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معاون اجتماعی قوه قضاییه:

خبرنگاران با هنر
آگاهیبخشی یاریگر
عدلیه در پیشگیری از
جرائم هستند
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چین:

آمریکا منشأ اصلی بحران
کنونی در مذاکرات
هستهای با ایران است
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 ۳شهید و  ۶۹زخمی در
درگیری میان مقاومت
فلسطین و نظامیان
صهیونیست در نابلس
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس تاکید کرد؛

« ۱۷مرداد» نشان از
حضور منادیان آزادی و
آگاهی بخشی
در جامعه است 12

2

1

 12صفحه

ASR e MARDOM - IRANDAILY - NO.7545 VOL. 27 - Aug 10، 2022

ایمانیه استاندار فارس:

از حرف حق خبرنگاران دفاع میکنم
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بر اساس اعالم سازمان فضایی ایران؛

ماهواره «خیام»
در مدار آرام گرفت

طبـق اعلام سـازمان فضایـی ،ماهـواره «خیـام»
در مـدار  ۵۰۰کیلومتـری آرام گرفـت و اولیـن
داده تلهمتـری آن از ایسـتگاه فضایـی ماهدشـت
دریافـت شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـر اسـاس اعلام سـازمان
فضایـی ایـران ،اولیـن داده تلهمتـری ماهـواره
«خیـام» در ایسـتگاههای زمینـی ایـن ماهـواره
در پایگاههـای فضایـی سـازمان فضایـی ایـران
دریافـت شـد.
حسـین نجـاران ،مدیـر روابـط عمومـی سـازمان
فضایـی ایـران در گفتوگو با ایسـنا اعلام کرد :بر
اسـاس موقعیت ایـن ماهواره ،دادههـای تلهمتری
آن از یکـی از ایسـتگاههای ایـن سـازمان دریافـت
میشـود و در حـال حاضـر نیـز اولیـن دادههـای
تلـه متـری ماهـواره «خیـام» از ایسـتگاه فضایـی
ماهدشـت سـازمان فضایـی دریافـت شـده اسـت.
ماهـواره «خیـام» در سـاعت  ۱۰و  ۲۰دقیقـه
امـروز سهشـنبه ۱۸ ،مـرداد مـاه از پایـگاه فضایـی
بایکونـور قزاقسـتان بـا ماهوارهبـر سـایوز پرتـاب
شـد و ایـن ماهـواره در مـدار  ۵۰۰کیلومتـری آرام
گرفـت.

تأکید مدیرمسئول «عصرمردم»
به خبرنگاران این روزنامه:

اگر به این نتیجه رسیدید که
مسئولی دروغ می گوید آن را
منتشر نکنید

3

تذروی نائب رئیس شورای شهر :

برنامه  ۵ساله حمل و نقل شیراز
تدوین میشود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس
اعالم کرد:

هشدار نارنجی برای فارس

هشدار نسبت به شگرد جدید
کالهبرداری در بیمارستان ها

3
9

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس خبر داد :

ابتکار عمل برق فارس در اجرای خطوط کابلی  66کیلوولت
پست  230دانشگاه شیراز به روش تلفیقی تونل و حفاری افقی جهت دار
بـه منظـور پایدارسـازی شـبکه بـرق شـمال غـرب شـیراز و تأمیـن بـرق خطـوط متـرو ،پـروژه مشـترکی میان شـرکت بـرق منطقـه ای فـارس و سـازمان قطار
شـهری و حمـل و نقـل ریلـی شـیراز جهـت احـداث خطـوط کابلـی  66کیلـو ولـت حـد فاصل پسـت هـای دانشـگاه  ،فلسـطین و نمـازی تعریـف گردید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت بـرق منطقـه ای اسـتان فارس  ،بـه دلیل تالقی مسـیر ایـن خطوط بـا مجموعه گردشـگری بـاغ ارم  ،مقرر گردید مسـیر
بـه صـورت تونـل زیـر زمینـی اجـرا گـردد .در همیـن راسـتا تونلی به طـول  2200متـر با اعتبـاری بالغ بـر  750میلیـارد ریال احـداث گردیـد .در ادامـه به جهت
برخـورد مسـیر بـا خـط متـرو از روش حفـاری افقـی جهـت دار اسـتفاده شـد که ایـن بخش نیز بـا هزینـه  150میلیـارد ریالی در حـال انجام می باشـد.
مهنـدس یداللـه حقیقـی مدیـر عامـل شـرکت برق منطقه ای فارس در حاشـیه بازدیـد از عملیات احـداث این تونل با بیـان اینکه این روش بـرای اولین بار در
اسـتان فـارس اجـرا مـی شـود افزود :کارشناسـان پس از شناسـایی تاسیسـات زیـر زمینی مسـیر حفاری تونـل را طراحی کردند و با اسـتقرار دسـتگاههای
حفـار مسـیر اولیـه ایجـاد شـده اسـت  ،حرکـت متـه در زیـر زمیـن بوسـیله دسـتگاههای رد یـاب کنترل مـی شـود و بـدون کوچکترین اریـب یا خطا در مسـیر

هدایت می شـود.
مدیـر عامـل بـرق منطقـه ای فـارس بـا اشـاره بـه سـال تولیـد دانـش بنیـان و اشـتغال آفریـن ،اسـتفاده از روش هـای یـاد شـده را در راسـتای بهره گیـری از
فناوری هـای دانـش بنیـان توصیـف کـرد و افـزود :مسـیر پایلـوت ایجـاد شـده تـا رسـیدن به قطـر مطلـوب تعریـض و در نهایـت لوله هـای پلی اتیلـن درون
حفـره کشـیده مـی شـود  ،ایـن روش نسـبت بـه روش هـای فنـی و سـنتی مزایـای زیـادی دارد و از آسـیب دیـدن آسـفالت و ایجـاد ترافیـک و راه بنـدان
جلوگیـری مـی کند .
بـه گفتـه مهنـدس حقیقـی مزایـای روش هـای نویـن حفـاری شـامل اسـتحکام ذاتـی  ،ایجـاد جـداره داخلی یکدسـت و صـاف  ،جلوگیـری از نفـوذ آب های
زیر زمینـی  ،خطـر نشسـت بسـیار کمتـر از روش های سـنتی  ،به حداقل رسـاندن عملیـات ترمیمی  ،مزایای بـاالی ایمنی کار  ،مزیت های زیسـت محیطی
و اجتماعـی و ترافیکـی و مالحظـات مالـی در هزینـه های مسـتقیم و هزینه های غیر مسـتقیم اسـت .

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

جوان اگر جوانی نکند
چه کند؟
از دبیرسـتان تـا دانشـگاه و از دانشـگاه تـا
حوزه هـای علمیـه و از تمامی مراکـز علمـی و
فرهنگـی تا اقتصـادی یـک حرکت بیش از سـایر
تحـرکات و جنبش هـا بیشـتر و قوی تـر دیـده و
احسـاس می شـوند و آن حرکـت و حضـور جوانان
اسـت .جـوان پرانـرژی ،ناایسـتا ،آرمانخـواه و
مطالبه گـر اسـت .در تربیـت و آموزش کـودکان و
نوجوانـان و حتـی جوانان بیشـتر عـادت کرده ایم
از فعـل نهی اسـتفاده کنیـم .مدام خطـاب به آنان
می گوئیـم نکـن ،ایـن کار را نکـن ،ایـن فکـر را
نکـن ،اینگونـه نبـاش و ...زیـرا اسـتفاده از فعـل
نهـی نیـاز بـه برنامه ریـزی و صـرف هزینـه ندارد
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در جامعـه مشـاهده
می کنیـم کسـانی کـه قصـد اصلاح جامعـه دارند
اعـم از نیروهای نظامـی و انتظامی ،خطبـا ،مداحان
و حتـی مـردم کوچـه و بـازار بیشـتر از فعـل نهی
اسـتفاده می کننـد کـه در طـول دوران تربیـت چه
در مدرسـه و چـه در خانـه همیشـه مـورد خطـاب
بوده انـد کـه اینگونه نبـاش ،ایـن کار را نکن ،این
عمل حـرام اسـت .گناه اسـت .لذا بیشـتر جوانان
را ترسـانده ایم از روز قیامـت و بازخواسـت الهی،
حتـی بـرای مـردگان هـم بیشـتر طلـب آمـرزش
داریـم تـا آنکـه از خدمـات آنهـا و زحماتشـان در
سودرسـانی بـه خلـق خدا مطلبـی بر زبـان آوریم.
ایـن ترس و نهـی در ذهن و روح جـوان یک خالء
ایجـاد می کنـد ،یعنی یـک نیروی در حـال ظهور و
بـروز مـدام بـا سـدها و موانعـی مواجه اسـت که
جامعـه برای بـر داشـتن آن چندان رغبتی نشـان
نمی دهـد .من باب مثال وقتی سـن ازدواج دختران
و پسـران بـاال مـی رود و آنها براسـاس یک توافق
و عقـد قانونـی و شـرعی نمی تواننـد نیازهـای
جنسـی و روانی خـود را ارضا نمایند یـا باید نیازها
و امیـال خـود را سـرکوب کننـد و یا در خفـا و دور
از چشـم ایـن و آن بـا تـرس و احتیـاط دسـت به
ارضـای آن نیازهـا بزنند و می شـود همیـن جامعه
کنونـی کـه پسـران و دختران بـه دنبال گم شـده
خـود خیابان گردی کننـد و آنگاه دور از چشـم پدر
و مـادر و بسـتگان بـه گنـاه و تقصیر آلوده شـوند.
پـس وقتـی در جهـان کنونـی کـه بـرای تحریک
و تشـویق دسـت یازیـدن بـه گنـاه و خلاف همه
ابزارهـا فراهم اسـت ایجـاد خالء در ذهـن و زبان
جـوان می کنیـم و مـدام آنهـا را از فلان عمل باز
می داریـم بایـد برنامـه و هدفی داشـته باشـیم که
آن خلاء را پـر کنیم.
بـرای پـر کـردن خلاء ناشـی از ممانعت هـا و
بازداشـتن ها فقـط یـک راه بیشـتر متصور نیسـت
و آن شـناخت جامعه کنونی و تحـوالت و تغییراتی
اسـت که به علـت فنآوری هـای مهـم روی داده و
اجتنـاب از آن غیرممکـن اسـت و شـناخت جامعه
سـنتی صد سـال قبل که می توانسـتیم بـه صورت
طبیعـی رونـد زندگـی جوانـان را ترسـیم کنیم به
معنـای دیگـر انسـان های چشـم و گـوش بسـته
تابع تـر ،نصیحت پذیرتـر و خام تـر می بودنـد .به
قول سـعدی:
«هر که در خردیش ادب نکنند
در بزرگی فالح از اوبرخاست
چوب تر را چنان که خواهی پیچ
نشود خشک ،جز به آتش راست»...
ولی جـوان امـروز کمتـر نصیحت پذیر اسـت زیرا
هماننـد گذشـته بـه دنبـال شـغل پـدر در طبقات
اجتماعی نیسـت.
جـوان امروز در  16الی  17سـالگی تـن به ازدواج
نمی دهـد که مجبور باشـد در اتاقی کـه پدر و مادر
و سـایر فرزندان زندگی می کنند او هم بسـترش را
انتخـاب کنـد و با همسـرش بخوابد یا همسـرش
بـا مـادر و پـدر دامـاد هـم کاسـه شـوند .زمانـه
چنـان تحـول آفریـن شـده و تغییر کـرده که حتی
در طبقـه دوم سـاختمان پـدر هـم عـروس خانـم
راضـی بـه زندگی نمی شـود پـس دو مقولـه برای
جوانـان امـروز دو روی یـک سـکه اند .یکم شـغل
و کار مـورد عالقـه و تـوان و دوم همسـرگزینی در
شـرایطی که امکانـات مالـی بتواند اسـتقالل آنان
را ضامن شـود.
متأسـفانه آمار بـاالی اختالفـات خانوادگی و طالق
و جدائی هـا ریشـه در مطالبه گری هایـی دارنـد که
جوانـان امروز بـه دنبال آننـد .از طرفـی روحانیون
و وعـاظ که بـه مسـائل اجتماعی و فـردی جوانان
ورود می کننـد و می خواهند سـنت اسلامی را احیا
و پایـدار نماینـد و اصالتـا هـم در یـک جامعـه
اسلامی جز این انتظـاری از آنها نمـی رود با موانع
و مخالفت هایی روبرومی شـوند که تالش هایشـان
جـواب نمی دهـد .چرا؟
چـون آن جامعـه سـنتی پایبنـد دیـن و اخلاق در
محـدوده مرزهـای جغرافیایـی کـه کسـی را بـه
کسـی چندان آگاهـی نبود دیگر برداشـته شـده و
صـدای مبلغـان قطـب جنـوب هم بـه ما می رسـد
چـه رسـد صداهـای فریبنـده و جـذاب دیگـر و
تصاویـری کـه عالـم پیـر را جـوان می کند.
مـا راهـی نداریـم جـز آنکـه بـرای جوانان شـغل
ایجـاد کنیـم و آنهـا را بـه گونـه ای تربیـت کنیم و
آمـوزش دهیـم کـه بتوانند بـه بـازار کار ورود کنند
و پذیرفته شـوند .درسـت به یـاد دارم  50الی 60
سـال قبـل را که هـر دیپلمـی از دبیرسـتان مدرک
می گرفـت .چشـم امیـد بـه شـغل معلمی داشـت
و انـدک افـرادی می توانسـتند بـه دانشـگاه ها راه
یابنـد و بـه مشـاغل دیگـر دلخـوش کننـد بعد از
اد امه د  ر ستون روبرو
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پس لرزه های ناتمام جنگ اوکراین برای اروپا؛

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

در نظارت بر مسائل اخالقی کرامت و عزت افراد باید حفظ شود
نایـب رئیـس کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسلامی با
تاکیـد بـر اینکـه مسـئوالن علاوه بـر نظـارت درونـی نیازمنـد
یـک نظـارت بیرونـی نیـز هسـتند ،خاطـر نشـان کـرد :وظیفـه
نظارتهـای بیرونـی ایـن اسـت کـه نظـارت کننـد کـه آیـا افـراد بر
اسـاس چارچوبهـای اخالقـی و تخصصـی پایبنـد هسـتند یـا نه.
غالمرضـا منتظـری در گفتوگـو بـا ایسـنا ،دربـاره طـرح پیشـنهاد
راه اندازی گشـت ارشـاد مسـئولین با بیـان اینکه «همه مـا نیازمند
نظـارت هسـتیم» ،اظهـار کرد :بر اسـاس وظیفه اخالقـی ،باید به
اصـول و ارزشهـا پایبند باشـیم .بـرای آرامش و مصونیت بخشـی
بـه جامعـه به دو چیـز نیاز داریم؛ یکـی قانون و دیگـری اخالق که
اگـر ایـن دو نباشـد ،دیگر پرنده اندیشـه انسـان به پـرواز در نمیآید
و در جایـی آسـیب خواهد دید.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بیشـترین سـهم را در مسـائل نظارتـی خود
مسـئوالن بایـد داشـته باشـند ،گفـت :خـوب اسـت ایـن واقعیت را
بپذیریـم کـه علاوه بـر نظارت درونـی نیازمنـد یک نظـارت بیرونی

نیـز هسـتیم؛ وظیفـه نظارتهـای بیرونی این اسـت که بر اسـاس
نظارتهـای شـغلی کـه تعریـف شـده اسـت ،نظـارت کننـد کـه
آیـا افـراد بـر اسـاس چارچوبهـای اخالقـی و تخصصـی پایبنـد
هسـتند یـا نـه .در مجمـوع اصل نظـارت موضـوع خوبی اسـت اما

دربـاره کمیـت و کیفیـت آن بایـد بیشـتر صحبـت شـود.
نایـب رئیـس کمیسـیون فرهنگـی مجلـس در ادامه دربـاره تالش
جریاناتـی در خـارج از کشـور بـرای ایجـاد دوگانـه دربـاره حجـاب
خاطـر نشـان کـرد :هـر کشـوری قوانینـی دارد کـه شـهروندان و
افـرادی کـه در آنجـا هسـتند باید بـه آن احتـرام بگذارنـد؛ در ایران
نیـز قوانیـن شـرعی تکلیف ما را روشـن کـرده و همچنیـن قوانینی
عرفـی در جامعـه ما مشـخص اسـت.
منتظـری تاکیـد کـرد :مـا نباید بـه دنبال ایجـاد شـکاف و اختالف
بیـن افـراد باشـیم امـا بایـد همـه از یـک اصـل دفـاع کنیـم و آن
اینکـه بایـد بـه اصولـی کـه شـهدا بـرای آن جـان خـود را از دسـت
دادنـد و انقلاب بـر اسـاس آنهـا شـکل گرفتـه ،پایبند باشـیم؛ اگر
بـه زیسـت و سلامت و مصونیـت دیگـران فکـر میکنیـم نبایـد
فقـط بـه خودمـان بیندیشـیم؛ آزادی ایـن نیسـت کـه من هـر جور
اصلا مزیـت
کـه دلـم میخواهـد ،در خیابـان ظاهـر شـوم؛ ایـن ً
نیسـت و در هیـچ جـای جهـان نیـز اینگونـه نیسـت.

معاون اجتماعی قوه قضاییه:

خبرنگاران با هنر آگاهیبخشی یاری گر عدلیه
در پیشگیری از جرائم هستند

معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم
قـوه قضاییـه در پیامی بـا عـرض تسـلیت ایـام
محـرم حسـینی ،بـر گرامیداشـت روز خبرنـگار
تاکیـد کـرد و نقشآفرینـی خبرنـگاران در
عرصـه پیشـگیری از جرائـم را ممتـاز و بیبدیل
دانسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از قـوه قضاییـه،
اصغـر جهانگیـر بـا اشـاره بـه اینکـه نقـش و
اهمیت رسـانه بر کسـی پوشـیده نیسـت ،تاکید
کـرد :رسـالت بـزرگ خبرنـگاران ایـن اسـت که
صحنـه خبـر را درسـت ببیننـد و واقعیـت را بـه
جامعـه مخابـره و از عنصـر صداقـت و آگاهـی
صیانـت کننـد.

وی بـا تصریـح بـر اینکـه دشـمن میخواهـد در
جنـگ ترکیبی علیـه جمهوری اسلامی هجمه
اقتصـادی ،سیاسـی و رسـانهای برپـا کنـد،
خاطرنشـان کـرد :خبرنـگار مـا بایـد در «جنگ
روایتهـا» بـر دشـمن غلبـه کنـد و در میـدان
«جهـاد تبییـن» خسـتگیناپذیر باشـد.
معـاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم قوه
قضاییـه ،بـه عرصـه مهـم پیشـگیری از جرائـم
اشـاره کـرد و نقـش خبرنـگاران در ایـن عرصـه
را ممتـاز و بیبدیـل دانسـت و تاکیـد کـرد:
خبرنـگاران بـا هنـر آگاهیبخشـی یاری گـر
عدلیـه در پیشـگیری از جرائـم هسـتند و بدون
شـک هـر چقـدر مقولـه آگاهیهـای حقوقـی

بـا قـوت و بـا قـدرت بـه جامعـه اطالعرسـانی
شـود ،منحنـی جرائـم رو بـه کاهـش خواهـد
بود.
وی بـا تقدیـر و تشـکر از همـه خبرنگارانـی کـه
بـر مقولـه مهـم پیشـگیری از جرائـم اهتمـام و
دغدغـه دارنـد ،ابـراز کـرد :پیشـگیری از جرائم
یـک امـر فراقـوهای اسـت و در ایـن میـان
اصحـاب رسـانه و خبرنـگاران از همـه نهادها و
دسـتگاههای ذیربـط در عرصـه پیشـگیری از
جرائـم مطالبهگـری کننـد تـا تکالیـف و وظایف
قانونـی آنهـا بـر زمیـن نمانـد و هـر چـه بیشـتر
بـا همافزایـی و هماهنگـی ،مسـیر پیشـرفت و
عدالـت هموارتـر شـود.

چین:

آمریکا منشأ اصلی بحران کنونی در مذاکرات هستهای با ایران است
نماینـده دائـم چیـن در سـازمانهای
بینالمللـی تأکیـد کـرد :منشـاء اصلـی بحران
کنونی در پرونده هسـتهای ایران ،آمریکاسـت
و بـرای دسـتیابی بـه توافـق زودهنـگام،
واشـنگتن بایـد تصمیمـات سیاسـی فـوری
بگیـرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،حسـاب
توییتـری هیـأت دائـم دولـت چیـن در ویـن
بـه نقـل از «وانـگ کان» ،نماینـده دائـم
چیـن در سـازمانهای بینالمللـی نوشـت:
بـرای دسـتیابی بـه توافـق زودهنـگام در
گفتگوهـای هسـتهای ایـران ،آمریـکا بایـد

تصمیمـات سیاسـی فـوری اتخـاذ کنـد.
بـه گفتـه وانـگ کان ،احیـای گفتوگوهـای
ویـن ،نشـان داد کـه رفـع اختالفهـا از طریق
گفتوگـو و مذاکـره ،تنها راه برای حل مسـئله
هسـتهای ایران اسـت.
نماینـده دائـم چیـن در سـازمانهای
بینالمللـی ضمـن تشـکر از تالشهـای همـه
مذاکرهکننـدگان در یـک سـال اخیـر و تأکیـد
بـر اینکـه نبایـد فرصـت کنونـی بـرای احیـای
برجـام را از دسـت داد ،افـزود :آمریـکا بـه
عنـوان منشـأ بحـران در مذاکـرات هسـتهای
بـا ایـران ،بایـد وضعیـت کنونـی را درک کنـد،

صداقـت نشـان دهـد و سیاسـیکاری را
کنـار بگـذارد .آمریـکا بایـد تصمیمـات فـوری
سیاسـی بگیـرد.
روز دوشـنبه رسـانهها و مقامـات غربـی در
گزارشهایـی ضمـن اشـاره به پایـان مذاکرات
رفـع تحریمهـا در ویـن ،مدعـی شـدند کـه
متـن توافـق نهایـی شـده اسـت ،امـا مقامـات
وزارت خارجـه کشـورمان بـا رد ایـن ادعـا،
تاکیـد کردنـد کـه متـن توافـق نهایـی نشـده و
حـل برخـی از مسـائل و جزئیـات نیـاز بـه اراده
سیاسـی واشـنگتن دارد و هماکنـون بـرای
دسترسـی بـه متـن نهایـی ،تـوپ در زمیـن

دولـت آمریکاسـت .مذاکـرات رفـع تحریمهـا
و بازگشـت آمریـکا بـه توافـق برجـام در دولـت
سـیزدهم ،از اوایـل دیمـاه پارسـال در ویـن
آغاز شـد ،اما بـه علت جدینبودن واشـنگتن،
ایـن گفتوگوهـا در اسـفندماه متوقـف شـد.
بعـد از چنـد مـاه وقفـه و بهدنبـال سـفر جوزپ
بـورل ،مسـئول سیاسـت خارجی اتحادیـه اروپا
بـه تهـران ،دور جدیـد مذاکـرات در هفتـم و
هشـتم تیرمـاه در دوحـه قطـر برگزار شـد .دور
جدیـد مذاکـرات رفـع تحریمهـا از پنجشـنبه
آغـاز و دیـروز بـه پایـان رسـید ،امـا همچنـان
سرنوشـت برجام در هالهای از ابهـام قرار دارد.

 ۳شهید و  ۶۹زخمی در درگیری میان مقاومت فلسطین
و نظامیان صهیونیست در نابلس
منابـع خبـری فلسـطین از درگیـری مسـلحانه
میـان نیروهـای مقاومـت و نظامیـان اشـغالگر
رژیـم صهیونیسـتی در نابلـس خبـر دادنـد.
همچنیـن در ایـن درگیـری سـه تـن از جملـه
دو تـن از فرماندهـان گردانهـای شـهدای
االقصـی وابسـته بـه جنبـش فتـح در نابلـس بـه
شـهادت رسـیدند و دههـا تـن زخمی شـدند.
بـه گـزارش ایسـنا ،شـبکه روسـیا الیـوم دیـروز
(سهشـنبه) بـه نقل از منابع رسـانهای فلسـطین
اعلام کـرد کـه نیروهـای رژیـم صهیونیسـتی
صبـح دیـروز بـه محلـه قدیمی نابلـس در کرانـه
باختـری یـورش برده و اقدام به هـدف قرار دادن
خانـه شـماری از مبـارزان در ایـن منطقـه کردند
امـا آنهـا تسـلیم نشـده و بـا صهیونیسـتها
درگیـر شـدند.

جوانـان فلسـطینی نیـز بـه مقابلـه با اشـغالگران

اسـرائیلی پرداختـه و بـه سـمت آنهـا سـنگ و

کوکتـل مولوتـف پرتـاب کردنـد.
طبـق ایـن گـزارش ،پـس از یـورش
صهیونیسـتها نیروهـای تیـپ سـرایا القـدس،
شـاخه نظامی جهـاد اسالمی فلسـطین در
نابلـس بـا نیروهـای ایـن رژیـم درگیـر شـدند.
تیـپ سـرایا القـدس در نابلس در این بـاره اعالم
کـرد :مجاهدیـن مـا به مقابلـه با نیروهـای رژیم
اشـغالگر و یگانهـای ویـژه آن ادامـه میدهنـد
و آنهـا را هـدف قـرار میدهند.
ایـن تیـپ همچنیـن گـزارش داد :نیروهـای
اشـغالگر و خودروهـای آنها در خیابـان "حطین"
را بـا گلولههـای سـنگین هـدف قـرار دادیـم.
همزمـان بـا ایـن درگیریهـا یـک فرونـد پهپـاد
ارتـش رژیـم صهیونیسـتی بـه گشـتزنی در
آسـمان نابلـس پرداخـت.

نصراهلل:

ایران قلب محور مقاومت خواهد ماند
دبیـرکل حـزب اللـه لبنـان دیـروز سـه شـنبه در
مراسـمی در ضاحیـه بیـروت بـرای بزرگداشـت
عاشـورای حسـینی گفـت کـه حزباللـه همواره
کنـار فلسـطین میمانـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از المیادیـن ،سـید
حسـن نصراللـه ،دبیرکل حزباللـه لبنان در این
سـخنرانی در میـان جمـع کثیـری از عاشـقان
آن حضـرت و حاضـران در راهپیمایـی کـه از
مجتمـع سـید الشـهدا آغاز شـد ،ضمن تسـلیت
بابـت ایـن روز بـه عـزاداران حسـینی گفـت :مـا
امـروز در ایـن جـا هسـتیم تـا بـار دیگر بـا پیامبر
خـدا و سـید شـهدا (ع) تجدید میثاق کـرده و به
آنهـا بگوییـم که ما با شـما هسـتیم.چنان که به
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مـدت  ۴۰سـال  ،در همـه زمینههـا و در همـه
چالشهـا و در همـه میادیـن لبیـک یـا حسـین
گفتیم .
ایشـان همچنیـن بـا شـهروندان نیجریـه که در
مراسـم احیای عاشـورا هدف تیراندازی هسـتند
و بـا شـیخ ابراهیـم الزکزاکـی ،رهبـر شـیعیان
نیجریـه ابـراز همـدردی کرد.
وی ضمـن اعلام پایبنـدی حزباللـه به مسـاله
فلسـطین گفـت :مـا بـه مجاهدیـن فلسـطینی
افتخـار میکنیـم و یاد شـهدا را گرامی می داریم
و تاکیـد میکنیـم همـواره در جبهه مقـدم برای
دفـاع از فلسـطین حضـور داریم.
وی افـزود :مـا مجـددا تعهـد خـود را به مسـاله

فلسـطین اعلام میکنیـم و کنـار مـردم آن
میایسـتیم ،همانطـور کـه  ۴۰سـال پیـش بـا
ایـن مسـئله مقـدس بیعـت کردیـم.
ایشـان همچنیـن بـا مـردم مبـارز یمـن و آرمـان
آنهـا تجدیـد بیعت کـرد و گفت :آنچـه در یمن
اتفـاق می افتـد فجیـع تریـن انـواع وحشـیگری
در سـال های اخیـر اسـت.
وی افـزود :یمنی هـا علی رغـم محاصره و تمام
درد و زخمهایشـان در مناسـبتهای مذهبـی
حضـور دارنـد .مردم یمن تجسـم و تجلی واقعی
کربلای حسـینی هسـتند و مـا معتقدیـم کـه
یـاری یمـن یکـی از واجبـات برعهـده آزادگان
جهان اسـت.

اوکراین مسیر دسترسی
اروپایی ها به نفت روسیه را
بست

بـا مانـع تراشـی یـک شـرکت ارائـه دهنده خدمـات حمـل و نقل
نفتـی از طریـق اوکرایـن ،صـادرات نفـت روسـیه بـه برخـی از
کشـورهای اروپایـی بـا وقفـه مواجـه شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهر به نقـل از اسـپوتنیک ،گزارشهای
خبری از قطع مسـیر انتقال نفت روسـیه به برخی از کشـورهای
اروپایـی از سـوی اوکراین حکایت دارد.
در حالـی کـه کشـورهای اروپایـی ایـن روزهـا بـا بـرای بحـران
بـی سـابقه انـرژی خـود در جسـتجوی راهـکار هسـتند،
خبرگـزاری اسـپوتنیک روز سـه شـنبه در گزارشـی اعلام کـرد
کـه اوکرایـن انتقـال نفـت روسـیه بـه کشـورهای مجارسـتان،
اسـلواکی و جمهـوری چـک ،کـه از مسـیر شـاخه جنوبـی خـط
لولـه دروژبـا صـورت میگرفـت؛ را متوقـف کـرده اسـت.
در همیـن راسـتا شـرکت بـزرگ خـط لولـه نفـت روسـیه موسـوم
بـه «ترنـس نفـت» ( ) Transneftامروز سـه شـنبه در بیانیهای
تاییـد کـرد کـه  ،Ukrtransnaftaیکـی از شـرکتهای ارائـه
دهنـده خدمـات حمـل و نقـل نفتـی از طریـق اوکرایـن ،تحویل
محمولههـای نفـت روسـیه ،از طریـق جریـان جنوبـی خـط لوله
دروژبـا بـه چنـد کشـور اروپایـی از جملـه مجارسـتان ،جمهـوری
چـک و اسـلواکی را بـه حالـت تعلیـق درآورده اسـت.
«ایگـور دمیـن» دسـتیار رئیـس شـرکت ترنـس نفـت ،بـه
خبرگـزاری اسـپوتنیک اعلام کـرد در واقـع ،ایـن شـرکت حمل
و نفلـی تحویل نفت روسـیه به سـه کشـور مذکـور را از  ۴اوت در
سـاعت  ۶و ده دقیقـه صبـح بـه طـور کامـل متوقـف کـرد.
دسـتیار رئیـس شـرکت ترنـس نفـت در عیـن حـال افـزود کـه
حمـل و نقـل نفـت روسـیه از طریق بالروس به سـمت لهسـتان
و آلمـان در جریـان اسـت.
وی همچنیـن یـادآور شـد کـه طـرف اوکراینـی ارائـه خدمـات
حمـل و نقلـی را بـه مشـروط بـه پیـش پرداخـت کامـل ایـن
خدمـات کـرده اسـت.
در پـی آغـاز جنـگ اوکرایـن و رویکـرد ضـد روسـی گسـترده
کشـورهای غربـی کـه بـا وضـع تحریمهـای پـی در پـی علیـه
ایـن کشـور همـراه بـود ،کشـورهای اروپایـی خـود بـا بحـران
کم سابقهای در جهت تامین انرژی خود روبرو شدند.
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س):

وزارت اطالعات احتمال ترور
بیولوژیک امام خمینی (س) را
قاطعانه تکذیب کرد
موسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی(س) اعلام کـرد کـه
وزارت اطالعـات در پاسـخ رسـمی به اسـتعالم ایـن موسسـه
وجـود هرگونه سـندی در بـاره ترور بیولوژیک امـام خمینی (س)
را قاطعانـه تکذیـب کـرده و شـخص آقـای نقاشـیان هـم ضمن
اشـاره بـه اینکـه آنچـه مطـرح کـرده اسـت صرفـا یـک احتمـال
ابتدایـی بـوده کـه دلیل روشـنی برای اثبـات آن موجود نیسـت،
در ضمـن مصاحبـه ای کـه منتشـر می شـود ادعـای خـود را
تصحیـح کرده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،در پـی طـرح ادعایـی در خصـوص علـت
رحلـت امـام خمینـی کـه بـا بازتـاب گسـترده ای در رسـانه ها
همـراه بـود ،موسسـه تنظیـم و نشـر آثار امـام خمینـی اطالعیه
ای را صـادر کـرد.
متن این اطالعیه در پی می آید:
در روزهـای گذشـته مصاحبه ای در رسـانه های مجـازی از قول
جنـاب آقـای حمیـد نقاشـیان منتشـر گردیـده بـود که طـی آن،
ایشـان مدعـی احتمـال تـرور بیولوژیـک حضـرت امـام خمینـی
(س) گردیـده و بـر وجـود اسـنادی در این بـاره در وزارت محترم
اطالعـات نیز اشـاره کـرده بود.
پایـگاه خبـری جمـاران در ابتـدا بـا توجه به اسـناد متقـن موجود
در موسسـه تنظیـم نشـر آثار امـام(س) ایـن خبـر را تکذیب کرد
و در ادامـه بـا اسـتعالم از وزارت محتـرم اطالعـات و نیز گفتگو
بـا شـخص جناب آقای نقاشـیان جویـای مدارک ایشـان گردید.
وزارت محترم اطالعات در پاسـخ رسـمی به این اسـتعالم وجود
هرگونـه سـندی در ایـن بـاره را قاطعانـه تکذیـب نمـوده اسـت و
شـخص آقـای نقاشـیان هم ضمن اشـاره به اینکـه آنچه مطرح
کـرده اسـت صرفـا یـک احتمـال ابتدایی بـوده که دلیل روشـنی
بـرای اثبـات آن موجـود نیسـت ،در ضمـن مصاحبـه ای کـه در
جمـاران منتشـر می شـود ادعـای خـود را تصحیح کرده اسـت.
در پایـان الزم می دانیـم همـه عالقمندان به امـام خمینی(س)
و انقلاب اسلامی را از طـرح سـخنانی کـه از یـک سـو تاریـخ
انقلاب اسلامی را بـا تحریف هـای جـدی مواجـه می سـازد و
از دیگـر سـو روح و عاطفـه مـردم شـریف ایـران را جریحـه دار
کـرده و از جهتـی دیگر دارای هیـچ گونه پشـتوانه منطقی نبوده
و مبتنـی بـر احتمـاالت نـا صحیـح و غیـر مسـتند می باشـد بـر
حـذر داریم.
اد  امه از ستون روبرو

پیـروزی انقلاب اسلامی از جوانان پسـر گذشـته
دختـران جـوان هـم راهی دانشـگاه ها شـدند و در
هـر شـهر و بخـش و بعضـا روسـتایی بـاالی هـر
سـاختمانی یـک تابلـو دانشـگاه نصب شـد .دختر
شـمالی را دانشـگاه آزاد بـه جنوب و دختـر جنوبی
را بـه شـمال پرتـاب کـرد و از آن برنامه هـای
بی بنیـاد تحصیلکرده هـای بیـکار فریـب خـورده
و رهـا شـده بیـرون آمدنـد کـه نـه شـغلی دارند و
نه توانسـته اند زندگی مشـترکی داشـته باشـند آن
وقـت ما مـدام تشـویق می کنیم به فرزنـدآوری که
آن هـم یـک ضرورت اسـت.
بـا این وصـف واقع بینانه همه مسـئوالن امـور باید
عینـک نـگاه سـنتی از چشـم بردارنـد و واقعیت ها
را ببیننـد و بپذیرنـد کـه جـوان بایـد جوانـی کند و
بـه فرمایش امـام علـی(ع) فرزندان را بـرای فردا
تربیـت کننـد .اگـر از ایـن وقایـع اتفاقیـه درس
گرفته باشـند.
والسالم
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اگر به این نتیجه رسیدید که مسئولی دروغ می گوید آن را منتشر نکنید
اگرچه سالهاســت ،شوربختانه مراسم «روز خبرنگار» در شیراز به سوءتفاهمی بیش
تبدیل نشده است اما در همین رهگذر ،به جرأت می توانم ...

ایمانیه استاندار فارس:

از حرف حق خبرنگاران دفاع میکنم
ایرنا:اسـتاندار فـارس از آزادگـی و دفـاع از حـق بـه عنـوان ویژگـی خبرنـگاران
یـاد کـرد و گفـت :از حـرف حـق خبرنـگاران دفـاع می کنـم و هـر زمـان کـه
در مسـیر روشـنگری و مبـارزه بـا ظلـم ،اهالـی رسـانه دچار مشـکالتی شـوند،
حامی آنهـا خواهـم بـود.
محمد هـادی ایمانیـه سـه شـنبه ایـن سـخنان را در بازدیـد از خبرگـزاری
جمهـوری اسالمی اسـتان فـارس و در نشسـتی بـا خبرنـگاران ایرنـا بیـان کرد؛
نشسـتی کـه بـا ذکـر مصیبـت و نوحـه سـرایی در سـوگ سـرور شـهیدان عالـم
امـام حسـین (ع) آغـاز شـد.
اسـتاندار فـارس در ایـن نشسـت صمیمی ضمـن تسـلیت ایام سـوگواری محرم
و گرامیداشـت یـاد شـهید محمـود صارمی و دیگر شـهدای عرصه رسـانه بـا بیان اینکـه بزرگداشـت روز خبرنگار،
فریضـه ای بـرای مسـئوالن اسـت ،در عیـن حـال بـه ترسـیم مأموریت هـای فـراروی اهالـی رسـانه پرداخـت و
گفـت :رسـانهها نبایـد فقـط منتقـل کننـده توقعـات و مشـکالت جامعه باشـند بلکـه در ابتدا بایسـتی مشـکالت
و توقعـات مـردم را جمعبنـدی و کارشناسـی کننـد و سـپس ایـن مشـکالت را بـر حسـب اولویتهـا بـه مدیـران
منتقـل کنند.
ایمانیـه اظهـار کـرد :مبـارزه حـق و باطـل از روز نخسـت خلقـت اتفـاق افتـاد و هابیلی بـود و قابیلی و ایـن خط تا
نهایـت ادامـه خواهـد یافـت .شـاید هدف از خلقـت نیز در حیطـه آزمایش قرار گرفتـن و انتخاب یکی از دو مسـیر
حـق و باطل اسـت.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره به سـخن مرحـوم دکتر شـریعتی مبنـی براینکه یا حسـینی بـاش و زینبی وگرنـه یزیدی
هسـتی ادامـه داد :اقشـار مختلـف جامعـه از جملـه خبرنـگاران میتوانند دو مسـیر حـق و باطـل را انتخاب کنند
و در ایـن دو عرصـه فعالیـت کننـد اما عمـده خبرنگاران مسـیرحق را انتخـاب میکنند چراکه ظلمهایـی که دارد
اتفـاق میافتـد از نزدیـک بـرای آنها ملموس اسـت.
وی اضافـه کـرد :طبـق روایـات موجود،همـه بـر اسـاس فطـرت پـاک آفریـده میشـوند امـا میـزان تأثیـرات
خانوادگـی و محیـط اسـت کـه مشـخص میکنـد هـر فـرد چـه مسـیری را انتخـاب کنـد.
ایمانیـه بـا بیـان اینکهمدیـران جامعـه بایـد نقـش خبرنـگاران و اهمیـت فعالیـت رسـانهها را متوجـه باشـند،
گفـت :تلـخ و شـیرین زندگـی نبایـد خبرنـگاران را تحـت تأثیـر قـرار دهـد و آنهـا از موضـع دفـاع از حـق و مظلـوم
عقب نشینی کنند و چشمان خود را ببندند و ظلم و حقی که از مظلوم گرفته میشود را نادیده بگیرند.
وی بـا اعتقـاد بـه اینکـه آزادگـی یکـی از صفتهـای بسـیار مهـم خبرنـگاران بـوده و باید باشـد ،گفـت :مدیریت
ارشـد اسـتان قطعـا بایـد پاسـخگوی مسـئولیت خـود در مقابـل ظلمهایـی کـه در حـوزه کاری او اتفـاق میافتـد
باشـد و بـا تمـام قـوا به مظلـوم کمـک کند.
ایمانیـه افـزود :ایـن مظلـوم میتوانـد فـردی از اقشـار مختلـف کشـاورزان ،کارگـران ،بیمـاران و حتـی
سـرمایه گذاران باشـد.
وی از رسـانهها در خواسـت کـرد :رسـانهها بایـد مشـکالت مـردم را جمعبنـدی شـده و کارشناسـی شـده بـه
مدیـران مرتبـط انعـکاس دهنـد.
اسـتاندار فـارس اظهـار کـرد :البتـه رسـانهها نبایـد فقط منتقـل کننده توقعات و مشـکالت باشـند بلکـه برای در
اولویـت قـرار گرفتـن حل مشـکالت توسـط مدیـران باید در ابتدا مشـکالت و توقعـات مردم را کارشناسـی کنند و
سـپس ایـن مشـکالت را بـر حسـب اولویتهـا بـه مدیـران منتقل کننـد و ایـن روند را تا برطرف شـدن مشـکالت
پیگیـری کنند.
در ایـن نشسـت صمیمی کـه بـا حضـور مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسالمی اسـتان فـارس و مدیـرکل روابـط
عمومـی و امـور بیـن الملـل اسـتانداری فارس برگزار شـد ،خبرنـگاران ایرنـا نیز به طـرح دیدگاه ها بـرای اعتالی
حـوزه رسـانه ای اسـتان و پرسـش هایی در حـوزه عملکـردی دولـت سـیزهم در اسـتان پرداختنـد.
اسـتاندار فـارس روز سـه شـنبه از اتـاق خبر ایرنا در شـیراز بازدید کـرد و در جریان نحوه فعالیت خبرنـگاران و روند
تهیـه و انتشـار اخبـار قـرار گرفـت .بازدیـد از نمایشـگاه دسـتاوردهای ایرنـا فـارس ،بخش دیگـری از بازدیـد دکتر
ایمانیـه از این رسـانه به مناسـبت روز خبرنـگار بود.
در ایـن بازدیـد همچنیـن معـاون فرهنگـی و امور رسـانه ای و همچنین مدیر اداره امور رسـانه و خبرنـگاران اداره
کل فرهنـگ و ارشـاد اسالمی اسـتان فارس نیز حضور داشـتند.
هفدهـم مردادمـاه سـالروز شـهادت شـهید محمـود صارمی خبرنـگار خبرگـزاری جمهـوری اسلامی در تقویـم
رسمی کشـور بـه عنـوان روز خبرنـگار نامگـذاری شـده اسـت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس اعالم کرد:

هشدار نارنجی برای فارس

ایسـنا :مدیـرکل مدیریـت بحران اسـتانداری فارس با اشـاره بـه پیشبینیهای
انجـام شـده و احتمـال ورود یک سـامانه بارشـی جدید به این اسـتان ،از تعیین
هشـدار نارنجی برای فـارس خبر داد.
خلیـل عبداللهـی بیـان کـرد :طبـق گـزارش سـازمان هواشناسـی بـرای روز
سهشـنبه  ۱۸مـرداد رگبارهـای پراکنـده بـاران در برخـی نقـاط اسـتان بهویـژه
مناطـق شـمال ،شـمال غرب ،غـرب ،جنـوب و بخشهایی از مرکـز پیشبینی
شـده بود.
او ادامـه داد :بـرای روز چهارشـنبه  ۱۹مـرداد نیـز رگبارهـای پراکنـده باران در
برخـی نقـاط اسـتان به ویژه در شـمال ،شـمال غـرب ،جنـوب و بخشهایی از
مرکـز و بـرای روز پنجشـنبه  ۲۰مـرداد هـم رگبارهـای پراکنـده بـاران در برخـی نقـاط اسـتان بـه ویژه در شـمال،
شـمال غـرب و بخشهایـی از مرکـز پیشبینی شـده اسـت.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری فـارس با بیـان اینکه بـارش رگباری ،رعد و بـرق احتمال تگـرگ و وزش باد
بـه صـورت نقطـهای در ایـن سـامانه بیش بینی شـده ،عنـوان کرد :احتمـال وقوع سـیالب ،صاعقـه ،روانآب و
آبگرفتگـی معابـر وجود دارد.
عبداللهـی تاکیـد کـرد کـه شـهروندان از تردد و اسـکان در حاشـیه و بسـتر رودخانههـای فصلی اجتنـاب و پارک
خـودرو در کنـار درختان پرهیـز کنند.

هشدار نسبت به شگرد جدید کالهبرداری در بیمارستان ها
عصرمردم:
مدیـر حراسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز،
بـا اشـاره بـه مشـاهده مـواردی از شـگرد جدیـد کالهبـرداری در بیمارسـتان ها
هشـدار داد.دکتـر «پژمـان نعمـت الهـی» گفـت :براسـاس گزارش هـای
دریافتـی ،فـرد یـا افـرادی ضمـن تمـاس بـا همراهـان بیمـار ،خـود را پزشـک
معالـج معرفـی کـرده و از همراهان بیمـار می خواهند که بـرای معالجه ،مبلغی
را بـه حسـاب شـخصی فـرد واریـز کننـد.
او بـا بیـان اینکـه تمامی پرداخت ها در بیمارسـتان ها از طریق واحد حسـابداری
انجـام می شـود ،افـزود :بـرای پیشـگیری از وقـوع چنیـن جرایمـی الزم اسـت
کـه بیمـاران و همراهـان آنهـا از واریـز وجه به حسـاب شـخصی افراد خـودداری کنند.
مدیـر حراسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بـا اشـاره بـه شـگرد جدیـد کالهبـرداری در بیمارسـتان ها ،بـه
بیمـاران و همراهـان آنـان هشـدار داد تـا فریـب ترفندهای مختلف افـراد سـودجو را نخورند و در صـورت برخورد
بـا چنیـن تمـاس و پیشـنهادی ،موضـوع را بـه حراسـت بیمارسـتان اطلاع دهنـد.

خسارت میلیاردی سیل به  ۱۳مزرعه پرورش ماهی در فارس
ایسـنا :مدیـر شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهاد کشـاورزی فـارس گفت :در جریان سـیل اخیر بـه  ۱۳مزرعه
تکثیـر و پـرورش ماهیان سـردآبی ،خسـارتی بـه ارزش  ۲۳۷میلیـارد و  ۵۰۰میلیون ریـال وارد آمد.
علـی فالحـی گفـت :بارندگیهـا و جـاری شـدن سـیل در نقـاط مختلـف فـارس موجـب تلـف شـدن بیـش از
 ۳۰۰تـن ماهـی پـرواری و تخریـب زیـر سـاخت ها و تاسیسـات مـزارع پـرورش ماهـی ،نظیـر بندهـای انحرافی،
کانال هـای آبرسـانی ،دیوارهـای جانبـی ،پل هـا و جاده هـا شـد.
ایـن مقـام مسـئول با بیان اینکه اسـتخرهای خسـارت دیده در شهرسـتان های سـپیدان ،اقلید ،مرودشـت ،خرم
بیـد ،فراشـبند و کازرون قـرار دارد ،اضافـه کـرد :توصیـه مـا بـه بهـره بـرداران حـوزه شـیالت اسـتفاده از ظرفیت
بیمـه محصـوالت کشـاورزی بـرای مدیریت خسـارت ناشـی از مخاطـرات طبیعی خارج از کنترل انسـان اسـت.
بـه گفتـه او؛ بـا توجـه بـه تغییـرات ایجـاد شـده در قوانیـن بیمـه محصـوالت کشـاورزی ،امـکان ایجـاد پوشـش
بیمـهای بـرای ماهـی از مبـدا و مراکـز تکثیـر فراهـم شـده اسـت و اتحادیه هـای آبـزی پـروری نیـز بـه عنـوان
کارگـزار امـکان صـدور بیمـه نامـه بـرای مـزارع دارند.فالحـی یاد آور شـد :طی سـال زراعـی گذشـته  ۲۰مزرعه
پـرورش ماهـی اسـتان فـارس تحت پوشـش بیمـه قرار داشـتند و نزدیک بـه  ۳۰۰میلیـون ریال غرامت از سـوی
بیمـه گـر بـه مراکـز خسـارت دیـده پرداخت شـده اسـت.
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یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

برنامه  ۵ساله حمل و نقل شیراز تدوین میشود
نائب رئیس شــورای شــهر شــیراز ،از تدوین برنامه  ۵ســاله اهداف کمی و کیفی
شهرداری این کالنشهر در حوزه حمل و نقل خبر داد ...

از حرف حق خبرنگاران دفاع میکنم
استاندار فارس از آزادگی و دفاع از حق به عنوان ویژگی خبرنگاران یاد کرد و گفت:
از حرف حق خبرنگاران دفاع می کنم و هر زمان که در ...

تأکید مدیرمسئول «عصرمردم» به خبرنگاران این روزنامه:

اگر به این نتیجه رسیدید که مسئولی
دروغ می گوید آن را منتشر نکنید
احمد  رضا سهرابی

اگرچـه سالهاسـت ،شـوربختانه مراسـم «روز خبرنـگار»
در شـیراز بیـش از یـک سـوءتفاهم نیسـت امـا در همیـن
رهگـذر ،بـه جـرأت می توانـم اشـاره کنـم جلسـه کوچـک
ولـی در عیـن حـال ،بسـیار دوسـتانه و صادقانـه مـا [گروه
خبـر «عصرمـردم»] کـه سـاالنه بـه همـت مدیرمسـئول
محتـرم و پی گیـری مدیـر محتـرم حسـابداری در دفتـر
روزنامـه برگـزار می شـود -تـا انـدازه ای -خسـتگی یـک
سـال را از تـن می زدایـد!
کار خبرنگاری ،حکایت آب و آتش است
صاحـب امتیاز و مدیرمسـئول روزنامه «عصرمـردم» تأکید
کـه کار خبرنـگاری ،حکایت آب و آتش اسـت.
محمـد عسـلی در نشسـت سـاالنه پاسداشـت  17مـرداد،
سـالروز شـهادت مظلومانـه خبرنـگار شـهید «محمـود
صارمـی» و روز خبرنـگار کـه در دفتـر روزنامـه عصـر مردم
برگـزار گردیـد ،یـادآور شـد :خبرنـگار همچـون پرنـده
جارچـی می ماند کـه اقدامش ،هـم بازدارندگی از بالسـت
و هـم هشـداردهنده اسـت!
او بـا اشـاره بـه اینکـه پایـه خبرنـگاری ،عشـق و عالقـه
اسـت و شـغلی روزمـره نیسـت ،تصریـح کـرد :متأسـفانه
هنـوز ارزش کار خبرنـگاری و روزنامه نـگاری در جامعـه
فهـم نشـده اسـت.
ایـن روزنامه نـگار پیشکسـوت تأکیـد کـرد :روزنامه نـگاری

در شـرایط سـخت ،دارای ارزش و مرتبـه می شـود درسـت
مثـل کسـی کـه با مشـقت تحصیـل می کند و یا کسـی که
در دانشـگاه بـا محبـت و پـول خانـواده درس می خواند.
عسـلی از سـوی دیگـر بـر ایـن نکتـه هـم تأکیـد کـرد کـه
یک خبرنگار اگر اشـراف بر کار نداشـته باشـد میرزابنویس
می شـود.
اگـر فهمیدیـد کـه دروغ اسـت ،خبـر را منتشـر
نکنیـد
صاحـب امتیاز و مدیرمسـئول «عصرمردم» بـه خبرنگاران

ایـن روزنامـه تأکیـد کرد کـه اگر به ایـن نتیجه رسـیدید که
سـخن مسـئولی دروغ اسـت ،آن را منتشر نکنید.
عسـلی ،ریشـه همـه مفاسـد را در جامعه «دروغ» دانسـت
و یـادآور شـد :راسـتگویی اگرچـه هزینـه و بهـاء دارد امـا
همیشـه دارای ارزش اسـت.
شـایان ذکـر اسـت در پایـان ایـن نشسـت صمیمانـه،
مدیرمسـئول روزنامـه بـه پـاس یـک سـال تالش و بـر پایه
سـالهای گذشـته ،بـا اهـدای لـوح تقدیـر ،شـاخه گل و
هدیـه از سـردبیر و خبرنـگاران روزنامـه قدردانـی کـرد.

تذروی نائب رئیس شورای شهر :

برنامه  ۵ساله حمل و نقل شیراز تدوین میشود
ایسـنا :نائب رئیس شـورای شـهر شیراز ،از
تدویـن برنامه  ۵سـاله اهـداف کمی و کیفی
شـهرداری ایـن کالنشـهر در حـوزه حمل و
نقـل خبر داد.
محمدتقـی تـذروی عنـوان کـرد :اهـداف
کمـی و شـاخصهای برنامـه  ۵سـاله
 ۱۴۰۰-۱۴۰۴شـهرداری شـیراز مرتبـط با
حـوزه کمیسـیون حمـل و نقـل و ترافیـک
پـس از برگزاری چندین جلسـه کمیسـیون
در راسـتای همیـن موضـوع و بـا اسـتفاده
از نظـرات مشـاورین ایـن کمیسـیون و
همچنیـن بـا مشـارکت شـهروندان بـرای
اعلام نظـرات و پیشـنهادات ،برگـزاری
وبینارهـای تخصصـی با افـراد صاحب نظر
در حـوزه حمـل و نقـل ،بررسـی و رفع موارد
مـد نظـر بـرای تصویـب بـه شـورا ارسـال

شـده اسـت.
او بیـان کـرد :اهـداف برنامه  ۵سـال آینده
کمیسـیون حمـل و نقـل کـه تمـام مـوارد
در راسـتای رویکـرد  ۷۲گانـه شـورای

اسالمی شـهر شـیراز ۲۱ ،تکلیـف بودجـه،
۱۱۳پـروژه سـتاره دار و طـرح جامـع حمل
و نقـل اسـت کـه در سـرفصلهای حمـل
و نقـل عمومـی ،شـبکه معابـر ،مدیریـت
ترافیکـی و توقفگاههـا ارائـه شـده اسـت.
رئیـس کمیسـیون حمـل و نقـل و ترافیـک
شـورای شـهر شـیراز افزود :قدم برداشـتن
در راه ایـن اهـداف و گـم نکـردن مسـیر
هـدف بسـیار مهـم اسـت ،کـه طـرح جامع
حمـل و نقـل هماننـد یـک چشـم انـداز
عمـل میکنـد و مسـیری بـرای رسـیدن به
هـدف اسـت.
تـذروی خاطرنشـان کـرد :انتظـار بنـده و
تمـام مـردم شـهر شـیراز از معاونـت حمـل
و نقـل و مشـاورین ایـن اسـت کـه تمـام
مـوارد عنـوان شـده و مطـرح شـده در ایـن

کمیسـیون دسـته بنـدی شـود.
نایـب رئیـس شـورای اسالمی شـهر
شـیراز گفـت :تمـام مـوارد اهـداف دوره
ششـم شـورای اسالمی شـهر شـیراز
کـه از جملـه :توسـعه پایـدار حمـل و
نقـل ،هـوای پـاک ،دسترسـی بـه اهـداف
هوشـمند ترافیـک ،افزایـش مطلوبیـت
و تمایـل اسـتفاده از نـاوگان حمـل و نقـل
عمومـی ،چابک سـازی سیسـتم حمـل و
نقـل ،عدالـت محـوری و ارائـه خدمـات،
برنامههـای مدیریـت ترافیـک فرهنـگ
سـازی ترافیـک اسـت کـه تمـام ایـن موارد
در راسـتای رویکـرد  ۷۲گانـه شـورای
اسالمی شـهر شـیراز ۲۱ ،تکلیـف بودجـه،
۱۱۳پـروژه سـتاره دار و طـرح جامـع حمل
و نقـل اسـت.

رسیدگی به  ۹۰پرونده تخلف محصوالت لبنی در فارس
ایسـنا :مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان
فـارس از رسـیدگی بـه  ۹۰پرونـده تخلـف
مربـوط بـه محصـوالت لبنـی در این اسـتان
خبـر داد.
غالمرضـا سـاالری بـه خبرنـگاران گفـت:
غیـر از  ۴کاالی لبنـی کـه بـا مجـوز
سـتاد تنظیـم بـازار قیمـت گـذاری شـده
اسـت ،افزایـش قیمـت دیگـر محصـوالت
لبنـی غیرقانونـی بـوده و در صورتی کـه
تولیدکننـدهای اقـدام به افزایـش غیرقانونی
محصـوالت خـود کـرده باشـد بـا مجـازات
سـنگینی مواجـه خواهـد شـد.
سـاالری اضافـه کـرد :ریاسـت سـازمان
چشم شیشه ای

تعزیـرات حکومتـی دسـتور ویـژهای بـرای
بررسـی فـوری قیمـت محصـوالت لبنـی
و برخـورد بـا متخلفـان ایـن حـوزه صـادر
کردنـد کـه در ایـن راسـتا تعزیـرات حکومتی
اسـتان فـارس نیـز اقـدام بـه تشـدید
گشـت های نظارتـی و پایـش کارخانجـات و
تولیدکننـدگان محصـوالت لبنـی در سـطح
اسـتان کـرده اسـت.
او بـا بیـان اینکه محصوالت لبنـی به عنوان
بخـش مهمـی از سـبد کاالهـای اساسـی
خانـوار ،مـورد حمایـت دولـت اسـت ،افزود:
بـا توجـه بـه افزایـش اختیـارات سـازمان
تعزیـرات حکومتـی از سـوی سـران قـوا،

پروندههای متشـکله با موضوع گرانفروشـی
لبنیـات ،خـارج از نوبـت رسـیدگی و جریمـه
نقـدی معـادل  ۱۰برابـر میـزان گرانفروشـی
بـرای متخلفیـن اعمال خواهد شـد.مدیرکل
تعزیـرات حکومتـی اسـتان فـارس از
رسـیدگی بـه  ۹۰پرونـده تخلفـات مربـوط به
محصـوالت لبنی توسـط شـعب مختلف این
اداره خبـر داد و خاطرنشـان کرد :عمده این
پرونده هـا بـا موضوع گرانفروشـی تشـکیل و
متخلفیـن بالغ بـر  ۲۶۷میلیـارد ریال جریمه
نقـدی شـده اند.
محکومیت یک واحد تولید رب گوجه
وی همچنیـن گفـت :بـا گـزاش بازرسـین

مبنـی بـر تخلـف یک واحـد تولیـد رب گوجه
فرنگـی در اسـتان ،پرونـده تعزیراتـی در ایـن
رابطـه تشـکیل و بـا ارجـاع پرونـده بـه یکـی
از شـعب تعزیـرات اسـتان ،تحقیقاتی در این
خصـوص انجام شـد.
مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان فـارس
بـا اشـاره بـه احضـار مدیرعامـل ایـن واحـد
تولیـدی افزود :با بررسـی های انجام شـده،
تخلـف ایـن واحـد تولیـدی در گرانفروشـی
انـواع رب گوجـه فرنگـی محـرز و نهایتـا
حکـم بـه پرداخـت جریمـه نقـدی بـه میزان
 ۲۰میلیـارد ریـال در حـق دولـت صـادر
شد.

احترام به کهنساالن و رعایت حقوق شهروندان
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پیام استاندار فارس به
مناسبت روز خبرنگار
ایرنا:اسـتاندار فـارس بـا گرامیداشـت ایـام محـرم
و سـالروز حماسـه عاشـورا و بـا نکوداشـت یـاد و نـام
شـهید محمـود صارمی خبرنـگار شـهید ایرنـا ضمـن
تبریـک بـه مناسـبت روز خبرنـگار گفت:زیبنـده اسـت
کـه بـه پاسداشـت ایـن روز اصحـاب رسـانه چـون
گذشـته در زمینـه اطلاع رسـانی سـازنده در جهـت
ارتقـاء جامعـه نقشـی پـر رنـگ و ارزش آفریـن ایفـا
کننـد.
دکتـر محمدهـادی ایمانیه به مناسـبت فرارسـیدن روز
خبرنـگار بـا انتشـار پیامی خبر رسـانی و اطالع رسـانی
در جامعـه امـروز را از حساسـیت و اهمیـت ویـژهای
برخـوردار دانسـت و گفـت  :خبرنـگاران را بایـد عضـو
اصلـی شـبکه اطلاع رسـانی دانسـت و تقـارن ایـن
ایـام با روزهای شـهادت حضـرت اباعبدالله الحسـین
(ع) خـود گویـای اهمیـت اطلاع رسـانی در آن حادثه
عظیـم در طـول تاریـخ و نقش بـزرگ اطالع رسـانی در
تبییـن حقایق اسـت.
در ادامـه پیـام دکتـر ایمانیـه آمـده اسـت :هفدهـم
مـرداد مـاه سـال  ،۱۳۷۷محمـود صارمی خبرنـگار
خبرگـزاری جمهـوری اسلامی ،در مـزار شـریف
ِ
افغانسـتان بـه شـهادت رسـید .بـه همیـن مناسـبت،
شـورای فرهنـگ عمومـی ،هفدهم مرداد ماه هر سـال
را بـه عنـوان «روز خبرنـگار» نامگـذاری کرد.زیبنـده
اسـت کـه به پاسداشـت ایـن روز همه اصحاب رسـانه
چـون گذشـته در زمینـه اطلاع رسـانی سـازنده در
جهـت ارتقـاء جامعـه نقشـی پـر رنـگ و ارزش آفریـن
ایفـا کننـد.
شـهید محمـود صارمی خبرنـگار خبرگـزاری جمهوری
اسلامی "ایرنا" خبرنـگاری جسـور و شـجاع در عرصـه
اطلاع رسـانی بـود کـه بـا نثـار جـان خـود توانسـت
حقیقـت نـون والقلـم را عینیـت بخشـد.
 ۱۷مـرداد نامگـذاری ایـن روز بـه عنـوان روز خبرنگار،
فرصـت مناسـبی ایجـاد کـرد تـا فعـاالن ایـن عرصـه،
شـهید محمـود صارمی و دیگر شـهدای عرصه رسـانه
را الگـوی خـود قرار داده و بـه انجام وظیفـه بپردازند.
امـروز  ۲۴سـال از حادثـه تلخ و در عین حـال پر افتخار
هشـت دیپلمـات ایرانی به همـراه خبرنـگار خبرگزاری
جمهـوری اسلامی در ۱۷مـرداد سـال  ۷۷در "مـزار
شـریف" افغانسـتان میگـذرد؛ حادثـه ای کـه منجر به
رهایـی مـردم مظلـوم افغانسـتان از ظلم و بـی عدالتی
شد .
۱۷مـرداد یـادآور روزهـای تلخـی در دهـه ۷۰بـرای
مـردم افغانسـتان و اوج عـزت و اقتـدار بـرای ایـران
اسلامی بود کـه بـار دیگـر بـه جوانـان برومنـد خـود
بنـازد و بـه واسـطه ایثـار و شـجاعت و غیـرت ایرانـی
بـودن سـربلند از آزمونـی دیگـر بیـرون آیـد.
در مـرداد  ۷۷زمانـی کـه جنگهـای داخلی افغانسـتان
در ایـن سـرزمین آشـوب زده بـه اوج خود رسـیده بود
و سانسـور خبـری بـر همـه رسـانه ها حاکـم بـود و از
سـوی شـیطان بـزرگ و سـردمداران آن اجـازه داده
نمی شـد تـا جنایـات آنـروز و داعـش امـروز بـه جهـان
مخابـره شـود خبرنـگار ایرانـی محمـود صارمی بـه
تنهایـی در مقابـل آنهـا ایسـتاد و بـا بیـان رخدادهـا و
جنایتهـای وحشـیانه و ددمنشـانه در افغانسـتان از
جملـه زنـده بـه گـور کـردن زنـان و دختـران و ریختـن
خـون شـیعیان و صدهـا جنایـت دیگـر بـا اطلاع
رسـانی خود از تریبـون ایرنـا پـرده از جنایـات طالبـان
برداشـت و بـا نثـار خون خود سـرانجام بـرگ زرینی از
مقاومـت و جوانمـردی در تاریـخ رسـانه ای ایـران رقم
زد و در سـختترین لحظههـا مانـد و بـا مردانگـیاش
درس مقاومـت و بزرگمـردی را معنـا کـرد.
محمـود خبرنگار شـجاعی کـه بارها مورد سـود قصد و
اذیـت و آزار قـرار گرفتـه بـود بعد از این خبر به دسـت
افـرادی متحجـر بـه آسـمانها پـرواز کـرد و ایـن خبر
خـود باعث شـد تا دنیـا از جنایـت در افغانسـتان مطلع
شـود و ایـن چنیـن بـود کـه مظلومیـت خبرنـگاران در
حیـن انجـام کار برهمگان آشـکار شـد.
محمـود بـه همراه هشـت دیپلمات ایرانـی تنها به جرم
نشـر حقایـق در کنسـولگری ایـران در مـزار شـریف
افغانسـتان مـورد حملـه قـرار گرفتنـد و پـس از رگبـار
گلولـه در گـوری دسـته جمعـی دفـن شـدند تـا هرگـز
شناسـایی نشـوند.
بعـد از ۱۷مـرداد  ۷۷و بـی خبـری ایـران از خبرنـگار
ایرانـی و دیپلماتهـا وزارت خارجـه اقدامـات الزم را
بـرای جسـتجوی ایـن عزیـزان بـه کار گرفـت و بعد از
گذشـت بیش از ۲۰روز مشـخص شـد که ایـن جوانان
سـرافراز ایرانـی بی گناه و مظلومانه شـهید شـده اند.
عمـق فاجعـه بـه حـدی بـود کـه سـه روز عـزای
عمومـی از سـوی رهبـر فرزانه انقالب اعالم ،روسـای
جمهـور بیـش از ۱۸۰کشـور جهـان ضمـن محکومیت
ایـن اقـدام بـرای ایـران اسلامی پیام تسـلیت
فرسـتادند و تمثـال شـهید صارمی تـا مدتهـای طوالنی
بـه پـاس رشـادت ،جسـارت و سـخت کوشـی شـهید
صارمـی در مقابـل سـازمان ملـل نصـب شـد.
     عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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کشت نشایی ذرت برای نخستین بار در کازرون
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان کازرون از کشت نشایی ذرت برای نخستین بار در
این شهرستان خبر داد.حمید رشیدی ...

مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج عبداهلل اسکندری در کازرون
برگزار شد
طی مراسمی با حضور اقشار مختلف مردم نيكي مراسم گرامیداشت ...

معاون فرماندهی
انتظامی فارس:

قرارگاه مهارت آموزی
کارکنان وظیفه در فارس
راهاندازی میشود
ایسـنا :معـاون وظیفـه عمومی فرماندهـی
انتظامی فـارس از راهانـدازی قـرارگاه مهـارت آمـوزی
کارکنـان وظیفـه و پرداخـت وام اشـتغالزایی خبـر داد.
سـرهنگ محمدرضـا دهقانیـان در گفتوگـو بـا ایسـنا
بیـان کـرد :برابـر تمهیـدات سـتاد کل نیروهای مسـلح
و طبـق تفاهـم نامـهای کـه بـا وزارت کشـور مبنـی بـر
اختصـاص ردیـف بودجـه در قانـون بودجـه۱۴۰۱
کشـور بـرای پرداخـت تسـهیالت بـه کارکنـان وظیفـه
دارای مهـارت یـا تحصیلات عالـی منعقـد شـده کـه
بـر این اسـاس سـربازان منقضـی خدمت سـال ۱۳۹۷
بـه بعـد بـرای ایجـاد اشـتغال در اواخـر سـال گذشـته
بـه بانکهـای عامـل معرفـی شـده و بـه تعـدادی از
کارکنـان وظیفـه وام یکصـد میلیونـی بـا کارمـزد ۴
درصـد و بازپرداخـت  ۷سـاله اعطـا شـد.
او ادامـه داد :در سـال جدیـد نیـز ایـن مهـم در دسـتور
قرارگرفتـه و بـه محـض اختصـاص ردیـف بودجـه و
اعالم سـاز و کار پرداخت اطالع رسـانی خواهد شـد.به
گفتـه دهقانیـان؛ در راسـتای مهـارت آمـوزی کارکنـان
وظیفـه نیـز برابـر ابالغیـه سـتاد کل نیروهـای مسـلح،
امـکان صـدور سـابقه کار از طریـق یگانهـای آموزش
دهنـده برابـر ضوابـط و ارائـه آن بـه کارفرمایـان نیـز
فراهم شـده اسـت.
معـاون وظیفـه عمومی فرماندهـی انتظامی فـارس
همچنیـن تصریـح کـرد :فرماندهـی انتظامی موظـف
اسـت در خصـوص شناسـایی ،تعقیـب و دسـتگیری
مشـموالن غایـب و رسـیدگی بـه وضیعـت آنـان اقـدام
کنـد و همـه نهادهـا و دسـتگاههای اجرایـی مشـمول
مـاده ( )۵۸قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری و
شـرکتهای دولتـی و موسسـات غیـر دولتـی و
خصوصـی ،بانکهـا و نیروهـای مسـلح بایـد همکاری
الزم را در ایـن خصـوص بـه عمـل آورنـد.
او خاطرنشـان کـرد :کسـانی کـه بـه نحوی مشـمولین
غایـب را در موسسـات دولتـی و غیـر دولتـی از قبیـل
کارخانههـا ،شـرکتها ،آموزشـگاهها ،کارگاههـا،
بنگاههـا ،مغازههـا و تعمیرگاههـا ،بـه کارگیـری نماینـد
توسـط انتظامـی کل کشـور ،وزرات خانههـای تعـاون
کار و رفـاه اجتماعـی و صنعـت ،معـدن و تجـارت،
شناسـایی و بـه محاکـم قضایـی معرفـی میشـوند و
مجـازات اینگونـه افـراد بـرای بـار اول هزینـه سـاالنه
یک سـرباز و برای بار دوم و بیشـتر هزینه سـاالنه سـه
سـرباز اسـت.
دهقانیـان بـه معافیتهـای تحصیلی هم اشـاره و بیان
کـرد :فار غالتحصیالن متوسـطه دوم کـه در خردادماه
 ۱۴۰۰فـارغ التحصیـل شـدهاند بـه شـرطی کـه در
زمـان فار غالتحصیلـی سـن آنـان بیـش از  ۲۰سـال
نشـده باشـد شـرایط تحصیـل در دانشـگاهها را دارنـد.
او گفـت :فـارغ التحصیلان خـرداد یـا تیرمـاه ۱۴۰۰
دانشـگاهها نیـز در صورتـی کـه در سـالهای مجـاز و یا
سـالهای ارفاقـی فـارغ التحصیـل شـده و در سـامانه
وظیفـه عمومـی از طریـق دفاتـر پلیس ۱۰+ثبـت کرده
باشـند ،شـرایط تحصیـل در مقطـع باالتـر در مهرماه را
دارند.
چشم شیشه ای

Aug 10, 2022

سال بیست و هفتم شماره 7545

یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج عبداهلل
اسکندری در کازرون برگزار شد

عصرمردم:
طـی مراسـمی با حضـور اقشـار مختلـف مـردم نيكـي
مراسـم گرامیداشـت سـردار بـی سـر مدافـع حـرم شـهید
حاج عبدالله اسـکندری در مسـجدجامع شـهدای کازرون
برگـزار شـد.
در ایـن مراسـم پـس از قرائـت زیـارت عاشـورا و نوحـه
سـرایی حجـت االسلام محمد صباحی در مـدح و منقبت
شـهدا سـخنرانی نمـود.
محمـد صباحـی بـا اشـاره بـه شـخصیت شـهید حـاج
عبداللـه اسـکندری افـزود :سـردار شـهید حـاج عبداللـه
اسـکندری یکـی از سـتارگان درخشـان دفـاع مقـدس و
اسـتان فـارس اسـت کـه در دفـاع از حـرم باعـث افتخـار
اسـتان شـد.
صباحـی افـزود :عشـق بـه شـهادت در وجـود این سـردار
عزیـز مـوج مـی زد و روزی کـه این شـهید بزرگـوار در زمان
مدیرکلـی بنیـاد شـهید به کازرون سـفر کرده بودنـد هنگام
مواجـه شـدن بـا تمثـال شـهیدی کـه همنـام وی بـود
بـی اختیـار شـروع بـه گریـه می کنـد و وقتـی از او سـبب
گریـه اش را می پرسـند در جـواب می گویـد :اینجـا نامـم
هسـت ولـی عکسـم نیسـت ،ایـکاش عکـس مـن هـم در
کنـار ایـن شـهدا قـرار بگیرد.
امـام جمعه کازرون در رابطه با مقام شـهدا اظهار داشـت:

کشت نشایی ذرت برای نخستین بار در کازرون
مهر:مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون از کشـت نشـایی ذرت برای نخسـتین بـار در این شهرسـتان خبر
داد.حمیـد رشـیدی گفـت :در راسـتای افزایـش بهـرهوری منابـع تولیـد و کاهـش مصـرف آب ،بـرای اولیـن بـار
 ۲۵۰۰متـر مربـع از اراضـی ایـن شهرسـتان بـه کشـت نشـائی ذرت بـا ادوات مکانیـزه اختصـاص یافتـه اسـت.
وی اظهـار کـرد :بـا تهیـه  ۲۰هـزار بوتـه نشـاء ذرت رقـم  ۷۰۴و تحویـل آن بـه کشـاورز ،طـرح کشـت نشـایی
ایـن محصـول در روسـتای قلعـه سـید از توابـع بخـش مرکـزی ایـن شهرسـتان بـه صـورت آزمایشـی انجـام
شد.
وی بـا اشـاره به اینکه توسـعه کشـتهای نشـایی یکـی از سیاسـتهای جهاد کشـاورزی در مدیریـت مصرف آب
و رونـق تولیـد در بخـش کشـاورزی اسـت ،تاکید کـرد :کاهش میـزان آب مصرفـی ،تراکم مناسـب بوته ،کاهش
مصـرف بـذر ،یکنواختـی کشـت ،کوتـاه شـدن طـول دوره رشـد محصـول ،افزایـش عملکـرد از از جملـه مزایـای
کشـت نشـایی ذرت است.
رشـیدی افـزود :در روش کشـت نشـایی ،ابتـدا بـذر در گلخانـه کشـت و سـپس در مرحلـه  ۳تـا  ۴برگـی توسـط
دسـتگاه نشـاء کار بـا فاصلـه ردیـف کاشـت  ۷۵سـانتیمتر و فاصله بوتـه روی ردیف  ۱۳تـا  ۱۶سـانتیمتر به زمین
اصلـی منتقـل میشـود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کازرون بیـان کـرد :به منظور دسـتیابی بـه اهـداف ترویجی و آموزشـی و تغییر
در نحـوه کاشـت از بـذرکاری بـه نشـاکاری و افزایـش بهـرهوری آب کشـاورزی ،ایـن مزرعـه بـه عنـوان سـایت
الگویـی ایجـاد و مراحـل کاشـت تا برداشـت بـر اسـاس برنامهریزی انجام شـده مورد بازدید سـایر کشـاورزان قرار
گرفتـه و خواهـد گرفت.

هاشمی اصل معاون علوم پزشکی شیراز اعالم کرد :

مقـام شـهادت آنقـدر بلندمرتبه اسـتکه شـهید دارای مقام
شـفاعت می شـود و قـدرت و عزتـش افـزون بـر ایـن عالم
می گـردد.
وی بـا اشـاره بـه ثمـرات مجاهـدت و خـون شـهدا بیـان
داشـت :امـروز بـه برکـت مجاهـدت رزمنـدگان اسلام
و شـهدا ،اضمحلال ظالمـان و مسـتکبران جهـان
فرارسـیده اسـت و خودشـان نیـز بـه ایـن مسـئله اذعـان و
اعتـراف دارنـد.

ایـن اسـتاد حوزه و دانشـگاه ضمن اشـاره به ایجـاد تمدین
نویـن اسلامی اظهار داشـت :امـروز در حـال پایـه گذاری
یـک تمـدن بـزرگ بـر مبنـای اسلام و مکتـب عاشـورا
هسـتیم و بـر اسـاس سـنت های الهـی ایـن مکتـب نویـن
سـبب خواهـد شـد دین خـدا بـر حاکمیـت اسـتکبار غالب
و پیـروز شـود و ایـران در مرکزیـت این تحـوالت  ،معادالت
جهـان را برهـم خواهـد زد و انشـالله نصـرت الهـی شـامل
حـال حـزب الله اسـت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس :

برقراری و پایداری شبکه توزیع برق استان با وجود خسارت سنگین
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق
اسـتان فـارس ،گفـت :طوفـان و
بارندگی هـای سـامانه بارشـی معـروف بـه
مونسـون ،تاکنـون بالـغ بـر  30میلیـارد
تومـان بـه شـبکه توزیـع بـرق اسـتان
خسـارت وارد کـرده اسـت.
حمیدرضـا کریمی فـرد ،بـا اعلام ایـن
خبراظهـار داشـت :آسـیب دیدگـی 30
کیلومتـر شـبکه فشارمتوسـط و 16
کیلومتـر شـبکه فشـارضعیف ،شکسـتگی
و تخریـب 75عـدد پایه و آسـیب پذیرشـدن
حـدود 1400پایـه فشـار متوسـط و ضعیف
بـه دلیـل شسـته شـدن اطـراف پایه هـا در
اثر شـدت سـیالب ،وارد آمدن خسـارت به
10دسـتگاه تابلوترانـس ،صدمه بـه 2600
مترکابـل خودنگهـدار و معیـوب شـدن 50
دسـتگاه ترانسـفورماتور از جملـه خسـارات
وارد شـده بـه شـبکه توزیـع نیـروی بـرق
اسـتان فـارس در جریـان ایـن طوفـان
اسـت.
وی تاکیـد کـرد :بـا وجـود وارد آمـدن
خسـارتهای سـنگین بـه تاسیسـات
و تجهیـزات بـرق در جریـان طوفـان

بالندگی جامعه محصول قلم های پاک و صادقانه خبرنگاران است
امام جمعه الرستان ،نماینده مردم شهرستانهای الرستان ،خنج ،گراش ،اوز و جویم
در مجلس شورای اسالمی و معاون استاندار و ...
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و بارندگی هـای ایـن سـامانه بارشـی،
تلاش شـبانه روزی نیروهـای عملیاتـی
باعـث گردیـد درکوتـاه تریـن زمـان ممکـن
بـا اصلاح شـبکه یـا مانورخطـوط توزیـع
آسـیب دیـده بـا خطوط دیگـر ،شـبکه برق
احیـا و مشـترکان بـرق دار شـوند.
کریمی فـرد ،ضمـن تشـکر و قدردانـی
از زحمـات تمامی پرسـنل ،پیمانـکاران
وسـیمبانان صنعـت بـرق درخصـوص
پایـداری شـبکه در شـرایط سـخت ناشـی
از وقـوع بحـران اخیـردر اسـتان فـارس،
افـزود :همـواره همـکاران وگروههـای
عملیاتـی بـه صـورت شـبانه روزی در حـال
رصـد و پایش شـبکه هسـتند تـا در صورت
بروز خسـارت و آسـیب احتمالـی به خطوط
توزیـع بـرق ،مـوارد را بررسـی ودر سـریع
تریـن زمـان ممکـن اقـدام بـه اصلاح و
تامیـن بـرق مشـترکان نماینـد.
معـاون بهـره بـرداری ودیسـپاچینگ
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس
نیـز در ادامـه بـه اقدامـات اجرایـی شـرکت
توزیـع نیـروی بـرق اسـتان فـارس در
مواجهـه بـا سـامانه بارشـی اخیـر ،پرداخت

و گفـت :مطابـق هشـدارهای سـازمان
هواشناسـی از روزهـای قبـل از شـروع
طوفـان مونسـون ،کلیـه عوامـل اجرایـی و
عملیاتـی ایـن شـرکت در حالـت آمادهباش
کامـل قـرار گرفتنـد و اقدامـات در سـه
بخـش قبـل ،حیـن و بعـد از وقـوع بحران،
برنامهریـزی و اجرایـی شـد.
وی گفـت :قبـل از وقـوع ایـن پدیـده،
اقدامـات پیشـگیرانه موثـری از جملـه:
جلسـات هماهنگی سـتاد مدیریـت بحران
و پدافنـد غیرعامـل درسـطح شـرکت
تشـکیل و همـه سـناریوهای مرتبـط بـا
مخاطـرات ناشـی از بارندگـی و سـیالب
احتمالـی بررسـی و اقداماتـی برنامـه ریزی
و مصـوب شـد .حمیدرضـا جالیرادامـه
داد :مقـاوم سـازی پایههـای واقـع در
مسـیل احتمالی سـیالب ها  ،ایمن سـازی
پسـتهای توزیـع زمینی ،بازدید از شـبکه،
هـرس درختـان درگیرشـبکه  ،بررسـی
سـناریوهای مانور فیدرهای فشـار متوسط
و …نیـز صـورت گرفـت.
ایـن مقـام مسـئول یادآورشـد :در زمـان
وقـوع بارندگـی و طوفـان گروه هـای

عملیـات و اتفاقـات در محلهـای تعییـن
شـده در مرکـز و نواحـی مدیریت های تابعه
ایـن شـرکت ،مسـتقر و بـا اقدام سـریع و به
موقـع نیروهـا ،مشـکالت در کوتاهتریـن
زمـان ممکـن رفـع و زمینـه تامیـن بـرق
مطمئـن و پایـدار فراهـم شـد .
وی تصریـح کـرد :در هـر شـیفت کاری
 176گـروه شـامل (گـروه اتفاقـات ،گـروه
کمکـی بحـران ،جرثقیـل و باالبـر و گـروه
خط گرم) مشـغول بوده و در هر شـبانه روز
 528گـروه نسـبت به رفع سـریع خاموشـی
و بحـران اقـدام کردنـد.
وی خاموشـی های ناشـی از شـرایط
نامسـاعد جـوی را  178مـورد عنـوان کـرد
و بیـان داشـت :بـا وجـود شـرایط بـد آب
و هوایـی (بارندگـی شـدید ،بـاد و طوفـان
 ،رعـد و بـرق  ،جـاری شـدن سـیالب ها
و ،)...امـا خوشـبختانه با تلاش جهادی و
شـبانه روزی همـه کارکنـان خـدوم صنعت
بـرق و تیمهـای عملیاتـی و امـدادی
شـرکت مشـکالت مناطـق آسـیب دیـده
در همـان سـاعات اولیـه رفع و شـبکه برق
ایـن مناطـق پایـدار شـد.

حضور گردشگران خارجی در آیینهای محرم یزد

بیش از  ۶۰درصد بدهی شرکتهای دارویی فارس پرداخت می شود
مهر:معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،گفـت :بیـش از  ۶۰درصـد بدهـی
شـرکتهای دارویـی فـارس تـا پایـان هفتـه پرداخـت میشـود.
ابوالفضل هاشـمی اصل گفـت :پیـرو پیگیریهـای وزیـر بهداشـت و معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع وزارت
بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی ،همچنیـن حمایتهـای ویـژه دولـت و مجلـس شـورای اسلامی در تأمین
اعتبـار و تخصیـص برخـی ردیفهـای اعتبـاری در حـوزه سلامت ،بیـش از  ۶۰درصـد از بدهـی حـوزه دارو،
تجهیـزات و لـوازم مصرفـی پزشـکی بـه ارزش چهـار هزار و چهـل میلیارد ریال بـا تخصیص دریافتی از سـازمان
برنامـه و بودجـه کشـور تـا پایـان هفتـه تسـویه میشـود.
او اظهـار کـرد :بـا تأمیـن اعتبـار انجـام شـده ،مطالبـات شـرکتهای دارویـی و تولیدکننـدگان تجهیـزات و لوازم
مصرفـی پزشـکی در سـقف عنـوان شـده ،پرداخت میشـود.

در پیام مشترک امام جمعه  ،نماینده مردم و فرماندار ویژه الرستان:

بالندگی جامعه محصول قلم های پاک و صادقانه خبرنگاران است
ایرنـا :امـام جمعـه الرسـتان ،نماینـده مـردم شهرسـتانهای الرسـتان ،خنـج ،گـراش ،اوز و جویـم در مجلـس
شـورای اسلامی و معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه الرسـتان در پیامـی مشـترک ،فـرا رسـیدن روز خبرنـگار و
سـالروز شـهادت شـهید محمـود صارمـی را گرامـی داشـتند.
در بخشـی از پیـام مشـترک سـید مختـار موسـوی امـام جمعـه الرسـتان ،حسـین حسـین زاده نماینـده مـردم
شهرسـتان هـای الرسـتان ،خنـج ،گـراش ،اوز و جویـم و داریـوش دهقـان فرمانـدار ویژه الرسـتان آمده اسـت:
روز خبرنـگار یـادآور زحمـات و تلاش های انسـان های شـریفی اسـت که در کسـوت خبرنگاری ،رسـالت خطیر
اطلاع رسـانی و آگاهـی بخشـی را بـر عهـده داشـته و به مـدد قلم های پـاک و صـادق و توانای خـود ،موجبات
روشـنگری و تعالـی ،پیشـرفت و بالندگـی جامعـه را فراهـم مـی آورند.
در ایـن پیـام تصریـح شـده سـت :روز خبرنـگار ،روز پاسداشـت کسـانی اسـت که بـه عنـوان وجدان بیدار ،چشـم
بینـا و زبـان حقیقـت گـوی جامعـه ،سـختی هـا و مشـقات ایـن حرفـه مقـدس را بـه جـان خریـده و بـا تلاش و
کوشـش خـود ،اصلاح گـر امـور و روشـنی بخـش مسـیر آینـده می شـوند.
آنهـا در پیـام خـود آورده انـد :قشـر فرهیختـه ای کـه بـه پـاس حرمـت و ارزش و اهمیـت واالی کار خبـر و پیـام
رسـانی ،همـواره از شـأن و منزلـت رفیعـی در نزد افـکار عمومی برخـوردار بوده و شایسـته ارزشـمندترین تکریم و
قدرشناسـی مـی باشـند.در ایـن پیـام تاکید شـده اسـت :بدون شـک رشـد ،پیشـرفت ،بالندگـی و توسـعه جوامع
مرهـون مطالبـه گـری خردمندانـه ،اخلاق مدارانـه و آگاهانـه تالشـگرانی اسـت کـه بـا صداقـت ،امانتـداری،
وظیفـه شناسـی دل در گـروه منافـع ملـی دارنـد و در عرصـه اطلاع رسـانی و آگاهـی بخشـی جامعـه صادقانه و
دلسـوزانه و بـا مسـوولیت پذیـری اجتماعـی ،انتقـال سـریع و صحیـح از حقایـق و وقایـع را نیز عهده دار هسـتند.
در پیـام مشـترک امـام جمعـه الر ،نماینـده مـردم و فرمانـدار ویـژه الرسـتان تصریـح شـده اسـت :خبرنـگاران
طالیـه داران توسـعه و پیشـرفت  ،قاصـدان امیـن ،راویان صدیـق  ،دیده بانـان جامعه  ،پرچمـداران وادی آگاهی
و معرفـت بـوده کـه بـا شـجاعت و رعایـت اخلاق حرفـه ای در تنویـر افـکار عمومـی ،صیانـت از حقـوق مـردم،
شـفافیت و نقـد منصفانـه تلاش مـی کنند.

عکس :ایسنا

سالمت
چهارشنبه  19مرداد 1401

پروتئین خون احتمال ابتال به دیابت و سرطان را
پیش بینی می کند

مهر :یک مطالعه جدید نشــان می دهد که افزایش سطح یک پروتئین خاص در خون با
افزایش خطر ابتال به دیابت و مرگ بر اثر سرطان مرتبط است.
محققان پی بردند که ســطح باالی پروستاســین که عمدت ًا در ســلولهای اپیتلیال که
سطوح و اندامهای بدن را میپوشانند یافت میشود ،هم با دیابت و هم سرطان مرتبط است.
برای این مطالعه ،محققان نمونه خون گرفته شــده از حدود  ۴۷۰۰بزرگســال سوئدی
میانســال را به عنوان بخشــی از یک مطالعه بزرگ که از سال  ۱۹۹۳در حال انجام است،
تجزیه و تحلیل کردند.
محققان گفتند پروستاســین به تنظیم تعدیل ســدیم ،حجم خون و فشــار خون کمک
میکند .این پروتئین همچنین با متابولیسم گلوکز خون مرتبط است.
محققان طی یک پیگیری متوسط  ۲۲ساله دریافتند ،شرکتکنندگانی که باالترین سطح
پروستاسین را داشتند ۷۶ ،درصد بیشتر از افرادی که پایینترین سطح را داشتند ،در معرض
ابتالء به دیابت بودند.
عالوه بر این ،افرادی که دارای باالترین ســطح پروستاســین در خون بودند ۴۳ ،درصد
بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان نسبت به افرادی که کمترین سطح را داشتند،
بودند.
نتایج نشــان داد به ازای دو برابر شدن غلظت پروستاسین در خون ،خطر مرگ ناشی از
سرطان در میان افرادی که سطح قند خون باالیی داشتند ۱۳۹ ،درصد افزایش مییابد.
برای افرادی که گلوکز خون باالیی ندارند ،هر دو برابر شــدن غلظت پروستاسین خطر
مرگ ناشی از سرطان را تا  ۲۴درصد افزایش میدهد.
دکتر «ژو بائو» ،سرپرســت تیم تحقیق از بیمارستان وابسته دانشگاه نانجینگ در چین،
گفت« :پروســتازین یک نشانگر خطر بالقوه جدید برای ابتالء به دیابت و مرگ و میر ناشی
از سرطان ،به ویژه در افرادی که سطح گلوکز خون باالیی دارند ،است».
به گفته محققان ،افزایش ســطح پروستاسین ممکن است پاسخ بدن به قند خون بسیار
بــاال را جبران کند ،اما به نظر میرســد برای متوقف کردن یا معکوس کردن بدتر شــدن
کنترل گلوکز کافی نیست.
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قدرت باالی بینی کودکان در مقابله با ویروس کرونا
باشــگاه خبرنگاران :دانشمندان اســترالیایی در
آخرین یافتههای خود نشان دادهاند که بینی کودکان
نســبت به بینی بزرگســاالن ،پاســخ پیشالتهابی
بیشتری نسبت به کروناویروس سندرم حاد تنفسی۲
( )۲-SARS-CoVدارد ،امــا به نظر میرســد
هنگامی که صحبت از ســویه اُمیکرون میشــود،
این روند متفاوت اســت .در این پژوهش ،دانشمندان
نمونههایی از ســلولهای پوششی بینی  ۲۳کودک
ســالم و  ۱۵بزرگســال ســالم را جمعآوری کردند.
ایــن نمونهها در معرض کروناویروس ســندرم حاد
تنفســی  ۲قرار داده شدند؛ پژوهشگران دریافتند که
این ویروس با کارایی کمتری در ســلولهای بینی
کودکان تکثیر میشود و این امر ،پاسخ ضد ویروسی
را افزایش میدهد.
دکتر کریستی شــورت از دانشکده شیمی و علوم
زیستی مولکولی دانشگاه کوئینزلند گفت :تئوریهای
متعددی وجود دارد که چرا ایــن اتفاق رخ میدهد.
این موضــوع میتواند نوعی ســازگاری با افزایش
تهدیدهــای مهاجمین خارجی ماننــد ویروسها یا
باکتریهایی کــه در دوران کودکی مشاهدهشــده،
باشــد؛ همچنین ممکن است افزایش قرار گرفتن در
معرض این تهدیدها در دوران کودکی ،پوشش بینی
کــودکان را به گونهای تغییر داده باشــد که این امر
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به ایجاد پاســخ پیشالتهابی قوی منجر
میشــود یا از ســوی دیگر ،تفاوتهای
متابولیکــی بین کودکان و بزرگســاالن
میتواند نحــوه بیان ژنهای مبارزهکننده
با ویروس را تغییر دهد.
دانشــمندان دریافتنــد که نــوع دلتا
کوویــد ۱۹-بــه طور قابــل مالحظهای
در ســلولهای بینی کودکان نســبت به
بزرگســاالن ،کمتر تکثیر میشود؛ اما در
مورد ســویه اُمیکرون ،ایــن روند کامال
متفاوت است.
دکتر شــورت گفــت :در مجموع ،این
نشــان میدهد که پوشش بینی کودکان
از عفونــت و تکثیر زیــاد کروناویروس
سندرم حاد تنفســی  ۲جلوگیری میکند،
اما ممکن اســت با تکامــل ویروس ،این
وضعیت در حال تغییر باشد.
مطالعات بالینــی آینده برای تایید این
یافتههای اولیه در جمعیت بزرگتر و تعیین
نقش عوامــل دیگر ماننــد آنتی بادیها
در محافظت از کــودکان در برابر عفونت
کروناویروس ســندرم حاد تنفسی  ۲مورد
نیاز است.

فواید و مضرات روغن سویا برای بدن

ایســنا :یــک فوق تخصــص غــدد درون ریز و
متابولیســم کودکان با اشــاره به تاثیرات منفی بلوغ
زودرس بــر کوتاهی قد افراد ،گفت :هر ســال بلوغ
زودرس شــش تــا هفت ســانتیمتر قد افــراد را در
بزرگسالی کوتاه می کند.
دکتر محمود قاسمی با بیان اینکه عوامل مختلفی
در قد افراد موثر هســتند ،گفت :یکی از عوامل مهم
در این زمینه شــرایط داخل رحمی است ،بطور مثال
وجود فیبروم (توده داخل رحمی) موجب می شود که
قد و وزن جنین کم شــده و حتی برخی اندام های او
تشکیل نشــود .وی با بیان اینکه عامل مهم و موثر
دیگر دیر این زمینــه ژنتیک افراد و اندازه قد والدین
آنها اســت ،افزود :به طور کلی قد افراد برآیندی از قد
والدین آنهاست و فرمول آن هم اینگونه محاسبه می
شــود که قد پدر و مادر را با هم جمع کرده و تقسیم
بر دو می کنند ،نتیجه حاصل برای فرزندان پســر به
اضافه  6.5ســانتی متر و برای فرزندان دختر منهای
 6.5سانتی متر در نظر گرفته می شود.
این عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی
کرمانشــاه تصریح کرد :بطور مثــال اگر پدری یک
متر و  80ســانتیمتر قد داشــته باشد و مادر هم یک
متر و  60ســانتیمتر باشــد ،میانگین این دو می شود
یک متر و  70ســانتی متر ،بنابراین فرزند پســر این
خانــواده حدود یک متر و  76ســانتی متر قد خواهد

ایســنا :هرچنــد برنامهریزی برای ســفر در ایام
تعطیالت تابستانی در شــرایطی که هنوز بسیاری از
کشورها و شــهرها با ادامه همهگیری کرونا و ظهور
ســویههای جدید و مســریتر آن مواجه هســتند،
میتواند بــا نگرانیهایــی همراه باشــد اما رعایت
توصیهها و پروتکلهای بهداشــتی به ویژه تزریق به
موقع دزهای یادآور واکسن ،تاحد زیادی برای تضمین
ســامت خــود و عزیزانمان ضــروری و اولویتدار
است.
در فصل تابســتان اگر قصد رفتن به سفر را داشته
یا ســفر ضروری در پیش دارید ،با رعایت یکســری
نکات و اصول بهداشتی و انتخاب روشهای کمخطر،
ســفری امن و بیدغدغه را برای خود و همراهانتان
برنامهریزی کنید.
کارشناســان اروپایی در اینباره میگویند :با لغو
محدودیتهای تردد که طی حدود دو سال همهگیری
کرونا در اکثر کشــورها مقرر شده بود و با از سرگیری
سفرها ،بسیاری از مسافران احتمال گذراندن تعطیالت
در شهر یا کشور دیگری را مد نظر قرار میدهند.
چــه قصد عبور از مرزها را داشــته باشــید و چه
بخواهیــد تعطیالتتان را در کشــور خــود بگذرانید،
همچنــان ضرورت دارد که مجموعــهای از اقدامات
و احتیاط ها را در قالب پروتکلهای بهداشــتی برای
حفظ ایمنی و سالمت خود و عزیزانتان انجام دهید و
برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است:
 اســتفاده از ماســک صورت در اماکن و وسایلنقلیهای که افراد زیادی حضور دارند همچنان توصیه
میشود ،بنابراین مرتکب این اشتباه نشوید که کرونا
تمام شده است.
 مواد ضدعفونی کننده دســت نیز همچنان یکیاز وســائل الزم به ویژه در شرایطی است که به آب

مهر :در حالی که یک رژیم غذایی گیاهی ممکن
اســت با تراکم مواد معدنی استخوان کمتر و افزایش
خطر شکستگی همراه باشد ،ممکن است راهی برای
مقابله با آن وجود داشته باشد.
تحقیقات جدید محققان اتریشــی نشان میدهد
افراد گیاهخواری که وزنه میزنند یا تمرینات قدرتی
انجام میدهند ،اســتخوانهای قویتری نســبت به
گیاهخوارانی دارند که فقط ورزشهای دیگری مانند
دوچرخهسواری یا شنا انجام میدهند.
دکتر «کریستین موشیتز» ،سرپرست تیم تحقیق
از دانشــگاه پزشــکی وین ،گفت« :گیاهخواری یک

هر سال «بلوغ زودرس»
 6سانت قد را کوتاه میکند!

کشــید و فرزند دختر آنها نیز یک متر و  63ســانتی
متر خواهد شد.

قاســمی گفت :البته این فرمول کلی و تحت تاثیر
عواملی از جمله بیماری های زمینه ای مانند دیابت،

راهکارهای پیشگیری از ابتال به کرونا
در سفرهای تابستانی

و صابــون دسترســی ندارید .هرچند شســتن کامل
دســتها با آب و صابون موثرتریــن راه از بین بردن
انواع میکروبهاســت اما در سفر همواره دسترسی به
آب و صابون ممکن نیســت .اینکه چنــد بار در روز
دستهایتان را ضدعفونی میکنید به خودتان مربوط
اســت اما میکروبزدایی از دســتها پس از استفاده
از دستشــویی و پیش از خوردن یــا آماده کردن غذا،
ضروریترین بخش آن است .همچنین مطمئن شوید

که ماده ضدعفونیکننده مورد استفاده شما دستکم
 ۶۰درصد الکل داشــته باشد که کمترین میزان الکل
برای خنثی کردن ویروس است.
 نظافت یک اصل اساســی اســت که در دورانهمهگیریها ،اهمیت آن بیشــتر هم میشود .در این
شرایط همچنین میتوانید از دستمالهای ضدباکتری
یکبــار مصرف برای میکروبزدایی از ســطوح آلوده
استفاده کنید .این دســتمالها در مناطق شلوغ و پر

وزنه زدن ،از استخوان های افراد گیاهخوار
محافظت می کند

روند جهانی اســت و تعداد آنها در سراســر جهان به
شــدت در حال افزایش اســت .مطالعه ما نشان داد
که تمرینات مقاومتی ،ســاختار استخوانی را در افراد
گیاهخوار تعدیل میکند».
به طور کلی ،افرادی که از رژیمهای گیاهی پیروی
میکنند ،فقط از غذاهای گیاهی استفاده میکنند و از

مصرف گوشت ،لبنیات و تخم مرغ اجتناب مینمایند.
برای بررســی ایــن موضوع ،محققــان دادههای
 ۴۳مــرد و زن را که حداقل  ۵ســال از رژیم غذایی
گیاهــی پیــروی میکردند ،بــا دادههــای  ۴۵فرد
همهچیزخوار ،افرادی که حداقل پنج ســال گوشــت
و غذاهای گیاهی مصرف میکردند ،مقایسه کردند.

کــم کاری تیروئیــد و نیز تحت تاثیــر تغذیه و بلوغ
زودرس تغییر خواهد کرد.
این فوق تخصص غدد کــودکان افزود :در میان
ایــن عوامل تغذیه از نقش مهمی برخوردار اســت و
توصیه می شــود برای افزایش قــد کودکان حتما از
لبنیات و ســبزیجات و انواع میوه به میزان کافی در
برنامه غذایی کودکان استفاده شود.
قاسمی گفت :از جمله عوامل مهم دیگر در زمینه
قد کشــیدن کودکان ،بلوغ زودرس است که تاثیرات
به شدت منفی روی قد دارد.
وی افزود :هر ســال بلوغ زودرس حدود شش تا
هفت ســانتیمتر قد کودکان را در بزرگســالی کوتاه
می کند و برای همین به شــدت والدین باید مراقب
ایــن موضوع بوده و کودکان را از هرآنچه که موجب
بلوغ زودرس آنها می شود دور نگه دارند و با مشاهده
عالئم بلوغ زودرس در آنها به پزشک مراجعه کنند.
قاسمی گفت :در حال حاضر داروهایی وجود دارد
که بلوغ زودرس را به تاخیر انداخته و از تاثیرات منفی
آن بر روی قد جلوگیری می کند.
وی افزود :کمبود هورمون رشــد هم عامل مهم
دیگری در کوتاه قد شــدن افراد اســت و در برخی
کودکان بصورت ارثی ترشــح این هورمون کم است
کــه در این موارد هورمون رشــد بــرای آنها تجویز
می شود.

رفتوآمــد برای تمیز کردن دســتگیرههای در ،کلید
برق ،دستشــویی و توالت ،شیر آب ،دستههای وسائل
برقی مثل یخچال و کتری و سطوح حمام و آشپزخانه
مناسب هســتند .اما همچنان اســتفاده از آنها برای
شرایط خیلی ضروری توصیه میشود چرا که اینگونه
دســتمالهای ضدعفونیکننده همواره به لحاظ تولید
زباله بیشتر ،یکی از معضالت محیط زیستی هستند و
بنابراین خاطرتان باشد هنگامی که در سفر و شرایط
اضطراری نیســتید استفاده از آب و صابون و الکل به
مراتب گزینههای بهتری است.
 برای اطمینان از قطع زنجیــره انتقال ویروسهنوز در برخی از فروشــگاهها و رستورانها در برخی
کشورها ،اســتفاده از کارت بانکی به پرداخت نقدی
ارجحیت دارد .به این ترتیب توصیه میشــود که تنها
به پول نقد متکی نباشــید و یک کارت اعتباری نیز با
خودتان داشته باشید.
 هرچند حمل یک جعبه کمکهای اولیه حاویچسب زخم ،کیســههای پودر مواد معدنی در صورت
ابتال به کمآبی ،کرمهای ضد عفونت و قرص مسکن
همواره در سفر و دور شــدن از خانه ،کار عاقالنهای
اســت اما اکنون افزودن یک درجه تبســنج به آن
ایده خوبی است .اگر نگران ابتال به عوارض ویروس
هستید ،درجه تبسنج بهترین شاخص برای تعیین آن
است که آیا باید به مرکز درمانی رجوع کنید یا خود را
در قرنطینه قرار دهید.
 چــه با هواپیما ســفر کنید و چه بــا اتومبیل یااتوبوس به یاد داشته باشید که خدمات و محل فروش
غذای سالم و عاری از آلودگیهای احتمالی در بسیاری
از آنها محدود اســت .لذا برای خودتان خوراکیهای
تمیــز و مطمئن تدارک ببینید و بــه خصوص اگر با
کودکان سفر میکنید ،این کار ضروری است.

تیم تحقیقاتی دریافت شرکتکنندگان گیاهخواری
کــه از دســتگاههای وزنهبرداری ،وزنههــای آزاد یا
تمرینــات مقاومتی حداقل یک بار در هفته اســتفاده
میکردند ،نسبت به گیاهخوارانی که تمرین مقاومتی
انجام نمیدادند ،استخوانهای قویتری داشتند .افراد
گیاهخوار و همه چیزخوارانــی که تمرینات مقاومتی
انجام میدادند ساختار استخوانی مشابهی داشتند.
موشــیتز در ادامه افزود« :افرادی که به ســبک
زندگــی گیاهخواری پایبند هســتند بایــد تمرینات
مقاومتــی را به طور منظم انجام دهند تا اســتحکام
استخوانها حفظ شود».

طراح :میترا چراغ پور

بیتوته :روغن ســویا روغنی گیاهی اســت که از دانه های سویا گرفته می شود و کاربرد
خوراکی دارد .رنگ روغن شــفاف متمایل به نارنجی و قهوه ای اســت .روغن سویا دارای
اسیدهای چرب غیراشباع و آنتی اکسیدان های طبیعی از جمله توکوفرول است که می تواند
برای ســامتی مفید باشد .نقطه دود روغن ســویا به صورت مایع  460درجه فارنهایت یا
 238درجه سلسیوس است که این روغن را برای سرخ کردنی و پخت و پز مناسب می کند.
تحمل حرارت روغن ســویا از روغن کانوال ،روغن ذرت و روغن آفتابگردان باالتر اســت.
روغن ســویا طعمی خنثی داشته و بدون بو اســت بنابراین می توان در هر دستور غذایی از
آن استفاده کرد.
از آنجا که نقطه دود روغن باال است ،میزان جذب آن هنگام سرخ کردن نسبت به اغلب
روغن های گیاهی کمتر است.
ارزش غذایی روغن سویا
هر  100گرم روغن سویا حاوی  16گرم چربی اشباع  23 ،گرم چربی تک اشباع نشده و
 58گرم چربی چند اشباع نشده  0.6 ،گرم امگا  3و  4.47گرم امگا  6است.
بــا توجه به روش های مختلف تصفیه روغن ممکن ترکیب اســیدهای چرب موجود در
آن متفاوت باشد.
اسیدهای چرب موجود در روغن سویا عبارتند از:
 51درصد اسید لینولئیک
 23درصد اسید اولئیک
 10 – 7درصد آلفا لینولنیک اسید
 10درصد اسید پالمیتیک ( اشباع )
 4درصد اسید استئاریک ( اشباع )
ویتامین های روغن سویا
یک قاشق غذاخوری روغن سویا حاوی:
 25میکروگرم ویتامین  Kاست که  20درصد نیاز روزانه بدن را رفع می کند .ویتامین K
نقشی بسیار مهم در انعقاد خون و تقویت استخوان ها دارد.
حاوی مقادیر مناسب ویتامین  ،Aویتامین  Eو ویتامین  Cاست که در سیستم متابولیک
و تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از پیری زودرس نقش موثری دارند.
مصارف روغن سویا در آشپزی و صنایع غذایی
استفاده در پخت و پز
روغن سرخ کردنی
برای تهیه ساالد
برای تهیه مارگارین در کاالهای پخته برای مطبوع ماندن غذا
عامل امولسیون کننده
تولید بیسکویت های ترد ،ویفر ،کراکر ،نان و غیره
تولید سس مایونز ،سس کباب و غیره
خواص روغن سویا
از آنجا که روغن ســویا نقطه دود باالیی دارد میتواند کاربرد گســترده ای در آشپزی و
صنایع داشــته باشد .نقطه دود به دمای خاصی گفته می شود که اسیدهای چرب موجود در
روغن شروع به تجزیه و اکسید شدن می کنند و ترکیباتی مضر را بوجود می آورند.
تقویت سیتم ایمنی بدن با روغن سویا
هر  100گرم روغن ســویا تصفیه نشــده میتواند حاوی  16.6گر پروتئین باشد که برای
تقویت سیســتم ایمنی بدن مفید اســت و میتواند سطح پروتئین بدن را حفظ کند .پروتئین
برای بازسازی سلولها ضروری است و زمانی که بدن آسیب دیده باشد  ،وجود پروتئین کافی
به ترمیم سریعتر سلول ها کمک بسیار زیادی می کند.
روغن سویا منبع امگا  3و امگا 6
اسید چرب امگا  3نقش بسیار مهمی در سالمت قلب و عروق و سیستم ایمنی بدن دارد
و می تواند به کاهش التهاب مزمن در بدن کمک کند .روغن سویا مقادیر زیادی امگا  6هم
دارد .ترکیب مناسب امگا  3و امگا  6برای سالمت بدن ضروری است.
پیشگیری از پوکی استخوان با روغن سویا
روغن ســویا حاوی فیتواستروژن است که خواصی مشــابه با هورمون استروژن در بدن
اســت .یکی از کاربردهای مهم این هورمون در بدن زنان حفظ سالمت و تراکم استخوانی
است .از آنجا که بعد از یائسگی سطح هورمون استروژن در بدن زنان به شدت کاهش پیدا
می کند ،احتمال بروز پوکی اســتخوان در آن ها باال می رود .جایگزین کردن روغن سویا
به جای ســایر روغن های خوراکی در دوران یائسگی به باال رفتن سطح استروژن در بدن
کمک کرده و مانع از پوکی استخوان می شود.
روغن سویا و سالمت پوست و مو
از روغن ســویا در محصوالت مراقبت از پوست اســتفاده می شود .روغن سویا به حفظ
رطوبت پوست و کاهش التهاب ناشی از نور خورشید در پوست کمک می کند .مقدار باالی
ویتامین  Eدر این روغن به بهبود ســامت و ترمیم پوســت کمک می کند .از سویی دیگر
این روغن به بهبود ســامت فولیکول های مو و حفظ رطوبت موها کمک میکند و مانع از
بروز موخوره و شکستگی مو شده و به حفظ حالت پذیری موها کمک میکند.
تقویت بافت های بدن
روغن سویا حاوی ماده ای به نام لیستین است .لیستین به سلولهای بدن کمک می کند
تــا بهتر بتوانند ویتامین های محلول در چربی را جذب کنند و همین مســئله باعث تقویت
اندام های بدن می شود.
بهبود عملکرد مغز با روغن سویا
ســویا حاوی فیتوسترول است که به بهبود عملکرد مغز و اعصاب کمک کرده و از ابتال
به بیماری اسکیزوفرنی پیشگیری می کند.
بهبود سالمت چشم با روغن سویا
روغن ســویا حاوی بیوفالونوئید ها و ویتامین  Eاست که به حفظ سالمت چشم کمک
می کند .مصرف روغن ســویا برای پیشگیری از ابتال به گلوکوم و آب مرواری مفید است و
از کاهش تضعیف عملکرد شبکیه به افراد باالی  60سال کمک می کند.

گوناگون
 12محرم 1444

چهارشنبه  19مرداد 1401

طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

این سو «غمین»
آن سو جراید
جراید :وعده های بیمورد نمی دهم.
غمین :یعنی این وعده ای که االن دادید:
بی مورد نبود؟ وعده مورددار بود؟!
جراید :پایان عمر نفت را باور کنیم
غمین :نه ما تا با چشم خودمون نبینیم
باورمون نمیشه!
جراید :دامدار بی انصاف گوشت االغ
می فروخت.
غمین :چه میشه کرد؟!
جای گوشت بره ها گوشت االغ
جای گوشت مرغ هم گوشت کالغ!
جراید :اصالحات زنده است
غمین :خودش یا یاد و خاطرش؟!
جراید :انتقاد ،هزینه های سنگینی دارد.
غمین :در عوض چاپلوسی هزینه مزینه
ندارد ،نه سنگین نه سبک!
جراید :صندلی زنان ایران در مجامع
بین المللی خالی است.
غمین :فع ً
ال یه زنبیل بذارید روش کسی
نگیردش ،خودشونو میرسونن!
جراید :فرش دستباف ایران رتبه اول را در
دنیا دارد.
غمین :نه اشتباه می کنید رتبه اول در جهان
که مال خودروهای ساخت داخلمون است!
جراید :افسردگی بیماری روحی است.
غمین :چه قشنگ! من فکر می کردم بیماری
پوستی است!
جراید :هند می خواهد به یک ابرقدرت
اقتصاد جهانی تبدیل شود.
غمین :ننه بیامرز میخواد خودشو به ما
برسونه ،چشم و هم چشمی خوب نیست
هند!
جراید :صدای شکستن استخوان های
آمریکا به گوش می رسد
غمین :شگفتا که فریاد بازنشسته ها و ...در
چند قدمی به گوشمان نمی رسد!
جراید :این فرماندار ،شورای بی خاصیت
می خواهد.
غمین :مگر اینکه سفارش بدن براشون
بسازند ،اگر نه چنین شورایی عمرا اگر پیدا
بشود!
جراید :دریافتی معلمان پایین است
غمین :عجب ما فکر می کردیم اعتراضات
اخیرشون به خاطر باال بودن دریافتی شونه!
جراید :وزیر کار نروژ به جرم خوردن غذای
تجملی و استفاده از پروازهای پرهزینه
مجبور به استعفا شد.
غمین :با این شکمش! خوب می خواست
مثل وزرای ما با نون و پنیری سر کنه و با
اتوبوس هم بره مسافرت!

بیتوته :افراد کنترل گر می خواهند در همه کارهای شما
دخالت کنند و باید و نبایدهای مختلفی به شما دیکته
کنند .دائم از شما ایراد می گیرند و در هر کاری نظر
خودشان را اعمال می کنند و حتی می توانند تا جایی پیش
بروند که اجازه انجام کارهای شخصی تا را به شکلی که
دوست دارید ،از شما بگیرند.
این ویژگی های شخصیتی به عنوان کنترل گری شناخته
می شود .وارد شدن در رابطه عاطفی و ازدواج با افراد
کنترل گر معموال کار بسیار طاقت فرسایی است.
تعریف کنترل گری
کنترل گری به معنی تمایل بیش از اندازه فرد به نفوذ
در دیگران و اعمال قدرت بر آن ها است به طوری که
همه کارها و رفتارهای طرف مقابل براساس خواست و
عالقه فرد کنترل گر انجام شود .فرد کنترل گر می تواند
در زندگی شما هر جایگاهی داشته باشد ،مثل همسر ،پدر،
مادر ،دوست ،مدیر ،رئیس و غیره.
نشانه های کنترل گری
کنترل گری و زورگویی را نباید با هم اشتباه بگیرید .افراد
کنترل گر از شیوه های مختلفی برای کنترل طرف مقابل
استفاده می کنند که گاهی ممکن است همراه با زورگویی
باشد .کنترل گری ویژگی شخصیتی مهم و رایج است که
با عالیم خاصی همراه است ،مهم ترین عالیم کنترل گری
عبارتند از:
محبت افراطی
برخی از افراد کنترل گر با محبت افراطی سعی در کنترل
کردن و گرفتار کردن شما در محدود مورد نظر خودشان
دارند .مثال همیشه خودش شما را به جایی که می خواهید،
می رساند .لوازم مورد نیاز شما را خودش تهیه می کند و
غیره .با وجود این که این رفتارها به راحتی با توجه و
محبت اشتباه گرفته می شود ولی ریشه اصلی آنها در
راستای ارضای احساس کنترل گری است.
محدود کردن رفت و آمد
افراد کنترل گر به طور واضح ،رفت و آمد و ارتباط اجتماعی
شما را محدود می کنند و دایره اطرافیان شما را مطابق با
خواست خودشان شکل می دهند.
ایرادگیری مداوم
ایراد گیری مداوم یکی ازویژگی های افراد کنترل گر است
که به مرور زمان اعتماد به نفش شما را به شدت کاهش
می دهد .فرد کنترل گر با ایراد گرفتن مداوم و از رفتار،
ظاهر ،کارها و ویژگی های شما کاری می کند که استقالل
فکریتان را از دست بدهید و ترجیح بدهید برای جلوگیری
از سرزنش هر کاری که او می گوید را انجام بدهید.
آسیب زدن به خود
افراد کنترل گر برای این که شما را مجبور به انجام
خواسته هایشان کنند حتی ممکن است به خودشان آسیب
بزنند .مثال از غذا خوردن اجتناب کنند یا به کارهای پرخطر
رو بیاورند و حتی در برخی موارد اقدام به خودکشی کنند.
فردی که ویژگی کنترل گری داشته باشد با شناخت
حساسیت شما نسبت به خودش ،رفتاری را انجام می دهد
که او را به هدفش برساند.
ایجاد حس عذاب وجدان
هر رفتار یا انتقاد شما در مقابل افراد کنترل گر ،احساس
عذاب وجدان شدید به شما منتقل می کند .افراد کنترل گر
به صورت هوشمندانه به شما احساس عذاب وجدان
می دهند تا از شما باج عاطفی بگیرند و به کنترل گری
خودشان ادامه دهند.
بحث و دعوا
اگر از فرد کنترل گر چیزی خالف میلش بخواهید با بحث
و دعوا روبرو خواهید شد .فرد کنترل گر تالش می کند
طوری رفتار کند که باعث بحث و دعوا و تشنج روانی شود
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کنترل گری و خطرات رابطه با افراد کنترل گر

و به این شکل شما را وادار به عقب نشینی کند تا بتواند به
مسیر خودش ادامه بدهد.
علت ایجاد شخصیت کنترل گر
کنترل گری به عنوان مکانیسم بقا در محیط چالش برانگیز
یا رقابتی ایجاد می شود به ویژه اگر فرد فاقد قدرت و
کنترل نسبی باشد.
بروز شخصیت در افراد با پس زمینه های تربیتی متفاوتی
در ارتباط است و شاید نتوان یک دلیل اصلی برای بروز
ویژگی های خاص شخصیتی پیا کرد ولی به طور کلی
موارد زیر منجر به شکل گیری ویژگی کنترل گری در افراد
می شود:
شرایطی که فرد در آن بزرگ شده
آیا فرد در خانواده ای بزرگ شده که برای بقای اقتصادی
و اجتماعی یا بدست آوردن توجه و محبت باید با دیگران
مبارزه می کرده؟
آیا در سنین رشد و سال های سرنوشت ساز زنگی دچار
محرومیت اجتماعی ،اقتصادی یا حرفه ای بوده؟
آیا هنجارهای اجتماعی او را به سمت حیله گری،
فریب گری ،فشار آوردن و بهره برداری از نقاط ضعف
دیگران پیش برده؟
کنترل گری در اغلب موارد در محیط های کامال رقابتی
ایجاد می شود.
اضطراب
اضطراب ،ترس از دست دادن افراد ،ترس از دست دادن
عزیزان و غیره باعث می شود فرد به سمت کنترل گری
گرایش پیدا کند تا بتواند با کنترل شرایط ،اضطراب
خودش را کاهش دهد.
اختالالت شخصیتی
در اختالالت شخصیتی خودشیفته و مرزی ،مقدار
مشخصی کنترل گری وجود دارد و این افراد با توجه به
ویژگی های شخصیت خودشان شروع به کنترل دیگران
می کنند.
عوامل محیطی

عوامل محیطی و تربیتی نقش مهمی در شکل گیری
کنترل گری دارند .محیط ناامن یا فرهنگ که در آن
کنترل گری به عنوان ارزش تلقی می شود می تواند این
ویژگی را در شخصیت فرد ،پر رنگ تر کند.
ویژگی های شخصیت کنترل گر
اگر ویژگی های شخصیت کنترل گر را بشناسید در برخورد
با آنها می توانید حساب شده رفتار کنید.
تسلط بر همه چیز :فرد کنترل گر می خواهد روی همه
چیز تسلط داشته باشد و همه کارها به خواست او انجام
شود و به دیگران اجازه دخالت نمی دهد.
عدم انتقادپذیری :افراد کنترل گر با وجودی که مدام
در حال ایراد گرفتن و انتقاد کردن هستند ولی به هیچ
وجه انتقاد پذیر نیستند و در مقابل انتقاد ،واکنش نامطلوبی
از خود نشان می دهد و در اغلب موارد به شدت عصبی
می شوند.
پرخاشگری :فرد کنترل گر در مواردی که اتفاقی
خالف میلش انجام شود شروع به پرخاشگری می کند که
می تواند به صورت کالمی یا فیزیکی و کتک زدن باشد.
یک مخالفت کوچک و سطحی می تواند فرد کنترل گر را
به شدت عصبی کند.
خودمحوری :خودخواهی و خودمحوری یکی از
خصلت های اصلی فرد کنترل گر است .این افرد همه چیز
را در راستای آسودگی خودشان می خواهند.
ایجاد احساس تردید :ارتباط با فرد کنترل گر باعث
می شود که برای هر کاری به خودتان شک کنید و اگر
بابت یک رفتار به او اعتراض کنید ،طوری رفتار می کند
که انگار آن کار را انجام نداده است یا حرف خاصی نزده
است و باعث می شود مدام به خودتان شک کنید که آیا او
این حرف را زده و این کار را انجام داده یا خیر.
تهدید کردن :فرد کنترل گر به صورت مستقیم و
غیرمستقیم شما را تهدید می کند مثال مدیری که در
محیط کار رفتاری شدیدا 2سخت گیرانه دارد و از باال به
پایین شما را نگاه می کند و طوری رفتار می کند که بدانید
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هر لحظه ممکن است شغلتان را از دست بدهید.
تحمل نه شنیدن را ندارد :این افراد تحمل مخالفت
دیگران را ندارند و با اولین نه شنیدن به شدت ناراحت و
عصبی می شوند.
اغراق می کنند :این افرد خطاهای کوچک شما
را به شکل اغراق آمیزی بزرگ جلوه می دهند .یک
اشتباه کوچک از طرف شما با برخوردی از سمت فرد
کنترل گر روبرو می شود که تصور می کنید اشتباه بزرگ و
جبران ناپذیری مرتکب شده اید.
می خواهد شما را تغییر دهد :فرد کنترل گر تمایل
زیادی به تغییر شما مطابق میل خودش دارد مثال تا زمانی
که پوشش مورد تایید او را نپوشید با شما بیرون نمی آید
یا لباس هایی که به نظر نامناسبند را دور می ریزد.
حسودند :افراد کنترل گر به شکل آشکاری نسبت به
توجه شما به دیگران حسادت می کنند .این افرد دوست
دارند همه توجه شما به آنها باشد و از تقسیم توجه و
محبت شما با دیگران شدیدا عصبی و ناراحت می شوند.
رفتار صحیح با فرد کنترل گر
ارتباط با افراد کنترل گر در هر جایگاهی می تواند سالمت
روان شما را تهدید کند بنابراین با آموزش تکنیک های
رفتار صحیح با فرد کنترل گر به سالمت ذهن و روان
خودتان کمک کنید.
برای رفتار با افراد کنترل گر باید نکات زیر را استفاده کنید.
تعیین حد و مرز :افراد کنترل گر برای این که بتوانند
احساس بهتری داشته باشند به سمت افرادی می روند
که حد و مرز مشخصی در روابط ندارند و اعتماد به
نفسشان پایین است و به خواسته های آن ها به راحتی تن
می دهند.
حفظ آرامش :شخصیت های کنترل گر برای رسیدن به
خواسته شان سعی در عصبانی کردن شما و ایجاد مشاجره
دارند تا بتوانند از این رفتار به نفع خودشان استفاده کنند.
بنابراین اگر حس کردید می خواهند شما را وارد مشاجره ﺟﺪول 401-2678
کند ،برای حفظ آرامش ،محیط را ترک کنید.
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کشکول
چهارشنبه  19مرداد 1401

بخشی از ادبیات شفاهی هر قوم و ملتی ویژه کودکان است .این قسم
از ادبیات توســط بزرگساالن خلق شده ،اما بخش اصلی آن به استثنای
الالئی ها با شــرکت کودکان اجرا می شود .هدف اصلی ادبیات کودکان
آمــوزش در زمینه های گوناگون به ویــژه آموزش هایی زبانی و پرورش
ذوق و پرورش جسمی آنهاست.
در ادبیات شفاهی کودکان ژانرهای مختلفی وجود دارد که بخشی از
آنها با ادبیات شفاهی بزرگساالن مشترک است مانند چیستان و افسانه ها،
اما بخشــی دیگر مختص کودکان است .مانند الالئی ها ،ترانه های ناز و
نوازش و متل ها که انواع آن در ادبیات شفاهی کودکان ارتباط مستقیمی
با سن و ســال کودک دارد .یعنی هر یک از آنها مناسب با دوره خاصی
از رشــد کودک اســت .در زیر انواع اختصاصی ادبیات شفاهی کودکان
بیان می شود.
الالئی ها:
در فرهنگ ما در معنی «الال» و شکل تحریف شده آن «للـه» معانی
زیر نقل شــده پیرمردی که خدمتکاری و مربی اطفال بزرگان را برعهده
دارد .غالم ،نوکر و خواجه ،چنانکه در سمک عیار پیرمردی که خدمتکار
خاص پری اســت «الال صالح» نام دارد و الالئی را آواز معنی کرده اند
کــه الالها دایگان و مادران برای خواباندن کــودکان می خوانده اند .اما
آنچه امروز براساس معنی های ثبت شده موجود می توان گفت این است
که الالئی آوازی است که مادر با هدف آرامش دادن به کودک و خواب
کردن او به صورت موزون ،آهنگدار و مقفی برای وی زمزمه می کند.
الالئی هــا از مصرع های کوتاهی با اوزان هجائی تشــکیل شــده
که در مــوارد فراوانی قابل تطبیق با اوزان عروضی هســتند .اما برخی
پژوهشگران معتقدند آنها بر مبنای اوزان عروضی سروده شده اند و وزن
آنها غالبا تکرار پایه مفاعیلن (در بیشــتر موارد دوپاره اســت) مانند :الال
الال گلم باشی /تسالی دلم باشی
و گاهی هم به صورت دوبیتی کامل گفته می شود مانند:
الال الال الال .الال الئی
به قربونت بره مامان الهی
البتــه وزن های دیگری نیز در الالیی به چشــم می خورد که کاربرد
کمتری دارند .موضوع مهم دیگر در الالئی با موسیقی آنهاست .کارکرد
اصلی موسیقی در الالئی ها دلنشــین کردن آنها و ایجاد آرامش روحی
برای کودک است.
الالئی بدون موسیقی امکان انجام کارکرد اصلی خود را ندارد .کارکرد
نوعی موســیقی در الالئی ها رفع نقایص وزنــی آنها به هنگام خواندن
است.
در الالئی های مناطق مختلف ایــران برخی عناصر مادی و معنوی
با بسامدهایی تکرار می شــوند .این عناصر به طور کلی عبارتند از انواع
مختلف گل ها ،گیاهان ،حیوانات ،ابزار و ادوات مربوط به شــیوه معیشت
که با توجه به تفاوت های اقلیمی تا اندازه ای متنوع هستند.
عــاوه بر اینهــا مفاهیم مذهبی و اعتقادی ماننــد خدا و کالم اهلل و
شــخصیت های خانوادگی مانند بابا ،ننه ،کاکا ،عمو ،عمه ،خاله و اشــیاء
قیمتی مانند طال و نقره را می توان نام برد .از لحاظ مضمون الالئی های
ایــران تنوع چندانی ندارند .مهمترین مضامیــن آنها را می توان در چند
محور دسته بندی کرد .بیان آرزوهای مادر برای فرزند ،ماجرای سالمتی
و طول عمر وی ،ســتایش کودک ،گالیه از روزگار و بیان ســختی های
معیشــت و در مواردی گالیه از دوری همســر ،در عین حال دعا برای
سالمتی وی.
بررسی دقیق الالئی ها نشان می دهد که آنچه بسیاری از پژوهشگران
درباره شکایت های مادر از دست همسرش «بیداد شوهران»« ،بی وفائی
همســر»« ،خیانت همسر» و مواردی از این قبیل به تکرار نقل کرده اند،
مبالغه آمیز است .از بررسی بیش از هفتاد الالئی که در ترانه های محلی
فارس چاپ شــده اند مشخص شد که فقط در دو الالئی از پدر طفل به
دلیل ازدواج مجدد و آوردن «هوو» شــکایت شده که این دو را نیز باید
دو روایت از یک الالئی محســوب کرد .در هر دو روایت ،الالئی به این
صورت شروع می شود:
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ادبیات شفاهی کودکان
دکتر محمد جعفری «قنواتی»

الال الال گل زیره
بابات رفته زنی گیره
روایت های مشــابهی از همین الالئــی در مناطق دیگر ایران ضبط
شده است.
به هر حال این بن مایه در میان الالئی های ایرانی آن قدر بسامد ندارد
که بتوان آن را از مضامین عام الالئی های ایرانی محسوب کرد .در واقع
آنچه به عنوان «شــکوه مادر» از پدر طفل یاد شده بیشتر نگرانی های او
از دوری همسر اســت که با تعابیر و مصرع هائی سرشار از عشق مانند:
خدا همراش ،علی پشت و پناهش بر زبان می آورد.
الال الال گل خشخاش
باباش رفته خدا همراش
نکته دیگری که برداشت ما را تأیید می کند وجود الالئی های فراوانی
اســت که طی آنها مادر به کودک خود و در واقع به خودش مژده آمدن
پــدر را می دهد یا الالئی هایی که با مهــر و وفاداری از پدر کودک یاد
می کنند.
اال الال سیاه دونه
که بابا در بیابونه
اال الال خبر اومد
که بابات از سفر اومد
یا این نمونه:
الال الال گل قالی
بوات رفته جایش خالی
این وفاداری حتی پس از مرگ همسر نیز در الالئی ها دیده می شود.
مثــا در یک الالئی زنی پس از مرگ همســرش ،با اشــاره به کودک
شــیرخواره خود می گوید :مرا ایــن یادگار از یار مــرده مونده .بنابراین
برخالف تصور این قبیل پژوهشــگران یکی از مضامین الالئی عشــق
زن به همسرش است.
براســاس آنچه گفته شد و نیز با اســتناد به متن الالئی ها ،باید این
سروده ها را ساخته و پرداخته زنان دانست .در این باره همه پژوهشگران

ابوالقاسم فقیری

اتفــاق نظر دارند .البته بعضی از آنهــا در این باره افراط کرده و معتقدند
که شــعر الالئی ها برای کودکان نبوده بلکه کودک حکم سنگ صبور
را داشــته و الالئی ها در واقع حدیث نفس مادرها و دایه ها بوده اســت.
البته تعدادی از الالئی ها این گونه هســتند ،اما بی تردید مخاطب بخش
زیادی از الالئی ها کودک اســت زیرا مادر با کودک خود گفتگو می کند
و اگرچه می داند که او ســخنش را نمی فهمد ،اما همین قدر که احساس
می کند کودک به او گوش می دهد کافی اســت .در برخی از الالئی ها
مادر کودک خود را از «لولوی صحرائی» می ترساند .این گونه موارد که
تعدادشان کم نیست نمی تواند «حدیث نفس» مادر باشد.
در الالئی ها اشــاره های فراوانی به مســائل اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی شده است.
فی المثل در الالئی زیر که در کرمان ثبت شده است ،اشاره صریحی
به مسائل اقتصادی میان مردم کرمان و هندوستان وجود دارد.
ترانه های ناز و نوازش:
این ترانه ها را معمو ًال در مرحله ای از ســن کودک برایش می خوانند
که وی بتواند تا حدودی واکنش نشان بدهد .اکثر الالئی را عمدتا مادران
می خوانند .ترانه های ناز و نوازش را عالوه بر مادر ،پدر و ســایر بستگان
نیــز می خوانند .مضمون این ترانه ها ســتایش بی حد و حصر کودک به
همراه ناز و نوازش فراوان است .به ویژه اگر دختر باشد ،شأن او را بسیار
باال می برد .مانند:
این دخترم چه ناز داره
چه زلفای دراز داره
که روایت های متعددی از آن در گوشــه و کنار ایران ثبت شده است.
این ترانه ها از چند نظر بــا الالئی ها تفاوت دارند اول از لحاظ کارکرد.
الالئی برای خواباندن کودک است اما این ترانه ها زمان بیداری کودک
برایش خوانده می شود تا او را بیشتر به جنب و جوش درآورد و شاد کند.
ریتم این ترانه ها برخالف الالئی ها تند اســت و همین ریتم کودک
را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث می شــود که وی با تکان دادن دست
و پــای خود در اجرای آن تا حدودی مشــارکت کند و ســرانجام اینکه

ترانه های ناز و نوازش از لحاظ جنســیتی کامال از یکدیگر متمایزند .این
ترانه ها از تاریخی طوالنــی برخوردارند .قدیمی ترین نمونه ای را که در
دست داریم روحی انار جانی بیش از  200سال پیش ضبط کرده است.
ترانه بازی:
این گونه ادبی مربوط به کودکان دو ساله به باالست .یعنی زمانی که
کودک زبان باز کرده اســت .ویژگی بارز ایــن ترانه ها که با نوعی بازی
همراه اســت مشارکت فعال کودک است .این گونه بازی ها یا به صورت
دو نفره یا به شکل دسته جمعی اجرا می شود .در حالت دو نفره پدر ،مادر
یا یکی از بستگان به همراه کودک آن را انجام می دهد.
از نمونــه اول می توان «لی لــی حوضک» و از نمونه دوم «اتل متل
توت متل» اشــاره کرد .بازی های دیگری نیز وجــود دارد که با هدف
آموزش های مختلفی مانند آشــنایی با مفاهیم مذهبی ،اسامی ائمه(ع)،
عددآموزی ،آشنائی با حیوانات یا برخی دیگر از مفاهیم مورد نیاز کودک
اجرا می شود.
هر یک از این بازی ها ادبیات نســبتا گسترده ای به همراه دارند .مث ً
ال
در عددآمــوزی ،مادر ضمن آنکه دســت می زند از کودک می خواهد که
گفته های او را تکرار کند .چنین می خواند:
بیا یک ،بیا یک ،بیا یک بازی دارم.
بیا دو ،بیا دو ،بیا دوست می دارم.
و به این ترتیب و متناســب با سن کودک و میزان یادگیری او اعداد
را به وی آموزش می دهد .او در هر روز اعداد بیشتری را در ضمن اشعار
خود بیان می کند .یا برای آشــنایی کودک با مفاهیم مذهبی روایت های
ســاده ای از شــعر «صلوات نامه» را که تقریبا نوعی «مسمط المختصر
اســت» برای وی می خواند .در این شــعر کودک با نام قرآن ،برخی از
انبیاء و دوازده امام آشــنا می شــود .همان گونه که مشخص است وجه
تمایز این بازی نسبت به بازی های نوجوانان و بزرگ ترها ،ادبیات بسیار
وسیع آنهاست.
به همین دلیل اصطــاح (ترانه ،بازی) را برای آنها به کار گرفته ایم.
این بازی ها اگرچه کودک را ســرگرم می کند اما به خاطر ادبیاتی که به
همراه دارد جنبه آموزشی آنها اهمیت بیشتری دارد.
متل ها:
نوع ویژه ای از افســانه های کودکان است که طی آن داستان کوتاه و
ســاده ای نقل می شود .در ویرایش جدید فهرست تیپ های افسانه های
جهانی شــماره های  200تا  2399برای آنها در نظر گرفته شــده و به
گروه های فرعی زیر تقسیم شده اند.
الف :افســانه های زنجیره ای که خود به گروه های فرعی تری شامل
افســانه هایی درباره اعداد ،اشیاء یا جانوران (شماره های  200تا ،)2020
افسانه هایی درباره مرگ ( ،)2024-2021درباره خوردن (،)2028-2025
درباره سایر چیزها ( )2075-2029تقسیم می شوند.
ب :افسانه هایی با موضوع کلک ( )2399-200ویژگی اصلی متل ها
تکرار مداوم و جمله های قالبی است که اجرای این جمله ها در هر نوبت
افزایش می یابد.
چنیــن تکرارهایی زمینــه ای برای کودک فراهــم می کند تا برخی
مفاهیــم و کلمات را به خوبی یاد بگیــرد و ضمن لذت بردن از تکرار و
تقلید با جمله سازی به عبارت های زبان مادری آشنا شده و مهم تر آنکه
در سپردن آنها به گنجینه حافظه عادت به نظم و ترتیب کند.
متل های فارســی هــم به نظم و هــم به نثر روایت می شــوند .از
نمونه های منظوم می توان به «گنجشــکک اشی مشی» و «یکی بود و
یکی نبود» و از نمونه های منثور به «کک به تنور» و «موش دم بریده»
اشــاره کرد که از هر یک از آنها روایت های متعددی در ایران ثبت شده
اســت .اگرچه متل های ایرانی به صورت پراکنده در کشورهای مختلف
چاپ شــده اند اما تنها مجموعه ای که اختصاص به این گونه ادبی دارد
متل و افسانه های ایرانی تألیف سید احمد وکیلیان است.
منبع :درآمدی بر فولکلور ایران
دکتر محمد جعفری «قنواتی» -نقل به اختصار

آگهی
آگهی
آقایان محمدمهدی مرزبان با کد ملی  2287316175و حمید مرزبان
با کدملی  2560059002احترام ًا با توجه به طرح دعوی از ســوی آقای
منصور دهقانی به طرفیت شما با کالسه  1401-1726در مرکز داوری،
وقت جلســه رسیدگی در روز سه شنبه مورخ  1401/6/1ساعت 9:30
صبح برگزار ،با همراه داشــتن اصل و تصویر اسناد ،مدارک و کارت
شناســایی در محل مرکز داوری اتحادیه امالک به نشــانی خیابان
قصردشت خیابان ســید جمالالدین اسدآبادی (پوستچی) روبروی
بیمه آســیا حضور بهم رســانید .بدیهی اســت عدم حضور مانع از
رسیدگی و صدور رأی توسط مرجع داوری نخواهد بود( .ضمن ًا آقای
ایمان میرشکاری به عنوان داور منفرد این پرونده تعیین گردیده در
صورت جهات رد ظرف ( 7هفت) روز جهات مذکور را به این مرکز
اعالم نمایید).
 /1868م الف
آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻓﺮوش زﻣﻴﻦ
ﺗﺠﺪﻳﺪشیراز
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک
محمدقاسم تابنده ماه
ﻧﻮﺑﺖ اول1401/05/19 :

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32300337-32303830

1401/2/01/895
1401/05/11

در مصرف آب و برق صرفه جویی کنیم

ﻧﻮﺑﺖ دوم1401/05/25 :

زمین ﺷﻬﺮ ﺧﻨﺞ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ
فروشاﺳﻼﻣﻲ
ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﻬﺮداري ﺧﻨﺞ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره /1033اﻟﻒ 6/ﻣﻮرخ /03/18
تجدیدآگهی1401مزایده

دوم:
ﻓﺮد واﻗﻊ در ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان ،ﺷﻤﺎل ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺬﻳﻔﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه نوبت
1401/05/19
1401/05/25ﻛﻠﻴﻪ
دارد .ﻟﺬا از
ﻋﻤﻮﻣﻲ را
اول:ﺎن ﺟﻤﺎﻟﻲ
نوبت آﻗﺎﻳ
زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ
شــهرداری خنج به استناد مصوبه شماره /1033الف 6/مورخ  1401/03/18شورای محترم اسالمی شهر خنج قصد فروش یک
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ده روز ﭘﺲ از درج آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ،اﺧﺬ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ و ﻓﺮم
قطعه زمین مســکونی از تفکیکی آقایان جمالی فرد واقع در شهرک گلدان ،شمال مسجد حذیفه از طریق مزایده عمومی را
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻬﺮداري
اﻣﻮر
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.می آید حداکثر ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت کســب اطالعات بیشتر،
دعوت بعمل
متقاضیان
ﻣﺎﻟﻲکلیه
لذا از
دارد.
اخذ نقشه تفکیکی و فرم شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
ﻗﻄﻌﻪ

ﻛﺎرﺑﺮي

1

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ

)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) رﻳﺎل (

384/53

28.300.000

ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ )رﻳﺎل(

10.882.199.000

ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺮده %5

ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه
544.109.950

آدرس
ﺧﻨﺞ – ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ آﻗﺎﻳﺎن ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺮد واﻗﻊ

در ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان ،ﺷﻤﺎل ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺬﻳﻔﻪ

 -1متقاضيان محترم خريد زمين هاي شهرداري مي توانند پيشنهاد هاي خود را از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه
 -1ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺮﻳﺪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎي ﺧﻮد را از ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداري روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
مورخ  1401/06/03در پاكت سر بسته به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد اخذ نمايند.
ﺗﺴﻠﻴﻢبازو ورﺳﻴﺪ
ﺷﻬﺮداري
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﭘﺎﻛﺖ ﺳﺮ
پيشنهادات 1401در
ﻣﻮرخ /06/03
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.شد.
اﺧﺬخواهد
قرائت
1401/06/05
مورخ
روز شنبه
ساعت 12
واصله در
–2
نخواهد داد.
اثر
ترتيب
تلفن
و
آدرس
امضا،
نامه،
ضمانت
چك،
فاقد
تقاضاهاي
به
-3شهرداري
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات واﺻﻠﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  12روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/06/05ﺑﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
–2
-4پيشــنهاد دهندگان مي بايست معادل  5درصد قيمت پايه چك بين بانكي در وجه شهرداري يا فيش واريزي به حساب  328782932یا شماره
-3ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻚ  ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ،اﻣﻀﺎ ،آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
شبا بانک رفاه  IR 790130100000000328782932ضميمه پيشنهاد خود نموده و به شهرداري تسليم نمايند.
ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ
328782932
ﺣﺴﺎب
وارﻳﺰي ﺑﻪ
ﻓﻴﺶ
ﺷﻬﺮداري ﻳﺎ
در وﺟﻪ
از ﺑﻴﻦ
ﭼﻚ
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ
برنده%5
صورتﻣﻌﺎدل
درﺑﺎﻳﺴﺖ
دهندگانﻣﻲ
-5پيشــنهاددﻫﻨﺪﮔﺎن
-4ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
هيچگونه
ﻳﺎ حق
منظور و
شــهرداري
حساب
ضميمه به
چك
منصرف شوند
ﺑﺎﻧﻜﻲخود
پيشنهاد
چنانچه
شــدن
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﻬﺮداري
بعديو ﺑﻪ
نفرﻧﻤﻮده
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدبهﺧﻮد
ﺿﻤﻴﻤﻪ
IR790130100000000328782932
رﻓﺎه
ﺑﺎﻧﻚ
شود.
واگذار مي
شهرداری
صالحدید
را نخواهد داشت و زمين با
اعتراضي
داد.
نخواهد
اثر
ترتيب
مشروط
و
مخدوش
مبهم،
تقاضاهاي
به
-6شهرداري
-5ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻚ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻈﻮر و ﺣﻖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
-7شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
اﻋﺘﺮاﺿﻲ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪي واﮔﺬار ﻣﻲ ﺷﻮد.
-8پيشنهاد دهندگان در صورت برنده شدن مي بايست كل بهاي زمين طي يك فقره چك در وجه شهرداري به مدت حداكثر يك هفته پرداخت
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
ايشاناﺛﺮ
سپردهﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﺸﺮوط
ﻣﺒﻬﻢ،ﻣﺨﺪوش و
ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ
-6
درآمد شهرداري واريز مي گردد.
به حساب
واگذار و
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎينفر بعدي
اينصورت زمين به
درغير
ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
برنده ﻛﻠﻴﻪ
ﻗﺒﻮل ﻳﻚ ﻳﺎ
آگهی ﻳﺎ
درج در رد
ﺷﻬﺮداري
-7
باشد.
مزایده می
بعهده
-9هزینه
1359622
شناسه
آگهی:دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻞ ﺑﻬﺎي زﻣﻴﻦ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﭼﻚ در وﺟﻪ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
-8
شهرام محمودپور
درﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪي واﮔﺬار و ﺳﭙﺮده اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري وارﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
شهردار خنج
-9ﻫﺰﻳﻨﻪ درج آﮔﻬﻲ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺷﻬﺮام ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻮر

آگهی تجدید مناقصه

نوبت اول 1401/5/19 :
نوبت دوم 1401/5/26:
شــهرداری داراب در نظر دارد به اســتناد مجوز
شماره  85شورای اسالمی شهر داراب نسبت به اجرای زیرسازی و
آسفالت معابر با اعتبار و برآورد اولیه به مبلغ 141.634.301.467ریال
به شرکتهای واجدالشــرایط و دارای رتبه بندی از سازمان برنامه و
بودجه از طریق برگزاری مناقصه عمومــی اقدام نماید.متقاضیان
می توانند جهت اخذ اســناد مناقصه و ارائه پیشنهادات با توجه به
شرایط زیر به ســامانه تدارکات دولت به نشانی Setadiran.ir
اقدام نمایند.
 -1مدت اجرای قرارداد :شش ماه شمسی
 -2مبلغ تضمین(سپرده) شــرکت در مناقصه  7.100.000.000ریال که
باید بصورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب شماره
 IR 940170000000105801087000نــزد بانک ملی به نام شــهرداری
داراب ارائه گردد.
 -3چنانچه برندگان اول ،دوم و ســوم مناقصــه حاضر به انعقاد
قرارداد نشــوند ســپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.
 -4ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد درج
گردیده است.
 -5هزینه درج آگهی در دو نوبت بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
-8شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
-9مهلت دریافت اســناد تا تاریخ  1401/5/26مهلت ارائه پیشنهاد
قیمت تا تاریخ  1401/06/5تاریخ گشایش پیشنهادها 1401/6/6 :
شناسه آگهی1361947 :
ابوالحسن جاویدی
شهردار داراب

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق ســه دانگ انجیرستان به پالک
 7282/9که ســند آن در صفحه  355دفتر  116امالک با شــماره چاپی
 000ثبت و صادر و مع الواســطه به محمدعلی ابراهیمی نژاد منتقل شده
اســت که طبق نظر کارشناس رســمی به مبلغ  2020000000ریال معادل
دویســت و دو میلیون تومان ارزیابی شده که حدود و مشخصات پالک
فوق شماال به طولهای  36-24-37-46و  56متر محدود است به کوچه.
شرقا در دو قسمت به طولهای  55و  105متر سنگ چین اشتراکی است
به انجیرستان پالک  7282/8جنوبا -1به طولهای  50-50-41و  100متر در
امتداد و انحراف راه محدود اســت به شــارع عام به طول  17متر مرز
اســت به حریم جاده اســتهبان -نیریز .غربا اول به طول  2متر محدود
اســت به کوچه و دوم که شمالی است به طول  19متر محدود است به
کوچه ســوم به طولهای  73و  103متر محدود است به کوچه و دوم که
شمالی اســت به طول  19متر محدود اســت به کوچه سوم به طولهای
 73و  103متر محدود اســت به کوچه و پالک  7282/8حقوق ارتفاقی
ندارد پالک فوق از ســاعت  9الی  12روز دوشــنبه مــورخ 1401/5/31
در اداره ثبت اســناد و امالک اســتهبان واقع در فلکه دانشجو از طریق
مزایده به فروش می رســد .مزایده از مبلغ  2020000000ریال شروع و به
باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود .شرکت در مزایده
منوط به پرداخت  10درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی در جلســه مزایده است برنده
مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف
مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در این صورت
عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد الزم
به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق
انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای
آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده
برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم
عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل
رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان
مقرر برگزار خواهد شد.
/989م الف
اداره ثبت اسناد و امالک استهبان

روزنه
چهارشنبه  19مرداد 1401

انتشارات :آ َوشت ،تهران
قطع :رقعی
شمارگان 500 :نسخه
نوبت چاپ :اول
زمان انتشار1400 :
تعداد صفحه420 :
قیمت 80000 :تومان
***
زندگینامة نویسنده
«نسب قبیلهایام به یکی از طوایف ایل ترکزبان
ِ
بهارلو به نام نظربگلو میرسد .در دوازدهم مردادماه
سال ( 1336روز عید قربان) زیر یک چادر سیاه
عشایری در بلوک قریه الخیر شهرستان داراب به
فراخنای روشن زندگی قدم نهادم .در سال 1343
با ورود اولین سپاه دانش به روستای کوه سفید،
تحصیالت خود را آغاز ،و در خرداد  1355در
دبیرستان امیرکبیر داراب مدرک دیپلم طبیعی نظام
قدیم را اخذ نمودم .ورود فارغالتحصیالن دانشگاهی
کشور به دبیرستانهای مناطق محروم فصل جدیدی
را در تعالی و توسیع اندیشه من رقم زد .آشنایی با
آثار نویسندگان و شاعران نواندیش آن دوران ،نقش
اساسی در ساماندهی و تعمق ذهنیام ایجاد کرد .پس
از سرنگونی نظام شاهنشاهی ،با مساعدت یکی از
آشنایان شاغل در اداره آموزش و پرورش عشایر سیار،
وارد آن اداره شده و در مناطق عرب زبان داراب به
شغل آموزگاری مشغول گردیدم اما ساز ناکوک زمانه
پس از مدتی مرا به بخش خصوصی راهی کرد و مدت
سه سال در آن بخش به فعالیت ادامه دادم .در سال
 1369با شرکت در آزمون سراسری وارد دانشگاه
شیراز شده و در سال  1373با اخذ مهندسی زراعت
و اصالح نباتات ،در ایستگاه کشاورزی حسنآباد داراب
شاغل گردیدم و در همان دانشگاه نیز در سال 1377
موفق به کسب مدرک کارشناسی ارشد شدم .پس از
اشتغال و ازدواج ،در راستای پر کردن خال ناشی از عدم
تحقق آرمانهای اجتماعی  -سیاسی به مطالعات علوم
انسانی به ویژه ادبیات و هنر اهتمام بیشتری ورزیدم.
ناگفته پیداست که یکی از دغدغههای اصلی ذهن من،
نگاهی کاوشگرانه به ریشههای عشیرهای خویش بود
که دو کتاب «نشتر و قلم» و «نگارش و دستور زبان
ترکی در گویش بهارلو» ،تعدادی مقاله و دستنوشته
حاصل این عالقه و جستجو میباشد.
محمدحسن حکمت بهمن هزار و سیصد و نود
و نه( ».برگرفته از پشت جلد کتاب)
***
نویسندة محترم در پیشگفتا ِر کتابشان می نویسند:
«بنمایه اصلی رخدادهای «بلندیهای شورستان» را،
حوادث تاریخی بین سالهای ( ۱۳۰۰تا ۱۳۱۰هجری
شمسی) یک موضع کوهستانی واقع در حدود شصت
کیلومتری جنوبشرق شهر حاجیآباد شهرستان
زریندشت استان فارس تشکیل میدهد که به طور
طبیعی به هیئت قلعهای مرتفع و صعبالعبور در آمده
است .وجه تسمیه نام این موضع «قلعه َمزایجان»
به اعتبار قرار گرفتن آن در جوار روستایی به همین
نام است .این قلعه که از باال شکلی نعل اسبی دارد،
با ارتفاع حدود صد و ده متر و مساحتی حدود چهل
و هشت هزار مترمربع ،تنها یک راه ورودی سخت
داشته که آن هم توسط تیرانداران متهور و چیره دست
ساکن قلعه محافظت میشده است .کلیه ساکنان
قلعه به دلیل عصیان و تمرد از مقررات حکومتی و
یاغیگری مورد تعقیب نیروهای دولتی بوده و از طریق
غارت کاروانهای خارجی و داخلی و دریافت عشریه
از تولیدات کشاورزی متطقه امرار معاش مینمودهاند
و قلعه مزایجان از این رهگذر صاحب ثروت و مکنت
فراوانی بوده است( ».ص )11
در بخشی از این رمان در بارة مزایجان میخوانیم:
«شب آنقدر تاریک بود که گویی از آسمان ستاره
میبارید .قلعه مزایجان با کوهی که شمالغربش بود،
عین خدایانی میموندن که اسمشون توی کتابها
نوشته شده .به کوه طرف شمالغرب میگفتن کوه
عالم».
***
بلندی های شورستان کتاب بسیار ارزشمندی است
که ما را با وقایع حدود  100سال پیش آشنا میسازد.
یکی از محاسن بزرگ کتاب ،آشنا کردن خواننده با
زندگی و نحوه ی امرار معاش و شناخت افراد مردمان
آن منطقه در سالهای گذشته است.
حجم بیشتر کتاب در مورد یاغیگری ،ظلم و ستم
ُحکام قاجاریه و رضا شاه ،زندگی روزمرهی مردمان
عادی ،عشق و عاشقی ،جنگ و جدال بین تهمتنخان
رئیس قلعهی مزیجان با نظامیان ماموریت یافته از
حکومت رضا شاه ،رنج و زحمت ،قحطی و خشکسالی،
کمبود آب و مصرف آب ِگلآلود که موجب بیماری
همهگیر است ،دو روئی و خبرچینی بین افراد ،دخیل
جهت رسیدن به آرزوهایشان
بستن به درخت ُکنار به
ِ
و درمان بیماریها و .....سخن رفته است
اگر کتاب را با رمانهایی همچون سووشون (دکتر
سیمین دانشور) ،همسایهها (احمد محمود) ،جای خالی
سلوچ (محمود دولتآبادی) ،سالها ابری (علی اشرف
درویشیان) ،شوهر آهوخانم (علی محمد افغانی) ،جنگ
و صلح (تولستوی) ،جان شیفته (رومن روالن) ،مادر
(ماکسیم گورکی) ،خوشههای خشم (جان اشتاین بک)
و  ....مقایسه کنیم میبینیم که نویسنده در این رمان
در برخی فصول از حوادث اصلی به حاشیه رفتهاند که
پردازش آنها نبوده است.
چندان نیازی به
ِ
یک باور سنتی
«همراه اونها راه افتیدیم و چند نفر دیگه هم با ما
همپا شدن .آفتاب توی سرازیری بود .تش باد مزایجان
از تب و تاب افتاده بود و تن آدمی کمی خنک میشد.
همینطور که میرفتیم حیدرخان اشاره به درخت ُکنار
بزرگ و سرسبزی کرد که چند تا زن به شاخههاش
تکههای پارچه آویزون میکردن.
حیدرخان گفت :حضرات ،قدیمیها میگن« :این
ُکنار ،هشتاد ،نود و شاید صد سال عمر داره» ،اما آدمی
حیران میمونه که چرا تا حاال سرسبز و پرسایه مونده؟
یکی گفت ،ریشة عمیق داشته .یکی گفت ،شاخة
کلفتی داشته ،خالصه هر کی چیزی گفت .تا این که
تهمتن گفت :کالنتر رخصت؟
حیدرخان ویساد .نگاهی به سر تا پای تهمتن
انداخت و گفت :رخصت داری تهمتن.
تهمتن با دست اشارهای به ُکنار کرد .اشارة دست او
چنان پرقدرت و کف دستهایش بزرگ بود که گوئی
میخواد درخت را از ریشه بیرون بیاره.

الساعه داریم
گفت :کالنتر؛ جواب سوالتو همین ّ
میبینیم .کاری که همین زنها دارن می کنن راز
ماندگاری درخته .کالنتر ،هر چیزی که آدمی بهش
ایمان و اعتقاد داشته باشه ماندگاره .حتی اگر این
ایمان و باور نادرست باشه .تکه پارچههائی که به
شاخههای درخت بسته شده همه نشانة آرزوهای
مردمه .و اگر باور مردم نبود تا حاال شاخهای هم ازش
نمیموند.
حیدرخان با شنیدن سخنان تهمتن به او گفت:
آفرین .رحمت به اون شیری که خوردی .مرحبا به
مردی که به تو خوندن و نوشتن یاد داد( ».ص 24
و )25
«اما سوختن ُکنار؛ درختی که مردم بهش اعتقاد
داشتن ،ایمان و امید مردم ُرو به آتش کشید .مردم
به ُکنار دخیل میبستن .میرفتن پاش نذر و نیاز
میکردن تا آرزوهاشون برآورده بشه یا بال ازشون دور
بشه .یکی از ستونهای اصلی زندگی مردم نابود شده
بود( ».ص )346
آرزوی پسر داشتن
«جهان تاب همینطور که به سلطان امر و نهی
میکرد ،گفت :زنی امروز پیش از ظهر اومد اینجا
التماس دعا داشت .میگفت دخترم تا حاال چهار تا
دختر زائیده .آرزو داره که بچة نرینهای گیرش بیاد.
حاال باردار شده .میخواس بدونه دختره یا پسر.
میگفتن تهمتنخان کتاب میخونه .میخوام محض
رضای خدا بگه دختر من پسر داره یا دختر.
از همون دوران جوونی که سواددار شدم ،کتابهای
آخوند ّ
ملصادقو میخوندم .کتاب قانون ابوعلی سینا و
چند تا از کتابهای دیگه در مورد دوای درد و مرضها
بود .خیلی عالقهمند شدم و اونها ُرو ازش گرفتم.
حاال کتاب قانون و چند تا کتاب دیگه داشتم .بلند
شدم.
با تنبان و پیراهن سفید پا ُرو به َملِکی سراندم و
گفتم :مردم فکر میکنند کتاب معجزه میکنه .کتاب
راه و چاه نشون میده .اگه راه و چاهی ُرو که میگه مو
به مو به کار بگیری ،کارگر میشه .اگه به کار نگیری
نباید توقع معجزه داشته باشی .القصه مقداری شاخ و
برگ نازک سیر به این زن بده و بهش بگو شاخ و
برگها ُرو یک شبانه روز توی آب بخوابونه تا نرم
بشه .بعد بده دخترش بخوره .اگر پس از چن روز بدن
دختر بوی بد داد ،پسر داره و اگر بوی بد نداد دختر
توی شکمشه.
زن چن روز دیگه به جهانتاب گفته بود االهی
دخترم
خیر ببینی ،االهی دخترت سفیدبخت بشه .چون ُ
همچی بوی بد میداد که نمیشد نزدیکش بری .به
یاری فاطمة زهرا و باطن تهمتنخان چن ماهی دیگه
پسری کاکل زری توی بغل دخترمه .کنیزی َد ِر خونَت
میکنم.
باالخره زن پا سبک کرد و پسر زائید و ننهش اومد
افتید به دست و پای من و جهان تاب( ».ص 115
و )116
شعر و جملههای زیبا
اشعار زیادی از شاعران گرانقدر در کتاب آمده
است که تمامی آن پندآموز و دلنشین است .هم چنین
جملههایی زیبا و ارزشمند که از قلم نویسنده تراوش
کرده و بر اهمیت کتاب افزوده است:
شعرهای زیبا:
«من از آن ُحسن روزافزون که یوسف داشت
دانستم
که عشق از پردهی عصمت برون آرد زلیخا را».
(حافظ ،ص )34
«به درگاه الهی کی روا بود
گل از من دیگری گیره گالبش( ».ص )149
«دلم را جز تو کس دلبر نباشد
به جز شور توام در سر نباشد
دل فایز تو عمداً میکنی تنگ
که تا جای کس دیگر نباشد» (فایز دشتستانی،
ص )255
تنگ چشمان نظر به میوه کنند
ما تماشاکنان بستانیم
تو به سیمای شخص مینگری
ما در آثار صنع حیرانیم (سعدی .ص )309
«چو یک مرد جنگی ،چو یک دشت مرد».
(فردوسی ،ص )319
«بهای زندگی زین بیشتر بود
اگر یک دیدة صاحبنظر بود
منه بر دست دیو از سادگی دست
کدامین دست را بگرفت و نشکست( ».پروین
اعتصامی ،ص )398
چند جمله زیبا:
«پائیز و بهار وقت خوبی برای عروسی بود .نه
گرماشون شِ مری بود و نه سرماشون یزیدی( ».ص
)134
«سیمای گل افروز این روزها کمی مثل سیمای
غروب شده بود( ».ص )151
«دست کا ِر خودش برای دوشیدن گوسفند و درست
کردن پنیر و کشک حرف نداشت( ».ص )151
«خان صنم همیشه از همة دنیا طلب کار بود».
(ص )151
«ماه در آفتاب زدن میخواس جانشین آفتاب بشه
اما در مقابل آفتاب دختربچهای بود( ».ص )167
«ماه هر چه پا میکشید از ما جلو نمیزد( ».ص
)167
«باد شمالی جارو به دست گرفت ،گرد و غبار به
پا کرد و رو کرد به جنوب .گله خر کرمانی منطقه ُرو
سمکوب کردُ .گدار پنبه ُرو نشونه رفت تا خودشُ و به
قلعة مزایجان برسونه( ».ص )172
«ساالر با مژههاش هوا ُرو جارو میکرد( ».ص
)175
«همیشه به هادی گفته بودم که؛ مرد باید از سه
چیز پرهیز کنه .عشق ،شراب و غرور بیجا( .ص 217
و )266
«آفتاب کالهشُ و کج گذاشته بود و توی غبار غروب
شنا میکرد( ».ص )223
«هرکس اسرار خونه کسی ُرو به تو داد ،حکم ًا اسرار
خونه تو ُرو هم جابجا میکنه( ».به نقل از سعدی .ص
)232
«پیشتاو ُرو بیرون کشیدم ،قدری باهاش بازی
کردم و گفتم کاش این لشکر ،روزهائی بود که وفور
نعمت بود میومد .روزهائی که دست حاتم طائی از
آسمون آویزون بود( ».ص )303
«آفتاب رفته بود پشت کوه و از ماه هم خبری نبود.
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ستارهها مثل گنجشک به پالس ظلمت نوک میزدن
و سوراخ سوراخش میکردند( ».ص )310
«توی وجود هر آدمی گرگی خوابیده .اگه جلوش ُو
ول کنی ،تمام وجود اون آدم میشه پلنگ و اژدها .باید
جلوش ُو بگیری( ».ص )387
مرا نام باید که تن مرگ راست
«تهمتن دو مشت را به پهلو گذاشت و صحبت
ُرو شروع کرد:
 حضرات؛ همگی خوش اومدین .او ًال حکیمابوالقاسم فردوسی میگه« :مرا نام باید که تن مرگ
راست» اسم ما بعد از ما روی پیشونی روزگار نوشته
میشه .بعد از ما هر کس بصیرتی داشته باشه میتونه
اسمها ُرو ببینه و بخونه .کردارمونّ ،نیتمون و رفتارمونُو
بشناسه .زندگی ما آدمها چهار صباحی بیشتر نیست.
آدمی میتونه پس از مرگش هم زنده باشه .هر گاه
که سیرت و رفتار به مزاج مردم خوش اومد زندهای.
حتی اگر پس از مرگت باشه .ما با اتکا به خدا شروع
کردیم .به یاری خدا هم و به وقتش هم با رضای
خدا چشمهامونُو میبندیم .بحمداهلل امروز آوازة قلعة
مزایجان از پایتخت تا کرمان و بندر ورد زبون همه
هس .او ًال من از همه ممنونَم .مخصوص ًا از این پنج
شش نفری که تا قلب کرمان رفتن و سرفراز برگشتن.
دوم ًا امسال تشباد محصول خرمای منطقه ُرو به
غارت برده .از خونوادههای کم درآمد عشریه خرما
گرفته نمیشه .به خوانوادههای دارا هم چهار یک
عشریه خرما بخشیده میشه( ».ص )182
شعری دربارة َمزایجان
«مزیجون قلعة دیرینه دارد
هدایت برجی از آئینه دارد
سه دولت انگلیس و روس و آلمان
به سینه ،بر جاللش کینه دارد
ُکهی سرکش میان آن بیابان
بسی راز مگو در سینه دارد
گرهگاه دو کو ِه آسمان سای
چو قویی باله زرینه دارد» (ص )185
رفتن احمدشاه قاجار و آمدن رضاشاه
« -می دونم چقدر خبر داری؟ دیروز یکی از
آشناهام از بخشداری داراب خطی برام فرستاده بود.
توی خط نوشته بود که؛ احمدشاه رفته سفر فرنگ
حاال یا از مریضی یا از زبونی که گمونم از زبونی باشه.
مملکت داره میره توی دو َمن رضاخان .اگه رضاخان
شاه بشه ،این تو بمیری از اون تو بمیریها نیست .او
میخواد هرچه یاغی و عاصی توی مملکنه مطیعش
بشن .طرف گیالن و مازندارنُو که رام کرده .چن تا
قلعهرو فتح کرده .خالصه این که کار ما سختتر
میشه .روزگار به من درسهای بزرگی داده .به قول
حکیم ابوالقاسم فردوسی:
یکی نغز بازی کند روزگاز
که بنشاندت پیش آموزگار» (ص )200
همه کس یار و همدم من نیستن
«جهانتاب با چارقد که صورتشُ و پاک کرد ،به
حرف اومدم:
 او ًال شبمبو هنوز دست راس و چپشُ و بلد نیست.چطور میتونه بفهمه کدوم مرد الیقشه یا نه؟ خیلی
دختر و پسرها بودن که دلشون هوا کرد ،با هم عروسی
کردن و آخرش هم پشیمونی بود .ریشهی عشق
کم عقلی و نادونیه .عشق مثل میوهی کاله ،محصول
درخت نارسه .دوم ًا خودت میدونی که تقدیر ما به این
قلعه بنده .ما دیگه غیر از قلعه جائی نداریم .مخصوص ًا
من و تو که زن منی .شبمبو بدون من و تو نمیتونه
روزگار سر کنه و ما هم بدون قلعه .اون پائین؛ هزار
تا دندون تیزه تا گلوی م ُنو پاره کنه .روی قلعه هم
همه کس یار و همدم من نیستن .خیلی به اینهائی که
دست به سینه میذارن و خم و راست میشن دلخوش
نکن .ای ُنو خودت هم میدونی و جلوتر هم به من

گفتی .من باید آدمهای محرم دور و بر خودم ُو نگه
دارم ،نذارم پراکنده بشن(.ص )214
آدمهای هزار رنگ
«تا آدم ،قابلیتی و اسم و رسمی داره ،مردم قربون
صد َقهش میرن .اما همی که پاش لغزید ،همه ُهلِش
میدن تا کلّه بشه .ئی مردم انگاری دشمن آدمهای رنج
دیده هستن .رنج و درد خودشونُو مثل زهر میریزن به
تن و جون آدمهائی که عرصه براشون تنگ شده».
(ص )307
خوانین بهارلو
«تهمتن گفت :هادی ،خوانین بهارلو تا حاال با
کسی روراست نبودن .از این مار خوش خطوخال؛
عبدالحسینخان بهارلو حذر کن .این آدم؛ به وقتش،
زیر آفتاب تابستون میشینه و با اژدها شراب میخوره.
به وقتش هم عمامه میذاره روی سرش و میره روی
منبر و موعظه میکنه .با تفنگ خط مینویسه ،با قلم
گلوله میندازه .بیدلیل نیست که توی ایل بهارلو بهش
میگن؛ « پلنگ ُسوزه» (ص )387
«یک پاش اینجاس ،یک پاش پهلوی
عبدالحسینخان .جلوتر هم گفتم« :از قفلی که چند
تا کلید داره بترس» آدم خبرچین ذاتش خبرچینه ،از
این کار کیف میکنه .همونطور که از اونجا خبر میاره،
از اینجا هم خبر میبره .کمی مویز بریز توی دهنش،
دم تکون میده و بالنسبت ناموسش هم براش معنائی
نداره .آدمی براش مثل گندم و جو و کاه و ....خرید و
فروشیه .ترازو هر طرف بچربه ،میره همون طرف .فع ً
ال
به طرف یاور و عبدالحسینخان چربیده( ».ص )387
«جلو گریه ُمو نتونستم بگیرم .اشکم ُو پاک کردم
و گفتم :تهمتن ،تو یکی چه مصالحه بکنی چه نکنی
کشته میشی .مثل روز برام روشنه .نه راه پس داری
و نه راه پیش.
تهمتن جواب داد :اما فرقش در یک چیزه .اگه
مصالحه بکنم؛ با ذلت و شکنجه و گمنامی میمیرم،
ولی اگه نکنم روی قلعه میمیرم .اسمم برای همیشه
میمونه .حداقل مزاری ا َزم میمونه .تازه ممکنه قلعه
هم سر پا بمونه .البته اگر گوش شنوا و عاقلی باشه.
اگر قلعه سر پا بمونه تو و شبمبو و ریحان و اسماعیل
هم در امون هستین( ».ص )384
در همین بند ،یک بار «اگه» آمده است و دوباره
«اگر» .گرچه همگی محاورهای است.
زنده نگه داشتن واژههای محلی
نویسنده برای نوشتن رمان خویش از واژههای
محلی بسیاری استفاده کرده که بر غنای ادبیات بومی
افزوده است از جمله:
دوشاب= شیرة انگور /.اَن َدری= ناتنیَ /.ک ُ
هکم=
درختی کوهستانی از تیرة سروها( .ص)20
تَلَکدونی= محل ریختن خاکروبه و خاکستر(.ص
)38
چوله= جانری ُسم دار و علفخوار که روی بدنش
سیخ های بلندی وجود دارد(.ص )41
تَش برق= صاعقهُ /.ق ُلپ= جرعه /.شبمبو= نامی
دخترانه .شکل اصلی آن شَ َومبو است /.پیش زاده=
فرزند خوانده از زن قبلی( .ص )53
چوغ= چوب (ص )57
تنگیز= بوتة کوهستانی خاردار و پایاَ /چپِش=
بزغاله یک ساله /شِ هنه= شیهه /ننی= گهواره(ص )70
زردیون= یرقانَ /کفه= صحرا /پِشنگ= قطرة
کوچکِ /خپِل= کوتاه قدَ /د َمر= پشت به هوا /پنیر
دلَمه= پنیر تازه و ژله مانند /همبونه= کیسه ای چرمی
و منعطف /صابوناتی= استهباناتی (ص )85
سوزن ُدروش= سوزنی بزرگ برای دوخت و دوز
چیزهای ضخیم مثل گیوه /کپ= دهان(ص )89
تُو= تَب /چاروادار= مسئول نگهداری و چراندن
االغ /ل ِت= تکه ،قطعه /زمین ویل= زمین صاف و
بدون ناهمواری /دیلماج= مترجمُ /گو چال= آدم

شناخته شده و مشهور /تِغرگ= تگرگ (ص )113
َد َهن د ّره= خمیازه (ص )122
لَ َتف= قطعه ای از چادر سیاه (ص )130
َچ ُپو= چپاول /تَرالن= پرنده ای شکاری و نامی
زنانه و نامی برای مادیانَ /.رشمه= طنابی رنگین از
جنس پشم که به آن گمپل های رنگین آویزان کرده
و به دور نقاره ،حجله و گردن اسب حامل عروس
میبستند( .ص )140
اُش ُلنگ= برگ خشکیده یکی از گیاهان شور که
به خاطر داشتن خاصیت قلیائی به عنوان ماده شوینده
لباس مصرف داشته استَ /.جفت= گیاهی که بعضی
اندام های آن ،خاصیت رنگرزی داشته( .ص )143
َرم دادم= َرمانده ،فراری دادن( .ص )147
ُگرده= پهلو /نزده رقاص= آمادة ماجراجویی/
تاجیکی= فارسیُ /پهک= ُپتک /سریشُ م= نوعی
چسبِ /ویل= باز /لَ َور= پنهان ،کمین /حسن= دزدان
جهت رعایت مسائل امنیتی همدیگر را حسن خطاب
میکردهاند /.پاشاش= مادهای با بوی خاص که بُز نَر
برای جلب بز ماده و انجام جفت گیری از خود ترشح
وچر= چراندن شبانة گوسفندان/
میکندُ /.دبُر= بُ ِز نَر /شُ َ
بُر کردن= دزدیدن /بُنکو= تعدادی خانوار عشایری که
به دلیل قرابتهای نسبی و سببی کنار هم اطراق
میکنندُ /.جنگه ُگو= گاو نر( .ص )173
خُ لگ= حدفاصل بین هیزم سوخته و زغال ،اَخگر/
َمن= واحد وزن معادل سه کیلو /هفت برادرون= ُدب
اکبرَ /کعب کله= جمجمه /چهار یک= یک چهارم
(ص )186
شَ ُپالقی= تو گوشی /سوا= هم معنی جدا /مورد=
گیاهی پایا و معطر (ص )204
َهریدن= آسیاب کردن (ص )208
سیل= تماشا /راجونه = رازیانه /پس گوش فراخ=
بازیگوش /گاس= شاید (ص )219
قلم پا= ساق پا /غَزوک (خزوک)= نوعی سوسک
ِ
غسیون= استفراغَ /مسکه= کره (ص )230
سیاه رنگّ /
باد پیش= باد جنوب (ص )236
کماج= نوعی نان گرد و ضخیم /اُوسار= افسار/
برگ ُکنار= برگ سِ در /گِل سر شور= نوعی گِل
با خاصیت قلیایی که زنان موهای خود را با آن
میرو= میرآب /ریشمیز=
میشستندُ .رودار= مکرراًُ /
موریانه /خمینه= باران تابستانهُ /هولَکی= کم حوصله و
عجول /اُ ُ
سکر= کهیر و جوشَ /و ّقه= واحد وزن ،تقریب ًا
معادل یک هشتم یک من /بَخته= اَخته /کاکایوسف=
پرندهای است که طبق افسانه به دنبال برادر مقتولش،
که نام او یوسف بوده ،مرتب ًا او را آزار میدهد /.جوغ=
جوی آبَ /جک و جوک= حشرات ریز /اشرفی= طال/
پَنگ خرما= گل آذین خرماَ /گم= وسیلهای چوبی که
جهت پایان دادن به دوران شیرخوارگی کهره به دهان
او میبستند (ص  263و )264
نان سه تائی= نوعی نان تیری خشک که به دلیل
کمی رطوبت ،ماندگاری آن طوالنی است /.حقّا= تنی/
بُنگ= آواز ،بانگ (ص )277
َمه ُتو= مهتاب /پیش ُتو= پیشتاب (ص )290
ریق زدن= کنایه از اسهال /پنجاهم= بیستم
اردیبهشت ماه (ص )299
پا سبک کردن= وضع حمل کردن (ص)305
ُکوش و نشون= کفش و نشان .هم معنای کفش
و انگشتر (ص )308
رخت= لباس (ص )321
قالی لِبِردونی= (لِبِردانی) یکی از ایالت عرب زبان
داراب .قالی لِبِردونی از نقشهای معروف قالی محلی
در داراب(ص )354
درمنه= درمنه یا ُیوشان گیاهی از تیرة کاسنیها
که اسانس آن معطر و طعمی گس دارد( .ص )396
***
معمو ًال برای نوشتن داستان و رمان ،فقط از بیان
گفت و گوهای شخصیت های داستانی از واژگان
محاورهای بهره میگیرند .ولی آقای حکمت تقریب ًا 95
درصد از مطالب کتابش از کلمات ادبی صرفنظر نموده
و به واژههای محاورهای روی آورده است .که چندان
خوانش آن با
مطلوب به نظر نمیرسد و خواننده در
ِ
نوعی دوگانگی کلمات رو به رو میشود.
یافتن
نکتهی دیگر این که معمو ًال پس از پایان
ِ
شخصیت داستان و رمانی ،به س ِر سطر آمده
سخن هر
ِ
ِ
تا مشخص شود که گفت و گوی فالن شخصیت تا کجا
ادامه دارد .اما در این رمان ،در حال و هوای صحبت
یک شخصیت هستیم که میبینیم نویسنده در ادامهی
گفت و گوی آن شخصیت ،مطلب از خودشان آوردهاند
موجب سر درگمی خواننده میشود.
که
ِ
***
کتاب از  51فصل تشکیل شده است که معمو ًال
شخصیتهای محوری در هر فصلی جدا از فصل قبلی
است گر چه معمو ًال در یک راستا در حرکتاند و به
هم پیوستگی دارند.
***
کتاب بیش از حد به توضیحات اضافی پرداختهاند.
حداقل نصف
یعنی نویسنده میتوانستند کتاب را به
ِ
این صفحات تقلیل دهند بدون این که از مسی ِر اصلی
رمان منحرف شوند.
***
به نظر میرسد که بیشت ِر اسامی شخصیتِهای
موجب نگرانی نشود .زیرا این
رمان ،مستعاری است تا
ِ
کتاب یک رمان واقعی است و چه بسا که فرزندان
و فرزندزادگان این شخصیتها در قی ِد حیاتاند و
نویسنده نخواسته است که نا ِم اصلیشان را در کتاب
آورده باشد.
نویسنده برای شخصیت اصلی رمان نام «تهمتن»
برگزیده که به معنای شجاع و دلیر و بیهمتاست و از
القاب رستم زال هم هست .فردوسی فرماید:
تهمتن چو بشنید گفتار دیو
برآورد چون شیر جنگی غریو
جالب است که نامهای مستعاری دیگر هم عجیب
و غریباند .فرض ًا :مالروباه ،کوهیار ،راهدار ،یاور،
خانیآقا ،خانباز ،فوالد ،غنی ،ساقی ،آینه ،تَرالن،
شبمبو ،گلافروز ،جهانتاب....،
***
نویسنده در هر فصلی در ابتدا نمیگوید که
شخصیت محوری این فصل چه کسی است .به هین
ِ
شخصیت
خاطر خواننده فکر میکند دنبالهی همان
ِ
فصل قبلی است .بعداً میفهمد که نه ،این طور نیست.
ِ
***
زبان
نویسنده چندین بار در صفحات گوناگون از ِ
شخصیتهای رمان که صحبت میکنند ،این واژهها
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را به کار گرفتهاند :او ًال ،دوم ًا ،سوم ًا ،چهارم ًا و.....که
به جز «او ًال» مابقی صحیح نیست .زیرا تنوین عربی
را به واژههای فارسی اضافه کردن ،کا ِر پسندیدهای
درست نیست.
برای «او ًال» چون خود عربی است هیچ اشکالی
ندارد ولی دوم ،سوم ،چهارم که فارسی هستند ،بهتر
آن بود که تنوین« اً » عربی به آن اضافه نمیشد.
***
نویسنده به شهرها و آبادیهای پیرامون مزایجان
داراب هم اشاراتی دارد که خواننده موقعیت مکانی
مزایجان را بیشتر درک میکند از جملهَ :ملکی
صابوناتی [گیوه استهبان] ،برنج رودبال ،دراکویه،
نیریز ،فسا ،شیراز ،بندرعباس و...
***
نویسنده در کتاب ،غیر از گفت و گوی شخصیتهای
رمان 90 ،درصد از واژهها به طور محاورهای استفاده
کرده است که از نظر ادبیات داستانی چندان مطلوب
خوانی
به نظر نمیرسد و خواننده مجبور است با دوباره ِ
جمالت به مفهوم آن پی ببرد .فرض ًا در برخی جاها
«میذاشت» آمده و در بعضی جاها «میگذاشت».
(ص )179
***
نکتة دیگر این که معمو ًال مرسوم است که پس
شخصیت داستانی ،به س ِر سطر میروند
از گفتا ِر یک
ِ
صحبت این
تا خوانندة کتاب تشخیص دهد تا کجا
ِ
شخصیت است .اما در بسیاری از موارد در کتاب این
چنین نیست .زیرا پس از اتمام گفتههای شخصیت،
نویسندة کتاب ،متن خودشان را به دنبالة آن آوردهاند.
به عنوان مثال:
«پس به غنی گفت :پیالهای چای بخور ،نفسی
بگیر و نوای اصلی ُرو بزن .چائی گردونده شد .جماعت
همه انتظار میکشیدن که نوای اصلی چیه .تا غنی
دوباره راه بیفته ،مالروباه چرخی توی زنونه زد و
برگشت توی گوش یاالر فوتی داد ،پوزخندی زد و بنا
کرد به جمع کردن استکان خالی .غنی منتظر اشارهی
تهمتن بود( ».ص )185
«قهقهای زدم و گفتم :گلافروز ول کردی و
چسبیدی به کافر .خب بعدش میری سراغ کدوم
بندهی خدا؟ بلند شُ و پیالهای آب بخور تا سر حال
بشی .آبی هم به صورتت بزن .آبی خورد ،با بال چارقد
دور دهنشو خشک کرد ،قدری به زوزهی باد و جونورها
گوش کردو دوباره به حرف اومد( ».ص )243
***
کلمات
نکتهای دیگر :معمو ًال ضمه (ُ) در باالی
ِ
محاورهای گذاشته میشود که صداردار کشیده باشد.
مثل :آب = اُو  /خواب = خُ و  /شب = شُ و  /مهتاب =
َمه ُتو  /کاهو = ُکو  /روان = ُرو  /سبز = ُسوز
ولی در بسیاری از واژههای آمده در کتاب ،این
ضمه (ُ) اضافه شده است که چندان سنخیتی ندارد.
فرض ًا« :دوباره قد و باالی ما ُرو [ما را] با چشمهای
ریزش وارسی کرد( ».ص )13
«کمی مویز به َد َهن انداختیم و استکانها ُرو
[استکانها را] برداشتیم( ».ص )15
«خاک توی سر ناقابل من بشه کالنتر که لیاقت
دستبوسیتُو [دستبوسیتو] داشته باشم( ».ص )65
«تهمتن حرف روباه ُرو [روباه را] قیچی کرد».
(ص )185
«صدای تهمتن و م ُنو [من را = مرا] از دست قلعه
قاپید و سوغات آبادی و کوه و دشت کرد( ».ص )185
«صورت آبیتُو [آبی تو را] لت و پار میکنم».
(ص)274
ُجلوپالسم ُو  /من ُو (ص  / )291دستهاش ُو (ص
)394
«طرف گیالن و مازندارنُو که رام کرده .چن تا
قلعهرو فتح کرده( ».ص )200
در این جا روی یکی از واژهها [مازندارنُو] (ُ) آورده
شده ولی روی دیگری نه[ .قلعهرو]
***
ضرب المثل = اما اگر صد نفر هم باشیم ولی
درست عمل نکنیم از این کاروان شکست میخوریم.
ضربالمثل معروفیه میگه «اونها سه تا بودن همراه،
ما صد تا بودیم تنها( ».ص )98
دولتی گل ،اُو پای راجونه هم میره( ».ص)282
«از
ِ
غلطهای تایپی
ابوالقاسم حقیری= ابوالقاسم فقیری (ص /)7
واسالم= والسالم (ص  / )12عمداً از منظقه [منطقه]
خودش دورمون کرده( ».ص « /)16آب برکه آروم
آروم سر مهر اومد و شد آینه برادی [برای] تهمتن و
هادی( ».ص  /)51خط سوم از وسط به خط چهارم
افتاده است( .ص  »/)62شبمبو سینی پر از خاکست
ُرو [خاکسترو] از کنار قلعه به پایین ریخت(».ص
« /)72زیر آسمون خدا َهمی پس ُرو [پِ َسرو] دارم».
(ص /)93کاووس دستپاچه شد .طیفون کالهشسو
[کالهشو] برداشت انداخت توی بوتهها( ».ص /)117
« -چه خبر گذاشتی بنده خد؟» [بنده خدا] (ص /)142
«دویست قدمیرفته [قدمیس رفته] بودیم که با سوت
امراهلل وایسادیم( ».ص « /)156آفتاب توی غیار
[غبار] کمرنگی غلت میخورد( ».ص « /)216اون
موقع دیگه اینجا میه [میشه] زندون ،نه قلعه».
(ص« /)238دهن گذاشتم توی گوش تهمتن و گفتم:
نظر تفنگت جابه [جا به جا] شده بود .مرد و زن و
کوچک و بزرگ دیدن(».ص « /)253زیر بار خارجیها
نمیره ،مگر که محبور [مجبور] باشه( ».ص /)268
لک وجود بابام تهمتنخان اگه به بیابون خشک هم
«پَ ِ
بگیره ،میه [میشه] گلستون ».پَلک یعنی چه؟ (ص
« / )282ده پونزده گزی به سرباز نردیک [نزدیک]
شدم( ».ص« /)325تا ئی حرفا ُرو زدم ،ابروهاش
فاصهی [فاصله] گرفتن( ».ص « / )326برای من مثل
همین ُکنار بود که میسوخت و دود میش [میشد]».
(ص « /)346همه ئی چیزهائی رو که میی [میگی]
من به تهمتن گفتم( ».ص « /)356ما از هر دوتاش
[ح َذر] کنیم( ».ص « /)378من باید همهی
باید َح َزر َ
طعنهها و ناسراها ُرو [ناسزاها رو] میشنیدم و تحمل
میکردم( ».ص « /)383تا میخواستم آرمم [آروم]
بگیرم( »....ص  / )401نظاره میکن د [میکند] چون
گور مغرور /درون دیدهاش گنجینه دارد( ».ص)405
« /ناگهان صیحهی نافذ و هراسانگیز چلبال از
باالی برج عالمبین همه ُرو از بهت خارج کرد».
(ص .)406
***
با آرزوی توفیق و پیروزی برای نویسندة گرانقدر،
همچنان چشم انتظار آثار بعدی ایشان هستیم.
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 ۴۹فوتی و شناسایی  ۲۳۴۳بیمار جدید کرونا در کشور
از هر  ۸بیمار ،یک نفر عالئم کرونا را حفظ میکند

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  ۲۴ساعت
۲هزار و  ۳۴۳بیمار کووید  ۱۹در کشور شناسایی
شــدند و متاســفانه  ۴۹بیمار نیز جان خود را از
دست دادند.
به گزارش ایســنا ،از روز دوشــنبه تا دیروز
 ۱۸مردادماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۲۳۴۳ ،بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی و  ۶۹۵نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۴۴۶هزار و  ۱۴۴نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۴۹ ،بیمار مبتال
به کووید ۱۹در کشور جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۲هزار
و  ۵۶۴نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون  ۷میلیون و  ۱۲۱هزار و
 ۸۷نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شدهاند.

 ۱۴۹۹نفر از بیماران مبتــا به کووید ۱۹در
بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۵۳میلیون و  ۴۱۸هزار و  ۴۴۶آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
همچنین تاکنــون  ۶۴میلیون و  ۸۲۳هزار و
 ۹۸۲نفر ُدز اول ۵۸ ،میلیون و  ۱۹۵هزار و  ۶۴نفر
ُدز دوم و  ۳۰میلیــون و  ۳۱۲هــزار و  ۴۷۷نفر
نیز ُدز ســوم و باالتر واکســن کرونا را در کشور
تزریق کردهاند.
بنابراین مجموع واکســنهای تزریق شده در
کشــور به  ۱۵۳میلیون و  ۳۳۱هــزار و ُ ۵۲۳دز
رسید.
در حال حاضر  ۱۳۰شهرستان در وضعیت قرمز،
 ۱۲۹شهرستان در وضعیت نارنجی ۱۵۴ ،شهرستان
در وضعیت زرد و  ۳۵شهرستان در وضعیت آبی
قرار دارند.

از هر  ۸بیمار ،یک نفر عالئم کرونا را
حفظ میکند
مطالعــات تخصصی تازهای که نتیجه آن در
نشریه النست منتشر شده نشان میدهد که از هر
هشت بیمار مبتال به بیماری کووید ۱۹دست  کم
یک نفر عالئم مشــخصه ایــن بیماری را برای
طوالنــی مدت (کووید طوالنــی) حفظ میکند.
به گزارش ایســنا ،این مطالعات که در لنست،
یکی از معتبرترین و مشــهورترین هفتهنامههای
پزشــکی منتشر شــده همچنین عالئمی را که
برخــی بیماران مبتــا به کوویــد ۱۹به مدت
طوالنــی در بدن خود حفظ میکنند ،فهرســت
کرده است.
در این فهرســت از عالئــم و عوارضی چون
درد شکمی ،مشکل تنفسی و درد در ناحیه قفسه
ســینه ،دردهای عضالنی ،از دســت دادن حس
چشایی یا بویایی ،گزگز و مورمور شدن دست و پا،
ناراحتــی در گلو ،گرگرفتگی یا ســرماخوردگی،
سنگینی در بازوها یا پاها و خستگی عمومی نام
برده شده است.
به اعتقاد پژوهشــگرانی که ایــن تحقیق را
انجام دادهاند عالئم یادشده را میتوان بین سه تا
پنج ماه پــس از ابتال به بیماری در  ۱۲.۷درصد
بیماران به کووید ۱۹نسبت داد.
به گزارش یورونیوز ،این مطالعه در هلند انجام
شده اســت و با توجه به دامنه و روش تحقیقات
مرتبط با آن ،اطالعات مهمی را برای درک بهتر
خطر ابتال بــه کووید طوالنــی و عالئم پایدار
بیماری ناشی از ابتال به ویروس کرونا در اختیار
متخصصان و بیماران قرار میدهد.

سردسته باند  ۱۱نفره قاچاق سوخت در کردکوی دستگیر شد

ایرنا :رییس کل دادگســتری گلســتان گفت:
سردسته باند سازمان یافته  ۱۱نفره قاچاق سوخت
در استانهای گلســتان ،قم و فارس در کردکوی
شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش روز سهشــنبه ایرنا از روابط عمومی
دادگستری گلستان ،حیدر آسیابی افزود :دادستانی
در رونــد تحقیقــات ایــن پرونــده به یــک باند
ســازمان یافتــه و مجموعه ای از شــرکت های
صوری رســید که نفت ســفید دولتی را با عنوان

حالل  ۴۰۲که یکی از فرآورده های هیدروکربناتی
است به خارج از کشور صادر می کردند.
وی با بیان این که تاکنون  ۱۱نفر از عوامل این
باند در گلســتان ،قم و فارس شناسایی و دستگیر
شدند ،گفت :پرونده این افراد در دادسرای کردکوی
به اتهام مشــارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت
یارانهای در حال رسیدگی است و با تکمیل تحقیقات،
احتمال دســتگیری افراد بیشــتری وجــود دارد.
آســیابی افزود :با بررســی نحوه صــادرات این

محمولــه و با پیگیری دســتگاه قضایــی ،یکی از
رویه های صادرات که مبتنی بر خوداظهاری افراد
بــود ،تغییر کرد و از این پــس الزمه صدور مجوز
صــادرات در گمرکات ،ارائه گــزارش آنالیز نمونه
محموله است.
وی خاطرنشان کرد :تخلف اعضای این باند در
مدت فعالیت خود قاچاق دســتکم  ۴۰میلیون لیتر
نفت ســفید دولتی است که بیشتر آن را به یکی از
کشورهای همسایه منتقل شد.

بین الملل

هشدار شیوع بیماری های گرمسیری در آلمان

با توجه به تشدید تغییرات آب و هوایی و افزایش دمای ناشی از آن در
آلمان ،رئیس انستیتو دولتی "روبرت کخ" که مسئولیت نظارت و پیشگیری
از بیماریها را بر عهده دارد ،هشدار داده است که این امر منجر به افزایش
شیوع بیماری های گرمسیری در این کشور خواهد شد.
بــه گزارش ایســنا ،وی همچنین گفــت که تغییــرات اقلیمی عامل
گسترش زیستگاههای پشه ها و کنهها میشود و به این ترتیب بسیاری از
گونههای پشه و کنه میتوانند عوامل عفونی ویروسی ،باکتریایی و انگلی را
منتقل کنند.
از آنجایی که میزان تولیدمثل و تکثیر ویروسها در پشهها وابستگی قابل
توجهــی به دما دارد ،بنابراین با افزایش دما در دوره  های زمانی طوالنی  تر،
احتمال ابتال به عفونتهای ناشی از نیش پشه نیز افزایش می یابد.
رئیس موسســه کنترل و پیشــگیری از بیماریهــای آلمان ،همچنین
از عفونــت هایی چون ویروس زیــکا ،تب دنگی ،ویــروس نیل غربی و
مننژوآنســفالیت به عنوان نمونه هایی از ویروس  هایی که به زودی در حال
گســترش در سراسر آلمان هســتند ،نام برد و گفت که حتی احتمال موارد
ابتال به ماالریا در این کشور نیز وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری ِد لوکال ،کارشناســان اروپایی هشدار میدهند:
به دلیل گســترش جمعیت کنهها و پشــهها به خاطــر تغییرات آب و هوا،
بیماریهایی که پیشتر در اروپا ناشــناخته بودهاند به طور فزایندهای شایع
خواهند شد.

اعالم وضعیت اضطراری در شرقیترین
استان کانادا

مقامات استان "نیوفاندلند و البرادور" ،شرقیترین استان کانادا در میان
بدترین آتشســوزیهایی که در بیش از نیم قرن گذشــته در این منطقه
مشاهده شده ،وضعیت اضطراری اعالم کردهاند.
به گزارش ایســنا ،نیروهای امدادی محلی در تالش بیوقفه برای مهار
آتش ســوزیها هســتند .آتشسوزیهای گســترده طی دو هفته گذشته
هــزاران هکتار از جنگلهای نیوفاندلند و البرادور را ســوزانده و همچنان
خارج از کنترل هستند.
یکــی از مقامات اعالم کرد کــه وضعیت اضطراری "نــه برای ایجاد
وحشــت" بلکه برای اطمینان از اینکه این استان قادر به مدیریت بهتر این
آتشسوزیهای جنگلی است ،صادر شده است .گزارش ها حاکی است که
وزش باد نیز موجب گسترش آتشسوزیهای جنگلی شده است.
وقوع آتش ســوزی های بزرگ جنگلی در کانادای آتالنتیک نسبت ًا نادر
است با این حال گرمای شدید و خشکی هوای تابستان ،جنگل های آن را
در برابر آتش سوزی های عظیم و سریع ،آسیب پذیر کرده است.
یکی از مقامات امدادی در این زمینه گفت :این آتشسوزیهای در چند روز
گذشته تشدید و موجب نگرانی ها شده است.

ثبت موارد جدید ابتال به آبله میمونی در اکوادور
و یک مورد فوتی

وزارت بهداشــت اکوادور اعالم کرد که با شناســایی ســه مورد جدید
ابتال به آبلــه میمونی ،تعداد کل مــوارد ابتال به این بیمــاری تاکنون به

 ۱۰تن رســیده و یک مورد فوت ناشــی از آبله میمونی نیز در این کشور
ثبت شده است.
به گزارش ایسنا ،به گزارش وزارت بهداشت اکوادور ،فرد قربانی از قبل
به بیماری های دیگری مبتال بوده است.
ایــن وزارتخانه همچنین اعالم کرد که ســه مورد جدیــد ابتال به آبله
میمونی شناســایی شده که همگی آن ها بین  ۲۰تا  ۴۹سال سن داشته و
وضعیت جسمانی آنها پایدار است.
وزارت بهداشت اکوادور همچنین از مردم خواست تا اقدامات پیشگیرانه
بهداشــتی مانند استفاده از ماسک را صورت جدی بگیرند و در صورت بروز
عالئم آبله میمونی از جمله تب ،ضعف و بثورات پوستی به نزدیکترین مرکز
بهداشتی خود مراجعه کنند.
اکوادور اولین مورد ابتال به این ویروس را در تاریخ شــش ژوئیه ســال
جاری میالدی ( )۲۰۲۲در یک مرد  ۳۰ساله شناسایی کرد.
بــه گزارش خبرگزاری شــینهوا ،همچنین به گفته مقامات بهداشــتی،
هنوز شــواهدی مبنی بر انتقال این ویروس در سطح جامعه در این کشور
وجود ندارد.

بارشهای سیلآسا در سئول قربانی گرفت

مقامات کره جنوبی دیروز (سهشنبه) اعالم کردند که در حوادث مرتبط
با بارش بارانهای سیل آسا در سئول ،پایتخت این کشور و مناطق اطراف
آن تاکنون هفت تن جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش ایســنا ،بارندگی های شدید در سئول همچنین موجب قطع
برق و مسدود شدن جاده ها در این شهر و مناطق اطراف آن شده است.
به گزارش رســانههای محلی به نقل از اداره هواشناســی کره جنوبی،
بخش جنوبی ســئول اواخر روز دوشنبه بیش از  ۱۰۰میلیمتر بارش باران
در یک ساعت و برخی از بخشهای این شهر نیز  ۱۴۱.۵میلیمتر بارندگی
داشته که شدیدترین بارندگی در  ۸۰سال اخیر است.
همچنین بارندگی های بیشــتر طی ســاعات آینده برای این شــهر و
مناطق اطراف آن پیش بینی می شــود .بارش شدید باران همچنین موجب
آبگرفتگی خیابان ها و ایستگاههای مترو نیز شده است.
عکسها و ویدئوهایی که در شــبکههای اجتماعی دســت به دســت
میشوند خیابانهای مملو از آب را نشان میدهند که باعث تعطیلی تمامی
مراکز شهری و توقف خدمات سرویسهای حمل و نقل عمومی شده است.
مقامــات کره جنوبی اعالم کردند که تا صبح دیروز در حوادث مرتبط با
سیل دست  کم پنج نفر در سئول و دو نفر دیگر نیز در استان "گیونگگی"
در این کشور جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،در پی بارندگی های شدید دست  کم  ۹نفر
دیگر نیز در این مناطق زخمی شده و شش نفر نیز همچنان مفقود هستند.
گزارش ها همچنین حاکی از ارسال یک پیام عمومی در نیمه شب دوشنبه
برای ساکنان سئول اســت که درباره احتمال رانش زمین هشدار میدهد.
عکسهــا و فیلمهایی که در شــبکه های اجتماعی میچرخند نشــانگر
خیابان  های ســیل زده با مســافرانی اســت که با باران روبرو شــده اند
و در عیــن حــال آب از پله ها به ایســتگاههای زیرزمینی مترو ســرازیر
شده است.
براســاس گزارش خبرگزاری یونهاپ ،باران روز دوشنبه در کل منطقه
مرکزی کشــور و پایتخــت  ۱۷۰میلی متر بوده اســت و اینطور که گفته
میشود سنگینترین باران دهه های قبل است.
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اهدای عضو جوان فسایی به بیماران نیازمند
زندگی بخشید

ایرنا :مسئول هماهنگی اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت :کبد
و دو کلیه جوان  ۴۷ساله فسایی برای اهدا به بیماران نیازمند برداشته شد.
بنا بر گزارش دریافتی ،راضیه آســوده اظهار داشــت :با رضایت خانواده،
کبد و دو کلیه شــادروان "سید ابوالقاسم موســوی" که به دلیل تصادف و
خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شــده بود جهت اهدا به بیماران نیازمند
برداشته شد.
وی اضافه کرد :همچنین کبد زنده یاد "احمدرضا روشن پرتو"  ۵۸ساله
که به دلیل بیماری فشارخون و خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود،
با ایثار خانواده وی ،به بیماران نیازمند عضو اهدا گردید.

آتشسوزی انبار کیف مهار شد

سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از وقوع آتش  سوزی
در یک انبار کیف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز ،طبق اعالم روابط عمومی سازمان
آتشنشانی شــیراز ،ساعت  ۲۱:۰۰دوشنبه شــب  ۱۷مرداد ماه یک مورد
حادثه آتش سوزی در یک ساختمان با کاربری انبار به سامانه  ١٢۵سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز اطالع داده شد که بالفاصله
پس از آن ســه ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه واقع در خیابان لطفعلی
خان زند اعزام شدند.
آتش نشــانان به همراه خودروهای پشــتیبانی به محل اعزام شــده و
مشاهده شد آتش سوزی در یک ساختمان دو طبقه که به محلی برای انبار
و نگهداری وســایلی از جمله کیف تبدیل شده بود ،رخ داده است .و طبقه
اول این ساختمان کامال طعمه آتش سوزی شده بود.
به دلیل باریک بودن معبر و دسترسی سخت به محل حادثه آتش نشانان
با لوله کشی خود را به پشت بام این ساختمان رسانده و عملیات اطفا آتش
را آغاز کردند.
با عملکرد بموقع تیم اطفایی آتش مهار شد و از سرایت به ساختمان  های
اطراف و طبقه دوم جلوگیری شد .این حادثه تلفات جانی نداشت.

جانشین فرمانده انتظامی فارس خبر داد:

کشف  ۱۹۱کیلوگرم تریاک از  ۲موتورسیکلت
در نیریز

جانشــين فرمانده انتظامی اســتان از کشــف  191کیلوگرم تریاک در
بازرسي از خورجين  2دستگاه موتورسيكلت در شهرستان نيريز خبر داد.
سردار يوســف ملكزاده در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،با
اعالم این خبر بيان كرد :مأموران انتظامي نيريز هنگام نظارت بر وســايط
نقليه عبوری در محورهاي خاكي منتهي به اين شهرستان ،در يك عمليات
ضربتي به  2دســتگاه موتورســيكلت مشكوك شدند و دســتور ايست را
صادر كردند.
وی افزود :راكبان بدون توجه به ايســت پليــس متواري و پس از طي
مســافتي تعقيب و گريز با توجه به كوهستاني بودن منطقه و تاريكي هوا،
سرنشينان ،يكي از موتورسيكلتها را رها کرده و متواري شدند.
جانشــين فرمانــده انتظامی اســتان با بيــان اينكه در ايــن ماموريت
يك دســتگاه موتورسيكلت توقيف شــد ،گفت :در بازرســي از خورجين
موتورســيكلت توقيفي و همچنين پاكسازي از محل تردد موتورسيكتي كه
راكبان با آن متواري شده بودند  191کیلوگرم تریاک كشف شد.
سردار ملكزاده با بيان اينكه تالش براي شناسايي و دستگيري راكبان
متواري با جديت ادامه دارد ،بيان كرد :برخورد با سوداگران مرگ به صورت
ويژه در دستور كار اين فرماندهي است.

اعتراف سارق منزل و مشاعات ساختمانی
به  37فقره سرقت در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق منزل و مشاعات ساختمانی و
کشف  37فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ فرج شــجاعي در گفتوگو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس،
بيان كرد :در پي وقوع چندين فقره ســرقت منزل و مشاعات ساختمان در
شهرســتان شیراز ،بررســی موضوع به صورت ویژه در دستور كار مأموران
یگان امداد قرار گرفت.
وي ادامه داد :مأموران در بررســيهاي اوليه و با انجام اقدامات پلیسی،
موفق به شناسايي يك سارق حرفهای در يكي از محلههاي شيراز شدند.
فرمانده انتظامی شیراز با بيان اينكه ماموران موفق شدند در يك عمليات
ضربتي متهم را دســتگير و به كالنتري منتقل كننــد ،تصريح كرد :متهم
پس از مواجه شــدن با ادله و مســتندات پليس چــارهاي جز بيان حقيقت
نداشت و به  37فقره سرقت از منزل و مشاعات ساختمان اقرار كرد.
سرهنگ شــجاعي با بيان اينكه در بازرسي از مخفيگاه متهم مقادیری
اموال مســروقه از نوع مخزن آب تســویه ،ژنراتور بــرق ،ابزار آالت ،انواع
فرش ،چرخ خیاطی ،ســنگ فرز ،ترازو دیجیتال ،دستگاه پمپ باد ،دوربین
عکاســی ،چادر مسافرتی ،پیک نیک ،ضبط ،آمپیلی فایر ،کپسول اکسیژن،

بخاری دیواری و  ...کشــف شد ،خاطر نشان كرد :كارشناسان ارزش اموال
مكشوفه را  4ميليارد ريال برآورد كردهاند.

توقیف خودور حامل ترياك در بوانات

فرمانــده انتظامي بوانات از توقیف ســواري پراید و كشــف  36كيلو و
 500گرم ترياك در بازرسي از آن خبر داد.
ســرهنگ ابوالحســن مزارعی در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :در راســتای طرح مبارزه با مواد مخدر و تشــدید برخورد
بــا قاچاقچیان ،ماموران یــگان امداد بوانات حین گشــتزنی و نظارت بر
خودروهای عبوری به یک ســواري پراید مشــکوک شــدند و آن را براي
بررسي بیشتر متوقف كردند.
وی تصریح کرد :در بازرســی از اين خودرو  36كيلو و  500گرم ترياك
که به صورت ماهرانهای در صندق عقب جاسازی بود ،کشف شد و در اين
خصوص راننده دستگير و روانه دادسرا شد.

اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در آباده

فرمانده انتظامي آباده از اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و جمعآوري
و دستگيري  29معتاد و خرده فروش طي دو هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار داشت :در راســتاي مطالبات عمومي و ارتقاء احساس امنيت
در بين شــهروندان با هدف مبارزه با خرده فروشــان مواد مخدر و معتادان
پرخطر ،طــرح ارتقاء امنیــت اجتماعی در ســطح شهرســتان به مرحله
اجرا درآمد.
وي افــزود :در اجراي اين طرح مامــوران انتظامی پس از هماهنگي با
مرجع قضایي در بازرســي از تعدادي منازل از قبل شناســايي شده ،ضمن
جمعآوري و دســتگيري  29معتاد وخرده فروش 17 ،كيلو و  212گرم انواع
مواد مخدر نيز كشف کردند.
فرمانده انتظامي آباده با اشاره به كشف  3دستگاه خودرو و موتورسيكلت
مســروقه و دســتگيري يك ســارق در اين خصوص ،افزود :دســتگيري
 14ســارق و كشف  19فقره انواع ســرقتها ،توقيف  47دستگاه وسايل
نقليه مزاحم و متخلف ،دســتگيري  4متهم و کشف  21فقره پرونده اعم از
جعل و کالهبرداري از ديگر نتايج اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي ميباشد.

کشف احشام قاچاق در مهر

فرمانده انتظامی مهر از توقیف  4دستگاه سواری شوتی حامل  38رأس
گوسفند قاچاق در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ بهــادر رزمجويــی در گفتوگو بــا خبرنگار پایــگاه خبری
پلیــس ،بيان كرد :در اجرای طرح مبارزه بــا قاچاق کاال ،ماموران انتظامي
این فرماندهي حین گشــت زنــی و نظارت بر محورهــای مواصالتی به
 4دستگاه سواری شوتی مشکوک شدند و آنها را با اقدامات فني و تخصصي
توقيف کردند.
وي افزود :در بازرسی از خودروهای مورد نظر 38 ،رأس گوسفند قاچاق
و فاقد مجوز حمل کشف شد.
ســرهنگ رزمجويی با بیان اینکه کارشناســان ارزش احشام قاچاق را
يــك میلیارد و  750میلیون ریال بــرآورد کردهاند ،گفت :در این خصوص
 4نفر دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

گاز آمونیاک در شهرستان بهار
یک کشته و  ۶مجروح برجای گذاشت

ایرنا :شــهردار صالح آباد از توابع شهرستان بهار در استان همدان گفت:
ترکیدگی لوله مخزن گاز آمونیاک کشــتارگاه طیور این شهر ،یک کشته و
 ۶مجروح و مصدوم برجای گذاشت.
مهدی سحاب روشن روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:
دوشنبه شــب  ۱۱کارگر در یکی از اتاق های سردخانه کشتارگاه طیور در
حال فعالیت بودند که ترکیدگی لوله موجب مرگ و مجروح شــدن چند تن
از کارگران شد.
وی اضافه کرد :حدود هفــت کارگر در کنار لوله حاوی آمونیاک حضور
داشــتند که پس از انفجار لوله دچار ســوختگی صورت و دست شدند که
 ۶کارگر بالفاصله از محل حادثه به بیرون از اتاق فرار کردند.
شهردار صالح آباد ادامه داد :اما یکی از کارگران به علت سوختگی شدید
و مسمومیت ناشی از استشمام گاز آمونیاک جان باخت.
سحاب روشــن بیان کرد :تیم های آتش نشانی شهرستان بهار و شهر
صالح آبــاد در کمترین زمان در محل حادثه حضــور یافتند و با راهنمایی
یکی از کارگران کشــتارگاه طیور ،محل شیر فلکه اصلی مخزن آمونیاک را
شناسایی ،مسدود و محل حادثه را ایمن سازی کردند.
وی تصریح کرد :مجروحان این حادثه با خودروهای امدادی به اورژانس
پیش بیمارســتانی منتقل و به علت سطحی بودن جراحات وارده به صورت
سرپایی مداوا شدند.
ســحاب روشــن با بیان اینکه گاز آمونیاک موجب مسمومیت یکی از
آتش نشانان حین انجام عملیات نیز شده بود ،اظهار داشت :وضعیت جسمی
و عمومی این آتش نشان نیز خوب است.

آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری ،حفظ نگهداری فضای سبز
و امور متفرقه خدماتی و عمرانی
چاپ نوبت اول                                                           1401/5/19 :چاپ نوبت دوم1401/5/27 :

شهرداری سعادت شهر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره /766ش مورخ  1401/5/9شورای اسالمی شهر نسبت
به واگذاری عملیات خدمات شهری ،فضای سبز و امور متفرقه خدماتی ،عمرانی از طریق مناقصه عمومی و به صورت
حجمی اقدام نماید .لذا از کلیه شــرکت های واجد شــرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به
امور مالی شهرداری مراجعه نمایید.
-1برآورده اولیه ساالنه 68/000/000/000 :ریال
-2موضوع شرکت می بایست مرتبط با شرح عملیات مناقصه باشد.
-3مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه  3/240/000/000ریال به صورت وجه نقد به شماره حساب  3100007030000به نام
شهرداری سعادت شهر نزد بانک ملی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی با سررسید سه ماه باشد.
-4آخرین مهلت تحویل اسناد  1401/6/3به دبیرخانه شهرداری می باشد.
-5شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-6سپرده نفرات اول تا سوم به ترتیب چنانچه برنده اعالم شوند و از عقد قرارداد خودداری نمایند به نفع شهرداری
ضبط می گردد.
-7بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبولی کلیه شروط و تصمیمات شهرداری خواهد بود.
-8هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
است.
-9سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج
میالد احمدی
شهردار سعادت شهر

اقتصاد
چهار  شنبه  19مرداد    1401

 12محرم 1444
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سال بیست و    هفتم

شماره 7545

رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد؛

تخلیه غیرقانونی
 ۳۰کانتینر وارداتی

شناسایی  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار مودی مالیاتی جدید

بندر  ۱۳سال خبر نداشت!
طبق اعالم مدیر عامل ســازمان اموال تملیکــی ۳۰ ،کانتینر از
حدود  ۱۳ســال پیش وارد بنادر شده ولی بدون اظهار به گمرک و
ورود به فرایند ترخیص ،عمده کاالهــای داخل آنها تخلیه و خارج
شده اســت؛ موضوعی که حتی بنادر و کشتیرانی در این سالها از
آن خبر نداشته و اخیرا کشــف و به مقام قضایی اعالم کرده است.
اینجا خروج غیرقانونی و قاچاق کاال مطرح است و افراد تحت پیگرد
قضایی قرار خواهند گرفت.
عبدالمجید اجتهادی  -مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و معاون
وزیر اقتصاد  -در گفتوگو با ایسنا ،در رابطه با ماجرای  ۳۰کانتینری
که از اواخر دهه  ۸۰وارد بنادر شده و در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه
به بوشهر مورد توجه قرار گرفت ،توضیحاتی ارائه کرد.
مصوبه  ۹۷اوضاع را تغییر داد
این مقام مســئول در ســازمان اموال تملیکی با بیان اینکه این
 ۳۰کانتینــر از حدود  ۱۳ســال پیش وارد بندر شــده ولی هنوز به
گمرک اظهار و وارد فرایند ترخیص نشده بود ،گفت :طبق ماده ۲۴
قانون امور گمرکی ،واردکنندگان ســه مــاه فرصت دارند کاال را به
گمرک اظهار و ترخیص کنند که این زمان با درخواســت از گمرک
دو مــاه دیگر امکان تمدید دارد ،در غیر این صورت کاال مشــمول
مقررات متروکه خواهد شــد .همچنین طبق تبصره ماده  ۲۴قانون
امور گمرکی ،این زمان برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،در اختیار
مناطق قرار دارد ولی در نهایت نباید مدت زیادی طول بکشد ،اما از
سال  ۱۳۹۷با تشــدید تحریمها و ضرورت تامین کاالی اساسی ،با
تصمیم شــورای عالی امنیت ملی ،این زمان برای گمرک و مناطق
به دو ماه کاهش پیدا کرد.
وی افزود :بر این اســاس اگــر صاحب کاال در این فرصت برای
ترخیــص اقدام نکرد ،گمرک و بنــادر و یا انبارهای عمومی موظف
اســت مقررات متروکه را در مــورد کاال اعمال و به گمرک گزارش
دهد تا بالفاصله اظهارنامــه متروکه تنظیم و برای تعیینتکلیف به
سازمان اموال تملیکی ارسال شود.
بندر  ۱۳سال از  ۳۰کانتینر خبر نداشته است
وی ادامه داد :بر این اســاس تا زمانی که اداره بندر و یا ســایر
مراجع تحویل گیرنده ،گزارشــی به گمرک ارائه ندهند ،گمرک نیز
اطالعی از کاالی اظهار نشــده ندارد تا به ســازمان اموال تملیکی
اعالم شــود ،این در حالی اســت که اداره بندر و کشتیرانی بوشهر
اعالم کرده که خودشان هم در جریان این  ۳۰کانتینر در این سالها
نبودهاند و در زمان آمارگیری ،متوجه شــدهاند که این تعداد کانتینر
چندین سال در آنجا بوده و تکلیف مشخصی نداشته است و اطالعی
هم از صاحب کاال ندارند.
ســوال مرجع قضایی؛ چرا کشتیرانی  ۱۳سال سراغ
کانتینرهایش نیامد؟!
اجتهادی ،با اشاره به اینکه طبیعتا شرکت واردکننده این کاالها،
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مشــخص است و شرکت کشتیرانی و یا شــرکتهای حمل و نقل
دریایی هســتند و از طریق اسناد نیز ،صاحب کاال مشخص و قابل
شناسایی است ،افزود :اینکه ماجرای این کانتینرها چیست را مقامات
مسئول در کشــتیرانی بررسی و توضیح خواهند داد؛ چراکه بازرسی
این سازمان ،آن را کشــف و به مقام قضایی گزارش داده است ،اما
کانتینرهایی که کاال با آنها حمل شــده ،متعلق به شرکت کشتیرانی
بوده و ممکن اســت به واردکننده اجاره داده باشــند .موضوعی که
مورد ســوال رئیس قوه قضاییه در بازدید از بوشهر ،قرار گرفت این
بود که آیا صاحب کاال در این ســالها بــرای ترخیص نیامده و یا
اینکه تخطی کرده و به صورت قاچاق بخشــی را خارج کرده است؟
یا اینکه چرا شرکت کشتیرانی در این  ۱۳سال ،سراغ کانتینر نیامده
است؟ اینها بخشی از مســایلی بود که رئیس قوه قضائیه نیز تاکید
داشتند باید مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ آن از شرکت کشتیرانی
دریافت شود.
چند دوربین عکاسی در یک کانتینر مانده و مواد غذایی
فاسد شد
معاون وزیر اقتصــاد درباره وضعیت کانتینرهــا نیز توضیح داد:
کاالی موجــود در برخی از این کانتینرها بدون اینکه اظهار شــده
باشــد ،تخلیه شده اســت و یا در بخش عمدهای از آنها ،به میزان
محدودی کاال قرار دارد ،مثال چند دوربین عکاســی در یک کانتینر
مانده و یا یک ســوم کانتینر  ۴۰فوت ،کاال و مابقی خالی است ،در
موردی ،قسمت انتهایی یکی از کانتینرها پارگی داشت و کاال از آن
بخش خارج شــده بود که جای تعجب دارد .در بینشان کانتینرهای
حاوی مواد غذایی فاســد شده هم بود .اینجا این سوال مطرح است
که آیا این کانتینرها از کشور مبدا با همین میزان کاال به بندر رسیده
است ،که بعید به نظر میرسد.
کانتینرها تخلیه شده ،احتماال قاچاق شده است
آنطور کــه اجتهادی گفتــه ،احتمال قوی این اســت که این
کانتینرها ُپر بوده و افرادی آنها را به صورت غیرمجاز تخلیه کردهاند

انتقاد وزیر صمت از صنعت خودرو

خودروی اقتصادی و محصول جدید نداریم

وزیــر صمــت با بیان اینکه هم اکنــون تولید خودرو کمتر از ظرفیت اســت ،گفت :ما
خــودروی اقتصادی و محصول جدیدی نداریم که متناســب با تقاضا و قدرت خرید عموم
مردم باشد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما ،ســیدرضا فاطمی امین اظهار کرد:
نمیتوانیم از همه ظرفیت خودروسازی کشــور استفاده کنیم ،زیرا ما خودروی اقتصادی و
محصول جدیدی نداریم که متناسب با تقاضا و قدرت خرید عموم مردم باشد.
وزیر صمت افزود :اگر خودروسازان ما دو شیفت کار کنند ما برای امسال ظرفیت مونتاژ
 ۳میلیون و  ۲۰۰هزار دستگاه را داریم و اگر سه شیفت کار کنند ظرفیت بیشتر هم میشود،
اما هم اکنون تولید کمتر از ظرفیت است ،به طوری که که در سال گذشته فقط  ۹۰۰هزار
دستگاه خودرو تولید شد.
وی ادامــه داد :نبــود خودروی اقتصــادی روی خــط تولید یکــی از نقایص صنعت
خودروسازی اســت که البته شــرکت ایران خودرو تولید یک محصول جدید را آغاز کرده
اســت ضمن اینکه ما هم در بخش واردات ،مشوقهایی برای واردات خودروهای اقتصادی
پیش بینی کرده ایم.
فاطمــی امین گفت :ضمن اینکه از دو خودروســاز بزرگ کشــور خواســته ام تا تولید
محصوالت جدید را به سمت تولید خودروهای اقتصادی سوق دهند تا جایگزین محصوالتی
مانند تیبا بشوند.

ساماندهی کارتخوانها به ایستگاه آخر رسید

ســاماندهی کارتخوانها از ســال گذشــته آغاز و در آن زمان بیش از هفت میلیون و
 ۲۰۰هــزار کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شــد ،اما وضعیت حــدود  ۲۸۰هزار از این
دســتگاهها بالتکلیف اســت که طبق اعالم بانک مرکزی طی هفتــه جاری تکلیف آنها
مشخص خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،از سال گذشته در راستای اجرای ماده  ۱۱قانون پایانههای فروشگاهی
و سامانه مؤدیان ،بانک مرکزی با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاههای
کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرد.
در این زمینه ،کلیه اشــخاص دارای ابزار پرداختهای بانکی باید با ورود به درگاه ملی
خدمات الکترونیک مالیاتی به نشــانی  ،my.tax.gov.irفهرســت تمامی دســتگاههای
کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به اتصال آنها
به پروندههای مالیاتی قبلی و یا تشــکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام میکردند که در ســال
قبــل ،بالغ بر  ۷.۲میلیون کارتخوان بــه پرونده مالیاتی متصل و حدود  ۳میلیون کارتخوان
نیز غیرفعال شد.
امــا در این بین معادل یک میلیون و  ۴۰۰هزار دســتگاه کارتخوان نه به پروند مالیاتی
متصل و نه غیرفعال شدند که براساس اعالم رئیس کل سازمان امور مالیاتی ،بانک مرکزی
وعده داده تا در ماه جاری تکلیف این کارتخوانها را مشخص کند.
در این راســتا ،مهران محرمیان  -معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درباره آخرین
وضعیت ساماندهی کارتخوانها اعالم کرد :در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی،
شــبکه پرداخت و ســازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از  ۹۰.۵درصد از کارتخوانها و
ابزارهای پرداخت در کشــور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود  ۲۸۰هزار تا دســتگاه
کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.
وی ادامه داد :اگر پرونده مالیاتی شــبکههای پرداخت ،تا زمان داده شده تشکیل نشود،
مطابق رویهای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده ،قطع خواهد شد.
بنابراین ،در شــرایطی که قرار است تا پایان هفته جاری کارتخوانهایی که تکلیف آنها
مشــخص نشده ،غیرفعال و یا به پرونده مالیاتی متصل شوند ،براساس آخرین آمار شاپرک،
تا پایان تیر ماه سال جاری معادل  ۸میلیون و  ۲۵۹هزار و  ۳۴۸دستگاه کارتخوان در کشور
فعال هستند.

چون به گمرک اظهار نشــده و از مسیر قانونی ،به خارج از محوطه
گمرکی منتقل نشــده است ،بنابراین به احتمال زیاد ،قاچاق صورت
گرفته اســت و افراد تحت تعقیب قضایــی قرار میگیرند .همچنین
ماهیت کاالهای موجود در این کانتینرها که تخلیه نیز شــده ،مورد
بحث است که آیا کاالی مجاز ،غیرمجاز یا ممنوعه بودهاند؟
هر چقدر کاال مانده باشد در نهایت امحاء خواهد شد
وی ایــن را هم گفت که با توجه بــه عدم اظهار کاال به گمرک
و در ادامه عدم ارســال اظهارنامه متروکه به سازمان اموال تملیکی،
در حال حاضر این دو سازمان هیچ مسئولیتی در مورد این کانتینرها
ندارنــد ،به هر حــال وضعیت این کاالها و اشــخاص مرتبط با آن
شناســایی خواهد شــد و همان اندک کاالیی که در این کانتینرها
باقــی مانده ،به گمرک اعالم و این ســازمان نیز اظهارنامه متروکه
تهیه و به ســازمان اموال تملیکــی اعالم خواهد کرد و در نهایت با
طی فرایند قانونی ،امحاء خواهد شد.
برخی صاحبان کاال برای ترخیص عجله ندارند ،زمان
که بگذر گرانتر می فروشند
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی همچنین به جریان رسوب کاال
در بنادر اشاره داشت و یادآور شد که قبال طبق قانون ،در مناطق آزاد
که ادارات بنادر هم جزو این مناطق هستند زمان برای تعیینتکلیف
و ترخیص کاال در اختیار خودشــان بود و از سویی صاحبان کاال در
محوطههــا و انبارهای گمرکی از هزینــه کمتری برخوردار بودند و
چنــدان برای ترخیص عجلهای نداشــتند ،در عین حال که با توجه
به شــرایط تورمی که موجب میشــد در گذر زمــان ،ارزش کاال
بیشتر شده و بتواند با قیمت باالتری عرضه کند ،عاملی برای کندی
ترخیص و رسوب شده بود.
وی در پایان گفت :با این حال با توجه به مصوبهای که در دستور
کار دولت قرار دارد و به زودی ابالغ خواهد شد پیشبینی این است
که در مرحله اول از رسوب کاال جلوگیری شود و هم اینکه کاالهای
رسوبی به سرعت تعیین تکلیف شوند.

رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور گفت :با ایجاد پایگاه جامع اطالعات مودیان مالیاتی در
ماههای گذشته بیش از  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار مودی جدید شناسایی شده است.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان مالیاتی ایران« ،داود منظــور» با بیان اینکه
پیشرفتها و تحوالت اساسی و بنیادین خوبی در زیرساختهای فناوری اطالعات و هوشمندسازی
فرآیندهای مالیاتی انجام شــده ،افزود :با ایجاد پایگاه جامع اطالعات مودیان مالیاتی در ماههای
گذشته بیش از  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار مودی جدید شناسایی شده و چند باند و شبکه بزرگ فساد
و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.
رئیسکل ســازمان امور مالیاتی با اشــاره به اینکه بیشــترین فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها،
طال و ارز رخ میدهد ،اظهار داشــت :بر اساس رویکرد کالن دولت مردمی و در راستای افزایش
تکیــه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی ،به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و شناســایی مؤدیان
مالیاتی جدید بدون افزایش فشار بر مودیان منضبط اقتصادی هستیم.
منظور بیانداشــت :با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان ،فعالیت اقتصادی
اشــخاص بیش از پیش شــفاف خواهد شــد و امکان فــرار مالیاتی به کمتریــن میزان کاهش
خواهد یافت.
وی همچنین از افزایش  ۵۲درصدی مودیان مالیانی در ســال جاری خبر داد و گفت :امســال
نزدیک به چهار میلیون و  ۴۵۰هزار اظهارنامه و فرم تبصره ( )۱۰۰دریافت کردیم که نســبت به
سال گذشته حدود  ۵۲درصد افزایش را نشان میدهد.
رئیسکل ســازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال در حوزه اشخاص حقوقی نیز شاهد
افزایــش اظهارنامه و میــزان مالیات ابرازی بودیم ،گفت :در مجموع امســال بیش از  ۳۳۰هزار
اظهارنامه توســط اشخاص حقوقی به این سازمان ارسال شــد و همچنین میزان مالیات ابرازی
شــرکتها هم نسبت به سال گذشــته  ۷۲درصد افزایش پیدا کرد و از  ۵۷هزار میلیارد تومان در
سال گذشته به حدود  ۱۰۰هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت.
منظور ،با اشاره به شناســایی سه شرکت فوالدی با فرار مالیاتی گسترده گفت :این شرکتها
در مجموع در ســالهای  ۱۳۹۱تا  ،۱۳۹۷تعداد  ۵۹۸رکورد از مجموع معامالت اقتصادی خود را
به مبلغ  ۵۷هزار و  ۷۲۱میلیارد ریال به طرفیت  ۲۳۶شــرکت کاغذی در سامانه معامالت فصلی
سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد :طبیعی است که باندهای فســاد اقتصادی که با روزآمد شدن
فناوریهــای مالیاتی منافع خود را در خطر میبیننــد ،تالش خود را برای تخریب و جلوگیری از
تحوالت نظام مالیاتی افزایش دهند ،اما برنامهریزی ها و کوشــشهای مالیاتی به گونهای است
که حقوق عامه و تکالیف قانونی سازمان در چارچوب سیاستهای دولت مردمی به صورت کامل
تحقق یابد.

اولین کشتی غالت اوکراین ،بدون خریدار ماند

اولین محموله محصولی که از بنادر غالت تازه افتتاح شده اوکراین خارج شد ،پس از دست دادن
خریدار خود ،در دریای مدیترانه شناور است و به دنبال مقصد جدیدی میگردد.
به گزارش ایســنا ،سفارت اوکراین در بیروت روز دوشنبه ( ۸اگوست) تصویری از کشتی باری
رازونی منتشــر کرد و گفت این محموله توســط خریدار نهایی آن در لبنان به دلیل تاخیر  ۵ماهه
در تحویل آن رد شــده است .در قراردادی که اخیرا برای از سرگیری صادرات به امضا رسید ،این
اولین کشتی محصوالت کشاورزی بود که بنادر اصلی دریای سیاه کشور را از زمان تهاجم روسیه
ترک کرد و با حدود  ۲۶هزار و  ۵۰۰تن ذرت بارگیری شد.
بر اســاس گزارش بلومبرگ ،غوغای ســفر برای یافتن مشتری ،چالشهایی را که پیش روی
محمولههای غالت اوکراینی قرار دارد تا با تداوم جنگ به حالت عادی بازگردد ،برجسته میکند.
سفارت گفت که کشتی رازونی به دنبال خریدار جدیدی در لبنان یا جاهای دیگر است .دادههای
ردیابی کشتی نشان میدهد که مقصد آن روز یکشنبه از ترابلس تغییر کرد.
سخنگوی وزارت اقتصاد لبنان گفت که دولت در این محموله دخالتی ندارد ،زیرا محموله برای
بخش خصوصی بوده است.

یک فعال بخش خصوصی:

 ۵۰درصد کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی تعطیل شدند
نایــب رئیس هیأت مدیره ســندیکای کنســرو
ایــران از تعطیلــی  ۵۰درصــد از کارخانجات تولید
رب گوجــه فرنگــی بــه دلیــل تعلــل دولت در
قیمت گذاری این محصول خبر داد.
به گــزارش خبرنگار مهــر ،مســعود بختیاری،
نایب رئیس هیأت مدیره ســندیکای کنســرو ایران
در نشســتی خبری با انتقاد از سیاست گذاری دولت
در حوزه قیمت گذاری دســتوری کاالهای مصرفی
خانوار اظهار داشت :قیمت گذاری دستوری در کشور
ما بیش از  ۵۰ســال ســابقه دارد و تجربه همه این
ســالها نشان میدهد که این یک سیاست شکست
خورده است.
وی با اشاره به اینکه به نظر میرسد دولت فعلی
اعتقاد راسخ به قیمت گذاری دستوری دارد گفت :از
اویل دی ماه سال گذشــته صنعت کنسرو کشور با
این مساله درگیر شده و چالشهای زیادی برای این
صنعت به وجود آمده است.
بختیاری بــا بیان اینکه ســه ماه پایانی ســال
گذشــته را با چالشهــای بســیاری در این حوزه
به پایان رســاندیم ،افزود :بسیاری از کسانی که آن
زمان برای این صنعــت تصمیم گیری میکردند در
حال حاضر هیچ سمتی ندارند و روی کار نیستند اما
مشکالتی که برای تولیدکنندگان به وجود آورده اند
کماکان باقی است.
نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای کنسرو ایران
با اشــاره به اینکــه بدنه وزارت جهاد کشــاورزی و
ســازمان حمایت معتقدند که رب گوجه فرنگی و تن
ماهی نباید مشــمول قیمت گذاری دستوری باشد،
اضافه کرد :اگر نظر مسئوالن این است که کشور در
شرایط پر تنشی قرار دارد و به صالح است که قیمت
گذاری دســتوری در این دوره انجام بگیرد خواسته
ما این اســت که قیمت منطقی برای کاالها تعیین و
اعالم شود هر چند تولیدکنندگان در شرایط فعلی با
حاشیه سود صفر درصد نیز حاضر به تولید شده  اند.
بختیاری تصریح کرد :با این حال مسیری که دولت
در پیش گرفته به ضرر تولیدکننده اســت و متأسفانه
دولتمــردان به صورت خودکامه و اقتدارگرانه در این
حوزه عمل میکنند که این نحوه برخورد صحیح نیست
و نتیجهای جز تعطیلی واحدهای تولیدی و گسترش
اعتراضات ندارد.
نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای کنسرو ایران
با اشــاره به اینکه بعد از چانه زنیهای فراوان میان
صنعت و دولت تصمیم بر این شــد قیمت رب گوجه
فرنگی  ۴۵هزار تومان باشــد ،افــزود :این در حالی

اســت که قیمت  ۴۵هزار تومان برای تولیدکننده به
هیچ عنوان به   صرفه نیست و با توجه به شرایط فعلی
کشــور قرار بود به صورت موقــت این قیمت لحاظ
شود ،اما هفته گذشــته مسئوالن مربوطه به صنعت
عنوان کردند که قیمت  ۴۳هزار تومان را بپذیرید.
بختیاری با اشــاره به اینکه مگر بقالی اســت که
بتوانیم درباره قیمت یک کاال به این شکل چانه زنی
کنیــم ،گفت :این رفتارها منجر به این شــده که۵۰
درصد کارخانجات تولیدکننده رب در کشــور تعطیل
شوند و همچنین بیش از  ۵۰درصد کارخانجات تولید
تن ماهی نیز در کشــور تعطیل شــدند که دود این
اتفاق در چشم مصرف کننده میرود.
وی با اشــاره به اینکه قیمت تمام شده تولید تن
ماهــی بیش از  ۴۰هزار تومان اســت ،گفت :با این
حــال تولیدکنندگان به قیمت  ۴۱هزار و  ۵۰۰تومان
راضی شــدند ،اما دولت ایــن قیمت را نمیپذیرد در
حالی که نمیتواند قیمــت مواد اولیه از جمله ماهی
را کنتــرل کند به طوری که قیمت ماهی از  ۳۵هزار
تومان سال گذشته به  ۵۵هزار تومان در سال جاری
رسیده است.
بختیاری درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه
افزایش بی رویه قیمت تن ماهی که به  عنوان غذای
فقرا مطرح میشــود ،منجر به حذف این کاال از سبد
خانوار خواهد شد ،گفت :متأسفانه این نگرانی نیز برای
ما وجود دارد؛ چرا که تن ماهی اقشار متوسط به پایین
مصــرف میکنند .با این حال کنترل قیمتها وظیفه
دولت اســت و دولتمــردان باید قیمت مــواد اولیه
را کنتــرل میکردنــد که متأســفانه قــادر به این
کار نبودند.
وی اضافــه کرد :یکــی از روشهایی که دولت
میتوانــد قیمت تن ماهــی را کنتــرل کند حذف

 ۹درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده از واردات
ماهــی تن بوده که این اتفــاق برای  ۱۱قلم کاالی
اساســی دیگر افتاده و مالیات بر ارزش افزوده درباره
این کاالها از  ۹به یک درصد کاهش یافته است.
چون وزیر در آســتانه استیضاح است،
تولیدکننده را تحت فشار قرار می دهند
در ادامه این نشســت محمــد مختاریانی عضو
هیــات مدیره ســندیکای کنســرو و دبیــر کمیته
رب گوجه فرنگی این ســندیکا اظهار داشت :برای
قیمت گذاری دســتوری باید فرآینــد دقیقی وجود
داشته باشد که متاسفانه در حال حاضر چنین روندی
وجود ندارد.
وی با اشــاره بــه اینکه تمام مســئوالن وزارت
جهاد کشــاورزی ،وزارت صمت و ســازمان حمایت
مســتندات الزم را در زمینــه لــزوم افزایش قیمت
رب گوجه فرنگی دریافــت کردند و پذیرفتند قیمت
 ۴۵هــزار تومان برای این محصول منطقی اســت،
اما مســاله اینجاســت که یک یا حتــی چند وزیر
اختیــار تصمیم گیری در این زمینــه را ندارند و در
نهایت ستاد تنظیم بازار و شخص معاون اول رئیس
جمهور باید درباره آن تصمیم بگیرد.
نایــب رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای
کنســرو ایران با اشــاره به اینکه قائــم مقام وزیر
جهاد کشــاورزی و فرمانده قرارگاه امنیت غذایی از
تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی درخواست کرد برای
مدیریت بازار اقدام بــه تولید این کاال با ( ۱۲درصد
رشد قیمت) کنند ،گفت :علیرغم این مساله بازرسی
خود وزارت جهاد کشــاورزی بــرای تولیدکنندگان
پرونده تشکیل داده است.
مختاریانی اضافــه کرد :با این حــال قائم مقام
وزیر جهاد کشــاورزی در نامه ای به رئیس سازمان

تعزیرات اعالم کرد که این تولید و افزایش قیمت به
درخواست و با مسئولیت شخص بنده صورت گرفته
اما رئیس ســازمان تعزیرات جوابــی تند به این نامه
داده بود.
این فعال بخش خصوصی با انتقاد از سیاست  های
دولت در حوزه تولید و واردات کاالهای اساسی گفت:
یکــی دیگر از این اتفاقات در حــوزه روغن افتاده و
سازمان حمایت تولیدکنندگان روغن را تهدید کرده
تا قیمت این کاال را  ۱۰درصد کاهش دهد.
وی در ادامــه افــزود :توجیه آنان ایــن بوده که
قیمــت های جهانی کاهش پیدا کرده اما متوجه این
مســاله نیســتند روغن هایی که االن قیمت جهانی
آنها کاهش پیدا کرده حدود سه ماه آینده وارد کشور
ما می شــود و روغن های فعلی با قیمت های قبلی
وارد شده اند.
مختاریانــی اضافه کــرد :تولیدکننــده را ناچار
می کنند قیمت را تغییر ندهد و یا قیمت ها را پایین
بیاورند؛ چرا که وزیر در آســتانه اســتیضاح است و
تولیدکننده باید خســارت این مساله را بدهد .یا یکی
از معاونان وزیر می خواهد وزیر برکنار نشود و روی
کار بماند و هزینه آن را از تولیدکننده می گیرند.
وی تاکید کرد :مواردی که عنوان شــد مصداق
خدمات نیســت بلکه به نوعی خیانت به کشــور و
منافع ملی است؛ چرا که آسیب جدی به تولیدکننده
وارد می کند.

قیمت سکه به  ۱۴میلیون
و  ۸۰۰هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی طرح
جدید دیروز ســه شنبه  ۱۸مرداد  ۱۴۰۱در بازار آزاد
تهران به  ۱۴میلیون و  ۸۰۰هزار تومان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر ،قیمت هر قطعه ســکه
تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز ســه شــنبه ۱۸
مــرداد  ۱۴۰۱در بازار آزاد تهــران به  ۱۴میلیون و
 ۸۰۰هزار تومان رسید.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
نیز به  ۱۴میلیون و  ۱۰۰هزار تومان رسید.
قیمت هر قطعه نیم ســکه  ۸میلیون و  ۲۰۰هزار
تومان ،ربع ســکه  ۵میلیــون و  ۲۰۰هزار تومان و
سکه یک گرمی  ۳میلیون و  ۱۰۰هزار تومان است.
قیمت هــر اونس طال در بازارهــای جهانی نیز
 ۱۷۸۵دالر و  ۱ســنت و هر گرم طالی  ۱۸عیار در
بازار تهران یــک میلیون و  ۳۸۹هزار و  ۷۱۶تومان
است.
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مدیر کل ورزش و جوانان فارس:

"جام پرچم" نقطه عطف ورزش همگانی و قهرمانی در مناطق روستایی و عشایری
مدیــر کل ورزش و جوانان فارس گفت :در
راستای توســعه عدالت اجتماعی و رفع تبعیض،
رویداد بزرگ جام پرچم از سوی وزارت ورزش و
جوانان تدارک دیده شد که استقبال بیسابقهای
در سطح کشور از این رویداد نشانه اهمیت توسعه
ورزش در مناطق روستایی و عشایری می باشد.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره
کل ورزش و جوانان استان فارس ،حیدر صفرپور
مدیر کل ورزش و جوانان اســتان فارس ضمن
بیان مطلب فوق اظهار داشت :هر  37شهرستان
استان فارس در جام پرچم مشارکت داشته اند که
در مجموع با تعداد  ۵۴۰۸تیم رتبه اول مشارکت
مناطق روســتایی عشایری در سطح کشور را به
دست آورد.
وی افــزود :این شــور نشــاط و مشــارکت

مسئولیت ما را سنگینتر میکند که با تمام قوا از

این جام حمایت خواهیم کرد.

صفرپور ادامه داد :این جام باعث ایجاد انگیزه،
شــور و نشاط اجتماعی و ترغیب ساکنان مناطق
روستایی و عشــایری به ورزش و توسعه ورزش
همگانی ،استعدادیابی ،توسعه مشارکت اجتماعی
و هویت بخشی به ســاکنین مناطق روستایی و
عشایری اســت که کاهش آسیبهای اجتماعی
و فرهنگی در این مناطق را بدنبال خواهد داشت.
مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس خاطر
نشــان کــرد :در برنامه ریزی چنیــن رویدادی
عالوه بر توســعه ورزش همگانــی قطع ًا آینده
ورزش قهرمانی در معرفی اســتعدادهای ملی و
بین المللی مناطق روســتایی و عشایری را بیمه
خواهــد کرد هرقــدم مثبت در حمایــت از این
جام ،ســرمایهگذاری برای آینده ورزش کشــور
خواهد بود.

دختران هندبال ایران:
ملیپــوش هندبــال ایران گفــت :حضور در
مسابقات قهرمانی جهان حس خیلی خوبی برای
ما بود و توانســتیم با تیمهای بزرگی که در صدر
جدول دنیا هســتند رقابت کرده و سطح و جایگاه
خود را پیدا کنیم.
به گزارش ایسنا ،تیم ملی هندبال دختران ایران
با کسب عنوان شانزدهم به کار خود در مسابقات
قهرمانی جهان که به میزبانی مقدونیه شمالی در
حال برگزاری اســت پایان داد .این اولین حضور
دختران زیر  ۱۸ســال هندبال ایران در مسابقات
قهرمانــی جهان بود کــه آنها بــا دو پیروزی و
یک شکست در مرحله مقدماتی تاریخ سازی کردند
و به جمع  ۱۶تیم برتر جهان راه یافتند.
دختران ایران در مرحله گروهی این مسابقات با
مقدونیه شمالی ،ازبکستان و سنگال همگروه بودند
که مقابل ازبکســتان با نتیجه پرگل  ۴۷بر  ۳۱و
برابر سنگال با حساب  ۳۹بر  ۲۹پیروز شدند و با
نتیجه  ۱۹بر  ۳۱مقابل مقدونیه شکست خوردند.
آنها در دور دوم این مســابقات با ایسلند و سوئد
همگروه شــدند که مقابل ایسلند با نتیجه  ۱۷بر
 ۲۸و مقابل ســوئد با حساب  ۱۹بر  ۳۹شکست
خوردند .بعد از این دو شکســت برای قرارگیری
در جایگاه  ۱۳تا  ۱۶مقابل رومانی با نتیجه  ۳۰بر
 ۳۸شکست خوردند .برزیل آخرین حریف آنها در
این مســابقات بود که با حساب  ۲۶بر  ۲۹مغلوب
شدند و در رده شانزدهم ایستادند.

حضور در قهرمانی جهان تجربه بزرگی بود

ملیپوشــان هندبــال ایــران بعــد از آخرین
دیدارشان مقابل برزیل ،حضور در این مسابقات را
تجربه بزرگی خواندند.
در ادامه گفت و گوی مائده عشاقی بازیکن گوش
چپ و شــقایق چراغی بازیکن خط زن تیم ملی
را با ایسنا میخوانید:
مائده عشاق بازیکن شماره ۸۸
مائده عشــاقی در مورد آخرین بازی تیم ملی
هندبال دختران نوجوان مقابل برزیل در قهرمانی
جهان اظهار کرد :بازی خیلــی خوبی بود ،ما در

قیمت بعضی از بازیکنان ترسناک است

پیشکســوت فوتبال ایران عدم شفافیت مالی در فوتبال باشــگاهی کشور را مشکلی اساسی
دانست و تاکید کر که پرسپولیس باید با جذب مهاجم مشکل خود را حل کنند.
ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ،ارقام جابجایی بازیکنان در نقل و انتقاالت تابستانی را
ترسناک توصیف کرد و گفت :من منکر زحماتی که یک بازیکن میکشد تا به عالیترین سطح از
فوتبال کشور برسد نیستم .همیشه هم گفتهام که واقع ًا فوتبالیست یا هر ورزشکاری تالش میکند
و بی آنکه حامی خاصی داشــته باشد دل مردم را در مسابقات ملی یا باشگاهی شاد میکند .االن
هم نمیگویم مشکل در قیمت گذاری بازیکنان است بلکه شفاف نبودن مسائل مالی در باشگاهها
و ارقامی که از آن صحبت میشود عجیب است.
پیشکســوت فوتبال ایران ادامه داد :تیمهایی داریم که زیر بار قرضهای میلیاردی هستند ،اما
همانها باز هم چندین قرارداد میلیاردی میبندند .اگر شــفافیت مالی وجود داشته باشد ابهام در
قرارداد نیز وجود نخواهد داشت .همیشه تیمهای صنعتی بودجههای سنگین داشتهاند و این روند
همچنان ادامه دارد .بقیه باشگاهها هم برای این کار مجبور هستند راهی را بروند که خیلی پاسخ
خوبی در پی نداشته است .اینها میتواند مشکل اساسی ایجاد کند.
مربی پیشــین تیم فوتبال پرسپولیس درباره عملکرد این باشگاه در نقل و انتقاالت تاکید کرد:
باید دید یحیی گل محمدی چه خواسته بوده است و کدام یک از بازیکنانش هنوز جذب نشدهاند.
آنچه نیاز به یک مهاجم محســوب میشــود هنوز برطرف نشده است و در این مورد باید مشکل
گلزنی پرسپولیس حل شود .من هنوز هم میگویم در فوتبال مدرن دنیا نقش هافبک اساسی است
اما به هر حال برای تثبیت موقعیتها و گل کردن آنها نیاز به گلزن است.
ابراهیمی خاطرنشان کرد :در جابجایی بازیکنها اسمها رد و بدل شدهاند .باید دید از دل لیگ
برتر کدام پدیدهها خودنمایی خواهند کرد و برای خودشــان میتوانند اسم و رسم بسازند .امسال
ســالی اســت که بازیکنان عطش حضور در جام جهانی را دارند .باید دید چگونه میتوانند سطح
کیفی خود و تیمهایشان را باال ببرند.
وی درباره نبرد قدرت برای تصاحب صندلی ریاســت فدراســیون فوتبــال بین نامزدها یادآور
شــد :آنچه به حاشیه کشیده شده اســت منافع ملی است .نباید هر کاری برای رسیدن به جایگاه
ریاست شود .آقایان برای آرامش در تیمهای ملی و ایجاد نظم میآیند ،اما آنچه به چشم میخورد
رفتارهایی است که هیچ نظمی را در پی نخواهد داشت.

جوانترین و مسنترین گلزن تیم ملی فوتبال ایران

اللهیار صیادمنش در  ۱۷سالگی و علی دایی در  ۳۶سالگی توانستند برای تیم ملی ایران گلزنی
کنند و جوانترین و مسنترین بازیکنان تاریخ ایران نام بگیرند.
به گزارش ایســنا ،اللهیار صیادمنش ،مهاجم جوان هالسیتی در سال  ۲۰۱۹و در برابر سوریه
اولین بازی ملی خود را انجام داد .او در همین دیدار هم موفق به گلزنی شد تا نام خود را به عنوان
جوانترین گلزن تاریخ تیم ملی ایران ثبت کند .پیش از صیادمنش ،این عنوان به مدت  ۱۷سال
در اختیار حسین کعبی بود که در  ۱۸سالگی و در پیروزی  ۳بر صفر ایران مقابل نیوزیلند موفق به
گشودن دروازه حریف شده بود .این دو بازیکن به همراه شهریار شیروند ،سعید عزتاللهی و کریم
انصاریفرد ،پنج گلزن تیم ملی ایران هستند که قبل از  ۲۰سالگی موفق به ثبت گل شدهاند.
مسنترین گلزن تیم ملی کیست؟
مانند بســیاری از رکوردهای دیگر ،علی دایی صاحب رکورد مســنترین گلزن تیمملی است.
«شــهریار فوتبال ایران» در آســتانه  ۳۷سالگی در بازی دوســتانه ایران و کاستاریکا که قبل از
جام جهانی  ۲۰۰۶برگزار شــد ،در پیروزی  ۳بر  ۲ایران موفق به گلزنی شــد .این رکورد تاکنون
پابرجاســت .قبل از علی دایی ،یک پرسپولیســی دیگر یعنی حمید درخشــان در سال  ،۱۹۹۳در
 ۳۵سالگی در تساوی یک بر یک ایران و عراق گلزنی کرد .نادر محمد خانی و یحیی گلمحمدی
نفرات سوم و چهارم این فهرست هستند که بعد از  ۳۵سالگی توانستند برای ایران گل بزنند.
وحید امیری ،هافبک پرســپولیس که جزو نفرات اصلی تیم ملی ایران هم به شــمار میرود،
یکی از بازیکنان فعالی است که میتواند در آینده به رکورد علی دایی دست یابد .او آخرین بار در
 ۳۳سالگی و در پیروزی  ۳بر یک مقابل هنگ کنگ گلزنی کرده است.

نیمه اول بازی را به نفع خود به پایان رســاندیم.
در نیمــه دوم هم تا دقیقه  ۱۵بازی را در دســت
داشتیم و همه چیز خوب پیش میرفت ،اما بعد از
آن خسته شــدیم و متاسفانه موقعیتهای زیادی
را از دست دادیم .البته ما از نظر آمادگی جسمانی
کم نیاوردیم و خوب بازی کردیم اما نیمه دوم از
نظر ذهنی عقب ماندیم که باعث شد بازی را تنها
با سه اختالف واگذار کنیم.
بازیکن گوش چپ تیــم ملی هندبال دختران
نوجــوان در ادامه گفت :ایــن اولین حضور ما در

مسابقات قهرمانی جهان بود .تجربه خیلی خوبی
برای تــک تک دختــران ایران بود .مــا مقابل
تیمهای بزرگ خارجی توپ زدیم و این فرق ما با
دیگــر دختران هندبال ایران خواهد بود .ما از این
تجارب در ســایر مسابقات استفاده خواهیم کرد و
روز به روز بهتر خواهیم شد.
شقایق چراغی بازیکن شماره ۱۰
شــقایق چراغی خــط زن تیم ملــی هندبال
دختران نوجوان نیز به ایســنا گفت :بازی خیلی
خوبی بود .ما اوایل بازی از تیم برزیل جلو بودیم
اما در نیمه دوم با اشتباهات فردی و گروهی این
بازی را واگذار کردیــم .آنها دائم تاکتیک خود را
تغییر میدادند و شــرایط حمله و دفاع آنها سبب
شــد تیم ما بهم بریزد و نتوانیم آن برنامهای که
داریم را اجرا کنیم.
وی در خصوص حضور تیم ایران در مسابقات
قهرمانی جهان گفت :خیلی اتفاق خوبی است که
دختران ایران برای اولین بار در مسابقات قهرمانی
جهان حاضر شدند .ما توانستیم با تیمهای بزرگی
که در صــدر جدول هندبال دنیا هســتند رقابت
کنیم و ســطح و جایگاه خود را پیدا کنیم .حضور
در این مســابقات حس خیلی خوب و کسب رتبه
شانزدهم هم تجربه بزرگی برای ما بود .امیدوارم
که بتوانیم در سالهای آینده در سطوح دیگر هم
به این مســابقات بیاییم و جایگاه بهتر و باالتری
کسب کنیم.

طالقانی بعد از شکایت در دادگستری تهران؛
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چند برابر پول «ویلموتس» را از «ترامپ» میگیریم!

اعضای ســابق هیات رئیسه فدراســیون فوتبال بعد از اعالم رای پرونده «مارک ویلموتس»
کــه منتهی به پرداخت غرامت از ســوی ایران شــد ،از «دونالد ترامپ» رئیــس جمهور آمریکا
شکایت کردند.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،چندی پیش بود که دادگاه عالی ورزش فدراســیون فوتبال ایران را
محکــوم به پرداخت  ۳میلیون و  ۳۲۵هزار یورو به مارک ویلموتس مربی بلژیکی و ســابق تیم
ملی کشورمان کرد.
مهدی تاج رئیس ســابق و دیگر اعضای هیات رئیســه فدراســیون فوتبال که این پرونده در
زمان مدیریت آنها بر فوتبال ایران تحمیل شــده بود ،اعالم کردند به دلیل تشــدید تحریم ها در
دولت دونالــد ترامپ در آمریکا ،امکان پرداخت قرارداد ویلموتــس را از «محل مطالبات ایران»
در فیفا نداشتند.
بر اساس این ادعا که ابهاماتی هم در آن وجود دارد ،ایران به خاطر تعویق در پرداخت قرارداد
ویلموتس باعث شکایت این مربی به فیفا و در نهایت محکوم کردن فدراسیون شد.
بعد از اعالم رای ویلموتس ،هرچند تاج دوباره توضیحاتی در خصوص این پرونده ارائه کرد ،اما
به دلیل افزایش فشارهای همه جانبه روی فدراسیون سابق ،اعضای هیات رئیسه اقدام عجیبی را
انجام دادند و از دونالد ترامپ و دولت آمریکا در دادگستری تهران شکایت کردند.
عبدالکاظم طالقانی یکی از اعضای ســابق هیأت رئیســه فدراسیون فوتبال با تایید شکایت از
ترامپ در دادگستری تهران ،به خبرنگار مهر ،گفت :دقیق ًا همین کار را کردهایم و تا انتها هم این
موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
عضو ســابق هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تاکید کرد :دادگاه عالی ورزش صراحت ًا در جزئیات
رأی خود اعالم کرده اســت که فدراســیون فوتبال ایران هیچ تقصیری در این پرونده و پرداخت
دیرهنگام پول ویلموتس ندارد .ما برای خســارات مادی و معنوی که به جمهوری اســامی وارد
شده است از ترامپ شکایت کردهایم.
طالقانی افزود :بابت تصمیمات غیر خردمندانه دولت آمریکا از آنها شــکایت کردهایم تا چندین
برابر پول مربوط به قرارداد مارک ویلموتس را به عنوان خسارت از آنها دریافت کنیم.

آخرین وضعیت انتخابات فدراسیون فوتبال

دبیرکل فدراسیون فوتبال برای تایید نهایی نامزدهای انتخابات شهریورماه منتظر اعالم رسمی
نهادهای قضایی درباره پرونده آنها است.
به گزارش خبرنگار مهر ،حســن کامرانی فر دبیرکل فدراســیون فوتبال تا ســاعت  ۱۶عصر
دیروز موظف به اعالم اســامی نامزدهای حوزه ریاســت و یکی از کرســیهای هیأت رئیســه
(نماینــده باشــگاهها) طبق آیین نامــه انتخابات بود تــا تکلیف نهایی  ۶نامزد برای جانشــینی
شهابالدین عزیزی خادم مشخص شود.
محمد آخوندی ،علیرضا اسدی ،امیررضا واعظ آشتیانی ،مهدی تاج ،عزیزا ...محمدی و میرشاد
ماجــدی نامزدهایی بودند که کمیته بدوی انتخابات دربــاره آنها تصمیم اولیه گرفت تا هر  ۶نفر
برای حضور قطعی در انتخابات نیازمند تأیید مراجع حقوقی و قضایی کشور باشند.
خبرنگار مهر ،کســب اطالع کرد پروندههای در حال جریان و منجر به صدور حکم دو تن از
نامزدها در مراجع حقوقی و قضایی باعث شــده تا نهادهای مرتبط با این موضوع در حال بررسی
دقیق ماجرا بوده تا بتوانند اســامی نهایی واجدین شرایط برای نامزدی در حوزه ریاست انتخابات
فدراسیون فوتبال را به کامرانی فر دبیرکل فدراسیون اعالم کنند.
دبیرکل فدراســیون فوتبال نیز موظف اســت بالفاصله پس از تعیین تکلیف در این خصوص،
اسامی را در اختیار اعضای مجمع قرار دهد تا آنها در فاصله  ۲۱روز مانده به انتخابات برای رأی
خود تصمیم گیری کنند.
همچنین دبیرکل فدراســیون فوتبال ،فیفــا و  AFCرا در جریان جزئیات برگزاری انتخابات
فوقالعاده هشــتم شهریورماه قرار داده است تا آنها در صورت نیاز برای حضور فیزیکی نمایندگان
خود در این انتخابات اعالم نظر کنند.

توصیف جالب آسوشیتدپرس از دیدار ایران و آمریکا در جامجهانی
آسوشیتدپرس در گزارشی به جام جهانی پیش رو
پرداخت و از دیدار ایران و آمریکا به عنوان مادر
تمام بازیها یاد کرد.
به گــزارش ایســنا ،آسوشــیتدپرس درباره
جام جهانی  ۲۰۲۲قطر نوشــت :آخرین فرصت
برای لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ،بازگشت
کیلیــان امباپه به بزرگتریــن صحنه و آمادگی
برزیل برای کسب ستاره ششم.
یکــی از جذابترین جامهای جهانی نزدیک
اســت؛  ۳۲تیــم ۶۴ ،مســابقه ۲۸ ،روز ،اولین
جام جهانی در خاورمیانه.
تیمهای برتر

برزیل :نیمار ،وینیســیوس جونیور و ســایر
بازیکنــان برزیل همه در اوج هســتند و آماده
درخشش در جام جهانی.
آیــا اولین قهرمانی جام جهانی برزیل پس از
سال  ۲۰۰۲اتفاق میافتد؟
بلژیک" :نسل طالیی" به تدریج در حال پایان
است و این دوره آخرین شانس این نسل فوتبال
بلژیک برای قهرمانی است .هنوز کوین دی بروین
رهبری تیم را بر عهده دارد.

آرژانتیــن :از زمــان دیگــو مارادونــای
بــزرگ ،هیــچ عنوانــی در جام جهانــی برای
ایــن تیم کســب نشــده اســت .ایــن اولین
جــام جهانــی پس از مــرگ او خواهــد بود و
احتمــاال آخریــن جــام جهانی لیونل مســی.

فرانســه :مدافع عنوان قهرمانی هنوز هم
آمادهتریــن تیم اســت و بازیکنان خوب زیادی
در ترکیب دارد .اکنــون ام باپه و کریم بنزما در
خط حمله هستند .پس از برزیل در سال ،۱۹۶۲
هیچ تیمی قهرمان جام جهانی خود را در ســال
بعد تکرار نکرده است.
انگلیس :یک پای نیمه نهایی جام جهانی
 ۲۰۱۸و فینالیســت یــورو  ،۲۰۲۰حاال در زمره
مدعیان قهرمانی در جام جهانی است.
ستاره های بزرگ

لیونل مسی
 ۷بار بهترین بازیکن جهان شــده اســت .او
در جام جهانی که به احتمال بســیار زیاد آخرین
جــام جهانی او محســوب می شــود ،امید اول
آلبیسلسته اســت .با این حال مسی به تنهایی
نمیتواند قهرمانی کشــورش را در این بازیها
رقم بزند .ســتاره آرژانتینی پس از قهرمانی در
کوپا آمهریکا کــه اولین قهرمانی او در رده ملی

بود ،انگیزه زیادی پیدا کرده است.
او میخواهــد تنها عنوانــی را که در ویترین
افتخاراتش وجود ندارد به دست آورد .اگر مهاجم
آرژانتینی بــه این روند ادامه دهــد به هدفش
خواهد رسید و میتواند نقش مهمی در عملکرد
تیمش در جام جهانی پیش رو داشته باشد.

کریستیانو رونالدو
بهتریــن گلزن در رده ملی اســت .او اکنون
 ۳۷ســال دارد و احتمــاال آخریــن حضور در
جــام جهانی را تجربــه می کنــد .رونالدو بعد
از جدایــی از یوونتــوس و حضــور در یونایتد
در رده باشــگاهی از نظــر گلزنــی افت کرده
اســت .با این حــال رونالدو در هر شــرایطی
امیــد اول تیــم کشــورش در جــام جهانــی
خواهد بود.

کیلیان امباپه
او افتخارات زیــادی از جملــه قهرمانی در
جام جهانــی را در کارنامه افتخارت خود دارد و
حاال امید اصلی درخشــش تیمش در قطر است.
او  ۴گل در دوره قبل جام جهانی به ثمر رســاند
تا با قهرمانی در  ۱۹سالگی ،خیلیها به مقایسه
او با پله ،اسطوره برزیلی بپردازند.
پله در سال  ۱۹۵۸در  ۱۷سالگی برزیل را قهرمان
جام جهانی کرد و  ۴سال بعد در سال  ۱۹۶۲نیز
توانســت به برزیل کمک کند تا باز هم قهرمان
جام جهانی شود.

کوین دی بروین
او بهترین هافبک جهان اســت .بلژیک فقط
باید امیدوار باشد که او مصدوم نباشد .همکاری
او بــا روملــو لوکاکو در جام جهانــی می تواند

بلژیک را به یکی از خطرناکترین تیمهای این
دوره تبدیل کند .بلژیک ســتارههای زیادی دارد
ولی بهتر از همه اینها کوین دی بروین اســت
که همهکاره منچسترسیتی محسوب میشود.

نیمار
در تاالر افتخارات نیمــار ،نبود جام جهانی و
توپ طال حس می شود و مهاجم برزیلی به خوبی
می داند که راه رســیدن به توپ طال قهرمانی
در جام جهانی است و چه بسا او بتواند همچون
قهرمانــی در المپیک ریو ،این بــار با تیم ملی
برزیل افتخار بزرگ را به دست بیاورد.
نحوه برگزاری جام جهانی
برای یک جشن فوتبال آماده شوید .هشت گروه
چهــار تیمی وجود دارد که دو تیم برتر هر گروه
به مرحله حذفی صعود میکنند.
چهار بازی پشــت ســر هم در هر روز وجود
خواهد داشــت؛ بله! چهار .بــرای مرحله حذفی
کــه یک روز پس از پایــان مرحله گروهی آغاز
میشود ،استراحتی وجود نخواهد داشت.
بازیهایی که باید ببینید
سنگال  -هلند
این دیدار با حضور ســادیو مانــه و فیرجیل
فاندایک جالب است.
آرژانتین  -مکزیک
اولین رقابت بزرگ قارهای در مرحله گروهی
اسپانیا  -آلمان
دو قهرمان سالهای  ۲۰۱۰و  ،۲۰۱۴دو غول
فوتبال اروپا و جهان.
ایران  -آمریکا
این بازی به عنوان "مادر همه بازیها" نامگذاری

شده اســت .درســت مانند جام جهانی ،۱۹۹۸
دو کشــور در مرحله گروهی در یک مســابقه
سیاســی به مصــاف هم خواهند رفــت .روابط
دیپلماتیک بین کشــورها از زمان قطع شدن آن
در سال  ۱۹۸۰هنوز احیا نشده است.
غنا  -اروگوئه
کســی  ۲ژوئیه  ۲۰۱۰را به خاطر می آورد؟
در آخرین دقیقه وقت اضافــه در دیدار اروگوئه
و غنــا در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی،
لوئیس سوارس عمدا توپ را با دست لمس کرد
و اخراج شد .غنا در ضربات پنالتی شکست خورد
و سوارس جشن گرفت.
بازیهای دوستانه آینده
با توجه به برگزاری این جام جهانی در میانه
فصل ،بســیاری از کشورها بازی های دوستانه
زیادی ندارند .در واقع ،برای کشورهای اروپایی،
مســابقات لیگ ملتهــا به نوعــی بازیهای
دوستانه است .از جمله بازیهای بزرگ ماه آینده
میتوان به بازیهای ایتالیا مقابل انگلیس ،هلند
مقابل بلژیک ،انگلیس مقابــل آلمان و پرتغال
مقابل اسپانیا اشاره کرد.
ایاالت متحده نیز ماه بعد با ژاپن و عربستان
ســعودی بازی خواهــد کرد که هــر دو بازی
دوستانه در اروپا برگزار میشوند.

گلزنی دومین مهاجم ایرانی
در پرتغال

تیم فوتبال جیل ویسنته در نخستین بازی خود
در فصل جدید لیگ پرتغال با گلزنی مهاجم ایرانی
خود پیروز شد.
بــه گزارش خبرنگار مهــر ،در آخرین دیدار از
هفته نخست لیگ فوتبال پرتغال دوشنبه شب تیم
جیل ویســنته به مصاف پاکوس دهفریرا رفت و
موفق شد با یک گل به پیروزی برسد.
علی علیپور کــه این فصل راهــی تیم جیل
ویسنته شــده ،در این مسابقه نیمکت نشین بود،
اما در دقیقه  ۷۹وارد زمین شد .علیپور برای گلزنی
در این بازی تنها به  ۶دقیقه زمان نیاز داشــت و
موفق شــد در دقیقه  ۸۵تک گل این بازی را به
ثمر برساند.
به این ترتیــب علیپور هم مثل مهدی طارمی
دیگر مهاجم ایرانی لیگ پرتغال ،فصل جدید این
رقابتها را با گلزنی آغاز کرد.
طارمی در هفته نخست با پیراهن پورتو دو گل
برابر ماریتیمو به ثمر رسانده بود.
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ایرنا :خبرگزاری جمهوری اسالمی از پیروزی انقالب اسالمی
تاکنون  ۸شــهید و یک جاویداالثر در راه رســالت رسانهای به
جامعه تحویل داده است .در حال و هوای روز خبرنگار ،گزارشی
از زندگی و شهادت این عزیزان در پی میآید.
شــهید محمود صارمی در روســتای چهاربره از توابع
شهرستان بروجرد در استان لرستان و در خانوادهای متدین دیده
به جهان گشــود .در سال  ۱۳۶۴در رشــته جغرافیای دانشگاه
تهران در مقطع کارشناســی پذیرفته شد .پس از گذراندن چند
ترم راهی جبهه شــد و به مدت  ۱۷ماه به مبارزه با دشــمنان
بعثی پرداخت.
وی پس از اتمام تحصیالت در سال  ۱۳۷۰همکاری خود را
با سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی آغاز کرد .شهید صارمی
در ســال  ۱۳۷۱همزمان با ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی
ارشــد ،ازدواج کرد و در سال  ۱۳۷۵به عنوان مسئول دفتر ایرنا
در شــهر مزار شــریف افعانستان منصوب شــد .وی پس از دو
سال تالش در امر خبررسانی رویدادهای افعانستان در  ۱۷مرداد
 ۱۳۷۷همراه با دیپلماتهای ســفارت جمهوری اسالمی ایران
به دســت نیروهای طالبان به اســارت گرفته شــد و در نهایت
مظلومیت در مزار شــریف افغانستان به شهادت رسید .شجاعت
و ایثارگری این شهید وارســته موجب شد که روز شهادتش با
تصویب شــورای فرهنگ عمومی روز خبرنــگار نام گیرد و در
تاریخ رسانه جاودانه شود.
آخرین گزارش این شهید گویای حقانیت ،مظلومیت و احساس
تکلیف شهدای خبرنگار است :اینجا محل کنسولگری ایران در
مزار شــریف اســت ،من محمود صارمی خبرنگار ایرنا هستم،
گروه طالبان چند ساعت پیش وارد مزار شریف شد .مزار شریف
به دســت طالبان ســقوط کرد ،عدهای از نیروهای طالبان در
محوطه کنســولگری ایران دیده می شــوند .به من بگویید چه
وظیفه ای …
ربوده شده همراه گروهی از دیپلمات ها
کاظم اخــوان عالف در یکی از محالت قدیمی شــهر
مقدس مشــهد به نام دو بند علیخان روبــروی حرم مطهر در
خانواده  ای مذهبی چشم به جهان گشود .او تحصیالت ابتدایی و
متوسطه را در زادگاهش به پایان رساند و موفق به اخذ دو دیپلم
طبیعی و ریاضی آن زمان شــد .کاظم بــا آغاز حرکت انقالب
اسالمی ،در جلسات و راهپیمایی  های ضد رژیم طاغوت به طور
فعال شــرکت داشت و بارها توســط مزدوران ستمشاهی مورد
ضرب و شتم قرار گرفت .با آغاز جنگ تحمیلی حضور در جبهه
را بر هر کار دیگری ترجیح داد.
کاظم اخوان اول شهریور ماه  ۱۳۶۰به عنوان عکاس – خبرنگار
به خانواده خبرگزاری جمهوری اســامی پیوســت و به همراه
دیگر خبرنگاران ایرنا با دوربین عکاســی و فیلمبرداری وظیفه
ثبت رشــادت ها و دالورمردی های رزمندگان اسالم در جبهه
های غرب و جنوب ایران را برعهده گرفت.
شــانزدهم خرداد  ۱۳۶۱رژیم صهیونیســتی دست به حمله
گســترده علیه لبنان زد و بیروت را به محاصره درآورد .چند روز
بعد در تیر ماه  ۱۳۶۱یک هیأت دیپلماتیک برای بررسی راه های
ارائه کمک های انسان دوستانه عازم بیروت شد .اخوان ،خبرنگار
خبرگزاری جمهوری اسالمی نیز داوطلبانه برای عکاسی و ثبت
لحظههای مقاومت مردم فلســطین و لبنان به بیروت اعزام شد
که در این ماموریت همــراه گروهی از دیپلمات های ایرانی در
مســیر طرابلس به بیروت ربوده شد .از آن زمان تاکنون همواره
مســئوالن وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران موضوع
ربوده شدن دیپلمات های ایران را پیگیری و به مجامع بین المللی
شکایت کرده اند و این روند همچنان از سوی جمهوری اسالمی
ایران ادامه دارد .از جاویداالثر کاظم اخوان تصاویر ارزشــمندی
از عملیات  های مختلف رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس
به جای مانده است.
شهید رزمایش ارتش
سپهدار ساجدی در سال  ۱۳۴۷در روستای رییــس کال
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«ماهکان» منتخب جشنواره آمریکایی شد

احمد     رضا سهرابی
Ahmad Reza Sohrabi

ایرنا :فیلــم کوتاه «ماهــکان» به
نویسندگی و کارگردانی حسام حسینی
و عبــاس حســینزاده در ادامه حضور
جهانی خود به جشــنواره فیلمســازان
نوظهور میدلبری آمریکا راه یافت.
به گــزارش ایرنــا از روابطعمومی
پروژه ،فیلم کوتاه ماهکان به نویسندگی
و کارگردانی حســام حسینی و عباس
حسینزاده و تهیهکنندگی حسین فالح
در بخش مسابقه هشتمین دوره جشنواره
بینالمللی فیلمسازان نوظهور میدلبری
کشور آمریکا ،حضور خواهد داشت.
جشــنواره فیلمســازان نوظهــور
میدلبــری  ،MNFFتنها بــر نمایش
فیلمهای کوتاه و بلند فیلمســازان فیلم
اول و دوم مســتعد از سراســر جهان
تمرکز دارد.
این جشنواره سالهاست که در بین
صد جشــنواره ُپربازدید فیلم فری ِوی
(پلتفرم جهانی ارســال و تماشای فیلم)
قــرار دارد .هشــتمین دوره جشــنواره
بینالمللــی فیلم میدلبری ،امســال از
تاریخ  ۲۴آگوســت الی  ۲۸آگوســت
( ۲الــی  ۶شــهریور  )۱۴۰۱در ایالت
ورمانت کشور آمریکا برگزار خواهد شد.
در خالصه داســتان ماهــکان آمده
اســت« :خانوادهای بــرای نجات پدر،
دختربچــه خود را مجبــور به پذیرفتن
قتل میکند».

تیتر آخر /یادداشت

صفد   ر د   وام

عزادارى بى تكلف و به دور از هياهو

بهار حسینزاده ،علیمحمد رادمنش،
میثم دامنزه ،فاطمه رادمنش ،شــراره
منصورآبــادی ،رســول شهســواری،
علیرضا رشــیدی ،آنیســا قره داغی،
علی حسینزاده ،میالد اشکالی ،مهزیار
میرکریمی ،فریبا عطایی و حسین فالح
بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
ماهکان در انجمن سینمای جوانان
کرمان تهیه شــده و پخش بینالمللی
بر عهده کاف فیلم است .عوامل این فیلم
کوتاه عبارتند از :نویسنده و کارگردان:
حســام حســینی و عباس حسینزاده،
تهیهکننــده :حســین فــاح ،مدیــر
فیلمبرداری :سید محمدرضا سجادیان،
مدیر صدابرداری :حســن شــبانکاره،
تدوین :پویان شعلهور ،طراحی و ترکیب
صدا :رامین ابوالصدق ،تدوین دیالوگ:
مهتا کلهــر ،امور فنی صدا :اســتودیو
بهمن ،موسیقی :فرزان بوریازاده ،نوازنده

رصد  ۸ستاره خبرنگار شهید؛

خبرنگاران شهید ایرنا چگونه آسمانی شدند؟
در منطقه سوادکوه در استان مازندران دیده به جهان گشود .وی
در رشته تاریخ دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی تحصیل کرد.
ســپس در سال  ۱۳۷۱در سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی
مشعول به کار شد و مدت سه سال در گروه بولتن خبر ایرنا کار
کرد و پس از آن به عنوان مســئول دفتر خبرگزاری جمهوری
اســامی در آستارا ،گیالن ،دماوند انجام وظیفه نمود و در سال
 ۱۳۸۲به عنوان خبرنگار و کارشــناس امور خبری ایرنا در دفتر
ریاض عربستان سعودی مشغول فعالیت شد.
انعکاس موضــوع های اجتماعی و پیگیری جدی مســائل
جامعــه از خصیصههای این خبرنگار و گزارشــگر ایرنا بود و به
همین ســبب در اغلب دوران خدمــت صادقانه اش ،در عرصه
اطالع رسانی در بخش اجتماعی فعالیت داشت.

ارتــش در منطقه چابهار و دریای عمان عازم این منطقه بود که
بر اثر سانحه ســقوط هواپیمای  ۱۳۰-Cحامل خبرنگاران در
تهران به فیض شهادت نائل آمد.
شهید عملیات عاشورا
داریوش گودرزیکیا در روستای اناج از توابع شهرستان
اراک در خانــواده ای محروم دیده به جهان گشــود .او به دلیل
شــرایط دشوار خانواده ،تا کالس ششــم ابتدایی درس خواند و
پس از چندی به عنوان نامهرسان در وزارت پست مشغول به کار
شــد .شهید گودرزی کیا در سال  ۱۳۵۵در خبرگزاری جمهوری
اســامی که در آن زمان خبرگزاری پارس نام داشت استخدام
شد و همزمان به ادامه تحصیل خود همت گماشت.
با شــروع جنگ تحمیلی از نخســتین داوطلبــان اعزام به

آذر ماه ســال  ۱۳۸۴شهید سپهدار ســاجدی برای پوشش
خبری رزمایش نیروی دریایی ارتش در منطقه چابهار و دریای
عمان عازم این منطقه بود که بر اثر ســانحه سقوط هواپیمای
 ۱۳۰-Cحامل خبرنگاران در تهران به فیض شهادت نائل آمد.
شکارچی لحظه ها
سید مهدی میرافضلی در شهر یزد دیده به جهان گشود.
او همکاری خود را با خبرگزاری جمهوری اسالمی از سال ۱۳۶۸
آغاز کرد .این عکاس خبرگزاری جمهوری اسالمی فعالیت های
ارزشــمندی در حوزههای گوناگون هنری و فرهنگی داشــت.
برگــزاری نمایشــگاههای عکس برای معرفــی رویدادهای
مختلف ،برگزاری کالسهای طراحی و نیز انتشار کتاب عکس
با عنوان”غم بم” از جمله فعالیت های فرهنگی او به شمار می
آید .آثار این شــهید بزرگوار در جشنوارههای مختلف و در مجله
عکس خبری به چاپ رســیده است .از جمله یادگارهای شهید
میرافضلی ،عکسهایی است که او به سبب وظیفه خطیرش در
واحد عکس ایرنا از همکاران در سالهای متمادی تهیه کرد.
شــهید ســید مهدی میرافضلی به ســبب هوش و ذکاوت
خدادادی و روحیه قوی و ابتکار عملی باالیی که داشت همواره
به دنبال شــکار لحظه ها بود و به همین ســبب دوربین خود را
تا آخرین لحظات حیات بر دوش داشــت و لحظهای از خود دور
نکرد .همکاران ایرنا همواره آثار اجتماعی با خمیرمایه انسانی را
در عکس های متعدد میرافضلی به وضوح شاهد بودند.
شهید میرافضلی برای پوشش خبری رزمایش نیروی دریایی

جبهههای نبرد حق علیه باطل بود که پس از حضور در خطوط
مقدم جبهه به ثبت رویدادهای مهم جنگ تحمیلی پرداخت.
شهید گودرزیکیا در عملیاتهای مختلف مانند فتح المبین،
رمضان ،محرم ،والفجر و خیبر شرکت داشت تا اینکه با شرکت
در عملیات عاشــورا در منطقه میمک مورد اصابت تیر دژخمیان
بعثی قرار گرفت و ســرانجام روز  ۲۹مهرماه  ۱۳۶۳پس از سال
ها تالش دلســوزانه و دالورانه در عرصههای مختلف خبری و
ثبت جانفشــانی  های رزمندگان اسالم در جبههها به درجه رفیع
شهادت نائل آمد.
فرازهایی از وصیت نامه شــهید گودرزیکیا :خدا را سپاس
که بــه من فرصتی عنایــت نمود تا بتوانم چنــد خطی به نام
وصیت نامــه از خود باقی بگذارم .خدایا اگــر به آن مقام که تو
می پسندی ،الیق نیستم ،پس به غالمی غالم شهدا قرارم ده.
خدایا تو را قســم به کودکان شهدا از گناهان من بگذر که دیگر
طاقتم تاب شــده اســت .خدایا به عزت مقام شهدا نام شهید را
بر من قرار بده.
شهید فاو
حسین ضامن در شهر زاهدان چشم به جهان گشود .وی
با آغاز فعالیت هــای انقالبی در اکثر محافل و مجالس مذهبی
به   ویژه در راهپیماییها و تظاهراتی که علیه رژیم پهلوی برگزار
میشد حضوری فعال داشــت .او خدمت مقدس سربازی را در
نیروی هوایــی آغاز کرد و اکثرا در جبهههــای نبرد حق علیه
باطل حضور داشت.

گیتار :فرزان بوریازاده ،نوازنده قیچک:
آتنا قریشــی ،میکس و مســتر :رامین
بهارستانی ،دستیار یک کارگردان :جعفر
نامنی ،برنامهریز :دانیال اسماعیلزاده،
مدیر تولید :مهدی عباسپور ،جلوههای
بصری :ســپهر کشــنفالح ،دستیاران
کارگردان :مصطفی دشتیزاده ،مهزیار
میرکریمــی ،منشــی صحنــه :صفورا
برسان ،اســتوریبرد :میالد مشایخی،
بازیگــردان کودک :ســعید احمدی،
طراح صحنه :حســام حســینی ،طراح
لباس :لیال طاهری ،طراح گریم :ســارا
چگینی ،مجــری گریم :نیمــا عبدی،
اصالح رنگ :سید محمدرضا سجادیان،
طراح پوستر :پریسا خدام ،مترجم :فریبا
جمور ،عکاس :محمدحسین مهرزادی،
بیتا طیبی ،ســاخت تیزر :امید میرزایی،
مشــاور رســانهای :فاطمه رســتمی و
روابطعمومی :علی کشا

شــهید حسین ضامن در سال  ۱۳۶۲همکاری خود را با ایرنا
بــه عنوان خبرنگار آغــاز کرد و دو ســال از خدمت خود را در
سختترین شرایط آب و هوایی در شهرستان چابهار گذراند.
وی در محیط کار ،فردی مســئولیت پذیــر ،متعهد ،وظیفه
شــناس و کوشــا بود .او فروردیــن  ۱۳۶۵بــرای تهیه خبر از
ایثارگری  ها و رشادت  های رزمندگان ایران اسالمی عازم جبهه
های حق علیه باطل شد.
این شهید واالمقام در منطقه فاو و به هنگام تبادل آتش بین
نیروهای ایران و عراق در عملیات والفجر  ۸از ناحیه ســر مورد
اصابت ترکش قرار گرفت و روز  ۲۵اردیبهشت  ۱۳۶۵شهید شد.
شهادت پس از یک ماه خبرنگاری در ایرنا
حسین فرهادی کوهپائی در خانواده ای متدین در شهر
تهران دیده به جهان گشود .تحصیالت خود را همزمان با خدمت
در نیروی هوایی ارتش در رشــته ادبیات به پایان رساند .او که
به دلیل عالقه به خدمت نیروی هوایی درآمده بود بعد از مدتی
به ســبب روحیه ظلــم ســتیزی و انقالبی ،بــه تدریج درگیر
فعالیتهای سیاســی علیه رژیم پهلوی شــد و مورد ســوءظن
مامــوران امنیتی قرار گرفــت و پس از چندی دســتگیر و به
بندرعباس تبعید شد.
شــهید فرهادی کوهپائی دهم شهریور ماه  ۱۳۵۹همکاری
خود را با ایرنا آغاز کرد و با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران،
عازم جبهه های جنگ در کردستان شد.
او با عشق و شوری وصف ناپذیر انجام وظیفه میکرد و پس
از مدتی برای راهاندازی دفتر خبرگزاری جمهوری اســامی به
ایالم اعزام شد .وی پس از دو ماه حضور در منطقه ،هنگامی که
همراه همرزمان خود در حال خنثی کردن تله انفجاری دشــمن
بود ،مورد اصابت ترکش قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.
فرازهایی از وصیت نامه شــهید حسین فرهادی کوهپائی :با
دلی لبریز از عشق امام و کوله باری که حاصل یک عمر تجربه
و مبارزه مداوم در راه انقالب اسالمی است به مزار شهدا آمدم تا
جای خود را میان آنها باز کنم .اگر شهید شدم جز برای اسالم و
تداوم انقالب نبوده و به خانواده ام بگویید که شــهادت تولد من
است و باید خوشحال باشند.
پیام خون من؛ اطاعت از امام
علی نبی پور انگجی در شــهر تبریز بــه دنیا آمد .او در
سال  ۱۳۵۹حرفه خبرنگاری را در سازمان خبرگزاری جمهوری
اسالمی آغاز کرد .با آغاز جنگ تحمیلی در زمره اولین داوطلبان
برای دفاع از ســرزمین همیشه ســربلند ایران قرار گرفت و در
مدت فعالیت خود در ســازمان به دلیل حضور مستمر در جبهه
بارها از سوی مسئولین تشویق و قدردانی شد.
این خبرنگار پیش از شهادت ،سرپرستی دفتر ایرنا در یاسوج
را برعهده داشــت .وی روز  ۷مرداد  ۱۳۶۱در عملیاتˈرمضان
ˈدر جنوب شــلمچه مورد اصابت تیر دژخیمان بعثی قرار گرفت
و شهید شد.
در فرازی از وصیت نامه این شهید بزرگوار چنین آمده است:
پیــام خون همه افرادی که در راه شــهادت ،گام می گذارند
اطاعت از امام و گام نهادن در راه مردان خداست که راهی بس
دشوار و سخت است.
سانحه رانندگی در پاکستان
مســعود مشایخی در شهرستان اراک متولد شد .وی در
ســال  ۱۳۵۹به عنوان خبرنگار و به صورت قراردادی همکاری
خود را با ایرنا آغاز کرد.
او به سبب تعهد ،مســئولیت پذیری و درک صحیح وظیفه
خبرنگاری بارها در جبهه های جنگ تحمیلی حضور یافت.
وی در مهرماه  ۱۳۶۳به عنوان نفر دوم دفتر ایرنا در پاکستان
عازم اســام آباد شد و در سال  ۱۳۶۴هنگامی که برای پوشش
خبری ســفر رییس جمهور وقت کشــورمان به پاکستان ،عازم
شهر الهور بود در یک سانحه رانندگی به شهادت رسید.
همســر این شهید می گوید :مســعود عاشق خدایش بود و
همواره از من می خواست تا به یاد شهدای گرانقدر اسالم باشم.

عصر روز عاشــوراى  ١٤٠١خورشيدى در سفرى سه ساعته
توفيق حضور در آيين عاشورايى چك چكوى استهبان (در محل
امامزاده پيرمراد استهبان) داشتم ،در فراخوانى كمتر از دو ساعت
تعــدادى از دلدادگان مكتب عاشــورا بى ريا و بدون تماشــاگر
قابل توجه به اين آيين عاشورايى پرداختند.
تعداد كمتر از  ١٠٠نفر در اين آيين مرا به سال هاى دور برد
با حضــور پيرمردان دلســوخته و بى پيرايه عــزادار از مرحوم
ماشــاءا ...رازى گرفته تا مرحومان پيراسته ،واقفى ،محفوظى،
مهدوى و ...با نوحه خوانى مرحــوم ميرزا فتح ا ...مهدى پور و
مرحــوم محمدعلى دادور و فرهنگى نجيب خليل گيو كه امروز
پس از ســال ها فرصت و توفيق شــنيدن صداى خالصانه اش
بــا ريتم اصلى نوحه چك چكو شــنيدم و لــذت بردم ،آن هم
بر ســر آرامگاه زنده يادان دلسوخته آستان حسينى نظير مرحوم
مشهدى قنبر همايونى و پيراسته و بسيارى ديگر از پيشكسوتان
و برپاكنندگان اين آيين عاشورايى.
توفيق رفيق راه شــود و بى حســاب پيش و به شرط حيات
در ســال آينده با تعاريف گردشــگرى آيينى و حضور گسترده
جامعه رسانه اى اين آيين اصيل عاشورايى را شايسته تر برگزار
خواهيم كرد.
راســتى صفاى باطن حاضران بدون توجه به تماشــاگر از
عــزاداران تا نوحه خوانان (آقاى گيــو و آقاى حامد رازى) اين
مراســم مرا به خاطره مرحوم مشهدى اكبر مروتيان برد كه در
موسم انجير و همزمانى با روز عاشورا به كارگران انجير جمع كن
گفته بود :مزدتان را مى دهم امروز نوحه مى خوانم سينه بزنيد،
رحمــه ا ...عليه كه بــدون ريا و خودنمايى در اين مســير گام
پيمودند و نامشان جاودانه است!

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس
تاکید کرد؛

« ۱۷مرداد» نشان از حضور منادیان
آزادی و آگاهی بخشی در جامعه است
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی فــارس گفــت:
 ۱۷مرداد بهانهای است برای اینکه یادمان بماند منادیان آزادی،
آزادگی و آگاهیبخشــی هنوز هم در حاشیه و متن این جامعه
حضور دارند.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر ،حمیدرضا قانعی با اشــاره به
فرارســیدن روز خبرنگار ،گفت« :هفده مرداد» بهانهای اســت
برای اینکه یادمان بماند منادیان آزادی ،آزادگی و آگاهیبخشی
هنوز هم در حاشــیه و متن این جامعه حضــور دارند و تالش
میکنند به قدر همت خویش ،جهان را معنایی دیگرگونه بخشند.
وی افزود :خبرنگارانی که واژه واژههایشــان میتواند چراغی
روشــنگر در کوران تاریکیها و پنهانکاریها باشد و عکاسانی
که افق دیدشــان تنها به دریچه دوربینشان محدود نمیشود و
الیههای پیدا و پنهان هر رویداد را به قاب تصویر می کشند تا
هرآنچه را که ممکن باشد ،جاودانه کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان فارس ،اعالم
داشــت :روز خبرنگار ،امســال اما رنگ و بوی دیگری دارد و
با تجلی عروج انســانیت در قاب شهادت بزرگمرد ایستادگی و
عشق ،امام حسین (ع) متقارن است ،امام شهیدی که جانش را
در طبق اخالص گذاشت تا چراغ آزادی ،آزادگی ،عدالتخواهی
و آگاهیبخشی در جامعه همچنان پرفروغ بتابد و یادمان بماند
که هم دیندار باشیم و هم آزادمرد.
قانعی یادآور شــد :بدین بهانه ،ضمن گرامیداشــت یاد و نام
همه شــهدای تاریخ ،مراتب سپاس و قدردانی خود از تالش و
کوشــشهای بیدریغ شما عزیزان را در عرصه اطالع رسانی و
آگاهی بخشــی اعالم نموده ،دوام توفیقتان را از خداوند منان
مسالت دارم.

تابلو حسن روحاالمین برای
حبیبا ..صادقی

حســن روح االمین ـ هنرمند نقــاش ـ تصویری از تابلوی
جدید خود را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.
به گزارش ایســنا« ،بابا» نام تابلوی جدید حسن روحاالمین
است که به یاد مرحوم ،حبیب ا...صادقی کشیده شده است.
ایــن تابلو در واقع روایت حســن روح االمین از وداع پدر با
دختر در روز عاشوراســت که با تکنیک رنگ روغن روی بوم و
در ابعاد  ۱۱۳۰ *۱۱۰کشیده شده است.
گفتنی است حبیبا ...صادقی ،هنرمند پیشکسوت و انقالبی
در عرصه هنرهای تجســمی پنجم مرداد ماه امســال دار فانی
را وداع گفت .مراسم تشــییع و خاکسپاری او هشتم مرداد ماه
همزمان با نخستین روز محرم از مقابل فرهنگستان هنر برگزار
و پیکرش در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.

