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رئیس جمهور:

کمک آمریکا به مراکش "
برای مقابله با ایران"

مرحوم ابتهاج نام خود را در تاریخ ادبیات
و هنر این مرز و بوم ماندگار کرد

یـک پایـگاه خبـری گـزارش داد کـه کنگـره آمریـکا طرحـی را بـرای
ارائـه شـبکه سیسـتم ضدهوایـی بـه مراکـش جهـت مقابله بـا آنچه که
"تهدیـدات ایـران و گروههـای نیابتـی" خوانـده شـده ،تصویـب کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از نـا پسـت ،ایـن تصمیـم اخیـرا در
الیحـه مربـوط بـه بودجـه سـال مالـی  2023بـه تاییـد کنگـره رسـیده
است.
بنـا بـر ایـن گـزارش ،قانونگـذاران ایـن بودجـه را بـرای تقویـت
تواناییهـای نظامـی متحـدان آمریـکا در منطقـه خاورمیانـه و شـمال
آفریقـا در برابر "حمالت موشـکی و سیسـتمهای پهپادی توسـط ایران
و گروههـای نیابتـیاش" اختصـاص داده شـده اسـت.
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قادری نماینده مجلس:

هیچ متقاضی در منطقه محروم
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حبيبى فرمانده انتظامى فارس :

آمریکا معافیت از
تحریمهای هستهای
ایران را تمدید کرد

احساس امنيت زمانى اثربخش است
كه اصحاب رسانه هنرمندانه اطالع
رسانى كنند
ص4
شیبانی فرماندار شیراز اعالم کرد:
کاهش اعتبارات شهرستان شیراز
ص4

2

یک کارشناس مسایل بینالملل
پاسخ داد
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 ۶۰هزار متقاضی مسکن ملی در شهر صدرا بالتکلیف هستند
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رئیس جمهور:

مرحوم ابتهاج نام خود را در تاریخ ادبیات و هنر این مرز و بوم
ماندگار کرد

رئیـس جمهـور در پیامی درگذشـت شـاعر پـرآوازه
کشـورمان ،مرحـوم امیـر هوشـنگ ابتهـاج را
بـه خانـواده ،جامعـه فرهنگـی و هنـری و مـردم
ادبپـرور ایـران تسـلیت گفـت .بـه گـزارش ایسـنا،
سـید ابراهیـم رئیسـی در پیامی بـا تسـلیت درگذشـت
شـاعر پـرآوازه کشـورمان ،مرحـوم امیـر هوشـنگ
ابتهـاج تصریـح کـرد :ایـن غزلسـرا و پژوهشـگر

ادبـی کـه فصـل مانـدگاری در غـزل فارسـی ایجـاد
کـرد ،بـا خلـق آثـار ادبـی فـراوان به ویـژه بـا مضامین
اجتماعـی و حماسـی و ترویـج روحیـه آزادیخواهـی
و استکبارسـتیزی در کنـار لطافـت عاشـقانه آثـارش،
نقـش موثـری در حفـظ گنجینـه غنی ادبیات فارسـی
و ترویـج و گسـترش فرهنـگ ایـران داشـت.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشـت شـاعر پـرآوازه کشـورمان ،مرحـوم امیـر
هوشـنگ ابتهـاج موجـب تأسـف و تالـم خاطـر شـد.
ایـن غزلسـرا و پژوهشـگر ادبـی که فصـل ماندگاری
در غـزل فارسـی ایجـاد کـرد ،بـا خلـق آثـار ادبـی
فـراوان بـه ویـژه بـا مضامیـن اجتماعـی و حماسـی،
و ترویـج روحیـه آزادیخواهـی و استکبارسـتیزی در
کنـار لطافت عاشـقانه آثـارش ،نقش موثـری در حفظ
گنجینـه غنـی ادبیـات فارسـی و ترویـج و گسـترش
فرهنـگ ایـران داشـت و نام خـود را در تاریـخ ادبیات
و هنـر ایـن مـرز و بـوم مانـدگار کـرد.
اینجانـب فقـدان ایـن چهـره فرهیختـه را بـه خانـواده
محتـرم ،جامعـه فرهنگـی و هنـری و مـردم ادبپـرور
ایران تسـلیت عـرض میکنـم و از درگاه خداوند برای
ایشـان رحمـت و رضـوان الهـی و بـرای بازمانـدگان
صبـر و سلامتی مسـألت دارم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

آصفری:

جمهوری اسالمی پشت در مذاکرات معطل نمی ماند
نایـب رئیـس کمیسـیون امورداخلـی کشـور و شـوراها
در مجلـس تاکیـد کـرد :اگـر طرف هـای مقابـل
اراده خـود را در توافـق نشـان ندهنـد قطعـا مجلـس
گزینه هـای جدیـدی روی میـز خواهـد گذاشـت و
اجـازه نخواهـد داد تـا رونـد مذاکـرات طوالنـی شـود.
محمـد حسـن آصفـری در گفـت وگـو بـا ایسـنا ،بـا
اشـاره بـه رونـد مذاکـرات هسـته ای بیـان کـرد:
طرف هـای مقابـل بایـد متوجـه باشـند کـه جمهـوری
اسلامی ایران قـرار نیسـت هـم زیـر بـار تحریم هـا
بمانـد و هـم پشـت در مذاکـرات معطـل بمانـد .اگـر
طـرف مقابـل اراده خـود را در توافـق و مذاکـره نشـان
ندهـد ،مطمئنـا مـا اجـازه نمی دهیـم تـا مذاکـرات
طوالنـی شـود .جمهـوری اسلامی ایران نیـز متقابال
تصمیماتـی اتخـاذ خواهـد کـرد.
برگشت به عقب به سادگی امکان پذیر نخواهد بود
وی در ادامـه اظهـار کـرد :گزینه هایـی بـر روی
میـز مجلـس اسـت کـه در صـورت عـدم توافـق بـرد
بـرد ایـن گزینه هـا بـه سـرعت مصـوب خواهـد شـد.
مطمئنـا برگشـت بـه عقـب بـه سـادگی امـکان پذیـر
نخواهـد بـود .بهتر اسـت طرف هـای مقابل دسـت از
بهانـه جویـی بـردارد .امـروز مشـکل اساسـی در رونـد
مذاکـرات ضمانـت اجرایـی طرف هـای مقابـل بـرای
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انجـام تعهداتشـان اسـت.
مسـئله اساسـی در رونـد مذاکـرات تضمیـن
طرف هـای مقابـل اسـت
نماینـده مـردم اراک در مجلـس شـورای
اسلامی تصریح کـرد :تجربه نشـان داد کـه تعهدات
طـرف مقابـل بـا حـرف ضمانتـی نـدارد و بـه تعهـدات
خـود عمـل نخواهنـد کـرد .امـروز مطالبـه بـا ضمانت
اجرایـی اسـت .اینکـه گفتـه می شـود روسـیه مانـع
توافـق اسـت صرفـا بهانه هایی کـه در رونـد مذاکرات
از سـوی طرف هـای مقابـل مطـرح شـده و اصلا
موضوعیـت نـدارد .اساسـی تریـن مسـئله بـر سـر راه

توافـق ضمانـت طرف هـای مقابـل بـرای اجـرای
تعهداتشـان اسـت .وقتی طـرف مقابل بـرای تعهدات
خـود ضمانـت ارائـه نکنـد نمی تـوان خوش بیـن بود.
میتـوان در حوزه هـای دیگـر نیـز به مذاکـره پرداخت
اگر...
وی در ادامـه تاکیـد کـرد :ابتـدا بایـد تکلیـف ایـن
موضـوع روشـن گـردد .اگـر مـا شـاهد یـک توافـق
خـوب بـا طـرف غربـی باشـیم میتـوان در حوزه های
دیگـر نیـز در آینـده مذاکراتـی داشـته باشـیم .در غیر
ایـن صـورت جمهـوری اسلامی معطل نخواهـد
مانـد .اگـر مذاکـرات بـه نتیجـه نرسـد بـه طبـع
گزینه هـای روی میـز بـه سـرعت تبدیـل بـه قانـون
می شـوند و قطعـا مجلـس دولـت را ملـزم بـه انجـام
اقداماتـی خواهـد کـرد کـه برگشـت پـای میـز مذاکره
هزینه هـای سـنگینی را بـرای طـرف غربی بـه همراه
خواهـد داشـت.
دوستان خود را فراموش نمی کنیم
وی افـزود :اگـر توافقـی هـم بیـن مـا و طـرف
غربـی صـورت گیـرد مـا دوسـتانی را کـه در دوران
تحریـم همـراه مـا بودنـد فرامـوش نخواهیـم کـرد و
اولویـت همـکاری بـا دوسـتان مـا در دوران تحریـم
است.
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شهدا سایه جنگ را از سر ملت
برداشتند

واکنش آمریکا به پرتاب ماهواره ایرانی خیام
ی وزارت امـور خارجـه آمریکا بـا مطرح
یـک سـخنگو 
کـردن ادعاهایـی علیـه نـوع کاربـری ماهـواره ایرانـی
خیـام کـه بـا همـکاری ایـران و روسـیه به فضـا پرتاب
شـد ،دربـاره این اقـدام و تعمیق اتحاد تهران-مسـکو
ابـراز نگرانـی کرد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از خبرگـزاری آناتولـی،
وزارت امـور خارجـه آمریـکا در واکنـش بـه پرتـاب
ماهـواره خیـام بـه مـدار زمیـن کـه بـا همـکاری ایران
و روسـیه انجـام شـد ،در ایـن بـاره ابـراز نگرانـی کرده
و گفـت کـه همـکاری رو بـه افزایـش روسـیه بـا ایران
بایـد خطربزرگـی بـرای جامعـه بینالمللـی در نظـر
گرفتـه شـود .یـک سـخنگوی وزارت امـور خارجـه
آمریـکا بـا مطـرح کـردن ادعاهایی علیه نـوع کاربری
ایـن ماهـواره بـه خبرگـزاری آناتولـی گفـت کـه آمریکا
از پرتـاب «یـک ماهـواره بـا قابلیتهـای چشـمگیر
جاسوسـی بـه نیابـت از ایـران» مطلـع اسـت.
او تعمیـق اتحـاد میـان روسـیه و ایـران را تهدیـدی
دانسـت کـه تمـام جهـان بایـد بـه آن توجـه کننـد در
حالـی کـه یـوری بوریسـوف ،رییـس آژانـس فضایـی
روسـیه از این پرتـاب ماهوارهای به عنـوان «رخدادی
برجسـته در همکاری دوجانبه روسـیه-ایران که راه را
بـرای پروژههـای جدید بـاز میکنـد» ،اسـتقبال کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،واکنـش آمریکا بـه پرتـاب ماهواره
خیـام در پـی ایـن مطـرح میشـود کـه روز گذشـته
ماهـواره سـنجش از دور خیـام بـا موشـک روس
"سـایوز" از پایـگاه فضایـی قزاقسـتان بـه مـدار زمیـن
فرسـتاده شـد.
سـفارت روسـیه در ایـران در ارزیابـیاش از پرتـاب
ماهـواره خیـام ،در صفحـه توییتـرش اعلام کـرد:

ماهـواره خیـام در  ۸:۵۲صبـح (بـه وقـت مسـکو)
بـا ماهوارهبـر  ۲.۱b-Soyuzاز ایسـتگاه فضایـی
بایکونـور بـه فضـا پرتـاب شـد .ماموریـت ماهـواره
خیـام ،رصـد و تصویـر بـرداری از سـطح زمیـن بـرای
اهـداف غیرنظامی اسـت.
صفحه توییتر سـفارت روسـیه همچنیـن مطرح کرد:
در دیدارهیاتهـای روسـیه و ایـران ،دو طـرف متذکر
شـدند کـه پرتـاب موفقیتآمیـز ایـن ماهـواره و قـرار
گرفتـن آن در مـدار زمیـن ،مرحلـه مهمـی در پیشـینه
روابـط دوجانبه اسـت که به گشایشـی در همکاری در
صنعـت فضـای میانجامد.
ماهـواره "خیـام" بـا وزن  ۶۰۰کیلوگـرم بـا ماهوارهبـر
"سـایوز" بـه مـدار  ۵۰۰کیلومتـری زمیـن پرتـاب
شـد تـا طبـق اعلام سـازمان فضایـی بـه مـدت ۵
سـال از دادههـا و تصاویـر ارسـالی آن در حوزههـای
کشـاورزی ،منابـع طبیعـی ،محیـط زیسـت ،منابـع

آبـی ،معـادن و پایـش مرزهـا و مدیریـت حـوادث
غیرمترقبـه و نیروهـای دفاعـی اسـتفاده شـود.
بنـا بـر اعلام سـازمان فضایـی ایـران ،مرکـز کنتـرل
عملیـات ماهـواره ،ارسـال فرامیـن و ایسـتگاههای
اخـذ دادههـای ماهـوارهای ماهـواره "خیـام" تنهـا در
خـاک جمهـوری اسلامی ایران و تحـت مدیریـت
سـازمان فضایـی ایـران اسـت و مهندسـین و
محققیـن ایرانـی در آن مسـتقر هسـتند .ارسـال
فرامیـن و دریافـت اطالعـات از ایـن ماهـواره تمامـا
طبـق الگوریتـم رمزنـگاری شـدهای کـه قبال توسـط
محققیـن سـازمان فضایـی در آن تعبیـه شـده اسـت،
انجـام شـده و در ایـن فرآینـد هیـچ کشـور دیگـری
امـکان دسترسـی به اطالعـات آن را نداشـته و برخی
شـایعات منتشـره در خصوص اسـتفاده از تصاویر این
ماهـواره بـرای مقاصـد نظامی سـایر کشـورها صحـت
نـدارد.

نماینده سازمان ملل:

جهان در آغاز روندی برای حل مساله فلسطین شکست خورده است
هماهنـگ کننـده ویژه سـازمان ملل در روند صلـح خاورمیانه اعلام کرد ،همگان
بایـد بـرای اجـرای آتـش بـس کنونـی میـان فلسـطینیان و اسـرائیلیها مسـئولیت
خـود را برعهـده بگیرند.
بـه گـزارش ایسـنا ،تـور وینسـلند ،هماهنـگ کننـده ویـژه سـازمان ملـل در رونـد
صلـح خاورمیانـه در مصاحبـه بـا سـیانان ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت اینکـه بایـد
تمامی طرفهـا مسـئولیت اجـرای آتـش بـس کنونـی میـان فلسـطینیان و
اسـرائیلیها را برعهـده بگیرنـد ،خاطرنشـان کـرد :جامعـه جهانی نتوانسـته روندی
را آغـاز کنـد کـه در آن بـه مسـائل واقعـی پرداختـه شـود ،واقعیـت این اسـت که ما
هنـوز یـک اشـغالگری مـداوم داریـم و موضـوع مربوط بـه اراضی ،وضعیت شـهر
قـدس و ارتبـاط میـان غـزه و کرانـه باختـری حـل نشـده اسـت.
وی در ادامـه افـزود :بـا ایـن مسـائل بـه طـور مناسـب برخـورد نشـده اسـت و در
صورتـی کـه بـه آنهـا رسـیدگی نشـود ،بیـم ایـن وجـود دارد مـا در موقعیـت تشـدید
تنـش دائمی باشـیم.
وینسـلند همچنیـن تصریـح کـرد ،طـرف فلسـطینی مشـکل و چالشـی دارد و در

سیاسـتهای اسـرائیل در خصـوص ایـن امـر نیـز اختالفاتـی وجـود دارد.
وی در پایـان گفـت ،آیـا میتـوان مسـیری را بـرای قـدم برداشـتن رو به جلـو تعیین
کـرد کـه بـه تدریـج بتـوان بـه انـدازه کافـی پیشـرفت کـرد .بـه عقیـده من ایـن امر
امـکان پذیر اسـت.

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

حدیث نفس
آیـا ایـن خبـر اسـت کـه مـرا بـه سـوی خـود
می خوانـد یـا کسـانی مـرا بـه سـمت خبـر هـل
می دهنـد ؟ تاکنـون در ژرفـای خبـری غرق شـده
ای کـه تـو را بـا خود بـه اعمـاق بکشـاند ؟ خبری
بی سـاحل بـا گرداب هـای دهـان گشـوده در نیمه
شـبی ظلمانـی و صاعقـه ای کـه برای یـک لحظه
فضـا را روشـن می کنـد و بـاز هـم تـو می مانـی و
تختـه پـاره ای بازیچـه ی دسـت امـواج واژه هـای
تهـی شـده از معنـا ! در چنین شـرایط وانفسـایی
ایـن پرسـش جوانـه می زنـد کـه وظایـف مـرا به
عنـوان خبرنـگار چـه کسـانی تعریـف می کننـد ؟
مـن چه نسـبتی بـا خبـر دارم و این خویشـاوندی
بـه کجـا بازمیگـردد ؟ پاسـخ بالبداهـه بـه چنیـن
پرسشـی بسیار دشـوار اسـت ؛ چرا که خبرنگاران
در مـواردی نقـش ثبـت کننـده ی یـک رویـداد را
ایفـا می کننـد بی آنکـه نـگاه خـود را در آن دخالت
دهنـد وعینکی بر چشـم داشـته باشـند و در جایی
دیگـر صرفـا دیـدگاه مسـئولین پیرامـون یـک
رویـداد را بازتـاب می دهنـد  .جایی دیگـر با وصله
کـردن مقدمـه ای از جنـس نـگاه خود در پیشـانی
خبـر نقـش یـک تابلـو راهنمـا را بـرای مخاطـب
ایفـا می کننـد  .گاهـی یـک خبرنـگار بـا اشـاره به
پیشـینه ی موضـوع خبـر تلاش می کنـد نگاهـی
پازلـی و جورچینانـه بـه آن داشـته باشـد  .حتی در
مـواردی کـه خبرنـگاران از کنـار یـک رویـداد بی
اعتنـا می گذرنـد بـی اهمیـت بـودن آن را بازتـاب
می دهنـد یعنـی همـان بهتـر کـه کسـی ندانـد !
مـا در طول شـبانه روز شـاهد رویدادهـای فراوانی
هسـتیم کـه یـک خبرنـگار در خـوش بینانـه ترین
حالـت بـا توجـه بـه محدودیـت فضـا و همچنیـن
کمبـود وقـت بـا نگاهـی گزینشـی بـه سـراغ آنها
مـی رود تـا خبـر جایگاهـی فراخـور اهمیـت خـود
داشـته باشـد  .موضوعی کـه منجر به شـکل گیری
شـخصیت خبرنـگار و هویـت رسـانه ها می شـود .
در حـال حاضـر مـردم بـه منابـع گوناگونـی برای
کسـب خبـر دسترسـی دارنـد بـه همیـن دلیـل
ارزیابـی کمی و کیفـی خبرهـای بازتاب داده شـده
در یـک رسـانه به آنهـا می فهماند که فالن رسـانه
بـرای چـه رویـدادی اهمیـت قائـل اسـت و از کنار
چـه رویـدادی بـی اعتنـا عبـور می کند .
گاهـی بزرگنمایـی یـک خبـر جهانـی و منطقـه ای
منجر به سـایه نشـینی اخبـار مهم داخلی می شـود
در حالـی کـه خبـر داخلـی تاثیـر قابـل مالحظه ای
روی بـازار و بـورس و صـادرات و واردات گذاشـته
است .
گاهـی مناسـبت های ثابـت سـالیانه  ،اخبـار مهـم
داخلـی و خارجـی را می بلعنـد و به محـاق می برند
.
حتمـا تاکنـون شـنیده اید کـه می گویند بگـو با چه
کسـانی همنشـین هسـتی تـا بگویـم کیسـتی ! در
مـورد یک رسـانه هـم چنیـن فرمولی کاربـرد دارد
یعنـی می تـوان گفـت هـر رسـانه ای را بـا توجـه
بـه حساسـیتی کـه نسـبت بـه برخـی اخبـار دارد
می تـوان مـورد قضـاوت قـرار داد و شناسـنامه ای
برایـش ترتیـب داد !
تصـور کنیـد در یـک مقطع زمانـی اعالم می شـود
کـه فلان دریاچـه خشـکید و یـا بـه دلیـل احداث
غیـر اصولی سـد در فلان منطقه به میزان شـوری
آب رودخانه هـا افـزوده شـد  .مـردم حـق دارنـد
بپرسـند کـه در زمـان طراحی سـد  ،چـرا زمینه ای
بـرای اظهار نظـر کارشناسـان در رسـانه ها فراهم
نگردیده اسـت ؟
اگـر فـردی بـا حوصلـه  ،مبـادرت بـه تهیـه کتابی
موضوعـی پیرامـون آمـار اخبـار گوناگـون طی چند
ده سـال اخیـر کنـد  ،خواننـدگان چنیـن کتابـی
پـس از ارزیابـی آمارهـا و مقایسـه ی آنهـا دچـار
شـگفتی خواهنـد شـد چـرا کـه در برخـی مـوارد
کمتریـن دسـتاوردها مربـوط بـه اخباری اسـت که
بسـامد و فراوانـی باالیی داشـته انـد و برعکس به
مـواردی برمی خوریـم کـه برخـی از موضوعاتی که
در رسـانه ها  ،خصوصـا رسـانه های رسـمی مورد
بی اعتنایـی قـرار گرفته انـد اهمیتی حیاتی داشـته
اسـت  .گاهـی خبـر خودکفایـی در تولیـد گنـدم
و احـداث یـک سـد غیراسـتاندارد بـه انـدازه ای
همـه را بـه خـود مشـغول می کنـد کـه هیـچ کس
بـه فرونشسـت آب هـا و شـوری رودخانه هـا کـه
نتیجـه ی غوغاسـاالری هایی از ایـن دسـت اسـت
نمی اندیشـد !
وقتـی بـه جمـع خبرنـگاران می رویـم می بینیم که
اکثریـت آنها افرادی روشـن و دغدغه مند هسـتند
ولـی سـمت گیـری اخباری کـه آنهـا بازتـاب داده
انـد با روحیاتشـان تناسـبی نداشـته و بـا صراحت
هـم می گویند کـه چنیـن خبرهایـی را در حالتی که
اسـیر روزمـره گی بـوده انـد بازتـاب داده اند .
مـا باید بـاور کنیم کـه موضـوع اخبار و کـم و کیف
آنهـا  ،جهـت دهنـده هسـتند  .خبر درسـت کردن
کیـک یـک تنـی و آش  50تنـی نباید به خبـر اول
و دوم رسـانه ها تبدیـل شـود ولـی خبـر احـداث
درمانگاهـی کوچـک در منطقـه ای محروم توسـط
یـک فـردی نیکوکاربـه محـاق بـرود .بـا توجـه
بـه ایـن کـه ارزش گـذاری رفتارهـا بـا اسـتفاده
از مهندسـی اخبـار جایگاهـی ویـژه ای در جوامـع
توسـعه یافتـه دارد بایـد از خـود بپرسـیم انعکاس
اخبـاری کـه هیـچ پیونـدی با نیـاز اساسـی جامعه
نـدارد چـه دردی را دوا می کنـد ؟
وقتـی مسـئول بلند پایـه ای در یک کشـورصرفا به
خاطر اسـتفاده خصوصـی از تلفن محـل کار ناگزیر
بـه اسـتعفا می شـود باید دیـد در چنیـن جامعه ای
چـه اخبـاری در صـدر قـرار دارد که اجازه رشـد به
فسـاد داده نمی شود ؟
اد امه د  ر ستون روبرو
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رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:

شهدای مدافع حرم از امنیت و اقتدار کشور دفاع کردند
رئیـس جمهـور بـا بـا گرامیداشـت یـاد سـرداران
شـهید سـلیمانی و همدانـی ،یـادآور شـد کـه
شـهدای مدافـع حـرم عالوه بـر پاسـداری از حریم
اهـل بیـت (ع) ،از امنیـت و اقتدار کشـور نیز دفاع
کردنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیتاللـه سـید ابراهیـم رئیسـی
در جلسـه روز چهارشـنبه هیـأت دولـت ،قـرار
گرفتـن موفقیتآمیـز ماهـواره «خیـام» در مـدار،
دریافـت پیـام ،کنتـرل و مدیریـت داده بـه دسـت
متخصصـان ایرانـی را افتخـار آمیـز و اقتـدار
آفریـن توصیـف و از همـه متخصصـان هوا–فضا و
سـازمان فضایـی قدردانـی کـرد.
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه اهمیـت دانـش هـوا-
فضـا بـه عنـوان پیشـران بـرای کمـک بـه توسـعه
کشـور در حوزههـای مختلـف خاطرنشـان کـرد:
دولـت سـیزدهم بنـا دارد عقـب ماندگیهـا در ایـن
حـوزه را جبـران کنـد و در آینـده شـاهد رونمایـی از
دسـتاوردهای جدیـدی در ایـن زمینـه خواهیـم بود
کـه کمـک شـایانی بـه محیط زیسـت ،اکتشـافات

معدنـی ،مدیریـت مخاطـرات طبیعـی و پایـش
مرزهـا میکنـد.
رئیسـی ضمن گرامیداشـت روز خبرنـگار و قدردانی
از تالشهـای آنـان بـرای آگاهـی بخشـی بـه
جامعـه ،بـر اهمیـت جهـاد تبییـن تاکیـد کـرد و از

همـکاران دولـت خواسـت در تعاملـی سـازنده و
صمیمانـه بـا اصحـاب رسـانه ،اقدامـات دولـت در
همـه بخشهـا را بـه مـردم گـزارش دهنـد و اجازه
ندهنـد هیـچ گـره ذهنـی در افـکار عمومی باقـی
بمانـد.

رئیـس جمهـور تاکید کـرد :دولت مردمـی از همان
روز اول اسـتقرار ،تمـام تلاش خـود را بـرای حـل
مشـکالت بـه کار گرفته و الزم اسـت این تالشها
هنرمندانـه بـه اطلاع مـردم برسـد ،ضمـن آنکـه
اگـر وعده یـا کاری هم بـر زمین مانـده ،باید دالیل
آن بـرای مـردم تبیین شـود.
رئیسـی در بخـش دیگری از سـخنانش با اشـاره به
نامگـذاری هجدهـم مـرداد بـه نام شـهدای مدافع
حـرم در تقویـم رسمی کشـور ،یـاد و خاطـره ایـن
شـهدا را گرامی داشـت و تصریـح کـرد :شـهدای
مدافـع حـرم ،پاسـداران حریـم اسلام هسـتند کـه
در مظلومیـت ،جانانـه از ارزشهـا دفـاع کردند و به
شهادت رسـیدند.
رئیـس جمهـور با گرامیداشـت یاد سـرداران شـهید
حـاج قاسـم سـلیمانی و حـاج حسـین همدانـی
گفـت :شـهدای مدافـع حـرم علاوه بـر پاسـداری
از حریـم اهـل بیـت (ع) ،از امنیـت و اقتدار کشـور
نیـز دفـاع کردنـد و همـه کسـانی کـه دلسـوز ایران
و اسلام انـد ،قـدردان ایـن مجاهدتهـا هسـتند.

سلیمی نمین:

در داخل کشور از توافق هسته ای احتمالی حمایت می شود
یک تحلیلگر مسـائل سیاسـی با اشـاره بـه حمایت
نظـام از برجـام بـا وجـود بدعهـدی طـرف مقابـل،
گفـت :اکنـون هـم نظـام از توافـق احتمالـی
حمایـت میکنـد و تحـت تاثیـر برخـی انتقـادات
قـرار نمیگیـرد .فکـر بـه جایـی نیسـت کـه گفتـه
شـود امـکان دارد توافـق در داخـل کشـور بـه هـم
بخـورد.
عبـاس سـلیمی نمین در گفـت وگـو بـا ایسـنا بـا
اشـاره بـه رونـد احیـای مذاکـرات برجـام ،اظهـار
کـرد :اروپـا در مذاکـرات ،پیشـنهاداتی را مطـرح
کـرده اسـت کـه اگـر در چارچـوب مصالـح
کشـورمان باشـد ،میتوانـد در جهـت توافـق مـورد
بررسـی واقـع شـود ،امـا ایـن مسـاله منوط بـه این
اسـت کـه اروپـا ،منافـع ایـران را در در نظـر گرفتـه
باشـد کـه همیـن مسـاله هـم محـل تامـل اسـت.
وی افـزود :یکـی از اهـداف ایـران از توافـق
هسـتهای ایـن اسـت کـه اتهامـات هسـتهای
کـه عمدتـا از سـوی رژیـم صهیونیسـتی مطـرح
میشـود ،را رد کنـد تـا ایـن رژیـم نتوانـد اروپـا را
بـازی بدهـد ،البتـه ایـران بـا رویکـرد مناسـب خود
در مذکـرات هسـته ای ثابـت کـرده کـه اتهامـات
رژیـم صهیونیسـتی کـه براسـاس ادعاهـای
گروههـای ضدایرانـی مثـل منافقیـن دریافـت

می کنـد ،اشـتباه اسـت.
ایـن تحلیلگر سیاسـی همچنین با اشـاره به اینکه
ایـران یکبـار توافـق برجـام را امضـا کـرد امـا طرف
مقابـل بدعهـدی کـرد ،ادامـه داد :اروپا بایـد امروز
ایـن موضـوع را لحـاظ کـرده باشـد کـه بدعهـدی
آمریـکا موجـب نـاکام مانـدن توافـق برجـام شـده
اسـت ،پـس پیشـنهاد جدیـد خـود را بایـد بـه
گونـه ای تنظیـم کـرده باشـد کـه آمریـکا نتوانـد
توافقـات آتـی را بـی اثـر کنـد .اگـر پیشـنهاد اروپـا
این شـرایط را داشـته باشـد ،ایـران از آن اسـتقبال

میکنـد ،امـا اگـر اروپـا در پیشـنهاد خـود گریـزی
بـرای آمریـکا در نظـر گرفته باشـند ،طبیعی اسـت
مـورد اقبـال ایـران واقـع نشـود.
سـلیمی نمین خاطرنشـان کـرد :رفـع تحریمهـای
ظالمانـه یکـی دیگـر از اهـداف ایـران از مذاکـرات
اسـت ،بنابراین باید پیشـنهادی روی میز باشـد که
کـه تحریمهـای ظالمانـه را رفع کند و هـم نگاه به
آینده داشـته باشد.
وی دربـاره لـزوم حمایـت از توافـق احتمالـی در
داخـل کشـور ،گفـت :نظـام ایـن مجـوز را بـه تیم
مذاکـره کننـده مـا داده اسـت که اگر پیشـنهادات
طـرف مقابـل منافـع مـا را تامیـن کـرد ،توافـق را
امضـاء کننـد همانطـور کـه در گذشـته بـه تیـم
مذاکـره کننـده قبلـی بـا رهبـری ظریـف چنیـن
مجـوزی را داده بـود کـه بـه توافـق منصفانـهای
برسـند .بـا ایـن حـال نباید چنیـن انتظاری داشـت
کـه ارزیابـی همـه در داخـل کشـور دربـاره توافـق
هسـته ای مثـل ارزیابـی تیـم باقـری باشـد .چنین
چیـزی امـکان پذیـر نیسـت .امـا ایـن بـدان معنـا
نیسـت کـه نظـام دسـت تیـم مذاکـره کننـده را باز
نگذاشـته اسـت .در دوره قبلـی کـه توافـق برجـام
دارای ضعف هـای جـدی بود هم کسـی در داخل
کشـور آن را برهـم نزد .انتقادهـای تندی در داخل

کشـور مطـرح شـد ،امـا کسـی آن را بـر هـم نـزد.
البتـه نبایـد انتظـار داشـت نظـرات متعـدد مطـرح
نشود.
سـلیمی نمین تاکیـد کـرد :نظـام بـه تیـم مذاکـره
کننـده فعلـی ماننـد تیـم مذاکـره کننـده پیشـین
اعتمـاد دارد؛ زیـرا دولـت ،منتخـب اکثریـت مردم
اسـت و علـی القاعـده اختیاراتی دارد کـه نظام آن
اختیـارات را محتـرم می شـمارد همـان طـور کـه
در گذشـته بـه ایـن اختیـارات احتـرام گذاشـت .به
هـر حال نظـام از توافـق احتمالی حمایـت میکند
و تحـت تاثیـر برخـی انتقـادات قـرار نمیگیـرد و
ایـن رویکـرد نظـام یعنـی احتـرام بـه رای اکثریت.
در حالیکـه دولـت آمریـکا کـه ادعـای دموکراسـی
دارد امـا بـه اصـول دموکراسـی پایبند نیسـت .آنها
میگوینـد تضمینـی وجود نـدارد که دولـت بعدی،
توافـق دولـت فعلـی کـه نماینـده اکثریـت اسـت
را ادامـه دهـد ،بنابرایـن وقتـی بـه رای اکثریـت
احتـرام نمی گذارنـد یعنـی بـه دموکراسـی پایبنـد
نیسـتند.این تحلیلگـر مسـائل سیاسـی در پایـان با
اشـاره بـه اینکـه ایـران همـواره بـه عهـد و پیمـان
خـود پایبنـد مانـده اسـت ،تصریـح کـرد :االن هم
فکـر بجایـی نیسـت کـه گفتـه شـود امـکان دارد
توافـق در داخـل کشـور بـه هـم بخـورد.

یک کارشناس مسایل بینالملل پاسخ داد

بستن موضوعات پادمانی در مذاکرات وین معطل چیست؟
یـک کارشـناس مسـایل بینالملـل گفـت :وجـود اراده سیاسـی در
غـرب و آمریـکا بـرای پایـان دادن به موضوعـات پادمانی میـان ایران
و آژانـس مهمتریـن عنصـر اسـت ،اگـر ایـن اراده وجود داشـته باشـد
بـه راحتـی میتواننـد بپذیرنـد آژانـس دیگـر وارد ایـن مقوالت نشـود.
صبـاح زنگنـه در گفتوگـو با ایسـنا با اشـاره به مذاکـرات وین و برخی
اظهارنظرهـا مبنـی بـر اینکـه متن توافق نهایی شـده اسـت و در عین
حـال نـگاه ایـران کـه معتقـد اسـت هنـوز متـن نهایـی نشـده گفـت:
ظاهـرا گفته شـده اسـت کـه نماینـدگان کشـورها به پایتختهایشـان
برگشـتند تـا مشـورت کننـد و بعـد از بازگشـت و دریافـت پاسـخ بایـد
برگردنـد بـه ویـن و پاسـخ را بدهند.
وی دربـاره اختلاف نظـر ایـران با کشـورهای اروپایی و آمریکا بر سـر
اینکـه موضوعـات پادمانـی میـان ایـران و آژانـس مسـتقل از برجـام
اسـت و نبایـد در مذاکـرات وین گنجانده شـود؟ گفـت :البته موضوع
بسـته شـدن پرونـده سـواالت پادمانـی در آژانـس قبلا هـم سـابقه
داشـته اسـت .همیـن کشـورهای  ۵+۱در آن زمـان توافـق ۲۰۱۵
در تصمیـم گیـری بـرای مختومـه شـدن پرونـده پـی ام دی ،نقـش
داشـتند و آن را بـه عنـوان اقـدام مهـم تلقـی کردنـد کـه مبتنـی بـر
دو اصـل بـود؛ یکـی اینکـه بررسـیهای فنـی آژانـس مشـخص کرده
اسـت کـه پـی ام دی موضوعیـت نـدارد و دوم اینکـه کشـورها مایـل
بودنـد بـه تصمیـم گیری سیاسـی برجام نتیجه بخشـند و ایـن دو پایه
اصلـی بـود کـه پرونـده مطالعـات ادعایـی را در آژانـس بسـت.
ایـن کارشـناس مسـایل بینالملـل ادامـه داد :در حـال حاضـر
گزارشهـای آژانـس و بیانیههایـی کـه مدیـرکل منتشـر کرده اسـت،
ظاهـرا از بحث هـای فنـی عبـور کـرده و نوعـی تحریـک سیاسـی یـا
موضـع گیـری سیاسـی تلقی میشـود ،چون سـخنانش مبهـم و کلی

و سرشـار از تشـکیک و ایجـاد تردیـد اسـت .بـا ایـن موضـع گیریهـا
طبعـا اگـر کار بـه نهایـت هـم برسـد بـا یـک بیانیـه و سـخن مدیـرکل
میتوانـد ایجـاد تردیـد کنـد و  ۴+۱یـا  ۵+۱را وارد مقولـه جدیـدی از
مناقشـه بـا ایـران کنـد .از ایـن رو به نظـر میآید وجـود اراده سیاسـی
بـرای پایـان دادن بـه ایـن موضوعـات مهمتریـن عنصـر اسـت و اگر
ایـن اراده وجـود داشـته باشـد بـه راحتـی میتواننـد بپذیرنـد آژانـس
دیگـر وارد ایـن مقـوالت نشـود.
وی گفـت :طبـق معاهـده ان پـی تـی و مقـررات آژانـس ایـران کامال
بـه تعهداتـش وفـادار بـوده و عمـل کـرده و اجـازه بازرسـی و نصـب
دوربیـن را داده اسـت و بخشهـای اضافـه بـر تعهدات قانونـی ایران
بـه صـورت داوطلبانـه هـم پذیرفتـه اسـت و دوربینهـای اضافـی را
قبـول کـرده اسـت.معتقدم نیـاز بـه یـک اراده سیاسـی در کشـورهای
مقابـل بایـد ایجاد شـود.
زنگنـه دربـاره پیشـرفت در مذاکـرات در ایـن دور و دالیـل آن اظهـار
کـرد :اوال شـرایط منطقـه اروپـا و عمومـا کشـورهای غربـی در برابـر
موضـوع اوکرایـن و بحـران انـرژی و مـواد غذایـی کـه در کل جهـان
روی میدهـد مهـم اسـت کـه بـه دنبالـش بحـران بانکهـا و امـور

مالـی در دنیـا را ایجـاد کـرده اسـت و بـه طـور کلـی چنـد بحـران
بـزرگ در برابـر غـرب اسـت و یکـی از تحلیلهایشـان ایـن اسـت
کـه ایـران را بـا همیـن مختصـر پذیـرش شـرایطش متعهـد بـه انجام
برجـام کننـد .در ایـن صـورت ایـران می توانـد در گشـایش بازارهـای
انـرژی منطقـه و جهـان نقـش مثبتـی ایفـا کنـد .احتمال دیگـر برای
پذیـرش پیشـنهادات ایـران این اسـت کـه تحلیل هـای بدبینانه برخی
مراکـز تصمیـم گیـری بر این اسـت کـه ممکن اسـت ایران از آسـتانه
هسـتهای عبـور کـرده باشـد و در ایـن صـورت وضع منطقه به شـدت
دگرگـون میشـود .در بیـن ایـن دو عامـل معتقدم نیاز غـرب به انرژی
عامـل مهـم تـری در پیشـرفت مذاکـرات ویـن اسـت.
ایـن کارشـناس مسـایل بینالملـل دربـاره اینکـه طرف هـا بـه توافـق
خواهنـد رسـید یـا خیـر؟ تصریح کرد :همیشـه بایـد هم امیـدوار بود و
هـم نگـران .عناصـر متعـدد در ایـن تصمیم نقـش دارند.
وی در پاسـخ بـه اینکـه برخـی معتقدنـد تنشهـا در سـرزمینهای
اشـغالی بـی ربـط بـه مذاکـرات ویـن و نزدیـک شـدن بـه توافـق
نیسـت ،هـر وقـت کشـورها بـه توافـق نزدیـک می شـوند اسـراییل
سـعی در بـر هـم زدن فضـا دارد؟ گفـت :صـد در صـد ایـن مسـاله
ارتباطـی بـه مذاکـرات ویـن نـدارد ،امـا اندکـی تصمیـم گیری هـای
حاکمـان اسـراییل و گوشـه چشـمی به مذاکـرات دارد .آنهـا دنبـال
ایـن هسـتند کـه توافـق برجـام بـه جایـی نرسـد ،ولـی شـرایط داخـل
فلسـطین اشـغالی و معـادالت جدیـدی کـه آنجـا شـکل گرفتـه و
جنایتـکار بـودن اسـراییلیها را نبایـد فرامـوش کـرد .صهیونیسـتها
در تضعیـف مـردم فلسـطین و نیروهـای فلسـطینی هـر قدمی بتوانند
برمیدارنـد ،انجـام جنایتشـان ادامـه دارد و ایـن طبیعـت ایـن رژیم
است.

درخواست کویت برای پیوستن اسرائیل
به پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای
دولـت کویـت اعلام کـرد :عاریسـازی منطقـه
خاورمیانه از تسـلیحات هسـتهای هدفی اسـت که
بـه خاطـر تحقـق امنیـت و ثبـات در منطقـه از آن
کوتـاه نخواهیـم آمـد و در این راسـتا ،اسـرائیل باید
بـه پیمـان منـع گسـترش سلاحهای هسـتهای
بپیونـدد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری
رسـمی کویت (کونـا)« ،ابراهیـم الدعـی» ،عضـو
هیـأت شـرکتکننده کویتـی در دهمیـن کنفرانس
بازبینـی «پیمـان منـع گسـترش سلاحهای
هسـتهای» ( )NPTبـر لـزوم اجراییسـازی
خروجیهـای کنفرانسهـای بازبینـی سـالهای
 ۱۹۹۵و ۲۰۰۰و ۲۰۱۰میلادی بـه خصـوص
در زمینـه ایجـاد منطقـه خاورمیانـه عـاری از
سلاحهای هسـتهای تاکیـد کـرد.
وی افـزود :پایبنـدی کشـورهای فاقـد سلاح

هسـته ای عضـو ایـن معاهـده بـه مسـئولیت های
خـود در ارتبـاط بـا عـدم گسـترش سلاح های
هسـته ای ،بهتریـن دلیـل بـرای اعتقـاد ایـن
کشـورها به خطرات سلاح های هسـته ای است.
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الدعـی بـر لـزوم و اهمیـت تحقـق اهـداف جهانـی
ایـن پیمـان تاکیـد کـرد و از همـه کشـورهای
غیرعضـو خواسـت ،هـر چـه زودتـر بـه ایـن پیمـان
بپیوندنـد.

وی گفـت :کویـت در زمینـه تشـویق کشـورهای
عربـی بـه اجـرای قطعنامـه سـال  ۱۹۹۵میلادی
درخصـوص ایجـاد منطقـه عـاری از سلاح
هسـتهای و دیگـر سلاحهای کشـتار جمعـی در
خاورمیانـه تلاش کـرده اسـت .همـه تاسیسـات و
برنامههـای هسـتهای بایـد تحـت پادمـان جامـع
آژانـس بینالمللـی انـرژی هسـتهای قـرار گیـرد.
ایـن مقـام کویتـی تصریح کرد :اسـرائیل بـه عنوان
قدرتـی مبتنـی بـر اشـغالگری بایـد بـه ایـن پیمـان
بپیونـدد؛ بـه خصـوص کـه تنهـا طرفـی اسـت کـه
در منطقـه بـه ایـن پیمـان نپیوسـته و مانـع ایجـاد
منطقـه عـاری از ایـن تسـلیحات اسـت.
الدعـی در پایـان گفـت :برقراری امنیـت و ثبات در
هـر منطقـهای از رهگـذر در اختیار داشـتن سلاح
هسـتهای یـا هـر نـوع سلاح کشـتار جمعـی دیگر
حاصـل نمیشـود.

آمریکا معافیت از تحریمهای
هستهای ایران را تمدید کرد

وزارت خارجـه آمریـکا از تمدیـد معافیـت از تحریمهـا در رابطـه بـا
همکاریهـای بینالمللـی در بخـش هسـتهای بـا ایران خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،دولـت بایـدن به اطلاع کنگـره آمریکا رسـانده
کـه معافیـت از تحریمهایـی را تمدید کرده که اجـازه همکاریهای
بینالمللـی بـا پروژههـای هسـتهای غیرنظامی ایـران را صـادر
میکنـد.
بنـا بـر اعلام دولـت آمریـکا ،ایـن معافیـت از تحریمهـا -کـه قرار
بـود ایـن مـاه منقضـی شـوند -بـه شـرکتهای خارجـی اجـازه
میدهنـد تـا فعالیتهـای خـاص مرتبـط بـا عـدم اشـاعه و ایمنـی
هسـتهای در ایـران را در سـایتهای ایرانـی انجـام دهنـد؛ بـدون
آنکـه هـدف تحریمهـای ایـاالت متحـده قـرار بگیرنـد.
اعضـای کنگـره اعلام کردهانـد که انتظـار تمدیـد ایـن معافیتها
را داشـتند و وزارت خارجـه روز جمعه در ایـن رابطه به قانونگذاران
اطالعرسـانی کرده اسـت.
یـک سـخنگوی وزارت خارجـه روز سهشـنبه اعالم کرد کـه آمریکا
معافیـت تحریمهایـی را صـادر کرده "که شـراکت کشـورهای ثالث
در پروژههـای مرتبـط بـه عـدم اشـاعه و ایمنـی هسـتهای در ایران
را تسـهیل میکند".
ایـن سـخنگو ادامـه داد :ایـن نشـانهای مبنی بر حصـول تفاهم در
بازگشـت دوجانبـه به اجـرای کامل برجام نیسـت.

امارات حکم حبس وکیل
آمریکایی خاشقجی را لغو کرد
منابـع خبـری از لغـو حکـم حبـس وکیـل آمریکایـی سـابق روزنامه
نـگار منتقـد سـعودی در امـارات خبـر دادند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نوشـته روزنامـه القـدس العربـی ،وکیـل
عاصـم غفـور ،وکیـل آمریکایـی و وکیـل سـابق جمال خاشـقجی،
روزنامهنگار عربسـتانی که سـال  ۲۰۱۸در سـاختمان کنسـولگری
ایـن کشـور در اسـتانبول بـه قتـل رسـید ،اعالم کـرد کـه دادگاهی
در امـارات دیـروز (چهارشـنبه) حکـم حبـس غفـور را لغـو کـرد.
ایـن وکیـل تصریـح کـرد؛ دادگاه مذکـور بـا صـدور حکمی مقـرر
کـرد کـه غفـور پنج میلیـون درهـم ( ۱.۳۶میلیـون دالر) بـه عنوان
غرامـت پرداخـت کنـد.
عاصـم غفـور ،وکیل سـابق جمـال خاشـقجی ،روزنامه نـگار منتقد
سـعودی کـه در کنسـولگری عربسـتان در اسـتانبول تـرور شـد ۱۴
ژوئیـه در فـرودگاه دبـی بازداشـت شـد در حالـی کـه قصـد رفتن به
اسـتانبول را داشـت.پیش از ایـن امارات وکیل سـابق خاشـقجی را
بـه دلیـل دو تخلـف فـرار مالیاتـی و پولشـویی در ارتباط بـا عملیات
فـرار مالیاتـی در کشـورش بـه صـورت غیابی به سـه سـال حبس و
پرداخـت غرامـت محکوم کـرده بود.
بازداشـت غفـور منجـر بـه شـکل گیـری اختلاف میـان مقامـات
امـارات و آمریـکا شـد.مقامات ابوظبی اعالم کردند کـه این پرونده
همـکاری حقوقـی گسـترده در امـارات و آمریـکا را بـرای مبـارزه بـا
جرائـم مالـی فـرا مـرزی نشـان میدهد.ایـن درحالـی اسـت کـه
پیـش از ایـن آمریـکا اعلام کـرده دخالتـی در ایـن موضوع نـدارد.

اد  امه از ستون روبرو

در برخـی جوامع یـک خبرنگار در حالـی که حقوقی
مکفـی می گیـرد امـا در طـول یـک مـاه تنهـا یک
مصاحبـه و یـا یـک گـزارش تهیـه می کنـد البتـه
ناگفتـه نمانـد که بـرای تهیـه همین یـک مصاحبه
صدهـا کتـاب و مطلـب مطالعـه می کند و بـه منابع
گوناگـون مراجعـه می کنـد تـا بـر اسـاس آمـار و
سـند حـرف بزنـد .ولـی در همیـن شـهر شـیراز
خبرنگارانـی هسـتند کـه روزانـه چندیـن آفیـش
دارنـد و جلسـات زیـادی را پوشـش می دهنـد و
چـون ناگزیـر از اداره ای بـه اداره ی دیگـر می روند
قـادر به تشـکیل پرونـده برای برخـی از موضوعات
مهـم خبـری کـه نیازمـد پیگیری اسـت نیسـتند و
بـه آمـار ریـز و درشـت هـم دسترسـی چندانـی
ندارنـد  .چنیـن خبرنگارانـی زمانـی متوجـه برخی
از رویدادهـای تلـخ می شـوند کـه دیگـر کار از
پیشـگیری و آمـوزش و تخصیـص بودجـه گذشـته
و فاجعـه رخ داده اسـت .
مـا گاهـی اصطالحاتـی بـه کار می بریم کـه مفهوم
آن را بـه درسـتی درک نمی کنیـم مثلا می گوییـم
خبرنـگار چشـم بینـای مـردم اسـت  .آیـا نباید از
خبرنـگاری کـه ایـن وظیفـه خطیـر را بـر دوش
او گذاشـته ایـم بپرسـیم تـو بـرای فهـم و درک و
بازتـاب آنچـه در جامعـه می گـذرد چـه مشـکلی
داری ؟ خبرنـگاری را سـراغ دارم کـه بیـش از ربع
قـرن فعالیـت می کنـد و تاکنون چندیـن جایزه بین
المللـی در بخـش کاریکاتـور نصیب خود کـرده اما
دیـروز پـس از مراجعـه بـه سـایت متوجه شـد که
اطالعـات مربوط بـه فعالیـت او بـه اداره مخابرات
داده نشـده تـا بتوانـد بسـته اینترنتـی رایـگان به
او بدهـد و او بـه شـوخی می گفـت مـن اگـر ظرف
ایـن مـدت چوپانـی هم کرده بـودم در دامپزشـکی
پرونـده ای داشـتم !
در شـرایط مطلـوب  ،خبرنـگار بایـد بـه گونـه ای
مـورد حمایـت قـرار گیـرد کـه تنهـا دغدغـه اش
کشـف حقیقـت با بررسـی جزء بـه جـزء واقعیت ها
باشـد نـه ایـن کـه خـودش بـا هـزاران مشـکل
دسـت و پنجـه نـرم کنـد و ناگزیـر بـه پوشـش
اخبـار چندیـن اداره و سـازمان و نهـاد هم باشـد و
بـه دلیل قـرار گرفتـن در موضـع منفعالنـه  ،گوش
خـود را وقف شـنیدن خرده فرمایش هـای این و آن
در خصـوص نحـوه ی انعـکاس فالن عکـس و خبر
کـم اهمیـت کنـد  .زمانی بود کـه برخـی نمایندگان
مجلـس خبرنـگاران را مجبـور بـه انعـکاس خبـر
حفـر چاه هـای عمیـق به عنـوان عملکرد خودشـان
می کردنـد تـا بـرای دور بعـدی رای جمـع کننـد ،
اکنـون آنها کجا هسـتند تـا در کنار دریاچه خشـک
شـده ی پریشـان بـه عنـوان دسـتاورد اقدامـات
نابجـای خـود عکس بگیرنـد ؟  .خالصـه و مختصر
و مفیـد بایـد گفـت  :این که یـک اقـدام در مقطعی
مهمتریـن خبـر تلقـی شـود و در مقطعـی دیگـر
زیانبارتریـن خبـر  ،نشـانه ای از توسـعه نیافتگـی
است .
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احساس امنيت زمانى اثربخش است كه اصحاب رسانه هنرمندانه
اطالع رسانى كنند
فرماندهى انتظامى فارس گفت :هر روز رو ِز خبرنگار است و ...

طالبان مدیرکل راه و شهرسازی فارس:

 ۶۰هزار متقاضی مسکن ملی در شهر صدرا بالتکلیف هستند
مهر:مدیــرکل راه و شهرســازی فــارس گفــت:از  ۲۱۲هــزار نفــر متقاضــی
دریافــت مســکن ملــی در شــهر صــدرا ۷۳ ،هــزار نفــر تائیــد شــدند اماتاکنــون
بــرای ســاخت  ۱۳هــزار واحــد زمیــن تامیــن شــده و  ۶۰هــزار نفــر بالتکلیــف
هســتند.
محمــود رضــا طالبــان گفــت :بــا توجــه بــه ثبــت نــام نکــردن از متقاضیــان
نهضــت ملــی مســکن در شــهر شــیراز ،کلیــه متقاضیــان بــرای شــهر جدیــد
صــدرا ثبــت نــام کردهانــد .او افــزود :از تعــداد  ۲۱۲هــزار نفــر ثبــت نــام کننــده
در ایــن طــرح در شــهر جدیــد صــدرا ۷۳ ،هــزار نفــر تأییــد نهایــی شــدهاند یــا
بــه عبارتــی حائــز شــرایط واگــذاری هســتند کــه از ایــن تعــداد تاکنــون نزدیــک
بــه  ۱۳هــزار واحــد در آن شــهر تأمیــن زمیــن و عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــده اســت.
مدیــرکل راه و شهرســازی فــارس خاطرنشــان کــرد ۶۰ :هــزار متقاضــی فاقــد پــروژه در شــهر جدیــد صــدرا در
حــال حاضــر وجــود دارد کــه بــه دلیــل تأمیــن نشــدن زمیــن تاکنــون بالتکلیــف باقــی ماندهانــد.
طالبــان ادامــه داد :ایــن افــراد در صورتیکــه متقاضــی پروژههــای نهضــت ملــی مســکن شــهر شــیراز هســتند
بایــد نســبت بــه ارســال کــد ملــی خــود بــه شــماره  ۳۰۰۰۸۵۳۶۰۰۰۷۱۱اقــدام کننــد.
دبیــر شــورای مســکن فــارس افــزود :اداره کل راه و شهرســازی فــارس بــه منظــور تحقــق برنامــه دولــت
مردمــی و تأمیــن زمیــن متقاضیــان نهضــت ملــی مســکن در شــهر شــیراز نســبت بــه تعریــف پروژههــای پــروژه
طلــوع واقــع در وزیرآبــاد – بلــوار والیــت ،پــروژه طبیعــت واقــع در ابتــدای کیــان آبــاد ،پــروژه نشــاط واقــع در
ابتــدای ســلطان آبــاد و پــروژه دوران واقــع در جــاده کرونــی اقــدام کــرده اســت.
طالبــان متذکــر شــد :تخصیــص پــروژه بــر اســاس اولویــت بنــدی توســط اداره راه و شهرســازی انجــام خواهــد
شــد و امــکان انتخــاب پــروژه توســط متقاضــی میســر نیســت .او در خصــوص تســهیالت پروژههــای نهضــت
ملــی مســکن اضافــه کــرد :مبلــغ تســهیالت  ۴۰۰میلیــون تومــان بــا نــرخ  ۱۸درصــد اســت کــه پــس از تحویــل
واحــد بــرای واریــزی بــه متقاضــی قســط بنــدی خواهــد شــد.
طالبــان گفــت :مبلــغ آورده اولیــه  ۴۰میلیــون تومــان اســت کــه پــس از انتخــاب پیمانــکار ،پیامــک بــرای
واریــزی بــه متقاضــی ارســال خواهــد شــد ،همچنیــن مابقــی آورده متقاضــی بــر اســاس متــراژ پــروژه بــا قیمــت
تمــام شــده در زمــان انتخــاب پیمانــکار مشــخص و بــه متقاضــی اطــاع رســانی خواهــد شــد.
طالبــان اضافــه کــرد :مبلــغ آورده متقاضیــان در شــهر جدیــد صــدرا و پروژههــای شــهر شــیراز یکســان بــوده و
بــر اســاس قیمــت تمــام شــده اســت.

زینلی مدیرکل حج و زیارت :

 ۷۱هزار و  ۴۵۰نفر در فارس
برای حضور در پیادهروی اربعین ثبتنام کردند
ایرنا:مدیــرکل حــج و زیــارت اســتان فــارس اعــام کرد:بیــش از  ۷۱هــزار و
چهارصــد و پنجــاه نفــر بــرای حضــور در پیــادهروی اربعیــن در ســامانه ســماح
پیــش ثبــت نــام ســفر اربعیــن را انجــام دادهانــد.
علیرضــا زینلــی بــا بیــان اینکــه پیــش ثبــت نــام اربعیــن حســینی در ســامانه
ســماح از دهــم تیرمــاه  ۱۴۰۱آغــاز شــده ،اظهــار کــرد :پیــش ثبــت نــام بیــش
از  ۷۱هــزار و چهارصــد پنجــاه نفــر از مشــتاقان زیــارت اربعیــن حســینی
فــارس تــا کنــون در ســامانه ســماح انجــام شــده اســت و فرصــت دیگــری
بــرای متقاضیــان فراهــم شــد.
مدیــرکل حــج و زیــارت اســتان فــارس از مهلــت پیــش ثبــت نــام اربعیــن
حســینی در ســامانه ســماح تــا پایــان وقــت روز جمعــه  ۲۱مــرداد مــاه خبــر داد و گفــت :مشــتاقان زیــارت
اربعیــن از ایــن فرصــت ایجــاد شــده نســبت بــه پیــش ثبــت نــام اقــدام نماینــد.
زینلــی بیــان داشــت :بدلیــل اســتقبال مــردم عزیــز و ایجــاد فرصــت مجــدد بــرای متقاضیــان ســفر اربعیــن
حســینی ،زمــان پیــش ثبتنــام کــه تــا روز عاشــورا بــود تــا پایــان وقــت روز جمعــه  ۲۱مــرداد مــاه تمدیــد شــد.
مدیــر حــج و زیــارت فــارس اضافــه کــرد :عالقمنــدان بــرای پیــش ثبــت نــام در پیــاده روی اربعیــن حســینی
صرفــا می بایســت از طریــق ســامانه ســماح بــه نشــانی اینترنتــی  samah.haj.irیــا بــه دفاتــر و شــرکتهای
زیارتــی مجــاز در ســطح اســتان فــارس مراجعــه کننــد.
مدیــر حــج و زیــارت اســتان فــارس بــا اشــاره بــه اینکــه رونــد ثبــت نــام در فرصــت باقــی مانــده شــتاب بیشــتری
می گیرد،گفــت :از متقاضیــان و مشــتاقان زیــارت پیــاده روی اربعیــن حســینی فــارس خواســتاریم نــام نویســی
خــود را بــه لحظــات پایانــی موکــول نکننــد و حتمــا بــه نــکات مطــرح شــده در ســامانه ســماح در خصــوص
دســتورالعمل های تدویــن شــده بهداشــتی ،واکسیناســیون ،نــکات ضــروری و  ....توجــه کننــد.
وی تأکیــد کــرد :قطعــا زمــان ثبــت نــام نهایــی متقاضیــان نیــز در روزهــای آتــی اعــام خواهــد شــد تــا بــه
محــض اتمــام پیــش ثبــت نــام ،مرحلــه نــام نویســی نهایــی و اعزام هــای اربعیــن حســینی  ۱۴۰۱مشــخص
شــود.
زینلــی افــزود :در ایــن مرحلــه در ســامانه ســماح فقــط پیــش ثبــت نــام انجــام میشــود و بــه منزلــه ثبــت نــام
قطعــی نیســت.
وی گفــت :طبــق مصوبــه ســتاد مرکــزی اربعیــن تزریــق حداقــل دو دوز واکســن کرونــا و داشــتن گذرنامــه بــا
حداقــل  ۶مــاه اعتبــار از تاریــخ اعــزام از شــرایط الزامی تشــرف اســت.
مدیــر حــج و زیــارت اســتان فــارس بیــان کــرد :بــر اســاس اعــام کمیتــه اربعیــن حســینی چنانچــه محدودیتــی
از ســوی دولــت عــراق بــرای تعــداد زائــران زیــارت اربعیــن در نظــر گرفتــه شــود ،ثبــت نــام قطعــی متقاضیــان از
بیــن افــرادی کــه پیــش ثبــت نــام کــرده انــد تعییــن و اعــام خواهــد شــد.
زینلــی عنــوان کــرد :تکمیــل فراینــد پیــش ثبــت نــام منــوط بــه مشــاهده عبــارت «زایــر گرامــی ،پیــش ثبــت نــام
شــما بــا موفقیــت ثبــت گردیــد» اســت.
مدیــر حــج و زیــارت اســتان فــارس اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه بــر اســاس مصوبــه ســتاد مرکــزی اربعیــن
تشــرف بــه زیــارت اربعیــن حســینی منــوط بــه ثبــت نــام در ســامانه ســماح می باشــد ،لــذا توصیــه میشــود
زایریــن ثبــت نــام خــود را بــه روزهــای پایانــی موکــول نکننــد.
چهلمیــن روز شــهادت ســاالر شــهیدان امــام حســین (ع) ،معــادل بــا  ۲۰صفــر ،را اربعیــن حســینی میگوینــد
کــه امســال مصــادف بــا شــنبه  ۲۶شــهریور مــاه اســت.

موصلی مدیرکل امداد فارس:

جذب یک هزار و  363حامی جدید در دهه اول محرم امسال
عصرمردم:
مدیــرکل امــداد فــارس ازثبــت نــام یــک هــزار و  363حامی جدیــد در دهــه
اول مــاه محــرم امســال در اســتان خبــر داد.
مرتضــی موصلــی ،مدیــرکل امــداد فــارس گفــت :یــک هــزار و 363
حامی جدیــد در دهــه اول مــاه محــرم امســال حمایــت از  3000فرزنــد
معنــوی را در طــرح اکــرام ایتــام و محســنین بــر عهــده گرفتنــد کــه در همیــن
مــدت  26میلیــون تومــان واریــزی بــرای فرزنــدان انجــام شــده اســت.
موصلــی افــزود :جــذب حامیــان نیکــوکار از طریــق کلیــه پایگاه هــای ثابــت
و ســیار (بیــش از  150پایــگاه) در ســطح اســتان ،جــذب مجــازی و حقیقــی

صــورت گرفتــه اســت.
او بــا ابــراز قدردانــی از خیــران و نیکوکارانــی کــه در ایــن طــرح همــواره در کنــار امــداد فــارس بودنــد؛ اضافــه
کــرد :از ابتــدای ســال تاکنــون  20هــزار و  56حامی جدیــد بــه جمــع حامیــان طــرح اکــرام ایتــام و محســنین
فــارس پیوســتند کــه حمایــت از  48هــزار و  374فرزنــد معنــوی را متقبــل شــدند کــه مبالغــی را بــه شــکل منظــم
بهحســاب آنهــا واریــز میکننــد و در مناســبتهای مختلــف نیــز کمکهــای نقــدی و غیــر نقــدی خــود را
در اختیــار آنهــا قــرار میدهنــد.
مدیــر کل امــداد فــارس یــادآور شــد :در حــال حاضــر  127هــزارو  550حامــی از  ۲۷هــزارو  689کــودک معنــوی
خــود حمایــت میکننــد کــه از ابتــدای ســال تاکنــون  59میلیــارد تومــان بــرای فرزنــدان خــود واریــزی داشــتند.
موصلــی در پایــان عنــوان کــرد :خیریــن و نیــک اندیشــان میتواننــد در سراســر کشــور بــا مراجعــه بــه ســایت
 ekram.emdad.irراههــای مشــارکت در طــرح اکــرام ایتــام و محســنین را مشــاهده کــرده و بــا انتخــاب فرزنــد
معنــوی خود(حتــی بــا ماهانــه تنهــا  10هــزار تومــان) در ایــن کار خیــر ســهیم باشــند.
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هیچ متقاضی در منطقه محروم برای ایجاد یک واحد صنعتی اقدام نمیکند
نماینده مردم شــیراز و زرقان در مجلس گفت :در منطقه محروم هیچ متقاضی برای
ایجاد یک واحد صنعتی اقدام نمیکند ،چرا که شرایط و ...

 ۶۰هزار متقاضی مسکن ملی در شهر صدرا بالتکلیف هستند
مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت:از  ۲۱۲هزار نفر متقاضی دریافت مسکن ملی
در شهر صدرا ۷۳ ،هزار نفر تائید شدند اماتاکنون برای ساخ ...

حبيبى فرمانده انتظامى فارس :

احساس امنيت زمانى اثربخش است كه
اصحاب رسانه هنرمندانه اطالع رسانى كنند
صفد  ر د  وام

روز خبرنـگار
فرماندهـى انتظامـى فـارس گفـت :هـر روز ِ
اسـت و همـه ايـام و مناسـبت ها بـا جايـگاه حرفـه اى
خبرنـگار سـازگار اسـت.
سـردار رهـام بخـش حبيبـى ديـروز در نشسـت تجليـل
از خبرنـگاران حـوزه فراجـا كـه بـه مناسـبت روز خبرنـگار
برگـزار شـد ،خاطـر نشـان كـرد :ايـن احسـاس امنيـت در
سـطح جامعـه بـا تلاش خبرنـگاران مـى باشـد ،احسـاس
امنيـت زمانـى اثربخـش اسـت كـه اصحـاب رسـانه
هنرمندانـه اطلاع رسـانى كننـد.وى بـا بيـان اينكـه اگـر
رسـانه ها نبودنـد بسـيارى از تالش هـا و راهكارهـاى
احسـاس امنيـت در جامعـه ميسـر نبـود ،تصريـح كـرد:
البتـه رسـانه هايى معانـد هم بـا عملكردهاى نامناسـب در
جهـت افزايـش آسـيب هاى اجتماعـى مؤثـر هسـتند كـه
رسـانه هاى متعهـد با نقـش آفرينى مؤثر ترفندهـا را خنثى
مى كننـد.وى در عيـن حـال خاطـر نشـان كـرد :اصحاب

رسـانه بايـد در جهـت ارتقـاء امنيت در جامعه تالشـى مؤثر
داشـته باشـند كـه خوشـبختانه رسـانه هاى اسـتان فارس

در ايـن رابطـه عملكـرد قابـل توجـه اى داشـته اند .در اين
مراسـم از خبرنـگاران فعـال در حـوزه فراجـا تقديـر شـد.

قادری نماینده مجلس:

هیچ متقاضی در منطقه محروم برای ایجاد یک واحد صنعتی
اقدام نمیکند
ایسـنا :نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در
مجلـس گفـت :در منطقـه محـروم هیـچ
متقاضـی بـرای ایجـاد یـک واحـد صنعتی
اقـدام نمیکنـد ،چرا که شـرایط و امکانات
سـرمایهگذاری وجـود نـدارد لـذا صنعتگـر
بـه شـهر شـیراز مراجعـه میکنـد.
جعفر قادری در جلسـه کمیتـه برنامهریزی
شهرسـتان شـیراز بـا اشـاره بـه وضعیـت
نامطلـوب حـوزه اعتبـاری و بودجـهای
کشـور ،اظهـار کـرد :در سـطح کشـور
ماهیانـه بالـغ بـر  ۸۰هـزار میلیـارد تومـان
بابـت حقـوق پرداخـت میشـود و ایـن در
حالی اسـت کـه انتظـارات بـرای رتبهبندی
معلمـان و افزایـش حقـوق بازنشسـتگان
و سـایر گروههـای اداری مطـرح اسـت و
هنـوز تکلیـف آنهـا مشـخص نشـده اسـت
و بـا میـزان بودجـه تعیینشـده چیـزی از
آن باقـی نمیمانـد لـذا نبایـد دلخـوش به
اعتبـارات عمرانـی بـود.
او بـا تأکیـد بـر اینکـه "توصیـه میکنیـم در
ایـن شـرایط دسـتگاههای اجرایـی از سـایر
ظرفیتهـای بودجـهای اسـتفاده کننـد"،
عنـوان کـرد :انتظـار داریـم در موضوع آب
شـرکت آبفـای اسـتان و شهرسـتان شـیراز
بـا مشـارکت شـهرداری اقـدام جـدی در
زمینـه تهاتـر آب و پسـاب انجـام دهنـد.
قـادری در ادامه ضمن مقایسـه آبوهوای
شـهر شـیراز با اسـتانهای جنوبی کشـور،

گفـت :آبوهـوای ایـن شـهر همچـون
آبوهـوای جنـوب کشـور شـده و یکـی از
دالیـل آن این اسـت کـه در توسـعه فضای
سـبز اقدام اساسـی انجـام نشـده و فضای
شـهر پوشـیده از سـاختمانهای بلند بتنی
شـده اسـت لـذا انجـام کارهـای مشـارکتی
آبفـا و مجموعـه شـهرداری میتواند در این
موضـوع تأثیرگذار باشـد.
او ادامـه داد :ایـن موضـوع را بایـد در نظـر
داشـت که شـهرداری عوارض حریم شـهر
را هـم دریافـت میکنـد و نسـبت بـه برخی
مسـئولیتهایی کـه در حریـم بهعهده دارد
بایـد ایـن عـوارض را در همیـن حریم خرج
کنـد لـذا انتظـار داریـم شـهرداری نسـبت
بـه عمـران و آبادانـی مناطقـی همچـون
کیانآبـاد ،کفتـرک و ظفرآباد و مسـیرهای
منتهـی به نیروگاه اهتمام بیشـتری داشـته

باشد.
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس
شـورای اسلامی همچنین بـا ابـراز
گالیـه از عـدم تعامـل و ارتبـاط مطلـوب
دسـتگاههای اجرایـی بـا نماینـدگان
شهرسـتان در مجلـس ،گفـت :ایـن تعامل
آنگونـه کـه باید باشـد نیسـت و نیاز اسـت
مسـائل و گرههایـی کـه در حوزههـای
مختلـف وجـود دارد بیـش از گذشـته بـه
نماینـدگان منعکـس شـود.
قـادری در ایـن جلسـه بـا طـرح پرسـش از
فرماندار شـیراز در خصـوص نبود زمین در
شـهرک صنعتـی و منطقـه ویـژه اقتصادی
شـیراز بـرای واگـذاری بـه صنعتگـران
گفـت :ایـن موضـوع اعلام شـده کـه در
شـهرک صنعتـی خریـد و فـروش زمیـن
انجـام میشـود و اگـر چنیـن باشـد بایـد
بـا آن برخـورد شـود امـا ،در زمانـی کـه
یـک صنعتگـر بخواهـد یـک واحـد تولیدی
تأسـیس کنـد ،چـرا مـا نتوانیـم یـک زمیـن
بـرای آن تأمیـن کنیـم؟ ایـن در حالـی
اسـت کـه یک بخـش دولتی و یـک بخش
خصوصـی در ایـن کار دخیـل هسـتند و
بایـد رویـه بهگونهای باشـد تـا مراجعاتی که
بـرای اشـتغال و توسـعه اقتصـادی انجـام
میشـود ،در راسـتای رفـع مشـکالت آنهـا
باشـد و شـرکت شـهرکهای صنعتـی بایـد
نسـبت بـه ایـن موضـوع پاسـخگو باشـد.

او ادامـه داد :در منطقـه محـروم هیـچ
متقاضـی بـرای ایجـاد یـک واحـد صنعتی
اقـدام نمیکنـد ،چرا که شـرایط و امکانات
سـرمایهگذاری وجـود نـدارد لـذا صنعتگـر
بـه شـهر شـیراز مراجعـه میکنـد.
قـادری همچنیـن بیـان کـرد :در زمـان
حاضـر تعـداد  ۸۰متقاضـی در انتظـار
تخصیـص زمیـن هسـتند امـا شـرکت
شـهرکهای صنعتـی اقدام بـه واگذاری و
تأمیـن زمیـن نمیکنـد.
او بـا بیـان اینکه دو منطقه ویژه و سلامت
پـس از گذشـت  ۸سـال هنـوز نمیتواننـد
زمیـن واگـذار کننـد و در اینجـا چهکسـی
بایـد پاسـخگو باشـد ،افـزود :در ایـن حوزه
همچنیـن بـرای دو بیمارسـتان نمـازی
و سـعدی بایـد بتوانیـم چندیـن برابـر آنهـا
ردیـف اعتبـارات بودجـهای دریافـت کنیـم
و دانشـگاه علـوم پزشـکی ،فرمانـداری
و سـایر متولیـان ایـن امـر بایـد زمینـی را
مشـخص کننـد ،چـرا کـه پـس از گذشـت
چهـار سـال هنـوز سـایت دانشـگاه علـوم
پزشـکی موضـوع واگـذاری زمیـن را
مشـخص نکـرده اسـت.
قـادری اضافـه کـرد :نبایـد امیدمـان بـه
مذاکـرات وین و تعامالت با سـایر کشـورها
باشـد ،چـرا کـه هیـچ کسـی نمیتوانـد
مشـکل مـا را حـل کنـد و بایـد خودمـان
قـدری در ایـن راه اراده و تـوان بگذاریـم.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور:

مناطق سیل زده بسرعت بازسازی می شود

ایرنـا :رئیـس سـازمان مدیریـت بحـران کشـور
گفت :سـیل اخیـر شهرسـتان داراب خسـارت
زیـادی بـه منـازل و کشـاورزان روسـتاهای
زین آبـاد و رمبـه وارد کـرده کـه باید بـا مدیریت
ویـژه شـرایط زندگـی در منطقه بصـورت عادی
برگشـته و بسـرعت بازسـازی آغـاز شـود.
چشم شیشه ای

محمدحسـن نامـی روز سـه شـنبه در حاشـیه
بازدیـد از مناطـق سـیل زده شهرسـتان داراب
در گفـت وگـو بـا ایرنـا افـزود :مدیریـت بحران
در شهرسـتان داراب بخوبـی عمـل کـرده
بگونـه ای کـه علـی رغـم شـدت بارش هـا
و خسـارت های مالـی هیـچ خسـارت جانـی

نداشـتیم.رئیس جمعیـت هلال احمـر کشـور
نیـز کـه همـراه وی بـه داراب سـفر کـرده بـود
نیـز ضمـن قدردانـی از اقـدام سـریع و بموقـع
امدادگـران هلال احمـر داراب در سـیل اخیر
گفـت :در لحظه هـای اولیـه وقوع سـیل بیش
از  ۵۰۰نفـر امدادگـر در منطقـه حاضـر شـدند

و ارائـه خدمـت پرداختند.پیرحسـین کولیونـد
در ادامـه افـزود :اسـکان موقـت؛ توزیـع مـواد
اولیـه امـدادی؛ ارزاق و دیگـر اقلام مـورد نیاز
در اسـرع وقـت انجـام گرفـت و هلال احمـر
داراب توانسـت نمـره قبولـی از ایـن رخـداد
طبیعـی را کسـب کنـد.
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ایمانیه استاندار فارس:

اولویت مجمع خیرین سالمت
اتمام پروژههای نیمهتمام باشد
عصرمردم:

اســتاندار فــارس بــا تشــکر از اقدامــات خیریــن
ومجمــع خیریــن ســامت پیشــنهاد کــرد :فعــا
پــروژه جدیــدی در حــوزه ســاخت و ســاز بیمارســتان
و مراکــز درمانــی آغــاز نشــود ،بــر اتمــام پروژههــای
فعلــی تاکیــد کــرد.
دکتــر محمدهــادی ایمانیــه در جلســه بــا مجمــع
خیریــن تامیــن ســامت فــارس ،اظهــار داشــت:
در حــال حاضــر چنــد پــروژه نیمــه تمــام شــامل
درمانــگاه حضــرت خدیجــه(س) ،بیمارســتان
حــاج کریمــی ،درمانــگاه دندانپزشــکی حکمــت،
درمانــگاه شــهید چمــران ،مرکز هاســپیس،
بیمارســتان مرودشــت و اقامتــگاه شــهید فقیهــی
وجــود دارد کــه بایــد ســریعتر بــه نتیجــه برســد.
وی همچنیــن بــر بــاز شــدن گــره ایــن پروژههــا کــه
چنــد ســال اســت بــا کنــدی پیــش می رونــد ،تاکیــد
کــرد و گفــت :رفــع گــره ایــن پروژههــا نیازمنــد
پیگیــری جــدی اســت.
اســتاندار فــارس تاکیــد کــرد :بهتــر اســت تــا ایــن
پروژههــا بــه اتمــام نرســیدهاند پــروژه جدیــدی آغــاز
نشــود.

نهاوندی معاون محیط زیست فارس:

پتروشیمی شیراز جزو صنایع
آالینده فارس است

ایســنا :معــاون محیــط زیســت انســانی اداره محیــط
زیســت فــارس فــارس اعــام کــرد کــه مجتمــع
پتروشیمی شــیراز در فهرســت صنایــع آالینــده
اســتان فــارس قــرار دارد.
قاســم نهاونــدی بیــان کــرد :بــا توجــه بــه
آلودگیهــای محیــط زیســتی در حوزههــای
مختلــف و توجــه نشــدن بــه الزامــات قانونــی محیــط
زیســت ۵ ،پرونــده قضایــی طــی ســالهای اخیــر
علیــه مجتمــع پتروشیمی شــیراز تشــکیل و بــه
مراجــع قضایــی ارجــاع شــده اســت.
نهاونــدی افــزود :همچنیــن بــر اســاس مقــررات و
دســتورالعمل های ســازمانی نــام واحــد بــه علــت
آلودگــی در فهرســت صنایــع آالینــده اســتان درج
شــده و ایــن شــرکت موظــف بــه پرداخــت عــوارض
آالیندگــی بــه وزرات کشــور (شــهرداری مرودشــت)
اســت کــه اجــرای آن از طریــق ســازمان امــور
مالیاتــی اســتان بــه صــورت مســتمر انجــام
میگیــرد.
معــاون محیــط زیســت انســانی اداره کل محیــط
زیســت فــارس بــا اشــاره بــه دســتورالعمل ذیــل
مــاده ۱۲قانــون هــوای پــاک مصــوب ســال ،۱۳۹۶
خاطرنشــان کــرد :ایــن واحــد بــه علــت انتشــار
آالیندههــای هــوا مشــمول جرایــم مربوطــه شــده
اســت
نهاونــدی گفــت :کارشناســان اداره کل حفاظــت
ســازمان محیــط زیســت اســتان و اداره شهرســتان
مرودشــت براســاس وظایــف ذاتــی محولــه بــه
منظورحفاظــت از محیــط زیســت نســبت بــه پایــش
و نظــارت همــه واحدهــای ســطح اســتان ،بــه ویــژه
صنایــع بــزرگ و آالینــده اهتمــام ویــژه داشــته و
براســاس ضوابــط ومقــررات محیــط زیســتی ،آنهــا
را بــا اجــرای طــرح خوداظهــاری ،انــدازه گیــری
از طریــق آزمایشــگاه اداره کل و ســامانه آنالیــن،
تحــت پایــش مســتمر قــرار میدهنــد.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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کاهش اعتبارات شهرستان شیراز
فرماندار شیراز گفت :اعتبارات این شهرستان سال گذشته  ۳۴۴میلیارد تومان بود که
امسال با حذف برخی سر فصلها به  ۲۴۹میلیارد تومان ...

شهدا سایه جنگ را از سر ملت برداشتند
معاون بازرســی قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء (ص) گفت :برخی میگویند ما سایه
جنگ را از سر این ملت برداشتیم؛ اینگونه نیست ...

ایمانیه استاندار فارس:

رفع مشکالت مزمن را
در سفرهای شهرستانی
دنبال میکنیم
ایرنـا :اسـتاندار فـارس ،با اشـاره بـه انجام سـفرهای
شهرسـتانی گفـت :در ایـن سـفرها بـا مدیریتـی کـه
انجـام میشـود ،عمدتـا رفـع مشـکالتی کـه طـی
سـالها حالـت مزمن پیـدا کردهانـد را در دسـتور کار
قـرار خواهیـم داد.
دکتـر محمد هادی ایمانیه ،روز چهارشـنبه در جریان
سـفر شهرسـتانی بـه سروسـتان ،در حاشـیه بازدید از
شـهرک شـماره  ۲این شهرسـتان در جمع خبرنگاران
افـزود :در شهرسـتان سروسـتان نیـز پروژههایـی
وجـود دارد کـه بیـش از  ۱۰سـال بالتکلیـف مانـده
و مـردم شهرسـتان در انتظـار تکمیل و بهـره برداری
از آنها هسـتند.
او ادامـه داد :امیدواریـم در ایـن سـفر بتوانیـم بـا رفع
موانـع پیـش روی این پروژههـا آنها را تکمیـل و برای
اسـتفاده مـردم آمـاده بهره بـرداری کنیم.
وی ،در خصـوص بازدیـد از پروژههـای گلخانـه
روسـتای مومـن آّبـاد سروسـتان گفـت :در ابتـدا بنـا
بـود کـه  ۱۸۰هکتـار از زمینهـای ایـن منطقـه بـه
گلخانـه اختصـاص یابـد کـه کمـک خواهیـم کـرد به
بیـش از  ۴۰۰هکتـار افزایـش یابـد.
او اظهـار داشـت :یکـی از پروژههـای بالتکلیـف
شهرسـتان تقاطـع روسـتای مومـن آبـاد بـود بـا توجه
بـه بـروز تصادفـات متعـدد در ایـن موقعیـت اجـرای
ایـن پـروژه بـا جدیـت دنبـال خواهـد بـود و امیدواریم
بـا تزریـق اعتبـارات جدید بـه آن تا دهه مبـارک فجر
امسـال ایـن پـروژه بـه بهرهبـرداری برسـد.
اسـتاندار فـارس ادامـه داد :از دیگـر پروژههای نیمه
تمام شهرسـتان زمیـن چمن کوهنجان اسـت که در
ایـن سـفر بنـا شـد بـا تزریـق اعتبـارات طـی روزهای
آتـی عملیـات تکمیل آن آغاز شـود.
ایمانیـه ،در خصـوص توسـعه دو شـهرک صنعتـی
شـماره یـک و دو سروسـتان نیـز گفـت :شـهرک
صنعتـی شـماره یـک سروسـتان از ظرفیـت خوبـی
برخـوردار اسـت و کمـک میکنیـم کـه کارخانههای
راکـد و نیمـه راکد متعددی که در این شـهرک اسـت
بـه سـرعت فعـال شـوند و بـا ظرفیـت بیشـتری کار
کنند .
وی افزود :شـهرک شـماره  ۲سروسـتان نیز در بحث
تامیـن گاز بـا مشـکالتی مواجـه اسـت که بـا توجه به
پیگیری هـای انجـام شـده از سـوی نماینـده مـردم
شهرسـتان در مجلـس و در ادامـه بـا پیگیری هـای
فرمانـدار سروسـتان ظـرف یـک مـاه آینـده گاز ایـن
شـهرک وصل شـود.
او بیـان کـرد :در بحـث تامیـن آب شـهرک شـماره
 ۲و همچنیـن مـزارع پسـته شهرسـتان سروسـتان
نیـز مقـرر شـد کـه طـی جلسـهای روش تامیـن آب
مشـخص شـود.
اسـتاندار فـارس اضافـه کـرد :در بحـث تامیـن بـرق
شـهرک شـماره  ۲نیـز بنـا شـد ایـن کار یـا از طریـق
راه انـدازی نیـروگاه بـرق و یـا از طریـق کمک هـای
شـرکت بـرق منطقـهای و مشـارکت کارخانـه آجـر
نسـوز ایـن شـهرک انجـام شـود.
ایمانیـه گفـت :شـهرک شـماره  ۲سروسـتان از
مزایـای متعـددی از جملـه نزدیـک بـودن بـه شـیراز
برخـوردار اسـت و بـا توجـه بـه تکمیل بـودن ظرفیت
شـهرک صنعتـی بـزرگ شـیراز ،سـرمایه گـذاران
می تواننـد در شـهرک شـماره  ۲سروسـتان اقـدام بـه
سـرمایه گـذاری کننـد.
او بیـان کـرد :بـا توجـه بـه آمـاده بـودن بخـش قابل
توجهـی از زیرسـاخت های شـهرک صنعتـی شـماره
 ۲سروسـتان ،در حـال پیگیـری و رایزنـی هسـتیم
تـا تعـدادی از صنایـع کالن و ملـی کشـور در ایـن
شـهرک مسـتقر شـوند.
وی ،در خصوص وضعیت مجتمع اداری شهرسـتان
سروسـتان هم گفت :از آنجا که  ۱۶سـازمان و اداره
بنا اسـت در این مجتمع مسـتقر شـوند ،تدبیری شـد
کـه بـا کمـک ایـن سـازمانها بتوانیم طی یک سـال
آینده ایـن مجتمـع اداری را راهاندازی کنیم.
اسـتاندار فـارس بیـان کـرد :بیمارسـتان سروسـتان
نیـز یـک مرکـز درمانـی بـوده کـه بعدهـا بـا توسـعه
آن بـه بیمارسـتان تبدیـل شـد و افـزون بـر  ۴۰سـال
از عمـر آن میگـذرد امـا ایـن بیمارسـتان در شـان
و جایـگاه مـردم شهرسـتان سروسـتان نیسـت و
امیدواریـم بـا توجـه بـه پیگیری هـای انجـام شـده
بتوانیـم بیمارسـتان جدیـدی در ایـن شهرسـتان
احـداث کنیـم.
ایمانیـه افـزود :بـرای ایـن منظـور منتظـر مـاده
 ۲۳آن هسـتند و روشهـای تامیـن اعتبـار آن هـم
مشـخص شـده و بالفاصلـه بعـد از شـروع بـه کار ،از
ایـن روشهـا بـرای تامیـن اعتبار مـورد نیاز اسـتفاده
خواهـد شـد.
وی گفـت :یکـی از پروژههـای دیگـر سروسـتان کـه
از مطالبـات مـردم بـه ویـژه جوانـان اسـت ،تکمیـل
اسـتخر سرپوشـیده ایـن شهرسـتان اسـت کـه
پیگیـری خواهیـم کـرد تـا از سـه روش اعتبـار الزم
بـه آن تزریـق شـود تا به سـرعت آمـاده بهـره برداری
شـود.
حضـور در گلـزار شـهدا و ادای احتـرام بـه مقـام
شـامخ شـهیدان ،بازدیـد از گلخانـه روسـتای مومـن
آبـاد ،بازدیـد از تقاطـع روسـتای مومـن آبـاد ،بازدیـد
از شـهرکهای صنعتـی شـماره یـک و دو ،بازدیـد
از مجتمـع اداری ،بازدیـد از بیمارسـتان سروسـتان،
بازدیـد از مجموعـه ورزشـی ،بازدیـد از کارخانـه کیمیا
دانـه ،بازدیـد از زمیـن چمـن کوهنجـان ،بازدیـد از
سـاختمان شـهرداری و آتـش نشـانی کوهنجـان و
بازدیـد از راه روسـتایی عالالدولـه از برنامههای سـفر
شهرسـتانی اسـتاندار فـارس بـه سروسـتان بـود.
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سردار اسدی معاون قرارگاه خاتمانبیا(ص):

شهدا سایه جنگ را از سر ملت برداشتند
ایسـنا :معـاون بازرسـی قـرارگاه مرکـزی خاتـم االنبیـاء
(ص) گفـت :برخـی میگوینـد مـا سـایه جنـگ را از سـر
این ملت برداشـتیم؛ اینگونه نیسـت ،شـهدا سـایه جنگ را
از سـر ایـن ملـت برداشـتند .ایـن رهبـری پیامبرگونـه مقام
عظمـای والیـت بـود کـه سـایه جنـگ را از سـر ایـن مردم
برداشـت.
سـردار محمـد جعفر اسـدی چهارشـنبه  ۱۹مـرداد در آیین
گرامیداشـت سـردار شـهید حـاج عبداللـه اسـکندری،
ضمـن قدردانـی از خلـق حماسـهای دیگـر توسـط مـردم
فـارس و شـیراز در آئیـن تشـییع و خاکسـپاری آن شـهید
همزمـان بـا روز عاشـورا ،بـه بیان فلسـفه برگزاری مراسـم
عـزاداری اباعبداللـه الحسـین(ع) و جلسـات بزرگداشـت
شـهدا پرداخـت و گفت :اگر چشـم باز کنیـم خداوند برای
همـه موجوداتـی کـه خلـق کـرده و بـرای ادامه حیاتشـان
ابـزار بقـا را در وجودشـان قـرار داده اسـت از یـک گیاه که
از زمیـن سـر در مـیآورد تـا یـک حیوان وحشـی.
معـاون بازرسـی قـرارگاه مرکـزی خانـم االنبیـاء (ص) در
ادامـه بیـان کـرد ۱۲۴ :هـزار پیغمبـر آمدنـد کـه بـه مـا
بگوینـد کـه چطـور زندگـی کنیـم .زنـده مانـدن یـک بحث
اسـت کـه همه موجودات بـه دنبال آن هسـتند اما چگونه
زندگـی کـردن مختـص انسانهاسـت و تمام انبیـا آمدهاند
کـه یـک درس بـه انسـان بدهنـد آن هـم ایـن اسـت کـه
چگونـه زندگـی کند.
اسـدی بـا بیـان اینکـه زمانی کـه نامه بـه امام حسـین(ع)
رسـید بعضـی افـراد ایشـان را نصیحـت کردنـد کـه اگـر
میخواهنـد زنـده بماننـد قبول کننـد ،افـزود :همه تالش
بـر ایـن بـود که ریـل چگونـه زندگـی کـردن را پـاک و ریل
چگونـه زنـده مانـدن را برقـرار کننـد و امـام حسـین (ع)
میانبـر زدنـد و گفتنـد چگونـه زنـده مانـدن از ایـن ریـل رد
میشـود .همـه تلاش بر اینسـت که بـه مـا بگویند تالش
کنیـد کـه چطـور زنـده بمانیـد نـه چگونـه زندگـی کنیـد و

تمـام اهـل بیـت حرفشـان این اسـت چگونه زندگـی کنید.
او گفـت :ایـن شـهدای بزرگـوار درس گرفتنـد و فهمیدنـد
کـه چگونـه بایـد زندگـی کننـد نـه چگونه زنـده بماننـد .آن
احمقهایـی کـه خودشـان را عقـل کل میدانسـتند کـه
بـرای زنـده مانـدن مـردم بایـد برویـم بـا شـیطان مذاکـره
کنیـم .تمـام تالششـان بـر ایـن بـود کـه معیشـت مـردم
درسـت شـود تـا زنـده بمانند پس دیـن مردم چه میشـود؟
آقـا امـام حسـین فرمودنـد اگـر دین جدم اسـتوار نمیشـد
مگـر بـا ریختن خون من پـس ای شمشـیرها بیایید من را
در بـر بگیریـد .از ایـن تعلقـات دنیا فارغ شـدند و توانسـتند
ایـن درس را بـه مـا بدهنـد و ایـن همه سـالهای طوالنی
و ایـن همـه مبـارزات خبیثهـای تاریخ نتوانسـتد این ریل
را از بیـن ببرنـد.
اسـدی بـا اشـاره بـه شـهادت شـهید اسـکندری افـزود:
کسـی کـه بخواهـد شـهید اسـکندری را بفهمد بایـد به آن
دنیـا بـرود تـا بفهمد او کیسـت .همـه اینها آمدند تـا به ما
درس دهنـد چطـور زندگـی کنیـم نه چگونـه زنـده بمانیم.

همـه تلاش طـرف مقابـل ایـن اسـت کـه مـا بـرای اینکه
زنـده بمانیـم بایـد بـا دشـمن بزرگ بسـازیم.
معاون بازرسـی قـرارگاه مرکـزی خاتم االنبیـاء (ص) بیان
کـرد :وقتـی شـهید اسـکندری بـه شـهادت رسـید؛ فیلـم
ایشـان را پخـش کردنـد .دو روز بعـد همیـن روزنامههـای
زنجیـرهای برداشـتند همـه احـواالت شـهید اسـکندری را
توضیـح دادنـد .برخـی میگوینـد مـا سـایه جنگ را از سـر
ایـن ملـت برداشـتیم اینگونه نیسـت شـهدا سـایه جنگ را
از سـر ایـن ملـت برداشـتند .ایـن رهبـری پیامبرگونـه مقام
عظمـای والیـت بـود کـه سـایه جنـگ را از سـر ایـن مردم
برداشت.
اسـدی گفـت :شـهید اسـکندری آن چـه داشـت در طبق
اخلاص گذاشـت و خـدا نیـز از او پذیرفـت .مـا بایـد کار
کنیـم کـه چگونـه زندگـی کنیـم و بـه ایـن درجـه برسـیم.
بیاییـد از محـرم و صفـر اسـتفاده کنیـم و از ایـن طریـق
چگونـه زندگـی کـردن را نـه چگونـه زنـده مانـدن را یـاد
بگیریـم.

سردار قاسم مهدوی مشاور فرماندار شیراز در امور ایثارگران شد
شـیراز تحلیـل  :آییـن معارفـه سـردار
قاسـم مهـدوی مشـاور فرمانـدار در امـور
ایثارگـران بـا حضـور فرمانـدار و همـراه
مشـاور اسـتاندار ،رییـس امـور ایثارگـران
و جمعـی از ایثارگـران و آزادگان هشـت
سـال دفـاع مقـدس در سـالن جلسـات
فرمانـداری برگـزار گردیـد.
لطـف اللـه شـیبانی فرمانـدار شـیراز در
ایـن آئیـن ضمـن عـرض تسـلیت ایـام
سـوگواری سیدالشـهدا و بـا اشـاره بـه
ارزش خـون و تعصباتـی کـه بـا آرمـان
شـهدا دارنـد اظهار نمود :خدمت رسـانی
و تکریـم بـه جانبـازان و ایثارگـران بایـد از
سیاسـت های همـه سـازمان ها باشـد
و بـا توجـه بـه خلاء احسـاس شـده در

مجموعـه فرمانـداری تصمیـم بر آن شـد
بـرای مجموع امور ایثارگـران نماینده ای
تعییـن گـردد.

وی افـزود :مسـئولیت در ایـن امر عالوه
بر سـختی بسـیار ارزشمند اسـت لذا امید
اسـت مسـئول برگزیـده شـده بـا خدمـت

صادقانـه و شـبانه روزی در ایـن مسـیر پر
برکـت گام بردارد.
در ایـن جلسـه سـردار قاسـم مهـدوی بـه
عنـوان مشـاور و مسـئول امـور ایثارگـران
فرمانـداری شـیراز معرفـی شـد.
وی متولـد سـال  ۱۳۴۲در بخـش
«بیضـاء» شهرسـتان «سـپیدان» اسـت
کـه نزدیـک بـه  ۹۴مـاه در جبهههـای
حـق علیـه باطـل حضـور داشـته و در
دوران دفـاع مقـدس بهعنـوان فرمانـده
گروهـان و گـردان فعالیت داشـته اسـت.
سـردار «مهـدوی» همچنیـن بعـد از
دوران دفـاع مقـدس نیـز در مسـئولیت
معـاون عملیـات لشـکر  ۱۹فجـر فـارس
خدمـت کـرده اسـت.

رازهای موفقیت نفر هفتم کنکور هنر  ۱۴۰۱از شهرستان نوبنیاد جویم
ایرنـا :عبـاد صدیقـی اهـل روسـتای کاریان
کهـن از توابـع شهرسـتان جویـم ،موفـق به
کسـب رتبـه  ۷کشـوری کنکـور هنـر سـال
 ۱۴۰۱شـده اسـت .او رازهای موفقیت خود
را تقسـیم و مدیریـت زمـان  ،تقویـت دروس
و ذهـن می دانـد.
عبـاد صدیقـی در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی
بـر اینکـه اینکـه در کـدام یـک از دروس در
آزمونهـا عملکـرد موفقتری داشـته اسـت
می گویـد :در ابتـدا نقطـه قـوت مـن در
دروس عمومی بـود  ،امـا بـا تقسـیم درسـت
زمـان توانسـتم دروس تخصصـی خـود را
هـم تـا حـد خوبـی تقویـت کنـم.
نفـر هفتـم کنکـور هنـر سـال  ۱۴۰۱در
مـورد راهـکار خـود جهـت مدیریـت زمـان
در کنکـور اظهـار کـرد؛ شـاید پاسـخ بـه این
سـوال کمی طوالنی شـود امـا ضعف اصلی
اکثـر داوطلبـان در ایـن قسـمت اسـت .تـا
قبـل از عیـد نـوروز نیاز زیـادی به زمـان دار
کار کردن نیسـت و شـما فقط بایـد کتاب ها
را چنـد بـار مطالعـه و در فاصله هـای
مشـخص مـرور کنیـد و تسـت های هـر
موضوعـی را هـم بـه همـراه آن کار کنیـد و
نـکات آنرا هـم بـه صورت خالصـه به متن
درسـنامه اضافـه کنیـد.
امـا بعـد از عیـد داسـتان متفاوت می شـود.
تکنیکـی کـه مـن اسـتفاده می کـردم و یک
ن شـده و علمی اسـت ،تکنیک
روش امتحا 

زمـان نقصانـی می باشـد.برای مثـال در
دروس عمومی (ادبیـات  ۱۸دقیقـه-
عربـی ۲۰دقیقه-دینی  ۱۷دقیقه-زبان ۲۰
دقیقه-جمـع  ۷۵ :دقیقـه)  ،بـه هـر درس
 ۱۵دقیقـه زمـان میدهیـم و در ایـن پانزده
دقیقـه هـم اولویـت بـا سـواالت آسـان تـر
اسـت (نمـره سـوال آسـان با سـوال سـخت
مسـاوی اسـت)
پـس شـما اصلا نبایـد مشـغول سـواالت
زمانگیـر شـوید .پـس از گذشـت  ۶۰دقیقه
شـما سواالت آسـان هر درس را جواب داده
ایـد و  ۱۵دقیقـه دیگـر زمـان داریـد کـه بـا
خیـال راحـت برگردیـد و اگـر جایـی زمـان یا
تمرکزتـان بـه هم خورده اسـت  ٬زمـان را به
آن اختصـاص دهیـد.در دروس اختصاصی
هـم همیـن داسـتان صـدق می کنـد.
نفـر هفتـم کنکـور هنـر سـال  ۱۴۰۱اضافه

کـرد :نکتـه مهـم ایـن اسـت که تـا مدت ها
شـما در  ۱۵دقیقـه واقعـا حتـی بـه نصـف
سـواالت یک درس هم نرسـید اما با تمرین
ایـن تکنیـک مطمئـن باشـید ذهـن شـما
خـودش را تقویـت می کنـد کـه از بیشـترین
ظرفیـت خـود در ایـن زمـان اسـتفاده کنـد.
بـرای تمریـن ایـن تکنیـک از بعـد از عیـد
بـا پیشـنهاد مشـاورم از روی کتاب هایـی
کـه سـواالت دروس عمومی کنکور هـای
سـالهای قبـل را طبقـه بنـدی کـرده اند ٬هر
روز صبـح در مـدت زمـان سـی دقیقـه بـه
سـواالت دو درس عمومی (مثلا فارسـی و
زبـان در یـک روز و عربـی و دینـی هـم در
روز بعـد) جـواب میدادم و در حدود بیسـت
دقیقـه هـم جـواب تشـریحی آنـرا بررسـی
می کـردم.
ایـن دانـش آمـوز موفـق در مـورد تغییـر

روش مطالعـه دروس هـم گفـت :موضـوع
مهمی کـه مخصوصـا در دروس اختصاصی
کنکـور هنـر وجـود دارد ایـن اسـت کـه باید
بـه همـه دروس بـه انـدازه کافـی وقـت داد
و هیچ درسـی حـذف نشـود و در مرحله دوم
بـه دروسـی کـه در زیرگـروه موردنظـر شـما
ضریـب بیشـتری دارد بـا اهمیـت بیشـتری
مطالعـه کنیـد.
صدیقـی در مـورد تاثیـر برنامـه ریـزی هـم
معتقـد اسـت کـه شـخصا تـا بـه حـال اصال
تجربـه مطالعه و حتی گذرانـدن وقت روزانه
طبـق برنامه را نداشـته اسـت ،امـا اگر االن
بخواهـم بـه شـما یـک توصیـه بـرای موفق
شـدن در کنکـور بکنـم  ٬قطعـا برنامهریـزی
و اسـتمرار اسـت .برنامـه ریـزی ای کـه بـا
اسـتمرار همـراه باشـد بعـد از چنـد وقـت
معجـزهاش را بـه شـما نشـان میدهـد.
وی در مـورد نقـش والدیـن در مسـیر
موفقیـت نیـز گفـت :والدیـن همیشـه نقش
مشـاوری دلسـوز را برایـم ایفـا کـرد ه انـد ،
نظـرات خـود را تحمیـل نکـرده و در دنبـال
کـردن تصمیمـات مـرا یـاری کردهانـد.
نکتـه ای که بایـد مورد توجـه داوطلبان قرار
گیـرد (مخصوصا در رشـته هنر) به سـختی
می شـود نظـر والدیـن را بـه طـور کامـل بـا
خـود همـراه کـرد .فقـط می توانیـد در طول
ایـن مسـیر بـا ثابت کـردن خودتـان  ،کمکم
نظـر آنهـا را عـوض کنیـد.

واکسیناسیون در عبور از موج هفتم کرونا ضروری است
ایرنا:معـاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی
و خدمـات بهداشـتی درمانی شـیراز ،گسـترش
پوشـش واکسیناسـیون کرونا را راهکار اساسـی
بـرای عبـور از مـوج هفتـم کرونا عنـوان کرد.
عبـاس رضاییـان زاده چهارشـنبه در پانصـد
و بیسـتمین نشسـت سـتاد مدیریـت بیمـاری
کوویـد  ۱۹در دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز
ضمـن تسـلیت شـهادت حضـرت امـام

سـجاد(ع) ،بـر ضـرورت رعایـت شـیوه نامـه
هـای بهداشـتی بـه ویـژه اسـتفاده از ماسـک
و در کنـار واکسیناسـیون تاکیـد کـرد و گفـت:
افـراد بـاالی  ۱۸سـال کـه از دریافـت نوبـت
سـوم واکسـن آنـان دسـت کـم شـش مـاه
مـی گـذرد ،مـی تواننـد بـرای دریافـت نوبـت
یـادآور (نوبـت چهارم) بـه مراکز تزریق واکسـن
مراجعـه کننـد.

او بـا اعلام آمادگـی مراکـز واکسیناسـیون
اسـتان بـرای خدمـت رسـانی بـه مراجعـان
افـزود :مـردم مـی توانند بـرای دریافت نشـانی
مراکـز و آخریـن اطالعـات مربـوط بـه نـوع
واکسـن و سـاعت کاری مراکز واکسیناسیون و
یـا تغییـرات احتمالـی برنامه ،به پایـگاه اینترنتی
http://covidvaccine.sums.ac.ir
مراجعـه کننـد.

معـاون بهداشـت دانشـگاه بـا بیـان اینکـه
در روز عاشـورای حسـینی نیـر واحـد سـیار
واکسیناسـیون در شـیراز فعـال بـوده اسـت،
گفـت :تـا کنـون ۹۳ ،و  ۸۶صـدم درصـد
جمعیـت هـدف اسـتان واکسـن ُدز اول۸۷ ،
و  ۹۳صـدم درصـد ُدز دوم ۴۹ ،و  ۶۸صـدم
درصد ُدز سـوم و  ۲و  ۸۴صـدم درصد ُدز یادآور
را دریافـت کـرده انـد.

سردار قاسم مهدوی مشاور فرماندار شیراز در امور ایثارگران شد
آیین معارفه سردار قاسم مهدوی مشاور فرماندار در امور ایثارگران با حضور فرماندار
و همراه مشاور استاندار ،رییس امور ایثارگران و جمعی ...
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شیبانی فرماندار شیراز اعالم کرد:

کاهش اعتبارات شهرستان شیراز
ایســنا :فرمانــدار شــیراز گفــت :اعتبــارات ایــن شهرســتان ســال گذشــته
 ۳۴۴میلیــارد تومــان بــود کــه امســال بــا حــذف برخــی ســر فصلهــا بــه ۲۴۹
میلیــارد تومــان تقلیــل پیــدا کــرده اســت.
لطفاللــه شــیبانی سهشــنبه  ۱۸مــرداد در جلســه کمیتــه برنامهریــزی
شهرســتان شــیراز بیــان کــرد :براســاس ســهمیه ابالغــی اعتبــارات دولتــی
در مجمــوع  ۲۴۹میلیــارد تومــان اعتبــار یکســاله  ۱۴۰۱بــه شهرســتان شــیراز
اختصــاص یافتــه اســت.
او اضافــه کــرد :در خصــوص ســهم اعتبــارات ۳درصــد حاصــل از صــادرات
نفــت خــام و گاز طبیعــی نیــز براســاس تصمیــم شــورای برنامهریــزی اســتان
مقــرر شــده تــا  ۴۰درصــد معــادل  ۱۷.۸میلیــارد تومــان بــه فصــول آب و فاضــاب ،منابــع آب ،کشــاورزی و
منابــع طبیعــی ،صنعــت و معــدن و گردشــگری اختصــاص یابــد.
فرمانــدار شــیراز همچنیــن یــادآور شــد :ســهم مناطــق محــروم شــامل دو دهســتان ســیاخ و دارنگــون و
دهســتان کوهمــره ســرخی از بخــش ارژن براســاس ســران ه جمعیــت مبلــغ  ۶میلیــارد و  ۲۵۱میلیــون تومــان
بــه ایــن ســه دهســتان اختصــاص یافــت همچنیــن یــک درصــد آن معــادل  ۴۴۷میلیــون تومــان بــه تکمیــل و
تجهیــز پایگاههــای بســیج اختصــاص مییابــد.
شــیبانی تصریــح کــرد :نســبت بــه ســال گذشــته اعتبــارات شهرســتان شــیراز کــه  ۳۴۴میلیــارد تومــان بــوده
اســت ایــن اعتبــار بــا حــذف برخــی ســر فصلهــا بــه  ۲۴۹میلیــارد تومــان تقلیــل پیــدا کــرده اســت.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن در ایــن جلســه در خصــوص ســهم خدمــات شــهرداری شــیراز هــم گفــت :در
خصــوص ســهم خدمــات مربــوط بــه  ۱۰۱از تاریــخ الزم االجــرا شــدن آن قابــل مطالبــه اســت و تمامی مصوبــات
قبــل از آن قابــل مطالبــه نیســت.
شــیبانی بیــان کــرد :بودجــه شــهرداری شــیراز براســاس شــاخصی کــه گذاشــته شــد ،در هیــأت تطبیــق رد شــده
اســت و در هیــأت حــل اختــاف اســتان مصــوب شــده اســت و چناچــه شــهرداری شــیراز در هــر یــک از مناطــق
بیــش از ایــن قاعــده مطالبــه کنــد قابــل پرداخــت نیســت.
فرمانــدار شهرســتان شــیراز همچنیــن از تخصیــص دو ســایت در شــرق و غــرب شــیراز بــرای ســاخت دو
بیمارســتان خبــر داد و گفــت :در ایــن خصــوص متعهــد شــدیم تــا دو ســایت بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی معرفــی
کنیــم و ایــن اقــدام انجــام خواهــد شــد.
او همچنیــن در خصــوص واگــذاری زمیــن بــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن ،گفــت :در شــهر شــیراز بــه
نســبت نیــاز اعــام شــده از ســوی اداره کل راه و شهرســازی اقدامــات آن انجــام شــده اســت.
شــیبانی همچنیــن بــا اشــاره بــه موضوعــات طــرح شــده در خصــوص عــدم تخصیــص و واگــذاری زمیــن در
شــهرک صنعتــی اشــاره و بیــان کــرد :منطقــه ویــژه اقتصــادی مشــکل واگــذاری زمیــن نــدارد.
در ایــن جلســه همچنیــن روحاللــه نجابــت ،نماینــده مــردم شهرســتانهای شــیراز و زرقــان هــم بــا بیــان اینکــه
ایــن میــزان بودجــه محــدود و قابــل توجیــه نیســت ،امــا بایــد ایــن میــزان را قــدر دانســت و مناطــق محــروم در
اولویــت باشــند ،گفــت :بایــد بــه ایــن مناطــق کــه طــی ســالهای گذشــته توجــه کمتــری بــه آنهــا شــده اســت،
بیشــتر توجــه داشــت.
او بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در ســخنان ایشــان در اردیبهشــت مــاه  ۸۷در دیــدار بــا مدیــران
اجرایــی و توجــه و تأکیــد ایشــان بــر حــوزه گردشــگری ،گفــت :اگــر جهــت دهــی و تــوان شهرســتان و اســتان
بــه ســمت و ســوی ایــن حــوزه باشــد و حــوزه حمــل و نقــل و زیــر ســاخت بــه کمــک میــراث بیاینــد بســیاری از
مشــکالت رفــع خواهــد شــد.
نجابــت عنــوان کــرد :باتوجــه بــه اینکــه هنــوز ســال مالــی گذشــته تمــام نشــده اســت دســتگاههای اجرایــی
بایــد یــک گــزارش وضعیــت از ســال گذشــته در خصــوص عملکــرد خــود ارائــه دهنــد.

اتمام پروژه ساخت  ۶۰دستگاه کانکس خانه بهداشت عشایری
در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
عصرمردم:
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی شــیراز ،از اتمــام پــروژه
ســاخت  ۶۰کانکــس خانــه بهداشــت عشــایری در ایــن دانشــگاه خبــر داد.
دکتــر «ســید ابوالفضل هاشــمی اصل» گفــت :پــس از تجربــه موفــق کشــوری معاونــت بهداشــت دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــیراز در ارائــه خدمــات ســامت بــه جامعــه عشــایری در قالــب خانه هــای بهداشــت عشــایری،
ســاخت  ۶۰دســتگاه کانکــس خانــه بهداشــت عشــایری از طــرف وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز واگــذار شــد.
او اضافــه کــرد :پــس از ابــاغ معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
در خصــوص واگــذاری ایــن پــروژه بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،نشســت های تخصصــی مختلــف بــا
حضــور کارشناســان مدیریــت منابــع فیزیکــی و نظــارت بــر طرح هــای عمرانــی در حضــور نماینــده معاونــت
بهداشــت(بهره بــردار) برگــزار و مشــخصات فنــی و نقشــه های ارســالی اولیــه از ســوی کارشناســان مدیریــت
منابــع فیزیکــی بازطراحــی و مشــخصات فنــی اصــاح اساســی شــد.
دکتر هاشــمی اصل اصــاح چیدمــان تجهیــزات داخلــی ایــن خانه هــای بهداشــت در راســتای اســتفاده بهینــه
از فضاهــای محــدود داخــل کانکس هــا بــا نظــر بهــره بــردار را از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ایــن زمینــه
برشــمرد.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه بــا تقدیــر از تمامی عوامــل مشــارکت کننــده ،ایــن پــروژه را یکــی از
برنامه هــای قابــل افتخــار در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز نــام بــرد و ادامــه داد :بــر اســاس فهرســت ارســالی
از معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،کانکس هــای ســاخته شــده بیــن دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،گلســتان ،خراســان شــمالی ،بجنــورد ،ارومیــه ،اردبیــل ،اهــواز ،یاســوج،
اصفهــان ،ایرانشــهر ،زاهــدان ،الرســتان ،فســا ،جهــرم ،ســمنان ،لرســتان ،شــهرکرد ،بوشــهر و شــبکه های
بهداشــت درمــان زیــر پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،توزیــع می شــود.
او در خصــوص اعتبــارات هزینــه شــده در ایــن پــروژه گفــت :بــرای ســاخت و تجهیــز ایــن کانکس هــا ،مبلــغ
 ۱۸۰میلیــارد ریــال هزینــه و بــا پیگیــری معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع وزارت بهداشــت ،ایــن اعتبــار تامیــن
شــد.
مدیــر منابــع فیزیکــی و نظــارت بــر طرح هــای عمرانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز نیــز در ایــن زمینــه
گفــت :حیــن ســاخت و پــس از آن ،تمــام آزمون هــای الزم از جملــه آزمــون سیســتم محرکــه و تعلیــق در
مناطــق صعــب العبــور؛ آزمــون کیفــی تمامی قطعــات مصرفــی؛ آزمــون بهینــه ســازی مصــرف انــرژی و آزمــون
آب بنــدی رطوبتــی انجــام و نتابــج بــه دســت آمــده مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت.
دکتــر «ســاالر خواجــه پــور» افــزود :در ایــن راســتا همــکاری و تعامــل مناســب پیمانــکار پــروژه نیــز کــه بــرای
ارتقــای کیفیــت کانکس هــا ،بخش هایــی را خــارج از چارچــوب قــرارداد بــدون دریافــت هزینــه و بــا نیــت
خیرخواهانــه بــه انجــام رســانده ،قابــل تقدیــر اســت.

برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:

پرداخت تسهیالت برای جبران خسارت سرمازدگی به باغ ها
مهــر :معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت :مصوبــه ای بــرای جبــران و
کمــک ســرمازدگی باغ هــا داریــم و تصمیــم خوبــی گرفتــه شــده و بــه زودی
تســهیالتی را بــه باغــداران اعطــا خواهیــم کــرد.
محمــد مهــدی برومنــدی بعــد از ظهــر چهارشــنبه در حاشــیه ســفر بــه
شهرســتان کــوار تصریــح کــرد :کمــک خواهیــم کــرد تــا بــا اعطــای
تســهیالت و کمکهــای فنــی و اعتبــاری اصــاح و احیــای باغــات در
شهرســتان کــوار رقــم بخــورد.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه اصــاح و احیــای باغــات در واقــع از
مهمتریــن برنامههــای مــا در بخــش باغبانــی اســت کــه متناســب بــا ظرفیــت
شهرســتان اجــرا میشــود ،اظهــار کــرد :طــرح داربســتی کــردن یــا طــرح فــراز انگــور میتوانــد عملکــرد تولیــد
را در واحــد ســطح بــه بیــش از دو برابــر افزایــش بدهــد.
برومنــدی بــا بیــان اینکــه توســعه کشــت در محیطهــای کنتــرل شــده و گلخانــه از دیگــر سیاس ـتهایی اســت
کــه در وزارت جهــاد کشــاورزی پیگیــری میشــود ،ابــراز کــرد :بــا توجــه بــه مســائل و مشــکالتی کــه مــا در
مســئله آب در ایــن اســتان داریــم بعــد از ایــن بازدیــدی کــه انجــام میشــود در جلســه جمعبنــدی تصمیمــات
خوبــی را بــرای باغبانــی ایــن شهرســتان اتخــاذ خواهیــم کــرد.
معــاون امــور باغبانــی وزیــر جهــاد کشــاورزی بیــان کــرد :در شهرســتان کــوار بیــش از  ۷هــزار هکتــار تاکســتان
وجــود دارد کــه متأســفانه در ابتــدای ســال جــاری بــا ســرمازدگی بســیار شــدیدی مواجــه شــد کــه در عملکــرد
تأثیــر معنـیدار زیــادی داشــت.
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سرماخوردگی تابستانی همان کرونا است

باشــگاه خبرنــگاران :رئیس
بیمارستان امام خمینی (ره) گفت:
هر چــه دزهای تقویــت کننده
را بیشــتر تزریق کنیــم؛ ابتال به
بیماری کرونا به ویژه به شــکل
شدید کاهش پیدا میکند.
دهقان منشــادی گفت :وقتی
فــردی اقدام به تزریق واکســن
میکند ،پــس از مدتــی ایمنی
بدن ناشی از واکسن کاهش پیدا
میکند ،از طرفی ما به طور مداوم
با سویههای جدید مواجه هستیم
و اکنون در کشــور ما سویه های
 ۵ BAو  ۴ BAغالب اســت ،به طوری که به عنوان سویه واکسن گریز هم شناخته میشوند،
هر چه ما دزهای تقویت کننده را بیشــتر تزریق کنیم؛ ابتال به بیماری کرونا به ویژه به شــکل
شدید کاهش پیدا میکند.
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) ادامه داد :عادی انگاری بسیار نگران کننده ای را در سطح
جامعه شــاهد هستیم ،در عمل بسیاری از مردم نکات بهداشتی را رعایت نمیکنند ،مراسمهای
عزاداری بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی و در محیط با تهویه نامناســب برگزار میشود که
این بی توجهی سبب انتشار بیماری می شود.
دهقان منشــادی گفت :درست اســت که مردم در موج هفتم به شکل خفیف بیماری کرونا
مبتال میشــوند اما بیماران زمینهای ،سرطانی و افراد با ســن باال مستعد ابتال به اشکال شدید
بیماری هستند و شاهد مرگ و میر این افراد هستیم.
به گفته رئیس بیمارســتان امام خمینی (ره) ،مردم باید هر چه سریعتر دزهای تقویت کننده
را تزریق کنند ،ما در بیمارســتان امام خمینی شاهد هستیم که اغلب افراد مبتال به امیکرون دز
تقویت کننده را تزریق نکردهاند و توصیه اکید ما این اســت که مردم شیوهنامههای بهداشتی را
رعایت و دز چهارم واکسن کرونا را تزریق کنند.
دهقان منشــادی اظهار کرد :بیماری کرونا با وجود اینکه بیش از  ٢ســال از شــروع آن به
عنــوان همه گیری جهانی میگذارد؛ درمان قطعی ندارد ،پس بهترین راه کنترل بیماری رعایت
شیوهنامههای بهداشتی و تزریق واکسن است.
وی گفت :برای دز چهارم باید توجه داشــت که بهترین واکســن در دسترسترین واکسن
است .افراد زمانی که برای تزریق واکسن مراجعه میکنند واکسیناتورها با توجه به دزهای قبلی
واکســن ،بیماری زمینه ای و شرایط گیرنده ،واکسن مورد نظر را توصیه میکنند و باید دانست
که پلتفرمهای مختلف واکسنها از نظر اثربخشی تفاوت چندانی ندارند.
رئیس بیمارســتان امام خمینی (ره) گفت :افراد چون به شــکل خفیــف بیماری کرونا مبتال
میشوند؛ عنوان میکنند که به سرماخوردگی مبتال شده اند؛ اما ما هیچ زمانی در مرداد ماه این
حجم از ســرماخوردگی را شاهد نبودیم و باید دانست که اگر شیوهنامههای بهداشتی همچنان
رعایت نشــود و مردم اقدام به تزریق واکسن نکنند؛ ممکن است با جهشهای جدید و واکسن
گریز بیماری مواجه شویم.باید با تزریق دز چهارم و رعایت شیوهنامههای بهداشتی مانع افزایش
موارد بیماری شویم.

دو فاکتور اصلی ابتال به سرطان را بشناسید

مهر :نتایج یک مطالعه جدید و بزرگ نشان می دهد که سیگار و افزایش سن دو عامل مهم
افزایش خطر ابتال به سرطان هستند.
محققان میگویند پزشــکان باید به چربی اضافی بدن ،سابقه خانوادگی و چندین عامل دیگر
توجه کنند تا به بیماران کمک نمایند تصمیم بگیرند که آیا به غربالگری و مداخالت پیشگیرانه
اضافی نیاز دارند یا خیر.
دکتر «آلپا پاتل» ،سرپرســت تیم مطالعه و معاون ارشــد علوم جمعیت در انجمن ســرطان
آمریکا ،گفت« :یافتههای ما دلگرمکننده هســتند زیرا در حال کار برای تعریف زیرگروههایی در
جمعیت عمومی هستیم که میتوانند از غربالگری و پیشگیری سرطان پیشرفته بهره ببرند».
برای شناســایی فاکتورهای مرتبط با بیش از  ۲درصد ریســک ابتالء به ســرطان در طول
پنج سال ،محققان دو مطالعه را تجزیه و تحلیل کردند که شامل حدود  ۴۳۰هزار شرکت کننده
بدون سابقه شخصی سرطان بود .آنها تا پنج سال تحت نظر بودند .در طول این مدت۱۵,۲۲۶ ،
نفر مبتال به ســرطان تشــخیص داده شدند .خطر نسبی ســرطان برای سیگاریهای فعلی در
مقایسه با افرادی که هرگز سیگار نمیکشیدند ،قویتر بود.
در طی پنج سال ،خطر مطلق تقریب ًا برای همه افراد باالی  ۵۰سال و برخی از افراد جوانتر
به  ٪۲رســید .این افراد شــامل سیگاریهای فعلی یا سابق زیر  ۵۰ســال و غیرسیگاریهای
طوالنیمدت بودند که اضافه وزن داشــتند یا والدین ،خواهر و برادر یا فرزندشان سابقه سرطان
داشتند.
در مردان ،مصرف الکل ،ســابقه خانوادگی ،مصرف گوشــت قرمز و کم تحرکی نیز با خطر
ابتالء به ســرطان مرتبط بود .در زنان ،افزایش خطر با ( BMIشــاخص تــوده بدنی) ،دیابت
نوع  ،۲هیســترکتومی (برداشتن رحم) و بســتن لولهها ،سابقه خانوادگی ،فشار خون باال و عدم
فعالیت بدنی مرتبط بود .خطر مطلق پنج ساله در مردان  ۲۹درصد و در زنان  ۲۵درصد بود.
پاتل گفت« :از آنجایی که ما این احتمال را در نظر میگیریم که آزمایشهای آینده میتوانند
چندین نوع ســرطان را شناســایی کنند ،باید بفهمیم که چه کسی بیشتر در معرض خطر ابتالء
به هر نوع ســرطان است .این نوع دادهها به طور گسترده در دسترس نیستند ،اما برای اطالع از
گزینههای غربالگری آینده ،مانند آزمایشهای تشــخیص زودهنگام سرطان مبتنی بر خون که
میتواند به نجات جان انسانها کمک کند ،ضروری است».

سه عامل تهدیدکننده بهداشت عمومی در شهرها

باشــگاه خبرنگاران :با تغذیه مناســب و انتخاب
هوشــمندانه مواد غذایــی میتوان خطــر ابتال به
بیماریهای قلبی را کاهش داد.
رژیــم غذایــی سرشــار از چربی ،مــواد قندی،
نمک و کلســترول باال در کنار بیتحرکی ،استرس
کنترل نشــده و عصبانیت ،خطر بروز بیماری قلبی را
افزایش میدهد .در ادامــه به چند ماده غذایی مفید
برای حفظ سالمت قلب خواهیم پرداخت.
روغن زیتون
مطالعــات نشــان دادهاند التهابــات عامل اصلی
بیماریهای مزمن مانند بیماریهای قلبی ،سرطان،
ســندرم متابولیک ،دیابت نوع دو ،آلزایمر ،آرتروز و
حتی چاقی هستند .روغن زیتون دارای مقادیر زیادی
ترکیبات آنتی اکســیدانی بوده و بــا التهاب مبارزه
میکند؛ بنابراین اســتفاده از روغــن زیتون میتواند
به کاهــش ابتال بــه بیماریهای مزمــن خصوصا
بیماریهای قلبی کمک کند.
عرق کاسنی
مطالعــات انجام شــده بر روی موشها نشــان
میدهنــد مصــرف  ۵۰۰میلیگرم از گیاه کاســنی
به مدت  ۳۰روز ســبب محافظــت از قلب در برابر
آسیبهای اکسیداتیو میشود .همچنین عصاره گیاه
کاســنی با کاهش میزان کسترول خون ،نقش بسیار
مهمی در پیشــگیری از بیماریهــای قلبی-عروقی
دارد.
روغن کنجد
روغــن کنجد بــرای قلب خواص زیــادی دارد.
تحقیقات نشــان دادهانــد رژیم غذایی سرشــار از
اسیدهای چرب غیر اشباع ،برای سالمت قلب بسیار
مفیدند.
تبیــان :طبق تحقیقات ،اســترس روانــی زیاد با
مشــکالت قلبی و عروقی از جمله فشــار خون باال،
سکته قلبی و سکته مغزی ارتباط دارد .ضمنا ،استرس
میتواند مانند ریسک فاکتورهای معمول بیماریهای
قلبی برای سالمت قلبتان خطرناک باشد:
 .چاقی
 .فشارخون باال
 .سیگار کشیدن
 .کلسترول باال
 .عدم فعالیت بدنی
استرس چگونه بر بدن اثر میگذارد؟
اســترس همیشــه هم چیز بدی نیست و در واقع
میتواند مفید هم باشــد .استرس کوتاهمدت میتواند
به شــما انرژی بدهد تا کاری را به موقع تمام کنید.
استرس میتواند وادارتان کند برای یک سخنرانی در
میان جمع بیشتر تمرین کنید و آمادهتر شوید .استرس
میتوانــد کمکتان کند در یــک موقعیت خطرناک،
تصمیم درســتی بگیرید .شما حتی در لحظات شاد و
خوشایند زندگیتان نیز میتوانید استرس را احساس
کنید ،مثال ازدواج ،خریدن یک خانه جدید یا مالقات
با افراد جدید؛ اما اســترس زیاد و استرسی که وقتی
در موقعیتهای خطرناک نیســتید گرفتارتان میکند
میتواند به ضرر سالمتیتان از جمله سالمت قلبتان
باشد .استرس طوالنیمدت یا مزمن میتواند حاصل
نگرانیهای مــداوم دربارهی کار ،یــک رابطه ،یک
بیماری و یا شــرایط اقتصادی باشد که خودش را به
صورت موارد زیر نشان میدهد:
 .حساسیتپذیری
 .افسردگی
 .اضطراب
 .نشخوار فکری
 .اندوه
دالیل استرس در افراد شبیه هم نیستند چون هیچ
دو نفری شبیه هم نیستند ،بنابراین هر کسی استرس
را با عالئمی خاص تجربه میکند مانند:
 .تنش در عضالت
 .کمبود انرژی
 .بیخوابی
 .سردرد
 .ناراحتی معده
اســترس مزمن میتواند به شــما این احساس را
بدهد که کنترلی روی رفتارها و هیجانات خود ندارید
و اغلب دچار نوسانات خلقی میشوید .استرس ،بخش
ترس مغز را تحریک میکند و مغز به بدنتان میگوید
شما در وضعیت جنگ یا گریز هستید ،حتی در شرایط
عادی روزمره مانند کار کردن یا رانندگی کردن .وقتی
مرکز ترس مغز فعال میشــود ،جریانی از کورتیزول
که هورمون اســترس است وارد بدن خواهد شد تا به
استرس «پاسخ» دهد.
به مرور زمــان ،کورتیزول زیــاد میتواند اثرات
ناخواستهی زیادی به جا بگذارد ،مانند:
 .فشارخون باال
 .افزایش التهاب
 .کاهش جریان خون به سمت قلب
 .باالرفتن ریسک سکته قلبی و مغزی
آیا واقعا استرس میتواند ریسک سکته
قلبی را بیشتر کند؟

باشــگاه خبرنگاران :شــايد نگاهــی نزديك به
سيستم های پیچیده ،برای ما الهام بخش باشند .یکی
از این سیســتم های پیچیده ،مکانیسم تنظیم دمای
بدن است .این سیســتم پیچیده ،میزان تولید گرما و
اتالف گرما را متوازن کرده و بدن را به منظور داشتن
عملکردی مطلوب در دمایی مناسب قرار می دهد.
ایــن عمــل متــوازن کننده بطــور خــودکار و
یکپارچــه از ســوی هیپوتاالموس مغــز هدایت می
شــود .هیپوتاالموس ،بخش کوچکی از مغز اســت
کــه به عنــوان مرکــز فرماندهی برای بســیاری از
عملکردهای بدن از جمله هماهنگی سیســتم عصبی

با این خوراکیها سالمت قلب خود را بیمه کنید

چای سبز
تحقیقات نشــان دادهاند کــه مصرف روزانه یک

لیوان چای ســبز ،با کاهش  ۱۰درصدی خطر ابتال
به بیماریهای قلبی همراه اســت و مصرف طوالنی

ارتباط استرس و سکته قلبی

اســترس میتواند بر خیلی از قسمتهای بدن اثر
بگذارد ،خصوصا بر سیستم قلب و عروق.
مطالعهای در سال  ۲۰۲۱به بررسی بیش از ۹۰۰
بیمار قلبی که البته وضعیت ثابتی داشــتند پرداخت.
محققان میخواستند ببینند قلب افراد و جریان خون
به سمت قلب نسبت به استرس فیزیک و هیجانی چه
واکنشی نشان میدهد .کاهش جریان خون به سمت
قلب میتواند منجر به حمالت قلبی و دیگر عوارض
برای عروق شود.
افراد شــرکتکننده در تســتهای اســتانداردی
شرکت کردند و اثر این تستها بر جریان خونشان به
سمت قلب مورد سنجش قرار گرفت .در این بررسی
معلوم شد اســترس روانی ،اثرات مخرب بیشتری بر
قلب دارد .همچنین افرادی که در معرض اســترس
روانی قرار گرفته بودند ،بیشــتر احتمال داشت دچار
یک سکته قلبی غیر ُکشنده شوند یا طی چند سال بعد
در اثر بیماری قلبــی و عروقی فوت کنند .به عبارتی
دیگر اســترس اثرات بســیاری بدی روی ســامت
قلب میگذارد و احتمال ســکته قلبی و مغزی را طی
سالهای بعد افزایش میدهد.
محققان دریافتند کســانی که طی یک سال پیش
از این مطالعه تحت اســترس روانی زیاد بودهاند ،دو
برابر بیشــتر از بقیه احتمال داشــت طی  ۵سال بعد
دچار سکته قلبی شوند.
اثر مغزتان بر قلبتان
محققان میگویند ناحیهای در مغز به نام آمیگداال،
مسئول پاســخدهی به استرس است .آمیگداال ،مرکز
ترس در مغز است.
وقتی احســاس اســترس یا اضطــراب میکنید،
آمیگداال فعال میشــود و جریانی از کورتیزول را به
ســمت بدن روانه میکند تا شما در فاز جنگ یا گریز
قرار بگیرید .این اتفاقها جریان خون به ســمت قلب
را کاهش میدهنــد و در نتیجه قلب در آن لحظات
از اکســیژن و مواد مغذی کافی محروم میشود .در
موقعیتهای خطرناک ،این واکنش و اتفاقها الزمند
چون شما را آماده میکنند که بمانید و بجنگید یا فرار
کنید و جان خود را نجات دهید؛ اما در یک روز کاری

معمولی وقتی رئیستان یا همکارتان چیزی میگویند
که ناراحتتان میکنند ،این واکنش مفید نیست.
بــاال بودن کورتیزول به صورت مکرر و مداوم ،در
درازمدت میتواند فشــارخونتان را باال ببرد و منجر
به موارد زیر شود:
 .التهاب در عروق
 .باالبودن سطح چربی بدن
 .مقاومت به انسولین
همهی این اثــرات میتوانند موجب تجمع پالک
و بیماری عروقی شــوند که ریســک سکته قلبی و
مغزی را افزایش میدهند .خطری که اســترس برای
قلب ایجاد میکند مشــابه خطری اســت که دیگر
ریسکفاکتورهای معروف سکته قلبی ایجاد میکنند:
 .اضافه وزن و چاقی
 .رژیم غذایی نامناسب
 .ورزش نکردن
برای مدیریت استرس به شیوهای سالم
چه میتوانید بکنید؟
استرس روانی مزمن با افزایش ریسک سکته قلبی
و مغزی مرتبط است؛ اما ســامت روان میتواند به
کاهش این ریســکها کمک کند .مدیریت استرس،
یــک راهحل برای همه ندارد .ممکن اســت هفتهها
یا ماهها طول بکشــد تا تشــخیص دهیــد چه نوع
روشهای کنترل استرس برای شما مناسبترینند و
بتوانید اثرات فیزیکی استرس مزمن بر بدن را خنثی
کنید.
نکاتی برای کمک به مدیریت استرس به
روشی سالم
بیشتر تحرک بدنی داشته باشید :ورزش
منظــم به کاهش فشــارخون و مدیریت وزن کمک
کرده و با انواع خطرات قلبی و عروقی مرتبط با سکته
قلبی مقابله میکند .نیازی نیســت زیاد ورزش کنید
تا از فواید ورزش بهرهمند شــوید؛ با  ۱۵تا  ۲۰دقیقه
پیادهروی روزانه شــروع کنید و کمکم شدت و مدت
آن را باال ببرید ،تا حدی که برایتان سخت نباشد.
به خوابتان اهمیت بدهید :خواب و اســترس
رابطــهی عمیقی با هــم دارند .اغلــب ،افرادی که

با سیستم تنظيم دمای بدن آشنا شويد
خودکار عمل می کند.
بایســتی گفت دقیقا به مانند ترموستاتی که دمای
هوای داخل خانه شما را تنظیم می کند ،هیپوتاالموس
نیز دمای بدن شــما را تنظیم کرده و به محرک های
داخلی و خارجی پاســخ می دهد و تنظیماتی را برای
نگه داشــتن بدن در اختالف یــک یا دو درجه ای از
دمای  37درجه سانتی گراد انجام می دهد.

اما بر خالف ترموســتات که به ســادگی ،دستگاه
گرم کن و یا کولر خانه شــما را تا رســیدن به دمای
مطلوب روشــن و یا خاموش می کند ،هیپوتاالموس
بایســتی مجموعه پیچیده ای از فعالیت های کنترل
دما را بطــور دقیق تنظیم کند .ایــن کار ،نه تنها به
متوازن ســاختن مایعات بدن و حفــظ نمک کمک
می کند ،بلکه پخش مواد شــیمیایی و هورمون های

مدت آن باعث کاهش میزان مرگ و میر ناشــی از
بیماریهای قلبی میشود.
اســترس مزمن دارند دچار مشکل خواب هستند که
میتوانند اســترس و عالئم آن را تشدید کند ،مانند
عصبی شــدن و نوسانات خلقی .اتاق خواب شما باید
کامال تاریک و خنک باشــد و هیچ سروصدا یا نوری
از بیرون به آن نرسد .شبها یا عصرها ورزش نکنید
و نزدیک به زمان خواب چیزی نخورید .هر شب  ۷تا
 ۸ســاعت بخوابید و بعدازظهرها اگر احساس کردید
نیاز دارید یک ُچرت کوتاه بزنید.
ارتباطات اجتماعی خــود را حفظ کنید:
دیدار با دوستان و وقت گذراندن باخانواده و دوستان
میتوانند برای سالمت قلبتان مفید باشند و استرستان
را کاهش دهند.
ذهن آگاه باشید :مدیتیشن ،تمرینات تنفسی
کنتــرل شــده و ورزشهایی مانند یــوگا و تایچی
همگی میتوانند سیستم پاراسمپاتیک بدنتان را فعال
کنند .این بخش از بدن به آرامش مغز کمک کرده و
اثرات استرس را کاهش میدهد.
خودتان را ســرگرم کنید :یک سرگرمی یا
فعالیت تفریحی مورد عالقه شــاید نتواند به استرس
مزمنتــان پایان بدهــد؛ اما میتواند حواســتان را از
افــکار منفی و نگرانیهایتان پــرت کند .وقتی روی
این مســائل تمرکز نمیکنید ،مغزتان فرصتی برای
اســتراحت پیدا میکند .به مرور زمان ،این فعالیتها
میتوانند ظرفیت بیشتری از مغزتان را ُپر کنند و جای
کمی برای استرس باقی بگذارند.
برای کمک به ســامت قلــب دیگر چه
میتوانید بکنید؟
کاهش اســترس ،تنها راه تقویت سالمت قلب و
کاستن از ریسک سکته قلبی نیست:
ورزش کنید :از ورزش گفتیم ولی باز هم تکرار
میکنیم چون مهم است .ورزش کورتیزول را کاهش
میدهد ،سبب ترشح اندورفین میشود که هورمونی
اســت که با اســترس میجنگد ،برای سالمت قلب
مفید اســت و گردش خون در سراسر بدن را افزایش
میدهد.
ُچرت بزنید :الگوی خواب ســالم برای کاهش
اســترس و خنثی کردن اثرات اســترس مهم است
امــا ُچرت زدن وســط روز هم میتوانــد در تقویت
ســامت قلب نقشی داشته باشــد .طی چرت زدن،
ســطح کورتیزول افت میکند کــه میتواند تا حدی
از استرس کم کند.
خوب تغذیه کنید :یک رژیم غذایی ســالم و
دوســتدار قلب که از میوهها و سبزیها ،پروتئینهای
کمچرب و غالت کامل و ســبوسدار تشــکیل شده
برای قلب مفید اســت .این غذاها میتوانند ســطح
کلســترول را بهبود داده و به شــما کمک کنند وزن
و قند خونتان را کنترل کنید.
واکســن بزنید :بیماریهایی مانند آنفلوانزا و
کوویــد –  19میتوانند افــرادی را که بیماری قلبی
دارند در معرض مشکالت جدیتر و حتی مرگ قرار
دهند .واکسینه شــدن کمک میکند احتمال عفونت
کاهش بیابد.
اگر الزم اســت دارو مصرف کنید :اگر با
وجود به کار بردن راهکارهای گفته شــده همچنان
اســترس دارید با پزشــک مشــورت کنید .برخی از
داروهای تجویزی میتوانند کمک کنند اثر اضطراب
و استرس بر بدنتان از جمله قلب را کمتر کنید.

مرتبط با دما را نیز کنترل می کند.
همچنیــن باید بدانید هیپوتاالموس با دیگر بخش
های تنظیم کننده دمای بدن مانند پوست ،غدد عروق
و رگهای خونی و همچنین خنک کننده و گرمایشــی
بدن ما نیز کار می کند .الیه میانی پوست بیشتر آب
بدن را در خود ذخیره می کند .زمانی که فعالیت بدن،
غدد عرق را در بدن شما فعال می کند ،این غدد ،آب
را همراه با نمک به سطح پوست می آورند .زمانی که
عرق روی پوست قرار گرفت ،تبخیر می شود و همین
تبخیر نیز سبب می شود تا دمای بدن شما در محدوده
متناسب قرار بگیرد.

طراح :میترا چراغ پور

ایســنا :افزایش بار بیماریهای غیرواگیر ،خطر مداوم شــیوع بیماریهایعفونی و افزایش
خطر خشــونت و صدمات ،مهمترین نگرانیهای بهداشــت عمومی در مناطق شهری در عصر
حاضر هســتند .بنابر آخرین آمارهای سازمان جهانی بهداشت ( ،)WHOبیش از  ۵۵درصد از
جمعیت جهان در مناطق شــهری زندگی می کنند و همچنین پیشبینی میشود که این رقم تا
ســال  ۲۰۵۰میالدی به  ۶۸درصد افزایش یابد .از سوی دیگر مطالعات نشان میدهد که تقریبا
 ۴۰درصد از ساکنان شهرها به خدمات بهداشتی مدیریت شدهی ایمن دسترسی ندارند و بسیاری
از آنها نیز از آب آشامیدنی کافی محروم هستند.
در عین حال براساس دادههای بهروز شده ،حدود  ۹۱درصد از ساکنان مناطق شهری ،هوای
آلوده تنفس میکنند .سیســتمهای حملونقل شهری با طراحی ضعیف در بسیاری از شهرهای
پرجمعیت دنیا ،طیفی از تهدیدات از جمله آسیبهای ترافیکی و جادهای ،آلودگی هوا و صوتی و
همچنین موانعی برای فعالیت بدنی ایمن ایجاد میکنند که همگی منجر به ســطوح باالتری از
بیماریها و آسیبهای غیرواگیر میشوند.
بنابر دادههای ســازمان جهانی بهداشــت ،کارشناســان پیشبینی میکنند کــه ادامه روند
شهرنشــینی منجر به تبدیل شدن شهرهای شلوغ به کانون انتقال بیماری از جمله بیماریهای
قابل انتقال از حیوانات خواهد شد.
در بررســی این سازمان ،این خطرات دستهبندی و با عنوان «تهدید سهگانه زندگی شهری»
معرفی شده که شامل موارد زیر است:
 بیماری های غیرواگیر مانند بیماری قلبی ،آسم ،سرطان و دیابت که به دلیل شرایط ناسالمزندگی و کار تشــدید می شوند و همچنین فضای ســبز ناکافی و نامناسب ،آلودگی هایی مانند
آلودگی صوتی ،آب و خاک ،کمبود فضا برای پیاده روی ،دوچرخه سواری و . ...
بــه گفته متخصصان ،شــیوع دیابت با چاقی و عدم تحرک فیزیکی در شــهرهایی که فاقد
زیرســاخت مناسب حمل و نقل و پیاده روی /دوچرخه سواری هستند ،مرتبط است .شهرنشینی
همچنین با نرخ باالی افسردگی ،اضطراب و بیماری روانی نیز مرتبط است.
 صدمات (از جمله آسیب های ترافیکی جاده ای) و خشونت بین فردی که به ویژه کودکان،جوانان و افراد مسن را در نتیجه شرایط نامناسب کار و زندگی و فقدان حمل و نقل و زیرساخت
ایمن تحت تأثیر قرار می دهد.
 بیماریهای عفونی نیز در اماکن فقیرنشــین و شلوغ بیشتر رشد میکنند و ارتباط نزدیکیبا منازل نامناسب ،بهداشت ضعیف و مدیریت نامطلوب زباله دارند.
مدیریــت ضعیف زباله های شــهری باعث انتقال بیماریهایی ماننــد ویروس زیکا و ابوال
میشود.

 13محرم  1444
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گوناگون
 13محرم 1444

پنجشنبه  20مرداد 1401

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

غمین و پیر مهمان کم رو
به دلیل اینکه اوایل برج بود امروز ناها ِر
با حالی داشتیم ،خواستیم بسم اهلل گویان
خوردن ناهار را شروع کنیم که زنگ در منزل
به صدا در آمد ،رفتم در را باز کردم پیرزنی
بود ،گفت :سالم ،گفتم :سالم به رو ماهتون
بفرمائید ،فرمود :ننه دارم از گشنه ای
می میرم ،گفتم چه قشنگ! با اوقات تلخی
گفت :ئی کجاش قشنگه؟! میگم دارم از
گشنه ای می میرم.
گفتم چه خوب ،به سالمتی! منم همینطور.
گفت با مهمون چطورین؟ گفتم بد نیستیم
اما با میزبان بهتریم .پرسید :حاال مهمون
میخواین یا نه؟ گفتم اگه موقت باشه چرا
که نه .گفت :وا ،کارگر موقت ،ازدواج موقت،
ئی چیا شنفته بودم اما مهمون موقت نشنفته
بودم! گفتم خب حاال بشنوفین ،بفرما.
طلبکارانه گفت خب برو کنار مث بشکه سر
راهم وایسادی چطور بیام تو؟ خود را کنار
کشیدم ،پیربانو آمد داخل در را بستم چه
می شد کرد به هرحال مهمان بود و حبیب
خدا .راه افتاد وارد هال شد همین که بوی
مطبوع غذا را استشمام کرد نیرو گرفته بال
درآورد ،فکر می کرد دیر بجنبد کار از کار
گذشته چیزی به او نمی رسد با سرعت رفت
و به مرز سفره رسیده گفت وای خدا جون
شما از کجا میدونستین من قورمه سبزی
دوست دارم؟ گفتم بهمون الهام شده بود،
گفت نه راستشو بگو ،گفتم :راستش زدیم
تو اینترنت ببینیم شما ناهار چه دوست دارید
نوشت :قورمه سبزی!
پیر بانوی گرسنه که نگاهش در سفره
می چرخید ،گفت :مسخره بازی در نیار.
ایمپرتت منو کجا می شناسه؟ سالم و
خوش آمدگویی عیال و بچه ها را پاسخ داد و
جنگی کنار سفره فرود آمد ،با مهمان نوازی
تمام گفت :بیاین بیاین که غذا از دهن
میوفته .با صدور فرمان او ،پیرامون سفره
نشستیم ،پیر مهمان خجالتی و کمرو خیلی
خودمانی رو به عیال گفت :ننه قربونت بشم
کاسه ای ،بشقابی ،چیزی بده که من یه
ُخرده غذا برای شبم ور دارم .بنده خدا عیال
ِ
ظرف غذا،
مهربانانه پاشد رفت تا با آوردن
کار پیرزن را راه بیندازد.
من به شوخی گفتم :مادر مگه نشنیدین
میگن :خوردن حالل و بردن حروم؟
پیرمهمان با کج خلقی گفت :وا! مردم میلیارد
میلیارد مال بیت المال چی چی تالس،
اخپالس می کنند ،نمی گن حرومه حاال من
یه لقمه نون می خوام ببرم شب سر بی شام
نذارم زمین شما میگین حرومه؟! گفتم شما
حاال ناهارتونو بخورین ،شام هم خدا کریمه.
شاید رفتی خونه یکی مهمون شدی ،گرسنه
نمی مونی .گفت :نه قربونت بشم با «ئی
گرونی دیگه کدوم خل و چلی مهمون قبول
میکنه؟!
به به! پیربانو به نحو احسن مهمان نوازی
مارا الیک کرد .زنده باشند.

باشگاه خبرنگاران :حواس پنج گانه آدمی به وی کمک
میکند تا محیط اطراف خود را حس کند و آن را بشناسد.
در مرحله پس از این شناخت او تمایل دارد تا قسمتی یا
تمام آن چه را به ادراک او درآمده با دیگران به اشتراک
بگذارد .در این مرحله به اشتراکگذاشتن ،بستگی به هنر
فردی دارد تا چگونه ،با چه هدفی و ...پیام خود را به
مخاطب یا مخاطبان مد نظرش منتقل کند .تا سالیانی
نه چندان دور منظور از سواد تقریب ًا مترادف با توانایی
خواندن و نوشتن بود ،اما امروزه با گسترش رسانههایی
از قبیل رادیو ،تلویزیون ،شبکههای ماهوارهای ،اینترنت،
شبکههای اجتماعی و ،...تمام آحاد بشر اگر علم و دانش
مناسب برخورداری و استفاده از رسانهها را در خود
ایجاد یا تقویت نکرده باشند ،با آسیبهای زیادی درگیر
خواهند شد ،به ویژه کودکان که مرز واقعیت و خیال را
درک نکردند ،آسیبپذیرترین گروههای در معرض این
مشکالت هستند.
در ادامه ،توصیههایی به والدین برای آموزش سواد
رسانهای به کودکانشان خواهیم داشت.
رسانههایی که بچهها  ۲۴ساعته با آنها
سروکار دارند
سواد رسانهای یعنی توانایی شناسایی انواع مختلف رسانه
و درک انواع پیامهایشان .هر رسانه وسیلهای است که از
طریق آن پیامی برای مخاطب ارسال میشود .این پیام
ممکن است در قالب برنامهای تلویزیونی ارائه شود یا
حتی ممکن است تبلیغی ساده روی بیلبوردی در حاشیه
بزرگراه باشد .انواع رسانههایی که بچهها روزانه با آنها
سروکار دارند ،عبارتاند از :رسانههای سنتی مثل رادیو
و تلویزیون ،پیامهای ساده متنی تلفنهمراه ،شبکههای
اجتماعی و فضایمجازی ،بازیهای کامپیوتری ،انواع
تبلیغات در کوچه و خیابان.
چرا آموزش سواد رسانهای به کودکان مهم
است؟
سواد رسانهای به بچهها کمک میکند که چند چیز را
درک کنند :انواع مختلف رسانهها ،این که اشخاصی در
رسانهها سعی میکنند پیامهای مختلفی را برای مخاطب
ارسال کنند و دالیل و انگیزههای صاحبان رسانهها .این
سواد میتواند به مخاطبان رسانهها بیاموزد که از حالت
انفعالی و مصرفی خارج و به معادله متقابل و فعاالنهای
وارد شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد .به عبارت
دیگر ،سواد رسانهای به مخاطب کمک میکند تا از سبد
رسانهها به شکلی درست و هوشمندانه استفاده کند.
آسیبهایی که کودکان را تهدید میکند
جونشیر ِچ ِک َنه َچران بود .صبح زود از هر خانواده ای یکی
دو تا گوسفند تحویل می گرفت و گله ای را تشکیل می داد
و به کوه و َدر و َدشت و بیابان می رفت و گوسفندان را به
َچرا می بُرد و د ِم غروب برمی گشت و گوسفندهای امانتی
را به د ِر خانه های صاحبانش می بُرد و پس می داد.
در یکی از روزهای اوایل بهمن ماه هوا بسیار سرد و
طوفانی بود .پشت بام های دهکده پوشیده از برف بود
برف نشسته بر شاخه ها،
و حتی درختان ،از سنگینی ِ
داخل هم فرو برده بودند.
سرهایشان را به ِ
افرا ِد دهکده در نَمدهاشان درست دیده نمی شدند .آن ها
وقتی که نمد بپوشند گویی به صورت هیوالئی در می آیند.
دستهای نمد راست ایستاده است و فرد را به آدمک بودن
بیشتر شبیه می سازد .حتی گوسفندان هم از این آدمکها
می ترسند.
جونشیر مجبور بود گوسفندان را به کوه روانه کند.
جونشیر چیزی نداشت که همراه خود ببرد.
جونشیر فقط چماقی داشت و کبریتی.
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چطور کودکان را به مخاطبانی نکته سنج
تبدیل کنیم؟

همانطور که گفتیم ،کودکان در زمره آسیبپذیرترین
گروههای در معرض رسانهها هستند ،زیرا هنوز به مراحل
رشد تشخیص و تفکیک این محتواها نرسیدهاند .از آن جا
که در ورای هرکدام از مطالب و مفاهیم انتقال یافته ،منافع
یا مطالبی نهفته است باید به کودکان خویش آموزش
دهیم تا از این رسانهها به نحو مطلوبی برخوردار شوند.
امروزه با توسعه فضاهای مجازی ،سهولت دسترسی به
تمام محتوای تولید شده از طریق گوشیهای هوشمند
به ویژه کودکان را در معرض آسیبهای فراوان اخالقی،
رفتاری و حتی سوء استفادههای مادی قرار داده است.
وضع قوانین ،اولین قدم آموزش سواد رسانهای
در قدم اول برای آموزش سواد رسانهای به کودکان و
رهایی از چنین خطرهایی بهتر است خانوادهها قوانین
مدون و کام ً
ال روشنی را برای فرزندان خود در چگونگی
استفاده از انواع رسانهها وضع کنند .اطالعرسانی مناسب
و آگاهی دادن به کودکان برای نحوه مناسب روبهرو شدن

دارند واقعا آنطوری نیستند و فقط نقش بازی میکنند.
شاید مدتی طول بکشد ،اما در نهایت بچهها یاد میگیرند
که هر چیزی در رسانه میبینند لزوما واقعی نیست.
کمک گرفتن از موضوعات روز :حواستان به
موضوعات روز باشد چراکه میتواند شروع گفتگو با
بچهها درباره رسانه باشد .مثال اگر در شبکههای اجتماعی
اطالعات نادرستی مشاهده کردید ،با فرزندتان راجع
به آن صحبت و بعد با مشارکت او درباره آن موضوع
تحقیق کنید .بچهها را به این فکر بیندازید که ممکن
است تیترهای خبری فریبنده باشند و گاهی فقط برای
جلبتوجه مخاطب نوشته میشوند .همچنین به آنها
کمک کنید قبل از آن که چیزی را در شبکههای اجتماعی
به اشتراک بگذارند ،آن را دقیق بررسی کنند .با بچهها
درباره این که انتشار مطلبی در شبکههای اجتماعی چه
معنایی دارد ،صحبت کنید .اجازه دهید یاد بگیرند به
جنبه های مختلف فعالیتهای آنالین خود فکر کنند.

با خطرهای احتمالی برخی از راههای کاهش آسیب و باال
بردن سواد رسانهای کودکان میشود.
 ۳توصیه برای آموزش سواد رسانهای بهکودکان
آموزش قبل از  ۴سالگی :بیشتر مردم تصور میکنند
آموزش سواد رسانهای به کودکان مربوط به زمانی است
که آنها اواخر دوره دبستان هستند ،اما اینطور نیست.
کارشناسان رسانه معتقدند سواد رسانهای را باید خیلی
زودتر از اینها به بچهها آموزش داد چراکه بچهها در
سنین پایینتر در معرض رسانههای مختلف قرار میگیرند.
حتی برخی از پژوهشها حاکی از این است که امروزه
کودکان قبل از  ۴سالگی استفاده از تلفنهای همراه
هوشمند را یاد میگیرند.
آموزش مرزهای میان واقعیت و خیال :آموزش
شناخت مرز میان واقعیت و خیال یکی از اصول اولیه
است .مثال والدین میتوانند به بچههای کوچکتر خود
توضیح بدهند افرادی که در آگهیهای بازرگانی حضور

جونشیر

منظور که به تنها تکیه گاهشان ،هجوم آورند و مرا زیر
آوا ِر خودشان ل ِه کنند؟
جرقه ای در ذهنش درخشید :تا به حال کبریتها را یکی یکی
کبریت باقی مانده
آتش زدم ،خاموش شد .اکنون این دو
ِ
را با هم آتش می زنم ،یا روشن می شود یا خاموش .اگر
روشن شد که روزنه ی امیدی است؛ اگر هم خاموش،
کاری هست که گریزی از آن نیست.
قسمت اعظم قوطی کبریت را زی ِر هیزمها گذاشت .دو
ِ
کبریت را با هم کشید؛ شعله ور شدند .برق شادی در
چشمانش درخشیدن گرفت .شعله اش رو به ضعف رفت.
باد آمد .جونشیر می خواست امیدش را از دست بدهد.
ناگهان شعله های دو کبریت به هم آمیخت و یکدیگر را
کمک کردند .هر کدام ،دیگری را نجات داد .شعله ور شد.
درخشید .هیزم ها آتش گرفت و جونشیر جان گرفت و از
حرارتشان گرم شد .حرکت کرد .هیزمهای دیگر آورد .تا ﺟﺪول 401-2679
غروب شاد بود!

محمدرضا آل ابراهیم
چون دیروز کبریتش را تمام کرده بود امروز
کبریت ُپری
ِ
برداشت .به کوه رفت .چیزی برای خوردن پیدا نمی شد
و گوسفندان مثل این که گرگ تعقیبشان می کند،
تند تند به جلو می رفتند .شاید از سرما فرار می کردند،
شاید به دنبال علف می دویدند!
خسته شدند .در جایی کِز کردند.
جونشیر بدجوری سردش شده بود .مقداری هیزم از درختی
خشک َکند .سه سنگ کِنا ِر هم چید .اجاقی درست کرد.
مقداری خار پیدا کرد .اگر چه از باران خیس بود ولی در
خشک درخت را روی آن گذاشت.
اجاق ریخت .شاخه های
ِ
کبریت اولی را زد .بالفاصله باد خاموشش کرد .دومی زد.
خاموش شد .سومی هم همین طور...

نخ کبریت باقی نمانده
کار به جایی رسید که بیشتر از دو تا ِ
بود .اگر این دو تا هم خاموش می شد ،چه می کرد؟
آیا این دو کبریت هم به قبلی ها پیوند خواهد خورد؟ آیا آن
دو کبریت می توانست در زندگی آن روزش مؤثر باشد؟
خیلی سردش شده بود .شاید در مکانی دیگر برف
می بارید .شاید از روی برف ها با ِد سرد می وزید .هرچه که
بود خیلی سردش شده بود .حتی دستهای کوچکش دیگر
پیچیدن نمد را هم نداشت .می خواست گریه
قدرت به خود
ِ
ِ
کند ولی نکرد .از فکر کردن هم خسته شد .نمی دانست
اندیشید :نکند همین جا از سرما
چکار کند؟ با خود می 2
بخشکم؟ نکند گرگها بیایند و من نتوانم از خودم دفاع
کنم؟ نکند که حتی گوسفندان به طرفم بیایند؟! به این
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گردشگری
پنجشنبه  20مرداد 1401

بیتوته :تنگه بسفر یا تنگه استانبول شاید اولین تصویری باشد که
هنگام به یاد آوردن نام استانبول به ذهن تداعی می شود چرا که در اطراف
این تنگه دیدنی های زیادی وجود دارد که بازدید از آنها خاطره انگیز است.
تنگه بسفر یا تنگه استانبول ،تنگه ای باریک و یکی از مسیرهای آبی
بین المللی مهم در شمال غرب ترکیه است .این تنگه مرز بین قاره آسیا
و اروپا محسوب می شود و دریای سیاه و مرمره را به هم متصل می کند.
این تنگه  32متر طول دارد و دو منطقه آسیایی و اروپایی استانبول را از
هم جدا می کند .دو طرف تنگه توسط تعدادی پل به هم متصل می شوند.
تنگه بسفر به عنوان باریک ترین تنگه جهان شناخته می شود که
قابلیت کشتی رانی دارد.
بیشتر کناره های تنگه بسفر حالت مسکونی دارد و حدود  17میلیون
نفر از جمعیت استانبول در دو طرف تنگه زندگی می کنند .کنار ساحل
تنگه بسفر پر از مکان های تاریخی ،قلعه ها و خانه های بزرگ چوبی
است که در دوران گذشته توسط ثروتمندان ساخته شده است.
جاذبه های گردشگری تنگه بسفر
زیبایی حیرت انگیز تنگه بسفر تنها دیدنی این منطقه نیست ،بسیاری
از آثار تاریخی و دیدنی استانبول اطراف این تنگه زیبا را احاطه کرده اند
که می توانید از تماشای آن ها و بازدید از جاذبه های مختلف گردشگری
اطراف تنگه بسفر لذت ببرید.
تفریح روی کشتی های کروز
یکی از جذاب ترین تفریحات این منطقه کشتی های تفریحی کروز
هستند .با سوار شدن به این کشتی ها می توانید دورنمای زیبایی از
استانبول را تماشا کنید و از سفر روی مزر آسیا و اروپا لذت ببرید.
کشتی های کروز ،امکانات تفریحی مجهز و فضای راحتی دارند و
عکاسی در آن ها لحظات بی نظیری را ثبت می کند به خصوص زمانی که
کشتی های تفریحی برای عبور کشتی های باری بزرگ توقف می کنند.
برج دختر
برای بازدید از برج دختر باید سوار کشتی شوید و داستان امیر گراتور،
پیشگو و دختری که در این برج گرفتار شده و تاریخچه برج را از زبان
راهنمای تور بشوید .تورهای برج دختر از طبقه اول تا بالکن برج برگزار
می شود که می توانید در آنها شرکت کرده و از چشم اندز بالکن برج لذت
ببرید.
آب انبار باسیلیکا
آب انبار باسیلیکا در دوران امپرواتوری بیزانس در زیر زمین استانبول
یا قسطنطنیه سابق ساخته شده است و شباهت زیادی به دخمه مردگان
پاریس دارد .یکی از لوکیشین های فیلمبرداری فیلم از روسیه با عشق
جیمز باند در سال  1963در این آب انبار فیلمبرداری شده است.
ستون های آب انبار که به شکل زیبایی کنده کاری شده اند از
دیدنی های جذاب آن محسوب می شوند .در کافه آب انبار می توانید
قهوه ترک بنوشید و استراحت کنید .زیباترین صحنه ای که می توانید در
این محل ببینید ،انعکاس سقف آب انبار در آب مخزن است که جاذبه ای
مسحور کننده به حساب می آید.
کاخ توپکاپی
کاخ توپکاپی یا کاخ موزه توپکاپی بزرگترین کاخ استانبول است که
 400سال محل سکونت سالطین عثمانی بوده است و در دوران اوج
قدرت این امپراتوری به عنوان محلی برای پذیرایی از میهمانان و سفیران
مورد استفاده قرار می گرفته است .در سال  1985این کاخ در فهرست
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آشنایی با جاذبه های گردشگری
تنگه بسفر استانبول

میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و یکی از باشکوه ترین نمونه های
هنر و معماری امپراتوری عثمانی به حساب می آید.
بندر استانبول
بندر استانبول هم مکانی جذاب و دیدنی برای گردشگران است .این
بندر در قلب شهر قرار گرفته است و رستوران ها و مغازه های اطراف آن
طراحی زیبا و مدرنی دارند .قدم زدن در این بندر و تماشای تنگه جذابیت
خاص خودش را دارد ،تفریحات متعددی در اطراف بندر در دسترس است
که باعث می شود حوصله تان سر نرود.
قلعه روملی
قلعه روملی متعلق به سال  1541است و چشم اندازی بی نظیر بر شهر
دارد که نمونه اش را نمی توانید پیدا کنید .دژ روملی در باریک ترین نقطه
تنگه بسفر ساخته شده است و اهمیت دفاعی زیادی برای عثمانی داشته
است .این قلعه سه برج اصلی و  13برج دیدبانی با دیوارهای ضخیم دارد
که دور تا دور آن را گرفته اند.
برج گاالتا
برج گاالتا به نام برج مسیح هم شناخته می شود ،در  9طبقه ساخته
شده است و از دیدنی های تنگه بسفر است و چشم اندازی  360درجه از

استانبول را به شما هدیه می دهد .در طبقه باالی این برچ رستوران و کافه
قرار دارد که می توانید با آسانسور به آنجا رفته و از چشم انداز روبرویتان
لذت ببرید.
مسجد سلمانیه
مسجد سلیمانیه یکی از بزرگترین و مشهور ترین بناهای تاریخی ترکیه
و به نوعی نماد این شهر محسوب می شود که مناره های بلند و گنبدهایی
عظیم دارد و ترکیبی از معماری بیزانس و اسالمی است .تزئینات داخلی
مسجد بسیار چشمگیر است و هنر هندسه اسالمی آن مسحور کننده است.
کلیسای ایاصوفیه
کلیسای ایاصوفیه مشهورترین کلیسای ترکیه است که بعدها به مسجد
تبدیل شده و امروزه یک موزه پربازدید کننده در استانبول است.
در این کلیسا مجموعه ای بزرگ از وسایل عتیقه مسیحیان وجود دارد.
تا قبل از ساخت کلیسای جامع سویا یا سویل در سال  ،1520کلیسای
ایاصوفیه بزرگترین کلیسای جامع دنیا بود.
آکواریوم استانبول
یکی دیگر از جاذبه های گردشگری نزدیک به تنگه بسفر ،آکواریوم
استانبول است که به دلیل تنوع گسترده موجودات دریایی یکی از بهترین

آکواریوم های جهان به شمار می آید .قدم زدن در میان مخزن های متعدد
این آکواریوم تجربه ای زیبا برای خانواده کنار فرزندان خواهد بود.
آنادولو کاوایی
منطقه آنادولو کاوایی سکونت گاه کشتی های تنگه بسفر در سواحل
آسیایی است .دهکده ای کوچک ماهیگیری با رستوران ها و استندهای
بستنی و کلوچه فروشی فراوان .مهم ترین جاذبه توریستی این منطقه،
قلعه بیزانس است که در باالی تپه ساخته شده و در حال حاضر مخروبه ای
از آن به جای مانده است.
آرناووت کوی
آرناووت کوی منطقه زیبای ساحلی که خانه های بزرگ چوبی دوره
عثمانی در آن قرار دارد و برخی از آن ها به رستوران دریایی تبدیل شده اند
و پیاده روی در آن جا صفای خاص خودش را دارد.
محله ببک
ببک یکی از به روزترین محله های استانبول نزدیک تنگه با قایق هایی
گران قیمت است .کافه ها و رستوران های این منطقه گران قیمت هستند
و جواهر فروشی ها و بوتیک های منطقه برندهای معروف را برای عرضه
به مشتریان ،تهیه کرده اند.
کاخ بیلربی
کاخ بیلربی محل اقامت تابستانی سلطان عبدالعزیز بوده که در سال
 1865ساخته شده است و از نظر معماری شباهت زیادی به قصر
دلمه باغچه دارد و طراحی معماری اش ترکیبی از ترکی و اروپایی است.
سقف کاخ ،رنگی و پر زرق و برق است ،لوستر کریستال باکارا،
ستون های سنگ مرمر با سرستون های طال و مبلمان چوبی حکاکی
شده ،این قصر را تبدیل به مکانی دیدنی کرده .حیاط قصر هم پر از
درختان کهنسال و سرسبز است.
پارک امیرگان
پارک امیرگان در قدیم متعلق به خدیو مصر بوده است .در این پارک سه
عمارت چوبی متعلق به قرن  19میالدی و موزه ثاقب سابانجی وجود دارد.
در فضای پارک رستوران و کافه هم تعبیه شده است .هر سال در این پارک
جشنواره الله ها برگزار می شود که گردشگران زیادی را جذب می کند.
دهکده آنلیکا
در شمال دومین پل روی تنگه بسفر دهکده انلیکا قرار گرفته که به
ماست های خوشمزه اش معروف است می توانید خانه های زیبای چوبی
را در آن ببینید.
منطقه اورتاکوی
منطقه اورتاکوی به بعدازظهرها و شبهای تابستانی زیبایش معروف
است .رستوران ها و کافه های زیادی دور میدان کوچک کنار آب قرار
گرفته اند و مسجد اورتاکوی زیبایی منطقه را بیشتر کرده است .این
مسجد به دست معمار آمریکایی قصر دلمه باغچه ساخته شده است.
بهترین منطقه استانبول برای خوردن غذای خیابانی کومپیر یا
سیب زمینی پخته شکم پر ،منطقه اورتاکوی است.
منطقه ساریر
منطقه ساریر شمالی ترین منطقه مسکونی سواحل اروپایی تنگه بسفر
است که روی یک بندر کوچک ساخته شده و با وجود رستوران های
دریایی حس و حال دهکده ماهیگیری را به شما می دهد .خانه های بزرگ
چوبی اشرافی باقیمانده از زمان امپراتوری در خط ساحلی این منطقه قابل
مشاهده است.
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700/000/000

متر

سال بریال

مزایده بریال

 .1اخذ تمامی مجوزات الزم جهت نصب بر عهده برنده مزایده می باشد.

 .1اخذ تمامی مجوزات الزم جهت نصب بر عهده برنده مزایده می باشد.
افزایشقیمت
20درصدنسبت به
درصد افزایش
سالبا 20
اجارهسوم
اجاره سال
سال اول
قیمتپیشنهادی
به قیمت
نسبت به
20درصددرصد
سالبادوم با 20
اســتبذکر
بذکر .الزم
 .2الزم 2
نسبت
سوم با
سال واول و
پیشنهادی
افزایشنسبت
افزایش
اجارهدوم
استسال
اجاره
می گردد.
محاسبه و
سال دوم
گردد.
اخذمی
اخذ
محاسبه و
به قیمت سال دوم
درآمد
وصول
تشــخیص و
اداره کل
عدم
منطقه
کار از
عوارض
شهرداری
درآمد
تشخیص و وصول
از کل
بدهیاداره
بدهی از
گواهیعدم
ارائهگواهی
مربوطه و ارائه
منطقه مربوطه
کار از
محلمحل
شــغلیشغلی
بدهی عوارض
بدهیعدم
عدمگواهی
گواهی ارائه
 .3ارائه .3
الزامی است .
متقاضیان
کلیه
برای
شهری
سبز
فضای
و
منظر
سیما،
سازمان
و
شیراز
شهرداری
شیراز و سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری برای کلیه متقاضیان الزامی است .
 .4متقاضی می بایســت قبل از ارائه پیشــنهاد از محل بازدید و رویت نموده و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد و پیش بینی های الزم
 .4متقاضی می بایست قبل از ارائه پیشنهاد از محل بازدید و رویت نموده و از کم و کیف مورد اجاره مطلع گردد و پیش بینی ههای الزم بخصهود در
بخصوص در مورد اجاره و درآمد را بنماید چرا که پس از ارائه پیشــنهاد هیچگونه عذر و بهانه ای در خصوص جهل و عدم اطالع پذیرفته
نیست .مورد اجاره و درآمد را بنماید چرا که پس از ارائه پیشنهاد هیچگونه عذر و بهانه ای در خصود جهل و عدم اطالع پذیرفته نیست.
دسهتگاه(الف)
در پاكت
مزایده
اسناد
همراه با
مشروحه
صورتهاي
يكي از
بایست به
مزایدهطبق
مزایده
شركت در
پاکت (الف) به
مزایده در
زير اسناد
همراه با
مشروحه زیر
صورتهای
یکی از
فوقکهكهمیمیبایست به
جدول فوق
طبق جدول
شرکت در
تضمينتضمین
 .5مبلغ  .5مبلغ
به دستگاه مزایده گزار تسليم شود.
مزایده گزار تسلیم شود.
الف -ضمانتنامه به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملي 14002091671 :و كداقتصادي411364877455 :
411364877455
کداقتصادی:
 ،14002091671و
شیراز با شناسه ملی:
شهرداری
ضمانتنامه
101660
کد مرجع
100805504742بانک شهر
حساب
نقديبهبهنفعشماره
الف-واريز
ب – فيش
باشد.
مرجعمی
1401/06/02
پایان وقت اداری
پیشنهادها:
مهلت
101660
مورخهشهر  ،کد
100805504742بانک
شماره تاحساب
تحویلنقدی به
فیش واریز
 .6آخرینب –
. 1401/06/05در محل سالن جلسات اداره كل حقوقي شهرداری شیراز
پاکت ها
مورخه 1401می باشد
/06/0213:15
ساعتمورخه
وقت اداری
بازگشاییتا پایان
کمیســیونپیشنهادها:
تشکیل مهلت تحویل
 .7زمان .6آخرین
واقع در چهار راه خلدبرين خواهد بود.
شهرداری شیراز واقع در
کلیهجلسات اداره
محل یاسالن
در در
1401
مورخهو /06/05
ساعت
پاکت ها
کمیسیون
استتشکیل
 .8بدیهی .7زمان
حقوقیاست.
کلمختار
پیشنهادات
رد یک
سازمان
13:15بوده
مزایده
برنده
بازگشاییعهده
آگهی به
هزینه درج
هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
اول و دوم
 .9برندگان
مزايدهبود.
خلدبرین خواهد
چهار راه
 .10ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج است.
 .8بدیهی است هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده بوده و سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 .11درصورت نیاز به اطالعات بیشــتر ،شــــماره تلفن های 07138431279-07138431270آماده پاســــخگویی میباشد.
خواهد شد.
قابل ترتیب
https://shaffaf.shiraz.irآنان به
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده
طریقهرگاه
دوم مزایده
رندگان اول و
 .12آگهی و  .9ب
باشد.
ضبطمی
مشاهده
سایت
مربوطه از
اطالعات
آگهی:
 1360692و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
سایر اطالعات
شناسه .10

اداره كل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
 .11درصورت نیاز به اطالعات بیشههتر ،شههههماره تلفن های 07138431279-07138431270آماده پاسههههخگویی میباشد.
 .12آگهی و اطالعات مربوطه از طریق سایت  https://shaffaf.shiraz.irقابل مشاهده می باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) شرکت بنیان سدید
قطعه (سهامی عام -در حال انحالل) به شماره ثبت  39و شناسه ملی
10860439246
بدینوسیله به اطالع صاحبان سهام می رساند از آنجا که جلسه مجمع
عمومی عادی نوبت اول در تاریخ  1401/5/7به حد نصاب نرســید لذا
جلسه نوبت دوم ساعت  17روز یکشــنبه مورخ  1401/5/30در سالن
شهدای معلم شهرستان بختگان تشکیل می شود.
دستور جلسه-1 :استماع گزارش مدیر تصفیه -2تصمیم گیری در مورد
صورت های مالی دوره انحالل و مواردی که در اختیار این مجمع است.
ناصر کریمی
مدیر تصفیه

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140160311035000279مــورخ  1401/1/30موضوع
پرونده کالسه شــماره  1400114411035000400هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی حســنعلی برومند به شــماره شناسنامه 15259
کدملی  2291263641صادره از شــیراز فرزند عطاء در ششــدانگ
یکباب ســاختمان به مســاحت  199/54مترمربع به پالک 8/42598
مفروز و مجزی شده از پالک  8/1143مجزی شده از  8/14به آدرس
گویم شــورا فاز دو خیابان شــهید معصومی نژاد کوچه اول کدپستی
 7198475734واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه
 3خریداری از مالک رسمی آقای سید فتحعلی جعفری محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/5/20 :
/1834م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

جویی کنیم
درمصرف آب و برق صرفه
اداره كل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت بــه اینکه خانم وجیهه منعم احدی از ورثه مرحومه خانم عذرا
یاقوت با تســلیم دو برگ استشــهادیه محلی مدعی است که تعداد
یک جلد ســند مالکیت مربوط به موازی یک و نیم دانگ مشــاع از
ششــدانگ یکباب خانه تحت پالک  800اصلی واقع در استهبان بخش
 13فارس که ذیل ثبت شماره  3225صفحه  337دفتر  26امالک به
نام نامبرده ثبت و ســند مالکیت به شماره  330791صادر و نامبرده
تقاضای صدور سند المثنی نموده است .مراتب طبق ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود و هر کس نسبت به ملک مورد
آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد
تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود
را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند
ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /990م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140160311036000416هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  4تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی محمدکاظم صفائی فرزند عیســی به شــماره
شناســنامه  24صادره از بوانات در اعیانی یکباب واحد مســکونی به
مســاحت  252/22مترمربع پالک فرعــی  98از  988اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  988اصلی واقــع در بخش  3و اجاره عرصه
ملــک با حق احداث اعیان از متولی رســمی موقوفه خاص حاج ریس
علی زارع شیرازی (شیادانی) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/5/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/5 :
/1872م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی

روزنه
پنجشنبه  20مرداد 1401

انتشارات :جاویدان ،تهران
قطع :وریزی
نوبت چاپ :اول
زمان انتشار1371 :
تعداد صفحه318 :
قیمت 250 :تومان
***
ابراهیم صفایی متولد  30/8/۱۲92در
مالیر است .پدرش فخرالدین صفایی قاضی
دادگستری بود و مادرش از خانواده میرفتاح
و از خاندان شاخص شهرستان مالیر بود.
او در مدرسه ای در مالیر و همدان درس
خواند .تحصیل وی در همدان سبب آشنایی با
انجمن ادبی همدان شد .در این زمان بزرگان
شع ِر همدان همچون مفتون همدانی ،موسی
نثری ،علی شیوا و ....در این انجمن حضور
داشتند .همچنین در همین سالها بود که شاعر
بلند آوازه ،عارف قزوینی در شهر همدان
زندگی می کرد .در سال  ۱۳۱۵خورشیدی در
اهواز ،روزنامة خوزستان را نشر داد .در سال
 ۱۳۱۶صفایی به عنوان نایب رییس انجمن
ادبی همدان به فعالیتش ادامه می دهد .پس از
مهاجرت به تهران از سال  ۱۳۱۲وارد سازمان
ثبت تهران می گردد تا سال  ۱۳۳۸که به در
خواست خودش بازنشسته می شود و سپس به
دعوت اداره کل هنرهای زیبا به عنوان مشاور
بررسی و اجازه چاپ و انتشار کتاب و مسؤول
صدور مجوز برای ترانه هایی که از رادیو و
تلویزیون پخش می شود می گردد .وی از
سال  ۱۳۲۹هفته نامه ای به نام «عسس» را
منتشر می کند و در سال  ۱۳۴۹با همکاری
دوستانش انجمن تاریخ را در خانه اش دایر
می کند که در سال  ۱۳۵۴رسم ًا مجوز
می گیرد و به عنوان یک انجمن مستقل به
فعالیت ادامه می دهد .بسیاری از کتابهای وی
اکنون به عنوان مهمترین مرجع تاریخی برای
پژوهشگران قابل استفاده است از آن جمله
می توان کتاب دو جلدی «رهبران مشروطه»
و «تاریخ مشروطه به روایت اسناد» اشاره
کرد که از منابع با اهمیت تاریخ مشروطیت
به شمار می رود .از دیگر آثار وی می توان به
کتابهایی چون:
اسناد سیاسی دوران قاجار
تاریخچه هنرستان موسیقی
ناصرالدین شاه کودک سالخورده
چهل خاطره از چهل سال
پنجاه خاطره از پنجاه سال
تاریخچه هنرستان کمال الملک
نهضت ادبی ایران در عصر قاجار در سال
۱۳۳۷
دکتر احمد متین دفتری
و بسیاری دیگر اشاره کرد ...ابراهیم صفایی
بیش از  34کتاب به نگارش درآورده است.
ایشان در تاریخ  1/1/1386در سن 94
سالگی درگذشتند.
***
این کتاب شامل پنجاه خاطره به شرح زیر
است:
 - 1شماره گذاری اتوموبیل ها  - 2توزیع
سجل احوال  - 3پیشینة عوارض شهرداری
 - 4سرقت در کتابخانة سلطنتی  - 5قانون
هیئت منصفه  - 6داستان موسسه آزادی
 - 7چرا سلیمان میرزا  - 8سه روز در خدمت
عارف  - 9سیمتقو کی بود  - 10وحید دستگردی
 - 11یادی از اشرف الدین نسیم شمال - 12
تخریب دیوار سفارت انگلیس  - 13توطئه
خودمختاری مازندران  - 14تبعید رهنما و
تجدد  - 15سردفتر در خمره  - 16برخورد با
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***
بد نیست که بخش هایی از کتاب برای
عزیزانی که این کتاب را نخوانده اند ،در این
جا آورده شود تا عالوه بر آشنایی ما با برخی
قرن گذشته ،با نحوة
از رویدادهای تاریخی ِ
نگارش و دیدگاه نویسنده آشنا شویم.
***
خاطره ای با عارف قزوینی
«یکی دیگر از ارادتمندان میرزاابوالقاسم
عارف قزوینی «عبداهلل میرزا ساالری» بود
که اهل مالیر بود و چون بیشتر در روستای
«گنبد» میزیست به «عبداهلل میرزای گنبدی»
شهرت داشت« .عبداهلل میرزا» از تیرة قاجار
و مردی باذوق و بلندنظر بود .بارها از عارف
خواسته بود که چند روز تابستان به روستای
گنبد سفر کند و مهمان او باشد .اما عارف بر
اثر افسردگی روحی و رنجوری طفره میرفت.
سرانجام این دعوت را در تیرماه 1307
پذیرفت.
عبداهلل میرزا برای آنکه عارف تنها نباشد،
نامه ای از گنبد به «مهدی مصدقی» ،داماد
خود که از مالکان باذوق و از دودمانی اصیل
بود نوشته و از او خواست چند روز از نیمه
تیرماه برای مصاحبت با عارف از مالیر
به گنبد برود و از پدرم «میرزافخرالدین
صفایی» نیز به مناسبت پیشینه دوستی
برای این مهمانی دعوت کرد .پدرم مشرب
عرفانی داشت و بجز پیشة قضاوت ،ادیب و
خوشنویس و خوش آوا بود و مثنوی را بسیار
با حال و گیرا می خواند .مصدقی و پدرم هر
دو با خشنودی این دعوت را پذیرفتند .من در
آن روزها کالس سوم دبیرستان را گذرانده و
در تعطیالت تابستانی در مالیر بسر می بردم.
چون فریفتة شهرت عارف و ترانه های پرشور
او بودم از پدرم خواستم مرا به همراه خود
ببرد .پدرم خواهش مرا به مصدقی گفت .او
نیز موافقت کرد و بامداد چهاردهم تیرماه با
کالسکة شخصی مصدقی رهسپار گنبد شدیم
که تا مالیر نزدیک پنجاه کیلومتر فاصله
داشت .این سفر از بامداد تا نزدیک غروب
طول کشید.
ساعت دو پس از نیمروز پانزدهم تیرماه
عارف بوسیلة یک درشکه وارد روستای
گنبد شد .عبداهلل میرزا و مصدقی و پدرم و
من و کدخدای روستا به پیشواز عارف رفتیم.
عبداهلل میرزا کرایة درشکه و انعام درشکه
چی را داد و او به همدان بازگشت .عارف
با عبداهلل میرزا روبوسی کرد او نیز پدرم و
مصدقی و مرا به او معرفی نمود .عارف دست
مصدقی و پدرم را فشرد و با من نیز محبت
نمود و به سوی خانه عبداهلل میرزا روانه
شدیم .عارف بسیار خسته به نظر می رسید.
نهار اندکی خورد کم کم سر حال آمد و زمزمه
را آغاز کرد و با صدایی پر سوز و لرزان و گیرا
چند بیت از شعرها و غزلهای خود را خواند و
هنگامی که این بیت را می خواند:
محیط گریه و اندوه و غصه و محنم
کسی که یک نفس آسودگی ندید منم
قطره های اشک از گوشةچشمانش سرازیر
شد .شاعر طی سه روز در روستای گنبد بود.
بامداد نوزدهم تیرماه همه با عبداهلل میرزا
خداحافظی کرده با کالسکة مصدقی رهسپار
همدان شدیم ،عارف در جلو اقامتگاهش
(قلعة کاظم خان سلطان) پیاده شد و با ما
خداحافظی کرد .مصدقی و پدرم و من ،یک
شب در همدان در خانة «میرزا کاظم خان
شاملو» ،متصدی «موقوفات اختصاصی
شاملو» به سر برده روز بعد رهسپار مالیر
شدیم.
عارف در بهمن  1312در همدان درگذشت.
قبر او در حیاط آرامگاه بوعلی سینا میباشد».
(صص  49تا )51
***
خاطره ای با نسیم شمال
«در فروردین  1312در کوچة روحی
خیابان ایران به سر می بردم .دو کوچه دورتر
«سید اشرف الدین حسینی» مدیر هفته نامة
فکاهی «نسیم شمال» با همسرش در یک
اطاق زندگی می کرد .او از چند سال پیش
دچار نوعی دیوانگی شده بود .شایع بود که
پسر «سردار منصور رشتی» برای ربودن
یک کتاب خطی نفیس از وی او را مسموم
نموده و مسمومیت منجر به دیوانگی او شده
بود .بدنبال این ماجرا «ملک الشعراء بهار»
به وسیلة یک وکیل دادگستری ،پسر سردار
منصور را زیر پیگرد قانونی قرار داد و در
سال  1309مبلغ پنجاه هزار ریال از او برای
نسیم شمال گرفت .دادسرای تهران نسیم
شمال را دیوانه تشخیص داد و با معرفی
«ملک الشعراء» «وحید دستگردی» را برای
سرپرستی نسیم شمال برگزید.
بامداد  22فروردین ساعت هفت و نیم بامداد
من از جلو خانة «وحید» می گذشتم« .وحید»
جلو در خانة خود ایستاده بود .گفت :شنیده ام

 13محرم 1444

 Aug 11، 2022سال بیست و هفتم شماره 7546

نگاهی به کتاب

پنجاه خاطره از پنجاه سال

نویسنده :ابراهیم صفائی
محمدرضا آلابراهيم

زن نسیم شمال دیشب مرده خواهش می کنم
برو سری به او بزن و چگونگی را بیا به من
بگو تا بدانم چه باید بکنم؟ من بی درنگ به
سوی خانة «نسیم شمال» رفتم .در زدم.
یکی از خانم های همسایه آمد در را گشود
و مرا به اطاق او راهنمایی کرد ،اطاق «نسیم
شمال» روی آب انبار و پنج پله از گسترة
حیاط باالتر بود ،اطاقی کوچک با فرشی
کهنه و یک پنجره به سوی حیاط و یک پستو
«صندوقخانه»« .نسیم شمال» عمامه کوچک
سیاه بر سر و عبایی زرد رنگ کلفت بر دوش
داشت و با ریش نیمه کوتاه حنا گرفته قرمز
و سفید روی دو زانو نشسته بود و به نقطة
نامعلومی در بیرون پنجرة اطاق می نگریست
و در همین حال کالبد بی جان همسرش که
شب پیش درگذشته بود زیر چادر نماز سفید
خالداری در برابر او دیده می شد .نسیم شمال
دست به ریش کوتاه و سفید خود می کشید و
پیاپی می گفت :اناهلل و اناالیه راجعون .و من
شگفت زده و اندوهگین به آن منظرة دردناک
می نگریستم و نمی دانستم چه بگویم .سرانجام
سالم کرده و با چند واژة کوتاه تسلیت گفتم
و گفتم از سوی آقای وحید آمده ام .گفت:
با این جنازه چه کنم؟ گفتم تا یک ساعت
دیگر می آیند می برند .گفت راحت می شوم.
مبادا غصه بخوری که زن من مرده ،به جهنم
که مرده هر چه داشتم می ربود و برای دو
دختر خود که از شوهر اولش داشت به رشت
می فرستاد .سپس از من پرسید :تو هیچ شاه
را می بینی؟ گفتم :گاهی که با اتومبیل از
خیابانها می گذرند ،می بینم .گفت :شاه عمامه
دارد یا کاله؟ از این سخن ،اختالل حواس
«نسیم شمال» را دریافتم.
پس از این سخنان برگشتم و چگونگی را
به «وحید» گفتم( ».صص  67تا )69
***
خمره
«در نیمه اول تیرماه  ،1314پس از
بازگشت به اهواز روزی در ساعت ده و نیم
برای تنظیم یک وکالتنامه به دفترخانه شماره
یک اهواز رفتم .صاحب این دفتر شخصی بنام
«سیدنورالدین جزائری» بود که تحصیالت
قدیمه داشت و دارای نفوذ محلی بود.
باری ،وکالتنامه مورد نظر من در اطاق
منشی دفترخانه تنظیم و ثبت شد و من هم
امضا کردم .گرما ناراحت کننده بود ،یک پنکه
در سقف اطاق می چرخید که هوای گرم اطاق
را پخش می کرد .کار وکالتنامه من تمام شده
بود و باید «سردفتر» آن را امضا می کرد،
همراه منشی دفترخانه به اتاق سردفتر رفتم.
روی میز بزرگ سردفتر اوراق ثبتی و اسناد
معامله بسیار روی هم ریخته بود ،در پشت
میز کسی دیده نمی شد ،ولی یک «خمره»
بسیار بزرگ که دو نفر در آن جای می گرفتند
و در بدنة آن آثار نم آب دیده می شد ،پشت
میز قرار داشت.
من به منشی گفتم :سردفتر کجاست؟

منشی وکالتنامه را روی میز گذاشت و رو به
«خمره» گفت :این وکالتنامه را امضا بفرمایید.
ناگهان کله سردفتر تا باالی سینه از خمره
بیرون آمد و دو دستش را هم بیرون آورد و با
حوله ای که روی میز بود دست خود را خشک
کرده قلم را از روی میز برداشت .منشی
وکالتنامه را جلو او گذاشت ،او قلم را داخل
دوات زد و حاشیه وکالتنامه را امضا کرد ،و
سپس قلم را روی میز گذاشت و سر در خمره
فرو برد( ».ص )99
***
از سوسنگرد تا «کوت عبداهلل»
«در آبان ماه  1315برای تحقیق در عقاید
«صبی ها» (صابئی ها) که بیشتر در سوسنگرد
می زیستند به آنجا سفر کردم و چند روز در
سوسنگرد بودم .آنچه در این سفر موجب
شگفتی من شد ،این بود که مردم سوسنگرد
همه عرب زبان بودند و کسی زبان فارسی
نمی دانست.
من پس از انجام تحقیقات خود در بازگشت
به ناچار از سوسنگرد تا «کوت عبداهلل» بیش
از سی کیلومتر بوسیلة قایق از روی رودخانة
«کرخه» گذشتم ،در سراسر راه دو سوی رود
کرخه عربهای بومی ایرانی مانند بدویان
دو هزار سال پیش عربستان زندگی می کردند
و در میان «کپر»های کاهی و حصیری
که همچون النة جانوران بود می زیستند و
تک تک درخت خرما با یک شتر مفلوک در
کنار کپرهایشان دیده می شد .از سوسنگرد
تا «کوت عبداهلل» این منظره در همه جا به
چشم می خورد( ».ص )101
***
خدمتگاری به نام ملک
«در تیرماه  1317برای یک ماموریت چند
ماهه همراه همسر خود و «بهرام» طفل سه
ساله ام به «تویسرکان» رفتم .تویسرکان در
جنوب کوه الوند جای گرفته و در تابستان
هوای لطیف و میوه فراوان دارد .سه روز
در خانه «مظفرالسلطان» که از اعیان شهر
و مردی اصیل و آریایی منش بود ،بسر بردیم،
سپس با کمک او یک خانة نسبت ًا خوب با
ماهی هشت تومان اجاره کردم و یک زن
خدمتکار جوان بنام «ملک» که دختری هفت
ساله نیز داشت ،با معرفی «ابوالحسن میرزا
جهانگیری» به کمک امور زندگی روزانة ما
شتافت ،چون «مه لقا» همسرم باردار بود و به
کمک این زن بسیار نیاز داشتیم .این زن نُه
کالس درس خوانده ،اشعار بسیار از بر داشت
و از آشپزی سررشته داشت.
داستان دردناک زندگی خود را برای
همسرم چنین گفته بود :رئیس دارایی
تویسرکان «آقای ج» او را در بیست و چهار
سال پیش که یک دختر چهار ساله سرراهی
بوده در خانه خود برده بعنوان «فرزند خوانده»
نگهداری کرده و سپس که مامور همدان شده
او را با خانواده خود به همدان برده و با دو
دختر خود او را به مدرسه فرستاده و پس از

نُه سال درس خواندن ،در خانه به خدمتکاری
مشغول شده و عنوان دخترخوانده «آقای ج»
را داشته است« .آقای ج» روزی محرمانه از
همسر و خانواده خود او را در مسجدی نزد
مالیی برده و به بهانه محرمیت او را صیغه
کرده و سرانجام شبی دور از چشم خانواده
دست به او دراز کرده و در نتیجه «ملک»
آبستن شده بود .سپس «آقای ج» برای ایمنی
از اعتراض و واکنش زن و فرزند خود ،او را در
حالیکه آبستن بوده به تویسرکان گسیل داشته
و ملک در یک اتاق نیمه مخروبه ساکن شده
و شهرت داده بود که در همدان شوهر کرده
و شوهر او درگذشته و او ناچار به تویسرکان
آمده است ،طفل او در تویسرکان زاده شده و
او چند سال با خدمتکاری روزگار گذرانیده و
اینک طفل او چهار ساله بود.
«ملک» داستان زندگی خود را برای
همسرم چنین گفته بود ،او نیز برای من باز
گفت و من به آن ناجوانمرد نفرین کردم».
(ص  106و )107
***
احمد کسروی
«کسروی» هنگامی که رئیس دادگاه
شهرستان تهران بود به همسر یکی از
صاحبان دعوی شیفته گردید .پس از چندی
آن زن از شوهر جدا شد و با «کسروی»
ازدواج کرد و همسر دوم او شد ،شوهر آن
زن به «داور» وزیر دادگستری شکایت کرد
و کسروی به دستور «داور» منتظر خدمت
شد .سپس تقاضای بازنشستگی کرد و به
وکالت دادگستری پرداخت .ارادتمندانش شایع
ساختند که او در یک دادرسی «رضا شاه» را
محکوم کرده و به این مناسبت منتظر خدمت
شده است .ولی این یک شایعه ساختگی بود».
(ص )153
«کسروی» شعر و به ویژه غزلسرایی را
بدآموزی می دانست ،عرفان را پنداربافی و
باعث ترویج سستی و تن پروری می شمرد.
او در شناخت شعر ذوق سلیم نداشت و
گاهی انتقاداتش خالی از کج اندیشی نبود.
در نگارش ،شیوه ای تازه به کار بست ،به
فارسی نویسی اصرار می ورزید و چون برخی
واژه های ناآشنا را به کار می گرفت شیوه
نوشته هایش دلچسب نبود .ولی بی گمان
از پژوهندگان و دانشمندان پر ارج بود .اما
سرانجام کجروی کرد .واپسین بار که او را
دیدم روز دوازدهم اسفند  1324ساعت نه
بامداد در میدان سپه بود( ».ص )155
***
خانم نجمه نجفی
«در ماه های آغاز سال  1333من
رئیس شعبه چهارم دادگاه مال االجاره ها
بودم(».ص)207
«در آغاز شهریور  1335در دماوند تهران
مهمان «مرتضی اعتماد» بودم .او این مهمانی
و دعوت را برای دلجویی من ترتیب داد زیرا
یک ماه پیش از آن دختر هفت ساله ام
«بهروزه» بر اثر افتادن از پشت بام در گذشته
بود و روحیة بسیار ضعیفی داشتم و مادرم
«معصومه صفائی» نیز از شدت تاثر در این
رویداد دلخراش سخت رنجور و نگران حال
من بود)217( ».
««خانم نجمه نجفی» به راستی یک
«فلورانس نای تین گل» ایرانی بود و خدمت
به مردم محروم را دوست می داشت.
«فلورانس نای تین گل» بانوی نامدار
انگلیسی که در قرن نوزدهم نخستین
آموزشگاه تربیت پرستار را در انگلیس
بنیاد نهاد و ترویج خدمت شریف و انسانی
«پرستاری» جهان مدیون فداکاری و عواطف
پاک او می باشد( ».ص )222
***
عباس خلیلی پدر سیمین بهبهانی
«عباس خلیلی پدر سیمین بهبهانی از
تنهایی و زندگی مجردی آن هم در سال های
آخر عمر و سالخوردگی شکایت کرد .پرسیدم:
«سیمین» به شما سرکشی نمی کند؟ خلیلی
گفت :اص ً
ال مایل نیستم او را ببینم ،در سن
پنجاه سالگی از بهبهانی طالق گرفته و شوهر
جوان کرده است .تاثر شدید خلیلی مرا ناراحت
کرد.
سیمین خلیلی یا سیمین بهبهانی شاعرة
زمان ما که غزلهای شیوا می سراید فرزند
بزرگ عباس خلیلی از همسر نخست او «خانم
فخر عادل» ،خواهر سرهنگ ارغون می باشد.
بهبهانی نام شوهر نخست سیمین است که
دبیر زبان انگلیسی بود و سیمین از او دارای
چند فرزند است .سیمین پس از سالها زندگی
به واسطة ناسازگاری اخالقی ،شوهرش از او
جدا شد .سپس شوهر جوانی اختیار کرد بنام
«منوچهر کوشیار» که کارمند ثبت اسناد بود و
دو سال پیش درگذشت( ».ص )266
***
سازمان امنیت و مرگ فرزند
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«مهرزاد صفائی»
«روزی هم از سازمان امنیت مرا خواستند،
پیش «تیمسار علوی کیا» راهنمایی شدم با
من برخوردی محترمانه داشت ،سپس پرسید،
هدف شما در دفاع از قاجاریه چیست؟ گفتم:
من از تاریخ و حقایق تاریخی دفاع می کنم
نه از قاجاریه .و توضیحات دیگر نیز افزودم.
توضیحات من او را هشیار کرد و گفت راست
میگویید ،دیگر زحمتی ندارم ،از نزد ایشان
برخاستم و سازمان امنیت را ترک گفتم.
چند روز بعد (روز نهم دی ماه )1354
«مهرزاد صفائی» فرزند نازنین بیست و دو
سالة من هنگام غروب نزد من آمد و گفت «با
دو نفر از دوستان دبیرستانی در قنادی بامداد
(اول خیابان روزولت) قرار مالقات دارم میروم
و ساعت هشت برمیگردم» ،طفلک رفت و
ساعت هشت بازگشت و بدون خوردن شام
به اطاق خود رفت که بخوابد و سفارش کرد
که او را فردا صبح ساعت هفت بیدار کنیم،
چون در آن روز قرار بود به وزارت علوم برای
ارزشیابی مدارک تحصیلی خود که از آلمان به
دست آورده بود برود.
چه دردناک بود بامداد دهم دی که
آن نوجوان نازنین بدون هیچ گونه سابقه
کسالت و بدون هیچ گونه اعتیاد و آلودگی
یا ناراحتی روحی به خواب ابد فرو رفته بود.
من دیوانه وار به پزشکی قانونی شتافتم ،دو
پزشک از دوستان نیز آمدند ،پیکر بی جان
آن جوان گرامی را دیدند و هر سه پزشک
گفتند :او مسموم شده است! من حیرت زده
بودم و از خود می پرسیدم کی او را مسموم
کرده است؟؟
از کافه قنادی بامداد پرس و جو کردم
و نشانی «مهرزاد» را دادم ،گارسن گفت:
دیشب چنین جوانی با دو جوان دیگر در
این کافه قنادی بودند .عاقبت من نتوانستم
آنها را بشناسم تا راز این فاجعه برایم آشکار
شود ،خود چنین گمان می بردم و بسیاری
از دوستان هم بر این گمان بودند که شاید
مسموم کردن این جوان نازنین از سوی
بدخواهان یا ماموران مخفی ...برای خاموش
کردن من در دفاع از قاجاریه بوده است.
هنوز هم این راز هولناک برایم آشکار نشده
است ولی از آن پس به راستی خفه شدم و
همه فحش ها و ناسزاها را که همچنان در
روزنامه ها نثار من می شد بی پاسخ می گذاشتم
زیرا از زندگی و هر چه در اوست احساس
بیزاری داشتم( ».ص )298
مرگ دو فرزند «بهروزه صفائی» و
«بهزاد صفائی»
«با اندوه بسیار در بیستم آذر  1355فرزند
نازنین دیگرم «بهزاد صفائی»  21ساله بر اثر
برخورد دوچرخه اش با یک اتومبیل «فولکس
واگن» که راننده اش مست بود ،دچار
خونریزی مغزی شد و روز بیست و یکم آذر به
برادر ناکام خود پیوست ،پس از آن دو عزیز از
من کالبدی بر جای مانده است که کانون درد
و رنج می باشد.
در این میان اندک تسلی خاطر من گاهی
موقت ًا نامه ها و تلگراف هایی همدردی برخی از
سروران عزیز فراهم می شد که نوشته هایشان
گواه بود با عواطفی پاک و احساس مردمی
از مصیبت جانکاهی که برای من روی داده
است به راستی اندوهگین و متاثر شده اند.
(ص)299
«بهروزه صفائی فرزند نویسنده که بر اثر
یک توطئة جنایتکارانه همسایگان فرومایه در
مرداد  1335در سن هفت سالگی از بام خانه
بزیر افکنده شد( ».ص )306
***
نامه محمدعلی جمالزاده
در این جا نامه ای را از نویسنده بزرگ آقای
جمال زاده میآورم که بیانگر عواطف پاک آن
استاد گرانمایه و نمونه ای از همدردی های
دوستان و شخصیت های ارجمند نسبت
بمن مصیبت دیده می باشد[ ».اصل نامه با
دستخط آقای جمالزاده در کتاب آمده است].
(ص )299
***
«کارخانه ذوب آهن اصفهان که به وسیله
متخصصان شوروی ساخته شد ،در اسفندماه
 1351افتتاح گردید( ».ص )255
«رادیو ایران در اردیبهشت  1319گشایش
یافت( ».ص )287
***
غلط های تایپی
ساخمان = ساختمان
و در زیر زمین ساخمان [ساختمان] یک
کارگاه نجاری بر پا کرده بود( .ص )115
حانکاهی = جانکاهی
با عواطفی پاک و احساس مردمی از
مصیبت حانکاهی [جانکاهی] که برای من
روی داده است به راستی اندوهگین و متاثر
شده اند( .ص)299

9

حواد ث
پنجشنبه  20مرداد    1401

 13محرم 1444

 ۹۰فوتی کرونا و بستری  ۱۴۷۱نفر در شرایط شدید بیماری
بستری  ۴۷۲مبتال به کرونا در فارس و وضعیت وخیم  ۶۷نفر

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،متاسفانه در طی
 ۲۴ساعت شــمار جانباختگان ناشی از کرونا در
کشور مجددا افزایش داشته و در این بازه زمانی
 ۹۰بیمار جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،از روز سه شــنبه تا دیروز
 ۱۹مردادماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۵۶۳۵ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی و  ۱۰۷۸نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۴۵۱هزار و  ۷۷۹نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۹۰ ،بیمار مبتال
به کووید ۱۹در کشور جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۲هزار
و  ۶۵۴نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون  ۷میلیون و  ۱۳۰هزار و
 ۷۳۵نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شدهاند.
 ۱۴۷۱نفر از بیماران مبتــا به کووید ۱۹در
بخشهای مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۵۳میلیون و  ۴۳۸هزار و  ۸۹آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
همچنین تا کنــون  ۶۴میلیون و  ۸۲۵هزار و

 ۶۶نفر ُدز اول ۵۸ ،میلیون و  ۱۹۷هزار و  ۷۸۳نفر
ُدز دوم و  ۳۰میلیــون و  ۳۱۶هزار و  ۸۴۲نفر نیز
ُدز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
به این ترتیب مجموع واکسن های تزریق شده
در کشور به  ۱۵۳میلیون و  ۳۳۹هزار 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.
بستری  ۴۷۲مبتال به کرونا در فارس/
وضعیت وخیم  ۶۷نفر
آخریــن گزارش از وضعیت شــیوع کرونا در
فارس حاکی از آن اســت که تعــداد مبتالیان
بستری در بیمارستانها به  ۴۷۲نفر رسیده است
و روند افزایشی در آمارهای ابتال ،بستری و مرگ
ناشی از کرونا همچنان تداوم دارد.
گزارش آماری وضعیت شیوع کرونا در فارس
حاکی از تداوم روند افزایشــی در تعداد مبتالیان
به این بیماری و رشد آمار بیماران نیازمند خدمات
بســتری و همچنین افزایش تعداد بیماران روبرو
با وضعیت وخیم جسمانی و نیازمند خدمات ویژه
درمانی در این استان است.
براســاس این گزارش آماری ،از ابتدای شیوع

کرونــا تا صبح دیروز چهارشــنبه نوزدهم مرداد
با انجــام  ۲میلیون و  ۱۹۹هزار و  ۳۰۲تســت
تشــخیصی اعم از مولکولی و سریع ۶۴۶ ،هزار
و  ۶۹۴بیمار مثبت در فارس شناسایی شده است.
این آمار نشــان میدهد کــه از کل بیماران
شناســایی شده طی مدت شیوع کرونا در فارس،
خوشــبختانه  ۶۳۵هــزار و  ۸۵۹بیمار ،بهبودی
کامل یافته و از بیمارســتان مرخص یا از ایزوله
خانگی خارج شدهاند.
آمارها حاکی از آن اســت که طی  ۲۴ساعت
منتهی به صبح چهارشــنبه  ۱۹مرداد ۸۲ ،بیمار
جدید به دلیل کرونا یا داشــتن عالئم مشکوک
این بیمــاری ،در مراکز درمانی سراســر فارس
پذیرش و بستری شدهاند.
برابر آمار آخرین وضعیت شیوع کرونا در فارس،
تعداد کل بیماران بســتری در بیمارســتانهای
فارس تا صبح دیروز  ۴۷۲نفر اعالم و اضافه شده
است که  ۶۷نفر از این بیماران به دلیل وضعیت
وخیم جسمی در بخشهای  ،ICUمراقبتهای
ویژه درمانی دریافت میکنند.
این گزارش آماری همچنین حاکی اســت که
متاســفانه در  ۲۴ســاعت منتهی به صبح دیروز
یک مورد جدید فوت ناشــی از ابتال به کووید۱۹
در فارس ثبت شده و مجموع جان باختگان این
بیماری از ابتدا تاکنون به هشــت هزار و  ۶۷نفر
رسیده است.
براساس اطالعات آماری ارائه شده ،تاکنون ۸
میلیون و  ۲۱۰هزار و ُ ۳۹۷دز واکســن کرونا به
شهروندان ساکن در شهرستانهای تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شیراز تزریق شده است.
این تعداد واکســن تزریق شــده شامل؛ سه
میلیــون و  ۴۲۷هزار و ُ ۵۹دز نوبت اول ،ســه
میلیون و  ۱۳۳هــزار و ُ ۷۱۴دز نوبت دوم ،یک
میلیون و  ۵۶۰هزار و ُ ۳۸۴دز نوبت ســوم و ۸۹
هزار و ُ ۲۴۰دز یادآور واکسن بوده است.

رئیس پلیس فتا فراجا:

کشف کالهبرداری  ۹هزار میلیارد تومانی توسط پلیس فتا
ایرنــا :رئیــس پلیس فتــا فراجا از کشــف
کالهبــرداری  ۹هــزار و  ۲۳۰میلیــارد تومانی
خبــر داد و گفت :در این خصــوص  ۶نفر که به
متهم اصلی در امر خرید و فروش امالک کمک
میکردند دستگیر و روانه زندان شدند.
به گزارش ایرنا ،ســردار "وحید مجید" اظهار
داشــت :برابر رصدهای صورت گرفته در فضای
مجــازی و اخبار واصله مبنی بر اینکه شــخصی
ناشــناس اقدام به خرید و فروش کالن امالک
و زمین های شــهری با ارز دیجیتال در ســطح
کشور و همچنین استان زنجان می کند ،موضوع
بالفاصله در دستور کار فنی سایبری کارشناسان
پلیس فتا زنجان قرار گرفت.
این مقــام ارشــد ســایبری ادامــه داد :در
بررســی  های اولیه مشــخص شــد که موضوع
صحت داشــته و فردی با هویت معلوم ســاکن
تهران با شناسایی انبوه ســازان زنجان اقدام به
خرید گســترده واحدهای مسکونی و تجاری در
سطح این اســتان در قبال پرداخت ارز دیجیتال
کرده است.
رئیس پلیس فتا فراجا افزود :با شناسایی مشاور
امالکی که مبایعه نامه ها در آنجا تنظیم شده بود
مشخص شد که معامالت در سطح کالن است و
یکی از معامالت تعداد  ۷۷ملک اعم از تجاری و
مسکونی به ارزش بالغ بر مبلغ  ۱۳۱میلیون دالر
معادل  ۴هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان است.
وی بیان داشت :در ادامه بررسی های انجام شده،
هویت فروشــنده امــاک مورد شناســایی قرار
گرفت و از وی در خصوص نحوه معامله و تعداد
واحدهای بــه فروش رســیده تحقیقات جامعی
صورت گرفت.
ســردار مجید گفــت :در ادامــه تحقیقات از
فروشنده امالک مشخص شد وی با شخصی که
اهل و ســاکن تهران است اقدام به معامله تعداد
زیادی واحد مسکونی و تجاری در سطح شهرستان
زنجــان کرده و ثمن معاملــه از طریق بازکردن
حســاب خارجی و انتقــال ارز دالر به کیف پول
دیجیتال پرداخت شده است.
رئیس پلیس ســایبری کشــور اظهارداشت:
در بررســی فنی کیــف پول مورد ادعا ،توســط
کارشناســان این پلیس مشخص شــد ارزهای
نمایش داده شــده در داخــل کیف پول صوری،
حباب و فاقد ارزش بوده و قابلیت تبدیل شدن به
ارزهای دیگری را نداشته و فقط امکان جابه جایی
داخلی بین کیــف پول های همان اپلیکیشــن
وجود دارد.
این مقــام انتظامی عنوان کــرد :متهم بدین
وســیله با نمایش عددی مبلغ به دالر و با توجه
به عدم آشنایی فروشــنده با ارزهای دیجیتال و
مفاد مبایعه  نامه تنظیم شــده که در آنها قید شده
بود عین ثمن معامله نقدا پرداخت شــده اســت،
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فارس

دو نفر در حادثه سقوط هواپیمای فوق سبک
در فارس مصدوم شدند

ایرنا :مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی فارس گفت:
در حادثه ســقوط یک فروند هواپیمای آموزشــی فوق ســبک در اطراف
سد درودزن در شهرستان مرودشت دو نفر از سرنشینان آن مصدوم شدند.
محمدجواد مرادیان روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :وقوع این
حادثه در حوالی ســاعت هفت و  ۳۰دقیقه دیروز به اورژانس اعالم شد که
یک فروند بالگرد  ۱۱۵به همراه دو دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شدند.
وی ادامــه داد :با توجه به صعب العبور بودن محل ســقوط این هواپیما
عملیات امداد رســانی به ســختی انجام شــد و هر دو مصــدوم حادثه به
بیمارستان شهید رجایی منتقل شدند.
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی فارس گفت :حال
یکی از مصدومان وخیم گزارش شده است.
اعزام تیم بررسی سانحه به محل سقوط هواپیمای فوق سبک
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان هواپیمایی کشــوری،
ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری نیز از اعزام تیم بررسی سانحه
سازمان به سایت ســانحه هواپیمای تفریحی سانحه دیده در استان فارس
خبر داد و گفت :گزارش بررسی سانحه مذکور اطالعرسانی خواهد شد.
میراکبــر رضوی اظهار داشــت :در حــدود ســاعت  ۶:۳۰صبح دیروز
یک فروند هواپیمای تفریحی فوق ســبک با دو نفر سرنشــین از فرودگاه
فوق ســبک زرقان فارس بهقصد انجام پرواز تفریحی به پرواز درآمدند که
طبق آخرین اطالعات واصله این هواپیما در منطقه کوهستانی نزدیک سد
درودزن شیراز دچار سانحه میشود.
وی با بیان اینکه خلبان و مســافر این هواپیما دچار آسیب جزئی شدهاند
افزود :به محض وقوع سانحه یک فروند هلیکوپتر امداد از منطقه مرودشت
به محل ســانحه اعزام شــد و اقدامات مضاعف برای نجات سرنشــینان
صورت میگیرد.
رضوی تصریح کرد :هم اکنون تیم بررســی سانحه سازمان هواپیمایی
تشــکیل و به سایت سانحه هواپیمای فوق ســبک اعزام شدند و گزارش
بررسی سانحه مذکور متعاقب ًا اطالعرسانی خواهد شد.

كشف بیش از  200کیلو ترياك در گردنه
روستايي چمن مرواريد

فرمانده انتظامی استان گفت :با توقيف سواري سمند در گردنه روستايي
چمن مرواريد داراب 244 ،كيلو مواد مخدر از نوع ترياك كشف شد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :مأموران انتظامی داراب هنگام گشتزنی در گردنه روستايي
چمن مرواريد این شهرستان ،به یک سواري سمند حامل بار مظنون شدند
و دستور ایست دادند که راننده آن بدون توجه اقدام به فرار کرد.
وی افــزود :پس از طی مســافتی تعقیب و گریز ،مامــوران انتظامي با
اقدامات فني و تخصصي موفق شــدند خودرو را توقيف و راننده و سرنشين
را نيز دستگير كنند.
فرمانده انتظامی استان با بيان اينكه در بازرسي از اين خودرو  244كيلو
مواد مخدر از نوع ترياك كشــف شد ،تصريح كرد :هر دو متهم براي انجام
مراحل قانوني روانه دادسرا شدند.

توقیف كاميون حامل احشام قاچاق در بوانات

فرمانده انتظامي بوانات از توقیف یک دســتگاه کامیون حامل  95راس
گوسفند قاچاق در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ ابوالحسن مزارعی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در راســتای مبارزه با قاچاق کاال و ارز و تشــدید برخورد با
قاچاقچیان ،ماموران یگان امداد شهرســتان بوانات حین ایست و بازرسی
و نظــارت بر خودروهای عبوری به یک دســتگاه كاميون حامل احشــام
مشکوک شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وی تصریح کرد :در بازرســی از این خودرو  95راس گوســفند قاچاق و
فاقد مجوز حمل كشف و راننده براي انجام مراحل قانوني روانه دادسرا شد.

قاچاقچيان در دام پليس زرقان

فرمانده انتظامي زرقان از كشــف  70كيلو و  500گرم مواد مخدر از نوع
حشيش و ترياك در يكي از محلههاي اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ بيژن بارســاالري در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :مأموران انتظامي زرقان با اقدامات فني و تخصصي مطلع شــدند
فردي در يكي از محلههاي اين شهرســتان در منــزل خود اقدام به دپو و
خريد و فروش مواد مخدر ميكند كه بررسي موضوع را در دستور كار خود
قرار دادند.
وي بــا بيان اينكه ماموران با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر
اعزام شدند ،بيان كرد :در بازرسي از آن منزل و همچنين خودرو پارك شده
در حياط 68 ،كيلو حشيش و  2كيلو و  500گرم ترياك كشف شد.
فرمانــده انتظامــي زرقان با بيــان اينكه در اين ماموريــت  70كيلو و
 500گرم مواد مخدر از نوع حشــيش و ترياك كشــف شد ،گفت :در اين
خصوص  2نفر نيز دســتگير شــدند و متهمان براي انجام مراحل قانوني
روانه دادسرا شدند.

سارق اماکن خصوصی با  16فقره سرقت راهي
زندان شد

فرمانــده انتظامي مرودشــت گفت :با دســتگيري يك ســارق در اين
شهرستان پرده از راز 16فقره سرقت از اماکن خصوصی برداشته شد.
سرهنگ فرشید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در پي وقوع چندين فقره ســرقت از اماکن خصوصی ،مزارع و باغات،
شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان در دستور كار پليس قرار گرفت.
وي افزود :ماموران پلیس آگاهی با اقدامات فني و تالش شــبانهروزي،
يك سارق كه بســيار حرفهاي بود را شناسايي و با جمع آوري اطالعات و
مستندات الزم در يك اقدام غافلگيرانه وی را دستگير كردند.
فرمانده انتظامي مرودشت تصريح كرد :با انجام تحقيقات و بازجوييهاي
صورت گرفته در پليس آگاهي ،اين ســارق سابقهدار به  16فقره سرقت از
اماکن خصوصی و مزارع و باغات اعتراف كرد.
ســرهنگ زینلی با بيان اينكه متهم پــس از انجام مراحل قانوني روانه
زندان شــد ،تاكيد كرد :مردم به توصيهها و هشدارهاي پليسي توجه كنند و
در صورت اطالع از هرگونه ســرقت يا تردد افراد مشكوك مراتب را سريعا
به پليس  110اطالع دهند.

بین الملل

وقوع آتش سوزیهای جنگلی
در جنوب غرب فرانسه

با اخذ وکالت فروش از فروشــنده و تعیین موعد
 ۳ماهه نقد شدن ارزهای دیجیتال صوری نمایش
داده شــده مورد ادعا ،امــکان هرگونه معامالت
بعدی را به صورت کامال قانونی برای خود فراهم
کرده بود.
سردار مجید افزود :از طرفی خریدار با ادعای
داشــتن مدرک دکترا و با معرفی خود به عنوان
مدیر عامــل ،رئیس و عضو هیــأت مدیره چند
شــرکت پتروشــیمی با انجــام معامالت کالن
مالی بین المللی و صــادرات نفت و محصوالت
پتروشــیمی به خارج از کشــور اعتمــاد کامل
فروشنده را جلب کرده و به صورت کامال حرفه ای
و حســاب شــده اقدام به فریــب مالباختگان و
کالهبرداری از آنان کرده است.
این مقام مســئول بیان داشــت :بــا توجه به
حساســیت و ابعاد گســترده پرونده ،شناسایی و
دســتگیری متهم در دســتور کار این پلیس قرار
گرفت و طی کارهای اطالعاتی مشــخص شــد
متهم در حال تردد در شهرســتان های اردبیل،
البرز ،تهران ،همدان و زنجان است.
وی افــزود :در ادامــه بــا اقدامــات فنــی
صورت گرفته مشخص شد متهم اقدام به فروش
واحدهای خریداری شــده در یکی از مشــاورین
امالک شهرستان زنجان کرده که سریعا پس از
هماهنگی های صورت گرفتــه با مرجع قضائی
وی به همراه همدســتانش دستگیر و کلیه ابزار
دیجیتالی آنها توقیف شد.
این مقــام ارشــد ســایبری ادامــه داد :در
استعالمات صورت گرفته مشخص شد وی دارای
مدرک کاردانی ســاختمان از یکی از دانشگاه ها
بوده و مــدرک دکترای مورد ادعای وی جعلی و
بنا به ادعای خود ،معادل سازی از مدیرعاملی وی
از یکی از موسســات غیرمرتبط است و همچنین
شــرکت مذکور نیز در سال  ۹۷تاسیس شده که
تا روز جاری هیچ معامله ای هم ثبت نگردیده و
شــرکت به صورت کاغذی ثبت شده و گردش
مالی شرکت در طول  ۴ســال ۵ ،میلیون تومان
اســت و کلیه ادعاهای وی کذب و برای فریب

قربانیان بوده است.
رئیس پلیس فتا فراجا بیان داشت :در بررسی
گوشــی توقیف شــده از متهم معلوم شد وی با
چرب زبانــی ،قربانیان و مالباختگان خود را مورد
شناسایی قرار می دهد و سپس اقدام به درج ارز
بــه داخل کیف پول کرده و هیچ گونه پشــتوانه
مالی ندارد و ارزهای موجــود هیچ گونه قابلیت
جابه جایــی به کیف پول دیگــر را ندارد و تنها
می تــوان پول ها را به کیف پــول همنوع خود
انتقال داد.
این مقام انتظامی ضمــن تقدیر از فرماندهی
انتظامی و همــکاران شــاغل در پلیس فتا این
اســتان بیان داشت :در ادامه رســیدگی به این
پرونده  ۶نفر دیگر که متهم اصلی را در امر خرید
و فروش امالک کمک کرده و با وی در ارتکاب
جرم همکاری داشــتند نیز دســتگیر و با حکم
مقام قضایــی با صدور قــرار میلیــاردی روانه
زندان شدند.
رئیس پلیس ســایبری کشــور خبــر داد :با
بررســی ســایر معامالت و کالهبــرداری های
انجام شــده متهم به روش مشابه مشخص شد
که وی با همین شیوه و شگرد اقدام به معامله با
 ۳شخص دیگر در اســتان های زنجان به مبلغ
 ۲هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان و در همدان به مبلغ
یکصــد و  ۷۰میلیارد تومــان و در البرز به مبلغ
 ۲هزار و  ۶۰میلیارد تومان کرده که در مجموع
ارزش کل معامالت انجام شــده توسط متهم به
این روش مبلــغ  ۹هــزار و  ۲۳۰میلیارد تومان
محاســبه و استخراج شــده و مراحل قضایی آن
تحت رسیدگی است.
این مقام ارشد سایبری در خاتمه به هموطنان
توصیه کــرد :با توجه به ریســک پذیری باالی
سرمایه گذاری در حوزه رمز ارز و افزایش کالهبرداری
در این موارد در صورتی کــه تمایل به هر گونه
فعالیــت اقتصادی و تجاری در حوزه رمز ارزهای
رایج را دارند ابتدا آســیب ها و تهدیدات را کامال
شناسایی نموده و با آگاهی کافی نسبت به فعالیت
در این حوزه اقدام کند.

در میــان موج گرمای جدید وقوع آتش ســوزی های جنگلی در جنوب
غربی فرانسه گزارش شد.
به گزارش ایسنا ،وقوع آتشسوزیهای جنگلی در جنوب غربی فرانسه
طی روز سهشــنبه  ۱۶خانه را ویران کرد ۶۰۰۰ ،هکتار را سوزاند و تقریبا
 ۶۰۰۰نفر از ســاکنان منطقهای را که ماه گذشته به دلیل آتشسوزیهای
عظیم آسیب دیده بودند ،مجبور کرد محل زندگی خود را تخلیه کنند.
فرانســه مانند دیگر مناطق اروپا با موج گرما و خشکســالی روبرو است
که طی دو ماه گذشــته باعث وقوع آتش سوزی های متعدد در سراسر این
قاره شده است.
به گــزارش خبرگزاری رویتــرز ،به گفته مقامات محلی ،آتشســوزی
گســترده شده و اکنون به بخش الند گســترش پیدا کرده است .همچنین
 ۵۰۰نیروی آتشنشان برای مهار آتش بسیج شدهاند.

تیراندازی مرگبار در فلوریدای آمریکا

مقامات ایالتی پلیس آمریکا از وقوع حادثه تیراندازی در ایالت فلوریدای
این کشور خبر دادند که به مرگ سه تن منجر شده است.
به گزارش ایســنا ،یکی از مقامات پلیس ایالتــی اعالم کرد که مردی
پس از حمله به محل برگزاری جلسه شبانه در دفتر یک سازمان غیردولتی
با موضوع کمــک به معتادان و افراد بیخانمــان ،دو تن از حاضران را به
ضرب گلوله از پا درآورده و سپس خودکشی کرده است.
وی همچنیــن افزود :حدود  ۲۰تن دیگر نیــز از محل وقوع حادثه فرار
کرده و با پلیس تماس گرفته اند.
مقامات پلیس پس از حضور در محل ،جســد ســه تــن را پیدا کردند.
آنها همچنین اظهار کردند که ممکن اســت اختالف خانوادگی ،انگیزه این
تیراندازی بوده باشد.
به گزارش ای بی ســی نیوز ،در ســال جاری میالدی ( )۲۰۲۲تاکنون
ده هــا مورد تیرانــدازی در نقاط مختلف ایاالت متحده گزارش شــده اما
مقامات فدرال و ایالتی همچنان برنامهای برای متوقف کردن و پیشگیری
از این قبیل اقدامات مرگبار و مکرر ندارند.

عملیات جستجوی سرنشینان قایق واژگون شده
در آبهای یونان

پــس از نجات  ۲۹مهاجــر از قایق واژگون شــده در یونان ،ده ها نفر
همچنان مفقود هستند.
به گزارش ایســنا ،گارد ســاحلی یونان دیروز (چهارشــنبه) توانســتند
 ۲۹مهاجر را از دریای اژه نجات دهند اما همچنان دهها نفر از سرنشــینان
قایق غرق شده مفقود هستند.
سخنگوی گارد ساحلی یونان به نقل از مهاجران نجات یافته اعالم کرد
قایق آنها با  ۶۰تا  ۸۰سرنشین از آنتالیا به سمت ایتالیا در حال حرکت بوده است.
به گزارش خبرگزاری رویتــرز ،این قایق در جنوب دریای اژه واژگون و
غرق شــده و عملیات جستجو و نجات از ساعات اولیه صبح در میان وزش
باد شدید آغاز شده است.

افزایش تلفات سیل در کره جنوبی
و هشدار تشدید بارشها

مقامات کره جنوبی اعالم کردند :شمار قربانیان بارندگیهای شدید در
سئول ،پایتخت این کشور و مناطق اطراف آن که منجر به آبگرفتگی منازل
مسکونی و جادهها شده تاکنون به  ۹تن رسیده است.
به گزارش ایســنا ،هشــدار وقوع بارندگی های بیشتر نیز برای سئول و
مناطق اطراف آن صادر شده است.
به گزارش مقامات این کشــور ،تاکنون دســت کم  ۱۷نفر دیگر نیز در
حوادث مرتبط با سیل زخمی و مصدوم شده و دست کم هفت تن همچنان
مفقود هستند.
بیش از  ۵۰۰نفر پس از بارندگی شــدید دوشــنبه شب در سئول تخلیه
شــده اند و مقامات چادر ،پتو و سایر اقالم کمکی برای سیل زدگان فراهم
کرده اند .مقامات آتش نشان کره جنوبی نیز اعالم کردند که تا اوائل دیروز
(چهارشنبه)  ۱۴۵نفر را نجات داده اند.
همچنین گزارش ها حاکی اســت که در پی بارش شــدید باران حدود
 ۲۸۰۰ساختمان آســیب دیده اند .کارشناسان هواشناسی نیز میگویند که
تا ســه شنبه شــب ،بخش هایی از ســئول تا  ۴۹۷میلیمتر باران را تجربه
کرده است.

قاتالن فراری خیابان هپکوی اراک در مشهد مقدس دستگیر شدند
ایرنــا :معاون سیاســی امنیتــی و اجتماعی
اســتانداری مرکزی گفت :قاتالن فراری خیابان
هپکــوی اراک روز عاشــورا در یــک عملیات
غافلگیرانه در مشهد مقدس دستگیر شدند.
بهنام نظری بامداد چهارشــنبه در گفت و گو
با خبرنگار ایرنا افــزود :در پی وقوع قتل مرحوم
"علیرضا مزرعه ف جهانگیر" در شانزدهم تیرماه
امسال در شهر اراک با ســاح گرم (در خیابان
هپکو) که موجب تشــویش اذهان عمومی شده
بود بالفاصله شناســایی و دســتگیری قاتل در
دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تاکیــد کرد :با تحقیقــات صورت گرفته
دو قاتل با هویتهای "محمد مولوی" و "مهدی
امراللهی" شناسایی و پس از انجام اقدامات فنی
و اطالعاتی مشخص شــد نامبردگان اکنون در
مشهد مقدس بهسر می برند.
معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی استانداری
مرکزی اظهار داشــت :با اخــذ نیابت قضایی و
پس از  ۴۸ســاعت کار شبانه روزی در تاریخ ۱۷
مردادماه مصادف با روز عاشورا و علیرغم ماموریت
انتظامــی برقــراری امنیت عزاداران حســینی
در اســتان تیمی از کارآگاهــان مجرب پلیس

آگاهــی به خراســان رضوی اعزام شــدند و با
همکاری و معاضدت نیروی انتظامی خراســان
رضوی متهمین دســتگیر و به اســتان مرکزی
برای ادامه تحقیقات داللت شدند.
وی افــزود :اینگونه رفتارهای هنجار شــکن
از ســوی هر فرد و گروهی به شــدت محکوم
اســت و هنجارشکنان و ساختارشکنان ،اطمینان
خاطر داشته باشند با آنها برخورد قانونی میشود
و اجــازه نمی دهیــم موضوعی کــه از طریق
قانــون و گفت وگو حــل می شــود تبدیل به
منازعات شود.
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شماره 7546

 ۶۰۰۰میلیارد تومان به بورس واریز شد

بعد از سالها بالتکلیفی هزاران دستگاه در گمرک

مانع تازه در ترخیص کامیونهای وارداتی

بر اســاس اعالم ســتاد مدیریت حمل و نقل سوخت به گمرک
ایران ،دریافت اســقاط بعد از ترخیص کشندههای وارداتی لغو شده
اســت .در صورت اجرا ،با توجه به شرایطی که برای تعیین تکلیف و
ترخیص کشندهها وجود دارد ،احتماال تعداد قابل توجهی از آنها ،بعد
از مدتها بالتکلیفی ،متروکه خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،طبــق مصوبه هیات دولت در ســال ۱۳۹۷
به منظور نوســازی نــاوگان حمل و نقل عمومــی ،امکان واردات
کامیونهای حداکثر سه ســال کارکرده فراهم شد و حدود دو سال
پیش بود که شــرایط واردات این کامیونها تعیین و از سوی وزارت
صمت به گمرک ایران ابالغ شــد ،اما در جریان اجرای این مصوبه،
موانع و چالشهای بســیاری بین دستگاههای ذیربط وجود داشت و
از جمله آن انتقادات وزیر وقت راه و شهرسازی به دپوی کامیونها
در گمرک بود ،در حالی که از همان زمان نیز اسقاط و صدور مجوز
مربوطه مثل صدور کدرهگیری بانک جهت تائید منشــأ ارز ،مانع از
تعیینتکلیف کشندهها شده بود.
گمرک و راهداری برای ارائه اســقاط بعد از ترخیص
توافق کردند
در همین راســتا در تیرماه سال گذشــته ،طی مکاتبهای که بین
معاونــت فنــی گمرک ایران و ســازمان راهــداری و حمل و نقل
جــادهای صورت گرفــت ،موانع پیشروی ترخیــص کامیونهای
وارداتی که در اهم آن اســقاط قرار داشــت ،مطرح شد .معاون فنی
وقت گمرک به قائم مقام ســازمان راهداری اعالم کرده بود که در
زمان شمارهگذاری ،وضعیت ظرفیت کامیونهای وارداتی مشخص
میشود و در آن زمان ،در شناسنامه مالکیت و کارت خودرو ،توسط

ناجا درج میشــود که برابری ظرفیت کامیون اســقاطی با ظرفیت
کامیون وارداتی به صورت دقیق امکان پذیر اســت ،بر این اســاس
پیشنهاد شد که شماره شاسی کامیون  های اسقاطی پس از ترخیص
و قبل از شماره گذاری به ناجا اعالم شود.
همچنین اشاره شده بود به اینکه درصورت بروز هرگونه مغایرت
در مشــخصات ،در صورت صدور مجوزهای قانونی با رعایت سال
ساخت و بخشنامههای ابالغی ،با درج مشخصات صحیح در سوابق
گمرک ،بدون اســتعالم مجدد نسبت به ترخیص کاال اقدام شود تا
مراتب در زمان شمارهگذاری مورد بررسی قرار بگیرد.
طولی نکشــید که ســازمان راهداری در پاســخ بــه گمرک با
پیشنهادات ارائه شده موافقت کرد که در اهم آن موکول    شدن ارائه
گواهی اســقاط بعد از ترخیص کامیونهای کشنده بود .طبق اعالم
قائم مقام ســازمان راهداری به معاون فنی گمرک ایران ،مقرر شد
که اعالم اســقاط به گمرک پس از ترخیص و قبل از شماره گذاری
انجام شــود و عوارض گمرکی توسط گمرک به صورت  ۱۰۰درصد
دریافت و پس از ترخیص و با اعالم سازمان راهداری و حمل و نقل
جاده ای مبنی بر اسقاط کامیون فرسوده ،تخفیفات مربوطه برگشت
داده شود.
برگشت به عقب اسقاط
اما در حالی این توافــق در حال اجرا بود که تازهترین مکاتبهای
که بین ستاد حمل  و نقل سوخت و دفتر واردات گمرک ایران صورت
گرفته ،ارائه اسقاط بعد از ترخیص را منتفی اعالم کرده است.
در اعالم ســتاد حمل و نقل سوخت آمده با توجه به اینکه برای
کامیونهایی که وارد کشور شدهاند از یک طرف اسقاط حداقل یک

آخرین وضعیت پرداخت وام فرزندآوری ،ازدواج و ودیعه مسکن

بانک مرکزی اعالم کرد :طی یک ماه و نیم گذشــته به میــزان  ۱.۳هزار میلیارد تومان وام
ودیعه مســکن و از ابتدای سال تا امروز نیز  ۹.۶هزار میلیارد تومان وام قرض  الحسنه فرزندآوری
و  ۴۷هزار میلیارد تومان وام قرض  الحســنه ازدواج توســط شــبکه بانکی به متقاضیان پرداخت
شده است.
به گزارش ایســنا به نقــل از بانک مرکزی ،از تاریخ  ۶تیرماه و با ابالغ شــیوه  نامه مربوط به
بانکهای عامل ،تاکنون به میزان  ۱۳هزار میلیارد ریال به  ۲۲هزار و  ۶۰۰نفر تســهیالت ودیعه
مســکن پرداخت شده که این میزان نشان  دهنده رشد  ۵۱درصدی نسبت به  ۱۰مرداد ماه امسال
اســت .گفتنی است تاکنون با معرفی وزارت راه و شهرسازی برای   ۴۷هزار نفر به منظور دریافت
تسهیالت ودیعه مسکن در بانک   های عامل پرونده تشکیل شده است.
همچنین به منظور حمایت از جوانی جمعیت ،از زمان ابالغ شــیوه نامه مربوطه ( ۳۱فروردین)
تاکنــون بــه  ۲۴۱هزار نفر به میزان  ۹.۶هــزار میلیارد تومان وام قرضالحســنه فرزندآوری به
متقاضیان پرداخت شده اســت .ضمن آنکه در همین راستا و به منظور تسهیل تامین هزینههای
ازدواج جوانان از ابتدای ســال تاکنون به  ۳۴۳هزار نفر به مبلغ  ۴۷هزار میلیارد تومان تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج به متقاضیان اعطا شده است.
امکان ثبت شکایات مردمی   در خصوص تسهیالت فرزندآوری و ازدواج
یادآور میشود ،متقاضیان دریافت تسهیالت فرزندآوری ،ازدواج و ودیعه مسکن که در خصوص
دریافت این دسته از تسهیالت اعتراض دارند میتوانند نسبت به ثبت شکایات از طریق «سامانه
ثبت و رسیدگی به شکایات» بانک مرکزی با مراجعه به نشانی  https://crm.cbi.irو با انتخاب
گزینه «ثبت درخواســت» و تکمیل موارد درخواستی شامل :استان ،شهرستان ،موضوع ،کد ملی،
تاریخ تولد ،نوع مشتری ،شماره تماس ،آدرس پستی و  ...نسبت به درج شکایت خود اقدام کنند.

تمدید ثبتسفارش واردات برنج منوط به داشتن سابقه شد

معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی میگوید این وزارتخانه مشکلی با تمدید و
ویرایش ثبت سفارشها ندارد ولی اخیرا سازمان توسعه تجارت بحث سابقه واردکنندگان را مطرح
کرده است که بایستی این موضوع از جانب آنها حل شود.
به گزارش ایسنا ،اخیرا انجمن واردکنندگان برنج اعالم کرده است که به دلیل محدودیتهای
ایجاد شده در سامانه جامع تجارت امکان ثبت سفارش جدید برای واردات برنج نیست .از طرفی
امکان ویرایش و تمدید ثبت سفارشهای قبلی نیز وجود ندارد.
در همین رابطه مجید حســنیمقدم  -معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در
پاســخ به این سوال که آیا در ثبت سفارش برنجهای وارداتی محدودیت ایجاد شده است؟ اظهار
کرد :اخیرا وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) و ســازمان مرتبط با آن یعنی توســعهوتجارت
برای ایجاد و تمدید ثبت سفارشها بحث سابقه را مطرح کردهاند.
وی ادامه داد :این یعنی اینکه براساس روال دو سال گذشته ،با توجه به سابقه واردات شرکتها
و همچنین حجم آن ثبت ســفارشها تمدید میشــود .به عبارت دیگر اگر شرکتی تا کنون اقدام
به واردات برنج نکرده اســت نمیتواند واردات انجام دهد یا اگر مثال در گذشــته متوسط ساالنه
 ۱۰۰تن برنج وارد میکرده بیشتر از این مقدار اجازه واردات ندارد.
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشــاورزی با اشــاره به اینکه از نظر این وزارتخانه
مشــکلی در ثبت سفارشها وجود ندارد و بایستی بحث سابقه نیز حل شود ،به ایسنا گفت :اعالم
کردیم که فقط بحث سقف واردات را در نظر بگیرند و اجازه دهند در گروههای کاالیی محصوالت
کشــاورزی امکان جابهجایی باشد؛ یعنی کسی که برنج وارد میکند بتواند شکر ،کنجاله و جو نیز
وارد کند.
حســنی مقدم در رابطه با اینکه واردکنندگان میگویند امکان ویرایش تاریخ ،قیمت و کدهای
مربوطه در ثبت ســفارشها وجود ندارد ،گفت :وزارت جهادکشــاورزی هیچ مشکلی برای تمدید
ندارد ولی اگر در این تمدید با بحث سابقه مواجه شوند ،مشکالتی ایجاد خواهد شد.
وی در پایان گفت :با وزارت صمت در این باره مکاتباتی انجام دادهایم و این وزارتخانه باید به
مساله سابقه ورود و آن را برطرف کند.
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دستگاه کامیون فرســوده قبل از ترخیص کامیون وارداتی ضرورت
دارد و از طرفــی دیگــر واردکنندگان تقاضــای ویرایش ،تمدید یا
اصالح ثبت ســفارش دارند ،پیشنهاد میشود ترخیص کامیونهای
وارداتی صرفا پس از مکاتبه این ستاد مبنی بر اعالم اسقاط کامیون
فرسوده باشد.
این در حالی اســت که صاحبان این کشندهها تا پیش از این هم
که امکان ترخیص کامیون از گمرک بدون ارائه گواهی اســقاط را
داشــتند ،در هنگام شمارهگذاری با توجه به موانعی که برای اسقاط
از جمله افزایش ســنگین هزینه آن مواجه بودند که تاکنون نیز حل
و فصل نشده است.
اسقاط  ۷۰۰تا  ۷۵۰میلیونی هنوز ابالغ و اجرا نشده
است
بعد از مذاکرات صورت گرفته از ســال گذشته و جلساتی که در
معاونت اقتصادی دولت برای ارائه راهکاری جهت تســهیل شرایط
اسقاط تشکیل شد ،در نهایت این پیشنهاد مطرح شده که مبلغی به
عنوان عدد میانگین به جای گواهی اســقاط در نظر گرفته شود که
بتوانند ترخیص شــوند که این عدد بین  ۷۰۰تا  ۷۵۰میلیون تومان
پیشبینی شده اســت .با این حال بعد از گذشت مدتها ،هنوز این
پیشــنهاد نهایی و ابالغ نشده است و همچنان حدود  ۵۰۰۰کشنده،
بالتکلیف در گمرک باقی مانده اســت و حتی بخشی از آنهایی که
ترخیص شــدهاند ،با توجه به هزینه ســنگین چند میلیاردی اسقاط،
امکان شمارهگذاری پیدا نکرده  اند.
بر این اساس اگر گمرک نسبت به اجرای درخواست ستاد حمل و
نقل و ســوخت برای منتفی شدن ترخیص قبل از ارائه اسقاط ،اقدام
کند ،با توجه به اینکه اکنون ارائه اسقاط با مانع مواجه بوده و تعیین
تکلیف نشده اســت ،ماندگاری این کشــندهها بعد از چند سال در
گمرک و عدم ترخیص ،به متروکه شدن آنها و واگذاری به سازمان
اموال تملیکی منتهی خواهد شد.

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار ســرمایه ضمن تشریح آخرین وضعیت تزریق منابع از
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بر این موضوع تاکید کرد که یک ریال از منابع
صندوق تثبیت از بازار سهام خارج نشده است.
امیرمهدی صبائی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه صندوق توسعه ملی تاکنون  ۶۰۰۰میلیارد
تومان به صندوق تثبیت بازار ســرمایه واریز کرده اســت ،اظهار کرد :آخرین واریزی در روز شنبه
 ۱۵مرداد و به مبلغ  ۱۰۰۰میلیارد تومان بود که با احتســاب این مبلغ میزان واریزیهای صندوق
توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به  ۶۰۰۰میلیارد تومان رسید.
وی به این ســوال که چه میزان از واریزی صندوق توسعه ملی صرف معامله در بازار سرمایه و
خرید سهم شده است ،پاسخ داد :نمی  توان جزئیات معامالت روزانه را اعالم کرد ،اما این معامالت
بر اساس ضوابطی صورت میگیرد .تاکنون  ۵۰۰۰میلیارد تومان در قالب خالص خرید سهام وارد
بازار شــده اســت .عالوه بر این ســایر منابعی که از طریق منابع داخلی سازمان بورس در اختیار
صندوق تثبیت قرار گرفته ،تا امروز به صورت خالص صرف خرید سهام شده است.
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار ســرمایه در ادامه در مورد ســود حــدود  ۸۰۰میلیارد
تومانی این صندوق طی دو ســال قبل توضیح داد :صورتهای مالی حسابرســی شده منتهی به
ســال  ۱۴۰۰صندوق افشا شده و از طریق سامانه کدال و تارنمای صندوق تثبیت قابل دسترسی
اســت .بر این اساس بیش از  ۸۰۰میلیارد تومان مجموع ســود خالص سالهای  ۱۳۹۹و ۱۴۰۰
بوده است.
صبائی ادامه داد :طبق قرارداد و مصوبه هیات امنا ،تنها خروجی از صندوق تثبیت ،هزینه مالی
 ۱۱درصدی بوده که این صندوق به صندوق توســعه ملی پرداخت کرده اســت .به عبارت دیگر
تاکنون یک ریال از صندوق تثبیت از بازار ســرمایه خارج نشــده اســت .اگر این صندوق سودی
دریافت کرده اســت منابع حاصله یا مجددا صرف خرید سهام    شــده یا برای خرید سهام در زمان
مناسب نگهداری شده است.
وی در مورد جزئیات واریز منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت نیز توضیح داد :طبق
مفاد قرارداد واریز باید ماهیانه و به مبلغ  ۶۵۰میلیارد تومان باشد ،اما این پرداخت توسط صندوق
توسعه ملی متناســب با وضعیت نقدینگی منعطفتر صورت می  گیرد .تاکنون مبلغ در یک تاریخ
مشخص از ماه پرداخت نشده است.
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه به این سوال که چقدر از منابعی که باید توسط
صندوق توسعه ملی واریز شود باقی مانده است ،پاسخ داد :تقریبا حدود  ۶۵۰۰میلیارد تومان دیگر
باید تا پایان سال پرداخت شود.

رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد :سودهای بانکی زیاد میشود؟
درحالیکه صحبتهایی مبنی بر افزایش چراغ خاموش ســود سپرده در برخی بانکها مطرح میشود ،رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که شورای پول و اعتبار
در این زمینه ،هنوز تصمیمی   نگرفته است.
به گزارش ایســنا ،در روزهای اخیر صحبتهایی مبنی بر افزایش ســود سپرده در برخی بانکها مطرح شــد ،بهگونهای که تعدادی از بانکهای دولتی اقدام
به افزایش این نرخ و پرداخت ســود  ۲۰درصدی به ســپردههای بانکی کردهاند .این در حالی اســت که براســاس آخرین مصوبه شــورای پول و اعتبار نرخ
ســود علیالحســاب سپردههای ســرمایهگذاری مدتدار بین  ۱۰تا  ۱۸درصد تعیین شــده و بانک مرکزی نیز در بخشــنامههای خود بر رعایت این نرخ تاکید
کرده است.
همچنین ،نرخهای باالتر از نرخهای مصوب شــورای پول و اعتبار جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی محســوب نمیشوند و سازمان امور مالیاتی مطابق گزارش
سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر در این زمینه است.
با این اوصاف ،رئیس کل بانک مرکزی در تازهترین اظهارات خود اعالم کرده که شورای پول و اعتبار هنوز به جمعبندی خاصی برای افزایش سود سپرده نرسیده
و به محض جمعبندی موضوع ،اطالعرســانی الزم در این باره انجام میشــود .صالحآبادی همچنین با اشاره به اصالح سود بانکی در کشورهای اروپایی ،آمریکا و
روسیه تحت تاثیر تورم جهانی ،گفته که ایران نیز باید در این خصوص تصمیمگیری کند.
عالوه بر این ،علیرضا قیطاســی  -دبیر شــورای هماهنگی بانکهای دولتی نیز به ایسنا اعالم کرد که با توجه به وضعیت حال حاضر تورم باید تجدید نظری در
سودهای بانکی صورت بگیرد.

مدیرعامل شرکت ساپکو اعالم کرد

صفر شدن خودروهای ناقص ایرانخودرو به زودی
مدیرعامل شرکت ساپکو ضمن اشاره به تولید
عبور مستقیم محصوالت این گروه صنعتی ،تاکید
کرد تعداد خودروهای ناقص تا پایان هفته جاری
به زیر  ١٠هزار دستگاه خواهد رسید؛ لذا با توجه
به تولید بطور متوسط  ١٢هزار خودرو به  صورت
هفتگی در ایرانخودرو حجــم باقیمانده معادل
چهار روز تولیــد ایرانخودرو خواهــد بود ،که
بهزودی صفر خواهد شد.
بــه گزارش ایســنا ،عــادل پیرمحمدی ،در
نشســت خبری در محل این شــرکت (ساپکو)
اظهار کرد :با توجه به اقداماتی که سال گذشته
و ماههای گذشــته انجام شــده ،منجر به عبور
مســتقیم و کاهش خودروهای ناقص از حدود
 ٨٣هزار دســتگاه بــه مرز  ١١هزار دســتگاه
رســیده و طبق برنامهریزیها تــا پایان هفته
جاری به زیر  ١٠هزار دســتگاه خواهد رســید.
وی افزود :با توجه به اینکه به  صورت هفتگی
متوسط  ١٢هزار دستگاه خودرو در گروه صنعتی
ایرانخودرو تولید میشــود ،این  ١٠هزار خودرو
ناقــص ،با تولید چهــار روز ایرانخودرو برابری
میکند و به زودی جمع خواهد شد.
پیرمحمدی ادامه داد :بنا داریم ،تا پایان هفته
خودروهای ناقص سایت تهران صفر شود؛ این
درحالی است که در سایتهای خراسان ،فارس،
خزر و کرمانشــاه ،خودرو ناقــص وجود ندارد و
همانطور که اشــاره شد ،تا پایان هفته در سایت
تهران نیز صفر میشود.
مدیرعامل شــرکت ســاپکو ضمن یادآوری
اینکــه ایرانخــودرو ســال گذشــته١٠۵ ،
میلیــون یــورو کاهــش ارزبــری را رقم زده
اســت ،گفت :بــرای هر دســتگاه خــودروی
تولیــدی در ایرانخــودرو  ١٧۵٠یــورو
ارزبری وجــود دارد .این میزان ،ســه بخش را
شامل میشود.
وی خاطرنشــان کــرد :بــر اســاس میزان
ارزبری کــه در صنایع ثبت میشــود ،در وهله
اول این ارزبری شــامل مــواد اولیه همچون
فوالدها ،پتروشــیمیها و ...بــا درصد  ٣٠الی
 ٣۵درصــد اســت کــه وارداتی بــوده و هنوز
بــه خودکفایی نرســیده و داخلیســازی آنها
نیــز در اختیار صنعــت خودرو نیســت .حدود
 ۳۰درصــد از ارزبــری مربــوط بــه قطعات
الکترونیکی شــامل انواع    ICها ،چیپســتها،
المپها و غیره اســت که خودروسازان صاحب

فناوری آن نیســتند .همچنین ۳۰درصد دیگر از
ارزبری یاد شــده معادل  ۶۰۰تا  ۶۵۰یورو شامل
قطعات   هایتک موتــوری ،گیربکس اتوماتیک
و ...اســت که در تالش برای خودکفا شــدن در
این زمینهها هســتیم .بنابرایــن فراموش نکنیم
که تنها یک سوم برعهده صنعت خودرو است و
وابستهایم و بایستی خودکفا شویم ،دو سوم دیگر
مربوط به سایر صنایع است.
قیمت خودروهای وارداتی قابل رقابت
با قیمت محصوالت خودروسازان داخلی
نیست
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با تولید
و طراحــی خودروی اقتصــادی ،گفت :خودروی
 ۲۰۶تیپ  ،۲اقتصادیترین محصول ایرانخودرو
است؛ چرا که اکثر اســتاندارهای ۸۵گانه تعریف
شده را پاس میکند و تعداد بسیار کمی   همچون
اســتاندارد تصادف عابرپیاده را پــاس نمیکند.
بسیار صحبت شد که واردات خودرو انجام شود،
خودروســازان تاکنون هیــچ مخالفتی با واردات
خودرو نداشتهاند؛ چرا که معتقد هستیم محصولی
که خودروســازان با این قیمتهای تمام شده با
قیمت دستوری عرضه میکنند ،با هیچ محصول
وارداتی قابل رقابت نیســت .از  ۲۰۶اقتصادیتر
بخواهیــم تولید کنیم ،بایســتی در روند طراحی
بررسیها صورت گیرد و بتوانیم با تکنولوژیهای
جدید ،قیمت تمام شده را کاهش دهیم.
پیرمحمدی خاطر نشان کرد :خودرو محصول
نهایی است و در همه دنیا همین محصول نهایی
مورد حمایــت قرار میگیرد و تمام صنایع کمک
میکنند تا محصول نهایــی تولید و به بازارهای

داخلــی و خارجی عرضه شــود .این محصوالت
است که برای اقتصاد کشور ،ارزش افزوده ایجاد
میکند.
مدیرعامل شــرکت ســاپکو در ادامه افزود:
اهمیت محصول در اینجاســت؛ در کشــور ما
زمانی که به دنبال تولید هســتیم ،هدف رشــد
اقتصادی را پیگیری میکنیم.
تا زمانی که خامفروش مورد حمایت
باشد ،رشد اقتصادی نخواهیم داشت
وی تصریح کرد :از اشــتغال نباید غافل شد.
هر چه تعداد افراد شــاغل هر کشــوری بیشتر
باشــد ،درآمد آن کشــور بیشــتر خواهد بود .از
اشــتغال مهمتر ،بهرهوری دارای اهمیت است.
تولید و اشتغال وجود دارد ،حاال بایست تصمیم
گرفت ،قرار است چه تولید شود.
یکی از بزرگترین مشکالت صنعت خودرو ما
این است که توسعه محصول نداشته و در ادوار
مختلف همواره دنبالهروی شرکتهای خارجی و
مونتاژکار بودهایم .هنر این نیست که تولید نیست،
هنر این اســت که محصول نهایی تولید شود؛
تا زمانی که در کشــور مــا از محصول نهایی
حمایت نشــود و خامفروشــی ادامهدار و مورد
حمایت باشد ،وضع اقتصادی همین خواهد بود.
مدیرعامل ساپکو ادامه داد :تمام مواد اولیه با
قیمت روز دنیا و گاها باالتر عرضه میشود ،اما
محصول نهایی که بایســتی مورد حمایت قرار
گیرد ،در بورس نیست.
وی افزود :در اقتصاد شکوفا ،مواداولیه بایستی
سهلالوصول تامین شده و به دست تولیدکننده
برســد ،محصول با قیمت خوب عرضه شود؛ در

این صورت تولید دوام خواهد داشت.
پیرمحمدی ضمــن تاکید بــر اینکه اعمال
تحریمها در واقع به نفع صنعت خودرو تمام شد،
اظهار کرد :با تحریمها متوجه شدیم که صاحب
دانش طراحی نیســتیم و بر این اساس به دنبال
طراحی خودرو رفتیم که منجر به طراحی و تولید
خودروهایی همچون دنا و رانا شد.
ارتقا کیفیت یک شبه اتفاق نمیافتد
وی در رابطه بــا موضوع کیفیت اظهار کرد:
از ابتدای امســال گارانتی خودروها به  ۶۰هزار
کیلومتر و سه سال رسیده است .بنابراین با توجه
به اینکه برای ما هزینه داشــته است ،اما قطعا
به جایی رســید که موضوع محقق شده است و
اقدامی   شجاعانه بود که ایرانخودرو انجام داد.
وی تصزیــح کرد :تاکنون حــدود  ۲۱۰هزار
دستگاه خودرو از ابتدای سال عرضه شد و زمان
میبرد تا ارتقا کیفیت برای مردم ملموس باشد.
ما میپذیریم که نقــص در کیفیت وجود دارد،
اما توجه داشته باشیم که ارتقا کیفیت یک شبه
اتفاق نمیافتد.
این مقام مسئول در پاسخ به ایسنا ،در رابطه
بــا این موضوع کــه چنانچه ارتقــا کیفیت در
محصوالت تولیدی  ۱۴۰۱ایجاد شده است؛ چرا
مطالبهگری برای انتشار ارزیابی کیفی خودروها
از وزارت صمت صورت نمیگیرد ،پاسخی ارائه
نداد و این موضوع همچنان مجهول باقی ماند.
شــایان ذکر است که پس از حادثه بهبهان و
تصادف زنجیرهای ،از دی ماه سال گذشته تاکنون
گــزارش ارزیابی کیفی خودروها که ماهبه ماه از
سوی شــرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
( )ISQIو همچنین معاونت صنایع نیرومحرکه
وزارت صمت ارائه میشــد ،منتشر نشده است.
بر این اســاس هفت ماه اســت کــه وضعیت
خودروهــای تولیدی طی این مدت ،مشــخص
نشــده تا برای مردم این ارتقا کیفیت (به شرط
تحقق) ملموس باشد.
موضوع چندباری از ســوی شرکت بازرسی
کیفیت نیز مورد پیگیری قرار گرفته ،اما پاسخی
به همراه نداشته است.
همچنین از افزایش گارانتی به  ۶۰هزار کیلومتر
و ســه سال در حالی بهعنوان اقدام شجاعانهای
یاد میشود که مراجعه خودروهای زیر  ۱۰هزار
و حتی  ۵۰۰۰کارکرد به شــبکههای نمایندگی
بسیار شده است.
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سال بیست و    هفتم

شماره 7546

سه کارشناس مطرح فوتبال آسیا بررسی میکنند؛

بازیکن سابق تیم ملی امید به فجر سپاسی شیراز پیوست

چالشهای ایران در بازیهای فرافوتبالی جامجهانی قطر
سه کارشناس فوتبال آسیا به بررسی اوضاع
تیــم ملی فوتبال ایــران در پیش از جام جهانی
فوتبال پرداختهاند .به اعتقاد این کارشناســان،
هرج و مرج و آشــفتگی فدراســیون و تیم ملی
فوتبال ایران شرایط را برای موفقیت فرافوتبالی
مقابل آمریکا و انگلیس کمی   پیچیده کرده است.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقل از ســایت
 ،theasiangameرفتــن بــه جــام جهانی
رویای هر کســی چه بازیکن و چه مربی است
و لحظهای که متوجه میشوید به این ماموریت
دســت یافتهاید یکــی از رضایــت بخشترین
لحظهها در دوران حرفهای شما ثبت میشود.
تصمیم برای برکناری یک مربی که تیمی   را
به جام جهانی رســانده ،هرگز نباید ساده گرفته
شود ،به خصوص با توجه به اینکه معمو ً
ال زمان
کمی   برای جایگزینی او باقی مانده و تاثیر زیادی
روی تیم میگــذارد .معموال چنین تصمیمهایی
زمانــی گرفته میشــود کــه مدت زیــادی تا
جامجهانی است.
در ایران ،دراگان اسکوچیچ که از سال ۲۰۱۳
به بعد در لیگ ایران دوران متوســطی داشــت،
به عنوان جایگزیــن مارک ویلموتس به خدمت
گرفته شــد .در آن زمان دو شکســت پیاپی از
بحرین و عراق باعث شــده بود تا شانس ایران
برای صعود به دور نهایــی انتخابی جام جهانی
کم باشــد .از زمــان انتخاب اســکوچیچ ،او در
 ۱۵بازی از مجموع  ۱۸بازی پیروز شد و ایران چند
بــازی مانده به پایان دور انتخابی به جام جهانی
رســاند .با وجود این رکورد ،بعید به نظر میرسد
که او در جام جهانی روی نیمکت ایران باشــد.
در واقع ماه گذشــته گزارش شــد که او اخراج
شــده و ظاهراً کارلوس کیروش سرمربی سابق
برای بازگشــت پیروزمندانه در صف انتظار قرار
گرفته است.
این یک خرابکاری است
اسکات مک انتایر (کارشــناس فوتبال آسیا
در رویترز)  -دو ســه هفته پیش گزارش شد که
دراگان اسکوچیچ اخراج شده است .سه روز بعد
به نوعی جلسهای تشکیل شد که ظاهراً او دوباره
به کارش بازگردانده شــد .به این دلیل که شما
طبق اساسنامه به هشــت نفر از اعضای هیات
رئیسه فدراسیون فوتبال نیاز دارید تا حد نصاب
الزم را داشته باشید و جلسه قانونی شود .بنابراین
بر اســاس برخی از اشــکاالت فنی ،آنها مجبور

شدند اسکوچیچ را دوباره به خدمت بگیرند.
او در رســانهها گفت که در حال برنامهریزی
برای اردوهای شــهریور اســت .در همان زمان
بازیکنان گفتند که ما نمیخواهیم او ســرمربی
باشــد و در ادامه بحث حضــور مربی   های زیاد
ایرانی و خارجی مطرح شــد که یا میگفتند من
کار دارم و یا میگفتند دوســت دارند ســرمربی
ایران شوند.
به عقیده من جلسه دیگری در پایان این ماه
برگزار میشود ،جایی که انتظار میرود به محض
حد نصاب رسیدن و قانونی بودن هیات مدیره او
از ســمت خود برکنار شــود .من حدس میزنم
که ماندن اســکوچیچ در تیم ملــی ایران فقط
یک توقف در اجرای حکم اســت و معتقدم این
سیســتم یک شکست مطلق و خرابکاری است.
بازگشت به آینده
مایــکل چرچ (کارشــناس فوتبال آســیا در
گاردین)  -آمادهســازی ایران برای جام جهانی
بدون اتفاقات حاشــیهای اصال امــکان ندارد.
منظورم این اســت که ما در گذشــته مشکالت
زیــادی در تیم ملی ایران قبــل از جام جهانی
دیدیم .همه چیز من را به یاد جام جهانی ۱۹۹۸
میانــدازد ،جایی که ویــرا در نوامبر  ۱۹۹۷در
ملبورن مقابل استرالیا کار بزرگی انجام داد و در
ادامه از کار کنار گذاشــته شد و تومیسالو ایویچ
جایگزین او شد و دو ماه تا شروع جام جهانی در
فرانسه ،جالل طالبی جایگزین او شد.
در آن دوره نیز ایــران با آمریکا هم گروه بود
و در ایــن دوره نیــز این اتفاق رخ داده اســت.
همانطــور که همه میدانیــم فوتبال در ایران

بازیکنانی که راه دروازه ایران را میشناختند

در طول تاریخ فوتبال ایران ،چهار بازیکن توانســتند سه بار دروازه ایران را باز کنند و از این حیث
رکورددار هستند.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی ایران در تاریخ طوالنی خود ســه بار طعم شکستهای تلخ با چاشنی
هتتریک بازیکنان رقیب را چشیده که این اتفاق دو بار در طول جام جهانی رقم خورده است!
در جریــان جام جهانی  ۱۹۷۸آرژانتین ،راب رســزنبریک ،مهاجم تیم ملی هلند که دو ســال قبل
فــوت کرد ،توانســت دروازه ناصر حجازی را ســه بار متوالــی باز کند و در نتیجــه هلند به پیروزی
سه بر صفر مقابل ایران دست یابد.
نفر دوم ،تئوفیلو کوبیاس ،مهاجم تیم ملی پرو اســت که در جریان پیروزی  ۴بر یک این کشــور
مقابل ایران در جام جهانی  ،۱۹۷۸ســه بار موفق به گشــودن دروازه حجازی شد تا دروازهبان پرآوازه
ایران در این رقابتها ناکام باشد.
بــه جز این دو ،یک بازیکن دیگر هم مقابل ایران هتتریک کرده اســت .ریها ایکن ،مهاجم فقید
تیم ملی ترکیه که در ســال  ۲۰۱۳درگذشــت ،در جریان سنگینترین شکســت تاریخ فوتبال ایران
در ســال  ۱۳۲۹شمســی ،او ســه گل ترکیه را به ثمر رســاند و در نهایت تیم ملی ایران با شکست
 ۶بر یک از زمین خارج شد.
به جز این ســه بازیکن که موفق به هتتریک شدهاند ،ادین ژکو ،مهاجم بوسنیایی اینترمیالن هم
در دو بازی مقابل ایران ســه بار گلزنی کرده که یک گل در جام جهانی برزیل به ثمر رســیده است.
در فهرست موفق ترین بازیکنان مقابل ایران ،نام بازیکنانی مانند جنک توسون از ترکیه ،یویا اوساکا
از ژاپن ،توماش اراوچ از اســلواکی ،عمر براوو از مکزیک ،وییاچسالو گلب از بالروس ،اوسامو مائدا از
ژاپن ،میرســاد بالیچ از یوگوسالوی ،کریستین مایرلب از اتریش ،اندر کونکا از ترکیه و لومبیر ریتایر از
جمهوری چک نیز دیده می   شود که توانستند در یک بازی مقابل ایران ،دو بار گلزنی کنند.
بیشترین بازی مقابل ایران
ســون هیونگ مین ،ســتاره کرهای تاتنهام بیش از هر بازیکن دیگری مقابل ایران به میدان رفته
است .ســون که در دو بازی اخیر باالخره طلسم ناکامی   مقابل ایران را شکسته ،هشت بار بازی کرده
است و احتماال این عدد تا پایان دوران حرفهای این بازیکن دو رقمی   شود.
بعد از او ،پارک جی ســونگ ،بازیکن سابق منچستر یونایتد و کرهجنوبی است که هفت بار مقابل
ایران به میدان رفته و دو بار هم موفق به گلزنی شده و یک پاس گل هم داده است.
نفر سوم هم از کرهجنوبی است .دون گوک لی ،مهاجم سابق تیم ملی کره با پنج بازی و زدن یک
گل و دادن یک پاس گل جزو نفرات برتر در تقابل با ایران است.
بعــد از بازیکنان آســیایی ،آتیال آبونی از مجارســتان و خــراردو تورادو ،از مکزیــک تنها بازیکن
غیر آسیایی هستند که در سه بازی مختلف مقابل ایران حضور داشتهاند.
تورادو   ،هافبک دفاعی سابق تیم ملی مکزیک در این سه بازی یک بار هم گلزنی کرده است.

بنزما :به نمایش گذاشتن بهترین بازی ،تنها چالش من است

مهاجم رئال مادرید تاکید کرد که جدایی کریستیانو رونالدو از این تیم باعث شد تا در سبک بازی
او تغییر به وجود آید و نمایشی متفاوت با پیراهن رئال داشته باشد.
به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا ،کریم بنزما فصل بسیار متفاوتی را با رئال مادرید تجربه کرد.
این مهاجم فرانسوی در نقش یک فوق ستاره ظاهر شد .او به تنهایی در بسیاری از بازیها چه در
اللیگا و چه در لیگ قهرمانان اروپا یک تنه باعث پیروزی رئال مادرید شــد تا این تیم در هر دو جام
با اقتدار جام قهرمانی را باالی ســر برد .رئال در آســتانه کسب یک جام دیگر با بنزما است .شاگردان
آنچلوتی باید در سوپر جام اروپا به مصاف آینتراخت فرانکفورت بروند.
بنزما قبل از این بازی گفت :مســیر ســختی را برای حضور در این بازی پشت سرگذاشتهایم .برای
همــه بازیکنان ما یک رویــا بود که چنین بازی را تجربه کنیم .اکنون آمادهایم و نهایت تالش خود را
برای باال بردن جام به کار خواهیم گرفت.
او درباره این ســوال که آیا بهترین بازیکن حال حاضر فوتبال جهان او اســت؟ اینگونه پاسخ داد:
نباید من به این ســوال پاســخ دهم .تنها چالش من این است که بهترین بازیها را به نمایش بگذارم
و بازی به بازی بهتر شــوم .من همیشــه نهایت تالشم را به کار میگیرم که به رئال کمک کنم .رئال
تیم بســیار خوبــی دارد و همه بازیکنان با جدیت برای موفقیت تیم تــاش میکنند و از انگیزه الزم
برخوردار هستند.

درگیر سیاســت شــده ،جایی که ایران فرصت
رویارویی با بزرگترین دشــمنان خود در صحنه
بینالمللــی در جام جهانــی فوتبال را پیش رو
دارد .تعجــب نمیکنم اگر افــرادی در داخل
وزارت ورزش یا دولت وجود داشــته باشند که
ترجیــح بدهند مربــی ایرانی یا مربی آشــنا با
فوتبال ایران در آن تیم حضور داشــته باشــند.
چه کارلوس کیروش  ،چه علی دایی یا مربیان
دیگر ایرانی.
دو دستگی نیز در تیم وجود دارد .صحبتهای
زیــادی مبنی بر اینکه مهــدی طارمی   مخالف
اسکوچیچ است مطرح شــده که البته برخالف
نظر سردار آزمون است که حامی   مربی کروات
بوده است .بنابراین شــما دو بازیکن کلیدی را
در جلو دارید که به نظر میرســد در طرفهای
مخالف هســتند .ما باید امیدوار باشیم که آنها
بتوانند به این مسائل در جام جهانی فکر نکنند.
اگر اکثریت قریب به اتفاق تیم اسکوچیچ را
نمیخواهند ،چه فایدهای دارد که او ادامه دهد؟
قطعا در گذشته مشکالتی بین او و طارمی   وجود
داشته اســت ،او طارمی   را از ترکیب خارج کرد.
االن او به هر دلیلی سرمربی ایران است .حاال به
دلیل مسائل مالی یا انگیزه حضور در جام جهانی.
او در راه صعــود بــه قطر چیزی حــدود  ۱۵از
 ۱۸بــازی را برد .او فکر میکند که حق حضور
در جام جهانی را به دست آورده است.
من فکر میکنــم غمانگیزتریــن چیز این
اســت که این شــرایط را ببینیم .اگر این تیم
بااستعدادترین تیم ایران در تاریخ نبوده ،مطمئن ًا
با آن تیم بســیار خوب از ســال  ۱۹۹۶تا ۹۹

قابل مقایسه است.
همه مقصرند
پل ویلیامز (کارشــناس و ســردبیر ســایت
فوتبال آسیا)  -فکر میکنم همه چیز از آنجایی
شــروع شد که اســکوچیچ مهدی طارمی   را از
ترکیب خارج کرد .ما در آن زمان اشاره کردیم
که پتانسیل ایجاد شکاف بین بازیکنان و مربی
ایجاد شده است.
مهدی طارمی   و علیرضا جهانبخش دو نفری
هستند که ظاهرا ً مسئول برکناری اسکوچیچ از
سمت خود هستند و وقتی تیمی   دارید که به وضوح
به این شکل دچار دودستگی شده است ،این اتفاق
خوبی نیســت و پیامد بدی دارد .چند ماه مانده
به جام جهانی این بازیکنان باید متحد باشند.
شــاید هم  گروهی با ایــاالت متحده در این
امر نقش داشته است ،زیرا قدرتهای باالتر در
دولت میخواهند مطمئن شــوند که با مربیای
کــه فکر میکنند کاربلد اســت به جام جهانی
برونــد .آنها نمیخواهند در برابر یک دشــمن
بین المللی شکست بخورند .نه فقط یک دشمن
در فوتبال ،بلکه شــما یک حریف سیاســی و
ژئوپلیتیکــی نیز هســتید و آنها اســکوچیچ را
به عنوان آن مربــی نمیبینند که بتواند تیم را
به موفقیت برساند.
آنها به وضوح میبینند که کارلوس کیروش
یا شــخص دیگری که احتماال ایرانی اســت
هدایت تیــم ملی را بر عهده داشــته باشــد.
علی دایی و جواد نکونام دو مربی هســتند که
پیش از این به آنها اشاره شده بود.
اما در مورد اینکه مقصر کجاست میتوان به
سرمربی ،بازیکنان ،فدراسیون و وزارت ورزش
اشاره کرد.
نکته غم انگیز این اســت که شــما یکی از
بــا اســتعدادترین تیمهای خــود را دارید .آنها
میتواننــد کاری در این جامجهانی انجام دهند
که در گذشــته نتوانســتند .آنهــا مطمئن ًا این
اســتعداد را دارند که بتوانند از این گروه صعود
کنند .همانطور که همیشــه در مــورد ایران
صدق میکند ،بهجای اینکه یک بازی خوب و
آسان در جام جهانی داشته باشند آنها همیشه با
هرج و مرج کامل وارد جام شدهاند.
ما اکنــون در آگوســت هســتیم ،بنابراین
سه ماه و نیم تا شروع جام جهانی فاصله داریم
و نمیدانیم چه کسی قرار است مربی آنها شود.

«آرام عباسی» با عقد قراردادی به تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز پیوست.
به گزارش خبرنگار مهر ،در ادامه خریدهای تیم فوتبال فجر شــهید سپاســی شــیراز بعد از ظهر
سه شنبه آرام عباسی با عقد قراردادی به تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز پیوست.
وی سابقه بازی در تیمهای هوادار ،صبا قم ،پدیده مشهد و نفت آبادان را در کارنامه کاری خود دارد.
عباسی بازیکن سابق تیم ملی امید ،سابقه قهرمانی با تیمهای امید و جوانان فجر شهید سپاسی را دارد.

مربی مرودشتی در کادر فنی تیم ملی تکواندو نوجوانان

طی حکمی از ســوی رئیس فدراسیون تکواندو کاظم پور تکواندو کار مرودشتی به  عنوان مربی تیم
نوجوانان پسر تکواندو اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان  2022منصوب گردید.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان فارس ،طی حکمی صادره
از ســوی هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو مســعود کاظمپور از مربیان باتجربه تکواندو استان
فارس به عنوان مربی تیم ملی نوجوانان پسر منصوب گردید.
بر اســاس اعالم فدراســیون تکواندو مقرر است تیم نوجوانان پسر در مســابقات قهرمانی جهان
بلغارستان شرکت نمایند که به همین منظور مسعود کاظم پور مربی تکواندو مرودشتی از استان فارس
بــه عنوان مربی این تیم انتخاب گردیده و در این دوره از مســابقات تیم نوجوانان پســر را همراهی
خواهد نمود.

شیراز میزبان دوره مربیگری سطح یک بینالمللی والیبال

دوره مربیگری ســطح یــک بینالمللی والیبــال با حضور  55مربی از سراســر کشــور از دیروز
 19مرداد در شهر شیراز آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس ،مراسم افتتاحیه این دوره
با حضور روح ا ...نجمی رییس گروه توســعه ورزش قهرمانــی اداره کل ورزش و جوانان فارس صبح
دیروز  19مرداد ماه برگزار شد.
چنگیز آکارچشــمه از کشــور ترکیه عضو هیات علمی دانشــگاه گز و ســرمربی سابق تیم هالک
بانــک مدرس دوره مربیگری ســطح یک بینالمللی ویژه زنان و مردان اســت کــه از تاریخ  19تا
 24مردادماه در شهر شیراز برگزار میشود.
 55مربی در این دوره شرکت خواهند کرد که از این تعداد  6نفر از استان فارس در این دوره حضور
دارند ،کالسهای عملی از روز چهارشــنبه  19مرداد آغاز خواهد شــد و به مدت  6روز ادامه دارد .این
دوره زیر نظر کمیته آموزش و پژوهش فدراســیون والیبال جمهوری اســامی ایران برگزار میشود و
جواد مهرگان رئیس کمیته به عنوان کمک مدرس و مدیر دوره در آن شرکت میکند.

چه بالیی سر شطرنج ایران آمده است

عملکرد ضعیف شطرنج ایران در المپیاد جهانی آنهم در غیاب دو قدرت بزرگ یعنی چین و روسیه
نشان داد که فدراسیون شطرنج راه اشتباهی را در پیش گرفته است.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی شطرنج ایران که در مسابقات المپیاد جهانی شرکت کرده است ،در این
مســابقات عملکرد خوبی را از خود به نمایش نگذاشــت تا با عملکردی ضعیف در رده  ۲۶مســابقات
بایســتد .حضور ایران در این رده درحالی است که قدرتهای شطرنج جهان از جمله روسیه و چین در
این مسابقات حضور نداشتند.
به گزارش ایســنا ،عملکرد ضعیف شطرنج بازان ایران درحالی است که فدراسیون شطرنج در یک
سال گذشــته اعزامی   نداشته اســت .تامینی که با وعده تزریق پول بر صندلی ریاست این فدراسیون
نشســته با عملکردی ضعیف مورد انتقاد جامعه شطرنج قرار گرفته اســت .سید کاظم مرتضوی داور
بینالمللی و دبیر اســبق فدراسیون شــطرنج ایران پیش از این مسابقات به ایسنا در خصوص عملکرد
ضعیف فدراسیون شطرنج هشدار داده بود.
نتایج ضعیف تیم ملی شــطرنج ایران نشان می   دهد که فدراسیون برای پیشرفت شطرنج   بازان راه
درستی را در پیش نگرفته است .ملی پوشان جوان شطرنج ایران در دو دور آخر این مسابقات نتوانستند
عملکرد خوبی داشته باشند و در نهایت در رده  ۲۶این مسابقات ایستادند .حال باید فدراسیون نشینها
پاسخگوی این سوال باشند که چه بالیی سر تیم ملی شطرنج آمده است؟

تخلف در تخلف

دهن کجی به وزارت ورزش با ثبتنام غیرقانونی
در شــرایطی که حضور نصیرزاده به عنوان
رییس فدراســیون بدنســازی و پــرورش اندام
(رییس هیات رییســه این فدراسیون) در هیات
رییسه فدراسیون کشــتی غیرقانونی است ،وی
به عنــوان نماینده هیات رییســه فدراســیون
کشــتی در انتخابات کمیته ملی المپیک جهت
عضویت در هیات اجرایی به صورت غیرقانونی،
ثبت نام کرد.
به گزارش ایسنا ،بر اساس ماده  ۱۸اساسنامه
جدید فدراســیونهای ورزشــی ،هیات رییسه
باالتریــن رکن اجرایی فدراســیون و از ترکیب
اعضای مشخص تشکیل شده است.
بر اســاس بند  ۱این ماده ،رییس فدراسیون
همزمان به عنوان ریاست هیأت رییسه به شمار
میرود؛ بنابراین مطابق بند  ۱ماده  ۱۸اساسنامه
فدراسیونهای ورزشــی ،عبدالمهدی نصیرزاده
به عنوان رییس فدراســیون بدنسازی و پرورش
اندام به عنوان رییس هیات رییسه این فدراسیون
محسوب میشود.
در تبصــره  ۱این ماده آمده اســت :اعضای
هیأت رییســه به صورت همزمان نمیتوانند در
سایر فدراسیونها «مســئولیتی» داشته باشند.
بنابراین از زمان ابالغ اساســنامه فدراسیونهای
ورزشــی آماتوری جمهوری اسالمی   ایران که به
اواخر مردادماه ســال گذشته بازمیگردد ،حضور
همزمان عضو هیات رییســه یک فدراســیون

در ســایر فدراســیونها ،غیرقانونی و بر خالف
اساســنامه است بنابراین طبق تبصره  ۱ماده ۱۸
اساسنامه فدراسیونهای ورزشی ،حضور نصیرزاده
به عنوان رییس هیات رییسه فدراسیون بدنسازی
و پرورش اندام در هیات رییسه فدراسیون کشتی
غیرقانونی است.
پیش از این طبق اساسنامه جدید فدراسیونهای
ورزشــی ،فعالیت همزمان عبدالمهدی نصیرزاده
به عنوان رییس فدراســیون بدنسازی و رییس
سازمان لیگ فدراسیون کشــتی غیرقانونی بود
که در نهایت منجر به برکناری وی از ریاســت

سازمان لیگ فدراسیون کشتی شد ،اما پس از آن
مجددا از ســوی علیرضا دبیر ،رییس فدراسیون
کشــتی به عنــوان عضــو هیات رییســه این
فدراسیون منصوب شــده و فعالیت وی در حال
حاضر نیز در این سمت ممنوع و غیرقانونی است!
نکتــه قابل تامــل اینکه حضــور غیرقانونی
نصیرزاده در هیات رییسه فدراسیون کشتی محرز
و رسانهای شده است اما کماکان به فعالیت خود
در این ســمت ادامه میدهد و اقدامی   از ســوی
علیرضا دبیر به عنوان رییس فدراســیون کشتی
و نیز وزارت ورزش و جوانــان به عنوان متولی

ورزش کشــور جهت برکناری نصیرزاده صورت
نگرفته است.
غیرقابل باورتر اینکه نصیرزاده که حضورش
در هیات رییســه فدراسیون کشــتی غیرقانونی
است با اســتفاده از همین عنوان غیرقانونی در
انتخابات کمیته ملی المپیک جهت تصدی پست
هیات اجرایی ثبت نام کرده است که به طور حتم
این اقدام نیز غیرقانونی تلقی میشود.
مشــخص نیست که به چه علت در خصوص
حضــور غیرقانونی نصیرزاده در هیات رییســه
فدراسیون کشتی شاهد سکوت و موضع انفعالی
وزارت ورزش و جوانــان به عنوان متولی ورزش
کشــور هســتیم و هیچگونه اقدامی   از ســوی
ایــن وزارتخانه عریض و طویــل در خصوص
برخــورد و جلوگیری از اقدامــات غیرقانونی در
فدراسیونهای ورزشــی که عدم پایبندی آنها
به قانون نیز محرز شده است ،صورت نمیگیرد؛
در عین حال رویکــرد علیرضا دبیر در خصوص
عــدم رعایت قانــون و پایبندی به اساســنامه
فدراســیونهای ورزشــی نیز غیرقابل گذشت
اســت و به طور کلی نه تنهــا حضور غیرقانونی
نصیرزاده در هیات رییســه فدراســیون کشتی
بلکه ثبت نام غیرقانونی وی در انتخابات کمیته
ملــی المپیک چیزی جز دهــن کجی به قانون،
اساسنامه فدراسیونهای ورزشی و وزارت ورزش
و جوانان نیست!

روزنامه اماراتی الخلیج نوشت :دفاع ،سیستم اصلی بازی فرهاد مجیدی
روزنامــه اماراتی بــازی دفاعی را تفکر اصلــی فرهاد مجیدی
معرفی و اعالم کرد که تیم جدید او هم با این تفکر به خوبی آشــنا
شده است.
به گزارش ایســنا و به نقل از الخلیج ،فرهاد مجیدی بعد از آنکه
استقالل را به قهرمانی در لیگ برتر ایران رساند از این تیم جدا شد
تا هدایت اتحاد کلبا را برعهده بگیرد.
اتحاد کلباء با هدایت فرهاد مجیدی اردوی تابستانی را در اتریش
برگزار کرد .این اردو ســه هفته به طول انجامید و جلسات تمرینی
زیادی را به دنبال داشت.
شــاگردان فرهاد مجیدی در این اردو ســه دیدار دوستانه برگزار
کردند که هر سه بازی با پیروزی به پایان رسید به طوری که اتحاد
کلباء در بازی نخســت با نتیجه  ۵بر صفــر ،در بازی دوم با نتیجه
 ۳بــر صفر و در بازی ســوم با نتیجه  ۴بر صفر به پیروزی دســت

پیدا کرد.
نتایج به خوبی نشــان میدهد که بازیکنان اتحاد کلباء به خوبی
با تفکر فرهاد مجیدی که بازی دفاعی و بســته است آشنا شدهاند،
این درحالی اســت که این مربی در دوران فوتبال خود یک مهاجم
بوده است.
فرهاد مجیدی با این بازی دفاعی توانست استقالل را به قهرمانی
در لیگ برتر ایران برســاند به طوری که تیــم او در  ۳۰بازی تنها
 ۱۰گل دریافت کرد.
این روزنامه اماراتی در ادامه به رکورد خاص اســتقالل با فرهاد
مجیدی اشاره کرد و نوشت :استقالل با همین تفکر فرهاد مجیدی
در  ۳۰بازی که در لیگ ایران به میدان رفت  ۲۱بار کلین شیت کرد
که این یک رکورد جهانی است.
محمد مطر نائب رئیس باشــگاه اتحــاد کلباء از وضعیت تیم بعد

از آمــدن فرهاد مجیــدی کامال ابراز رضایت کــرد و گفت :فضای
بســیار خوبی را در تیم به وجود آمده اســت و اردوی اتریش بسیار
رضایتبخــش بود .بازیکنان تمرینات خوبی را پشــت سرگذاشــتند
و انضبــاط الزم در تیم وجود داشــت .بازیکنان همــه برنامهها را
به خوبــی اجرا کردند و روحیــه همکاری باالیی بیــن کادر فنی،
مدیریت و بازیکنان وجود دارد و همین باعث شــد تا همه برنامهها
به خوبی پیش برود.

روزنامه سیاسی  -اقتصاد     ی  -اجتماعی  -فرهنگی و ورزشی صبح ایران
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«وقتــی خود آدم نمیمانــد ،حاال خانه هــم نمانَد ،اما
ن جمالت،
خوب این خانه حیف اســت و یادگاری است ».ای 
گوشهای از احساســات و باور هوشنگ ابتهاج است ،موقعی
کــه چنگالهای بولدوزر آماده بود تا بــه جان خانه
مادری
ِ
«سایه» فرو برود.
بــه گزارش ایســنا ،امیرهوشــنگ ابتهــاج متخلص به
«ه .ا .ســایه» متولد ششم اسفند  ۱۳۰۶در شهر رشت است.
او اولین فرزند فاطمه رفعت و میرزا آقاخان ابتهاج و تنها پسر
خانواده بود .میگفت تا نوزده سالگی در رشت زندگی کرده؛
در خانهای ابتدای محله استادسرای رشت؛ جایی که قرار بود
موزه و «بنیاد شعر و غزل سایه» شود ،اما یک روز جمعه در
فروردین سال  ۱۳۹۸برای همیشه ویران شد.
دختر امیرهوشنگ ابتهاج خوشــحال بود که میخواهند
خانه را به نام «ســایه» برای شعر ،فرهنگ و هنر نگه دارند،
میگفت« :دو خانه از «ســایه» ،یکی خانه مادری در رشت
کــه «ســایه» در آن بهدنیا آمده و اولین شــعرهایش را در
آن ســروده و دیگری «خانه ارغــوان» در تهران به یادگار
مانده اســت ».اما حاال یکی از آن دو خانــه به طور کامل
تخریب شــده و دیگــری هم در تملک و تصرف شــرکت
سیمان تهران است.
خانه رشــت وقتی خراب شد که انتظار برای ثبت آن در
فهرســت آثار ملی میرفت .اواخر بهار ســال  ۱۳۹۶بود که
همشــهریهای هوشــنگ ابتهاج از احتمال تخریب خانه
کودکی او خبر دادند .آن هم زمانی که شــورای شهر رشت
برای خرید این خانه مصوبه داده و شــهرداری رشــت ملزم
شــده بود آن خانه را بخرد مشروط بر اینکه به لحاظ ثبتی
خانه متعلق به اســتاد ابتهاج باشــد .قرار بود خانه کودکی
ابتهاج «بنیاد شعر و غزل سایه» شود.
میراث فرهنگی گیالن وعده داده بود خانه را در فهرست
آثار ملی ثبت میکنــد .حتی مدیر آن گفته بود« :ثبت خانه
ابتهــاج مراحل آخــر را میگذراند .ما با مالــک فعلی خانه
صحبــت کردیم تا به ما فرصتی بدهــد این خانه خریداری
شــود .اســتاندار گیالن هم وارد این موضوع شــده است
و میخواهد به هر نحوی که شــده خانــه را حفظ ،ثبت و
نگهداری کنیم».
اما در آبانماه سال  ۱۳۹۶فرهاد نظری ـ مدیرکل وقت
دفتر ثبت آثار تاریخــی ـ اعالم کرد :پرونده خانه «ابتهاج»
ناقص اســت .او گفته بود« :در نامــهای به اداره کل میراث
فرهنگی استان گیالن درخواست کردهایم تا اسناد و مدارک
متعلق به این خانه تکمیل شود ،دستکم به یک دستنوشته
از آقای ابتهاج نیاز داریم تا تعلق این خانه به خانواده ابتهاج
ثابت شود».
در کــش و قوس ثبت و نجات خانه کودکی هوشــنگ
ابتهاج بود که شــهرداری رشــت مجوز تخریب خانه را به
مالک داد .میراث فرهنگی هم واکنشــی نشــان نداد ،تعلل
کرد و گامی برای ثبت خانه برنداشت و همچنان وجود سند،
عکس و دستنوشتهای از هوشنگ ابتهاج را که تایید کند او
در این خانه زندگی میکرده است ،بهانه کرد.
همــان اصرار ،ســرانجام هوشــنگ ابتهــاج را پس از
یک ســال به واکنش واداشــت .او  ۱۸دی ماه سال ۱۳۹۷
گفت« :من از ابتدا نخواستم که وارد این موضوع شوم ،زیرا
برایم اهمیتی ندارد که میخواهند چه بالیی ســر این خانه
بیاورنــد .برایم آدمهایی که در ایــن خانه زندگی میکردند
اهمیت داشتند که دیگر نیستند؛ حاال سر این خانه هر بالیی
که میخواهند ،بیاورند.
این خانه ،خانه مادری مــن بود .مادر مادربزرگم صاحب
این خانه بود که بعد این خانه به دخترش رسید و از دخترش
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این مرد  ۳قرن را دیده است

احمد     رضا سهرابی
Ahmad Reza Sohrabi

خبرگزاری انجمــن روزنامهنگاران
آسیا در یادداشتی درباره احمد سمیعی
گیالنــی ،از او بهعنوان مردی توصیف
کرد که  ۳قرن متوالی را به چشم خود
دیده است.
بــه گــزارش ایســنا ،در مطلــب
خبرگــزاری آســیا ان ( )Asia Nکه
به قلم یک روزنامهنگار ایرانی نوشــته
شده درباره احمد ســمیعی گیالنی -
مترجم و ویراســتار ارشد  -آمده است:
«در ایران چهــرهای فرهنگی زندگی
میکنــد که در  ۳قــرن پیاپی زندگی
کرده اســت« .احمد سمیعی گیالنی»
سرشناسترین ویراستار در ایران است
که طول عمرش در  ۳قرن ســیزدهم،
چهاردهم و پانزدهم خورشیدی (سال
ایرانی) قرار داشته است.
او  ۳۱ژانویه  ۱۹۲۱درحالیکه حدود
 ۷هفته به پایان سال  ۱۲۹۹خورشیدی
باقی مانده بود ،در شــهری در شمال
ایران به دنیا آمده است .بر این اساس،
او چند هفته از قرن سیزدهم خورشیدی
را در دوران نوزادی خود گذرانده است.
ســمیعی کل قرن چهاردهم را هم در
کودکی ،نوجوانی ،جوانی ،میانســالی
و کهنســالی خویش تجربه کرده و از
حــدود پنج ماه پیش نیز در قرن جدید
ایرانی ( )۱۴۰۱زندگی میکند».
در ادامــه این مطلب آمده اســت:

تیتر آخر /یادداشت

صفد   ر د   وام

غروب سایه
آه از اين رفتگان بى برگشت

«سمیعی گیالنی دلیل طول عمر خود
را در این میبیند که هیچگاه از کســی
کینه بــه دل نگرفته و درنتیجه بابتش
آسیب ندیده اســت .او که کتابهای
زیادی هم به زبان پارسی ترجمه کرده
و در ویراستاری ،استاد صاحب سبکی
اســت ،درباره خــودش میگوید که
خالقیت چندانی نداشــته و تنها سعی
کرده که دریافتکننده و انتقالدهنده
خوبی باشــد .او همچنین معتقد است
که ویراســتار خوبی هم نیست ،چون
در کار دیگــران خیلی دخل و تصرف
میکند؛ اما چارهای ندارد ،چون خودش
را نمیتوانــد کنترل کنــد که بهدنبال
بهترینها نباشد».
وبسایت «آســیا ان» که مقر آن
در کره جنوبــی قــرار دارد ،در پایان
مطلــب خود دربــاره احمد ســمیعی

رد خاطرات «هوشنگ ابتهاج» را کجا بگیریم
که مادربزرگ من حســاب میشــد به مادر من رسید .این
خانه بعــد از فوت مــادرم ( )۱۳۲۶به من و ســه خواهرم
رســید که ما به پدرم وکالت دادیم تا این خانه را بفروشــد.
او در ســال  ۱۳۲۷ایــن خانه را فروخت .یــک نفر ،دو نفر
دیگر هم این خانه را خریدند .شنیدم یکی از صاحبخانهها
ساکن آمریکاســت .با او هم گفتوگو کردند .به من گفتند
در شــهرداری رشت تصویب شــده این خانه را بخرند تا به
یک مرکز فرهنگی تبدیل شود .اخیرا هم شنیدم که حکمی
صادر شده که این خانه را خراب بکنند و ساختمان چندطبقه
بسازند؛ اما جزئیاتش را نمیدانم.
تا ســال  ۲۶که مادرم فوت شــد ،هر دو هفته یکبار به
آنجــا میرفتم و به تهران برمیگشــتم .یک ســال بعد از
فوت مادرم هم در ســال  ۱۳۲۷پــدرم آنجا را فروخت و با
خواهرهایم به تهران آمدند ،بعد هم پدرم برگشــت رشت و
همانجا مرد .من تمام گوشــه و کنــار این خانه را میتوانم

یک روز تعطیل ،جمعه  ۲۳فروردین ماه  ۱۳۹۸بولدوزرها را
به جان خانه مادری ابتهاج انداخت و یادگار کودکی «سایه»
را برای همیشــه نابود کــرد .بهانه آوردند :عقاید سیاســی
هوشــنگ ابتهاج دلیل ثبت نشدن خانه و حتی صدور مجوز
آن برای تخریب بوده است.
توجیــه و توضیح مدیــر وقت میــراث فرهنگی گیالن
درباره علت تخریب خانه مادری هوشــنگ ابتهاج این بود:
«اوال که این خانه در ســال  ۴۰به کسی فروخته شده بود.
میــراث فرهنگی زمانی میتواند یــک خانه را ثبت کند که
مالک شــخصی آن رضایت داشته باشــد .این مشکلی بود
که برای ثبت این خانه داشــتیم .مــا در صحبتهایی که
با اعضای شورای شــهر هم داشتیم ،آنها هم راضی بودند
که این کار انجام شــود و گفتند که اعتباری را گذاشتهاند تا
این خانه را بخرند و قرار شــد که اگــر آنها خانه را بخرند
مــا آن را ثبت کنیــم ،اما قبل از اینکه ما بــه این جریان

نقاشی کنم .یادم میآید در ضلع غربی خانه دیواری بود که
درخت انگوری داشت که تا باالی دیوار رفته بود .نگهداری
این خانه برای من مسأله نیست .اگر این خانه امسال خراب
نشــود ۵۰ ،سال دیگر خراب میشــود .ممکن است به طور
طبیعی خراب شــود؛ زلزله بیاید .هزار بال سر تاریخ میآید و
تمام میشود .ساختمانها نمیمانند و گاه خود به خود از بین
میروند .من اصــراری برای حفظ این خانه ندارم و اهمیتی
هــم ندارد ،وقتی خــود آدم نمیماند حــاال خانه هم نماند،
اما خوب این خانه حیف اســت و یادگاری اســت .اگر مرکز
فرهنگی شود بهتر از این است که به یک اداره تبدیل شود.
برای من خیلی خندهدار اســت وقتی ســند ثبتی اسناد
شــهری با جزئیات وجود دارد و اینکه خانه مطابق صورت
مجلس فالن به تاریخ فالن به فالنی و از فالنی ارث رسیده
است ،از من دستخط بخواهند .حضرات در شهرداری رشت
و در هر جای دیگر هم این ســند را دارند ،اینکه نوشــته
دوخطی از من بخواهند ،شــوخی اســت .من بنویسم کاخ
سلطنتی در فالن کشور دنیا برای من است!؟ اینها که کافی
نیست .وقتی سند وجود دارد به نوشته احتیاج نیست .این به
شوخی میماند .کپی سند دست من است؛ دخترم برای من
فرســتاده که دختــرم هم از  ۱۰نفر دیگر گرفته اســت .در
رشت این سند را دیدهاند و دارند .اینها بهانهجویی است».
هیــچ بندی از ایــن توضیحات اما افاقه نکرد و ســازمان
میراث فرهنگی برای ثبت خانه مجاب نشــد ،مالک هم در

وارد شــویم ،مجوز ساخت داده شــده بود و مالک خانه را
به پیمانکار داده بود و قراردادش را هم بســته بود؛ یعنی از
طرف شــهرداری مجوز ساخت داده شده بود .بعدا گفتند که
ما اعتبار میگذاریم و آن را میخریم .مالک هم به ما مراجعه
کرده و گفته بود که به ثبت خانه راضی نیســت .اینها که
خانه را تخریب کردند ترس داشتند که جمعه برای تخریبش
رفتند ،چــون باالخره جمعه همه ادارهها تعطیل هســتند.
حتــی ما تا آخرین مرحله کارهای ثبت خانه در تهران پیش
رفته بودیم.
این را هم بگویم که بهخاطر گرایشهای سیاســی آقای
ابتهاج دست ما بسته بود .نباید همه تقصیرها را هم به گردن
شهرداری انداخت .آنطور که به ما گزارش دادهاند ،گفتهاند
آقای ابتهاج در آخرین اظهاراتش هم گفته و پافشاری کرده
که «من کمونیست هستم و سر ایدههایم هم هستم ».گفتند
کســی که کمونیست است چطور میخواهید آثارش را ثبت
کنید؟ ما حتی مجوز ســردیس او را هم نتوانســتیم بگیریم
تا در میراث روســتاییمان بگذاریم .این حرف نهاییشان
بود که حتی اگر شــهرداری هم خانــه را میخرید این گیر
وجود داشت».
حــاال دیگر در رشــت ،زادگاه هوشــنگ ابتهــاج ،هیچ
رد و نشانی از شاعری که «حافظ زمانه» خطابش میکردند،
پیدا نمیشود.
اما خانه دیگ ِر «ســایه» که دخترش ابتهاج به آن اشاره

گیالنــی آورده اســت« :این مترجم و
ویراســتار ایرانی که ســال گذشته در
مراسمی   در فرهنگستان زبان و ادبیات
فارسی شمع صدســالگیاش را فوت
کــرد ،یک ویژگی مهم دیگر هم دارد:
خاطرههای چند دهــه پیش را با ذکر
جزئیات بهخاطر دارد و از این نظر ،یک
منبع تاریخی دقیق در عرصه فرهنگ
ایران است.
نکته جالــب دیگر دربــاره او این
اســت کــه بیش از  ۴۰ســال ســن
داشــته که ویراســتاری را آغاز کرده
و بیش از  ۴۵ســالش بــوده که اولین
کتابش منتشر شده اســت .او در این
ســالها در مهمترین بنگاههای نشر و
دایرهالمعارفهای مهــم در ایران کار
کرده و بسیار هم مورد احترام همکاران
و شاگردانش است».

کرده بود ،در محدوده خیابانهای فردوســی و اللهزار است؛
خانهای که برعکس خانه کودکی ابتهاج در رشت ،ثبت ملی
شــده اســت،اما نه به نام هوشــنگ ابتهاج ،بلکه به خاطر
درخت ارغوان که انگیزه سرایش شعر «ارغوان» بود .ابتهاج
با ارغوان اُنس داشت ،گفته بود وقتی دیگر در آن خانه نبوده
این شــعر را به یاد آن خانه و درخت گفته اســت .وقتی هم
که شنیده بود توری در تهران افرادی را برای دیدن خانهاش
و درخت «ارغوان» میبرد ،شــعر «ارغوان میبینی…» را
نوشته است.
هوشنگ ابتهاج در زندگینامه خود احساساتش را درباره
ارغوان اینگونه بیان کرده اســت« :با وامی که از محل کار
گرفتم ،این خانه را ســاختم .در تمام مراحل ســاخت خانه،
باالی ســر کار بودم .آنجا یک کنده خشــکیده درخت بود
که نظــرم را جلب کرد ،چون قطرش زیــاد بود .معلوم بود
بیشــتر از سیصد سال عمر دارد .در تمام مدت ساخت خانه،
مراقب بودم پای این کنده آهک و ســیمان نریزند تا اینکه
دور کنده پاجوشهای نازک و ســبز و کوچک بیرون آمد و
کمکم هرکدام از ایــن پاجوشها تبدیل به یک تنه ضخیم
شــد .من به این درخت انس پیــدا کردم و هر روز صبح که
بیدار میشدم ،میرفتم پای درخت و به آن نگاه میکردم و
با آن حرف میزدم .کمکم درخت ارغوان برای من ســمبلی
از زندگی شخصی تا آرمانها و آرزوها شد».
«خانه ارغوان» منزل شخصی هوشنگ ابتهاج در تهران
اســت که تا سال  ۱۳۶۴و پیش از مهاجرت به آلمان در آن
زندگی میکرد.
روایتهای این خانه متعدد اســت ،در مفصلترین شرح
درباره آن نوشــته شــده که «زمین خانه بخشی از امالک
سیروس فرمانفرمائیان بود که پس از مدتی آن را به منوچهر
هرمز قراگوزلو فروخت و توسط او بعدها به رهن بانک پارس
درآمد .بانک در جریــان واگذاری امالک وثیقهای خود این
خانه را در ســال  ۱۳۴۳به احمدعلــی ابتهاج واگذار کرد .او
نیز دفتر مرکزی کارخانه ســیمان تهران را در آن ســاخت.
هوشــنگ ابتهاج به دعوت عموی خود مدتی در شــرکت
سیمان تهران مسؤول حسابداری بود ،برای مدتی نیز سمت
مدیرکل شرکت را برعهده داشت .در همین زمان بود که در
بخشی از محوطه شرکت ،خانهای بنا کرد تا به همراه همسر
و فرزندانش در آن زندگی کند.
خانه بر اســاس طرحی از مهندس ابتکار ســاخته شد .او
شــوهر عمه ابتهاج بود و به همین ســبب شاعر این امکان
را پیدا کرد تا در تمام مراحل ســاخت خانه نظارت مستقیم
داشــته باشد .بهویژه که همزمان با ســاخت ابتهاج خانواده
خود را به آنجــا منتقل کرد و به همراه آنها در همان خانه
نیمهســاز ســکونت کرد( ».مرتضی رحیم نواز ،نویسنده و
کارشناس ارشد ادبیات فارسی)
خانه ارغوان در محدوده خیابان فردوســی ،هرچند سال
 ۱۳۸۷ثبت ملی شــده ،اما روی دیوارهای آجری قرمز رنگ
آن نه از نام و نشــان هوشــنگ ابتهاج خبری اســت و نه
موزه و بنیاد شــعری همنام سایه در آن بنا شده است .خانه
دو طبقه خیابان انوشــیروانی فردوســی بــه همراه درخت
ارغوان ،سالهاست در تملک شرکت سیمان تهران قرار دارد.
اگرچه ســتون شــعر ابتهاج مستحکم اســت و شعر او از
«ارغوان» تا «سپیده» در این سرزمین جاری و خاطرهانگیز
است ،اما اکنون در جغرافیای ایران ،نشان و ردپای «سایه»
را سخت میتوان پیدا کرد؛ برخالف ارزشی که در دنیا برای
نامآوران ادبیات و هنر قایل میشــوند و دســتکم از خانه،
کافه،کوچه و یا گوشهای از شهر زادگاهشان سهمی به نام
آنها باقی مانده است.

"آه از اين رفتگان بى برگشــت" شــاهكارى از ســايه و
واگويه كردنش در فراق اهل خِرد و هنر ،ســالها اين مصرع
در فقدان بى همتايان نوشته شد و بر تارك سوگنامه ها عنوان
گرديد و حاال براى خود شاعر همه شعر و اين مصرع مصداق
بارزى دارد.
چه درونگرايانه بنيان شعر را آغاز مى كند كه؛
شب گور
شبم از بى ستارگى ِ
در دلم پرتو ستاره نور...
مرغ شب خوان كه با دلم مى خواند
رفت و اين آشيانه خالى ماند
آهوان گم شدند در شب دشت
آه از اين رفتگان بى برگشت
واژه هاى غزل سايه انقالبى در عرصه ادبيات معاصر بود
و چه آنكه همان واژه هاى شب ،سحر و سپيده ،آزادى ،فتنه
و اميد و امان و بسيار تركيب هاى كاربردى در اشعارش چراغ
راه معترضان دست به قلم انقالب شد.
بايد عالوه بر قدرت بنياد غزليات ســايه كه در دهه هاى
 ٤٠و  ٥٠خورشــيدى شامل شــاعرانى ديگر نظير شهريار،
اميرى فيروزكوهى ،عماد خراســانى و محمد قهرمان و تعداد
انگشت  شمار ديگر هم مى گرديد ا ّما با نگاه ساختارى به این
اجتماع زنده ياد ابتهاج كه از فعاالن سياســى هم محســوب
مى گرديد در غزلياتش نگاهى منحصر بفرد داشت.
او با اســتقبال از شيوه غزل حافظ در عصر كنونى غزلياتى
ساخت كه در فراز و فرودهاى اجتماعى و زندگى روزمره بكار
دل عوام و خواص جامعه ايرانى خورد.
به دور ما که همه خون دل به ساغرهاست
ز چشم ساقي غمگين که بوسه خواهد چيد؟
چه جاي من؟ که درين روزگار بي فرياد
ز دست جور تو ناهيد بر فلک ناليد
اينجا شــاعر هرمنوتيك در ســاختار شــعر براى خواننده
آشكار است و شعر با زمانه خود ارتباطى درونى دارد ،شاعر اما
با شيوه غزل ديروز سخن امروز را بيان مى كند:
گذشت عمر و به دل عشوه مى خريم هنوز
كه هست در پى شام سياه صبح سپيد
گذران عمر و بى تفاوتى همســان با اميد سه عنصرى كه
البته با مهارت شاعر به صبح و ادامه بخشيدن به اميد منتهى
غزل ناب كه شــاعر دوباره
مى شــود و در ابيات پايانى اين ِ
فراخوان فتنه خيزى دهر به خواننده مى دهد:
کِراست سایه درین فتنه ها امید امان؟
شد آن زمان که دلی بود در امان امید
و دوباره به اصل غزل برمى گردد و شعر را با بيتى به پيشگاه
حافظ كه از غزلش اســتقبال نمــوده اداى احترام مى كند و
مى گويد:
صفای آینه خواجه بین کزین د ِم سرد
نشد مکدر و بر آه عاشقان برچید
اســتقبال از غزلى كه قرن ها پيش ســروده شده و مالك
اصلىاش هم حافظ اســت كه سرى سرافراز در بين شاعران
پارســى گــوى دارد از عهده هر شــاعر و يا بهتر بنويســم
متشــاعرى برنمى آيد و اين ســايه بود كه در مكتب حافظ
زيســت و توانست حق شاگردى را به معناى واقعى ادا كند و
ديگر وجــه بارز زنده ياد ابتهاج تصحيح پرلطف ديوان خواجه
شيراز با اعمال نظرهاى ناب دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى
و به نظم در آوردن اشــعار عربى خواجه به پارســى بود كه
او هم كارى مانــدگار مثل غزلياتش در صفحه تاريخ ادبيات
ايران خواهد بود.
***

بهگزارش ایسنا ،هوشــنگ ابتهاج ،شاع ِر نامدار ایرانی
بامداد دیروز درگذشت.
یلدا ابتهاج فرزند هوشنگ ابتهاج(ســایه) بامداد دیروز
چهارشنبه  ۱۹مردادماه  ۱۴۰۱در صفحهی اینستاگرام خود
ِ
درگذشت این شاعر نامدار ایرانی خبر داد.
از
ابتهاج متولد  ۱۳۰۶شمســی در رشــت بود« .سراب»،
«سیاهمشــق»« ،تا صبح شــب یلدا»« ،یادگار خون سرو» و
«تاسیان» از جمله آثار او هستند.

«آبراهام ،ابراهیم نیست»

مستنـد «   آبـــراهام ،ابراهیم نیست» با محوریت واکاوی و
بررســی پیمان صلح آبراهام کاری از امور بینالملل سازمان در
دفتر نمایندگی لندن پنجشــنبه  ۱۹مردادماه ساعت  ۲۰از قاب
شبکه پنج سیما تماشایی می   شود.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی   شبکه ،این مستند
تحلیلی ـ سیاسی به بررسی ابعاد مختلف پیمان «صلح آبراهام»
میپردازد و نتایج آن را افشا میکند.
در مستند «آبراهام ،ابراهیم نیست» ،کارشناسان دیدگاههای
خود را درباره پیمان به اصطالح «صلح ابراهام» بیان میکنند.
توافقهــای ابراهیم یا پیمان ابراهیم بیانیه مشــترک رژیم
صهیونیستی ،امارات متحده عربی و ایاالت متحده بود که در ۱۳
اوت  ۲۰۲۰منعقد شد و بعد مراکش و سودان نیز به آن پیوستند.
پیمانــی که طراحان آمریکایی ،صهیونیســتی و عربی مدعی
شــدهاند که این طرح ناتــوی عبری ـ عربی علیه دشــمنان
رژیم صهیونیســتی در منطقه اســت در حالی که مسلمانان و
کارشناســان آن را نه نشانه موفقیت ،بلکه مؤید استیصال رژیم
صهیونیستی میدانند .مستند تامینی «آبراهام ،ابراهیم نیست»
پنجشنبه به مدت  ۲۵دقیقه پخش می   شود.

