شیفته ی حقیقت
یا مرعوب قدرت
اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

سه شنبه  11مرداد  4 -1401محرم  -1444سال بیست و   هفتم د   وره جدید       -شماره  10000 - 7540تومان

آمریکا تحریمهایی را علیه
کشتیرانی ایران اعمال کرد
وزارت خزان ـهداری آمریــکا در بیانی ـهای از اعمــال تحریمهایــی علیــه
 6نهاد کشتیرانی و یک نفتکش در ارتباط با ایران خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،وزارت خزان ـهداری آمریــکا روز دوشــنبه بــا صــدور
بیانیــهای از اعمــال تحریــم علیــه شــش نهــاد کشــتیرانی واقــع در
چیــن ،ســنگاپور و امــارات بــه بهانــه ارتبــاط بــا "شــرکت تجــارت
صنعــت پتروشــیمی خلیج فــارس" خبــر داد.
ایــن وزارتخانــه همچنیــن نفتکــش "گلوری هاروســت" بــا پرچــم
پانامــا را بــه اتهــام ارتبــاط بــا شــرکت "گلــدن واریــر" در لیســت
تحریمهــا قــرار داده اســت.

تاالر اطالع رسانی اسناد و
کتابخانه ملی جنوب کشور
در شیراز راهاندازی شد

شیراز میزبان رقابتهای
والیبال نوجوانان منطقه ۳
کشور
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معاون هالل احمر فارس:

 ۲۲هزار و  ۳۴۷نفر در سیل فارس حادثه دیده اند
• دستور تخلیه دو روستا در داراب و نی ریز صادر شد
• دهقانپور رئیس جهاد کشاورزی فارس :مونسون  ۲۸۰۰میلیارد تومان به کشاورزی فارس آسیب زد

ایمانیه استاندار فارس:

قفل پروژه تاالر مرکزی شیراز
گشوده شد
اهدای کبد و کلیههای دختر
 ۱۳ساله دارابی زندگیبخش شد

رییس جمهور خبر داد

آغاز طرح تولید  ۳۵هزار
مگاوات برق

پیشنهاد افزایش  ۴۰درصدی نرخ
سرویس مدارس در شیراز
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کنعانی:

عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند

گلباران قبور مطهر شهدا توسط خبرنگاران شیرازی

ایمانیه استاندار فارس :

زمین مورد نیاز جهت طرح ملی مسکن فارس
در حال نهایی شدن است
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس گفـت :بـرای ایجـاد مسـکن ملـی
در چهـار شـهر شـیراز ،مرودشـت ،کازرون و جهـرم
در سـطح اسـتان فـارس مشـکل تامیـن زمیـن وجـود
داشـت که این مشـکل بـرای مرودشـت و کازرون حل
شـد و بـرای شـیراز نیـز تقریبـا  ۶۰الـی  ۷۰درصد حل
شـده است.
محمـد هـادی ایمانیـه در ششـمین جلسـه شـورای
برنامه ریزی و توسـعه اسـتان در سـالجاری با اشـاره به
مشـکالت روسـتاهای اطـراف شـیراز گفـت :تصمیـم
گرفتـه شـده کـه از الحـاق روسـتاها بـه شـهر شـیراز

کـه بـا عـرض  ۵۰متـر جنـگل کاری و کمربندی سـبز
بین شـهر شـیراز و روسـتاهای اطـراف ایجاد شـود که
شـروع ایـن کار از روسـتای کرونـی و گردخـون خواهد
بـود و آبیـاری ایـن جنـگل هـا نیـز از پسـاب فاضلاب
شـیراز انجـام میشـود.
🔸اسـتاندار فـارس در ادامـه این جلسـه گفـت :در چهار
شـهر شـیراز ،مرودشـت ،کازرون و جهـرم در سـطح
اسـتان فـارس مشـکل تامیـن زمیـن وجود داشـت که
این مشـکل برای مرودشـت و کازرون حل شـد و برای
شـیراز نیـز تقریبـا  60الـی  70درصد حل شـده اسـت.
🔹وی اظهـار داشـت ۶۱ :هکتـار از اراضـی شهرسـتان

خـودداری و همچنیـن طـرح هـادی ایـن روسـتاها در
اولیـن فرصـت مصوب شـود (طرح هادی  ۷روسـتا در
ایـن جلسـه مطـرح و مصوب شـد).
🔸وی بـا اشـاره بـه مصوبـهای در ایـن خصـوص ،ادامه
داد :اطـراف طـرح هـادی روسـتاها کانالـی کـم عمق
توسـط شـهرداری شـیراز حفـر تـا محـدوده روسـتاها
مشـخص باشد و شـوراهای اسالمی روسـتا ،دهیاری
و بخشـداری منطقـه موظف خواهند شـد کـه به دقت
بـر سـاخت و سـازها خـارج از محـدوده روسـتاهای
اطـراف شـیراز و کانـال حفـر شـده نظـارت کننـد.
🔹نماینـده عالی دولت سـیزدهم در اسـتان فارس تاکید
کـرد :نبایـد خـارج از طـرح هـادی و کانال هـای حفر
شـده سـاخت و سـازی انجام شـود و در غیر اینصورت
کار غیرقانونـی اسـت و نهادهـای متولی باید پاسـخگو
باشـند کـه چـرا خـارج از طـرح هـادی سـاختمانی بنـا
شـده است.
🔸ایمانیـه از تشـکیل گروهـی ناظـر متشـکل از افـراد
پاکدسـت بـرای نظـارت بـر سـاخت و سـازهای
روسـتاهای اطـراف شـیراز و محـدوه آن خبـرداد و
گفـت :تخلفـات سـاخت و سـاز خـارج از طـرح هادی
را باید مسـئوالن مربوطه به دسـتگاه قضایی پاسـخگو
باشـند.
🔹وی ادامـه داد :بـرای محصـور کـردن اطـراف شـهر
شـیراز و حفاظـت از محـدوده شـهری مصـوب شـده

مرودشـت را مـی تـوان بـا اولویت حل مشـکل مسـکن
و از مسـیر قانونـی و تائیـد جهـاد کشـاورزی بـرای این
کار اختصـاص داد تـا مشـکل جهـش مسـکن در ایـن
شهرسـتان رفع شـود.
🔸ایمانیـه بـا تاکیـد بـر رفـع مشـکل مسـکن جوانـان و
خانوادههـای مرودشـتی گفـت :مشـکل تامیـن زمین
مـورد نیـاز طـرح مسـکن ملـی در کازرون نیـز بایـد
سـریعا برطـرف شـود.
🔹موضـوع دیگـری کـه در ششـمین جلسـه شـورای
برنامـه ریـزی و توسـعه اسـتان فـارس در سـالجاری
مطـرح شـد موضـوع طـرح جامـع آب اسـتان بـود که
اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد بـر حـوزه مدیریـت مصـرف
آب ،گفـت :هـدف گـذاری در ایـن بخـش بایـد بـرای
کاهـش مصـرف آب باشـد.
🔸وی ادامـه داد :کاهـش مصـرف آب کشـاورزی بـه
ازای هـر هکتـار از اراضـی در برنامه  ۵سـاله براسـاس
تغییـر الگـو کشت،توسـعه کشـت گلخانـه ای و سـایر
اقدامـات علمـی و کارشناسـی بایـد دنبـال شـود.
🔹ایمانیـه اضافـه کـرد :کاهـش مصـرف آب آشـامیدنی
نیـز بـه ازای هـر شـهروند اسـتان فـارس طـی مـدت
مشـخص شـده بایـد از طریـق اقدامـات آگاه سـازی و
علمـی دنبـال و پیگیـری شـود.
🔸وی در ادامـه بـه لزوم تغییـر روش آب مصرفی بخش
صنعـت نیـز اشـاره و تاکیـد کـرد :از ابتـدای سـال

4

10

2

2

3

رونق نسبی مسکن در رکود خودرو

احتماال دور جدید
مذاکرات برجامی بزودی
برگزار شود

برگزاری کنفرانس
بازنگری ان.پی.تی
در نیویورک
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 ۱۴۰۴مجمـوع مصـرف آب در بخـش صنعت از منابع
زیرزمینـی و آب سـدها حداکثـر باید  ۲۰درصد باشـد و
ایـن میـزان نیز برای صنایعی اسـت که امـکان انتقال
آب از خلیـج فـارس را نداشـته و با شـهرها نیز فاصله و
امـکان اسـتفاده از پسـاب فاضالب نیز نباشـد.
🔹اسـتاندار فـارس در زمینـه بهـره گیری از تـوان مراکز
دانشـگاهی اسـتان گفـت :تفاهـم نامـه ای بیـن
دانشـگاه شـیراز و سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی
بـرای مشـارکت دانشـگاهیان در طراحـی نقشـه جامع
آب اسـتان منعقـد شـود.
🔸اسـتاندار فـارس در ادامـه گفت :اگر بیش از  ۲سـال
از واگـذاری اراضـی منابـع طبیعـی یـا امـور اراضـی به
طـرح سـرمایه گذاری گذشـته باشـد و آن طـرح کمتر
از  ۲۰درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد ،زمیـن بـه دولت
بازگشـته و تمامـی مجـوزات نیـز لغو می شـود.
🔹وی ادامـه داد :بـرای طـرح هایـی کـه زمیـن متعلـق
بـه بخـش خصوصی اسـت نیز اگـر طرحی بیـش از ۲
سـال از عمرش گذشـته و کمتر از  ۲۰درصد پیشـرفت
فیزیکـی دارد مجوزهـا باطل خواهد شـد.
🔸ایمانیـه در ادامـه بـا تاکیـد بـر لـزوم نظـارت جـدی بر
بـه نتیجه رسـیدن طـرح های سـرمایه گـذاری گفت:
کمیتـه اهلیـت سـنجی سـرمایه گـذاران خصوصـا در
حـوزه گردشـگری در سـطح اسـتان ایجـاد و بـر رونـد
صـدور مجـوزات برای سـرمایه گذارانی کـه واقعا قصد
سـرمایه گـذاری دارنـد ،نظـارت خواهد داشـت.
🔹ارائـه طـرح جامـع منابـع آب اسـتان توسـط رضـا
موسـوی محسـنی سرپرسـت معاونـت برنامـه ریـزی
و امـور اقتصـادی سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی
اسـتان فـارس ،ارائـه گـزارش توسـط مدیـرکل میـراث
فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان فارس
و مدیـر کل صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان در
خصـوص بندهـای مرتبـط با مصوبـات جلسـات قبلی
شـورا از دیگـر دسـتور کارهـای ایـن جلسـه بـود.
🔸در پایـان ایـن جلسـه کـه حـدود دو سـاعت بـه طـول
انجامیـد ،پیشـنهادهای کارگروه هـای تخصصی ذیل
شـورای برنامـه ریزی و توسـعه اسـتان فـارس از جمله
طـرح هادی روسـتای کرونـی 63.7-هکتـار افزایش
به روسـتا ،طرح هادی روسـتای کوشـک(حریم شـهر
مرودشـت) ،تعییـن کاربـری اراضی حریم شـهر صدرا
بـه منظـور توسـعه مسـیر دوکوهک-صـدرا ،تولیـد
آهـک معمولـی  7500-متـر مربع(جهـرم) ،ظـروف
یکبـار مصـرف گیاهـی -شـرکت پدیـده سـبز جویـم-
 3000متـر مربـع -الرسـتان) ،طـرح تولیـد پوشـش
حفاظـت آسـفالت و ایـزوگام و طـرح هـادی روسـتای
فـاروق مـورد بررسـی قـرار گرفت.
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معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی
رهبری در دانشگاهها:

در زمینه حجاب و پوشش،
«اقناعی» برخورد کنیم
وزیر ارشاد خبر داد:

الزامی شدن پیوست فرهنگی برای
تمامی مصوبات دولت
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رییس پژوهشکده سوانح طبیعی عنوان کرد

مسببانی که از لیست مقصران متروپل حذف شدند!
رییـس پژوهشـکده سـوانح طبیعـی کـم رنگ شـدن
اخلاق مهندسـی و فرهنـگ سـازی را از دالیـل
ریـزش سـاختمان متروپـل نام بـرد و گفـت :در حوزه
دانشبنیانهـا نیـاز بـه ارائـه فناوریهای پیشـرفته و
بسـیار پیچیـده نداریم بلکه نیـاز به ارائـه راهکارهای
مدیریـت و قرار دادن ارکان مدیریت در جای درسـت
و ثابـت خود هسـتیم.
بـه گـزارش ایسـنا ،دکتر سـید امیرحسـین گرکانی در
"سلسـله رویـداد فناوریهـای نویـن در حـوزه زلزلـه
و مدیریـت بحـران پـس از آن" ضمـن بیـان ایـن
مطلـب افـزود :بـا توجـه بـه تغییـر اقلیـم و گسـترش
شهرنشـینی ،کشـورها در معـرض سـوانح طبیعـی
قـرار دارنـد و بعـد از زلزلـه ژاپـن کـه همـراه بـا سـیل
و مخاطـرات ناشـی از نیـروگاه هسـتهای ایجاد شـد،
کشـورها نـگاه چنـد بعـدی بـه ایـن مخاطـره دارنـد.
وی بـا بیـان اینکه در این زمینه نیاز اسـت تا ایمنی را
ارتقـاء دهیـم و از داراییهـا و محیط زیسـت حفاظت
بـا رویکـرد افزایـش تـاب آوری حفاظت شـود ،اظهار
کـرد :مشـکل مـا در برخـورد بـا مخاطـرات اسـناد
نیسـت؛ چـرا کـه در ایـن زمینـه بیـش از  ۷۰۰هـزار
صفحـه دربـاره اسـتانداردهای مراکـز حسـاس چون
بیمارسـتانها داریـم .بلکـه مشـکل مـا نبـود درک
صحیـح از خطـر اسـت کـه نیاز به سـرمایه گـذاری و

ارتقـاء فرهنـگ در ایـن زمینـه داریم.
گرکانـی ،بـه فاجعـه فروریختـن سـاختمان متروپـل
اشـاره کـرد و یـادآور شـد :مـن بـر این بـاورم کـه این
ریـزش یـک حادثـه و افزایـش بارهـای ثقلـی نبـوده
اسـت بلکـه بـه دلیـل فـرو ریختـن اخالق مهندسـی
اسـت و در حـوزه فرایندهـا بسـیاری از مـوارد را از یاد
بردهایـم.
رییس پژوهشـکده سـوانح طبیعی با اشـاره به لیست
مسـببین حادثـه متروپـل ،خاطر نشـان کـرد :در این
لیسـت نـام خیلیهـا از جملـه کسـی کـه از دانشـگاه
مـدرک گرفتـه اسـت تـا مسـئوالن و فرهنگ سـازان
در ایـن لیسـت وجـود نـدارد و اینهـا نیـز از مسـببان

ناتو:

اگر ثبات در منطقه بالکان به خطر
بیفتد ،آماده مداخله در کوزوو هستیم
ائتلاف نظامـی ناتـو در بیانیـهای اعلام کرد ،اگـر ثبـات در منطقه بالـکان به
خطـر بیفتـد ،نیروهـای تحت رهبری ناتـو آمادهاند تا در شـمال کـوزوو مداخله
کنند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از شـبکه خبـری فاکـس نیـوز ،ناتـو در بیانیـه
خـود اعلام کـرد :تنـش در شـهرهایهای شـمالی کـوزوو بـاال گرفتـه
و نیـروی بینالمللـی حافـظ صلـح تحـت رهبـری ناتـو در کـوزوو موسـوم
بـه "نیـروی کـوزوو" ( )KFORبـا دقـت اوضـاع و شـرایط را تحـت کنتـرل
دارند.
نیـروی کـوزوو موسـوم بـه کیفور در سـال  ۱۹۹۹میلادی براسـاس قطعنامه
 ۱۲۴۴شـورای امنیـت سـازمان ملـل و در واکنـش بـه بحـران بشردوسـتانه
جـدی در کـوزوو تشـکیل شـد.
در بحبوحـه مقـررات جدیـد دولـت کـوزوو کـه افـرادی را کـه بـا کارتهـای
شناسـایی صربسـتانی وارد کـوزوو میشـوند مجبـور میکنـد تـا در طـول
اقامتشـان در آنجـا اوراق شناسـایی و اسـناد موقتـی را جایگزیـن کارتهـای
شناساییشـان کننـد ،تنشهـا مجـددا باال گرفته اسـت .روز یکشـنبه صربها
در شـمال کـوزوو که هـم مرز با صربسـتان در منطقه بالکان اسـت ،دو گذرگاه
مـرزی بـا صربسـتان را مسـدود کردنـد تا نسـبت به ایـن قانون جدیـد اعتراض
کنند .

ایـن حادثه هسـتند.
وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت حضـور مـردم بـه عنـوان
ناظـر در پروژههـای عمرانی ،یاداور شـد :مـادر حوزه
دانشبنیانهـا نیـاز بـه ارائـه فناوریهای پیشـرفته و
بسـیار پیچیـده نداریم بلکه نیـاز به ارائـه راهکارهای
مدیریـت و قـرار دادن ارکان مدیریـت در جـای ثابـت
خود هسـتیم.
گرکانـی ادامـه داد :در رویـداد علمی کـه در ژاپـن
در ایـن زمینـه برگـزار شـد ۱۰ ،حـوزه دانشـی در
برخـورد بـا سـوانح طبیعـی عرضـه شـد کـه از آن
جملـه میتوانیم به تاب اوری ،معیشـت ،کشـاورزی،
رسـیدگی بـه آسـیب دیـدگان ،رسـیدگی بـه ناتوانـان
جسـمی و ذهنـی در زمـان مخاطـرات طبیعی اشـاره
کـرد .اینهـا حوزههایـی اسـت کـه کمتر شـرکتهای
دانـش بنیـان بـه آن وارد شـدهاند.
رییـس پژوهشـکده سـوانح طبیعـی ،خاطـر نشـان
کـرد :بـر اسـاس اعلام سـازمان ملـل در صورتـی
کـه در حـوزه تـاب آوری یـک دالر سـرمایه گـذاری
شـود معـادل  ۱۰دالر جلـوی زیانهـای ناشـی از
مخاطـرات گرفتـه میشـود و در صورتـی کـه در
زمینـه مدیریـت ریسـک یـک دالر سـرمایه گـذاری
شـود بـه میـزان  ۱۵دالر از وارد شـدن خسـارات
جلوگیـری شـده اسـت.

رعافن جان
تو فراتر از اعتقادت شجاع هستی،
و بیشــتر از آنچه به نظر می رســد
قوی ای...
اینجانب نایــب قهرمانی تکواندوی
نونهاالن جهان را به شما و خانواده
محترمتــان تبریک می گویــم و به
وجودتان افتخار می کنم.
دوستدارتان دکتر امیرحسین جمالی

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

شیفته ی حقیقت
یا مرعوب قدرت
از دیـد عالمـان واقعـی  ،اسلام حقیقتـی اسـت
کـه بـرای عینیـت یافتـن نیازمنـد از خودگذشـتگی
فـردی و مشـارکت اجتماعـی اسـت  .مکانیـزم
چنیـن مشـارکتی  ،برآینـد عقـل جمعـی را در قالـب
شـوراهای پلکانـی  ،کارکـردی هدفمند می بخشـد و
نتایـج آن که فرهنگ سـازی اسـت ظهـور و بروزی
تدریجـی دارد  .اگـر بخواهیـم مصداقـی عینـی را
بـرای چنیـن دیدگاهـی جسـتجو کنیـم بایـد بازه ی
زمانـی بعثـت پیامبـر (ص) تـا فتـح مکـه را مـورد
توجـه قرار دهیـم که پیامبـر اکـرم (ص) ظرف این
مـدت تمامی هـم و غـم خـود را بـا ارائـه ی الگویی
قابـل تاسـی  ،صـرف تربیت نیروهای مسـتعد رشـد
و بالندگـی کـرد و اغلب کسـانی که درایـن مدت به
ایشـان پیوسـتند به دلیل احسـاس شـیفتگی نسبت
بـه حقیقت اسلام و امیـد بـه تحقـق آرمانهایی که
در ورای تالش هـای منطبـق بـا ایـن حقیقـت قابـل
تصـور بـود بـا از خـود گذشـتگی راهـی پر نشـیب
و فـراز را همـوار کردنـد امـا در جریـان فتـح مکـه ،
رویکـرد بـه اسلام و پذیـرش آن مبنایـی متفـاوت
داشـت بـه ایـن معنا کـه اغلـب ایمـان آورنـدگان
در ایـن مقطـع حسـاس زمانـی  ،شـیفته ی قـدرت
اسلام و بهـره گیری شـخصی و قومی از آن شـدند
تـا از تبعات ناشـی از مخالفت با پیامبـر(ص) در آن
شـرایط در امان باشـند ! لذا کاری به حقیقت اسلام
نداشـتند ! نتیجـه ی رویکـرد عملـی بـه حقیقـت
اسلام  ،تحـول درونی و بـه منصه ی ظهور رسـیدن
قابلیت هـای معنوی و آزادی مشـروع و برابری و کار
و تالش مفید و دسـتیابی به نشـاط و شـادی حاصل
از همزیسـتی مسـالمت آمیـز در سـایه ی احتـرام
بـه حریـم انسـان ها و قبـول تفاوت هـا و مـدارا بـا
سلایق همراسـتا بـا فطرت اسـت زیـرا خرد گرایی
و اندیشـه ورزی و دانـش آمـوزی و واقع گرایـی در
کانـون حقیقـت اسلام قـرار دارد و از آن جدایـی
پذیـر نیسـت ! کسـانی کـه بـا نگاهـی سـهم
خواهانـه پـس از درک قـدرت اسلام و منافعـی که
در همراهـی بـا مسـلمانان نهفتـه بود تن بـه ایمان
دادنـد در واقـع اسلام را بـرای خـود می خواسـتند
نـه خـود را بـرای اسلام ! و جالـب اینجاسـت کـه
همیـن افـراد بعدهـا به عنـوان فرماندهـان جنگ در
فتوحات شـرکت کردنـد  .نقش یزید ابن ابوسـفیان
در فتـح شـام قابـل انـکار نیسـت  .نتیجـه ی ایـن
سـرمایه گذاری ،سـهم خواهی بـرادرش معاویه بود
کـه شـام را ملـک طلق خـود می دانسـت ! سـاکنان
بخش هـای غربـی ایـران که از طریق حشـر ونشـر
بـا اعـراب و همچنیـن سـلوک بـا مـرز نشـینان بـا
شـعارهای اسلامی و آنچـه کـه از تعلیمـات عملـی
پیامبـر به گوششـان خـورده بـود شـیفته ی حقیقت
اسلام شـدند و بعدهـا جمعیتی چهل هـزار نفری را
تشـکیل دادنـد و نقـش خط شـکن را بـرای اعراب
ایفـا کردند تـا آنهـا بتواننـد تیسـفون و کاخ مداین
را تسـخیر کننـد امـا اعـراب پـس از فتـح ایـران و
چنـگ انـدازی بـه غنایـم و بـه اسـارت درآوردن
مـردان و زنـان و انباشـتن بیـت المال از سـکه های
طلا و نقـره  ،متوهمانـه تصـور کردنـد کـه چنیـن
پیروزی هایـی نتیجـه ی قـدرت و درایـت خودشـان
بـوده اسـت نـه حقیقت پـر جاذبـه اسلام ! مطرح
کـردن برتـری عرب بـر عجم  ،سـنگ بنـای تفرقه
بیـن مسـلمانان بـود زیـرا بـا حقیقـت اسلام کـه
سـلمان (روزبـه ایرانـی ) را زیـر چتـر اهـل بیـت
پیامبـر (ص) قـرار مـی داد در تناقضـی آشـکار قرار
داشـت .در شـرایطی کـه حتـی یـک نفـر در تاریخ
اسلام نقـل نکـرده اسـت کسـی در برابـر پیامبـر
تعظیـم نمـوده و دسـت و پـای ایشـان را بوسـیده
باشـد  ،شـخصی مانند معاویـه که مدعی جانشـینی
پیامبـر بـود شـاعران را بـه مـدح خود وامی داشـت
و از تعظیـم و تکریـم و دسـت بوسـی پیروانـش
لـذات می بـرد  .از یک سـو پیامبـر (ص) دایـره وار
می نشسـت تـا حقیقت اسلام را به نمایـش بگذارد
و از سـویی دیگـر جانشـینان او مـردم را بخشـی از
دارایـی خـود می دانسـتند و خـود را تافتـه ی جـدا
بافتـه معرفـی می کردنـد و بـا گماشـتن پـرده دار و
حاجـب در دارالعماره هـا ایـن قاعده را بـه هم زدند
و بـا تقسـیم مردم بـه دسـتجات گوناگـون حقیقت
را بـه محـاق بردنـد و آن را در پـای قـدرت قربانی
کردند .
اگر بـه نحوه ی ایمـان آوردن ابوسـفیان نـگاه کنیم
می بینیـم کـه او بـه جـای ایـن کـه شـیفته حقیقت
اسلام شـود  ،مرعـوب قـدرت اسلام شـد  .زمانی
کـه پیامبـر (ص) همراه با مهاجریـن و انصار و برخی
از قبایـل پیرامونـی مدینـه  ،پشـت دروازه هـای مکه
اردو زد بـه همراهانـش دسـتورداد کـه شـب هنگام
فراتـر از میزان مـورد نیاز در جاهـای گوناگون آتش
بیفروزنـد تـا وقتـی ابوسـفیان و دیدبانانـش بـرای
ارزیابـی بنیـه ی تهاجمی لشـکر مسـلمانان می آیند
فکـر مقاومـت را بـه مخیلـه ی خـود راه ندهنـد و
همیـن گونـه هم شـد یعنـی آنهـا مجـذوب حقیقت
اسلام نشـدند بلکـه بـا حسـاب دو دو تـا چهارتـا
بـه ایـن نتیجه رسـیدند که مسـلمان شـدن به نفع
آنهاسـت و اسلام را پذیرفتنـد  .نتیجـه ی چنیـن
اسلام آوردنـی را بعدهـا در صحرای کربلا دیدیم !
از جریـان فتـح مکـه بـه بعـد مـا بـا دو گـروه از
مسـلمانان مواجه بودیـم  .گروهی که برای مسـلمان
بـودن هزینـه پرداختـه بودنـد و از حقیقـت اسلام
سـخن می گفتنـد و گروهـی که اسلام را بـرای در
امـان نگـه داشـتن جـان خـود  ،هزینـه کردنـد و به
دسـتاورد ایمـان آوردن خـود که دسـتیابی به قدرت
بـود فکـر می کردنـد.
حقیقـت اسلام ایـن قابلیت را داشـت کـه در کمتر
اد امه د  ر ستون روبرو
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کوثری:

رییس جمهور خبر داد

آغاز طرح تولید  ۳۵هزار مگاوات برق
قطعـا هماهنگی،
رئیـس جمهـور اظهـار داشـت:
ً
همـکاری و همراهـی نمایندگانـی کـه دغدغـه
مـردم و توسـعه شهرسـتانهای کشـور را دارنـد
بـا دولـت ،در تصمیمسـازی و تصمیمگیریهـا
مثمرثمـر خواهـد بـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیـت الله سـید ابراهیم رئیسـی
صبـح امروز دوشـنبه در دیدار با مجمـع نمایندگان
اسـتانهای خراسـان شـمالی ،خراسـان رضوی و
خراسـان جنوبـی ،بـا ابـراز خرسـندی از دیـدار بـا
قطعـا
نماینـدگان  ۳اسـتان بـزرگ کشـور ،گفـت:
ً
هماهنگـی ،همـکاری و همراهـی نمایندگانـی
کـه دغدغـه مـردم و توسـعه شهرسـتانهای
کشـور را دارنـد بـا دولـت در تصمیمسـازی و
تصمیمگیریهـا مثمرثمـر خواهـد بـود.
رئیـس جمهـور در ادامـه بـا اشـاره بـه مباحـث
مطـرح شـده از سـوی نماینـدگان دربـاره بودجـه
و تخصیـص اعتبـارات بـه پروژههـای اسـتانی،
گفـت :دولـت بودجـه  ۱۴۰۱را بـر محـور عدالـت
تنظیـم کـرده و سـند مـورد توجـه مـا در ایـن زمینه
آمایـش سـرزمینی بـوده اسـت.
رئیسـی بـا تأکیـد بـر اینکـه تلاش دولـت رفـع
محرومیـت ،جبـران کاسـتیها و توسـعه مناطـق

کمبرخـوردار کشـور اسـت ،افـزود :در مصوبـات
سـفرهای اسـتانی ضمـن توجـه بـه ایـن مـوارد
مسـایل اولویـتدار اسـتانها نیز مـورد توجه دولت
بـوده و ناظـر بـه اهمیـت موضـوع و پروژههـای
اسـتانی تخصیـص اعتبـار صـورت گرفتـه اسـت.
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه موضـوع رتبهبنـدی
معلمـان ،افـزود :دولـت مدافـع حقـوق معلمـان
بـوده و بـا تامیـن منابـع ،آییننامـه رتبهبنـدی
معلمـان مبتنـی بـر قانـون مصـوب مجلـس تأیید،

تصویـب و بـرای اجـرا بـه آمـوزش و پـرورش ابالغ
شـده و در اجـرای آن تأخیـری صـورت نگرفته چرا
کـه بنـای دولـت اجـرای دقیـق ایـن قانون اسـت.
رئیسـی در ادامـه بـا اشـاره بـه موضـوع تقویـت
نیروگاههـا و زیرسـاختهای اسـتانها کـه از
سـوی برخـی نمایندگان مطرح شـده بـود ،تصریح
کـرد :برنامهریـزی دولـت در ایـن زمینـه از جملـه
بـرای تولیـد  ۳۵هزار مگاوات برق آغاز و در شـرف
اجراسـت .خوشـبختانه زمسـتان سـال گذشـته و

تابسـتان امسـال بـا برنامهریـزی و مدیریـت دولت
قطعـی گاز و بـرق در شـبکه خانگـی نداشـتیم و
بـرای واحدهـای صنعتـی نیـز برنامهریـزی شـد.
رئیـس جمهـور تصریـح کـرد :سیاسـت و تلاش
دولـت کنترل تـورم و جلوگیـری از اقدامـات تورمزا
بـوده و در ایـن زمینـه حتـی مـواردی درخواسـت
اصلاح قانـون نیـز بـه مجلـس ارائـه شـد کـه اثـر
تورمی نداشـته باشـد ،زیـرا بعضـی از مـوارد قانونی
از دارای بـار تورمی اسـت .همچنیـن ضـروری
اسـت اصالحـات اقتصادی که با همـکاری دولت
و مجلـس دنبـال میشـود نیـز بـا تبییـن از سـوی
نماینـدگان همـراه باشـد.
مسـأله انتقـال آب دریـای عمـان بـه
اسـتانهای کـمآب ،مهـار آبهـای مـرزی و
همچنیـن تأکیـد بـر سـهولت و تسـریع در ارائـه
تسـهیالت ازدواج از سـوی بانکهـا از دیگـر
نکاتـی بـود کـه رئیـس جمهـور بـه آنهـا اشـاره
کرد.
حتمـا همراهـی و
گفـت:
پایـان
در
رئیسـی
ً
همافزایـی صادقانـه دولـت و مجلـس بـه
امیدآفرینـی در جامعه کـه خنثیکننده توطئههای
دشمنان است ،منجر خواهد شد.

کنعانی:

احتماال دور جدید مذاکرات برجامی بزودی برگزار شود
پاسـخ بـه سـوالی در مـورد تحـوالت اخیـر عـراق
گفـت  :مـا بـا حساسـیت تحـوالت اخیـر عـراق
را پیگیـری میکنیـم و معتقدیـم بهتریـن روش
بـرای حـل مسـائل داخلـی عـراق ،گفتوگـو
اسـت .وی همچنیـن گفـت :ایـران همـواره بـه
انتخـاب مـردم عـراق احتـرام گذاشـته و میگذارد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجه در پاسـخ به سـوالی
در مـورد مذاکـرات احیـای برجـام گفـت :بعـد
از تبـادل پیامهـا و دیدگاههـا در روزهـای اخیـر
و بررسـیهایی کـه بـر روی متـون پیشـنهادی
انجـام شـد ،ایـن احتمـال وجـود دارد کـه در آینـده
نزدیـک بتوانیـم در خصـوص زمـان مذاکـرات بـه

سـخنگوی وزارت خارجـه از کشـورها و
سـفارتخانههای خارجـی مقیـم ایـران کـه در پـی
سـیل اخیـر در ایـران بـا ارسـال و انتشـار پیـام بـا
دولـت و ملـت ایـران و خانوادههـای قربانیـان ابرار
همـدردی کردنـد ،تشـکر کـرد.
بـه گزارش ایسـنا  ،ناصر کنعانی در نشسـت خبری
خـود بـا خبرنـگاران داخلـی و خارجـی همچنیـن
گفـت  :برخـی از کشـورهای همسـایه نیـز در
پـی ایـن حـوادث اقـدام بـه ارسـال کمکهـای
انساندوسـتانه بـه ایـران کردنـد کـه از آنهـا نیـز
تشـکر میکنیـم.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه ایـران در

نتیجـه برسـیم و احتمـاال دور جدیـد مذاکـرات را
شـاهد باشـیم و ایـن بسـتگی کامـل بـه اراده طرف
مقابـل مشـخصا آمریـکا دارد.وی همچنیـن در
بخـش دیگـری از ایـن نشسـت گفـت :در صورتـی
کـه درخواسـت و تقاضـای رسـمی از سـوی
دولـت لبنـان در مـورد ارسـال سـوخت بـه ایـن
کشـور در یافـت کنیـم ،آن را بـه منظـور کمـک بـه
مـردم لبنـان بررسـی میکنیـم  .هنـوز درخواسـت
رسـمی از سـوی دولـت لبنـان در ایـن ارتبـاط
دریافـت نکردهایم.سـخنگوی وزارت امـور خارجـه
گفـت  :هنـوز زمـان دور جدیـد مذاکـرات ایـران و
عربسـتان مشـخص نشـده اسـت.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها:

در زمینه حجاب و پوشش" ،اقناعی" برخورد کنیم
بـه گفتـه معـاون فرهنگـی و سیاسـی نهـاد
نمایندگـی رهبـری در دانشـگاهها ،ایـن نهـاد
ماموریتـی در حـوزه مقابلـه بـا بیحجابـی در
دانشـگاهها نـدارد ،بلکـه ماموریـت نهـاد رهبـری
فرهنگسـازی و گفتمانسـازی اسـت و اولویـت
ایـن اسـت کـه در ایـن زمینـه برخـورد اقناعـی
داشـته باشـد.
حجـت االسلام فاطمی پـور در گفتوگو با ایسـنا،
بـه اهمیـت پوشـش حجـاب در دانشـگاهها اشـاره
کـرد و گفـت :موضـوع "حجـاب و پوشـش" یـک
بحـث حیـا و عفـت عمومی جامعه اسـت کشـور ما
نیـز باید بر اسـاس فرهنـگ ،مذهـب و دین حاکم
قوانینـی را کـه در زمینـه حجـاب طراحـی شـده
اسـت را اجرایـی کند.
وی در ادامـه تاکیـد کـرد :بـرای ایـن کـه مـردم ما
بیشـتر بـه قوانیـن عمـل کننـد ،بایـد سـهم زیادی
بـرای فرهنـگ سـازی قائـل شـد .متاسـفانه اگـر
دیـروز مقـداری در مـورد حفـظ حجـاب بـا چالـش
مواجـه شـده ایـم بـه ایـن دلیـل اسـت کـه در

بسـیاری از دسـتگاهها فرهنـگ سـازی الزم را
انجـام ندادیـم و ضعیـف عمـل نمودیـم.
معاون سیاسـی و فرهنگی نهـاد نمایندگی رهبری
در دانشـگاهها همچنیـن خاطـر نشـان کـرد :در
بسـیاری از مواقـع برخـی از تولیـدات فرهنگـی مـا
اگـر متناسـب بـا قوانیـن و اصـول و جامعـه نباشـد

ناخـودآگاه این تاثیـر منفی بر ناخـودآگاه مخاطب
خواهـد شـد و این نوع عملکردهـا در کنار حمالت
فرهنگی که سـال های سـال از سـوی کشورهایی
نظیـر آمریـکا طراحـی و علیـه کشـور مـا پیـاده
می شـود نیـز موجـب می شـود ناخـودآگاه برخـی
نسـبت بـه عمـل بـه قوانین سـهل انـگاری کنند و

نوعـی فرهنـگ زدایـی در کشـور مـا اتفـاق بیافتد.
فاطمی پـور تاکیـد کـرد :طبیعتـا اگـر امـروز در
جامعـه مـا بحث حجاب پررنگ شـده بـه این دلیل
اسـت کـه هجمه هـای زیـادی علیـه ایـن موضوع
وارد می شـود تـا دوگانه هـا و درگیری هایـی بیـن
مـردم راه بیافتـد .وقتـی عـده ای مـدام تبلیـغ
می کننـد کـه در خیابان هـا بریزیـد و کشـف
حجـاب کنیـد طبیعـی اسـت فرهنـگ مـا نیـز از
درون بایـد در برابـر ایـن حملات مقاومـت کنـد.
وی خاطـر نشـان کـرد :حجـاب یـک مسـاله
فرهنگـی اسـت کـه ما همـواره بـا آن درگیـر بودیم
و وضعیـت حجـاب در دانشـگاهها نیـز چنـدان
متفـاوت بـا بیـرون از جامعـه نیسـت .ایـن گونـه
نیسـت کـه ما تصـور کنیـم فضـای دانشـگاهها از
نظـر حجـاب با بیـرون متفاوت باشـد اتفاقـا گاهی
محیـط عمومـی از نظـر حجاب وضعیت نامناسـب
تـر از دانشـگاهها دارد چـرا کـه در دانشـگاهها
الزاماتـی وجـود دارد کـه دانشـجویان مجبـور بـه
رعایـت ایـن الزامـات هسـتند.

وزیر ارشاد خبر داد:

الزامی شدن پیوست فرهنگی برای تمامی مصوبات دولت
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در دومین جلسـه
شـورای هنـر از الزامیشـدن پیوسـت فرهنگـی
بـرای تمامی مصوبـات هیـأت دولـت خبـر داد و
گفـت :بایـد سـاز و کاری فراهـم شـود تـا از نقطـه
نظـرات و دیدگاههـای تخصصی اعضای شـورای
هنـر در پیوسـت فرهنگـی مصوبـات دولتـی
اسـتفاده شـود.
بـه گـزارش ایرنـا از وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی ،جدیدتریـن جلسـه شـورای هنـر صبـح
امـروز دوشـنبه ،دهـم مردادمـاه بـه ریاسـت
محمدمهـدی اسـماعیلی وزیـر فرهنـگ و دبیـری
محمدحسـین ایمانـی خوشـخو برگـزار شـد.
در ابتـدای ایـن جلسـه ،وزیـر فرهنـگ بـا اعلام
خبـر الزامی شـدن پیوسـت فرهنگـی بـرای کلیـه

مصوبـات هیـأت دولـت گفـت :بـر این اسـاس هر
آئیـن نامـه و الیحـه ای کـه در کمیسـیون های
مختلـف دولـت مطـرح میشـود همزمـان بـرای
وزیـر فرهنـگ بـه عنـوان دبیـر کارگـروه فرهنگـی

دولـت ارسـال میشـود تـا اقدامـات الزم بـرای
پیوسـت فرهنگـی آن صـورت پذیـرد.
اسـماعیلی بـا تاکیـد بـر ضـرورت ایجـاد سـاز وکار
مشـخص بـرای اسـتفاده از ظرفیـت شـورای هنر

در سیاسـت گـذاری فرهنگی و هنـری افزود :باید
سـاز و کاری مشـخص فراهـم شـود تـا از نقطـه
نظـرات و دیدگاههـای اعضـای شـورای هنـر در
خصـوص ظرفیـت عظیـم «پیوسـت فرهنگی» در
مصوبـات دولـت بهرهمنـد شـویم.
عضـو شـورای عالـی انقلاب فرهنگی بـا تاکید بر
ایجـاد هـم افزایـی میـان نهادهـا و دسـتگاه های
مختلـف بـرای اسـتفاده بهینـه از امکانـات حـوزه
فرهنـگ و هنـر گفـت :سـازمانها و نهادهـای
مختلـف از سـالنهای چنـد منظـوره فرهنگـی و
هنـری مجهـزی برخـوردار هسـتند کـه می تـوان
بـا ایجـاد همافزایـی شـرایطی فراهـم کـرد کـه بـه
شـکل منسـجم مـورد اسـتفاده اهالـی فرهنـگ و
هنـر قـرار گیرد.

برگزاری کنفرانس بازنگری ان.پی.تی در نیویورک
کنفرانـس بازنگـری معاهـده منـع اشـاعه
سلاحهای هسـتهای سـازمان ملـل از امـروز
دوشـنبه در پـی تاخیرهـای متعـدد بـه دلیـل
همهگیـری ویـروس کرونـا همزمـان بـا تـداوم
تشـدید نگرانیهـا دربـاره اسـتفاده از سلاحهای
هسـتهای در جهـان بـه دلیـل جنـگ اوکرایـن
کـه چشـمانداز حـذف ایـن تسـلیحات بـه عنـوان
ماموریـت اصلـی این معاهـده را تحتالشـعاع قرار
داده ،شـروع میشـود.

بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری کیـودو،
فومیـو کیشـیدا ،نخسـت وزیـر ژاپـن ،بـه عنـوان
نماینـده تنهـا کشـوری در جهـان کـه در جنـگ
هـدف بمبـاران اتمی قـرار گرفتـه اسـت ،در
تلاش بـرای تزریـق جانـی تـازه بـه تالشهـا
بـرای خلـع سلاح هسـتهای ،قصـد دارد در
اولیـن روز کنفرانـس بازنگـری معاهـده ان.پی.تـی
()Nuclear Non-Proliferation Treaty
کـه بـرای مـدت چهـار هفتـه در نیویـورک برگـزار

میشـود بـه صـورت حضـوری سـخنرانی کنـد.
تاکنـون معمـول نبـوده کـه رئیـس یـک دولـت در
معمـوال هـر پنج سـال یـک بار
ایـن کنفرانـس کـه
ً
برگـزار میشـود و دور فعلـی آن قـرار بـود ابتـدا در
سـال  ۲۰۲۰برگزار شـود سـخنرانی کند و کیشیدا
اولیـن رهبـر ژاپـن خواهد بود کـه ایـن کار را انجام
میدهـد.
انتظـار مـیرود کـه او در ایـن سـخنرانی بـر ادامـه
سیاسـت "عدم اسـتفاده از سلاحهای هسـتهای"

تاکیـد کـرده و خواسـتار شـفافیت بیشـتر در
قبـال زرادخانههـای هسـتهای در جهـان شـود و
در عیـن حـال نقشـه راهی بـرای رسـیدن به هدف
یک جهان عاری از سلاحهای هسـتهای ترسـیم
کند.
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مقتدیصدر باید
وضعیت خود را روشن کند
نماینـده تهـران در مجلـس شـورای اسلامی در واکنـش بـه
ناآرامیهـای اخیـر در عـراق گفـت کـه بایـد آقـای مقتـدی صـدر
وضعیـت خـود را تعییـن تکلیف کنـد؛ مردم عـراق از ایـن برخوردها
خیلـی راضـی نیسـتند.
محمـد اسـماعیل کوثـری در گفتوگـو بـا ایسـنا در واکنـش بـه
تحصـن حامیـان صـدر در پارلمان عـراق اظهار کرد :آقـای مقتدی
صـدر بایـد وضعیـت خـود را تعییـن تکلیـف کنـد کـه یـک روز بـا
عربسـتان سـعودی و یـک روز بـا ایـن و یـک روز بـا آن اسـت.
وی ادامـه داد :مـردم عـراق میخواهنـد کسـانی کـه اثرگـذار
هسـتند ،خـط مشـی مشـخص و مقتدرانـه را در عـراق پیـاده کرده
و یـد واحـد شـوند و نظـام قـوی داشـته باشـند تـا کشورشـان بتوانـد
یکپارچـه اداره شـود نـه اینکـه کـش و قـوس وجود داشـته باشـد و
هـر طـرف بخواهـد طـرف دیگر را بکشـد .ایـن وضعیـت باعث ضرر
مـردم کشـور عـراق میشـود .مـردم عـراق از برخوردهـای آقـای
مقتـدی صـدر خیلـی راضـی نیسـتند.
ایـن نماینـده مجلـس شـورای اسلامی تاکید کـرد :اگـر همـه
گروههـای شـیعیان در عـراق یکپارچه شـوند قطعا دولـت عراق هم
زودتـر تعییـن تکلیـف میشـود و نتیجـه ایـن موضوع این اسـت که
مـردم و کشـور عـراق سـود میبرنـد نه اینکـه در این کشـور کش و
قـوس وجـود داشـته کـه به ضـرر مـردم خواهـد بود.

چین ،ریاست دورهای شورای
امنیت را بر عهده گرفت
چیـن ریاسـت دورهای و یـک ماهـه شـورای امنیت سـازمان ملل را
بـرای مـاه اوت سـال جـاری میالدی بـر عهده گرفته اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،به نقـل از پایگاه خبـری  ،ANIریاسـت دورهای
شـورای امنیـت سـازمان ملـل بـرای یـک مـاه و بـر اسـاس حـروف
الفبـای انگلیسـی کشـورهای عضو اسـت.
چیـن ریاسـت دورهای و یـک ماهـه شـورای امنیت سـازمان ملل را
بـرای مـاه اوت سـال جـاری میالدی بـر عهده گرفته اسـت.
شـورای امنیـت مسـئولیت اصلـی حفـظ صلـح و امنیـت بینالمللی
را بـر عهـده دارد .این شـورا ۱۵ ،عضو و هر عضو یـک رای دارد .بر
اسـاس منشـور سـازمان ملل متحد ،همه کشـورهای عضو موظف
به تبعیت از تصمیمات شـورا هسـتند.
پنج عضو دائم آن شـامل فرانسـه ،روسـیه ،چین ،آمریکا و انگلیس
هسـتند و  ۱۰عضـو غیردائـم هـم دارد کـه بـرای یـک بـازه زمانـی
دو سـاله توسـط مجمـع عمومی سـازمان ملـل انتخـاب میشـوند.
بیـش از  ۵۰عضـو سـازمان ملـل هرگـز عضـوی از شـورای امنیـت
ایـن نهـاد بینالمللـی نبودهانـد.

حمایت روسیه از تشکیل
دولت جدید لبنان
به ریاست میقاتی
دولـت روسـیه حمایـت خـود را از تشـکیل هرچـه سـریعتر دولـت
جدیـد لبنـان بـه ریاسـت نجیـب میقاتـی اعلام کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،وزارت خارجـه روسـیه در بیانیـهای اعلام کرد:
میخائیـل بوگدانـوف ،معـاون وزیـر خارجه روسـیه و جورج شـعبان،
نماینـده شـخصی سـعد الحریری ،نخسـت وزیر پیشـین لبنان طی
دیـداری در مسـکو دربـاره اوضـاع اجتماعـی و اقتصـادی لبنـان و
بحـران ایـن کشـور و لـزوم ممانعـت از تکـرار خأل در قـدرت بحث و
گفتگـو کردنـد.در ایـن بیانیـه آمده اسـت :مسـکو حمایت خـود را از
تالشهـای گروههای سیاسـی لبنان برای تشـکیل هرچه سـریعتر
دولـت بـا ریاسـت نجیـب میقاتـی ،نخسـت وزیـر مکلـف و برگزاری
انتخابـات ریاسـت جمهـوری طبـق قانـون اساسـی اعلام کـرد.

اد  امه از ستون روبرو

از یـک قرن سـاکنان شـرق و غرب دنیـای آن زمان
را بـدون جنـگ و خونریزی زیـر چتر ایـن آیین قرار
دهـد بـدون آن کـه تبعاتـی منفی بـه دنبال داشـته
باشـد ولـی بـا بـه محـاق رفتـن تدریجـی حقیقـت
اسلام و سرمسـتی خلفا از قدرتی که حاصل شـده ،
فتـح سـرزمین ها جای تسـخیر دلهـا را گرفت و به
نهادینه شـدن خشـونت انجامید .
بـرای بسـیاری از مسـلمانان ایـن پرسـش مطـرح
اسـت کـه چگونـه می شـود در حالـی کـه عـده ای
نمـاز می خواندنـد و در نمـاز هـم بـر پیامبـر (ص) و
خانـدان او درود می فرسـتادند  ،اهـل بیـت پیامبـر را
کشـتند و بـه اسـارت گرفتند  .ایـن تناقـض چگونه
قابـل پذیـرش اسـت ؟ پاسـخ ایـن شـبهه را بایـد
در جابجایـی حقیقـت بـا قـدرت جسـتجو کـرده
حاشیه نشـینی حقیقـت و میدان داری قـدرت موجب
شـد کـه شمشـیر جـای اسـوه ی حسـنه را بگیـرد .
شـما وقتی بـه اصحـاب پیامبـر (ص) نـگاه می کنید
سـلمان ایرانی  ،بالل حبشـی  ،صهیـب رومی  ،اویس
قرنـی (یمنـی ) و کسـانی از مکـه و مدینـه و نجد را
در کنـار و دوشـادوش هـم می بینید که بـدون ادعای
برتـری نـژادی و قومـی و افتخار به انتصـاب به قبیله
وجغرافیایـی خـاص  ،مانند یـد واحده عمـل می کنند
امـا این قاعـده بعدها تحـت تاثیر اعتقاد بـه برتری
عـرب بـر سـایر اقـوام به هـم خورد .
آنچـه زمینـه سـاز همـکاری ایرانی هـا بـا اعـراب
بـرای پیـروزی در فتوحـات بـود  ،شـیفتگی آنهـا
نسـبت بـه حقیقـت اسلام بـود و آنچـه باعث شـد
بعدهـا ایرانیـان در برابـر خلفـا صـف آرایـی کنند و
بـه گروه هـای مخالـف خلفای امـوی و عباسـی روی
خـوش نشـان بدهنـد  ،برخوردهـای تبعیـض آمیز و
مبتنـی بـر برتـری عـرب بـر عجـم بود.
پـر واضح اسـت کـه بـا پررنگ شـدن این بـاور که
عرب بر سـایر اقوام برتـری دارد  ،امـکان همگرایی
بیـن مسـلمانان وجـود نداشـت و تالش هایـی کـه
بعدهـا بـرای جبـران ایـن خسـارت معنـوی صورت
گرفـت نتوانسـت سـوء تفاهم هـای ایجـاد شـده را
برطـرف کنـد و ایـن شـکاف و نقـار منجر به دسـته
بندی هایـی شـد کـه نهایتـا فاجعـه ی کربلا را رقم
زد .
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قفل پروژه تاالر مرکزی شیراز گشوده شد
پیش از این از مشکالت حقوقی و مالکیت زمین به عنوان مانع اصلی فراروی پروژه
احداث تاالر مرکزی شیراز یاد میشد که استاندار فارس ...

اهدای کبد و کلیههای دختر  ۱۳ساله دارابی زندگیبخش شد
ایرنــا :مســئول هماهنگــی اهــدای عضــو دانشــگاه علــوم پزشــکی فســا
گفــت :کبــد و دو کلیــه دختــر  ۱۳ســاله دارابــی کــه بــه دلیــل تشــنج دچــار
مــرگ مغــزی شــده بــود بــا رضایــت خانــوادهاش بــه بیمــاران نیازمنــد اهــدا
شــد.
راضیــه آســوده روز دوشــنبه اظهــار داشــت :شــادروان ســارینا ســمائی در اتــاق
عمــل بیمارســتان تخصصــی و فــوق تخصصــی حضــرت ولیعصر(عــج) فســا
تحــت عمــل جراحــی جــدا ســازی عضــو قــرار گرفــت و کبــد و دوکلیــه وی
جهــت اهــدا بــه بیمــاران نیازمنــد پیونــد عضــو برداشــته شــد.
وی ادامــه داد :بــا رضایــت خانــواده زنــده یــاد ســارینا ســمائی و بــا همــکاری
بخــش پیونــد دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،کبــد و دو کلیــه ایــن دانــش آمــوز بــرای پیونــد و نجــات بیمــاران
نیازمنــد بــه بیمارســتان بوعلــی ســینای شــیراز ارســال شــد.
آســوده افــزود :ایــن عمــل جراحــی ،دومیــن عمــل اهــدای عضــو در بیمارســتان فــوق تخصصــی حضــرت
ولیعصر(عــج) فســا در ســال  ۱۴۰۱بــود.

قلب نوجوان  ۱۵ساله از جهرم به پرواز در آمد
ایرنــا :مدیــر بیمارســتان پیمانیــه جهــرم گفــت :بــا رضایــت خانــواده مرحــوم
تســنیم یزدانپنــاه اعضــای بــدن ایــن نوجــوان بــه بیمــاران نیازمنــدپیونــد،
اهــدا شــد.
عبــاس قیومــی افــزود ۲۹ :تیرمــاه  ،۱۴۰۱تســنیم یزدانپنــاه ،دختــر نوجــوان
 ۱۵ســاله از روســتای احمــد محمــودی شهرســتان الرســتان بــر اثــر تصــادف
دچــار ضربــه مغــزی شــد و بــه بیمارســتان پیمانیــه جهــرم انتقــال یافــت.
وی بیــان کــرد :ایــن نوجــوان الرســتانی توســط تیــم جراحــی بیمارســتان
پیمانیــه ،تحــت  ۲عمــل جراحــی مغــز قــرار گرفــت و بــا وجــود تالش هــای
زیــاد تیــم درمــان ،ایــن دختــر نوجــوان بــه کمــا رفــت و متاســفانه دچــار مــرگ

مغــزی شــد.
وی ،درگذشــت ایــن نوجــوان تــازه درگذشــته بــه خانــواده داغــدارش تســلیت گفــت و ادامــه داد :بــا رضایــت
خانــواده وی ،دوشــنبه دهــم مردادمــاه  ،1401قلــب تســنیم یزدانپنــاه جهــت پیونــد ،توســط بالگــرد جهــرم
بــه شــیراز منتقــل شــد.
مســئول واحــد فراه ـمآوری اعضــای پیونــد دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم نیــز بــا اشــاره بــه نگهداشــت و
مراقبتهــای ویــژه ایــن بیمــار در بخــش آی ســی یــو پیمانیــه جهــرم بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت :بــا رضایــت
خانــواده" ،تســنیم" بــرای برداشــت اعضــا بــه اتــاق عمــل پیمانیــه منتقــل شــد و تحــت عمــل برداشــت عضــو
قــرار گرفــت.
ســهیال ســامانی افــزود :برداشــت قلــب ایــن فرشــته نوجــوان بــه دلیــل حساســیت زیــاد ،زو تــر از دیگــر اعضــا،
توســط دکتــر شــفیعی جــراح قلــب اعزامــی از شــیراز انجــام شــد و بــا بالگــرد ســپاه بــه بیمارســتان پیونــد اعضــا
شــیراز انتقــال یافــت.
وی بیــان کــرد :دیگــر اعضــا ایــن بیمــار شــامل کبــد ،پانکــراس و دو کلیــه هــم بــرای اهــدا بــه بیمــاران نیازمنــد
برداشــته شــد و بــه صــورت زمینــی بــه بیمارســتان پیونــد عضــو شــیراز انتقــال یافــت.
ســامانی تصریــح کــرد :از همــکاری ســپاه پاســداران و هماهنگی هــای انجــام شــده توســط تیــم اورژانــس ۱۱۵
دانشــگاه کــه باعــث شــد عملیــات انتقــال در کمتریــن زمــان ممکــن انجــام شــود ،تشــکر میکنیــم.
چشم شیشه ای

فارس

Aug 2, 2022

سال بیست و هفتم شماره 7540

قلب نوجوان  ۱۵ساله از جهرم به پرواز در آمد
مدیر بیمارســتان پیمانیه جهــرم گفت :با رضایت خانواده مرحوم تســنیم یزدانپناه
اعضای بدن این نوجوان به بیماران نیازمندپیوند ،اهدا شد ...

یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

اهدای کبد و کلیههای دختر  ۱۳ساله دارابی زندگیبخش شد
مســئول هماهنگی اهدای عضو دانشــگاه علوم پزشکی فسا گفت :کبد و دو کلیه
دختر  ۱۳ساله دارابی که به دلیل تشنج دچار مرگ مغزی شده ...

ایمانیه استاندار فارس:

قفل پروژه تاالر مرکزی شیراز گشوده شد
ایرنـا :پیـش از ایـن از مشـکالت حقوقـی و مالکیـت
زمیـن بـه عنـوان مانـع اصلی فـراروی پروژه احـداث تاالر
مرکـزی شـیراز یـاد میشـد کـه اسـتاندار فـارس خبـری
نویدبخـش بـرای اهالـی فرهنـگ و هنر اسـتان در زمینه
برطـرف شـدن ایـن مانع بـا رایزنیهـا و تعاملات صورت
گرفته داشـت.
محمد هـادی ایمانیـه ،دوشـنبه در جلسـه بررسـی رونـد
اجـرای پروژههـای عمرانـی بزرگ اسـتان فارس با اشـاره
بـه توقـف هفت سـاله پـروژه احداث تـاالر مرکزی شـیراز
گفـت :ایـن پـروژه هفـت سـال معطـل درگیـری هشـت
سـازمان در اسـتان بـود و هـر سـازمانی کـه زمینـی در
محـدوده اجـرای ایـن پـروژه داشـت ادعایـی را مطـرح
می کـرد.
وی خاطرنشـان کـرد :هـم اینـک با هماهنگـی اداره کل
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی ،امـور اقتصـادی و دارایـی و
مدیریـت و برنامهریـزی اسـتان ،سـند ایـن ملـک صـادر
خواهد شـد.
اسـتاندار فـارس ادامـه داد :هـم اینک پروژه به پیشـرفت
 ۳۵درصـدی رسـیده و و بـا توجـه بـه قـول مسـاعد وزیـر
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی برای حمایـت از احـداث ایـن
تـاالر ،بـه مدت چهار سـال هر سـال  ۱۰۰میلیـارد تومان
اعتبـار بـه این پـروژه تخصیـص خواهـد یافت.
ایمانیـه اظهـار داشـت :علاوه بـر ایـن  ۴۰۰میلیـارد
تومـان ،از محـل صنـدوق مسـئولیت اجتماعـی نیـز
کمکهایـی بـه ایـن پـروژه خواهد شـد تـا در کمتـر از چهار
سـال شـاهد بهرهبـرداری از ایـن پـروژه باشـیم.
طرح در حال احداث تاالر مرکزی شیراز
طـرح تاالر مرکزی شـیراز در زمینی به مسـاحت ۱۸هزار
مترمربـع و بـا طراحـی زیربنـای  ۲۰هـزار مترمربـع در
محـل سـاختمان قدیمی سـیلوی شـهر قـرار دارد.
پـروژه تاالر مرکزی شـیراز برای اولین بار در سـال ۱۳۹۰
کلنگزنـی شـد .بـرای ایـن مجموعـه سـالن همایش دو
هـزار نفـری بـا زیربنـای چهـار هـزار مترمربـع ،گالـری
نمایـش آثـار هنـری ،اتاق مخصـوص تمرین موسـیقی و
تئاتـر ،کارگاه سـاخت دکور ،کتابخانـه تخصصی و فضای
نگهـداری ادوات موسـیقی در نظـر گرفتـه شـده اسـت و
در زمـان سـاخته شـدن ،بزرگتریـن مجموعـه فرهنگـی
شـیراز خواهـد بود.
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی  ۲۲مهرمـاه  ۱۴۰۰در
سـفر اسـتانی دولـت بـه فـارس ،نویـد در نظـر گرفتـن
اعتبـارات بـرای آغـاز عملیـات عمرانـی و تکمیـل تـاالر
مرکـزی شـیراز را داد.
مسئوالن به اعتبارات دولتی اکتفا نکنند

اسـتاندار فـارس در بخـش دیگـری از سـخنان خـود در
جلسـه بررسـی رونـد اجـرای پروژههـای عمرانـی بـزرگ
اسـتان فـارس گفـت :مسـئوالن و مدیران دسـتگاههای
اجرایـی اسـتان بـرای تکمیـل پروژههـای عمرانـی صرفا
بـه اعتبـارات و بودجه هـای دولتـی اکتفـا نکننـد و از
راههـای دیگـر نیـز بـرای تامیـن اعتبـار اقـدام کننـد.
ایمانیـه خاطرنشـان کـرد :بـه ویـژه در زمینـه رفـع
مشـکالت پروژههـای آبرسـانی و اتمـام آنهـا بـا توجـه
بـه اهمیـت موضـوع ،بایـد راههـای جدیـد تامیـن اعتبـار
شناسـایی شـود تـا پروژهها بـه دلیل نبـود بودجـه متوقف
نشـوند.
وی ،بـا اشـاره بـه در دسـت اجـرا بـودن چندیـن سـد و
شـبک ه انتقـال آب اسـتان در اسـتان ادامـه داد :پیگیری
تامیـن بودجه و اعتبـارات دولتی برای تکمیل این سـدها
بـه عنـوان نخسـتین راهـکار از وظایـف مدیـران اسـت
امـا بایـد از راههـای دیگـر از جملـه اسـتفاده از ظرفیـت
ماده  ۵۶نیز برای تامین اعتبار مورد نیاز اقدام کرد.
مقـام عالـی دولـت در فـارس ،اسـتفاده حداکثـری از
ظرفیـت مـاده  ۵۶کـه اجـازه انعقـاد قـرارداد تسـهیالت
مالـی با تامیـن کنندگان منابع مالی مشـتمل بـر پیمانکار
یـا سـازنده طـرح ،اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی ایرانی و
بانکهـا را میدهـد را نیـز از دیگـر راهکارهـای تامیـن
اعتبـار پروژههـای عمرانـی دانسـت.
ایمانیـه گفـت :اعلام فراخون جـذب سـرمایهگذار برای
اجـرا و تکمیـل پروژههـای عمرانـی از دیگـر راهکارهـای
موثـر بـرای بـه سـرانجام رسـاندن پروژهها اسـت.
وی بیـان کـرد :از آنجـا کـه معـادن و صنایـع معدنـی
بـر اسـاس قانـون بایـد سـاالنه یـک درصـد از درآمـد
حاصـل از فـروش خـود را بـه مسـائل زیسـت محیطـی
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اختصـاص دهنـد ،از ایـن ظرفیـت و امکان نیـز میتوان
بـه عنـوان یـک منبـع تامیـن مالـی اسـتفاده کـرد.
اسـتاندار فـارس گفـت :بنـا بـه گـزارش شـرکت آب
منطقـهای اسـتان ،بـرای تکمیـل سـد کوار ،شـبکههای
آبرسـانی پاییـن دسـت سـد درودزن ،شـبکه سـد سـلمان
قیـر و کارزیـن و لولـه گـذاری سـد رودبال بـه ترتیب ۳۵۰
میلیـارد تومـان ،یـک هـزار و  ۶۰۰میلیـارد تومـان۳۰ ،
میلیـارد تومـان و  ۳۵۰میلیـارد تومـان اعتبـار نیاز اسـت.
ایمانیـه افـزود :تامیـن چنیـن اعتباراتـی بـه ایـن میـزان
نیازمنـد اسـتفاده از راههـای دیگـر در کنـار بودجههـای
معمـول دولتـی سـالیانه اسـت کـه در ایـن زمینـه طـی
ماههـای اخیـر اقداماتـی انجـام شـده و نتایج ارزشـمندی
نیـز حاصـل شـده اسـت.
رفع مشکل آب ،اولویت نخست فارس
اسـتاندار فـارس ،در بخـش دیگری از سـخنان خود ،رفع
مشـکل آب را نخسـتین اولویت اسـتان دانسـت و گفت:
یکـی از راهکارهـای حـل ایـن مشـکل ،تکمیـل طـرح
انتقـال آب از خلیـج فـارس اسـت که بـا توجه بـه اهمیت
موضـوع بایـد بـا حساسـیت ویـژهای دنبال شـود.
ایمانیـه افـزود :بایـد زمان مشـخصی برای اجـرای طرح
انتقـال آب از خلیـج فـارس تعییـن شـد و اگـر بتـوان این
کار را ظـرف مـدت سـه سـال بـه نتیجـه رسـاند و آب را
بـه شـهرهای مشـخص شـده انتقـال داد کار بـزرگ و
ارزشـمندی انجـام شـده اسـت.
وی ادامـه داد :مجریـان پـروژه انتقـال آب از خلیـج
فـارس بایـد بـا ارائـه یـک جـدول زمـان بنـدی مشـخص
کننـد کـه آب طـی چـه زمانـی بـه چه شـهری میرسـد تا
رونـد پیشـرفت پـروژه بر اسـاس آن جدول بـهخوبی قابل
رصـد و ارزیابـی باشـد.
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ایســنا :همزمــان بــا آغــاز هفتــه خبرنــگار ،اصحــاب
رســانه شــیراز بــا حضــور در گلــزار شــهدای ایــن
کالنشــهر ،بــه مقــام شــامخص شــهدا بــه ویــژه
شــهدای خبرنــگار ادای احتــرام و ایــن مــکان را
گلبــاران کردنــد.
جانشــین فرمانــده ســپاه فجــر فــارس در امــور
اقشــار صبــح دوشــنبه  ۱۰مــرداد ضمــن همراهــی
بــا خبرنــگاران در برنامــه گلبــاران قبــور شــهدا
و پاسداشــت ایــام خبرنــگار بیــان کــرد :رســالت
خبرنــگار یــک رســالت خطیــر و عظیــم اســت.
ســرهنگ امیــر جاهــدی بــا بیــان اینکــه اگــر نقــش
پیــام آور دشــت کربــا را از ایــن عرصــه حــذف
کنیــم شــاید اثــر و نامــی از قیام عاشــورا نمیمانــد،
گفــت :امــروز اگــر رســالت عظیمی کــه بــه دوش
همــه خبرنــگاران بــه ویــژه خبرنــگاران متعهــد را
نتوانیــم انجــام دهیــم در جنــگ ابــر رســانهها کــه
بنگاه هــای خبرپراکنــی بزرگــی در اختیــار دارنــد،
نقــش مــا گــم خواهــد شــد.
ایــن مقــام نظامی خاطرنشــان کــرد :بــه همــت
متعالــی خبرنــگاران متعهــد ،حقیقــت در عالــم
گــم نشــده و نــور و حقیقــت آن رســالتی بــود کــه
حضــرت سیدالشــهدا (ع) انجــام داد و امــروز هــم
در حــال پراکنــده شــدن اســت و دل مشــتاقان دنیــا
بــه ســمت ایــن نــور هدایــت میشــود.
جانشــین فرمانــده ســپاه فجــر فــارس در امــور
اقشــار ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن مســیر بــا
تاســی از شــهدای خبرنــگار بــه قــوت ادامــه یابــد.
جاهــدی بــا بیــان اینکــه امیــد اســت بتوانیــم
رســالت دینــی و انقالبــی خــود را بــه خوبــی انجــام
دهیــم ،مجــددا ابــراز امیــدواری کــرد بتوانیــم
پرچمی کــه شــهدا بــر افراشــتهاند را برافراشــته
نگهداریــم.
هــادی رضایــی ،مســئول بســیج رســانه فــارس
نیــز بیــان کــرد :امــروز در کنــار قبــور شــهدا
جمــع شــدهایم تــا عهــد و پیمــان دوبــارهای بــا
آرمانهــای اســام و انقــاب و شــهدا ببندیــم.
او گفــت :هفتــه خبرنــگار را بــا حضــور در کنــار
قبــور شــهدای خبرنــگار آغــاز میکنیــم ،چــرا کــه
روح بلنــد ایــن شــهدا در کنــار مجاهــدان و مــردم
ایــران بــوده و هســت.
بــه گــزارش ایســنا ،برنامههــای هفتــه خبرنــگار
بــا گلبــاران قبــور شــهدای خبرنــگار فــارس ،آغــاز
شــد.
در ایــن مراســم مدیــران مســئول ،دبیــران،
خبرنــگاران و عکاســان رســانههای جمعــی فــارس
بــا شــهداء تجدیــد عهــد و میثــاق کردنــد.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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پیشگیری و درمان اعتیاد
به سازمانهای مردم نهاد
واگذار شود
ایرنـا :معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی
اسـتانداری فـارس گفـت :عرصه پیشـگیری ،درمان
و بازتوانـی افـراد گرفتـار در دام اعتیـاد کـه در حـوزه
آسـیب های اجتماعـی اسـت بایـد بـه سـازمان های
مـردم نهـاد واگـذار شـود.
اسـماعیل محبـی پـور ،روز دوشـنبه در حاشـیه
جلسـه کمیتـه توسـعه مشـارکت های مردمـی و
سـازمان های مـردم نهـاد فـارس در شـیراز در جمـع
خبرنـگاران افـزود :بحـث مبـارزه بـا مـواد مخـدر در
زمینـه مقابلـه بـا کاشـت ،تولیـد ،قاچـاق و فـروش
از وظایـف اختصاصـی دولـت اسـت امـا مقابلـه بـا
عرصههـای دیگـر آن کـه در مقولـه آسـیبهای
اجتماعـی می گنجـد را می تـوان بـه تشـکل های
مردمی واگـذار کـرد.
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری
فـارس ادامـه داد :همانطـور کـه مبـارزه بـا تولیـد و
قاچـاق مـواد مخـدر از عهـد دولـت بـر می آیـد ،در
زمینـه پیگیـری ،درمـان و بازتوانـی کسـانی کـه بـه
دام اعتیـاد افتادهانـد جریان هـای مردمی بهتـر
می تواننـد فعالیـت کننـد و اقدامـات آنهـا تاثیرگذارتـر
خواهـد بود.او اظهار داشـت :لذا برای کسـب نتیجه
بهتـر و مطلـوب تـر ،باید امـور مربوط به پیشـگیری،
درمـان و بازتوانـی را بـه جریان هـای مردمی سـپرد و
دولـت نیـز نقش پشـتیبانی کننـده و حمایت گـر را بر
عهـده بگیـرد.
وی بیـان کـرد :تحلیل هـا و تحقیقـات دقیـق
علمی نشـان می دهـد کـه تاثیرگـذاری نقـش آفرینی
مـردم در بحـث مقابلـه بـا آسـیب های اجتماعـی
اعتیـاد بهتـر از نقـش آفرینـی دولـت خواهـد بـود.
از طرفـی ،جامعـه و افـراد آسـیب دیـده از اعتیـاد
قطعـا بـه جریانهـای مردمی همجنـس خودشـان
اعتمـاد بیشـتری میکننـد و بـه همیـن دلیـل نیـز
دولـت دولـت به دنبـال این اسـت کـه از جریان های
مردمی حمایت و پشـتیبانی کند و آنها را توسـعه دهد.
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری
فـارس گفـت :آن دسـته از جریانهـای مردمی کـه
در قالـب روان شناسـی ،روانـکاوی و مراکـز اشـتغال
آفرینی و بازتوانی معتادان فعالیت دارند باید از سـوی
مجموعه هـای دولتـی مـورد حمایـت قـرار گیرنـد.
محبـی پـور افـزود :بـا توجـه بـه هـم صدایـی کـه در
اسـتان در حمایـت از ایـن مراکـز ایجـاد شـده ،هیـچ
دسـتگاهی اجـازه نـدارد خلاف رویـه مردمی کـردن
فعالیتهـای اجتماعـی حرکـت کنـد .در همیـن
راسـتا ،مجموعـه اسـتانداری فـارس در فعال سـازی
شـورای مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان و کمیته های
ذیـل آن در سـال گذشـته رتبـه برتـر کشـور را به خود
اختصـاص داد و در ادامـه حمایـت و اسـتقبال از
ایدههـا و تفکـرات مردمی را نیز در دسـتور کار داریم.
او افـزود :بـه ادارات اسـتان تکلیـف شـده کـه اگـر
مانعـی در مسـیر مردمی کـردن مقابلـه بـا اعتیـاد در
وجـود دارد نسـبت به مسـاله یابـی آن و یافتن راهکار
اقـدام کننـد و هرکجـا کـه نیـاز بـه پیگیری در سـطح
ملـی داشـته باشـد مدیریـت ارشـد اسـتان دنبـال
خواهـد کـرد.

سرپرست اداره کل ارتباطات
فارس عنوان کرد:

پایداری شبکه ارتباطی فارس
در پی بارندگیهای اخیر
ایسـنا :سرپرسـت اداره کل ارتباطـات و فنـاوری
اطالعـات فـارس از رفع قطعیهـا و پایـداری وضعیت
شـبکه ارتباطـی اسـتان در پـی بارندگیهـای شـدید
اخیـر خبـر داد.
حمیـد سـلیمان پـور در جلسـه فـوق العـاده سـتاد
مدیریـت بحـران فـارس که بـا حضـور اسـتاندار فارس
برگـزار شـد ،گزارشـی از وضعیـت شـبکه ارتباطـی و
نقـش موثـر پایـداری ارتباطـات در اطلاع رسـانی بـه
موقـع مسـئولین و اعـزام تیمهـای امـداد ،نجـات و
پشـتیبانی بـه مناطـق حادثـه دیـده ارائـه کـرد.
بـه نقـل از اداره کل ارتباطـات فـارس ،سـلیمان
پـور افـزود :در چنـد روز گذشـته بـا توجـه بـه پیـش
بینـی بارندگیهـا و سـیل در اسـتان ،تمهیـدات الزم
در بخـش ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان
اندیشـیده شـد و تیمهای فنـی ،پشـتیبانی و نگهداری
اپراتورها ،زیرسـاخت اسـتان  ،مخابـرات منطقه فارس
و اداره کل تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویی منطقه
جنـوب در آمـاده بـاش کامـل قـرار دارنـد و نتیجـه این
اقدامـات رفـع سـریع قطعیهـا ،پوشـش حداکثـری و
پایـداری شـبکه ارتباطـی در زمان بارندگیهای شـدید
بویـژه در نقاطـی از اسـتان که درگیر بحران و سـیالب
هستند .
رئیـس شـورای راهبـری حـوزه ارتباطـی عنـوان کـرد:
در اسـتان سـامانه اطالع رسـانی پیامکـی اپراتورهای
تلفـن همـراه بـرای هشـدار بـه هـم اسـتانیها را فعال
کردیـم و روزانـه یـک پیـام ارسـال میشـود.
سـلیمان پـور بـا بیـان اینکـه قطعیهایـی در شـبکه
ارتباطـی برخـی از شهرسـتانها ،روسـتاها و مسـیرهای
ً
جـادهای در سـطح اسـتان داشـتیم که عمدتـا به دلیل
قطعـی طوالنـی شـبکه برق بـود ،از رفع ایـن قطعیها
خبـر داد و خاطرنشـان کـرد :در حـال حاضـر وضعیت
شـبکه ارتباطی اسـتان پایدار اسـت و بجـز قطعی فیبر
در مسـیر فراشـبند بـه فیروزآبـاد کـه توسـط همـکاران
مخابـرات اسـتان در دسـت تعمیـر اسـت مشـکل
ارتباطـی خاصـی در سـطح اسـتان وجـود نـدارد.
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سه فوتی جدید کرونا در فارس ثبت شد
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در اطالعیهای
اعالم کرد :در  ۲۴ساعت گذشته سه مورد جدید فوتی ...

پیشنهاد افزایش  ۴۰درصدی نرخ سرویس مدارس در شیراز
رییس کمیســیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز گفت :پیشنهاد
افزایش  ۴۰درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس ...

محبی پور
معاون استانداری فارس:

فارس

پیشنهاد افزایش  ۴۰درصدی
نرخ سرویس مدارس در شیراز
ایرنا:رییـس کمیسـیون حمـل و نقـل و ترافیـک
شـورای اسالمی شـهر شـیراز گفـت :پیشـنهاد افزایـش
 ۴۰درصـدی نـرخ کرایـه سـرویس مـدارس بـه صحـن
شـورای اسلامی ارایه شـد.
محمد تقی تذروی گفت :در ماه های اخیر جلسات متعددی
بـرای تعییـن نـرخ کرایـه سـرویس مـدارس دانـش آمـوزان
در سـال تحصیلی  ۱۴۰۱ -۱۴۰۲شـیراز بـا حضور اعضای
کارگـروه مـاده ۱۸شـامل رییـس آمـوزش و پـرورش بـه
عنـوان رییـس کارگـروه ،نماینـده اولیـاء و مربیـان شـیراز و
شـهرداری تشـکیل شـده اسـت و نتیجـه ایـن جلسـات بـا
در نظـر گرفتـن روال قانونـی مصوبـه کارگـروه مـاده  ۱۸بـه
کمیسـیون حمـل و نقـل ارسـال شـد.
رییـس کمیسـیون حمـل و نقـل و ترافیـک شـورای شـهر
شـیراز ادامـه داد :بـا توجـه بـه تعطیلـی دو سـال اخیـر
خدمـات سـرویس دانـش آمـوزی بدلیـل شـیوع ویـروس
کرونـا و همچنیـن تورم هـای پیـش رو در جامعـه و از یـک
سـو شـرایط راننـدگان سـرویس مـدارس و از سـوی دیگـر
شـرایط والدین دانـش آموزان  ،نرخ سـرویس دانش آموزی
بـرای سـال تحصیلـی  ۱۴۰۱-۱۴۰۲نسـبت بـه سـال
گذشـته بـه میـزان  ۴۰درصـد افزایـش می یابـد کـه ایـن
مسـاله در کمیسـیون مـاده  ۱۸آمـوزش و پـرورش نیـز
تاییـد شـد ،کـه ایـن میـزان افزایـش قیمـت پس از بررسـی

در صحـن شـورای اسالمی شـهر و فرمانـداری شهرسـتان
شـیراز اعلام و بـه شـهرداری ابلاغ می شـود.
وی افـزود :همچنیـن ضمـن تدویـن صـورت پذیرفتـه در
خصـوص آییـن نامـه داخلـی طـرح ترافیـک مدارسـی کـه
مشـمول ایـن طـرح می باشـند بـا  ۱۰درصـد افزایـش و
مـدارس با شـرایط خـاص مانند اسـتثنایی و  ....بـا  ۵درصد
افزایـش قیمـت بـه نـرخ ورودی کرایـه هـر دانـش آمـوز
اضافـه میشـود.

تـذروی افـزود :بـرای نزدیـک شـدن بـه نـرخ کرایـه واقعی
سـرویس مدارس در سـال گذشـته باتوجه تعطیلـی مدارس
افزایـش  ۳۰درصـدی مصـوب شـد کـه بـا افزایـش مجـدد
در سـال جدیـد بـه میـزان  ۴۰درصـد ،بـه نـرخ واقعـی
نزدیـک تـر شـده اسـت.وی عنـوان کرد :بـا توجه به شـیوع
ویـروس کرونـا کلیـه راننـدگان در صـورت هرگونـه مـوارد
اعلام شـده از سـوی سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا ملـزم بـه
رعایـت ایـن قوانیـن و پروتکل هـای بهداشـتیاند.

حمایت گروههای جهادی ستاد اجرایی فرمان امام
از سیل زدگان فارس
عصرمردم:
حسـین پـور نورعلـی مدیـرکل سـتاد اجرایی
فرمـان امـام (ره) فـارس نیـز در بازدیـد از
مناطـق سـیلزده از توابـع آبـاده طشـک،
گفـت :بـا توجـه بـه تـداوم بارشهـای
نقطـهای کـه در شهرسـتانهای اسـتان
شـاهد هسـتیم و طبـق ارزیابیهـا و
بررسـیهایی کـه تاکنـون داشـتیم هنـوز
آمـار دقیقـی از خسـارات وارده بـه منـازل
اعلام و بـرآورد نشـده اسـت.
او بـا اعالم اینکه در حـال حاضر گروههای
جهـادی و دسـتگاههای خدماترسـان
در محـل حادثـه حضـور دارنـد ،افـزود:
متاسـفانه در بازدیدهـای انجام شـده عمده
خسـارتها در روسـتاهای صالـح آبـاد و

شـهرک امـام صـادق بـود کـه بـا همـکاری
نیروهـا آب منـازل آسـیب دیـده تخلیه شـد
کـه متاسـفانه بـه دلیـل ورود گل و الی

آسـیب جـدی بـه لوازمهـای خانگـی وارد
شـده بـود.
مدیـرکل سـتاد اجرایـی فرمـان امـام (ره)

فـارس گفـت :بـا همکاری سـارمان بسـیج
سـازندگی اسـتان و گروههـای جهـادی
میـزان دقیـق آسـیبهای وارد شـده
بررسـی خواهـد شـد و در حـال حاضـر در
گام اول بـه آسـیب دیـدگان اسـکان موقت
و کمکهـای اولیـه از جملـه آذوقـه و
امکانـات دیگـر داده شـده اسـت.
پورنورعلـی بـا بیـان اینکـه در گام بعـدی بـا
اسـتقرار آسـیب دیـدگان ارزاق چندماهه در
اختیارشـان قـرار خواهـد گرفـت و برخـی از
وسـایل زندگـی آنها با کمک سـتاد اجرایی
فرمـان امـام (ره) تامیـن خواهد شـد ،ادامه
داد :همچنیـن وسـایل پاکسـازی منـازل
از جملـه کارواش در اختیـار گروههـای
جهـادی قـرار داده شـده اسـت.

اعطای وام قرض الحسنه به نیازمندان سیل زده کوه چنار
مدیـرکل امـداد فـارس از اعطـای وام
قرضالحسـنه بـه مددجویـان تحـت
حمایـت سـاکن در مناطـق سـیلزده کـوه
چنـار خبـر داد.
روز گذشـته و در پـی وقـوع سـیل در
شهرسـتان هـای کـوه چنـار ،ممسـنی و
رسـتم مدیـر کل امداد فارس جهت بررسـی
میدانـی خسـارات وارده بـه ایـن شهرسـتان
سـفر کـرد.
مرتضـی موصلـی در جلسـه سـتاد بحـران
ایـن شهرسـتان هـا شـرکت و در ایـن
خصـوص گفـت :پـس از وقـوع سـیل،
کمـک بـه مـردم خسـارتدیده در ایـن
حادثـه بـرای بازسـازی منـازل ،تهیـه لـوازم
ضـروری و خسـارت وارده بـه مشـاغل،
امـری ضـروری ،انسـانی و اخالقـی اسـت
کـه بایـد بـا عزم جـدی و تلاش همگانی با

فوریـت انجـام شـود.
مدیـرکل امـداد فـارس بـا بیـان اینکـه
خسـارت هـای وارده بـه منـازل مددجویـان
کـوه چنـار در حـال بـرآورد و بررسـی اسـت

افـزود :منـازل مسـکونی مددجویـان
همگـی بیمـه هسـتند و پـس از تعییـن
خسـارت به آنـان پرداخـت می شـود.منازل
افـراد غیرمددجـو نیـز از طریـق کمـک

هـای خیریـن و بـا مشـارکت بنیـاد مسـکن
بازسـازی مـی شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی مشـاغل نیـز
در ایـن سـیل دچـار آسـیب شـدند ،گفـت:
مددجویـان و افـراد غیرمددجـو تـا دهـک
 5کـه در ایـن حادثـه مشـاغل آنهـا دچـار
خسـران شـده اسـت مـی تواننـد از وام وام
اشـتغال ایـن نهـاد بهـره منـد شـوند.
موصلـی خاطـر نشـان کـرد :افـراد نیازمنـد
آسـیب دیده از سـیل در ایـن مناطق پس از
شناسـایی بـه مـدت یکسـال تحت پوشـش
کمیتـه امـداد قـرار میگیرنـد تـا بصـورت
قانونـی بـه آنـان هزینههـای کمـک
معیشـتی پرداخـت شـود .همچنیـن لـوازم
لـوازم خانگـی آسـیب دیـده برای سـیل زده
گان مددجـوی کمیته امداد که در سـیالب
دچـار خسـارت شـده انـد ،فراهم میشـود.

دهقانپور رئیس جهاد کشاورزی فارس:

مونسون  ۲۸۰۰میلیارد تومان به کشاورزی فارس آسیب زد
ایسـنا:به گفتـه رئیـس جهادکشـاورزی
فـارس ،برآوردهـای انجـام شـده تا یکشـنبه
نهـم مـرداد مـاه نشـان میدهـد که سـامانه
مونسـون و بارندگیهـا و سـیالب بیـش از
 ۲۸۰۰میلیـارد تومـان بـه بخش کشـاورزی
اسـتان آسـیب زده اسـت.
مجتبـی دهقانپـور دوشـنبه  ۱۰مـرداد
در نشسـت مشـترک سـتاد بحـران بخـش
کشـاورزی فـارس و کمیتـه بحـران
شهرسـتانهای ایـن اسـتان کـه بـه منظـور
بررسـی وضعیـت خسـارتهای بارشهـای
اخیـر برگـزار شـد ،بـا تاکیـد بـر اینکـه نتایج
حاصـل از ایـن جلسـه بـه وزارت جهـاد
کشـاورزی منعکـس خواهـد شـد ،گفـت:
امیـدوار هسـتیم در کمکـی که خواهد شـد،
فـارس بـه صـورت یک اسـتان خـاص مورد
توجـه و عنایـت قـرار بگیـرد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه بیشـتر از  ۱۰درصـد
تولیـدات کشـاورزی کشـور اعـم از تولیـدات
باغـی ،زراعـی ،دام ،طیـور و آبزیـان و
شـیالت متعلق بـه فارس اسـت و مقام دوم
تولیدات کشـاورزی کشـور را داریـم ،افزود:

اسـتان فـارس نقـش مهمـی در امنیـت
غذایـی کشـور دارد ،بـه همین دلیل آسـیبی
هـم کـه بـه کشـاورزان و تولیدکننـدگان
عزیزمـان در ایـن بخـش وارد می شـود باید
بـه نحـوی مـورد حمایـت و جبـران باشـد.
دهقانپـور بـا بیـان اینکـه همـکاران در
مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتانها
مثـل گذشـته در زمـان بـروز بحرانهـا
در عرصـه حضـور داشـتهاند ،تصریـح
کـرد :خسـارتها در حـوزه هـای زراعـت،
باغبانـی ،دام و طیـور ،امور فنـی و زیربنایی
و عشـایر و نهایتـا در حـوز ه منابـع طبیعـی و
آبخیـزداری احصا و برآوردهـای اولیه انجام
شـده اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس
بـا اشـاره بـه اینکـه تـا یکشـنبه نهـم مـرداد
مـاه میـزان خسـارتهای وارده بـه بیـش از
 ۲۸۰۰میلیـارد تومـان رسـیده اسـت ،اظهار
کـرد :ایـن گـزارش هـا بـه وزارت جهـاد
کشـاورزی و از طریـق اسـتانداری بـه وزارت
کشـور ارسـال شـده و اسـتاندار محتـرم در
ایـن خصـوص بـا وزیـر کشـور رایزنـی کرده

اسـت.
او بـه ابلاغ وزیـر جهـاد کشـاورزی بـرای
تعـدادی از روئسـای سـازمانهای جهـاد
کشـاورزی اسـتان هـای درگیـر سـیل بـه
عنـوان نماینـده تـام االختیـار نیـز اشـاره و
ابـراز کرد :حـوزه اختیارات محولـه در زمینه
خریـد تضمینـی محصـوالت کشـاورزی،
حمایـت از دام و طیـور و تامیـن نهـاده های
آن و مجموعـه اقداماتـی کـه بـرای حمایت
از سـیل زدگان بـه شـمار مـی آیـد ،اسـت.
بیشـترین میـزان خسـارت سـیل در
شهرسـتان اسـتهبان اسـت
معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
گفـت :بیشـترین خسـارتهای ناشـی از
سـیل اخیـر در شهرسـتان اسـتهبان اسـت
بـه دلیـل خسـارتی کـه بـرای ترشـیدگی
و ریـزش میـوه در انجیرسـتانهای دیـم
اتفـاق افتـاده و کمتریـن میـزان هـم در
شهرسـتان الر اسـت.
جعفـر صبـوری پـور تصریح کرد :بر اسـاس
گـزارش سـامانه هواشناسـی تـا سـاعت

 ۷:۳۰نهـم مـرداد مـاه شهرسـتان ممسـنی
بیشـترین بـارش را بـا  ۱۱۱میلـی متـر و
شهرسـتان المـرد بـا کمتر از یـک میلی متر
کمتریـن بارندگـی را داشـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان خسـارت بـه
تفکیـک حوزههـای خسـارت دیـده و ۳۲
شهرسـتان درگیـر سـیل مشـخص شـده
اسـت و فرمانـداران نیـز میـزان خسـارتها
را تائیـد کردهانـد یـا در حـال تائیـد هسـتند،
افـزود :تـا کنـون بخـش زراعـت حجـم
خسـارت بالـغ بـر  ۷۳۳میلیـارد تومـان و
بخـش باغبانـی خسـارت  ۱۴۰۶میلیـارد
تومانـی متحمـل شـده اسـت.
صبـوری پـور بـا بیـان اینکـه در حـوزه
تولیـدات دامـی  ۴۱میلیـارد تومـان ،در
حـوز ه فنـی و زیربنایی بیـش از  ۴۷۱میلیارد
تومـان ،مرتـع دو میلیـارد و  ۸۰۰میلیـون
تومـان و پروژه های آبخیـزداری  ۱۸میلیارد
و  ۴۰۰میلیـون تومان خسـارت برآورد شـده
اسـت ،افـزود :بـرای ایل راههای عشـایری
نیـز  ۱۳میلیـارد و  ۸۰۰میلیـون تومـان
خسـارت ارزیابـی میشـود.

حمایت گروههای جهادی ستاد اجرایی فرمان امام از سیل زدگان فارس
حســین پور نورعلی مدیرکل ســتاد اجرایی فرمان امام (ره) فارس نیز در بازدید از
مناطق سیلزده از توابع آباده طشک ،گفت :با توجه به تداوم ...

4

سه فوتی جدید کرونا در فارس ثبت شد
ایرنا:روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی
شـیراز دیـروز در اطالعیـهای اعلام کـرد :در  ۲۴سـاعت گذشـته سـه مـورد
جدیـد فوتـی کوویـد ۱۹در فـارس ثبـت شـده و مجمـوع جانباختـگان ایـن
بیمـاری از ابتـدای شـیوع بیمـاری تاکنـون ،بـه هشـت هـزار و  ۵۱نفـر رسـید.
در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت :از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری تاکنـون ،دو
میلیـون و  ۱۸۹هـزار و  ۵۰۷تسـت تشـخیصی مولکولـی و تسـت سـریع در
آزمایشـگاه های اسـتان تهیه شـده که با بررسـی نمونه های انجام شـده۶۴۲ ،
هـزار و  ۲۷۳بیمـار مثبـت شناسـایی شـده اسـت.
از مجمـوع تسـت های انجـام شـده از ابتـدای شـیوع تاکنـون ،یـک میلیـون و
 ۷۸۵هـزار و  ۷۳۲تسـت تشـخیصی مولکولـی بـوده کـه  ۵۲۳هـزار و  ۹۷۹مـورد بیمـار مثبـت قطعـی شناسـایی
شـده ،همچنیـن از ابتـدای آغـاز طـرح شـهید حـاج «قاسـم سـلیمانی» تاکنـون  ۴۰۳هـزار و  ۷۷۵مـورد تسـت
سـریع انجـام شـده و  ۱۱۸هـزار و  ۲۹۴بیمـار مثبـت شناسـایی شـده اسـت.
بنـا بـر ایـن گزارش؛ با بسـتری  ۹۵بیمار جدید طی  ۲۴سـاعت گذشـته ،هـم اکنون  ۴۶۶بیمار مثبت و مشـکوک
دارای عالیـم در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری هسـتند کـه از ایـن تعـداد ۵۵ ،بیمـار بـه دلیل وخامت شـرایط
جسـمی ،در بخش هـای  ،ICUمراقبت هـای ویـژه درمانـی دریافـت می کنند.
بـر اسـاس ایـن اطالعیه ،از ابتدای شـیوع ایـن بیماری تاکنون  ۶۲۹هزار و  ۷۰۴هم اسـتانی مبتلا به کووید۱۹
بهبـود یافتـه که از بیمارسـتان ها ترخیص شـده و یـا از ایزوله خانگی خارج شـده اند.
در حـال حاضـر مجمـوع تعـداد ُدز تزریـق شـده واکسـن کرونـا در شهرسـتان های زیرمجموعـه دانشـگاه علـوم
پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز بـا احتسـاب چهـار ُدز ،بـه هشـت میلیـون و  ۱۸۸هـزار و ُ ۶۴۶دز
رسـیده کـه از ایـن تعداد سـه میلیـون و  ۴۲۵هزار و ُ ۵۳۹دز نوبت اول ،سـه میلیون و  ۱۳۲هـزار و ُ ۴۷۲دز نوبت
دوم ،یـک میلیـون و  ۵۵۷هـزار و ُ ۴۶۴دز نوبـت سـوم و  ۷۳هـزار و ُ ۱۷۱دز یـادآور واکسـن بـوده اسـت.

سرپرست جهاد کشاورزی ارسنجان:

سفرههای زیرزمینی ارسنجان جان گرفت
ایسـنا :سرپرسـت جهاد کشـاورزی ارسنجان گفت :سـیالب اخیر گورابهای
ایـن شهرسـتان را آبگیری و سـفرههای زیر زمینـی را تغذیه کرد.
غالمعبـاس زارعـی فـر گفـت :در ایـن شهرسـتان  ۷طـرح تغذیـه مصنوعـی
(گـوراب )بـا مجمـوع  ۸۷۰هـزار متـر مکعـب حجم ذخیـره آب وجـود دارد که
بـا بارشهـای اخیـر همگـی آبگیـری شـدند.
بـه نقـل از جهادکشـاورزی فـارس ،زارعی فـر اظهار کرد :برداشـت بـی رویه از
چاههـا ،قناتهـا و کاهـش نـزوالت آسـمانی سـبب کاهـش و خشـک شـدن
سـفرههای زیـر زمینـی شهرسـتان شـده بود.
سرپرسـت جهـاد کشـاورزی ارسـنجان ادامـه داد :کنترل وهدایت سـیالب به
سـمت حوضچههـا و گورابهـا میتوانـد ایـن سـفرهها را احیـاء و بخشـی از آب از بیـن رفتـه را جبـران کنـد.
زارعیفـر بـا اشـاره بـه روشهـای اصلـی مهـار سـیالب شـامل احیـاﺀ جنگلهـا ،احـداث سـیل بندهـا ،سـدها،
مخـازن و کانالهـای سـیالب بـر گفـت :کنترل و مهار سـیالبها و ذخیـره مقدار مازاد آنها ،اسـتفاده از پتانسـیل
مخـزن زیرزمینـی بـرای ذخیره آب مـازاد در فصل غیـر زراعی ،جلوگیری از پدیده نشسـت زمیـن ،مقابله با پدیده
هجـوم آبهـای شـور ،حـذف آلودگیهـای میکروبی در اثر حرکـت در محیط هـای متخلخل ،به تعادل رسـاندن
وضعیـت آبخوانهـا در دشـتها و حفـظ انـرژی گرمایـی زمیـن از اهـداف طرحهـای تغذیه مصنوعی اسـت.

امامجمعه ارسنجان خواستار بومی سازی ایستگاه های هواشناسی شد
داوریزدانی  /ارسنجان
حجـت االسلام بهرامی امـام جمعـه ارسـنجان در سـخنانی خواسـتار
بومی سـازی مدل هـای پیـش بینـی هواشناسـی در کشـور گردیـد.وی گفـت
االن نقشـه ها ومدلهـای پیـش بینی هایی که مورد اسـتفاده هواشناسـی ایران
قـرار می گیـرد از کشـورهای آلمـان و اروپـا یـا کانـادا و یـا جاهـای دیگـر اسـت
اگـر ایـن پیشبینیهـا را بـه مـا اعلام نکـرده بودنـد و ایـن نقشـه ها و مدل ها
را در اختیـار مـا قـرار نـداده بودنـد معلـوم نبـود کـه چـه خسـارات سـنگینی بـه
زیرسـاخت های کشـور و اسـتان وارد می شـد وایـن بـرای مـا قابـل پیـش بینی
نبـود حجـت االسلام بهرامی افـزود ایـن امـر بیـش از پیـش ضـرورت طراحی
یـک مـدل بومی پیـش بینـی هواشناسـی را بـرای مـا خاطرنشـان می کنـد .وی بـا اشـاره بـه طـرح بومیسـازی
هواشناسـی که توسـط اسـاتید دانشـگاه شـیراز ارائه شـده بود اظهار داشـت ما حدود بیسـت تابیسـت و پنج سال
ً
پیـش بـه مسـئولین وقـت نمونـه دادیـم و گفتیـم از نظـر علمی ما کاملا آمـاده ارائه یک مـدل بومی ایرانـی برای
پیـش بینـی بارش ها و هواشناسـی هسـتیم ولی متاسـفانه منطق خیلی از مسـئولین مـا این بود که وقتـی از اروپا
و جاهـای دیگـر مدل هـای هواشناسـی را مجانی دریافـت میکنیم چرا برای ایـن کار بودجه بگذاریـم امام جمعه
ارسـنجان در ادامـه گفـت این پیشـنهاد مهـم را ما به ریاسـت محترم جمهوری اسلامی ایران و اسـتاندار محترم
فـارس و هـم نماینـدگان محتـرم مجلـس داریـم کـه این طـرح و نمونه دانشـگاه شـیراز را عملی سـازند درکشـور
خودمـان بتوانیـم از دسـتاوردهای علمی دانشـمندانمان بهـره منـد شـویم.
حجـت االسلام بهرامی همچنیـن از اعضای سـتاد مدیریت بحران ارسـنجان کـه در بارندگیهـای اخیر از جان
مایـه گذاشـتند و در آمادگـی کامـل بودنـد تـا خـدای نکـرده کمتریـن آسـیبی از ایـن سـیل بـه مردم نرسـد تشـکر
نمـود و گفـت جـای تشـکر فـراوان دارد کـه از این حضـور جانانـه و میدانی مدیران عزیز سـتاد بحران شهرسـتان
ارسـنجان قدردانـی به عمـل آوریم .

خسارات بارندگی های اخیر در شهرستان ارسنجان
داوریزدانی  /ارسنجان
درپـی بارندگیهـای اخیـر در شهرسـتان ارسـنجان سـیالب خسـاراتی را بـه
امـورات زیـر بنایـی و روبنایـی و پروژه هـای عمرانـی از جملـه راه دسترسـی بـه
سـایت مسـکن ملـی وزیـر گـذر علـی آبـاد ملک بـه مرودشـت و تخریـب معابر
شـهرک کارگاهـی ایـن شهرسـتان را گردیـد بگفتـه ابراهیـم ملـک حسـینی
رئیـس اداره راه و شهرسـازی ارسـنجان تاکنـون مجمـوع اولیـه خسـارات
وارده درایـن محـدوده  35میلیـارد ریـال بـر آورد شـده اسـت.همچنین بگفتـه
غالمعبـاس زارعـی فـر سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان
بارندگی هـای اخیـر بیـش از  ۵۰۰میلیـارد ریـال تاکنـون بـه بخش کشـاورزی
شهرسـتان خسـارت وارد کـرده اسـت وی گفـت سـیالب به  ۳۰۰هکتـار محصوالت زراعی شـامل گوجـه فرنگی
ذرت یونجـه  200هکتـار محصـوالت باغـی شـامل انـار و پسـته و  ۲۰راس دام و  ۸۰کلنـی زنبـور عسـل و سـی
کیلومتـر جـاده بیـن مـزارع و  ۴۰۰کیلومتـر جـاده عشـایری و کانالهـای انتقـال آب و سیسـتم های آبیـاری نوین
خسـارت وارد کـرده زارعـی فـر افـزود علیرغـم خسـارات وارده گوراب هـای ایـن شهرسـتان آبگیـری و منابع آب
زیرزمینـی تغذیـه گردیـدوی بیشـترین خسـارت وارده به بخش کشـاورزی را مربوط به روسـتاهای علـی آباد ملک
و حسـین آبـاد و نعمـت آبـاد و کمـال آباد ذکر کرد در پی وقوع بارشـهای شـدید اخیر سـتاد بحـران در فرمانداری
شهرسـتان ارسـنجان تشـکیل گردیـدو دکتـر کاووس رضایـی فرمانـدار بومی شهرسـتان با پوشـیدن لباس هالل
احمر در تمامی روسـتاهای گرفتار در سـیالب و راههای شهرسـتان حضور یافته و از نزدیک مشـکالت مربوطه
را مـورد پیگیـری وپایـش قـرارداد همچنیـن اداره راه داری و حمـل و نقـل جـاده ای نیـر بـا اسـتقرار پنـج اکیـپ
در محورهـای مواصالتـی شهرسـتان ارسـنجان بـه نیریـز بختـگان پاسـارگاد اسلام آبـاد وراههـای روسـتایی بـا
تعـداد  ۲۲نیـرو و  ۱۰دسـتگاه ماشـین آالت سـبک ،سـنگین و نیمـه سـنگین به بازگشـایی معابر و امـور و مرور و
خدمـت رسـانی بـه اهالـی شهرسـتان مشـغول گردیده و حفـظ و صیانت از راههـا را به عهده گرفته اسـت به گفته
جهانگیـری زاده رئیـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای پرسـنل اداره  ۲۴سـاعته در حال خدمت رسـانی
بـوده و بـه تعمیـرات زیرسـازی در محـل انسـداد محـور ارسـنجان بـه مرودشـت و بـاز گشـایی پـل روسـتای
بکهـدان و اعـزام کامیـون بـرف روب بـه شهرسـتان بختگان و بازدیـد میدانـی از کلیه راههای حوزه اسـتحفاظی
و ابنیـه موجـود و بازگشـایی محـور مرودشـت بـا همـکاری شـهرداری و نجـات خودروهـای گرفتـار در سـیل و
اسـکان آنهـا در مهمانسـرای ایـن اداره اقـدام کـرده انـد همچنیـن بـه گفتـه خسـروانیان رئیـس منابـع طبیعـی
و آبخیـزداری شهرسـتان ارسـنجان  ۱۲نفـر از افـراد یـک خانـواده عشـایری کـه در سـیالب گرفتـار شـده بودنـد
توسـط پرسـنل اداره نجـات یافتـه و از سـوی مدیریـت آمـوزش و پـرورش شهرسـتان در خانـه معلـم ارسـنجان
کـه بـه تمامی امکانـات مجهـز بـود اسـکان داده شـدند همچنیـن بـه گفتـه سـجاد رحیمی شـهردار ارسـنجان
نیروهـای شـهرداری بـا تمامی امکانـات موجـود در شهرسـتان به فعالیـت پرداختـه و تمامی آبراهه هـا را باز نموده
و خودروهـای گرفتـار در سـیالب را نجـات داده و بـا حضـور مسـتمر در شـهر و شهرسـتان بـه خدمـت پرداختند.

سالمت
سهشنبه  11مرداد 1401

اهمیت تغذیه نوزاد با شیرمادر تا دو سالگی

ایسنا :رییس فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به اهمیت تغذیه با شیر مادر ،گفت :شیر مادر
سرشار از ریزمغذیها است و نقش عمدهای در تغذیه نوزاد دارد .توصیه شده تا دو سالگی تغذیه
با شیر مادر ادامه داشته باشد.
دکتر علیرضا مرندی در همایش هفته ترویج تغذیه با شــیر مادر ،در پیامی ویدیویی گفت :در
قرآن در چند آیه به اهمیت تغذیه با شیر مادر اشاره شده است .همچنین در آکادمیهای مختلف
دنیا بر تغذیه با شیر مادر تاکید شده و حامی و طرفدار جدی تغذیه با شیر مادر هستند.
وی افزود :شیر مادر سرشار از ریزمغذیها است و نقش عمدهای در تغذیه نوزاد دارد .توصیه
شــده تا دو سالگی تغذیه با شیر مادر ادامه داشته باشد .زیرا سرشار از همه مواد مغذی مورد نیاز
نوزاد اســت .در عین حال عالوه بر فواید تغذیه با شــیر مادر برای نوزاد ،برای مادر هم فوایدی
دارد؛ از جمله جلوگیری از اســترس مادر ،جلوگیری از افسردگی مادر و ایجاد ارتباط عاطفی بین
مادر و نوزاد.
مرندی با بیان اینکه توصیه آکادمی کودکان آمریکا این است که آموزش درباره اهمیت تغذیه
با شــیر مادر را از دوران مهدکودک آغاز کنیم ،ادامه داد :بعد هم این آموزشها باید در مدارس،
دانشگاهها ،محافل ،قوانین ،در بین کارفرماها و  ...ارائه شده و توصیههایی که بر اساس آن مادر
بتواند از هر فرصتی برای شــیر دادن اســتفاده کند ،اعمال شوند .عالوه بر این در حوزه پزشکی
باید به خانوادهها از زمان بارداری تا بعد از تولد کودک آموزش داده شود.
وی گفت :هرچه بر روی فرهنگ تغذیه با شــیر مادر کار شــود ،احتمال انصراف زودهنگام
از این اقدام کاهش مییابد .در عین حال نقش حمایتی پدر نیز بســیار مهم اســت .برای حفظ
و نگهداری این مائده آســمانی و برای داشــتن جامعه سالمتر در آینده ،تغذیه با شیر مادر بسیار
مهم است.

توصیه های بهداشتی در مواجهه با سیالب

مهر :ســازمان بهداشت جهانی در پی بارش های سیل آسا ،نکاتی را برای حفظ ایمنی بیشتر
در برابر خطرات احتمالی سیل اعالم کرد.
بر اســاس اعالم سازمان بهداشت جهانی برای محافظت در برابر خطرات ناشی از سیل باید
عالئم هشــدار و مســیرهای تخلیه محله خود را بشناســید و از مناطق مستعد سیالب و رانش
زمین مطلع باشید.
بر اســاس این گزارش با رعایت نکاتی که در این مطلب آمده اســت ،به هنگام سیل با این
اقدامات سالمت خود را حفظ کنید.
ترویج اقدامات بهداشتی مناسب و روشهای بهداشتی آماده سازی غذا
از آب ســیل برای شستن ظروف ،مسواک زدن یا شستن و پختن غذا استفاده نکنید و اگر با
آب سیل در تماس بوده اید ،دست و بدن خود را با آب و صابون بشویید.
تمیز کردن خانه به شکلی ایمن پس از آبگرفتگی
هر چیزی که قابل شستشو و تمیز کردن با محلول سفید کننده نباشد (مثل بالشت و تشک)
را دور بیاندازید.
همه دیوارها ،کفها و ســطوح دیگر را با آب و صابون و همچنین محلول سفید کننده تمیز
کنید.
محافظت در مقابل پشه
اگر در منطقه ســکونت شما آب راکد وجود دارد از مواد دافع پشه استفاده کرده و آن را طبق
دستورالعمل مندرج روی بسته بندی محصول به لباس یا بدن خود بمالید.
همچنین شلوار و پیراهن آستین بلند پوشیده و زیر پشه بند بخوابید.
دور ریختن غذاهایی که با سیالب در تماس بوده اند
خوردن غذایی که با ســیالب در تماس بوده بهداشتی نیست و خطر بیماریهای با منشأ آب
آلوده را افزایش میدهد ،بنابر این هر غذایی که با سیالب در تماس بوده را باید دور ریخت.
خودداری از تردد پیاده یا با ماشین از مناطق سیل زده یا دچار آب گرفتگی
حتی کمترین میزان آب نیز میتواند خطرات چشمگیری برای خودروها به همراه داشته باشد.
ممکن است سیمهای برق در آب افتاده باشند یا آب حاوی مواد شیمیایی خطرناک باشد.
همچنین سیل به راحتی میتواند انسان و ماشین را با خود ببرد.
کلردار کردن یا جوشاندن آب برای نوشیدن یا پختن غذا
تأمین مســتمر آب آشامیدنی ســالم مهمترین اقدام برای کاهش خطر شیوع بیماریهای با
منشأ آب آلوده در مناطق سیل زده است ،بنا بر این کلردار کردن یا جوشاندن آب برای نوشیدن
یا پختن غذا در این مناطق ضروری است.
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مهــر :محققان بــرای حفظ ســامت کلیه ها،
مصرف رنگیــن کمانی از میوه ها و ســبزیجات را
توصیه می کنند.
دکتر «شــیرین پورافشــار» ،متخصص تغذیه در
دانشگاه ویرجینیا ،می گوید« :مصرف بیشتر میوه ها
و سبزیجات به شدت با سالمت مرتبط است .زمانی
که می بینیم بیماران مبتــا به بیماری مزمن کلیه
کمتر میوه و ســبزیجات مصرف مــی کنند ،نگران
اثرات کلی ســامتی شــان هســتیم .هنگام ارائه
توصیه های تغذیه ای بــه بیماران مبتال به بیماری
مزمن کلیه ،مانند توصیه هایی برای کاهش مصرف
پتاســیم ،باید مراقب باشیم که بی جهت از مصرف
میوه و سبزیجات سالم جلوگیری نکنیم».
برای این مطالعه ،محققــان دادههای مربوط به
الگوهای تغذیه را از نظرسنجیهای سالمت و تغذیه
که بین ســالهای  ۱۹۸۸و  ۲۰۱۸انجام شد ،تجزیه
و تحلیل کردند.
محققــان دریافتند که بین ســالهای  ۱۹۸۸تا
 ۵۲ ،۱۹۹۴درصد از پاسخدهندگان مبتال به بیماری
مزمن کلیه ،مصرف میوه و سبزیجات شان کم بود.
بیــن ســالهای  ۲۰۰۳و  ۴۶ ،۲۰۱۰درصــد از
پاســخدهندگان مبتال به بیماری مزمــن کلیه ،در
مقایســه با  ۴۱درصد از افراد دیگر ،مصرف کمی از
میوه و سبزیجات داشتند.
و بین ســالهای  ۲۰۱۱تــا  ۴۸ ،۲۰۱۸درصد از
پاســخدهندگان مبتال به بیماری مزمن کلیه ،الگوی
مصرف کمی داشتند.
به گفته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های
ایاالت متحده ،بیماری مزمــن کلیوی زمانی اتفاق
می افتد که کلیه ها قــادر به دفع مواد زائد از خون
فرد نیســتند .این وضعیت می تواند منجر به فشــار
خون باال ،بیماری قلبی و سکته شود.
گاهی اوقات به بیمارانی که به بیماری مزمن کلیه
مبتال هســتند گفته می شــود که مصرف پتاسیم را

مهر :یک مطالعه جدید نشان می دهد که کاهش
در حس بویایی افراد می تواند از دست دادن عملکرد
ذهنی آنهــا را پیش بینی کند و هشــداری در مورد
تغییرات ساختاری در مغز که در بیماری آلزایمر مهم
هستند باشد.
دکتر «جایانــت پینتو» ،سرپرســت تیم تحقیق
از دانشــگاه شــیکاگو ،میگوید« :این مطالعه نشان
میدهد که کاهش ســریع حس بویایی نشاندهنده
بســیار خوبی از آنچه در نهایت بهطور ســاختاری در
مناطق خاصی از مغز رخ میدهد ،است».
اینکه بیــن حس بویایــی و زوال عقــل ارتباط
وجود دارد ،یافته جدیدی نیســت .نویسندگان مطالعه
خاطرنشــان کردند که پالکهــا و گرههایی که در
بیماری آلزایمر اتفاق میافتند ،قبل از اینکه در ســایر
قسمتهای مغز ظاهر شوند ،اغلب در نواحی مرتبط با
بویایی و حافظه مغز ظاهر میشوند.
برای این مطالعه ،محققان تالش کردند تا ببینند
آیا میتوان تغییراتی را در مغز شناســایی کرد که با از
دســت دادن بویایی و عملکرد ذهنی یا شــناختی در
طول زمان مرتبط است یا خیر.
به گفته محققان ،افرادی که حس بویایی شأن به
سرعت در حال کاهش است در طول زمان در شرایط
بدتری قرار دارند و بیشــتر احتمال دارد که مشکالت
مغزی و حتی آلزایمر داشته باشند.
تیم تحقیقاتی از دادههای مربوط به  ۵۱۵ســالمند
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میوه و سبزیجات بیشتری بخورید
تا کلیه های سالم داشته باشید

کاهش دهند ،مــاده معدنی که معمو ًال در میوه ها و
سبزیجات یافت می شود.
به گفته نویسندگان این مطالعه ،مطالعات بیشتری
برای تعیین اینکه آیا مصرف کم میوه و ســبزیجات
علــت یا نتیجه بیماری مزمن کلیه اســت یا عوامل

از بین رفتن سریع حس بویایی
عالمت اولیه بیماری آلزایمر

از پروژه حافظه و پیری دانشگاه راش شیکاگو استفاده
کرد.
محققان ســاالنه داوطلبان را از نظــر توانایی در

شناسایی بوهای خاص ،عملکرد ذهنی و عالئم زوال
عقل آزمایش کردند .برخی از شــرکت کنندگان نیز
اسکن  MRIدریافت کردند.

مشــابه ،بتوانند افراد سالم و بیماران مبتال به بیماری
مزمن کلیوی را تشویق کنند تا در مصرف میوه ها و
ســبزیجات با گنجاندن انواع و مقادیر بیشتر میوه ها
و ســبزیجات فرآوری نشــده یا کم فرآوری شده در
زندگی روزمره خود تجدید نظر کنند.

تیم مطالعه دریافتند که کاهش سریع حس بویایی
در طول دوره عادی ،حجم ماده خاکســتری کمتری
را در نواحــی مغز مرتبط با بویایی و حافظه پیشبینی
میکند .همچنین عملکــرد ذهنی بدتر و خطر ابتالء
به زوال عقل را در این افراد مسن پیش بینی کرد.
این تیم توضیح داد که این خطر مشابه وجود ژن
 APOE-e۴بــود که در حــال حاضر یک عامل
خطر ژنتیکی شناخته شده برای ابتالء به آلزایمر است.
محققان همچنین دریافتند که این تغییرات بیشتر
در نواحــی بویایی اولیــه از جمله آمیگدال و قشــر
آنتورینال قابل توجه است .این ناحیه ورودی اصلی به
هیپوکامپ اســت که مکان مهمی در بیماری آلزایمر
است.
پینتو گفت« :ما توانســتیم نشان دهیم که حجم
و شکل ماده خاکســتری در نواحی بویایی و مرتبط
بــا حافظه مغز افرادی که دچار کاهش ســریع حس
بویایی هســتند ،در مقایســه با افــرادی که کاهش
بویایی شان شدید نبود ،کمتر است».
پینتــو در ادامه افزود« :ما بایــد مطالعه خود را در
چارچوب همــه عوامل خطری که در مــورد آلزایمر
میدانیم ،از جمله تأثیرات رژیم غذایی و ورزش انجام
دهیم .حس بویایی و تغییر در حس بویایی باید یکی
از مؤلفههــای مهم در زمینــه مجموعهای از عوامل
باشــد که به اعتقاد ما بر مغز در سالمت و پیری تأثیر
میگذارد».

درمان سرطان پروستات
با افزایش بروز مشکالت قلبی مرتبط است

چگونه به کرونا مبتال نشویم؟

مهر :یک مطالعه جدید نشــان می دهد هورمون
درمانــی یــک گزینه درمانــی رایج برای ســرطان
پروستات اســت ،اما ممکن است خطر مرگ ناشی از
بیماری قلبی را به ویژه در مردان مسن افزایش دهد.
مهر :به گفته محققان بریتانیایی ،اگرچه شیلدهای
صورت تا حــدودی نقش حفاظتی دارند ،اما مطالعات
مختلــف ،محافظــت باالیی در برابر قطــرات بالقوه
عفونی نشان ندادند.
«پل هانتر» ،سرپرســت تیم تحقیق از دانشــکده
پزشــکی نورویچ بریتانیا ،گفت« :شــیلدهای صورت
محبوبیــت زیادی پیــدا کردهاند ،زیــرا مانع تنفس
نمیشــوند ،در مقایسه با ماسک های طبی ،برقراری
ارتباط طبیعی تر اســت و محافظت در برابر پاشیدن
آب را فراهم میکنند».
وی در ادامــه افزود« :اما تا کنون شــواهد زیادی
در مورد اینکــه واقع ًا چقدر نقش حفاظتی دارند وجود
نداشته است».
برای این مطالعه ،محققان شیلدهای صورت را در
محیطهای آزمایشــگاهی کنترلشده آزمایش کردند.

هورمــون درمانی یا درمان محرومیت از آندروژن،
یک درمان اصلی برای بیمارانی اســت که به سرطان
پروستات موضعی پرخطر یا سرطان پیشرفته همراه با
متاستاز مبتال هستند.

برای ایــن مطالعــه ،محققــان از دادههای ثبت
سرطان کشــور لیتوانی برای بیماران  ۴۰تا  ۷۹ساله
که بین ســالهای  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۶مبتال به سرطان
پروستات تشخیص داده شده بودند ،استفاده کردند.
حدود  ۳۸۰۰مرد داروهای کاهش دهنده هورمون
دریافت کردند و بیش از  ۹۵۰۰نفر این دارو را دریافت
نکردنــد .در یک پیگیری تقریب ًا پنج ســاله ،محققان
مرگ کلی ناشــی از بیماری قلبی و سکته را بررسی
کردند .آنها به افزایش دو برابری خطر مرگ ناشــی
از بیماریهای قلبــی عروقی در مردانی که هورمون
درمانی داشــتند ،پی بردند .آنها همچنین دریافتند که
خطر مرگ ناشــی از بیماری قلبی از سال دوم به بعد
پس از تشخیص بیشتر است.
بر اســاس این مطالعه ،افرادی که  ۷۰تا  ۷۹سال

سن داشتند و تحت هورمون درمانی قرار گرفته بودند،
تقریب ًا پنج برابر بیشتر در معرض خطر بودند.
تیم تحقیق به  ۴۲درصد خطر مرگ ناشی از سکته
مغزی و  ۷۰درصد خطر مرگ ناشی از بیماری عروق
کرونر قلب در مردانی که هورمون درمانی داشتند ،پی
برد« .جاستیناس جونوساس» ،نویسنده اصلی تحقیق
از مؤسسه ملی ســرطان در لیتوانی ،گفت« :سرطان
پروســتات معمو ًال در مردان مسنتر ،باالی  ۶۵سال
یا بیشتر تشخیص داده میشود و بسیاری از آنها قب ً
ال
مبتال بــه بیماریهای قلبی عروقی تشــخیص داده
شدهاند».
جونوســاس میگوید« :نتایج نشــان میدهد که
پزشکان باید بیماران مسن سرطان پروستات را از نظر
بیماری قلبی و عوامل خطر مرتبط غربالگری کنند».

شیلدهای صورت در ممانعت از شیوع
کووید  ۱۹مناسب نیستند
این تیم از یک «ماشــین ســرفه» استفاده کردند که
قطرات فلورســنت را روی سر آدمک میریزد .سپس
شــیلدهای صورت را بر اساس نحوه آلوده شدن آنها
به قطرات سرفه شبیه سازی شده درجه بندی کردند.
آزمایشهای آزمایشــگاهی نشــان داد که تمام
شــیلدهای صورت تا حدی محافظــت میکنند ،اما
هیچکدام سطوح باالیی از محافظت در برابر آلودگی
قطرات خارجی نداشتند.

این یافتهها نشــان داد که شــکافهای بزرگ در
کناره های این شــیلدها ،و گاهی اوقات شکاف های
موجود در پایین یا باال ،اجازه می دهد قطرات تنفسی
افراد دیگر به صورت برسند.
هانتر گفت« :این به معنای قرار گرفتن در معرض
ویروسهای احتمالی است».
او خاطرنشــان کــرد شــیلدهایی که بیشــترین
محافظت را ارائه می کردند در سراســر پیشانی بسته

بودنــد و به خوبی در اطــراف دو طرف صورت و زیر
چانه امتداد داشتند.

طراح :میترا چراغ پور

ایســنا :با گذشت دو سال و نیم از شیوع کرونا حاال هم شناخت از بیماری کاملتر شده است
و هم به دنبال گسترش واکسیناسیون ،اکثر افراد ترس کمتری از بیماری دارند؛ هرچند که باید
بدانیم واکســن به تنهایی نمیتواند جلوی گســترش ویروس و انتقال آن را بگیرد و اصل مهم
دیگر برای عدم ابتال به بیماری ،رعایت اصول بهداشت فردی و خود مراقبتی است.
این روزها و در میانه موج هفتم کرونا هرچند برخالف تابســتان ســال قبل دیگر خبری از
ابتالهای باال و مرگ و میر سه رقمی نیست؛ اما حتی فوت یک نفر به دلیل این بیماری نیز زیاد
اســت؛ زیرا دیدیم که با رعایت نکات بهداشتی و تزریق واکسن میتوانیم روزهایی بدون مرگ
ناشی از کرونا را تجربه کنیم .در عین حال میدانیم که ویروس هوشمند کرونا هم از پا ننشسته
و هر چند وقت یکبار با جهشــی جدید که بعضا قدرت ســرایت پذیری باالیی هم دارد میتواند
سبب بروز موجهایی از بیماری و افزایش مبتالیان شود.
اصول خودمراقبتی برای جلوگیری از انتشار بیماری کووید 19-چیست؟
بنابر اعالم دفتر مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت:
_ دستها را به طور مرتب و کامل با آب و صابون بشویید یا با محلولهای ضدعفونیکننده
حاوی الکل تمیز کنید.
_ از فردی که ســرفه یا عطســه میکند ،یا دارای عالئم بیماری است حداقل یک تا  2متر
فاصله بگیرید.
_ به چشــمها ،دهان و بینیتان دســت نزنید .با لمس چشــمها ،دهان و بینی با دستهای
آلوده ،ویروس به آنها منتقل شده ،از طریق این نواحی به بدن شما وارد میشود و میتواند شما
را بیمار کند.
_ مطمئن شــوید که هم شما و هم اطرافیانتان بهداشت تنفسی را رعایت میکنید .بهداشت
تنفسی به معنای پوشاندن دهان و بینی با آرنج خم شده یا دستمال کاغذی در هنگام عطسه و
سرفه است .بالفاصله بعد از سرفه و عطسه ،دستمال کاغذی خود را به طور صحیح دور بیاندازید.
_ اگر احســاس بیماری میکنید در خانه بمانید و ســعی کنید تا حد امکان در اجتماعات و
جلسات و اماکن عمومی نروید.
_ اگر تب دارید ،سرفه میکنید و به سختی نفس میکشید ،سریعا به پزشک مراجعه کنید.
_ به توصیههای مسئولین بهداشت عمل کنید.
_ در صورت امکان از ســفر به مناطقی که آلودگی آن باال است خودداری کنید؛ بهخصوص
اگر سالمند هستید یا دیابت ،ناراحتی قلبی یا کلیوی یا بیماریهای زمینهای مزمن دارید.
_ در صورت بیماری ،در هنگام ماندن در منزل فاصله خود با دیگران را رعایت کنید.
_ اگر بیمار هســتید و خارج از خانه کار ضروری دارید و برای تأمین موادغذایی نیاز اســت
خرید بروید یا قرار اســت فرد دیگری اقالم مورد نیازتان را بیاورد ،حتما ماسک بزنید تا دیگران
را بیمار نکنید.

دیگری در آن دخیل هستند ،مورد نیاز است.
عالوه بر این ،محققان گفتند که مطالعات بیشتری
برای درک ارتباط بین مصرف میوه و ســبزیجات و
بیماری مزمن کلیه مورد نیاز است.
محققان امیدوارند از طریق این مطالعه و مطالعات
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

َنما َند که َنما َند
ج ّذابی رخسار و لب و خال نَمانَد
آدم که به زیبائی تمثال نَمانَد
پرواز غنیمت ُش ُمر ،ای مرغک آزاد
تا نقطه پایانی ،پر و بال نَمانَد
نامی شخصی که نموده
جز زشتی و بد
ِ
حق کسی را گاه لگدمال نماند
بَر ثروت و اموال نَزن تکیه فالنی
تا موقع تشییع شما ،مال نماند
بنشین سر جاُ ،قلدر و اینقدر نگو ،زور
زیرا که تو را یال و نه کوپال نماند
َم ّکار دغل باز گمانم خبرش نیست
جز نفرت و جز ننگ از ا ِغفال نماند
َغ ّره نشو اقبال کنون یارت اگر هست
همواره به همراه تو اقبال نماند
بیچاره غارتگر اموال عمومی
فردا چه ب َ َرد؟ چون دگر اموال نماند
خواهان ترقی ،بکند چرب زبانی
تا رشد کند بلکه و دنبال نماند
این رشد و ترقی که نیاَرزد به پشیزی
چون نیست ز شایستگی خوشحال نماند
آب روان است که در قید حیات است
آن ِ
آب سکون در ت ِه گودال نماند
وان ِ
با ت ِ
َرک بدن ،روح به پرواز در آید
تن تا ابدالدهر در ا ِشغال نماند
گوئید «غمینا» به ستم پیشه بی رحم
دنیا به همین شیوه و منوال نماند
ای سیل مدارا کن و از خشم بپرهیز
تا خاطره تلخ از امسال نماند
***
اینجا مرگ و میر کال اتوماتیک شده بدون
دخالت دست انجام میشه
 کرونا :میکشه سیل :غسل ميده -زلزله :دفن میکنه

تبیان :دلتنگی برای وطن افرادی را درگیر میکند که موقتا
یا برای همیشه خانه و شهر خود را ترک میکنند ،مانند
دانشجوها ،مهاجرها ،پناهندهها ،سربازان و آنهایی که در
ارتش خدمت میکنند .تخمین زده شده  ۵۰تا  ۷۵درصد
از افراد زمانی در زندگی خود دلتنگی برای وطن را تجربه
میکنند.
علت دلتنگی برای وطن چیست؟
تقریبا همهی افراد وقتی از شهر و دیار و خانهی خود دور
میشوند ،دلشان برای چیزهایی تنگ میشود .اما بعضی از
افراد ممکن است بیشتر و شدیدتر از دیگران احساس دلتنگی
و ناراحتی کنند .برخی از علتهای دلتنگی برای خانه شامل
موارد زیر میشود:
به هم خوردن سبک زندگی :از خانه دور شدن به این
معنی است که روتین و سبک زندگی شما دیگر مثل قبل
نیست و از جهاتی به هم میریزد که میتواند اضطراب و
بیقراری ایجاد کند .عادتهای معمول شما در محیط و
شرایط جدید زندگی ممکن است دیگر راحت و بیدردسر
نباشند ،خصوصا اگر محیط جدید از نظر فرهنگی با جایی که
به آن عادت داشتید متفاوت باشد.
تفاوت فرهنگی :محققان دریافتهاند هر چه فاصلهی
فرهنگها و ارزشهای فرهنگی بزرگتر باشد ،انطباقپذیری
سختتر خواهد بود که باعث احساس دلتنگی برای وطن
میشود .بنابراین ممکن است فرد به محیط جدید عالقهای
نداشته باشد.
به سختی سازگار شدن :یک موقعیت جدید نیاز به
سازگاری و تطبیق دارد اما این کار برای همه آسان نیست.
در مطالعهای روی افرادی که به تازگی وارد ارتش شده
بودند ،آنهایی که دلشان برای خانه و دیارشان تنگ شده بود،
کسانی بودند که جدیتر و غیرقابل انعطافتر در رفتارهای
خود بودند .آنها همچنان عادتهای گذشته را داشتند و
از موقعیتهایی که وادارشان میکرد خود را تطبیق بدهند
دوری میکردند.
احساس عدم تعلق :در مطالعهای روی افرادی که از
کشورهای دیگر به هلند آمده بودند معلوم شد دلتنگی برای
وطن در میان آنهایی که  ۳۰تا  ۳۹ساله بودند و  ۶تا ۸
سال از اقامتشان در این کشور میگذشت ،بیشتر بوده است.
یک علت ممکن این است که این افراد با اینکه چند سال از
اقامتشان در هلند میگذشت اما هنوز احساس یک خارجی
را داشتند .همچنین برخی از آنها گیج و آشفته بودند که
خودشان و فرزندانشان به کجا تعلق دارند؛ آیا به کشوری که
االن در آن زندگی میکنند متعلقاند یا کشوری که اصل و
نسبشان آنجاست؟
اثرات دلتنگی برای وطن
افسردگی

باشگاه خبرنگاران :درد دارای جنبههای فیزیکی و عاطفی
و همچنین مولفههای حسی است که توضیح میدهد
که بین درک درد فیزیکی و اجتماعی ارتباطات عصبی
وجود دارد .ارتباط عصبی با درد عاطفی در مطالعات علوم
اعصاب برجسته شده است ،که نشان میدهد همپوشانی
قابل توجهی بین پدیدههای فیزیکی و احساسی وجود دارد.
برخی از مطالعات میگویند که پریشانی عاطفی میتواند
باعث درد بیشتر از آسیب فیزیکی شود.
افرادی که درد عاطفی را تجربه میکنند ،نسبت به افرادی
که درد فیزیکی را تجربه میکنند ،میزان درد بیشتری
دارند.
درد عاطفی میتواند بارها و بارها تکرار شود ،در حالی که
درد فیزیکی فقط یک بار باعث آسیب میشود .اثرات منفی
درد عاطفی عبارتند از:
 -۱خاطرات دردناک
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عوارض دلتنگی و غمغربت و چگونگی تسکین آن

افسردگی که یک اختالل روحی و روانی است شامل احساس
مداوم اندوه و از دست دادن عالقه میشود .پزشکان میگویند
دلتنگی برای وطن میتواند عالئمی مشابه افسردگی داشته
باشد ،مثال گریههای مکرر ،مشکالت خواب ،مشکل در
تمرکز و کنارهگیری از اجتماع .در برخی موارد دلتنگی برای
وطن حتی میتواند به خود ِ افسردگی منجر شود.
اندوه
هرچند پناهندهها و مهاجرها به امید شغل و زندگی بهتر،
ترک خانه و وطن میکنند اما به دلیل از دست دادن احساس
راحتی که در خانه و دیار خود داشتند دچار اندوه میشوند،
یعنی جایی که به آن احساس تعلق میکنند.
اثر منفی بر کارآیی
احساس پریشانکنندهی بودن در یک محیط جدید و دور از
آشنایان بودن میتواند منجر به مشکالتی در عملکردهای
شغلی و تحصیلی شود .احساس دلتنگی شدید میتواند باعث
شود فرد نتواند تمرکز داشته باشد.
اثرات منفی بر جسم
دلتنگی برای وطن میتواند باعث عالئم فیزیکی نیز شود،

کنید.
یک مکان جدید و مورد عالقه پیدا کنید
این مکان جدید و دوست داشتنی میتواند یک کافهی
بخصوص ،یک میز بخصوص در یک کتابخانه یا یک درخت
سایهدار برای اینکه زیرش بنشینید باشد .در این مکانها
فضایی آشنا برایتان ایجاد خواهد شد که کمکم احساس
میکنید در خانه خودتان هستید.
با عزیرانی که از آنها دورید مدام در تماس باشید
به خانواده و دوستانتان مرتبا نامه بنویسید ،ایمیل بدهید یا
تماس تلفی و تصویری برقرار کنید تا کمتر احساس دلتنگی
کنید .اما هر روز تماس داشتن میتواند احساس دلتنگیتان
را بیشتر کند ،بنابراین این ارتباط در حد یک یا دو بار در
هفته کافیست.
بنویسید
نوشتن دربارهی احساس دلتنگی و بیقراری کمک زیادی
به شما میکند .هر شب سعی کنید در مورد چیزهایی که
بابت آنها سپاسگزارید و چیزهایی که روز بعد مورد هدفتان
هستند بنویسید.

مانند از دست دادن اشتها ،مشکالت گوارشی ،کمبود خواب،
سردرد و خستگی.
با احساس دلتنگی برای شهر و دیار چه کنیم؟
بدانید که طبیعی است
بودن در جایی جدید و دلتنگ شدن برای خانه و خانواده و
دوستان و  ،...کامال طبیعی است و به این معناست که شما
احساس سالم و درستی نسبت به عزیزانتان دارید .مدتی باید
بگذرد تا با محیط جدید وفق پیدا کنید.
با افراد جدید آشنا شوید
آشنا شدن و دیدار با افراد جدید با شرکت در رویدادها و
کالسهای آموزشی و ...کمک میکند اطالعات بهتری در
مورد مکان جدید به دست بیاورید و ارتباطات دوستانه برقرار
کنید.
فعال باشید
شرکت در گروههای ورزشی میتواند کمکتان کند فکرتان
را از احساس دلتنگیتان دور کرده و حالتان را بهتر کنید.
ورزشهای تیمی و گروهی به شما کمک میکنند ارتباطات
اجتماعی جدیدی برقرار کرده و حامیانی برای خود پیدا

نحوه تشخیص درد عاطفی از دردهای عصبی
نتایج یک مطالعه علمی نشان داد که حاالت شناختی
مانند حافظه و توجه میتوانند درد را کاهش یا افزایش
دهند .بر خالف درد فیزیکی ،درد عاطفی تعدادی محرک
درد بهویژه خاطرات بر جای میگذارد که هر زمان که با
شرایط مشابه یا مرتبطی مواجه میشوید ،احساس درد را
برمیگرداند.
 -۲مشکالت سالمتی
رابطه پیچیدهای بین استرس روانی و عالئم درد وجود
دارد ،به طوری که برخی از مطالعات میگویند که
تجربیات عاطفی دردناک یا منفی میتواند منجر به یک
واکنش عبارتی شود که به صورت درد فیزیکی ظاهر

 -۴شکافهای همدلی
شکاف همدلی معمو ًال نشان دهنده تمایل افراد به
دست کم گرفتن تأثیر سایر شرایط روانی بر رفتار خود
و انتخابهایی است که فقط احساسات یا حاالت فعلی او
را در نظر میگیرد.
شکافهای همدلی میتواند درد عاطفی را کاهش دهد ،اما
این اثر به درد فیزیکی گسترش نمییابد .بنابراین ،زمانی
که درد عاطفی ظاهر میشود ،درد بیشتری نسبت به درد
فیزیکی ایجاد میکند.
کارشناسان توصیه میکنند که سالمت روان باید با همان
سطح مراقبت و توجه به سالمت جسمی رفتار شود.
هنگامی که فردی دچار آسیبهای عاطفی مانند طرد
شدن ،شکست ،تنهایی یا احساس گناه میشود ،اولین ﺟﺪول 401-2673
دغدغه او باید درمان آنها باشد ،همان طور که برای
التیام زخمهای جسمی عجله میکند.

میشود .تمرکز بر روی یک رویداد آسیب زا در گذشته
میتواند استرس را افزایش دهد و منجر به تعدادی از
مشکالت سالمتی مانند تغییر شیمی مغز ،فشار خون باال،
سرطان ،دیابت و سیستم ایمنی ضعیف شود.
 -۳آسیب روانی
گاهی اوقات تنها یک درد عاطفی برای آسیب جدی به
سالمت روان فرد کافی است .برای اینکه درد فیزیکی بر
سالمت روان ما تأثیر بگذارد ،باید شدید و آسیب زا باشد.
درد عاطفی طوالنیمدت 2میتواند عالئم افسردگی را در
افراد ایجاد کند که میتواند منجر به خطر باالتر رفتارهای
سوء استفادهکننده یا انحرافی مانند سوء مصرف مواد شود.
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کتابخانه
سه  شنبه  11مرداد 1401

اشــاره :آثار دکتر نصرت اله مســعودی ،جهانی نگارین از گذشته تا به
امروز را در برابرمان میگستراند .جهانی در خود کامل ،و در قابی منحصر ب ه
فرد ،که با اشاره و ایماهایش ،با بیان بهظاهر ساده اما پرابهام و چندمعنایش
و با همهی جمع و جوری و ایجازش ،چنان مخاطب را در خود میفشرد و در
او تکانه ایجاد میکند که تا مدتها از حافظهاش بیرون نمیرود.
عجیب زبانی ـ یا درستتر،
بیگمان در گسترهی غان و غون کردنهای
ِ
پیشــازبانی ـ امروز و وراجیهای نیمچه شاعرانی که یکشبه از
بیزبانی و
ِ
شبکاله شعبدهی تریبون داران و نشریه سازان ،به نام شاعر ،بیرون میآیند،
جوجگی شعرک هایشان مانده ،مانیفست شعر فالن و شعر بهمان
و هنوز در
ِ
منتشر میکنند ،وجود شاعرانی که بیادعا ،برای جهان مقدس شعر ،از تمام
زندگی اشان مایه گذاشتهاند و هنوز بوی شعر را فقط میتوان از باغ شعر آنان
استشــمام کرد ،مغتنم است و بســیار عزیز؛ و دکتر مسعودی ازجملهی این
شاعران هنوز شیفتهی «کلمه» و «معنا» به مفهو ِم واقعی آن است.
ِ
***
«زندگی زنده نیســت» .این جملهی عجیب از آدورنو اســت؛ در ابتدای
«اخالق صغیر» .هم او که شــعر پس از آشویتس را بربریت میدانست .این
که زندگی زندگی نمیکند ،بسیار هولناک است .عبارتی تمامکننده و در هم
پیچنــده ی طومار هر آنچه به آن زندگی میگوییم /یا گفتهایم پیش از این.
ادامهی جملــهی آدورنو را در جای دیگری از اخــاق صغیر پی میگیریم:
«آن چه زمانی فیلســوفان به آن زندگی میگفتند ،نخســت تبدیل به قلمرو
زندگی خصوصی ،و اکنون تبدیل به مصرفگرایی صرف شده است ،همچون
ضمیمهای برای فراشد تولید مادی که همهجا آن را همراهی میکند ،بدون
آن که از خود اســتقالل داشته باشــد» .اگر زندگی زندگی نمیکند ،امکان
تجربهی نو نیز در کار نخواهد بود .هم از این روســت که فیلسوفی معاصرتر
داشــتن تجربه ســخن میگوید« :امروز تنها
امکان
با ما ـ آگامبن ـ از عدم
ِ
ِ
رهیافت ممکن به مســئلهی تجربه اذعان به این واقعیت اســت که داشتن
تجربه دیگر برای ما ممکن نیست ،زیرا انسان مدرن ،همانطور که از امکان
نوشــتن زندگینامهاش محروم شــده تجربهاش را نیز از کف داده است».
قطعیت از دست رفتن تجربه .این جملهی آگامبن هولناکتر از جملهی کوتاه
ویرانی مضاعفی است،
و کوبندهی آدورنوست؛ چرا که از دست رفتن تجربه،
ِ
انگار با تأکید بگوید زندگی هرگز زنده نیست.
به نظرم برجســتهترین ویژگی «بوی پیرهنت را پست نکردی» انگشت
تأکید گذاشتن بر «ویرانی» است[ .امیدوارم این نوع نگاه مرا به باتالق محتوا
در نکشــاند! و همانطور که تارکوفســکی تأکید کرده ،در پی کشف محتوا
بودن ،مرا از آن چه در حال شکل گرفتن است ،محروم نسازد!]
اما «ویرانی ِ» چه؟ ویران شــدن من یا ویران شدن چیزی که در دیدرس
من اســت؟ یا هردو :ســوژه و هر آن چه رو به ســوژه دارد و خود را به من
مینمایاند؟
به نظر میرســد مجموعهی تازهی مســعودی ،بیشتر و عمیقتر از
پیشین شان« ،ویرانی» را گسترش داده و شعر به شعر با تلخی،
مجموعههای
ِ
به تصویر کردنش پرداخته اســت« .ویرانــی» در این مجموعه ،لحظهای یا
لمحهای ـ مثل تکانهی زلزله یا بالیی مشابه و عظیم و العالج که از درون
و برون از هم میپاشاند و میگسالند ـ است که ذهن را در تالطم امواج خود
درگیــر میکند ،و در خود میبندد و محبوس میکند .نتیجهی چنین منطقی
این میشــود که اگرچه مجموعه تکه تکه ـ یک شــعر عنوان دار و هفتاد و
نه شــعر شمارهدار ـ اســت ،اما در خو ْد تمام است و میتوان آن را یک شعر
بلند بهحســاب آورد .به عبارتی اگر بر اساس یکی از موازین نورتروپ فرای
پیش برویم و از تأثیر یکپارچهی شــعر ـ کل مجموعه ـ بهقصد یگانه کردن
سمبول ها و نشانه ها که حرکت کنیم ،به درکی از ساختارشعر دست مییابیم.
از این منظر وقتی کل مجموعه را به شعرهایی مجزا تقسیم کنیم ،و هر شعر
را به گزارههای منطقیتر فرو بکاهیم ،درنهایت به واژهی برجسته اما منفجر
شدهی «ویرانی» دست میساییم .حقیقت ًا در این مجموعه ما با انفجار مواجه
هستیم .کافی است مجموعه را باز کنیم و بر نخستین شعر مجموعه با عنوان
«خرابی بی مقیاس» ـ تنها شعر عنوان دار مجموعه ـ بیشتر درنگ کنیم:
َگ ُگم ُگم / ...میکوبند بَر پَر و بال دل ُو دنیا َت تتق گوم / ...پوست دریا
را میسوزانند  /تا راه گم کند در شکاف تن خویش  .../الخ
در این شعر ،ویرانی ـ چون بالیی مسری ـ از دو منظر دل و دنیا که
همیشــه تفکر جمعی ما آنها را در مقابل هم قرار میدهد ،در حال منتشــر
شــدن اســت؛ یعنی ویرانی درون و ویرانی برون .من و جهانی که من آنجا
هســتم یا در آنجا هستم .همهچیز در حال بلعیده شدن است« .پوست دریا را
میســوزانند  /تا راه گم کند در شکاف تن خویش» این چه قیامتی میتواند
باشــد که راه گریز شــکاف تن خو ِد کس ـ یا چیزی ـ اســت که میگریزد.
سیل ،داغان شدن اشیا و آدمها در یک چشم به هم زدن ،مشت مشت قرص
خوردنی که فقط جسم را سرپا نگه میدارد ،و دل را عالجی نیست .تصویری
از زلزلــهی بم ،تصویری از نارنجکهایی که خــدا هم نمیداند کجا منفجر
ویرانی دانای کل ـ تصویر هولناک بلعیده شدن دهان بسطامی
خواهند شد ـ
ِ
در زلزلهی بم! تصویری از آشفتگی دنیای مجازی .زبانی که چالق میشود از
ترس و ...همه و همه سطر به سطر در شعر سیالن مییابند و تلخ و تلختر،
همهچیز تبدیل به فورانی از «خاکی» میشــود که از ســر شوخی با بادهای
ناموافق ،هم سماع میشود! بیاغراق ما با شعری آخرالزمانی مواجه شدهایم.
اما چرا فقط همین شــعر ،عنوان دارد؟ آیا شــمارهگذاری هفتاد و نه شعر
دیگر ـ در چاپ اشتباهی رخ داده و یک شعر با اندکی تغییر دو بار چاپ شده
ـ بندهای همین شعر نیستند یا نمیتوانند باشند؟ به عبارت دیگر آیا نمیتوان
گفت که «خرابی بی مقیاس» دراین شــعر ،در پراشه ها و تراشههای هفتاد و
نه بند دیگر ـ که هر کدام با شمارهای هویت یافتهاند ـ پرتاب شده و در  /و
با آنها گســترش یافته است؟ مث ً
ال در شعر یکم« :دستی از خاک گورستانی
بینشــان /بیرون زده [الخ]» وقتی میگویم پراشه پراشه های ویرانی ،یعنی
همین :در «خرابی بــی مقیاس» چنین میخوانیم« :بگو به مصدر جعلی که
اصل اصل اســت »...و در شعر یکم میخوانیم« :این کشته هنوز شما را
گاه ِ
از هر زندهای بیشتر دوست دارد» آیا این بند از همان مصدر جعلی ـ جعلی
نه از نظر منطق دســتور زبانی ،که ازنظر منطق فراگزاره ای شــعر ـ استفاده
نمیکند؟! آیا همهچیز واژگونه نشــده است ،یعنی آیا این دنیا ،دنیایی جعلی
نیست ،که کشــتهای ،زندهها را بیشتر از خود زندهها دوست دارد؟ و همان
بند با «العالجی که مشــت مشــت قرص» میخورد در خرابی بی مقیاس،
بیارتباط اســت؟ یا شعر شمارهی پنجاه و هشتم که اینگونه آغاز میشود:
فیش آب
صف
«در ِ
بازماندگان ایستاده مرده با /دفترچههای اقساطِ معوقه /و ِ
ِ
برق تاریک »...بازـ گســت ِر همان سط ِر «بگو به مصدر جعلی »...نیست؟
و ِ
و البته ارتباط شــعر اول و دوم؟ در شعر دوم میخوانیم« :کلمات با من کنار
نمیآیند» و در شــعر یکم« :قلم کجاست تا بنویسد / :این کشته هنوز  /شما
را از هر زندهای  /بیشتر دوست دارد».
هم ازین روســت که معتقدم «بوی پیراهنت را »...یک شــعر بلند ـ یک
ویرانی نمادین
منظومه ـ است که با شمارههایی از هم واگسلیده است :نوعی
ِ
در شعر! ویرانی سبب شــده تا شعر نیز ویران در دفتر بنشیند ،ازهمگسیخته
و پراشیده!
چنینــی من ،جرثومهی شــعر ـ آن النهی
بــه همین ســبب از دید این
ِ
پیشــایکم عنوان دا ِر «خرابی بی مقیاس»
مورچهای گردهم آورنده ـ شــعر
ِ
اســت .همانجاست که تشعشــعات ویرانی پراکنده و منتشر میشود .شاید
شاعر نمیخواسته خود را در بند کالن روایتی قرار دهد .به همین خاطر قطعه
قطعه اش کرده است .قطعههایی که هر کدام در خو ْد کامل و خرده روایتیاند
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کلمات با من کنار نمیآیند

نقد مجموعه شعر «بوی پیراهنت را پست نکردی»
سرودهی دکتر نصرت اله مسعودی
به بهانهی تجدید چاپ آن
روح اله رویین

که به هم راه دارند؛ کورهراههایی تاریک و گم؛ و باز به همین علت است که
هر شعر شمارهدار یک اثر مستقل است.
گم ناخودآگا ِه شاعر
و باز آن ویرانی منتشــر شــده که در کورهراههای ِ
در بســیاری شعرها ،تنیده شده است ،به یک شکل و یا در یک وضعیت خود
را بازنمایی نمیکند .مث ً
ال در شــعر شماره دو« :کلمات با من کنار نمیآیند/
نسیم رو گرفته از من میگریزد» شاعری که کلمات با او کنار نیایند ،شاعری
جانگزای زندگی
که بی کلمه بماند ،آیا ویران نشــده است؟ یا سکوت ،چنان
ِ
باشــد که مرگ برای آدمی؟ در این اثر ،گریز کلمهها ،ســکوتی که از نبود
کلمه ایجاد میشــود ،برهوت و مرگ ،برجسته میشوند و اثر را به «خرابی
بی مقیاس» گره میزند.
در شعر شماره سه ،بسودگی زبان و کلمات تکرار شوندهی بیاصل و
نسب شده ،برجسته می شوند« .کاش کلمات چنان باکره میماندند /تا من با
یک «دوستت دارم» /نشان دلم را »...اما مشکل همین است این که کلمات
باکرگی دوباره برساند! ـ
باکره نیســتند و تنها شاعر است که باید آنها را به
ِ

ویژگی ازکارافتادگی تأثیر رسانهها ،تأکید میکند .چرا
من چه بود» ،بر همین
ِ
که انفجار اخبار و سوگیری به سمت خبر و هجوم رسانهها برای پوشش دادن
آن ،اتفاقــ ًا آن را بیاهمیت میکند .همچنین طنز نهفته در این برش حاکی
از آن اســت که وقتی تلنبار اینگونه اخبار را داریم ،دیگر تجربه از آن رخت
برمیبندد و همهچیز مثل همه چیز میشود ،یعنی میشود هیچ چیز .انگار نه
انگار که اتفاقی افتاده اســت .روزها میآیند و میروند و سرشار از وقایع ،اما
«بیهودگی این روزهای رونوشت برابر اصل» (شعر سیوسه)
پس وقتی زبان از دســت میرود ،هرچند هم دوســت بداری ،چون
باید آن را در قامت زبان بگنجانی ،دوست داشتن ات ،همسان دوست داشتن
دیگران خواهد شد ،مگر این که شاعر باشی و زبان را و صناعت را و عاطفهی
ابتدایی هنوز فرسنگها فاصلهدار با شعر را در لفاف عاطفهای
تشدید شدهی
ِ
مبهم شــده بپیچی و آن را دچار شعریت کنی .طوری که پدیدهها نام تازهای
بیابند .به قول نیچه« :اشخاص نوآور اغلب نام گذاران چیزها بودهاند» .همین
نامگذاری تازه است که مسعودی را وامیدارد در ادامهی همان شعر آرزو کند

معجزهی شاعر همین است!
آن چه در /و با زبان گســترش مییابد ،بازنمود جهانی بیرمق و دستمالی
شــده است .خاصیت زبان ،از کار انداختن ادراکی است که اوایل قرن بیستم
آن اندازه فرمالیستهای روس بر آن تأکید داشتند .ادراک تازه ،زبان معمول
و از تک و تا افتاده را کنار میزند و در تجربهای تازه خود را نشان میدهد؛ به
عبارت دیگر ،زبان ،خودش را به وسیله خودش یعنی به وسیله کلمههای کور
و کر و الکن شده ،بی هویت و نابود میسازد و خود را از طریق اجزای خود به
نابودی میکشاند .اگر شاعر نتواند زبان را در چرخشی مدام ـ معجزهی زبان
شاعرانه ـ نو کند و آن چوب نیمسوختهی دودکننده ی آزاردهنده را بچرخاند،
آتش زبان زبانه نخواهد کشید و ابژه همچنان بیروح و از باکرگی افتاده خواهد
راوی شعر شماره سه از نوع دیگری
ماند .این جاســت که «دوســتت دار ِم» ِ
است و میتواند معشوقه را در خانهی آفتابیاش به ادراک شبهای بی چراغ
برســاند .ادراک در اینجا همین دیگرگونه دیدن است ،همین بیگانه گردانی،
چیزی که از زبان درمیگذرد و آن را از اتومات شــدن رهایی میبخشد .جان
دیویی بر این امکان غرق شــدن در زبان آگاه بود که میگفت« :بازشناسی
موجب مسلط شــدن زبان و عقیم ماندن ادراک میشود» .روشنتر این که
وقتــی زبان را جایگزین جهان بیرون ذهن میکنیم از امر غیرزبانی ـ ابژهی
واقعی ـ غفلت میکنیم .ادراک را تعطیل میکنیم و مفهومپردازی از پدیدهها
را جایگزیــن آنها میکنیم .نتیجه این میشــود که خــود را از ادراک تازه
بینیاز میپنداریم .کانت هم بر این خصیصهی مفهوم پردازانه ی ذهن دست
گذاشته بود که مقولهها را بدون اتکای به ادراک ،تهی میدانست.
با توجه به آن چه گفته شد ،در شعر شمارهی سه ،شاعر آن سوی ندیدنی
زبــان را میچرخاند و به ما مینمایاند .در این شــعر ،راوی آرزو میکند که
ایکاش زبــان در تازگی آغازش میبود تا عبارت «دوســتت دارم» ،دور از
ابتذال نمایانده میشــد .از همین روست که ادامهی شعر در تنش و جدال با
ابتذال از پیش موجود زبان پیش میرود[ .و به همین ســبب است که
همین
ِ
اساســ ًا در شعر معاصر ،زبان به سمت و سوی غموض و پیچیدگی در حرکت
اســت ،چرا که از پذیرش نمادها و نشــانهها و اصطالحات و تصاویر معهود
شــده امتناع میکند و خود را در تجربهای سراسر نو و مبهم محک میزند].
ابتــذال زبانی در «روزنامههای زرد» به اوج میرســد« :تاریک ام ،کورتر از
ســیاهچالهها /کورتر از روزنامههای زرد /که با آگهیهای صد من یک غاز/
عشــق را به باد میدهند» .همانگونه که ما آگاهی از سیاهچالهها چنان که
باید نداریم ،روزنامههــای زرد هم هیچ آگاهیای به ما نمیدهند ،بلکه فقط
ما را به تاریکی رهنمون می شوند .سطر اول شعر همچنان در حال گسترش
اســت و نابسودگی زبان را که شاعر آرزویش را کرده بود ،در این برش بسط
میدهد« .روزنامه» که نشانهای است از سرآغاز دنیای وانمو ِد و مجازی ،زبان
را همچون دیگر ساحتهای انسانی ،کور و کر کرده ،از تا انداخته و سطحی
نموده اســت .میدانیم که کارکرد روزنامههای زرد ـ و ک ً
ال رســانهها ـ این
است که ما را بیش از حد با تلنبار خبرهای گوار و ناگوار مواجه میسازند .ما
را بیش از حد به منابع و صحنهها و حوادث و افراد نزدیک میکنند ـ نزدیکی
فاقــد تجربه ـ .نزدیکی بیش از حد به چیزهــا و پدیدهها ،تلنبار بیش از حد
خبرها ـ هرچند هولناک و بنیانبرانداز ـ همهچیز را دم دستی و دسترسپذیر
میکند و از قوت میاندازد .نیروی رســانهها نیروی باسمهای میشود ،بدون
تأثیــر؛ فیگو ِر نیرو! زبان ،کلمهها و چیزهای نامیده شــده با آن ،بی هویت،
کم سو و کمرمق خود را نشــان میدهند و درواقع عمق فاجعه نهتنها نشان
داده نمیشود که محو میشود و بیتأثیر.
وقتی مســعودی در شعر شماره چهل میگوید« :خیالم از کاخنشینان
سراپا بیتقصیر کانادا  /و لهجهی انگلیسی با عطرمایه فارسی اشان خیلی به

که« :کاش ‹کلمه› پیراهن روشــن تو بود» .با همین تلقی است که در شعر
چهارده از حجاب کلمات و روبندشان سخن به میان میآید.
به اعتبار آن چه گفته شد ،شعر سوم ،ویرانی گستردهتر و جانگزاتری
را گوشــزد میکند :ابتذال زبان ،بســوده شــدن اش ،از دست شدن ادراک
در ســایهی درخشــش دروغین زبان و کور شــدن ما از این درخشش! این
«ویرانی» از زاویهی دیگر به دنیای مجازی امروز کشــیده میشود ،دنیایی
که خلف همان روزنامههای زرد شوم شعر سوم است ،اما در شعر پنجم نمود
یافته اســت .از آن جا که این شــعر را بهعنوان نمونه کام ً
ال بررسی میکنم،
تمام آن را در اینجا میآورم ،فقط برای راحتی ارجاع دهی به متن شــعر ،هر
برش را با حروف انگلیسی مجزا کردهام:
 :Aمیگفتم :به َد َرک که ن ِت /به مغز مطلق هیچ متصل است /
 :Bمیگفتم :جام جهاننما /پلک خواب گرفته توست/.
 :Cبودی و آینگی بود و تماشا /و نیازی نبود به کلمه و کالم و تصویر/.
 :Dاما ندانســتن را نمیدانستم که در سایهی برجها /روزی به ته تاریک
معرفت اتمی بازم/.
 :Eپلک خواب گرفتهات را /شتک بی موسم خاک و باد /از من گرفتهاند
باری روزگاری که /بازار مکارهی هیچهای
که حاال /چشمهایت /در بیبند و ِ
قیمتی ست /به ولنگاری سوت میزنند/.
 :Fحالیــدن ات را  /با هرکه میخواهی تقســیم کن /فقط مواظب باش/
در چنــد لحظه چرتکهات را نیندازند /که به قیمت بیحســاب شــعر حافظ
میارزی!»
ایــن اثر در ادامهی همان «خرابی بی مقیاس» [مث ً
ال سکانســی از آن]،
به «ویران» شــدن نیاز عاشــقانه در البیرنت تاریک و تو در تو اما مبتذل و
بازار مکارهای دنیای مجازی اشــاره دارد .هر چه هســت باز از خطوط بهجا
مانده و «رد» های زمان گذشــته اســت ،زمانی که «به آهستگی» بود و در
عمــق حرکت میکرد .در این اثر هر برش یا هر تصویر ،تصویر پیش از خود
را یــا نقض میکند ،یا نیرویش را کنترل میکند و یا کاملتر میســازد و به
نیرویش میافزاید .نتیجهای که حاصل میآید ،تنشزا و متشــنج شدن کل
اثر در تمامیتی شــاعرانه اســت .در ادامه بر آنم ـ و البته امیدوارم ـ بتوانم از
عهده بربیایم.
تصویر  Aدر قاطعیتی ســلبی تصویر میشــود[ ،نوعی منفیت]َ ،د َرک و
مغ ِز مطلق هیچ و ن ِتی که میان این اصطالح و آن واژه نشســته است و انگار
میان شان معلق و آونگ است .راوی ،ن ِت را هم به هیچ میانگارد و هم انگار
ترس شفاف از آن ،او را در هاله خود گرفته است که چنین با قاطعیت آن را به
َد َرک میفرستد و آن را به تصویر  Bدر میپیوندد :تصویر  Bرنگی از آرامش
برش نخست قرار میدهد .تصویر C
و عمق تجربه را برابر آشــفتگی
مطلق ِ
ِ
ســنتزی اســت منتج از هر دو برش پیش از خود :پلک خواب گرفتهای که
جام جهاننما بود به آینگی و بودن و تماشــا پیوند میخورد و کلمه و کالم
و تصویــر به ن ِت و همان مغز مطلق هیچ .در واقع برشها دقیق ًا در ســاختی
دیالکتیکی بر هم منطبق شــدهاند .از دو تصویری که اولی متشنج کنندهی
متن است و دومی در آینهای از زمانهای دور و خاطرههای ادبی ـ اساطیری،
آرامکننده ،حالت ســومی پدیدار میشود که هم هر دو است و هم هیچکدام.
بودن و آینگی و تماشا ،از پلک خواب گرفته ،و از کنار هم بودن زاده شده و
کلمه و کالم و تصویر از نه در کنار هم بودن ،از عالم مجازی زاده شدهاند.
تصویــر چهارم [تصویر  ]Dاین تصویر که باز متعین شــده از دو ســطر
اســت ،از چند جهت ارتباطی معنادار با تصویر آغازین شــعر برقرار میکند.
یکی این که «دانســتن» و «معرفت» با «مغ ِز مطلق» معنای خود را کامل
میکنــد و جالبتر این که ارتباطی خاص و ویژه میــان «برج» و « َد َرک»
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مشاهده میشود .برجها این انگشتهای وقیح زمین ،تنها تفاوتشان با َد َرک
(ته جهنم) از این روســت که حرکت آنها رو به باالســت؛ اما ارتباط جالب
توجه تر ،این اســت که بدانیم یکی از معانی « َد َرک» ،ســند و مدرکی است
که پس از فروش ملک در دســت کس دیگری پیدا میشود و به موجب آن
ادعــای مالکیتــش را دارد .بر این مدار که قرار بگیریم ،طنز تلخ «ســایهی
برجها» رخنمون میگردد .برجهایی که غصبیاند یا بههرحال ادعا کنندگان
دیگــری دارند .همچنین در تصویر  cاگر از واژهی «تماشــا» معنی واقعی
خودش را مراد کنیم ـ از کلمهی عربی تمشاء و تماشی به معنای راه رفتن و
گردش ـ ،با برجها و سایه هاشان ،متقابل میگردد.
تصویــر پنجم [ ] Eاز هفت ســطر و تقریب ًا نزدیک به چهار تصویر پیش
از خود ،ســاخته شده است .این بُرش ،پژواک تمام سطرها و تصاویر پیش از
خود را داراســت .شتک خاک و باد ،پلک خواب گرفتهی معشوق را از عاشق
میگیرند .شتک خاک و باد همان برجهای بیپایه ،همان َد َرک ،همان ن ِت و
همان مغزهای مطلق هیچاند .به عبارتی ،همینها بازار مکارهایاند که چیزی
جز ولنگاری نصیب کسی نمیکنند :یعنی دنیای مجازی .حاال برجها در هم
فروریختهاند  ،و همه در حال سقوطاند؛ و صد البته جام جهاننما هم جایش
را به بازار مکارهای داده که همه چیز را برای فروش به نمایش گذاشته است.
تصویر آخر [که به آن تصویر  Fمیگویم] پنج ســطر است .راوی در این
تصویر فرودین ،تسلیم بازار مکارهی ن ِت میشود .با این حال هنوز سر سودای
جام جهان نمایش هست و هنوز با حافظ است و گفتم این جام جهانبین به
تو کی داد حکیمش؛ اما واقعیت این است که دیگر گنبد مینایی در کار نیست
و یا به کار نمیآید دیگر نیازی به واقعیت تجربهشــده هم نیســت ،همهی
حوادث ،تجربه نشده به سمت ما میآیند.
شــعر شــمارهی پنجم ،برش به برش و تصویر به تصویر ،مخاطب را به
عمــق فاجعه میبرد .فاجعهای که همه را با /و در خود مدفون کرده اســت:
َد َرک واقعی ،ویرانی عقل و از دســت رفتن یا بیمفهوم شــدن عشق (جام
جهاننما) است.
خرابی بی مقیاس در شــعر پنجم به اوج خود میرسد و در شعرهای دیگر
نضج مییابد و همچنان به تباهی خود ادامه میدهد .اگر بخواهم فهرســت
کنم ،اکثر قریب بهاتفاق شــعرها را شــامل میشود :مث ً
ال شعرهای / 12/20
 / 26 / 22 / 21و ...همین طور ادامه دارد شامل بیست و پنج اثر میشود.
در آخر این مبحث یادآوری نکتهای ضروری اســت و آن این اســت که
من از آن چه رفت ،در مورد محتوای شــعرها بحثــی نکردهام ـ یا امیدوارم
نکرده باشــم ـ چون ممکن است واژهی «ویرانی» مخاطب را به این سمت
ســوق دهد که نگارندهی این ســطور به دام محتوای شعرها افتاده است؛ و
حتی بدتر از آن این که گمان برده شــود که شــعر مسعودی ـ با این که در
دید نخســت اینگونه به نظر میآید ـ شعر محتواست ـ که البته دیدگاه من
این را برنمیتابد ـ .برعکس آن چه برای من مهم مینمود شیوه و چگونگی
نمایانــدن «ویرانی» در این آثار بود؛ بــه عبارت دیگر این که چگونه مفهوم
«ویرانی» و «ویران شــدن» در فرمی یگانه به ظهور رسیده است؛ یعنی نه
محتوا ،نه عاطفهی تشــدید شده و نه صناعتها و تکنیکهای شعری .بلکه
چگونگــی فرآوری و به عمل آوردن همهی اینها در فرمی یگانه بدون این
که در دام شعارهای دهانپرکن بیفتد.
اما محور دیگری که با برجستگی در این مجموعه هویت یافته است،
واقعیت بیشکل و محتوای امروز و پناه بردن به گذشته است.
نوعی گریز از
ِ
دســتی در مجاز فرو رفته
دم
حال
از
سرخوردگی
از
که
نوســتالژیک
حسی
ِ
ِ
حکایت دارد .مسعودی وقتی در شــعر سی و سه میگوید ...« :در بیهودگی
این روزهای رونوشت برابر اصل» به همین در گریز بودن و بی حادثگی آنها
اشــاره میکند؛ و این که تجربهای به کف نمیآید ،وقتی همه چیز درست و
عین ًا مثل قبل اســت .انگار آن چه امروزی تلقی میشود ،فاقد تجربه کردن
فرار است و میلغزد و به تجربه در نمیآید .همانطور که در
اســت یا اساس ًا ّ
ابتدای این نوشــته از آدورنو آورده شد که «زندگی زنده نیست» ،از مصادیق
این زنده نبودن  ،این اســت که آن چه زندگی ندارد ،به تجســم در نمیآید،
فاقد حجم میشــود و گســترش نمییابد ،یعنی فاقد تجربه است .اینجاست
که حس نوستالژیک برجستگی مییابد .این حس قاعدت ًا نفرت از زمان حال
را تداعی میکند .شــاید اصطالحی که ماکس شلر به کار میبرد مفید فایده
باشد« :کینتوزی» .ماکس شلر در بحث از کینتوزی ،هدف هر نوع ستایشی
از گذشــته را تلویح ًا کمارزش شمردن واقعیت «حال» میداند .البته شلر در
این عرصه بسیار به عقب برمیگردد و مث ً
ال به هولدرلین و عشق آتشین اش
به فرهنگ یونان باســتان اشــاره میکند؛ اما در مجموعهی «بوی پیراهنت
را »...این حس ،شخصیتر است .درواقع شاعر در پی سرزنش خود از آن چه
امروز میبیند ،به گذشتههای نه چندان دور خود پناه میبرد.
شیوهی مسعودی برای برجسته کردن این رویکرد نوستالژیک معمو ًال به
این صورت اســت که هر اثر را در دو سطح به نمایش میگذارد؛ تصویری از
امروز در ابتدای اثر و ســپس لغزیدن و در غلتیدن به گذشته .به عنوان مثال،
شعر شماره شانزدهم ،راوی را در خوابی در میغلتاند و گذشتهی عاشقانهای
را بازنمایی میکند؛ سپس گریزی به خیابان سرچشمهی آن روزهای عاشقی
زده میشــود و گریهای که این روزها  ،همان درختها ســر میدهند ،حس
عاطفی مخاطب را نسبت به گذشتهی زندهی در حال را به نمایش میگذارد.
یا سیلی که از بیخ و بن ویران میسازد ـ شعر بیست ششم ـ برش میخورد
به عکسی از سالهای دور پدر ـ با تفنگ سر پری که پیشانی سربازان روسی
را نشانه رفته بود ـ که طعمهی سیل میشود و برای همیشه چشم مادر را به
رد ناپدید شــدن آن میدوزد .از کنار هم گذاشتن دو حادثه یا دو برخورد ،در
زمانهای متفاوت و ارزش نهادن به آن که از زمان گذشته میآید و همیشه
حاضر است ،رویکرد شاعر را نســبت به حس نوستالژیک ،برجسته میکند.
شعرهای سی و یکم و چهل و نهم هم در این مسیر حرکت میکنند .نصرت
مســعودی این دو محور را در یک کلیت ،احساس کرده و ارائه داده است؛ و
محصولی به دســت داده که به گفتهی جان دیویی «مادهی تجربه شده» را
وساطت
بهگونهای مؤثر در اثر نشــان داده است؛ به عبارت دیگر ،کلیت ،در
ِ
توان ارائه ،فرمی را به ظهور رسانده است ،که ویژهی این آثار است.
حس و ِ
ً
بهجای نکتهی آخر ،شــعری دیگر میآورم با نگاهی صرفا فرمال به آن؛
یعنی شعر بیست و دو:
در شور دامنت /که شــعله می کشد در هوای رقص /زاده میشوم /تا تن
سوختهام را برداری /و دور دنیا بچرخانی /و غبار بلندباالی پای کولیان را /به
زخم تنم بپاشــانی /و بنشینی به نشاندنم /پای دلگرفته ی درختی بی پرنده/
دهان ترانهخوان
و با گونهای خیس نجوا /بغل گوشــم گریه کنی که / :کنار ِ
کولیای سپید دامن /کشته میشوی /و او در چینهای دلش میپیچاندت با/
های های گریه و نالههای «چقدر دوستت دارم»
مســعودی از اســتفاده از «واو» در ابتدای سطرهای شعر ،بسیار کم
اســتفاده میکند ،اما در این شعر پانزده سطری ،پنج بار بهتناوب از «واو» در
اول هر ســطر استفاده کرده است ،یعنی هر سه سطر با یک «واو» آغازشده
خطاب «چقدر دوستت دارم» نشانده شده
است .چرا؟ در آخرین سطر این اثر،
ِ
اســت .این خطاب آنقدر برای راوی عزیز است که شعر را جاری میسازد.
همه چیز باید ســاخته و پرداخته شــود تا به آن خطاب عزیز برســد ،برای
همین «واو»های کاشته شده در ابتدای سطرها مخاطب را مجبور میکند تا
یکنفس بخواند و پایین بلغزد و به آن جملهی رهاییبخش برســد .درواقع،
«واو» اجازهی درنگ و ماندن را نمیدهند ،چون پیوســتار هر سطر با سطر
پیش از خود هســتند .انگار که رقصی به پاست ،پر تحرک و پر هیجان برای
رسیدن به آن انتهای دوست داشتنی!
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بیتوته :حرم عبدالعظیم حسنی یا حرم شاه عبدالعظیم که به نام قبله
تهران شناخته می شود ،در شهر ری و جنوب تهران قرار گرفته است.
بنای این آرامگاه متعلق به دوره ایلخانی و تیموریان ،دوره صفوی و
دوره قاجار است و در تاریخ  11بهمن  1334به عنوان یکی از آثار ملی
ایران به ثبت رسیده است .عبدالعظیم حسنی در سال  173قمری یا 789
میالدی در زمان امام موسی کاظم(ع) در مدینه به دنیا آمد .نام پدرش
عبداهلل و نام مادرش فاطمه بود .همسر وی خدیجه دختر قاسم ابن حسن
ابن زید ابن حسن مجتبی بوه است .آن بزرگوار بعد از ورود به شهر ری،
در سرداب خانه یکی از شیعیان به صورت پنهانی زندگی می کرده است و
بعد از مدتی بیمار شده در سال  252قمری یا  866میالدی در زمان امام
علی النقی(ع) از دنیا می رود.
عبدالعظیم حسنی کیست؟
عبدالعظیم حسنی ،از نوادگان امام حسن مجتبی(ع) است و با چهار
واسطه نوه امام علی(ع) محسوب می شود که در سال  173قمری در
زمان امامت امام موسی کاظم(ع) متولد شد و در سن  79سالگی در زمان
امامت امام هادی(ع) از دنیا رفت .در کاغذی که گفته می شود در جیب
ایشان بعد از وفات پیدا شده است ،خودش را چنین معرفی می نماید.
ابوالقاسم ،پسر عبداهلل ،پسر علی ،پسر حسن ،پسر زیر ،پسر حسن ،پسر
علی ابن ابی طالب.
در روایات آمده است که به دلیل مالقات ایشان با امام هادی(ع) ،خلیفه
وقت دستور دستگیری ایشان را صادر می کند و بنابراین عدالعظیم حسنی
برای فرار از دستگیر شدن ،مجبور به مهاجرت به شهر ری می شود.
در آن زمان شهر ری یکی از معتبرترین شهرهای شیعه نشین بوده
است .جناب عبدالعظیم با مخفی کردن هویت خود در خانه ای در محله
ساربانان در کوی سکه المولی زندگی می کرده است و از فرصتی که
به دست می آورده برای انجام فعالیت های علمی ،فرهنگی و سیاسی
استفاده می کرده و به سواالت و شبهات دینی اهالی ری پاسخ می داده
است .بنا بر مطالب ثبت شده توسط صاحب بن عباد می توان گفت که
امام هادی(ع) شیعیان منطقه را برای پرسیدن سواالت دیدنی به جناب
عبدالعظیم ،ارجاع می داده اند.
سبک معماری بنای حرم عبدالعظیم حسنی
نخستین بنای این آرامگاه توسط محمد پسر زید داعی علوی در نیمه
دوم قرن  3قمری یا قرن  9میالدی به صورت اساسی ترمیم شد .درگاه
اصلی ورودی آن در شمال آرامگاه به فرمان خاندان بویه و سپس با
تالش مجدالملک قمی ساخته شد .در قسمت پایین ،بنای آرامگاهی حالت
چهارگوشه دارد که هر طرف آن  8متر است .در قسمت باال مانند همه
بناهای دوره سلجوقیان ،بر روی چهار گوشه حرم ،چهار گوشوار یا چهار
طاق مورب بنا شده است که باالتر از آن یک هشت ضلعی و روی آن
یک شانزده ضلعی ساخته شده است .گنبد اصلی حرم روی شانزده ضلعی
قرار گرفته است .تمام این بخش ها از درون آیینه کاری شده اند .تغییرات
اصلی و مرمت این اثر در زمان شاه طهماسب صفوی انجام شده است
و معماری صحن ها و ایوان آن متعلق به دوران صفویه است .تعمیرات
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حرم عبدالعظیم حسنی
مکان تفریحی و زیارتی شهر ری

و اضافات بسیاری در این حرم دردوران قاجار انجام شده است .پوشش
طالیی گنبد در سال  1270قمری به فرمان ناصرالدین شاه نصب گردیده
است .تاریخ ساخت صندوق داخل آرامگاه متعلق به  725قمری است .دو
کتیبه چوبی که روی یک جفت در چوبی نسب شده اند متعلق به سال
 848قمری هستند .زمان ساخت در بزرگ چوبی که بین رواق شمالی و
مسجد زنانه قرار گرفته است متعلق به قرن چهارم قمری و به سبک دوره
تیموریان است.
آرامگاه پیرامون حرم شاه عبدالعظیم حسنی
در پیرامون آرامگاه شاه عبدالعظیم ،بسیاری از نامداران ایرانی به خاک
سپرده شده اند از جمله:

داستان وقف باغ حرم عبدالعظیم
به گفته صاحب بن عباد ،یکی از شیعیان ری ،در شب وفات عبدالعظیم
حسنی ،در خواب پیامبر بزرگوار اسالم را می بیند که به او چنین می گوید:
“مردی از فرزندان من را فردا از سکه المولی می آورند و در باغ عبدالجبار
بن عبدالوهاب در کنار درخت سیب دفن می کنند“.
این فرد شیعه به باغ مذکور مراجعه کرده و برای خرید باغ اقدام می کند
ولی متوجه می شود که صاحب باغ نیز رویایی مشابه دیده است و بنابراین
تصمیم می گیرد که این باغ را برای دفن سادات و شیعیان وقف کند.
با توجه به وسعت باغ می توان احتمال داد که تا وسعت قابل توجهی
از محوطه اطراف حرم عبدالعظیم حسنی ،باید مدفن شیعیان و سادات
شهر باشد.
تاریخچه حرم عبدالعظیم حسنی
شما در این مکان آثار و زیبایی های معماری سده های مختلف را
مشاهده خواهید کرد .قدیمی ترین آثار کشف شده در این حرم ،سردر
آجری است که در درگاه اصلی آن قرار دارد که روی آن نام بانی سردر،
مجدالملک قمی براوستانی ثبت شده است که از وزیران برکیارق سلجوقی
در قرن پنجم قمری بوده است .در سمت چپ درگاه ،کتیبه ای قرار داد که
نشان دهنده تعمیر بنای بقعه در نیمه قرن دوم قمری است .در برخی از
کتب تاریخی به بازسازی این بنا در قرن چهارم قمری در زمان عضدالدوله
دیلمی اشاره شده است .با توجه به سبک معماری ،به نظر می رسد که بقعه
این بنا در دوران تیموریان ساخته و بازسازی شده است.
ساخت ایوان اصلی حرم در اواسط قرن دهم قمری در دوره صفویه
انجام شده است .در دوره قاجار و انتخاب تهران به عنوان پایتخت ایران،
ساخت و سازهای متعددی در اطراف حرم انجام شد و بیشتر بناهای باقی
مانده در حرم عبدالعظیم مربوط به همین دوران است.
معرفی بخش های مختلف حرم عبدالعظیم حسنی
ضریح نقره ای حرم در زمان فتحعلی شاه قاجار احداث شده است.
سایر قسمت های حرم عبارتند از :
صحن تازه
غرفه ها
ایوان های پیرامون صحن تازه
کفشداری های اطراف ایوان آینه
ایوان آینه
ناصرالدین شاه که در دوره انقالب اسالمی ،سنگ قبرش به خلوت
مدرسه امین السلطان در قسمت شمال شرقی صحن
کریمخانی منتقل شد.
باغ جیران در قسمت غربی حرم
سید ابوالقاسم کاشانی
باغ توت در بخش غربی صحن بزرگ
مال علی کنی
بقعه و گنبد امامزاده طاهر در ضلع شرقی حرم که در زمان ناصرالدین
محمد قزوینی
شاه و مظفرالدین شاه ساخته شده .آینه کاری و ضریح نقره مقبره امامزاده
عباس اقبال آشتیانی
حمزه که در دوران قاجار انجام شده است .به نظر می رسد بنای اولیه
شیخ محمد خیابانی
آرامگاه که در قسمت جنوب غربی حرم عبدالعظیم قرار داد و شامل حرم،
ستارخان
مسجد باالسر و ایوان بزرگ شرقی است ،در زمان حکومت شاه طهماسب
محمد تقی فلسفی
برخی از حاکمان اردالن که از وابستگان قاجار بودند .ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ صفوی ایجاد شده است.

آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎره ص3866 /01/05/

ﻣﻮرخ 1401/05 / 01

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

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده شرکت اقلید سلولز سهامی خاص
ثبت شده به شماره  121و شناسه ملی 10530037040

بدینوسیله از کلیه شرکا /سهامداران شــرکت اقلید سلولز دعوت
می شود شــخصا یا وکالتا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت
که در روز سه شــنبه مورخ  1401/5/25ســاعت  10صبح به آدرس:
شهرک صنعتی شماره  1اقلید ،خیابان کارگر جنب کارخانه خاک نسوز
محل کارخانه شرکت و کدپســتی  7381980005با دستور جلسه زیر
تشــکیل می گردد حضور بهم رسانند( .همچنین جلسه مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده با همان شــرایط در ســاعت  11همان روز
برگزار می گردد).
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
اصالح بعضی از مواد اساسنامه شرکت
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده:
-1انتخاب مدیران -2انتخاب بازرسین
حمید نیکویی  -مدیرعامل
آگهی دعوت به افراز
نظر به اینکه آقای ســعید کفایت به وکالت از طرف ســید ابراهیم
حجتی برابر وکالتنامه شــماره  140122055406973مورخ 1401/3/29
تقاضای افراز ســهمی موکل خود از پــاک  1461/1واقع در بخش 1
شیراز را نموده و نیز اعالم داشته که امکان دسترسی به سایر مالکین
مشاعی به نام ســید جلیل حجتی و محمدجعفر شعله و حسن توالیی
وجود ندارد اینک در اجرای قانون افراز امالک مشــاع مصوب سال
 57و به استناد ماده  18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا
بدینوسیله اعالم می شود که عملیات افراز سهمی متقاضی در مورخ
 1401/5/26از ســاعت  10صبــح روز مقرر صورت مــی پذیرد لذا از
مالکین مشاعی دعوت می گردد در موعد مذکور و تاریخ تعیین شده
در محل وقوع ملک حضور به هم رســانید ،عــدم حضور مانع اجرای
عملیات افرازی نخواهد شــد .این آگهی مطابــق ماده  18آئین نامه
اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا فقط در یک نوبت منتشر خواهد
شد.
/1849م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه چهار شیراز
شاپور زارع شیبانی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  6فارس
نظر به اینکه آقای صالح ذهبی اردکانی فرزند محمدباقر به اســتناد
دو برگ استشــهادیه گواهی شده در دفتر اسناد رسمی  49سپیدان
منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت ششدانگ یکباب
مغــازه گردیده ،به این اداره مراجعه کرده و مدعی اســت ســند
مالکیت ششدانگ پالک  273فرعی از  385اصلی واقع در قطعه یک
بخش  6فارس مشــهور به اردکان به علت جابجایی مفقود گردیده
است که با بررســی دفتر امالک مشخص شد سند مالکیت اولیه به
نام آقای صالح ذهبی اردکانی فرزند محمدباقر ثبت و سند مالکیت
آن به شــماره چاپی  203081الف  81صادر گردیده ،مفقود گردیده
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک ماده  120آیین نامه اصالحی قانون
ثبت یک نوبت آگهی و متذکر میگردد که هر کس نســبت به ملک
مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود
میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض
خود را ضمن تقدیم اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید
و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نشد اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/42م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺮم در ﻧﻈﺮ دارد دو

ﺑﺎب ﻏﺮﻓﻪ ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮ واﻗﻊ در

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

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

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻏﺮﻓﻪ)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه اﺟﺎره ﺑﻬﺎ

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه )رﻳﺎل(

آگهی
آقای محمدمهدی دســت بالرکی به اطالع می رســاند همسر شما
25/000/000
5/000/000
8.7
2
خانم زهرا علی عســکری با ارائه دادنامه  140112390001005726مورخ
 1401/2/19صادره از شــعبه  7دادگاه خانواده شیراز به این دفترخانه
آخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ  1401/05/23می باشد ،محل تحویل پاکت پیشنهادی واحد حراست شهرداری جهرم می باشد.
آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداري ﻣـﻮرخ  1401/ 05 / 23ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ،ﻣﺤـﻞ ﺗﺤﻮﻳـﻞ
شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار می باشد .به پیشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهائی که پس
مراجعه و تقاضای ثبت طالق کرده اســت خواهشــمند است ظرف
شهرداری
بانکی معتبر
ﻳـﺎنامه
ضمانت
 0در مزایده به
شرکت
سپرده
نخواهد شد.
ترتیب اثر داده
ارســال شوند
مقرر
از مهلت
وجهﻛﻠﻴـﻪ
ﻳـﻚدرﻳـﺎ
ﻗﺒـﻮل
صورت رد
ﺷـﻬﺮداري در
ﺑﺎﺷـﺪ
مبلغﻣـﻲ
ﺟﻬـﺮم
ﺷـﻬﺮداري
ﺣﺮاﺳـﺖ
واﺣﺪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
ﭘﺎﻛﺖ
مدت ده روز به دفتر طالق یک شیراز واقع در خیابان قدمگاه شرقی
جهرم یا واریز وجه به حساب  0106437212008نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد ،هزینه آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد ،برندگان
روبروی درمانگاه امــام علی مراجعه نمایید در غیر این صورت طالق
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺠﺎز و ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 0ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺸﺮوط و ﻣﺨﺪوش و ﻓﺎﻗﺪ ﺳـﭙﺮده و ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﺋﻲ ﻛـﻪ
اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد .متقاضیان می توانند جهت اطالع
غیابی انجام خواهد گرفت.
کروکی
جزئیات و
ﺳﭙﺮدهاوراق مزایده
جهت دریافت
تماس
شــماره
 www.jahrom.irو یا با
ﭘﺲ از بیشتر
ﺻﻮرت
اطالعات وﺑﻪ
سایرﻣﺰاﻳﺪه
ﺷﺮﻛﺖ ودر
0وﻣﺒﻠﻎ
تلفن071-54234770ﺷﺪ
اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ
سایت ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻬﻠﺖبهﻣﻘﺮر
/1850م الف
ملک که در اسناد مزایده مندرج می باشد ،به واحد امالك شهرداری جهرم واقع در چهار راه دفاع مقدس ،ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
 01064372120081401/05/11ﻧـﺰد
ﺣﺴـﺎب
وﺟـﻪ
اول:ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑـﻪدوم:
چاپ
در وﺟﻪ ﺷﻬﺮداري ﺟﻬﺮم ﻳﺎ وارﻳـﺰ نوبت
1401/05/04
نوبت چاپ
سردفتر طالق یک شیراز
پيشنهادات
بازگشايي
تاريخ
اسدی
عبدالرحیم ﺗـﺎ
 1401/05/24ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮﻧـﺪﮔﺎن اول
ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ
آﮔﻬﻲ
معامالت وﻫﺰﻳﻨﻪ
عاليﺑﺎﺷﺪ ،
كميسيونﻣﻲ
تشكيلﺟﻬﺮم
ﺷﻌﺒﻪ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ
سید نوذر حسینی فرد
1

شناسه آگهی1355174 :

8.35

5/000/000

25/000/000

شهردار جهرم

ﺳﻮم در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮداري ﺿﺒﻂ ﻣﻴﮕـﺮدد

-54234770
ﺗﻠﻔـﻦ
ﺷـﻤﺎره
پالکﻳﺎ ﺑـﺎ
 www.jahrom.irو
0ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ
بخش
اصلی واقع در قطعه 4
از 3214
 1237فرعــی
مزروعی به
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
آگهی تحدید حدود اختصاصی
7055
به
نسبت
پالک
فاقد
سنان
مجاور
به
مشهور
شیبکوه
فارس
دهم
نوبت اول1401/5/11 :
071ﺗﻤﺎس و ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ اوراق ﻣﺰاﻳﺪه و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﻛﺮوﻛﻲ ﻣﻠﻚ ﻛﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه
چون آگهی و عملیات تحدید حدود
مترمربع (هفت هزار و پنجاه و پنج مترمربع) که مســاحت ششدانگ
نوبت دوم1401/5/18 :
ﺷـﻬﺮداري
ﻣﻘـﺪس ،
راه دﻓﺎع
ﭼﻬﺎر
فرزندواﻗﻊ
ﺟﻬﺮم
ﺷﻬﺮداري
اﻣﻼك
واﺣﺪ
 1236ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ
راستی
آقای عســکر
 3214اصلی
فرعی از
-1پالک
هشتاد و
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنو چهارصد و
شصت و نه هزار
مترمربع (یکصد و
169484
عبداله در آن
شــهرداری کوپن در نظر دارد به اســتناد مصوبه
به شماره شناسنامه  31و شــماره ملی  2572393808صادره از فسا
چهار مترمربع) می باشد.
شــماره  18مورخه  1401/3/18شورای اسالمی شهر کوپن و آیین نامه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 0
موازی سی و دو هزار و دویست و بیست و یک سهم از شصت و چهار
-6پــاک  1237فرعی از  3214اصلی -آقای اســمعیل رحمانی فرزند
مالی و معامالتی شهرداری ها ،امور ذیل را از طریق مناقصه به صورت
هزار و چهارصد و چهل و سه سهم ســهام ششدانگ یک قطعه زمین
کریم به شماره شناسنامه  37و شــماره ملی  2572471019صادره از
حجمی به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند:
مزروعی به پالک  1236فرعــی از  3214اصلی واقع در قطعه  4بخش
فسا موازی چهل و ســه هزار و پانصد و چهل و هشت سهم از یکصد و
واگذاری امور خدمات شهری از جمله حفظ ،نگهداری و توسعه فضایدهم فارس شــیبکوه مشهور به مجاور ســنان فاقد پالک نسبت به
چهار سهم سهام ششدانگ یک
هشتاد و
شصت و نه هزار و چهارصد و
سبز
اﺳﺪي
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ
 32221مترمربع (سی و دو هزار و دویست و بیست و یک مترمربع) که
قطعه زمین مزروعی به پالک  1237فرعی از  3214اصلی واقع در قطعه
نظافت معابر شــهر و عملیات جمع آوری و حمــل زباله به صورتﺟﻬﺮم
ﺷﻬﺮدار
مساحت ششدانگ آن  64443مترمربع (شصت و چهار هزار و چهارصد
مجاور سنان فاقد پالک نسبت
مشهور به
 4بخش دهم فارس شیبکوه
حجمی
و چهل و سه مترمربع) می باشد.
به  43548مترمربع( چهل و سه هزار و پانصد و چهل و هشت مترمربع)
لذا از کلیه شرکت های قانونی حقوقی به ثبت رسیده دعوت می شود
-2پالک  1236فرعی از  3214اصلی -آقای نوازاله راستی فرزند عبداله
که مساحت ششدانگ آن  169484مترمربع (یکصد و شصت و نه هزار
1401/05/ 11
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ دوم
04و/05/
شمارهاول
بعد از انتشار آگهی با توجه به موارد زیر ،جهت دریافت اسناد مناقصه ﻧﻮﺑﺖ بهﭼﺎپ
 25713967571401صادره از فسا
شماره ملی
شناسنامه 1047
و چهارصد و هشتاد و چهار مترمربع)
تا پایان وقــت اداری مورخه  1401/5/19به شــهرداری کوپن مراجعه
-7پالک 05
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات / 24
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنوﻋﺎﻟﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ
شصت و چهار
بیست وو دو سهم از
دویست و
ســی و دو هزار
ﺗﺎرﻳﺦموازی
 1401از  3214اصلی -آقای نوازاله راســتی فرزند
/ 1237فرعــی
نمایند.
هزار و چهارصد و چهل و سه سهم ســهام ششدانگ یک قطعه زمین
عبداله به شماره شناسنامه  1047و شماره ملی  2571396757صادره
شرایط:
مزروعی به پالک  1236فرعــی از  3214اصلی واقع در قطعه  4بخش
از فسا موازی هفتاد و نه هزار و هفتصد و شصت و نه سهم از یکصد و
-1مبلغ برآورد اولیه جهت واگذاری امور خدمات شــهری و ...به طور
دهم فارس شــیبکوه مشهور به مجاور ســنان فاقد پالک نسبت به
شصت و نه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار سهم سهام ششدانگ یک
سالیانه به مبلغ  8/500/000/000ریال می باشد.
 32222مترمربع (سی و دو هزار و دویست و بیست و دو متر مربع) که
قطعه زمین مزروعی به پالک  1237فرعی از  3214اصلی واقع در قطعه
-2مدت قرارداد از تاریخ  1401/5/1یک سال شمسی می باشد.
مساحت ششدانگ آن  64443مترمربع (شصت و چهار هزار و چهارصد
 4بخش دهم فارس شیبکوه مشهور به مجاور سنان فاقد پالک نسبت
-3میزان سپرده شرکت در مناقصه به میزان  5درصد مبلغ برآورد
و چهل و سه مترمربع) می باشد.
 79769مترمربع (هفتاد و نه هزار و هفتصد و شــصت و نه مترمربع)
اولیه ( 425/000/000ریال) خواهد بود که شــرکت کننده می بایست به
-3پــاک  1237فرعی از  3214اصلی -آقای عســکر راســتی فرزند
که مساحت ششدانگ آن  169484مترمربع (یکصد و شصت و نه هزار
حساب سپرده شهرداری کوپن به شــماره  3100005450002نزد بانک
عبداله به شماره شناســنامه  31و شماره ملی  2572393808صادره
و چهارصد و هشتاد و چهار مترمربع) می باشد.
ملی شــعبه مصیری واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به همراه
از فسا موازی بیســت و چهار هزار و نهصد و دوازده سهم از یکصد و
به عمــل نیامده و تحدید حدود پالک مرقــوم برابر تبصره ماده 15
دیگر مدارک تسلیم نمایند.
شــصت و نه هزار و چهارصد و چهار سهم سهام ششدانگ یک قطعه
قانون ثبت مقــدور نگردیده ،اینک بنا به درخواســت متقاضی و در
-4متقاضیان می توانند جهت اخذ اســناد شرکت در مناقصه و کسب
زمین مزروعی به پالک  1237فرعــی از  3214اصلی واقع در قطعه 4
اجرای ماده  13آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف ضعیت ثبتی اراضی
اطالعات بیشــتر به دبیرخانه شــهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن
بخش دهم فارس شــیبکوه مشهور به مجاور سنان فاقد پالک نسبت
و ساختمان های فاقد سند رســمی قانون ثبت وقت تحدید حدود از
 07142664950و  09171543747تماس حاصل نمایند.
به  24516مترمربع (بیســت و چهار هزار و پانصد و شانزده مترمربع)
ساعت  8صبح روز شنبه مورخه  1401/6/12در محل وقوع ملک شروع و
-5بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام باشد
که مساحت ششدانگ آن  169484مترمربع (یکصد و شصت و نه هزار
به عمل خواهد آمد لذا طبق ماده  14قانون ثبت به وسیله این آگهی از
و کلیه پاکت های الک و مهر شده را تا آخر وقت اداری  1401/5/19به
و چهارصد و هشتاد و چهار مترمربع) می باشد.
متقاضی و کلیه صاحبان حقوق ارتفاقی و امالک مجاور دعوت می شود
انضمام مدارک که به تأیید (امضاء و مهر) شرکت متقاضی رسیده و
-4پالک  1237فرعی از  3214اصلی -آقای محسن رعیت پیشه فرزند
که در روز مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند واخواهی
به دبیرخانه تحویل و تسلیم نمایند.
خسرو به شماره شناســنامه  2740و شماره ملی  2571402706صادره
مجاورین به حدود و حقوق ارتفاقــی طبق ماده  20قانون ثبت فقط تا
-6ســپرده نفرات اول ،دوم و ســوم در صورتی که حاضر به انعقاد
از فســا موازی چهارده هزار و دویست ســهم از یکصد و شصت و نه
سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی پذیرفته خواهد شد
قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
هزار و چهارصد و هشــتاد و چهار سهم سهام ششــدانگ یک قطعه
لذا با توجه به ماده  86آیین نامه اصالحی قانون ثبت اعتراض باید کتبا
-7به پیشنهادات مبهم ،مشــروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و خارج از
زمین مزروعی به پالک  1237فرعــی از  3214اصلی واقع در قطعه 4
به اداره ثبت تسلیم شود و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
موعد مقرر ترتیب اثر نخواهد شد.
بخش دهم فارس شــیبکوه مشهور به مجاور سنان فاقد پالک نسبت
تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و
-8شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
به  14596مترمربع (چهارده هزار و پانصد و نود و شــش مترمربع) که
گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید در غیر
-9هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
مساحت ششدانگ آن  169484مترمربع (یکصد و شصت و نه هزار و
این صورت اداره ثبت اسناد با وصول گواهی عدم تقدیم دادخواست
-10تاریخ بازگشایی پاکت ها ،پس از انتشار آگهی می باشد.
چهارصد و هشتاد و چهار مترمربع) می باشد.
از طرف متقاضــی ثبت یا نماینده وی ،بدون توجه به اعتراض عملیات
-11ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســناد مناقصه درج شده
-5پالک  1237فرعی از  3214اصلی -آقای سعید راستی فرزند نوازاله
ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.
است.
به شماره شناســنامه  2613و شماره ملی  2571401424صادره از فسا
/181م الف
/2386م الف
شناسه آگهی1359220 :
موازی هفت هزار و پنجاه و پنج ســهم از یکصد و شــصت و نه هزار
رئیس ثبت اسناد و امالک شیبکوه
احسان احسان مقدم
و چهارصد و هشــتاد و چهار سهم سهام ششــدانگ یک قطعه زمین
احمدرضا جعفرپور فسایی
شهردار کوپن
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معاون هالل احمر فارس:

 ۲۲هزار و  ۳۴۷نفر در سیل فارس حادثه دیده اند
دستور تخلیه دو روستا در داراب و نی ریز صادر شد

معاونامداد و نجات جمعیت هالل احمر فارس
از تــاش  ۳۸۰تیم عملیاتی برای رســیدگی به
 ۲۲هــزار و  ۳۴۷حادثه دیده متاثر از ســیالب در
فارس خبر داد.
مهــدی خوبیار در گفتگو با خبرنگار مهر ،با ذکر
آخرین آمار سیل و آبگرفتگی از  ۴مرداد ماه تاکنون
در فارس ،اظهار کرد :در حال حاضر  ۲۴شهرستان
در استان فارس درگیر سیالب هستند.
وی با تاکید بر اینکه  ۵هزار و  ۳۸۵خانوار متأثر
از ســیل شــدهاند ،اعالم کرد :از ابتدای شروع این
سامانه در فارس  ۲۲هزار و  ۳۴۷نفر حادثه دیدهاند
که طبق این آمار  ۲۰نفر مصدومســرپایی درمان
شــدهاند و  ۳نفر (یک زن و دو مرد) نیز جان خود
را از دست دادهاند.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر فارس
از امدادرسانی این جمعیت به  ۵هزار و  ۸۳۰نفر در
فــارس خبر داد و گفت ۳۸۰ :تیم عملیاتی در قالب
 ۲هزار و  ۲۵۰نفر نیرو در  ۲۴شهرســتان درگیر با
سیالب با  ۲۶۵دستگاه خودروی عملیاتی در فارس
فعال هستند.
او همچنیــن از تخلیه  ۶۷۵منــزل آب گرفته
و اســکان هزار و  ۸۸۷نفر خبــر داد و عنوان کرد:
 ۱۳هزار و  ۴۵۰کیلوگرم نایلون در بین سیل زدگان
استان فارسی توزیع شده است.
خوبیار اعالم کرد ۱۵ :هــزار و  ۳۴۰تخته پتو،

 ۳هزار و  ۲۴۵تخته موکت ۱۳۲ ،دستگاه تخته چادر
امدادی ۱۵۲ ،عدد کلمن آب ،هزار و  ۵۳۰کیلوگرم
حبوبات ۸ ،هزار و  ۹۲۴قوطی کنسرو ۲۳۰۰ ،بطری
روغــن مایع  ۹۰۰گرمی ۹ ،هــزار و  ۷۸۰کیلوگرم
برنج ۸۲۸ ،بسته چای خشک ،هزار و  ۲۳۰کیلوگرم
قند و شــکر  ۱۳،هزار و  ۷۸۰بطــری آب معدنی،
 ۷۵۴کیلوگرم خرما ۴۰۹ ،بســته نمک نیم کیلویی،
 ۱۶۰بســته غذای  ۲۴ساعته ۲ ،هزار و  ۲۱۰بسته
غذای  ۷۲ســاعته ،و  ۱۹۵بســته غذای یکماه از
اقالمی است که توسط جمعیت هالل احمر فارس
در بین سیل زده گان توزیع شده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،زرین دشــت ،گراش،
داراب ،نی ریز ،فراشبند ،ممسنی ،کازرون ،خرمبید،
سپیدان ،بختگان ،خرامه ،کوهچنار ،فیروزآباد ،آباده،
مرودشت ،شیراز ،فسا ،ارســنجان ،اقلید ،استهبان،
جهرم ،قیر و کارزین ،خنج؛ رســتم شهرستان  های
سیل زده فارس هستند.
دستور تخلیه یک روســتای دیگر در
داراب صادر شد
فرماندار ویژه داراب گفت :روســتای کوهستانی
«گلی کــوه» داراب به دلیل در معرض خطر بودن
سیالب تخلیه شد.
فرهاد سعدی در گفتگو با خبرنگار مهر ،با اشاره
به بازدید خود از مناطق بخش رســتاق شهرستان
داراب اظهار کرد :در بازدید از منطقه کوهســتانی

داراب مشکالت این مناطق که بر اثر سیالب دچار
خسارت شــده بودند بررسی و هشدارهای الزم به
ساکنین داده شد.
وی با تاکید بر اینکه یکشــنبه شــب روستای
«گلی کوه» بخش رســتاق این شهرســتان دچار
آب گرفتگی شــده بود ،اعالم کرد :دســتور تخلیه
به ایــن روســتای  ۶۰خانواری داده شــده تا هر
چه ســریعتر نســبت به تخلیه منازل و عزیمت به
مکانهای امن اقدام کنند.
رئیس ســتاد مدیریت بحران شهرستان داراب
عنــوان کرد :با توجه به تداوم بارشها در اســتان
به اهالی روســتای گلی کوه که یکشــنبه شب در
محاصــره ســیل قرار داشــته اند ،دســتور تخلیه
اضطراری منازل اعالم شده است.
وی بــر لزومتوجه ویژه به هشــدارها و نزدیک
نشــدنبه مسیر رودخانهها تاکید کرد و گفت :طی
بازدیدهایی که صبح روز دوشــنبه از روســتاهای
تل بــارگاه ،شــهرک ایثار ،شــهرک بــازرگان،
گلــی کوه ،بنه دری ،دم کــن و چاهگونی صورت
گرفت ،مجدداً هشدارهای الزم به مردم و دهیاران
منطقه بــرای جلوگیری از هرگونه حوادث احتمالی
ناشی از سیالب داده شده است.
ســعدی بیان کرد :پیش از این نیز روســتاهای
کوه ســفید ،زین آباد و ُرمبه نیز به دلیل محاصره
سیالب تخلیه شده اند.
دســتور تخلیه روســتای «غدیرگه»
نی ریز صادر شد
همچنین جاری شــدن سیالب شــدید باعث
صدور دستور تخلیه اضطراری روستای «غدیرگه»
نی ریز شد.
مختار یوســفی در گفتگو با خبرنــگار مهر ،از
دستور تخلیه روستای «غدیرگه» در بخش مرکزی
نی ریز به دلیل در محاصره قرار گرفتن این روستا
بر اثر سیالب خبر داد.
وی افزود :دســتور تخلیه روســتای  ۴۰۰نفری
«غدیرگه» صادر و مردم در حال تخلیه هستند.
یوســفی اعالم کرد :مدارس و مســاجد برای
اســکان اضطراری مردم «غدیرگه» در نظر گرفته
شده اند.
فرماندار نی ریــز تصریح کرد :تا به االن تلفات
جانی نداریم.

 ۶۲فوتی و شناسایی  ۹۶۹۹بیمار جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  24ســاعت
۹هزار و  ۶۹۹مبتال به کرونا در کشــور شناســایی
شــدند و متاســفانه در این بازه زمانی  ۶۲بیمار نیز
جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.
بــه گزارش ایســنا ،از روز یکشــنبه تــا دیروز
 ۱۰مردادمــاه  ۱۴۰۱و بــر اســاس معیارهــای
قطعــی تشــخیصی ۹۶۹۹ ،بیمار جدیــد مبتال به
کووید ۱۹در کشــور شناســایی و  ۱۶۷۲نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۴۰۰هزار و  ۷۲۵نفر رسید.

متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۶۲ ،بیمار مبتال
به کووید ۱۹در کشــور جان خود را از دست دادند و
مجمــوع جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۲هزار و
 ۶۰نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنــون  ۷میلیــون و  ۸۲هزار و
 ۲۴۰نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها
ترخیص شده اند.
 ۱۲۷۱نفــر از بیمــاران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخش هــای مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۵۳میلیون و  ۲۳۶هزار و  ۱۰۲آزمایش

تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
همچنین تاکنون  ۶۴میلیون و  ۸۰۱هزار و  ۲۹۱نفر
ُدز اول ۵۸ ،میلیــون و  ۱۷۳هزار و  ۴۷۶نفر ُدز دوم
و  ۳۰میلیــون و  ۲۸۹هزار و  ۲۷نفر نیز ُدز ســوم
و باالتر واکسن کرونا را در کشور تزریق کردهاند.
مجموع واکســنهای تزریق شــده در کشور به
 ۱۵۳میلیون و  ۲۶۳هزار و ُ ۷۹۴دز رسید.
در حال حاضر  ۱۲۰شهرستان در وضعیت قرمز،
 ۱۱۲شهرستان در وضعیت نارنجی ۱۶۶ ،شهرستان
در وضعیــت زرد و  ۵۰شهرســتان در وضعیت آبی
قرار دارند.

بین الملل

 ۷زخمی در پی تیراندازی در فلوریدای آمریکا

مقامات پلیس ایالت فلوریدای آمریکا اعالم کردند که روز یکشنبه در پی
تیراندازی در شهر "اورلندو" در این ایالت هفت تن زخمی شدند.
به گزارش ایسنا ،به گفته یکی از مقامات پلیس ایالتی ،تیراندازی به دنبال
درگیری در منطقه "وال استریت پالزا" در حدود ساعت  ۲:۰۰بامداد به وقت
محلی رخ داده است.
به گفته این مقام پلیس ایالتی ،فردی با اســلحه خود به سمت تعدادی از
افراد شلیک کرده که منجر به زخمی شدن هفت تن شده است.
گزارش ها حاکی اســت کــه همه مصدومان این حادثه در بیمارســتان
بستری شده و وضعیت آنها پایدار است.
تاکنون انگیزه این تیراندازی مشــخص نشــده و پلیــس ایالتی در حال
بررســی جزئیات این حادثه اســت .همچنین تاکنون مظنونی مرتبط با این
حادثه دستگیر نشده است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا ،بر اساس آمارهای رسمی ،طی سال جاری
میــادی ( )۲۰۲۲در ایاالت متحده تاکنون دســت  کم  ۳۸۲مورد تیراندازی
دسته جمعی رخ داده است.

تشدید آتش سوزیهای جنگلی
در ایالت کالیفرنیا

صدها نیروی آتشنشــان در کالیفرنیا در تــاش برای مهار بزرگترین
آتشســوزی جنگلی هســتند که در ســال جاری در این ایالت گســترش
یافته است.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم دپارتمان آتش نشانی کالیفرنیا ،آتش سوزی
مککینی ( )McKinney Fireکه از روز جمعه در شمال منطقه سیسکیو
آغاز شده تاکنون به  ۲۱هزار هکتار از اراضی خسارت وارد کرده است.
همچنین حدود  ۲۰۰۰نفر از ســاکنان مناطق درگیر با آتش محل زندگی
خود را ترک کرده اند .تعدادی ساختمان نیز تخریب شده است.
طبق آخریــن گزارشهــا ،نیروهای آتش نشــان در مهار شــعلههای
آتش موفق نبوده اند.
مقامــات محلی روز شــنبه و پس از تخریب خانههــا و در معرض خطر
قرار گرفتن زیرساختها در منطقه سیسکیو وضعیت اضطراری اعالم کردند.
به گزارش شــبکه خبری بی بی ســی ،خشــکی هوا ،خشکسالی شدید،
دمای باال ،وزش باد و توفان موجب تشــدید و گســترش شــعلههای آتش
شده است.
مقامات هشــدار دادهاند که وقوع رعد و برقهای احتمالی می تواند منجر
به آتش سوزی های بیشتری در روزهای آینده شود.

تصادف مرگبار در بولیوی

مقامات کشور بولیوی اعالم کردند که دست  کم چهار تن پس از سقوط
یک دســتگاه اتوبوس به دره ای در نزدیکی شهر الپاز در این کشور جان
خود را از دست دادند.
به گزارش ایسنا ،مقامات پلیس این کشور اعالم کردند که در این حادثه
 ۲۰نفر دیگر نیز زخمی و به مراکز بهداشتی منتقل شده اند.
همچنین یکی از خبرنگاران محلی گفته اســت که این حادثه صبح روز
یکشنبه به وقت محلی در شمال شهر الپاز رخ داده است.
یکی از سرنشینان این اتوبوس نیز به مقامات پلیس گفت :خواب آلودگی
راننده منجر به منحرف شدن اتوبوس و سقوط آن به دره شده است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا ،با این حال تاکنون مقامات محلی به طور
رسمی علت وقوع این حادثه را اعالم نکرده اند.

آتش سوزی جنگلی در جنوب غرب فرانسه
و مصدومیت  ۴آتشنشان

آتشسوزیهای جنگلی در شــهر "اوبه" واقع در جنوب غرب فرانسه،
منجر به زخمی شــدن چهار آتشنشــان ،ســوختن  ۲۰۰هکتار از پوشش
گیاهی و تخلیه اجباری ساکنان محلی شده است.
به گزارش ایســنا ،یکی از مقامات فرانسه در پیامی در توییتر اعالم کرد
که آتش ســوزی روز یکشنبه منجر به زخمی شدن چهار آتش نشان شده
که وضعیت جسمانی یکی از آنها وخیم است.
گزارش ها حاکی اســت که  ۱۷۰نیروی امدادی به منظور مقابله با این
آتش ســوزی به محل وقوع حادثه اعزام شده اند .همچنین چندین بزرگراه
نیز در منطقه درگیر با آتش سوزی بسته شده است.
به گزارش خبرگزاری شــینهوا ،موج گرما و وزش بادهای خشک منجر
به وقوع چندین آتش سوزی جنگلی طی دو هفته گذشته در جنوب فرانسه
شده است.
همچنین در پرتغال نیز آتش ســوزی جنگلی جدیدی در شــمال شهر
"لیســبون" ،پایتخت این کشــور رخ داده اســت که بر اساس گزارش ها
حدود  ۴۰۰آتش نشــان برای مهار این آتش ســوزی به محل وقوع حادثه
اعزام شده  اند.
به گفته یکی از مقامات این کشور ،یک خانه سالمندان که  ۳۰تن را در
خود جای داده بود نیز تخلیه شده است.
کارشناســان محیط زیست ،تغییرات اقلیمی را عامل افزایش دما و وقوع
آتش سوزی اعالم کرده و هشدار دادند که شرایط می تواند بدتر هم شود.
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فارس
رئیس پلیس راه شمال فارس:

تصادف محور خرامه  ۲کشته برجای گذاشت

رئیس پلیس راه شمال اســتان فارس از جان باختن دو نفر در تصادف
محور خرامه  -مرودشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگعبدالهاشم دهقانی در این خصوص
اظهار داشــت :پیش از ظهر دوشــنبه در محور خرامه  -مرودشت تصادف
منجر به فوت بین یک دســتگاه موتورسیکلت و یک دستگاه وانت نیسان
به وقوع پیوســت که کارشناســان پلیس راه علت حادثــه را عدم رعایت
حق تقدم از جانب راننده وانت نیسان تشخیص دادند که متأسفانه به علت
شدت صدمات وجراحات وارده راننده و ترک نشین موتورسیکلت در صحنه
فوت کردند.
وی افزود :رانندگان وسایل نقلیه در هنگام تردد در جادهها ضمن رعایت
تمامی قوانین و مقررات رانندگی در هنگام ورود از راه فرعی به اصلی حتم ًا
باید ایســت نموده و پس از حصول اطمینان از عدم تردد سایر وسایل نقلیه
در راه اصلی با احتیاط وارد راه اصلی شوند.
ســرهنگ دهقانی در پایــان تاکید کرد عدمرعایت حــق تقدم یکی از
شایعترین علل وقوع تصادفات در جادههای استان فارس است.

فرمانده انتظامی شیراز اعالم کرد؛

دستگیری  ۵۴متهم و محکوم تحت تعقیب در شیراز

فرمانده انتظامي شيراز از دســتگيري  54متهم و محکوم تحت تعقيب
طي  72ساعت در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در راستای اجراي حكم قضایي مبني بر دستگيري محكومان متواري
و تحت تعقيب و به جهت حساســيت موضــوع و ممانعت از قانون گريزي
هنجارشــكنان اجتماعي ،اين ماموريت به صورت ويژه در دســتور كار اين
فرماندهي قرار گرفت.
وي ادامــه داد :ماموران پليس اين شهرســتان با انجــام کارهاي فني
و پليســي موفق به شناســايي مخفيگاه اين افراد در نقاط مختلف شــهر
شيراز شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با بيان اينكه در این خصوص مأموران
انتظامي با هماهنگي دســتگاه قضایي طي چند عمليات غافلگيرانه موفق
شــدند  54نفر از محكومان و متهمان متواري و تحت تعقيب را دســتگير
كنند ،گفت :متهمان براي انجام مراحل قانوني روانه دادسرا شدند.

فرمانده انتظامی فارس اعالم کرد؛

عملیات غافلگیرانه پلیس و رهایی گروگان
در شیراز

فرمانــده انتظامی فارس از عملیات غافلگیرانه و ضربتی پلیس و رهایی
گروگان در شیراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،سردار رهام بخش حبیبی ،گفت :در پی اعالم
مرکز فوریتهای پلیســی  ۱۱۰مبنی بر وقوع یک فقره آدمربایی در شهر
شیراز ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد :در بررسیهای بیشتر مشخص شد سرنشینان یک دستگاه
خودرو پژو  ۴۰۵که  ۵نفر بودهاند یک فرد  ۲۰ســاله را به صورت مسلحانه
ربوده و سپس متواری شدند.
فرمانده انتظامی اســتان فارس گفت :بــا تالشها و اقدامات اطالعاتی
و پلیســی توســط کارآگاهان پلیس آگاهی و مأموران پلیس فتا اســتان،
در نهایت مخفیگاه ربایندگان در یکی از باغ شــهرهای اطراف شهر شیراز
مورد شناسایی قرار گرفت.
ســردار حبیبی با بیان اینکه مأموران به محل مورد نظر اعزام شــدند،
افزود :طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی هر  ۵نفر ربایندگان دســتگیر،
یک قبضه اســلحه گرم و تعدادی سالح سرد از آنان کشف و فرد گروگان
نیز صحیح و سالم آزاد شد.
این مقام ارشــد انتظامی گفت :ســرکرده  ۳۰ساله این باند دارای سابقه
آدم ربایی در ســال  ۹۲همچنین محکومیت قضایی  ۲۵ســاله و متواری
بوده است.
وی دربــاره علت و انگیزه افراد از انجام ایــن گروگانگیری عنوان کرد:
در بازجوییهای صورت گرفته ،مشــخص شد که ربایندگان در قبال آزادی
گروگان درخواست مبلغ  ۴۰میلیارد ریال از خانواده وی کرده بودند.
فرمانده انتظامی اســتان فارس با بیان اینکه گروگان  ۲۰ســاله تحویل
خانواده وی شــد ،تاکید کرد :اســتان فــارس محل ناامنی بــرای انجام
فعالیتهای مجرمانه اســت و مخالن نظــم و امنیت عمومی بدانند که در
صورت ارتکاب جرم با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهند شد.

نجات جان  ۴کوهنورد جهرمی
پس از  ۹ساعت تالش امدادگران هالل احمر

رئیــس هالل احمر جهرم گفت :با تالش  ۹ســاعته امدادگران جمعیت
هالل احمر جهرم جان چهار کوهنورد گرفتار در ارتفاعات این شهرســتان
نجات یافت.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،رامین جعفرنژاد عصر دوشــنبه به خبرنگاران
گفت :با اعالم مرکز نظارت و هماهنگی عملیات هالل احمر استان فارس
مبنی بر درخواســت کمک چهار جوان که به دلیل برخورد با تاریکی شب
و ناآشــنایی در منطقه َگدک البرز کوه جهرم که مســیر خود را گم کرده و
گرفتار شــده بودند ،بالفاصله تیم تخصصی امداد کوهستان سنگتراشان به
محل حادثه اعزام شد.
وی افزود :نجاتگران پس از  ۹ساعت تالش اشخاص را پیدا کرده و آنان
را به منطقه امن انتقال دادند.

دستگیری سارقان منزل در جهرم

فرمانده انتظامي جهرم از دســتگیری  5ســارق منزل و كشف  8فقره
سرقت در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
درباره جزئیات این خبر بيان كرد :در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در
ســطح شهرستان جهرم ،بررسي موضوع جهت شناسايي سارقان در دستور
کار اين فرماندهي قرار گرفت.
وی افزود :در این راســتا ماموران پلیس آگاهــی تحقيقات خود را آغاز
کرده و با اقدامات فني و تخصصي موفق شدند  5سارق را شناسايي و طي
چند عمليات آنان را دستگير كنند.
رئیس پلیس شهرســتان جهرم اظهار داشــت :متهمان در تحقیقات و
بازجویی هــای به عمل آمده به  8فقره ســرقت منــزل اعتراف کردند كه
پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
ســرهنگ رزمجويي با بيان اينكه يك دستگاه خودرو كه سارقان با آن
اقدام به ســرقت ميكردند توقيف شد ،افزود :در اين زمينه اموالي از قبيل

گوشي موبايل ،كارت سوخت و كارت بانكي نیز كشف شد.

ژنراتورهای  74میلیاردی در توقیف پلیس كازرون

فرمانده انتظامی کازرون از کشف دو دستگاه ژنراتور دیزلی بزرگ قاچاق
به ارزش  74میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح این خبر اظهار داشــت :مأموران پلیس آگاهی کازرون هنگام
نظارت بر خودروهای عبوری در محورهای مواصالتی به یک دستگاه تریلر
حامل دیزل ژنراتور های بزرگ مشکوک شدند و آن را براي بررسي بيشتر
متوقف کردند.
وی افزود :در بررســی مدارک ارائه شده توسط راننده مشخص شد این
محموله فاقد هرگونه مجوز گمرکی و قانونی است.
فرمانده انتظامی شهرستان کازرون با بيان اينكه ارزش محموله مكشوفه
بنا به نظر کارشناســان  74میلیارد ریال برآورد شده است ،عنوان داشت :در
این رابطه راننده به مراجع قضایی معرفی شد.

توقيف كاميون حامل كاالي قاچاق

فرمانده انتظامي خرمبید از توقيف يك دســتگاه كاميون و كشف انواع
كاالي قاچاق به ارزش يك میلیارد و  380میلیون ريال خبر داد.
ســرهنگ علياكبر كريمي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :ماموران انتظامي ايست و بازرسي شهيد جنتيفر خرمبيد در تداوم
اجراي طرح تشديد مبارزه با قاچاق ،هنگام نظارت بر خودروهاي عبوري در
محور مواصالتي شيراز-اصفهان به يك دستگاه كاميون مشکوک شدند و
آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وي افزود :ماموران در بازرســي از اين كاميون  941عدد ســبد ،اسباب
بازی و ظرف غذای حیوانات خانگی قاچاق و فاقد مجوز گمركي را کشــف
و راننده را نيز دستگير كردند.

سمند حامل انواع کاالی قاچاق به مقصد نرسید

فرمانــده انتظامی الرســتان از کشــف انواع کاالی قاچــاق به ارزش
 2میلیارد و  100میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ ســیدمحمد یوســفی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیــس ،بیان داشــت :در اجراي طرح تشــديد مبارزه با قاچــاق کاال و به
منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایههای ملی ،مأموران انتظامی الرستان
هنــگام نظارت بــر محورهای مواصالتی و پایــش خودروهای عبوری به
یک سواری سمند مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :مأموران در بازرســی از این ســواری مقادیری کاالی قاچاق
شــامل  ۱۹عدد کالسکه ۹۶ ،بســته انواع قاشق و چنگال ۹۶ ،عدد لیوان و
 ۱۲سرویس  ۹۲تکه قاشق و چنگال خارجی قاچاق کشف کردند.
فرمانــده انتظامــی الرســتان ارزش محموله مشــکوفه را برابر اعالم
کارشناســان  2میلیارد و  100میلیون ریال عنوان کرد و گفت :در این راستا
راننده پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

کشف کاالی قاچاق میلیاردی در کوار

فرمانده انتظامي شهرستان كوار از توقيف يك دستگاه خودرو پژو  405و
کشف مقادیری کاالی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال خبر داد.
سرهنگ ســید رحمان هاشــمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار داشــت :ماموران کالنتری مرکزی شهرستان كوار در اجرای
طــرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز هنگام نظــارت بر خودروهاي عبوري در
محورهاي مواصالتي ،به يك دستگاه خودرو پژو  405مشکوک شدند و آن
را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران در بازرســي از اين خــودرو ،تعدادی تلویزیون و
آب تصفیه کن خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانوني كشف کردند.
فرمانده انتظامي شهرســتان كوار با بيان اينكه در اين راستا يك متهم
دستگير و به مرجع قضایي تحويل داده شد ،افزود :ارزش ريالي اين محموله
قاچاق برابر نظر كارشناسان ،یک میلیارد ریال برآورد شده است.

كشف بیش از هزار مرغ زنده فاقد مجوز

فرمانده انتظامي آباده از توقيف یک دســتگاه كاميون حامل يك هزار و
 100قطعه مرغ زنده فاقد مجوز در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،در تشــريح اين خبر بيان داشت :ماموران انتظامي آباده حين ايست
و بازرسي و نظارت بر خودروهاي عبوري در محور مواصالتي شيراز -آباده
به يک دســتگاه كاميون حامل مرغ زنده مشــكوك شــدند و آن را براي
بررسي بيشتر متوقف کردند.
وي افزود :در بازرســي از آن كاميــون يک هزار و  100قطعه مرغ زنده
فاقد هرگونه مجوز بهداشــتي کشــف و راننده براي انجام مراحل قانوني
تحويل مرجع قضایي شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان آباده تصريح كرد :کارشناســان ارزش اين
محموله را يك ميليارد و  200ميليون ريال برآورد کردهاند.

دستگیری قاتل استاد دانشگاه علوم پزشکی گلستان

ایســنا :دادستان مرکز استان گلســتان از شناسایی و دستگیری قاتل
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد.
محمود اســپانلو در گفت و گو با خبرنگاران و اهالی رســانه اســتان
گلســتان با اشــاره به اینکه در هفتم اردیبهشت سال جاری بود که خبر
کشــف جنازه یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان
گلســتان خبرســاز شــد ،اظهار کرد :از همان لحظه ابتدایی تمامی عزم
دستگاه قضا و پلیس معطوف به کشف علت قتل بود.
وی بــا بیان اینکه پس از مدتها کار قضایی و پلیســی ســرنخ های
متعددی به دست آمد ،افزود :با بررسی و کار پلیسی بر روی این سرنخ  ها
و ســرنخ های به دســت آمده از صحنه جرم نهایتــا بازپرس پرونده به
دو مظنون رسید.
دادســتان مرکز اســتان با تاکید بر اینکه دو مظنون در بازپرسی های
اولیه شــرکت کرده و تحت نظر بودند ،خاطرنشان کرد :ظهر روز دوشنبه
 10مردادماه بود که یکی از مظنونین نزد بازپرس شــعبه دوم دادســرای
گرگان به قتل این عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی گلستان
اعتراف کرد.
اسپانلو با اشاره به اینکه قاتل انگیزه خود از قتل را اختالفات شخصی
و کاری اعالم کرده اســت ،ادامه داد :متهم و دیگر مظنون پرونده هم با
صدور قرار روانه زندان شدند.
به گزارش ایســنا هفتم اردیبهشت امســال بود که جنازه عضو هیأت
علمی دانشگاه علوم پزشکی گلســتان در زمین های کشاورزی یکی از
روستاهای شهرستان گرگان کشف شد.
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مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس مطرح کرد:

رونق نسبی
مسکن
در رکود خودرو
بازار مســکن شــهر تهران طی تیرماه امسال در هر دو شاخص تعداد
معامالت و قیمت با کاهش ســرعت رشــد نســبت به خردادماه همراه
بوده اســت .با این حال به نظر میرســد طرح مســکن دولتی در رونق
ســاخت و ســاز و تمایل به سرمایهگذاری در بخش مســکن تاثیر دارد؛
بخصوص آنکه بازارهای بورس و خودرو دچار افت شدهاند.
به گزارش ایسنا ،میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به  ۴۱میلیون
و  ۷۰۴هزار تومان در هر متر مربع رسید که رشد  ۵.۸درصدی را نسبت
به ماه قبل و افزایش  ۳۸.۸درصدی را در مقایســه با ماه مشــابه ســال
قبل نشــان میداد .معامالت نیز  ۱۰هزار و  ۲۹۴فقره بود که از کاهش
 ۲۶درصدی نســبت به خرداد امسال و افزایش  ۱۰۳درصدی در مقایسه
با تیر پارسال حکایت دارد.
پیش از ارایه آمار بانک مرکزی از تحوالت بازار مســکن شهر تهران
گزارشــی میدانی تهیه کردیم که نشان میداد سرعت رشد ماهیانه بازار
در هر دو شــاخص قیمت و تعداد معامالت ُکند شده است .خرداد امسال
حدود  ۱۴هزار فقره معامله مســکن در تهران منعقد شــد که تیرماه به
 ۱۰.۳هزار واحد رســید .به نظر میرســد در خردادماه با هجوم تقاضای
ســرمایهگذاری در بازار ملک مواجه بودیم که در تیرماه مقداری فروکش
کرده است .بررسیها نشــان میدهد همانند چهار سال اخیر خریدهای
مصرفی سهم قابل توجهی در معامالت ندارد.
افزایش تمایل به سرمایهگذاری در بازار مسکن شهر تهران باعث شد
تا این بخش در سه ماه گذشته با سه رشد متوالی  ۶.۱درصد ۸.۴ ،درصد
و  ۵.۸درصدی قیمت مواجه شــود .این روند صعودی در شــرایطی رقم
خورده که بازار در پیک جابهجایی قرار داشته اما نمیتوان تاثیر انتظارات
تورمی ،رشد قیمت مصالح ساختمانی و اثر ریسکهای غیراقتصادی را بر
بازار مســکن نادیده گرفت .به نظر میرسد با توجه به ثبات نسبی قیمت
ارز ،افت بازار بورس و کاهش قیمت خودرو بخشی از سرمایهها به منظور
حفظ ارزش دارایی به سمت بازار مسکن آمده است.
طی  ۲۰روز نخست تیرماه قیمتها در بازار خودرو بین  ۱تا  ۱۰میلیون
تومان کاهش یافته اســت .بازار خودرو دیگر دچــار هیجانهای خاص

امکان گزارشدهی تخلفات احتمالی ناظر
توسط سهامداران بورسی

نیســت و در آرامش نسبی با نوســانهای محدود پیش میرود .البته که
خریدار نیز در بازار بسیار کم است و جز خریداران با ضرورت خرید خودرو،
به بازار مراجعه نمیکنند.
بازار مسکن در شرایطی رشد  ۵.۸درصدی ماهیانه قیمت را طی یک ماه
اخیر به ثبت رســاند که میزان افزایش در منطقه یک  ۳.۲درصد ،منطقه
 ۲معادل  ۷.۹درصــد ،منطقه  ۴به میزان  ۳.۸درصد ،منطقه  ۵به عنوان
پرمعاملهتریــن منطقه تهران  ۸.۱درصد ،منطقــه  ۱۰معادل  ۷.۲درصد،
منطقه  ۱۴به میزان  ۳.۱درصد و منطقه  ۱۵معادل  ۸.۱درصد بوده است.
مثل همیشــه بیشــترین تعداد معامالت در بین مناطق  ۲۲گانه شهر
تهران متعلق به منطقه  ۵بود که سهم  ۱۴.۶درصدی را از کل قراردادهای
خریــد و فروش به خــود اختصــاص داد .جایگاه دوم بــه منطقه  ۲با
 ۹.۳درصد ،رتبه ســوم به منطقه  ۴با  ۸.۸درصد و جایگاه چهارم متعلق
به منطقه  ۱۰با  ۸.۴درصد از کل معامالت بوده است .این در حالی است
که منطقه  ۱۰در اردیبهشــت امســال رتبه دوم از نظر تعداد معامالت را
عهدهدار بود که در خردادماه به جایگاه ســوم رسید .در حال حاضر نیز در
رتبه چهارم قرار دارد.
سایر شاخصهای آماری بازار مسکن نیز گویای آن است که خانههای
بــا متراژ کمتر از  ۸۰متر مربع  ۵۴.۲درصد از معامالت را در بر میگیرند.
همچنین  ۵۶.۷درصد واحدها با قیمتی کمتر از متوسط قیمت شهر (۴۱.۷

میلیون تومان) معامله شــده و  ۵۰.۹درصد از قراردادها نیز به واحدهای
مسکونی با ارزش کمتر از  ۳میلیارد تومان اختصاص داشته است.
تیرماه امســال معامالت در مقایسه با تیرماه سال گذشته  ۱۰۳درصد
افزایش پیدا کرد .سال گذشته به دلیل قرار داشتن در بازه زمانی انتخابات
ریاســت جمهوری ،فضای اقتصاد تا حدودی ســردرگم بــود ،اما روی
کار آمدن دولت سیزدهم و ارایه طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی
طی چهار سال در رونق ساخت و ساز و به تبع آن معامالت بازار مسکن
تاثیرگذار بوده است.
در حــال حاضر  ۴۳۰هزار واحــد نهضت ملی مســکن به مرحلهی
فونداسیون رسیده و برآورد میشود که بیش از  ۳۰۰هزار واحد نیز توسط
بخش خصوصی در حال اجرا باشد.
علی صادقین ـ کارشــناس اقتصاد مسکن درخصوص پیشبینی این
بازار میگوید :بخش ســاختمان شــاهد هزینههای عمرانی خوبی است.
ســال جاری دولت  ۲۰۰هزار میلیارد تومان مستقیما برای بخش مسکن
اختصاص داده که هیچ بخشــی اینقدر رشد نداشته است .بنابراین اوضاع
حوزه مســکن از منظر عرضه و تولید نســبت به گذشته بهتر خواهد بود.
همچنــان در حوزه خانههای با متراژ باال با توجه به قدرت خرید ایرانیها
که بیش از  ۴۷درصد افت داشــته ،تقاضا برای واحدهای کوچک خواهد
بود و رشد تقاضا هم متناسب با همان متراژ شکل خواهد گرفت.

آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج ،فرزندآوری و ودیعه مسکن
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت :از ابتدای
امسال تا دیروز  ۱۰مردادماه ۱۴۰۱ ،تعداد  ۲۱۷هزار
فقره وام فرزنــدآوری به مبلغ  ۸۶هزار و  ۷۴۸میلیار
ریــال و همچنین تعــداد  ۳۲۰هــزار و  ۶۵۸فقره
وام قرضالحســنه ازدواج به مبلغ  ۴۴۰هزار میلیارد
ریال پرداخت شده است.
به گزارش ایســنا به نقل از بانک مرکزی ،مهدی
صحابی گفــت :پرداخت وام ودیعه مســکن هم در
بانکهای مربوطه ســرعت گرفته اســت به  طوری
که از نیمه خرداد (زمان ابالغ دستورالعمل) تا دیروز
 ۱۰مرداد ،تعداد  ۳۵هزار و  ۶۱۶پرونده برای متقاضیان
معرفی شــده به بانکهای مربوطه تشــکیل شده
که از این تعداد ۱۴هزار و  ۸۵۰نفر به میزان  ۸۶۱۶میلیارد

ریال تســهیالت ودیعه مســکن خــود را دریافت
کردهاند .براســاس مصوبه شــورای پــول و اعتبار،
سقف وام ودیعه مسکن برای متقاضیان شهر تهران
 ۱۰۰میلیون تومان ،برای کالنشــهرها  ۷۰میلیون
تومان و برای ســایر شهرها  ۴۰میلیون تومان مقرر
شده است.
معــاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود :بانک
مرکزی پس از مصوبه شــورای پول و اعتبار سهمیه
بانکی و اســتانی را بــه همراه دســتورالعمل نحوه
پرداخت به سیستم بانکی ابالغ کرد.
بر این اســاس متقاضیان دریافت تســهیالت با
مراجعه به ســامانه وزارت راه و شهرســازی و ارائه
اجاره نامه کدرهگیریدار رســمی مربوط به ســال

 ۱۴۰۱ثبت نام اولیه را انجام میدهند .پاالیش اولیه
در وزارت راه و شهرســازی برای بررســی مالکیت
مســکن متقاضی انجام شــده و واجدین شــرایط
پس از دریافت پیامک تایید نســبت به انتخاب بانک
و شعبه اقدام میکنند .در شبکه بانکی نیز با استفاده
از سامانه سمات استعالم وام مسکن ،جعاله و ودیعه
فعال بــرای متقاضی انجام شــده و اگــر متقاضی
فاقد تســهیالت مربوطه باشد فرآیند تشکیل پرونده
انجام شده و تسهیالت به متقاضی پرداخت میشود.
صحابی درباره ســود این تسهیالت تصریح کرد:
سود تسهیالت ودیعه مسکن برمبنای مصوبه شورای
پول و اعتبار (  ۱۸درصد ) محاســبه میشود و مدت
بازپرداخت آن نیز  ۵ساله است .همچنین سقف کل

تســهیالت پرداختی توسط شبکه بانکی برای ودیعه
مســکن  ۴۰هزار میلیارد تومان مقرر شــده است.
شــورای پول و اعتبار پیش از آنکه بسته ارائه شود،
موضــوع را به بانک مرکزی ابالغ کرد و این مصوبه
را هــم ما به بانکها ابالغ کرده بودیم و متقاضیان
از  ۳۱خــرداد به بعد با ثبت نام در ســامانه حمایتی
می توانند این تســهیالت را بــا مراجعه به بانکها
دریافت کنند.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود :از دیگر
شرایط دریافت تسهیالت ودیعه مسکن متاهل بودن
متقاضی تعیین شده است .همچنین برای بانوان مجرد
شرط ســنی  ۳۵ســال به باال و برای آقایان مجرد
نیز شرط سنی  ۴۵سال به باال تعیین شده است.

اتمام حجت وزیر راه و شهرسازی با ایرالینها
در شــرایطی برخی ایرالینها پــس از ممنوعیت
فــروش ارزی نــرخ بلیــت هواپیما به اتبــاع خارجی
همچنــان این کار را انجام میدادند ،به نظر میرســد
وزیر راه و شهرســازی با تاکید دوباره بر این ممنوعیت
با همه شرکتهای هواپیمایی اتمام حجت کرد.
به گزارش ایســنا ،از ابتدای تیر ماه امســال مسئله
فروش بلیــت هواپیما بــه اتباع خارجــی به صورت
ارزی مطرح و اجرایی شــد .تصمیمی کــه در ابتدا با
موافقــت ضمنی ســازمان هواپیمایــی و وزارت راه و
شهرســازی مواجه شــد اما پس از آنکه مخالفتها از
ســوی وزارتخانههای میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع  دســتی و امور خارجه اعالم شــد و بسیاری از
نمایندگان مجلس نیز انتقاداتی نســبت به این تصمیم
داشتند و خواستار لغو این تصمیم شدند .رستم قاسمی

وزیر راه و شهرســازی -اعالم کرد که فروش ارزیبلیت هواپیما به اتباع خارجی ممنوع است.
پس از این مخالفت از سوی وزیر راه و شهرسازی،
باز هم از سوی برخی از مســافران خارجی اعالم شد
که برخی ایرالینها همچنان بر فروش ارزی نرخ بلیت
هواپیما اصرار دارند و ســازمان هواپیمایی کشوری هم
تاکیــد کرد اگر این موضوع ادامه پیدا کند ،با متخلفان
برخورد جدی خواهد کرد.
این کشــمکشها به جایی رسید که حتی عبدالرضا
موســوی  -رییس انجمن شرکتهای هواپیمایی -در
نشســتی خبری اعتراض خود را نســبت بــه لغو این
تصمیــم اعــام کــرد .وی گفت :لغو شــدن فروش
ارزی بلیــت هواپیما بــه اتباع خارجی جــزو عجایب
بود؛ چرا کــه در حال حاضر بلیــت پروازهای داخلی

در آژانسهــای هواپیمایی که در عــراق دفتر دارند از
 ۸۴تا  ۱۰۰دالر فروخته میشود در حالی که حدود ۳۰
دالر آن را بــه ایرالینها بــر میگردانند و بقیه آن در
جیب واسطهها میرود.
موسوی افزود :از سوی دیگر وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی با فروش ارزی بلیت هواپیما
به اتباع خارجی به اتباع خارجی مخالفت کرد و همین
مساله باعث لغو این تصمیم شد در حالی که قیمت هر
اتاق برای یک شب در هتلها طی یکسال گذشته ۲۰۰
تا  ۳۰۰درصد افزایش یافته است به عنوان مثال قیمت
یک اتاق در هتلی  ۴یا  ۵ســتاره در سال گذشته حدود
 ۸۰۰تا  ۹۰۰هزار تومان بود در حالی که امســال به دو
میلیون و  ۴۰۰هزار تومان رسیده است .از سوی دیگر
اگر یک مســافر خارجی با پاسپورت وارد هتلی شود به

نرخی ارزی با آن حســاب میکنند ،اما تنها برای بلیت
هواپیمــا و فروش آن به نــرخ ارزی آن هم جنجال و
مخالفت میکنند.
بــا وجود این اعتراضات ،وزیر راه و شهرســازی در
پاســخ به ســوالی درباره اینکه چرا برخی ایرالینها
همچنــان بلیت پروازهای خــود را به صورت ارزی به
اتباع خارجی میفروشــند ،تصریــح کرد :فروش بلیت
هواپیمــا به اتباع خارج به نرخ ارزی ممنوع اســت و با
چند ایرالین که اقدام بــه این کار کرده بودند برخورد
کردیم و آنها به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
حاال بــا این اتمام حجت وزیر بایــد ببینیم در ادامه
ایرالینها چه واکنشــی نشــان خواهنــد داد و آیا بر
تصمیم خود اصرار خواهند کــرد یا آنکه فروش ارزی
بلیت هواپیما برای همیشه پایان پیدا خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس با اشاره به راه اندازی مرکز ارتباط
بازار سرمایه گفت :سهامداران از طریق این سامانه میتوانند تخلفات احتمالی ناظر بازار
را گزارش کنند.
به گزارش ایســنا ،حمید اسکندری در نشست خبری ،با بیان اینکه صورتهای مالی
شــرکت توســعه مدیریت و اموزش بورس راهاندازی شده اســت ،گفت :افراد میتوانند
جزئیات این صورتها را در سامانه کدال مشاهده کنند.
وی بــا تاکید بر اینکه شــرکت توســعه مدیریت و آموزش بورس در حوزه توســعه
فرهنگسازی سهامداری ماموریت دارد ،اظهار کرد :با توجه به افزایش تعداد سهامداران
بورســی در چند ســال قبل و تغییر ترکیب سهامداری ،این نیاز وجود داشت که اصحاب
فرهنگ و هنر در کنار بازار سرمایه قرار بگیرند.
مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس ادامه داد :حوزه سواد مالی و تربیت
اقتصادی اولویت جدی شرکت توسعه مدیریت است و برنامههای مهمی را در این حوزه
شاهد خواهیم بود.
اسکندری با اشاره به اهمیت شرکتهای دانش بنیان ،عنوان کرد :با توجه به اهمیت
شرکتهای دانش بنیان در بازار سرمایه ،پاوین این شرکتها در نمایشگاه بورس کیش
با حضور معاونت علمی ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.
امکان تمدید گواهینامههای حرفهای
وی در ادامه با تاکید بر اینکه گواهینامههای حرفهای از ســالهای قبل مورد توجه
قرار داشت ،اظهار کرد :این گواهی نامهها از سال قبل الکتریکی شده و ظرفیت آموزش
نیز افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس ادامه داد :همچنین سامانه تمدید
گواهینامه حرفهای ســاماندهی شــده و به زودی راهاندازی خواهد شد تا امکان تمدید
گواهینامهها فراهم شود.
راه اندازی مرکز ارتباط بازار سرمایه
اسکندری از راهاندازی مرکز ارتباط بازار سرمایه خبر داد و اظهار کرد :این مرکز سال
قبل راه اندازی شــد و یک دوره آزمایشی سه ماهه را طی کرده است .ظرفیت این مرکز
سه میلیون تماس در سال است که این ظرفیت در صورت نیاز قابلیت افزایش دارد.
وی ادامه داد :ســهامداران از طریق این مرکز میتوانند تخلفات احتمالی نهاد ناظر را
گزارش دهند و درخواســتهای خود را پیگیری کنند .همچنین این مرکز از سامانههایی
که در اختیار سهامداران قرار دارد ،مانند سامانه کدال پشتیبانی میکند.
به گفته اســکندری این سامانه به صورت  ۲۴ســاعته و در هفت روز هفته با شماره
 ۶۳۷۵پاسخگو خواهد بود.

از اموال مسروقه مشتریان بانک ملی چه خبر؟

درحالیکه بیش از یک ماه از دســتگیری سارقین بانک ملی و اعالم برگشت بخش
قابل توجهی از اموال گذشــته اســت ،هنوز کســی موفق به دریافت اموال خود نشده
و ایــن اموال در خزانه بانک ملی قرار دارد تا دادســتانی بــرای تحویل آنها به بانک
نامه بزند.
به گزارش ایســنا ،در اواسط خردادماه امســال معادل  ۱۶۸صندوق اجارهای از شعبه
دانشگاه بانک ملی به سرقت رفت و سرانجام پلیس اعالم کرد که حدود  ۴۸ساعت بعد
سارقان را شناسایی و بازداشت کرده است.
براســاس اعالم پلیس ،عامالن این سرقت  ۱۰نفر بوده و دو متهم دیگر این پرونده
نیز در کشور همسایه شناسایی و بازداشت شدند که به زودی از طریق اینترپل وارد کشور
خواهند شد .همچنین ،پلیس بیش از  ۹۰درصد اقالم مسروقه از این صندوقها را نیز از
سارقان کشف و ضبط کرد.
اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه از دستگیری سارقین بانک ملی ،آخرین وضعیت
و اقدامات برای بازگشت اموال به سرقت رفته به صاحبان آنها مورد سوال است.
در ایــن زمینه ،بانک ملی به ایســنا توضیح داد که در حــال حاضر ،صاحبان اموال
مســروقه بانک به اداره امور شــعب مرکزی بانک در تهران دعوت میشوند که در آنجا
بــا حضور نماینده حقوقی و ارزیاب بانک ،تصاویر اموال و اجناس موردنظر تطبیق داده و
صحتسنجی شوند تا سرانجام با کد و شماره اعالمی جنس و مال مربوطه به دادستانی
مراجعه کنند.
اموال مسروقه در خزانه بانک است
در ادامه توضیحات بانک آمده اســت که این مرحله رســیدگی به اموال سرقت رفته
بانــک همچنان در حال انجام اســت و هنوز مال و جنســی به صاحبــان تحویل داده
نشده است.
بانک ملی همچنین اعالم کرده که در حال حاضر ،اموال مسروقه بانک ملی در خزانه
بانک قرار دارد و دادستانی باید به بانک نامه بدهد تا براساس این نامه اموال به صاحبان
تحویل داده شود.
هیچ کس اموالش را نگرفته است
همچنین ،برخی از صاحبان اموال مســروقه بانک ملی نیز در گفتوگو با ایسنا اعالم
کردند :براســاس اســناد و مدارکی که مالکیت اموال مســروقه را تایید میکرد ،فرایند
شناســایی و کدگذاری اموال را انجام دادیم ،اما از آنجا که هنوز همه صاحبان این اموال
مراجعه نکردهاند ،به ما گفتهاند که پس از مراجعه تمامی صاحبان ،برای تحویل و تعیین
تکلیف اموال مربوطه تصمیم گرفته میشود.
یکی از صاحبان اموال به ســرقت رفته بانک ملی میگوید که تاکنون کسی نتوانسته
اموال خود را تحویل بگیرد.
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آگهی مزایده عمومی

شهرداری صفاشهر در نظر دارد :به استناد
مجــوز شــماره  ۱۷مــورخ  ۱۴۰۱/۰3/2۹و
شــماره  ۱۴تاریخ  ۱۴۰۱/۰3/۱۶شورای محترم
اسالمی شهر صفاشــهر امالک خود را در بوستان سعدی واقع
در صفاشــهر ناحیه یک جنب جاده ترانزیتی اصفهان شیراز و
بوســتان حافظ در ناحیه دو فلكه گاز از طریق مزایده عمومی
با رعایت تشــریفات قانونی به صورت اجــاره واگذار نماید
متقاضیان می بایســت قیمت پیشنهادی خود را پس از بازدید
با رعایت شرایط ذیل اعالم نمایند:
-۱مجموعه کافی شــاپ و جزیره مصنوعی بوســتان سعدی
مبلغ پایه اجاره بها ماهیانه حســب نظریه کارشــناس رسمی
دادگستری ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
-2مجموعه شــهر بازی بوستان ســعدی مبلغ پایه اجاره بها
ماهیانه حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری 28,۰۰۰,۰۰۰.
ریال
-3واحدتجاری فرهنگی بوســتان ســعدی با مســاحت ۱2۵
مترمربع مبلغ پایه اجاره بها ماهیانه حســب نظریه کارشناس
رسمی دادگستری  2۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
-۴مجموعه شــهر بازی بوستان حافظ ناحیه دو مبلغ پایه اجاره
بها ماهیانه حسب نظریه کارشناس رسمی  2۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
-۵ســپرده شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت
نامه بانكی و یا واریز مبلغ پنج درصد قیمت پایه هر کدام به

صورت جداگانه به حساب شماره  ۰۱۰۵۷82۵۷۰۰۰۹بانک ملی
شعبه دهبید به نام شهرداری صفاشهر می باشد.
-۶متقاضیان می بایست پیشــنهادات و اسناد مزایده و فیش
سپرده به صورت الک و مهر شده به امور مالی تسلیم نمایند.
 -۷مدت قبولی پیشنهادات مزایده از تاریخ انتشار اگهی نوبت
دوم به مدت  ۱۰روز تا پایان وقت اداری ۱۴۰۱/۰۵/2۷می باشد.
-8شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-۹در صورتیكه نفرات اول تا ســوم حاضر بــه عقد قرارداد
نشوند ســپرده آنها به نفع شهرداری ضبط و به نفرات بعدی
واگذار می گردد.
-۱۰در صورتی به شــرکت کننده دوم و سوم به عنوان برنده
مزایده رجوع می شود که تفاوت مبلغ پیشنهادی او با برنده
مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد
-۱۱کلیــه هزینه های قانونی و انتشــار اگهی بر عهده برنده
مزایده می باشد.
 -۱2متقاضیان می توانند جهت دریافت اســناد مزایده کسب
اطالعات بیشتر به شــهرداری صفاشهر مراجعه و یا با شماره
تلفن  ۰۷۱۴۴۴۵2۰88تماس حاصل فرمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱ /۰۵/۱۱ :
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۵/۱8:
تاریخ بازگشایی پیشنهادات ۱۴۰۱/۰۵/2۹
شناسه آگهی۱3۵8۷۰8 :
محسن ساریخانی
شهردار صفاشهر

نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ :روزنامه عصرمردم
نوبت اول ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ :روزنامه افسانه
شهرداري شیراز (معاونت محیط زیست و خدمات شهری منطقه چهار) در نظر دارد اجرای عملیات الیروبی کانالهای روبسته،
روباز  ،چاه های جذبی و منهولها در سطح منطقه چهار از طریق مناقصه عمومي واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانكاران دارای شرایط ذیل ،دعوت بعمل
می آید ،ضمن ارائه معرفی نامه و کارت شناســایی معتبر جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس :شیراز ،ابتدای بلوار امیر کبیر ساختمان منطقه چهار
شهرداری شیراز – واحد قراردادها مراجعه نمایند .ضمنا درصورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن 383۱۰۵۰۱ -3داخلی  2۵3آماده پاسخ گویي
ميباشد.
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای سابقه مرتبط با موضوع مناقصه مجاز به شرکت در مناقصه میباشند .
 مبلغ برآورد ۱3,۱۷۱,۵۱8,2۵8 :ریال
 مدت قرارداد  ۵ :ماه
 محل انجام کار :محورهای مطهری -کشــن  -امیرکبیر -بهشتی -پاسداران -استقالل -امام خمینی -سراج -باهنر -صلح -نبی اکرم -هدهد۱و-2
شهرک پرستو-فراز-صفایی جنوبی وشمالی-ستوده نیا  -سفیرومعابر سطح منطقه چهار
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۶۵8,۵۷۵,۹۱3ریال بصورت ضمانت نامه بانكی یا فیش واریزی بحساب سپرده ۱۰۰8۰۵۵۰۴۷۴2با شناسه مرجع
 ۱۰۰۵۴۵نزد بانک شهر شعبه چمران بنام منطقه چهار شهرداری شیراز
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
در زمان انعقاد قرارداد  ۱۰درصد مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانكی اخذ می گردد.
 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات :ساعت  ۱2:3۰روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/2۵می باشد.
 تاریخ بازگشــایی پاکات :روز چهارشنبه ســاعت ۱3:۰۰مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/2۶در محل شــیراز چهارراه خلدبرین ،اداره کل حقوقی شهرداری شیراز
می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت به این پروژه تعلق نمی گیرد..
 بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
 شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف شهرداری موضوع ماده  ۱۰آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت  portal.shiraz.ir//:httpsقابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی۱3۵8۰۱2 :

اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز
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تیــم ملی فوتبــال امید در شــرایطی در حال
آمادهســازی برای حضور در مسابقات کشورهای
اسالمی اســت که تیمهای سرشناس لیگبرتری
از دادن مهرههــای اصلی خود بــه تیم ملی امید
امتناع کردهاند.
بــه گزارش ایســنا ،اردوی شــاگردان مهدی
مهدویکیا در تیم ملی فوتبال امید از چندین روز
گذشــته به منظور حضور در مسابقات همبستگی
کشورهای اسالمی آغاز شده اما نکته نگران  کننده
غیبت هفت تن از بازیکنان اصلی و دعوت شــده
به این تیم است که امیدها را در وضعیت بغرنجی
قرار میدهد.
روز یکشــنبه تیم ملی امید در نخستین دیدار
تدارکاتــی خود مقابل پرســپولیس قــرار گرفت
و بــا نتیجه  ۴بر  ۲شکســت خورد ،اما مســاله
اصلی اســتفاده از  ۱۶بازیکن و نداشتن بازیکنان
اصلی و شــاخص این تیم در طول مســابقه بود.
بعد از این بازی مهدویکیا به فشــار وارد شــده
به بازیکنان خود اشــاره کــرد و گفت که «با این
وضعیت ،برگزاری دیدار دوستانه دوم مقابل پیکان
که دوشــنبه برگزار خواهد شد ،میتواند منجر به
مصدومیت در میان بازیکنانش شود!»
انصراف از مسابقات کشورهای اسالمی
با توجه به محدودیــت تیم ملی ایران از حیث
برگزاری بازی دوستانه ،مهدویکیا و دستیارانش
تصمیم گرفتند در بازیهای همبستگی کشورهای
اســامی شــرکت کنند و حداقل سه دیدار خوب
و رســمی داشــته باشــند تا برای دو سال بعد و
انتخابی المپیک به آمادگی مناسب دست یابند ،اما
همکاری نکردن چند باشــگاه شاخص با تیم ملی
ایران ،منجر به امتناع مهدوی کیا از حضور در این
رقابتها شده است.
علت اصلی این مســاله به کمبــود بازیکن در
تیم ملی امید و در نتیجه اجرا نشــدن برنامههای
کادرفنی در رقابتهای مذکور باز میگردد؛ چرا که
عالوه بر احتمال شکســت خوردن سنگین مقابل
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امید ایران را ناامید نکنید

تیمهای ملی عربستان ،مراکش و عراق (که البته
گفته میشود از این رقابتها انصراف داده است)،
کادرفنی نگران فشــار زیاد روی بازیکنان است؛
چرا که بازیها هر دو روز یک بار انجام میشــود
و مهدویکیا نیازمند داشتن دو تیم مختلف است.
ســرمربی تیم ملی فوتبال امیــد که در فاصله
ســه سال تا انتخابی المپیک تیمش را با بازیکنان
جوان و دارای شــرایط ســنی بــرای حضور در
المپیک به تمام رقابتهای ممکن میفرستد ،بعد
از بازی با پرسپولیس کامال ناامید شده بود و گفت
«اگر قرار باشــد اینطور برنامهریزی کنیم و پیش
برویم ،مــا به فــرودگاه مهرآباد هــم نمیرویم
چه برسد به اینکه بخواهیم به پاریس برویم».
غیبت ستارههای تیم ملی امید
عجیبتریــن نکته که روز یکشــنبه به وقوع
پیوست ،بازگرداندن امیرعلی صادقی ،وینگر جوان
و جزو نفــرات اصلی تیم ملی امیــد به تمرینات
اســتقالل بود؛ چرا که ســرمربی آبیها از امتناع
سرمربیان سایر تیمهای لیگ برتر با دادن نفرات

اصلی خود به تیم ملی امید اطالع پیدا کرده بود و
او هم دست به چنین کاری زد.
در حال حاضر محمد مهدی احمدی از پرسپولیس،
مهدی هاشمینژاد از تراکتور ،امیرعلی صادقی از
اســتقالل ،یاسین سلمانی از سپاهان که از نفرات
اصلی هســتند به همراه یکــی ،دو بازیکن دیگر
از جمله میالد کر که دچار مصدومیت شــده ،در
اردوی تیم ملی ایران نیستند.
مســئوالن تیم ملی المپیک در این شرایط به
مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در سال ۹۷
اســتناد میکنند که مقرر شــد اگر هر باشگاهی
دو بازیکن ملیپوش خود را به تیم ملی امید ندهد،
با محرومیت و جرایمی مواجه شود .نظیر این اتفاق
برای اســتقالل رقم خورد و در آن مقطع به علت
ندادن قایدی ،نورافکن و مجید حســینی به تیم
ملــی امید ،این بازیکنان در اولین بازی لیگ برتر
محروم بودند.
وضعیت عجیب دستیارهای مهدویکیا
ســوای این مساله ،غیبت دســتیاران خارجی

سال بیست و    هفتم

شماره 7540

مهدویکیا در اردوی تیم ملی امید هم مزید بر علت
شده است .همچنین دستیارهای ایرانی او مطالبات
خود را دریافت نکرده یا قراردادی ندارند!
جــان المرز کــه دارای قرارداد یک ســاله با
فدراســیون فوتبال بود ،به علت نگرفتن مطالبات
خود به فیفا شــکایت کرده اســت .از سوی دیگر
تیمــو ماریو میلتنر ،مربــی دروازهبانهای آلمانی
این تیم هم به صورت روزمزد با فدراســیون کار
میکرد و بعد از بازیهای قهرمانی آســیا همراه
این تیم نیســت .تیمو روزنبرگ ،مربی بدنساز این
تیم هم بعد از رقابتهای مقدماتی از این تیم جدا
شده است.
در زمــان غیبت این مربیــان خارجی ،مهران
شــدیدیپور ،مربی ایرانی  -ســوئدی که دارای
مدرک مربیگری  Aیوفاســت ،با وجود داشــتن
قرارداد ،مطالبات خود را نگرفته اســت .حســام
زیتونــی نژاد ،مربی دروازهبانهــای تیم ملی نیز
از ســال گذشته بدون داشــتن قرارداد در مقاطع
مختلف تیم ملی امیــد را همراهی کرده اما هیچ
اقدامی در جهت عقد قرارداد رســمی در تیم ملی
امید نشده است.
ایــن اتفاقات در حالی اســت که رضا صالحی
امیری اوایــل فروردین  ۱۴۰۱با حضور در اردوی
تیم ملی امید اعالم کــرده بود حمایتهای الزم
را از این تیم به عمــل خواهد آورد و به موفقیت
و صعــود تیم ملــی امید بــه المپیــک پاریس
خوشبین است.
با اوضاع و احوال کنونی ،باید دید فدراســیون
فوتبال و کمیته ملی المپیک تن به شــرایط فعلی
و همراهی نکردن باشــگاهها خواهنــد داد و در
نتیجه به خواســته تیم ملی امید برای کنارهگیری
از بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی  -که
البته هنوز رســما اعالم نشده اســت  -رضایت
میدهنــد یا بــا باشــگاهها گفتوگــو میکنند
تــا بازیکنان خــود را در اختیار تیــم ملی ایران
قرار دهند؟

مسیر آسیا برای جام جهانی  ۲۰۲۶مشخص شد
کنفدراســیون فوتبال آسیا نحوه صعود  ۸.۵سهمیه این قاره برای
جام جهانی را مشخص کرد.
به گزارش ایســنا و به نقل از  ،AFCکمیته اجرایی کنفدراسیون
فوتبال آسیا فرمت انتخابی جام جهانی فوتبال  ۲۰۲۶و همچنین جام
ملتهای آسیا  ۲۰۲۷را اعالم کرد.
دور اول مقدماتــی جام جهانی ۲۲ :تیــم ،رتبههای  ۲۶تا
 ۴۷آســیا در رده بندی فیفا به صورت رفت و برگشت به مصاف هم
میروند که در آن  ۱۱برنده به دور بعدی راه خواهند یافت.
دور دوم مقدماتی جام جهانی و انتخابی جام ملتها:

 ۳۶تیم (تیمهای  ۱تا  ۲۵آسیا در ردهبندی فیفا به عالوه  ۱۱برنده دور
اول) به  ۹گروه چهار تیمی تقســیم می شوند که هر کدام به صورت
رفت و برگشــت به رقابت خواهنــد پرداخت .دو تیم برتر از هر گروه
و در مجموع  ۱۸تیم به جام ملتهای آســیا  ۲۰۲۷راه خواهند یافت.
 ۱۸تیمــی که بــه طور خودکار بــه جام ملتهای آســیا ۲۰۲۷
راه پیدا میکنند ،به سه گروه شش تیمی تقسیم میشوند که به صورت
رفــت و برگشــت به رقابــت میپردازنــد و دو تیم برتــر هر گروه
یعنی شــش تیم در مجموع مســتقیم ًا به جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶
راه خواهند یافت.

اصغر رحیمی:

انصراف رسمی تیم فوتبال امید اعالم نشده

سرپرســت کاروان ایران در بازی های کشورهای اسالمی می گوید ،فدراسیون فوتبال هیچ
چیزی به صورت رسمی مبنی بر انصراف تیم فوتبال امید اعالم نکرده است.
اصغر رحیمی در گفت و گو با ایســنا درباره اظهار نظر مهدی مهدوی کیا مبنی بر اینکه تیم
ملی فوتبال امید از بازی های کشــورهای اســامی انصراف میدهــد ،بیان کرد :تا این لحظه
فدراســیون فوتبال هیچچیزی به صورت رسمی به ما اعالم نکرده است و ما از طریق رسانهها
متوجه این موضوع شــدهایم .از کمیته ملی المپیک خواســتیم که از فدراسیون فوتبال استعالم
بگیرد و تا ظهر نتیجه نهایی را به ما اعالم کند.
او ادامه داد ۴۸ :ساعت تا پرواز تیم باقی مانده است و اگر می خواهند ،انصراف دهند باید به
صورت رسمی به ما اعالم کنند تا بلیت های آنها را باطل کنیم .از طرفی اسکان و قرعه کشی
مســابقات انجام شده است و باید بدانیم شرایط به چه صورت است .همچنین اگر قرار است این
تیــم انصراف دهد ،باید دلیل منطقی برای کمیته برگزاری بازی  ها بیاوریم که دلیل انصراف چه
چیزی بوده است.

درخواست فیفا برای حضور زنان
در رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران

فدراسیون جهانی فوتبال در نامه اخیر خود به فدراسیون فوتبال حضور زنان در ورزشگاههای
فوتبال در هنگام برگزاری رقابتهای لیگ برتر را خواستار شده است.
به گزارش ایسنا ،در آستانه شروع فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران ،نامهای از سوی فیفا در
ارتباط با شرایط و امکان حضور زنان در ورزشگاههای فوتبال به فدراسیون فوتبال رسیده است.
فدراســیون جهانی فوتبال ســه روز قبل در قالب نامهای با استناد به نامهنگاری اخیر خود با
این فدراسیون در زمینه فراهم کردن شرایط حضور زنان ،خواستار ارائه توضیحاتی درباره امکان
ورود زنان به ورزشــگاه شده و به این فدراسیون توصیه کرده با شروع فصل جدید ،زنان همانند
مردان تماشاگر بازیهای لیگ برتر باشند.
بر اساس منابع خبری در فدراسیون فوتبال ،ظاهرا در این نامه هیچ اشارهای به ضرورت ورود
زنان به ورزشگاهها نشده اما خواســتار تعامل این فدراسیون با نهادهای بینالمللی برای فراهم
کردن شرایط به منظور حضور زنان در ورزشگاهها شده است.
همچنیــن در ایــن نامه به ارائه گزارشــی از اقدامات اخیر فدراســیون فوتبــال با توجه به
نامهنگاری  های گذشته بعد از بازی ایران و لبنان در مشهد اشاره شده است.
فدراســیون فوتبال بعد از دریافت نامه مذکور ،هنوز پاســخی به آن نداده اما در حال بررسی
این نامه و ارائه گزارشی از وضعیت کنونی درباره امکان ورود زنان به ورزشگاهها در رقابتهای
لیگ برتر است.
پیش از این وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اکثر امکان ورزشــی کشور اعالم کرده
بود که در حال بررسی و اعمال شرایطی است که زنان بتوانند در ورزشگاهها تماشاگر مسابقات
فوتبال باشــند ،با این حال به نظر میرســد هنوز اقدامی عملیاتی موثــری در ارتباط با حضور
زنان در ورزشــگاههای فوتبال نشده اســت .از طرفی طبق آخرین مصوبه ستاد مقابله با کرونا،
تماشاگران میتوانند به اندازه  ۳۰درصد از گنجایش ورزشگاهها روی سکوها حضور داشته باشند
و فعال خبری از حضور صددرصدی تماشاگران هم نیست.

تیم فوتبال انگلیس قهرمان یورو زنان شد

تیم ملی فوتبال زنان انگلیس با پیروزی مقابل آلمان جام قهرمانی یورو را به دست آورد.
به گزارش ایسنا ،دیدار فینال جام ملتهای فوتبال زنان اروپا یکشنبه شب بین تیمهای انگلیس
و آلمان برگزار شــد که در پایان انگلیس با پیروزی دو بر یک جام قهرمانی را باالی ســر برد.
این دیدار در پایان  ۹۰دقیقه با تساوی یک بر یک دنبال شد تا وقتهای اضافه برنده بازی را
مشخص کند .انگلیس در دقیقه  ۱۱۲مسابقه گل دوم را به ثمر رساند و قهرمان شد.
در پایان این رقابتها بث مید ،بازیکن انگلیس به عنوان بهترین بازیکن یورو انتخاب شــد.
 ۸۷هزار و  ۹۱۲نفر در ورزشــگاه حضور داشــتند و این مســابقه را از نزدیک تماشا کردند که
رکوردی جدیدی از حضور تماشاگران در یورو زنان محسوب میشود.

دور نهایی انتخابی جام جهانی :با حضور تیمهای ســوم و
چهارم گروههای قبل برگزار میشود .شش تیم در دو گروه سه تیمی
قرار میگیرند و به صورت رفت و برگشت به رقابت میپردازند.
دو تیــم اول از هر گــروه به جام جهانی فوتبــال  ۲۰۲۶صعود
میکنند .تیمهای دوم هر دو گروه در یک مسابقه برای تعیین سهمیه
پلیآف بین قاره ای به رقابت خواهند پرداخت.
به این ترتیب  ۸.۵ســهمیه قاره آسیا برای جام جهانی مشخص
میشــود و  ۶تیم دیگر راهیافته به جام ملتهای آسیا در رقابتهای
دیگری مشخص میشوند.

شیراز میزبان رقابتهای والیبال نوجوانان منطقه  ۳کشور
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ایسنا :رقابت های والیبال نوجوانان پسر منطقه  ۳کشور با حضور  ۸تیم از صبح دیروز دوشنبه
دهم مرداد و به میزبانی شیراز آغاز شد.
سرپرست هیأت والیبال استان فارس به ایسنا گفت :رقابتهای نوجوانان پسر منطقه  ۳کشور،
به مدت سه روز در مجموعه ورزشی شهید آیتا ...دستغیب شیراز برگزار میشود.
میثم خضری افزود :تیمهای شــرکت کننده در این دوره از رقابتها در قالب  ۲گروه  ۴تیمی
با هم رقابت خواهند کرد و در نهایت  ۲تیم برتر به مرحله نهایی که  20مرداد در شــیراز برگزار
خواهد شد ،راه مییابند.
خضری گفــت :در این رقابتها تیمهای فــارس ،همدان ،مازندران ،اصفهــان ،کهگیلویه و
بویر احمد ،هرمزگان ،یزد و بوشهر حاضر هستند.
سرپرست هیأت والیبال استان فارس ضمن قدردانی اعتماد مسئوالن فدراسیون برای واگذاری
میزبانی مسابقات قهرمانی منطقه سه کشــور به شیراز ،گفت :امیدوار هستیم که این میزبانیها،
منجر به بازگشت شیراز و فارس به روزهای پرفروغ در این رشته ورزشی شود.

کسب عنوان سومی
مسابقات گلبال جام ملت های آسیا و اقیانوسیه پاسفیک

فاطمه قائدی گلبالیســت ملی پوش اهل اســتان فارس پس از کسب عنوان سومی مسابقات
گلبال جام ملت های آسیا و اقیانوسیه پاسفیک در میان استقبال مسئولین وارد شیراز شد.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان فارس  ،فاطمه قائدی
عضو تیم ملی گلبال بانوان کشــورمان که در دیدار نیمه نهایی مســابقات قهرمانی آسیا پاسفیک
که به نشــان برنز و عنوان سومی این دوره از رقابت ها دست یافت با استقبال مسئولین و اعضاء
هیأت نابینایان و کم بینایان استان وارد شیراز شد.

یک بازیکن جدید دیگر به تیم فجر شهید سپاسی شیراز پیوست

ایرنا :تیم فجر شهید سپاسی شیراز جهت حضوری قدرتمند در مسابقات لیگ دسته یک فوتبال
باشــگاه های ایران دو بازیکن جدید دیگر را به خدمت گرفت تا جمع بازیکنان جدید این باشگاه
به  ۱۳نفر برسد.
مدیر رســانه ای باشگاه فجر شهید سپاســی در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت :یوسف بهزادی
به عنوان دروازه بان که ســابقه بازی در تیم های ذوب آهن اصفهان  ،نفت مسجد سلیمان ،شهر
خودرو مشهد و استقالل اهواز را دارد با امضا قراردادی به جمع این تیم اضافه شد.
حســین عمادی ادامه داد :همچنین علی آل کثیر مهاجم فصل گذشته آلومینیوم اراک که در
تیم های نســاجی مازندران ،صنعت نفت آبادان ،ماشین سازی تبریز و داماش گیالن سابقه بازی
دارد دیگر بازیکنی است پیش از این با باشگاه فجر قرارداد بست.
وی اضافــه کرد :تیم فجــر با برگــزاری اردوی آمادگی در اصفهان و تهــران هم اینک در
شــیراز تمرینات خود را دنبال می کند و تا شــروع مسابقات امکان دارد چند بازی تدارکاتی دیگر
برگزار کنیم.
عمــادی گفت :طی این مدت  ۲بازی تدارکاتی با تیم های ذوب آهن اصفهان و پارس جنوبی
جم برگزار کردیم که به ترتیب با نتیجه  ۲بر صفر و چهار بر یک مغلوب شدیم.
به گزارش ایرنا فصل جدید مســابقات فوتبال دسته یک باشگاه های ایران از دوم شهریور ماه
سال جاری آغاز می شود و زمان قرعه کشی این مسابقات هم  ۱۹مرداد ماه است.
فجر شــهید سپاسی و قشقایی شیراز تیم های شــرکت کننده از فارس هستند هر چند گفته
می شود تیم قشقایی به استان یزد واگذار شده اما هنوز از سوی اداره کل ورزش و جوانان مجوز
انتقال آن صادر نشده است.
در مســابقات فوتبال دسته یک کشور  ۱۸تیم شرکت دارند و پس از انجام  ۳۴بازی تیم های
اول و دوم جواز حضور در لیگ برتر دوره بیســت ســوم را کسب کرده و سه تیم آخر جدول هم
راهی دسته دوم می شوند.

لزوم صدور بیمه ورزشی ورزشکاران و مسئولیت مدنی برای باشگاهها و اماکن ورزشی
با توجه به دســتورالعمل صادره از ســوی وزارت ورزش وجوانان،
تمامی ورزشکاران جهت شــرکت در هرگونه فعالیت ورزشی ،کالس
آموزشــی ،تمرینی و مسابقات ورزشی ملزم به اخذ کارت بیمه ورزشی
و اماکن ورزشی موظف به اخذ بیمه مسئولیت مدنی میباشند.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان
استان فارس ،حسام زارع مهذبیه رئیس اداره امور حقوقی و امالک اداره
کل ورزش و جوانان در خصوص وقوع حوادث ناشــی از فعالیت  های
ورزشــی گفت :حوادث ورزشی ،اماکن کوچک یا مجموعه  های بزرگ
ورزشی نمی  شناسد و در جریان هر فعالیت ورزشی ممکن است حادثه
رخ دهد ،حوادثی که خســارت  های مالی و جانی برای فعاالن عرصه
ورزش به دنبال داشته باشد و مسئولیت آن می  تواند به عهده مدیران
یا مربیان آن مجموعه باشد.
زارع مهذبیــه در ادامه در خصوص بیمه اماکن و حوادث ورزشــی
نیــز اظهار داشــت :هرگونه خســارتی که تحت پوشــش بیمه نامه
باشــد قابل جبــران خواهد بود و حوادثی که ممکن اســت در نتیجه
فعالیت  های ورزشــی یا در اماکن ورزشــی برای مراجعین رخ بدهد و
علــت آن قصور و کوتاهــی مربیان یا مدیران آن مجموعه باشــد با
داشــتن بیمه نامه مسئولیت اماکن و مجموعه های ورزشی و همچنین

خسارات ناشــی از حوادث ورزشی قابل جبران است و همه مدیران و
صاحبان باشگاه  های ورزشی از قبیل اســتخرها ،سالن  های ورزشی،
بدنســازی ،ورزش  های رزمی و ورزش های همگانی با رعایت اصول
ایمنــی و حفاظتی می  توانند در زمان وقوع حادثــه با توجه به نوع و
میزان پوشش  های بیمه ای خسارات خود را دریافت نمایند.
مشــاور عالــی مدیرکل ورزش و جوانان اســتان افــزود :با توجه
به شرایط مندرج در بیمه نامه جبران هزینه  های پزشکی ورزشکاران،
جبران خســارت نقص عضو و فوت ،در ماه هــای عادی و ماه  های
حــرام و به طور کلــی هر بیمه گذار می  تواند بــه انتخاب خود میزان
پوشش  های بیمه نامه   ای را انتخاب و خریداری نماید.
زارع مهذبیــه در ادامــه بیــان داشــت :بیمه حوادث ورزشــی با
بیمه مســئولیت اماکن ورزشی با هم متفاوت است و در بیمه حوادث
ورزشــی که قراردادی است فی ما بین فدراســیون یا هیات پزشکی
ورزشی اســتان و ورزشکار ،فدراسیون و هیات پزشکی ورزشی استان
تعهــد می  نماید در قبــال دریافت حق بیمه از ورزشــکار در صورت
وقوع حادثه و بروز آسیب ورزشــی طبق مقررات خود غرامت درمان
هزینه های پزشکی ورزشکار مصدوم را بر اساس تعرفه های ورزشی
پرداخت نماید ،اما بیمه مسئولیت اماکن ورزشی هرگونه خسارت جانی

که تحت پوشــش بیمه نامه بوده و در اثر قصــور مدیریت یا مربیان
ورزشی در محل بیمه شده برای ورزشکاران و یا افراد مراجعه کننده و
یا تماشاگران اتفاق بیافتد را تحت پوشش خود قرار می دهد.
این کارشناس امور حقوقی ورزشــکاران ،مربیان و مدیران اماکن
ورزشــی را به بیمه نمودن فعالیت  ها و تمرینات و مســابقات ورزشی
توصیه کرد و پوشش  های بیمه ای را یکی از راههای دسترسی جبران
خسارات وارده ناشی از فعالیت  های ورزشی دانست.

کوچ پینگپنگباز ایران از مجارستان به فرانسه
ملیپوش تنیس روی میــز ایران گفت :از این
پس در لیگ فرانســه بــازی میکنم و می خواهم
رنکینگ جهانی ام را نیز ارتقاء دهم تا بتوانم از آن
طریق سهمیه المپیک پاریس را بگیرم.
امیر حسین هدایی در گفت و گو با ایسنا در مورد
حضور در لیگ تنیس روی میز فرانســه بیان کرد:
بعد از بازی های کشــورهای اســامی به فرانسه
می روم .من بعد از  ۲ســال که در لیگ مجارستان
بــازی می کردم ،بــرای فصل جدید بــا یک تیم
فرانسوی قرارداد بسته ام و از  ۳۰روز دیگر مسابقات
آغاز می شود .من در لیگ  Bفرانسه بازی میکنم
و نوشــاد عالمیان هم در همان لیگ اســت .تیمم
در نظر داشــت که قراردادم دو ســاله باشد اما من
خواستم که ابتدا یک ســاله باشد و پس از آن اگر
شرایط مناسب بود ادامه همکاری دهیم در غیر این
صورت به دنبال حضور در لیگ آلمان باشم.
هدایی در مورد برنامه خود برای کســب سهمیه
المپیک پاریس تاکید کــرد :انتخابی تیمی نداریم
چون هشت تیم اول جام جهانی و قهرمانی قاره  ها
ســهمیه المپیک را می گیرند .بخــش اعظمی از
سهمیه انفرادی از طریق رنکینگ توزیع می شود و
بقیه هم در انتخابی قاره ها تعیین می شوند .تالش

می کنم تا رنکینگ خود را به  ۷۰جهان برســانم.
فعال در رده  ۱۱۰جهانم و به رنکینگ  70نزدیکم.
اگــر نتوانم از طریق رنکینگ ســهمیه بگیریم ،به
دنبال سهمیه آســیانه میانه خواهم بود .البته هنوز
اعالم نکرده اند چه تعداد ســهمیه از طریق قاره ها
توزیع می شود.
او درباره اینکه حضور در سه تورنمنت بین المللی
برای آمادگی جهت حضور در بازی های کشورهای

اسالمی کافی بوده است یا خیر ،بیان کرد :به نظرم
کافی بوده اســت .البته ما حدود  ۱۰ماه از سال را
درگیر لیگ و دیگر مســابقات هستیم و بازی های
کشــورهای اسالمی دقیقا در زمانی برگزار می شود
که وقت اســتراحت و ریکاوری ما اســت .با وجود
اینکه از نظر روحی ریکاوری الزم را نداشــتهام ،اما
انگیزهام زیاد اســت .با توجه بــه اینکه در انتخابی
تیــم ملی اول شــدم و در رنکینگ جهانی هم بعد

از نوشــادعالمیان در رده دوم قــرار دارم ،هدفم در
بازی های کشــورهای اســامی این است که به
طالی انفرادی برسم و در بخش تیمی هم با دیگر
بازیکنان بتوانیم مدال طال بگیریم.
هدایی در پاسخ به این پرسش که مدت کوتاهی
در ایران اردو داشــتند و برای هماهنگی تیم برای
بازی های کشورهای اســامی کافی بوده است؟
تصریح کرد :ما در کشــورهای اسالمی در بخش
دونفره هم بازی می کنیم .دونفره نیاز به هماهنگی
زیادی دارد و چند بار تمرین کردیم تا به هماهنگی
رسیدیم .البته ما  ۱۰ماه از سال را کنار هم نیستیم
و بــا توجه بــه هزینه ها هم نمــی توانیم دائم به
ایران رفت و آمد کنیم تا در کنار هم تمرین داشته
باشــیم و نمیدانم چه کار باید کرد .با این حال در
چند روز گذشــته زیاد تمریــن کردیم و به آمادگی
نسبی رسیدیم.
ملــی پوش تنیــس روی میز در پایــان گفت:
امیدوارم بتوانم در بازی های کشــورهای اسالمی
 ۲مدال طال بگیرم و این مدال ها به شرایط خودم
کمک کند .همچنین میتوانم جواب محبت کسانی
که به برای من زحمت کشیدند مانند آقای احسانی
مهر و پدر و مادرم را بدهم.
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انگارنهراگنا

تاالر اطالع رسانی اسناد و کتابخانه ملی
جنوب کشور در شیراز راهاندازی شد

ایرنا :تاالر اطالع رسانی مدیریت اسناد وکتابخانه منطقه جنوب
کشــور در راستای اهداف سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری
اسالمی ایران و به منظور تسهیل جستجو و کمک به امر پژوهش
در سه بخش تاالر رقومی ،پایگاه های اطالعاتی و مقاالت علمی
و خدمات آرشیوی راه اندازی شد.
روابط عمومی ســازمان اســناد وکتابخانه ملی منطقه جنوب
کشــور دیروز دوشــنبه اعالم کرد :پژوهشــگران و عالقمندان
می  توانند در این تاالر از منابع موجود در کتابخانه رقومی (دیجیتال)
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران شامل نسخه
های خطی ،کتب چاپی ســنگی ،کتب چاپی نفیس ،پایان  نامه ها و
منابع دیگر؛ در قسمت پایگاهها اطالعاتی و مقاالت از پایگاههای
اشتراکی بســیاری پایگاههای اطالعاتی و درگاه  های جستجوی
مقاالت علمی و پژوهشی استفاده کنند.
در بخش خدمات آرشیوی نیز راهنمایی و دستیابی پژوهشگران
در زمینه بازیابی اطالعات از طریق سایت سازمان اسناد و کتابخانه
ملی جمهوری اسالمی ایران و ارائه نسخه دیجیتال اسناد براساس
آئین نامه نحوه دسترسی به آرشیو ملی و دستورالعمل های جاری
انجام می پذیرد.
تاالر اطالع رســانی یاد شــده روزانه از ساعت  ۸الی  ۱۳آماده
خدمات رســانی به کاربران گرامی می باشد و کارشناسان مستقر
در این تاالر نیز آماده مساعدت و راهنمایی مراجعین می باشند.
ســازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور در چهارراه
حافظیه شیراز قرار دارد.

المرد میزبان شانزدهمین سوگواره
تعزیه کشوری

شانزدهمین دوره سوگواره ملی تعزیه 26 ،شهریورماه امسال به
میزبانی المرد و با حضور گروههای مطرح کشوری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری فــارس از المرد ،رئیس اداره فرهنگ و
ارشــاد المرد با اعالم این خبر اظهار داشــت :بیش از  300تعزیه
میدانــی در دهه اول محــرم در بخش های مرکزی ،اشــکنان،
عالمرمروشت و خیرگو برگزار میشود.
محمد هنرپیشه افزود 23 :گروه تعزیه در شهرستان المرد فعال
است که از این تعداد  16گروه در بخش مرکزی المرد ،چهار گروه
در بخش اشکنان ،دو گروه در بخش عالمرودشت و یک گروه نیز
در بخش خیرگو فعالیت دارند.
دبیر برگزاری تعزیه کشــوری در جنوب اســتان فارس گفت:
تاکنون  15ســوگواره کشــوری تعزیــه به میزبانی شهرســتان
المرد برگزار شــده است که شــانزدهمین دوره سوگواره کشوری
 26شــهریورماه امســال به میزبانی المرد و با حضور گروه های
مطرح کشوری برگزار می شود.
هنرپیشــه گفت :قدمت برگزاری تعزیه در شهرستان المرد به
 ۷۲۵سال پیش برمیگردد و مردم این شهرستان به صورت سنتی
و برای اقامه عزای سرور و ساالر شهیدان کربال حضرت اباعبدا...
با سوز و گداز شرکت میکردند.
وی بیان داشــت :یکی از نکته های مهــم برگزاری تعزیه در
شهرســتان المرد همراه پنداری مردم با نسخهخوانهای اولیاست
که مردم همراه با شــهادت هر کدام از یــاران حضرت اباعبدا ...و
اولیای خدا همزمان اشــک عزا و ماتم میریزند و از لشــکر اشقیا
اظهار تنفر می کنند.
هنرپیشه گفت :آیین تعزیه خوانی در شهرستان المرد یک روز
قبل از ماه محرم با تعزیه پســر فروش آغاز میشــود و هر روز از
دهه محرم با نام یکی از بزرگان روز عاشورا نامگذاری شده است.
گفتنی اســت با توجه به گرمی هوا در جنوب اســتان فارس،
بســیاری از تعزیه های شهرستان المرد عصرها و در برخی مواقع
نیز شب برگزار می شود.
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یک هنرمند قدیمی بــا انتقاد فراوان از
حذف واحد آموزشــی تعزیه در دانشگاهها
گفت :در زمینه تعزیه به صورت جدی اعالم
خطر میکنم زیرا آخرین نسل تعزیه خوانان
را از دست می دهیم ،بدون اینکه تجربیات
آنان به نسل بعدی منتقل شده باشد.
مهــدی دریایــی در گفتگو با ایســنا از
بی توجهی نهادهای مرتبــط با تعزیه ابراز
تاسف کرد و بابت برخی از بدعتهایی که
در اجرای این هنر اتفاق میافتد ،هشدار داد.
او بــا انتقــاد از عملکــرد وزارت علوم
بابت حــذف دو واحد آموزشــی تعزیه در
دانشــگاههای هنری گفت :پرسش جدی
من از وزارت علوم این اســت که چرا این
دو واحد را حــذف کردید؟! چرا به فرهنگ
بومــی و ملــی کشــور این گونه آســیب
می زنید؟ هزار واحد درســی بــرای تئاتر
شــرق و غرب تعریف کردهایــد ،اما همان
واحد آموزش تعزیــه را حذف کردهاید .من
در دانشگاه تدریس نمی کنم ولی بابت این
وضعیت ،دلم می سوزد.
او با ابراز تاسف از اعمال برخی بدعتها در
اجرای تعزیه ادامه داد :بابت این همه نوآوری
های غیر اصولی احساس خطر میکنم .ما
امــروز بچه خوان نداریــم و دختر بچه ها
در تعزیه بچه خوانی میکنند .بعضی گروهها با
گریه دختر بچههای تعزیه خوان ،میخواهند
از مردم گریــه بگیرند ،اما بــه چه قیمتی
از مــردم گریه میگیرند؟ بــه قیمت دروغ
و حقه بــازی؟ از طرف دیگــر در تعزیه از
موسیقی غربی استفاده میکنند.

زنگ خطری جدی برای تعزیه

وی در ادامــه افزود :اینهــا همه جای
تاسف دارد چون اگر تعزیه در شکل درست
خود اجرا شــود ،نیازی به این حقه بازیها
نیست.
دریایی که مقاالت پژوهشی متعددی در
زمینه تعزیه نوشــته است ،اضافه کرد :هیچ
یک از متولیان فرهنگی دلسوز تعزیه نیستند.
همه آنان نگاهی سلیقهای و مقطعی به این
هنــر دارند .وقتی پای ثبــت جهانی تعزیه
بــه میان بیایــد ،میراث فرهنگــی ،تعزیه
را از ان خــود می کنــد .در محرم صفر و
ماه رمضان هم وزارت ارشــاد چند اجرای
تعزیه تــدارک میبیند .اوقاف و ســازمان

تبلیغات و حوزه هنری هم در مناســبتها،
گوشه چشــمی به تعزیه دارند اما نگاه همه
آنان مقطعی و مناسبتی است و بیشتر در فکر
بیالن کاری هســتند ،اما کسی به صورت
ریشه ای به این هنر توجه ندارد.
او بــا ابراز تاســف از اینکه نهادی برای
آموزش تعزیه نداریم ،افزود :در حال حاضر
تعزیه اجرا نمی شــود بلکه شبیه تعزیه اجرا
می شود ،چون گروه هایی به اجرای برنامه
می پردازند که بدرســتی آموزش ندیدهاند
و آموزههای نســل قبلی به آنــان منتقل
نشده است.
این هنرمند قدیمی با تاکید بر نقاط قوت

یک کارشناس موزه :همه تقصیرها گردن موزهها نیست

یک کارشناس موزه گفت :کودکان و نوجوانان در همه
جــای دنیا بیش از  ۵۰درصــد بازدیدکنندگان موزهها را
تشــکیل میدهند .در ایران نیز در دوهه اخیر در معرفی
موزهها به کودکان شــاهد رشــد صعــودی بودهایم ،اما
بپذیریــم در زمینههایــی ضعیف هســتیم و همچنان با
روشهای قدیمیتر در موزههــا با بچهها رفتار میکنیم
و در فضــای مجازیایی که کودک فعال اســت ،حضور
نداریم .هرچند همه تقصیر گردن موزهها نیست.
رضا دبیرینژاد ـ رییس اداره موزه و موسسه کتابخانه
موزه ملی ملک ـ معتقد است :امروز حوزه موزه و کودک
نســبت به گذشته در جایگاه خوبی قرار دارد و باید با رفع
نقاط ضعف این حوزه آن را تقویت کرد .او در توضیحات
بیشتر به ایســنا گفت :در دو دهه اخیر در معرفی موزهها
به کودکان شاهد رشد صعودی بودهایم .قبل از این ،شرایط
بازدید کودکان از موزهها خیلی سخت و تمایل برای این
کار پایین بود .بازدیدها خیلی خشــک و مدرسهای انجام
میشــد ،اما امروز تغییراتی به وجود آمده که موجب این
رشد شده است .موزهها بازدیدهای کودکان را به رسمیت
شناختهاند و پذیرفتهاند در این زمینه باید کار کنند و دیگر
نسبت به کودکان گارد ندارند.
او با اشاره به نقاط قوت در حوزه موزه و کودک ،اظهار
کرد :تجربههایی در حوزه کودک اتفاق افتاده که تبدیل به
الگویی برای موزههای مختلف شــده است .این تجربهها
حاصل دو اتفاق است؛ اول اینکه در این سالها یکسری
واســطهها ،راهنماها و تشــکلهای خصوصی تورهای
موزهگــردی کودکان برگزار کردهاند و در مناســبتها و
ایامها خاص ســعی کردهاند با اجرای برنامههای مختلف
ماننــد قصهگویی ،کارگاههای آموزشــی و ...کودکان را
با موزه و فضای آن آشــنا کنند .ایــن اقدامات به نوعی
الگوسازی شــدهاند و موجب شــده تورهای موزهگردی
امروز بیشتر مختص کودکان باشد تا بزرگساالن.
مــوزهدار اضافه کرد :اتفاق تأثیرگذار دیگر ،تشــکیل
موزههــای اختصاصی ،مانند مــوزه تاریخ کانون پرورش
فکری کودکان ،موزه عروســکهای ملل ،موزه ایرانک،
موزه خیمهشب بازی و  ...است .این موزهها نیز الگویی برای
موزهگردی کودکان شدهاند .موزههای کودک از سر عالقه
و توسط افرادی تشکیل شدهاند که تخصصی کار کودک
میکننــد ،همچنین این موزههــا کارگاه و رویداد محور
هســتند و برنامههای پویاتری در حــوزه کودک دارند.
بــه نوعی اقدامات این موزههــای اختصاصی کودک در
موزهها دیگر تأثیر گذاشته است و گاهی از اقدامات آنها
الگوبرداری و تقلید میشود.
رییس اداره موزه و موسسه کتابخانه موزه ملی ملک
برای نمونه گفــت :در کاخ موزهها و یا موزه ملک امروز
شاهد اقداماتی در حوزه کودک هستیم .ما در موزه ملک
مجموعــه تجربههایمــان در حوزه کــودک را در قالب
یک کتاب منتشر کردیم .حتی برای کودکان خاص مانند
نابینایان ،اوتیســمیها و  ...هم تورهایی برگزار کردیم و
همین نشان میدهد که چقدر در این زمینه جلو رفتهایم.
دبیرینژاد بیــان کرد :هدف از گفتــن این صحبتها
این نیســت که بگویــم ما در این حوزه کامل هســتیم،
همیشــه باید جلوتر برویم ،اما شیوع کرونا هم ما را کمی
عقب نگه داشــت .مدارس بعد از بازگشایی شاید درگیر
مشکالتی هســتند که موزه را در اولویت قرار ندهند ،اما

باید با حمایتهای میراث فرهنگی و شــهرداری شرایط
بازدیدهای مدارس از موزهها را فراهم کرد.
او درباره مشــکالتی که در حوزه موزه و کودک وجود
دارد ،نیز اظهار کرد :بایــد بپذیریم که در زمینههایی در
این حوزه ضعیف هستیم .همچنان با روشهای قدیمیتر
در موزههــا با بچهها رفتار میکنیم و اگر قرار اســت در
این حوزه به نتیجهای برســیم بایــد ادبیات و روشهای
تأثیرگــذار در حوزه کودک را دنبال کنیــم .تولید محتوا
در فضــای مجــازی یکی از این روشهاســت ،در حال
حاضر بچهها در فضای مجازی فعال هســتند ،اما تولید
محتوایی مناســب آنها در این فضا نداریم .رسانهها به
عنوان واسطههایی که میتوانند به جریانسازی فرهنگی
کمک کنند به تولید محتوا بر اســاس آثار موزهای برای
کودکان نمیپردازند.
دبیرینژاد با بیان اینکه باید در این حوزه به گروههای
محروم و دور از دســترس نیز فکرکنیم و اقداماتی برای
آنها انجام دهیم ،افزود :طبیعتا در بخشی هم باید به این
بپردازیم که خود موزهها در حوزه کودک چه مشــکالت
و سختیهایی دارند؛ مشکل این است شاید خود موزهها

مدیریتشان احساس نمیکنند باید به این حوزه بپردازند،
کمتر رغبت و عالقه به موزهگردی در آنها دیده میشود.
این مــوزهدار افزود :از طرفی نمیتوان تمام تقصیرات
را گردن موزهها انداخت ،بخشــی از این کار باید برعهده
مربیــان تخصصی در نهادهای آموزشــی مانند مدارس
باشد که بیشــتر با بچهها ســروکار دارند و بیشتر آنها
را میشناســند .برای آموزش مربیان و معلمان هم الزم
است اقدام بین سازمانی اتفاق بیفتد ،یعنی ابتدا مربیان را
آموزش و با موزهها آشــتی دهیم تا یاد بگیرند چه درکی
از موزهها باید وجود داشــته باشد ،قطعا در مرحله بعدی
خودشــان مشــوق حضور کودکان در موزهها میشوند.
همچنین باید این تورها را برای مدیران آموزشوپرورش
هم برگزار کنیم.
دبیرینژاد با اشــاره به نقــش والدین در حوزه موزه و
کــودک ،اظهار کرد :این اقدامــات باید برای والدین هم
انجام شــود ،برای مثال تورهای مشترک کودک و والد
و یا تور اختصاصی والدین برگزار شــود .قبل از سال ۹۸
ما تورهای موزهگردی مادر و فرزند داشتیم ،طبیعتا چنین
اقداماتی در این حوزه تأتیرگذار است.

تعزیــه در قیاس با تئاتر خاطرنشــان کرد:
کدام هنری است که این چنین با تماشاگر
خود ارتباط برقرار کند .شما باید کلی تالش
کنید تــا مخاطب یک بازیگــر را در نقش
معاویه یا مالک اشــتر بپذیرد ،اما در تعزیه
بدون هیچ کوششی ،تماشاگر همه شبیهها
را باور میکند و حاال حیف نیست که به این
هنر که هنر بومی کشــورمان است و چنین
قدرتی دارد ،این گونه بی اعتنایی کنیم؟
او با انتقاد از جای خالی آموزش تعزیه در
دانشگاهها ادامه داد :نه تنها دانشکده هنرهای
ســنتی تاسیس نشــد بلکه همان دو واحد
آموزش تعزیه را هم حذف کردند .در حالیکه
باید پژوهشکدهای تخصصی در این زمینه
داشــته باشــیم که به صــورت اصولی ،به
دانشجویان آموزش بدهد.
دریایی با اشــاره به برگزاری ســوگواره
بین المللی شــبیهخوانی که به تازگی برپا
شده اســت ،افزود :به همین سوگواره هم
این نقد وارد اســت که مالک انتخاب آثار
چه بوده است؟
وی در ادامــه اضافــه کــرد :در همین
رویدادها هم مناســبات غیرحرفهای وجود
دارد ،نتیجه همه اینها آســیب بیشــتر به
تعزیه است.
او با اشاره به کارکردهای اجتماعی هنر
شــبیه خوانی یادآوری کرد :شــبیهخوانی
که فقط تعزیه و ســوگواری نیســت ،بلکه
کارکردهای اجتماعی و سیاســی بسیاری
دارد که هرگز به آن توجه نمیشــود چون
ما فقط به فکر بیالن کاری هستیم.

نجمه طرماح:

قصه ناتمام کتابت تمام شد حاج عبدا...

نویسنده کتاب سِ ّر َسر زندگینامه
شهید اسکندری به روایت همسرش،
بــا ارائه دلنوشــته ای به اســتقبال
بازگشت پیکر سردار سرافراز اسالم
شهید حاج عبدا ...اسکندری پرداخت.
به گــزارش روابط عمومی حوزه
هنری انقالب اسالمی استان فارس،
ــر َسر ،شامل خاطرات اعظم
سِ
نجمه طرماح که پیش از این کتاب ّ
ساالری همســر شهید اســکندری و به عنوان ادای دین به این
شهید نام آور مدافع حرم منتشر کرده بود در بخشی از این یادداشت
از بازگشت پیکر مطهر این شهید به عنوان تمام شدن کتاب ناتمام
شهادت وی یاد کرد.
متن کامل این دلنوشته بدین شرح است:
اکسیر من! نه اینکه مرا شعر تازه نیست
من از تو می نویسم و این ماجرا کم است
قصه ناتمام کتابت تمام شد حاج عبدا...
شــما آمدی و همه ما یــک بار دیگر به انــدوه روزی که خبر
شهادت تان را شنیدیم ،بازگشتیم.
حاال در دلم خوشحالی آمدنت و اندوه شهادت مظلومانه ات غوغا
می کند.
دیروز مثل عاشــق سرگشــته ای که نمی داند کجا نشانی از
معشــوق بیابد یا به چه کسی ســر بزند یا برای که راز دل بگوید،
ناآرام و دگرگونه بودم.
گلزار شــهدای شــیراز ،خیس از بارش باران و خالی از حضور
مردمان ،تنها ســنگی از نام شــما را در خود جــای داده بود .کنار
آن ســنگ یادمان بــه بهانه آرامش قلبم ایســتادم جایی که حاج
قاســم به احترام شما ایستادند و سنگ ســردی که روز عاشورای
 ۱۴۰۱بــه برکت حضور شــما عزیز خواهد شــد کــه می گویند
" شــرف المكان بالمكين" ،تا روزی با قائم َ
منتظر و با ســپاهی از
شهیدان بر زمین خدا فرماندهی کنید.
و من آن روز...
اگر شفاعت شما نباشد از ذره ای کمترم.

فرزند کوچک شما
نجمه طرماح

تمایل داشــته باشــند در حوزه کودک فعالیت کنند ،اما
آنقدر توانشان در نیروی انسانی و رفع نیازهای خودشان
محدود شــده اســت که نمیتوانند کاری از پیش ببرند.
از طرفی سیاســتگذاران باالدســتی هم این موضوع را
جدی نمیگیرند و اگر هم به آن باور داشــته باشــند در
حد شــعار به آن میپردازند و نه برنامه و راهبرد .اگر این
برنامهها برای آنها جدی باشــد بایــد الزامات آن مانند
بودجه ،نیروی انســانی ،کارآموز ،برنامهریزی برای بازی
کودکان و ایجاد ابزارهای آن را فراهم کنند.
به اعتقاد او ،چالش اصلی در این اســت که بین بدنه
کارشناسی عالقهمند و مدیرانی که عمدتا از فضای بیرون
به موزهها آمدهاند فاصله بسیار است .عالقهمندی را شاید
در بدنه کارشناســی ببینیم ،اما وقتی پشتیبانی از آن را در
سطح مدیریتی نداریم ،رغبت سطح کارشناسی هم از بین
مــیرود .در حالیکه باید بپذیریم کودکان و نوجوانان در
همــه جای دنیا بیش از  ۵۰درصد بازدیدکنندگان موزهها
را تشکیل میدهند.
این کارشــناس موزه همچنین معتقد است :موزههای
خصوصی حوزه کودک را جدیتر دنبال میکنند؛ چرا که
حیاتشان به این موضوع معطوف است .موزههای دولتی،
اما چون درآمدشــان از جای دیگری تأمین می شــود و

او در بخش دیگــری از صحبتهایش به فعالیتهای
موزه ملی ملــک در حوزه کودکان اشــاره کرد و گفت:
در مجموعه ملک از هشــت ،نه ســال پیــش «در باغ
قصهها» را آغاز کردیــم ،بازیهایی را طراحی کردیم و
بــا تورهای بازی کودکان را در موزه همراهی میکردیم،
همچنین عروسکهایی ســاختیم که با این عروسکها
راهنمای کودکان باشــیم ،در حال حاضر در ســالنهای
موزه پازلهایی برای کودکان داریم .قبال فکر میکردیم
باید فضــای اختصاصی برای کودکان ایجــاد کنیم ،اما
االن به این نتیجه رســیدیم که باید در همه ســالنها و
موزهها شــرایط کار با کودکان و جذابیت برای کودکان
ایجاد کنیم.
دبیرینژاد بیان کرد :نکته آخر این است که در زمانهای
مناســبتی ،خیلی بیشــتر به تورهای کــودکان پرداخته
می شود ،ولی واقعیت این است که مسأله ما خارج از آن
مناسبتهاست مانند تابستانها که مدارس تعطیل است.
بایــد فکر کنیم در این ایام چگونــه بچهها را به موزهها
جذب کنیم .هچنین بــرای پویایی و جذب کودکان نیاز
به حمایت جدی از ســمت سیاستگذران باالدستی داریم
و واقعیت این اســت که این کار تک حوزهای نیســت و
اقدامی بین سازمانی است تا به نتیجه برسد.

تمدید مهلت
جشنواره شعر دفاع مقدس فارس

ایســنا :دبیر علمی جشنواره استانی شــعر دفاع مقدس فارس
گفت :مهلت ارسال آثار به جشنواره استانی شعر دفاع مقدس فارس
تا  ۳۱شهریور امسال تمدید شد.
غالمرضا کافی بابیان اینکه مهلت ارسال آثار به جشنواره استانی
شعر دفاع مقدس فارس با عنوان «شعر دفاع مقدس و مقاومت» در
راستای فراخوان بیست و چهارمین کنگره سراسری جشنواره شعر
حماسه سپیداران تا  ۳۱شهریور امسال تمدید شده است.
به نقل از مرکز حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس ،کافی
ادامه داد :شــهید عبدا ...اسکندری ،شــهید مدافع حرم و شهدای
مدافع سالمت از بخشهای ویژه این جشنواره است.
کافی افزود :شــعر دفاع مقدس ،دفاع مقدس و شــعر مقاومت
بینالمللی اسالمی (کشــورهای محور مقاومت) ،شعر عاشورایی،
شــعر دفاع مقدس و نقش آن در جهاد تبیین ،شــعر دفاع مقدس
و جنگ نرم ،شــعر دفاع مقدس و کودک و نوجوان و شــعر دفاع
مقدس و نقش زنان از بخشهای بیست و چهارمین کنگره سراسر
جشنواره شعر دفاع مقدس هستند.
دبیر جشنواره شــعر دفاع مقدس عنوان کرد :مطالب ارسالی به
دبیرخانه این جشــنواره واقــع در اداره کل حفظ آثار دفاع مقدس
فــارس باید در قالب ورد ،فونت  ۱۴قلــم  B NAZANINتنظیم
شده و به شماره تماس  ۰۹۳۸۳۶۲۸۴۵۵ارسال شود.

