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اولویت بندی و مطالعه  ۴۰پروژه کالن
برای توسعه همه جانبه فارس

استان شدن جنوب کرمان
در دستور کار دولت
است
2
ادعای والاستریت
ژورنال درباره «امتیاز
جدید» اروپا به ایران
در مذاکرات وین

نماینده جنبش جهاد اسالمی
در ایران:

رسـانه هـای آمریکایـی از حملـه بـه
سـلمان رشـدی در نیویـورک خبـر داده
اند.بـه گـزارش شـفقنا ،سـلمان رشـدی
کـه بـرای یـک سـخنرانی در غـرب
نیویـورک بـر روی صحنـه حاضـر شـده
بـود ،مـورد حملـه یـک مـرد بـا مشـت یا
چاقـو قـرار گرفـت.
بلومبـرگ هنـوز از آخریـن وضعیـت
رشـدی خبری نـداده اما گفته اسـت که
رشـدی در محاصـره نیروهـای امنیتـی
بـر روی زمیـن محل سـخنرانی افتاده و
فـرد مهاجـم دسـتگیر شـده اسـت.
یـادآور مـی شـود سـلمان رشـدی
نویسـنده کتاب آیات شـیطانی اسـت که
امـام خمینـی(ره) در تاریـخ  ۲۵بهمـن
( ۱۳۶۷برابـر  ۱۴فوریـه  )۱۹۸۹فتـوای
ارتـداد و قتـل او را صـادر کـرده بـود.
انتشـار کتـاب آیـات شـیطانی بـه دلیـل
اهانـت بـه پیامبر اکـرم (ص) به شـدت
از سـوی مسـلمانان محکـوم شـد.

پیروزی در جنگ اخیر
غزه جز با حمایت ایران
حاصل نمیشد 2
توصیه چین به نانسی پلوسی:
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یک مقام بانک مرکزی خبر داد

ایران به دنبال حذف دالر
از تجارت با همسایگان
10

رئیس جمهور:

ایران میز مذاکره را ترک نخواهد کرد

عملـی و اجرایـی پیـدا خواهـد کـرد و در ایـن راسـتا
نیـز بایـد در همـه تصمیـم سـازی و تصمیـم گیری ها
نقـش مـردم دیـده شـود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه در راسـتای توجه بـه عدالت به
نیروهـای تحولگـرا نیاز داریم افزود :ذات و اسـتفاده
از نیروهـای جـوان تحولگرای حزب الهـی که تحول
را نیـاز جدی کشـور مـی دانند و خودشـان را برای آن
بـه خطـر انداختـه و در میـدان حاضـر باشـند ،امـری
مهـم و ضروری اسـت.
رئیـس جمهور بـه موضوع اسـتفاده از نیروهای بومی
اشـاره کـرد و گفـت :در گزینش هـا و گرفتـن نیروها،
موضـوع بومـی بـودن بایـد در اولویـت قـرار گیـرد
ضمـن آنکـه جـذب نیروهـای جـوان کارآمـد نیـز باید
در اولویـت باشـد.
رئیسـی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه کار تحولـی بـدون
روحیـه تحولـی امـکان پذیـر نیسـت ،تاکیـد کـرد:
مقـام معظـم رهبـری تاکیـد کردند کـه نماینـدگان در
امـور انتصـاب هـا دخالـت نکننـد و بـه مدیـران گفتـه
ام از نماینـدگان ،مسـئولین سـابق و کنونـی و جوانان
مشـورت بگیرند اما اسـتقالل در تصمیـم را مخدوش
نکننـد زیـرا مشـورت حـد یقـف نـدارد امـا خودشـان
بایـد تصمیـم بگیرنـد و بـه هیـچ عنـوان اسـتقالل در
تصمیـم گیـری را بـا کسـی تقسـیم نخواهیـم کـرد.
مشـورت آری امـا تاثیرپذیری از دیگـران در انتصابات
هرگز.
وی بـه موضـوع حضـور اتبـاع بیگانه و دغدغـه هایی
کـه در ایـن جلسـه پیرامـون سـاماندهی اتبـاع مطرح
شـده اشـاره و ادامـه داد :بـرای همـه اتبـاع بیگانـه
باید شناسـه درسـت شـود و وزارت های مربوطه همه
فعالیـت ها اعـم از تحصیل ،ازدواج ،طالق ،اشـتغال
و جابهجایـی اتبـاع را بایـد تحـت نظر داشـته باشـند و
ایـن کار در وزارت کشـور آغـاز شـده اسـت و تشـکیل
سـازمان مهاجریـن را دنبـال مـی کنیـم و آغـاز کار بـا
تعییـن ایـن شناسـه آغـاز می شـود.
رئیـس جمهـور در ادامـه سـخنان خـود در جمـع
نخبـگان ،خانـواده شـهدا و ایثارگـران اسـتان کرمـان
تصریـح کـرد :یکـی از ظرفیـت هـای مهـم اسـتان

کرمـان رونـق بخـش کشـاورزی اسـت کـه بایـد
موانـع ایـن حـوزه را برطـرف کنیـم و کاری کنیـم کـه
کشـاورزی بـرای کشـاورز صـرف کنـد.
رئیسـی اظهـار کـرد :الگوی کشـت در برخـی از نقاط
اسـتان بـه نحـوی اسـت کـه اگـر بـه آن سـمت برویم
امنیـت کشـور تضمیـن می شـود.
وی بـه موضـوع سـیل در جنـوب اسـتان نیـز اشـاره
کـرد و گفـت :احـدث سـیل بند خـرم در جیرفـت باید
بـدون فـوت وقت اجرا شـود و زیبنده نیسـت که بارها
از یـک مشـکل (سـیل) دچار آسـیب شـویم.
رئیـس جمهـور بـا انتقـاد از عـدم تکمیـل برخـی از
زیرسـاخت هـا در اسـتان کرمان و سـایر اسـتان های
کشـور عنـوان کـرد :نیـروگاه هـای کـه بایـد در سـال
هـای قبل می سـاختند ،را نسـاختند .سـالی باید یک
میلیون مسـکن در کشـور سـاخته می شـد ،که نشـده
اسـت .مـا بایـد عقـب ماندگـی هـا را جبـران کنیـم و
حرکـت دولـت بایـد تحولـی و انقالبی باشـد و فرمانده
ایـن میـدان نیـز مقـام معظـم رهبری اسـت.
رئیـس جمهـور در ادامـه با اشـاره به ابعاد شـخصیتی
شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی بیـان کـرد :حاج قاسـم
سـلیمانی تصمیـم گرفتـه بود کـه راه را همـوار و موانع
را برطـرف کنـد .او مرد مصمم و متوکلـی بود و امور را
بـا تـوکل به خـدا پیش مـی بـرد و موفقیت کسـب می
کـرد و همیـن امـر نیـز باعث شـده کـه امـروز خداوند
نـام او را مانـدگار کرده اسـت.
وی تاکیـد کـرد :شـاید خیلـی هـا بخواهنـد بـا کار
تبلیغـی خـود را در بیـن مردم محبوب کنند اما سـردار
سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی هیـچ وقت نمی
خواسـت خـود را مطـرح کنـد بلکـه ایـن خداونـد بـود
کـه ایشـان را نـام آور کرد و ایشـان را در قلب ها و دل
هـا مـردم نقـاط مختلـف دنیا جـای داد.
رئیـس جمهـور در بخـش دیگـری از صحبـت هـای
خـود ،گردشـگری اسـتان کرمـان را مسـاله مهمـی
دانسـت و تصریـح کـرد :گردشـگری مقاومـت بـه
ظرفیـت گردشـگری اسـتان کرمـان اضافـه شـده
اسـت .کرمـان اسـتانی اسـت با تمـدن کهـن و وزارت
گرشـگری بایـد موضـوع رونـق گردشـگری بـه ویـژه
گردشـگری مقاومـت در کرمـان را در دسـتور کار
خـود قـرار دهـد و طـرح جامـع گردشـگری مقاومـت
را بـا همـکاری بچـه هـای کرمانـی ،بچـه هـای پیـرو
مکتـب شـهید سـلیمانی و سـپاه طراحی و اجـرا کند.
رئیسـی بـه موضـوع انتقـاد صبح امـروز خـود در جمع
مـردم بـم از نحـوه اداره معـادن اشـاره کـرد و گفـت:
در اسـتان کرمـان ،معـادن بایـد بـه دسـت افـراد
کاربلـد ،انقالبـی و دلسـوز کـه فکـر سـوء اسـتفاده
نباشـد ،بیفتـد و در همیـن راسـتا نیـز بایـد بخشـی از
درآمدهـای معـادن به عنـوان مسـئولیت اجتماعی در
اسـتان کرمـان هزینـه شـود.
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در گفت و گو با «عصرمردم» مطرح شد:

حمله به سلمان رشدی
در نیویورک و انتقال
او به بیمارستان
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رئیـس جمهـور گفـت :پیشـرفت مـا بایـد در پرتـوی
عدالـت باشـد و مقـام معظـم رهبـری تاکیـد کردند در
بسـتر بیانیـه گام دوم انقلاب کـه سـند بـاال دسـتی
همـه ماسـت ،یکـی از محورهـای مهـم ،مسـاله
اجـرای عدالـت اسـت و مـا نیـز در دولـت فقـط بـه
دنبـال خدمـت بـه مـردم و برقـرار عدالـت هسـتیم.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـید ابراهیم رئیسـی عصـر دیروز
 ۲۱مردادمـاه در دیـدار بـا خانـواده شـهدا ،ایثارگـران
و نخبـگان اسـتان کرمـان و پـس از شـنیدن نظـرات
و دغدغـه هـای برخـی از سـخنرانان در ایـن جلسـه
گفـت :نبایـد دغدغه های شـما به این جلسـه بسـنده
شـود و اظهارنظرهـا ،پیشـنهادات و انتقـادات بـرای
دولـت مفید اسـت.
وی بـا بیـان این مطلـب که چهـار پایه نظام اسلامی
«اقامـه صلاه»« ،ایتـای زکات»« ،امر بـه معروف» و
«نهـی از منکـر» اسـت ادامـه داد :مهمتریـن معروف
عدالـت اسـت و بایـد عدالـت بر همـه توسـعه یافتگی
مـا سـایه بیفکنـد و همـه بایـد در جهـت پیشـرفت
جامعـه تلاش کنیـم امـا عدالـت بایـد محـور توسـعه
یافتگی باشـد.
رئیسـی با تاکید بر اینکه باید در بحث توسـعه یافتگی
جوامـع ،عدالـت در همـه حوزه ها وجود داشـته باشـد
اظهـار کـرد :متاسـفانه شـاهد هسـتیم در برخـی از
کشـورهای پیشـرفته دنیـا ،در حـوزه اقتصـادی بـه
پیشـرفت رسـیده انـد امـا در حـوزه اخلاق ،معنویت،
عدالـت و ُ ...کمیـت آنهـا لنـگ مـی زند.
رئیـس جمهـور مهمتریـن بحـران امـروز کـه غـرب به
آن مبتلا اسـت را مشـکل الحـاد ،ترک خانـواده و بی
توجهـی بـه خانـواده عنـوان کـرد و گفـت :متاسـفانه
امـروز شـاهد هسـتیم در غـرب ،زشـت تریـن اخلاق
هـا بـه عنـوان شـاخص تمـدن در جوامـع معرفـی می
شـود و بدتریـن سـیئات بـه عنـوان شـاخص تمدنـی
شـناخته مـی شـود کـه هـم خودشـان بـه آن مبتلا
هسـتند و هـم در تلاش هسـتند جوامـع دیگـر را نیـز
بـه این سـمت و سـو بکشـانند.
وی اجـرای عدالـت را بسـیار مهـم دانسـت و بیـان
کـرد :پیشـرفت ما بایـد در پرتوی عدالت باشـد و مقام
معظـم رهبـری تاکیـد کردند در بسـتر بیانیـه گام دوم
انقلاب کـه سـند بـاال دسـتی همـه ماسـت ،یکـی از
محورهـای مهـم ،مسـاله اجـرای عدالـت اسـت و
مـا نیـز در دولـت فقـط بـه دنبـال خدمـت بـه مـردم و
برقـرار عدالت هسـتیم همانطـور که تالش کـرده ایم
در سـند بودجـه  ،۱۴۰۱عدالـت را سـرلوحه خـود قرار
دهیـم و آمایـش سـرزمینی را مسـتند قـرار داده ایـم.
رئیسـی دربـاره اجـرای عدالـت گفـت :موضـوع
عدالـت ،در پـی قوانیـن و مقـررات عادالنـه ،مجریان
عـادل و داوری عادالنـه محقق می شـود .برافراشـته
شـدن پرچـم عدالـت خواهـی بـا کمـک مـردم شـکل
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ایمانیه استاندار فارس خبرداد :

رییس جمهور در جمع
مردم جیرفت:

به افغانستان ،عراق،
سوریه و لیبی هم
سر بزن!

شعر ابتهاج در قیاس با
شاعران نوپرداز،
قابل اعتنا نیست

توضیحات فرماندار شیراز پیرامون
شائبه برکناری شهردار
هشدار نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس به مدیران فارس:

اگر مدیری فضای نقد را در جامعه
ببندد تا پای عزلش می روم
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مدیرکل پزشکی قانونی فارس خبرداد:

کشف جسد یک مدیر ارشد پتروشیمی
سود بین بانکی باز هم پایین آمد
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اذعان اتحادیه اروپا به وجود
استانداردهای دوگانه در قبال
اوکراین و فلسطین
کشته شدن رهبر نظامی داعش
در جنوب سوریه
2

تست ماهوارهبر جدید در آینده نزدیک
ایسـنا:وزیر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـا بیـان
اینکـه در حـوزه فضایی اتفاقات خوبی در کشـور در این
دولت افتاده اسـت ،اظهار کرد :در ابتدای راه هسـتیم
و هنـوز تـا  ۵۰۰کیلومتـری میتوانیـم ماهـواره زیر ۵۰
کیلوگـرم را در مـدار قـرار دهیـم و انشـاءالله در دو سـه
هفتـه آینـده ماهـواره بـر جدیـدی را تسـت میکنیم که
میتوانـد  ۱۰۰کیلوگـرم را در مـدار قـرار دهـد و تا پایان
دولـت بـه  ۵۰۰و  ۶۰۰کیلوگـرم خواهیم رسـید.
عیسـی زار ع پور در نشسـت شـورای اداری شهرسـتان
راور در مـورد دسـتاوردهای دولـت در همـه عرصههـا
اظهـار کـرد :کارهـای بزرگـی در دولـت از جملـه تـراز
تجـاری مثبـت ،افزایـش سـرمایهگذاری خارجـی،
سـفرهای عزتمندانـه ریاسـت جمهـوری و آوردههـای

آن بـرای کشـور ،تجـارت خارجـی و  ...صـورت گرفتـه
است.
وی بـا بیـان اینکـه بیـش از  ۲۰۰۰روسـتا در کشـور به
شـبکه ملـی اطالعـات متصـل کـرده ایـم افـزود :در
حال حاضر  ۴۵۰۰روسـتا در کشـور هیچ نـوع ارتباطی
ندارنـد امـا میانگیـن روسـتاهای متصـل در اسـتان
کرمـان کمتـر از کشـور و در حـدود  ۶۰درصـد اسـت و
در شهرسـتان راور  ۳۰درصـد اسـت کـه قـول میدهم
تـا پایـان سـال حداقل بـه  ۹۰درصد در شهرسـتان راور
برسانیم.
زارع پـور بـا اشـاره بـه اجـرای پـروژه بـزرگ فیبـر نوری
منـازل اظهـار کـرد :بـا اجـرای ایـن طـرح سـرعت
اینترنـت و شـبکه در طـول سـه سـال آینـده چنـد ده

برابـر خواهـد شـد.
وزیـر ارتباطـات بـا بیـان اینکـه پنجـره ملـی خدمـات
در مـاه آینـده مـاه آینـده توسـط رییـس جمهـور افتتاح
خواهـد شـد افـزود :بـا افتتـاح ایـن پنجـره خدمـات
دولتـی از طریـق یـک آدرس اینترنتـی بـا یکبـار احـراز
هویـت در اختیـار مـردم قـرار خواهـد گرفـت.
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات در بخش دیگری
از صحبـت هـای خـود در شـورای اداری شهرسـتان
راور بـا بیـان اینکـه در حـوزه فضایی اتفاقـات خوبی در
کشـور در ایـن دول افتاده اسـت ،اظهار کـرد :ماهواره
نـوری که با پرتابگر بومی سـال گذشـته پرتاب شـد ،در
مـدار عملیاتـی اسـت و در حـال ارسـال تصاویـر اسـت
که کاملا بومی اسـت.

نامه سرگشاده
به نام خدای آبادگر
وزیر محترم کشور برادر ارجمند سردار وحیدی
بـا سلام و تحیـات  .از آنجایی که اخیرا بر اسـاس اظهـارات برادر
جانبـاز و ارزشـی جنـاب آقـای شـیبانی فرمانـدار محتـرم شـیراز ،
افـرادی در شـورای اسلامی شـهر شـیراز عملکرد شـهردار والیی
شـهر شـیراز را کـه بـه حکـم رسـمی وزیـر محتـرم کشـور مشـغول
انجـام وظیفـه اسـت بـا کـم لطفـی و بـی مهـری زیـر سـئوال بـرده و در راسـتای اسـتیضاح ایشـان
مبـادرت بـه اخـذ امضـاء و ترغیب اعضای شـورای شـهر به همراهـی در این ماجرا نمـوده و یکدیگر
را مغبـون مـی کنند  ،سـتاد مردمی نهاد تمدن اسلامی بـه عنوان میعادگاه آحاد مردم شـیراز اعالم
مـی نمایـد کـه جنـاب آقـای مهندس سـید احسـان اصنافـی سـزاوار چنین حرکـت هـا و بی حرمتی
هـا نیسـت چـرا کـه ایـن اقدام زمینه سـاز التهاباتی اسـت که رشـته هـا را پنبـه خواهد کـرد و بیم آن
مـی رود همـان سـیل خروشـان مردمـی کـه تابوت شـهدای شـیراز را به دوش کشـیده اند بـا اعالم
حضـور تحصـن مراتـب ناخشـنودی خـود را ابـراز دارنـد  .از آنجایی که رجـاء واثق داریـم حضرتعالی
خیرخـواه مـردم شـیراز بـوده و اینگونـه بی مهری هـا را برنمی تابیـد ترتیبی اتخاذ فرمایید تا خواسـته
مـردم مبنـی بـر تعویـق یـک هفتـه ای اسـتیضاح شـهردار شـیراز محقـق گـردد و روند اسـتیضاح تا
پایـان هفتـه و حصـول نتیجـه جلسـه با وزیـر محترم کشـور متوقف شـود.
ستاد مردمی نهاد تمدن اسالمی
س  .آل یاسین وزیری
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

چگونگی تحقق آزادی ها
تئودورالسـکاریس امپراطـور نیقیـه مـرض خـود را
مربـوط به جـادو می دانسـت .اشـخاصی کـه متهم
بـه ایـن قضیه بودنـد بـرای تبرئه عالجی نداشـتند
مگـر اینکـه یـک تکـه آهـن گـرم گداختـه را بـه
دسـت گیرند...
حماقـت چنیـن حکامـی در آن حـد افراطی بـود که
بـرای یک جنایـت موهوم و بدون اسـاس نامطمئن،
دالیـل را می افزودند.
تاریـخ بشـر از آغـاز تا بـه اکنـون راوی جنایت ها و
بـه کارگیـری قوانینی اسـت که رابطه جـرم و متهم
را بـه گونـه ای توجیـه کرده اند کـه آزادی در دفاع و
اسـتدالل را محـدود و نقض می کند.
و انسـان امروز با گـذر از قرنها تالش برای کسـب
آزادی از خود سـئوال می کند آزادی چیسـت؟
علیرغـم ارائـه دیدگاه هـای مختلـف حقوقدانـان به
ویـژه در دوران رنسـانس بـه بعـد هنـوز تعریـف
جامـع و مـورد قبـول همـه صاحب نظـران از آزادی
و نحـوه تبییـن آن رسـمیت نیافتـه و هـر حکومتـی
بـا برداشـت های خود و یـا متولیان امـور مبادرت به
تصویـب قوانینـی نموده اسـت کـه می تـوان میزان
آزادی افـراد جامعـه را از آن قوانیـن اسـتنباط کرد.
منتسـکیو در کتاب روح القوانین در باب آزادی آورده
اسـت« :آزادی مبادرت از این اسـت که انسـان حق
داشـته باشـد هـر کاری را که قانـون اجـازه داده و
می دهـد بکنـد و آنچه قانـون منع کـرده و صالح او
نیسـت مجبور بـه انجامش نباشـد».
ایـن سـخن منتسـکیو زمانـی معقـول اسـت کـه
قوانیـن مصـوب حریـم آزادی را حفظ کرده باشـند
چـه بسـا قوانینـی تصویـب و اجرائـی شـده اند که
خـود ناقـض آزادی هسـتند.
در جایـی دیگـر می خوانیـم «حـد اعلای آزادی
آنجاسـت کـه آزادی بـه حـد اعلا نرسـد»...
ایـن سـخن یـادآور ایـن موضـوع اسـت کـه حـد
اعلای آزادی منجـر بـه هـرج و مرج و آنارشیسـم
می شود.
پـس اگـر آزادی در چهارچـوب قانون اعتبـار دارد و
الغیـر می بایـد قوانیـن مصـوب خود ناقـض آزادی
نبا شند .
فرض کنیم در قانون اساسـی بسـیاری از کشـورها
آزادی بیـان و مطبوعـات صراحتـاً منظـور شـده
باشـد .مهـم ایـن اسـت کـه در اجـرا بـا موانـع و
محدودیت هایـی روبـرو نشـود تـا آن آزادی تحقق
پیـدا کند.
اگـر آزادی سیاسـی بـه معنـای امنیـت یـا اعتقـاد
بـه وجود امنیـت تلقی گـردد .ایـن امنیـت هیچگاه
مـورد حملـه واقـع نمی شـود مگـر در زمانـی کـه
اتهامی نسـبت داده شـود .بـرای احـراز اتهـام و
رسـیدگی عادالنـه نیاز بـه قوانین جزایی اسـت که
خـوب تدوین شـده باشـد.
منتسـکیو می گوید« :پیـروزی آزادی هنگامی اسـت
کـه قوانیـن جزایی ،هـر کیفـری را از طبیعت خاص
جـرم اسـتخراج کنند تـا هرگونه خودسـری خاتمه
یابـد و کیفـر تابع هوی و هـوس مقنن نباشـد بلکه
تابـع طبیعت جرم باشـد .در چنین شـرایطی اسـت
کـه یک انسـان نمی تواند به انسـان دیگـر اجحاف
کند .
امـام علـی(ع) می فرمایـد« :بنده دیگـری مباش که
خداونـد تو را آزاد آفریده اسـت» اگر انسـان اصالتاً
آزاد آفریـده شـده باشـد  ،شـرایط اسـت کـه او را
از آزادی محـروم می کنـد و گاه جبـر اسـت که امام
جعفـر صـادق(ع) آن را جبـر تکوینـی می نامـد مثل
اینکـه فـردی در یک کشـور آزاد به دنیا آمده باشـد
یا کشـوری تحت سـلطه و اسـتعمار اسـتبدادی.
در بـاب محدودیت هـای ناشـی از موقعیت هـای
زیسـتی و جغرافیایـی ،جبـر تکوینی ناقـض آزادی
ا ست .
در قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی که ملهـم از
قوانیـن و سـنت های اسلامی و برداشـت هایی از
قوانیـن مترقـی جهـان کنونـی اسـت صراحتـاً بـه
آزادی بیـان ،آزادی مطبوعـات ،آزادی اجتماعات و...
اشـاره شـده و اصولـی در ایـن بـاب مهـم مصوب
شده اند.
امـا آنچه ایـن آزادی مـا را اجرائـی می کنـد و مانع
از اجـرای آنها نمی شـود .نخسـت مجریان هسـتند
که نباید با سلایق شـخصی و یا تفسـیر موسـع از
قانون برخـورد نمایند.
یعنـی مجریـان قطعـاً بایـد از قوانین مطلع باشـند،
محدودیت هـا را بشناسـند و معذوریت هـا را لحـاظ
کنند .
دوم شـرایط اسـت .شـرایط زندگـی تعییـن کننده
ً
مثلا در زمـان
تحقـق آزادی هـای مصـوب اسـت.
جنـگ آزادی هـا محـدود می گـردد تـا دشـمن
سوءاسـتفاده از آزادی بیـان نکنـد.
درسـت بـه خاطـر دارم وقتـی آمریکائی هـا در
جنـگ خلیج فـارس بـا عـراق در حال جنـگ بودند
روزنامه نـگاران و خبرنـگاران از انتشـار اخبار جنگ
ممنـوع شـدند و فقـط آن اخبـاری را منتشـر کردند
کـه راوی آن مسـئوالن نظامی بودنـد.
در مـورد ایـران در جنـگ تحمیلـی هـم همیـن
سیاسـت بـه کار بـرده شـد کـه دشـمن ندانـد چه
تعـداد شـهید یـا مجـروح داشـته ایم.
سـوم فقر و مشـکالت اقتصادی اسـت که آزادی ها
را محـدود می کنـد زیـرا اگـر مردم فرصـت مطالعه
و اطلاع و آگاهـی از حقوقـی کـه قانونی برایشـان
مصوب کرده را نداشـته باشـند بالطبـع مطالبه گری
هـم ندارنـد و صرفاً نگاهشـان به مسـائل اقتصادی
معطوف می شود.
از دیـدگاه اسلام آزادی و اسـتقالل دو روی یـک
سـکه اند و هر آنچه خالف اسلام و سـنت و اجماع
و عقل نباشـد بـه معنای ظهـور اراده مشـروع جایز
اد امه د  ر ستون روبرو
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رییس جمهور در جمع مردم جیرفت:

استان شدن جنوب کرمان در دستور کار دولت است
رئیـس جمهور اعالم کرد که مسـاله اسـتان شـدن
جنوب کرمان در دسـتور کار دولت اسـت .
بـه گـزارش ایسـنا ،سـید ابراهیـم رئیسـی ظهـر
دیـروز (جمعـه) در جمـع مـردم جیرفـت ،بـا بیـان
اینکـه جمعـه روز بسـیار بابرکتـی اسـت و حضور در
جمـع نورانـی خانـواده معظم شـهیدان ،ایثارگران و
آزادگان و مـردم متدیـن و انقالبـی و بـا بصیـرت و
مـردم والیـی شهرسـتان جیرفـت ایـن روز را بـرای
بنـده ویـژه کـرده اسـت ،بـا اشـاره بـه سـفر مجـدد
بـه شهرسـتان جیرفـت در زمـان وقـوع سـیالب
در ایـن منطقـه اظهارکـرد :خـدا را شـاکر هسـتم
کـه توفیقـی مجـدد بـرای بنـده ایجـاد کـرد کـه از
روسـتاهای جنـوب اسـتان بازدیـد خـود را شـروع و
پـس از حضـور در منطقـه جازموریـان ،اکنـون در
جمـع باصفـای مـردم خـوب جیرفـت هسـتم.
وی بـا بیـان اینکـه مردمـن متدیـن جیرفـت در
روزهـای پیروزی انقالب اسلامی و در دوران دفاع

مقـدس خوش درخشـیدند ،اظهار کـرد :مردم این
منطقـه مردمی صـادق در اعتقـادات و باورهـای

خودشـان هسـتند و دلیـل ایـن مدعـا نیز شـهدای
بزرگـوار ،جانبـازان و ایثارگرانـی اسـت کـه تقدیـم

انقلاب شـده و زنـان و مردانـی کـه همواره نسـبت
بـه ارزش هـا و انقلاب و پیام هـا و سـخنان امـام و
رهبـری پایبنـد بـوده اند.
رئیـس جمهـور بیـان کـرد :مـردم کرمان و اسـتان
کرمـان و بـه ویـژه جنـوب وضعیـت ویـژه ای
دارنـد .شـهید سـلیمانی هـر زمـان کـه در آسـتان
قـدس بـا ایشـان دیـدار داشـتم ،نسـبت بـه جنوب
کرمـان نـگاه متفـاوت و ویـژه ای داشـتند .مـردم
جنـوب کرمـان مردمی صـادق ،وفـادار بـه انقالب
اسلامی و پایبنـد بـه خـون شـهیدان هسـتند و در
عرصه هـای مختلـف بصیـرت ایـن مـردم را دیـده
ایم.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه وقتـی در اجتماعـی
مردمی هسـتم اصال احسـاس خسـتگی نمیکنم،
اظهـار کـرد :لـذت بخـش تریـن لحظـات زندگـی
مـن گشـایش گره هـای زندگـی مـردم اسـت و بـا
مـردم بـودن بـرای مـن لـذت بخـش اسـت.

ادعای والاستریت ژورنال درباره "امتیاز جدید" اروپا به ایران
در مذاکرات وین
یـک روزنامـه آمریکایـی بـا اسـتناد بـه اظهـارات
"منابـع مطلـع" ،مدعـی شـد کـه دیپلماتهـای
اروپایـی بـرای پیشبـرد سـریعتر رونـد مذاکـرات
احیـای توافـق هسـتهای امتیـازات جدیـدی
بـه ایـران پیشـنهاد کردهانـد کـه در برگیرنـده
راهکارهایـی دربـاره مسـئله پادمانـی اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از شـبکه یورونیـوز،
روزنامـه آمریکایـی وال اسـتریت ژورنـال در
گزارشـی اختصاصـی مدعـی شـده اسـت کـه
دیپلماتهـای اروپایـی بـرای شکسـتن بنبسـت
مذاکـرات احیـای برجام[توافـق هسـتهای] ،در
آخریـن دور گفتگوهـای ویـن ،امتیـازات جدیدی
را بـه تهـران پیشـنهاد کردهانـد تـا طرفیـن بتوانند
بـا یکدیگـر بـه توافـق برسـند.
بنـا بـر ایـن گـزارش ایـن امتیـاز دربـاره اختلاف
نظـر طرفیـن بـر سـر مسـائل پادمانـی ایـران بـا
آژانـس اسـت کـه تهـران همـواره خواسـتار پایـان

تحقیقـات در ایـن پرونـده بـوده اسـت .ایـن در
حالـی اسـت مقامهـای آمریکایـی و اروپایـی
گفتهانـد کـه دربـاره تحقیقـات آژانـس بینالمللی
انـرژی اتمی بـا تهـران مذاکـره نخواهند کـرد چرا
کـه از نظـر آنهـا ،ایـن موضوعـی غیرمرتبـط بـا

توصیه چین به نانسی پلوسی:

به افغانستان ،عراق ،سوریه و لیبی هم
سر بزن!

سـخنگوی وزارت خارجـه چیـن بـا انتقـاد از سـفر
نانسـی پلوسـی بـه تایـوان گفـت ،بهتـر اسـت
رئیـس مجلـس نماینـدگان آمریـکا به افغانسـتان،
عـراق ،سـوریه و لیبـی هم سـفر کرده و از کشـتار
مـردم بیگنـاه ایـن کشـورها بـه دسـت سـربازان
آمریکایـی عذرخواهـی کنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری تـاس،
وانـگ ونبیـن ،سـخنگوی وزارت خارجـه چیـن
گفـت :اگـر نانسـی پلوسـی ،رئیـس مجلـس
نماینـدگان آمریـکا انقـدر بـه دموکراسـی و حقـوق
بشـر اهمیـت میدهد ،بهتر اسـت به افغانسـتان،
عـراق ،سـوریه و لیبـی بـرود تـا بـرای کشـتار
صدهاهـزار غیرنظامی بـه دسـت ارتـش آمریـکا

ابـراز ندامـت کنـد .او همچنیـن میتوانـد بـه
ایـن کشـورها وعـده دهـد کـه وحشـیگریهای
مشـابهی کـه ناشـی از نقـض منشـور ملـل متحـد
و هنجارهـای قوانیـن بینالمللـی اسـت ،دیگـر
تکـرار نخواهـد شـد.
ونبیـن سـفر نانسـی پلوسـی بـه تایـوان را «یـک
تحریـک عمـده سیاسـی» دانسـت کـه سیاسـت
چیـن واحـد و مفاد سـه مـاده بیانیه مشـترک چین
و آمریـکا را نقـض میکنـد.
او گفت :سـفر پلوسـی هیـچ ربطی به دموکراسـی
نداشـت .ایـن صرفـا یـک ترفنـد سیاسـی بـود کـه
بـا خواسـته  ۱.۴میلیـارد شـهروند چینـی از جملـه
هموطنـان مـا در تایـوان مغایرت داشـت.

برجـام اسـت.
در عیـن حـال بر اسـاس پیـش نویـس توافقی که
از سـوی اتحادیـه اروپـا ارائه شـده و وال اسـتریت
ژورنـال میگویـد کـه متـن آن را بـه دسـت آورده،
آمـده اسـت :در صورتـی کـه تهـران بـا آژانـس

بینالمللـی انـرژی اتمی همـکاری کنـد ،ایـاالت
متحـده و سـایر طرفهـای مذاکـره از شـورای
حـکام خواهند خواسـت کـه به تحقیقـات خود در
ایـن زمینـه پایـان دهند.
البته وال اسـتریت مدعیسـت ،در این پیشنویس
از ایـران خواسـته شـده تـا بـه پرسـشهای
آژانـس "بـا هـدف شفافسـازی" پاسـخ دهـد و
بـه "پرداختـن بـه نگرانیهـای آژانـس ،پیـش از
اجرایـی شـدن برجـام" موافقـت کنـد.
تیـم اتحادیـه اروپـا کـه ریاسـت مذاکـرات را بـر
عهـده دارد و پیشنویـس توافـق را تهیـه کـرده،
میگویـد کـه این متن نهایـی برای احیـای توافق
هسـتهای اسـت و دربـاره تمـام موضوعـات قابل
مذاکـره ،گفتگـو شـده اسـت؛ ادعایـی کـه ایـران
تاکیـد کـرده آن را نمیپذیـرد و تـا بـرآورده شـدن
خواسـتههای تهـران بـه رایزنـی بـرای اصلاح
پیشـنویسهای ارائـه شـده ادامـه خواهـد داد.

نماینده جنبش جهاد اسالمی در ایران:

پیروزی در جنگ اخیر غزه جز
با حمایت ایران حاصل نمیشد
نماینـده جنبـش جهـاد اسلامی در ایران با اشـاره
بـه جنایتهـای اخیـر رژیـم صهیونیسـتی در نـوار
غـزه و مقابلـه صـورت گرفتـه بـا ایـن جنایتهـا
گفـت :مقاومـت صـورت گرفتـه از سـوی جهـاد
اسلامی و مـردم غـزه رژیـم صهیونیسـتی را
مجبـور بـه عقبنشـینی کـرد و ایـن نشـاندهنده
ضعـف و ناامیـدی دشـمن اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،ناصـر ابوشـریف در سـخنان
پیـش از خطبـه نمـاز جمعـه تهـران بـا اشـاره بـه
جنایتهـای اخیر رژیـم صهیونیسـتی در نوار غزه
و به شـهادت رسـاندن تعـدادی از سـران مقاومت
و همچنیـن کـودکان فلسـطینی اظهـار کـرد :در
جنـگ اخیـر جنبـش جهـاد اسالمی فلسـطین
صدهـا موشـک و راکـت بـه اهـداف رژیـم
صهیونیسـتی پرتـاب کـرد و کاری کرد که دشـمن
صهونیسـتی مجبـور شـود نصـف فلسـطین
اشـغالی را ببنـدد و اینهـا همـه نشـاندهنده
ضعـف ،ناامیـدی و تـرس دشـمن اسـت و در پـی
ایـن مقاومـت بـود که آنهـا مجبور به عقبنشـینی
و آتشبـس شـدند اینهـا انشـاالله همـه زمینهسـاز

پیروزیهـای آینـده خواهـد بـود.
وی تاکیـد کـرد :نبـرد اخیـر ،نبـرد مهـم و
سرنوشتسـازی بـود دشـمن را شکسـت داد و
ترسـاند و ایـن پیروزیهـا حاصـل نمیشـد مگـر با
حمایـت ایـران.
ابوشـریف اضافـه کـرد :ایران تنها کشـوری اسـت
کـه از مسـاله فلسـطین و مقاومـت حمایـت کـرده
و میکنـد و در همینجـا الزم میدانـم کـه از
حمایـت رهبـر انقلاب و مـردم عزیـز ایران تشـکر
کنـم کـه همـواره حامی مـردم فلسـطین هسـتند.
انشـاالله پـس از پـاک شـدن فلسـطین از وجـود
صهیونیسـتها نمـاز را در قـدس شـریف اقامـه
خواهیـم کـرد.

اذعان اتحادیه اروپا به وجود استانداردهای دوگانه
در قبال اوکراین و فلسطین
جـوزپ بـورل ،مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه
اروپـا در مصاحبـهای در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه
چـرا بروکسـل بسـیار بیشـتر مایـل بـه حمایـت از
مـردم اوکرایـن بـوده تـا کمکـش به مـردم نـوار غزه
اعتـراف کـرد کـه اسـتانداردهای دوگانـه بـه روابـط
بیـن الملل تسـری یافته اسـت و کلید حل مناقشـه
خاورمیانـه در دسـت اتحادیـه اروپـا نبـوده و در این
زمینـه انگشـت اتهـام را بـه سـمت آمریـکا نشـانه
گرفت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از پایـگاه راشـاتودی،
جـوزپ بـورل در مصاحبـهای بـه نشـریه "ال

پایـس" گفـت :مـا اغلـب بـه دلیـل اسـتانداردهای
دوگانـه مـورد انتقـاد قـرار میگیریـم .امـا سیاسـت
بینالملـل تـا حـد زیـادی در بردارنـده اعمـال
اسـتانداردهای دوگانـه اسـت .مـا معیارهـای
یکسـانی را نسـبت بـه همـه مشـکالت اعمـال
نمی کنیـم .
بـورل همچنیـن اظهـار کرد کـه حمایـت از کییف
در برابـر مسـکو یـک "ضـرورت اخالقـی" بـرای
کشـورهای غربـی اسـت.
ایـن دیپلمـات تاکیـد کـرد :حـل و فصـل وضعیـت
در ارتبـاط بـا ایـن افـرادی کـه در یـک زنـدان روباز

بـه نـام غزه گرفتار شـدهاند در دسـت اتحادیـه اروپا
نیست .
او شـرایط اسـفبار زندگی در غزه را "فضاحت بار" و
"مایـه شرمسـاری" خوانـد ،اما به منشـأ ایـن بحران
انسانی نپرداخت.
بـورل توضیـح داد کـه "هیـچ راه حلـی بـرای نـزاع
در خاورمیانـه بـدون تعهـدی بسـیار قوی از سـمت
آمریـکا وجود نـدارد".
او در پایـان گفـت :تالشهـای زیـادی در گذشـته
انجـام شـد ،امـا در حـال حاضـر بـه نظـر میرسـد
هیـچ مسـیری بـرای پیشـرفت وجود نـدارد.

کشته شدن رهبر نظامی داعش در جنوب سوریه
خبرگـزاری رسمی سـوریه از کشـته شـدن یکـی از
رهبـران داعـش در جنـوب ایـن کشـور خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـانا ضمن انتشـار ایـن خبر به
نقـل از یـک منبـع امنیتـی اعلام کـرد فـردی کـه
از او بـه عنـوان یکـی از رهبـران داعـش در سـوریه
یـاد شـده پـس از گرفتـار شـدن در حلقـه محاصـره
نیروهـای امنیتـی ایـن کشـور ،از پـای درآمـده
است.

در ایـن گـزارش آمـده اسـت« :نیروهـای امنیتـی
عملیـات ویـژهای را انجـام دادنـد» کـه منجـر بـه
«کشـته شـدن تروریسـت ابوسـالم العراقـی» در
غـرب منطقـه درعـا شـد .فـرد یـاد شـده «پـس از
محاصـره و مجروحیـت بـر اثـر اصابـت گلولـه،
کمربنـد انفجـاری خـود را فعـال کـرد».
یـک منبـع امنیتـی بـه خبرگـزاری سـانا گفـت کـه
العراقـی رهبـر نظامی گـروه افراطگـرای داعش در
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جنـوب سـوریه بوده اسـت.
ایـن خبـر در حالـی منتشـر میشـود کـه دیدهبـان
حقـوق بشـر سـوریه نیـز آنـرا تاییـد کـرده اسـت.
تشـکل یـاد شـده یـک سـازمان غیردولتـی مسـتقر
در لنـدن اسـت کـه بواسـطه شـبکه گسـتردهای از
منابـع محلـی اخبـار و تحـوالت جاری در سـوریه را
رصـد میکنـد.
بـر اسـاس گزارشـی کـه دیدهبـان حقـوق بشـر در

ایـن خصـوص تهیـه کـرده و در اختیـار رسـانهها
قـرار داده ،ابوسـالم العراقـی از سـال  ۲۰۱۸بـه
ایـن سـو در منطقـه مخفـی شـده بـود و در طراحی
ترورهـا و هـرج و مرجهـای جنـوب سـوریه
مشـارکت داشت.اسـتان درعـا در جنـوب سـوریه
کـه عملیـات حـذف ایـن رهبر گـروه داعـش در آن
انجـام شـده از سـال  ۲۰۱۸بـه بعـد تـا حـد زیـادی
تحـت کنتـرل نیروهـای دولتـی قـرار دارد.

مراسم بیست و چهارمین
سالگرد شهادت دیپلماتهای
ایران در «مزار شریف»
برگزار شد
مراسـم بیسـت و چهارمین سـالگرد شـهادت دیپلماتها و خبرنگار
جمهـوری اسلامی ایران در مـزار شـریف افغانسـتان ،بـه میزبانـی
وزارت امـور خارجـه برگزار شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،حسـین امیرعبداللهیـان وزیـر امورخارجـه
جمهـوری اسلامی ایران در ایـن مراسـم و در فضایـی صمیمی بـا
خانوادههـای شـهدای مـزار شـریف دیـدار و گفتوگـو کـرد.
این مراسـم با سـرود جمهوری اسلامی ایران و قرائت آیاتی از کالم
اللـه مجیـد آغـاز شـد و پـس از صحبتهـای آغازیـن مسـعودیان
دسـتیار وزیـر امورخارجـه در امـور ایثارگـران ،خانواده هـای محتـرم
شـهدای مزارشـریف بـه بیان نظـرات ،دیدگاههـا و برخـی انتظارات
خـود از وزارت امـور خارجـه پرداختند.
درخواسـت نامگـذاری یـک روز بـه عنـوان روز دیپلمـات در تقویـم
جمهـوری اسلامی ایران ،از جملـه درخواسـتهای مهـم
خانوادههـای معـزز شـهدای مزارشـریف بـود.
ضـرورت مشـخصتر شـدن ابعـاد مختلـف ایـن فاجعه و مسـئولیت
آمـران ،عاملان و مسـببان ایـن حادثه ناگـوار در دولت افغانسـتان
درخواسـت دیگـر خانـواده محتـرم شـهدا در این مراسـم بود.
پـس از صحبتهـا و طـرح درخواسـتهای خانواده هـای محتـرم
شـهدا ،وزیـر امـور خارجه جمهـوری اسلامی ایران طی سـخنانی،
بـا اشـاره بـه تقارن این مراسـم بـا ایام سـوگواری محرم و عاشـورای
ن مناسـبت ،بـر اهمیـت صیانـت
حسـینی و عـرض تسـلیت بـه ایـ 
و پاسداشـت پیـام خـون شـهدای مزارشـریف اعـم از  ۸دیپلمـات
و نیـز یـک خبرنـگار کشـورمان کـه مظلومانـه در محـل نمایندگـی
کشـورمان در مزارشـریف بـه شـهادت رسـیدند ،تأکیـد کـرد.
امیرعبداللهیـان ضمـن ابـراز همـدردی مجـدد بـا خانواده شـهدای
حادثـه مزارشـریف ،از خانـواده شـهید صارمی خبرنـگار شـهید ایرنـا
نیـز کـه در مراسـم حضور داشـت ،تکریم و طی اظهاراتـی از جامعه
خبرنـگاران کشـور تجلیل کرد.
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان پیگیـری روشـن شـدن ابعـاد مختلف
این حادثه با مسـئولین حکومت سرپرسـتی افغانسـتان را مسـؤلیت
دسـتگاه دیپلماسـی کشـور اعلام و تاکیـد کـرد کـه همـواره در
مذاکـرات مختلـف بـا مقامـات مذکور ،موضـوع شـهادت دیپلماتها
در مزارشـریف مطـرح شـده و روشـن شـدن ابعـاد ایـن حادثـه و
مسـئولیت پذیـری آنـان بـه عنـوان یـک مطالبـه جدی مطرح شـده
است.
اد  امه از ستون روبرو

اسـت و آزاد .لیکـن گاه تعـارض قوانیـن مدنـی بـا
شـرع از یک سـو و از دیگر سـوی الزامات فرهنگی
زندگـی ماشـینی آزادی را محـدود و یـا بالعکـس
لجـام گسـیخته و هـرج و مـرج به دنبـال دارد.
به نظـر نگارنـده ،آزادی یک مفهـوم از پیش تعیین
شـده و قالبـی نیسـت .آزادی برآمـده از روح بالنده
جامعـه ای اسـت که برای کمال انسـانی بـه آن نیاز
دارد و بـه تعبیـر دیگـر هـر کـس می باید تـا حدی
آزاد باشـد کـه بـه آزادی دیگـران لطمـه نزند حتی
ارکان دولـت و حـکام مملکتـی هـم کـه اختیاراتـی
قانونـی و بعضـاً فراقانونـی بـرای خـود متصورنـد
نبایـد آنچنان آزاد باشـند کـه به آزادی آحـاد جامعه
لطمـه بزند.
سیاسـت ،اقتصاد ،فرهنگ ،شـغل و روابـط اجتماعی
همـه به نوعی بـا آزادی بـه مفهوم خاص آن سـر و
کار دارنـد .مثلا اگر کشـوری اجازه سـرمایه گذاری
خارجـی در بخـش خصوصی ندهد یک پـای اقتصاد
آن می لنگـد .یـا اگـر روابط تجـاری و اقتصـادی را
براسـاس سلائق شـخصی و بـدون توجه بـه روند
اقتصـادی جهانـی به تعبیـر علمی آن و هـر آنچه در
حال اتفاق اسـت در سیاسـت خارجی ترسـیم نکند،
روح تجـارت آزاد سـرگردان و بی مصرف می شـود.
یـا اگـر انحصـار در واردات و صادرات موجب شـود
زمینـه رقابـت آزاد محـدود گـردد آزادی محـدود
می شـود .در باب فرهنـگ و علوم هـم همین نظریه
صـادق اسـت .زیـرا نمی تـوان و نبایـد دور کشـور
دیـواری کشـید و صرفـا یـک دروازه باز گذاشـت و
آن هـم بـرای کشـورهای خـاص بلکه بایـد با حفظ
دیدگاه هـای ایدئولوژیـک و علمی و کارشناسـانه هر
آنچـه منافـع ملـی اقتضـا می کنـد اجرائـی کـرد و
تعمیم داد.
رسـیدن بـه خودکفایـی در اقتصـاد و هـر بخـش
دیگـری از چهـار رکن اسـاس حکومتـداری هر چند
بیشـتر یـک ایـده آل و آرزوی ملی بزرگی اسـت اما
روح بالنـده آزادی در تقویم و بـرآورد منفعت طلبی و
پرهیـز از ضرر ایجـاب می کند بین تولیـدات داخلی
و واردات خارجـی بـه گونـه ای عمل شـود که رقابت
ایجـاد شـود و در سـایه رقابـت تـوان و کیفیـت
صنایـع تولید داخـل را بـاال برد.
پـس آزادی صرفا یـک مقوله خـاص و تفکیک پذیر
نیسـت کـه بعضی هـا تصـور کننـد آزادی یعنـی
اراده ای شـخصی و سـلیقه ای بـدون معـذورات
اخالقـی کـه از ایـن آزادی عـده ای بـه خسـارت
جسـمی و یـا روانـی دچـار شـوند .گاه بعضـی
محدودیت هـای امنیتـی ضامـن آزادی انـد کـه اگـر
نباشـند ،آزادی تحقـق پیـدا نمی کنـد.
بدیـن منظـور در تمامی کشـورهای دنیـا اعـم
از حکومت هـای دموکراتیـک یـا حکومت هـای
اسـتبدادی و انـواع دیگـر آن حضـور پلیـس بـرای
حفـظ امنیـت و پیشـگیری از اراده ای کـه عامـل
ارتـکاب جـرم می-شـود یـک ضـرورت اسـت.
زنـدان بـرای تأدیب و نگهـداری مجرمیـن هم یک
ضرورت اسـت.
سـازمان امنیـت و نیروهـای مخفی امنیتـی هم یک
ضرورت اسـت.
لیـک مهـم ایـن اسـت که ایـن دسـتگاه ها بیشـتر
بـرای حفـظ امنیت انـد یا حفـظ منافع افـراد خاص
کـه بیشـتر قـدرت و پـول و سـرمایه را در خدمـت
خـود دارنـد یـا خدمـت خلق.
بـه هر حـال در این کوتـاه نوشـتار نمی تـوان تمام
ابعـاد آزادی را بـه تفسـیر و تحلیـل درآورد .نگارنده
سـعی دارد بـرای مخاطبـان سـاده و بی پیرایـه و
کوتـاه بـه آزادی ورودیه ای داشـته باشـد.
والسالم
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اگر مدیری فضای نقد را در جامعه ببندد تا پای عزلش می روم
«باید به شایســتگی و عظمت مردم اســتان فارس با ارکان حکومت ارتباط برقرار
کنیم و تصمیم بگیریم... ».
یاد داشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

اگر چوپانی کرده بودم!

در گفت و گو با «عصرمردم» مطرح شد:

توضیحات فرماندار شیراز پیرامون شائبه برکناری شهردار
زهرا جعفری

فرمانـدار شهرسـتان شـیراز  ،در واکنـش بـه اخبـار مختلـف منتشـر شـده در
فضـای مجـازی پیرامـون اسـتیضاح  ،عـزل و یـا اسـتعفای شـهردار شـیراز در
نشسـت بعـد از ظهـر روز پنـج شـنبه  ۲۰مـرداد مـاه شـورايیان و واقعیـت ایـن
ماجـرا گفـت :،فرمانـداری در جریـان برگـزاری چنیـن جلسـه ای نبـوده لـذا
تصمیمـات ایـن جلسـه به دلیل غیر رسـمی بودن ،فاقـد هرگونه اعتبـار قانونی
اسـت .
لطـف اللـه شـیبانی در گفتگـو بـا عصـر مـردم با بیـان این کـه تا سـاعت چهار
و ربـع بعـد از ظهـر روز پنجشـنبه در فرمانداری حضور داشـته امـا هیچ دعوت
نامـه ای از سـوی شـورا بـرای برگـزاری چنیـن نشسـتی بـه فرمانداری ارسـال نشـده بـوده اسـت  ،افـزود :بعد از
سـاعت چهـار و نیـم تماسهـای مکرری از جانب رئیس شـورا داشـته که بـه وی اعالم کرده هـر تصمیمی که در
شـورا گرفتـه میشـود بایـد طبق قانون درجلسـه رسمی باشـد و چـون فرمانداری به این نشسـت دعوت نشـده لذا
جلسـه غیـر رسـمی بودهو تصمیمـات آن فاقـد وجاهـت قانونـی اسـت:وی تصریـح کرد :رئیس شـورا هـم اعالم
کـرده اسـت کـه ایـن  ،یـک نشسـت هماندیشـی داخلـی با حضـور اعضای شـورا بـوده کـه در آن پیرامـون طرح
سـواالت صورت گرفته از شـهردار گفتگو شـده اسـت .
شـیبانی تصریـح کـرد  :البتـه انتظـار میرفـت اعضـای شـورا و شـهرداری بـا توجـه بـه بـار روحـی و روانـی چنیـن
تصمیمـات مهمی بـرای شـهر و شـهروندان  ،در صـورت وجـود مشـکل و اختالف دیـدگاه و سـلیقه مباحث را در
قالـب گفتگو هـای برادرانـه و دوسـتانه و در تعامـل دو سـویه بررسـی میکردنـد و بارفضـای رسـانهای را بـر روی
ایـن مباحـث نمیگذاشـتند.
وی خاطرنشـان کـرد  :طـرح سـوال و اسـتیضاح و بررسـی اسـتعفای شـهردار از اختیـارات قانونـی و حـق شـورا
اسـت امـا شـورا در اسـتفاده از ایـن اختیـارات تکالیـف و وظایفـی دارد از جملـه اینکـه بایـد برگـزاری نشسـت
رسـمی را بـه فرمانـداری اطلاع دهـد .
وی تاکیـد کـرد  :از حـق و حقـوق فرمانـداری بهشـدت دفـاع کـرده و وظایـف و تکالیـف را به جد پیگیـری نموده
نمـوده و در هـر زمینـه ای در مقابـل فشـارها کوتـاه نخواهد آمد .
فرمانـدار شهرسـتان شـیراز یادآور شـد  :بحـث قوانین مربوط به شـورا و انتخاب شـهردار جزءقوانیـن قاعده آمره
اسـت و کسـی نمیتواند در این خصوص مماشـاتی داشـته باشـد.
شـیبانی در خصـوص ایـن که گفته می شـود ؛ دلیل ورود شـوراییان به بحث اسـتیضاح رأی دیـوان عدالت اداری
و احتمـال برکنـاری شـهردار بـوده وشـوراییان را بـه نوعـی درصـد پیشدسـتی بـوده انـد  ،گفـت :اینگونـه مباحث
در چارچـوب اختیـارات و تکالیـف مـن نیسـت لذابـه آن هـم ورود نمیکنـم امـا معتقـدم اسـتفاده از حـق قانونـی
شـورا در بحـث اسـتیضاح و برکنـاری شـهردار در چنیـن فضاسـازی  ،به صرفه و صالح شـهر ،مردم ،شـهردا ری
و شـورا و مدیریت شـهری نیسـت .
ً
وی ادامـه داد :شـورا هـر تصمیمی کـه بخواهـد در خصـوص وضعیت کاری شـهردار شـیراز بگیرد بایـد کامال در
رونـد و پروسـه قانونی خودش باشـد.
شـیبانی در بخـش دیگـری از سـخنانش در پاسـخ بـه این سـوال که آیـا بعد از تماس های رئیس شـورا با شـهردار
شـیراز نیـز گفتگویـی داشـته اسـت ،گفـت  :بلـی تلفنی صحبـت کردیم امـا شـهردار در خصوص بحث اسـتعفا و
یـا برکنـاری خـود هیچگونـه صحبتـی نکرد و من هـم چون اهل تجسـس نیسـتم درخصوص ایـن قضیه چیزی
نپرسـیدم.در همیـن راسـتا سـخنگوی شـورای اسالمی شـهر شـیراز ،در اطالعیـه ای کـه بعـد از  ۱۸سـاعت از
برگـزاری ایـن نشسـت هم اندیشـی بر روی سـایت شـورا قرار گرفـت ،خطاب به شـهروندان شـیرازی اعالم کرد:
شـورا و شـهرداری در همـه حـال مدافـع منافـع و مصلحت شـهر بـوده و خواهند بود.
محمـد رضا هاجـری گفتـه اسـت . :بـه دنبـال برگـزاری جلسـه مشـترک شـورا و شـهرداری بـه منظـور بررسـی و
پاسـخگویی طـرح سـوال تعـدادی از اعضـای شـورا از شـهردار ،بـا توجـه بـه فرصت اندک و اقناع نشـدن سـوال
کننـدگان از پاسـخ ها ،مقـرر گردیـد موضـوع طـی جلسـه ای دیگر پیگیری شـود و سـپس تصمیم گیـری صورت
گیـرد.وی تصریـح کرد:بـدون تردیـد در مدیریت یک کالنشـهر اختالف نظـر وجود دارد کـه آن را نعمت و رحمت
بـرای شـهر دانسـته تا کاسـتی ها اصالح شـوند.
لذا شایعات و حاشیه ها نمی تواند خللی در همدلی  ،همراهی و هماهنگی مدیریت شهری ایجاد نماید.
گفتنـی اسـت؛ گفتـه شـده شـنبه ۲۲مـرداد ماه سـاعت ۸صبح نشسـت فـوق العاده شـورا بـا محوریت اسـتیضاح
شـهرداری برگزار خواهد شـد.

قنات ساریبالغ مرمت و احیا شد
عصرمردم:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از پایان عملیات احیا و مرمت قنات ساریبالغ این شهرستان خبرداد.
ذبیـح الـه سیروسـی گفـت :مرمـت قنـات مذکـور کـه در روسـتای کودیـان بخـش مرکـزی واقـع شـده اسـت از
ابتـدای خـرداد مـاه آغـاز و در مـدت یـک مـاه انجـام شـد .
سیروسـی تصریـح کـرد :قنـات مذکـور دارای  ۵رشـته بـوده که بـا اعتبـاری بالغ بر یـک میلیارد و سـیصد ميليون
ریـال از محـل اعتبـارات بنیـاد برکـت بـا پیمانکاری یک شـرکت خصوصی یک رشـته از آن احیـا و مرمت1400
 .گردیـده و ان شـاالله در سـال جاری سـایر مسـیر های قنـات مذکور احیـا میگردد
بـه گفتـه او؛ قنـات فـوق بـا بهره بـرداری  ٧٠هکتار اراضی کشـاورزی بـا اجرای ایـن عملیات  40درصـد افزایش
آبدهی خواهد داشـت.

صدور  ۷فقره مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ارسنجان
داوریزدانی  /ارسنجان
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان گفـت :ازابتـدای سـال جـاری تا کنـون  ،تعـداد  ۷فقره مجـوز تغییر
کاربـری اراضـی مربـوط بـه ۵مـورد دامـداری بمسـاحت مجمـوع  ۷۸۰۰متـر مربـع در منطقـه خبریـز و دو مـورد
گلخانـه بـه مجمـوع ۱۴هـزار متـر مربـع در منطقـه آهوچـر این شهرسـتان صادر شـد.
غالمعبـاس زارعـی فـر ضمن اشـاره به حمایت از توسـعه پایـدار و اشـتغالزایی در بخش های کشـاورزی ،خدماتی
و صنعتـی شهرسـتان اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه اهمیت حفـظ و صیانـت از اراضی کشـاورزی ،گشـت ویـژه برای
پیشـگیری از سـاخت و سـازهای غیرمجـاز بطور مسـتمر در شهرسـتان انجـام می گیرد۰
وی تصریـح کـرد  :چنانچـه بهرهبـرداران متقاضـی تغییـر کاربری هسـتند از طريق مراجعـه به اداره امـور اراضی
و مراجـع قانونـی ذی ربط اقـدام نمایند.
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اولویت بندی و مطالعه ۴۰پروژه کالن برای توسعه همه جانبه فارس
استاندار فارس ،با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن بررسی وضعیت  ۴۰پروژه کالن
این استان گفت :این پروژهها بر اساس مطالعه دقیق و ...

توضیحات فرماندار شیراز پیرامون شائبه برکناری شهردار
فرماندار شهرستان شیراز  ،در واکنش به اخبار مختلف منتشر شده در فضای مجازی
پیرامون استیضاح  ،عزل و یا استعفای شهردار شیراز در ...

هشدار نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به مدیران فارس:

ایمانیه استاندار فارس خبرداد :

اولویت بندی و مطالعه
 ۴۰پروژه کالن برای
توسعه همه جانبه فارس

اگر مدیری فضای نقد را در جامعه ببندد
تا پای عزلش می روم
احمد  رضا سهرابی

«بایـد بـه شایسـتگی و عظمـت مـردم اسـتان فـارس بـا
ارکان حکومـت ارتبـاط برقـرار کنیـم و تصمیـم بگیریـم».
ایـن ،تأکیـد ابراهیـم عزیزی نماینـده شـیراز و نایب رئیس
کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت خارجی مجلس اسـت.
اصلـی خواسـته یـا ناخواسـته فرامـوش شـده و یـا مغفـول
مانـده در رویکـرد حدود نیم قرن اخیر مدیران و مسـئوالن
فـارس کـه اگـر بـه شایسـتگی مـورد توجـه و تکریـم قـرار
گیـرد می توانـد حـال کنونـی این اسـتان را دگرگون سـازد.
عزیـزی در همیـن رهگـذر بـا تأکیـد بـر اینکـه بایـد بـه
مسـایل روزمـره مـردم هـم توجـه داشـت ،در عیـن حـال
تصریـح کـرد :نکنـد بـا پرداختـن بـه یک سـری مسـایل و
کارهـای کوچـک که البتـه آن هم جای خـودش را دارد از
توجـه بـه کارهـای بـزرگ و زیربنایـی غافـل شـویم.
حـال در همیـن رهگذر ،از نایـب رئیس کمیسـیون امنیت
ملی و سیاسـت خارجی مجلس پرسـیدم ،اگر روزی ،شـما
اسـتاندار فـارس شـوید ،بـر پایـه همیـن دیـدگاه و رویکـرد
چنـد درصـد از مدیـران کنونـی اسـتان را برکنـار می کنید؟
گفـت :افتخـار مـن نمایندگـی مـردم در مجلـس اسـت و
ایـن افتخـار را بـا هیـچ چیـز دیگـر عـوض نمی کنم!
ابراهیـم عزیـزی در عیـن حـال ،مدیـران کنونی فـارس را
در سـه گـروه تقسـیم بندی کـرد و افزود :گروهـی صاحب
تجربـه هسـتند کـه می شـود بـه آنهـا اتـکاء و اعتمـاد کرد
و گروهـی دیگـر ،مدیـران جوانـی هسـتند کـه از تجـارب
الزم برخـوردار نیسـتند امـا می شـود بـا صبـر ،پشـتیبانی و
حمایـت و بـا توجـه بـه ظرفیت هـای علمی کـه دارنـد ،در
جهـت کادرسـازی می شـود بـه آنهـا میـدان داد.
او گـروه سـوم مدیـران را ناتوان ،بـی تجربه و فاقـد قابلیت
توصیـف کـرد و گفـت :سـزاوار نیسـت بـه چنیـن مدیرانی
میدان داد.
نماینـده شـیراز و زرقـان در مجلـس در پـی پافشـاری
خبرنـگار «عصرمـردم» بـر درصدبنـدی مدیـران کنونـی
فـارس در  3گـروه یـاد شـده ،از اظهارنظـر در ایـن زمینـه
پرهیـز کـرد امـا در عیـن حـال گفـت :در انتخـاب مدیران
اسـتان حـرف داشـته و دارم و انتقاداتـی داشـتم و دارم و
روزی هـم زنـده باشـم حرفـم را می زنـم!
عزیـزی ایـن را هـم گفـت کـه تـا آنجایـی کـه می دانـم،
دولـت و مجلـس در حـال ارزیابی مدیران میانی و اسـتانی
هستند .
تا پای عزلش می روم!
نایـب رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی
مجلـس هشـدار داد کـه اگـر مدیـری فضـای نقـد را در
جامـه ببنـدد تـا پـای عزلـش مـی روم.
عزیـزی بـا تأکیـد بـر اینکـه بـا بسـته شـدن فضـای نقـد
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نکته اول]
بـه یـاد دارم در طـول ربـع قـرن فعالیـت رسـانه ای ام بـه عنـوان
کارتونیسـت ،خبرنـگار و دبیـر سـرویس خبـر در مطبوعـات ایـران بویـژه
در شـیراز ،بارهـا و بارهـا ،اسـتانداری ،فرمانـداری ،شـهرداری ،اداره کل
ارشـاد ...،و دوتشـکل رسـانه ای انجمـن صنفـی مطبوعات و رسـانه ها و
خانـه مطبوعـات جهـت تشـکیل «بانـک اطالعاتـی رسـانه ،از مـن و مـا
مـدرک و اطالعـات گرفته انـد و بـه ظاهـر جمـع آوری کرده انـد و از همه
مهمتـر ،اطالعات رسـانه ای ما در سـامانه رسـانه های کشـور «سـمان»
و در پـی آن «سـایت جامع رسـانه های کشـور» که روزگاری بـر پایه طرح
پیشـنهادی اینجانـب بـه جنـاب آقـای حامـد دهقانـان معـاون محتـرم
وقـت سیاسـی -امنیتـی اسـتانداری فـارس در دوره پسـا اصالحـات و
انعـکاس ایشـان بـه تهـران شـکل گرفـت ،موجـود اسـت!
نکته دوم]
حـاال کـه بـا گـذر زمـان ،نوبـت بـه اهـدای  200گیگابایـت اینترنت رایـگان سـاالنه بـه مناسـبت روز «خبرنگار»
شـده اسـت ،معـاون محتـرم وزیـر می فرماینـد «مـا اطالعـات جامعـی از خبرنـگاران نداریم!»
نتیجه گیری اخالقی]
بحـث بـر سـر  200گیگابایـت اینترنـت دسـت و پـا شکسـته نیسـت بلکـه آنچـه بـه قـول محمـود احمدی نـژاد
«آنجـای آدم را می سـوزاند» ایـن اسـت کـه بعـد از ایـن همـه فعالیـت مطبوعاتـی و تحمـل نـگاه پلیسـی بـه
مطبوعـات و رسـانه ها ،معـاون محتـرم وزیـر چنیـن جملـه ای می فرماینـد!
قصـد جسـارت بـه سـایر همکارانـم در خانـواده بـزرگ مطبوعـات و رسـانه را نـدارم امـا در همیـن رهگـذر ،آنچه
بـه ذهنـم می آیـد ایـن اسـت کـه اگـر بـه جـای ایـن  25سـال فعالیـت روزنامه نـگاری و دریافـت بیـش از 50
جایـزه از جشـنواره های ملـی و جهانـی ،چوپانـی کـرده بودم حداقـل حاال و هنـگام دریافت تسـهیالت ،در اداره
دامپزشـکی صاحـب یـک پرونـده جامـع بودم!

فارس

مخالفـم تأکیـد کـرد :روابـط عمومـی ادارات و دسـتگاه ها
حـق ندارنـد و در ایـن جایـگاه نیسـتندکه بـرای خبرنگاران
تعییـن تکلیـف کننـد.
او تصریـح کـرد :نـه تنهـا روابـط عمومی ها ،بلکـه مدیران
هـم چنیـن حقـی ندارنـد جلـو تحلیـل و اطالع رسـانی
صادقانـه را بگیرنـد.
رسانه بهترین ارکان قدرت است
نایـب رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی
مجلـس گفـت :اگـر بتوانیـم یـک اراده را بـر مخاطـب
حاکـم کنیـم یـک قـدرت اسـت و بهتریـن ارکان قـدرت،
رسـانه می توانـد باشـد.
عزیـزی کـه در نشسـتی خبـری بـا حضـور خبرنـگاران در
شـیراز سـخن می گفـت ،تأکیـد کـرد :حـوزه ارتباطـات و
اطالع رسـانی نبایـد بلندگـوی تبلیغاتـی مسـئولین شـود.
او در عیـن حال ،رسـانه را فرصتـی در جهت بیان عملکرد
نظـام دانسـت و افـزود :اطالع رسـانی شـفاف ،صریـح،
سـریع و بـه موقـع از اصـول حـوزه رسـانه و مطبوعـات
اسـت و خـدا را شـکر کـه اسـتان فـارس ،از وجـود چنیـن
خبرنـگاران و روزنامه نگارانـی بهره منـد اسـت.
فارس "پز عالی  ،جیب خالی"!
رئیـس فراکسـیون نماینـدگان جنـوب کشـور در مجلـس
تصریـح کـرد کـه علیرغـم تالش هـای انجـام گرفتـه،
اسـتان فـارس هنـوز بـه جایـگاه شایسـته خودش نرسـیده
اسـت!
عزیـزی وضعیـت کنونـی اسـتان فـارس را مصـداق جمله
«پـز عالـی  ،جیـب خالی» توصیـف کرد و گفـت :اقدامات
محـرک و زیربنایـی ،به عنـوان یک خالء جدی در اسـتان
احسـاس می شود.
او در همیـن رهگـذر موضـوع انتقـال آب از خلیـج فـارس
بـه ایـن اسـتان را از جملـه طرح هـای شـاخص محـرک و

زیربنایی دانسـت و یادآور شـد :سـال  91که من اسـتاندار
هرمـزگان بـودم بـا مرحوم آقـای ایمانی [امـام جمعه وقت
شـیراز] تمـاس گرفتم و گفتم وقتی نظام ایـن اراده را دارد
کـه آب را از غـرب بندرعبـاس با  970کیلومتـر به چادرملو
در اسـتان یـزد انتقـال دهـد ،آیـا ایـن امـکان وجـود نـدارد
کـه آب به اسـتان فـارس بیاید؟!
نایـب رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی
مجلـس افـزود :از همـان سـالها ،مـن بـه دنبـال عملـی
شـدن ایـن موضـوع بـودم چـرا کـه اگـر قـرار باشـد فارس
وارد حـوزه صنعـت شـود ابتـدا بایـد آب داشـته باشـد.
عزیـزی بـر ایـن نکتـه هـم تأکیـد کـرد کـه وقتـی نـه راه
داریـم ،نـه راه آهن ،نـه آزادراه ،نه فرودگاه مناسـب ،چطور
می توانیـم از سـرمایه گذاران خارجـی دعـوت کنیـم کـه به
فـارس بیایند؟!
ترافیک شیراز با شعار و شعر حل نمی شود
نماینـده شـیراز و زرقـان در مجلـس تأکید کرد کـه ترافیک
شـیراز با شـعار و شـعر حل شـدنی نیست!
عزیـزی بـا اشـاره بـه اینکـه کالنشـهر شـیراز ،کمربنـدی
نـدارد گفـت :وقتـی کمربنـدی بـه معبـر وخیابان شـهری
تبدیـل می شـود معلـوم اسـت کـه ترافیکش پـس می زند و
معابـر شـریانی و حتـی فرعـی شـهر را می گیـرد.
او تصریـح کـرد :بـرای احـداث کمربنـدی جدیـد شـیراز،
فقـط  20درصـد هزینـه بـر عهـده شـهرداری قـرار داده
شـده امـا شـهرداری از ایـن تکلیـف شـانه خالـی می کند!
برخورد سلبی و چکشی با سرمایه گذاران درست نیست
نایـب رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی
مجلـس تأکیـد کـرد :برخـورد سـلبی و چکشـی بـا
سـرمایه گذار درسـت نیسـت!
عزیـزی گفـت :مدیـران اجـازه ندهنـد سـرمایه گذاری کـه
بـه سـختی می آیـد ،به سـادگی بـرود.

حسینی رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطرح کرد:

تامین نیازهای حوزه سالمت با همکاری شرکت های دانش بنیان
نشسـت سـتاد دانشـگاهی ارتقـای تولیـد
دانـش بنیـان در حـوزه سلامت صبـح
امـروز ،بـا حضـور رییـس دانشـگاه علوم
پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی
شـیراز برگـزار شـد.
رییـس دانشـگاه در نشسـت سـتاد
دانشـگاهی ارتقـای تولیـد دانـش بنیـان
در حـوزه سلامت ،تاکیـد کـرد :نیازهای
حـوزه سلامت را میتـوان بـا همـکاری
شـرکت های دانـش بنیـان تامیـن کـرد
کـه ایـن امر نیـز مسـتلزم نگاه ویـژه تری
چشم شیشه ای

بـه اهمیـت شـرکت های دانـش بنیـان
دارد.
«سـید وحیـد حسـینی» بـا اشـاره بـه
حمایت هـای مجموعـه دانشـگاه از
شـرکت های دانـش بنیـان در حیطـه
فعالیت هـای حـوزه سلامت بـرای
توسـعه محصوالت سلامت محور ،الزم
اسـت شـرکت های دانـش بنیان اسـتان
فـارس نیـز بـرای تامیـن نیازهـای حـوزه
سلامت بـه ویـژه تجهیـزات پزشـکی،
بـر همـکاری خـود بـا مجموعه دانشـگاه

بیافزاینـد.او ادامـه داد :اسـتفاده از
ظرفیت های شـرکت های دانـش بنیان،
راهـکاری مناسـب بـرای رسـیدن بـه
خودکفایـی در تولیـد تجهیـزات پزشـکی
و محصـوالت سلامت محـور اسـت.
مسـوول ارشـد حـوزه سلامت فـارس
بـا اشـاره بـه فرمایشـات مقـام معظـم
رهبـری مبنـی بـر تقویـت شـرکت های
دانـش بنیـان ،بـه مسـووالن دانشـگاه
بـرای تسـریع در رفـع دغدغه هـای
ایـن شـرکت ها و عملیاتـی شـدن

فعالیت هـای آنـان در عرصـه تولیـدات
محصـوالت سلامت محـور تاکیـد کـرد.
سـید وحیـد حسـینی همچنیـن در ایـن
نشسـت اقدامـات سـتاد دانشـگاهی
ارتقـای تولیـد دانش بنیان مانند اسـتقرار
شـرکت های دانـش بنیـان ،فرهنـگ
سـازی و آمـوزش ،توسـعه همـکاری بـا
صنعـت ،برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی
ویـژه اسـاتید و دانشـجویان و تدویـن
آییـن نامه هـای اسـتقرار شـرکت های
دانـش بنیـان را مـورد بررسـی قـرار داد.

خودرو معلق و رها شده در کنار خیابان
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ایرنــا :اســتاندار فــارس ،بــا اشــاره بــه در دســتور کار
قــرار گرفتــن بررســی وضعیــت  ۴۰پــروژه کالن ایــن
اســتان گفــت :ایــن پروژههــا بــر اســاس مطالعــه
دقیــق و کارشناســی در اولویــت بررســی قــرار
گرفتهانــد.
دکتــر محمد هــادی ایمانیــه افــزود :کار مطالعــه و
بررســی ایــن  ۴۰پــروژه از حــدود  ۱۰مــاه گذشــته در
اســتان آغــاز شــده و از حــدود  ۲هفتــه گذشــته نیــز
جلســات بررســی و مــرور آنهــا در اســتان بــا جدیــت
برگــزار میشــود.
وی ادامــه داد :در ایــن جلســات آنچــه کــه در ۱۰
مــاه گذشــته توســط مجموعههــای مختلــف در
خصــوص ایــن پروژههــا انجــام گرفتــه و اینکــه چــه
اقداماتــی در ادامــه بــرای بــه ســرانجام رســیدن آنهــا
بایــد انجــام شــود مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
اســتاندار فــارس تصریــح کــرد :ایــن پروژههــا در پنــج
گــروه فرهنگــی و اجتماعــی؛ عمرانــی؛ اقتصــادی؛
گردشــگری و صنایــع دســتی؛ و کشــاورزی ،منابــع
طبیعــی و آبخیــزداری قــرار گرفتهانــد.
ایمانیــه اظهــار داشــت :تــاالر مرکــزی شــیراز از
جملــه پروژههــای حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی
اســت کــه مشــکالت حقوقــی و مالکیــت زمیــن
مانــع اصلــی فــراروی احــداث ایــن پــروژه بــود کــه
بــا رایزنیهــا و تعامــات صــورت گرفتــه ایــن مانــع
برطــرف شــد.
وی افــزود :ایــن پــروژه هفــت ســال معطــل درگیــری
هشــت ســازمان در اســتان بــود و هــر ســازمانی کــه
زمینــی در محــدوده اجــرای ایــن پــروژه داشــت
ادعایــی را مطــرح میکــرد.
او بیــان کــرد :در نهایــت بــا هماهنگــی اداره کل
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،امــور اقتصــادی و
دارایــی و مدیریــت و برنامهریــزی اســتان ،ســند
ایــن ملــک بــه نــام اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی اســتان صــادر شــد.
اســتاندار فــارس افــزود :پــروژه تــاالر مرکــزی شــیراز
هــم اینــک حــدود  ۳۵درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد
و بــا توجــه بــه قــول مســاعد وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی برای حمایــت از احــداث ایــن تــاالر ،بــه
مــدت چهــار ســال هــر ســال  ۱۰۰میلیــارد تومــان
اعتبــار بــه ایــن پــروژه تخصیــص خواهــد یافــت.
ایمانیــه اضافــه کــرد :عــاوه بــر ایــن  ۴۰۰میلیــارد
تومــان ،از محــل صنــدوق مســئولیت اجتماعــی نیــز
کمکهایــی بــه ایــن پــروژه خواهــد شــد تــا در کمتــر
از چهــار ســال شــاهد بهرهبــرداری از آن باشــیم.
اســتاندار فــارس گفــت :در حــوزه عمرانــی نیــز
بررســی پروژههــای کالنــی همچــون طــرح
انتقــال آب خلیــج فــارس بــه اســتان ،راه آهــن
شــیراز – بوشــهر و شــیراز – گلگهــر ،طــرح ســریع
الســیر شــدن قطــار شــیراز – اصفهــان و همچنیــن
اجــرا و تکمیــل ســدهای پارســیان ،تنــگ ســرخ،
کوار ،هایقــر ،چشــمه عاشــق ،نرگســی و رودبــال در
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
وی ،رفــع مشــکل آب را از اولویتهــای بســیار مهــم
اســتان دانســت و گفــت :یکــی از راهکارهــای حــل
ایــن مشــکل ،تکمیــل طــرح انتقــال آب از خلیــج
فــارس اســت کــه بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع بــا
حساســیت ویــژهای دنبــال میشــود.
او اضافــه کــرد :بایــد زمــان مشــخصی بــرای اجــرای
ایــن طــرح تعییــن شــود و اگــر بتــوان ایــن کار را
ظــرف مــدت ســه ســال بــه نتیجــه رســاند و آب را بــه
شــهرهای مشــخص شــده انتقــال داد کار بــزرگ و
ارزشــمندی انجــام شــده اســت.
اســتاندار فــارس ادامــه داد :مجریــان پــروژه انتقــال
آب از خلیــج فــارس بایــد بــا ارائــه یــک جــدول
زمــان بنــدی مشــخص کننــد کــه آب طــی چــه
زمانــی بــه چــه شــهری میرســد تــا رونــد پیشــرفت
پــروژه بــر اســاس آن جــدول بــهخوبــی قابــل رصــد
و ارزیابــی باشــد.
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ایرنـا :معـاون سیاسـی  ،امنیتـی و اجتماعـی
اسـتانداری فـارس بـا حضـور در منـزل محمدمهدی
جعفـری زاده مدیرمسـئول روزنامـه طلـوع و
پیشکسـوت رسـانه اسـتان بـه مناسـبت هفتـه
خبرنـگار ،از بیـش از سـه دهـه فعالیـت مطبوعاتـی
وی تجلیـل کـرد.
بـه گـزارش ایرنـا ،اسـماعیل محبیپـور در ایـن آییـن
کـه شـامگاه پنجشـنبه بـا حضـور مدیـرکل فرهنـگ
و ارشـاد اسالمی اسـتان فـارس برگـزار شـد ،ایـن
اسـتان را مهـد تمـدن ایـران زمیـن دانسـت و گفت:
اسـتان فـارس بـا برخـورداری از ظرفیتهایـی کـه
دارد و الگـوی تمدنـی کـه ارائـه کـرده فرصتـی بـرای
توسـعه همـه جانبـه کشـور ایـران و حتـی دنیـای
اسلام اسـت.
وی بـا اعتقـاد بـه اینکـه بـا نـگاه تحولـی میتـوان به
موفقیـت رسـید ،گفت :در عصر جدید بـا تکراری کار
کـردن و راه گذشـتگان را طـی کـردن بـدون داشـتن
نـگاه نوگرایانـه و تحولـی نمیتوانیم بـه موفقیتهای
قابـل توجهی دسـت یابیم.
معـاون سیاسـی ،امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری
فـارس ادامـه داد :در عرصـه خبرنـگاری در بیسـت
سـال اخیـر تحـوالت خوبی صـورت گرفته اسـت این
در حالیسـت کـه در صـد سـال پیـش از آن شـاهد
تحـوالت اندکـی در ایـن عرصـه بودیـم.
محبیپـور اضافـه کرد :امـا امروز تحـوالت در عرصه
تکنولـوژی باعـث شـده کـه تمایلات مـردم بـرای
بهرهگیـری از ایدههـا و روش هـای نـو بیشـتر شـود
و همیـن تمایلات اصحـاب رسـانه و خبرنـگاران را
ملـزم کـرده کـه در ایـن مسـیر حرکـت کننـد .در غیر
ایـن صـورت از عرصـه رقابـت خـارج میشـوند.
وی بیـان کـرد :اسـتفاده از تجربیـات پیشکسـوتان
عرصـه فرهنـگ و ادب و رسـانه فـارس یکـی از
ظرفیتهـای مهـم اسـتان بـه شـمار مـیرود کـه
بهرهگیـری از ایـن ظرفیتهـا میتوانـد چـراغ راهـی
بـرای جوانـان باشـد.
محبیپـور گفـت :اسـتفاده از ایدههـا و انـرژی
جوانـان در کنـار تجربیـات پیشکسـوتان میتوانـد
اتفاقـات بزرگـی را در عرصـه فرهنگـی ،ادبـی و
علمی اسـتان رقـم بزنـد.
وی بـا اعتقـاد بـه اینکـه ذهـن مـردم اسـتان فـارس
تشـنه علـم ،فرهنـگ و ادب اسـت ،گفـت :ایـن
تشـنگی را بایـد بـا خـوراک صحیـح برطـرف کنیـم
وگرنـه ایـن عطـش را ممکـن اسـت بـا موضوعاتـی
رفـع کننـد کـه چنـدان موردنظـر مـا نیسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیـان اینکـه نمیتوانیـم از
عطـش فرهنگـی ،ادبـی و علمی مـردم فـارس
چشمپوشـی کنیـم ،گفـت :رسـانهها میتواننـد نقش
مهمـی در ایـن زمینـه ایفـا کننـد؛ آنهـا میتواننـد هم
میـزان و نـوع تشـنگی ذهنی مردم را مشـخص کنند
و هـم خـوراک و وسـیله رفع تشـنگی را به مسـئوالن
انعـکاس دهنـد.
وی افـزود :یکـی از دشـواریها بـرای انجـام کار
فرهنگـی ،ترغیـب مـردم بـرای ورود بـه ایـن عرصـه
اسـت امـا خوشـبختانه در اسـتان فـارس کمتـر بـا
ایـن مشـکل روبـه رو هسـتیم .بـا این حال نیاز اسـت
کـه مسـئوالن اسـتان بتواننـد از ایـن فرصت بـه نحو
احسـن بهـره ببرنـد.
معـاون اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه دولـت در
تلاش اسـت تـا مردمی کـردن حاکمیـت را بـه
یـک فرهنـگ تبدیـل کنـد ،گفـت :هـر چـه بتوانیـم
تصمیمـات و تفکـرات مدیریتـی کشـور را بـا کمـک
مـردم اتخـاذ کنیـم بـه نتایـج بهتـری خواهیم رسـید.
در واقـع دولـت در تلاش اسـت تـا شـرایطی فراهـم
کنـد تـا حکومـت خـود را در رأس و نـوک هـرم نبینـد
بلکه از مشـارکت مردم در مسـیر حاکمیـت بهره ببرد
و از ظرفیتهـای آنهـا اسـتفاده کنـد.
وی عنـوان داشـت :بـر اسـاس تجربیاتـی که کسـب
شـده هـر جـا بسـیج افـکار عمومی ایجـاد کردهایـم
موفـق بودهایـم .در حقیقـت با تـوان افزایـی غیرقابل
بـاور و بـا هزینـه کم در مـدت زمان کوتاه توانسـتهایم
بـه موفقیتهـای قابـل توجهـی دسـت یابیم.
محبیپـور بـا اشـاره بـه اینکـه انقلاب اسلامی با
بهرهگیـری از ظرفیـت و مشـارکت مـردم رقـم خورد،
رمـز موفقیـت بسـیج در عرصههـای مختلـف را
اتصـال بـه مـردم دانسـت و گفـت :مـا حتـی اعتقـاد
بسـیاری بـه مردمی کـردن امنیـت داریـم و بـر ایـن
بـاور هسـتیم کـه بایـد از مـردم بـرای جلوگیـری از نـا
ک بگیریـم.
امنـی در کشـور کمـ 
وی گفـت :هنـر مـا بایـد ایـن باشـد کـه بـا اقدامـات
اجتماعـی و فرهنگـی از امنیتـی شـدن موضوعـات
جلوگیـری کنیـم ،گفـت :در ایـن راسـتا خـود مدیران
دسـتگاهها در مقاطـع مختلـف ،بایـد پاسـخگوی
جامعـه مخاطبشـان باشـند
محبیپـور بـا بیـان اینکـه مدیـران بایـد واقعیتهـا
را بگوینـد و وعـده غیرقابـل تحقـق ندهند،گفـت:
در بحرانهـا هـم هـر جـا از ظرفیـت مـردم اسـتفاده
کردیـم ضریـب موفقیتمـان فوقالعـاده بـاال
بـوده اسـت.وی از مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی فارس درخواسـت کـرد کـه از ظرفیتهـای
فعـاالن فرهنگـی بـرای پیشـبرد امـور در چارچـوب
ماهیتـی آنهـا بهـره گیـرد.
محبیپـور بـه ظرفیتهـای اسـتان فـارس در
حوزههـای مختلـف اشـاره کـرد و گفـت :اسـتان
فـارس از تمـدن ملـی و اسلامی برخوردار
اسـت و ترکیبـی از اقـوام و انسـانها بـا عقایـد و
ادیـان مختلـف در ایـن اسـتان جمـع شـدهاند.
لـذا اگـر بخواهیـم مدلـی از الگـوی تمدنـی
را ارائـه کنیـم ،مکانـی بهتـر از اسـتان فـارس
نمییابیم.
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پروژه ها بر اساس مطالبه شهروندان تعریف می شوند
شــهردار منطقه چهار از تداوم پروژه هــای عمرانی با رویکرد ارتقــا کیفیت زندگی
شهروندان خبر داد ...

رفع مشکالت مزمن شهرستانها در سفرهای شهرستانی دنبال میشود
استاندار فارس ،با اشــاره به انجام سفرهای شهرستانی گفت :در این سفرها عمدتا
رفع مشکالتی که طی سالها حالت مزمن پیدا کردهاند ...

تجلیل معاون استانداری
فارس از یک پیشکسوت رسانه

فارس

استاندار فارس:

رفع مشکالت مزمن شهرستانها
در سفرهای شهرستانی دنبال میشود
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس ،با اشـاره به انجام سـفرهای شهرسـتانی
گفـت :در ایـن سـفرها عمدتـا رفـع مشـکالتی کـه طـی
سـالها حالـت مزمـن پیـدا کردهانـد در دسـتور کار قـرار
میگیرنـد.
دکتـر محمد هـادی ایمانیـه در حاشـیه بازدیـد از شـهرک
صنعتـی شـماره  2سروسـتان در جمـع خبرنـگاران،
ضمـن تسـلیت شـهادت امـام زیـن العابدیـن (ع) افـزود:
در شهرسـتان سروسـتان نیـز پروژههایـی وجـود دارد کـه
بالتکلیـف مانـده و مـردم شهرسـتان در انتظـار تکمیـل و
بهـره بـرداری از آنهـا هسـتند.
وی ادامـه داد :امیدواریـم در ایـن سـفر بتوانیـم بـا رفـع
موانـع پیـش روی ایـن پروژههـا آنهـا را تکمیـل و بـرای
اسـتفاده مـردم آمـاده بهـره بـرداری کنیـم.
دکتـر ایمانیـه ،در خصـوص بازدیـد از پروژههـای گلخانـه
روسـتای مومـن آّبـاد سروسـتان گفـت :در ابتـدا بنـا بـود
کـه  180هکتـار از زمینهـای ایـن منطقـه بـه گلخانـه
اختصـاص یابـد کـه کمـک خواهیم کـرد به بیـش از 400
هکتـار افزایـش یابـد.
اسـتاندار فـارس اظهـار داشـت :یکـی از پروژههـای
بالتکلیـف شهرسـتان تقاطـع روسـتای مومـن آبـاد بـود با
توجـه بـه بـروز تصادفـات متعـدد در ایـن موقعیـت اجـرای
ایـن پـروژه بـا جدیـت دنبـال خواهـد شـد و امیدواریـم بـا
تزریـق اعتبـارات جدیـد به آن تـا دهه مبارک فجر امسـال
ایـن پـروژه بـه بهرهبـرداری برسـد.
وی ادامـه داد :از دیگـر پروژههـای نیمـه تمام شهرسـتان
زمیـن چمـن کوهنجـان اسـت کـه در ایـن سـفر بنا شـد با
تزریـق اعتبـارات طـی روزهـای آتـی عملیـات تکمیـل آن
آغاز شـود.
دکتـر ایمانیـه ،در خصـوص توسـعه دو شـهرک صنعتـی
شـماره یـک و دو سروسـتان نیـز گفـت :شـهرک صنعتـی
شـماره یـک سروسـتان از ظرفیـت خوبـی برخوردار اسـت
و کمـک میکنیـم کـه کارخانههـای راکـد و نیمـه راکـد
متعـددی کـه در ایـن شـهرک هسـتند بـه سـرعت فعـال
شـوند و بـا ظرفیـت بیشـتری کار کننـد.
وی افـزود :شـهرک شـماره  2سروسـتان نیـز در بحـث
تامیـن گاز بـا مشـکالتی مواجـه اسـت کـه بـا توجـه بـه
پیگیری هـای انجـام شـده از سـوی نماینـده مـردم
شهرسـتان در مجلـس و بـا پیگیری هـای فرمانـدار
سروسـتان ظـرف یـک مـاه آینـده ان شـاءالله گاز ایـن

شـهرک وصـل می شـود.
اسـتاندار فـارس بیـان کـرد :در بحـث تامیـن آب شـهرک
شـماره  2و همچنیـن باغات پسـته شهرسـتان سروسـتان
نیـز مقـرر شـد کـه طـی جلسـهای روش تامیـن آب
مشـخص شـود.
دکتـر ایمانیـه اضافـه کـرد :در بحـث تامیـن بـرق شـهرک
شـماره  2نیـز 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.
وی گفـت :شـهرک شـماره  2سروسـتان از مزایـای
متعـددی از جملـه نزدیـک بـودن بـه شـیراز برخـوردار
اسـت و بـا توجه بـه تکمیل بـودن تقریبی ظرفیت شـهرک
صنعتـی بـزرگ شـیراز ،سـرمایه گـذاران می تواننـد در
شـهرک شـماره  2سروسـتان اقـدام بـه سـرمایه گـذاری
کننـد.
اسـتاندار فـارس بیـان کـرد :بـا توجـه بـه آمـاده بـودن
بخـش قابـل توجهـی از زیرسـاخت های شـهرک صنعتـی
شـماره  2سروسـتان ،در حـال پیگیـری و رایزنـی هسـتیم
تـا تعـدادی از صنایـع کالن و ملـی کشـور در ایـن شـهرک
مسـتقر شـوند.
وی ،در خصـوص وضعیـت مجتمـع اداری شهرسـتان
سروسـتان هـم گفـت :از آنجـا کـه  16سـازمان و اداره بنا
اسـت در ایـن مجتمـع مسـتقر شـوند ،تدبیـری شـد کـه با
کمـک ایـن سـازمانها بتوانیـم طـی یک سـال آینـده این
مجتمـع اداری را راهانـدازی کنیـم.

اسـتاندار فـارس بیان کرد :بیمارسـتان سروسـتان نیز یک
مرکـز درمانـی بـوده که بعدهـا با توسـعه آن به بیمارسـتان
تبدیـل شـد و افـزون بـر  40سـال از عمـر آن میگـذرد
امـا ایـن بیمارسـتان در شـان و جایـگاه مـردم شهرسـتان
سروسـتان نیسـت و امیدواریـم بـا توجـه بـه پیگیری هـای
انجام شـده بتوانیم بیمارسـتان جدیدی در این شهرسـتان
احـداث کنیم.
دکتـر ایمانیـه افزود :بـرای این منظور منتظـر ماده  23آن
هسـتیم و روشهای تامین اعتبار آن هم مشـخص شـده
و بالفاصلـه بعـد از تصویـب مـاده  ۲۳از ایـن روشها برای
تامیـن اعتبار مورد نیاز اسـتفاده خواهد 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 تزریق و به سـرعت
آمـاده بهـره بـرداری 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 کیمیـا دانـه ،بازدیـد از زمیـن
چمـن کوهنجـان ،بازدیـد از سـاختمان شـهرداری و آتش
نشـانی کوهنجـان و بازدیـد از راه روسـتایی عالالدولـه از
برنامههـای سـفر شهرسـتانی دکتر ایمانیه اسـتاندار فارس
بـه سروسـتان بـود.

اسد زاده شهردار منطقه چهار شیراز :

پروژه ها بر اساس مطالبه شهروندان تعریف می شوند
عصرمردم:
شـهردار منطقـه چهـار از تـداوم پروژه های
عمرانـی بـا رویکـرد ارتقـا کیفیـت زندگـی
شـهروندان خبـر داد.
حسـامالدین اسـد زاده بـا اشـاره بـه ایـن
موضـوع کـه پروژه هـای شـهرداری منطقه
 4نقـش فرامنطقـه ای داشـته و در ارتقـا
چشـم انـداز شـهر نقـش موثـری ایفـا
می کننـد اظهـار داشـت :بـا حمایت هـای
شـهردار جهـادی کالنشهرشـیراز ،پـروژه
پـارک پرسـتو در هفتـه دولـت بـه بهـره
بـرداری خواهـد رسـید.
وی رونـق پروژه هـای عمرانـی در شـرایط
سـخت اقتصـادی را ماموریتـی سـخت
و دشـوار ارزیابـی کـرد و اظهـار داشـت:
بازآفرینـی پـارک پرسـتو و دیگـر پروژههـای
شـهری زمینـه سـاز رشـد و توسـعه شـهر
در مسـیری مثبـت اسـت و در پرتـو ایـن
اقدامـات می تـوان بـه ارتقـای کیفیـت
زندگـی شـهروندان و گسـترش سـرانه
فضـای سـبز امیـد بسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومی شـهرداری
منطقـه چهـار؛ اسـد زاده در بخـش دیگری
از سـخنانش بـا تشـریح مشـخصات پـارک
پرسـتو کـه در هفتـه دولـت به بهـره برداری
خواهـد رسـید ،بیان کـرد  :این بوسـتان در
فضایـی بـه مسـاحت  23هزار متـر مربع در
شـهرک امیرکبیـر واقـع شـده و از اهـداف
اجـرای ایـن پـروژه می تـوان بـه ارتقـاء
تعاملات اجتماعی ،گسـترش فضای های

عمومـی ،ایجـاد فضایی امن بـرای خانواده
و تقویـت ارتبـاط شـهروندان بـا طبیعـت
اشـاره کـرد.
شـهردار منطقـه چهـار بـا اشـاره بـه ایـن
موضـوع کـه این پـروژه بر اسـاس مطالبات
مـردم در دسـتور کار منطقـه قـرار گرفتـه
انـد اظهـار داشـت :بوسـتان پرسـتو شـامل
10هـزار متر مربع محوطه سـازی مشـتمل
بـر پیسـت دوچرخـه ،مسـیر پیـادهرو،

روشـنایی  ،مبلمـان شـهری  ،آبنمـا و سـایر
امکانـات مـورد نیـاز شـهروندان اسـت و در
تلاش هسـتیم تا در هفتـه دولـت افتتاح و
تقدیـم شـهروندان عزیـز می گـردد .
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش اظهـار
کـرد :شـهرداری منطقـه چهـار شـیراز
در محورهـای مختلفـی فعالیت هـای
عمرانـی ،خدماتـی ،پروژه هـای سـرمایه
گـذاری ،رفاهـی و دیگـر نیازهـای شـهر
و شـهروندان را در دسـتور کار قـرار داده
اسـت.
اسـدزاده از عزمی راسـخ بـرای پایـان
بسـیاری از پروژه هـا تـا پایـان سـال جـاری
خبـر داد و افـزود :خدمتگـزاران مـردم در
شـهرداری منطقـه  4شـیراز تمـام تلاش
خـود را بـه کار بسـته اسـت تـا بـا برنامـه
ریزی هـای مـدون و اجـرای پروژه هـای
متعـدد در عرصه هـای عمرانـی ،فرهنگی،
ورزشـی و گردشـگری و سـرمایه گـذاري
درسـطح منطقـه مقدمـات رشـد کیفیـت
زندگـی شـهروندان را فراهـم آورنـد.

هاشمی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی:

صنایع کوچک سهم  ۹۰درصدی در نواحی صنعتی فارس دارند
ایرنا:مدیـر عامـل شـرکت شـهرک های
صنعتـی فـارس بـا اشـاره به سـهم بیـش از
 ۹۰درصـدی صنایـع کوچک در شـهرک ها
و نواحـی صنعتـی فـارس گفـت :صنایـع
کوچـک نقـش مهمـی در ایجـاد اشـتغال،
رونـق تولیـد و افزایـش صـادرات غیـر نفتی
برعهـده دارنـد.
مصطفی هاشـمی بـه مناسـبت  ۲۱مـرداد
روز ملـی حمایـت از صنایـع کوچـک در
جمـع خبرنـگاران گفـت :بـا توجـه بـه
اهمیـت صنایـع کوچـک در اقتصـاد ملی و
لـزوم توجـه همگانی بـه این صنایع ،سـبب
شـد تـا  ۲۱مرداد در تقویم کشـور بـه نام روز
حمایـت از صنایـع کوچک نامگذاری شـود.
وی افـزود :صنایـع کوچـک بـه علـت
سـرمایه گـذاری کمتـر در مقایسـه بـا
صنایـع بـزرگ،در زمـان کمتـری بـه مرحله
تولیـد و بهـره بـرداری و اشـتغال می رسـند
و بـا نوسـانات اقتصـادی نیـز زودتـر دچـار
مشـکل می شـوند بنابرایـن حمایـت از آنهـا

بعنـوان یـک اولویـت مطـرح اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی
فـارس در ادامـه با بیان اینکه شـهرک های
صنعتـی مهمتریـن زیـر سـاخت اسـتقرار
صنایـع کوچـک محسـوب می شـوند از
فراهـم بـودن بسـترها بـرای جذب سـرمایه
گـذار در  ۶۳شـهرک و ناحیـه صنعتـی در
اسـتان خبـر داد و گفت :تاکنـون از  ۷هزار
و ۴۵۵هـزار قـرارداد در شـهرک ها و نواحی
صنعتـی اسـتان بـا متقاضیـان منعقد شـده
کـه از ایـن تعـداد  ۳هـزار و  ۲۰۰واحـد بـا
اشـتغالزایی افـزون بر۳۹هزارنفـر در مرحله
بهـره بـرداری قـرار دارنـد کـه ۹۰درصـد از
ایـن واحدهـا را صنایـع کوچـک تشـکیل
می دهنـد.
هاشـمی بـا بیـان اینکـه در یـک سـال
گذشـته تعـداد  ۱۱۱واحد صنایـع کوچک با
اشـتغال  ۱۱۰۰نفر و سـرمایه گـذاری بیش
از  ۳۰۰میلیـارد تومـان در شـهرک های
صنعتـی اسـتان بـه مرحلـه بهـره بـرداری

رسـیده گفت:امسـال نیـز بـا رویکـرد رفـع
مشـکالت و موانـع تولیـد و و پشـتیبانی از
واحد هـای صنعتـی برنامه هـای ویـژه ای
بـرای تقویـت و حمایـت از صنایـع کوچـک
در مرحلـه اجـرا داریـم.
وی از انجـام مراحـل ایجـاد شـهرکهای
صنعتـی جدیـد در کـوار ،خفـر و بیضـا خبـر
داد و گفـت :در تالشـیم ایـن سـه شـهرک
،هرچـه سـریعتر بـه مرحلـه واگـذاری زمین
بـه متقاضیـان برسـند.
هاشـمی در ادامه بـه ارائه خدمـات حمایتی
بـه صنایـع کوچـک اسـتان بـا اشـاره بـه
شناسـایی  ۲۰خوشـه صنعتـی ،تصریـح
کـرد :تاکنـون خوشـه های گالب و
عرقیات میمند،سـنگ شمال،شوریجات و
ترشـیجات و رب گوجـه ،خرمـای جنـوب و
فـرش دسـت بافت بـه مرحلـه پیاده سـازی
و اجـرا رسـیده و خاتمـه یافتـه انـد و خوشـه
گیاهـان دارویـی و مسـقطی الر نیـز در
مرحلـه اجـرا قـرار دارد و مطالعـات امـکان

سـنجی خوشـه های انجیـر اسـتهبان و
سـنگ نـی ریـز نیـز بـه پایـان رسـیده و در
اولویـت اجـرا قـرار دارنـد.
وی حمایـت از ۴۴پایـان نامـه تحصیلات
صنعتـی
تکمیلی،برگزاری۳۳۰تـور
،برگـزاری  ۲هـزار و ۲۰۰دوره آموزشـی
ویـژه ۶۸هـزار فعـال و شـاغل صنعتـی را از
مهمتریـن اقدامـات حمایتی انجام شـده از
صنایـع کوچـک اعلام کـرد.
مدیـر عامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی
فـارس در ادامـه راه انـدازی واحد هـای
راکـد را از اولویت هـای امسـال بیـان کـرد
و گفـت :بـا برگـزاری کلینیـک صنعـت و
عارضـه یابـی واحد هـای صنعتـی و نیـز
پیگیـری مشـکالت واحد هـای صنعتـی بـا
سـایر اداره هـا و اسـتفاده از ظرفیـت سـتاد
تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد در یـک سـال
گذشـته ۷۹واحـد راکـد بـه چرخـه تولیـد
بازگشـتند و امسـال نیـز احیـای حداقـل
۱۵۰واحـد در برنامـه قـرار دارد.

صنایع کوچک سهم  ۹۰درصدی در نواحی صنعتی فارس دارند
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس با اشاره به سهم بیش از  ۹۰درصدی
صنایع کوچک در شهرک ها و نواحی صنعتی فارس ...
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دژکام امام جمعه شیراز:

ایران عمود قدرت اسالم و تشیع است و باید حفظ شود
ایسـنا :نماینـده ولـی فقیـه در فـارس و امـام جمعه شـیراز با اشـاره بـه اهمیت
پاسداشـت محـرم و صفـر و انجـام آئینهای مختلـف مرتبط بـا آن ،تاکید کرد
کـه ایـران عمود قدرت اسلام و تشـیع اسـت ایـن باید حفظ شـود.
آیتاللـه لطفاللـه دژکام در خطبـه اول نمـاز جمعـه  ۲۱مـرداد شـیراز ،بـا
اشـاره به آیه  ۱۸سـوره مبارک حشـر که خداوند در آن  ۲بار به انسـان دسـتور
مراعـات تقـوا را میدهـد ،بـه تشـریح درسهـای ایـن آیـه شـریفه در زمینـه
مراعـات تقـوا پرداخـت.
او بـا بیـان اینکـه ایـن آیه در خصـوص توجه انسـان به آنچه پیش میفرسـتد،
گفـت :ایـن تعارفهـای که بـا خودمان داریم خیلـی وقتها نمی گـذارد مواجهه
بـا اینکـه یـک فردایـی جلـوی رویمان اسـت و بگوییم چه داریـم برای فردای قیامت به این سـادگی نیسـت.
آیتاللـه دژکام در ایـن خطبـه اهمیـت توجـه بـه قیامـت و آخـرت و فراهـم کـردن پیش نیـاز برای آنکه دسـتمان
خالـی نباشـد ،گفـت :اولیـای خـدا تعـارف نمی کردنـد بـرای اینکه هـر چه تحصیـل می کنیـم در مدت انـدک اما
مسـیر قیامـت خیلـی طوالنیسـت و در ایـن مسـیر طوالنـی هـر چه بـا خودت ببـری کم اسـت؛ برای سـفر اخرت
اولیـا اللـه گفتنـد بیـش از ایـن نیازسـت بـرای همین همیشـه میگفتند دسـتمان خالی اسـت.
امـام جمعـه شـیراز خاطرنشـان کـرد :کسـی کـه اهل والیت اسـت هر جا کـم مـی آورد آقایانی که ولی ما هسـتند
بهـش عنایـت می کننـد؛ عـزاداری محـرم را فـرض یـک مسـتحبی نکنیـد چـون از ُبعـد اظهـار والیـت بـه اهـل
بیـت واجـب اسـت هـر چنـد عـزاداری یک فعل مسـتحب اسـت؛ مجالـس عزا را قـدر بدانیـم چون بـه ما کمک
می دهـد روزی کـه مـال و فرزنـدان بـه کار نیاید.
او اضافـه کـرد :روایتـی از پیامبـر اسـت کـه وقتـی می خواهیـم محاسـبه نفـس کنیـم نسـبت بـه والیتی کـه خدا
ُ ُ
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ـب ّ
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بـرای مـا قـرار داده تکلیـف چطـوری اسـت؛ مگـر نگفتنـد ع
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اگـر والیـت و محبـت نباشـد بقیـهاش دردی دوا نمی کنـد؛ پـس در محاسـبه نفـس اول جانـب والیـت را توجـه
کنیـم و ببینـم در والیـت پذیـری کجـا هسـتیم؛ خدایـا منـت بـر سـر ما گذاشـتی کـه اهل بیت شـناس شـدیم در
نامـه عمـل بنویسـند فالنـی مطیـع امـام زمان بـود؛ اول قبـل از هر چیـز دیگری مطیع امـام زمان هسـتیم؟ دوم
خدایـا معرفتمـان نسـبت بـه اهـل بیـت زیـاد کن ،سـوم والیـت آنها را هیـچ وقت از سـر ما برنـدار .این  ۳تـا را اگر
بررسـی کنیم مـی ارزد.
امـام جمعـه شـیراز در خطبـه دوم ،سـه نکتـه را مـد نظـر قـرار داد و با قدردانـی از همه کسـانیکه زمینـه برگزاری
باشـکوه عزاداریهـای ایـام محـرم را فراهـم کرده انـد ،گفت :گاهی حس میشـود مـا درباره روضـه خوانی امام
حسـین (ع) کـم توجهـی کردهایـم .روز عاشـورا امـام حسـین شـهید شـد ،امـا سـه روز و سـه شـب بـدن نازنینش
روی زمیـن مانـد؛  ۱۳محـرم روز دفـن شهداسـت ،وقتـی عزیـزی از مـا فـوت شـود مراسـم از زمـان دفـن آغـاز
میشـود ،بنابرایـن نسـبت بـه پاره هـای جگـر پیغمبـر (ع) هـم این بایـد مراعات شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس با اشـاره بـه حرکت روز گذشـته هیئـات مذهبـی در سـیزدهمین روز محرم،
اهمیت یادآوری روز دفن شـهدای واقعه کربال را متذکر شـد و خاطرنشـان کرد :در صفه دارالسلام شـیراز ۴۰۰
خـروار خـاک تربـت امـام حسـین (ع) ریختـه شـده ،شـیراز مسـائلی درون خـود دارد که جـزء فرهنگ این شـهر
شـده و بایـد هیئـات و منبریهـا و صاحبـان مجالـس آنها را یـادآوری کنند.
امـام جمعـه شـیراز بـا تاکیـد بـر لـزوم پاسداشـت روز سـیزدهم محـرم و زمـان دفـن شـهدای کربلا ،گفـت :روز
عاشـورا در برخـی جاهـای دنیـا مانـع عـزاداری شـدند در نیجریـه زد و خـورد رخ داد در بحریـن مانـع برافراشـتن
علـم عـزا شـدند ،بـه همیـن دلیـل وظیفـه گـردن مـا زیاد می شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس بـا یـادآوری اینکـه مقـر اصلـی تشـیع ،یعنـی ایـران اسلامی باید زنـده نگـه
داشـتن محـرم و صفـر را بـا جدیـت مد نظر قـرار دهد ،گفت :حمایت از نظام اسلامی و کسـانی کـه در این نظام
زحمـت می کشـند واجـب دینی اسـت.
امـام جمعـه شـیراز خاطرنشـان کـرد :اگـر بـه محوریـت ایـران لطمـه بخـورد ،سـر بقیـه چه بالیـی می آید .شـما
عمـود قـدرت اسلام و تشـیع هسـتید و ایـن را بـا جدیـت بایـد حفـظ کنید.
او همچنین با اشـاره به خلق حماسـه پرشـکوه توسـط مردم شـیراز در تجلیل و تشـییع پیکر سـردار بی سـر شهید
اسـکندری ،گفـت :اگـر کسـی بـرای دفـاع از حرم و تشـیع بـه میدان رفته باشـد ۸ ،سـال که جای خـود دارد ۸۰
سـال هـم کـه بگـذرد عالقـه این مردان بـزرگ هیچـگاه از دل ما بیـرون نخواهد رفت .مـا ضمن احتـرام به تمام
شـهدای مدافـع حـرم کـه مایـه عـزت اسلام و سـربلندی جبهه مقاومت شـدند به کسـانی کـه می خواهند شـان
ایـن عزیـزان را زیـر سـئوال ببرند می گوییم شـما همدسـت داعش شـدید و افتخـاری برای خود کسـب نکردید.
امـام جمعـه شـیراز بـا بیان اینکه کسـانیکه قصد دارد شـان شـهدای مدافع حرم را زیرسـئوال ببرند خـود میدانند
کـه دروغ میگوینـد و فریـب میدهنـد ،گفـت :ایـن افـراد از جامعـه بـا بصیـرت و آگاه و از حضور در میـدان آنان
در روز عاشـورا ،تودهنـی محکمی خواهنـد خورد و سرجایشـان خواهند نشسـت.
آیتاللـه دژکام بـا اشـاره بـه در پیـش بـودن روز مقاومت اسلامی ،گفـت :قدرتمنـدی جبهه مقاومت اسلامی در
ایـن ایامی کـه گذشـت اثبـات شـد ،جهاداسلامی تنها بـه میـدان آمـد و یـک گـروه در بیـن گروههـای مبـارز
فلسـطینی سـه روز جنگیـد تـا اینکه اسـرائیل اعالم کرد آتش بـس ،یعنی مقابل یک گروه هم نتوانسـت بایسـتد.

فرزند شهید اسکندری :

اوج حضور مردم در تشییع شهید اسکندری قابل ستایش است
ایرنا:فرزند سـردار بی سـر شـهید عبدالله اسـکندری با بیان اینکـه اوج حضور
مـردم در آییـن تشـییع ایـن شـهید بزرگـوار قابل سـتایش اسـت گفت:پـدرم در
آخریـن اعتـکاف قبـل از شـهادتش بـه یکـی از دوسـتانش کـه باهـم راهـی
سـوریه بودنـد گفتـه بـود کاش در راه امـام حسـین (ع) سـر از بدنمـان جـدا
و شـهید شـویم.
علیرضـا اسـکندری در سـخنرانی پیش از خطبـه نماز جمعه شـیراز با قدردانی
از حماسـه مـردم شـیراز در تشـییع پیکر مطهر شـهید اسـکندری گفـت :پیکر
مطهـر شـهید اسـکندری بعـد از بازگشـت بـه میهـن اسلامی ابتدا در مشـهد
مقـدس و بعـد از آن در پایتخـت با اسـتقبال باشـکوه هم وطنان تشـییع شـد و
در نهایـت روز عاشـورا مـردم شـیراز بـرای این شـهید بی سـر سـنگ تمام گذاشـتند.
وی شـهدا را متعلـق بـه همـه مـردم دانسـت و گفـت :والیتپذیـری از ویژگی های بارز همه شـهدا اسـت و زمانی
کـه مدافعـان حـرم بـه فرمـان مقام معظـم رهبـری در کشـورهای مختلف از جمله سـوریه حضـور پیـدا کردند به
بهتریـن نحـو به دفـاع از حریم اهـل بیـت (ع) پرداختند.
وی بـه خاطـرهای از پـدر شـهیدش اشـاره کرد و گفت :اوج معرفت این شـهید بـه ائمه اطهـار را در مناجاتهای
بـه جـا مانـده از ایـن شـهید میبینیـم این شـهید از سـال  ۸۴بـر نفس خود پا گذاشـت و بـر خودسـازی تاکید کرد
تا در سـال  ۹۳به شـهادت رسـید.
عضـو شـورای شـهر شـیراز با اشـاره بـه سرنوشـت و زندگی شـهید اسـکندری تصریح کـرد :در ایام دفـاع مقدس
ایـن شـهید حضـور پررنگـی داشـت و مسـئولیت برایـش مهـم نبود؛ هـر جا نیاز به سـرباز بـود حضور داشـت پس
از آن در جبهههـای سـازندگی و در نهایـت رئیـس بنیـاد شـهید اسـتان بـود و وظیفـه خـود را خدمـت بـه خانـواده
شـهدا میدانست.
فرزنـد شـهید اسـکندری بـا اشـاره بـه حجم کار و فعالیت شـهید اسـکندری در راه خدمـت به مردم افزود :شـهید
اسـکندری معتقـد بـود فرصـت انـدک اسـت و نباید ایـن فرصت را بـرای خدمت به خانواده شـهدا از دسـت داد.
وی بـا بیـان اینکـه تقدیـر خداوند این بود که شـهید اسـکندری بعد از بازنشسـتگی در سـوریه و در دفـاع از حریم
اهـل بیـت بـه شـهادت برسـد،گفت :چنـد روز قبـل از اعزام بـه منطقه نبـرد در اعتکاف سـال  ۹۳و در مسـجدی
کـه کمتـر کسـی وی را می شـناخت به اعتـکاف پرداخت.
او ادامـه داد :بعـد از حضـور در آن مسـجد یکـی از رفقـای پـدرم گفتـه بـود؛ بعـد از اعتـکاف میخواهیـم کربلا
برویـم شـهید اسـکندری گفتـه بـود کاش در راه امـام حسـین بـه شـهادت برسـیم و کاش مانند امام حسـین سـر
از بدنمـان جدا شـود.
اسـکندری افـزود :قبـل از اعـزام نیـز شـهید اسـکندری در جلسـه خصوصـی بـا همرزمـان؛ گفته بود اگـر در هر
جـای کـره زمیـن ببینـم عـدهای بر علیـه دین اسلام قیام کردنـد و باب شـهادت باز باشـد حضور پیـدا میکنم و
تـا شـهادت را در آغـوش نگیـرم باز نخواهم گشـت.
وی اضافـه کـرد :ایـن راهـی بـود کـه شـهدا انتخـاب کردنـد؛ در صحبتهـای شـهید سـلیمانی آمده کـه قبل از
اینکـه کسـی شـهید بشـود بایـد شـهید زندگـی کنـد و وقتـی در زندگـی نامـه شـهدا جسـتجو میکنیـم همـه ایـن
شـهدا در زمـان حیـات شـهدایی زندگـی کردنـد و در انتهـا هـم چون بـا خدا معاملـه کردند خـدا معاملهگـر خوبی
اسـت و الیق شـهادت شـدند.
عضـو شـورای شـهر شـیراز عنـوان کـرد :مـردم شـیراز در روز عاشـورا یـک حماسـه جدیـدی را خلـق کردنـد در
مراسـم مختلـف ایـن شـهید در اقصـی نقـاط اسـتان فـارس جمعیـت زیـادی شـرکت کردنـد.
فرزنـد شـهید اسـکندری افـزود :تمامی ایـن شـهدا در نظـام جمهـوری اسالمی رشـد کردنـد پـس نمیتـوان مـا
عاشـق شـهدا و شـهادت باشـیم امـا نظـام را قبـول نداشـته باشـیم.
وی در پایـان گفـت :بازگشـت پیکـر مطهـر شـهید اسـکندری یـک پیـام مهـم داشـت ،اینکـه آیا بـرای قیـام امام
عصر(عـج) و مبـارزه بـا کفـر آماده هسـتیم؟

سالمت
شنبه  22مرداد 1401

ارتباط کووید  ۱۹با ریسک افزایش عفونت های
مغزی در کودکان

مهر :یک مطالعه جدید نشــان می دهد که کووید ۱۹ممکن اســت با افزایش عفونت های
باکتریایی مغز در کودکان مرتبط باشــد .با شــیوع پاندمی ،پزشکان در بیمارستان کودکان هلن
دووس میشیگان ،شاهد افزایش نگرانکننده  ۲۳۶درصدی این عفونتها بودند.
اگر این عفونتها خفیف باشند ،برای از بین بردن فقط به آنتیبیوتیک نیاز دارند ،اما اگر شدید
باشــند نیاز به جراحی و بستری در بخش مراقبتهای ویژه وجود دارد .تیم تحقیق برای این که
بدانند آیا بیمارســتانهای کودکان دیگر نیز شاهد همان افزایش آبسههای مغزی و دیگر انواع
تجمعات پر از چرک در جمجمه هستند یا خیر ۱۰۹ ،بیمارستان را برای این مطالعه جدید بررسی
کرد .محققان  ۴۳درصد افزایش عفونتهای مغزی را در دو سال اول پاندمی گزارش کردند.
محققان میگویند این احتمــال وجود دارد که باکتریهایی که در بینی ،دهان و گلو زندگی
میکنند به سوی مغز حرکت کنند زیرا کروناویروس سیستم ایمنی بدن افراد را ضعیف میکند.
دکتــر «رزماری اولیورو» ،سرپرســت تیم تحقیق ،میگوید« :تعامل بســیار پیچیدهای بین
سیســتم ایمنی و باکتریهایی که در آن فضاهای تنفسی زندگی میکنند وجود دارد .از این رو
بسیاری از عفونتهای باکتریایی رایج مانند ذات الریه و عفونتهای سینوسی میتوانند به دنبال
عفونت ویروسی باشند».
وی در ادامــه افزود« :بنابراین عفونت ویروســی اغلب اول اتفاق میافتد و ســپس عفونت
باکتریایی میتواند از آن عفونت ویروسی اولیه ایجاد شود .بیشتر این عفونتهای تهاجمی مغزی
که میبینیم در واقع از سینوسها سرچشمه میگیرند».
اولیــورو گفت« :اما این احتمال نیز وجود دارد کــه افزایش عفونتهای مغزی به دلیل عدم
دریافت مراقبتهای معمولی یا واکسیناسیون برنامهریزیشده کودکان در طول پاندمی باشد».
والدین باید بدانند که عالئم عفونت مغزی در کودکان میتواند شــامل سردرد مداوم و تغییر
در رفتار باشــد .اولیورو میگوید« :سردرد در کودکان شایع است ،اما یک سردرد مداوم ،جدید و
متفاوت باید به والدین و مراقبان هشدار دهد که ممکن است مشکل دیگری در جریان باشد».

زنان کارآفرین اغلب زنان سالم تری هستند

مهر :یک مطالعه جدید نشــان می دهد زنانی که رئیس خودشــان هستند ممکن است قلب
سالم تری داشته باشند.
این مطالعه که بر روی بیش از  ۴۶۰۰زن شاغل در ایاالت متحده انجام شد ،نشان داد آنهایی
که خوداشــتغال بودند معمو ًال ورزش بیشتری میکردند و کمتر احتمال داشت که چاق باشند یا
فشار خون باال یا دیابت داشته باشند.
به گفته کارشناســان ،یافتهها ثابت نمیکند که خوداشتغالی منجر به سالمت بهتر میشود.
دکتر «کیمبرلی ناراین» ،محقق ارشد از دانشگاه کالیفرنیا ،گفت« :اما این سوال را مطرح میکند
که آیا جنبههای خاصی از خوداشتغالی میتواند به سالمت قلب یک زن کمک کند».
به گفته ناراین« ،این نوع ســاختار کاری ممکن اســت به زنان اجازه دهد آزادی بیشتری در
روزهای کاری خود داشته باشند برای مثال ،برای انجام برخی ورزشها».
او گفت« :بیماری قلبی قاتل شــماره  ۱زنان اســت ،چیزی که بســیاری از مردم از آن آگاه
نیستند».
با توجه به زمان زیادی که مردم برای کار صرف میکنند ،مهم است که بدانیم چگونه محیط
کار میتواند از افراد در رهبری یک سبک زندگی سالم حمایت کند.
این یافتهها بر اســاس یک نظرسنجی ســامت در سال  ۲۰۱۶از بزرگساالن ایاالت متحده
انجام شــده است که شامل  ۴۶۲۴زن شاغل بود ۱۶ :درصد خوداشتغال بودند ،در حالی که بقیه
گفتند برای شــخص دیگری کار میکردند .به طور کلی ،زنان خوداشتغال فعالیت بدنی بیشتری
داشــتند .آنها همچنین کمتر احتمال داشت که چاق باشند ،یا فشــار خون باال یا دیابت داشته
باشند .زنان خوداشتغال همچنان  ۳۰تا  ۴۳درصد کمتر در معرض فشار خون باال یا دیابت بودند
و  ۶۸درصد بیشتر احتمال داشت که حداقل دو بار در هفته ورزش کنند.
به گفته محققان ،خوداشــتغالی ممکن است مزایای سالمتی داشــته باشد :زنانی که رئیس
خودشان هستند ممکن است زیاد کار کنند ،اما احتما ًال استقالل بیشتری در مورد زمان و مکان
کارشان نیز دارند.

روش های سریع برای کنترل موثر قندخون

باشــگاه خبرنگاران :گرســنگی و استرس باعث
سردرد و میگرن میشــود که با رعایت برخی نکات
ساده میتوان از بروز آن جلوگیری کرد.
دکتر آنا التســینوا ،متخصص گــوش و حلق و
بینی و متخصص ســردرد ،میگوید که رعایت یک
رژیم خاص به مقابله موثر با سردرد و میگرن کمک
میکند.
آنا التســینوا توضیح داده است :زمانی که از یک
رژیم صحبــت میکنیم ،منظور ما صرف ًا رعایت یک
زمان مشــخص برای خواب و بیدار شــدن نیست،
اگرچه این بسیار مهم اســت ،زیرا خواب کم یا زیاد
باعث میگرن میشــود ،اما رعایت یک برنامه کاری
و اســتراحت و همچنین زمان غــذا خوردن نیز مهم
است.
او میافزاید ،ســردرد میتواند ناشــی از استرس،
گرســنگی ،کمبود خــواب یا زیــاد خوابیدن ،هوای
محبــوس شــده و نــور چشــمک زن باشــد ،کما
اینکه غذاها و نوشــیدنیهایی مانند پنیر ســفت یا
نوشــیدنیهای قرمز و گازدار نیز میتوانند علت آن
باشند.
این پزشک متخصص تصریح کرد :سردرد ممکن
است همچنین به دلیل مصرف بیش از حد قهوه رخ
دهــد؛ بنابراین مصرف بیش از چهار فنجان قهوه در
روز توصیه نمیشود .اما در عین حال ،قهوه میتواند
به درمان سردردهای نادر و میگرن کمک کند.
التســینوا میگوید :فعالتی بدنی زیاد هم میتواند
ســردرد را افزایش دهد؛ بنابراین اگر فردی سردرد یا
میگرن دارد ،باید اســتراحت کند .اما ورزش هوازی
بین دو بار ابتال به ســردرد تأثیر خوبی در پیشگیری
باشگاه خبرنگاران :آســم یک بیماری فوقالعاده
شــایع اســت که معمو ًال با درمان عالئم آن کنترل
میشــود .اما تحقیقات جدید راه بالقــوهای را برای
هدف قرار دادن علت اصلی بیماری نشــان میدهد،
با مولکولی که از تغییرات ساختاری در راههای هوایی
موشهای مبتال به آســم جلوگیری میکند و عالئم
آنها را در عرض چند هفته از بین میبرد.
در طــی واکنش به آلرژنها ،ســلولهای بنیادی
معروف به پریســیت به سطح راههای هوایی حرکت
میکننــد ،جایی کــه تغییر را شــروع میکنند و به
سلولهای دیگر تبدیل میشــوند ،که به مرور زمان
راههای هوایی را ضخیمتر میکنند.این امر تنفس فرد
را بیشــتر محدود میکند و میتواند منجر به عالئم
مزمن مانند تنگی نفس و خس خس سینه شود.
در واقــع پری ســیتها ،ســلولهای ماتریکس
خارج سلول هستند و با پیش بینیهای انقباضی خود
همــه مویرگها را احاطه میکننــد .در یک عملکرد
عمــده ،آنها اتســاع و انقباض مویرگهــا را انجام
میدهند مویرگی اندوتلیا فاقد ســلولهای عضالنی
اســت و به کنترل خارجی لومن آنها اعتماد میکند.
عالوه بر ایــن pericytes ،عملکردهای مهمی
در تکثیر ســلولهای اندوتلیال در تشکیل سلولهای
جدید انجام میدهد.
در یک مطالعه جدید ،محققان دانشــگاه استون و

باشــگاه خبرنگاران :محققان هیدروژل تزریقی را
تهیه کرده اند که حفرههای جراحی پس از برداشــت
تومور را پر میکند تا از سرطان مغز جلوگیری کند.
گلیوبالستوما یکی از کشــندهترین انواع سرطان
اســت که اغلب پس از جراحی و برداشــتن آن عود
میکند .محققان دانشــگاه ویسکانســین مدیســون
اکنون یــک هیدروژل تقویت کننده سیســتم ایمنی
ســاخته اند که میتواند پس از جراحی به مغز تزریق
شود تا سلولهای بنیادی سرطانی باقی مانده را پاک
کند.
نرخ بقای گلیوبالستوما در بین سرطانهای دیگر
کمتر از  ۵درصد اســت که پنج سال پس از تشخیص
زنــده میمانند و تا حد زیادی به این دلیل اســت که
سرطان مغز تمایل به بازگشت پس از برداشتن تومور
با جراحی دارد ،زیرا ســلولهای بنیادی گلیوما برای
تشکیل تومورهای جدید باقی میمانند.
یکی از ویژگیهای گلیوبالســتوما این اســت که
سلولهای تومور بسیار تهاجمی هستند و به بافتهای
اطراف نفوذ میکنند؛ بنابراین جراح نمیتواند مرزهای
بین تومور و بافت طبیعی را به وضوح احســاس کند
و شــما نمیتوانید تا آنجا که ممکن است تمام بافت
را حــذف کنید ،زیرا تمام بافتهای مغز بســیار مهم
هستند و شــما مطمئن ًا نمیخواهید بیش از حد آن را
بردارید اما یک درمان جدید ممکن اســت به تغییر به
بیماران کمک کند.
محققان اکنون یک هیدروژل مملو از دارو ساخته
مهر :تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف بیشتر
اســیدهای چرب غیراشــباع با کاهش خطر سرطان
ســینه در زنان قبل و بعد از یائســگی ،به ویژه زنان
پیش از یائسگی که چاق هستند ،مرتبط است.
زنان یائسه با افزایش خطر ابتالء به سرطان سینه
مواجه هســتند که در صورت اضافه وزن و کلسترول
باال ،فشار خون باال یا هر دو افزایش مییابد.
از آنجایی که بدن به طور طبیعی اسیدهای چرب
غیراشباع تولید نمیکند ،ترکیب مواد غذایی سرشار از
این اسیدها ،که به عنوان اُمگا  ۳هم شناخته میشود،
میتواند به پیشگیری از سرطان سینه کمک کند.
سرطان سینه به استثنای سرطان پوست شایعترین
نوع سرطان در زنان است و عمدت ًا در زنان میانسال و
مسن با میانگین سنی  ۶۲سال رخ میدهد.
در حالی که عوامل متعددی وجود دارد که بر خطر
سرطان ســینه تأثیر میگذارد ،تحقیقاتی وجود دارد

راههای ساده برای رهایی از سردرد و میگرن

از درد دارد.
در مورد ســردردهای مزمن نیــز این متخصص

روس توصیه میکند که یک دوره درمان شناختی-
رفتاری انجام شود که برای غلبه بر تنشهای روانی

درمان نوین به روش مولکولی
برای مبتالیان به آسم

امپریال کالج لندن مولکولی را نشان دادند که ممکن

است از بازســازی این راه هوایی جلوگیری کند .این

هیدروژلی که سرطان مغز را
پاکسازی میکند

اند که میتواند پس از عمل به فضای باقی مانده پس
از برداشتن تومور تزریق شود.
در آنجــا ،آموزش سیســتم ایمنی برای شــکار
ســلولهای بنیادی گلیوما باقیمانده شــروع به کار
میکنــد .این هیــدروژل حاوی نانوذراتی اســت که
میتواند ســلولهای ایمنی به نــام ماکروفاژها را که
پس از جراحی به محل مورد نظر میآیند ،برنامهریزی

مجدد کند.
به طــور ناامید کننده ای ،محیــط تومور میتواند
این ماکروفاژها را وادار به تغییر ســمت کند ،بنابراین
آنها به رشد سرطان کمک میکنند و پاسخ ایمنی را
سرکوب میکنند.
حــال با تالش محققان این ژل بــا نانوذراتی که
ماکروفاژهــا را بــرای هدف قــرار دادن ،CD۱۳۳

رژیم غذایی حاوی ُامگا ۳ریسک سرطان سینه را
در زنان چاق کاهش می دهد
که نشان میدهد رژیم غذایی نقش کلیدی در ایجاد
این بیماری دارد .بر اساس نتایج مطالعه جدید ،رابطه
معکوس بین خطر ابتالء به ســرطان سینه و دریافت
اســیدهای چرب غیراشباع ،به ویژه در زنان یائسه که
چاقی دارند ،وجود دارد.
اسیدهای چرب امگا  ،۳چربیهای سالمی هستند
که به خاطر فواید سالمتی شأن شناخته شده هستند.
در مطالعــه جدید ،محققان  ۱۵۸۹مورد ســرطان
ســینه زنان و  ۱۶۲۱فرد بدون سرطان سینه را مورد
تجزیه و تحلیل قرار دادند .آنها افراد مبتال به سرطان

ســینه را که اســیدهای چرب امگا  ۳مصرف کرده
بودند ،ارزیابی کردند و دادهها را با افراد بدون سرطان
ســینه که اســیدهای چرب امگا  ۳مصــرف کردند،
مقایسه کردند.
محققــان همچنین بررســی کردند کــه آیا این
رابطه تحت تأثیر وضعیت یائســگی ،وضعیت گیرنده
هورمونی یا مصرف اسید لینولئیک قرار دارد یا خیر.
یافتههای مطالعه نشان میدهد که مصرف بیشتر
اســیدهای چرب امــگا  ۳با کاهش خطــر ابتالء به
سرطان سینه مرتبط است .این مسئله در زنان پیش از

و رهایــی از تنشهای عصبی کــه باعث تحریک
سردرد میشود مفید است.
مولکول که با نام  ۹۲۷-LITشــناخته میشــود ،با
مسدود کردن سیگنال پروتئینی به نام CXCL۱۲
کار میکند ،که همان چیزی است که پری سیتها را
تحریک میکند تا به دیوارههای راه هوایی مهاجرت
کنند.
در آزمایشهایی که روی موشهای مبتال به آسم
انجام شد ،محققان دریافتند که عالئم حیوانات اساس ًا
پس از دو هفته درمان با  ۹۲۷-LITناپدید شدند.
دیوارههای راه هوایی آنها نیز بســیار نازکتر از
موشهای درمان نشده بود.همانطور که این پیشرفت
امیدوارکننده به نظر میرســد ،هنوز کارهای زیادی
برای انجام دادن قبل از آزمایش آن در انســان وجود
دارد.
در مرحله بعد ،تیم قصد دارد بررســی کند که چه
مقــدار از دارو باید تجویز شــود و در چه مرحلهای از
پیشرفت بیماری ،بهتر عمل میکند.
دکتر جیل جانسون ،سرپرست تیم تحقیق ،گفت:
«با هدف قرار دادن مســتقیم تغییرات در راه هوایی،
ما امیدواریم کــه این رویکرد بتواند در نهایت درمان
دائمی و موثرتری نســبت به درمانهای موجود ارائه
دهد ،به ویژه برای بیماران مبتال به آسم شدید که به
استروئیدها پاسخ نمیدهند.با این حال ،کار ما هنوز در
مرحله اولیه اســت و قبل از اینکه بتوانیم آزمایش آن
را در افراد شروع کنیم ،تحقیقات بیشتری الزم است.

پروتئینی که توســط سلولهای بنیادی سرطانی بیان
میشود ،مهندسی میکند ،مقابله میکند.
این سلولهای ســرطانی فراری سعی میکنند با
پخش ســیگنالی پنهان شــوند که به سیستم ایمنی
میگویــد آن را نخــورد ،بنابراین هیــدروژل حاوی
آنتیبادی به نام  CD۴۷اســت که آن ســیگنال را
مسدود میکند.
در آزمایشــات روی موش ،تیم نشان داد که این
هیــدروژل میتواند ماکروفاژهــای گیرنده آنتی ژن
کایمریک ( )CARرا با موفقیــت تولید کند که به
طور خاص ســلولهای بنیــادی گلیوما را هدف قرار
میدهد.این هیدروژل هنوز باید روی حیوانات بزرگتر
آزمایش شــود و سپس در انسانها مورد استفاده قرار
گیرد.
دانشــمندان میگویند :این تحقیقات امیدوارکننده
اســت .میتــوان آن را برای کمک به درمان ســایر
تومورهای جامد تهاجمی ،مانند سرطان سینه ،تطبیق
داد و همــراه با هیــدروژل دیگری کــه اخیراً برای
جلوگیری از عود ســرطان توســعه داده شده است،
استفاده کرد.
محققــان میگویند :ما مطمئن هســتیم که این
یک رویکرد بســیار امیدوارکننده برای به کار گیری
امیدهای جدید به بیماران مبتال به گلیوبالستوم است
تا آنها بتوانند پــس از جراحی بهبود یابند.امیدواریم
بتوانیــم کار خود را انجام دهیــم تا این فناوری را به
کلینیک ارتقا دهیم.
یائسگی و آنهایی که دارای انواع خاصی از تومورهای
سینه بودند بارزتر بود .نتایج نشان داد زنانی که اضافه
وزن داشــتند یا چاق بودند و مصرف اسیدهای چرب
امــگا  ۳را در رژیم غذایی شــأن افزایش دادند ،خطر
ابتالء به سرطان سینه در آنها کاهش یافت.
خطر ابتالء به ســرطان ســینه با افزایش سن به
خصوص پس از  ۵۰سالگی افزایش مییابد.
زنانــی که خطرات ژنتیکی خاصــی دارند ،قبل از
یائسگی با خطرات باالی سرطان سینه روبرو هستند.
عوامل ژنتیکی ،از جمله ســابقه خانوادگی ســرطان
ســینه ،خطر ابتالی فرد را در طــول زندگی افزایش
میدهد .رژیم غذایی متعادل و ســبک زندگی سالم
نقش مهمی در پیشگیری از سرطان دارد .این شرایط
شامل ورزش منظم و تغذیه سالم ،همچنین پرهیز از
ســیگار ،مصرف الکل ،خواب کافی و تمرین مدیریت
استرس است.

طراح :میترا چراغ پور

ایسنا :اطالع از اهمیت تشخیص و مراقبت به موقع بیماری و خود مراقبتی دیابت نقش بسیار
مهمی در پیشــگیری از بروز عوارض گاها غیرقابل جبــران دیابت دارد؛ با اتخاذ روشهایی در
زندگی که شــاید چندان وقتی هم نیاز نداشته باشند ،شما میتوانید برای برنامهریزی بلند مدت
کنترل قندخون آماده شوید.
برخــی از روشهای کنترل قند خون وجود دارد که شــاید انجام دادن آن کمتر از  ۱۵دقیقه
از شــما وقت بگیرد .انجام این اقدامات در صورتی که مبتال به دیابت باشید ،به شما این امکان
را میدهد که با انرژی بیشتری سالمت عمومی خود را با وجود دیابت حفظ کرده و ارتقا دهید:
_ انجــام ورزشهای قدرتی در هفته :اگرچه ورزشهای هوازی منظم مانند پیادهروی برای
کنترل اضافه وزن و چاقی در دیابتیها موثر اســت ،امــا انجام ورزشهای آموزش قدرت برای
حفظ توده عضالنی باعث کاهش مقاومت به انسولین در دیابتیها میشود و انجام آنها دو تا سه
وعده در هفته ضروری به نظر میرسد.
_ بررسی ســامت پاها :دیابت میتواند به رگهای خونی آسیب بزند و منجر به دیر بهبود
یافتن زخم در بدن و در نهایت قطع عضو بخصوص از ناحیه پاها شــود .اگر زخمهای باز درمان
نشــوند ،ممکن است در دیابتیها عفونتهای جدی به همراه داشته باشند .افراد مبتال به دیابت
به همین دلیل باید هر روز نســبت به بررســی سالمت پاهای خود اقدام کنند و در صورت بروز
هر گونه بریدگی و کبودی اقدامات الزم را برای بهبود آن انجام دهند .اگر زخم بعد از  ۴۸ساعت
شــروع به بهبود نکرد ،باید حتما با پزشک تماس گرفته شود .اگر شما به عنوان فرد دیابتی قادر
به چک کردن تمام نقاط پای خود نیســتید ،از دیگران کمک بگیرید و یا با استفاده از یک آینه
این کار را انجام دهید.
_ دور کردن استرس :استرس و دیابت رابطه مستقیم با هم دارند؛ به این ترتیب که هنگامی
که شــما تحت فشــارهای فیزیکی ،ذهنی و عاطفی هستید ،بدن شما شــروع به پمپ کردن
کورتیزول و در نهایت افزایش سطح قند خون میکند .مدیریت استرس باید به طور موثر انجام
شــود و شــاید برای این کار فقط به  10دقیقه زمان نیاز باشد .استفاده از روشهای آرام بخشی
و تمرینات تنفســی ،روشهای تنفس عمیق و  ...برای دور کردن اســترس و کنترل قند خون
موثر است.
_ پیادهروی کوتاه :فعالیتهای هــوازی مانند پیادهروی یکی از موثرترین راهها برای پایین
آوردن قند خون اســت و تحقیقات نشان میدهد انجام سه وعده  ۱۵دقیقهای پیادهروی در طی
روز بخصوص بعد از غذا در کنترل قند خون بسیار موثر است.
_ مصرف ساالد در وعده شام :انتخاب یک ساالد ساده در شب به عنوان وعده شام و استفاده
از سبزیجات با حجم باال و کم کالری ،به از دست دادن وزن اضافه در دیابتیها کمک میکند.
اســتفاده از ســرکه همراه با ساالد مفید اســت؛ چون طبق تحقیقات منجر به کاهش قندخون
میشــود و تاثیر مثبتی بر قندخون ناشــتا در افراد مبتال به دیابت نوع دو دارد .سرکه یک طعم
دهنده بدون کالری اســت و برای کنترل وزن در هنگام مصرف ســاالد بسیار مفید است .بهتر
اســت سرکه را در ظرف چاشنی کنار سایر چاشنیها بر روی میز قرار دهید تا از آن بجای سس
ســاالد استفاده شود .برای تهیه سس ساالد میتوانید دو سوم میزان از سرکه و یک سوم روغن
زیتون را با هم مخلوط کنید.
_ نگه داشــتن یک یادداشت غذایی :از دســت دادن حتی  ۱۰پوند وزن میتواند مدیریت و
کنترل قند خون را بهتر کند .تحقیقات نشــان میدهد که داشــتن یک یادداشت غذایی روزانه
میتواند کنترل وزن را موفقتر کند .ثبت هر وعده غذایی و یادداشت موادی که مصرف کردهاید،
شــاید هر دفعه تنها دو دقیقه زمان شــما را بگیرد ،اما یکی از بهترین و البته رایگانترین راهها
برای ردیابی کالری دریافتی در مبتالیان به دیابت است.
_ آماده کردن پکیج نهار :مســلما رفتن به رســتوران و مصرف فســت فودها راهی فوری
برای از بین بردن حالت گرســنگی اســت و البته حجم زیادی از سدیم و کالری را نیز به همراه
کربوهیدراتهای تصفیه شده وارد بدن میکند .در عوض به همراه داشتن یک پکیج نهار سالم
همراه با محصوالت تازه و غالت سبوسدار میتواند مدیریت قند خون را در مبتالیان به دیابت
بسیار راحتتر کند.
_ چک کردن مدام قند خون :توصیههای زیادی برای این کار شــده اســت و مبتالیان به
دیابــت نوع ۲باید قندخون خود را حداقل یک بار در روز چک کنند .بهترین زمان برای این کار
در صبح و یا زمانی است که از خواب برخواستهاید .شما میتوانید در مورد این که آیا باید قبل و
بعد از غذا نیز تست قند خون را انجام دهید یا نه ،با پزشک خود مشورت کنید.
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

نداری که نداری
یک کاره ای افسوس که اخالق نداری
در کسوت خدمت خدمت دل مشتاق نداری
ج ّذابیتی نیست ،گر اخالق نباشد
یک سینه سپر در همه آفاق نداری
پیوسته به فرمان شیاطین لئیمی
جز پیروی زان سوژه قالتاق نداری
خوردی تو همه جوره از این ملت و غیر از
اندام قناس و ُتپل و چاق نداری
چاق و تپلی تو خودت و نیم نگاهی
بر الغر درمانده دیالق نداری
در زُمره نیکو صِ َفتان باش  ،توئی که
پیشانی بی پینه و ب َ ّراق نداری
امروز تو در نعمت و در ناز چو غرقی
پس دغدغه توشه و ارزاق نداری
از مغز ،شود هر سری با ارزش و پر ارج
بچه تو قنداق نداری
تو مغز َقدِ ّ
از شدت جهل است فالنی نه شجاعت
گر ترس ،تو از حضرت رزّاق نداری
پیمان ز چه تو بسته ای حضرت ابلیس
با نیک سرشتان ز چه میثاق نداری
سخت است وصال پسر و دخت ِر عاشق
ذره عنایت تو به ُعشاق نداری
یک ّ
هر وعده که دادی تو به جز کذب نمی بود
در گویش خود غیرِ ،ز ا ِغراق نداری
هی می َدوی دنبال مقام و پی ثروت
خسته نشدی ،میل به اُتراق نداری؟!
از جمله خسیسان و بخیالن زمانی
مانند «غمین» میل به انفاق نداری؟

بیتوته :برچسب زدن به کودکان نتیجه خیلی ویرانگری دارد
از جمله اینکه احساس خود ارزشمندی را از آنها می گیرد.
حال این برچسب مثبت یا منفی باشد ،عاقبت متفاوتی را
برای شخصیت و آینده کودک به وجود می آورد.
لوس ،خسیس ،دستوپا چلفتی ،نُ ُنر و ...اینها برچسبهایی
هست که در خانواده بعضی وقتها به کودکان زده میشود.
می خواهیم در این مطلب در رابطه با این برچسبها با هم
صحبت کنیم و بدانیم که زدن برچسبها روی کودکان چه
تاثیری در مراحل رشد تقویتی آنها دارد؟
صفاتی مثل :لج باز ،بدجنس ،بی ادب ،غد ،خودخواه،
دروغگو ،شیطون ،بچه ،لوس ،غرغرو و ...را به کودکان
نسبت دهیم ،طوری که انگار آن ها دارای این صفات
هستند .یعنی آن ها لوس یا بی ادب هستند .در حالی که
این چنین نیست.
امکان دارد این صفات در لحظه به ذهنمان برسد .ولی
زمانی آن ها را با صدای بلند می گوئیم ،به مرور بر تصوری
که کودک از خودش دارد ،اثر می گذاریم .چون اثرگذارترین
افراد زندگیش یعنی افراد خانواده ،او را این طور می بینند.
چنانچه اعضای خانواده به کودک بگویند ،تو چنین آدمی
هستی ،او فکر می کند حتما حرف شان صحیح است.
و آخرین چیزی که ما به عنوان خانواده می خواهیم ،این
است که کودکانمان خودشان را لجباز یا بداخالق ببینند.
امکان دارد فکر کنید این صفات بسیار نیز آسیب زننده
نیستند ،ولی مسئله این است که ما از آن ها برای توصیف
خود کودک استفاده می کنیم ،نه رفتارش.
این اشتباه خطرناکی است .ولی خبر خوب این است که با
به وجود آوردن یک تغییر کوچک در رفتارتان می توانید این
اشتباه را اصالح نموده و به رشد احساسی کودک تان کمک
کنید تا بتواند تصمیمات بهتری بگیرد.
مثبت یا منفی؛ موضوع این است
همه برچسبهایی که به کودکان زده میشود حتما مثبت
نیست .بعض وقتها والدین یا اطرافیان برچسبهایی مانند
باهوش ،قهرمان ،قوی ،زرنگ و ...را به بچه می گویند که
این برچسبها بار روانی را به کودک می افزاید .برچسب
زدن یعنی به بچه یاد میدهیم تو این صفات را داری و
بچه به طور ناخودآگاه با این خصوصیاتی که از کودکی به او
گفته میشود ،شکل میگیرد و بزرگ میشود.
بنابراین چنانچه از همان آغاز کودکی به فرزندان
برچسبهایی مانند کندذهن ،بدغذا ،بینظم ،تنبل ،شرور،
بدجنس و ...زده شود خواه ناخواه این افکار اطرافیان به
کودک القا میشود و برای او زمانی ایجاد میکنیم که به
اطرافیان نشان دهد تا چه اندازه میتواند شرور و بدجنس
باشد و هر زمان شیطنتی از او سر زد کودک میگوید من بدم
چرا سعی کنم خوب شوم؟ چون این تصور از شروع درون
او شکل گرفته که شرور و بدجنس یا بدغذاست و کوششی
برای تغییر دادنش نمیکند .همزمان اطرافیان تأیید میکنند
که در مورد آن کودک درست پیشبینی کردهاند.
خطرات برچسب زدن

باشگاه خبرنگاران :یک روانشناس اجتماعی گفت :افراد دارای خالء عاطفی به
دنبال موفقیتهای ساختگی برای مطرح کردن خودشان هستند.
ایمانی ،روانشناس اجتماعی اظهار کرد :برخی افراد با خالءهای عاطفی فراوان
روبرو هستند ،متاسفانه رفتارهای این افراد به نوعی نابهنجار است.
او ادامه داد :نحوه کسب موفقیت برای این افراد شامل  ۲مرحله ساختگی و
واقعی است .رفتارهای اصولی برای این افراد توام با زحمت و رنج است.
این روانشناس گفت :افرادی که خالء عاطفی دارند ،دارای گره ذهنی هستند
و به نوعی از جامعه طرد شدهاند ،به همین دلیل دنبال موفقیتهای ساختگی
برای نمایش دادن هستند و رفتار و خصوصیات آنها غلو آمیز است.
او بیان کرد :برای مثال هالکی که ساختیم ،چقدر واقعی است! آیا فردی که در
ورزش به موفقیت میرسد ،چنین رفتارهای غیر اصولی از خود نشان میدهد؟
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برچسب زدن به کودک به چه معنا است
و خطرات ناشی از آن چیست؟

برچسب زدن روی دید کودکان اثر می گذارد
شیوه ای که والدین (یا دیگر بزرگساالن) به کودک برچسب
می زنند ،می تواند اثر دائمی بر شیوه تفکر آن کودک در
مورد خود داشته باشد .زمانی که به یک کودک برچسب
زده می شود ،آن برچسب قسمتی از هویت او می شود.
برچسبها معموال صدمه بیشتری نسبت به قرار دادن
کودکان در جعبهها دارند.
برچسب زدن بر شیوه رفتار با کودکان اثر
می گذارد
زمانی که به بچه ها برچسب می زنند ،نه فقط بر روی
دید آنها اثر می گذارد ،بلکه بر آنچه از آنها توقع می رود
و شیوه برخورد با آنها هم اثر می گذارد ،که به جای خود بر
شخصیت آنها اثر می گذارد .مثال ،یک کودک با اراده که به
عنوان مشکلساز برچسب زده میشود ،احتما ًال نشان دادن
همدلی و سعی برای اصالح رفتار مشکلزا را برای والدین
سخت میکند .مطابق مطالعه معروف در سال ،1965
هر دو برچسب منفی و مثبت ،شیوه برخورد معلمان با
دانش آموزان را عوض کرد.
برچسب زدن پتانسیل کودکان را محدود می کند
حتی چنانچه برچسبها حتما منفی نباشند مثل خجالتی،
مهربان ،ورزشکار ،یا خالق ،همچنان میتوانند اثرگذار باشند
و کمبود هایی برای پتانسیل کودک قائل شوند .این در مورد

کنم تا وسایلت را جمع کنی؟
در عوض به کودک بگویید :من از تو انتظار دارم کاری را که
ازت می خواهم انجام بدهی.
برای اینکه از کودک در کارهای منزل کمک بگیرید به
شیوه زیر عمل کنید:
– بگویید هنگامی که ظرف ها را شستی می توانی
تلویزیون تماشا کنی.
– در تعطیالت پایان هفته چه موقع وقت داری به من در
انجام کارهای باغچه کمک کنی.
– کودک اگر صبح ها  به راحتی از خواب بیدار نمی شود،
او را فقط یک بار صدا کنید.
چنانچه بی توجهی کرد و دیر به مدرسه رسید ،اجازه بدهید
خودش با پیامدهای کارش رو به رو شود.
این مسئله را بعدا ً با یکدیگر بررسی کنید
یکی دیگر از روش های خنثی سازی برچسب ها این است
که چنانچه برچسبی در کودک صدق می کند اما شما
تصمیم گرفته اید اثر آن را خنثی کنید از مواردی مثال بزنید
که کودک به خودش ایمان بیاورد.
چنانچه یکی از کودکانتان گفت :برادرم بلد نیست صبح ها
زود از خواب بیدار شود ،یادآوری کنید که فالن روز که
به مسافرت رفته بودید چقدر آسان و بی دردسر از خواب
بیدار شد.

برچسب های مثبت هم صادق است .کودکان امکان دارد
در طول زندگی خود انواع عالیق ،فعالیت ها و مشاغل را
کشف کنند ،پس بهتر است به آنها برچسب مهندس ،دختر
یا نابغه ریاضی نزنید .هنگامی کودکان یاد می گیرند که هر
چیزی امکان دارد ،تمایل بیشتری به ریسک کردن و سخت
کار کردن دارند.
به تغییر کودک ایمان داشته باشد
با توجه به مطالب گفته شده در باال از نسبت دادن
صفت هایی مثل تنبل ،پر سر و صدا و خشن به کودک
خودداری کنید .این مسئله باید در رفتارتان نیز پیدا باشد.
هنگامی که کودک رفتاری بر عکس اصول تربیتی شما
انجام می دهد و در حقیقت این رفتار متناسب با برچسب و
یا صفت نسبتی است به کودک بگویید چه حسی به او دارید
و رفتارش برخالف توقع شما است.
هنگامی که رفتار فرزندتان متناسب با برچسبی است که
خورده است ،حس خود را نسبت به این مسئله به زبان
بیاورید و به او بگویید که از او چه رفتاری را توقع دارید.
خود کودک را زیر سوال نبرید نگویید که بی مسئولیت
هستی .اما در عین قاطعیت برخوردی جدی داشته باشید
به کودک بگویید رفتار مناسب از نظر شما چه می باشد.
به این مثال توجه کنید:
به کودک نگویید :چرا انقدر تنبل هستی ،چقدر باید تکرار

عطش برای دیده شدن
ایمانی ادامه داد :چنین افرادی را غیر اجتماعی مینامیم .این افراد برای جامعه
و جوانان ،به شدت آسیب زا هستند؛ اشخاصی که آنها را دنبال میکنند هم،
افرادی با درصد آسیب پذیری باال هستند.
ایمانی درباره خصوصیات افرادی که به بلوغ فکری رسیده اند ،توضیح داد:
افرادی که دارای قدرت تفکر هستند و به بلوغ فکری رسیدهاند برای زندگی
خودشان راههای درستتر و بهتری را دنبال میکنند؛ در نتیجه تاثیرگزاری
بهتری دارند مانند کشتی گیرها و قهرمانان المپیک که خود آگاهی و عزت

نفس باالیی دارند و برای موقعیت و موفقیتهایی که ساختند ،مورد تحسین و
افتخار قرار میگیرند و برای جامعه انسانهای سالمی هستند.
او افزود :اما افراد مورد بحث ما افرادی هستند که هنوز به این بلوغ فکری
نرسیده اند .برخی افراد بهشدت تمایل به دیدهشدن دارند .حس داشتن یک
قهرمان و پیروی از او در هر فردی وجود دارد اما انتخاب این قهرمان بسیار
واقعی را به نوجوان و
اهمیت دارد و وظیفه رسانه و خانواده است که قهرمان 2
جوان معرفی کند تا قهرمان پوشالی به مردم تحمیل نشود.
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داستان
شنبه  22مرداد 1401

عمارت
در تمام مدتی که آنجا بودیم دلم میخواست بروم و از باالی آن
ِ
عجیب به آن دریای عجیب نگاه کنم .درست از باالی باالترین نقطهی
عمارت .باالترین نقطه ،حالت هرم مانند داشت و شاید تنها جای یک نفر
روی آن میشد که به زور خودش را به آن باال بکشد و همان طور که به
زور خودش را نگه داشته به آن خلیج عجیب و صخرههای دورش نگاه کند.
مادام و دایی اجازه نمیدادند .در تمام مدتی که آنجا بودیم تنها به ما اجازه
دادند که به طبقهی اول برویم و گاهی هم زیرزمین اما هیچ گاه اجازه ندادند
برویم باالی پشت بام طبقهی آخر .میگفتند که اگر کسی به آنجا برود و
خصوص ًا از آنجایی که من میخواستم ،به آن دریای عجیب نگاه کند جوری
مسحور میشود که تا آخر عمرش آنجا میماند و دیگر محال است که آن
مکان را ترک کند حتی اگر آب دریا باال بیاید و کل عمارت را در بر بگیرد.
مادام و دایی میگفتند که هر چند ده سال یکبار این اتفاق میافتد ،یعنی
ساحل شنی و عمارت را در برمی گیرد
آب دریا به حدی باال میآید که کل
ِ
ِ
و مدتها طول میکشد تا آب عقب بکشد و در آن زمان است که ساکنان
عمارت میبایست سریع به قایق نجات بنشینند و خود را نجات دهند اما اگر
کسی از باالترین نقطه به آن دریای عجیب بنگرد هرگز نمیتواند در وقت
خطر عمارت را رها کند.
نوکرشان مستر هم حرف هاشان را تأیید میکرد .وقتی داشت برای
آشنایی اطراف را نشانمان میداد اولین جایی که بردمان محل قایق نجات
بود و او هم مثل مادام و دایی تأکید میکرد که اگر اتفاقی افتاد و آب باال
آمد سریع میبایست خودمان را به آن قایق برسانیم.
توی بروشور آژانس مسافرتی نوشته بود :عجیبترین عمارت جهان در
ساحل عجیبترین دریای جهان .اولش همه به این موضوع خندیدیم .بیشتر
من و امین .چندتایی آمده بودیم بگردیم توی آژانسهای مسافرتی تا جایی
مسافرت چند نفرهی به اصطالح مجردی.
را انتخاب کنیم برای سفر .یک
ِ
البته در بین دوستان فقط من یکی واقع ًا مجرد بودم .بقیه همگی زن داشتند
و گاهی هم بچه و حتی محسن دو تا بچه داشت اما قرار بر این بود که
مسافرت مجردی.
دوستان سابق بیزن و بچه به اصطالح با هم برویم
ِ
اولش همه خندیدیم .به تبلیغات و کلمات عجیب اما نمیدانم چرا در
نهایت همه آنجا را انتخاب کردیم .البته قیمتش به نسبت سفر خارج از کشور
واقع ًا مناسب بود اما حقیقتش فکر نمیکنم علت اصلیاش آن بود؛ نه ،حتی
از درون عکس هم آنجا مسحور کننده بود ،واقع ًا مسحور کننده .این تنها
کلمه ایست که میتوان حق مطلب را در موردش ادا کرد.
وقتی رسیدیم مادام و دایی به اسقبالمان آمدند .مستر چمدانهایمان را
گرفت و با اینکه نمیتوانست همزمان همهی چمدانها را کول کند اصرار
داشت که وظیفهاش است خودش همهی وسایل را بیاورد و ما بهتر است
زودتر برویم داخل تا کمی گرم شویم .راست هم میگفت چون با وجود
اینکه تابستان بود عصرها و هنگام غروب واقع ًا کمی سرد میشد.
ً
درست یادم نیست چه مدت آنجا بودیم .حالتی داشت که واقعا زمان از
دست آدم میرفت .شاید یک ماه ،شاید چند ماه ،و یا شاید هم حتی چند
سال .واقع ًا زمان از دست آدم میرفت .همیشه حالت هوا همان جور بود .یک
حالت شرجی که از اواخر روز به تدریج رو به سرما میرفت تا صبح که دوباره
خورشید درمیآمد و گرما را میتاباند روی پنجرههای شفاف .هیچ گاه پاییز
نشد ،هیچ گاه زمستان نشد ،هیچ گاه باران و یا برفی نیامد .همیشه توی
آسمان تک و توک ابری بود اما تا آخرین روز هرگز باران و یا برفی نیامد.
شاید برای همین است که همهیمان زمان را از یاد بردیم .حتی آنها که
مثل من بیخیال زندگی نبودند و زن و بچه داشتند .اولش فقط قرار بود یک
هفته بمانیم اما بعد یک هفته شد دو هفته و دو هفته شد یک ماه و مدام با
خودمان میگفتیم که حاال یک شب دیگر و یک شب دیگر تا اینکه اص ً
ال
حساب زمان از دستهامان در رفت.
شاید هم حق داشتیم .عصرها کنار ساحل روی نیمکتهای چوبی نشستن
و غروب خورشید را دیدن و دریایی که به تدریج از حالت سبز به سرخ و
بعد سیاه درمی آمد طعم عجیبی داشت .طعمی که آدم دلش میخواست باز
هم امتحان کند .آن موقعها مادام برایمان شلغم پخته و باقال گرم میآورد
که همراه نوشیدنیهای خارجی سرو میشد .همیشه از خودم میپرسیدم که
آخر او چگونه سلیقهی غذایی ما را میداند و اص ً
ال چگونه است که میتواند
ً
غذاهای ایرانی را بهتر از خودمان درست کند؟! دست پختش واقعا عالی بود.
من همیشه دلم میخواست اسرار آنجا را بیشتر بدانم .خصوص ًا اینکه
در طبقهی آخر چه خبر است که همیشه درش قفل است و هیچ گاه
هیچ کداممان را به آنجا راه نمیدادند .مادام و دایی که پا نمیدادند اما
مستر جوری بود که به نظرم میشد یکجوری باهاش گرم گرفت و اسرار
آنجا را از زیر زبانش بیرون کشید .البته این کار مدتها طول کشید .خودم
هم درست نمیدانم چقدر .کلمهی چقدر و زمان ،برای آنجا کلماتی بودند
که نمیشد بهکار برد .چون واقع ًا هیچ کداممان نفهمیدیم که واقع ًا چه مدت
آنجا بودیم .گوشی هامان که از همان زمان که سوار بر هواپیمای دو موتوره
وارد خلیج شدیم به کل از کار افتاد .آنجا تلفن داشت اما نمیدانم چه بود که
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هیچ وقت هیچ کداممان سمتش نرفتیم .شاید میترسیدیم که اگر زنگ
بزنیم به خانواده هامان ،فرداش مجبور باشیم که برگردیم .چیزی که هیچ
تلفن عتیقهی قدیمی هم هرگز زنگ نخورد .نه
کداممان نمیخواستیم .خود ِ
اینترنتی ،نه ماهواره ای ،نه تلوزیونی ،و نه حتی مجله و روزنامهای که آدم
بتواند تاریخ و اخبار روز را از رویش بفهمد .فقط ساحل بود و ساحل و غروب
آفتاب و آن دریای عجیب و عمارت .مدتی که ماندیم و من دقت کردم به
نظرم حتی رنگ سوزان خورشید هم با دیگر جاهای جهان که رفته بودم
فرق داشت.
واقع ًا نمیدانم چه مدت آنجا بودیم ،هیچ کدام حتی حرفی از گذر زمان
نمیزدیم تا روزی که محسن درون آینه متوجه شد که موهای کنار
شقیقههایش کامل سفید شده و یک روز صبح که بلند شدیم دیگر او را
ندیدیم .و آن روز بود که مادام به ما گفت که اگر کسی قصد رفتن دارد فقط
کافی است که به او بگوید .علی مشکوک بود که واقع ًا ممکن است محسن
بدون خداحافظی رفته باشد و نکند که یک وقت بالیی سرش آمده باشد
اما امین به او میگفت که همیشه در دوران دبیرستان هم که بوده زیاد آثار
آگاتا کریستی را میخوانده و احتما ًال محسن رویش نشده و بدون خداحافظی
رفته است و حاال هم در آغوش زن و بچههایش به بیخیالی ما میخندد.
محسن که رفت حال و هوای همهیمان یک جورهایی عوض شد.
همهیمان یادمان آمد که یک زمانی خانوادهای داشتهایم و این قرار بوده که
ای تفریحی باشد که حاال این سرزمین غریبه شده
فقط یک سفر یک هفته ِ
است خانهیمان و علی که همیشه مشکوک بود گاهی حتی مطرح میکرد
که چگونه است که تاکنون هیچ توریست دیگری بدانجا نیامده و چگونه
است که هیچ گاه مادام و دایی طلب هزینهی بیشتری ازمان نکردهاند و
تمام پولهای چنج شدهیمان در فرودگاه هنوز دست نخورده باقی است و
چرا این سفر یک هفتهای که حاال معلوم نیست چقدر گذشته هیچ هزینهی
دیگری در بر نداشته؟!
علی مشکوک بود اما به نظر هم او بود که بعد از محسن رفت .شاید هم
نرفت ،ما فقط یکروز صبح که طبق عادت معمول بلند میشدیم تا لب ساحل
قدم بزنیم دیدیم که او نیست!
برای بعضیها از جمله امین مهم بود اما من بیشتر تو ن َِخ مستر بودم که
یکجوری ُمخَ ش را بزنم تا از اسرار آن ساختمان عجیب سر در بیاورم.
مستر اولش راضی نبود و میگفت که به نفع خودم است که چیزی ندانم و
هر کس که به اسرار آنجا واقف بشود ممکن است مثل مادام و دایی برای

همیشه در آنجا بماند .حتی یکبار از زیر زبانش در رفت که مادام و دایی
قبلی عمارت که به علت
هم اول توریست بودهاند و بعدها جانشین میزبانان ِ
کهولت سن درگذشته بودند شده اند .مستر میگفت که در آن دریا موجودات
عجیبی زندگی میکنند و حتی زمان در دریا هزاران سال است که متوقف
مانده جوری که انواع منقرض شدهی موجودات هم هنوز در آنجا به حیات
خود ادامه میدهند و از محسنات نزدیکی به آن دریاست که در ساحل هم
زمان البته نه به اندازهی دریا متوقف میماند.
مستر اولش راضی نبود اما عاقبت من آن قدر زیر گوشش خواندم که
یک روز که همگی برای قدم زدن به ساحل رفتهبودند ،ما هر کدام از راههای
مجزا راه کج کردیم سمت عمارت و مستر در آن روز یواشکی د ِر طبقهی
باال را باز کرد و من پشت سر او وارد جایی شدم که کلمهی عجیب واقع ًا
در حقش ادا میشد.
پلههایی چوبی داشت که امتداد مییافت تا بینهایت و اطراف پلهها کال
شیشهای بود و مدتی که جلو رفتیم دیدم که انگار آب دریاست که اطرف
شیشهها را گرفته و حتی در پاگردها که شیشهای نبود آب بدون هیچ حفاظی
دور تا دورمان را گرفته بود انگار که آن طبقهی باال نه طبقهی دوم بلکه
زیرزمینی بود که تا اعماق دریا فرو میرفت.
یکبار موشی از کنار پایم جهید و بناگاه پرید در آب .مستر گفت که همین
موش کوچک در این دریای عجیب بر اثر توقف زمان ممکن است به یک
موجود غول آسا مثل یک دایناسور تبدیل بشود .من اول به حرفش خندیدم
اما بعد که باالتر رفتیم با صحنهای مواجه شدم که واقع ًا آوردنش در قبال
کلمات شاید بتوان گفت غیر ممکن باشد.
پشت شیشه ،فضای بستهی وسیعی بود و درون آن فضا موجود غول
آسایی درون آب شناور بود .وقتی ما تکان خوردیم متوجهمان شد و به
سمتمان آمد .نزدیکتر که شد به واقع غول بودنش ُرخ مینمود .نمیدانم
شاید بتوان گفت یک دایناسور آبی با پوزهی بزرگ و دستانی که به نسبت
قوی تیغ دار .موجود
پاها و بدنش کمی کوچکتر بود و یک دم بسیار بلن ِد ِ
مدتی خیره در چشم هامان نگاه کرد جوری که من یکی واقع ًا بر جا منجمد
شده بودم و بعد بناگاه با پوزهاش بر شیشه کوبید که باعث لرزش در کل
فضا شد جوری که من گفتم که االن است که شیشه بشکند و موجود من
و مستر را قورت دهد اما با اینکه به نظر قطر شیشه زیاد هم نمیآمد چنین
نشد و شیشه نشکست!
مستر بازویم را فشرد و گفت که به اندازهی کافی دیدهام و بهتر است که

دیگر برویم .اولش واقع ًا مشتاق بودم که پشت بام را هم ببینم ولی در آن
لحظه واقع ًا از پیشنهاد مستر استقبال کردم.
به پایین که برگشتیم من دیگر آن آدم سابق نبودم و بیشتر و بیشتر در
خودم فرو میرفتم .شاید اگر قبل از سفر بود دیگر دوستان بخصوص امین
متوجه تغییر احوال من میشدند و حتم ًا راجع به آن سؤال میکردند اما انگار
که همه همین جور مثل من بودند و شاید آنها هم چیزهایی دیده بودند که
قابل گفتن به دیگران نبود و هر کدام به نوبهی خود در خود فرو رفته بودیم.
هر از چند روزی یکیمان کم میشد و هیچ کس هم پرسشی نمیکرد تا
روزی که فقط من ماندم و امین و بعد یک روز صبح که از خواب بلند شدم
دیدم که حتی امین هم نیست .حاال تنها من بودم و مادام و دایی و مستر و
عمارت و آن ساحل و دریای عجیب تر.
نوشیدنی بیشتری
شب
هر
و
رفتم
هر روز در خودم بیشتر فرو می
ِ
میخوردم .یکجوری شده بود که حتی به نظرم دریا هم باهام حرف میزد.
اینها بود تا اینکه یکروز صبح که به نظرم شَ َبش ،روی همان نیمکت
لب ساحل خوابم برده بود ناگاه وقتی بلند شدم چشمم به مادام افتاد
چوبی ِ
ِ
که پشت یکی از پنجرههای عمارت روبرویم ایستاده بود و مبهوت به روبرو
مینگریست .وقتی مسیر نگاهش را دنبال کردم چشمم به آن صحنهی
وحشتناک افتاد .بناگاه بر روی دو پا سیخ شدم .امواج بزرگ خروشان بود
که به سمتمان میآمد .آسمان دیگر مثل تمام آن مدت آبی با تک و توک
ابری نبود ،گویی این پوزئیدون ،خدای دریاهای یونان باستان بود که به
مانند داستانهایی که مادام خیلی شبها برایمان میگفت از خوابی کهن
بیدار شده بود و میغرید.
سریع به درون عمارت برگشتم .دایی در حالی که نعرههایی از َسر
َسرخوشی میزد از این سو به آن سو میرفت و مدام فریاد میزد که زمانش
فرا رسیده است.
سراسیمه مستر را پیدا کردم .گفت که کنترل اعصابم را حفظ کنم .به
بیرون که نگاه کردم همه جا را در زمان کم آب گرفته بود و خیلی هم زود
کندی تمام آن مدت
به درون ساختمان رسوخ کرد؛ گویی زمان میخواست
ِ
را این بار جبران کند .مستر میگفت که باید سوار قایق نجات شویم اما
راهی که به سمت قایق میرفت را دریای خروشان سد کرده بود .مستر مرا
کشان کشان به سمت طبقهی باال برد .گویی از قبل انتظار آن روز را داشت،
کلید را آماده نگاه داشته بود .در را گشود .پلههای چوبی را دوان دوان طی
میکردیم .امواج خروشان از پِ ِیمان میآمدند .تا اینکه مستر روی یکی از
همیشگی مطیع و بردهوار نبود.
پاگردها متوقف شد .چهرهاش آن چهرهی
ِ
خندید .خندهای بلند و از سر خوشحالی .با دو دست دو شانههایم را گرفت و
گفت :یا با من بیا ،و یا سریعتر به سمت قایق برو.
کلیدی را که با بند نازکی از گلویش آویزان بود از زیر پیراهن درآورد و به
من داد .گفت :در پاگرد بعدی دری است که تو را به قایق نجات میرساند.
موفق باشی.
این را گفت و خود را به درون امواج پرتاب کرد .برای لحظهای سرش را
از آب بیرون آورد .فریاد زد :جاودانگی ،تصمیم بگیر.
و بعد برای همیشه در عمق امواج ناپدید شد .سرم را تکان دادم .زمانی
نداشتم .امواج مرا هم میخواندند .صداشان را این بار واقع ًا میشنیدم .گویی
صدای پژواک پریهای دریایی بود و یا شاید هم فرزندان پوزئیدون .گویی
تمام داستانهای مادام داشتند از اعماق قصههای تاریخ بیدار میشدند .به
سمت پاگرد بعدی دویدم .دری آنجا بود .گشودم .نمیدانم چگونه پشت آن
معماری مرموز آنجا سر در
نگهداری قایق هویدا شد .هیچ گاه از
در محل
ِ
ِ
نیاوردم اما در آن زمان آن معماری برایم ذرهای مهم نبود .به سمت قایق
دویدم .همینکه به درونش جهیدم امواج هم رسیدند .با خود گفتم که دیگر
راه گریزی نیست .با خود گفتم که چگونه این قایق آن هم در مکان سربسته
مرا از این امواج خروشان میرهاند؟ امواجی که کشتیها را میشکند.
امواج همه جا را گرفتند .آب از سرم گذشت .نمیدانم چرا ناخودآگاه به
قایق چسبیده بودم !،نمیدانم چرا چیزی در اعماق وجودم قایق را کشتی
نوح میخواند ،در زیر آب غوطهور بودم چسبیده به قایقی .چشمم به هزاران
موجود عجیب باستانی افتاد که مثل من در زیر آب شناور بودند .وصف آن
موجودات در قالب کلمات غیر ممکن است .یک چیزی در درونم میگفت
که دیگر تمام است اما چیز دیگری میگفت که امیدی هم هست .و آن
کورسوی امید بر ظلمات تاریکی پیروز شد .نفهمیدم که چگونه روی آب
بودم ،اص ً
ال چگونه از آن فضای دربسته بیرون آمده بودم و چگونه بود که
اکنون روی دریای خروشان بودم .محکمتر قایق را چسبیدم .چشمم در
فاصلهای دور به عمارت افتاد .ک ً
حالت هرم مانند
ال در آب فرو رفته و فقط ِ
باالیش بیرون بود .دایی در باالترین نقطه نشسته و مادام کمی پایینتر را
چسبیده بود .چهرهی هیچ کدامشان حالت اضطراب نداشت .هر دو مبهوت
به دریا مینگریستند .و من نمیفهمیدم که اگر جای آنها بودم دریا را
خشمگین تصور میکردم ...و یا ...مسحور کننده.

آگهی
نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32300337-32303830
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرو آب سروستان سهامی خاص به شماره ثبت  27شناسه ملی 10530011269
بدینوسیله از کلیه ســهامداران یا نمایندگان قانونی شرکت سرو آب سروستان سهامی
خاص به شماره ثبت  27شناسه ملی  10530011269دعوت به عمل می آید تا در جلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1401/06/08ســاعت  10به آدرس :استان فارس ،
شهرستان سروستان  ،بخش مركزي  ،شهر سروستان ،محله شهرك صنعتي  ،سروستان خ
شهرك صنعتي  ،كوچه صنعتي  ، 1خيابان شهرك صنعتي  ،پالك  ، 0طبقه همكف کدپستی
 7345175900 :تشکیل می شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/06/08ساعت :10
 -1الحاق به موضوع فعالیت شرکت
 -2سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
هیات مدیره

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقای محمدحســن کشاورزی با تســلیم استشــهادنامه به شماره
 140102157081001076مــورخ  1401/5/19دفترخانــه  356شــیراز و
اقرارنامه شــماره  32577مورخ  1401/5/19دفترخانه  416شــیراز
مدعی اســت که تعداد یک جلد ســند مالکیت به پالک 12/34820
واقع در بخش  3شیراز که ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت
 117/23مترمربع ذیل دفتر الکترونیکی  139720311035002485به نام
نامبرده ثبت و سند مالکیت شماره چاپی -502019ب  96صادر شده
که به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور
سند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین
نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به ملک و سند
مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود
میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض
خود را کتب ًا تسلیم نماید ضمن ارائه اصل سند 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.
/1875م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
روح ا ...دهقان

آگهی تجدید مناقصه عمومی
نوبت اول1401/5/22 :
نوبت دوم1401/5/29 :
شــهرداری حســن آباد به اســتناد آئین نامه مالی
شــهرداری ها و مجوز شــماره  12337مورخ  1401/3/25اســتاندار
محترم و بودجه مصوب ســال جاری در نظر دارد نسبت به واگذاری
امور خدمات شــهری و فضای سبز شــهرداری به صورت مدیریت
پیمان از طریق مناقصه عمومی و در بستر سامانه ستاد به پیمانکاران
واجدالشرایط و دارای مجوز اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
واگذار نماید لــذا از کلیه پیمانکاران دعوت بــه عمل می آید جهت
دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند.
-1ارائه ســپرده به میزان  5درصد مبلغ برآورد شــهرداری به مبلغ
 310/000/000ریال به صورت وجه نقد (واریز به حساب سپرده شهرداری
نزد بانک ملی به شماره  ،)0106959971000ضمانت نامه بانکی
-2برندگان اول ،دوم ،ســوم بــه ترتیب در صورت برنده شــدن
اگر حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
-3هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
-4شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-5به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ،مخدوش و دارای قلم خوردگی و یا
بعد از تاریخ اعالم تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-6مهلت دریافت و تحویل اســناد مناقصه از تاریخ درج آگهی نوبت
دوم ده روز کاری می باشد.
-7سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
-8در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 071-44580631
تماس حاصل فرمایید.
شناسه آگهی1362591 :
/2400م الف
شهردار
علیرضا صالحی

آگهی حصر وراثت
آقای داود جوکار دارای شناسنامه شماره  107متولد 1367
به شرح دادخواست به کالسه  1401ح ش ک از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح
داده که شــادروان ابراهیم جوکار کمال آبادی به شماره
شناســنامه  165در تاریخ  1399/8/24در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفتــه و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2علی جوکار کمال آبادی به شــماره شناســنامه 234
صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -3آذر جوکار کمال آبادی به شــماره شناســنامه 248
صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -4محســن جوکار کمال آبادی به شماره شناسنامه 272
صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -5ســارا جوکار به شماره شناسنامه  399صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -6فرخ جوکار کمال آبادی به شماره شناسنامه  5صادره
از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -7اســمعیل جوکار کمال آبادی به شــماره شناسنامه 9
صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -8فیروزه جوکار به شــماره شناســنامه  325صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -9زهرا جوکار کمال آبادی به شــماره شناســنامه 293
صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -10صغرا جوکار کمال آبادی به شماره شناسنامه  3صادره
از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -11گل افشــان کاکائی کمــال آبادی صــادره از حوزه
سروستان همسر متوفی وال غیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را
در روزنامه عصر مردم یــک مرتبه آگهی مینماید تا هر
شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه
تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /1873م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
قاسم محمدی

آگهی اخطاریه جهت حضور در دفترخانه
پیرو پرونده اجرایی کالسه  0100677مورخ  1401/5/18اجرای احکام دادگستری
شیراز بدینوسیله به خانم ژاله شــریفی ابالغ و اخطار میگردد حداکثر ظرف
مهلت  5روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت انتقال یک دستگاه خودرو پژو 2008
به شماره انتظامی  683ایران  16مدل  1393به نام محکوم له آقای فرهاد خرم
در دفترخانه  417شیراز به نشانی شیراز خیابان مالصدرا نبش کوچه  4طبقه 4
مجتمع پزشکی مالصدرا حاضر در غیر این صورت نماینده اجرای احکام به قائم
مقامی شما نسبت به امضاء اقدام خواهد کرد و هرگونه خسارت و مسئولیت
به عهده خودتان میباشد.
 /1871م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  417شیراز
ایمان حقیقی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311035000626مورخ  1401/2/25موضوع پرونده کالسه
شــماره  1400114411035000538هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم هما گودرزی به
شماره شناسنامه  274کدملی  2390700128صادره از ممسنی فرزند اسحق در
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  200مترمربع به پالک  8/42615مفروز
و مجزی شده از پالک  8/1227به آدرس شــیراز گویم شورا واقع در فارس
بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای سید
فتحعلی جعفری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت 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 اول1401/5/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/6 :
/1870م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

گردشگری
شنبه  22مرداد 1401

بیتوته :جنگل نیرنگ که به نام پارک جنگلی خانیکان هم شناخته
می شود با چشم انداز جنگلی متفاوت در فاصله  5کیلومتری از نوشهر
در نزدیکی جاده نیرنگ قرار گرفته است و بخشی از روستای کوشکسرا
به حساب می آید.
برای رسیدن به جنگل نیرنگ باید از نوشهر به سمت جنوب حرکت
کنید و بعد از  5کیلومتر به روستای نیرنگ برسید  15کیلومتر دیگر پیش
بروید تا به پارک جنگلی خانیکان برسید.
شیب جاده بسیار زیاد ولی ماشین رو است و برای کمپ زدن دراین
جنگل باید در ابتدا با منطقه نگهبانی هماهنگ شوید و سپس حدود
 5کیلومتر باال بروید تا جایی مناسب چادر زدن پیدا کنید.
از انتهای روستا به سمت راست بروید و بعد از حدود  4 – 3دقیقه
که با ماشین در جنگل پیش می روید چشم انداز دریا در یک سمت و
جنگل را در سمت دیگر خواهید دید.
بهترین زمان بازدید از جنگل نیرنگ
بهترین زمان بازدید از جنگل نیرنگ فصل بهار است که درختان
شکوفه زده اند و برگها سبز و درخشان هستند و زمین را گلهای رنگارنگ
پوشانده اند یا این که فصل پاییز که درختان رنگارنگ و زیبا شده اند.
جنگل نیرنگ در فصل تابستان هوایی بسیار شرجی دارد که مناسب
پیاده روی نیست ولی فصل بهار و پاییز دمای هوا معتدل و خوشایند
است و می توانید با خیال راحت از زیبایی های جنگل بهره مند شوید.
چشم انداز کنار جاده در فصل بهار پر از گل های بنفشه و پامچال
است و همراه با اکسیژن خالصی که تنفس می کنید می توانید از آواز
پرندگان لذت ببرید.
زیبایی های فصل پاییز هم جذابیت های خاص خودش را دارد و
مناسب عاشقان فصل پاییز است.
جاذبه های طبیعی جنگل نیرنگ
شاید تصور کنید مسیر رسیدن به جنگل نیرنگ طوالنی است ولی
به قدری با جذابیت های بکر طبیعی در اطراف مسیر روبرو خواهید
شد که بعد از دیدن آن ها متوجه می شوید طی کردن این مسیر واقعا
ارزشش را دارد.
اغلب درختان جنگل نیرنگ درختان ممرز هستند که در لهجه محلی
به نام درخت اولش ،شَ َرم و شرم دار نامیده می شوند.
یکی دیگر از درختان زیبا و مشهور جنگل نیرنگ ،درخت انجیلی
است که برگهای جوان آن به رنگ بنفش مایل به قرمز هستند ،در
تابستان سبز و درخشان می شوند ودر پاییز به رنگ نارنجی سوخته و
قرمز روشن در می آیند.
تنوع رنگها و چهار فصل بودن جنگل هر بیننده ای را شیفته خودش
می کند و می فریبد به همین دلیل است که پارک جنگلی خانیکان به
نام جنگ نیرنگ معروف شده است.
برخی از مهم ترین جاذبه های دیدنی که قرار است در مسیرتان
مشاهده کنید عبارتند از :تنگه دارُ ،کر ُکرود و روستای کوشک سرا.
تنگه دار
از تهران تا تنگه دار حدود  4ساعت فاصله است .اگر اولین بار است
که به این منطقه می روید به هیچ عنوان به تنهایی وارد تنگه نشوید.
بهترین کار برای عبور از تنگه همراهی با گروه های طبیعت گردی

 15محرم 1444
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جنگل نیرنگ
محبوب ترین مقصد گردشگری مازندران

و استخدام یک راهنمای محلی است .در دل جنگل نیرنگ و در
 8کیلومتری نوشهر ،تنگه دار به عنوان جاذبه طبیعی بی نظیر منطقه
معروف شده است.
قبل از نوشهر ،جاده ای فرعی به سمت روستای کوشکسرا قرار دارد.
بعد از وارد شدن به جاده باید  10دقیقه به مسیر ادامه دهید تا به یک
پل برسید .ماشین را پارک کنید و بقیه راه را برای دیدن مناظر بی نظیر
تنگه دار ،پیاده بروید .در تنگه دار با صخره هایی بلند روبرو خواهید

شد که رودخانه ای از میانشان عبور می کند .فضای اطراف تنگه پر از
درختان سرسبز و بلند است.
صخره های تنگه بسیار به هم نزدیک هستند و فقط راه عبور
تنگی برای شما فراهم است .دمای آب رودخانه کمی سرد است ولی
اذیت کننده نیست .برای عبور از تنگه باید وارد آب شوید بنابراین باید
کفش و لباس اضافه مناسب همراهتان داشته باشید.
 400متر اول ،ارتفاع آب تا زانو می رسد ولی بعد از آن عمق بیشتر
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می شود و در برخی قسمت ها تا  1.5متر هم می رسد بنابراین اگر
مهارتی در شنا ندارید حتما باید جلیقه نجات داشته باشید .در مسیر تنگه
استخرهای طبیعی برای شنا و شیرجه زدن وجود دارد.
طول تنگه  1600متر است و برای عبور نیاز به تجهیزات مناسب
دارد .رودخانه نورید جنگل نیرنگ به قدری رویایی و بی نظیر است که
گذر زمان را احساس نمی کند.
صدای سهره جنگلی که بسیار زیبا است در مسیر و از بین درختان در
هم پیچیده زیبایی مسیر را دو چندان می کند.
عبور از رودخانه تنگه دار حدود  3ساعت طول می کشد بنابراین از
فروشگاه های ابتدای تنگه باید آب و خوراکی های مورد نیازتان را تهیه
کنید.
روستای کوشکسرا یا کشکسرا
روستای کوشکسرا یا کشکسرا در نزدیکی جنگل نیرنگ قرار گرفت
است و  500سال پیش به نام روستای کران شناخته می شده است.
ارتفاع روستا از سطح دریا  7متر است و شغل اهالی روستا اغلب
کشاورزی و دامپروری است.
روستای کوشکسرا ،بزرگترین روستای غرب مازندران است که بنای
امامزاده حمزه و خاتون رضا با قدمت بیش از  1000سال و با معماری
کم نظیر در آن قرار گرفته اند .نمای بیرونی ساختمان امامزاده ها به
صورت  8ضلعی ساخته شده است.
در سال  ،1383موزه مردم شناسی روستان کوشک سرا به کمک
یک کارآفرین تبریزی افتتاح شد که ماننده خانه های سنتی شمالی
با چوب ساخته شده است و فضای کوچک آن حس و حال خوبی
به بازدیدکنندگان منتقل می کند .در این موزه می توانید با پوشش
مردم محلی و ابزارهای مورد استفاده روستاییان آشنا شوید .مجموعه
اشیای متعلق به دورن قاجار و سنگ قبر های قدیمی هم در این موزه
نگهداری می شوند.
دره گزک
دره گزک ،دره ای زیبا است که در  70کیلومتری جنگل نیرگ
قرارگرفته است و برای دیدن آن باید به کجور مازندران بروید .جاده
چالوس هم به دره گزک راه دارد .دره گزک یکی از زیباترین مناطق
شمال است ولی هر کسی نمی تواند واردش شود و دیدن زیبایی های
بکر آن فقط برای حرفه ای ها است.
بدون حضور راهنمای محلی به احتمال بسیار زیاد راهتان را گم
خواهید کرد.
برای ورود به این دره باید در مسیر بستر رودخانه حرکت کنید
و آبشارهای را پشت سر بگذارید .عبور از آبشارها فقط با تجهیزات
حرفه ای امکان پذیر است .برای عبور از دره باید تا ارتفاع  45متری
باال بروید.
رودخانه کرکرود یا گیسوی خزر
رودخانه کرکرود از ارتفاعات منطقه سرچشمه می گیرد ،از روستای
کوشک سرا می گذرد دل جنگل نیرنگ عبور می کند و در نهایت به
دریای خزر می ریزد .آب کرکرود شفاف نیست ولی بومیان منطقه از
آب آن برای نوشیدن و دم کردن چای استفاده می کنند .به دلیل عبور
کرکرود از تنگه دار ،محلی ها به نام کرکرود تنگه هم آن را می شناسند.

تبریز ،مهد شعر و ادب ،سرزمینی قرار گرفته در شمال غربی ایران است
که میتوان جاذبههای گردشگری متعددی را در آن یافت؛ به همین دلیل،
این ناحیه از کشور ،همواره میزبان جمع زیادی از گردشگران داخلی و
خارجی است تا لحظاتی خاطرهانگیز را برایشان رقم بزند .لحظههایی ناب
که آکنده از عطر طبیعتی سرسبز است و میتوان بوی نم تاریخ را در آثار
باستانی آن استشمام کرد.
 .۱ارگ تبریز (ارگ علیشاه)
ارگ تبریز ،عمارتی تاریخی و متعلق به قرن هشتم هجری قمری است
که بنای اولیه آن طی  ۱۸سال و بهمنظور ایجاد آرامگاهی بزرگ در صحن
مسجد علیشاه احداث شد .این بنای تاریخی ،حوادث تاریخی متعددی را
نظارهگر بوده و امروزه نیز یکی از جاذبههای گردشگری و جاهای دیدنی
تبریز محسوب میشود.
 .۲مسجد جامع تبریز

ساخت آن از سال  ۱۳۱۴تا  ۱۳۱۸بهطور انجامید .ساعتی بر این عمارت
تعبیه شده است و مردم محلی به آن میدان ساعت میگویند .این بنای
تاریخی نزدیک به یک دهه است که به موزه شهرداری تبریز تبدیل شده
است که در نوع خود اولین نمونه در سراسر کشور است.
 .۵مقبره الشعرا
یکی از گورستانهای تاریخی شهر تبریز به مقبره الشعرا شهرت یافته
است که در گذشته به نامهای مختلفی از جمله حظیرهالشعرا و قبرستان
سرخاب نیز شناخته میشد .وجه تسمیه این منطقه به مقبرهالشعرا ،بهدلیل

بزرگترین بازار سرپوشیده جهان ،در شهر تبریز وجود دارد که از آن به
بازار قدیم یاد میشود .این مکان که در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز
به ثبت رسیده است ،در حدود  ۳۰۰سال پیش بازسازی شده است .البته
مدارک قابلتوجهی که بتوان به استناد آنها ،تاریخ دقیق احداث این بازار را
مشخص کرد ،وجود ندارد؛ ولی طبق برخی مدارک تاریخی به نظر میرسد
که از قرن چهارم هجری این مکان دایر بوده است.
 .۸کوه عون بن علی
در رشتهکوه سرخاب ،کوهی به نام عون بن علی قرار دارد که از آن

متعلق به جهانشاه و همسر وی است.
 .۱۰خانه مشروطه تبریز
مشهورترین و پرافتخارترین عمارت تاریخی در تبریز ،خانه مشروطه
است که در اوج انقالب مشروطه ،مکانی برای اخذ تصمیمگیریهای مهم
و ارزشمند توسط بزرگان مشروطه بوده است .بنایی قدیمی و متعلق به
سال  ۱۲۴۷هجری که توسط حاج ولی معمار از معماران مشهور تبریزی
ساخته شده است .این ساختمان تاریخی بهدلیل معماری زیبا و چشمنواز
و نیز وجود عکسها ،مجسمهها و وسایل بزرگان تاریخ از جمله ستارخان،
دارای اهمیت بسیار است و بهعنوان یکی دیگر از جاذبههای گردشگری
تبریز ،شناخته میشود.
 .۱۱روستای کندوان
بدون شک ،یکی از مشهورترین و محبوبترین جاذبههای گردشگری
شهر تبریز ،روستای صخرهای کندوان است که از شهرتی جهانی نیز

مسجد جامع تبریز ،بنایی باقیمانده از عصر حکومت سلجوقیان است
که به مسجد جمعه و جامع کبیری نیز شهرت دارد .این عمارت از جمله
قدیمیترین ساختمانهای تاریخی این شهر است که معماری و تزیینات
صورت گرفته در آن همانند دیگر بناهای تاریخی این شهر ،ستودنی است.
 .۳موزه قاجار (خانه امیر نظام گروسی)
خانه امیرنظام گروسی ،بنایی بازمانده از دوران سلطنت قاجاریان است
که اکنون به همت سازمان میرات فرهنگی تبریز ،تغییر کاربری داده و
بهعنوان موزه مورد استفاده قرار میگیرد .این عمارت بهدلیل بهرهمندی از
معماری زیبای قجری ،بسیار تماشایی بوده و یکی از مکانهای گردشگری
شهر تبریز است.
 .۴کاخ و موزه شهرداری
قطعا میتوان کاخ شهرداری تبریز را یکی از زیباترین عمارات قدیمی
این شهر نامید .ساختمانی متعلق به دوران پهلوی اول است ،که پروسه

حضور بیش از  ۴۰۰پیکر شاعر ،عارف و مردان سرشناس داخلی و خارجی
است که در آن دفن شدهاند و باعث اهمیت یافتن این مکان شده است.
اکنون این محل یکی از مکانهای گردشگری تبریز است که میزبان
مسافران داخلی و توریستهای بسیاری است.
 .۶ائل گلی (شاه گلی)
در شهر تبریز ،استخری بزرگ و وسیع به نام ائلگلی قرار دارد که
احتماال در دوران آققویونلوها ایجاد و در زمان صفویان گسترش یافته
است .از نکات قابلتوجه این مکان وجود عمارت کالهفرنگی با معماری
زیبا و چشمنواز در مرکز آن است که زیبایی آن محوطه را دو چندان کرده
است .البته به نظر میرسد که شهرداری در سال  ،۱۳۴۶این ساختمان زیبا
را بر بنایی قدیمی و خشتی احداث کرده است .میراثی که امروزه بهعنوان
تفرجگاهی دوستداشتنی و زیبا مورد استفاده قرار میگیرد.
 .۷بازار قدیمی تبریز

به عینالی نیز یاد میشود .طبق اسناد تاریخی ،این کوه ،مدفن دو تن از
فرزندان حضرت علی(ع) به نامهای «عون بن علی» و «زین بن علی»
است .محل قرارگیری این کوه در شمال تبریز است و آرامگاهی به قدمت
دوران ایلخانان در آن احداث شده است .به نظر میرسد که این مقبره پیش
از اسالم آتشکده و کلیسا بوده است که پس از اسالم ،آن را به مسجد
تبدیل کردهاند .در سالهای اخیر تلهکابین این مجموعه نیز به بهرهبرداری
رسیده است.
 .۹مسجد کبود (مسجد جهانشاه)
مسجد کبود تبریز ،مسجدی است بازمانده از قرن نهم هجری قمری و
دوران قراقویونلوها که به مسجد جهانشاه نیز شهرت دارد .معماری انجام
شده در این بنا ،بهویژه کاشیکاری بینظیر آبیرنگ و معرق ،سبب شده
است که این عمارت تاریخی را فیروزه جهان اسالم لقب دهند .از دیگر
نکات قابلتوجه در این مسجد ،کشف دو مقبره خالی است که احتماال

برخوردار است .این روستا ،یکی از سه روستای صخرهای در جهان است که
بهدلیل شکل ظاهری آن که شبیه به کندوی عسل است ،به این نام شهرت
یافته و زیبایی منحصربهفرد و خیرهکننده آن ،باعث جذابیتی مثالزدنی شده
است .از نکات برجسته و بینظیر این روستا ،میتوان به معماری سنتی
خانهها که نمیتوان در ایران نمونه دیگری از آن را بیان کرد و نیز جاری
بودن زندگی که باعث حیرت جهانیان شده است ،اشاره کرد .به نظر میرسد
که قدمت این منازل به قرن هفتم هجری بازمیگردد.
 .۱۲باغ گلستان تبریز (باغ ملی)
باغی با مساحت  ۵۳,۰۰۰متر مربع و متعلق به  ۶۰سال پیش ،بر
قبرستانی قدیمی در شهر تبریز ساخته شده است که امروزه بهعنوان یکی
از تفرجگاههای این شهر محسوب میشود .حضور استخرها و حوضهای
متعدد از ویژگیهای این باغ است که با درختان و چمنها محصور شده و
منظرهای زیبا را به وجود آورده است.

آشنایی با مناطق گردشگری تبریز
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 ۶۸فوتی و شناسایی  ۶۴۰۴بیمار جدید کرونا در کشور
بستری  ۵۰۰بیمار مبتال به کرونا در فارس و ثبت  ۳فوتی

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  24ساعت
 ۶۴۰۴بیمار جدید کووید ۱۹در کشور شناسایی
شــدند و متاســفانه  ۶۸بیمار نیز جان خود را به
دلیل این بیماری از دست دادند.
به گزارش ایســنا ،از روز پنجشــنبه تا دیروز
 ۲۱مردادماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۶۴۰۴ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی و  ۱۲۳۸نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۴۶۵هزار و  ۵۷۹نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۶۸ ،بیمار مبتال
به کووید ۱۹در کشور جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۲هزار
و  ۸۰۶نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون  ۷میلیــون  ۱۵۰هزار
و  ۸۶۹نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
 ۱۴۸۴نفر از بیمــاران مبتال به کووید ۱۹در
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۵۳میلیون و  ۴۷۷هزار و  ۲۰۴آزمایش

تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
همچنیــن تا کنون  ۶۴میلیون و  ۸۲۸هزار و
 ۷۲۴نفر ُدز اول ۵۸ ،میلیون و  ۲۰۰هزار و  ۸۱۱نفر
ُدز دوم و  ۳۰میلیون و  ۳۲۰هزار و  ۸۳۷نفرُ ،دز سوم
و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع
واکسن های تزریق شده در کشور به  ۱۵۳میلیون
و  ۳۵۰هزار و ُ ۳۷۲دز رسید.
در حال حاضر  ۱۳۰شهرســتان در وضعیت
قرمز ۱۲۹ ،شهرستان در وضعیت نارنجی۱۵۴ ،
شهرســتان در وضعیت زرد و  ۳۵شهرستان در
وضعیت آبی قرار دارند.
بستری  ۵۰۰بیمار مبتال به کرونا در
فارس و ثبت  ۳فوتی
طبق آخرین گزارش اعالمی دانشــگاه علوم
پزشکی شیراز ،در حال حاضر  ۵۰۰بیمار مثبت و
مشکوک دارای عالئم کرونا در بیمارستانهای
فارس بستری هستند.
براســای این گزارش ،از ابتدای شــیوع این
بیماری تا صبج جمعــه  ۲۱مرداد ،دو میلیون و
 ۲۰۲هزار و  ۵۹۵تســت تشخیصی مولکولی و
تست سریع در آزمایشگاههای فارس تهیه شده

که با بررسی نمونههای انجام شده ۶۴۸ ،هزار و
 ۲۷۸بیمار مثبت شناسایی شده است.
همچنین از مجموع تستهای انجام شده از
ابتدای شیوع تاکنون ،یک میلیون و  ۷۹۳هزار و
 ۲۹تست تشخیصی مولکولی بوده که  ۵۲۶هزار
و  ۹۷۸مورد بیمار مثبت قطعی شناســایی شده،
همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج «قاسم
سلیمانی» تاکنون  ۴۰۹هزار و  ۵۶۶مورد تست
سریع انجام شده و  ۱۲۱هزار و  ۳۰۰بیمار مثبت
شناسایی شده است.
این گزارش حاکی است ،با بستری  ۹۸بیمار
جدید طــی  ۲۴ســاعت ،هــم اکنــون ۵۰۰
بیمــار مثبــت و مشــکوک دارای عالیــم در
بیمارستان  های استان بستری هستند که از این
تعداد ۷۵ ،بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی،
در بخشهای  ،ICUمراقبتهای ویژه درمانی
دریافت میکنند.
متاســفانه در  ۲۴ســاعت  ۳مــورد جدیــد
فوتی کووید ۱۹در فارس ثبت شــده و مجموع
جانباختگان ناشــی از کووید ۱۹از ابتدای شیوع
بیماری تاکنون ،به هشت هزار و  ۷۴نفر رسید.
همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون
 ۶۳۷هــزار و  ۵هم اســتانی مبتال به کووید۱۹
بهبود یافته که از بیمارستانها ترخیص شده و یا
از ایزوله خانگی خارج شدهاند.
در حال حاضر مجموع تعداد ُدز تزریق شــده
واکسن کرونا در شهرســتان های زیرمجموعه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شیراز با احتساب چهار ُدز ،به هشت میلیون و ۲۱۵
هزار و ُ ۲۶۲دز رسیده که از این تعداد سه میلیون
و  ۴۲۷هزار و ُ ۵۳۸دز نوبت اول ،ســه میلیون و
 ۱۳۴هــزار و ُ ۱۲۲دز نوبــت دوم ،یک میلیون
و  ۵۶۱هــزار و ُ ۱۵۸دز نوبت ســوم و  ۹۲هزار
و ُ ۴۴۴دز یادآور واکسن بوده است.

رشد چشمگیر اهدای عضو در کشور طی  ۳ماهه ابتدایی ۱۴۰۱

رییس مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای وزارت
بهداشــت از افزایش چشمگیر اهدا و پیوند عضو در
چهار ماه ابتدایی ســال جاری خبــر داد و گفت :بر
این اساس هم شــاخص  PMPبا افزایش نسبت
به سالهای قبل ،در سال  ۱۲.۸ ،۱۴۰۱بوده است.
دکتــر امیر حســام علیرضایــی در گفتوگو با
ایسنا ،درباره وضعیت اهدای عضو در کشور ،گفت:
براساس بررسیهای آماری تعداد اهدا و پیوند عضو
طی چهار ماهه ابتدایی ســال  ۱۴۰۱افزایش قابل
توجهی داشــته اســت .به طوری که با ایثارگری و
اعالم رضایــت خانوادههای اهداکننده مرگ مغزی
و همچنین فعالیتهای شــبانه روزی همکارانمان
در وزارت بهداشت ،دانشــگاههای علوم پزشکی و
واحدهای شناســایی و فراهمآوری اعضای پیوندی
در چهــار ماهه اول ســال  ۱۴۰۱تعداد  ۳۵۶نفر به
اهدای عضو رســیدهاند .بر این اساس هم شاخص
تعداد اهدای عضو در یک میلیون نفر یا  PMPبا

افزایش چشمگیری نسبت به سالهای قبل در سال
 ۱۲.۸ ،۱۴۰۱بوده است.
وی افزود :این در حالی است که در زمان مشابه
درســالهای  ۱۳۹۹و  ،۱۴۰۰به ترتیب ۱۵۱و ۲۸۳
نفر از افراد مرگ مغزی به اهدای عضو رســیدهاند
و شــاخص  PMPیا تعداد اهدای عضو در یک
میلیون نفر در سال  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰به ترتیب  ۵.۴و
 ۱۰.۲بوده است.

علیرضایــی در عین حال گفــت :تعداد  ۶انتقال
هوایی ارگان حیاتی شــامل قلب ،کبد ،کلیه و روده
برای بیمارانی که حیاتشــان منوط به پیوند بوده،
انجام شــده است .خوشــبختانه در حال حاضر این
بیماران به زندگی عادی خود بازگشتهاند.
وی با بیان اینکه در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱
رشــد  ۲۰درصدی اهدای عضو را شــاهد بودهایم،
گفت :در عین حال تیرماه  ۱۴۰۱رشد  ۳۰درصدی
اهدای عضو را نســبت به سال  ۱۴۰۰شاهد بودیم.
به طوری که در تیرماه  ۱۴۰۱تعداد  ۹۱نفر از افراد
مرگ مغزی به اهدای عضو رسیدهاند .در حالی که
در تیرماه ســال  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰به ترتیب  ۵۴و ۶۹
نفر از افراد مرگ مغزی به اهدای عضو رسیدهاند.
علیرضایــی گفت :امیدواریم ایــن روند بیش از
پیش ادامه یابد و با افزایش تعداد اهدا و پیوند شاهد
نجات بیماران و جهش بزرگــی در حوزه اهدای و
پیوند عضو باشیم.

کاهش مدت بروز عالئم کرونا در سویههای  BA4و BA5

عضو کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا ،با
اشاره به شرایط شیوع این بیماری در کشور ،گفت:
طبق اتفاقی که در ســایر کشــورها افتاد ،شاهد
بودیم که دو تا سه ماه طول میکشید تا این موج
کاهش یابد و شــاید ما هنــوز در حال طی کردن
روند افزایشی بیماری باشیم.
دکتر سید احمد طباطبایی در گفتوگو با ایسنا،
با اشــاره به افزایش آمار شهرهای قرمز کرونا در
کشــور ،گفت :تعداد موارد ابتال و مرگ  و   میر هم
افزایش یافته و این درحالی اســت که در این ایام
شاهد عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی
جامعــه بودهایم .مســافرتها و تجمعات افزایش
یافته است آن هم در شرایطی که گاهی یک فرد
مبتال علیرغم ابتال به بیماری ،در مجالس شرکت
میکــرد و چندان هم نگران انتشــار و ســرایت
بیماری خود به دیگران نبود؛ زیرا شــاید از گوشه
و کنار شنیده بودند که ســویه جدید کرونا خیلی
مرگ  و    میر زیادی نــدارد ،بنابراین بیاحتیاطیها
افزایش یافت.

وی بــا تاکید بر اینکه هنــوز پیشبینی برای
زمان رسیدن به قله موج هفتم بیماری زود است،
تصریح کرد :طبق اتفاقی که در سایر کشورها افتاد
شــاهد بودیم که دو تا ســه ماه طول میکشید تا
این موج کاهش یابد و شاید ما هنوز در حال طی
کردن روند افزایشی بیماری باشیم.
او در پاسخ به این ســوال که آیا ممکن است
کمیته علمی کرونا محدودیت جدیدی به ســتاد
ملی کرونا برای گذر از موج هفتم بیماری پیشنهاد
دهــد یا خیر؟ ،گفت :متاســفانه در موارد قبل هم
که کمیته علمی پیشــنهاداتی به ســتاد ملی ارائه
میکرد با رویه خاص ســتاد مواجه میشد و باید
این فاصله میان توصیههای ما و اجرائیات ســتاد
ملی را اصالح کرد.
طباطبایی درباره عوارض ناشــی از کووید،۱۹
تصریح کرد :تقریبا هیچ عضوی نبوده اســت که
تحت تاثیر ابتال به کرونا آســیب ندیده باشد و در
طول مدت پاندمی مشــاهده شده که تقریبا تمام
ارگانها درگیر شدهاند.

وی با اشــاره به اینکه ابتال به سویههای جدید
کرونا طیف گستردهای از عالئم را به دنبال دارد،
گفــت :گاهی به عنوان تــک عالمت هم ممکن
اســت عالئم ظاهر شوند .شایعترین عالئم مشابه
سرماخوردگی اســت و خوشبختانه برخالف سایر
سویههای کرونا ،این سویه از بیماری ندرتا سبب
درگیــری ارگانهایــی مانند ریه میشــود .حتی
ممکن اســت طول مدت عالئم چند ساعت و یا
نهایتا یک روز باشــد ،زیرا ایمنی بدن افراد پس از
ابتال یا تزریق واکسن متفاوت است.
او تاکید کــرد :درصد بیمارانــی که مجموعه
عالئم را دارند نســبت به گذشــته کمتر اســت؛
گرچه در کرونای جدید هم عوارضی مانند کاهش
بویایی و چشایی هم وجود دارد و برخی از بیماران
این عالئم را گزارش میدهند .البته یکی از نقاط
ضعف این است که بیمارانی که با شکایت از این
عالئــم مراجعه میکنند از نظر نوع ســویه مورد
بررســی قرار نمیگیرند و بیشــتر اقدامات بالینی
انجام میشود.

بین الملل

تفریحی جنوب آلمان
حادثه در پارک
ِ
و مصدومیت دهها نفر

بر اثر برخورد دو ترن هوایی با یکدیگر در یک پارک تفریحی "لگولند"
در جنوب آلمان ،دستکم  ۳۴نفر زخمی شدند.
به گزارش ایسنا ،در این حادثه که عصر روز پنجشنبه به وقت محلی در
این پارک تفریحی در شــهر گونتسبورگ رخ داد ،یکی از قطارها به شدت
ترمز کرده و سپس قطار دیگر با آن برخورد کرده است.
به گفته رســانههای محلی ،حال دو نفر از مصدومان وخیم گزارش شده
اســت .ســه بالگرد امدادی به همراه امدادگران و نیروهای آتش نشانی به
محل حادثه اعزام شــدند .به گزارش گاردین ،علت حادثه هنوز مشــخص
نیست و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.
تفریحی
پارک
در
دیگری
سانحه
هفته گذشــته نیز یک زن  ۵۷ساله در
ِ
شــهر "کلوتن" واقــع در جنوب غربی آلمــان جان باخــت .این زن در
حین حرکت از ترن هوایی به بیرون پرتاب شــد و بر اثر شــدت جراحات
جان باخت.

اعزام صدها آتشنشان از اروپا
جنگلی فرانسه
برای اطفای آتش سوزی
ِ

صدها آتشنشــان از حداقل هفت کشور اتحادیه اروپا در حال پیوستن
بــه تالشها برای مقابله با آتش ســوزی عظیم جنگلــی در جنوب غربی
فرانسه هستند.
به گزارش ایسنا ،ایتالیا ،یونان و سوئد نیز هواپیماهای مخصوص تخلیه
آب بر روی آتش در این منطقه فرستادهاند.
در حال حاضر بیش از  ۱۰۰۰آتش نشــان فرانسوی در تالش برای مهار
آتش در منطقه "ژیروند" هستند.
فرانســه مانند دیگر مناطق اروپا این روزها با موج گرما و خشکســالی
روبرو است که طی دو ماه گذشــته باعث وقوع آتش سوزیهای متعدد در
سراسر این قاره شده است.
به گزارش بی بی ســی ،الیزابت بورن ،نخســت وزیر فرانســه که روز
پنجشنبه از محل حادثه بازدید کرد ،گفت که این آتشسوزیها یادآور نیاز
به سازگاری با تغییرات آب و هوایی است.
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فارس
مدیرکل پزشکی قانونی فارس:

کشف جسد یک مدیر ارشد پتروشیمی

ایرنا :جســد "شــهریار جهرمــی" از مدیران مجتمعهای پتروشــیمی
فعال در جنوب کشــور در مجاور محور فیروزآباد  -جم کشــف شــده که
به گفته مدیرکل پزشــکی قانونی استان فارس ،براساس بررسیهای اولیه
جراحتهای ناشی از سقوط از پرتگاه ،علت مرگ وی بوده است.
علیرضا درودچی گفت :در پی بررســیهای به عمل آمده و تشــخیص
اولیه ،عامل فوت این فرد سقوط از پرتگاه بوده است.
وی ادامه داد :بررسیهای تکمیلی نیز در این رابطه انجام خواهد شد.
درودچی خاطرنشان کرد :نتایج تحقیقات پزشکی قانونی برای به نتیجه
نهایی حدود دو ماه به   طول میانجامد.
مدیرکل پزشــکی قانونی استان فارس اضافه کرد :جسد برای تحقیقات
تکمیلی به شــیراز انتقال داده شــده تا بعد از کالبد شکافی و معاینات علت
نهایی مرگ مشخص شود.
مدیرکل پزشکی قانونی فارس افزود :تحقیقات تکمیلی سیستم قضایی،
انتظامی و آگاهی نیز در این خصوص میتواند کمک کننده باشــد ،چرا که
وی تنها بوده و نهایتا مشخص میشود که علت فوت چه بوده است.
گفته شــده اســت که ایــن فرد برای حضــور در مراســم ختم راهی
یکی از شهرهای جنوبی استان فارس شده و در مسیر بازگشت خودرو وی
در مسیر به ســمت فیروزآباد سالم در محلی پارک شده که پرتگاه در کنار
آن قرار دارد.
جسد شهریار جهرمی حوالی ساعت  ۱۱و  ۳۰دقیقه نوزدهم مرداد ۱۴۰۱
در کوههای مجاور محور فیروزآباد  -جم در نزدیکی روســتای ســمنگان
شهرستان ُمهر در استان فارس پیدا شد.
تحقیقات بیشتر در این رابطه توسط پلیس در حال انجام است.

مواد منفجره قبل از فروش کشف شد

فرمانــده انتظامی فســا از کشــف بیــش از  35کیلوگرم پیش ســاز
مواد منفجره در بازرســی از منزل مســکونی و دســتگیری یک نفر در آن
شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار کرد :در پی گزارشــات مردمی مبنی بر توزیع پیش ساز مواد محترقه
و منفجره توسط فردی سودجو در منزل مسکونی اش ،پیگیری موضوع در
دستور کار افسران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
وی افزود :ماموران انتظامی پس از صدور دســتور قضایی به محل مورد
نظر اعزام شــدند و در بازرسی از آن محل 35 ،کیلو و  300گرم پیش ساز
موادمنفجره کشف و یک نفر را نیز دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی فســا با بیان اینکه آثار سوختگی در نقاط مختلف بدن
متهم به علت انفجار مواد در چند روز اخیر مشهود بود ،ادامه داد :در بازبینی
گوشــی تلفن همراه فرد دستگیر شده مشخص شد که وی در امر فروش و
توزیع مواد محترقه و منفجره فعالیت دارد.
ســرهنگ قسام خاطر نشان کرد :متهم که ســابقه حفاری غیرمجاز در
استان مرکزی را نيز دارد پس از تکمیل پرونده روانه دادسرا شد.

دستگیری عوامل درگیری دسته جمعی
در بیمارستان امام خمینی(ره) آباده

فرمانده انتظامی آباده از دســتگیری  ۳نفــر اراذل و اوباش که با ایجاد
درگیری دسته جمعی در بیمارستان امام خمینی (ره) اين شهرستان اقدام به
برهم زدن نظم و امنیت عمومی کرده بودند ،خبر داد.
سرهنگ سیدابوالفضل مســعودی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر
ایجاد درگیری دسته جمعی در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان آباده
توســط چند نفر اراذل و اوباش ،بالفاصله ماموران انتظامي به محل حادثه
اعزام شدند.
وی ادامه داد :با حضور ماموران در محل حادثه مشــخص شد که  3نفر
اراذل و اوباش پس از درگيري در ســطح شهر براي معالجه به بيمارستان
آباده مراجعه میکنند و در آن مكان نیز با هم درگير و اقدام به قدرت نمایی
با چاقو ،فحاشی به کادر درمان ،اخالل در نظم ،رعب و وحشت براي ديگر
بیماران و همچنين خســارت به اموال بیمارستان ميكنند و سريعا از محل
متواري ميشوند.
فرمانده انتظامی شهرستان آباده افزود :با عنایت به نارضایتی شهروندان
از تحرکات و اقدامات مخالنه افراد مذکور و انتشــار آن در فضای مجازی،
موضوع دستگیری متهمان به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.
ســرهنگ مسعودی تصريح كرد :ماموران تحقيقات خود را آغاز کردند و
با اقدامات فني و تخصصي موفق شــدند محل اخفتا متهمان را شناسايي و
هر  3اراذل و اوباش را در مخفيگاهشــان دستگير كنند و متهمان به مراجع
قضایی معرفي و با قرار بازداشت روانه زندان شدند

كشف موتورسيكلت چهار چرخ کوهنوردی قاچاق
در خنج

جانشــين فرمانده انتظامي استان از كشــف يك دستگاه موتورسيكلت
چهارچــرخ خارجي قاچــاق به ارزش  50ميليارد ریال در شهرســتان خنج
خبر داد.
ســردار يوســف ملكزاده در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح جزئيات اين خبر بيان كرد :در راســتاي اجراي طرح مبارزه با
قاچاق کاال و ارز ،مامــوران پليس آگاهي خنج با اقدامات فني و تخصصي
مطلع شدند فردی در منزل شــخصي خود اقدام به نگهداري يك دستگاه
موتورســیکلت خارجي ميكند كه موضوع را به صورت ويژه در دستور کار
خود قرار دادند.
وي افــزود :ماموران با هماهنگي مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام
و در بازرسي از آن منزل موفق شدند يك دستگاه موتورسيكلت چهار چرخ
کوهنوردی خارجي قاچاق و فاقد مدارك قانونی را كشف كنند.
جانشــين فرمانده انتظامي اســتان بــا بيان اينكه كارشناســان ارزش
موتورســيكلت مكشــوفه را  50ميليارد ریال برآورد كردهاند ،گفت :در این
راستا یک نفر به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری سارق داخل خودرو با  12فقره سرقت
در کوار

فرمانده انتظامی کوار گفت :ســارق داخل خودرو با  12فقره سرقت در
این شهرستان دستگیر و روانه دادسرا شد.
سرهنگ سیدرحمان هاشمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
مبارزه با ســارقان و پیشگیری از وقوع سرقت را مهمترین وظیفه و اولویت

کاری نیروی انتظامی عنوان كرد و اظهار داشــت :پلیس با برخورد قاطع با
سارقان و مجرمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه به ویژه در مناطق جرمخیز
محیط را برای فعالیتهای مجرمانه ناامن میکند.
وي در ادامــه افزود :در پي وقوع چندین فقره ســرقت داخل خودرو در
حوزه اســتحفاظي شهرستان کوار ،پيگيري و بررسی موضوع در دستور كار
پليس قرار گرفت.
فرمانــده انتظامی کوار گفــت :ماموران پلیس آگاهی بــا اقدامات فني
يك سارق را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی وی را دستگیر كردند.
ايــن مقام انتظامي با بيان اينكه ســارق در بازجويــي اوليه به  12فقره
ســرقت درون خودرو اعتراف كرد ،گفت :متهم پس از تشكيل پرونده براي
انجام مراحل قانوني به مرجع قضایي معرفي شد.

فرمانده انتظامی خرامه:

عامالن نزاع دسته جمعی در شهرستان خرامه
دستگیر شدند

فرمانده انتظامي خرامه از دســتگیری  7نفر از عامالن نزاع دسته جمعی
با تالش و حضور به موقع ماموران اين فرماندهي خبر داد.
ســرهنگ زماناله کریمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پي اعالم مركز فوريتهاي پليســي  110مبني بر وقوع
یک مورد نزاع دســته جمعی در یکی از محلههای خرامه ،ماموران انتظامی
سريعا به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی افــزود :ماموران انتظامی با تالش و حضور به موقع و مقتدرانه خود
توانستند به این نزاع دســته جمعی که افراد از سالح سرد استفاده م کردند
پایان دهند.
فرمانده انتظامی شهرســتان خرامه تصریح کرد :در همین راســتا  7نفر
از عوامل اصلی درگیری دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده تحویل مراجع
قضایی شدند.

دستگيري سارقان اماکن خصوصی
با  11فقره سرقت درکوهچنار

فرمانده انتظامی كوهچنار از دســتگيري ســارق اماکــن خصوصی با
 11فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ لطفا...محمدی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كــرد :پس از وقوع ســرقتهاي متعدد اماکن خصوصی در ســطح
شهرستان كوهچنار ،بررســي موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی
قرار گرفت.
وي تصريــح کرد :کارگاهان ایــن فرماندهی با تالش شــبانهروزي و
بکارگيري گشتهاي نامحســوس  2نفر از سارقان سابقهدار و حرفهاي به
همراه یک نفر مالخر اموال مســروقه را شناســايي و بــا هماهنگي مرجع
قضایي آنها را در مخفيگاهشان دستگير كردند.
ســرهنگ محمدی گفت :متهمان در بازجويي به عمل آمده به  11فقره
ســرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند و پس از تشــکيل پرونده براي
انجام مراحل قانوني به مراجع قضایی معرفي شدند.

کشف  9كيلو و500گرم تریاک از مسافر اتوبوس

فرمانده انتظامی جهرم از کشــف  9کیلو و  500گرم مواد مخدر از نوع
تریاک از مسافر يك دستگاه اتوبوس در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ خسرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت :ماموران انتظامي جهرم حین نظارت
بــر خودروهاي عبوری در محورهاي مواصالتي ،به یک دســتگاه اتوبوس
مشكوك شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف كردند.
وی افزود :ماموران در بازدید از اتوبوس به یکی از مســافران مشکوک
شــدند و در بازرسی از وسایل و چمدان وي 9 ،کیلو و  500گرم مواد مخدر
از نوع تریاک كشف كردند.
رئیس پلیس شهرســتان جهرم با بیان اینکه متهم در پوشــش مسافر
قصد انتقال ترياك از بندرعباس به شــيراز را داشت پس از تشکیل پرونده
تحویل مرجع قضایی شد،گفت :مواد مخدر و اعتیاد ریشه بسیاری از جرايم
و بزهکاریها در جامعه اســت و در همین راستا پلیس با همکاری دستگاه
قضا باجدیت و برابر قانون با این پديده شوم مقابله میکند.

عملیات جستوجوی کوهنوردان سقوط کرده
در یخچال یخار متوقف شد
انتقال امدادگر مصدوم به مرکز درمانی

رییس ســازمان امدادونجات جمعیت هاللاحمر با اشاره به دو عملیات
جداگانه جســتوجو در یخچال یخار دماوند و علمکوه گفت :عملیات یخار
به دلیل ریزش شــدید سنگ و وقوع سیل و به خطر افتادن جان امدادگران
متوقف شد.
به گزارش ایسنا ،مهدی ولیپور درباره حوادث پیشآمده برای کوهنوردان
در ارتفاعات دماوند گفت :در روزهای اخیر مجموعا گزارش مفقود شــدن
سه نفر در ارتفاعات دماوند و مفقودی کوهنوردی در علم کوه دریافت شد.
وی افزود :تیم فنی ســازمان امدادونجات بعد از دریافت گزارش مربوط
بــه دو کوهنورد مفقودی در ارتفاعات دماوند ،بــه یخچال یخار اعزام و با
اســتقرار در ارتفاع  ۴۷۰۰متری ،طی دو روز عملیات دسترسی به مفقودان
از طریق ایجاد کارگاههای ثابت ،پیگیری شــد اما ریزش رگباری سنگها
به دلیل تغییر شــرایط اقلیمی و وقوع سیلهای لحظهای ناشی از آب شدن
یخچالها ،شــرایط امدادرسانی را با دشواری فراوان مواجه کرده و برخورد
سنگ به امدادگران جان آنها را به خطر انداخته بود.
ولی پور گفت :روز پنجشــنبه و هنگام عملیات دسترسی به پیکر یکی از
مفقودان در یخچال یخار ،امدادگر هاللاحمر با برخورد ســنگ به شــدت
مجروح شد .به همین دلیل با اعزام بالگرد ،تیم امداد کوهستان هاللاحمر
به رینه بازگشت و امدادگر مصدوم هم به مرکز درمانی منتقل شد.
به گفته رئیس ســازمان امدادونجات هاللاحمر ،عملیات یخچال یخار
در حال حاضر متوقف شــده تا تیمی که در منطقه حضور داشتند ،تشکیل
جلسه داده و راههای انتقال پیکرها را بررسی کنند .احتمال دارد انتقال پیکر
مفقودان در یخچال یخار تا آغاز فصل سرما به تعویق بیفتد.
تداوم عملیات جستوجو در علمکوه
بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر ،ولی پور تاکید
کرد :عملیات انتقال پیکر کوهنورد مفقودشــده در علم کوه نیز با همکاری
فدراسیون کوهنوردی ،هاللاحمر کالردشت و کوهنوردان محلی همچنان
ادامــه دارد .امدادگران پیکر کوهنورد مفقودشــده را تــا ۳۰متر روی گرده
آلمانها باال کشــیدهاند و تالش برای انتقال پیکر این کوهنورد به منطقه
تکرکابی و از آنجا به مردیکش و کالردشت ادامه دارد.
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یک مقام بانک مرکزی خبر داد

سود بین بانکی باز هم پایین آمد

ایران به دنبال حذف دالر از تجارت با همسایگان
معــاون رئیس بازار متشــکل ارزی میگوید
بانــک مرکزی و دولت به شــکل جــدی پیگیر
حــذف یا کاهش نقــش دالر در تعامل و تجارت
با همسایگان هستند.
به گــزارش ایســنا ،محمد قزلبــاش در یک
برنامــه تلویزیونــی اظهار کرد :ما در ســالهای
گذشــته تحت تاثیــر تحریمهــا و محدودیتها
برای جابهجایی ارز در تعامالت تجاری با مشکل
و محدودیتهای زیــادی روبهرو بودیم که یکی
از اصلیتریــن مشــکالت آن بحــث محوریت
دالر بود.
وی با بیان اینکه پیمانهای دوجانبه میتواند
به کاهش نقش دالر در تجــارت خارجی کمک
کند ،تصریح کرد :آنچه که میان ایران و روســیه
نهایی شــد و نمــاد آن به عنوان ریــال – روبل
رسما عرضه شــد ،میتواند در آینده برای تجارت
با دیگر کشــورهای همســایه نیز مورد نظر قرار

گیرد .کشــورهایی مانند عراق ،ترکیه و پاکستان
نزدیکتریــن گزینهها برای رســیدن به توافقات

جدید در این زمینه هستند.
معاون رئیس بازار متشکل ارزی با اشاره به در

پیش بودن مراســم اربعین حسینی اعالم کرد که
ظرف روزهای آینده برای تسهیل شرایط مسافران
و همچنین تجار ایرانی در عراق ،نماد ریال – دینار
نیز رونمایی خواهد شد.
قزلباش افزود :دولت سیزدهم تالش کرده که
از برخــی ظرفیتها که برای طوالنیمدت از آنها
استفاده نشــده بود نیز بهره بگیرد تا بدین ترتیب
بخشــی از مشــکالت مربوط به نقل و انتقال ارز
کاهش پیدا کند.
این مقام بانک مرکزی با اشاره به اهمیت بازار
رســمی ارزی بیان کرد :در بازارهای غیررســمی
امــکان آنکه برای فعاالن یــک اعتماد به وجود
بیاید بســیار کم بود ،اما ما هرچه به ســمت بازار
رســمی ارز حرکت کنیم ،قطعا میتوانیم در کنار
افزایــش اعتماد میــان بخــش خصوصی برای
دولت نیز ابزارهای الزم برای سیاســتگذاری را
فراهم کنیم.

جزییاتی تازه از تجارت با رمزارزها
رئیس ســازمان توسعه تجارت میگوید براســاس برنامه ریزی
صورت گرفته ،تا پایان شــهریورماه شرایط برای واردات با رمزارزها
به شکل عمومی نهایی و اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،علیرضا پیمانپاک در یــک برنامه تلویزیونی
اظهار کرد :از حدود شــش ماه قبل و با امضــای یک موافقتنامه
میــان بانک مرکزی و وزارت صنعت ،معــدن و تجارت (صمت) بنا
شــد توجه به ظرفیت رمزارزها در توسعه تجارت ایران و کنار زدن
محدودیتها در دستور کار قرار گیرد .در ماههای گذشته تالش شد
مقدمات الزم و شرایط اجرایی برای این امر فراهم شود که نخستین
ثبت سفارش برای واردات با استفاده از رمزارزها نخستین گام در این
زمینه بود.
وی درباره برنامه ریزیهای صورت گرفته در این حوزه نیز اظهار
کرد :در شرایط فعلی طبق اعالم بانک مرکزی واردات با رمزارزهایی
که به شــکل رسمی استخراج شــدهاند ممکن خواهد بود و تا پایان
شــهریورماه شرایط اجرایی آن به شــکل عمومی اعالم میشود و

فعاالن بخش خصوصی میتوانند در این حوزه فعالیت کنند.
به گفته رئیس ســازمان توسعه تجارت ،فعال برنامه ریزی در این
حوزه با محوریت واردات اســت و هنــوز برنامهای برای صادرات با
استفاده از رمزارزها وجود ندارد.
پیمانپاک همچنین به پیمانهای پولی و دو جانبه ایران با برخی
کشــورهای همسایه و منطقه اشــاره کرد و گفت :ما نباید فراموش
کنیم که هدف اصلی ما در این حوزه تسهیل تجارت و بهبود عملکرد
در این حوزه است .به این ترتیب پیمانهایی که بتواند شرایط پولی،
مالی و بانکی را برای تجــارت ما بهبود دهد قطعا در اولویت دولت
قرار دارد.
وی ادامه داد :در ســالهای گذشته ما در حوزه درآمدهای نفتی
زیرســاختهایی را تعریــف کردیم ،اما متاســفانه در حوزه تجارت
غیرنفتی و فعالیت بخش خصوصی قدری کمکاری دیده شد .دولت
ســیزدهم تالش کرده در ماههای گذشته مذاکرات برای پیمانهای
پولی را به نتیجه برساند که توافق اخیر ایران و روسیه در این زمینه

نیز بخشی از این رویکرد کالن است.
رئیس ســازمان توســعه تجارت با اشــاره به برنامه ریزیهای
گســترده دولت برای بهبود ســطح تجارت با روســیه توضیح داد:
تنها در چهارماه گذشــته حدود  ۱۰۰هیات تجاری ایران و روسیه با
یکدیگر دیدار داشــتند تا بتوانیم شرایط را طوری مدیریت کنیم که
میزان صادرات ایران به روســیه نیز افزایش یابد .آمار تیرماه امسال
نشــان میدهد که نسبت به سال گذشــته صادرات به روسیه حدود
 ۱۳۰درصد رشد کرده و برنامه ریزی کوتاه مدت ما این است که صادرات
 ۵۸۰میلیون دالری سال قبل ،امسال به یک میلیارد دالر برسد.
پیمانپاک خاطر نشــان کرد :البته افزایش صادرات یک موضوع
تکبعدی نیســت بلکه باید زیرســاختهای گمرکی ،بانکی و حتی
سیاســتهای داخلی در این زمینه کمک کنــد ،زیرا در صورتی که
مــا صادرات را آغاز کنیــم ،اما به دلیل کمبودهــای داخلی نتوانیم
برنــد خــود را حفظ کنیــم قطعا دســتیابی به اهداف با مشــکل
مواجه میشود.

برای ســومین بار در  ٢٠روز اخیر نرخ سود بین بانکی با کاهش  ۰.۵واحد درصدی به ٢٠.۵٩
درصد رسیده است.
به گزارش ایســنا ،ســود بین بانکی که به عنوان یکی از انواع نرخهای بهره در بازار پول به
نرخهای سود یا بهره در سایر بازارها جهت میدهد ،در واقع قیمت ذخایر بانکهاست و زمانی که
آنها در پایان دوره مالی کوتاهمدت اعم از روزانه یا هفتگی ،دچار کسری ذخایر میشوند ،از سایر
بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض میکنند.
این نرخ پس از رسیدن به  ۲۱.۳۱درصد یعنی سقف سال  ۱۴۰۱در  ۳۰تیرماه در  ٢٠روز اخیر
روند نزولی داشته و این سومین بار است که شاهد کاهش نرخ سود بین بانکی هستیم.
در حال حاضر ،سود بین بانکی به  ۲۰.۵۹درصد رسیده و طبق گفته رئیس سازمان بورس ،این
نرخ به کمتر از این نیز میرسد.
پیش از این ،افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی و رســیدن این نرخ به  ۲۱.۳۱درصد ،صدای
مخالفت بورســیها را بلند کرد و در جلسه با بانکیها بر کنترل این نرخ تاکید شد که پس از این
جلسه ،روند کاهشی سود بین بانکی آغاز شد.
ماجرای اعتراض بورســیها به افزایش ســود بین بانکی به این برمیگــردد که فعاالن بازار
ســرمایه ،افزایش این نــرخ را بر روند منفی این بازار و خروج ســرمایه از آن تاثیرگذار میدانند،
درحالیکه کارشناســان پولی و بانکی معتقدند این نر خ تاثیری بر تحوالت شاخص بورس ندارد و
روند افزایشی این نرخ در ماههای اخیر نیز ناشی از فشار تورمی بوده نه سیاستهای ضدتورمی.

فروش میوه  ۵۰درصد کاهش یافت

رییــس اتحادیه بارفروشــان گفت :تقاضای خرید و مصرف میــوه و صیفی  ۵۰تا  ۶۰درصد
کاهش یافته است.
مصطفی دارایینژاد در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه تقاضای خرید میوه و صیفی کاهش یافته
اســت ،گفت :امسال تولید محصوالت کشاورزی ما  ۱.۵برابر نسبت به سال قبل بیشتر شده ولی
از آن طرف تقاضای خرید و مصرف میوه و صیفی  ۵۰تا  ۶۰درصد کاهش یافته اســت و همین
موضوع نیز باعث شده با افت قیمت مواجه شویم .وی علت کاهش تقاضای خرید را کاهش قدرت
خرید مردم ،گرمای هوا و کاهش تقاضا در ماه محرم دانست.
رییس اتحادیه بارفروشان در بخش دیگری از صحبتهایش به افزایش هزینههای تولید اشاره
کرد و گفت :افزایش کرایه حمل ونقل ،ســبد ،پالســتیک ،دستمزد کارگر را متضرر کرده و از آن
طرف صادرات هم نسبت به قبل نصف شده است ،زیرا عراق محصوالتش به دست آمده و واردات
ندارد و به روسیه ،ازبکستان ،قزاقستان ،قطر و امارات نیز میوه کمی صادر می شود.
وی در رابطه با این که بســیاری از کشــاورزان از قیمت پایین صیفیجات از جمله بادمجان
سرمزرعه گالیه دارند ،گفت :در میدان مرکزی میوه   و    تره   بار قیمت عمدهفروشی هر کیلو بادمجان
 ۵۰۰۰تومان اســت که با احتساب کرایه حمل و نقل در نهایت چیزی دست کشاورز را نمیگیرد
و تولید برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
دارایینژاد در پایان گفت :چون مصرف هم کاهش یافته اکثر بارها روی دست کشاورزان مانده
و خریداری ندارد.

دالر جهانی سقوط کرد

در حالی که معاملهگران افزایش شــدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو را پیشبینی کرده بودند،
اما پس از انتشــار آمارهای تورم باال در آمریکا ،دالر ارزش خود را در برابر سایر ارزهای اصلی از
دست داد.
به گزارش ایســنا و به نقل از اکونومیک ،شــاخص دالر در ساعات اولیه معامالت اروپا پس از
ثبت بزرگترین افت روزانه خود طی پنج ماه اخیر ،با  ۰.۲درصد کاهش به  ۱۰۵.۰۱۰رسید.
دادههای روز چهارشنبه نشان داد که قیمتهای مصرفکننده در ایاالتمتحده در ماه جوالی،
ماه به ماه ،پس از افزایش  ۱.۳درصدی در ژوئن بدون تغییر بوده است.
فناوری پیچیده تری برخوردار باشد ،شاخص جهانی آن کشور ارتقا
وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت (صمت) گفت :حضور در نمایشــگاه
تحلیلگــران ارزی در کومرتس بانــک ( )Commerzbankطی یادداشــتی اظهار کردند:
پیدا میکند ،گفت :در تعیین جدول کشــورها به این موضوع نگاه
اتوموبیلیتی مسکو فرصتی برای ارائه محصوالت با فناوری باالست.
«دادههای روز پنجشــنبه این امیدواری را ایجاد کرد که تورم به اوج خود رســیده است و فدرال
مــی کنند که چند کشــور در دنیــا در حال تولیــد آن محصول
به گزارش ایسنا و به نقل از شــاتا ،سیدرضا فاطمی امین با اشاره به
رزرو برای تحت کنترل نگه داشتن تورم باید نرخها را با شدت کمتری افزایش دهد».
صادراتی هســتند و چند کشور نیز واردکننده هستند .هر چه تعداد
اهمیت حضور ایران در نمایشگاه اتوموبیلیتی مسکو ،اظهار کرد :بیش از
معاملهگران پیشبینی کردند که فدرال رزرو برای سومین بار متوالی در نشست سیاستگذاری
تولیدکننده کمتر و واردکننده بیشتر باشد ،آن کاال ارزش بیشتری
آنکه برای کشورها سود صادرات مهم باشد ،این نکته دارای اهمیت است
خود در سپتامبر نرخ بهره را  ۷۵واحد افزایش دهد و اکنون افزایش نیم واحدی را بهعنوان گزینه
پیدا می کند.
که چه کاالیی صادر می کنند.
محتملتر میبینند.
وی حضــور در نمایشــگاه اتوموبیلیتــی مســکو را فرصتی
وی افزود :یک شاخص جهانی در خصوص صادرات وجود دارد به نام
سیاســتگذاران فدرال رزرو به دنبال تعدیل هرگونه انتظار در مورد سیاســتهای بهطور قابل
بــرای ارائه محصوالت با فنــاوری باال خوانــد و گفت :وقتی ما
شــاخص پیچیدگی؛ که در آن میان صادرات مواد غذایی با محصوالتی
توجهی سســتتر بودند .نیل کشکاری ،رئیس بانک فدرال رزرو مینیاپولیس در کنفرانسی گفت
پهباد ،دســتگاه اکسیژن ســاز و ربات جراح به کشورهای مختلف
که از فناوری باال برخوردارند تفاوت بسیاری وجود دارد.
که بانک مرکزی بسیار دور از اعالم پیروزی بر تورم است.
صادر میکنیم ،نشــان از قدرت ما دارد و به شــناخته شدن ما در
فاطمی امین با بیان اینکه هر چه محصوالت صادراتی یک کشــور از
تحلیلگــران ارزی در بانک ژاپنی مافگ ( ):MUFGاظهار کردند« :در حالی که داده های روز
جهان کمک می کند.
پنجشنبه به وضوح خطر اقدامات تهاجمی بیشتر فدرال رزرو را کاهش میدهد بنابراین به کاهش
تجدید آگهي مناقصه عمومی اجرای فاز 2
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه در تجارت با روسیه ،و واردات ممکن نیســت ،بلکه باید به تولید مشــترک و تاسیس
تقاضای دالر نیــز کمک میکند و بعید میدانیم که این دادهها به تنهایی باعث فروش بیشــتر
هماشهر
پارک محله ای محله تیس خانی شهر
پیوندهــای اقتصادی اهمیت دارد ،گفــت :پیوندهای اقتصادی به شرکت های مشترک فکر کنیم تا این پیوند ها ناگسستنی شود.
دالر آمریکا شود».
نوبت اول 1401/05/22
تحکیم روابط دو کشــور میانجامد و همچنین روسیه یک کشور
وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت در پایان با اشــاره به موضوع
ازجمله)ﺣﺮاج(
ﺣﻀﻮري
ارزهایی بودند که از ضعف دالر ســود بردند و هر دو بر رشــد روز
ﻣﺰاﻳﺪهیــن ژاپن
آﮔﻬﻲیــورو و
نوبت دوم 1401/05/29
دارای فناوری باال محســوب میشود و صادرات قطعات خودرو یا ثبات در قیمت ،کیفیــت و مقدار کاالی صادرات گفت :حضور در
شهرداری هماشــهر در نظر دارد با توجه به
آخرین بار با یک چهارم درصد افزایش به  ۱.۰۳۲۵۵دالر رسید .ین با ۰.۲
پنجشنبه افزودند .یورو
290-1401
بودجه مصوب ســال  1401و آئیــن نامه مالی توربین و دیگر محصوالت با فناوری باال به این کشــور نشــان از بازارهای بزرگ نیازمند کارهای بزرگ اســت ،شما نمیتوانید در
درصد افزایش به  ۱۳۲.۶۱۵ین در هر دالر رسید.
شهرداریها نســبت به واگذاری پروژه اجرای قدرت جمهوری اسالمی ایران دارد.
اول:هر/20
بازار بزرگی مانندﻧﻮﺑﺖ
1401و قیمت به بهانههای
/05کیفیت
روز در
روســیه
اســترلینگ پس از افزایش بیش از یک درصدی در روز پنجشنبه ،بهطور کلی در برابر دالر در
فاز  2پارک محله ای محله تیس خانی شــهر هماشــهر به شرکتهای
1401منجر به بی اعتمادی
/05این امر
/22که
دوم :چرا
ﻧﻮﺑﺖ کنید؛
فاطمی امین تاکید کرد :در تجارت با هر کشــور الزم است که مختلف تغییرات ایجاد
 ۱.۲۲۲۵۰ثابت بود.
پیمانکاری واجد شرایط و دارای صالحیت (رتبه)حداقل  5رشته راه،راه
صادرات
با
تنها
پیوند
ایــن
و
بخورند
پیوند
هم
به
کارها
و
کســب
خواهد شد .ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻨﺪرج درﺟﺪول ذﻳﻞ را ﺑﺪون اﺧﺬ ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ و ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان  ،ﺑـﻪ اﺷـﺨﺎص
آهن ،باند فرودگاه و ابنیه ســازمان برنامه و بودجه کشور از طریق
مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید .لذا شرکتهاي واجد شرایط
ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻮده و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨـﻊ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در ﻣﻌـﺎﻣﻼت دوﻟﺘـﻲ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ
مي توانند پیشنهادات خود را طبق شرایط ذیل به دبیرخانه شهرداری
(حراج)
حضوری
آگهی
ﺑﺎزدﻳﺪ و رؤﻳﺖ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬﻲ ،ﺑـﺎ
آﻳﺪ ﭘﺲ از
مزایده ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ دﻋﻮت
ﻣﺰاﻳﺪه ﺣﻀﻮري )ﺣﺮاج( واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ
ارائه نمایند.
مهلت دریافت اســناد مناقصه :هفت روز پس از انتشــار نوبت اول
1401-290در ﺣﺮاج راس ﺳﺎﻋﺖ  13روز ﺳﻪ ﺷـﻨﺒﻪ 1401/06/01
اراﺋﻪ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﺣﺮاج )ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮق ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ  (3و ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ  ،ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ
آگهی
آدرسنگاه
روزنامه نیم
ﺷﻬﺮداري1401/
نوبتﻞاول05/20 :
ﺑﻠﻮار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻴﺮازي اﺑﺘﺪاي  30ﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ  7ﺑﻪ
ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت در ﻣﺤ
مهلت ارائه پاکت های پیشــنهادی به دبیرخانه شهرداری :هفت روز
نوبت دوم 1401/05/22 :روزنامه عصرمردم
پس از انتشار نوبت دوم آگهی
 -1ﻫﺰﻳﻨﻪ درج آﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﺣﺮاج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
شــهرداری شیراز در نظر دارد محلهای مندرج درجدول ذیل را بدون اخذ سرقفلی و با مدت معین جهت ارائه خدمات به شهروندان ،به اشخاص
 -1برآورد هزینه اجرای پروژه  15/000/000/000ریال می باشد.
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻲ
ﻣﺨﺘﺎر
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﻛﻠﻴﻪ
ﻳﺎ
ﻳﻚ
رد
در
ﺷﻬﺮداري
2
حقیقی و حقوقی که واجد شرایط قانونی نظام جمهوری اسالمی ایران بوده و مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی نباشند از طریق مزایده
 -2مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  750/000/000ریال می باشد.
ﺷـﻤﺎرهارائه
ﺑﺤﺴـﺎبآگهی ،با
مندرج در
محلهای
بازدید
ﺿﻤﺎﻧﺖپس
بعمل :می آید
شرایطﻪدعوت
بدینوســیله
واگذار
(حراج)
وارﻳﺰي
رؤیتﻧﻘﺪي
ب:وﻓﻴﺶ
ﻧﺎﻣﻪازﺑﺎﻧﻜﻲ
ﺻﻮرت اﻟﻒ
واجدﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑ
متقاضیانﺑﺮاي
ﺣﻀﻮري ،از ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
نماید.ﻣﺰاﻳﺪه
ﺷﺮﻛﺖ در
ﺳﭙﺮده
حضوریﻣﺒﻠﻎ
-3
 -3ارائه سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر
سپرده شــرکت در حراج (به یکی از طرق مندرج در بند  )3و کارت ملی  ،جهت شرکت در حراج راس ساعت  13روز سه شنبه  1401/06/01سالن
با اعتبار حداقل سه ماهه در وجه شهرداری هماشهر و یا واریز وجه به
 100805504742ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻤﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺟﻊ  100545ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) .وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﭼﻚ ﺷﺨﺼـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل
حساب شماره  01000197195281به نام سپرده شهرداری هماشهر نزد
جلسات در محل شهرداری منطقه  7به آدرس بلوار فرصت شیرازی ابتدای  30متری ساحلی جنوبی حضور بهم رسانند.
هزینهﺑﺎﺷﺪ(
 -1ﻧﻤﻲ
پست بانک قابل قبول است.
درج آگهی به عهده برنده حراج می باشد.
 -4چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده
ﻫﻔﺘﻪباشد.
مختار می
پیشنهادات
ﺣﺮاج یادرکلیه
رد یک
شهرداری در
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻇﺮف ﻳﻚ
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮﻧﺪه
 -4 -2ﺳﭙﺮده
آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
واریزی بحساب شماره
فیش نقدی
ﺑﺮﻧﺪهبانکی
ﻋﻬﺪهنامه
ضمانت
صورت الف:
هر مورد
جداگانه برای
شــرکت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺰاﻳﺪهب):ﺣﺮاج(
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪبهﻋﻮارض
ﻣﺼﺮﻓﻲ و
حضوری،آب  ،ﮔﺎز
مزایده  ،ﺑﺮق ،
ﻣﺮﺑﻮطدرﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت
ســپرده ﻫﺎي
مبلغﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
-5 -3
 -5سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مناقصه
 100805504742نزد بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری شیراز با شماره مرجع  100545می باشد( .وجه نقد و چک شخصی قابل قبول نمی باشد)
آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه سند
در شهرداری ضبط خواهد شد.
ﻋﻤﻮﻣﻲ
هفتهﺧﻮاﻫﺪ
یکذﻳﻞ
ﺟﺪول
ﻣﻨﺪرج در
در ﺷﺮح
ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻗﺮارداد
کمپانی خودرو سواری پژو  206هاج بک مدل  1381به رنگ سفید -6 -4
حاضرﺑﻮدبه .انعقاد قرارداد نشود به نفع شهرداری شیراز ضبط خواهد شد.
ظرف
صورتی که
حراج
ﻣﺪتبرنده
سپرده
 -6شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
و
ثاقب
سهند
نام
به
20
ایران
554و49
پالک
شماره
به
روغنی
صدفی
بود .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ %20
ﺳﺎﻟﻬﺎي
(حراج)ﺑﺮاي
ﺣﺮاج و
برنده ﺑﺮﻧﺪه
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
ﻗﻴﻤﺖ
عوارض ( ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺪت  12ﻣﺎه
مصرفیآنو) ﺑﻪ
گازﻳﻜﺴﺎل
ﺑﺎﺷﺪ ،
مالیات،ﻳﻜ
به ﺑﻴﺶ از
ﻗﺮارداد
ﻣﺪت
هزینهﻛﻪ
کلیهﺻﻮرﺗﻲ
 -5در
خواهد
مزایده
عهده
قانونی به
هرگونه
ﺴﺎلآب،
برق،
مربوط
های
 -7هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
شماره شاســی  81603970و شماره موتور  10FSE33790463مفقود
ﺷﺪ.خواهد بود.
ذیل
جدول
مندرج در
 -6مدت
جزئیات05
اول/22 :
سایر ﻧﻮﺑﺖ
1401مناقصه موجود است
در/اسناد
اطالعات و
ﺧﻮاﻫﺪ
ﻟﺤﺎظ
شرح ﻗﺒﻞ آن
مطابقﺑﻪ ﺳﺎل
قراردادﻧﺴﺒﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ
در صورتی که مدت قرارداد بیش از یکسال باشد  ،یکسال آن (به مدت  12ماه) برابر قیمت پیشنهادی برنده حراج و برای سالهای بعد با  20درصد
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شناسه آگهی1361513 :
ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﺎ دردﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﻴﺶ وارﻳﺰي ﺧﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳـﺎن وﻗـﺖ
ﻓﺮم و
ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﺑﺎﻳﺴﺖ
افزایشﺷﺮﻛﺖ
-7
شد.
خواهد
ﺟﻬﺖلحاظ
قبل آن
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنبهﻣﻲسال
قیمت نسبت
ﻧﻮﺑﺖ دوم1401/05/29 :
روز دوﺷﻨﺒﻪ
شرکت)ﺳﺎﻋﺖ 13
 -7اداري
واریزیﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
فیشﻣﺮاﺟﻌﻪ
داشتنﻛﺒﻴﺮ
دردستﺑﻠﻮار اﻣﻴﺮ
مزایده بادر اﺑﺘﺪاي
ﻣﻨﻄﻘﻪدرﭼﻬﺎر واﻗﻊ
ﺷﻬﺮداري
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ
 1401ﺑﻪ
بایســت05/31
خود حداکثر تا پایان وقت
شرکت
صدور مجوز
فرم و
جهت/تکمیل
کنندگان( می
ﻣﻌﺰآﺑﺎد ﺟﺎﺑﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /1401/6/290ش
اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ
ﺷﻮراي
ﺷﻬﺮداري ﻣﻌﺰآﺑﺎد ﺟﺎﺑﺮي در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز
عمومی
مزایده
آگهی
چهار واقع در ابتدای بلوار امیر کبیر مراجعه نمایند.
ﻣﻨﺪرجمنطقه
شهرداری
 1401/به
ﺟﺰﺋﻴﺎت05/31
روز ودوشنبه
(ساعت )13
اداری
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
مالی ﺣﺮاج
امور اﺳﻨﺎد
ﺣﺮاج در
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت
 ﺳﺎﻳﺮ
نوبت دوم1401/05/29 :
نوبت اول1401/05/22 :
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به حراج در اسناد حراج مندرج می باشد.
ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎس
جابریﺑﺮبهاﺳﺎس
ﻋﻤﻮﻣﻲ و
ﻣﺰاﻳﺪه
مجوزﺟﺎﺑﺮي
ﻣﻌﺰآﺑﺎد
دارددربهﺷﻬﺮك
نظرواﻗﻊ
زﻣﻴﻦ
معزآباد 6ﻗﻄﻌﻪ
 1401ﺗﻌﺪاد
ﺗﺎرﻳﺦ /02/31
/1401/6/290ش تاریخ
شــماره
معزآباد
ﻃﺮﻳﻖ شهر
شورایازاسالمی
اســتناد
جابری در
شــهرداری

معزآباد جابری از طریق مزایده عمومی و بر اســاس قیمت کارشناس رسمی
شــهرک
در
واقع
زمین
قطعه
6
تعداد
1401/02/31
رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ) .ارﻗﺎم ﺑﻪ رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در

روسیه؛ فرصتی برای ارائه محصوالت با فناوری باال

دادگستری به فروش برساند( .ارقام به ریال می باشد)

ردﻳﻒ

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

ﻛﺎرﺑﺮي

ﻗﻄﻌﺎت

ﻣﺘﺮاژ زﻣﻴﻦ

ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ

ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ زﻣﻴﻦ

ﺳﭙﺮده

1

ﺷﻬﺮك ﻣﻌﺰآﺑﺎد ﺟﺎﺑﺮي

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

791اﻟﻲ794

 300ﻣﺘﺮ

5/500/000

1/650/000/000

82/500/000

5

ﺷﻬﺮك ﻣﻌﺰآﺑﺎد ﺟﺎﺑﺮي

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

765

 300ﻣﺘﺮ

5/500/000

1/650/000/000

82/500/000

6

ﺷﻬﺮك ﻣﻌﺰآﺑﺎد ﺟﺎﺑﺮي

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

764

 271/3ﻣﺘﺮ

5/500/000

1/492/150/000

74/607/500

باشد .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ
قیمت %5
درصد ﺳﭙﺮده
 .1مبلغ سپرده 5.١ﻣﺒﻠﻎ
پایه می
 .2زمان تسلیم پیشنهادات از تاریخ  1401/05/29تا پایان وقت اداری سه شنبه  1401/06/08بوده وزمان بازگشایی پاکت ها روز چهار شنبه 1401/06/09
 .٢زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات از ﺗﺎرﻳﺦ  1401/05/29ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداري ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  1401/06/08ﺑﻮده وزﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ
می باشد.
قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط می گردد.
حاضر به
سوم در
انعقادﺑﺎﺷﺪ.
 1401ﻣﻲ
که/06
صورتی/09
ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ
 .3سپرده برنده اولﻫﺎتاروز
 .4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است و همچنین هزینه آگهی به عهده برنده مزایده است.
حاصلﻧﻔﻊ
ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ
های ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد
ﺣﺎﺿﺮ
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
ﺳﻮم
اول ﺗﺎ
به ﺑﺮﻧﺪه
ﺳﭙﺮده
 .5متقاضیان .٣
ﺷﻬﺮداري ﺿﺒﻂ ﻣﻲ ﮔﺮدد .نادر محمدی جابری
فرمایند.
07132744030تماس
شماره
میدرتوانند با
بیشتر
اطالعات
جهت نیاز
شهردار معزآباد جابری
شناسه آگهی1361836 :
 .٤ﺷﻬﺮداري در رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ آﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﻳﺪه اﺳﺖ.

 .٥ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 07132744030ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﻧﺎدر ﻣﺤﻤﺪي ﺟﺎﺑﺮي

ردﻳﻒ

ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﺤﻞ

ﻣﺘﺮاژ

1

ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻄﺎر ﻛﻮدك

2
3

ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎزﻳﻬﺎي ﺑﺎدي
)ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎدي و اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮپ(

ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻣﭙﻮﻟﻴﻦ

ﻣﺰاﻳﺪه

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺷﻘﺎﻳﻖ

 406ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

158/400/000

 24ﻣﺎه

ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺷﻘﺎﻳﻖ

406/70ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

269/280/000

 24ﻣﺎه

ﺑﻮﺳﺘﺎن اﻳﺮاﻧﻲ

 132/20ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

316/800/000

 24ﻣﺎه

فرمائید.ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
38310501
شمارهﺷﻤﺎره
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎت
ﻛﺴﺐ
جهتﺟﻬﺖ
 253حاصل
داﺧﻠﻲتماس
داخلی 253
38310501
بیشتر با
اطالعات
کسب

شناسه آگهی1361804 :

شیراز
شهرداری
بین الملل
ارتباطات
اداره ﻛﻞاداره کل
ﺷﻴﺮاز
ﺷﻬﺮداري
اموراﻟﻤﻠﻞ
اﻣﻮر وﺑﻴﻦ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و

ورزش
شنبه  22مرداد    1401

 15محرم 1444

Aug 13، 2022

سال بیست و    هفتم

شماره 7547

مدال برنز دختر وزنه بردار ایران در بازی های کشورهای اسالمی
دختر وزنه بردار ایران در بازی های کشورهای
اسالمی سوم شد و مدال برنز گرفت.
به گزارش ایسنا ،رقابت دسته  ۵۵وزنه برداری
زنان بازی های کشــورهای اسالمی برگزار شد و
نماینده ایران عنوان ســوم بازی های کشورهای
اسالمی را به دست آورد.
پوپــک بســامی با رکــورد  ۷۱یــک ضرب،
 ۹۴دوضــرب و مجمــوع  ۱۶۵کیلوگرم  ۳مدال
برنز یک ضرب ،دوضرب و مجموع را کسب کرد.
در گروه  Aدسته  ۵۵کیلوگرم زنان چهار وزنه بردار
از ایران ،بنگالدش ،اندونزی و ترکمنستان حضور
داشتند .در این بازی ها برای هر حرکت یک مدال
توزیع می شود.
وزنه برداری زنــان ایران برای اولین مرتبه در
بازی های کشــورهای اسالمی به روی تخته می
روند.
عملکرد نماینده ایران به شرح زیر است:
*حرکت یک ضرب
او در حرکــت یــک ضرب وزنه هــای  ۶۹و
 ۷۱کیلوگــرم را مهــار کــرد .در حرکت ســوم

 ۷۵کیلوگرم را هم باالی ســر بــرد و داوران دو
چراغ سفید و یک قرمز دادند ،اما هیات ژوری این
وزنه را قبول نکرد و سه چراغ قرمز برای نماینده
ایران ثبت شد .کوروش باقری مدیر تیم های ملی
اعتراض کرد اما موافقت نشد.

به این ترتیب رکورد  ۷۱کیلوگرم برای بسامی
در یک ضرب ثبت شد و مدال برنز گرفت.
وزنــه بــرداران ترکمنســتان و اندونــزی با
رکوردهای  ۸۹و  ۸۴کیلوگرم به ترتیب مدال طال
و نقره یک ضرب گرفتند.

نماینده بنگالدش با  ۷۰کیلوگرم چهارم شد.
*حرکت دوضرب
بسامی در دوضرب وزنه های  ۸۷و  ۹۴کیلوگرم
را باالی ســر برد اما در مهار وزنه  ۱۰۱کیلوگرم
ناکام ماند و وزنه آخر را انداخت.
بسامی در دوضرب  ۹۴و در مجموع  ۱۶۵کیلوگرم
را ثبــت کرد .او در دوضرب و مجموع مدال برنز
گرفت.
*مدال آوران دسته  ۵۵کیلوگرم زنان:
 -۱ناتاشــا بتیــوب از اندونــزی بــا رکورد
 ۸۴یــک ضــرب ۱۱۱ ،دوضــرب و مجمــوع
 ۱۹۵کیلوگرم (  ۲مدال طال دوضرب و مجموع و
نقره یک ضرب)
-۲کریســتینا شبرتوا از ترکمنســتان با رکورد
 ۸۹یــک ضــرب ۱۰۵ ،دوضــرب و مجمــوع
 ۱۹۴کیلوگــرم ( ۲مدال نقره دوضرب و مجموع
و طال یک ضرب)
 -۳پوپــک بســامی از ایــران بــا رکــورد
 ۷۱یــک ضــرب ۹۴ ،دوضــرب و مجمــوع
 ۱۶۵کیلوگرم ( ۳مدال برنز)

صعود  ۲فرنگیکار ایران به فینال کشورهای اسالمی
شــیرزاد بهشــتی طــا در  ۶۳و محمدرضا
رســتمی در وزن  ۷۲کیلوگــرم بــا شکســت
رقبایشان راهی دیدار نهایی قهرمانی کشورهای
اســامی شدند اما حسینوند و بالی از رسیدن به
فینال بازماندند.
بــه گــزارش ایســنا ،در ادامــه رقابتهای
 ۵وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی کشورهای
اسالمی در ترکیه ،شیرزاد بهشتی طال در  ۶۳و
محمدرضا رستمی در  ۷۲با برتری مقابل رقبای
خود راهی دیدار نهایی شدند ،اما محمد حسینوند
در وزن  ۵۵کیلوگــرم و و مهــدی بالی در وزن
 ۹۷کیلوگــرم با شکســت مقابل رقبایشــان از
رسیدن به دیدار فینال بازماندند.
در وزن  ۵۵کیلوگرم محمد حســینوند پناهی
در دور اول بــا نتیجه  ۷بر صفــر بوراک اوزون
از ترکیــه را برد ،امــا در دومین مبــارزه و در
مرحله نیمه نهایی برابر جســوربک اورتیبکوف
از ازبکســتان در همان تایم نخســت با نتیجه
ســنگین  ۹بر صفر شکســت خورد و از رسیدن

به فینال بازماند.
در وزن  ۶۳کیلوگرم شــیرزاد بهشــتی طال
پس از استراحت در دور نخست ،در دور دوم برابر
فیــروز میرزارجب اف از تاجیکســتان  ۳بر یک
به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد.

صعود  ۴نماینده ایران به مرحله نیمه نهایی

 ۴نماینده تکواندوی ایران در روز پایانی رقابتهای تکواندوی کشورهای اسالمی ،برابر رقبای
خود صاحب برتری شدند و به مرحله نیمه نهایی رسیدند.
به گــزارش ایســنا ،در جریان آخریــن روز از رقابتهای تکواندوی کشــورهای اســامی
در ترکیــه ،امیرمحمــد بخشــی در وزن  -۷۴و علیرضا نادعلیــان در وزن  +۸۷کیلوگرم مردان
و نرگــس میرنوراللهــی در  -۶۲و اکــرم خدابنــده در وزن  +۷۳کیلوگرم بانــوان ،برای ایران
به میدان رفتند.
امیرمحمد بخشــی در وزن  -۷۴کیلوگرم ،بعد از استراحت در دور نخست ،مقابل وان دیجک
از ســورینام  ۲بر صفر پیروز شد و به یک چهارم نهایی راه یافت .بخشی در این مرحله نیز مقابل
عمر الهلو از اردن دو بر صفر پیروز شد و به نیمه نهایی راه یافت .بخشی در این مرحله به مصاف
جایسانوف از ازبکستان میرود.
تکواندوکار فلسطینی با ضربه نادعلیان راهی بیمارستان شد
علیرضا نادعلیان در وزن  +۸۷کیلوگرم ،در مبارزه نخست ،حریفی از فلسطین را ناک اوت کرد.
در جریان این مبارزه ،ضربه ســنگین نادعلیان باعث شکستن دندان و وارد آمدن آسیب جدی بر
گردن حریف شــد .پس از این اتفاق ،تیم پزشکی بالفاصله تکواندوکار فلسطینی را با برانکارد از
سالن مســابقه خارج کردند .نادعلیان در دور بعد نیز مقابل رجباف از ازبکستان  ۲بر صفر پیروز
شد و به نیمه نهایی رسید.
اما در بخش بانوان ،نرگس میرنوراللهی در وزن  -۶۲کیلوگرم ،پس از استراحت در دور نخست،
مقابل کادیجا از چاد به برتری رســید و ضمن صعود به نیمه نهایی ،مدال برنز خود را قطعی کرد.
وی در این مرحله به مصاف ایکرا کایر از ترکیه میرود.
اکرم خدابنده در وزن  +۷۳کیلوگرم ،در مبارزه نخست در شرایطی که  ۴بر صفر از سارا الحاج
اردنی پیش بود ،با وارد کردن ضربهای بر حریف باعث شد ،تکواندوکار اردنی از ادامه مبارزه کنار
بکشــد .خدابنده با این برد راهی مرحله نیمه نهایی شــد تا مدال برنزش قطعی شــود .وی برای
رسیدن به فینال باید از سد نافیا کاس از ترکیه عبور کند.

شوک اول به استقالل با تاکتیک «پرتغالی»

وی در این مرحله مقابل تورابک تیرکاشــیف
از ازبکســتان به ســختی و با نتیجه  ۴بر  ۳به
برتری رسید و راهی فینال شد.
در وزن  ۷۲کیلوگرم محمدرضا رســتمی در
دور نخست با نتیجه  ۹بر صفر شهروز اوچیلوف

پیکان موفق شد در اولین دیدار خود در لیگ با پیروزی از زمین خارج شود و سه امتیاز خانگی
را بگیرد.
به گزارش "ورزش سه" ،پیکان تهران به مصاف تیم تازه صعود کرده ملوان رفت .اولین بازی
ملوان در بازگشــت به لیگ برتر با شکست مواجه شد و طلســم نبردن های پیکان در استادیوم
پاس شکسته شد.

آغاز دوره مربیگری سطح یک بینالمللی والیبال در شیراز

ایرنا :دوره مربیگری سطح یک بین المللی والیبال زیر نظر مدرس ترکیه  ای با حضور  ۵۵مربی
از سراسر کشور در شیراز آغاز شد.
رییس گروه توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان فارس روز چهارشنبه در مصاحبه
با خبرنگار ایرنا گفت :چنگیز آکارچشــمه سرمربی ســابق تیم هالک بانک آنکارا از کشور ترکیه
مدرس این دوره مربیگری سطح یک بین المللی است.
روح ا ....نجمی ادامه داد :در این دوره  ۵۵نفر از مربیان خانم و آقا از سراسر کشور حضور دارند
که سهم فارس در این دوره  ۶مربی است.
وی اضافــه کرد :این دوره زیر نظر کمیته آموزش و پژوهش فدراســیون والیبال ایران برگزار
میشــود و جواد مهرگان رئیس کمیته آموزش فدراســیون هم به عنوان کمک مدرس و مدیر
دوره شرکت دارد.
دوره بین  المللی سطح یک والیبال تا  ۲۶مرداد ماه در شیراز ادامه دارد.

کسب  ۴مدال تیم مرکز آموزش ناجا جهرم در مسابقات کاراته
فراجا کشور

تیم کاراته مرکز آموزش شهید دستغیب ناجا در مسابقات قهرمانی فراجا و انتخابی تیم ملی زیر
۲۱سال موفق به کسب چهار مدال رنگارنگ شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،مسابقات قهرمانی فراجا و انتخابی تیم ملی زیر  ۲۱سال ،در اوایل
مردادماه سال جاری در شهر قم و گنبدکاووس و با حضور بیش از  ۲۶استان برگزار شد.
«مهــدی نصرالهی» در وزن منهای  ۸۴کیلوگرم مدال نقــره و «ابوالفضل گودرزی» در وزن
منهای  ۷۵کیلوگرم مدال طالی مسابقات قهرمانی فراجا را کسب کردند.
در مســابقات انتخابی تیم ملی  ۲۱سال نیز «ابوالفضل گودرزی» در وزن منهای  ۷۵کیلوگرم
و «محمد گودرزیان» در وزن  ۶۰کیلوگرم مقام اول را کسب و به اردوی تیم ملی راه یافتند.
در پایان نیز به علت حضور موفقیتآمیز تیم مرکز آموزش شهید دستغیب ناجا از شکرخدا لطفی
فرمانده و یدا ...زارع ،مدیر تربیت بدنی این مرکز ،با لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.

برتری هندبالیستهای ایران برابر آذربایجان
تیم ملــی هندبال مردان ایران در آخرین
دیدار مرحله گروهی مســابقات کشــورهای
اسالمی مقابل آذربایجان به برتری رسید.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی هندبال مردان
ایران در دومین و آخرین دیدار خود از مرحله
گروهی بازیهای همبســتگی کشــورهای
اسالمی به مصاف آذربایجان رفت .شاگردان
وســلین در یک بــازی یکطرفه با حســاب
 ۴۲بــر  ۲۰مقابل شــاگردان ناصر ســلیمی
سرمربی ایرانی تیم ملی آذربایجان به برتری
رسیدند و راهی مرحله نیمه نهایی شدند.
بر اســاس گروهبندی انجام شده تیمهای
ملی قطر ،عربســتان ،مراکــش و عراق در
گــروه  Aو تیمهــای ملی ایــران ،ترکیه و
آذربایجان در گروه  Bحضور داشــتند .ایران
مقابل ترکیه و آذربایجان به برتری رســید و
به عنوان صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی
این رقابتها شد.
تیمهای عربســتان و قطر نیــز به عنوان
تیمهای اول و دوم گروه دیگر به نیمه نهایی
رسیدند .بنابراین حریف بعدی ایران در مرحله
نیمه نهایی تیم قطر خواهد بود .تیم ترکیه نیز
باید به مصاف عربستان برود.

در ادامه این مســابقات تیم اول گروه A
بــا تیم دوم گروه  Bو تیــم اول گروه  Bبا
تیــم دوم گــروه  Aدر مرحله نیمــه نهایی
بــا یکدیگر رقابت میکنند تــا تکلیف دیدار
فینال و ردهبندی مشخص شود.
محمد سیاووشــی ،علی رحیمی کازرونی،
شــاهو نصرتــی ،مجتبی حیدرپور ،افشــین
صادقی ،علی کوهزاد ،مهران حســینی ،سید
علیرضا موسوی ،شــهاب صادقزاده ،یونس
آثاری ،میالد قلندری ،محمدمهدی بهنامنیا،

محمدرضــا اورعــی ،محمدرضــا کاظمی،
سالمان بربط ،احسان ابویی ترکیب تیم ملی
هندبال مردان ایران در بازیهای همبستگی
کشورهای اسالمی را تشکیل میدهند.
وســلین وویوویچ (ســرمربی) ،سیدرضا
مهدوی (سرپرســت) ،حمید صادق شاهنشین
(مربی) ،شــهداد مرتجی (مربــی) و دانیال
مصلحپور (پزشــکیار) نیز به عنوان کادر فنی
تیم ملی هندبال مــردان ایران در بازیهای
همبستگی کشورهای اسالمی حضور دارند.

واکنش رسانه لهستانی به غیبت موسوی:

تصمیم سید تنها مشکل والیبال ایران نیست

تیم ملی والیبال ایران بدون حضور ســید
محمد موسوی و میثم صالحی به رقابتهای
جهانی اعزام خواهد شد.
بهگزارشایسنا،سیدمحمدموسویملیپوش
والیبال ایران روز پنجشــنبه با انتقادی تند از
حضور در ترکیب تیم ملی والیبال ایران برای
حضور در جام واگنــر و رقابتهای قهرمانی
جهان انصــراف داد .همچنین میثم صالحی
به دلیل نرســیدن به شرایط ایدهآل به خاطر
مصدومیت ،موفق نشــد تیم ملی را همراهی
کند تا ایــران با دو غایب بــزرگ ،پا به این

رقابتها بگذارد.
رســانه والیبال "ســیاتکا" لهســتان به
عــدم حضــور دو ملی پوش والیبــال ایران
واکنش نشان داد و نوشت :ایران بدون سید
و میثــم صالحی در رقابتهای جهانی ظاهر
خواهد شد.
این رسانه ادامه داد :قرار بود در رقابتهای
قهرمانی جهــان ،تیم ایران بــا ترکیب قوی
ظاهر شــود؛ چرا که ســید محمد موسوی به
تیم بازگشــت .این بازیکن باتجربه به عنوان
کاپیتان جدید این تیم انتخاب شد ،اما ساعاتی
بعد ،تمرین را تــرک کرد .بنابراین او در بازی
واگنر نیز غایب خواهد بود .سید محمد موسوی
 ۳۵ساله یکی از بهترین والیبالیست های ایران
در سال های اخیر است .بعد از المپیک توکیو،
موســوی بازی را در تیم ملی به پایان رساند و
در لیگ ملت های امسال شرکت نکرد.

رســانه لهســتانی ادامه داد :چند بازیکن
باتجربه دیگر نیز پس از المپیک از تیم ملی ایران
خداحافظی کردند .با این حال تیم جوان شده
ایران در لیگ ملت ها شگفت آور و خوب ظاهر
شــد ،اما سید تصمیم گرفت به تیم برگردد .او
فصل گذشــته را در لیگ های ایتالیا و ترکیه
سپری کرد و تجربه موسوی کمک تیم ایران
بود .او قرار بود به درخواســت مادرش به تیم
ملی بازگــردد .موســوی در اردوی تیم ملی
حاضر شــد و روز پنجشــنبه فدراسیون ایران
اعــام کرد کــه کاپیتان فعلــی یعنی میالد
عبادی پور ،وظایف کاپیتانی را به سید سپرده
است .چند ساعت بعد این موضوع ،موسوی از
تیم ملی کناره گیری کرد .تصمیم ســید تنها
مشکل پیش روی والیبال ایران نیست؛ چرا که
میثم صالحی هم در مســابقات جهانی حضور
نخواهد داشت.

کسب  ۲مدال نقره برای اسکی روی آب
ایران در مسابقات آسیایی

عباس ناطق نوری و ابوالفضل زمانیان با کســب  ۲مدال
نقره اولین مدالهای تاریخ اسکی روی آب ایران در مسابقات
آسیایی کره جنوبی بخش قایق را به ثبت رساندند.
به گزارش ایسنا ،در مرحله نهایی مسابقات اسکی روی آب
قهرمانی آســیا که در شــهر «چون چئون» کــره جنوبی در
جریان اســت دیروز (جمعه  ۲۱مرداد) «عباس ناطق نوری»
ملی پوش باســابقه وکاپیتان تیم ملی اسکی روی آب ایران
در فینال رشته پرش رده سنی بزرگساالن ضمن ایستادن در
جایگاه دوم به مدال نقره دســت یافت و اولین مدال آسیایی
تاریخ اسکی روی آب ایران را به ارمغان آورد.
ناطق نوری تنها رکورددار رشــته پرش در ایران است اما
«ابوالفضل زمانیان» هم در مرحله نهایی رشــته اساللوم رده
سنی زیر  ۱۷سال یک نشان نقره دیگر برای کشورمانبدست
آورد تــا دومین مــدال تاریخ ایران در قــاره کهن به تصویر
کشیده شود.
در روز پایانی این رقابت ها امروز شنبه سروش سبحانی در
فینال رشــته ویک بورد و حمید قدمی در مرحله نهایی رشته
اساللوم باالی  ۴۵سال به مصاف رقبای خود می روند.

شکست تیم ملی والیبال جوانان ایران
مقابل چین

تیم ملی والیبال جوانان ایران در جام کنفدراســیون آسیا
مقابل چین شکست خورد.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی والیبال جوانان ایران در ادامه
رقابتهای جام کنفدراسیون آســیا دیروز (جمعه) به مصاف
چین رفت و شکست خورد.
تیم ایران با نتیجه سه بر یک ( ۲۵بر  ۲۵ ،۱۹بر  ۲۱ ،۲۲بر
 ۲۵ ،۲۵بر  )۱۶مقابل حریف خود شکست خوردند.
با این نتیجه تیم ملی ایران برای کســب جایگاه پنجم تا
هشتم باید به مصاف تیم سوم گروه  Eبرود.
ملیپوشــان ایران در ایــن رقابتها مقابل پاکســتان به
پیروزی رسیدند و نتیجه را به بحرین و چین واگذار کردند.

موافقت باشگاه االهلی
با حضور قرضی قایدی در استقالل

باشــگاه االهلی امارات با حضور مهدی قایدی به صورت
قرضی در استقالل موافقت کرد.
به گزارش ایسنا ،مهدی قایدی در یک فصل حضورش در
االهلی امارات عملکرد خوبی از خود نشان نداد.
ایــن بازیکن جــوان در فهرســت ژاردیم بــرای فصل
پیــش رو قرار نگرفــت و به همین خاطر باشــگاه االهلی با
پیشنهاد استقالل برای بازگشت قایدی موافقت کرد.
سایت رســمی االهلی در توییتر این خبر را تایید و اعالم
کرد که باشــگاه االهلی با حضور قرضی قایدی در استقالل
موافقت کرد و به این ترتیب این بازیکن در فصل پیش رو در
آبی پوشان پایتخت توپ خواهد زد.

design: marzieh.baghipuor

پیکان  - ۱ملوان صفر

ایرنا :گروه کوهنوردان شیراز موفق شدند به قله پنج هزار و  ۶۱۰متری دماوند که به بام ایران
شهرت دارد ،صعود کنند.
سرپرست این گروه روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا ،افزود :این گروه  ۱۶نفره پس از
 ۷۰ساعت پیمایش در شرایط نامساعد جوی موفق به صعود شدند.
محمود رحامیان به تشریح چگونگی صعود به بام ایران پرداخت و ادامه داد :بعد از گذر از منطقه
بایجان و یک شب اقامت در روستای ناندل ،عازم منطقه طبیعی گوسفندسرا شدیم و بعد از یک
پیمایش پنج ساعته به پناهگاه تخت فریدون در ارتفاع  ۴۳۸۰متری رسیدیم.
وی اضافه کرد :بعد از یک ساعت استراحت ،تا ارتفاع  ۴۵۰۰متری باال رفتیم و در این نقطه
از قلــه بعد از مواجهه با تغییر ناگهانی جوی و بارش تگرگ ،راه فرود به پناهگاه تخت فریدون را
در پیش گرفتیم.
این کوهنورد شیرازی که  ۶۱بار موفق شده به قله دماوند صعود کند ،اضافه کرد :بعد از حدود
یک شبانه روز با وجود آنکه هوای قله کامال توفانی و توام با بارش برف و سرمای  ۱۳درجه زیر
صفر بود با روحیه قوی صعود خود را دوباره آغاز کردیم و پس از پشــت سر گذاشتن اولین ُگرده
ســنگی ،در ابتدای بام برفی قرار گرفتیم و ســپس به ارتفاع  ۵هزار و  ۶۱۰متری قله با موفقیت
صعود و پرچم ایران و بنر باشگاه را به اهتزاز درآوردیم.
رحامیان افزود :ماندانا رزمجویی ،سوسن حمیدی ،فتانه صفائیان ،افسانه رزمجو ،فروغ جمالی،
سحر حســین دخت ،ترنج رزمجویی ،فاطمه قاسمی ،مهران صفائیان ،پیمان حکمتی ،محمدرضا
مهیمنیان ،حســین دشتی ،ساسان صفائیان ،محمد جواد سروســتانی ،علی اکبر گودرزیان و لیال
کریمی اعضای تیم کوهنوردی باشگاه را در این صعود تشکیل می دادند.

تیم ایران راهی نیمه نهایی شد

قهرمان بعد از  ۳۰بازی باخت

دیدار تیم های فوتبال اســتقالل و سپاهان در شــرایطی به پیروزی تیم اصفهانی به پایان
رســید که استقالل فصل بیست و یکم لیگ برتر را بدون شکست و با عنوان قهرمانی به پایان
برده بود.
بــه گــزارش خبرنگار مهــر ،دیدار تیم هــای فوتبال اســتقالل و ســپاهان در هفته اول
بیست و دومین دوره رقابت  های لیگ برتر از ساعت  ۱۹دیروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران
آغاز شد که این دیدار با برتری  ۲بر صفر زردهای اصفهان به پایان رسید .یاسین سلیمانی()۵۳
و رامین رضاییان( )۵۷برای سپاهان گل زدند.
در ایــن دیدار این زردهای اصفهانی بودند که با تاکتیک پرتغالی مورایس توانســتند حریف
مدعی خود را شکســت دهند و به سه امتیاز ارزشمند ابتدای فصل دست پیدا کنند و خود را به
عنوان یکی از مدعیان این فصل معرفی کنند .اســتقالل هم که فصل گذشته را بدون شکست
پشت سر گذاشته بود بعد از  ۳۰بازی شکست خورد.

از تاجیکستان را شکست داد .وی در دور بعد و
در مرحلــه نیمه نهایی به مصاف برنده میرزابک
رحمت اف از ازبکســتان رفت و با نتیجه  ۷بر ۴
به برتری رسید و راهی فینال شد.
در وزن  ۹۷کیلوگــرم مهــدی بالی پس از
اســتراحت در دور اول ،در دور دوم بــه مصاف
عارف نیفتوالیــف از آذربایجان رفت و با نتیجه
قاطع  ۱۰بر صفر به پیروزی رسید و راهی نیمه
نهایی شد.
بالی در نیمه نهایــی در حالیکه  ۳بر صفر از
ژولدوشــبیکوف قرقیزستانی پیش بود ،با اجرای
فن ســوبلس حریــف  ۵امتیاز از دســت داد و
 ۲امتیاز نیز به دلیل فرار در خاک از دســت داد
تا در نهایت این مبارزه با نتیجه  ۷بر  ۳به ســود
کشتیگیر قزاق به پایان برسد.
رسول گرمسیری دیگرنماینده ایران در  ۵وزن
نخســت این رقابت ها بود که در دور نخســت
برابــر حریفی از ازبکســتان شکســت خورد و
حذف شد.

کوهنوردان شیرازی به قله دماوند صعود کردند

11

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

گاه راز

هر که او آگاهتر  ،جانش فزون

اذان صبح

05 :   02

طلوع آفتاب

06   :    27

اذان ظهر

13 : 05

اذان مغرب

20:    00

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

رتبه43:

شنبه  22مرداد    15- 1401محرم  - Aug 13،2022 - 1444شماره 7547

انگارنهراگنا

ISSN: 1557 - 2008

ابتهاج بر ادبیات ما تاثیرگذار بود

علیرضــا طبایی که معتقد اســت «ســایه» از دیدگاههای
مختلف بر ادبیات ما تاثیرگذار بود ،از سهم او در تحوالت غزل
و شعر نو میگوید.
این شاعر پیشکسوت در گفتوگو با ایسنا دربارۀ ویژگیهای
شعر امیرهوشــنگ ابتهاج (هـ .ا .سایه) و در پی درگذشت این
چهرۀ فقید ادبیات فارســی گفت :ابتهاج از دیدگاههای مختلف
بــر ادبیات ما تاثیرگذار بود؛ بهخصــوص در چند دهۀ اخیر ،در
تکوین و تحول غزل نقش موثری داشت.
او همچنین بیان کرد :ایشان مثل چند نفری دیگر در تحول
و زنده نگاه داشتن غزل و میراثی که از گذشتگان به ما رسیده
و همچنین در تحولی که در این چند ســال در قالب غزل ،فرم
و شــکل و محتوای غزل به وجود آمده ،سهم داشتند ،در کنار
افــراد دیگر در این زمینه فعالیت میکردند ،تالشــی کردند و
خوشبختانه تالششان موثر واقع شد.
طبایی در عین حال درباره فعالیت «ســایه» در عرصۀ شعر
نــو نیز گفت که او از گذشــتههای دور ،یعنی از چند دهۀ قبل
در عرصۀ شــعر نیمایی فعالیت و تحوالتی را که به وجود آمده
بود ،دنبال میکرد.
او بر این باور اســت که هوشنگ ابتهاج در تحوالت عرصۀ
شعر نیمایی سهم داشت و آن را تکمیل کرد :برای مثال ،چند
کتابی که از ایشان در گذشته منتشر شده ،در حقیقت جلوهای
از همان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری بر شعر نیمایی است.
علیرضا طبایی در پایان علت این اثرگذاری را چنین عنوان
کرد :چون در قالب نیمایی کار میکرد .البته بعدها بیشــتر به
قالب غزل گرایش پیدا کرد و بیشتر در این زمینه فعالیت کرد.

ابراهیم قنبری مهر درگذشت

ابراهیم قنبری مهر _ سازنده
سرشناس ســاز _ در  ۹۴سالگی
درگذشت.
به گــزارش ایســنا ،حســین
بهــروزی نیــا نوازنــده بربط و
آهنگســاز خبر درگذشت ابراهیم
قنبری مهــر فقیــد را در فضای

مجازی اعالم کرد.
همچنین بهروزنیا به ایســنا گفت که این ســازنده ســاز
پنجشــنبه شب فوت شــده و از آنجایی که امروز جمعه است
و تعطیل اســت ،فعال زمان خاکســپاری مشخص نیست ولی
خانواده ایشــان به دنبال کارهای اداری هستند که ایشان در
قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شود.
ابراهیم قنبریمهر ،در مردادماه  ۱۳۰۷در تهران متولد شد.
در ششسالگی پدرش را از دست داد .پس از تحصیل تا پنجم
ابتدایی برای امرار معاش به کارهای مختلفی از جمله نجاری
روی آورد .با توجه به عالقهای که به موســیقی داشت ،پس از
چند ســال و زمانی که امکانات فراهم شــد ،تصمیم گرفت تا
برای یادگیری موســیقی و نوازندگی ویلن نزد ابوالحسن صبا
برود.
وی پــس از گذراندن یک دوره نتنویســی و آشــنایی با
گامهای موســیقی ایرانی و غربــی و یادگیری نوازندگی ،صبا
پیشــنهاد ســاخت ویلن را به وی میدهد و او را به ســورن
آراکلیــان معرفی میکند تا از اطالعات و مطالعات نظری وی
آگاه شــود .وی با اســتفاده از راهنماییهای ابوالحسن صبا و
ســورن آراکلیان به ســاخت ویلن پرداخت .او در سال ۱۳۳۴
کارگاه سازسازی وزارت فرهنگ و هنر را ت ُاسیس کرد.
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و دلش را كور مىگردانَد.
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امام علی (ع )

صاف همراه با وزش باد گاهی وزش بادشدید

کامیار عابدی مطرح کرد :درسی که ابتهاج از حافظ گرفت

احمد     رضا سهرابی
Ahmad Reza Sohrabi

شاعری وسواسی در گفتن و انتشار شعر

کامیار عابدی میگوید :ابتهاج جزو شاعرانی
بود کــه عالوه بر کمگویــی و گزیدهگویی ،در
انتخاب کلمهها بســیار دقیق بود و این احتماال
درسی بوده که از حافظ گرفته است.
این پژوهشگر و منتقد ادبی در پی درگذشت
هوشنگ ابتهاج در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
ابتهاج در تمام ادوار شاعریاش ،شاعری بود که
از حدود اعتدال خارج نمیشــد و تالش میکرد
مسئله ســنت و تجدد را باهم پیش ببرد .او در
میانه ســنت و تجدد ایســتاده بود و این نکته
همراه با توانایی وســیعی که در حوزه شعرگویی
مخصوصا در حوزه زبان و مضمون داشت ،باعث
میشد ،مخاطبانش نسبت به بسیاری از شاعران
وســیعتر شــوند .این موضوع به اعتبار شاعری
ابتهاج کمک میکرد.
او افــزود :ویژگی دیگــر ابتهاج این بود که
انرژی و توان شــاعری خود را به جای آنکه در
تعداد شعرهای زیادی صرف کند ،در شعرهایی
محــدود ،ثبــت و ضبط میکــرد؛ یعنی همان
نکتهای که قدمــای ما میگفتند ،شــاعر باید
کم   گوی و گزیده  گوی باشد .ما شاعران توانمند
بسیاری داریم که اگر توان و انرژی شاعرانه خود
را به جای آنکه در  ۱۰شــعر صرف کنند ،فقط
در یک یا دو شــعر صرف میکردند ،احتماال آن
شعرها برجسته میشدند.
بــه گفته عابدی هوشــنگ ابتهــاج هم به
صورت طبیعی ،یعنی قبل از اینکه شعر بگویید
و هم در مســئله انتشار روی این موضوع تأکید
زیاد داشــت ،بنابراین به لحاظ ک ّمی هوشــنگ
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ابتهاج شــعرهای زیــادی نگفته اســت ،اما به
لحاظ کیفی شعرهایش مخصوصا در حوزه غزل
یکدست هستند.
عابــدی با تأکید بر اینکــه ابتهاج عالوه بر
کمگویی و گزیدهگویی ،در انتخاب کلمهها هم
بســیار دقیق بود ،بیان کرد :احتماال این درسی
بوده که از حافظ گرفته؛ زیرا حافظ هم کمگوی
و گزیدهگــوی بوده و در انتخاب کلمهها دقت و
وسواس داشته است .البته نه به شکلیکه حالت
بیمارگونه داشته باشــد ،بلکه به شکلی متعادل
و طبیعی .این نکتهای اســت که تاحدود زیادی
در شــعر ابتهاج دیده میشود و به نظرم حاصل
دقت و ممارست هوشــنگ ابتهاج در شعرهای

حافظ اســت که دهه  ۶۰و اوایل هفتاد توانست
تصحیح خوبی از حافظ به دست دهد.
او بــا بیان اینکه از دو منظر به شــعرهای
هوشــنگ ابتهاج انتقاد میکنند ،ادامه داد :یک
گروه از منظر فکر سیاســی و تمایل او به افکار
چپ   گرایانــه و نزدیکیهایــش با حــزب توده
از دوره جوانــی تا همین اواخــر و گروه دوم از
لحــاظ نوآوری و توجه به مدرنیســم ادبی از او
انتقاد میکنند.
این منتقد ادبی توضیح داد :ابتهاج در - ۶۰
 ۷۰سال دوره شاعریاش ،از شاعران متمایل به
طیف چپ و حزب توده بوده اســت و شکی در
این وجود ندارد ،اما کسانی که از منظر مخالفت

عبدالعلی دست  غیب:

شعر ابتهاج در قیاس با شاعران نوپرداز ،قابل اعتنا نیست
عبدالعلی دســت  غیب میگوید :شعر
هوشنگ ابتهاج در قیاس شاعران نوپرداز
مانند فروغ فرخزاد ،خود نیما ،اســماعیل
شاهرودی و احمد شاملو ،واپسگراست.
ایــن پژوهشــگر و منتقــد ادبــی
پیشکســوت ،در پی درگذشت هوشنگ
ابتهاج در گفتوگو با ایســنا درباره این
شــاعر ،اظهار کرد :او اهــل گیالن و از
خانــواده طبقه باال جامعــه بود و اینکه
جزو طبقه مرفه جامعــه بوده ،از آثارش
پیداســت .در ســال  ۱۳۲۵مجموعــه
غزلهای خود را به چاپ میرســاند که
اشعارش به شیوه شهریار بوده و در عوالم
عشــق و عاشقی و رمانتیسیسم غوطهور
بوده اســت ،تا اینکه در سال  ۱۳۲۷به
حلقه یاران نیما میپیوندد.
او ســپس گفــت :در ســال ۱۳۳۵
  ۱۳۳۷کــه مــن بــه تهــران آمدم،تعداد کســانی که اشــعار نــو میگفتند
از انگشــتان دو دســت تجاوز نمیکرد؛
شاملو ،کســرایی ،نادرپور ،نیما ،اسماعیل
شاهرودی ،سیروس نیرو ،سایه و چند نفر
دیگر؛ که هر کــدام تمایالت گوناگونی
داشــتند .مطالعات ادبی سایه درباره شعر
فارســی از دیگران بهتر بود ولی از نظر
ابتکار و اســتعارهها و مجازهای ادبی به
پای کسرایی ،رفیقش ،نمیرسید.
دست  غیب با اشاره به دوستی ابتهاج
و سیاوش کســرایی ،افزود :اینها باهم
خیلــی صمیمی بودنــد .ســایه خیلی
کمحرف و محجوب بود ،اما کســرایی
خیلی پرجــوش و خروش و خیلی حراف
و چابک بود .من با کســرایی در انجمن
ادبی ایران و امریکا آشــنا شدم؛ در سال
 ۱۳۳۷به یکی از دوســتانم گفتم ،کدام
یکی از اینها کســرایی است؟ او دست
مــن را گرفت پیش کســرایی برد .او و
ســایه پهلوی هم ایستاده بودند .دوستم
من را معرفی کرد و کسرایی از مقالهای
که در «پیام نوین» نوشــته بودم ،خیلی
تعریف کرد و برخورد دوســتانهای با من
داشت ،اما سایه خاموش بود .در هر حال
با کســرایی دیدارهای زیادی داشــتیم.
کسرایی با محمود اعتمادزاده و هوشنگ
ابتهاج جلساتی داشتند .در آن جمع سایه
بیشــتر به ابزار و آالت موسیقی ایرانی و
فرهنگی ور میرفت و کم حرف میزد.
او ادامه داد :در آن جلســات متوجه
شــدم ســایه خیلــی آدم صمیمــی و
بیشیلهپیلهای است .محمود اعتمادزاده
بســیار کمســواد و پرمدعا بود و چون

فرانســه بلد بود فکر میکرد حق اظهار
نظــر دربــاره مبانی ادبی و فلســفی را
دارد .کســرایی هم ابتکار شــعریاش
خوب بود ،اســتعارهها و مجازهای خوبی
به   کار میبرد .من مدتی با آنها نشست
و برخاست داشــتم ،صحبت میکردیم،
پیــش آنها میرفتم ،امــا بعد دیدم که
جلساتشان بیشــتر جلسات خصوصی و
غیرعلمی است و دیگر نرفتم.
این منتقــد ادبی خاطرنشــان کرد:
ابتهــاج از نظــر ادبی متعلــق به دنیای
گذشته بود .در کتاب «شبگیر» از انتشار
غزلهایــش اظهار ندامت میکند و خود
را نادم نشان میدهد که من زحمتکشان
جامعه را فراموش کردهام و تعهد میکند
بــه جبهه مبارزه کــه در آن زمان حزب

توده بود ،بپیوندد.
او ســپس بیان کرد :شــعر ابتهاج
در قیاس با شــاعران نوپرداز مانند فروغ
فرخزاد و خود نیما و شاهرودی و شاملو،
واپسگراست .در اشعار و نوشتههای او به
مبارزه اجتماعی تظاهر میشــود .او ذوق
ادبی و موسیقی داشت ،بر موسیقی تسلط
داشت و وزن شعر را هم خوب بلد بود ،اما
معلومات ادبی خوبی نداشت؛ مثال کتابی
که دربــاره حافظ تهیه کرده ،فاقد جنبه
اهمیت ادبی – تحقیقی است ،صرفا کار
ذوقی است.
دست  غیب درباره شعرهای هوشنگ
ابتهــاج نیز بیان کرد :شــعرهای ابتهاج
به اصطالح خارجیها ،رمانتیک اســت
و شــعرهای اجتماعیاش اصیل نیست.
شعر نو را بلد نبود و بیشتر غزل میگفت
و تحت تأثیر شهریار بود ،اما چون در آن
دوره مد بود که شــبیه نیما شعر بگویند،
شــعر نو هم گفت .ســایه در شعر خود

میگوید« :از بهاران خبرم نیست  /آنچه
میبینم دیوار است /آه این سخت سیاه/
آنچنان نزدیک است /که چو بر میکشم
از ســینه نفس /نفســم را بر میگرداند/
ره چنان بســته که پرواز نگه /در همین
یکقدمی میماند /کورســویی ز چراغی
رنجور /قصهپرداز شب ظلمانیست /نفسم
میگیرد /که هوا هم اینجا زندانیست»
اگــر مالحظــه کنید «از بهــاران خبرم
نیست» جمله خبری اســت .حافظ هم
باشد با «اگر رفیق شفیقی درست پیمان
باش» شــعر نگفته ،به شــما خبر گفته
اســت .وقتی میگوید از بهــاران خبرم
نیســت یعنی جامعه آن زمــان ،جوش
و خــروش ندارد« ،آنچــه میبینم دیوار
است» یعنی موانع زیاد است« .نفسم را

بر میگرداند» یعنی تنها هســتم« .چراغ
رنجور» از نظر دســتوری غلط است و
صفت و موصــوف خوبی هم نیســت.
«شــب ظلمانی» کلیشه است« .هوا هم
اینجا زندانی اســت» جمله خبری است.
یا شعری که درباره اعدام روزنبرگها به
اتهام جاســوس اتمی گفته« :خبر کوتاه
بود« :اعدامشان کردند»» به نظرم اصال
شعر نیست.
این منتقد پیشکسوت ادامه داد :سایه
در غزل هــم تغییر و تنوعــی به وجود
نیاورد ،اما غزلی گفت که مشــهور شــد
و فروغ فرخــزاد و دیگران هم به اقتفاء
از ســایه غزل گفتند «امشب به قصهی
دل من گوش میکنی /فردا مرا چو قصه
فرامــوش میکنی /این ُدر همیشــه در
صدف روزگار نیست /میگویمت ولی تو
کجا گوش میکنی /دستم نمیرسد که
در آغوش گیرمت /ای ماه با که دســت
در آغوش میکنی» شعری ابتدایی است.

یک غزل هم گفت که بدک نبود «شب
آمد و دل تنگم هوای خانه گرفت /دوباره
گریهی بیطاقتم بهانه گرفت /شــکیب
درد خموشــانهام دوباره شکست /دوباره
خرمن خاکســترم زبانه گرفت /.... /زهی
پســند کماندار فتنه کز بن تیر /نگاه کرد
و دو چشم مرا نشانه گرفت /امید عافیتم
بود روزگار نخواســت /قرار عیش و امان
داشتم ،زمانه گرفت».
اقتفاء در ادامه با بیــان اینکه ابتهاج
شــاعر اجتماعی نبود ،اظهــار کرد :اگر
کتاب «پیر پرنیاناندیــش» را که یکی
از معاصــران تهیــه کــرده ،بخوانید پی
میبردید که مرحوم ســایه ،وارد فضای
ادبیات مدرن نشد و آنچه در شبگیر آمده
مصنوعی اســت .ابتهاج با شهریار روابط
دوستانه داشت و به هم نامههای منظوم
میفرستادند و زمانی که بعد از انقالب او
را بازداشــت کردند ،به شهریار خبر دادند.
ایشان به مسئوالن نامه نوشت و تقاضای
آزادی ســایه کرد و این عبارت را نوشت
«شما ســایه را توقیف کردید ،فرشتگان
آســمان گریه میکنند» .بعــد ،از زندان
آزاد شد.
این پژوهشــگر و منتقد ادبی با بیان
اینکه به شعرهای ســایه عالقه خاصی
نداشته اســت ،گفت :سایه ظریفاندیش
بــود ،همانطور که عنوان کتاب اســت
«پرنیاناندیش» .رویکردش به کلمههای
نرم بود .سایه اقتباس میکرد ،بخصوص
از ســعدی ،چون سعدی را دوست داشت.
او مدتها همینطور شعرها را میخواند و
دربارهاش دقت میکرد و در کلمات بسیار
دقیق بود.
عبدالعلی دســت  غیب همچنین بیان
کرد :عدهای بعد از شهریور  ۲۰پدید آمدند
که به نوآوری تظاهر میکردند .سایه قبل
از اینکه به آلمان برود تحولی در ادبیات
ایران به وجود نیــاورد .آدم باذوقی بود و
شعرش هم برای جوانان و نوجوانان خوب
است .او آدم بســیار فروتن و کمحرف و
اهل مطالعه بود و من در دل خود نســبت
به او احســاس محبت میکــردم .بعدها
حوادث روزگار هر کســی را به گوشهای
انداخت و ایشــان هم مقیــم آلمان بود.
ابتهاج در موســیقی دست داشت و مدتی
گلهای تــازه و گلچین هفته را در رادیو
اداره میکرد و به موســیقی ایران کمک
میکرد .به سهم خودم به جامعه فرهنگی
ایران و خانواده محترم هوشــنگ ابتهاج
تسلیت میگویم و یادش گرامی باد.

با طیف چپ و حزب توده شــعر ســایه را انتقاد
میکننــد ،یک نکته را از یــاد میبردند؛ اینکه
هوشــنگ ابتهاج آرمانهای زبانی و ادبی خود
را هیــچگاه در حوزه ادبیــات فراموش نکرد ،به
عبارت دیگر زیباییشناســی شعر خود را فدای
محتوای سیاسی نکرد.
او ســپس گفت :میان نگاه سیاســی و نگاه
ادبی هوشنگ ابتهاج همیشــه فاصلهای وجود
دارد ،یعنی هوشــنگ ابتهــاج را نباید بر مبنای
همگامی سیاســیاش داوری کرد ،بلکه باید بر
مبنای شــعرهایی که سروده و در این شعرها از
نظر تصویر و زبان و حدت مضمون توانســته به
اوج برسد ،داوری کرد.
عابدی تســلط کمنظیر ابتهاج در موســیقی
و شــناختی که از موسیقی داشــت و ارتباطش
با شــماری از موســیقیدانان عصــر را یکی از
رمزهای موفقت او میخواند.
کامیــار عابدی درباره گــروه دیگر منتقدان
شعرهای سایه ،هم اظهار کرد :برخی از منتقدان
میگویند شــعرهای ابتهاج مدرن نیست و یا به
حد کافی مدرن نیســت و از نوآوریهای کافی
تهی است؛ این نکته تاحدی درست است ،یعنی
نوآوریهای هوشــنگ ابتهاج چه در قالبهای
آزاد و نیمایــی و چه در غــزل ،حالت حداکثری
نــدارد ،بلکه حالت حداقلی دارد ،اما یک نکته را
باید توجــه کنیم که این نوآوریهای حداقلی با
نهایت استادی و ظرافت فرم گرفته است و در
ارتباطات با مخاطبان وسیعتر بسیار موفق عمل
کرده است.

اهدای  ۵۳جلد کتاب قدیمی به سازمان
اسناد و کتابخانه ملی جنوب کشور

خیر شــیرازی  ۵۳جلد کتاب قدیمی را به ســازمان اسناد و
کتابخانه ملی جنوب کشور در شیراز اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،رئیس ســازمان اسناد و کتابخانه
ملی جنوب کشور در شــیراز ،گفت :از این تعداد کتاب  ۲۶جلد
کتاب چاپ سنگی و  ۲۷جلد کتاب چاپ افست و چاپی است.
جعفر ترک زاده افزود :کتب تاریخی ســند هویت فرهنگی
و تاریخی کشــور اســت و قابلیت کاربرد در تولید دانش را هم
داراست ،به همین دلیل اهدای آنها باعث حفاظت و نگهداری
دائمی و قابلیت دسترســی برای همه اقشــار بویژه محققان و
پژوهشگران را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه در ایــن مرکز به عنوان یک پایگاه علمی
و فرهنگــی آمادگی خود را جهت دریافــت کتب خطی ،چاپ
سنگی ،ســند ،عکس ،نقشه و سایر منابع مکتوب و غیرمکتوب
به صورت اهدا ،خرید و حتی امانی را داراست ،گفت :این اسناد
با حضور کارشناسان خبره و متخصص و با روشهای تخصصی
آفت  زدایی و قارچ زدایی و مرمت و بازســازی میشــوند و در
نهایت در شــرایط مطلوب با رعایت استانداردهای فنی حفاظت
و نگهداری میشود.

کرونا جان یک نوازنده پیشکسوت ویولن
را گرفت

منوچهــر انصــاری _ نوازنــده
ویولن و موسیقیدان دیروز  ۲۱مرداد
در  ۷۶سالگی درگذشت.
مسعود نظر _ نوازنده و سرپرست
گروه موسیقی ارف _ خبر درگذشت
این هنرمند را در گفتوگویی با ایسنا
تایید کــرد و گفت :ایشــان از قبل
مقداری کسالت داشتند ولی بنابر آنچه از همسر ایشان شنیدم کل
خانواده کرونا گرفتهاند و ایشان هم فوت شدهاند.
او دربــاره مراســم ایــن هنرمند فقیــد گفت :قرار شــده که
هماهنگیهایی برای خاکسپاری ایشان در قطعه هنرمندان صورت
بگیرد و احتماال شــنبه یا یکشــنبه به خاک ســپرده خواهند شد.
منوچهر انصاری در ســال  ۱۳۲۵در تهران متولد شد .او در سال
 ۱۳۳۸با تشویق پدر و دایی خود وارد هنرستان موسیقی شد .پس از
ورود به هنرستان فراگیری ویلن را نزد والودیا تارخانیان آغاز کرد.
در ادامه تا مرحله دریافت دیپلم تحت تعلیم حشمت سنجری و پس
از آن تا دریافت لیسانس از کالسهای سرژ خوتسیف بهره برد.
پس از فارغالتحصیلی از هنرســتان راهی کشــور بلژیک شد
و در کنســرواتوار ســلطنتی بروکســل به مدت  ۲سال به تکمیل
فراگیری ویلن پرداخت .او در سال  ۱۳۵۵از دوره تکمیلی موسیقی
اسپانیایی در شهر سانتیاگو دکومپوستال تحت نظر «آگوستین لئون
آرا» و در ســال  ۱۳۵۶از دوره تکمیلــی نزد «مانوئل دوفایا» بهره
ُجست .وی در سال  ۱۳۵۷موفق به دریافت دیپلم رشته «موسیقی
مجلســی» از کالس «واندن دوران» و دیپلم رشــته «تجزیه و
تحلیل موســیقی کالسیک» گردید .در ادامه به شهر نیس فرانسه
سفر کرد و در «آکادمی بینالمللی نیس» نزد نوازنده ویلن بلژیکی
«موریس راســکن» آموختههای خود را تکمیل و دیپلم آکادمی را
دریافت نمود.
در بیستمین جشنواره موسیقی فجر که بهمن  ۱۳۸۳برگزار شد
با اهداء لوح تقدیر و جایزه از منوچهر انصاری تجلیل شد .همچنین
در دومین دوره «ســال نوای موسیقی ایران» که در تاریخ  ۷بهمن
 ۱۳۹۵در تــاالر خلیج فــارس بنیاد آفرینشهــای هنری نیاوران
(فرهنگســرای نیاوران) تهران برگزار گردید ،از منوچهر انصاری با
اهداء لوح و تندیس «سال نوا» تقدیر به عمل آمد.

