که توریست های زیادی را به خود جذب می کند.
این قلعه نقش بسیار مهمی در سقوط قسطنطنیه در سال  1435و پایان
امپراتوری بیزانس بعد از  1000سال و تاسیس امگراتوری عثمانی داشته است
که یکی ازقدرتهای اصلی جهان در  5قرن گذشته محسوب می شده است.
قلعه روملی حصار یک قلعه عثمانی است که قدمت تاریخی آن به سال
 1452میالدی می رسد .این قلعه قبل از ساخت پل رعد و برق سلطان مفتح،
اصلی ترین نماد شهر در این بخش محسوب می شده است.
تاریخچه قلعه روملی حصار
قلعه روملی حصاری ،قلعه ای نظامی بوده است که استحکامات آن بر
فراز تپه ای مشرف به تنگه بسفر در قسمت اروپایی استانبول بنا شده است.
این قلعه در سال های  1452 – 1451به دستور سلطان عثمانی محمد
دوم ملقب به محمد فاتح و در عرض  4ماه ساخته شد و هنوز هم باشکوه و
پابرجاست .استحکامات نظامی این قلعه بخشی از برنامه سلطان محمد برای
محاصره شهر قسطنطنیه بود که در آن زمان بخشی از سرزمین روم محسوب
می شد .هدف از ساخت این قلعه در کنار تنگه بسفر ،قطع ارتباط نظامی و
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کرد و در نهایت به این نتیجه رسیدند که این رنگ غیر معمول به دلیل وجود
جلبک های دریایی قرمز است.
علت پدیده آبشار خون در یخچال تیلور
تا همین اوخر که جامعه علمی دانشگاه فیربنکس آالسکا و کالج کلرادو
و یکی از کاشفان نشنال جئوگرافیک ،ارین سی پتیت ،منبع واقعی این آبشار
مرموز را کشف کردند .این آبشار که در دره های خشک مک موردو در قطب
جنوب قرار دارد از یخچال تیلور می ریزد و مایعی قرمز رنگ از شکاف های
سطح یخچال حباب می زند.
از آنجا که میانگین دمای این منطقه  -17درجه ساتنی گراد است ،ذوب
یخبندان به این شکل کمی غیر عادی به نظر می رسید .تصویر برداری از زیر
یخچال توانست این معما را حل کند.
این محققین با استفاده از یک آنتن بزرگ که می توانست نیروهای
الکترومغناطیس و آنالیزهای شیمیایی را انجام دهد وجود یک دریاچه زیر
زمینی در زیر یخچال را کشف کرده بود که بیش از یک میلیون سال قبل در
زیر یخچال به دام افتاده است.
حوضه عظیم آب شور و شبکه پیچیده رودخانه های زیر یخبندان که
همگی  ،سرشار از آهن و آب نمک بودند.
خروج این آب از زیر یخچال و برخورد آهن با هوا ،منجر به اکسیداسیون
آهن شده و باعث رنگ مرموز آبشار خون قطب جنوب می شود .وجود نمک
در این آب می تواند توضیحی منطقی برای جریان داشتن آبشار و یخ نزدن آن
است .دریاچه زیر یخچال دارای قوام غیر عادی نمک است و از آنجا که آب
شور نقطه انجماد کمتری نسبت به آب خالص دارد و با یخ زدن ،حرارت آزاد
می کند می تواند یخ را ذوب نماید و آبشار خون را جاری نماید.
سردترین یخچال روی زمین ،آب دائمی در حال جریان دارد ،البته این آب
اینقدر پر از آهن است که دیگر شباهتی به آب ندارد.

قلعه روملی حصاری از بناهای تاریخی استانبول
عثمانی از این قلعه برای نظارت بر عبور و مرور از تنگه بسفر و زندان استفاده
می کرد .یک سال بعد از اتمام ساخت قلعه ،اهمیت نظامی آن از بین رفت و
تا قرن  17به عنوان پاسگاه گمرکی و بعد از آن تا قرن  19به عنوان زندان
از آن استفاده می شد .بر اثر زلزله بسیار شدید سال  ،1509صدمات زیادی به
قلعه وارد شد و بخش های زیادی از قلعه تخریب گردید که بعدا تا حدودی
بازسازی شد .این قلعه تاریخی و باشکوه امروزه به صورت موزه درآمده است
از سال  1960بازدید آن برای عموم آزاد است .از فضای باز محوطه قلعه
برای اجرای کنسرت های فصلی ،فستیوال های هنری و رویدادهای خاص
استفاده می شود.
سبک معماری قلعه روملی
قلعه روملی دارای یک برج کوچک و سه برج اصلی است 13 .سنگر
دیدبانی روی دیوارهای قلعه ساخته شده است که سه برج را به هم متصل
می کند .یکی از سنگرهای دیدبانی شکل چهارضلعی دارد و  6سنگر دیگر
حالت منشوری با گوشه های متعدد دارد  4 ،سنگر هم به شکل استوانه ای
شاخته شده اند.
برج اصلی قلعه به نام برج ساریشا پاشا در قسمت شمالی به شکل استوانه
ای ساخته شده است .قطر برج  23.3متر ،ضخامت دیوارها  7متر و ارتفاع
برج  28متر است و  9طبقه دارد .امروزه این برج به خاطر بزرگداشت سلطان

تجاری شهر قسطنطنیه به دریای سیاه بوده است.
این قلعه در باریک ترین نقطه سواحل تنگه بسفر به طول تقریبی 660
متر ساخته شده است .قلعه رومی با مساحت  30هزار متر مربع شبیه شهری
کوچک با دیوارهای بلند است .معمار قلعه مصلی الدین بوده است که در زمان
ساخت قلعه لقب “برش دهنده تنگه“ را به او داده بودند.
قلعه ای مشابه و قدیمی تر به نام قلعه آناتولی یا آنادولوحصار در ساحل
مقابل تنگه بسفر ساخته شده است که این دو قلعه با بستن تنگه بسفر و قطع
ارتباط تجاری نظامی روم شرقی از طریق دریا ،موفق به شکست رومیان و
تصرف شهر شدند.
ارتش عثمانی ،بیشتر از  1ماه شهر را تحت محاصره قرار داده بود و به
صورت همه جانبه از طریق پیاده نظام ،توپ های جنگی و حمله کشتی ها،
حکومت کنستانتین را تحت فشار قرار داد تا این که ترک ها توانستند از
دیوارهای شهر باال بروند و وارد شهر شوند .در این نبرد بزرگ بین دو
امپراتوری روم و عثمانی ،هزارن نفر از جمله امپراتور روم ،کنستانتین یازدهم،
کشته شدند.
بعد از این پیروزی ،ترکان عثمانی در سال  ،1453قسطنطنیه را به عنوان
پایتخت جدید امپراتوریشان برگزیدند و نام شهر را به نام استانبول تغییر دادند
که به معنی “شهر اسالم“ است .بعد از تصرف شهر استانبول ،امپراتوری

محمد فاتح به نام برج فاتح شناخته می شود.
برج خلیل پاشا  ،برج بزرگی است که در وسط قلعه و در اسکله آن به شکل
منشور  12ضلعی در  12طبقه ساخته شده است .ارتفاع برج 22متر  ،قطر برج
 23.3متر و ضخامت دیوارها حدود  6.5متر است.
برج زغانوس پاشا ،برج جنوبی قلعه است که  8طبقه دارد .ارتفاع این برج
استوانه ای شکل  21متر ،قطر آن  26.7متر و ضخامت دیوارهایش  5.7متر
است.

آگهی

با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی

آگهی حصر وراثت
هزار کرمی به شماره شناســنامه  4526متولد  1340/7/1به شرح دادخواست به کالسه  06/106/1401از این دادگاه درخواست صدور گواهی حصر
وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان ســکینه دولتخواه به شماره شناسنامه  2768در تاریخ  1401/2/30در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر هزار کرمی به شماره ملی  2490574981فرزند متوفی
 -2ثریا کرمی به کد ملی شماره  2490555154صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
 -3محمدعلی کرمی به کد ملی شماره  2490572903صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
 -4حیدر کرمی به کد ملی شماره  2490555162صادره از حوزه داراب فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی می نماید تا چنانچه شخص 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 است پس از انقضاء مهلت فوق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
 /99م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه جنت 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
برابر  -1رأی شــماره  140160311035001937مــورخ  1401/4/13موضوع
پرونــده کالســه شــماره  1400114411035000802و  -2رأی شــماره
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
 140160311035001934مورخ  1401/4/13موضوع پرونده کالســه شماره
سند رسمی
 1400114411035000803هیــأت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان -1آقای برابر رأی شــماره  140160311036000587هیــأت اول موضوع قانون
سعدی شهریاری جورگی به شماره شناسنامه  498کدملی  2549459504تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
صادره از سپیدان فرزند محمود -2خانم کبری دهقانی علی عسکرلو به مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  4تصرفات مالکانه
شماره شناسنامه  276کدملی  2391353871صادره از ممسنی فرزند بالمعارض متقاضی مهدی روســتائی فرزند ولی به شماره شناسنامه
عباس هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  3501صادره از شــیراز در اعیانــی یکباب خانه به مســاحت 41/30
به مســاحت  201/12مترمربع به پالک  8/42605مفروز و مجزی شده از مترمربع پالک  99فرعی از  988اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
پالک  8/1233از  8/14بخش  3به آدرس شــهرک گویم زمینهای شورا  988اصلی واقع در بخــش  3و اجاره عرصه ملک با حق احداث اعیان
تجدید آگهی مناقصه عمومی
واقــع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از از متولی رســمی موقوفه خاص ریسعلی زارع شیرازی محرز گردیده
شهرداری خاوران در نظر دارد بر اساس
مالک رسمی ســید فتحعلی جعفری محرز گردیده است .لذا به منظور است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
بند  02مصوبه شماره  15مورخ 1401/03/23
اطــاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
شورای اسالمی شــهر خاوران ،نسبت به
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ واگذاری فعالیت های قابل واگذاری شهرداری از قبیل
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود (امور خدمات شهری -فضای ســبز -اجرائیات و  )...از
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای طریق مناقصه عمومی به شــیوه مدیریــت پیمان به
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شد.
خواهد
 -1قیمت پایه مناقصه مبلــغ  5/000/000ریال به ازای حق
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/8 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/22 :
سرپرســتی هر نیرو به صورت ماهیانه می باشــد که
1401/5/8
 3939نوبت دوم :
تاریخ انتشار
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/23 :
1401
/
05
/
02
ﻣﻮرخ
/
01
/
05
/
ص
ﺷﻤﺎره
تعداد نیروهای موجود  14نیرو می باشد.
/1816م الف
/1840م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز  -2واریز مبلغ  42/000/000ریال بابت سپرده شرکت در
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
شاپور زارع شیبانی مناقصه به حساب شماره  3100003319007نزد بانک ملی
ﺷﻬﺮ
روح اله دهقان

به یکدیگر احترام بگذاریم

ﺗﺠﺪﻳﺪ آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ

داري ﺟﻬﺮم در اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره  50ردﻳﻒ  10ﻣﻮرخ  1401/03/ 09ﺷـﻮراي

بنام شهرداری خاوران
 -3در صورت انصراف نفر اول سپرده او ضبط و اولویت
ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم در ﻧﻈﺮ دارد ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻲ واﻗﻊ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﺑﺎ
به ترتیب با نفرات دوم و ســوم برندگان می باشد که
تجدید آگهی مزایده عمومي شماره ص 3939/01/05/مورخ 1401/05/02
در صورت انصراف ســپرده آنان نیز به نفع شهرداری
ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﻳﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.محترم اسالمی شهر جهرم در نظر ضبط خواهد شد.
شــهرداری جهرم در اجرای مصوبه صورتجلسه شــماره  50رديف  10مورخ  1401/03/ 09شورای
دارد قطعه زمینی واقع در فرهنگ شهر خیابان امام رضا (ع) با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی به فروش  -4مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی به مدت
 7روز کاری می باشد .آخرین تاریخ تحویل پاکات پایان
برساند.
وقت اداری مورخ  1401/05/15می باشد.
ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ
 -5به پیشنهادات مخدوش ،مشــروط و فاقد سپرده
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ )رﻳﺎل(
ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
ﺷﺮح/ﻛﺎرﺑﺮي
ردﻳﻒ
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
در ﻣﺰاﻳﺪه )رﻳﺎل(
ﺗﺠﺎري)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
 -6متقاضی می بایست پیشنهاد خود را در پاکت الک و
ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و
350
مهر شده تحویل دبیرخانه شهرداری نماید.
1
4094/2111
2/100/000/ 000
42/000/ 000/ 000
 -7شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار
ﺳﻬﻢ ﺷﻨﺎور ﺗﺠﺎري
می باشد.
آخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ  1401/05/29می باشد ،محل تحویل پاکت پیشنهادی واحد حراست شهرداری جهرم می باشد -8 .هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار میباشد .به پیشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهائی که پس از  -9ســایر اطالعات و جزئیات در اســناد مناقصه درج
واﺣــﺪمی گردد که متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه از
ـﻨﻬﺎدي
ﭘﻴﺸـ
ﭘﺎﻛــﺖ
ﺗﺤﻮﻳــﻞ
مشخص ﺑﺎﺷﺪ،
 1401ﻣﻲ
/ 05
سپرده / 29
ﻣﻮرخ
اداري
ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﻗﺒﻮل
آﺧﺮﻳﻦ
نامه
ضمانت
صورت
بایست به
ﻣﺤﻞمی
گردیده که
مزایده
شرکت در
مبلغ
نخواهد شد.
اثر داده
شوند ترتیب
ﻣﻬﻠﺖارسال
مهلت مقرر
بانکی معتبر در وجه شهرداری جهرم یا واریز وجه به حساب  0106437212008نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد ،هزینه مزایده و کلیه هزینه های تاریخ نشر آگهی به دبیرخانه شهرداری خاوران مراجعه
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
انعقادو ﻣﺨﺘﺎر
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎبهﻣﺠﺎز
سوم ﻳﺎدرﻛﻠﻴﻪ
ﻗﺒﻮلتاﻳﻚ
میباشــد،در رد ﻳﺎ
ﺷﻬﺮداري
ﺑﺎﺷﺪ.
عهدهﻣﻲ
ﺷﻬﺮداري بهﺟﻬﺮم
ترتیب به
سپرده آنان به
قرارداد نشوند
صورتی که حاضر
برندگان اول
مزایده
برنده
ﺣﺮاﺳﺖانتقال و غیره
نقل و
ﻣﺸﺮوطنمایند.
نفع شــهرداری ضبط میگردد .متقاضیان میتوانند جهت اطالع بیشتر به سایت  www.jahrom.irو یا با شماره تلفن 071-54234770تماس و جهت متقاضیــان می توانند جهت اطالع بیشــتر با شــماره
امالکﺳﭙﺮده
ﺷﺪ.و ﻣﺒﻠﻎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داده
ﻣﻘﺮر
ﻣﻬﻠﺖ
ﭘﺲ از
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ
ﺳﭙﺮده و
اوراقﻓﺎﻗﺪ
شو
و ﻣﺨﺪو
شهرداري ،واقع
حقوقی
به واحد
اﺛﺮباشد
ﺗﺮﺗﻴﺐمی
ﺷﻮﻧﺪ مندرج
ارﺳﺎلمزایده
در اسناد
زمین که
کروکی
جزئیات و
ســایر اطالعات و
مزایده و
دریافت
ﺷﺮﻛﺖ درتلفن هــای  07154517300و  – 09177039041تمــاس
نمایند.
مراجعه
شهرداری
ساختمان
مقدس،
دفاع
راه
چهار
در
ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ در وﺟﻪ ﺷﻬﺮداري ﺟﻬﺮم ﻳــﺎ وارﻳــﺰ وﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺣﺴــﺎبحاصل نمایند.
نوبت چاپ دوم1401/05/18 :
نوبت چاپ اول1401/05/08 :
تاریخ چاپ آگهی1401/05/08 :
تاريخ تشكيل كميسيون عالي معامالت و بازگشايي پيشنهادات 1401/05/30
1355812ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﻬﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺰاﻳﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻋﻬــﺪه ﺑﺮﻧــﺪهشناسه آگهی1357140 :
0106437212008
شناسه آگهی:
عبدالرحیم اسدی
امین عباسی
جهرم
شهردار
شهردار خاوران
ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول ﺗﺎ ﺳﻮم در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷــﻬﺮداري ﺿــﺒﻂ

ﻣﻴﮕﺮدد .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ  www.jahrom.irو ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 071-54234770ﺗﻤﺎس و ﺟﻬﺖ
درﻳﺎﻓﺖ اوراق ﻣﺰاﻳﺪه و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﻛﺮوﻛﻲ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑــﻪ واﺣــﺪ ﺣﻘــﻮﻗﻲ و اﻣــﻼك
ﺷﻬﺮداري ،واﻗﻊ در ﭼﻬﺎر راه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮداري ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

تجدید آگهی مزایده عمومی

شهرداری خاوران در نظر دارد بر اساس
بند  03مصوبه شماره  15مورخ 1401/03/23
شورای اسالمی شــهر خاوران ،نسبت به
اجاره زمین موجود کارخانه آسفالت به همراه سه تانکر
قیر و چاه آب و امتیاز برق و اعیان موجود جهت نگهبانی
و پرسنل واقع در جاده جهرم شیراز (مجاور سنگ شکن
شهرداری خاوران) به صورت دو ساله طبق شرایط ذیل
اقدام نماید.
 -1قیمت پایه مبلغ  300/000/000ریال به صورت ماهیانه
-2واریز مبلغ  360/000/000ریال بابت سپرده شرکت در
مزایده به حساب شماره  3100003319007نزد بانک ملی
بنام شهرداری خاوران
 -3در صورت انصراف نفر اول سپرده او ضبط و اولویت
به ترتیب با نفرات دوم و ســوم برندگان می باشد که
در صورت انصراف ســپرده آنان نیز به نفع شهرداری
ضبط خواهد شد.
 -4مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی به مدت
 7روز کاری می باشد  .آخرین تاریخ تحویل پاکات پایان
وقت اداری مورخ  1401/05/15می باشد.
 -5به پیشنهادات مخدوش ،مشــروط و فاقد سپرده
ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -6متقاضی می بایست پیشنهاد خود را در پاکت الک و
مهر شده تحویل دبیرخانه شهرداری نماید.
 -7شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار
می باشد.
 -8هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
 -9ســایر اطالعات و جزئیات در اســناد مزایده درج
می گردد که متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده از
تاریخ نشر آگهی به دبیرخانه شهرداری خاوران مراجعه
نمایند.
متقاضیــان می توانند جهت اطالع بیشــتر با شــماره
تلفن هــای  07154517300و  – 09177039041تمــاس
حاصل نمایند.
تاریخ چاپ آگهی1401/05/08 :
شناسه آگهی1357136 :
امین عباسی
شهردار خاوران
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 ۵۴فوتی و شناسایی  ۷۸۴۹بیمار جدید کرونا در کشور
شناسایی زیرشاخه جدید از سویه BA2

بر اســاس اعــام وزارت بهداشــت ،در طول
 24ساعت  ۵۴بیمار کرونایی در کشور جان خود را
از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری،
به  ۱۴۱هزار و  ۸۹۱نفر رسید.
به گــزارش ایســنا ،از روز پنجشــنبه تا دیروز
 ۷مردادماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۷۸۴۹بیمــار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناسایی و  ۱۲۶۳نفر از آنها بستری شدند.
بر این اســاس مجموع بیمــاران کووید ۱۹در
کشور به  ۷میلیون و  ۳۷۶هزار و  ۷۹۴نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون  ۷میلیــون و  ۷۸هزار و
 ۱۰۲نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
 ۱۱۶۹نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تــا کنون  ۵۳میلیون و  ۱۵۶هزار و  ۶۴آزمایش
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.
بر اساس گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت،
تا کنــون  ۶۴میلیون و  ۷۸۱هــزار و  ۳۵۶نفر ُدز
اول ۵۸ ،میلیــون و  ۱۵۴هزار و  ۲۶۱نفر ُدز دوم و
 ۳۰میلیون و  ۱۷۵هزار و  ۶۱۷نفرُ ،دز سوم و باالتر
واکســن کرونا را تزریق کرده اند .بر این اســاس
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۳
میلیون و  ۱۱۱هزار و ُ ۲۳۴دز رسید.
هر مبتال به  BA5تــا  ۱۸نفر را آلوده
میکند
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه
علوم پزشــکی شهید بهشتی با اشــاره به سرایت
پذیری بــاالی دو زیرســویه اخیر امیکــرون ،در
عین حال از شناســایی زیرشاخه فرعی دیگری از
سویه  BA2امیکرون خبر داد و گفت :جدیدترین
شاخه آن  BA.2.75اســت که به نظر میرسد
 BA.2.75از زیرسویه  BA5هم سرایتپذیری
بیشتری داشته و هم میزان گریزش از ایمنی باالتر
است.
دکتــر علیرضــا ناجی در گفتوگو با ایســنا ،با

اشــاره به اینکه در حال حاضر  ۵شاخه زیرواریانت
از امیکرون شناسایی شــده است ،گفت :طی یک
یا دو مــاه اخیر بیش از  ۵۵درصــد از مواردی که
در دنیا مــورد پایــش ژنتیکی قرار گرفته اســت
از زیرســویههای  BA4و  BA5اســت .ایــن
زیرسویهها بســیار انتقال  پذیر هستند به شکلی که
اگر ضریب انتقال پذیری (هر فرد آلوده به ویروس
امکان انتقال بیماری به چند نفر را دارد) در ســویه
ووهــان  ۳بود ،برای دلتا  ،۵برای امیکرون BA2
عدد  ۱۳و برای  BA4و  BA5عدد  ۱۸.۶اســت
که این یعنــی هر فرد مبتال به این دو زیرســویه
میتواند حدودا  ۱۸نفر را آلوده کند.
او بــا تاکید بــر گریزپذیری بــاالی  BA4و
 BA5از سیســتم ایمنی بدن ،بیــان کرد :طبق
برآوردهای صورت گرفته مشــخص شده است که
حتی کسانی که به سویههای اولیه امیکرون مبتال
شــده بودند نیز بعد از  ۴تا  ۶هفته از بهبودی تا ۱۶
درصد احتمال ابتال به  BA4و  BA5را دارند.
ناجی همچنین تاکید کرد :علیرغم این موضوع
البته مطالعات تاکید دارند که هرچند واکســنها بر
علیه سویههای جدید نیســتند ،اما تزریق واکسن
هنوز هــم کارایی مناســبی دارد و تا  ۷۰درصد از
بیماری شدید ،بستری شدن در آی سییو و مرگ و
میر جلوگیری میکنند .مطالعات دیگری نشان داده
اســت مبتالیان به زیرسویههای  BA1و BA2
در صورت عدم تزریق واکســن تا  ۸برابر بیشتر در
خطر ابتال به  BA4و  BA5هستند ،اما این خطر
برای کسانی که واکسن زدهاند  ۳برابر بیشتر است.
وی با اشــاره به این که واکسن توانایی کاهش
گــردش ویروس در جامعــه را دارد ،تصریح کرد:
واکســن از مــرگ و میــر و بیماریهای شــدید
جلوگیری میکند.
ناجی با بیان اینکه خود زیر سویههای امیکرون
هم میتوانند زیرشاخههایی داشــته باشند ،گفت:
زیرســویه  BA2یکــی از این موارد اســت که
زیرشــاخههای زیادی دارد که جدیدترین شــاخه
آن  BA.2.75اســت که حــدود دو ماه قبل از
هندوستان شناسایی شد و اکنون بیش از  ۱۴کشور
این زیرســویه را شناسایی کردهاند .به نظر میرسد
 BA.2.75از زیرسویه  BA5هم سرایتپذیری
بیشتری داشته و هم میزان گریزش از ایمنی باالتر

است.
او ادامــه داد :تا زمانی که ویــروس در جوامع
در گردش اســت و کشــورها سیاســت یکسانی
در واکسیناســیون ندارنــد و برخی کشــورها در
واکسیناســیون بسیار ضعیف هســتند ،باید انتظار
خیزهای بیماری را داشته باشیم .در این شرایط الزم
اســت که واکسنها متناسب با زیرسویههای جدید
آپدیت (بهروز) شوند که در حال حاضر این موضوع
در کشورها در دســتور کار است؛ اما این به معنای
عدم استفاده از واکسنهای موجود نیست و باید از
ظرفیت فعلی هم اســتفاده کنیم .در کنار این موارد
رعایت بهداشــت در سطح جامعه شامل استفاده از
ماسک ،رعایت فاصله فیزیکی و  ...اهمیت بسزایی
دارد .این در شــرایطی اســت که در سطح جامعه
توجه به این نکات بســیار کم شده و شاهد هستیم
که حتی خیلــی از برنامههای تلویزیونی هم بدون
استفاده از ماسک ضبط میشوند.
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشــتی با اشاره به آغاز موج
هفتــم کرونا ،اظهار کرد :این موج از حدود  ۲۰روز
قبل آغاز شــده اســت ،اما اینکه چه زمانی به قله
اوج برســیم وابسته به این موضوع است که ما چه
اقدامی   در برابر ویروس انجام دهیم و با وجود اینکه
مشــکلی در تهیه واکســن نداریم ،مردم چقدر به
تزریق واکسن ترغیب شــوند .مردم همچنان باید
نســبت به تزریق دزهای یادآور واکســن ،استفاده
از ماســک و عدم برگــزاری تجمعات و مهمانیها
تشویق شوند.
وی در این راســتا افزود :مــدت زمان زیادی از
تزریق دز اول و دوم واکســن کرونا گذشته است و
علی رغم تمام تاکیدات ،استقبال از تزریق دزهای
یادآور واکســن پایین بود و تازه در این شرایط که
مجددا هشدارها از سرگرفته شده است برخی مردم
به فکر تزریق واکسن افتادند؛ درحالیکه میبایست
در شــرایط آرامش گذشــته تزریق واکسن انجام
میشــد .درصد واکســن دزهای بوســتر و یادآور
اهمیت بسیار زیادی دارد که باید نقصی که در این
زمینه داریم ،برطرف شود.
وی افزود :امیدوارم که مجددا شرایط آمار مرگ
و میر سه رقمی   ناشــی از کرونا در کشور را تجربه
نکنیــم ،اما اگر تعداد موارد ابتــا افزایش یابد این
موضوع هم دور از ذهن نخواهد بود.
ناجی درباره مدت زمان قرنطینه در ســویههای
جدید امیکرون تاکید کرد :در ابتال به ســویههای
جدید امیکــرون هم مدت زمان قرنطینه نســبت
به گذشــته فرقی نکرده اســت ،البته از زمانی که
امیکرون شــیوع پیدا کرد مدت زمان قرنطینه را به
 ۵روز تقلیل دادند کــه این یک تصمیم اقتصادی
بود؛ زیرا وقتی تعداد زیادی از افراد مبتال میشوند
نمیتــوان به همه مرخصــی طوالنی مدت داد اما
مدت زمان علمی   قرنطینه بین  ۷تا  ۱۰روز است.
وی همچنین گفت :عمــده عالئم در امیکرون
گلودرد اســت البته این به معنای آن نیســت که
مبتالیان ســایر عالئم مانند تب و بــدن درد و...
را ندارنــد ،اما گلودرد شــایعترین عالمت در بین
مبتالیان است.

«مانسون» همچنان بر فراز ایران
و کشورهای همسایه و تدوام وضعیت «خطرناک» بارشها
رئیس مرکز ملــی پیشبینی و مدیریت بحران
مخاطرات وضع هوا آخرین وضعیت فعالیت سامانه
بارشی مانســون در ایران و کشورهای همسایه را
اعالم کرد.
به گزارش ایســنا ،طی چنــد روز اخیر ،به دلیل
فعالیت جریانهای مانسون بارشهای شدیدی در
بخشهایی از ایران و کشورهای همچون پاکستان،
افغانستان و امارات و کشورهای حوزه خلیج فارس
و ...در حال وقوع اســت .این پدیده جوی ماحصل
وزش نســیم دریایی بزرگ مقیاسی به نام مانسون
اســت که در نتیجه اختالف دمای زمین و دریا به
وجود می   آید.
صادق ضیاییان رئیس مرکــز ملی پیشبینی و
مدیریت بحــران مخاطرات وضع هــوا در گفت و
گو با ایســنا ،درباره وضعیت بارندگی در کشورهای
همســایه ،اظهار کرد :طی دیــروز ( ۷مردادماه) در

پاکستان بارشهای خوبی پیشبینی شد و همچنین
در شــرق افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس
بهویژه در قسمتهای بحرین بارشهای کمی   برقرار
و در ترکمنستان نیز شاهد بارندگی بودیم.
وی افــزود :طــی روز شــنبه ( ۸مردادماه) در
پاکستان ،شــرق افغانســتان بهویژه جنوب شرقی
افغانستان و همچنین در کشــورهای آذربایجان و
ارمنستان و در قسمت غربی این دو کشور بارندگی
پیشبینی میشــود و همچنین بارشهایی در قطر،
حــوزه خلیج فارس ،امارات متحده عربی و کشــور
عربستان شاهد خواهیم بود.
به گفته رئیــس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت
بحــران مخاطرات وضع هوا طی روز یکشــنبه (۹
مردادماه) بارش   ها در کشور آذربایجان و ارمنستان
ادامه دارد و در عربســتان بارشها تقویت میشود.
همچنین بارشهایی در کشور امارات ،شمال شرقی

پاکستان و شرق کشور افغانستان پیشبینی میشود.
ضیاییــان درباره تاثیر ایــن بارندگیها بر ایران
گفت :زمانی این بارشها بر ایران تاثیر میگذارد و
یا مفید است که در حوزههای آبریز مشترک صورت
گیرد و آب حاصل از این بارشها به حوزههای آبریز
ما سرازیر شود.
وی در پاســخ به این ســوال ایســنا کــه آیا
همچنان احتمال وقوع سیل مخرب در کشور وجود
دارد؟ گفت :شــرایط جوی همچنــان در وضعیت
«خطرناک» قرار دارد.
ضیاییان در پایــان در واکنش به اظهارات یکی
از نمایندگان مجلس مبنی بر ترک فعل ســازمان
هواشناســی در امر هشدار و پیشآگاهی رخدادهای
طبیعی همچون ســیل ،اظهار کرد :همه هشدارها
بــه موقع صادر شــده اســت و تاکنــون نیز تمام
دستگاههای اجرایی پای کار بودند.

بین الملل

بیش از  ۳۵۰کشته و  ۴۰۰مصدوم
در سیل اخیر پاکستان

اداره ملی مدیریت بالیای طبیعی پاکستان اعالم کرد :در حوادث مرتبط با
سیل ناشــی از ادامه بارشهای موسمی   شدید و مداوم برای بیش از پنج   هفته
در این کشــور ،تاکنون دست کم  ۳۵۷نفر کشــته و بیش از  ۴۰۰نفر دیگر نیز
زخمی   و مصدوم شدهاند.
به گزارش ایسنا ،منابع رســمی   از اداره ملی مدیریت بالیای طبیعی اعالم
کردند که عالوه بر تلفات انسانی ،زیرساختها ،شبکههای جادهای و خانهها نیز
به دلیل بارانهای موسمی   شدید و جاری شدن سیل در سراسر پاکستان از ۱۴
ژوئن آسیب دیدهاند .بر اساس آمار این مرکز ،در مجموع  ۲۳هزار و  ۷۹۲خانه
به طور کامل یا جزئی خسارت دیده و هزاران نفر را آواره کرده است و همچنین
بارش شدید باران به ده   ها پل و مغازه نیز آسیب رسانده است.
شهباز شــریف ،نخست وزیر پاکستان روز پنجشــنبه در توئیتی نوشت که
پاکستان با چالش   های تغییرات آب و هوایی مواجه است و بر لزوم رسیدگی به
مشکل سیل جاری تاکید کرد.
ایالت بلوچستان جنوب غربی پاکستان همچنان یکی از مناطقی است که در

این حادثه طبیعی ،آسیب بیشتری دیده است.
به گزارش شــینهوا ،در عین حال امدادگران در شهرهای مربوطه به همراه
ارتش پاکســتان در حال انجام عملیات امداد و نجات در مناطق آســیب  دیده
هستند .مقامات در حال انتقال افراد بیخانمان به مکانهای امنتر ،تامین غذا
و آب برای افراد آسیبدیده هستند و همچنین پزشکان و امدادگران برای ارائه
مراقبتهای پزشکی به نقاط سیل  زده اعزام شدهاند.

آتشسوزی مرگبار در مسافرخانهای در مسکو

حادثه آتشسوزی در یک مسافرخانه در جنوب شرق مسکو منجر به کشته
شدن هشت نفر و زخمی   شدن سه نفر دیگر شد.
به گزارش ایســنا ،یک مقام دپارتمان شــهری در سازمان اورژانس روسیه
گفت :آتش  سوزی از توریهای نصب   شده روی پنجرهها شروع شده است.
گزارشها حاکی است که آتش تاکنون مهار شده است.
بنابر گزارش شــینهوا به نقل از اســپوتنیک ،سخنگوی اورژانس این کشور
همچنین خاطر نشــان کرد کــه قربانیان این حادثه ،بر اثر مســمومیت با گاز
مونوکسیدکربن جان خود را از دست داده اند.
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فارس

امداد رسانی هالل احمر فارس به  ۹۸۸مصدوم
در جریان بارندگی و سیل

ایرنا :مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس با اشاره به آخرین آمار سیل
و آبگرفتگی از  ۴مرداد ماه تاکنون گفت :در جریان ســامانه بارشــی اخیر
 ۱۹شهرســتان اســتان فارس درگیر ســیالب شــدند و به  ۹۸۸مصدوم
امدادرسانی شد.
حســین درویشــی دیروز جمعه در گفتگــو با ایرنا اظهــار کرد :در پی
بارشهای اخیر شهرستانهای زرین دشت ،گراش ،داراب ،نی ریز ،فراشبند،
ممسنی ،کازرون ،خرمبید ،ســپیدان ،بختگان ،خرامه ،کوهچنار ،فیروزآباد،
آباده ،مرودشــت ،شیراز ،فسا ،ارســنجان ،اقلید در استان فارس با سیالب
درگیر شدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس ادامه داد :از چهارم مردادماه تاکنون
به  ۳۴۸خانوار امدادرسانی شــده و  ۲هزار و  ۳۳۹نفر دچار حادثه شده  اند.
وی بــا بیــان اینکه  ۱۸نفر مصدوم به صورت ســرپایی خدمات دریافت
کردند ،گفت :به  ۹۸۸مصدوم امدادرسانی شده است.
حسینی با اشاره به آمار افراد اسکان داده شده توسط این جمعیت گفت:
در چند روز اخیر  ۴۱۲خانوار اســکان داده شده و  ۱۱۰۰وعده غذای گرم،
۷۴۷کیلوگــرم نایلون ۲۳۱ ،تخته پتو ۱۵ ،تخته موکت ۲۶ ،بســته غذایی
 ۲۴ساعته و ۱۳۹بسته غذایی  ۷۲ساعته در بین سیلزدگان توزیع شده است.
مدیرعامــل جمعیت هــال احمر فارس بــا بیان اینکه با اســتفاده از
 ۳۴دستگاه موتور پمپ و لجن   کش کار تخلیه آبگرفتگی  ۱۰۲باب منزل
هموطنان استانی فارسی صورت گرفته است ،تاکید کرد :در حادثه سیالب
اخیــر  ۱۲۷تیم عملیاتی در قالب  ۵۵۲نیرو بــا  ۱۰۱خودرو به مردم امداد
رسانی میکنند.

سیالب شهرستان کوار جان باخته نداشت
پسر  ۷ساله نجات یافت

فرماندار کوار گفت :ســیالب شهرســتان کوار هیچ کشته ای به همراه
نداشته و پسر بچه  ۷ساله از غرق شدن نجات داده شده است.
ســعیدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر ،با تکذیب فوت کودک کواری بر
اثر غرق شدگی در سیالب پنجشنبه شب ،گفت :این کودک هفت ساله روز
پنجشــنبه بر اثر بی  احتیاطی در سیل گرفتار شد که با عملیات نجات از آب
بیرون آمد و به مرکز درمانی نمازی منتقل شد.
وی افزود :خوشــبختانه با فعالیتهای امــداد و نجات کودک مذکور از
مرگ نجات یافت و اکنون صحیح و سالم در کنار خانواده خود است.
رئیس ســتاد مدیریت بحران شهرســتان کوار در رابطه با سیالب روز
پنجشنبه در شهرســتان کوار خاطرنشان ساخت :هم اکنون معابر و خیابان
اصلی کوار و روســتای هورباف خالی از هرگونه آب حاصل از سیالب است
و شرایط در این شهرستان کام ً
ال عادی است.
خانی بیان داشــت :در بارشهای موسمی   روز پنجشنبه سه نقطه از کوار
درگیر سیالب شدید شد که با تالشهای عوامل امدادی ختم به خبر شد.
او همچنین از باز بودن مســیرهای ارتباطی این شهرســتان خبر داد و
گفت :تمامی راههای مواصالتی کوار باز اســت و مردم در شــرایط عادی
به سر میبرند.

تلف شدن  ۲۵۴رأس گوسفند بر اثر سیالب
در داراب

مدیر جهاد کشــاورزی داراب گفت :ســیالب در داراب  ۲۵۴رأس دام
سبک را تلف کرد.
حبیب ا ...فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد :بر اثر بارش شدید
باران  های موسمی   تابستانه و جاری شدن سیالب در چند روز گذشته ۲۵۴
رأس دام سبک در بخش  های مرکزی و فسا رود داراب تلف شدند.
وی افزود :ســیالب اخیر خسارت زیادی به بخشهای مختلف خصوص ًا
بخش کشــاورزی و دامی   شهرستان داراب وارد کرده که میزان آن در حال
بررسی است.
وی اظهار کرد :عمدهترین خســارت ســیل مربوط بــه تخریب تمامی   
دامداریهای سبک و سنتی روستای سیل زده زین آباد سنگی این شهرستان است.
فتحی بیان داشت :تمامی   واحدهای دامداریهای سبک و سنتی روستای
زین آباد ســنگی از توابع بخش جنت شهرســتان داراب خسارت سنگین
دیده  اند.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان داراب همچنین به خسارات وارده به
بخش کشــاورزی و باغی این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت :سیالب به
اراضی کشــاورزی و باغات بخش مرکزی و فســارود این خسارات زیادی
وارد کرده است که باید توسط کارشناسان به   صورت دقیق بررسی و برآورد
هزینه شود.

کشف خودرو مسروقه با  28کیلو مواد مخدر
در داراب

فرمانده انتظامی   داراب از توقیف یک دســتگاه خودرو پژو 206مسروقه
حامل  28کیلو تریاک در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علیرضانوشــاد در گفت وگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :ماموران پاســگاه انتظامی   دولت آباد هنگام نظارت بر تردد
خودروهاي عبــوری در محورهــای مواصالتی ،به يک دســتگاه خودرو
پژو  206فاقد پالک مشکوک شدند و دستور ایست را صادر کردند.
وی افزود :راننده ســواری پژو بدون توجه به ایست پلیس اقدام به فرار
کرد که پس از طی مســافتی تعقیب و گریــز ،در نهایت خودرو متوقف و
راننده آن دستگیر شد.
این مقام انتظامی   با بیان اینکه ماموران با استعالم از سامانه   های مربوطه
دریافتند که خودرو داراي ســابقه سرقت مي باشد ،ادامه داد :در بازرسي از
این خودرو 28 ،کیلو مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.
فرمانده انتظامی   شهرستان داراب افزود :خودرو جهت تحويل به مالباخته به
پارکينگ داللت و سارق پس از تشکيل پرونده قضايي به دادسرا تحویل داده شد.

اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر
در پاسارگاد

فرمانده انتظامی   پاســارگاد از اجرای طرح پاكسازي مناطق آلوده در این
شهرستان خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،ســرهنگ مصطفی توکلی با
اعالم این خبر اظهار داشــت :به منظور ارتقاء امنيت اجتماعي و پاكسازي
مناطــق آلــوده به مواد مخــدر ،موضوع در دســتور کار پلیــس مبارزه با
مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود :در اين عمليات ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی و عملیاتی
موفق به شناســایی و دســتگیری  6عامل تهیه و توزیع مواد مخدر در این

شهرستان شدند.
ســرهنگ توکلی خاطرنشــان کرد :مأموران ضمن هماهنگی با مرجع
قضایی در بازرســی از محل اختفای این عامــان افیونی 2 ،کیلو تریاک،
 70گرم شیشه و 180گرم هروئین کشف کردند.

اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در جهرم

فرمانــده انتظامي جهرم از اجرای طرح ارتقــاء امنيت اجتماعي در نقاط
آلوده و جرم خیز در طول يك ماه گذشته در اين شهرستان خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار پایگاه خبري پليس ،ســرهنگ خســرو رزمجويي
در این خصوص بیان داشــت :طرح پاکســازي در نقــاط آلوده و جرم خيز
این شهرستان ،توســط عوامل کالنتری و پاسگاه ،پليس   هاي تخصصي و
کارکنان ســتادی اين فرماندهي و با هدف ارتقاء امنيت اجتماعي و افزايش
احساس آرامش عمومي به مرحله اجرا درآمد.
وي افزود :نتايج اجراي این طرح كه در مناطق جرم خيز به مدت يك ماه
به اجرا درآمد ،توقيف  97دســتگاه خودرو11 ،دســتگاه موتورســيكلت و
دســتگيري  88متهم تحت تعقيب قضایي17 ،نفر خرده فروش مواد مخدر
و  59نفر سارق بود.
فرمانــده انتظامی   جهرم كشــف  8كيلو  173گرم انــواع مواد مخدر از
خرده فروشــان و پلمب 19واحد صنفي متخلف را از ديگر اقدامات اجراي
طرح اعالم كرد.

كشف کاالی قاچاق میلیاردی در کوهچنار

فرمانده انتظامی   كوهچنار از کشــف تعــدادی کاالی قاچاق به ارزش
یک میلیارد و  70میلیون ریال خبر داد.
ســرهنگ لطفا...محمدي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در بیان جزئیات این خبر اظهار داشــت :ماموران انتظامي كوهچنار هنگام
گشتزني در حوزه استحفاظی ،دو دستگاه خودرو نیسان حامل بار را جهت
بررسی بیشتر متوقف کردند.
وي افزود :در بررسی   های انجام گرفته مشخص شد این خودروها حامل
تعداد زیادی کاالی قاچاق شامل لوازم خانگی و انواع فیلتر روغن می   باشند
که خودروها توقیف و در این خصوص  2متهم دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی   شهرســتان كوهچنار با بيان اينكه كارشناســان ارزش
اموال مكشــوفه را یک میلیارد و  70میلیون ریــال برآورد كردهاند ،عنوان
داشــت :در اين خصوص متهمان جهت انجام مراحل قانوني تحويل مرجع
قضایي شدند.

کشف  4دستگاه موتورسیکلت مسروقه در ارسنجان

فرمانده انتظامی   ارســنجان از دســتگیری سارق و کشــف  4دستگاه
موتورسیکلت مسروقه در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ محمدعلی فرهادی در گفت و گو با خبرنــگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در سطح
شهرستان ارســنجان ،به دليل حساســيت موضوع ،شناسايي و دستگيري
سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت.
وي افزود :ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی ،موفق شــدند ســارق را
شناسایی و دســتگیر کنند که در استعالم   های صورت گرفته مشخص شد
متهم از سارقان حرفه ای و سابقه دار می   باشد.
این مقام انتظامی   یادآور شــد :متهم در بازجویی   های پلیسی به  4فقره
سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان ارسنجان اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی   شهرســتان ارسنجان خاطرنشــان کرد :در این رابطه
 4دســتگاه موتورسیکلت سرقتی کشــف و یک خریدار اموال مسروقه نیز
دستگیر و به همراه سارق تحویل مرجع قضایی شدند.

کشف کاالی قاچاق در سپیدان

فرمانده انتظامي سپیدان از توقيف یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس
و کشف کاالی قاچاق به ارزش  3میلیارد و  520میلیون ریال خبر داد.
ســرهنگ احمد فداکار در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :ماموران انتظامی   شهرســتان ســپیدان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق
کاال و ارز طی برپایی تور ایست و بازرسی به یک دستگاه خودرو سواری پژو
پارس مشــکوک شدند که به محض مشاهده مأموران اقدام به فرار کرد که
پس از طی مسافتی تعقیب و گریز خودرو متوقف شد.
وي ادامــه داد :ماموران موفق شــدند در بازرســي از خــودرو توقیفی،
 352جفت کفش ورزشی قاچاق و فاقد مدارک قانوني كشف كنند.
فرمانده انتظامي شهرستان سپیدان با بيان اينكه در اين راستا یک متهم
دســتگير و به مرجع قضایي معرفي شــد ،افزود :ارزش اين محموله قاچاق
برابر نظر كارشناســان 3 ،میلیارد و  520میلیون ریال برآورد شــده اســت.

پلمب  20واحد صنفی متخلف در بیضا

فرمانــده انتظامی   شهرســتان بیضا از پلمب  20واحــد صنفی متخلف
به دلیل نداشتن پروانه کسب و کار و عدم رعایت مقررات خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ محمود نجفی در بيان جزئیات
این خبر اظهار داشت :مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی   این شهرستان
در راســتاي طرح ارتقــاء امنيت اجتماعي و رعايــت موازين قانونی ضمن
هماهنگي با مقام قضايي از  75واحد صنفی در سطح شهرستان بازدید ،که
در این راســتا تعداد  20واحد صنفي متخلف را به علت عدم رعايت موازين
قانونی پلمب کردند.
وی افزود :در این راســتا به  45واحد صنفی دیگر نيز اخطار کتبي داده
شــد که در صورت عدم رعايت موازين قانونی و رفع مشــکالت و عيوب
موجود طي مدت زمان مشخص نيز برخورد قانوني خواهد شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان بیضا از شــهروندان و اصناف خواســت:
هشــدارهاي الزم و تدابير لحاظ شده را جدي بگيرند و با مأموران انتظامي
نيز در امور نظارتي و پيشگيري همکاري الزم را داشته باشند.

کشف کاالی قاچاق میلیاردی در نی ریز

فرمانده انتظامی   نی ریز از کشف کاالی میلیاردی قاچاق توسط کارکنان
آن فرماندهی خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ عظیم اله کرمی در
تشــریح این خبر گفت :در تداوم طرح   هاي ارتقاء امنیت اجتماعی ،تیمی   از
مأموران انتظامی   شهرســتان ،هنگام گشــت زنی در محورهای مواصالتی
شهرستان به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را توقیف کردند.
ایــن مقام انتظامی   بــا بیان اینکه در بازرســی از ایــن اتوبوس مقدار
 665کیلوگــرم گردو و بادام خارجی و فاقد مدارک قانونی کشــف شــد،
خاطرنشــان کرد :برابر نظر کارشناســان ارزش این محموله قاچاق حدود
 2میلیارد ریال برآورد شده است و متهم دستگیر شده در این عملیات پس از
تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

اقتصاد
شنبه  8مرداد    1401

 1محرم 1444
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سال بیست و    هفتم

شماره 7537

چرایی استمرار تورم
در کشور
در نشســت مرکز پژوهشهای توسعه و آیند ه نگری ضمن تشریح
چرایی استمرار تورم در کشور عنوان شد که رشد مخارج جاری دولت،
رشــد حجم پول و انتظارات قیمتی ،ســه رکن همیشــگی در اقتصاد
ایران اســت و اگر می خواهیم تورم را مهار کنیم باید برای کنترل این
سه مسئله فکر و ایده دقیقی داشته باشیم.
به گزارش ایســنا ،محمــد جعفری-عضو هیأت علمی دانشــگاه
و رئیــس امــور اقتصــاد کالن ســازمان برنامه و بودجه کشــور -
در هشــتاد و چهارمین نشســت علمی-تخصصی مرکز پژوهش های
توســعه و آینده نگری ضمن گرامیداشت فرا رســیدن ایام ماه محرم
اظهار کرد :موضوع نشست (واکاوی مســاله تورم در اقتصاد ایران) را
بایــد به صورت جدی مــورد دقت قرار دهیم چرا کــه تورم به عنوان
یک پدیده مهــم و تاثیرگذار در زندگی مردم می بایســت به صورت
اساسی تدبیر شود.
وی در تشــریح موضوع این نشست افزود :حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
یک جراحــی بزرگ بود که دولتها قبل از اجــرا از تبعات تورمی آن
به شــدت واهمه داشتند با این وجود دولت سیزدهم تصمیم گرفت این
جراحی را انجام دهد و شــاهد این بودیم که در ماه ابتدای اجرای طرح
تورم  ۱۲.۲نقطهای را تجربه کردیم و در ماه گذشته تورم به  ۴.۴رسید
و امیدواریم تا دو الی سه ماه آینده این وضعیت کنترل شود.
جعفری ادامــه داد :باید با همفکری به راههای بهتری برای کنترل
تورم دســت پیدا کنیم .همچنین بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی
مهار تورم مشــغول ایفای نقش است و ما به عنوان سازمان برنامه در
اســتفاده از ابزار تعدیل قیمت ها مالحظات اجرایی داریم به هر ترتیب
اقتصاد ما وضعیت خاصــی را تجربه می کند که باید به صورت دقیق
به آن پرداخت.
تحقــق رشــد  ۸درصــدی نیازمند  ۱۰هــزار همت
سرمایهگذاری است
عضو هیأت علمی دانشــگاه و رئیس امور اقتصاد کالن ســازمان
برنامه و بودجه کشــور معتقد است برای رشد  ۸درصدی در سال آینده
ما نیازمند  ۱۰هزار همت سرمایه گذاری هستیم که درحال حاضر با این
عدد فاصله داریم؛ همچنین به جهش ســرمایه گذاری نیاز داریم و این
جهش بی تردید نیازمند رشد سرمایه گذاری در کشور است.
ســجاد برخورداری -دانشیار دانشــکده اقتصاد دانشگاه تهران در
ادامه این نشســت در تبیین عوامل تعیین کننده تورم در کشور گفت:
در یک مدل کالن اقتصادی یــک بخش تقاضا ،یک بخش عرضه و
یک بخش انتظارات وجود دارد هر کدام از این بخش ها دچار تحوالت
مختلف اســت که در خصوص تاثیر گذاری این بخش ها در تورم باید
بررسی های دقیقی انجام شود.
این اســتاد دانشگاه ادامه داد :شاید در بخش شکل گیری انتظارات
بیشــترین تحوالت اتفاق می افتد که ما داده های دقیقی در این زمینه
نداریم.
وی در پاســخ بــه این پرســش که تــورم از چه عواملــی تاثیر
می گیرد؟ تشــریح کرد :تورم پدیده ای اســت کــه از جانب مخارج
دولت ،حجم پول ،شوک ســمت تقاضا و شوک سمت تولید ،تغییرات
در انتظارات قیمتی شــکل مــی گیرد که این شــش عامل ،بازیگر
اصلی در حوزه تورم هســتند و مجموع این عوامل شــرایط اقتصاد را
تحت تاثیر قرار می دهند.
برخورداری در ادامه سخنانش افزود :مخارج جاری دولت به صورت
مستقیم بر تورم تاثیر میگذارد و رشد نقدینگی هم نسبت مستقیم روی
تورم دارد .با این وجود موضوع انتظارات تورمی در کشور ما مورد توجه
پژوهشــگران نیست و متاســفانه اصال دیتاهای الزم در این خصوص

عشقی خبر داد

نرخ سود بین بانکی به زیر  ۲۰.۵درصد میرسد

تولید نمی شود این در حالی است که انتظارات به شدت در شکل گیری
تورم تاثیرگذار اســت؛ بنابراین با توجه به عــدم وجود دادههای قابل
اتکا ،قیمت طال در کشــور می تواند به عنــوان یک نمودار از افزایش
انتظارات تورمی مورد استفاده پژوهشگران باشد .نباید از یاد برد که در
شــکل گیری انتظارات تورمی ،نظر آحاد مردم بسیار مهم است .لذا بر
اساس نظر شخصی در نبود داده های دقیق آماری در خصوص شاخص
انتظارات ،قیمت سکه می تواند نمایانگر این شاخص در اقتصاد ما باشد.
دالیل رشد تورم در چند ماه اخیر چیست؟
این کارشــناس اقتصادی در تشریح دیگر دالیل تورم در چند دهه
اخیر ادامه داد :بحث حباب باالی ارزش سهام و حجم باالی درآمدهای
صــوری که نتیجه این حباب بود در دو مقطع تاریخی به افزایش تورم
در کشور ما منجر شد و این پدیده به دولت فشار زیادی وارد کرد.
وی ضمــن بیان نقــش یارانههای نقدی در افزایــش تورم گفت:
واریــز یارانههای نقدی چــه در ابتدا و چه اکنــون عامل دیگری در
خصوص رشــد تورم در کشــور اســت این در حالی است که سومین
شــوک تاثیرگذار در پدیده تورم حباب باالی بازار سهام  ۹۷-۹۶بود و
این پول های خارج شــده از بازار سهام به صورت مستقیم در بازارهای
دیگر تاثیرگذاری کرد.
وی برخــورداری پدیــده وام های زود بــازده را از عوامل دیگر در
پدیده تورم دانســت و تصریح کرد :از دیگر عوامل موثر در پدیده تورم
وام های حمایت از بنگاههای زود بازده بود که به شوک تورمی منجر
شد؛ همچنین رشــد قابل توجه درآمدهای نفتی در سالهای  ۱۳۹۰و
 ۱۳۹۱به عنوان شوک سمت تقاضا در اقتصاد ایران عمل کرد و اتخاذ
سیاستهای انبساطی توسط دولت در پی افزایش بهای نفت به شدت
در ظهور تورم باال تاثیرگذار بود.
این مدرس دانشــگاه در تشریح شوکهای اقتصادی سمت عرضه
در اقتصاد ایــران بیان کرد :پدیده تحریم ها همواره بر اقتصاد ما تاثیر
مستقیم داشــته البته فراموش نکنیم تاثیرات شوک ها در کوتاه مدت
تخلیه می شــود .تحریم های بینالملل و چند برابر شدن نرخ ارز و در
ادامه عدم رشد تولید ناخالص داخلی ،در طول این بیست سال متوسط
رشــد  ۲.۵درصد را تجربه کردیم در صورتی که می بایســت باالتر از
این رقم می بود.
وی در تشــریح چرایی اســتمرار تورم در کشور گفت :رشد مخارج
جاری دولت ،رشــد حجم پول و انتظارات قیمتی ،سه رکن همیشگی
در اقتصاد ایران اســت و اگر می خواهیم تورم را مهار کنیم باید برای
کنترل این سه مسئله فکر و ایده دقیقی داشته باشیم.
برخورداری در ادامه ســخنانش ضمن بررســی دالیل اصلی تورم
افزود :سیاســت های حمایتی دولت به صورت فزاینده در حال رشــد
اســت ،افزایش دستمزدها نیز شیبی فزاینده را تجربه می کند و در این
حال رشــد حجم پولی امری طبیعی است که از رابطه غلط بین دولت

کدام مشموالن سهام عدالت میتوانند وام بانکی دریافت کنند؟

مدیرعامل شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) شرایط توثیق
سهام برای دریافت وام را تشریح و تاکید کرد :همه مشموالن سهام عدالت میتوانند از این سهام
به عنوان وثیقه استفاده کنند.
به گزارش ایســنا ،محمد باغســتانی در جمع خبرنگاران با اشاره به رونمایی از فاز اول سامانه
توثیق الکترونیک هوشــمند ســتاره ،درمورد اینکه برای تاخذ وام چه میزان ســهام الزم است،
گفت :این موضوع در اختیار بانک بوده و بستگی به بانک دارد .ممکن است بانک برای ارائه وام
 ۱۰میلیون تومانی ۲۰ ،میلیون تومان وثیقه بخواهد.
وی در مورد مشــموالن سهام عدالت نیز توضیح داد :همه مشموالن سهام عدالت میتوانند از
این سهام به عنوان وثیقه استفاده کنند .هم مشموالنی که روش مستقیم را انتخاب کرده و هیچ
میزان از سهام خود را نفروخته بودند ،هم مشموالنی که روش مستقیم را انتخاب کرده و بخشی
از سهام خود را فروختند و هم مشموالنی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند .در واقع هر
فرد به میزان دارایی خود می تواند برای توثیق سهام اقدام کند.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در ادامه در مورد
انتقال سهام عدالت متوفیان نیز توضیح داد :سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان تا پایان شریورماه
راه اندازی شده و وراث این افراد می توانند برای انتقال سهام عدالت اقدام کنند.

روزهای طالیی طال فرا رسید
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دالر جهانی تسلیم شد

پس از اینکه جروم پاول ،رئیس فدرال رزرو آمریکا ،نگرانی ســرمایهگذاران را در مورد میزان
نرخ بهره کاهش داد ،دالر در برابر ین به پایینترین حد سه هفته اخیر خود سقوط کرد.
به گزارش ایســنا و به نقل از کارنســی ،پس از اینکه فدرال رزرو نــرخ را به میزان  ۷۵واحد
پایــه افزایش داد تا آن را به حالت خنثی نزدیک کند ،دالر برای اولین بار از  ۶جوالی تاکنون به
 ۱۳۵.۱۰۵ین سقوط کرد.
دالر /ین نســبت به تغییرات در بازدهی ایاالتمتحده بسیار حساس است و پس از اینکه پاول
گفت که بر اســاس قدرت اشــتغال ،معتقد نیست اقتصاد در رکود اســت ارزش دالر در برابر ین
کاهش یافت .دالر آخرین بار با  ۰.۸۱درصد کاهش به  ۱۳۵.۵۰ین رسید.
بازدهی دو ساله خزانهداری که به ویژه به انتظارات سیاست حساس است ،نزدیک به پایینترین
سطح خود در این هفته به  ۲.۹۸۷۸درصد کاهش یافت .با این حال ،حدود  ۲۲واحد پایه باالتر از
بازدهی  ۱۰ساله باقی ماند که بهطور گسترده به عنوان سیگنالی از رکود قریبالوقوع تلقی میشود.
اینکه آیا اقتصاد ایاالتمتحده با دو فصل متوالی انقباض با تعریف رکود فنی مطابقت میکند یا خیر،
زمان انتشار ارقام تولید ناخالص داخلی مشخص خواهد شد که تمرکز اصلی بعدی بازار نیز است.
شــاخص دالر که ارزش دالر را در برابر  ۶همتای خود از جمله ین اندازهگیری میکند ،پس از
افت  ۰.۵۹درصدی یک شبه ،با  ۰.۰۸درصد کاهش به  ۱۰۶.۲۸رسید.
یورو که مهمترین ارز در شاخص است ،تغییر چندانی در  ۱.۰۲۰۲۵دالر داشت اما پس از یک
جهش  ۰.۸۲درصدی یک شبه به آن دست یافت .استرلینگ پس از صعود  ۱.۰۶درصدی در روز
چهارشنبه با  ۰.۰۸درصد افزایش به  ۱.۲۱۶۷۵دالر رسید.

خطر رکود در اروپا

ایگنازیو ویســکو ،سیاستگذار بانک مرکزی ایتالیا و عضو شورای راهبری بانک مرکزی اروپا
هشدار داد که ممکن است رکود اقتصادی در اروپا رخ دهد.
به گزارش ایســنا و به نقل از بلومبرگ ،ویســکو در یک رویداد آنالین در روز پنجشــنبه (۲۸
جوالی) گفت :خطر رکود اقتصادی وجود دارد .وی افزود :اگر این اتفاق بیفتد ،بانک مرکزی اروپا
باید در مورد آنچه که باید انجام دهد بحث کند.
رئیــس بانک مرکزی ایتالیا گفت :تصمیم بانک مرکزی برای افزایش  ۵۰واحدی نرخ بهره در
هفته گذشته ،به سیاستگذاران این امکان را میدهد که اکنون در جلسات آتی انتخابهای وابسته
به دادهها داشته باشند.

تاکید وزیر بر اجباری نبودن خرید عرصه مسکن مهر
اگر چه به گفتهی متقاضیان در برخی شهرها خرید عرصه مسکن
مهر اجباری شده ،بر اساس اعالم وزیر راه و شهرسازی این موضوع
غیرقانونی است و فروش عرصه نباید اجباری باشد.
به گزارش ایســنا ،با وجود آنکه همواره بر اختیاری بودن خرید
عرصه (ســهم زمین) واحدهای مسکن مهر تاکید شده ،گزارشهایی
از گوشــه و کنار میرسد که در برخی شهرها خرید عرصه واحدهای
مســکن مهر برای خریداران ثانویه اجباری شده است .ظاهرا رسیدن
کفگیر منابع بعضی کارگزاریها آنها را بر آن داشــته تا بخشــی از
هزینههای خود را از طریق فروش عرصه تامین کنند.
این در حالی است که مطابق جزء ( )۲بند (الف) تبصره  ۱۱قانون
بودجه ســال  ۱۴۰۱مبنی بر «در صورت درخواســت مالکان اعیانی
واحدهای مسکن مهر ،شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
و ســازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای
اجارهای  ۹۹ســاله متعلــق به خود میباشــند» .موضوعی که وزیر
راه و شهرسازی هم به آن اشاره کرده و سازمان ملی زمین و مسکن،
شــرکت عمران شــهرهای جدید ،بنیاد مســکن و راه و شهرسازی
استانها را از آن منع کرده است.
رستم قاسمی در ابالغی خطاب به مسئوالن دستگاههای مربوطه
هشدار داده که با متخلفین در زمینهی فروش اجباری عرصه مسکن

مهر برخورد قانونی صورت میگیرد .در ابالغ وزیر راه و شهرســازی
آمده اســت :اجبار متقاضیان به خرید عرصه حتی در معامالت ثانویه
و بعدی ،نه تنها تخلف از اجرای قانون اســت ،بلکه تحمیل فشار و
هزینههای مازاد به مردم در شرایط کنونی کشور است.
لذا ضروری است کلیه ادارات و شرکتهای تابعه ،صرفا در صورت
تمایل و درخواســت کتبی مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر اولیه
و بعدی ،نســبت به واگذاری و فروش قطعی عرصه اقدام کنند و از
اجبار کــردن متقاضیان بــرای خرید عرصه تحت هــر عنوان جدا
خودداری کنند .بدیهی اســت در صــورت بروز و تکرار این تخلف از
اجرای قانون ،بر اســاس قوانین و مقررات اداری با متخلفین برخورد
خواهد شد.
در این خصوص شرکت عمران شهرهای جدید درباره منع فروش
عرصه به متقاضیان مســکن مهر شــهر جدید هشتگرد اعالم کرده
اســت :در فرآیند فروش عرصه واحدهای مســکونی مهر بر اساس
قانون بودجه ســالهای اخیر از جمله سال  ۱۴۰۱اجباری به فروش
عرصه از سوی شرکت عمران شهرهای جدید به افراد وجود نداشته
و چنانچه متقاضی خواســتار خرید آن باشد ،شرکت عمران مکلف به
فروش عرصه به قیمت کارشناسی شده به دو روش نقدی و اقساطی
خواهد بود.

این در حالی اســت که بر اســاس اعالم برخی متقاضیان مسکن
مهر شرکت عمران هشتگرد به صورت غیرقانونی انجام انتقال عرصه
را برای واحدهایی که قبال بهای آن پرداخت و تســویه شده ،متوقف
کرده است و به خریداران واحدهای مسکن مهر میگوید که از تهران
دستور دادهاند نقل و انتقال متوقف شود.
بنابراین گزارش در قانون بودجه ســال  ۱۴۰۱خرید نقدی عرصه
مسکن مهر توسط متقاضیان مسکن مهر تخفیف  ۲۰تا  ۳۰درصدی
دارد .در صورت خرید اقســاطی نیز  ۲۰تا  ۳۰درصد مبلغ کل عرصه
اخذ و مابقی طی  ۵سال از آنها دریافت میشود.

معاون وزیر کار اعالم کرد :ایجاد  ۷۸میلیون شغل جدید تا سال ٢٠٢٥
معاون وزیر کار با اشــاره به ظهور مشــاغل آینده و لزوم تدوین
آموزش  های مهارتی متناســب با آن ،از ایجاد  ۷۸میلیون شغل جدید
به واسطه بکارگیری تکنولوژی های نوین تا سه سال آینده خبر داد.
به گزارش ایســنا ،غالمحسین حسینینیا از پیش بینی دوره های
مهارتی برای تــوان یابان ،معلوالن ،زندانیان و خانواده هایشــان و
فارغ التحصیالنی که رشــته آنها مورد تقاضای بازار کار نیست خبر
داد و گفت :سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای گروه های مختلف
دوره های مهارتی درنظر گرفته است که یکی از این گروهها سربازان
وظیفه هســتند تا همراه با کارت پایان خدمت خود کارت مهارت هم
داشته باشند.
وی افزود :بخش وسیعی از فعالیت های سازمان در خصوص ارائه
مهارت  هایی است که یا افراد در زندگی برای خود کسب می کنند یا
مهارت هایی است که منجر به درآمد برای افراد می شود.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای که در یک برنامه تلویزیونی
به مناســبت هفته ملی کارآفرینی و مهارت آموزی سخن می گفت،
ادامــه داد :مراجعین ما عمدت ًا به مراکــز آموزش دولتی و خصوصی

مراجعه می کنند .در حالحاضر  ۶۴۰مرکز آموزش دولتی در سراسر
کشور داریم که  ۵۴۰۰کارگاه فعال را در بر می گیرد و افراد متقاضی
دوره های مهارت می توانند به این مراکز در ســطح استانها مراجعه
و آموزش های مهارتی را به طور رایگان در مراکز دولتی فرا بگیرند؛
امــا در عین حال مــی توانند به مراکز بخش خصوصی که شــامل
 ۱۲هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای هستند و به تازگی نیز مجوز
تاســیس  ۶۰۰۰آموزشگاه آزاد را صادر و  ۱۵۰۰آموزشگاه راه اندازی
شــده است ،مراجعه کنند و متناسب با اســتعداد خود از آموزش  ها با
پرداخت شهریه بهره مند شوند.
به گفته حسینی نیا ،افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
به طور رایگان از آموزش  های مهارتی در آموزشگاه های آزاد بهره مند
می شــوند که ســازمان برای آنها  ۵۰درصد تخفیف قائل شــده و
 ۵۰درصد دیگر را کمیته امداد تقبل کرده است.
معاون وزیر کار در ادامه با اشــاره به ظهور مشــاغل آینده و لزوم
تدوین آموزش  های مهارتی متناســب با آن ،اظهار کرد :ما با ســیر
تحول شگرفی در مقوله تکنولوژی و تاثیر آن بر زندگی انسان مواجه

هستیم که به سرعت در حال ایجاد تغییر است و شغل های بسیاری
را از بین می برد .آمار مجمع جهانی اقتصاد حاکی از آن اســت که تا
ســال  ۲۰۲۵یعنی سه ســال آینده  ۷۱میلیون شغل به دلیل تاثیری
کــه از تکنولوژی می پذیرند ،از بین خواهنــد رفت ولی مجمع آمار
دلگرمکننده دیگری هم ارائه میدهد و اعالم میکند که تا سال ۲۰۲۵
به واســطه بکارگیری تکنولوژی ها مشاغل جدیدی ایجاد می شوند
که تعدادشان  ۷۸میلیون شغل است.
وی افزود :ما در سازمان آموزش فنی و حرفهای باید افراد را آماده
کنیم و مهارت های الزم را به آنها ارائه دهیم .برخی مشــاغل مثل
راننده تراکتور در آینده دســتخوش تغییر خواهند شد .در تراکتورهای
امروزی چیزی به اســم کابین راننده وجود ندارد و کامال به صورت
خودکار و هوشمند متصل به اینترنت از طریق ماهواره توسط اپراتور
فعالیــت می کند؛ لــذا باید افراد را به مهارت هــای روز و مبتنی بر
تکنولــوژی هایی که در حال تغییرند ،مجهــز کنیم و برای مواجهه
با مشــاغل نوظهور در آینده بســیار نزدیک و چه بسا اکنون آمادگی
به وجود آوریم.
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قیمت جهانی طال دیروز جمعه ثابت بود و برای چهارمین افت ماهانه متوالی آماده شــد زیرا
افزایش ارزش دالر آمریکا و سیاســتهای پولی تهاجمــی بانکهای بزرگ مرکزی همچنان به
کاهش تقاضا برای طال ادامه میدهد.
به گزارش ایســنا ،بهای هر اونس طال تا ســاعت  ۸و  ۱۰دقیقه صبح به وقت شــرقی با ۲.۹
درصد افزایش به  ۱۷۵۹دالر و  ۷۰سنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز با  ۰.۱۷درصد افزایش
به  ۱۷۶۰دالر و  ۷۰سنت رسید.
اقتصــاد ایاالتمتحده به طور غیرمنتظرهای در ســه ماهه دوم منقبض شــد و خطرات رکود
اقتصــادی را افزایش داد که جذابیت پناهگاه امن طــا را افزایش داد و به افزایش بیش از یک
درصدی قیمت طال در روز پنجشنبه کمک کرد.
طال در مســیر بهترین هفته خود از اواســط ماه می قرار دارد و قیمت آن تاکنون  ۱.۶درصد
افزایش یافته است .با این حال ،بعید است که شمش از چهارمین کاهش ماهانه متوالی جلوگیری
کند که بدترین روند زیان آن از نوامبر  ۲۰۲۰است.
دالر علیرغم برخی نوسانات روزانه ،بیشترین نوسانات را در ماه جوالی در حوالی باالترین حد
در  ۲۰سال گذشته سپری کرده است و تقاضا برای طال با قیمت دالر را در میان دیگر دارندگان
ارز تحت فشار قرار داده است.
فدرال رزرو آمریکا روز چهارشــنبه گذشــته برای دومین جلسه متوالی ،نرخ بهره را سه چهارم
درصــد افزایش داد زیرا تالش میکند با تورم فزاینــده مبارزه کند .نرخهای باالتر و بازده اوراق،
هزینه فرصت نگهداری طالی بدون بهره را افزایش میدهد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند ،بهای هر اونس نقره با  ۰.۲درصد افزایش به  ۲۰.۰۱دالر رسید و
پالتین  ۰.۲درصد افزایش یافت و به  ۸۸۹دالر و  ۸۱سنت رسید اما هر دو با زیان ماهانه مواجه
هســتند .پاالدیوم  ۰.۴درصد افزایش یافت و به  ۲۰۸۶.۰۲دالر رســید و برای بهترین ماه خود از
ژانویه قرار دارد و تا کنون  ۷.۷درصد افزایش داشته است.

و بانــک ها به وقوع می پیوندد بنابراین باید رابطه دولت با نظام بانکی
کامال اصالح شــود در واقع بانک ها نباید نقش صندوق را برای دولت
ایفا کنند؛ متاسفانه ما شاهد اتخاذ سیاست های پولی درستی نبودهایم.
این مدرس دانشــگاه در پایان ســخنان خود ضمــن تبیین دالیل
شــوکهای اقتصادی و لــزوم مدیریت این شــوکها در اقتصاد ملی
اظهار کرد :مدیریت شــوکهای اقتصادی خیلی مهم است .تورم نه در
ایران بلکه در هیچ جای دنیا به صورت دستوری کاهش پیدا نمیکند؛
لــذا نباید از یاد برد که تورم علت اقتصاد نیســت بلکه معلول وضعیت
اقتصادی است.
نقدینگی در اقتصاد ایران لزوما محصول رشد پایه پولی
نیست
همچنین در ادامه این نشســت الناز باقرپور -پژوهشــگر و مدرس
دانشــگاه -به بررســی ماهیت تورم در اقتصاد ایران پرداخت و گفت:
اقتصاد ایران از ســال  ۶۰به این ســو چندین جهش تورمی را تجربه
کرده است .در پس این شوک های تورمی باید این سوال را به صورت
جدی پرسید که آیا تورم نتیجه افزایش عرضه پول است؟
این پژوهشگر اقتصاد ،ضمن بررســی مدل های فکری در عرصه
اقتصاد افزود :نئوکنزین ها و پســت کنزین ها دو طیف نظر را در این
زمینــه دنبال می کنند در نگاه اول تورم یک پدیده پولی اســت اما در
دیدگاه مکتب پست کنزین ها به بحث درون زایی پول توجه می کنند
و معتقدند خلق پول توسط بانک ها پدید می آید؛ بنابراین به زبان ساده
مــی توان گفت در اقتصاد ایران هــم بانک ها و هم بانک مرکزی در
افزایش پول نقش بازی می کنند.
باقرپور ادامه داد :از آنجایی که تورم از نوع فشــار هزینه در اقتصاد
ایران مورد توجه است باید پرسید چه رابطه ای بین نرخ ارز و تورم در
کشور وجود دارد؟
وی افزود :بر اساس تحلیل داده ها علیت از جهش های تورمی نرخ
ارز به سمت ایجاد تورم در کوتاه مدت حرکت می کند و در بازه زمانی
طوالنی تر تورم هم در افزایش نرخ ارز تاثیر گذار است.
این پژوهشگر ،نقدینگی در اقتصاد ایران را لزوما محصول رشد پایه
پولی ندانست و تشــریح کرد :نقدینگی از چند برابر شدن پایه پولی و
همچنیــن عملکرد بانک ها همزمان اتفاق می افتد .در واقع هم بانک
مرکزی و هم فعالیت بانک ها همزمان به سمت خلق پول حرکت می
کنند لذا بر این باور هســتم در خصوص درون زا و برون زا بودن پول
در اقتصــاد ایران بانک مرکزی قــدرت کمتری در کنترل تورم را دارد
تا بانک ها.
باقرپور خاطر نشــان کرد :تورم شتابان کســری بودجه دولت را به
ســرعت افزایش خواهــد داد و این مهم به افزایــش نقدینگی منجر
می شود بنابراین کسری بودجه ،نقدینگی و تورم خود معلول یک علت
اساسی مانند(نرخ ارز) است.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد :قرار است روند صعودی نرخ سود بین بانکی
متوقف شود و این سود به زیر  ۲۰.۵درصد برسد.
مجید عشــقی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره بر اینکه سازمان بورس بر این موضوع تاکید دارد
که ســود بین بانکی طبق مصوبه ســتاد اقتصادی دولت به میانگین  ۲۰درصد برسد ،اظهار کرد:
این درحالی اســت که از طرف دیگر بانک مرکزی هم سیاســتهایی دارد .این نرخ مخصوصا از
ابتدای ســال جاری افزایشی بود ،اما در جلسهای که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم قرار شد
روند صعودی آن متوقف شود.
وی ادامه داد :همچنین در جلســه مذکور قرار شــد سود بین بانکی روند نزولی بگیرد و به زیر
 ۲۰.۵درصد برســد .در مورد ســود بین بانکی بحث های دیگری هم وجود دارد .در واقع دغدغه
تورم مطرح است و دیدگاههای مختلفی در مورد میزان اثر افزایش نرخ سود بانکی روی نرخ تورم
وجود دارد .این دیدگاهها در بحثهای کارشناسی پیش می رود.
سود بین بانکی در هفتههای اخیر روند صعودی داشت و در اواخر ماه گذشته به  ۲۱.۳۱درصد
رســید که رشــد قابل توجهی را ثبت کرد ،زیرا این رقم ،باالترین عدد ثبت شــده از این سود از
بهمن سال  ۱۳۹۹تاکنون است .این نرخ که به عنوان یکی از انواع نرخهای بهره در بازار پول به
نرخهای سود یا بهره در سایر بازارها جهت میدهد ،در واقع قیمت ذخایر بانکهاست و زمانی که
آنها در پایان دوره مالی کوتاهمدت اعم از روزانه یا هفتگی ،دچار کسری ذخایر میشوند ،از سایر
بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض میکنند.
کارشناســان اقتصادی ،افزایش نرخ ســود بین بانکی را به این شــرط که متداوم و چشمگیر
باشــد ،عامل مهمی در کاهش تورم میدانند ،اما کارشناســان بورسی یکی از عوامل تاثیرگذار بر
شــکلگیری روند منفی در بازار ســرمایه را افزایش این نرخ میدانند و معتقدند کاهش نرخ سود
بانکی میتواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق
بازار سرمایه شود.
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معاون وزارت ورزش و جوانان در افتتاحیه جام پرچم در شیراز:

جام پرچم فرصتی مناسب برای بروز استعدادهای روستاییان و عشایر است
مدیرکل ورزش و جوانان فارس :جام پرچم مینی فوتبال روستاییان موجب پیشرفت ورزش میشود
ایرنا :معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی
وزارت ورزش و جوانــان اعالم کرد :جام پرچم
بهترین فرصت برای بروز اســتعدادهای ورزشی
روســتاییان و عشایر است تا از روند این بازی  ها
به تیم   های ملی برسند.
بــه گزارش خبرنــگار ایرنا ،ســینا کلهر روز
پنجشــنبه در حاشیه مراســم افتتاحیه مسابقات
مینــی فوتبال جام پرچم که در ســالن شــهید
آیت ا ...دستغیب شیراز برگزار شد ،گفت :استان
فــارس با ثبت نام افزون بر پنج هزار و  ۵۰۰تیم
در این جام بیشترین امار در سطح کشور را دارد.
وی اضافه کرد :پیش بینی کرده بودیم برای
این مســابقات در سطح کشور حدود  ۶هزار تیم
شــرکت کنند اما اســتان فارس به تنهایی این
تعداد تیم را راهی مسابقات کرده است.
کلهــر بــا اظهار اینکــه امیدواریــم برای
روســتاییان و عشایر استان فارس این رقابتها،
جام عدالــت و رفعت  انگیز باشــد ،افزود :از دل
همین مســابقات تیم ملی مینی فوتبال کشــور
انتخاب خواهد شــد و امیدواریم فارس در سطح
ملی هم بدرخشد.
جام پرچم مینی فوتبال روســتاییان

موجب پیشرفت ورزش میشود
ایرنا :مدیــر کل ورزش و جوانــان فارس با
اظهار اینکه جام پرچم مینی فوتبال روســتاییان
و عشــایر موجب پیشــرفت ورزش می   شــود،
گفت :طی تاریخ ایران این قشر در جامعه نقش
تاثیرگذاری داشته  اند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،حیدر صفرپور نیز در
حاشیه مراســم افتتاحیه جام پرچم که با حضور

معاون توســعه ورزش همگانی وزارت ورزش و
جوانان در سالن شهید دســتغیب شیراز برگزار
شــد ،افزود :باید به این باور برسیم که قهرمانان
ملی بسیاری از دل همین ورزش   های روستایی
و عشایری برخاسته  اند.
وی تاکیــد کــرد :جــام پرچــم یکــی از
ظرفیت   های بزرگ کشــور جهت شناســایی و
معرفی استعداد  های روستاییان و عشایر است.

فارس ،رتبه نخست در جام پرچم
صفرپور ادامه داد :خوشــحالم که استان فارس
به عنــوان یکــی از قطب   های اصلــی جمعیت
روستایی و عشایری کشــور با بیش از ۱۰۰هزار
جمعیت عشایری در قالب سه ایل بزرگ قشقایی،
خمسه و لُر توانســته در بزرگترین رویداد ورزشی
یعنــی جام پرچم با حدود پنج هــزار و  ۵۰۰تیم
روستایی و عشایری رتبه اول کشور را کسب کند.
مدیر کل ورزش و جوانــان فارس تاکید کرد:
به عنــوان یکی از فرزندان ایل بزرگ قشــقایی
که امروز توفیق خدمت به ورزش اســتان فارس
را دارم برایــن باورم ،برگــزاری این رویداد مهم
موجب پیشــرفت بیش از پیش ورزش کشــور به
خصوص استان فارس خواهد شد.
وی گفت :به نمایندگی از جامعه ورزش استان
فــارس از وزارت ورزش و جوانــان ،فدراســیون
ورزش روســتایی و بازیهای بومی   محلی بابت
برگــزاری ایــن مســابقات مهــم و همچنین از
ورزشکاران شرکت کننده تشکر می   کنم.
در حاشــیه برگزاری این بازی  ها مشــعل جام
پرچم نیز روشن شد و فارس با پنج هزار و  ۴۸۰تیم
بیشترین سهمیه در این مسابقات را دارد.

کمرنگ شدن پیشکسوتگرایی در فوتبال ایران
از میان  ۱۶تیم لیگ برتری فقط ســه تیم مسئولیت فنی خود را
به بازیکنان و به اصطالح پیشکسوتان گذشته خود واگذار کردهاند.
به گزارش ایســنا ،بیســت و دومیــن دوره لیگ برتــر ایران از
 ۲۰مرداد شــروع میشــود و  ۱۶تیم با حضور دو چهره باسابقه اما
جدید به رقابت میپردازند.
ملوان و مس کرمان که به لیگ دسته یک سقوط کرده بودند ،بعد
از چندین فصل دست و پا زدن در لیگ یک ،باالخره با اسطورههای
خود به لیگ برتر رسیدند.
بازگشــت این دو تیم با ســابقه به لیگ برتر در حالی رقم خورد
که در فصل گذشــته با مربیان مختلف از رسیدن به باالترین سطح
فوتبال ایران بازمانده بودند ،اما اســطورههای این دو باشگاه یعنی
مازیار زارع و فرزاد حســینخانی  -که در گذشــته بازوبند کاپیتانی
ملــوان و مس را هم بر بازو داشــتند  -راه را بــرای ورود به جمع
بزرگان فوتبال ایران هموار کردند.
با این عملکرد خوب ،هر دو باشــگاه ملــوان و مس برای ادامه
همــکاری با کاپیتانهای ســابق خود عالقهمند بودنــد تا این دو

به اضافه یحیی گلمحمدی که از بازیکنان و کاپیتانهای ســابق
پرســپولیس محسوب میشود ،تنها مربیانی باشند که سابقه بازی و
مربیگری برای تیمهای خود را دارند.
با رفتن فرهاد مجیدی از اســتقالل ،محرم نویدکیا از سپاهان و
عبدا ...ویســی از فوالد ،جمع مربیانی که سابقه بازی برای تیمهای
خود را هم داشتند ،کاهش یافته بود.
به طــور کلی در میان  ۱۶تیم لیگ برتــری ،هدایت  ۱۳تیم بر
عهده مربیانی است که هیچ سابقهای به عنوان بازیکن در تیمهای
تحــت هدایت خــود ندارند که این مســاله نشــاندهنده رویکرد
باشگاههای ایرانی در انتخاب مربیان است .در واقع تیمهای ایرانی
به جای سپردن تیمهای خود به بازیکنان و پیشکسوتان سابق خود،
به ســراغ نفراتی رفتهاند که با وجود نداشتن تجربه بازیگری در این
تیمها ،کارایی الزم را برایشان داشته باشند.
وضعیت نیمکت مربیگری تیمهای لیگ برتری به این
شرح است:
پرسپولیس  -یحیی گل محمدی ( ۷فصل)

پایان تلخ فاجعه ویلموتس؛ روزی  ۵.۸میلیارد تومان

فدراســیون فوتبال با حکم جدید دادگاه داوری ورزش ،روی هم رفته برای  ۳۲روز حضور
ویلموتس در ایران و کســب ضعیفترین نتایج تیم ملی ۵ ،میلیون و  ۴۰۰هزار یورو پرداخت
خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،انتظارها برای اعالم حکم پرونده مارک ویلموتس از سوی دادگاه CAS
به پایان رســید و دادگاه با شکســتن حکم  ۶.۲میلیون یورویی که فیفا در مرداد  ۱۳۹۹اعالم
کرده بود ،فدراسیون فوتبال ایران را به پرداخت  ۳میلیون و  ۳۲۵هزار یورو به عالوه  ۵درصد
سود سالیانه محکوم کرد.
کل مبلغ قرارداد ویلموتس برای  ۳سال و نیم  ۷میلیون و  ۸۷۵هزار یورو بود .مبلغ قرارداد
سالهای اول و دوم و سوم ویلموتس ساالنه  ۲میلیون و  ۲۵۰هزار یورو و برای نیمسال سوم
نیز یک میلیون و  ۱۲۵هزار یورو یعنی نصف رقم یک سال مقرر شده بود.
با توجه به اینکه پیش از این فدراسیون فوتبال  ۱.۷میلیون یورو در دوران حضور ویلموتس
در ایران به این مربی پرداخت کرده بود ،با احتســاب غرامــت فعلی ،ویلموتس برای  ۳۲روز
حضور در ایران حدود  ۵میلیون و  ۴۰۰هزار یورو به جیب خواهد زد.
با احتســاب هر یورو  ۳۴هزار و  ۴۰۰تومان به نرخ  ۶مرداد  ،۱۴۰۱دســتمزد دریافتی این
سرمربی کروات جمعا  ۱۸۵میلیارد و  ۷۶۰میلیون تومان خواهد شد!
ویلموتس برای هر روز  ۵.۸میلیارد تومان و برای هر ســاعت  ۲۴۱.۸میلیون تومان و برای
هر دقیقه  ۴میلیون تومان دستمزد دریافت کرد که در فوتبال ایران بی سابقه است!
این مبلغ هنگفت در حالی به این سرمربی پرداخت خواهد شد که او در مجموع در  ۴بازی
رســمی هدایت ایران را بر عهده داشت و دو باخت برابر بحرین و عراق متحمل شد و ایران را
در یک قدمی شکستی بزرگ و عدم راهیابی به جام جهانی قرار داد.
عــاوه بر این باید به ماجراهای شســتا هم اشــاره کرد که منجر به واگذاری ســاختمان
فدراسیون فوتبال به این شرکت ،هزینه وکالی ایرانی و البته خدشه وارد شدن به اعتبار فوتبال
ایران شد.
ویلموتس در حالی ســرمربی تیم ملی ایران شــده بود که کارلوس کیروش برای هر سال
 ۱.۴میلیون یورو دریافت میکرد و فدراســیون فوتبال وقت به ریاســت مهدی تاج مدعی بود
با مربیای توافق خواهد کرد که دســتمزدی کمتر یا برابر کیروش دریافت کند .در عوض به
سراغ مردی رفت که چندین برابر آنچه استحقاقش را داشت ،از ایران گرفت.

اعزام تیم ملی بسکتبال به ژاپن
حدادی به اردو دعوت نشد

کادر فنــی تیــم ملی بســکتبال ایران ۱۹ ،بازیکــن را برای برپایــی دور جدید تمرینات
دعوت کرد.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی بسکتبال ایران برای برگزاری اردوی خارج از کشور ،با ترکیبی
از بازیکنان تیم ملی الف و ب  ۱۹مرداد  ۱۴۰۱عازم ژاپن میشــود و با تیم ملی این کشور نیز
دو بازی تدارکاتی را برگزار خواهد کرد.
تمرینات شاگردان سعید ارمغانی پیش از اعزام به اردوی ژاپن ،از روز یکشنبه  ۹مرداد با حضور
 ۱۹بازیکن در سالن آزادی آغاز خواهد شد.
نکته قابل توجه حضور محمدرضا اســامی ســرمربی تیم ملی ب ،به عنوان مربی در کادر
فنی این تیم است.
-۱محمد جمشیدی -۲بهنام بخچالی -۳نوید رضاییفر -۴سجاد پذیرفته -۵متین آقاجانپور
-۶سینا واحدی -۷امیرحسین یازرلو -۸آرش ثابتی -۹جالل آقامیری -۱۰حسن علیاکبری
 -۱۱پیتر گریگوریان -۱۲بهشاد عربزاده -۱۳محمد رحیمی -۱۴ساالر منجی -۱۵محمدحسین
احمدی -۱۶میثم عابدی -۱۷مرتضی طاهری -۱۸محمدحســین جعفری -۱۹سورنا علیزاده
نفرات دعوت شده به تیم هستند.

مس کرمان -فرزاد حسین خانی ( ۱۲فصل)
ملوان  -مازیار زارع ( ۸فصل بازی)
استقالل  -ریکاردو ساپینتو (بدون سابقه بازی)
سپاهان  -ژوزه مورایس (بدون سابقه بازی)
گل گهر سیرجان  -امیر قلعه نویی (بدون سابقه بازی)
فوالد  -جواد نکونام (بدون سابقه بازی)
تراکتور  -قربان بردیف (بدون سابقه بازی)
مس رفسنجان  -محمد ربیعی (بدون سابقه بازی)
نفت مسجدسلیمان  -رضا مهاجری (بدون سابقه بازی)
ذوب آهن  -مهدی تارتار (بدون سابقه بازی)
نساجی مازندران  -حمید مطهری (بدون سابقه بازی)
پیکان  -مجتبی حسینی (بدون سابقه بازی)
آلومینیوم اراک  -مهدی رحمتی (بدون سابقه بازی)
هوادار  -ساکت الهامی (بدون سابقه بازی)
صنعت نفت  -رضا پرکاس (بدون سابقه بازی)

اعزام  ۸۰بانوی کاراته کا از فارس به مسابقات کشوری

ایســنا :معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) فارس گفت ۸۰ :نفر از بانوان کاراته کار
اســتان با حمایت خانههای احسان محالت شیراز ،در قالب یک تیم  ۲۰۰نفره از سراسر فارس به
مسابقات کشوری سوکیوکوشین اعزام شدند.
محمدمهــدی رنجبر در جمــع خبرنگاران گفت :خانههای احســان در قالــب طرح تحول و
توانمندســازی محالت به همت ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام   (ره) در محالت کم برخوردار
تشــکیل شده است که در همین راستا استعدادیابی ورزشی و حمایت از ورزشکاران ساکن در این
محالت جز برنامه   های ستاد اجرایی خواهد بود.
او ادامــه داد :این دوره از مســابقات  ۶و  ۷مردادماه در دو گروه آقایــان و بانوان و در  ۵رده
سنی،خردساالن ،نونهاالن ،نوجونان ،جوانان و بزرگساالن برگزار میشود.
رنجبر خاطرنشــان کرد :منتخبیــن و افراد برتر در قالب تیمهای سوکیوکوشــین راهی لیگ
ســبکهای آزاد کشــور میشوند و این مســابقات در اوزان  -۷۷، -۶۷و  +۷۷انتخابی مسابقات
ژاپن انجام میشود.

رای  CASدرباره محرومیت جودوی ایران برای
هفتمین بار به تعویق افتاد

دادگاه حکمیت ورزش باز هم صدور رای درباره محرومیت  ۴ساله جودوی ایران را به تعویق
انداخت.
به گزارش ایسنا ،دادگاه بین المللی حکمیت ورزش ( )CASبا ارسال ایمیل به فدراسیون جودو،
برای هفتمین مرتبه صدور رای درباره شکایت ایران از محرومیت  ۴ساله فدراسیون جهانی جودو
را به تعویق انداخت CAS .اعالم کرد که رای خود را در تاریخ  ۴شهریور  ۱۴۰۱اعالم می کند.
دلیل تغییر مکرر زمان اعالم رای  CASدرباره پرونده محرومیت جودوی ایران مشخص نیست
و پاسخ قانع کننده ای در این مورد منتشر نشده است.

تقابل شاگردان مهدویکیا و گلمحمدی

تیم ملی فوتبال امید روز یکشنبه در دیداری تدارکاتی به مصاف پرسپولیس میرود.
به گزارش ایســنا ،اردوی تیم ملی فوتبال ایران از روز چهارشنبه گذشته در هتل استقالل آغاز
شده است .کادر فنی و بازیکنان تیم امید ،روز چهارشنبه در محل هتل تست کرونا دادند .تمرینات
تیم امید از روز پنجشــنبه در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال آغاز شده و بازیکنان زیر نظر کادر
فنی صبح و بعدازظهر تمرین کردند.
به دلیل اینکه چند بازیکن تیم امید در اردوی باشگاههایشــان در ترکیه حضور دارند ،بازیکنان
تیم امید به صورت کامل در اردو حضور پیدا نکرده اند و روز پنجشــنبه تیم امید در نوبت صبح با
 ۱۳بازیکن تمرین کرد.
تیم امید ایران تا  ۱۲مرداد در تهران اردو خواهد داشــت و صبح روز دوازدهم مرداد به همراه
کاروان ورزشکاران ایران ،حاضر در بازیهای کشورهای اسالمی ،تهران را به مقصد قونیه ترکیه
ترک میکند.
تیــم امید در این اردو دو بازی دوســتانه انجــام خواهد داد .بازی اول تیــم امید ایران با تیم
پرســپولیس ،نایب قهرمان دوره گذشته لیگ برتر است .این بازی روز یکشنبه نهم مرداد ساعت
 ۱۸در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.
این دومین بار اســت که امسال تیم امید به مصاف پرسپولیس میرود .در بازی دوستانهای که
دو تیم در فروردین ماه داشتند ،تیم امید  ۳بر یک پرسپولیس را شکست داده بود.
بازی دوســتانه دوم تیم امید ،روز دوشنبه دهم مرداد با تیم پیکان خواهد بود که این بازی هم
ساعت  ۱۸در زمین شماره دو مرکز تیمهای ملی برگزار میشود.
تیم امید ایران در مرحله گروهی مســابقات فوتبال بازیهای همبســتگی کشورهای اسالمی
با تیمهای مراکش ،جمهوری آذربایجان و عربســتان همگروه اســت کــه به ترتیب در روزهای
 ۱۷مــرداد بــا جمهوری آذربایجــان ۱۹ ،مرداد بــا مراکــش و  ۲۱مرداد با عربســتان روبرو
خواهد شد.

کامرانیفر:

نگران پرداخت پول ویلموتس از محل مطالباتمان در فیفا هستیم
دبیر کل فدراسیون فوتبال میگوید قرار است تاییدیههای مربوط
به مجوز  VARبه این فدراســیون ابالغ شود تا بقیه امور مربوط به
این سیستم پیش برود.
به گزارش ایسنا ،حســن کامرانیفر ،دبیر کل فدراسیون فوتبال،
ظهر جمعه در حاشــیه سمینار دانشافزایی داوران و کمک داوران در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :تعدادی از داوران برتر کشور دعوت شدند
تــا کالس خود را کنار مدرس اســپانیایی پیش ببرند تا خود را برای
لیگ برتر آماده کنند.
او درباره نیمکتهای شــلوغ مسابقات گفت :با این مساله برخورد
خواهد شــد .باید یک مدل جدید و یک رفتار درســتی برای قضاوت
داوران صورت بگیرد.
کامرانیفر درباره سیستم  VARگفت :همه کارها انجام شده و ما
منتظر مجوز هســتیم و به محض این که تاییدیه به دست فدراسیون
فوتبال برســد ،ما امکانات الزم را برای حضور این سیســتم فراهم
خواهیم کرد .امیدوارم هر چه سریعتر این سیستم به فوتبال ما بیاید.
دبیرکل فدراســیون فوتبال درباره حضور نیافتــن داوران ایرانی
در تورنمنتهــای بینالمللی گفت :ســال گذشــته هــم داوران ما
مجوز نداشــتند و فقط در لیگ قهرمانان آســیا حضور داشتند .نامه
رســمیای(درباره محرومیت داوران ایرانی در بازیهای بینالمللی)
به دســت ما نرسیده است .ما آموزش داوران برای دریافت الیسنس
 VARرا خیلی وقت است که شروع کردیم و به محض این که مجوز
الزم را دریافت کنیم ،کارهای خود را پیش میبریم.
او درباره پرونده مارک ویلموتس گفت :پس از این که رای پرونده
این مربی آمده است ،در روزهای آینده از اعضای هیات رییسه تقاضا
کردیــم تا در مورد رای این مربی تصمیمگیری کنند .درباره جزییات
قرارداد نمیخواهم صحبت کنم ،اما در قرارداد مشخص شده است که
ما در چه زمانی باید مطالبات را پرداخت کنیم .چیزی که نگرانکننده
اســت ،این است که برای پول ولیموتس از محل مطالبات ما در فیفا
پول کاسته میشــود و این موضوعی است که برای ما جای نگرانی
دارد و میخواهیم در این رابطه مذاکرات الزم را انجام دهیم.
کامرانیفــر درباره  ۲میلیون یورویی کــه در زراعت بانک ترکیه
وجود دارد ،خاطرنشان کرد :اینها مسائل حقوقی است و اجازه بدهید
دوستان حقوقی ما جواب بدهند.
دبیرکل فدراســیون فوتبال در واکنش به پیگیری نشــدن بحث
مجــوز حرفهای و امکان تعلیق فوتبال ایــران گفت :ما  ۵روز پیش،
تیم جدید مجوز حرفهای را اعالم کردیم .با توجه به این مســاله که
یک فصل ،لیگ قهرمانان آسیا به تعویق افتاده است و ما زمان الزم
را داریم ،بحثهای مربوط به کارهای مجوز حرفهای را پیش بردیم.
من این را شــفاف بگویم .بحث مجوز حرفهای تا هفته قبل برعهده
ســازمان لیگ فوتبال بود و ما تصمیــم گرفتیم تا مجوز حرفهای به
فدراســیون فوتبال انتقال پیدا کند .تمام کارهای مجوز حرفهای در
حال پیش رفتن است.
او درباره ســفر دراگان اســکوچیچ به ترکیه گفت :هر سفری که
ســرمربی تیم ملی میخواهد ،با موافقت فدراســیون انجام میشود.

او پس از این ســفر به کشور خود برمیگردد .دیدن بازیکنان لژیونر،
جزو برنامههای اســکوچیچ بوده اســت و ایشــان در فیفا دی ،تمام
بازیکنان مد نظر خود را مورد بررسی قرار خواهد داد.
کامرانیفر درباره رد صالحیت برخی کاندیدای فدراسیون فوتبال
گفــت :تا این لحظه ،هیچ کــدام از عزیزانی که ثبتنام کردند ،رد یا
تایید نشــدهاند .کمیته بدوی انتخابات به صورت شکلی این نامزدها
را بررســی کرده اســت و برخی عزیزان در پروندهشــان مدارکی را
نداشــتهاند .ما نامه رســمی زدیم که مدارکشــان را کامل کنند و
 ۲روز فرصت دارند که اعتراض خود را به اســتیناف بدهند .چه بسا
استیناف بررســی مجدد کند و نظر دیگری داشته باشد .پس از رای
استیناف ،فهرست نهایی ۲۱ ،روز قبل از مجمع اعالم میشود .کمیته
استیناف بررسی میکند .کمیته بدوی هم برای  ۵امضا و امور مربوطه
کارهای الزم را انجام میدهد .کمیته بدوی و کمیته اســتیناف کامال
مستقل از هم هســتند و توسط مجمع انتخاب شدهاند .این کمیتهها
هر تصمیمی بگیرند ،برای فدراسیون قابل اجراست.
دبیر کل فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که مریم آزمون
مصوبه از هیات رییســه برای فعالیــت در تیم ملی دریافت کردهاند؟
گفت :ایشــان مصوبه دارند .در جلســهای که  ۸عضو هیات رییسه
حضور داشتند ،انتخاب سرمربی تمامی ردههای پایه و تیم ملی بانوان
به سرپرست فدراسیون فوتبال ســپرده شد .این مساله را همه امضا
کردهاند .حضور خانم آزمون و همه سرمربیهای ردههای پایه قانونی
است و مصوبه هیات رییسه را دارند .این دستور جلسه چون محرمانه
اســت ،نمیتوانم آن را ارائه دهم .تا زمانی که هیات رییســه تکمیل
شود ،این فرایند قانونی است.
او دربــاره تیم المپیک ایران و درباره این که برخی از اعضای تیم
ملی امید حق حضور در ترکیه را برای مســابقات کشورهای اسالمی
نداشتهاند ،اظهار کرد :ما در کمیته المپیک جلسات زیادی داشتیم .در
این مسابقات مشخص شده اســت که هر تیمی با چه تعداد بازیکن
ی کشورهای اسالمی مثل
و همراه میتواند به این کشــور برود .باز 
المپیک کمپی دارد و ما خواســتیم تا افراد اضافه حضور پیدا نکند و
یک سری مقررات است که از اختیارات ما خارج است.

کامرانیفر درباره این که گفته میشــود برخی اعضا میتوانند در
بیرون از کمپ مســابقات کشورهای اســامی حضور داشته باشند،
گفت :کمیته پزشــکی با وجــود بحث کرونا ،در حال بررســی این
مســاله اســت و کمیته فنی و کمیته جوانان ما در حال بررسی این
مساله است.
دبیر کل فدراســیون فوتبال درباره شــکایت دستیار سابق مهدی
مهدویکیــا در تیم ملی امید گفت :نحوه پرداخــت مالی به مربیان
خارجی با توجه به این که ما مراودات مالی نداریم ،برای ما ســخت
اســت و ما باید به صورت نقدی پول بدهیم .ایشــان موقعی که در
ایران بودند ،بخشــی از حقوق خود را دریافت کردنــد ،اما زود وارد
پروســه شکایت شدند .هر زمان که ایران میآمدند ،میتوانستند پول
خــود را بگیرند .در قرارداد قید شــده بود که پولها به صورت نقدی
پرداخت میشود.
او در پایان درباره درگیری ســرمربیان هوادار و نساجی در اردوی
ترکیه گفت :اینقدر کارهای ما زیاد اســت که نمیتوانیم در همه امور
به جزییات آن وارد شویم.

اعالم فهرست  ۲۲نفره تیم ملی والیبال در قهرمانی جهان
فهرست اولیه و بیستودو نفره تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی مردان جهان  ۲۰۲۲اعالم شد.
به گزارش ایســنا ،مســابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال  ۲۰۲۲با حضور  ۲۴تیم از چهارم تا بیستم شهریور ماه سال جاری به میزبانی دو
کشور لهستان و اسلوونی برگزار خواهد شد.
فدراسیون والیبال بر اساس اعالم بهروز عطایی اسامی اولیه و  ۲۲نفره تیم ملی والیبال ایران برای حضور در این رقابتها را به فدراسیون جهانی
اعالم کرد.
میالد عبادیپور ،امیرحســین اسفندیار ،مرتضی شریفی ،میثم صالحی ،احســان دانشدوست ،جواد معنوینژاد ،شهروز همایونفرمنش ،سیدمحمد
موســوی ،علیاصغر مجرد ،امیرحسین توخته ،مهدی جلوه ،رضا عابدینی ،امین اسماعیلنژاد ،صابر کاظمی ،پوریا یلی ،جواد کریمی ،محمدطاهر وادی،
علی رمضانی ،فاضل پژومان ،محمدرضا حضرتپور ،محمدرضا موذن و ابوالفضل قلیپور بازیکنان معرفی شــده در فهرست اولیه تیم ملی والیبال ایران
هستند.
بر این اســاس ،اکبر محمدی (سرپرســت) ،بهروز عطایی (ســرمربی) ،علیرضا طلوعکیان ،عظیم جزیده و احمد الهوتی (مربیان) ،یاناس (مربی
بدنســاز) ،علی فرهادی (پزشک) ،رضا قلیپور (تراپیست) ،حسین خوریانی و امین علیاکبری (آنالیزور) و محمدمهدی افشاری به عنوان ماساژور کادر
فنی معرفی شده تیم ملی والیبال ایران هستند.
تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی مردان جهان در کشور اسلوونی به مصاف حریفان خود ،آرژانتین ،مصر و هلند خواهد رفت.

روزنامه سیاسی  -اقتصاد     ی  -اجتماعی  -فرهنگی و ورزشی صبح ایران

گاه راز

هر که او آگاهتر  ،جانش فزون

اذان صبح

04 :   50

طلوع آفتاب

06   :    18

اذان ظهر

13 : 06

اذان مغرب

20:    12

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :محمد عسلی
زیر نظر شورای سردبیری

رتبه43:

ISSN: 1557 - 2008

انگارنهراگنا

Ahmad Reza Sohrabi

برجام ؟

مرگ یک هنرمند در سکوت خبری

احمد مســعودی کــه از او به
عنوان پیشــگام طراحی استاندارد
در سردر سینماها یاد میشود هفتم
مردادمــاه به آرامــگاه ابدی خود
بدرقه شد.
به گزارش ایسنا ،احمد مسعودی
یکی از هنرمندان قدیمی است که
سابقهای طوالنی در طراحی پوسترهای سینمایی داشته و چند
روز قبل در سکوت خبری براثر کرونا از دنیا رفته است.
رسول توکلی  -بازیگر  -که دوستی  ۴۰سالهای با مسعودی
داشــته در گفتوگویی با ایســنا بیان کرد :آقای مسعودی چند
شب قبل در بیمارســتان و در سن  ۸۳سالگی به دلیل آنکه به
کرونا مبتال شــده بود و بیماری زمینهای هم داشت ،درگذشت
و دیروز جمعه هفتم مردادماه در قطعه هنرمندان (در جوار مزار
باقر صحرارودی -بازیگر  )-به خاک سپرده شد.
او درباره اینکه از این هنرمند با کارنامه پرباری که در عرصه
کاری خود داشته ،خبری نبوده و حتی از درگذشتش نیز خبری
منتشــر نشده است ،گفت :متاسفانه ایشــان خیلی مظلومانه از
میان ما رفت و من که  ۴۱ســال با ایشان زندگی کردم خوب
میدانم که در چه زمینههایی فعال بود .آقای مســعودی برای
ســردرهای سینما که در گذشته به شــکل خاصی بود و برای
جذب مشتری از شیوههای غیر استاندارد و غیراخالقی استفاده
میشد ،طراحیهای جدیدی به کار برد و میتوان او را بنیانگذار
سردرهای سینما با پوسترهای طراحی شدهاش دانست ،چرا که
به جای مونتاژ تصاویر از نقاشی استفاده میکرد.
توکلی با اشــاره به اینکه احمد مســعودی نقاشی با گواش
را نیز بــه راه انداخت و تصاویری از چهرههای سیاســی مثل
چهره آیتا ...خامنهای و مصطفی چمران کشیده بود ،ادامه داد:
بســیاری از هنرمندان مطرح این حــوزه مثل محمود زرینقلم
از شاگردان احمد مســعودی بوده و با برخی مدیران سینمایی
که صحبت میکردم یادآور شــدم پیامهای تسلیتی که مقامات
کشوری برای درگذشت آقای (حبیب) صادقی صادر کردهاند در
حالی بوده که خود آقای صادقی از شاگردان آقای مسعودی بود.
وی ادامه داد :فعالیتهای مسعودی فقط در این زمینه نبوده
و او طراحی اولین اسکله ایرانی را که بنده در جزیره قشم رئیس
اجرایی آن بودم ،برعهده داشــت .این طراحی (اسکلهسازی) و
اختراع آن در  ۴۴کشــور صنعتی دنیــا از جمله آمریکا به ثبت
رســیده است تا دلیل بر آمیختگی هنر و صنعت در کار او باشد.
با این حال در شــرایطی که از احمد مسعودی به عنوان استاد
تبلیغات یاد میشــود خودش خیلی مظلومانه رفت و ما را تنها
گذاشت.
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مجمع عمومی خانه ســینما در حالی طی
هفته گذشــته لغو شــد که در انتظــار تایید
نامزدهای معرفی شــده اش از ســوی وزارت
ارشاد است.
به گزارش ایســنا ،برگــزاری مجمع خانه
ســینما و انتخابــات هیأت مدیــره آن طبق
برنامهریزیهــا بایــد دوم مردادمــاه انجام
میشــد .این انتخابات که همیشــه در جای
خود حساسیتهای زیادی دارد در مقطع فعلی
بیش از پیش مهم شــمرده میشد بویژه آنکه
بعــد از انتقادهای متعدد بــه عملکرد هیأت
مدیره فعلی ،صنوف سینمایی تصمیم گرفتند
چهرههای مطرح و اسم و رسمداری را که اکثراً
مقبول اهالی سینما هستند راهی هیأتمدیره
کنند تا شاید در شرایط حساس کنونی بتوانند
رویکرد بهتری را در پیش بگیرند.
اما از آنجا کــه انتخابات هیأت مدیره خانه
سینما به عنوان بزرگترین نهاد صنفی  -هنری
معمــو ًال بیحاشــیه نبــوده ،این بــار هم از
چند روز مانده به برگزاری مجمع و انتخابات،
اعتراضهایــی از ســوی جامعــه صنفــی
تهیهکننــدگان درباره نحــوه انتخاب نماینده
اتحادیه تهیه کننــدگان (منوچهر محمدی) و
تایید نکردن صالحیت او علنی شــد تا به این
ترتیب بار دیگر اختــاف میان تهیهکنندگان
ســینما که در قالــب چهار تشــکل فعالیت
میکنند ،نمایان شود.
ایــن اعتراضها تــا چند ســاعت قبل از
برگزاری انتخابات ادامه داشت؛ انتخاباتی که
دو ســاعت مانده به برگزاری لغو و به زمانی
دیگر موکول شد!
اگرچه تهیه کنندگان معترض ،لغو انتخابات

چالشهای جدید سینما در راه است؟!

را نتیجهی پیگیری و اعتراض خود دانســتند،
اما اظهارات محمدعلی نجفی  -رئیس هیأت
مدیره خانه ســینما  -و نیز پیگیریهای ایسنا
براین داللــت دارد که دســتور لغو مجمع و
انتخابات هیأت مدیره از سوی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی اتفاق افتاده ،آن هم با استناد
به بنــدی از یــک قانون که تاکیــد میکند
برگزاری چنین انتخاباتی در مجموعهی تحت
نظارت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی باید
با معرفــی و تایید افرادی که قصد نامزدی در
انتخابات را دارند ،همراه باشد.
البتــه برخی مطلعین امر میگویند که این
قانون ،جدید نیست و پیشتر هم وجود داشته
منتها همانطور کــه نجفی هم در گفتوگوی
خود با ایســنا اشــاره کرد ،به نظر میرسد در

دورههــای قبل ارتباط میــان مدیران وزارت
ارشاد و سازمان سینمایی با خانه سینما بیشتر
بــر پایه همراهی و اعتماد بوده و تنها بر نحوه
برگزاری انتخابات نظارت میکردند ،اما با تغییر
دولت ،مدیران دولتــی تاکید دارند نمایندگان
صنوف که برای شــرکت در انتخابات کاندیدا
می شوند ،ابتدا تایید صالحیت شوند.
این اتفاق ســبب شد که با وجود همراهی
هیأت مدیره فعلی خانه سینما برای به تعویق
انداختن انتخابات ،این پرسش مطرح باشد که
اگر درخواســت وزارت ارشــاد قانونی و برای
بررســی صالحیت نامزدها اســت؛ چرا زودتر
اقدام نکرده و تنها دو ساعت مانده به برگزاری
انتخابات دستور به لغو داده شد؟! به   خصوص
آنکه گفته میشــود رییس سازمان سینمایی

اعتراض یک استاد علوم انسانی به الزام انتشار مقاله در دانشگاه
یک زبانشناس و استاد دانشگاه تهران با اعتقاد به
بروز فاجعهای از طریق قانون ارتقاء اساتید دانشگاه ،از
آسیبهای آن به ســلب اعتماد فرهیختگان نسبت به
مجلههای علمی و پژوهشــی میگوید و معتقد است:
این برای حیثیت آکادمیک کشــور کــه اصرار دارد در
تولید علم شکوفا باشد ،اصال خوب نیست.
بهروز محمودی بختیاری -زبانشــناس و دانشیار
پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران در گفتوگو با
ایســنا ،درخصوص سطح کیفی پایاننامهها ،رسالهها و
پژوهشهای دانشگاهی حوزۀ زبان و ادبیات فارسی در
ســالهای اخیر و آسیبشناسی کاهش کیفیت آنها و
برخی اشتباهات که اخیرا در فضای مجازی نیز منعکس
شــدند ،اظهار کرد :فتنهای که اکنون بــه راه افتاده و
این همه مصیبت ایجاد کرده ،فقط ریشــه در یک چیز
دارد و آن قانون بســیار شــگفتآور ،عجیبوغریب و
نادرســت ارتقاء اساتید در دانشــگاهها است که استاد
دانشــگاه را موظف میکند هر ســال تعدادی مقاله به
نام خودش منتشــر کند و این باعث شــده استادان به
دانشــجوهای دکتریشان فشار بیاورند یا مقالههایی را
کــه ارزش علمی ندارند ،فقط برای پرکردن امتیازهای
خودشان بهسرعت برسانند و مجالت را هم تحت فشار
قرار دهند.
او افزود :البته مجالت علمی و پژوهشی باید امکانات
کافی از جمله ویرایشگر زبان انگلیسی داشته باشند تا
وقتی مقالهای را برای چاپ دریافت میکنند ،همانطور
که آن را از منظر زبان فارسی بررسی میکنند ،از لحاظ
زبان انگلیسی هم بررسی کنند .چون ممکن است یک
فارغالتحصیل زبان و ادبیات فارسی که احتماال مهارت
زبان انگلیســی خیلی خوبی هم ندارد ،چه بسا متن را
به گوگلترنســلیت داده باشد و ترجمۀ آن را در چکیده
گذاشته باشد و کسی هم آن را بررسی نکرده باشد و در
نهایت موجب آبروریزی شود.
محمــودی بختیاری در عین حال معتقد اســت که
عطش تولید مقاله در رشتههای علوم انسانی و هنر باید
کاهش پیدا کند و گفت :مجالت علمی و پژوهشی نیز
باید بهازای مبالغی که از افراد میگیرند ،خدمات بدهند؛
مثل ویرایش کردن ،بررســی کردن متن انگلیسی و...
 .بنابراین من شــتابزدگی و بیدقتی را نتیجۀ قوانینی

میدانم که اســتاد را برای امتیاز آوردن تحت فشــار
میگذارد و دانشــجو را هم برای فارغالتحصیل شدن
تحت فشار قرار میدهد.
این مدرس دانشــگاه سپس در پاســخ به پرسشی
دربــارۀ گرایــش افــراد بــه شــرکت در دورههای
آموزشمحور دانشــگاهها در ســالهای اخیر و بهتبع
آن کاهــش تولید مقالههای پژوهشــی ،بیــان کرد:
ماجرا اینجاســت که افراد خودشــان هم میدانند اگر
بخواهند وارد دورۀ دکتری شــوند ،بــا گذراندن دورۀ
کارشناسی ارشد آموزشمحور شــانس زیادی ندارند.

عرف نانوشتهای در دانشگاهها وجود دارد که اگر کسی
بخواهد به دورۀ دکتری وارد شــود و پایاننامه نداشته
باشد ،از ورود او جلوگیری میشود .شخصا اگر داوطلبی
با من مصاحبه داشته باشــد و پایاننامه نداشته باشد،
مــن او را نمیپذیرم .به چه اعتمــادی میتوانیم یک
نفر را وارد دورۀ دکتری کنیم وقتی حتی حاضر نشــده
پایاننامه فوق لیســانس بنویسد .آیا او قادر خواهد بود
رساله دکتری بنویسد؟ بنده بسیار تردید دارم .اتفاق ًا این
رشتههای آموزشمحور فقط به درد عزیزانی میخورد
که نمیخواهند دکتری بگیرند.
او در عین حال اظهار کرد :اما کســی که میخواهد
دکتری بگیرد؛ یعنــی میخواهد وارد یک مقطع کام ً
ال

پژوهشی شود و پایاننامهای بسیار چالشی بنویسد .پس
باید پژوهش را یاد گرفته باشد و یکی از ابزارهای اثبات
توانایی پژوهشــگری او ،پایاننامه کارشناسی ارشد او
اســت .ولی ماجرا اینجاســت ،وقتی سیستم میگوید
برای فارغالتحصیل شــدن باید مقاله داشــته باشید ،و
اســتاد هم میداند دانشــجوی او باید مقاله بنویسد تا
امتیاز آن پایاننامه را بگیرد ،در این صورت اســت که
هم استاد تحت فشار است و هم دانشجو.
بهروز محمودی بختیاری با نقد سیستم آموزشی نیز
گفت :مشــکل اصلی ما این است که متاسفانه سیستم
آموزش عالی ما بهشدت تکنوکرات است؛ یعنی کسانی
که برای تمامی رشــتهها تصمیــم میگیرند عمدتا یا
شــیمیدانند یا فیزیکدان یا مهندس و درک دقیقی از
مقالهنویسی در رشتههای علوم انسانی و هنر ندارند .در
رشــتهای مثل شیمی ،دانشجوی لیسانس هم میتواند
مقالۀ  ISIبنویســد اما در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی
بهراحتــی نمیتوان ژورنــال  ISI، Q1پیدا کرد .این
اقدامی که عزیزان انجام دادند و با متر خودشــان همۀ
دانشــمندان کشــور را ارزیابی میکنند ،ما را به چنین
وضعی انداخته است.
او همچنیــن گفت که جســتهوگریخته از اســتادان
گروه زبان و ادبیات فارســی درباره اشتباهات مقالههای
پژوهشی دانشــگاهی این حوزه شــنیده است و دربارۀ
رشــتۀ هنرهای نمایشی نیز بیان کرد :در حوزۀ هنرهای
نمایشی کار سختتر اســت ،چون بخشی از کاری که
دانشــجو باید انجام دهد ،کار عملی اســت و دانشجو
شانس زیادی برای اینجور تقلبها ندارد و من تا کنون
ندیدهام و امیدوارم بعد از این هم نبینم.
محمودی بختیاری در پایــان درخصوص مهمترین
آسیب کاهش ســطح کیفی مقالههای دانشگاهی حوزۀ
زبان و ادبیات فارسی گفت :بزرگترین آسیبی که تقلب
علمی میزند ،سلب اعتماد فرهیختگان از مجالت علمی
و پژوهشی است .افراد به این نتیجه میرسند که ظاهرا
پایاننامه آنجور که بایدوشاید اصالح و مطالعه نشده و
مقاله آنجور که باید داوری نشده است .بنابراین آرامآرام
باورهای خودشــان را از ژورنالهای علمی کشور سلب
میکنند و این برای حیثیت آکادمیک کشــور که اصرار
دارد در تولید علم شکوفا باشد ،اصال خوب نیست.

«تنها» نماینده سینمای ایران در بخش روزهای ونیز
فیلم «تنها» به کارگردانی جعفر نجفی در بخش خارج
از مســابقه نوزدهمین دوره بخش مستقل «روزهای ونیز»
به نمایش گذاشته میشود.
به گزارش ایســنا ،فهرســت فیلمهای حاضر در بخش
مســتقل «روزهای ونیز» جشــنواره فیلم ونیز اعالم شد و
فیلم «تنها» بــه کارگردانی جعفر نجفی در بخش خارج از
مسابقه در کنار  5فیلم دیگر به روی پرده خواهد رفت.
جعفــر نجفی با مســتندهای «آشــو» و «چهرهپرداز»
تاکنون موفق به کسب چندین جایزه از جشنوارههای معتبر
بینالمللی شده است.

بخش مســتقل «روزهــای ونیز» از ســال  2004و با
الگوبــرداری از بخــش «دو هفته کارگردانان» جشــنواره
کن ،از ســوی انجمن کارگردانان سینمای ایتالیا به صورت
همزمان با جشنواره ونیز برگزار میشود.
فهرســت فیلمهای حاضــر در نوزدهمین دوره
بخش مستقل هفته منتقدان ونیز از این قرار است:
بخش مسابقه اصلی (رقابتی)
بنتو ،سالواتوره مرئو (ایتالیا)
«شکستهای معمولی» ،کریستینا گروسان (جمهوری
چک ،مجارستان ،ایتالیا ،اسلواکی)

«جین آبی» ،جورجیا اوکلی (بریتانیا)
«کثیف ،دشوار ،خطرناک» ویسام شرف (فرانسه ،ایتالیا،
لبنان)  -فیلم افتتاحیه
«آخرین ملکه» ،آدیال بندیمراد ،دیمین اونوری (الجزایر،
فرانسه ،عربستان سعودی ،قطر ،تایوان)
«لعنتیها گریه نکنید» ،فیضل بولیفا (فرانســه ،بلژیک،
مراکش)
«گرگ و سگ» ،کلودیا وارجائو (پرتغال ،فرانسه)
«پدرو پیو» ،آبل فرارا (ایتالیا ،آلمان .بریتانیا)
«تمرد» ،هوانگ جی ،اوتسوکا ریوجی (ژاپن)

«دوشیزه» ،گراهام فوی (کانادا ،آمریکا)
بخش خارج از مسابقه
«راه المپیا» ،کورادو سرون (ایتالیا)
«تنها» جعفر نجفی (ایران)
«ما اینجا هستیم تا امتحان کنیم» ،گرتا دی الزاریس،
جاکوپو کوادری (ایتالیا)
«کازا سوزانا» ،سباستین لیفشیتز (ایتالیا)
«پیشروی به سوی ُرم» ،مارک کازنز (ایتالیا)
«شــنونده» ،اســتیو بوشــمی (ایــاالت متحــده) -
فیلم اختتامیه

که در روزهای گذشته در عراق حضور داشت
پیش از سفر خود ،نمایندهی سازمان سینمایی
را بــرای حضور در انتخابات خانه ســینما به
عنوان ناظر معرفی کرده بود.
در پی این اتفاق سیدمحســن هاشمی در
بخشی از یادداشــتی انتقادی ،اقدام سازمان
ســینمایی را «در تعیین صالحیت نامزدهای
هیــات مدیره اقدامی غیر قانونــی و خارج از
صالحیتهای آن دانست».
او تاکیــد دارد که «هیچگاه در اساســنامه
خانه ســینما ضرورت تایید نمایندگان اصناف
از سوی مراجع وزارتخانه ارشاد ثبت و مصوب
نشده اســت و صرفا نمایندگان اصناف نباید
دارای محکومیت کیفری موثر قانونی و حکم
اجرا نشــده آرای قطعی مراجــع داوری خانه
سینما ،باشند».
وی اقدام به لغــو انتخابات را به این دلیل
دانسته که «مسندنشینان سازمان سینمایی بیم
آن دارند کــه از دریچه انتخابات هیات مدیره
پیش رو مدیرانی صنفــی و مطالبهگر بیرون
بیاید».
با این وجود برخی اظهارات نشان میدهد
که اگرچه در دورههای گذشته چنین مسئلهای
در مسیر برگزاری انتخابات هیأت مدیره خانه
سینما وجود نداشت و همراهی این نهاد صنفی
در ایــن دوره برمبنای قانون بوده ،اماحاال که
کار به تایید صالحیت از ســوی وزارت ارشاد
رســیده اگر مدیران این وزارتخانه صالحیت
نامزدها را که چهرههایی با ســابقه در سینما
هســتند تایید نکند ،آیا باید در انتظار شــروع
یک دوره چالشبرانگیــز جدید میان دولت و
خانه سینما باشیم؟

مسوول واحد آفرینش   های ادبی حوزه هنری
فارس خبر داد

برگزاری کارگاه رمان در شیراز

مســوول مرکــز آفرینش   های ادبی حوزه هنــری فارس از
اعالم فراخــوان طرح   های دوره ســوم کارگاه رمان خبر داد و
از نویســندگان جوان اســتان برای شــرکت در این فراخوان
دعوت کرد.
به گزارش روابط عمومی   حوزه هنری انقالب اسالمی   استان
فارس   ،هاشم کرونی ضمن اعالم این مطلب اظهار داشت :دفتر
ادبیات داســتانی مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری فراخوان
طرح   های دوره ســوم کارگاه رمان را با موضوع نقش و جایگاه
خانواده ایرانی از گذشته تا کنون اعالم کرده است.
وی افزود :نویسندگان استان فارس می   توانند حداکثر تا ۱۰
مرداد ماه نســبت به ارسال طرح   های  ۵۰۰کلمه ای خویش به
شماره واتساپ  ( ۰۹۱۷۴۰۵۸۸۷۳فقط به صورت پیام ) ارسال
کنند البته طرح   های ارسالی بایستی متناسب با مخاطب نوجوان
یا بزرگسال باشد.
کارشــناس آفرینش   هــای ادبــی حــوزه هنــری انقالب
اسالمی   استان فارس ادامه داد :نویسندگان طرح   های تایید شده
در دوره شــش ماهه مجازی و حضوری زیر نظر یکی از اساتید
مجرب نســبت به نگارش رمــان در  ۲۰۰صفحه اقدام خواهند
کرد و پس از پایان دوره با نویســندگان رمان   های برتر قرارداد
منعقد و آثار برگزیدگان از ســوی انتشارات «سوره مهر» منتشر
خواهد شد.
کرونی در تشــریح مضامین اصلی این فراخوان گفت :این
مضامین عبارتند از اخالق ،گذشــت ،تربیت فرزندان ،عشــق،
ازدواج ،مهربانــی ،مودت و مهربانــی در میان اعضای خانواده،
مادران سرپرست خانواده ،فرزندآوری ،از خودگذشتگی ،سنت   ها
و آیین   های نکوداشت مقام پدر ،مادر ،خواهر و برادر.
وی در پایان اظهار داشــت :امید اســت نویسندگان جوان
فــارس از این فرصت برای رشــد و ارتقای ســطح توانمندی
خویش و شــروع روال حرفه  ای نشر در یک فرایند حرفه  ای و
توسط ناشر درجه یک اقدام کنند.

کسب سیمرغ بلورین جشنواره ملی
قصه گویی توسط دختر جهرمی   

آیســا پارپایی دختر قصهگوی
جهرمی ،ســیمرغ بلورین جشنواره
ملــی ســیمرغ ســخن در بخش
قصهگویــی در رده کودک را از آن
خود کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از
جهرم ،جشنواره ملی سیمرغ سخن
در دو بخش مجریگری و قصهگویی در ردههای خردسال و کودک
و نوجوان در بهمن ماه  ۱۴۰۰به صورت مجازی برگزار گردید.
در این جشــنواره که  ۴۰۰نفر از سراسر کشور شرکت کردند،
 ۱۵۰نفر به مرحله کشوری راه یافتند؛ این مرحله در شهر قزوین
برگزار شد و آقایان علی فروتن ،مهدی آقابیگی و دیگر داوران
برجســتهی کشوری این مســابقه و اجراها را داوری و قضاوت
کردند.
از بین  ۱۵۰نفر شــرکتکننده در مرحله نهایی از شهرهای
مختلف کشور« ،آیســا پارپایی» از شهرستان جهرم در بخش
قصهگویــی و در رده کــودک ،ســیمرغ بلورین جشــنواره را
کسب نمود.

