با عصر آنالین ما را دنبال کنید
اداره بحران
یا پیشگیری از وقوع آن
اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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نگرانی رییس کمیسیون بهداشت
از روند مهاجرت پزشکان
رییـس کمسـیون بهداشـت مجلـس شـورای اسلامی گفت :در ایـن
مـدت کوتـاه ،تعـداد قابـل توجهـی از اسـتادان چشـم پزشـکی مـا
بـه آمریـکا مهاجـرت کردنـد و بـه عنـوان اسـتاد در آمریـکا طبابـت و
متاسـفانه بـه بقیـه دوسـتان خـود هـم توصیـه میکننـد کـه مهاجـرت
کننـد .ایـن موضـوع جای نگرانی جـدی دارد و ما در حـال پیگیری این
موضـوع بـا سـران سـه قـوه هسـتیم.
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مدیرکل ارشاد فارس:

شیراز به شهر هنرهای
عاشورایی مبدل
شده است

کیروش سرمربی تیم ملی
فوتبال ایران شد
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در بیانیه پایانی اجالس مجلس خبرگان تصریح شد؛

دستور رییس جمهور:

شبهافکنی درباره آینده رهبری
بیمعناست

رئیس مجلس در نشست
شورای هماهنگی بانک های
دولتی:

بانکها باید با اصالح
فرایندها ،رضایت
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اگر فرزند به خارج رفت،
پدر هم برود!
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یک بار برای همیشه تکلیف
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راه اندازی صفحه مجازی
سالمت در اربعین
در قالب سومین طرح فروش
یکپارچه خودروها

قطع رابطه
آلبانی با ایران
مصطفوی عضو کارگروه فرش هشدار داد :
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در بیانیه پایانی اجالس مجلس خبرگان تصریح شد؛

شبهافکنی درباره آینده رهبری بیمعناست
مجلـس خبـرگان رهبـری بـا انتشـار بیانیـهای در
واکنـش بـه برخـی شـبهات دربـاره آینـده رهبـری
نظـام تصریـح کـرد :خبـرگان رهبـری بـه عنـوان
معتمـدان ملـت بـر حسـب وظیفـه ذاتـی ،قانونی و
شـرعی خـود شـبهه پراکنی هـا را بـی معنا دانسـته
و اعلام مـی دارد سـابقه ایـن مجلس وزیـن حاکی
از توجـه بـه شایسـته گزینـی و انتخاب اصلـح بوده
است.
بـه گـزارش ایسـنا ،در بیانیـه پایانـی دهمیـن
اجلاس رسـمی مجلس خبـرگان رهبـری آمـده
اسـت:
مجلـس خبـرگان رهبـری در پایـان دهمیـن
اجلاس رسـمی خود در دوره پنجـم کـه مصـادف
بـا ایـام محنـت آل الله علیهم السلام شـده اسـت
بـا سـپاس بـه درگاه خداونـد متعـال از عمـوم ملت
شـریف ایـران کـه بـا شـور و اخلاص حسـینی،
مجالس و مراسـم عـزاداری حضرت سیدالشـهداء
علیـه السلام را همـراه با محبان اهـل بیت علیهم
السلام در گوشـه و کنـار جهـان بـا شـکوه تمـام
برگـزار کردنـد ،قدردانی نمـوده و از خداوند متعال،
برگـزاری هـر چـه باعظمـت تـر مراسـم حیـات
بخـش اربعیـن حسـینی را مسـئلت دارد و بـر موارد
زیـر تأکیـد می نمایـد:
 .۱والیـت فقیـه و رهبـری امـت اسلامی که
عامـل حـدوث و بقـای انقلاب و نظـام اسلامی و
از اصـول بنیادیـن قانـون اساسـی و التـزام عملـی
بـه آن از بدیهـی تریـن شـاخص های فقـه و
قانون مـداری اسـت ،نمـاد عظمـت ،اسـتقالل و
وحـدت ملـی در ایران اسالمی می باشـد .بی شـک
دسـتیابی بـه پیشـرفت های عظیـم در حوزه هـای
مختلـف علمـی ،فنـاوری ،صنعتـی و دفاعـی در
جمهـوری اسلامی ایران ،امـروز مرهـون زعامـت
و رهبـری فقیهـی عـادل ،حکیـم و مدبـر اسـت
کـه در رأس ایـن نظـام الهـی قـرار گرفتـه اسـت.
دشـمنان انقلاب اسلامی با درک ایـن واقعیـت
از آغـاز پیـروزی انقلاب ،همـواره بـا توطئـههـا و
شـگردهای گوناگـون بـه مقابله بـا اصـول و مبانی
والیـت فقیـه و رهبـر انقلاب اسلامی پرداخته و
در صـدد تضعیـف ایـن جایـگاه عظیـم برآمـد ه اند؛
در حالـی کـه مـردم مسـلمان ایـران بـا هوشـیاری
و آگاهـی ،ضمـن دفـاع از اصـل مترقـی والیـت
فقیـه و رهبـری انقلاب اسلامی ،نقشـه های
شـوم اسـتکبار جهانی و ایـادی آنهـا را نقش بر آب
خواهنـد کـرد و ایـن رکـن اسـتوار بـا طرح شـبهات
مغرضانـه و دامـن زدن بـه برخـی جوسـازی های
بـی پایـه و اسـاس ،تضعیـف نمی گـردد .خبـرگان
رهبـری به عنـوان معتمدان ملت بر حسـب وظیفه

3

ذاتـی ،قانونـی و شـرعی خـود شـبهه پراکنی هـا را
بـی معنـا دانسـته و اعلام مـی دارد سـابقه ایـن
مجلـس وزیـن حاکـی از توجـه بـه شایسـته گزینی
و انتخـاب اصلـح بـوده اسـت.
 .۲ماهیـت و روح انقلاب اسلامی ،فرهنگـی و
زمینـه سـاز حاکمیـت ارزشهـای اخالقـی ،دینـی

اتخـاذ تصمیمـات کارشناسـی در راسـتای کاهـش
تـورم ،ایجـاد اشـتغال ،افزایـش بهـره وری ،تأمیـن
امنیـت غذایـی ،حـل مشـکل مسـکن و تقویـت
قـدرت خریـد مـردم بـه ویـژه قشـر ضعیـف جامعـه
تلاش کـرده و علاوه بـر کسـب رضایـت الهـی،
رضایتمنـدی و روحیـه امیـد مـردم را افـزون نماید.

و تعالـی انسـانیت می باشـد و رشـد و سـربلندی
ایـران اسلامی در تمـام زمینه هـا کـه مدیـون
خـون هـزاران شـهید انقلاب اسالمی اسـت از
ایـن راه می گـذرد .لـذا از رؤسـای قـوای سـه گانه،
تمامی نخبـگان جامعـه و نهادهـای نظـام بویـژه
رسـانه هـای جمعـی و باألخـص صـدا و سـیما
انتظـار مـی رود بـا توجـه بـه فطـرت بشـری بـرای
نهادینـه کـردن و تحکیـم آموزه هـای اسلامی و
ارزشهـای انقلاب اسلامی به ویـژه عنایـت
مسـلم شـرعی تلاش نمایند و
شایسـته بـه احـکام ّ
زمینـه هـر نـوع سـوء اسـتفاده را از بیـن ببرنـد.
 .۳بـا تقدیـر از سـران قوا و تالشهای شـبانه روزی
جهـادی
دولـت خدمتگـزار ،مردمـی ،انقالبـی و
ِ
سـیزدهم بـه ویـژه رئیس جمهـوری محتـرم که در
یـک سـال گذشـته ،بـا سـفر بـه تمـام اسـتانهای
کشـور بی تکلـف در بیـن مـردم حضـور یافتنـد،
توفیـق روزافـزون مسـؤوالن محتـرم را از خداونـد
متعـال خواسـتاریم .بـی شـک اعلام رضایـت
مقـام معظـم رهبریمدظلـه العالـی از اقدامـات و
دسـتآوردهای دولـت در دیدار اخیـر دولتمردان با
معظـم له ،چراغ راه و پشـتوانه ای مسـتحکم برای
مخصوصـا
راه خدمـت بـه مـردم
پیمـودن ادامـه ِ
ً
دسـتگیری از محرومـان خواهـد بـود .مجلـس
خبـرگان رهبـری از دولـت محتـرم می خواهـد بـا
اتـکال بـه ذات اقـدس الهـی و عمـل بـه آرمانهای
انقلاب اسلامی و رهنمودهـای رهبـر معظـم
انقلاب بـه ویـژه در بعـد اقتصـادی و معیشـتی بـا

 .۴مجلـس خبـرگان رهبـری ،ضمـن تشـکر از
وزارت امـور خارجـه بـرای تعمیـق همـکاری بـا
همسـایگان بـه ویـژه در بعـد اقتصـادی ،از دولـت
محتـرم می خواهـد بـا در نظـر داشـتن عنصر عزت
و مصلحـت ملـی ،در حـوزه تعاملات راهبـردی
جمهـوری اسلامی با سـایر کشـورها دقـت الزم را
مبـذول دارنـد و در روند «مذاکرات رفـع تحریم ها»
نیـز ضمـن تأمیـن منافـع مالـی کشـور ،مراقب کید
دشـمنان ایـران و انقالب اسلامی و حافظ مصالح
ملـت ایـران که همـواره مـورد تأکید و عنایـت مقام
معظـم رهبـری مدظلـه العالی بوده اسـت ،باشـند.
 .۵بـا قدردانـی از ملـت بـزرگ عـراق کـه بـا الهـام
از مکتـب اهـل بیـت علیهـم السلام و مرجعیـت
شـیعه همـواره در خدمـت آرمانهـای بـزرگ
اسلامی بوده و در طـول ایـن سـالها در مبـارزه بـا
صـدام و رژیـم اشـغالگر آمریـکا و داعـش و خنثـی
نمـودن توطئه هـای تفرقـه افکنانـه دشـمنان امت
اسلامی در صحنه هـای عـزت و وحـدت حاضـر و
نقـش آفریـن بـوده و شـهدای فـراوان نظیر شـهید
سـرافراز ابومهـدی المهنـدس را تقدیـم اسلام و
امـت اسلامی نموده ،امیـد اسـت در ایـن مرحلـه
نیـز بـا پیـروی از مرجعیـت بیـدار و تفاهـم ملـی بـا
پیـروزی بـر نقشـه های دشـمنان ،زمینه هـای
موفقیـت و پیشـرفت را فراهـم کننـد تا شـاهد ثبات
سیاسـی و اجتماعـی در ایـن سـرزمین مقـدس
باشـیم.
 .۶مسـئله فلسـطین و قـدس شـریف همچنـان

مسـئله اول جهـان اسلام اسـت .لذا ضمـن تقبیح
عـادی سـازی روابـط برخـی کشـورهای باصطالح
اسلامی با رژیـم غاصـب صهیونیسـتی تاکیـد
می شـود نـه تنهـا هرگونـه سازشـکاری با دشـمنان
اسلام و مسـلمین بر خلاف مصالـح و منافع امت
اسلام اسـت ،بلکـه هوشـیاری و تقویـت جبهـه
مقاومـت علیـه جریـان نفـوذ رژیـم صهیونیسـتی
و حمایـت از کشـورهای اسلامی همچون یمـن،
لبنـان ،سـوریه و افغانسـتان یـک تکلیف شـرعی و
ضرورتـی اجتنـاب ناپذیـر می باشـد.
 .۷پیشـاپیش هفته دفـاع مقدس را گرامی داشـته،
یـاد و خاطـره شـهیدان جنـگ تحمیلـی ،شـهدای
مدافـع حـرم بویـژه سـردار شـهید حـاج قاسـم
سـلیمانی و سـردار شـهید حسـین همدانـی و
دیگـر فرماندهـان گرانقـدر جبهـه مقاومـت را
گرامی می داریـم ،از افتخارآفرینـان قـوای مسـلح،
تجلیـل نمـوده و توفیق روزافزون آنـان را از خداوند
متعـال خواسـتاریم و اعلام می داریـم نیروهـای
مسـلح بـا بیـداری و هوشـیاری هـر چـه تمـامتـر،
مقتدرانـه از مرزهـای کشـور پاسـداری و صیانـت
میکننـد و هـر اقدامی علیـه مـردم غیـور ایـران،
کوبنـده تریـن پاسـخ را در پـی خواهـد داشـت و
هزینـهای سـنگین را بـر دشـمنان تحمیـل خواهد
کرد.
 .۸در آسـتانه بازگشـایی مـدارس و دانشـگاهها و
شـروع سـال تحصیلـی حوزه هـای علمیـه قـرار
داریـم .ضمـن تقدیـر و تشـکر از تلاش تمـام
دسـت انـدرکاران امـور آموزشـی کشـور ،انتظـار
مـی رود مسـؤوالن محترم ،از این فرصت ارزشـمند
در جهـت رشـد و پویایـی علمـی و کسـب دانـش و
معرفـت بیشـتر ،تلاش نمـوده و مسـائل جوانان و
سرنوشـت آینده سـازان کشـور را جـدی گرفته و در
گام دوم انقلاب اسلامی بر تبییـن و ترویـج بینش
و بصیـرت دینـی آنهـا بیفزاینـد تـا شـاهد ارتقـاء
شـاخص های علمـی ،رشـد و پیشـرفت فنـاوری
و فتـح قله هـای علمی جهـان توسـط جوانـان
فرهیختـه میهن اسلامی مان باشـیم ان شـاءالله.
در پایـان ضمـن گرامیداشـت یاد شـهیدان سـرفراز
انقلاب اسلامی؛ خاصـه شـهدای گرانقـدر یـوم
اللـه ۱۷شـهریور ،بـا بنیانگـذار کبیـر انقلاب
اسلامی حضرت امـام خمینـی(ره) تجدیـد پیمـان
نمـوده ،از خداونـد متعـال ،علـو درجـات ایشـان
و طـول عمـر بـا عـزت رهبـر بزرگـوار انقلاب
اسلامی حضرت آیـت اللـه العظمی خامنـه ای
مـد ظلـه العالـی و مجـد و عظمـت ایـران
اسلامی و تمامی ملـل مسـلمان را مسـئلت
می نمائیم.
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شرایط استفاده از سهم
 ۲۰درصدی طرح جایگزینی
خودروهای اعالم شد
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

اداره بحران یا پیشگیری
از وقوع آن
بسـیاری از صاحبان مشـاغل مدعی سختی کارشان
هستند .سـختی کار گاهـی بـه سـطح نارویی هـا
در جامعـه بازمی گـردد و در مـواردی هـم دقیقـا به
نـوع کار مربـوط اسـت  .کسـانی کـه در معـادن و
پاالیشـگاه های واقـع در مناطـق گـرم کار می کنند
و کارگـران حفـاری و همچنیـن فعـاالن در حوزه ی
درمانـی و خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه بـه دلیـل
پـر تنـش بـودن کاری کـه انجـام می دهند شـغل
خـود را دشـوار توصیـف می کننـد اما اگـر بخواهیم
شـغل دیگـری را هم به فهرسـت مشـاغل سـخت
بیفزاییـم باید بگوییـم یک قاضـی در صورتی که از
صالحیت هـای اسـتاندارد بـرای قضـاوت برخوردار
باشـد یعنـی هم دانـش قضاوت را داشـته باشـد و
هـم انصـاف و همواره حـق را بـر زبان بیـاورد و در
جریـان رسـیدگی به یـک پرونـده تمامی ابعـاد کار
را در نظـر بگیرد  ،شـغل پر دردسـری دارد  .خصوصا
ایـن کـه در جامعـه ای جـرم خیـز فعالیـت می کند
و زیـر نـگاه تیزبین مـردم قـرار دارد و هـم ناگزیر
اسـت در چارچـوب قوانیـن روزآمـد و پرنوسـان بر
اسـاس حساسـیت برخـی پرونده هـا کار خـود را
دنبـال نمایـد  .قضـات بـه دلیل ایـن کـه در دوران
تحصیلات دانشـگاهی و کاربـا زیـر و بـم قانون و
گریزگاه هـای آن آشـنا می شـوند و عوامـل جـرم
خیـز را می شناسـند  ،هـم از درون توسـط وجـدان
تحـت فشـار مضاعـف قـرار دارنـد و هـم از بیرون
توسـط افـکار عمومـی و نهادهـای باالدسـتی رصد
می شـوند و خویشاوندانشـان نیـز هـر گونـه تغییر
در زندگـی آنهـا را از جهـات مادی زیر نظـر دارند و
در کنـار همـه ی این مـوارد گاهی توسـط مجرمین
باندبـاز و بسـتگان آنهـا نیـز تهدید می شـوند و در
مجمـوع یـک قاضـی سـالم و باوجـدان همـواره با
مشـکالت عدیـده ای دسـت و پنجه نـرم می کند .
مسـئله ی دیگـری کـه قضـات درسـتکار را آزار
می دهد جـرم خیزی جامعـه تحت تاثیـر تنگناهای
معیشـتی  ،اعتیـاد  ،تهدیدهای اخالقی  ،گروکشـی ها
و نـوع تربیـت اجتماعـی اسـت کـه افـراد خصوصا
جوانـان را بـه سـمت سرکشـی مدنی و بـزه کاری
سـوق می دهـد  .بـرای یـک قاضی بسـیار دشـوار
اسـت کـه حکـم زنـدان سرپرسـت خانـواده ای
کـه خانـواده اش کوچکتریـن دخالـت و مباشـرتی
در وقـوع جـرم نداشـته اسـت را صـادر نمایـد هر
چنـد او مطابـق قانون عمـل می کند  .در مـواردی که
شـاکی و متشـاکی هـر دو بـه دلیل عدم آشـنایی با
قانون سـر و کارشـان بـا محکمه افتـاده نیز قضات
بـا احسـاس تاسـف حکـم صـادر می کنند .
معضـل پیچیـده ای که به دلیـل انباشـت پرونده ها
امـکان پرداختـن به آن در سـطح کالن وجود ندارد ،
بررسـی تاثیـر آسـیب های روانـی بـر وقـوع جرم
توسـط قاضی اسـت  .فرضا کسـی که دچـار جنون
ادواری اسـت و پرونـده ی روانـی هـم نـدارد و یـا
کسـی کـه دچـار افسـردگی شـدید اسـت ممکـن
اسـت ناخـودآگاه مرتکب جـرم شـود  .در این گونه
مـوارد قاضـی نیازمنـد مشـاورینی امیـن بـرای به
جریـان انداختن تحقیقـات دامنه دار اسـت  .تقریبا
 15نـوع بیمـاری روانـی داریـم کـه بـا توجـه بـه
ابتلای تقریبـا  30درصـد مـردم بـه بیماری هـای
روانـی نمی تـوان تاثیـر آنهـا بـر وقـوع جـرم را
نادیـده گرفـت  .از اختلاالت شـخصیتی گرفتـه
تـا اختلاالت وسـواس فکـری  ،ابتلا بـه توهـم ،
اسـکیزوفرنی  ،اختلاالت افسـردگی  ،اختلاالت
ایذایـی  ،اختلاالت هویـت تجزیـه ای و اختلاالت
ناشـی از اسـترس کـه هـر کـدام از ایـن مـوارد
می توانـد یـا روی شـدت و آسـیب زنندگـی جـرم
تاثیـر گـذار باشـد و یـا ایـن کـه مسـتقیما عامـل
جـرم تلقی شـود و از شـخصی فاقد پرونـده روانی
و قضایـی یک مجـرم بسـازد  .در ایـن رابطه اغلب
مجرمیـن ،فاقد پرونـده روانی و پیشـینه ی مراجعه
بـه پزشـک روان درمـان هسـتند زیـرا در جامعه ی
مـا مراجعه به پزشـک روانـی کراهـت دارد و عموم
مـردم برداشـت خوبـی از آن ندارنـد  .وقتـی بـه
برخـی از جرم هـا و تناسـب آن بـا سـن و جنـس
و همچنیـن میـزان ریسـک پذیـری جـرم توجـه
می کنیـم درمی یابیـم کـه چنیـن جرائمـی از افـراد
متعـادل سـر نمی زنـد  .مسـلما قضـات هم بـه این
نکتـه توجـه دارند اما ایـن که چگونه می تـوان بین
جـرم و اختالالت روانی شـخص ارتبـاط برقرار کرد
نیازمنـد دخالـت یـک روانکاو اسـت  .معموال سـر و
کلـه ی مـددکاران بـرای ارائـه ی مشـاوره روانـی
بـه مجرمیـن در زنـدان و پـس از وقوع جـرم پیدا
می شـود !
اگـر کسـی از یـک جامعـه متعـادل وارد جامعـه ی
مـا شـود مشـاهده خواهـد کرد کـه اغلب مـردم از
کسـانی کـه عالئـم راهنمایـی و رانندگـی را نادیده
می گیرنـد و یا نوبـت در صف را رعایـت نمی کنند و
یـا این کـه دیر به محـل کار خود می رونـد و مالیات
نمی پردازنـد و از پرداخـت حـق گمرکـی سـرباز
می زننـد و بـرای پیشـبرد کارهـای خود از واسـطه
و رانـت اسـتفاده می کننـد یـا رشـوه می پردازند یا
حقـوق همسـایگان را رعایـت نمی کننـد و نسـبت
بـه حقـوق زنـان و کـودکان بـی اعتنـا هسـتند ،
مجـرم بـه حسـاب می آینـد امـا بسـیاری از ایـن
مجرمیـن آزاد هسـتند  .برخـی از افـراد محبـوس
در زنـدان کسـانی هسـتند کـه بـه دلیـل عـدم
آشـنایی بـا قانـون و بـی اطالعـی از راه هـای دور
زدن قانـون گیـر افتاده انـد در صورتی که بسـیاری
از افـراد توانسـته انـد بـه طریقـی هـم مرتکـب
جـرم شـوند و هـم هزینـه ای بابـت آن نپردازنـد .
قضـات از تمامی ایـن مـوارد مطلـع می شـوند  .بـه
اد امه د  ر ستون روبرو
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یک مقام آمریکایی:

تعهد ما به تحقق توافق ،کاهش یافته است
هماهنگکننـده ارتباطـات راهبـردی شـورای
امنیـت ملـی آمریـکا در یـک کنفرانـس خبـری بـا
تکـرار ادعاهای این کشـور درباره برنامه هسـتهای
ایـران ،گفـت کـه هنـوز شـکافهایی بین تهـران و
واشـنگتن وجـود دارد و کار بـر روی تحقـق توافـق
ادامـه دارد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روزنامـه واشـنگتن
اگزمینـر ،جـان کربـی ،هماهنگکننـده ارتباطات
راهبـردی شـورای امنیـت ملـی آمریـکا در یـک
کنفرانـس خبـری تلفنـی ،بـا وجـود تاکیـد مقامات
ایـران مبنـی بـر ایـن کـه تولیـد و بـه کارگیـری
تسـلیحات هسـتهای در دکتریـن دفاعـی ایـران
جایـی نـدارد ،بـا تکـرار ادعاهـای واشـنگتن درباره

از سـوی ایـران به پیشنویـس پیشـنهادی اتحادیه
اروپـا ،هنـوز شـکافهایی بیـن تهـران و واشـنگتن
وجـود دارد.
او ادامـه داد :دیپلماتهـای ما همچنـان کارهایی
باقیمانـده بـرای تحقـق توافـق در پیـش دارنـد و
تعهـد مـا به تحقـق توافـق ،کاهـش یافته اسـت.
کربـی همچنیـن گفـت :نمیتوانـم زمانـی را بـرای
تحقـق توافـق به شـما بگویم ،وقتـی توافق حاصل
شـد همـه از آن مطلع میشـویم .مذاکـرات ،پس و
پیـش دارد مـا هنـوز به دنبـال تحقق پیـروی کامل
متقابل برجام هسـتیم.
بـه گفتـه کربـی ،نمیتوان گفـت که مـا در نزدیکی
لبه پرتگاه هسـتیم.

اهـداف برنامـه هسـتهای ایـران گفـت :رییـس
جمهـور بـه وضـوح گفتـه اسـت و از اعضـای
دولتـش خواسـته کـه گزینههـای دیگـر را بـرای
جلوگیـری از دسـتیابی ایـران بـه توانایـی سلاح
هسـتهای بررسـی کننـد چـون میدانیـم کـه هیـچ
مشـکلی در خاورمیانـه بـا یـک ایـران مسـلح بـه
سلاح هسـتهای بـه آسـانی حـل نمیشـود .مـن
فکـر میکنـم شـما حتـی میتوانیـد بگوییـد و گفته
شـما دقیـق باشـد کـه یـک ایـران مجهز به سلاح
هسـتهای ،مقابلـه بـا همـه مشـکالت ناشـی از
ایـران را بسـیار سـختتر میکنـد.
کربـی دربـاره پاسـخ ایـران بـه متـن پیشـنهادی
توافـق در مذاکـرات ویـن گفت :پس از ارائه پاسـخ

رئیس مجلس در نشست شورای هماهنگی بانک های دولتی:

بانکها باید با اصالح فرایندها ،رضایت مردم را جلب کنند
رئیس مجلس شـورای اسلامی با اشـاره اسـتاندارد
نبـودن عملیـات بانکی کشـور گفت :بایـد فرایندها
در ایـن بخـش بـه نحـوی اصلاح شـود کـه
تالش هـا و زحماتـی کـه در شـبکه بانکـی کشـور
انجـام می شـود در شـعب بانـک توسـط مـردم
احسـاس شـده و رضایـت مـردم جلـب شـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمدباقـر قالیبـاف دیـروز
(چهارشـنبه ۱۶ ،شـهریور ماه) در نشسـت شـورای
هماهنگـی بانک هـای دولتـی و نیمه دولتی کشـور
بـا اشـاره به تالش هایی که در شـبکه بانکی کشـور
انجـام می شـود ضمـن تقدیـر از ایـن اقدامـات
گفـت :بایـد فرایندهـا در ایـن بخـش بـه نحـوی
اصلاح شـود که ایـن تالش ها و زحمات در شـعب
بانـک توسـط مردم احسـاس شـده و رضایـت مردم
جلب شـود.
وی بـا تأکیـد بر اینکه مـردم در اسـتفاده از خدمات

سیسـتم بانکی دچار مشـکل هسـتند و باید زنجیره
چرخـش سـرمایه درسـت شـود ،اظهـار داشـت:
بانکهـا نقـش کلیـدی و حیاتـی در کشـور ایفـا

آصفری:

یک بار برای همیشه تکلیف مذاکرات
روشن شود

نایـب رئیـس کمیسـیون امورداخلـی کشـور
و شـوراها گفـت :بایـد در یـک بـازه زمانـی
مشـخص تکلیـف مذاکـرات روشـن شـود
تـا تولیـد کننـدگان و سـرمایه گـذاران از ایـن
بالتکلیفـی در بیاینـد.
محمدحسـن آصفـری در گفـت وگو با ایسـنا ،با
اشـاره به روند مذاکـرات هسـته ای ،بیان کرد:
از نظـر بنـده در رونـد مذاکـرات خیلـی فرصـت
سـوزی در حـال رخ دادن اسـت ،بایسـتی یـک
بـار برای همیشـه تکلیـف این مذاکرات روشـن

شـود .ایـن رونـد کـه هـر دفعـه شـاهد برهـم
خـوردن مذاکـرات هسـتیم مقـداری مـردم را
نسـبت بـه رونـد مذاکرات خسـته کرده اسـت و
تولیدکننـدگان و سـرمایه گـذاران چـه از طـرف
داخـل و چـه از طـرف خـارج در عالـم برزخی به
سـرمی برند و سـردرگم هسـتند.
مذاکرات نباید فرسایشی شود
وی در ادامـه اظهـار کـرد :سـرمایه گـذاری در
زمـان تحریم هـا یـا در زمـان توافـق هـر کـدام
یـک سـری شـرایطی دارد و مـردم منتظـر
هسـتند تـا تکلیـف روشـن شـود .اشـتباهی کـه
دولـت گذشـته انجـام داد این بود کـه مذاکرات
را فرسایشـی کـرد و ایـن امـر باعـث شـد تـا
افـرادی کـه بنـا بـود در حـوزه اقتصـادی بـرای
زندگـی خـود برنامـه ریـزی کننـد در ابهـام قـرار
گیرند.نماینـده مـردم اراک در مجلـس شـورای
اسلامی ،تصریـح کـرد :نظـر بنـده ایـن اسـت
کـه بایـد یک زمـان معینی تعیین شـود و در این
بـازه زمانـی تکلیـف توافـق روشـن گـردد .هـم
دولـت و هـم مجلـس برنامه هـای اقتصـادی را
برمبنـای عـدم انجـام توافـق پیـش بـرده اند اما
مـردم نیـز قصـد دارند بـرای زندگی خـود برنامه
ریـزی اقتصـادی کننـد.

میکننـد امـا در نهایـت تصورهـا از اقدامـات بانکی
منفـی اسـت و ایـن ناراحتـی علاوه بـر اینکـه در
بانکهـا اثـر میگـذارد در حکمرانـی نیـز تأثیـر

منفـی خواهـد داشـت.
رئیـس مجلـس در بخـش دیگـری از سـخنان خود
تاکیـد کـرد :در حقیقـت ،بانکهـا بایـد پیشـرو
سـرمایهگذاری باشـند اما شـاهد مشـکالتی در این
حـوزه هسـتیم؛ به عنـوان نمونه درباره شـرکتهای
دانشبنیـان کـه توانمندی باالیی دارنـد با وجود آن
که سـرمایه واقعی آن ها ،دانش و توان علمی شـان
اسـت امـا ایـن مـوارد نمی توانـد پشـتوانه حتـی یک
ریـال تسـهیالت باشـد درحالـی کـه گاهـی بـه یک
زمیـن کـه متروکـه هـم شـده وام هـای سـنگین
پرداخـت می کننـد کـه ایـن مسـائل باید حل شـود.
قالیبـاف همچنیـن گفـت :وقتـی در جـذب
سـرمایهگذاری خارجـی مشـکل جـدی داریم نقش
بانکهـا مهـم و اثرگـذار اسـت و در ایـن شـرایط
سـرمایه گـذاری در کشـور بایـد بـر دوش بانک هـا
باشـد.

نماینده جهاد اسالمی:

تحول بنیادین در حوزه مقاومت در
کرانه باختری رخ داده است
نماینـده جنبش جهاد اسالمی فلسـطین در تهران
اظهـار داشـت :تقریبا همـه بازداشـتیها در کرانه
باختـری از نیروهـای جهـاد اسالمی هسـتند.
هرچنـد دشـمن تلاش دارد بـا ایـن اقـدام تـوان
جهـاد اسلامی را تضعیـف کنـد امـا اراده جوانـان
کرانـه باختـری هـر روز بیشـتر میشـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،ناصـر ابوشـریف در نشسـت
تخصصـی «بررسـی آخریـن تحـوالت کرانـه
باختـری» گفـت :آنچـه به طور خـاص در افزایش
خیـزش ضـد صهیونیسـتی در کرانـه باختـری در
دو سـال اخیـر مؤثـر بـوده را باید در تحوالت شـیخ
جـراح و نبـرد سـیف القـدس ارزیابـی کـرد .تحول
بنیادینـی در حـوزه مقاومـت در کرانـه باختری رخ
داده اسـت بـه این معنی که همـان تعداد عملیات
را جهـاد اسلامی ظرف یکسـال علیه اشـغالگران
انجـام مـیداد ،اکنـون ظـرف یـک مـاه صـورت
میگیـرد و ایـن یـک تحـول جـدی محسـوب
میشـود و نشـان دهنـده سـرعت و افزایش حجم
عملیـات در کنـار تحـول در کیفیـت عملیاتهـا
اسـت .وی خاطرنشـان کـرد :اکثـر عملیات هـا
و تحـرکات مسـلحانه ضـد صهیونیسـتی اخیـر
را جوانانـی انجـام داده انـد کـه پـس از معاهـده
ننگیـن اسـلو بـه دنیـا آمـده انـد .آنها جـذب جهاد
اسالمی شـدند چـرا کـه مقاومـت را به عنـوان تنها

گزینـه رهایـی از اشـغال سـرزمین مـادری خـود
می داننـد و آن را اولویـت خـود قـرار دادنـد و در
ایـن راه وارد معـادالت سیاسـی نشـده انـد.
نماینـده جنبـش جهـاد اسالمی فلسـطین در
تهـران همچنیـن بیان کرد :عملیـات اخیر در دره
کاملا امنیتی به شـمار میرود
اردن یـک منطقـه ً
و در واقـع نشـان از اراده مقاومـت در گسـترش
جغرافیایـی عملیاتهـای ضـد صهیونیسـتی
اسـت .تقریبـا همه بازداشـتیها در کرانـه باختری
کـه روزانـه بـه طـور متوسـط  ۲۰نفـر اسـت ،از
نیروهـای جهـاد اسالمی هسـتند .هرچند دشـمن
تلاش دارد بـا ایـن اقـدام تـوان جهـاد اسلامی را
تضعیـف کنـد امـا اراده جوانـان کرانـه هـر روز
بیشـتر میشـود.

اردوغان:

بحران انرژی در اروپا ،نتیجه طبیعی اقداماتش است
رجـب طیـب اردوغـان با بیـان اینکـه روسـیه برای
تالفـی تحریمهـای غـرب ،در حال قطـع صادرات
گاز بـه اروپـا اسـت ،گفـت :اروپـا دارد نتیجـه
اقداماتـش را میبینـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری رویتـرز،
پـس از آنکـه روسـیه اعلام کـرد خـط لولـه انتقال
گاز اصلـی بـه اروپـا را فعـال نمیکنـد ،اروپاییهـا
بیـش از پیـش نگـران مواجهـه بـا یـک زمسـتان
تاریـک شـدهاند.
بـا آغـاز حمله روسـیه به اوکراین ،مسـکو خـط لوله
«نورداسـتریم »۱را بـه مـدت نامعلومـی در حالـت
تعلیـق قـرار داده و سـه خـط لولـه اصلـی دیگـر بـه
سـمت غـرب را هـم یـا کاهـش داده و یا بـه کلی از
کار انداختـه اسـت .همچنیـن محمولههـای نفتـی
روسـیه بـه سـمت شـرق تغییـر جهـت دادهاند.
رجـب طیـب اردوغـان ،رئیسجمهـوری ترکیـه روز

سهشـنبه گفـت« :حقیقت این اسـت کـه اروپا دارد
نتیجـه اقداماتـش را میبینـد» و افـزود ،تحریمهـا

باعـث شـد تـا پوتیـن از محمولههـای انـرژی برای
انتقـام اسـتفاده کند.
او گفـت :پوتیـن از تمامی ابزارهـا و سلاحهای
خـود اسـتفاده میکنـد و مهمتریـن آنهـا ،گاز
طبیعـی اسـت .مـا چنیـن چیـزی نمیخواسـتیم،
امـا متاسـفانه اروپـا دارد بـه چنیـن وضعیتـی دچـار
میشـود.
اردوغـان ادامـه داد :فکر میکنم اروپا در زمسـتان
پیـش رو با مشـکالتی جـدی مواجه خواهـد بود .ما
(ترکیه) چنین مشـکلی نداریم.
ترکیـه کـه از اعضـای ناتـو اسـت ،سـعی کـرده در
روابطـش بـا مسـکو و کییـف حـد وسـط را نگـه
دارد .آنـکارا از حملـه روسـیه انتقـاد کـرده و بـه
اوکرایـن سلاح میدهـد ،امـا در عیـن حـال بـا
تحریمهـای غـرب علیـه روسـیه مخالفـت کـرده و
بـه تجارت ،گردشـگری و سـرمایهگذاری با روسـیه

ادامـه میدهـد.
ترکیـه کـه از طریـق دریـای سـیاه بـا اوکرایـن و
روسـیه مـرز دارد ،گفتـه اسـت کـه پیوسـتن بـه
تحریمهـای غـرب علیـه روسـیه ،اقتصاد آنـکارا -
کـه همیـن حـاال هـم وضعیـت خوبـی نـدارد  -را
دچـار مشـکل خواهـد کـرد .دولـت ترکیـه اعلام
کـرده کـه تالشهایـش را بـر میانجیگـری میـان
مسـکو و کـی یـف متمرکـز کـرده اسـت.
مسـکو میگویـد کـه غرب بـا تحریـم مسـکو ،روند
تعمیـر تجهیـزات انتقـال گاز را بـا مشـکل مواجـه
کـرده و این باعث شـده تـا نورداسـتریم  ۱غیرفعال
شـود .امـا اروپاییهـا ایـن ادعـا را بیمعنـی خوانده
و مسـکو را بـه اسـتفاده از انـرژی بـه عنـوان یـک
سلاح متهم میکننـد؛ غرب میگوید مسـکو دارد
بـا ایـن کار ،تحریمهـای بینالمللـی علیـه خـود را
تالفـی میکنـد.

دستور رییس جمهور:

اگر فرزند به خارج رفت ،پدر هم برود!
دبیـر شـورای اطلاع رسـانی دولـت نوشـت کـه
رییـس جمهـور در توصیه به مسـوولی که فرزندش
بـرای ادامـه تحصیل در کشـوری دیگر ویـزا گرفته
بـود گفـت :اگـر فرزنـد بـه خـارج رفـت ،پـدر هـم
برود!
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بـه گـزارش ایسـنا ،مهـدی عرفاتـی دبیـر شـورای
اطلاع رسـانی دولـت در توئیتـر نوشـت :اخیـرا
فرزنـد یـک معـاون وزیـر بـرای ادامـه تحصیـل در
یـک کشـور خارجی ویـزا گرفتـه بود و قصـد خروج
داشـت کـه بـه محـض اطلاع رئیـس جمهـور ،

دسـتور صـادر شـد؛ «اگـر فرزنـد رفـت ،پـدر هـم
بـرود!»
گذشـت آن دوران کـه افتخـار مقامـات عالـی
دولـت ،اقامـت فرزندانشـان در خـارج از کشـور
باشـد.

قطع رابطه آلبانی با ایران

از آنجایـی کـه آلبانـی در ایـران سـفارت نـدارد ،میتـوان از راههـای
مقتضـی دیگـر نسـبت بـه اقـدام این کشـور در قطـع رابطه بـا ایران
 ،واکنـش نشـان داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،شـبکه العربیـه روز چهارشـنبه گـزارش داد کـه
ادی رامـا ،نخسـتوزیر آلبانـی امـروز گفتـه اسـت ،این کشـور برای
خـروج دیپلماتهـا و کارکنـان سـفارت ایـران در ایـن کشـور مهلتی
 ۲۴سـاعته تعییـن کرده اسـت.
آلبانـی کـه بـا اعلام ایـن موضـوع قصـد دارد روابـط دیپلماتیـک
بـا ایـران را قطـع کنـد ،سالهاسـت بـه گروهـک منافقیـن کـه از
گروههـای تروریسـتی شناسـنامهدار محسـوب میشـود ،پنـاه داده
است.
بنـا بـر ایـن گـزارش ،بهانـه آلبانـی بـرای قطـع روابـط بـا ایـران،
"حملات سـایبری" خوانده شـده کـه مقامات آلبانی مدعی هسـتند
از جانـب ایـران صـورت گرفتـه اسـت.
ایـن بـرای اولیـن بـار نیسـت کـه آلبانـی نسـبت بـه اخـراج
دیپلماتهـای ایرانـی اقـدام میکنـد .ایـن کشـور در سـال ۱۳۹۷
غالمحسـین محمدنیـا ،سـفیر ایـران در ایـن کشـور را بـا اتهـام "به
خطـر انداختـن امنیـت کشـور" اخـراج کـرده بـود .یـک سـال بعد از
آن وزارت خارجـه آلبانـی دو دیپلمات دیگر کشـورمان که دبیر سـوم
و رایزنـی فرهنگـی ایـران در آلبانـی بودنـد را اخـراج کـرد .سـفارت
ایـران در آلبانـی از آن زمـان در سـطح کاردار اداره میشـد .در
عیـن حـال از آنجایـی کـه آلبانـی در ایـران سـفارت نـدارد در عمـل
واکنـش متقابـل بـا ایـن اقدام آلبانـی غیرممکن اسـت و ایـران باید
از راههـای مقتضـی دیگـر بـه ایـن اقـدام آلبانـی پاسـخ دهـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،جمهوری اسلامی از دهـه  ۷۰و بعـد از تحوالت
داخلـی در آلبانـی ،سـفارت ایـران در ایـن کشـور را راه انـدازی کرد،
امـا بـا توجـه بـه اینکـه آلبانی کشـوری بسـیار کوچک بـوده و در آن
زمـان وضعیـت بـد اقتصـادی را تجربه میکـرد موفق بـه راهاندازی
سـفارتش در ایران نشـد .در سـال  ۱۳۹۵وزیر خارجه این کشـور در
سـفری بـه تهـران بـا رییس جمهـور و وزیـر خارجه وقت کشـورمان
دیـدار کـرد و نسـبت بـه بازگشـایی سـفارت آلبانـی در تهـران
رایزنیهایـی میـان مقامات دو کشـور انجام شـد و یادداشـت تفاهم
گفتوگوهـای منظـم سیاسـی بین دو کشـور نیـز به امضـاء وزیران
امـور خارجـه ایـران و آلبانـی رسـید اما دیـری نپاییـد کـه رایزنیها و
تعاملات دو کشـور تحت فشـار شـدید آمریکا و رژیم صهیونیسـتی
بـه خاطـر حضـور مجاهدیـن خلـق در این کشـور تیره شـد.
فعالیـت سـازمان تروریسـتی مجاهدیـن خلـق در تیرانـا پایتخـت
آلبانـی سـابقه طوالنـی دارد امـا انتقال مقـر اصلی این سـازمان بعد
از پایـگاه اشـرف در عـراق بـه تیرانـا واکنشهایـی را از سـوی ایـران
در برداشـت .در سـال  ۱۳۹۵پـس از تعطیلـی قـرارگاه لیبرتی ،افراد
سـازمان مجاهدین به کشـورهای اروپایی و بیشـتر به آلبانی منتقل
شـدند .بـه گفته رسـانهها دو هزار نفـر از اعضـای مجاهدین در این
کمـپ زندگـی میکنند.دولـت آلبانـی تنهـا دولتـی بـود کـه از میـان
کشـورهای اروپایـی ،اقـدام به پذیـرش اعضای سـازمان مجاهدین
خلـق در خـاک خـود کرد .آمریـکا  ۲۵میلیـون دالر به دولـت آلبانی
و  ۲۰میلیـون دالر بـه کمیسـاریای پناهنـدگان سـازمان ملل داد.
همچنیـن سـازمان تروریسـتی مجاهدیـن خلـق در دوران
نخسـتوزیری ادی رامـا بـه فعالیـت خـود در آلبانـی افـزود .رامـا
بـر خلاف انتظاراتـی کـه بـرای محـدود کـردن ایـن سـازمان بـه
کمـپ تیرانـا میرفـت ،دسـت آنـان را بـرای فعالیـت در سراسـر
آلبانـی بـاز گذاشـت.با ایـن وجود اظهـارات یلی زیلا ()Ylli Zyla
رئیـس سـازمان اطالعـات آلبانـی بیـن سـال های  ۲۰۰۸تـا ۲۰۱۲
دربـاره ایـن گـروه میگویـد ،اعضـای ایـن سـازمان مثـل گـروگان
در کمپهـا زندگـی میکننـد و سـازمان بـا فـراغ بـال و مصونیـت
قوانیـن آلبانـی را نقـض میکنـد.

اد  امه از ستون روبرو

همیـن دلیـل یـک قاضـی منصـف فشـار عصبـی
زیـادی بـه خاطـر همیـن دانسـته هایش تحمـل
می کنـد  .در جامعـه ای کـه نزدیـک بـه  30درصـد
مـردم بـه صـورت رسـمی دچار اختلال روانـی
هسـتند و پنـج و سـه دهـم درصـد افـراد آن معتاد
هسـتند و خانواده هـای آنهـا نیز درگیـر این موضوع
می باشـند و همچنیـن در جامعـه ای کـه بیـش از
نیمـی از جمعیـت آن زیـر خـط فقـر هسـتند و در
کشـوری زندگـی می کننـد کـه در مسـیر ترانزیـت
مـواد مخـدر قـرار دارد و همسـایگانی در شـرق و
غـرب و شـمال و جنـوب دارد کـه مشـتاق خریـد و
فـروش انـواع کاالی قاچـاق هسـتند  ،زمینه ی جرم
خیـزی بسـیار باالسـت و همیـن مسـئله موجـب
می شـود کـه نیروهـای انتظامـی و دسـتگاه قضایی
باالتریـن میـزان درگیری را داشـته باشـند و کار به
جایی برسـد کـه یکـی از مسـئولین قضایی رسـما
اعلام کنـد کـه مجازات های فعلـی بـرای برخی از
مفاسـد و بـزه کاری هـا قـدرت بازدارندگی نـدارد .
در جامعـه ی ملتهـب مـا کـه گاهـی رشـته ی کار
از دسـت اهـل تدبیـر هـم بیـرون مـی رود ممکـن
اسـت تاثیـر چنیـن التهاباتـی را روی کاهـش
دقـت مسـئولین و مجریـان در همـه ی نهادهـا و
سـازمان ها و وزارت خانه هـا و دسـتگاه ها ببینیـم.
بـی گمـان پس از فـرو نشسـتن گرد و غبار ناشـی
از التهابـات اجتماعـی و اقتصادی و سیاسـی  ،امکان
تحلیـل و بررسـی دقیق تـر آنچه ظرف یـک بازه ی
زمانـی ملتهـب بـر مـردم گذشـته فراهم می شـود
و فشـار ناشـی از مقایسـه بیـن آنچه واقع شـده و
آنچـه می توانسـته بـا هزینه و خسـارت کمتـر واقع
شـود روی همـه آحـاد جامعه سرشـکن می شـود و
بیـش از همه روی کسـانی که با موضوعـات مبتالبه
درگیری مسـتقیم داشـته اند تاثیر منفـی می گذارد .
طبیعی اسـت که تزریـق بحران های زنجیـره ای به
یـک جامعـه از جنـگ و تحریـم و بی ثباتـی گرفته
تا آشـفتگی در حـوزه فرهنگ و اجتمـاع تبعاتی دارد
کـه اجتنـاب ناپذیرنـد و ایـن در حالـی اسـت کـه
هنـر اداره کننـدگان جامعـه در واقـع پیشـگیری از
وقوع بحران اسـت زیـرا هزینه اداره بحران بسـیار
بیشـتر از هزینـه پیشـگیری از بحران هاسـت .
متاسـفانه مـا بـه انـدازه ای بـا بحـران خـو
گرفته ایـم کـه برخـی از ایـن راه ارتـزاق می کننـد
و نـان درمی آورنـد  .کاسـبان درگیری هـای داخلـی
و خارجـی  ،کاسـبان تحریـم  ،کاسـبان بـی ثباتـی
اقتصـادی و حتـی کاسـبان سـیل و زلزلـه و به طور
خالصـه کاسـبان بحـران.

فارس
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تولید فرش فارس  50درصد کاهش یافت
عضو کارگروه فرش اســتان ،از کاهش حجم تولیدات فرش در فارس از نظر وزنی و
تعداد ،خبر داد و گفت :در حال حاضر تولید فرش در ...

استاندار اعالم کرد:

آغوش باز فارس برای سرمایه گذاران
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس :بسـته های مختلـف و متنوعـی جهت سـرمایه گـذاری آماده
شـده لیکـن بر اسـاس تمایل سـرمایه گذاران نیز قـادر به همکاری می باشـیم.
شـورای حمایـت از سـرمایه گـذاری اسـتان ،به ریاسـت اسـتاندار فـارس برگزار
شـد.دکتر ایمانیـه با اشـاره به طرف شـدن مشـکل برخی از سـرمایه گـذاران در
این جلسـه گفت:
افـرادی کـه تمایـل بـه سـرمایه گـذاری و کارآفرینـی در تمامی عرصه هـا دارنـد
بـه معاونـت اموراقتصـادی و مدیـرکل سـرمایه گـذاری اسـتانداری فـارس
مراجعـه و چنانچـه پـس از آن ،الزم باشـد بـه دفتـر اینجانـب مراجعـه کننـد.
وی ادامـه داد :بسـته های مختلـف و متنوعـی جهـت سـرمایه گـذاری آمـاده شـده لیکـن بـر اسـاس تمایـل
سرمایه گذاران نیز قادر به همکاری می باشیم.
اسـتاندار فـارس بـا اشـاره به رتبه برتر اسـتان در حـوزه کشـاورزی و باغداری ،ایجـاد صنایع تبدیلـی در این عرصه
را از اولویت هـای سـرمایه گـذاری عنـوان کـرد و در ادامـه گفـت :بـا توجه به ظرفیـت صنایع الکترونیک اسـتان،
نیازمنـد چرخه هـای پاییـن دسـتی در ایـن حوزه نیز می باشـیم.
نماینـده عالـی دولـت در فـارس گفـت :باتوجـه بـه رتبـه دوم فـارس در منابـع گازی کشـور ،همچنین اکتشـافات
جدیـد منابـع نفـت وگاز ،آماده همکاری با سـرمایه گـذاران در حوزه های نفت ،گاز و پتروشـیمی هم در باالدسـت
و هـم پایین دسـت آن هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه خشکسـالی های اخیـر ،همچنیـن مصـرف بسـیار کـم کشـت های گلخانـه ای از منابـع آبـی،
عرصـه گلخانـه را یکـی دیگـر از محل هـای سـرمایه گـذاری اسـتان اعلام و از ارائـه تسـهیالت در ایـن حـوزه
خبـر داد.عضـو هیـأت علمی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز افـزود :بناهـای تاریخی متعـدد ،وجود حـرم مطهر
امـام زادگان بویـژه حضـرت احمدبـن موسـی الکاظـم(ع) و سـومین حـرم اهل بیت علیـه السلام ،ظرفیت های
پزشـکی و درمانـی و تفریحـی اسـتان ،عرصه بسـیار مناسـبی برای سـرمایه گـذاری در بخش گردشـگری فراهم
آورده اسـت.
وی همچنین با اشـاره به پسـماندهای تولید شـده در اسـتان گفت :در زمینه پسـماندهای سـلولزی ،السـتیک و
مواد پالسـتیکی ،الکترونیک و پسـماند معمول از سـرمایه گذاران اسـتقبال می کنیم.
دکتـر ایمانیـه در پایـان بـا اشـاره بـر اینکـه سـرمایه گـذاران از طریـق پنجـره واحـد ،بـدون درگیـری با بروکراسـی
اداری وبـا مشـکالت کمتـر قادر به کارآفرینی و سـرمایه گذاری در اسـتان هسـتند ،افـزود :ارزش پروژه هایی که
در ایـن جلسـه مـورد حمایـت قرار گرفـت حدود هـزار میلیـارد تومان می باشـد.

وفایی رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش فارس:

نرخ سرویس مدارس هنوز مشخص نشده است

ایسـنا :رئیـس اداره انجمـن اولیـا و مربیـان آمـوزش و پـرورش اسـتان فـارس
اعلام کـرد کـه فعلا نرخ سـرویس مـدارس هنـوز مشـخص نشـده و آنچه در
فضـای مجـازی منتشـر شـده اسـت صحت نـدارد.
حشـمتالله وفایـی افـزود :تعییـن نـرخ کرایه سـرویس مدارس دانـش آموزان
بـا حضـور اعضـای کارگـروه مـاده ۱۸یعنـی رئیـس آمـوزش و پـرورش ،نماینده
انجمـن اولیـاء و مربیـان و شـهرداری ،تعییـن و نتیجـه اطلاع رسـانی خواهد
شد .
بـه نقـل از آمـوزش و پـرورش فـارس ،وفایـی از نـام نویسـی  ۵۸هـزار دانـش
آمـوز شـیرازی در  ۴ناحیـه آمـوزش و پرورش شهرسـتان شـیراز برای اسـتفاده

از سـرویس مـدارس خبـر داد.
رئیـس اداره انجمـن اولیـا و مربیـان آمـوزش و پـرورش اسـتان فـارس گفت :ثبـت نام سـرویس مـدارس از اوایل
مـرداد آغـاز شـده و تا  ۲۲شـهریور ادامـه دارد.
وفایـی خاطرنشـان کـرد :اولیـا دانـش آموزان باید بـا مراجعه بـه سـامانه  shirazs.irاطالعات فرزند خـود را وارد
و ثبت نـام کنند.
رئیـس اداره انجمـن اولیـا و مربیـان آمـوزش و پـرورش فـارس گفـت :خانوادههـا بـرای پرداخـت کرایـه سـرویس
مـدارس فقـط از طریـق سـامانه اقـدام کننـد و بـه هیـچ وجـه بـه صـورت نقـدی و یـا انتقـال از حسـاب بـه راننده
نپردازنـد چـرا کـه در ایـن صـورت هچنـان در سـامانه بـه عنـوان بدهـکار شـناخته میشـوند.

آبادیان مدیر روابط عمومی آبفا شیراز:

مشارکت شیرازیها در مصرف بهینه آب شایسته قدردانی است
ایسـنا :مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شـرکت آب و فاضالب شـیراز با
اعلام اینکـه حس مسـئولیت اجتماعی و همکاری و مشـارکت مشـترکان این
شـرکت در مصـرف بهینـه آب بـه ویـژه در فصـل گـرم سـال ،شایسـته قدردانی
اسـت ،ترکیـب ایـن همراهـی بـا تالشهـای مجموعـه آبفـا را منجر بـه تامین
آب مـورد نیـاز مشـترکان در تابسـتان امسـال بـا کمترین میزان قطعی مسـتمر
و مشـکل ،دانست.
محمدامیـن آبادیـان گفـت :مشـارکت مـردم از اثرگذارتریـن راهکارهـای
برونرفـت از چالشهـای کمآبـی محسـوب میشـود و خوشـبختانه تابسـتان
امسـال ،شـاهد همراهـی سـتودنی مشـترکان در شهرسـتان شـیراز بودیـم.
او بـا بیـان اینکـه تالشهـای مجموعـه مدیریـت و کارکنـان شـرکت آبفـا ،در کنـار همراهـی و مشـارکت مـردم
موجـب تامیـن نیـاز آبی مشـترکان در فصل گرم سـال ،بـا کمترین میزان تنش و اختالل ،شـد ،گفـت :همراهی
در اجـرای راهکارهـای مدیریـت مصـرف آب ،یکـی از شـاخصههای فرهنگـی مـردم شـیراز محسـوب میشـود،
مـردم مومنـی کـه همـواره توجـه ویـژهای در ممانعت از اسـراف داشـته و دارند.
آبادیـان بـا یـادآوری اینکه طی روزهای گذشـته از تابسـتان امسـال ،شهرسـتان شـیراز با قطعی مسـتمر و اخالل
تاثیرگـذار در تامیـن و توزیـع آب مـورد نیـاز مشـترکان مواجـه نشـد ،گفـت :ایـن در حالیسـت کـه بحـث کمبـود و
بعضـا بحـران آب در نقـاط مختلـف جهـان و کشـور ،جـزو مباحث اصلی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول ،خاطرنشـان کـرد :البتـه و بـه مـوازات رعایـت الگـوی مصـرف توسـط بخـش عمـدهای از
مشـترکان شـرکت آبفـای شـیراز ،در موضـوع هدررفـت آب نیـز گزارشهـای مردمی قابـل توجهـی توسـط واحـد
روابـط عمومی آبفـا دریافـت شـده کـه جمیع ایـن اقدامـات در کنار تالش مسـتمر همـکاران در فرهنگسـازی و
آگاهـی بخشـی و اطلاع رسـانی ،منجـر بـه عبور از شـرایط سـخت تابسـتان شـده اسـت.
وی ضمـن ابـراز امیـدواری نسـبت بـه تامیـن آب مـورد نیـاز مشـترکان در ادامـه روزهـای باقیمانـده از تابسـتان
امسـال ،گفـت :تابسـتان امسـال شـاهد برگـزاری کارگاههـای متعـدد آموزشـی در خصـوص مصـرف بهینـه و
کاهـش هدررفـت آب بـرای مشـترکان در بخشهـای مختلـف بودیـم کـه بـا اسـتقبال قابـل توجهی همراه شـد؛
یکـی از ایـن رویدادهـا ،همایـش بـزرگ کـودکان و مـادران بـود.
آبادیـان در ادامـه ضمـن قدردانـی از همـکاری و همراهـی رسـانهها بـرای اطلاع رسـانی و آگاهـی بخشـی در
موضـوع فرهنـگ مصـرف بهینـه آب ،گفـت :فرآیندهـا و برنامههـای آموزشـی در مناسـبتها و ایـام مختلف ،از
موثرتریـن راهکارهـا بـرای افزایـش سـطح کمـی و کیفـی مشـارکت عمومی اسـت کـه همـواره مـورد توجـه روابط
عمومی آبفـای شـیراز بـوده اسـت.
مدیـر روابـط عمومـی و آمـوزش همگانی شـرکت آبفای شـیراز همچنین یادآور شـد کـه اقلیم ایران در سـالهای
پیاپـی بـه سمتوسـوی خشکسـالی حرکـت کـرده و بهصـورت گسـترده بـا پدیـده بیابانزایـی مواجـه هسـتیم کـه
بـرای مقابلـه بـا ایـن آسـیب کالن بـه فرهنگسـازی مدیریت مصـرف و بهرهگیـری از تدابیـر علمی تهیـه و توزیع
آب نیاز اسـت.

فعالیت سامانه جدید بارشی در استان فارس
مهر:سامانه بارشی جدید از فردا پنجشنبه وارد استان فارس خواهد شد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،اداره کل هواشناسـی اسـتان فارس طـی اطالعیه
ای از ورود سـامانه بارشـی جدیـد همـراه بـا رعـد و بـرق از صبـح پنجشـنبه بـه
اسـتان فارس خبـر داد.
ایـن سـامانه پنجشـنبه و جمعـه هفتـه جـاری برخـی از نقاط شـمالی و شـمال
غربـی ،غـرب ،نقـاط مرکـزی و نیمـه جنوبـی اسـتان را تحـت پوشـش قـرار
میدهـد.
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به مرتکبان جرائم خشن مرخصی ندهید
دادســتان کل کشور گفت :احکام برای افراد مرتکب جرایم خشن باز دارنده و عبرت
آموز باشد ،استفاده این افراد از مرخصی در مدت زمانی ...

آغوش باز فارس برای سرمایه گذاران
استاندار فارس :بسته های مختلف و متنوعی جهت سرمایه گذاری آماده شده لیکن
بر اساس تمایل سرمایه گذاران نیز قادر به همکاری می باشیم ...

مصطفوی عضو کارگروه فرش هشدار داد :

تولید فرش فارس  50درصد کاهش یافت
زهرا جعفری

عضـو کارگـروه فـرش اسـتان ،از کاهـش حجـم تولیـدات
فـرش در فـارس از نظـر وزنـی و تعـداد ،خبـر داد و گفـت:
در حـال حاضـر تولیـد فـرش در اسـتان به نصف سـالهای
قبـل و عـدد  50درصد رسـیده اسـت.
علی اصغـر مصطفـوی پروسـه سـخت تولیـد فـرش ،عـدم
حمایـت دولـت ،افزایـش چندیـن برابـری قیمـت مـواد
اولیـه ،عـدم توجیـه اقتصـادی صـادرات فـرش بـه دلیـل
بخشـنامه های ارزی و عـدم برخـورداری از معافیـت
مالیاتـی را از عمـده دالیـل کاهـش تولیـد فـرش در
اسـتان دانسـت و تصریـح کـرد :صنعـت فـرش بـا وجـود
پتانسـیل های بسـیار بـاال در عرصـه تولیـد ،اشـتغالزایی،
ارزآوری و سـرمایه گذاری بـه عنـوان کاالی سـرمایه ای به
حـال خـود رهـا شـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه بایـد بسـتری فراهـم شـود تـا
سـپرده های سـرگردان و تسـهیالت ارزان قیمـت بـه
سـمت سـرمایه گذاری در حـوزه تولیـد فـرش سـوق داده
شـود ،افـزود :سـرمایه گذاری در حـوزه فـرش علاوه بـر
سـرمایه-گذاری معنـوی و هویتی بـر روی یکی از تولیدات
اصیـل کشـور از نظر مـادی نیز دارای ارزش افزوده بسـیار
خوبـی اسـت و بـه عنـوان یـک کاالی سـرمایه ای باارزش
شـناخته می شـود.
مدیرعامـل شـرکت بانوبافـت ایلات پـارس بـا اشـاره بـه
زنجیـره تولیـد فـرش از پشـم چینی ،نخ ریـس ،رنگـرزی،
بافـت و در نهایـت عرضـه بـه بـازار ،گفـت در حـال حاضـر
 175هـزار بافنـده زن در اسـتان کار تولیـد فـرش را انجام

می دهنـد.
مصطفـوی خاطرنشـان کـرد :در فـارس بافنـده فـرش
مـرد نداریـم و بـه دلیـل تولیـد فـرش در خانه هـا نیـز تولید
فرش هـای بـزرگ بافـت از نظـر سـایزی نیـز بسـیار اندک
اسـت.وی از لـزوم ایجـاد کارگروه هـای تولیـد فـرش در
نقـاط مختلـف اسـتان سـخن گفـت و اظهـار داشـت:
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و اسـتاندار فـارس می توانند
بـا حمایت هـای خـود از طریـق تریبون هـای در اختیـار
کمـک زیـادی به رونـق و گسـترش تولید فرش در اسـتان
نماینـد.
مصطفـوی ادامـه داد :در حـال حاضـر در فـارس عمـده

تولیـد فـرش مبتنـی بـر  3نـوع بافـت ریزبافـت قشـقایی،
گبـه و بافـت گلیـم و گبـه می باشـد و لـذا شناسـنامه دار
کـردن ایـن تولیـدات از ضروریاتـی اسـت کـه بایـد بـه جـد
دنبـال شـود.وی بازارهای فرش فـارس را آلمـان و آمریکا
اعلام کـرد و گفـت :بـه دنبـال ایجـاد بازارهـای جدیـد
بـا توجـه بـه تنـوع و کیفیـت بسـیار بـاالی فـرش اسـتان
هسـتیم و تلاش داریـم در کشـورهای سـرد مانند روسـیه
بـازار گبیـه ایجـاد کنیـم.
عضـو کارگـروه فـرش در اسـتان در پایـان یـادآور شـد :هر
بافنـده فـرش بـه ازای  4تـا  5سـاعت کار ماهیانـه بیش از
 5میلیـون تومان درآمـد دارد.

تأکید دادستان کل کشور در همایش روسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان فارس:

به مرتکبان جرائم خشن مرخصی ندهید

ایرنا:دادسـتان کل کشـور گفـت :احـکام
برای افراد مرتکب جرایم خشـن باز دارنده
و عبـرت آمـوز باشـد ،اسـتفاده ایـن افـراد
از مرخصـی در مـدت زمانی کـه در زندان
هسـتند ممنـوع اسـت و اشـد مجـازات
گریبـان آنهـا را خواهـد گرفـت.
حجـت االسلام والمسـلمین محمـد
جعفـر منتظـری چهارشـنبه در همایـش
روسـا و دادسـتانهای حوزههـای قضایی
اسـتان فـارس گفـت :در زیر چتـر امنیت
اسـت که هم ه اصنـاف و اقشـار میتوانند
پیـش برونـد و اگـر امنیـت نباشـد رفـاه،
اقتصـاد ،آمـوزش و فرهنـگ نیـز جایـگاه
اصلـی خـود را نخواهنـد داشـت.
وی بـا بیـان اینکـه جامعـه ای می توانـد
رو بـه کمـال باشـد کـه شـاهد اجـرای
عدالـت باشـد ،افـزود :برقـراری امنیـت
و عدالـت جـزو وظایـف دسـتگاه قضایـی
کشـور اسـت و وظیفـه تـک تـک ماسـت
کـه هـم خودمـان بـه عدالـت رفتـار کنیم
و هـم تلاش کنیـم جامعـه را بـه سـمت
عدالـت ببریـم.
منتظـری تصریح کرد :همـکاران قضایی
بـا چگونگـی صـدور احـکام ،تصمیم ها و
رفتـار خـود در ایـن زمینـه می توانند نقش
موثری ایفـا کنند.
دادسـتان کل کشـور افـزود :بـر اسـاس
آمـار و مشـاهدات اخیـر ،ضریـب امنیـت
در جامعـه قابـل قبـول اسـت؛ اینکـه
بعضـی اوقات شـاهد صحنه هایـی ناگوار
در ایـن زمینـه هسـتیم ،همین مقـدار کم
نیـز قابـل قبـول نیسـت.
منتظـری اظهـار کـرد :بـه همیـن مقـدار
انـدک ناامنـی هـم راضی نیسـتیم چرا که
امنیـت بـرای همـه ما خـط قر مز اسـت و
هرکـس بخواهـد به امنیت جامعه خدشـه
ای وارد کنـد بایـد از لبـه تیـغ عدالـت
بگذرد.
وی خاطرنشـان کـرد :قانـون ملاک
چشم شیشه ای

عمل در کشـور اسـت .اگر همـه به قانون
عمـل کننـد امنیـت برقـرار خواهـد مانـد.
دادسـتان کل کشـور در ادامـه بـه
تالش هـای دسـتگاه های نظامـی،
انتظامـی ،اطالعاتـی و امنیتـی بـرای
برقـراری امنیـت در جامعـه اشـاره کـرد و
افـزود :امنیـت در جامعـه بـدون هزینه و
بـه راحتـی به دسـت نیامده و بایـد قدر آن
را دانسـت.
دادسـتان کل کشـور درباره جرایم خشـن
و اتفاقـات اخیـر در ایـن زمینـه گفـت:
وظیفه ماسـت شـرایط و وضعیـت را رصد
کنیـم تـا اگـر فـردی خواسـت درجامعـه
ناامنـی ایجـاد کنـد بـا سـرعت بـه دسـت
عدالـت سـپرده ومحاکمـه شـود.
منتظـری افـزود :بـه افـرادی کـه مرتکب
جرایـم خشـن می شـوند و امنیـت مـردم
را بـه خطـر می اندازنـد بایـد برخـورد کـرد
و دسـتگاه قضایـی وظیفـه دارد در ایـن
مـوارد بـا قاطعیـت برخـورد کنـد .
وی از تشـکیل کارگـروه ویـژه بـرای
رسـیدگی بـه جرایـم خشـن خبـر داد وا
فـزود :مقـرر شـده در صـورت بـروز چنین
اتفاقاتـی بـا قیـد فوریـت تحقیقـات کامل
و خـارج از نوبـت در ایـن شـعب انجـام و
ظـرف مـدت یـک مـاه بـه نتیجـه برسـد .
وی گفـت :در صـدور احـکام بـرای افـراد
مرتکـب جرایـم خشـن بایـد دقـت شـود

کـه ایـن احـکام بـاز دارنـده و عبـرت آموز
باشـد .اسـتفاده ایـن افـراد از مرخصـی در
مـدت زمانـی که در زندان هسـتند ممنوع
اسـت و اشـد مجـازات گریبـان آنهـا را
خواهـد گرفـت.
منتظـری ،وظیفـه دادسـتان ها در سـنگر
دفـاع از امنیـت جامعـه را بسـیار سـنگین
دانسـت و افـزود  :بـا تعامـل و همـکاری
بـا دسـتگاه های نظامـی ،امنیتـی و
اطالعاتـی درایـن زمینـه نتایـج خوبـی
حاصـل خواهـد شـد امـا فرامـوش نکنیم
تقابـل وتداخـل در وظایـف هـم درایـن
زمینـه می توانـد آسـیب زا باشـد.
امیدواریـم مجـازات بـرای زندانیـان
جنبـه سـازندگی و بـرای دیگـران جنبـه
بازدارندگـی داشـته باشـد.
دادسـتان کل کشـور همچنیـن بـا حضور
مسـؤولین قضایی اسـتان فـارس از زندان
مرکـزی شـیراز ،اندرزگاه هـای زنـان و
مـردان و کارگاه اشـتغال زندانیان نسـوان
بازدیـد و مشـکالت قضایـی زندانیـان
را چهـره بـه چهـره بررسـی و دسـتورات
قضایـی الزم را صـادر کـرد.
دادسـتان کل کشـور در ادامـه بازدیـد
گفـت :بازدیـد از زنـدان جـز غـم و
غصـه چیـزی بـرای مـا نیسـت مـا متأثـر
می شـویم کـه تعـدادی از هـم نوعـان بـه
دلیـل جرمی کـه مرتکـب شـده انـد در

قامت های خم شده زیر بار زندگی

زندان هسـتند بـه خاطر اعمـال مجرمانه
و بـه موجـب قانـون ،در رسـیدگی بـه
پرونـده آنـان ،قضـات و دادسـتان ناچـار
اسـت بـه آنـان مجـازات بدهـد.
منتظـری افـزود :امیدواریـم ایـن
مجازات هـا بـرای زندانیـان جنبـه
سـازندگی و بـرای دیگـران جنبـه
بازدارندگـی داشـته باشـد.
وی اضافـه کـرد :وضعیـت زنـدان بـه
لحـاظ امکانـات و شـرایط خوابگاهـی،
آموزشـی و تربیتـی در بخش هایـی کـه
از بنـد زنـان و مـردان مشـاهده کردیـم
مطلـوب بـود و شـرایط کار کـردن بـرای
کسـانی کـه می خواهنـد در زنـدان کار
کننـد فراهـم اسـت.
دادسـتان کل کشـور اظهـار داشـت:
از همـه همـکاران قضایـی ،کارکنـان
زندان هـا و روحانیـون کـه در زندان هـا
تلاش می کننـد افـرادی کـه مدتـی از
امتیـازات آزادی محروم هسـتند عالوه بر
دوران محکومیـت ،در ایـن مـدت بتواننـد
مراحـل تکمیـل و تقویـت خودشـان را
فراهـم کننـد تـا بـا شـرکت در برنامه های
قرانی و آموزشـی ،شـاهد کمتریـن زندانی
در زندان هـا باشـیم قدردانـی می کنـم.
منتظـری یـادآور شـد :تلاش و زحمـات
همـکاران بـه ویـژه کارکنـان زندان هـا
قابـل تقدیـر اسـت کـه شـرایط حضـور
زندانیـان در برنامـه تربیتـی را فراهـم
می کننـد تـا زندانی وقتـی از زنـدان خارج
می شـود دیگـر فکـر گنـاه و جـرم خـود
نباشـد.
وی تأکیـد کـرد :اسـتان فـارس و
شـهر شـیراز ،آوازه فرهنگـی بلنـدی در
امـور فرهنگـی دارد امیدواریـم مسـائل
فرهنگـی و تربیتـی بتوانـد مـردم را بـه
سـمت و سـویی سـوق دهدکـه افـراد
مرتکـب جرمی نشـوند کـه در نهایـت
مجـازات آنـان حبـس و یـا زنـدان باشـد.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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پیکر فرماندار سابق المرد
در شیراز تشییع شد
مهر:مراســم تشــییع پیکــر حــاج اســماعیل رســتگار
فرمانــدار ســابق المــرد بــا حضــور اســتاندار فــارس و
مــردم شــیراز برگــزار شــد.
ظهــر چهارشــنبه پیکــر فرمانــدار اســبق شهرســتان
المــرد ،زنــده یــاد اســماعیل رســتگار بــا حضــور
اســتاندار فــارس ،معاونیــن و پرســنل اســتانداری و
المردی هــای مقیــم شــیراز تشــییع شــد.
همچنیــن قــرار اســت مراســم تشــییع امــروز رأس
ســاعت چهــار و نیــم عصــر از مقابــل فرمانــداری
المــرد انجــام شــود.
پیکــر فرمانــدار اســبق المــرد عصــر چهارشــنبه در
گلــزار شــهدای میرملکــی و در کنــار بــرادر شــهیدش
بــه خــاک ســپرده میشــود.

دانشگاه فسا مجوز راهاندازی
رشته کارشناسی فوریتهای
پیش بیمارستانی را دریافت کرد
ایرنــا :رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی فســا گفــت:
ایــن دانشــگاه موفــق شــد مجــوز راه انــدازی
رشــته کارشناســی فوریت هــای پزشــکی پیــش
بیمارســتانی بــا ظرفیــت  ۲۵دانشــجو را اخــذ نمایــد.
دکتــر محمــد کاظــم وکیــل روز چهارشــنبه بــا بیــان
اینکــه پیــش از ایــن ،دانشــجویان پذیرفتــه شــده
رشــته فوریت هــای پزشــکی در مقطــع کاردانــی و
کارشناســی ناپیوســته ادامــه تحصیــل می دادنــد
اظهــار داشــت  :امســال عــاوه بــر پذیــرش
دانشــجو در مقطــع کاردانــی بــه کارشناســی،
مجــوز راه انــدازی مقطــع کارشناســی ایــن رشــته
نیــز بــا موافقــت شــورای گســترش آموزشــی وزارت
بهداشــت اخــذ گردیــد.
دکتــر وکیــل اضافــه کــرد  :بــا پیگیری هــای مســتمر
مجموعــه هیــأت رییســه دانشــگاه ،بــه ویــژه معاونت
آموزشــی و دانشــکده پرســتاری ،بــا آمــاده ســازی
زیــر ســاخت های مــورد نیــاز ایــن رشــته بــا موافقــت
دکتــر عیــن اللهــی وزیــر بهداشــت ،ظرفیــت ۲۵
دانشــجو بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی فســا تعلــق
گرفــت.
بــه گفتــه وی،ایــن اقــدام حرکتــی مهــم بــرای
ارتقــای ســطح پذیرفتــه شــدگان فوریت هــای
پزشــکی و رشــته های پایــه دانشــگاه خواهــد بــود
کــه انشــاءالله خیــر آن متوجــه دانشــگاه و مــردم
شهرســتان خواهــد بــود.

فعالیت  ۱۳۵۶مدرسه شاهد
در کشور
ایســنا :مشــاور وزیــر آمــوزش و پــرورش در امــور
ایثارگــران بــا اشــاره بــه اینکــه در کل کشــور هــزار و
 ۳۵۶مدرســه شــاهد داریــم گفــت :مــدارس شــاهد
پایــگاه اجرایــی ســازی ســند تحــول بنیادیــن و
مــدارس صالــح اســت.
زهــرا مظفــردر بازدیــد از مــدارس شــاهد شــیراز ،بــر
لــزوم توســعه فرهنــگ ایثــار و شــهادت تاکیــد کــرد
و گفــت :خوشــبختانه بــا اســتقرار دولــت ســیزدهم
تــا کنــون بیــش از ۶بخشــنامه بــا رویکــرد توســعه،
ترویــج ،تقویــت و تکریــم ایثارگــران بــه همــه
دســتگاه های اجرایــی از ســوی ریاســت جمهــوری
ابــاغ شــده اســت.
بــه نقــل از آمــوزش و پــرورش فــارس ،مظفــر هدف از
ایــن ســفر را تشــریح برنامه هــای راهبــردی در حــوزه
ایثــار و شــهادت بــر اســاس سیاســت های ابالغــی
مقــام معظــم رهبــری ،ارزیابــی بخشــنامه های
ارســالی ،رســیدگی بــه امــور ایثارگــران ،رفــع
مشــکالت معیشــتی و رفاهــی ،آمــوزش و توانمنــد
ســازی ایثارگــران ،طراحــی برنامه هــا و بازخــورد و
رضایــت منــدی جامعــه ایثارگــری آنهــا دانســت.
مظفــر بــه اجــرای طــرح ســپاس اشــاره کــرد و
گفــت :بــر اســاس ایــن طــرح همــه دســتگاه های
اجرایــی ملــزم شــده انــد کــه برنامــه ای را داشــته
باشــند کــه در طــول ســال بــه صــورت مســتمر از
خانــواده شــهدا و ایثارگــران بازدیــد داشــته باشــند
کــه البتــه صرفــا بازدیــد نیســت بلکــه شناســایی
مشــکالت خانواده هــا و تــاش بــرای رفــع آنهــا
اســت.وی بــه بخشــنامه ابالغــی مجلــس شــورای
اســامی" بنــد د" تبصــره  ۲۰بودجــه  ۱۴۰۰و " بنــد
و" بودجــه  ۱۴۰۱در خصــوص تبدیــل وضعیــت
نیروهــای ایثارگــر دســتگاه های اجرایــی در ســال
جــاری اشــاره کــرد و گفــت :در آمــوزش و پــرورش
بیــش از  ۲۶هــزار و  ۶۰۰نفــر نیروهــای ایثارگــر
تــا پایــان خردادمــاه تبدیــل وضعیــت شــدند کــه
معــادل  ۵۰درصــد جامعــه ایثارگــری دســتگاه های
کشــور بود.مشــاور وزیــر آمــوزش و پــرورش در امــور
ایثارگــران گفــت  :در ســال بازتحصیلــی بحــث
جــذب و اســتخدام بــر اســاس مــاده  ۲۱قانــون
جامعــه ایثارگــری بایــد  ۲۵درصــد ســهمیه جــذب
همــه دســتگاه های اجرایــی از حــوزه ایثارگــران
و  ۵درصــد از حــوزه رزمنــدگان باشــد.مظفر ادامــه
داد :بــر اســاس ایــن مــاده ،آمــوزش و پــرورش در
ایــن ســال بیــش از  ۴۲درصــد در حــوزه جــذب
واســتخدام از جامعــه ایثارگــری انجــام داده اســت
کــه نشــان از تعهــد آمــوزش و پــرورش نســبت بــه
جامعــه ایثارگــری دارد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه در
کل کشــور هــزارو  ۳۵۶مدرســه شــاهدداریم گفــت:
۷۰درصــد دانــش آمــوزان ایــن مــدارس از جامعــه
ایثارگــری اســت کــه در واقــع نشــان از توســعه و
افزایــش امتیــازات ایثارگــری بــه جامعــه ایثارگــران
اســت کــه بــه ســاله آنهــا نیــز رســیده اســت.

فارس
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اهمیت تکمیل برنامه واکسیناسیون در زائران اربعین حسینی
معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ،در نشست
ستاد دانشگاهی مدیریت کرونا از زائران اربعین حسینی ...

شهرداران به کاهش حاشیهنشینی کمک کنند
اســتاندار فارس از شــهرداران این استان خواســت که تمهیداتی را دنبال کنند که
روستائیان در روستا بمانند و آنها هم که به شهرها مهاجرت ...

در جریان بازدید فرماندار از
سراهای فرهنگ مهربانی مطرح شد

مهربانی را در مهر
فراموش نکنیم

پریسا گلریز خاتمی

فرمانـدار شـیراز در حاشـیه بازدیـد از سـراهای
فرهنـگ مهربانـی و مجتمـع فرهنگـی ورزشـی
خیرسـاز ماهـان ،خدمـات مجمـع خیریـن را نشـانه
قداسـت و خلـوص اعضـای مجمـع عنـوان کـرد و
افـزود :کسـی کـه بـدون هیـچ انتظـاری زتدگـی و
وقـت خـود را صرف خدمـت به مـردم می کند؛اجرش
بـا صاحـب شـریعت اسـت.
لطـف اله شـیبانی به سـکونت برخی از محـروم ترین
و کـم برخـوردار تریـن شـهروندان شـیراز در محدوده
قانونـی شـهر ،اشـاره نمـود کـه از ابتدایی تریـن
نیازهـای اولیـه زندگـی محرومنـد و برخـی هیـچ
مسـکن و مأوایـی ندارند و چـون تـوان پرداخت اجاره
مسـکن را ندارنـد؛ آواره کوچـه وخیاباننـد.
شـیبانی قـدم در راه خیـر و انجـام امور خیـر را توفیق
الهـی دانسـت و تاکیـد کـرد :در راسـتای اهـداف
مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز ،بـا تمـام
تـوان ایـن مجمـع را حمایـت می کنیـم.
عبدالرضـا دسـتغیب مدیرعامـل مجمـع خیریـن
شهرسـاز و فرهنـگ سـاز یـادآوری کـرد که سـراهای
مهربانـی همـان دیوارهـای مهربانـی هسـتند کـه
توسـط مجمـع سـازماندهی شـده انـد.
وی گفـت :همیـاران مهربانـی که در سـراها فعالیت
می کننـد همـه نیروهـای داوطلبی هسـتند که بدون
دسـتمزد و چشمداشـت ،تنهـا بـرای رضـای خـدا به
نیازمنـدان خدمـت رسـانی می کنند.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه نبایـد مهربانـی در مهـر را،
فرامـوش کنیـم ،یـادآور شـد :بـا توجـه بـه نزدیکـی
بـه فصـل شـروع مـدارس و آغـاز مهـر از خیریـن
می خواهـم تـا خریـد لـوازم التحریـر بـرای نیازمندان
را فرامـوش نکننـد.
احمـد صادق نـژاد عضو هیأت مدیـره مجمع خیرین
شهرسـاز و فرهنـگ سـاز و رییـس هیأتامنای سـرای
فرهنـگ مهربانـی ،چهـار سـرای مهربانی در شـیراز
را زیـر مجموعـه مجمـع وحاصـل تلاش اعضـای
مجمـع خیرین شهرسـاز و فرهنگ سـاز عنـوان کرد.
وی بـا اشـاره بـه  ۶٢٢هـزار قلـم کاالی اهدایـی
خیریـن به سـراها ،ایـن تعداد کاالی اهدایی رانشـانه
اعتمـاد خیریـن بـه سـراهای مهربانـی دانسـت.
صـادق نـژاد گفـت :اقلام اهدایـی در چهـار سـرای
مهربانـی بیـن خیریه هـای شـیراز توزیـع می شـود و
توسـط خیریه هـا بـه نیازمنـدان می رسـد.
وی همچنیـن بـه طرح پیونـد با کتاب توسـط مجمع
خیریـن اشـاره نمود و افـزود :در طرح پیونـد با کتاب
کـه بـا هـدف ارتقـای فرهنـگ کتابخوانـی انجـام
گرفتـه اسـت؛ تاکنـون  ١٠هـزار جلـد کتـاب اهدایی
بـه سـراهای مهربانـی ،بـه صـورت امانـت بیـن
شـهروندان شـیرازی توزیع شـده اسـت تاهر شهروند
پـس از خوانـدن کتـاب آن را بـه دیگـری بسـپارد.
وی در پایـان از مسـئولین خواسـت تـا خیریـن را
حمایـت کننـد؛ تـا بتـوان خدمـات بیشـتر و موثرتـری
بـه نیازمنـدان شـهر ارائـه کـرد.

زنگ خطر مگس میوه
مدیترانه ای در ارسنجان
داوریزدانی  /ارسنجان
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارسـنجان اظهـار
کرد:امسـال پـروژه پیـش آگاهـی و نصـب تلـه در
باغ هـای انـار ارسـنجان انجـام شـدو بامشـاهده
آفـت مگـس مدیترانـه ای  ،برنامه ریـزی الزم جهت
مبـارزه بـا آفـت در دسـتور کار قـرار گرفـت۰
غالمعبـاس زارعـی فـر بـا اشـاره بـه شـرایط
اقلیمی (دمـا و رطوبـت) مناسـب بـرای افزایـش
تراکـم افـت و وجـود میزبان هـای حسـاس نظیـر
انجیـر ،و اناردرشهرسـتان گفت:عالیـم خسـارت بـه
صـورت تغییـر رنـگ در محـل تخمریـزی مگـس بـر
روی میـوه ،پوسـیدگی میـوه در اثـر تغذیـه الرو آفـت
و ریـزش شـدید میـوه ظاهـر می شـود کـه در صورت
ازدیـاد نسـل و طغیـان آفـت ،خسـارت ۹۰درصـدی
محصـوالت دور از انتظـار نیسـت.
وی تصریـح کرد:بـا توجـه بـه بازدیدهـای میدانـی
کارشناسان حفظ نباتات و ایستگاه های پیش آگاهی
مبنـی بـر افزایـش شـکار مگـس میـوه در تله هـای
جلـب کننـده در روزهـای اخیـر ،بـرای مدیریـت
و پیشـگیری از افزایـش جمعیـت مگـس میـوه
مدیترانـه ای ،در باغـات انـار و جلوگیـری از
خسـارت احتمالـی  ۱۳۰عـدد تلـه فرمونـی ،
۱۰۰۰عـدد قـرص سـراتنیکس و ۲۰۰لیتـر
پروتئیـن هیدرولیـزات بیـن باغـداران توزیـع
گردید۰
ایـن مقـام مسـوول خاطرنشـان کـرد :انجـام تلـه
گـذاری بـا بطری هـای نوشـابه ودیگـر تله هـا بـا
اسـتفاده از پروتئیـن هیدرولیزات ،قرص سـراتنیکس
وتله هـای فرمونـی از روش هـای مبـارزه بـا ایـن آفت
است۰
وی ابـراز کـرد :رعایت بهداشـت باغ ماننـد حذف و از
بیـن بـردن علف هـای هـرز داخـل و حاشـیه باغات،
جمـع آوری و دفـن انارهـای الـوده ریختـه شـده پای
درختـان در عمـق  ۵۰سـانتیمتری خـاک در کاهش
آلودگی بسـیار موثر اسـت.
وی در پایـان بـه باغـداران و بهـره بـرداران توصیـه
کـرد برای کسـب اطالعـات و راهنمائی های بیشـتر
بـا کارشناسـان حفـظ نباتـات وباغبانـی مسـتقر در
مراکـز جهـاد کشـاورزی ،مدیریـت جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان و کلینیک هـای گیاهپزشـکی منطقـه
مراجعـه کننـد.
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ایمانیه استاندار فارس:

شهرداران به کاهش حاشیهنشینی کمک کنند
ایرنـا :اسـتاندار فـارس از شـهرداران این اسـتان خواسـت
کـه تمهیداتـی را دنبـال کننـد کـه روسـتائیان در روسـتا
بماننـد و آنهـا هـم کـه به شـهرها مهاجـرت کـرده و عمدتا
حاشـیه نشـین شـده انـد بـه روسـتاها بازگردنـد.
محمد هـادی ایمانیـه ،چهارشـنبه در جلسـه شـورای
سـازمان همیاری شـهرداریهای فارس در شـیراز افزود:
مهاجرت روسـتائیان به شـهرها و ارتقای برخی روسـتاها و
تبدیـل شـدن آنهـا به شـهر باعث شـده کـه امـروز اکثریت
جمعیت اسـتان شهرنشـین باشـند.
وی ادامـه داد :افزایـش شهرنشـینی در مقابـل کاهـش
جمعیـت روسـتاها بیـش از ایـن بـه نفـع اسـتان نیسـت و
بایـد بـرای آن چـاره اندیشـی کـرد.
او اظهـار داشـت :افزایـش مهاجـران در بسـیاری از
شـهرهای اسـتان بـه ویـژه شـیراز منجـر بـه گسـترس
حاشـیه نشـینی شـده که این مسـاله معضالتی اجتماعی،
فرهنگـی ،اقتصـادی و همچنیـن بهداشـت و سلامت را
بـه دنبـال دارد.
اسـتاندار فـارس بیـان کـرد :روسـتا مرکـز اصلـی تولیـد
کشـاورزی و دامپروری اسـت و لذا با خالی شـدن روسـتاها
از سـکنه ،فعالیـت در ایـن بخش هـا نیز کمرنگ می شـود
و بـه دنبـال آن بـر مشـکالت کشـور افـزوده خواهد شـد.

ایمانیـه ،بـا اشـاره به ابعـاد مختلف ماموریت شـهرداری ها
در حوزههـای مختلـف فرهنگـی ،عمرانـی و اجتماعـی
افـزود :شـهرداران اسـتان برنامـه ریـزی بـرای مهاجـرت
معکـوس روسـتاییان از شـهر بـه روسـتا را بـه عنـوان
ماموریـت جدیـد خـود دنبـال کننـد و از شـهردارانی که در
انجـام ایـن ماموریـت موفق عمـل کنند تقدیر خواهد شـد.

توسـعه فضای سـبز شـهری با بهره گیـری از فناوریهای
نویـن ،ابتـکار و خالقیـت و همچنیـن اجـرای شـبکه
فاضلاب شـهری بـا کمـک شـرکت آب و فاضلاب بـا
هـدف اسـتفاده در بخش هـای صنعـت و فضـای سـبز
همـان شـهر از دیگـر خوسـته های اسـتاندار فـارس از
شـهرداران بـود.

خریـد كاالی داخلـی كرد.
رئیـس سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران
اضافـه کـرد :ریاسـت محتـرم جمهـوری
هـم بر پیاده سـازی نظام اسـتاندارد سـازی
و رشـد و بهـره وری تاكیـد ویـژه دارنـد.
اسلامپناه خاطرنشـان کـرد :سـازمان
ملـی اسـتاندارد نیـاز جـدی بـه حمایـت
دسـتگاههای اجرایی ،گروههـای جهادی
و بسـیج و سـپاه دارد.
رئیـس سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران ،در
بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا بیـان
اینکـه تلاش کردهایـم تـا مدیـران را از
بسـیج اسـاتید انتخـاب كنیم ،گفـت :برای
مـا اهمیـت دارد كـه مدیـران مـا گام دومی
و پـای كار باشـند.
رئیـس سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران
بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد نمـاد جدیـدی از
جریـان انقالب نمایـش داده شـود ،عنوان

کـرد :نهادهایی مانند سـپاه و بسـیج اعتبار
آفریـن هسـتند و از آنهـا میخواهیـم كه در
دوران تحولـی بـه كمك مـا بیاینـد و میدان
دار عرصـه کیفیـت و ایمنـی همـه مـردم
باشند.
دکتـر اسلامپناه همچنیـن بـا اشـاره
بـه ماموریـت چهارگانـه سـازمان ملـی
اسـتاندارد ایـران مبنی بر استانداردسـازی،
تاییـد صالحیـت ،انطبـاق و اندازه شناسـی
گفـت :ایـن سـازمان ،تنهـا مرجـع نشـان
حلال در كشـور اسـت.
او بـه وجـود پژوهشـگاه اسـتاندارد بـا ٤
پژوهشـكده فعـال ویـژه سـازمان ملـی
اسـتاندارد ایـران هـم اشـاره و خاطرنشـان
کـرد :رویكـرد اساسـی مـا استانداردسـازی
مردمـی در دولـت مردمـی اسـت.
سـردار یداللـه بوعلـی ،فرمانـده سـپاه فجر
فـارس نیـز در ایـن دیـدار با ابراز خرسـندی

از حاكمیـت نـگاه ارزشـی در سـازمان ملی
اسـتاندارد ،گفـت :ابتـدا بایـد اعتمـاد بـه
كاالی داخلـی ایجاد شـود و بعد نسـبت به
معرفـی آن اقـدام كرد.
او بـا بیـان اینکـه در موضـوع اسـتاندارد
سـه مسـئله وجـود دارد ،موضـوع نخسـت
را آمـوزش و توانمندسـازی ذکـر و عنـوان
کـرد :در حـوزه آمـوزش و توانمندسـازی،
سـازمان اسـتاندارد میتوانـد نقـش مطالبه
گـر داشـته باشـد.
فرمانـده سـپاه فجر فارس؛ موضـوع دوم و
سـوم را بـه ترتیـب پژوهش و ارتقای سـطح
اسـتاندارد و بهینه سـازی و نظارت برشمرد
و بـه نقـش بسـیج در اسـتاندارد سـازی و
تحقـق موضوعات فـوق اشـاره کرد.
بوعلـی بـا بیـان اینکـه سـپاه متنـوع اسـت
چـون مبتنـی بـر ظرفیـت مـردم اسـت،
گفـت ٩٠ :درصـد اقدامـات بسـیج خـارج
از برنامـه اسـت ،ماننـد موضـوع كرونـا كـه
در حـوزه سلامت بـود امـا با فراگیر شـدن
آن ،بسـیج هم ورود كـرد و بیش از  ٢٠نوع
خدمـت در ایـن بـاره تعریـف شـد.
او ضمـن اعلام آمادگـی بسـیج و سـپاه
بـرای همراهـی بـا مجموعـه اسـتاندارد
در راسـتای تحقـق اهـداف و پیشـبرد
ماموریتهـای سـازمانی ،خواسـتار
اسـتفاده از ظرفیت اسـاتید طـی تفاهمنامه
بـا سـپاه فجـر فـارس شـد.

مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی در بازدید از موزه دفاع مقدس شیراز :

ایجاد موزه دفاع مقدس یک کار هنرمندانه است
او ادامـه داد :رهبـر معظـم انقلاب نیـز
چـه نیکـو فرمودنـد کـه ِعطـر و بـوی شـهدا
بایـد بـر هر کـوی و بـرزن و کوچـه و خیابان
بپیچـد تـا همـه از فضـای معنـوی ان
بهره مند شوند.
وی ،با اشـاره بـه مظلومیت شـهدای مدافع
حـرم بیـان کـرد :در ایـن مقطـع می بینیـم
کسـانی کـه از سـر سـفره انقلاب آبـرو
گرفتند و امنیت شـان ایجاد شـد ،به شـهید
همدانـی سـید الشـهدای مدفعـان حـرم
جسـارت می کننـد.
مشـاور عالـی وزیـر راه و شهرسـازی در

امـور ایثارگـران اظهـار داشـت :الیتـه آنهـا
بـد مسـاله ای را طراحـی میکننـد و قطعـا
خودشـان آسـیب خواهند دید چـرا که مردم
مـا واقعیـت را می داننـد.
مردانیـان ،ضمـن تاکبـد بـر لـزوم خدمـات
رسـانی مناسـب بـه خانـواده شـهدا و
ایثارگـران گفـت :هنـوز مـا نتوانسـته ایـم
آنگونـه کـه بایـد بـه ایثارگـران و خانـواده
شـهدا خدمـت اسـتاندارد و مطلـوب
ارائـه دهیـم کـه البتـه بخشـی مربـوط بـه
محدودیـت منایـع اسـت امـا در برخـی جاها
آن نظمی کـه بایـد ایجـاد نشـده اسـت.

وی بیـان کـرد :امـروز همـه مـا امنیـت
کشـور را مدیـون از جـان گذشـتگی شـهدا،
ایثارگـران و رزمنـدگان هسـتیم و هـر نظـام
سیاسـی افتخـار ،عـزت و امنیـت خـود
را بـه وجـود همیـن سـربازان ،جانبـازان
و ایثارگـران می دانـد کـه در در دفـاع از
کشورشـان از جـان خویـش گذشـتند و
بنابرایـن باید عـزت و احترام آنهـا دو چندان
باشـد.وی ،در جریـان در ایـن بازدیـد در
خصـوص تعییـن تکلیـف و سـاماندهی چند
واحـد تجـاری اطـراف مـوزه دفـاع مقـدس
شـیراز قـول پیگیـری و مسـاعدت داد.

مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران:

تمام ابنیه حوزه وزارت راه و شهرسازی مزین به نام شهدا میشود
عصرمردم:
مشـاور عالـی وزیـر راه و شهرسـازی در امور
ایثارگـران گفـت :تمـام ابنیههـا ،راههـا،
سـالنها و سـاختمانهای مجموعـه وزارت
راه و شهرسـازی بـه نـام شـهدا نامگـذاری
میشـود.
حمیـد مردانیـان در جلسـه شـورای
هماهنگـی راه و شهرسـازی فـارس بـا
جهادگـران در شـیراز افـزود :همچنیـن بـه
دنبـال تشـکیل شـورای عالـی مشـاوران
ایثارگـران فـارس در دسـتگاههای
زیـر مجموعـه وزارت راه و شهرسـازی در
ایـن اسـتان هسـتیم.
وی ادامـه داد :بـا تشـکیل ایـن شـورا
بـه دنبـال ایجـاد هماهنگـی بیشـتر بیـن

راه اندازی صفحه مجازی سالمت در اربعین

عصرمردم:
مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی
شـیراز از راه انـدازی صفحـه مجـازی «سلامت در اربعیـن» به مناسـبت آغاز
برنامـه پیـاده روی زائـران اربعیـن حسـینی خبـر داد.
«ابـوذر پاریـزی» بـا اعلام این خبـر گفت :با توجـه به اهمیت سلامت زائران
اربعین حسـینی و اسـتقبال گسـترده مردم اسـتان فارس و دانشـگاهیان علوم
پزشـکی شـیراز از ایـن آئین ،صفحـه مجازی «سلامت در اربعیـن» در پایگاه
خبری دانشـگاه راه اندازی شـده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه ایـن صفحـه مجـازی در طـول روزهـای برگـزاری ایـن آئیـن
معنـوی در حـال بـه روز رسـانی اسـت ،ادامـه داد :در ایـن صفحـه داده های سلامت ویـژه زائـران در قالب های
رسـانه ای نظیـر خبرهـای آمـوزش سلامت ،موشـن گرافـی و پوسـتر قابل دسترسـی اسـت.

اعزام بیش از  ۲۵۰پرستار برای خدمت به زائران اربعین حسینی

تا كیفیت كاالی داخلی شكل نگیرد
نمیتوان مردم را ملزم به خرید كاالی داخلی كرد

عصرمردم:
حمیـد مردانیـان مشـاور عالـی وزیـر راه
و شهرسـازی گفـت :ایجـاد مـوزه دفـاع
مقـدس یک کار هنرمندانـه در جهت ترویج
معـارف دفـاع مقدس و ترویـج فرهنگ اایثار
و شـهادت اسـت .
حمیـد مردانیـان در جریـان ایـن بازدیـد،
ضمـن قدردانـی از دسـت انـدرکاران
راه انـدازی ایـن مـوزه افـزود :ایجـاد چنیـن
مکانـی یـک کار هنرمندانـه در جهت ترویج
معـارف دفاع مقـدس و ترویج فرهنـگ ایثار
و شـهادت است.

پاریزی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعالم کرد:

راسخ مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درشیراز مطرح کرد:

عصرمردم:
رئیـس سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران
خواسـتار ایران خواسـتار میـدان داری نهاد
مردمی بسـیج در اسـتقرار نظـام اسـتاندارد
در فـارس شـد.
اسلام پنـاه گفـت :پایلـوت ایـن امـر مهـم
از فـارس آغـاز و بـه تدریـج بـه دیگـر نقـاط
كشـور تسـری داده شـود.
دكتـر مهـدی اسلامپناه در جریان سـفر به
شـیراز و در دیـدار بـا سـردار یداللـه بوعلی،
فرمانـده سـپاه فجـر فارس تصریـح كرد:
بنـای دولـت مردمـی در دوره تحولـی،
گشـایشهای اقتصـادی اسـت.
وی بـا بیـان اینكـه رهبرمعظـم انقلاب
نیـز طـی دو سـال اخیـر بـه طـور مكـرر بـر
کیفی سـازی تولیـد تاکید کردهانـد ،افزود:
سـازمان ملـی اسـتاندارد هـم بـه جـد در
حـال پیگیـری ایـن مهـم اسـت.
دکتراسلامپناه همچنیـن بـا تاکیـد بـر
ایـن موضـوع کـه نظـارت ایـن سـازمان در
حـوزه کاال و خدمـات ،اطمینـان سـازی
و اعتبـار افرینـی در امـر واردات ،تولیـد و
صـادرات اسـت ،ضلـع مردمی سـازمان
متبـوع را مهـم عنوان کرد و گفت :توسـعه
اقتصـادی بـدون نظـام استانداردسـازی،
امـکان پذیـر نیسـت.
وی تصریـح کرد :تا كیفیـت كاالی داخلی
شـكل نگیـرد ،نمیتـوان مـردم را ملـزم بـه

تا كیفیت كاالی داخلی شكل نگیرد نمیتوان مردم را ملزم به خرید
كاالی داخلی كرد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خواستار ایران خواستار ...
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نماینـدگان ایثارگـران دسـتگاههای
زیرمجموعـه وزارتخانـه بـا مرکـز بـا هـدف
خدمـات رسـانی بهتـر و مطلـوب تـر بـه
کارکنـان ایثارگـران هسـتیم.
او اظهـار داشـت :بـر همیـن اسـاس رئیس
شـورای عالـی مشـاوران اسـتان فـارس نیز
انتخـاب و معرفـی شـد تـا جلسـات ایـن
مجموعـه بـه شـکل منظـم برگـزار شـود.
مشـاور عالـی وزیـر راه و شهرسـازی در امور
ایثارگـران بیـان کـرد :بایـد از ظرفیـت تمـام

دسـتگاهها و نهادهای زیـر مجموعه وزارت
راه و شهرسـازی در ارائـه خدمـات جهـادی
اسـتفاده کنیم.
مردانیـان گفـت :یکـی از طـرح هـای مهم
دولـت کـه آبـرو و شـرف نظـام اسـت ،طرح
سـاخت سـاالنه یک میلیون مسـکن اسـت
کـه بخشـی از مسـئولیت ایـن کار بـه بنیـاد
مسـکن انقلاب اسلامی کـه یـادگار امـام
راحـل اسـت واگذار شـده اسـت.
وی ادامـه داد :بایـد بـا اقـدام جهادگونـه در

جهـت حـل مشـکالت مناطق محـروم گام
برداریـم و حتـی در برخـی مـوارد میتـوان با
کاهـش برخـی مباحـث و کاغذبـازی هـای
اداری ایـن رونـد را شـتاب بخشـید.
مشـاور عالـی وزیـر راه و شهرسـازی در امور
ایثارگـران بـا اشـاره بـه اقدامـات و تبلیغـات
گسـترده دشـمن بـرای ناامیـد کـردن مـردم
و ضربـه زدن بـه نظـام اسلامی گفـت:
رهبـر معظـم انقلاب در حـوزه هـای
مختلـف بارهـا و بارهـا تذکـر میدهنـد کـه
مراقـب باشـید کـه دشـمن در عرصـه هـای
مختلـف آرایـش جنگـی گرفتـه و مـا بایـد با
تمـام وجـود ایـن مسـاله را دریابیـم چـرا کـه
چنیـن تذکرهایـی وظیفـه مـا را سـنگین تـر
مـی کنـد.

عصرمردم:
مدیـر پرسـتاری دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز
از اعـزام بیـش از  ۲۵۰کارشـناس پرسـتاری ،اتـاق عمـل ،هوشـبری و کمـک
بهیـار بـرای خدمـت رسـانی بـه زائـران مراسـم اربعین حسـینی خبـر داد.
«راضیـه راسـخ» گفـت :مجموعـه پرسـتاری دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز
همـگام بـا سـایر داوطلبان جامعه پزشـکی و پیراپزشـکی کشـور بـرای خدمت
بـه زائـران حضـرت اباعبداللـه الحسـین(ع) در پایگاه هـای درمانی مسـتقر در
مسـیر ّزوار حـرم حسـینی بـه صـورت داوطلبانـه ارایـه خدمـت می کنند.
ایـن مقـام مسـوول در دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ارائـه خدمـات سلامت
بـه زائـران اربعیـن حسـینی را افتخـاری بـزرگ بـرای مجموعـه پرسـتاری دانشـگاه دانسـت و افـزود :آمـوزش
پیشـگیری از بیماری هـا از محورهـای فعالیـت پرسـتاران در ایـن سـفر معنوی اسـت کـه پرسـتاران آموزش های
الزم را بـه زائـران ارایـه می دهنـد.
راسـخ بـا بیان اینکه ارزشـمندترین سـرمایه دانشـگاه نیروی انسـانی آماده و فعال اسـت ،اظهار کـرد :تعداد قابل
توجهـی از پرسـتاران بـه دلیـل اعتقـادات قلبـی ویـژه ای کـه بـه ایـن آییـن معنـوی دارنـد ،بـرای حضـور در ایـن
زمینـه اعلام آمادگی کـرده اند.
مدیـر پرسـتاری دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز یـادآور شـد :ایـن پرسـتاران تـا پایـان مراسـم اربعیـن حسـینی به
صـورت داوطلبانـه بـه زائـران اربعیـن خدمـات الزم را ارایـه می دهنـد.

رضائیان زاده معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد:

اهمیت تکمیل برنامه واکسیناسیون زائران اربعین حسینی

عصرمردم:
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی
شـیراز ،در نشسـت سـتاد دانشـگاهی مدیریت کرونا از زائران اربعین حسـینی
خواسـت تـا پیـش از عزیمـت بـه ایـن سـفر معنوی ،نسـبت بـه تکیمـل برنامه
واکسیناسـیون خـود اقـدام کننـد.
دکتـر «عبـاس رضائیـان زاده» در نشسـت سـتاد مدیریـت کرونـا دانشـگاه ،با
اشـاره بـه آغاز سـفر زائـران اربعین حسـینی ،بـر دریافـت نوبت یادآور واکسـن
کرونـا و اهمیـت رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی از سـوی زائـران تاکید کرد.
معـاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز از زائران اربعین حسـینی که
مبتلا بـه بیماری هـای زمینـهای ماننـد دیابـت ،فشـار خـون بـاال و بیماری هـای قلبـی و عروقـی هسـتند نیـز
خواسـت تـا پیـش از عزیمـت به سـفر ،با پزشـک خـود مشـورت کنند.
او ادامـه داد :بـا توجـه بـه فـرا رسـیدن زمـان بازگشـایی مـدارس ،الزم اسـت خانواده هـا واکسیناسـیون کـودکان
خـود بـر علیـه کرونـا را جـدی بگیرنـد و در سـریع تریـن زمـان بـه نزدیـک تریـن مرکـز واکسیناسـیون کوویـد۱۹
مراجعـه کنند.
دکتـر رضائیـان زاده بـا اعلام درصـد جمعیـت هدف واکسـینه شـده در هـر نوبت واکسـن کرونا در اسـتان فارس
افـزود :در حـال حاضـر تزریـق نوبت هـای واکسـن کرونـا در فارس ،بـه ترتیب بـه  ۹۳و  ۹۸صدم درصـد در نوبت
اول ۸۸ ،و هشـت صـدم درصـد در نوبـت دوم ۵۰ ،و ِشـش صـدم درصـد در نوبـت سـوم و  ۴درصـد در نوبـت
چهـارم رسـیده است.بررسـی مصوبه هـای نشسـت های گذشـته سـتاد دانشـگاهی مدیریـت کرونـا ،ارائـه آخرین
گزارش هـا و آمارهـای مربـوط بـه کرونـا در مناطـق مختلـف اسـتان ،رونـد اجـرای واکسیناسـیون در اسـتان،
وضعیـت سلامت بیمـاران بسـتری در بخش هـای عـادی و ویـژه بیمارسـتان ها ،آمـار بسـتری های جدیـد
بخش هـای کرونـا در بیمارسـتان ها و مراکـز درمانـی اسـتان و بررسـی علت جان باختـن مبتالیان طـی روزهای
اخیـر ،دیگـر محورهـای برگـزاری ایـن نشسـت بود.
نشسـت صبـح امـروز سـتاد مدیریت کرونا دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانی شـیراز ،با حضور
معاونان و مدیران ارشـد دانشـگاه در سـالن نشسـت های معاونت بهداشـت دانشـگاه برگزار شـد.

با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

نمایندگی استاندارد فارس مستقر در
منطقه ویژه اقتصادی شیراز افتتاح شد

عصرمردم:
مهـدی اسلام پنـاه ،معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان ملی اسـتاندارد
ایـران در جریـان سـفر بـه شـیراز و بـا حضـور منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز،
واحـد اسـتاندارد در منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز را افتتـاح کـرد.
اسلامپناه چهارشـنبه  ١٦شـهریور در ایـن مراسـم بیـان كـرد :خوشـبختانه
منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز جـزو مناطـق ویـژه اقتصـادی موفـق كشـور
است.
او بـا بیـان اینکـه  ٩٠درصـد شـهركها و واحدهـای صنعتـی كشـور را بازدیـد
كردهایـم ،گفـت :پویایـی ،سـرزندگی و تفاوتهـا را از درب ورودی نواحـی
و شـهرکهای صنعتـی متوجـه میشـویم.رئیس سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران همچنیـن بـا بیـان اینكـه اگـر
زیرسـاخت وجـود داشـته باشـد ،سـرمایه گـذار هـم میآیـد ،بیان كـرد :شـهركهای صنعتی ایـراد ماهیتـی دارند
و دولتـی اداره میشـوند.
او همچنیـن خواسـتار هماهنکـی بـرای تدویـن شـاخص ها در خصـوص منطقه ویـژه اقتصادی شـیراز به عنوان
منطقـه ویـژه اقتصـادی شـد تـا الگـو و مزیتـی بـرای كشـور باشـد و اعالم کـرد که در ایـن بـاره تفاهم نامـهای با
منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز منعقد خواهد شـد.
رئیـس سـازمان ملـی اسـتاندارد ایران تصریح کـرد :نیروهای فنی ،متخصص و نخبه در اسـتاندارد بـه كار گرفته
شدهاند.محسـن ربانـیزاده ،معـاون امـور اقتصـادی اسـتانداری فـارس نیز در این مراسـم بیان کرد :در راسـتای
كوتـاه كـردن فرایندهـای اسـتعالم و  ...برخـی اختیـارات بـه اسـتانها تفویـض شـود .او تصریـح کـرد :اداره کل
اسـتاندارد فارس ،گل سـر سـبد ادارات این اسـتان است.
بنابرایـن گـزارش ،مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز در این مراسـم بـه ارائه گزارشـی از اقدامـات انجام
شـده در ایـن منطقـه پرداخـت و اعالم کرد کـه خوشـبختانه واحدهای مسـتقر در این منطقه از کمترین مشـکل
اسـتاندارد برخـوردار هسـتند و نزدیـک به صفر اسـت.
همچنیـن رییـس سـازمان ملی اسـتاندارد ایـران از اداره کل گمرکات فارس کـه در منطقه ویژه اقتصادی شـیراز
مسـتقر اسـت و یک واحـد تولیدی(قصر بـازی) بازدید کرد.
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تفاوتهای واکسن کووید در مردان و زنان

ایسنا :در ســطح جهان حدود
 ۶۵درصــد بزرگســاالن حداقل
یــک ُدز از واکســنهای موجود
کوویــد ۱۹-از جملــه مدرنــا،
آسترازنکا ،جانسون اند جانسون،
فایزر و اســپوتنیک  Vرا دریافت
کردهاند.
برای بسیاری از افراد ،هر گونه
واکنش به واکســن خفیف بوده
اســت .اما آیا از نظر اثربخشــی
واکســنهای کرونا و ایمن بودن
آنها در میان زنان و مردان تفاوتی
وجود دارد؟ پاســخ این پرســش
«بله»است .اما موارد دیگری نیز
وجود دارد.
این بررســی به مقایسه تفاوت منتشر شــده در مطالعات بین المللی برای تعیین این موضوع
پرداخته که آیا بدن افراد بســته به جنســیت به واکسنهای مختلف واکنش متفاوتی نشان داده
است .در این بررسی بین المللی دو گروه از مطالعات مورد ارزیابی قرار گرفتند .اولین گروه شامل
گزارشهای کارآزمایی بالینی منتشــر شده در ســازمان غذا و داروی ایاالت متحده (،)FDA
آژانس دارویی اروپا ( )EMAو بهداشت کانادا بود .گروه دوم شامل پنج مطالعه انجام شده روی
عموم مردم پس از توزیع واکسن است.
محققان اظهار داشــتند :آنچه ما دریافتیم این اســت که  ۱۰۰درصد مطالعات به جمع آوری
اطالعات پرداخته اما تنها  ۳۰درصد آنها به تفاوتها و عوارض جانبی واکسن روی مردان و زنان
اشاره کردهاند .در ارزیابی اطالعات مشخص شد که تفاوتهایی وجود دارد.
به گفته کارشناســان ،اثربخشــی واکســن در ُدز اول در مردان باالتر از زنان بوده است .اما
همچنین به تفاوتهای کلیدی جنســیتی در واکسنهای دیگر مانند واکسن  H۱N۱و واکسن 
آنفلوآنزا در سال  ۲۰۰۹توجه شد تا زمینه را برای نتیجه گیری فراهم کند.
همچنین در مطالعات بینالمللی که تفاوتهای جنســیتی را در اثربخشی و ایمنی واکسن در
میان عموم مردم بررسی کردهاند ،مشخص شد که زنان بیشتر از مردان عوارض جانبی واکسن
را تجربه میکنند.
به طور خاص ،موارد لختگی خون در زنانی که واکسنهای آسترازنکا و جانسون اند جانسون
را دریافت کردهاند ،بیشــتر گزارش شده است .این باور وجود دارد که فرآیند اصلی لختگی خون
به دلیل واکنش غیرطبیعی ایمنی به واکســن است که باعث می شود سیستم ایمنی عناصری از
سلولهای خونی را هدف قرار دهند که به لخته شدن خون کمک میکند.
اما هنوز هیچ مطالعهای انجام نگرفته که شیوع موارد لختگی خون را در زنان جوان واکسینه
شــده ارزیابی و با جمعیت عمومی زنان و جوانان مقایســه کند یا عوامــل خطرزا مانند درمان
هورمونــی و اختالالت ایمنی را در نظر گرفته باشــد .بنابراین ،در حال حاضر تعیین تاثیر کامل
واکسن کووید ۱۹-در این شرایط دشوار است.
زنان باردار و شــیرده به دلیل استانداردهای ایمنی ،در کارآزماییهای واکسن در سال ۲۰۲۰
حضور نداشتند و در نتیجه در آن زمان توصیه به تزریق واکسن برای زنان باردار تنها در مواردی
بود که خطر عفونت باال بود .از آن زمان ،نتایج بررســیهای انجام شده نشان داد که اثربخشی
واکســن های مبتنی بــر  mRNAدر زنان باردار و غیر باردار بی خطــر بوده و آنتی بادی ها
می توانند از طریق شیر مادر منتقل شوند.
بررســی تفاوت های جنسیتی در نتایج پزشکی بســیار مهم است .با وجود الزامات مربوط به
نسبتهای جنسیتی و درخواست برای جمع آوری اطالعات در مورد تفاوتهای جنسیتی ،هنوز
هم در مورد عوارض جانبی با توجه به تفاوتهای جنسیتی اطالعات محدودی وجود دارد.
بــه گفته محققان ،تفاوتهای جنســیتی نه تنهــا در تعمیم عوارض جانبــی بین مردان و
زنان در مراحل بعــدی آزمایش ،بلکه باید در مطالعه مربوط به ُدز واکســن ،فارماکوکینتیک و
فارماکودینامیک در مراحل اولیه نیز در نظر گرفته شود.

بیتوته :فلفل دلمه ای در چهار رنگ سبز ،قرمز،
زرد و نارنجی تولید می شــود .فلفل دلمه ای های
رنگی در غذا و ساالد مورد استفاده قرار می گیرند
و از نظر طعم کمی متفاوتند .فلفل دلمه سبز کمی
تلخی دارد و فلفل دلمه قرمز کامال شیرین است
و رنگ نارنجی و زرد ،طعمی میان این دو دارند.
ولی اصلی ترین تفاوت فلفل دلمه ای ها عطر
و طعم شان نیســت بلکه رنگدانه هایی است که
آن ها را به این رنگ ها در می آورند.
رنگ سبز ،فلفل دلمه سبز به دلیل وجود مقدار
باالی کلروفیل است.
رنــگ نارنجی ،فلفل دلمــه نارنجی به  دلیل
وجود مقدار باالی کاروتن است.
رنگ زرد  ،فلفل دلمه زرد به دلیل وجود مقدار
باالی لوتئین و زاگزانتین است.
زنگ قرمــز ،فلفل دلمه قرمز بــه دلیل وجود
مقدار باالی لیکوپن است.
ارزش غذایی فلفل دلمه قرمز
فلفل دلمه قرمز سرشــار از آنتی اکسیدان ها،
ویتامیــن آ ،ویتامین ث ،ویتامیــن ب  6و  منبع
خوبــی برای فیبر اســت ،فاقد گلوتــن ،چربی و
کلسترول است.
خواص فلفل دلمه قرمز
به طــور کلی فلفل دلمه حــاوی مقدار باالی
فیبر ،ویتامین های گروه ب و آهن است.
فلفــل دلمه قرمــز منبع خوبــی از ویتامین آ،
ویتامیــن ث ،ویتامین ب  ،6ویتامین ای ،ویتامین
کا ،فوالت و پتاسیم است.
فلفل دلمه قرمز منبع ویتامین ث
مقدار ویتامین ث در فلفل قرمز نسبت به سایر
رنگ ها بیشــتر اســت .یک عدد فلفل دلمه قرمز
میتواند دو برابر ویتامین ث مورد نیاز بدن را تامین
کند در حالی کــه فلفل دلمه زرد نصف این مقدار
ویتامین ث دارد.
از ایــن رو فلفل دلمه قرمز یکی از مواد غذایی
است که در بهبود سریعتر عفونت ها ،ترمیم زخم ها
و جراحات پوســت ،تولید بیشتر کالژن در پوست،
غضروف ها و مفاصل ،سالمت استخوان و دندان،
اســتحکام و انعطاف پذیری عــروق خونی موثر
است.
فلفل دلمه ای قرمز منبع آنتی اکسیدان
مقدار آنتی اکســیدان های فلفــل دلمه قرمز
باالتر از ســایر رنگ ها اســت .لیکوپن که عامل
رنگ قرمز فلفل دلمه اســت یک آنتی اکســیدان
بسیار قوی محسوب می شود .اگر فلفل دلمه را به
صورت کبابی یا گرم مصرف کنید ،آنتی اکسیدان
لیکوپن بهتر جذب بدن می شود.
مواد معدنی موجود در فلفل دلمه قرمز

خواص شگفت انگیز فلفل دلمه ای قرمز

مواد معدنی موجود در فلفل دلمه ای قرمز بسیار
متنوع هستند از جمله کلسیم ،آهن ،منیزیم ،فسفر،
پتاسیم و روی .به طوری که نصف نیاز روزانه بدن
به این این ریز مغذی ها با مصرف فلفل دلمه قرمز
تامین می شود.
خواص ضد التهابی فلفل دلمه قرمز
مصرف فلفل دلمه قرمز از بروز التهاب در بدن  
پیشــگیری می کند ،اگر استرس دارید یا احساس
خســتگی می کنید ،از این معجزه انرژی زا غافل
نشوید.
دیورتیک طبیعی
وجود ویتامین ب  6و منیزم در فلفل دلمه قرمز
باعــث کاهش نفخ به خصوص هنــگام قاعدگی
می شــود .ویتامین ب  6خاصیت ادرارآور طبیعی
دارد و به کاهش نفخ و فشارخون کمک می کند.
فلفل دلمه ای قرمز سرشار از ویتامین A
مقدار ویتامین  Aموجود در فلفل دلمه قرمز به
قدری زیاد است که می تواند  75درصد ویتامین A
مورد نیــاز روزانه را تامین کنــد .ویتامین آ برای
ســامت چشم ،دید در شــب و پیشگیری از آب
مروارید ضروری است.
کاهش وزن و الغری با فلفل دلمه قرمز
فلفل دلمه قرمز کالری بســیار کمی دارد و به
عالوه باعث افزایش ســرعت متابولیسم می شود
ولی بر خالف ســایر فلفل های تند ضربان قلب را

فشارخون را افزایش نمی دهد و در عین حال باعث
کالری سوزی می شود.
منبع فیبر غذایی
نصف فنجــان فلفل دلمه ای قرمز  1گرم فیبر
دارد که باعث بهبود هضم ،کاهش سطح کلسترول
و پیشگیری از سرطان روده بزرگ می شود و برای
درمان یبوست و سندرم روده تحریک پذیر مناسب
است.
کاهش خطر بیماری های مزمن
یــک عدد فلفل دلمه قرمز بزرگ میتواند حدود
 4برابر ویتامین ث مورد نیاز روزانه و حدود  2برابر
ویتامیــن آ مورد نیاز روزانه را تامین کند که هر دو
این ویتامین ها باعث کاهش التهاب بدن و تقویت
سیستم ایمنی بدن می شــود ،این دو ویتامین در
کنار ســایر مواد مغذی موجــود در فلفل دلمه ای
قرمز خطر بیماریهای مزمن از جمله سکته مغزی،
دیابت نوع  ،2بیماری های قلبی ،فشار خون باال و
سرطان را کاهش می دهد.
تامین پتاسیم با فلفل دلمه قرمز
یک فنجان فلفل دلمه قرمز می توانید  7درصد
پتاســیم مورد نیاز روزانه را تامیــن کند .این ماده
معدنی برای تنظیم فشــار خون ،انقباض عضالت
قلب و پریســتالیس روده برای دفع مواد زائد بدن
ضروری است.
جذب بهتر آهن با فلفل دلمه قرمز

مواد غذایی برتر که کالژن را تقویت می کنند

پوست و مفاصل مهم هستند.
عالوه بر این ،ویتامین  Cهمچنین به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند
و بــه مبارزه با رادیکال های آزاد ناشــی از آالینده های محیطی که می تواند به
کالژن موجود در پوست شما آسیب برساند ،کمک می کند.
منابع محبوب این ماده مغذی شامل مرکبات مانند پرتقال ،گریپ فروت ،لیمو
و میوه های اســتوایی مانند انبه ،کیوی ،آناناس و گواوا می باشــد .توت ها یکی
دیگر از منابع عالی ویتامین  Cهستند که به طور طبیعی سرشار از آنتی اکسیدان
هستند.
غذاهای کامل قرمز و نارنجی
کاروتنوئیدها دســته ای از بیش از  750رنگدانه طبیعی هســتند که توســط
گیاهان ،جلبک ها و باکتری های فتوســنتزی ســنتز می شوند .این مولکول ها
منابع رنگ های زرد ،نارنجی و قرمزی هستند که در بسیاری از گیاهان می بینید.
میوه ها و سبزیجات بیشتر  40تا  50کاروتنوئید موجود در رژیم غذایی انسان
را تامیــن می کنند .در میان مهم ترین کاروتنوئیدها برای انســان ،بتاکاروتن و
لیکوپن در کاهش عالئم پیری از بقیه متمایز هستند .هم لیکوپن و هم بتاکاروتن
می توانند به تقویت دفاع پوست شما در برابر اشعه ماوراء بنفش کمک کنند و به
حفظ سالمت و ظاهر پوست کمک کنند.
احتما ًال بسیاری از شما قب ً
ال این را می دانید ،اما بتاکاروتن پیش ساز ویتامین A

است .بدن شما بتاکاروتن را بر اساس نیاز خود به ویتامین  Aتبدیل می کند.
ویتامین  Aیک ویتامین ضروری در هر ســنی است ،از جمله برای سالمت
ســلولی و بینایی .عالوه بر این ،ویتامیــن  Aهمچنین نقش مهمی در تحریک
تجمع کالژن در پوســت شــما دارد .همچنین می تواند چیزی به نام ماتریکس
متالوپروتئیناز را مهار کند که آنزیمی است که کالژن را در نتیجه قرار گرفتن در
معرض عوامل استرس زای محیطی می جود.
اسیدهای چرب امگا 3
هر یک از ســلول های شما با غشایی پوشیده شده است که حاوی اسیدهای
چرب امگا  3اســت .با این حال ،اکثر افرادی که از رژیم غذایی غربی اســتفاده
می کننــد ،به اندازه کافی از این ضد التهاب قوی دریافت نمی کنند .ثابت شــده
اســت که اســیدهای چرب امگا  3به کاهش آسیب های ناشــی از اشعه ماوراء
بنفــش کمک می کنند و همچنین از طریق ســنتز کالژن از تشــکیل چین و
چروک جلوگیری می کنند.
منابــع عالی امگا  3که باید در نظر بگیرید شــامل ماهی های چرب ،گردو،
دانه های کتان و صدف هستند .اگر ماهی دوست ندارید ،مکمل رژیم غذایی خود
با امگا  3با کیفیت باال همیشه گزینه مناسبی است.
سیر
ســیر می تواند بیشتر از طعم دادن به غذاهای شما انجام دهد .سیر همچنین

ویتامین ث موجود در فلفل دلمه قرمز به جذب
بهتر آهن کمک می کند در نتیجه باعث ســامت
کلی بدن ،پوست ،عروق ،عضالت و استخوان ها
می شود.
تقویت سالمت پوســت با فلفل دلمه
قرمز
ویتامین ث برای تولید کالژن ضروری اســت،
کالژن پروتئین اصلی در بافت پوست  ،عضالت و
عروق خونی است که باعث حفظ انعطاف پذیری
این بافت ها و پیشگیری از پیری زودرس یا سفت
شدن عروق می شود.
پیشــگیری از ریزش مو با فلفل دلمه
قرمز
فولیکول هــای مو برای رشــد ســالم نیاز به
کالژن سازی بیشــتر دارند که ویتامین ث موجود
در فلفــل دلمه به بهبود کالژن ســازی مورد نیاز
فولیکول های مو کمک می کند .کمبود ویتامین ث
در بدن می تواند باعث بروز خشــکی و شکنندگی
موها شود.
از ســویی دیگر با تحریک گردش خون باعث
بهبود تغذیه موها شــده و از ریزش مو جلوگیری
می کند .اگر چند تکه فلفل دلمه قرمز را  10دقیقه
در آب بجوشــانید و ســپس پوره کنید و به مدت
 30ثانیه روی پوست سر قرار دهید باعث تحریک
رشد موها می شود.

می تواند تولید کالژن شــما را افزایش دهد .سیر سرشار از گوگرد است که یک
ماده معدنی کمیاب است که به سنتز و جلوگیری از تجزیه کالژن کمک می کند.
سیر همچنین سرشــار از تورین و اسید لیپوئیک است که برای بازسازی کالژن
آســیب دیده ضروری هستند .در حالی که ممکن است همه بوی سیر را دوست
نداشــته باشند ،فواید ســامتی فراوان آن را تبدیل به یک عنصر ارزشمند برای
افزودن به رژیم غذایی معمولی خود می کند.
بادام هندی
دفعه بعد که به فکر یک میان وعده هســتید ،یک مشت بادام هندی بخرید.
این آجیل های ســیر کننده مملو از روی و مس هستند .مشخص شده است که
هر دوی این مواد معدنی توانایی بدن ما را برای ایجاد کالژن افزایش می دهند.
روی بــه عنوان یک عامل کمکی بــرای تولید کالژن عمل می کند ،به این
معنــی که پروتئین های ضروری برای ســنتز کالژن را فعال می کند .همچنین
پروتئینی به نام کالژناز را فعال می کند که به ســلول های شــما اجازه می دهد
کالژن را در طول بهبود زخم بازسازی کنند.
روی همچنین برای ترمیم ســلول ضروری است و به محافظت از کالژن در
بدن در برابر آســیب کمک می کند .مــس همچنین در تولید کالژن نقش دارد.
آنزیمی به نام لیزیل اکســیداز را فعال می کند که برای بلوغ کالژن الزم است.
مس عالوه بر افزایش تولید کالژن ،به تقویت پروتئین االســتین نیز کمک می
کند که می تواند به ایجاد پوستی سفت تر و صاف تر کمک کند.
اما خوردن مواد غذایی مناســب تنها کاری نیست که می توانید برای کاهش
عالئم پیری انجام دهید .اگر خواهان نتایج تغییر دهنده زندگی هســتید ،باید از
مصرف بیــش از حد قند و کربوهیدرات های تصفیه شــده خودداری کنید ،که
می تواند باعث التهاب و آسیب کالژن شود.
همچنین قرار گرفتن در معرض محصوالت نهایی گلیکاسیون پیشرفته که به
نام  AGEنیز شناخته میشوند را کاهش دهید.
 AGEها ترکیبات التهابی هســتند که از ترکیب یک پروتئین یا اسید چرب
با قند در جریان خون تشــکیل می شــوند و با بیماری های مزمن مانند سرطان
یا دیابت مرتبط هســتند .این فرآیند گلیکاسیون نامیده می شود و چیزی نیست
که بتوانید به طور کامل از آن اجتناب کنید .این بخشی طبیعی از متابولیسم شما
اســت و خوشبختانه ،بدن شما مکانیســمهای مختلفی مانند آنتیاکسیدانها را
برای تحت کنترل نگهداشتن  AGEها دارد.
با این حال ،اگر رژیم غذایی سرشــار از قند افــزوده و غذاهای فوق فرآوری
شده داشــته باشید ،ممکن است همه چیز از کنترل خارج شود .این به این دلیل
اســت که بســته به نحوه تهیه آن AGE ،ها نیز می تواننــد در غذاهایی که
می خورید جمع شوند.
غذاهای سرخ شده یا هر چیزی که در حرارت باال پخته می شود ،از بدترین
موارد متخلف هســتند .یک راه ساده برای کاهش میزان  AGEsدر غذاهایی
که میپزید ،تغییر روش تهیه اســت .به جای اینکه همیشــه سرخ کنید یا کباب
کنید ،ســعی کنید آب پز و بخارپز کنید .بر خالف حرارت زیاد به سمت پخت با
حرارت کم متمایل شــوید .آرام پزها همچنین یک راه عالی برای محدود کردن
تولید  AGEهستند.
لذت بردن از کباب یا ســیب زمینی ســرخ کرده ایرادی ندارد ،اما اگر رژیم
غذایی شــما صرف ًا بر اساس این موارد باشد ،در درازمدت سالمت پوست شما را
خوب نخواهد کرد .چیزهای دیگری که باید از انجام آنها اجتناب کنید نوشــیدن
زیاد الکل و سیگار کشیدن است .اینها باعث ایجاد چین و چروک ،افتادگی پوست
و کاهش تولید کالژن می شوند.

طراح :میترا چراغ پور

بیتوته :کالژن نقش مهمی در بدن ایفا می کند و به عنوان یک چسب عمل
می کند که به اطمینان از انسجام ،خاصیت ارتجاعی و بازسازی پوست ،مفاصل،
تاندون ها ،رباط ها و ماهیچه های اسکلتی کمک می کند.
با افزایش ســن ،توانایی بدن ما برای تولید کالژن با گذشت هر سال کاهش
می یابد .این باعث ایجاد چین و چروک بیشتر ،افتادگی پوست ،موهای نازک تر
و مفاصل ضعیف تر می شــود .در حالی که افزایش ســن اجتناب ناپذیر اســت،
تحقیقات نشــان می دهد که رژیم غذایی شما نقش بسیار بیشتری در روند پیری
نسبت به ژنتیک شما ایفا می کند.
این بدان معنی است که خوردن غذاهای تقویت کننده کالژن می تواند شما
را بسیار جوان تر از سن واقعی خود نشان دهد .در ادامه شما را با انوع ماده غذایی
که ساخت کالژن در بدن کمک می کند معرفی کنیم.
غذاهای غنی از پروتئین
اســیدهای آمینه را به عنوان ماده خام مورد نیاز بدن برای ساخت کالژن در
نظــر بگیرید .هنگامی که پروتئین ها را مصرف می کنید ،بدن شــما آنها را به
اســیدهای آمینه تجزیه می کند .در میان این اسیدهای آمینه ،بدن شما عمدت ًا از
لیزین ،گلیسین و پرولین برای تولید کالژن استفاده می کند.
گوشــت بدون چربی ،آب اســتخوان ،ماهی ،تخم مــرغ و همچنین حبوبات
برخی از بهترین منابع پروتئینی هستند که می توانید به رژیم غذایی خود اضافه
کنید تا مطمئن شــوید که تمام اســیدهای آمینه مورد نیاز برای تولید کالژن را
دریافت می کنید.
سبزهای برگ تیره
اگر قب ً
ال این کار را انجام نمیدهید ،افزودن ســبزیجات با برگ ســبز تیره به
رژیم غذاییتان میتواند بازی را تغییر دهد .اسفناج ،برگ چغندر سوئیس و سایر
سبزیجات رنگ خود را از کلروفیل می گیرند که به دلیل خواص آنتی اکسیدانی
آن به خوبی مستند شده اســت .برخی مطالعات حتی نشان داده اند که مصرف
کلروفیل باعث افزایش پیش ساز کالژن در پوست می شود.
ســبزیهای دارای برگهای تیره نیز منابع عالی ویتامین  Cهستند که جزء
حیاتی ســنتز کالژن اســت .در مرحله بعد ،این دسته از غذاها را به رژیم غذایی
خود اضافه کنید تا تولید کالژن را افزایش دهید.
غذاهای غنی از ویتامین C
برای ســاخت کالژن ،بدن ما پروکالژن ،پیش ســاز کالژن ،تولید می کند.
پروکالژن از ترکیب اســیدهای آمینه گلیســین و پرولین همــراه با ویتامین C
ساخته می شود.
اغراق آمیز نیســت اگر بگوییم بدون ویتامین  ،Cبدن به معنای واقعی کلمه
قادر به تولید کالژن نیســت .به همین دلیل اســت که دریانوردان در گذشته که
برای مدت طوالنی کمبود ویتامین  Cداشتند ،دچار اسکوربوت شدند .اسکوربوت
یک بیماری مرتبط با تخریب کالژن اســت و مــی تواند باعث ایجاد لکه های
بینایی روی پوست و خونریزی لثه شود.
عالوه بر این ،ویتامین  Cنیز برای ســنتز اســید هیالورونیک حیاتی اســت.
اســید هیالورونیک یک ماده لغزنده است که بدن شما به طور طبیعی آن را تولید
می کند .این در سراسر بدن شما به خصوص در چشم ها ،مفاصل و پوست یافت
می شــود .وظیفه اصلی آن این است که به عنوان یک بالشتک و روان کننده در
مفاصل و سایر بافت ها عمل کند.
خــوردن غذاهــای غنی از ویتامین  Cو اســیدهای آمینه می تواند ســطح
هیالورونیــک اســید و کالژن را در بدن افزایش دهد که هر دو برای ســامت
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

 Sep 8، 2022سال بیست و  هفتم شماره 7570

دلیل خندیدن کودک هنگام تنبیه

از تراوشات ذهن غمین
 - ۱۸۱نور دانش و آگاهی چشم
خرافه پرست را می زند!
 - ۱۸۲دکترها تمایل دارند سالمها بیمار
شوند تا آنها را مداوا کرده بلکه سالم شوند!
 - ۱۸۳بعضی ها عسل هم بخورند ،باز
ُترشرو هستند!
 - ۱۸۴دختر بینوا از جهیزیه کاسه سر
داشت و دو تا کاسه چشم!
 - ۱۸۵توی دردسر افتاد دست و پایش
شکست!
 - ۱۸۶زن ذلیل می گفت :کاش من سوسک
بودم!
 - ۱۸۷گربه دستش به گوشت نمی رسید،
گفت :برم بخوابم شاید تو خواب رسید!
 - ۱۸۸با کوشش نکردن ،می توان به افتخار
سقوط در باتالق شکست نائل آمد!
 - ۱۸۹فواره از اسمش راضی نبود ،آن را
عوض کرد ،گذاشت تف سرباال!
 - ۱۹۰دروازه بان بی ذوق به جای آنکه گل
را ببوید آن را خورد!
 - ۱۹۱مگر اینکه دیگرون در جا بزنند تا ما
پیشرفت کنیم!
 - ۱۹۲از قصابی بیشتر قلم گاو می خرید،
اهل قلم بود!
 - ۱۹۳ماشین خاطره فقط دنده عقب دارد،
رو به جلو نمی رود!
 - ۱۹۴برای اینکه خودش را مجازات کند
حسودی پیشه کرد!
 - ۱۹۵به آنها که تحویلت نمی گیرند
«مشکل» هدیه کن ،وقتی مشکل دارند با تو
مهربان می شوند!
 - ۱۹۶مرگ بی سر و صدا می آید بازماندگان
صدایش را در می آورند!
 - ۱۹۷میکربی که از مشکالت زندگی به
تنگ آمده بود ،به قصد خودکشی وارد فضای
تمیز و بهداشتی شد!
 - ۱۹۸روی پله های تردید و ترس پایش
می لرزید اما ادعای قهرمانی می کرد!
تاریکی جهل،
 - ۱۹۹خرافه پرست در
ِ
راحت تر نفس می کشد!
 - ۲۰۰به برخی از خوشحال ها نزدیک
نشوید تحویل نمی گیرند وقتی غمگینند
سراغشان بروید!
***
پرسش و پاسخ
گوسفندی را پرسیدند :تو بیشتر از کارد
قصاب می ترسی یا از ساطور او؟
گوسفند ،گلوی خویش ،مالش داد و گفت:
من بیشتر از این دو ،از آن یک جرعه آبی
می ترسم که قصاب با عطوفت به حلقومم
می ریزد.
کلیات عبدالعظیم یوسف
ّ

بیتوته :خنده کودک موقع تنبیه ،مسئله ای است که
بسیاری از والدین با آن مواجه می شوند .ولی واقعا چرا
کودک موقع تنبیه می خندد؟ هنگامی که فرزندتان را به
علت یک رفتار بد تنبیه می کنید ،در حقیقت با این کار
می خواهید به او یاد بدهید که به حرف شما گوش دهد.
شما امیدوارید که با این تنبیه کودک دیگر رفتار اشتباه
خود را تکرار نکند.
آیا خندیدن کودک در زمان تنبیه عادی است؟
چنانچه فرزندتان زمان تنبیه میخندد شما تنها نیستید.
روانشناسان به شما خواهند گفت که این خیلی شایع
است .علت این رفتار امکان دارد از کودکی به کودک
دیگر فرق داشته باشد.
عللی که چرا کودکان شما امکان دارد در زمان
تنبیه بخندند:
اعصاب
بعضی از کودکان این کار را انجام میدهند چون عصبی
هستند و نمیدانند چطور احساسات خود را کنترل کنند.
توجه داشته باشید که شما با یک کودک کوچک سر و
کار دارید نه یک بزرگسال .آنها چیزهای جدید بسیاری
را در اطراف خود تجربه میکنند که پردازش همه آنها
برایشان سخت است .آنها باید یاد بگیرند که چطور در
موقعیتهای گوناگون واکنش نشان دهند.
حس بیقدرتی
دیگر کودکان امکان دارد این کار را انجام دهند چون
میخواهند قدری بر موقعیت کنترل داشته باشند و امکان
دارد حس ناتوانی کنند.
نگران بودن
این اهمیت دارد بدانید که قهقهه در زمان فریاد زدن
حتما نشانه بیاحترامی نیست .فرزند شما در مورد دنیای
اطراف خود یاد میگیرد و باید بفهمد که چطور واکنش
نشان دهد.
چطور با کودکی که در هنگام تنبیه میخندد
رفتار کنیم؟
رفتار بد او را برایش توضیح دهید
چنانچه بخواهید کتک بزنید یا فریاد بزنید امکان دارد
کودک شما حس خشم و ترس کند  .شما نمیتوانید توقع

ایرنا :محققان علوم اعصاب در دانشگاه «ییل» با بررسی
سلولهای مغزی در انسانها و چند گونه نخستی دیگر،
نوعی سلول مختص به انسان را که موجب تمایز مغز
انسان میشود ،شناسایی کردند.
پژوهشگران دانشگاه «ییل» با بررسی نوع سلولها در
قشر پیشمغزی ( )prefrontal cortexاز چهار گونه
نخستی ،ویژگیهای مختص به گونهها از جمله مختص
به انسان را شناسایی کردند.
آنچه این پژوهشگران یافتند که موجب تمایز انسان
میشود ممکن است انسانها را در برابر بیماریهای
اعصاب و روان آسیبپذیر کند .دانشمندان برای این
مطالعه بطور خاص قشر پیشمغزی پشتی و جانبی
(dorsolateral prefrontal cortex /
 )dlPFCرا مورد بررسی قرار دادند .این بخشی از مغز
مختص نخستیها است و نقش مهمی در شناختهای
عالی دارد .پژوهشگران با استفاده از یک تکنیک
زنجیره «آر ان ای» سلول واحد ،سطح بیان ژنها را در

داشته باشید که آنها در نخستین بار آن را درک کنند.
این احتیاج به گذر زمان دارد .هنگامی که چیزهایی را
برای کودک نوپا توضیح میدهید صبور باشید تا او بتواند
از رفتارش درس بگیرد.
قوانینی را تنظیم کنید و آنها را حفظ کنید
همان گونه که رفتار بد را برای فرزندتان توضیح میدهید،
قوانینی را در مورد اینکه چه کاری میتوانند انجام دهند و

چه کاری نمیتوانند انجام دهند مشخص کنید .حتم ًا این
قوانین را رعایت کنید تا کودکتان بفهمد در صورت نقض
آنها عواقبی به دنبال خواهد داشت.
ابراز احساسات کنید
بچههای کوچک امکان دارد درک نکنند .آنها را در بغل
بگیرید و به آنها بگویید که هنوز آنها را دوست دارید
هرچند امکان دارد رفتار آنها را در لحظه خاص دوست

نداشته باشید.
خونسردی خود را حفظ کنید
هر اندازه هم که دشوار باشد چنانچه فرزندتان در زمان
تنبیه میخندد خونسردی خود را از دست ندهید .نفس
عمیق بکشید و با شرایط به روشی مثبت برخورد کنید .با
صدایی آرام با کودکتان حرف بزنید و توضیح دهید چرا
رفتار او درست نیست.

صدها هزار سلول جمعآوری شده از  dlPFCانسانهای
بالغ  ،شامپانزه ،بوزینه دم کوتاه ( )macaqueو
میمونهای مارموزت ( ) marmosetمورد بررسی
قرار دادند.
«نناد سستان» از تهیهکنندگان اصلی این تحقیق که
استاد علوم اعصاب دانشگاه ییل است ،میگوید :امروز
قشر پیشمغزی پشتی و جانبی را بخش اصلی از هویت
انسانی میدانیم ،اما هنوز نمیدانیم چه چیزی باعث
منحصر به فرد شدن آن در انسانها و تمایز آنها نسبت به
سایر گونههای نخستی میشود .اکنون سرنخهای بیشتری
در اختیار داریم.
محققان با گروهبندی سلولها با پروفایلهای بیان مشابه
 ۱۰۹نوع سلول مشترک نخستی را شناسایی کردند .آنها
همچنین پنج نوع را کشف کردند که در همه گونهها
مشترک نیست .از جمله اینها یک نوع «میکروگلیا»
( )microgliaیا سلول ایمنی مختص به مغز است که ﺟﺪول 401-2703
تنها در انسانها وجود دارد و نوع دومی که تنها در انسان 
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بیتوته :کواالالمپور یکی از شهرهای کشور مالزی در ایالت فدرال است
که به عنوان پایتخت رسمی این کشور برگزیده شده است.
قدمت تاریخی شهر کواالالمپور به قرن  19میالدی باز می گردد.
کاوش های باستان شناسی حاکی از آن دارند که از سال  1857میالدی
شهر نشینی در کواالالمپور رواج داشته است.
کواالالمپور یکی از شهرهای جذاب و دیدنی مالزی به شمار می آید که
از جاذبه های گردشگری و مسجدهایی با معماری شگفت انگیز برخوردار
می باشد.
یکی از مساجد معروف کواالالمپور که در نزدیکی مجتمع دفاتر دولتی
قرار دارد ،مسجد فدرال است.
مسجد فدرال در سال  1998توسط دولت مالزی ساخته شده است .در
واقع دولت مالزی ،مسجد فدرال را به عنوان چهل و چهارمین مسجد در
محدوده شهر کواالالمپور بنا کرده است.
این مسجد در مساحتی  13هکتاری تعبیه شده است که زیربنایی
 5هکتاری دارد .یکی از خصوصیات منحصر به فرد مسجد فدرال ،ساخت
بنای آن در یک حوضچه مصنوعی یا خندق پر آب است که اطراف آن را
آب پوشش می دهد .مسجد فدرال با عناوین مختلفی نظیر والیه و والیت
نیز شناخته شده است .الزم به ذکر است که درب های مسجد فدرال برای
اولین بار در  25اکتبر  2000بر روی عموم مردم باز شد.
مسجد فدرال فعالیتی چند منظوره دارد .در طراحی این مسجد یک
سالن نماز خانه ی اصلی با ظرفیت  17هزار نمازگزار ،یک کالس درس
و یک مدرسه مذهبی برای کودکان تعبیه شده است .در مدرسه مذهبی،
نحوه صحیح وضو گرفتن ،نماز خواندن و عبادت به کودکان آموزش داده
می شود .عالوه بر این ،در کالس های درس مسجد فدرال ،با هدف
خواندن قرآن کریم ،زبان عربی تدریس داده می شود.
در مسجد فدرال تاالر چند منظوره ای قرار دارد که با ظرفیتی بالغ بر
 1200نفر مختص انجمن و کنفرانس اسالمی ساخته شده است.
در قسمتی از تاالر ،یک سالن غذا خوری با ظرفیت  750نفره تعبیه
شده است که مخصوص پذیرایی از میهمانان جشن ،مناسبت های
اجتماعی ،دانش آموزان مدرسه ابتدایی و متوسطه ،خوابگاه ،کتابخانه و
اتاق کنفرانس می باشد.
جالب است بدانید که مسجد فدرال به امکانات مدرن آسایشی اعم
از آسانسور ،پله برقی ،تهویه مرکزی و سیستم آتش نشانی مجهز است.
معماری مسجد فدرال
به جرات می توان گفت معماری مسجد فدرال ،یک شاهکار اسالمی
است که با تلفیقی از سبک معماری ماالیی و عثمانی ساخته شده است.
دولت مالزی ،ایده طراحی مسجد فدرال را از مسجد کبود یا آبی در
استانبول ترکیه الهام گرفته است.
مسجد فدرال دارای  22گنبد در طرح های بی نظیر است که به منظور
افزایش مقاومت در برابر نور خورشید از عناصری مقاوم و سبک به نام
کامپوزیت و فیبر شیشه ای یا فایبر گالس ساخته شده است .همچنین
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رزین های اپوکسی نیز در طراحی گنبد های مسجد تعبیه شده است.
قطر گنبد ها معادل  30متر است که با ارتفاعی  45متری از کف مسجد
طراحی شده است .الزم به ذکر است که مجموع گنبد ها موجب تشکیل
بنای اصلی مسجد فدرال شده است.
مسجد فدرال در چهار طبقه تعبیه شده است که با ورودی سر به فلک
کشیده ای معادل  28متر ارتفاع زیبایی چشم نوازی را به ارمغان آورده
است .در قسمت ورودی مسجد فدرال ،سنگ های مرمری سفید رنگی
قرار دارد که بر روی آن به وسیله گرانیت سبز رنگ تیره ای آیاتی از قرآن
کریم معرق شده است .حکاکی آیات قرآن بر روی قسمت ورودی مسجد
را هنرمندان هندی تکمیل کرده اند .حکاکی مقرنس محراب نیز توسط
هنرمندان ایرانی مزین شده است.
یکی از اصول اساسی در هنگام بازدید از مسجد فدرال ،رعایت قوانین
محافظه کارانه ی لباس است .بدین جهت ،در قسمت ورودی مسجد
لباس های مخصوصی برای افراد با پوشش نامناسب تعبیه شده است.
زمان مناسب برای بازدید از مسجد فدرال
آب و هوای غالب در کواالالمپور ،استوایی است .در منطقه ی استوایی
کواالالمپور بارندگی به شکل گسترده ای رخ می دهد و با درجه حرارتی
باال ،آب و هوایی گرم را به ارمغان آورده است.
در میان ماه های مختلف سال ،ماه های مارس تا آوریل با حداکثر
 37درجه و حداقل  19درجه ،گرم ترین ماه های سال محسوب می شوند.
بدین جهت مناسب ترین زمان برای بازدید از مسجد فدرال ،ماه های
دسامبر تا فوریه است .عالوه بر این ،خشک ترین ماه سال در کواالالمپور،
با میانگین  150میلی متر ،به ماه های ژوئن تا آگوست بر می گردد .لذا
ماه های مذکور نیز برای سفر به کواالالمپور و بازدید از مسجد فدرال
مناسب هستند.
مکان های دیدنی در نزدیکی مسجد فدرال
مسجد جامک کواالالمپور
مسجد جامک در سال  1907میالدی با ارتفاعی معادل  25متر طراحی
شده است .این مسجد یکی از قدیمی ترین مساجد کواالالمپور به شمار
می آید که عبادت گاه مسلمانان محسوب می شود.
سبک معماری مسجد جامک ،تلفیقی از سبک معماری اسالمی ،مغولی
و موریایی می باشد .در اطراف نماز خانه ی اصلی مسجد ،سه گنبد خانه
تعبیه شده است که بلند ترین آن ها ارتفاعی بالغ بر  20متر دارد.
مسجد آبی کواالالمپور
مسجد آبی کواالالمپور در سال  1982میالدی به فرمان مرحوم
سلطان صالح الدین عبدالعزیز ساخته شده است .سبک معماری این
مسجد ،ترکیبی از معماری مدرن و ماالیی است که با ظرفیت  24هزار
نماز گزار ،به یکی از مساجد باشکوه کواالالمپور شهرت دارد.
ساختمان بیرونی مسجد دارای پنجره هایی مزین شده است که با
گنبدی به رنگ های نقره ای و آبی منظره چشم نوازی را به وجود آورده
است.

آگهی
آگهی دعوت
به اطالع کلیه ســهامداران شــرکت بین المللی توســعه سرمایه گذاری
شهرسنگ شیراز (سهامی خاص) به شــماره ثبت  32936و شناسه ملی:
 10530451131می رســاند که صورت جلســه مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده مورخ  1401/6/27ســاعت  9صبح در محل شــرکت تشــکیل
می گردد .لذا از صاحبان سهام دعوت به عمل می آید حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
الف :انتخاب بازرس
ب :تصویب ترازنامه سود و زیان مالی شرکت سال 1400
هیئت مدیره

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی اخطاریه جهت حضور در دفترخانه
پیرو پرونده اجرایی کالســه  0001743مورخ  1400/12/16بدینوسیله به آقای آرش محمودی ابالغ و اخطار میگردد حداکثر ظرف مهلت  5روز از
تاریخ انتشــار این آگهی جهت تنظیم سند صلح مقدار  1/14مترمربع عرصه معبر مجاور پالک ثبتی  2494فرعی از  11اصلی واقع در بخش  3شیراز
از طرف شــهرداری شیراز به نام شما با مشخصات فوق الذکر در دفترخانه  417شــیراز 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.
 /1936م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  417شیراز
ایمان حقیقی

آگهی حصر وراثت
آقای علی میرزائی دارای شناســنامه شماره  50به شرح دادخواست
به کالســه  1401/116ح ش ایج از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کلثوم میرزائی به
شماره شناسنامه  1180در تاریخ  1326/8/16در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1میرزا غالمحسین میرزائی فرزند فتحعلی به کد ملی 2529287971
پسر متوفی وال غیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را سه نوبت پی
در پی ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 /1003م الف
قاضی شورای حل اختالف شهر ایج
یاسر محبی
آگهی فقدان سند مالکیت پالک  12/14298واقع در بخش  3شیراز
حسب درخواست خانم الهام احسان زاده فرزند یحیی با وکالت آقای
وحید سلطانفر فرزند رحمت اله موضوع وکالت نامه شماره 264583
مــورخ  1401/6/3و رمز تصدیق  708853تنظیمی دفترخانه اســناد
رســمی  63ماهشهر با تسلیم  2برگ استشــهادیه که در دفترخانه
اســناد رسمی  417شیراز تنظیم شده اســت مدعی است که تعداد
یک جلد سند مالکیت مربوط به موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ
آپارتمان پالک  12/14298واقع در بخش  3شیراز که در دفتر امالک
الکترونیکی شــماره  139620311035013358به نام خانم الهام احسان
زاده فرزند یحیی ثبت و ســند مالکیت به شماره  540763سری ب
سال  95صادر گردیده که به موجب سند صلح شماره  58404مورخ
 1396/11/18دفترخانه اســناد رسمی  100شــیراز به نامبرده منتقل
شده است و به موجب سند رهنی شماره  2818مورخ 1390/12/28
دفترخانه اسناد رسمی  356شیراز در قبال مبلغ  388476857ریال
به مدت  120ماه در رهن بانک مسکن شعبه معالی آباد قرار دارد که
به دلیل اسباب کشی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور
المثنی سند مالکیت نموده مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده 120
قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به تملک مورد آگهی
معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا
ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت با خالصه معامله تســلیم نماید و اگر
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند
ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /1935م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهی حصر وراثت
آقای علی میرزائی دارای شناســنامه شماره  50به شرح دادخواست
به کالســه  1401/115ح ش ایج از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میرزا حسن میرزائی
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1میرزا علی آقا میرزائی فرزند میرزا حسن به کدملی 2529286086
پسر متوفی
 -2کلثوم بیگم میرزائی فرزند میرزا حسن به کد ملی 2529287945
دختر متوفی وال غیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را سه نوبت پی
در پی ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 /1001م الف
قاضی شورای حل اختالف شهر ایج
یاسر محبی
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 شــماره  140160311035001648مــورخ  1401/3/30موضوع
پرونده کالســه شــماره  1400114411035000835هیــأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهره امینی نژاد به شماره شناسنامه
 309کدملی  2297873492صادره از شــیراز فرزند محمدعلی در
ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  326/41مترمربع به پالک
 9/3784مفروز و مجزی شــده از پالک  9واقــع در فارس بخش 3
حــوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای
حســین دوکوهکی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
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
تسلیم 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 اول1401/6/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/17 :
/1910م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی حصر وراثت
آقای علی میرزائی دارای شناسنامه شماره  50به شرح دادخواست به کالسه  1401/114ح ش ایج از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان غالمحسین میرزائی به شماره شناسنامه  1183در تاریخ  1389/10/12در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2محسن میرزائی فرزند غالم حسین به کد ملی 2529775044
 -3مجید میرزائی فرزند غالم حسین به کد ملی 2529318220
 -4حمید میرزائی فرزند غالمحسین به کد ملی 2529801541
 -5مصطفی میرزائی فرزند غالمحسین به کد ملی 2529940665
 -6مسلم میرزائی فرزند غالمحسین به کد ملی ( 2529944431پسران)
 -7لیال میرزائی فرزند غالمحسین به کد ملی 2529790191
 -8نرگس میرزائی فرزند غالمحسین به کد ملی ( 2529810494دختران)
 -9شهربانو امیری فرزند میرزا علی آقا به کد ملی ( 2559045613همسر) وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را سه نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 /1002م الف
قاضی شورای حل اختالف شهر ایج
یاسر محبی
آگهی دادنامه
پرونده کالسه  140112920001974999شعبه پانزدهم شورای حل اختالف
شهرستان شیراز تصمیم نهایی شماره 140112390004362422
خواهان :آقای پوریا غریب شــاهی فرزند محمدعلی به نشانی استان
فارس -شهرستان شــیراز -شهر شــیراز -خیابان قصرالدشت سر
پوستچی مجتمع نور طبقه دوم گالری عابدی کدپستی 7143934196
خواسته :گواهی حصر وراثت
گواهی حصر وراثت
آقای پوریا غریب شاهی به عنوان ذینفع و باستناد شهادتنامه و گواهی
فوت و رونوشت شناســنامه ورثه ،درخواستی به شــماره 0100588
تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سهراب
غریب شاهی شماره ملی  2295636851متولد  1307/7/23در تاریخ
سه شــنبه  21آذر  1357در شیراز درگذشــته و ورثه وی در هنگام
درگذشت عبارتند از:
-1اشــرف پیروی فرزند قلی شــماره ملــی  2290576875متولد
 1306/11/2نسبت با متوفی :زوجه
-2نصراله غریب شاهی فرزند ســهراب شماره ملی 2297244568
متولد  1331/2/2نسبت با متوفی :فرزند
-3فرح غریب شاهی فرزند سهراب شماره ملی  2295163005متولد
 1343/2/21نسبت با متوفی :فرزند
-4مهناز غریب شــاهی فرزند سهراب شــماره ملی 2297346433
متولد  1337/1/10نسبت با متوفی :فرزند
-5زینت خانم غریب شاهی فرزند سهراب شماره ملی 2297226721
متولد  1329/11/8نسبت با متوفی :فرزند
-6کفایت خانم اوج فرد فرزند حاجی آقا شــماره ملی 2295646278
متولد  1309/3/4نسبت با متوفی :زوجه
-7محمدعلی غریب شاهی فرزند سهراب شماره ملی 2297520980
متولد  1348/12/14نسبت با متوفی :فرزند
-8خلیل غریب شاهی فرزند سهراب شماره ملی  2295205360متولد
 1345/8/21نسبت با متوفی :فرزند
-9اسداله غریب شاهی فرزند سهراب شــماره ملی 2297265018
متولد  1332/8/29نسبت با متوفی :فرزند
-10محمدرضا غریب شاهی فرزند سهراب شماره ملی 2297383886
متولد  1340/1/1نسبت با متوفی :فرزند
-11غالمعلی غریب شاهی فرزند ســهراب شماره ملی 2297416024
متولد  1341/8/10نسبت با متوفی :فرزند

-12شهناز غریب شاهی فرزند ســهراب شماره ملی 2297323263
متولد  1336/1/1نسبت با متوفی :فرزند
-13عبدالرضا غریب شاهی فرزند سهراب شماره ملی 2297361130
متولد  1338/9/11نسبت با متوفی :فرزند
پس از تشــریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم
وصول هرگونه الیحه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه ســری یا رسمی
حســب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث
سرانجام در تاریخ  1401/5/10در وقت فوق العاده شعبه  15حصر وراثت
شورای حل اختالف شــیراز بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل پس از
مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه درگذشــته منحصر به
اشــخاص یاد شــده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی آن
روانشاد پس از پرداخت و انجام فوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد
به صورت زیر تقسیم می گردد.
-1اشرف پیروی (زوجه)( 1/16 :یک شانزدهم) از اموال منقول و قیمت
اموال غیرمنقول
-2کفایت خانم اوج فرد (زوجه)( 1/16 :یک شــانزدهم) از اموال منقول
و قیمت اموال غیرمنقول
مابقی ترکه بین ســایر وراث به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسیم می
شود.
-3نصر اله غریب شاهی (فرزند)( 1/9 :یک نهم) از مابقی ترکه
-4فرح غریب شاهی (فرزند)( 1/18 :یک هیجدهم) از مابقی ترکه
-5مهناز غریب شاهی (فرزند)( 1/18 :یک هیجدهم) از مابقی ترکه
-6زینت خانم غریب شــاهی (فرزند)( 1/18 :یک هیجدهم) از مابقی
ترکه
-7محمدعلی غریب شاهی (فرزند)( 1/9 :یک نهم) از مابقی ترکه
-8خلیل غریب شاهی (فرزند)( 1/9 :یک نهم) از مابقی ترکه
-9اسداله غریب شاهی (فرزند)( 1/9 :یک نهم) از مابقی ترکه
-10محمدرضا غریب شاهی (فرزند)( 1/9 :یک نهم) از مابقی ترکه
-11غالمعلی غریب شاهی (فرزند)( 1/9 :یک نهم) از مابقی ترکه
-12شهناز غریب شاهی (فرزند)( 1/18 :یک هیجدهم) از مابقی ترکه
-13عبدالرضا غریب شاهی (فرزند)( 1/9 :یک نهم) از مابقی ترکه
اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است.
/1937م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان
شیراز
محمدهادی طاهری

روزنه
پنجشنبه  17شهریور 1401

پشت ُکندة شیوهکشیاش نشسته بود .حال و حوصلة هر روزی
َمش باقر ِ
شدن
را نداشت .با ُمشتهای که بر لَتهها میکوبید تا آماده شود برای درست ِ
شیوه ،بر انگشتاش ضربهای خورد .هممغازهایهایش گفتند« :آ َمش باقر
مث این که امروز حال و حوصله نداری؟»
ِ
َمشباقر سکوت کرد و چیزی نگفت .او میدانست که امروز زنش با ِد
زایمان میخورد و مامایی به خانه آوردهاند تا فارغ شود.
داشتن دو دختر (معصومه و فاطمه) ،خداوند پسری
او دلش میخواست با
ِ
به او عطا کند.
َ
تالش خود
حال جیغ و داد بود و موهای خود را میکند .ماما
زن در ِ
ِ
را میکرد تا هر چه زودتر فارغ شود .خِشتی آوردند و زی ِر پایش گذاشتند.
اسبی آورند و تا فوکه َکشَ د .به هر ترتیب بود زایمان صورت گرفت و پس ِر
تَر ُگل َور ُگلی به دنیا آمد.
نزدیک ظهر بودَ .مش باقر دلش طاقت نیاورد .پیشبندش را باز کرد و
ِ
پیش خود گفتند:
از همکاران خداحافظی کرد و راهی خانه شد .همکارانش ِ
«حتم ًا کا ِر خیری داشت که امروز زودتر از همیشه از مغازه رفت».
زنان همسایه جلو آمد و گفت:
بین راه س ِر کوچهشان که رسید یکی از ِ
در ِ
«خدا راشکر که زنت فارغ شد».
زن
َمش باقر همچنان منتظر بود تا خب ِر دختر یا پسر بودنش را بشنودِ .
صاحب
همسایه با خوشحالی گفت« :خدا را هزاران مرتبه شُ کر کن که
ِ
پسری شدهای».
پوست خود نمی ُگنجید .دو دستش را رو به آسمان گرفت و
َمش باقر در
ِ
شُ ک ِر خدای را به جای آورد.
میخواست وار ِد خانه شود .به فکرش رسید که زنهای همسایه و قوم
صورت خوبی ندارد که به خانه رود .راهش را
و خویش در آنجا هستند و
ِ
رضایت خودش را
کج کرد و به مسجد رفت تا هم نمازش را بخواند و هم
ِ
از خداوند متعال به جای آورد.
انتخاب
گوش پسرش اذان گفت .در
در
باقر
ش
دو سه روزی گذشتَ .م
ِ
ِ
نام ،هر کس چیزی میگفت .تا این که َمش باقر گفت« :من از حضرت
صاحب پسری شوم
علی (ع) التماس دعا داشتم تا از درگاه خدا بخواهد تا
ِ
که غال ِم او باشد .پس بهتر است که نامش را غُلومعلی بگذاریم».
معصومه و فاطمه هم از این که برادری داشتند خوشحال بودند .کمکم
که بزرگتر میشد ،همبازی آنها بود .در نئنین (گهواره) که بود او را تاب
میدادند و برایش شعر میخواندند.
***
مثل برق گذشت .دو دختر به شوهر رفتند .معصومه به همسری
زمان ِ
یکی از همسایگان درآمدَ .مش َتحسن (مشهدی حسن) شوه ِر بسیار خوبی
برای او بودَ .مش َتحسن به کا ِر درختکاری اشتغال داشت و اکثراً در کوهها
درختان
کاشتن قلمههای انجیر و انگور بود .به
مشغول گو َده زدن برای
ِ
ِ
ِ
َ
صاحب دو فرزن ِد پسر
طول زندگی
در
زد.
ی
م
بادام
د
پیون
هم
رژن
ا
و
دارگیز
ِ
ِ
ِ
دست چپ
شد :مهدی و محمدحسین .آنها هم از همان زمانی که توانستند ِ
و راستشان را از هم تشخیص دهند همرا ِه پدر به کوه میرفتند و کارهای
او را یاد میگرفتند .بعداً کمککا ِر پدرشان شدند .آنها روز به روز بزرگتر
میشدند .مهدی برای نخستین بار زیارت امام رضا(ع) نصیباش شد و
همراه با مادرش که برای پنجمین بار با پای پیاده به مشهد میرفت ،عازم
سفر گشت .از آن به بعد او را َمشمهدی صدا میزدند.
هنگام زن گرفتن برای آنان فرا رسید .پرس و جو آغاز شد .هر کس
زن َمشصِ دِق
نظری داشت .تا این که زیور خواهر علیآقای جامه که ِ
(مشهدی صادق) بود و در آخ ِر محلة کوچهشاه نزدیک مسج ِد خواجة خضر
زندگی میکرد؛ ربابه دخت ِر خدابیامر ِز َکلعبداهلل و خاور را پیشنهاد داد .ربابه
که یتیم بود و پدر را از دست داده بود ،و مادرش ناخواسته به همسری
مشمرتضی درآمده بود و در واقع در خانة عمویش زندگی میکرد ،در
رنگ سب ِز روشن ،نمیدانست چه
عین زیبایی و رویی گشاده و چشمانی به ِ
ِ
دست بزرگان است و نظ ِر دختر مِالک نیست.
تصمیمی بگیرد .اختیا ِر عمل ِ
سرانجام همس ِر َمشمهدی شد و به کوچة پَنار آمد .پس از مدتی خواهرش
صغری را که کوچک بود به نز ِد خودش آورد .غالمحسین براد ِر ربابه هم
که عازم شیراز شده بود.
صغری بزرگ میشد خواستگارانی به خانة ربابه میآمدند .از آنجایی که
محل زندگیشان
نصیب و قسمتاش بود به همسری محمدکریم در آمدِ .
در کوچة برفکشی بود.
ِشبه،
ا
توهة
ر
زی
ه
کو
در
انجیر
درخت
کاشتن
بر
مش مهدی عالوه
ِ
ِ
ِ
َ
نهال بادام میپرداخت.
کاشتن
به
کوه
ی
م
ُمب
ت
پشت
در زمینی واقع در
ِ
ِ
ِ
ِ
باغستان بسیار زیبای ُپر ثمری را س ِر پا آورد.
ِ
ساختن آبانبا ِر عمومی در
گاهی بیکار نمیماند و برای دیگران به
ِ
س ِر راهها (از جمله ب ِ َ
شی
لکه دو تا = بِر َکه دوتا)
ِ
نزدیک ل ِی چیش ،کِهل َک ِ
بین استهبان و نیریز که هنوز در نزدیکی
َک َپرها ،دیوارچینی سنگی در جادة ِ
ست چنار مقاوم و ُپر دوام ایستاده است ،میپرداخت .همراه با برادرش
ُپ ِ
داخل قناتهای چشمه َقهری ،چشمه پادزهری ،چشمة
محمدحسین به
ِ
بُکبُکو ،چشمة گِر ُدو (گِرداب) ،چشمة ُمرخَ َنه (مرغخانه ،مرغخوانه) ،چشمة
کردن مسی ِر آب
بیخ آب) و  ...میرفت و به الیروبی و تمیز
ِ
بوخو (بیخوِ ،
میپرداختند.
صاحب چهار دختر( :فاطمه ،بتول ،سلطان و مهتاب)
َمشمهدی و ربابه
ِ
فرزندان
و سه پسر (حسن ،علیاصغر و محمد) شدند .اگر چه یکی دو تا از
ِ
دیگرشان به دیا ِر باقی شتافتند.
***
دخت ِر دیگ ِر َمش باقر ،فاطمه به
ازدواج یک نفر که اصالت ًا از اهالی
ِ
زمان کریمخان زند و بنا به دستورالعمل میرزامحمدعلی
یزد بودند که در ِ
حل
بیگ ذوالقدر جهرمی که از
ِ
جانب کریمخان زند در اصطهبانات َر ِ
ساختن گنبد و بارگا ِه پیرمراد،
اقامت افکنده بود و برای عمران و آبادی و
ِ
حما ِم َک َزمان ،خانة نعیمیها در کوچة مهمانخانه ،مسج ِد یزدیان در محلة
تیرونجان ،احداثِ قناتهای محمدآبا ِد خیر و قناتهای رونیز و ایج و دیگر
آبادانیها ساکن شده بودند و زن و زن خواستی صورت میگرفت ،درآمد.
از قضای روزگار بیست و یک اوالد به دنیا آورد که متاسفانه بیست نفر از
فرزندشان شانس ماندن را نداشتند و به دیا ِر اَبد شتافتند .تنها یک نفر از
میان آنها باقی ماند که نامش َکل ما َمدخلیل (کربالیی محمدخلیل) بود.
ِ
َکل ما َمدخلیل روزهای عاشورا و عزاداریهای دیگر یک َم ُ
شک
شکو ( َم ِ
میان دستههای سینهزنی و زنجیرزنی راه
آب) ُپر میکرد و با پای برهنه در ِ
خیر ،صبور،
میرفت و به
ِ
تشنگان را ِه امام حسین (ع) آب میداد .او مر ِد ّ
ساکت ،آرام و بیآزاری بود.
طول زندگیاش دو بار زن
َکل ما َمدخلیل حدود  75سال عمر کرد .در ِ
زن دومش از شاهسونهای حاجیآباد
گرفت که از هر دو بچهدار نشدِ .
مرگ شوهرش تا
نیریز بود و لهجة
خاص خودش را داشت که پس از ِ
ِ
این اواخر زنده بود.
پشت
کا ِر َکل ما َمدخلیل درختکاری انجیر بود .انجیرستان بزرگی را در ِ
با ِغ حاجیمِصِ دِق (حاجی محمدصادق) س ِر پا آورد که بخشی از آن وقف
صاحب فرزندی نشد به تنها بازماندهاش ،مشهدی محمدحسین
نمود و چون
ِ
خاندان جنوبیها بود ،واگذار
از
اقوامش
از
دیگر
یکی
و
بود
اش
که پسرخاله
ِ
گردید.
***
شغل پدر را پیشة خود قرار داد و به کا ِر شیوه َکشی پرداخت.
غالمعلی هم ِ
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َمـــش باقـــــر
محمدرضا آلابراهیم

پارچههای کهنه را خریداری میکرد و آن را به اندازههای مساوی میبُرید.
سپس آنها را نَم میکرد و دو سه ال تا میزد .بر ُکندة چوبی میگذاشت و
با ُمش َته بر آن میکوبید تا مرتب و صاف شده به در آید .پارچههای کوبیده
سوزن دروشی که در اجاقی میگذاشتند که
را در کِنا ِر هم قرار میداد و با
ِ
آتش زی ِر خاکستر در آن بود ،چهار جای لَتهها را سوراخ میکرد.
نیمهای ِ
َ
میان سوراخها،
از
گاه
ن
آ
کرد.
ی
م
ر
پ
را
مغازه
فضای
ها
ه
ت
ل
سوختگی
بوی
ِ
ُ
شدن آن
محکم
برای
داد.
ی
م
جای
ش
و
ر
د
سوزن
با
را
شده
آماده
چرمی
نوا ِر
ِ
ُ ُ
کف پایش را به ُکندة شیوهکشی میچسباند
دو
و
زد
ی
م
دیوار
به
را
کمرش
ِ
قدرت تمام میکشید تا لَتههای در کِنا ِر هم به خوبی به
و نوا ِر چرمی را با
ِ
پوست گوسفند
هم بچسبند .آن گاه در س ِر جلو و تَه پاشنه را با چرمی که از
ِ
صورت یک شیوه درآید .حاشیههای
آماده کرده بودند ،میدوختند تا به
ِ
کف پا را در
شیوه را با تیغة مخصوصی که داشت میبرید و شکل و
شمایل ِ
ِ
فت آن را هم تهیه میکرد و به َملکیدوزان میفروخت و از این
میآوردُ .ج ِ
طریق امرار معاش میکرد.
غالمعلی با کاروانی که به زیارت امام رضا (ع) به مشهد میرفتند همراه
شد و به زیارت نایل آمد .در آن زمان معمول بود که هنگا ِم برگشتن از
مشهد ،در ابتدای نامشان مشهدی ادا میکردند .در نتیجه غالمعلی مشهدی
گویش اصطهباناتی او را َمشغولو َملی صدا
شده بود و او را به اختصار و با
ِ
میزدند.
دو خواه ِر َمش غولو َملی در صدد برآمدند که برای برادرشان به فک ِر
دختران زیادی را در نظر گرفته بودند .تا این که
گرفتن یک زن باشند.
ِ
ِ
قرعة فال به نا ِم کلثوم دخت ِر حاجی ا ِبریم که همسایة یک َدر و دیوار بودند،
افتاد .برای او به َطلَبون (خواستگاری) رفتند .پس از موافقت زندگی آن دو
به خوبی و خوشی میگذشت .یکی دو سالی طول کشید .سال  1298پیش
آمد .کلثوم که حامله شده بود نخستین فرزندشان را به دنیا آورد .پس از

کلثوم گفت« :حاجی ا ِبریم»
کارمن ِد ثبت احوال گفت« :اسماش را چه میگذاری؟»
کلثوم گفت« :به یا ِد پدرش که غالمعلی بود او را علی میگذاریم».
دست کلثوم دادند .در آن نوشته شده بود :علی
سِ ِجل نوشته شد و به
ِ
ابراهیمدخت ،فرزند غالمعلی و...
کلثوم راه چارهای نداشت .نمیدانست چگونه روزگا ِر خود و دو
کودکش را بگذارند .چون به مکتب رفته بود به قرآن خوانی برای دیگران
میپرداخت .با نخودچی وکشمش و نُقل و نَبات برای بسیاری از خانوادهها
سفرة مشکلگشا راه میانداخت و از این طریق روزگارش را میگذارنید .باز
کفاف زندگیاش تامین نمیشد .یکی از اتاقهای خانة کاهگلیاش را به
ِ
اجارة کربالیی محمد داد تا بلکه یک کمک خرجی حاصل آیدَ .کلمحمد
خودش در محلة تیرونجان خانه و زندگی داشت ولی چون در حما ِم َک َزمان
کار میکرد و دور از خانهاش بود گهگاهی به این اتاق میآمد و استراحتی
میکرد.
زمانه گذشت و َکلمحمد از کلثوم که حاال بیوهزنی بود خواستگاری کرد.
کلثوم گفت« :اَی روم سیاه! ای چه حرفیه؟»
َکلمحمد ِول ُک ِن معامله نبود .کلثوم هر چه طفره میرفتَ ،کلمحمد
میل
رغم ِ
سماجت بیشتری به خرج میداد .کلثوم پس از مدتی ،علی ِ
باطنیاش ناچار شد به صیغة او درآید تا شاید از تنگدستی و فقر و فالکت و
کودک یتیم روزگار را به نحوی َسر ُکند.
داشتن دو
بیچیزی با
ِ
ِ
زن دیگری هم دارد
زن َکلمحمد هنگامی که متوجه شد کلمحمد ِ
ِ
پیجور شد و آمد به خانة کلثوم و پس از َجر و دعوا با چوبی که داشت به
چشم کلثوم زد .کلثوم تا آخ ِر عمرش اشکریزان بود.
ِ
این صیغه شدن هم چندان دوامی نداشت و مشکلی را رفع نکرد .پس
از این جریان ،از هم جدا شدند و دیگر کلمحمد هم به خانة کلثوم نیامد.

انتخاب نام ،هر کس نظری میداد .تا این
گوش نوزاد برای
ِ
اذان گفتن در ِ
که َمش غولوملی گفت« :پد ِر خدابیامرز من زودی از دنیا رفت .برای یاد و
خاطرة او نا ِم بچهام را باقر میگذارم».
همگی سکوت کردند و گفتة َمش غولوملی را پذیرفتند .آن زمان،
کارمندان ثبت احوال از نیریز به اصطهبانات میآمدند و برای افراد
ِ
شناسنامه صادر میکردندَ .مش غولوملی به سراغ آنها رفت .نا ِم کودک را
پرسیدندَ .مش غولوملی گفت« :باقر»
کارمن ِد ثبت احوال پرسید« :شما چکارهاش هستید؟»
َمش غولوملی گفت« :من بُوآشم( ».بابایش هستم)
کارمندان ثبت احوال پرسید« :نا ِم خودتان چه هست؟»
ِ
َمش غولوملی نامش را گفت .کارمن ِد ثبت احوال با قلم و دوات سجلی
دست َمش غولوملی داد .در آن نوشته شده
(شناسنامهای) را ُپر کرد و به
ِ
بود :محمدباقر غالمعلینژاد ،فرزند غالمعلی ،متولد  1298زادة اصطهبانات
فارس ،محلة پَنار.
دل پدر
همگی خوشحال بودند .باقر هم روز به روز بزرگتر میشد و در ِ
و مادر بیشتر جای میرفت .کمکم بُهکو (چهار دست و پا رفتن) را یاد گرفته
ذوق پدر و مادر را برانگیخته میکرد .در همین حال کلثوم دلآشوب
بود و ِ
جریان کلثوم
داشت و از بوی بعضی چیزها بدش میآمد .به مامای محله که
ِ
را گفتند ،گفت« :خدا را شکر! دو مرتبه صاحب فرزندی میشود».
َمش غولوملی آد ِم ُمتد ّینی بود و نمازش را در مسجد جامع میخواند.
پشت مسج ِد جامع به خانه میآمد،
در یکی از روزهایی که از کوچة پَنا ِر ِ
توپ پارچهای) بازی
یک
و
چوبی
بچههای محله با چوغ توپَه (یک دستة
ِ
دنبال هم میدویدند .در همین موقع َمشغولوملی هم از
میکردند و به
ِ
دنبال یکدیگر میدویدند که به
راه رسیدَ .محریم و محمود ُمالغُلومعلی به
ِ
َمشغولوملی برخورد کردند و چوب در پای او گیر کرد و به زمین خورد و
دندههایش شکستَ .مشغولوملی ناله میکرد .بچهها فرار کردند و هر کس
به خانة خودش رفت .یکی از همسایگان سر رسید و َمشغولوملی را از
زمین بلند کرد و او را با یاری یکی دیگر از همسایگان به خانهاش رساندند.
کلثوم گفت« :اَی روم سیاه! چه شده؟»
رمضون همسایه گفت« :بچهها در کوچه بازی میکردند؛ چوبشان به
ِ
پای َمشغولوملی رفت و زمین خورد .انشاءاهلل که خوب میشه».
دو سه ماهی روی جا افتاده بود و روز به روز بدتر میشد .هر چه دوا
و درمان بود برایش آوردند اما ا ِفاقه نکرد .کلثوم هم که پا به ماه گذاشته
بود؛ از یک طرف در ِد خودش داشت و از طرفی دیگر نمیدانست چه کاری
اَ َزش بر میآید.
نُه ماه و نُه روز از آبستنی کلثوم میگذشت .در ِد زایمانش شروع شد.
ماما را آوردند .دعا خواند و نَوند (ا ِسپند) دود کرد .به هر زحمتی بود در
چهار اردیبهشت  1300وضع حمل کرد .از یک طرف خوشحال بودند که
طرف دیگر اوضا ِع روز به رو ِز بدت ِر
خداوند پسری به آنها عطا نموده و از ِ
َمشغولوملی همه چیز را در هم ریخته بود.
توان حرکت نداشت ،بردند .تنها
نوزاد را به پیش َمشغولوملی که دیگر ِ
توانست یک لبخند مالیمی بزند و نگاهی به کودکش بیاندازد.
غزل خداحافظی را خواند و
رو ِز سو ِم تول ِد نوزاد بود که َمشغولوملی ِ
دست کلثوم گذاشته شد .کلثومی
جهان را وداع گفت و دو
کودک یتیم روی ِ
ِ
که هنوز به بیست سالگی نرسیده بود.
چند روزی گذشت .کلثوم رفت تا برای فرزندش شناسنامه بگیرد .کارمن ِد
ثبت احوال گفت« :مگر پدرش نبود که شما آمدهاید؟»
کلثوم گفت« :بچهام سه روزش بود که پدرش ُمرد».
کارمن ِد ثبت احوال گفت« :خودت دخت ِر کی هستی؟»

مناعت طبع داشت و به حداقل زندگی قانع بود ولی
کلثوم بسیار
ِ
نمیدانست چطور دو کودکش را بزرگ کند.
استادکاران همسایه در
خوشبختانه باقر که کمی بزرگتر بود همراه با
ِ
دست
همان
دوران کودکی به س ِر کار میرفت تا الاقل نانخوری از روی ِ
ِ
مادرش برداشته شود.
استادان
علی هم هفت هشت سالی داشت که رفت و شاگر ِد خیاطی شد.
ِ
او کربالی غالمحسین عالیمنش بود و استاد مشهدی محمود کیان.
کلثوم با هر بدبختی بود فرزندانش را به ُرخ میبرد و بزرگشان میکرد.
اتاق رو به قبله داشت.
خانة پدریاشان دو ِ
خدمت سربازی معاف شد .دو
باقر که بزرگ شد چون یتیم شده بود از
ِ
خدمت نظام وظیفة علی رسید .هر کاری کردند که معاف
سالی بعد نوبت به
ِ
شود گفتند« :همان یک نفر که معاف کردیم کفایت میکند».
ناچار علی در تاریخ  11/8/1323در تیپ  17جهرم به سربازی اعزام شد.
فرماندة آنجا سرهنگ تَکِش بود .یکی دیگر از فرماندهان پادگان جهرم
سرهنگ تَجده بود که خود از اهالی فدشکویه فسا محسوب میشد .علی
دوران دو سالة سربازیاش فقط توانست یک بار مرخصی بگیرد و با
در این
ِ
َ
کوهکن ،پیاده از جهرم و فسا به استهبان بیایند.
دوستش آقای محمدباقر
پس از چند روزی دوباره پیاده به جهرم بازگشتند.
علی که پس از دو سال سربازیاش تمام شد ،به استهبان آمد .برادرش
باقر خانة پدریشان را به دو قسمت کرده ودیواری کشیده بود .سهمیة
خودش را فروخته و خرج کرده بود.
هنگام همسرگزینی باقر رسید .از این جا و از آنجا پرس و جوهایی
کردند تا سرانجام قرعه بهنا ِم سکینه دختر مشهدی عبداهلل َکدرویی
زن محمدحسین پس ِر عمهاش افتاد.
(قطرویهای) خواهر ِ
عقد کردند و مدتی بدین مِنوال گذشت .حال موق ِع عروسی کردنشان
بود .خانه نداشتند .به برادرش علی گفت« :کاکا ،میخوام زن بیارم ،خونه
زمین خالی است و جزء حیاط است
نَ َد َرم.
قسمت ُپ ِ
ِ
شت قبلة سهمیة شما که ِ
اتاق زیر و رو بسازم».
اجازه بده تا من دو ِ
علی گفت« :اشکالی نَ َذ َره ،هر طور خودتون صالح میدونید».
راست این خانه
سمت
ِ
باقر سعی کرد سهمیة مادرش از خانة پدری که در ِ
صورت داالن درآورد و
بود از داییاش َکل مهدی بگیرد .این قسمت را به
ِ
اتاق زیر ساخت و یک اتاق هم در باالی آن.
ِ
قسمت جنوبی حیاط را یک ِ
کمک برادرش علی ،اتاقی هم روی داالن ساختند تا
عالوه بر اینها به
ِ
سکونت مادرشان باشد.
محل
ِ
ِ
خوشبختانه عروسی صورت گرفت و زندگی مشترکشان را آغاز کردند.
دعوت همریشاش
صاحب اوالدی نشده بودند .بنا به
مدتی گذشت .هنوز
ِ
ِ
(باجناغاش) َکل ما َمد گنجی که در آبادان زندگی میکرد عازم آّنجا شدند.
چند روزی مهمان بودند و سپس روانة عراق شده و به زیارت ائمة اطهار(ع)
به نجف ،کربال ،کاظمین ،سامره و ...پرداختند.
به اصطهبانات که برگشتند ،آنها را دیگرَ ،کلباقر و َکلسکینه نام
میبردند.
َکلسکینه دخت ِر مشهدی عبداهلل َکدرویی بود .گویا مشهدی عبداهلل و
مشهدی حسین که در قطرویه زندگی میکردند و از اهالی آنجا بودند،
زمان احمدشاه قاجار َس ِر جنگ داشته
برادری داشتند که با
ماموران دولتی ِ
ِ
و دائم ًا مور ِد تعقیب بوده است .تا این که شبی او را به چاه میاندازند و
گردن برادرانش مشهدی عبداهلل
جانش را میگیرند .ماموران این قتل را به
ِ
و مشهدی حسین میاندازند .آنها ناچار میشوند شبانه فرار کنند و خود
را یک سره به اصطهبانات برسانند و در کوچة پَنار َم َ
سکن گزینند .چون از
عبدال َکدرویی و َمش ُتسین َکدرویی
اهالی َقطرویة نیریز بودند آنها را َمش َت ُ
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نام میبردند.
عبدال زنی میگیرد بهنام فاطمه که از این ازدواج سه دختر بهنامهای
َمش َت ُ
رباب ،سکینه و نساء نصیبشان میشود.
صاحب چندین فرزند میشود:
رباب به همسری محمدحسین درمیآید که
ِ
علیاکبر ( ،)1315حاجی عبداهلل( ،)1321شوکت ،ابراهیم ،احمدعلی ،غالم،
ن ََمکی (مهین) ،علیمحمد ،محمدرضا.
صاحب فرزندی نمیشدند .تا
سال
سه
سکینه با باقر ازدواج نمود تا دو
ِ
خداوند تفضلی نمود و نخستین دخترشان در سال  1328متولد میشود.
او را طیبه مینامند گرچه در شناسنامهاش نا ِم فاطمه قید گردیده است.
دختر بعدیاشان صدیقه متولد  .1330بعد دو پسر بهنامهای حاجی محمد
و حسین به دنیا میآیند .و آخرین فرزندشان را حلیمه نامگذاری میشود.
نساء هم در محلة میری به عقد کربالیی محمد گنجی درمیآید که پس
از ازدواج به آبادان میروند و کربالیی محمد در شرکت نفت به کارگری
میپردازد .متاسفانه در یکی از این رفت و برگشتها اتوبوسشان در تنگة
ابوالحیات واژگون میشود و کربالیی به تَه دره پرتاب و همچون چند نف ِر
جان خود را از دست میدهد .خوشبختانه نساء و دخترش نرگس که
دیگر ِ
جان
و
کنند
ی
م
گیر
دارگیز
درخت
یک
پشت
در
است
بوده
مادرش
بغل
ِ
ِ
در ِ
ِ
سالم به در میبرند.
پی َکسب و کاری بود .در محلة
سربازی علی که دیگر تمامشده بود در ِ
شغل خیاطی اشتغال
نجار اجاره میکند و به ِ
َک َزمان دکانی از َکل َقنب ِر ّ
می َور َزد .تقریب ًا آبی در پوستش میدود و به وض ِع مالی کمی دسترسی
مییابد .آنگاه به زیارت مشهد نائل میآید و از آن به بعد او را َمش َتعلی
خیاط صدا میزنند.
پس از برگشتن از زیارت مشهد ،مادرش میگوید« :علی! حاال که
الحمداهلل کسب و کاری داری ،بیا تا برایت زنی هم بگیریم».
علی میگوید« :نَ َنه ،حاال زوده .صبر بده!»
نَ َنه میگوید« :زو ِد چه هست؟! دیم َنهبازی در نیار».
علی میگوید« :هر طور صالح میدونید .ما که یتیم بودیم و شما با
رنج بسیار) ما را بزرگ کردی .هر چه گفتی روی
شَ َر ِ
ق َدستی (زحمت و ِ
چیش!»
نَ َنه میگوید« :خیلی زیر و باال کردم .دخترای زیادی در نظرم هست ولی
از همه بهتر بتول دخت ِر پس ِر عمهات مشهدی مهدی است».
صحبتها شروع میشود .مشهدی مهدی عالوه بر این که قوم و خویش
بودند همسایة یک در و دیوار هم بودند.
به طلبون میروند .خانوادهها موافقت خودشان را اعالم میکنند .شبی
که خواستند خطبة عقد بخوانند بتول در خواب بوده ،او را کوله میکنند و به
خانة میرزاعلیآقای مجتهد میبرند .در آنجا بیدار میشود .میرزاعلیاقای
مجتهد خطبه را میخواند و به خانه برمیگردند.
چندین سال به حالت نامزدی به سر میبرند .زیرا مشهدی مهدی گفته
اسم بتول َدرنیاری ،فع ً
ال صحبت از
بود تا یکی دو دانگ از خانهات را به ِ
عروس نکن.
اسم نامزدش کند،
َمشتعلی که خواست یکی دو دانگ از خانهاش را به ِ
اسم خودش ثبت کرده بود.
نمیشد .زیرا برادرش َکل باقر ُک ِّل خانه را به ِ
چند سالی طول کشید .ریشسفیدان و اقوام و خویشان به نز ِد َکل باقر
میرفتند و خواهش میکردند تا یکی دو دانگ به اسم بتول ثبت کند.
کل باقر راضی نمیشد و میگفت« :من در این جا سه تا اتاق ساختهام.
سهم منست».
اینجا ِ
برادرش علی میگفت« :تقصی ِر من است که این جا را به شما دادم تا
بتوانی برای همسرت جایی داشته باشی».
نصف خانه را به اسم بتول
خالصه ،پس از مدتها َکش و قوسَ ،کل باقر ِ
کرد .آن گاه عروسی صورت گرفت.
در شب عروسی که صحبت از چلوکباب و کنجه و جوجه کباب نبود .تنها
نان سه تایی خانگی بود و مقداری اَرده و شیره.
ِ
عروسی تمام شد و هر کس به زندگی خودش ادامه داد.
َمش َتعلی با خیاطی کردن روزگارش را میچرخاند .چند سالی از عقد و
حالت قی
عروسیشان گذشته بود .تا این که یک روز بتول گفت« :علی! ِ
کردن (تَهوع) َد َرم .نمیدونم چه مرگمه؟!»
علی خوشحال شد و گفت« :اگه خدا بخواه ،انشاءاهلل بچهای در شکم
داری».
بتول این حالتها را داشت .تا این که در 29/4/1328نخستین فرزندشان
پا به عرصة گیتی نهاد .نامش را صدیقه گذاشتند .همه از رش ِد روز به رو ِز
صدیقه اظها ِر خوشحالی میکردند .صدیقه یک سالی داشت که دوباره
بتول حالت استفراغ پیدا کرد .همه خوشحال بودند .صدیقه کمکم بَهکو
کردن را یاد گرفته بود .پنج شش ماه بعد صدیقه به راه افتاد .پدرش یک
کفش کوچک خرید .صدیقه خوشحال بود و کفش را به پا میکرد .علیآقا
سن او بود و کفش نداشت با همان زبان کودکانهاش
پسر خالهاش که هم ِ
میگفت« :اُ ُرسیت (کفشات) اَ من هم بِدِه!»
دامن مادرش میانداخت و با گویش کودکانهاش
صدیقه خود را به
ِ
ی َدم!»
میگفت« :ن 
دل پدر و مادر بود .تا یک روز
صدیقه حاال دو سالش تمام شده بود .عزی ِز ِ
بدن و صورتش َزردی گرفت .دو سه رو ِز بعدی زردیاش اضافهتر میشد.
به ماما خبر دادند .آمد و دید و گفتَ « :زردو ( َیرقان) گرفته .دست پایش
روزی سه چهار بار بِشورید .خاکشیر و چهار تخمه هم در آب بریزد و به هم
بزنید و به بچ ه بدهید».
علی و بتول و نَ َنة علی و نَ َنة بتول هم ُدو ِر بچه را ِول نمیکردند به امید
برگشت سالمتی تنها فرزندشان.
بهروزی و
ِ
َس
بدن صدیقه به زردی نشسته بود و نَف ِ
متاسفانه روز چهارم ،تما ِم ِ
چشمان پدر و مادر و اقوام غلتان شد و از
آخرش را کشید و اشک در
ِ
گونههایشان سرازیر .چه میتوانستند انجام دهند .کاری از دستشان
برنمیآمد .نازنینشان را به خاک سپردند.
درگذشت صدیقه
بتول کودکی هفت ماهه در شکم داشت .از غصة
ِ
نزدیک بود این بچه را هم سِ قط کند.
مدتِ یک ماه و نیم گذشت .هنوز چند روز به عاشورا مانده بود .بتول
مراسم
کمکم نُه ماهه میشد .عص ِر عاشورا در جلو حسینیة َد ِر دکان َک َزمان
ِ
شکم ُپر همرا ِه همسایگان
عزاداری و شبیهگردانی برقرار شد .بتول هم با
ِ
به َس ِر کوچة رفت تا هم در مراسم عزاداری شرکت کند و هم تماشاگر
شبیهگردانی باشد.
اسبی از خانة حاجی عنایت آوردند تا سوار بر آن شوند و مراسم
شبیهگردانی اجرا شود .اسب وحشی بود .لگدی پراند و به سینة آقای جابری
خورد .قلبش از کار افتاد و بیدرنگ جان را به جان آفرین تسلیم نمود .همة
زنان و مردان در غم و غصهای عظیم فرو رفتند .بتول هم دچار ترس و
َوهم شد .شش روز تمام در ِد داشت تا این که روز  16محرم (چهارشنبه 24
مهر  )1330فرزند دومش به دنیا آمد .چون پسر بود کمی از غم و غصههای
دادن صدیقه کاسته شد.
وارده و ناراحتی از دست ِ
قدحی ُپر از آب که با شیرة انگور شربتی درست کرده بود در میان
گذاشتند که تولد نوازدشان با شیرینی همراه باشد.
جنس کاشی بود که توسطِ رضاخان خبیرالصنایع ساخته شده بود.
َقدح از ِ
آوردن قدح باعث شد که نا ِم کودک را بر اساس سازندة قدح ،رضاخان
ِ
بگذارند.
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شناسایی  ۹۴۵بیمار جدید کرونا در کشور
 ۱۳استان بدون فوتی

طبــق اعــام وزارت بهداشــت ،در طــول
 ۲۴ساعت متاسفانه  ۳۷بیمار مبتال به کووید۱۹
در کشــور جان خود را از دست دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۴هزار و  ۸۵نفر
رسید.
به گزارش ایســنا ،از روز سه شــنبه تا دیروز
 ۱۶شــهریورماه  ۱۴۰۱و بر اســاس معیارهای
قطعی تشــخیصی ۹۴۵ ،بیمار جدیــد مبتال به
کووید ۱۹در کشــور شناسایی و  ۲۴۳نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۵۳۶هزار و  ۲۱۷نفر رسید.
در طــی این مدت  ۱۳اســتان بدون فوتی و
 ۱۲اســتان ،یک مــورد مرگ و میــر بیماران
کووید ۱۹داشتهاند.
خوشــبختانه تاکنون  ۷میلیــون و  ۳۱۱هزار

و  ۸۳۷نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند.
 ۷۴۱نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخشهــای مراقبتهــای ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۵۳میلیون و  ۸۸۴هزار و  ۳۸۶آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
همچنین تاکنون  ۶۵میلیون و  ۳۴هزار و  ۴۳نفر
ُدز اول ۵۸ ،میلیون و  ۴۲۳هزار و  ۶۶۸نفر ُدز دوم
و  ۳۰میلیون و  ۹۸۶هزار و  ۴۶۸نفرُ ،دز ســوم و
باالتر واکسن کرونا را تزریق کردهاند و مجموع
واکسنهای تزریق شده در کشور به  ۱۵۴میلیون
و  ۴۴۴هزار و ُ ۱۷۹دز رسید.
در حال حاضر  ۸شهرستان در وضعیت قرمز،
 ۱۱۶شهرستان در وضعیت نارنجی ۳۰۲ ،شهرستان
در وضعیت زرد و  ۲۲شهرستان در وضعیت آبی

قرار دارند.
کرونا بیــش از  ۱۰میلیون کودک در
جهان را یتیم کرده است
نتایج یک بررســی نشــان می دهد شــیوع
بیمــاری کوویــد ۱۹موجب شــد  ۱۰.۵میلیون
کودک در جهان یتیم شــده یا مراقب اصلی خود
را از دست بدهند.
به گزارش ایسنا ،در این مطالعه که نتایج آن در
مجله  JAMA Pediatricsمنتشر شد ،دادههای
ســازمان جهانی بهداشــت در مورد مرگ و میر
بیش از حد تا مه  ۲۰۲۲مورد بررسی قرار گرفت و
مشخص شد اکثر این کودکان  ۷.۵ -میلیون نفر -
یتیم شــده در حالیکه سه میلیون کودک مراقب
اصلی خود را از دست دادند.
نویســندگان این مطالعه از مقامات بهداشت
عمومی درخواســت کردند تا عالوه بر پیگیری
برنامه واکسیناســیون و اقدامات پیشــگیرانه به
تاثیرات طوالنی مدت غم و اندوه بر کودکانی که
مراقبــان خود را به دلیل همه گیری کووید ۱۹از
دست دادهاند ،توجه کنند.
در این بررســی آمده است :اقدامات مراقبتی
و موثر برای مصون ساختن کودکان از صدمات
طوالنی مدت و آنی کووید ۱۹ســرمایه گذاری
برای سالهای آینده و سالمت عمومی است.
به گــزارش  ،usatodayطبق اعالم مرکز
کنتــرل و پیشــگیری از بیماریهــا در آمریکا،
کودکانی که والد یا مراقب اصلی خود را از دست
می  دهند بیشتر ممکن است با فقر ،سوءاستفاده و
چالشهای سالمت روان مواجه باشند.

مرگ معمایی مرد معتاد کارآگاهان را به یک بیمارستان کشاند

با مرگ معمایی یک مرد معتاد در یک بیمارستان،
یک پرونده جنایی بــرای کارآگاهان اداره دهم
پلیس آگاهی گشوده شد.
به گــزارش خبرنگار اجتماعــی خبرگزاری
تســنیم؛ سهشنبه پانزدهم شــهریورماه جاری،
اعضــای پرســنل بیمارســتان الغدیــر مرگ
مشــکوک مرد جوانی را در بخش اورژانس به
مرکز فوریتهای پلیسی  110گزارش دادند.
با اعالم این خبر ،مامــوران کالنتری 127
نارمک ،تیمــی زبده از کارآگاهــان اداره دهم
پلیس آگاهی با دســتور بازپرس کشــیک قتل

راهی بیمارستان شدند و تحقیقات میدانی را آغاز
کردند؛ کارآگاهان پس از حضور در بیمارســتان
با جســد مرد جوانــی مواجه شــدند که روی
تخت بخش اورژانس به طرز مشــکوکی فوت
کرده بود.
بدین ترتیــب کارآگاهان تحقیقات میدانی را
کلید زدند و پی بردند ،مرد جوان توسط کارکنان
کمپ ترک اعتیادی در شــرق تهــران به این
بیمارستان منتقل شده که ساعتی بعد مردجوان
روی تخت بخش اورژانس بــه کام مرگ فرو
رفته است.

از سوی دیگر بررســیها نشان داد ،اعضای
خانــواده متوفــی بــا رضایت شــخصی ،مرد
جوان را به دلیل اعتیادی که داشــت به کمپ
فرســتادهاند؛ همچنین پزشــکان بیمارســتان
دلیــل فوت مرد جــوان را بلعیــدن موادمخدر
تشخیص دادند.
به گزارش تسنیم ،با دستور بازپرس کشیک
قتل جســد متوفی برای بررسیهای بیشتر به
پزشــکی قانونی منتقل شــد و کارآگاهان اداره
دهــم پلیس آگاهی تحقیقات را جهت کشــف
ابعاد پنهان این پرونده آغاز کردند.

ربودن دختر  ۶ساله به بهانه نذری

ســرکالنترهفتم پلیس پیشــگیری
پایتخــت از ربودن دختر بچه  ۶ســاله
توسط یک زن در کمتر از  ۲۰دقیقه خبر
داد و گفــت :متهم به بهانه غذای نذری
این کودک را فریب داده بود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری
تسنیم؛ ســرهنگ امیر هوشنگ امیری؛
سرکالنترهفتم پلیس پیشگیری پایتخت،
اظهــار کــرد :در پی اعالم یــک فقره
کودکربایی در خیابان خراسان بالفاصله
تیم عملیاتی کالنتری  116مولوی به محل
اعزام شدند.
در بررسیهای ابتدایی مشخص شد ،دختربچه
 6ســاله بههمراه مادر بزرگش بــرای اقامهنماز
به مســجد مراجعه کــرده اســت و زمانی که
مادربزرگ وی در حال نماز خواندن بوده دختر بچه
در حالی که کیف مادربزرگش را در دست داشته
از مسجد خارج شده است.

وی افــزود :در تحقیقــات میدانــی از محل
جغرافیای جرم و بررســی دوربینهای مداربسته
مشــخص شــد ،دختر بچه زمانی که از مسجد
خارج شده توسط یک زن ربوده شده است.
ســرکالنترهفتم پلیس پیشگیری تهران ادامه
داد :مامــوران کالنتری با پیگیری و اقداماتفنی
در کمتــر از  20دقیقه متوجه شــدند ،متهم در
محدوده شهرری حضور دارد و با تماس با خانواده

دختربچه درخواست پول کرده است.
وی افزود :زن جوان با اطالع از اینکه
پلیس درصدد دستگیری وی است دختر
بچــه را در محلی که ربوده بود منتقل و
رها کرده که در ادامه این کودک  6ساله
در کمال سالمت به آغوشگرم خانواده
برگرداننده شد.
سرهنگ امیری ادامه داد :با بررسیهای
پلیســی مشــخص شد زن ســارق در
ابتدا به بهانــه های غذای نذری کودک
 6ساله را فریب داده و سپس با نافرجام
ماندن نقشهاش ،طالهای این کودک و مقداری
پول که داخــل کیف همراه وی بوده اســت را
سرقت و کودک را در محل رها کرده است.
وی در پایان خاطر نشــان کرد :تالشها در
جهت دســتگیری متهم ادامه دارد و پرونده برای
بررســی تخصصی بــه اداره  11پلیس آگاهی
تهران ارسال شده است.

بین الملل

شمار قربانیان سیل پاکستان
به بیش از 13هزار تن رسید

با مرگ  ۱۸نفر دیگر شــمار قربانیان ســیل بیســابقه در پاکســتان
به  ۱۳۴۳تن رسید.
به گزارش ایســنا ،مقامات پاکستان دیروز (چهارشــنبه) اعالم کردند:
جسد  ۱۸قربانی دیگر ســیالب پیدا شده که بدین ترتیب شمار فوتیهای
این حادثه طبیعی که موجب شــد یک ســوم کشــور به زیر آب فرو رود
به  ۱۳۴۳تن رسید.
همچنین در جریان این حادثه طبیعی صدها هزار نفر بیخانمان شدند.
زندگی حدود  ۳۳میلیون نفر از جمعیت این کشور تحت تاثیر این حادثه
قرار گفته که به گفته مقامات پاکســتانی خسارتی حدودا  ۱۰میلیارد دالری
برجا گذاشــته است .بســیاری از آســیب دیدگان و قربانیان از ایالت سند
هستند و بنابر گزارشها بزرگ ترین دریاچه آب شیرین پاکستان به شکل
خطرناکی در آستانه طغیان قرار دارد.
به گزارش خبرگــزاری رویترز ،با پیش بینی بارشهای بیشــتر در ماه
آینده یک مقام ارشــد آژانس پناهندگان سازمان ملل نسبت به وخیم شدن
شرایط هشدار داد.

افزایش قربانیان زمین لرزه در چین

رسانه دولتی چین اعالم کرد :شمار قربانیان زمین لرزه در جنوب غرب
کشــور به  ۷۴تــن افزایش پیدا کرد و هزاران نفــر در پناهگاههای موقت
اسکان داده شده اند.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم رسانه دولتی چین ،همچنین بارش باران در

مناطق زلزله زده خطر وقوع رانش زمین را به همراه دارد.
بنابر اعــام مرکز لرزه نگاری آمریکا ،روز دوشــنبه زلزلهای به بزرگی
 ۶.۶ریشــتر مناطقی از اســتان ســیچوآن را لرزاند که کانون آن در عمق
 ۱۰کیلومتری از سطح زمین گزارش شده است.
بیــش از  ۲۱هزار نفر بــه دلیل احتمال وقوع رانــش زمین یا تخریب
ساختمانها مجبور به ترک محل زندگی خود شدهاند.
بــه گــزارش  ،s traits timesامدادگران همچنــان در تالش برای
جســتجو در مناطق کوهستانی و یافتن حادثه دیدگان احتمالی هستند؛ چرا
که احتمال میرود دهها نفر همچنان مفقود باشند.

وقوع آتش سوزی در ویتنام قربانی گرفت

در پــی وقوع آتش ســوزی در محــل یک کافه در ویتنام دســت   کم
 ۱۲تن کشته شدند.
به گزارش ایسنا ،مقامات داخلی ویتنام دیروز (چهارشنبه) اعالم کردند:
در پی وقوع آتش ســوزی در محل یک کافه در جنوب کشــور دست کم
 ۱۲تن کشته و  ۱۱نفر دیگر مصدوم شدند.
رســانههای محلی اعالم کردند :در این حادثه که سه شنبه شب رخ داد
طبقات دوم و سوم ساختمان دچار آتش سوزی گردید و موجب شد تعدادی
از مشتریان و کارکنان در میان دود گرفتار شوند .بسیاری از این افراد تالش
کردند تا با حضور در بالکن ساختمان خود را نجات دهند.
در حال حاضر علت وقوع این حادثه مشخص نیست و بازرسان در حال
بررسی آن هستند.
به گزارش فرانس  ،۲۴ســال  ۲۰۱۸نیز حادثه مشابهی در یک مجتمع
آپارتمانی رخ داد که به مرگ  ۱۳تن منجر شد.
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فارس
فرمانده انتظامی استان فارس اعالم کرد؛

کشف بیش از  300کیلوگرم تریاک در شیراز

نگهبان و ســرایدار در منازل خود استفاده می کنند هیچ گاه به آنها اعتماد
کامل نکرده و کلید منزل را در اختیارشــان قرار ندهند و در صورت امکان
به وسیله دوربین مداربسته محل را مورد رصد قرار دهند.

فرمانده انتظامی استان از توقیف یک وانت نیسان و کشف  348کیلوگرم
تریاک در شهرستان شیراز خبر داد.
ســردار رهام بخش حبیبی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس مطلع شدند
افراد قاچاقچی قصد دارند محموله ای از مواد مخدر را از طریق محورهای
مواصالتی شهرستان شیراز انتقال دهند.
وی ادامــه داد :موضوع به صورت ویژه در دســتور کار مأموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته و پس از انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی
گسترده ،یک خودرو وانت نيسان در یکی از خروجی های شهر شیراز مورد
شناسایی قرار گرفت.
ســردار حبیبی گفت :مأمــوران به مکان مورد نظر اعزام شــدند و طی
یک عملیات ضربتی ،خودرو وانت نیســان را متوقف کردند و در بازرســی
از آن مقــدار  348کیلوگرم تریاک که در زیر بار پیاز جاســازی شــده بود،
کشف کردند.
فرمانده انتظامی اســتان فارس با بیان اینکه در این خصوص یک متهم
دستگیر شد ،تأکید کرد :مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران
مرگ به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.

فرمانده انتظامي داراب از دســتگیری شرور سابقه دار تحت تعقیب طی
یک عملیات غافلگیرانه پلیس امنیت عمومی این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بیان کرد :در پی تحرکات فرد شــرور و ایجاد اقدامات مجرمانه در ســطح
شهرستان توسط این مجرم تحت تعقیب ،موضوع شناسایی و دستگیری او
به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان
قرار گرفت.
وی با بیان اینکه درگیری مســلحانه ،ایجاد رعب و وحشت ،اخالل در
نظــم عمومی ،تهدید به قتل و باج گیری از اقدامات مجرمانه فرد شــرور
و تحــت تعقیب می باشــد ،افزود :بــا توجه به متواری بودن این شــرور
تحقیقــات تخصصی پلیس برای دســتگیری او ادامه داشــت تا اینکه با
تالش شبانه روزی و پیگیری مســتمر مأموران انتظامی ،مخفیگاه وی در
یکی از روســتاهای این شهرستان شناســایی و در عملیاتی غافلگیرانه و
ضربتی دستگیر شد.

کشف خودرو  ۳۰میلیاردی قاچاق در شیراز

کشف قطعات قاچاق موتورسیکلت سنگین
در کازرون

فرمانده انتظامی شیراز اعالم کرد؛

فرمانده انتظامي شــیراز از کشف يک دســتگاه خودرو قاچاق به ارزش
 30ميليارد ريال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ فرج شــجاعی در گفتوگو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس،
بيان كرد :ماموران کالنتری  23گلدشت با اقدامات پلیسی موفق به کشف
یک دستگاه خودرو تویوتا لکسوس قاچاق در پارکینگ یک منزل مسکونی
واقع در بولوار شهید رجایی شدند.
وی افزود :پس از بررســی های به عمل آمده مشــخص شد ،خودروی
مذکــور دارای پــاک جعلی و فاقد مــدارک گمرکی بــوده و طبق نظر
کارشناســان مربوطــه ارزش خودرو مکشــوفه  30میلیارد ریــال برآورد
شده است.
فرمانده انتظامي شهرســتان شــیراز از شــهروندان خواست در صورت
مشاهده هرگونه فعاليت غيرمجاز از جمله قاچاق و توزيع كاالهاي ممنوعه
توسط افراد سود جو و فرصت طلب ،موضوع را از طريق مرکز فوریت های
پلیسی  110اطالع دهند.

کشف  8تن گندم قاچاق در سرچهان

فرمانده انتظامی ســرچهان از کشــف  8تن گندم قاچاق در بازرسي از
يك دستگاه کامیون به ارزش یک میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ محســن لشــکری در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :در اجرای طرح مبارزه با قاچــاق ،ماموران انتظامی
ســرچهان هنگام گشت زنی و نظارت بر محور اصلی سرچهان  -خاتم به
یک دســتگاه کامیون مشــكوك شــدند و آن را براي بررســي بيشــتر
توقیف کردند.
وی افزود :ماموران در بازرسی از این خودرو 8 ،تن گندم قاچاق که راننده
بدون اخذ مجوز های مربوطه قصد خروج از استان را داشت ،کشف کردند.
فرمانده انتظامی سرچهان با اشاره به دستگیری و معرفي راننده به مرجع
قضایي ،تصريح كرد :برابر نظر کارشناســان ارزش گندم قاچاق مکشوفه،
يك میلیارد ریال برآورد شده است.

انهدام باند  2نفره سارقان تلفن همراه

فرمانده انتظامی شهرســتان زرقان از دســتگیری اعضــای باند  2نفره
سارقان تلفن همراه و کشف  5فقره سرقت از آنان خبر داد.
سرهنگ بیژن بارساالری در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :با توجه به وقوع سرقت گوشی تلفن همراه از افراد در سطح
شــهر زرقان و به دلیل حساسیت موضوع ،مراتب به صورت ویژه در دستور
کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود :براســاس بررسی های صورت گرفته مشخص شد چند فقره
سرقت قاپ زنی گوشی تلفن همراه با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت
به وقوع پیوســته که در این خصوص و با تالش های شبانه روزی یکی از
سارقان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان زرقان با بیان اینکه همدست این سارق نیز
در یک عملیات جداگانه دستگیر شد ،افزود :در بازرسی از مخفیگاه سارقان،
 10دستگاه گوشــی تلفن همراه ،سه قبضه سالح سرد (چاقو) و  2دستگاه
موتورســیکلت که در سرقت ها و جرایم ارتکابی از آنها استفاده می کردند،
کشف شد.

سارق منزل در شیراز به دام افتاد

رئیس پلیس آگاهی اســتان از دستگیری ســارقی که بیش از  8میلیارد
ریال اموال از  2منزل در شیراز به سرقت برده بود ،خبر داد.
سرهنگ کاووس حبیبی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشریح این خبر اظهار داشت :در پی سرقت از منزلی در یکی از محله های
شهر شیراز ،پیگیری موضوع و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان
اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افــزود :کارآگاهــان اداره مبارزه با ســرقت اقدامــات خود جهت
روشن شــدن موضوع را آغاز کردند و در بررسی صحنه وقوع جرم متوجه
شدند ســرقت بدون هیچ گونه آثار تخریب در ورودی یا پنجره های منزل
انجام گرفته و فرضیه اینکه شاید افرادی آشنا در سرقت دست داشته باشند
قوت گرفت.
سرهنگ حبیبی بیان داشت :کارآگاهان با انجام اقدامات فنی ،تخصصی
و به کارگیری روش های نوین علمی یک نفر را در این زمینه شناســایی،
دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان فارس تصریح کــرد :در بازجویی مقدماتی
مشــخص شــد متهم که چندین ســال به عنــوان نگهبان و ســرایدار
ســاختمان  های در حال ساخت شاکی مشــغول به کار و مورد اعتماد وی
بوده با کپی کردن کلید منزل پســر شاکی ،اقدام به سرقت مقادیری اموال
از منزل آنان کرده است.
وی اظهار داشت :در بازرسی از مخفیگاه متهم مقادیری اموال مسروقه
شــامل  5عدد ســکه تمام بهار آزادی ،یک جفت گوشواره طال ،سرویس
کامل طالجات 2 ،دســتگاه تلفن همراه و یک دســتگاه لپ تاپ به ارزش
بیش از  8میلیارد ریال کشف شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده و انجام
مراحل قانونی روانه زندان شــد ،از شهروندان خواست تا در صورتی که از

دستگیری شرور سابقه دار در داراب

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از کشف قطعات قاچاق موتورسیکلت
سنگین به ارزش  5میلیارد و  700میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :ماموران کالنتری  11محمدیه شهرستان کازرون از خبری
مبنی بر نگهداری قطعات موتورسیکلت سنگین در سطح حوزه استحفاظی
مطلع شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
ایــن مقام انتظامی افزود :پس از اخذ مجــوز قضایی ،ماموران به محل
نگهداری قطعــات موتورســیکلت ورود و مقادیر زیــادی قطعات قاچاق
موتورسنگین از قبیل کمک جلو و عقب ،اگزوز موتو  ،رادیاتور و باک موتور
کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کازرون با اشاره به دستگیری یک متهم در
این رابطه ،ادامه داد :بر اساس اعالم کارشناسان ،ارزش این محموله قاچاق
 5میلیارد و  700میلیون ریال برآورد شده است.

حکم قصاص قاتل شهید سلمان احسانی اجرا شد

قوه قضاییه میگوید حکم قصاص قاتل شــهید ســلمان احسانی صبح
دیروز اجرا شده است.
به گزارش ایسنا ،مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد:
چندی پیش خبری در فضای مجازی منتشــر شــد که پرونده شهادت
مرزبان سلمان احسانی که  ۱۱سال پیش در درگیری با قاچاقچیان سوخت
در خلیج فارس به شهادت رسید هنوز تعیین تکلیف نشده است.
مادر شــهید احسانی ،نیز از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد این پرونده
تعیین تکلیف شود و قاتل شهید احسانی به سزای عمل خود برسد.
در مورد تعیین تکلیف پرونده های بالتکلیف و مسن ،این پرونده نیز پس
از  ۱۱سال تعیین تکلیف شد و صبح دیروز قاتل شهید احسانی قصاص شد.
در همین زمینه مادر شــهید سلمان احسانی طی گفت و گویی در رابطه
با پرونده شهادت فرزند خود گفت :برای پیگیری اجرای حکم قصاص قاتل
فرزندم سالهاست درخواست دستور رئیس قوه قضائیه در این رابطه را داشتم
که این اقدام در دوره جدید قوه قضاییه انجام شد و پس از  ۱۱سال توانستم
به آنچه که میخواستم برسم.
این مادر شهید ادامه داد :از رئیس قوه قضائیه به دلیل پیگیری احقاق حق
در مورد این پرونده تشکر میکنم.

 ۳۵زائر اربعین حسینی بر اثر واژگونی اتوبوس
مصدوم شدند

 ۳۵زائــر ،بر اثر واژگونی یک دســتگاه اتوبوس حامل زائران حســینی
ایام اربعین در استان ایالم مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری میزان و به گزارش پایگاه اطالعرســانی جمعیت
هاللاحمر ،موســوی گفت :با اعالم خبر واژگونی یک دســتگاه اتوبوس
حامل زائران اربعیــن در کیلومتر  ۱۷محور مهران به ایالم ،امدادگران این
جمعیت از پایگاه سه راهی جندا ...و پایگاه موقت مهدی آباد به محل حادثه
اعزام شدند.
سرپرســت ادارهکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی هاللاحمر افزود:
امدادگران هاللاحمر پس از حضور در صحنه و ارائه خدمات درمان سرپایی
و کمکهای اولیــه به مصدومان ۴ ،زائر مصدوم را به وســیله آمبوالنس
هاللاحمر به مرکز درمانی منتقل کردند.
گفتنی اســت این اتوبوس با  ۳۵زائر از مرز مهران در حال بازگشــت به
ایالم بود که دچار حادثه شد.

کشف فرآوردههای نفتی قاچاق در تهرانپارس

رییــس پلیــس امنیــت اقتصــادی تهران بــزرگ از کشــف بیش از
هشــت هزار لیتر روغن موتور صنعتی قاچاق به ارزش بیش از پنج میلیارد
ریال خبرداد.
به گزارش ایســنا ،ســرهنگ هدایت بهرامی درباره کشف فرآوردههای
نفتی قاچاق از یک انبار در شرق تهران گفت :با انجام اقدامات فنی و پلیسی
مامــوران پلیس امنیت اقتصادی یک انبار ســوخت در محدوده تهرانپارس
شناسایی شد .در ادامه در راستای برخورد و جمعآوری انبارهای غیرقانونی
و بر اساس اطالعات دریافتی درباره وجود انبار روغن موتور صنعتی قاچاق
در منطقــه تهرانپارس ،انبار غیرمجــاز مکانیابی شــد و ماموران پلیس
پس از هماهنگی قضایی ،در بازرســی ابتدایی موفق شدند مقادیری روغن
موتور در محل کشف کنند.
وی ادامه داد :کاالهای مکشــوفه ،شامل بیش از هشت هزار لیتر روغن
موتور صنعتی قاچاق بوده اســت .در همین راستا پرونده ای برای متهمان
مربوطه تشکیل شده و متهم نیز به دادسرا ارجاع داده شده است .همچنین
بر اســاس برآورد کارشناســان ،ارزش ریالی اموال مکشــوفه به بیش از
پنج میلیارد ریال رسیده است.
بهرامی تاکید کرد :مبارزه با قاچاق کاال از اهم وظایف پلیس اســت .در
راســتای اجرای صحیح این مسئولیت ،از شهروندان درخواست میکنیم تا
درصورت مشــاهده هرگونه قاچاق یا احتکار کاال با پلیس امنیت اقتصادی
بــه شــمارههای  ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ویا  ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲تمــاس بگیرند و
اطالعات دریافتی خود را به پلیس اطالع دهند.
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در قالب سومین طرح فروش یکپارچه خودروها

وزیر راه و شهرسازی:

از مهرماه تحویل مسکن به متقاضیان ادامه پیدا میکند
وزیر راه و شهرســازی دربــاره وضعیت نــاوگان هوایی ایران
گفت :در بحــث تعمیر هواپیما وضعیت بســیار خوبی داریم و
در حال حاضر  ٩فروند هواپیمای روســی در ایران در حال
تعمیر هستند.
به گزارش ایســنا ،رســتم قاســمی بــا حضور
در برنامــه صــف اول ،درباه تمهیــدات وزارت
راه و شهرسازی برای اربعین امسال توضیح داد:
در موضوع اربعین امسال ،شرایط متفاوتی از
هر ســال داریم زیرا تعــداد زائران بیش از
پنج میلیون نفر هستند که جمعیت عظیمی
است .اکنون در کشور ستاد مرکزی اربعین
را داریم که مسوولیتش با وزیر کشور است
و هر کدام از وزارتخانهها مســوولیتهایی
دارند.
وی با اشــاره به مســوولیت حملونقل
جادهای ،بیان کرد :از اوایل ســال گذشــته
ستادی را شــکل دادیم و مسیر عبور جادهها
از پاکستان و پایانههای میرجاوه را تا پایانههای
غربی کشــور اصــاح کردیم .بــرای اصالح و
بهبودی این جادهها بیش از  ۱۳۰۰میلیارد تومان در
این مدت هزینه شده و در این مدت همکاران ما بهطور
شبانهروزی کار کردند.
وزیر راه و شهرســازی درباره ظرفیت ناوگان جادهای ،اظهار
کرد :در جادهها وضعیت خوب اســت ،اما وضع ناوگان حمل و نقل
مناســب نیست .ما برای عبور پنج میلیون زائر ،به  ۱۴هزار اتوبوس
نیاز داریم ،اما آنچه امروز هســت  ۸۰۰۰اتوبــوس در اختیار داریم.
برای تامین این مقدار اتوبوس باقیمانده ،با دســتگاههای مختلف
جلســه گذاشتیم که هرکدام از دســتگاهها حتی اگر شده سرویس
کارکنانشان در این مدت را محدود کنند و تعدادی اتوبوس در اختیار
ما قرار دهند ،زیرا مسئله کمبود اتوبوس ،مسئلهی جدی ماست.
کسانی که میتوانند از ماشین شخصی استفاده کنند
قاســمی ادامه داد :در این مدت پایانهها و پارکینگها را وسعت
دادیــم ،امکاناتی از جمله ســایهبان در این مناطق گذاشــتیم ،زیرا
اربعین امسال هوا هم گرم است و این جمعیت زیاد ،تمهیدات الزم
میطلبد .ما تا جایی که امکان تهیه وســیله عمومی داشته باشیم،
در اختیار مردم قرار میدهیم ،اما بهدلیل کمبود وســایل حملونقل
عمومــی ،توصیه میکنیم کســانی که میتوانند ،از وســایل نقلیه
شخصی استفاده کنند.
وی دربــاره اقدامات انجامشــده در حوزه ریلی بیــان کرد :در
حــوزه ریلی امســال  ۱۰۰درصد ظرفیــت را افزایــش دادهایم و
قابلیــت جابهجایــی  ۳۰۰هزار نفر تا مرزهای عــراق را داریم .این
قطارها در شهرهای مختلف ســفر میکنند و اقدامات خوبی انجام
شــده تا بازگشــت زائران به شهرهایشــان زودتر انجام شود .قطار
زاهدان  -خرمشهر هم سهشــنبه افتتاح شد تا زائران زاهدان را به
خرمشهر هدایت کند.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه امسال در بخش ریلی هیچ
افزایش نرخی صورت نگرفتــه ،گفت :در بخش هوایی قیمت بلیط
رفت و برگشــت به نجف شش میلیون تومان است و هیچ ایرالینی
حــق ندارد در بازه زمانی اربعین از  ۱۵تا  ۳۰شــهریورماه ،بلیطی با
نرخ باالتر بفروشــد .البته در قیمت بلیط اتوبوسها بهدلیل یکســر
خالی بودن ،امروز کمی افزایش قیمت داشــتیم و مشوقهایی برای
آنها قرار دادیم.
قاسمی ادامه داد :از جمله اینکه مقرر شد ،طی  ۱۵روز بازه زمانی
اربعیــن هیچگونه هزینه عوارض آزادراهــی از خودرو و اتوبوسها
گرفته نشــود .البته واقعیت این اســت اتوبوس کــم داریم ،تعداد
متقاضیان اربعین از ظرفیت ما بیشــتر اســت ،حتی تالش کردیم
 ۴۰۰۰اتوبوس از کشورهای همسایه اجاره کنیم ،اما موفق نشدیم،
اما قرار اســت با دستور آقای مخبر اتوبوس دستگاهها در اختیار قرار
بگیرد که در آن صورت بخشی از مشکالت ما حل میشود.
وزارت راه ،مابهالتفــاوت بلیطهــای بیشــتر از
شش میلیون را میدهد
وی درباره تخلف در فــروش بلیط چارتری اربعین گفت :بعضی
بلیطهای چارتری برای زمان پیش از بازه اربعین بوده اما دراین بازه
اجازه فروش بلیط چارتر ندارند .تاکنون  ۱۵۰پرواز به نجف داشتیم،
تخلفات محدودی هم صورت گرفته که برخورد شــده است .امسال
آژانسها اجازه فروش ندارند ،بلکه خود ایرالینها باید بلیط بفروشند.
اگر زائران بلیط را گران خریدند ،در فرودگاهها میز خدمت داریم که
میتوانند گزارش دهند و وزارت راه مابهالتفاوت را پرداخت میکند.
وزیر راه با بیان اینکه تعداد پروازها محدود است ،گفت :در حال

رایزنــی برای افزایش پروازها هســتیم ،اما فرودگاههای نجف و
بغداد اجازه تعداد مشــخصی پرواز را به ایران میدهند؛ زیرا ظرفیت
مشــخصی دارد .درخواســت ما  ۱۰۰۰پرواز است ،اما هنوز از عراق
مجوز نگرفتیم .سال گذشته  ۶۰هزار زائر هوایی داشتیم ،اما امسال
بــرای  ۱۰۰هزار نفر برنامهریزی کردیم ،البته بیش از  ۵۰۰هزار نفر
ثبتنام و تقاضای ســفر هوایــی داریم ،اما ظرفیــت هوایی ما در
دو هفته بسیار کمتر از این رقم است.
قاســمی همچنین در پاســخ به اینکه آیا عزل دو مدیر ایرانایر
به علت توزیع نامناسب بلیط هواپیما صحت دارد ،گفت :بله دو مدیر
ایران ایر بهدلیل تخلف عزل شــدند که بهدلیل حفظ آبرو ،نامشان
ذکر نمیشود.
تحریمها بر صنعت هوایی ایران تاثیر داشت
وی با تایید این نکته که تحریمها بر صنعت هوایی ایران تاثیر
داشــته ،بیان کرد :اکنون قیمت یک فروند ایرباس  ۱۰۰میلیون
دالر است ،با این قیمت نمیصرفد تا در ایران با ایرباس نو پرواز
داشــت و حرف ایرالینها هم صحیح است .قطعات هواپیما نیز
دیگر با ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانی وارد نمیشــوند .از طرفی برای
مردم هم قیمتها گران اســت .با وجود این ،ما سال گذشته ۷۶
پرنده داشــتیم که با ایجاد ســازوکار و تعمیرات ،امسال به ۱۷۰
فروند پرنده با قابلیت پرواز رسیدیم.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه در چند ماه گذشته برای
تعمیر هواپیماها در شــرایط بسیار خوبی قرار گرفتیم ،گفت :قرار
نبــود این را اعالم کنم ،اما از آنجایی که ایراناینترنشــنال این
موضوع را لو داده ،میگویم که امروز با دانش متخصصان ایرانی،
 ۹فرونــد هواپیمای روســی در ایران در حال تعمیر اســت .این
نشان میدهد از بسیاری از تحریمها عبور کردیم و به تکنولوژی
تعمیرات دست یافتهایم.
قاســمی با بیان اینکه یکی از موضوعات جدی کشور که باید
برایش فکر اساســی شود ،توسعه ناوگان ریلی است ،گفت :برای
 ۱۴هــزار کیلومتر خط ریلی موجود ۱۰۰۰ ،لوکوموتیو نیاز داریم،
همچنین بر اســاس برنامه ما باید  ۳۰درصد از بار کشــور را به
وســیله حمل و نقل ریلی جابهجا کنیم ،اما با دو مشــکل ســن
باالی ناوگان و تعداد کم زیرســاخت حملو نقل مواجه هستیم.
ســرعت قطارهای باری ما کمتر از  ۱۰کیلومتر در ساعت است
و زیرساختهای کشــور نیز برای حملونقل ریلی بسیار ناکافی
است و ما برای تحول در این بخش نیاز برنامه مفصل داریم.
وی بــا اشــاره به تکمیل خــط آهن شــلمچه-بصره گفت:
مسئله داخلی عراق ســبب شده تا شاهد توقف پیشرفت راهآهن
شلمچه -بصره باشیم ،امیدواریم با ایجاد ثبات در عراق این خط
پیگیری شود.
استفاده از ظرفیتهای کریدور ترانزیتی کشور
وزیر راه و شهرسازی با اشــاره به نشست اخیر در عشق آباد
و تفاهمنامهها در مورد اســتفاده از ظرفیتهای کریدور ترانزیتی

کشــور گفت :ایران در مسیر ژئوپلتیک ترانزیت بینالمللی است
و همه کشــورهای حاضر در این نشســت درخواست مالقات با
ایران را داشــتند ،چون مــا بهترین مســیر کریدوری در
منطقهایــم و در حــال تفاهم با تمامی این کشــورها
ظرف ســه ماه هســتیم .بر اســاس گزارشــات،
 ۲۰۰میلیون تن بار در حوزه منطقه است و ما اگر
 ۵۰درصد از این بار را جذب کنیم ،رقم بسیار
مناسبی برای ترانزیت ما خواهد بود.
قاسمی با بیان اینکه ما هیچ سالی بیش
از  ۳.۵میلیــون تن ترانزیت نداشــتهایم،
افزود :ســال گذشته  ۱۰میلیون تن بار از
کشور ترانزیت شد و هماکنون با روسها
قرارداد انتقــال  ۲۰میلیون تنی داریم و
برنامه توســعه این قرارداد به  ۵۰میلیون
تن وجود دارد ،اما نیاز داریم تحول جدی
در مسیر جادهای داشته باشیم تا بتوانیم از
این فرصت استفاده کنیم.
وی خاطرنشــان کرد :ما بایــد در یک
برنامــه چهــار ســاله کریدورهــای اصلی
کشــور در حوزه زیرســاخت را توســعه دهیم
تا حجم بیشــتری از بار منطقــه از کریدورهای
شــمال به جنــوب و شــرق بــه غــرب از ایران
عبــور کنــد .انتقال بــار از هند بــه فنالنــد از ایران
 ۱۵روز به طول می انجامد در حالیکه همین مسیر از طریق
دریا بیش از  ۴۵روز زمــان نیاز دارد و یک تحول بنیادی در دو
مــاه آینده در این حوزه اتفاق میافتد .همچنین مســیر چابهار-
ســرخس در شرق کشور و خط آهن رشت-آستارا جزء مهمترین
زیرساختهای ریلی کشور است که تکمیل خواهد شد.
بین  ۱۰تا  ۱۵میلیون مسکن کم داریم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت مسکن در کشور گفت:
ما یک عقبماندگی جدی در بخش ســاخت مســکن در کشور
داریم که بخش عمده آن مرتبط با پاسخگویی به نیازهای جدید
است و بین  ۱۰تا  ۱۵میلیون مسکن کم داریم .از مهرماه به بعد،
تحویل مسکن به متقاضیان ادامه پیدا خواهد کرد ،در شهرهای که
یدهیم تا بروند و در مدت
زمین وجود دارد ،ما زمیــن رایگان م 
زمان معین خانه بسازند.
قاسمی با اشاره به برنامه دولت برای ساخت مسکن یکطبقه
و دوطبقه گفت :در حال حاضر  ۲۰۰هزار واحد مسکونی روستایی
در مرحله نهایی شــدن قرار گرفته و برنامه داریم تا پایان دولت
 ۸۰۰هزار مســکن روستایی را تکمیل کنیم ۳۰۰ .هزار مسکن
خودمالکی در دستور کار است ،هدف ما در کشور افزایش عرضه
مسکن است که بهصورت شبانهروزی پیگیری میشود.
وی افزود :مسئله ما مســئله زمین نیست و ما زمین را برای
دو سال آینده فراهم کردیم ،رئیسجمهور دغدغه ساخت مسکن
دارند و شبانهروزی این مسئله را پیگیری میکنند و دستور دادند
همه دستگاهها تا پایان شهریور زمین الزم را تامین کنند.
وزیر راه و شهرســازی با اشاره به تفاهم وزارت راه و سازمان
ثبت گفت :اگر دستگاهها زمین برای نهضت ملی مسکن ندهند،
ســند زمین بهصورت یکطرفه برای وزارت راه و شهرســازی
تامین شــده است .زمینهایی که از ســمت دولت برای نهضت
ملی مســکن در نظر گرفته شده است ،چهار درصد کل زمینها
اســت .ما از بانکها بــه غیر از بانک مســکن در نهضت ملی
مســکن راضی نیستیم و بسته تســهیالتی ما اجرای موبهموی
قانون جهش تولید و تامین مسکن است.
نمیدانم مشاورم چرا بازداشت شده است
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنیبر بازداشت یکی
از مشــاورانش در وزارتخانه گفت :یک نفر از مقامات اطرافیان
ما بازداشت شــده و ما اطالع نداریم به چه دلیل بازداشت شده
اســت .شاید افرادی از نظر سیاسی با من زاویه داشته باشند ،اما
اگر کســی در موضوع اقتصادی مسئلهای داشته باشد ،حتی اگر
چشمم هم باشد باید تخلیه شود.
قاســمی گفت :من در دورهای مســئولیت بزرگی در نیروی
قدس ســپاه و قرارگاه خاتم و  ۱۰۰هزار میلیــارد تومان پروژه
داشتم و در این مســایل حساس هستم .درباره این موضوع هم
چون اطالعاتی درباره بازداشت وی ندارم ،اظهارنظری نمیکنم.
وی با اشــاره به ضرورت بستن گلوگاههای فساد ،اظهار کرد:
تنها دو ســازمان راهداری و شــرکت راهآهن دسترسی به ارایه
مجوز دارند که قرار است در روزهای آینده این دو نهاد به درگاه
ملی متصل شوند تا در دولت سیزدهم زمینه جلوگیری از فساد را
فراهم کنیم.

ورود تدریجی بازار مسکن به فاز رکود

شرایط استفاده از سهم  ۲۰درصدی طرح جایگزینی خودروهای
اعالم شد

طبق اعالم ســخنگوی وزارت صمت در "طرح جایگزینی خودروهای فرســوده" که سهم
 ۲۰درصدی ظرفیت قرعهکشــی محصوالت خودروســازان را به خود اختصاص داده اســت،
متقاضیان درخواســت خود را در بازه زمانی برگزاری سومین مرحله از فروش یکپارچه خودروها
( ۱۶تا  ۱۸شــهریور ماه) ثبــت میکنند ،پس از اســتعالم ،چنانچه بر اســاس کد ثبتنامی،
خودرو فرســوده وجود داشــت ،بر اســاس شــرایطی خودروی مــورد تقاضا ،قابــل تحویل
خواهد بود.
به گزارش ایســنا ،در حالی از دیروز (چهارشــنبه  ۱۶شــهریورماه) ثبتنام سومین مرحله از
فروش یکپارچه محصوالت خودروسازان آغاز شد که برای اولین بار ،عالوه بر سهم قرعهکشی
طرح عادی و طرح جوانی جمعیت (طرح ویژه مادران) ،سهم  ۲۰درصدی از ظرفیت قرعهکشی
محصوالت خودروسازان به "طرح جایگزینی خودروهای فرسوده" اختصاص یافته است.
چنانچه براســاس کد ثبتنامی ،خودرو فرســوده وجود داشت ،به شرط آنکه تا دو ماه آینده،
شخص خودروی خود را اسقاط و گواهی اسقاط را ارائه دهد ،خودروی مورد تقاضا ،قابل تحویل
خواهد بود.
امید قالیباف -ســخنگوی وزارت صنعت ،معــدن و تجارت -در رابطه با جزئیات این طرح و
اینکه شــیوه تخصیص و شرایط آن به چه صورت خواهد بود ،در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
براســاس بند ف تبصره  ۷قانون بودجه امســال ۱۰ ،درصد از ظرفیت خودروهایی که مشمول
طرح قرعهکشــی میشوند ،بایستی برای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده مورد استفاده قرار
گیرند؛ بنابراین در سومین طرح فروش یکپارچه خودروها که از دیروز (چهارشنبه) آغاز شد ،برای
اولین بار  ۲۰درصد از ظرفیت خودروهای مشمول قرعهکشی را به این طرح اختصاص دادهایم؛
چراکه در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها ،این اتفاق نیفتاده بود.
وی خاطرنشــان کرد :بدین ترتیب افرادی که دارای خودروی فرســوده هســتند و مشمول
این طرح خواهند بــود ،میتوانند در این مرحله از فروش یکپارچه خودروها ،ثبتنام کنند و کد
ثبتنامی این افراد ،از ستاد مدیریت سوخت و حملونقل استعالم خواهد شد.
نانچه براســاس کد ثبتنامی ،خودرو فرســوده وجود داشت ،به شــرط آنکه تا دو ماه آینده،
شخص خودروی خود را اسقاط و گواهی اسقاط را ارائه دهد ،خودروی مورد تقاضا ،قابل تحویل
خواهد بود (البته به شرط برنده شدن).
این مقام مسئول در وزارت صمت ،یادآور شد :براساس ماده  ۱۰قانون ساماندهی صنعت خودرو،
خودروسازان مکلف هستند در ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو ،یک گواهی اسقاط خودروی
فرســوده ارائه دهند تا خودروهای تولیدی قابل شــمارهگذاری باشند؛ در حال حاضر ،شرایط
موجود برای ارائه گواهی اسقاط خودرو ،به سبب افزایش قیمت خودروها و نبود سازوکارهای
تشویقی یا تنبیهی ،چندان پاسخگوی تولید نبوده و به نوعی به یک گلوگاه تبدیل شده است؛
بنابراین قانونگذار ،برای رفع این مشکل درصد فوقالذکر ( ۱۰درصد) ظرفیت قرعهکشیها را
در نظــر گرفتــه تــا بدیــن منظــور (اســقاط و جایگزینــی خودروهــای فرســوده)
اختصاص دهد.

معاون بنیاد مسکن تشریح کرد

فرآیند پرداخت وام مسکن روستایی

معاون بازســازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت :به دنبال ارجاع دستورالعمل پرداخت
تســهیالت ساخت مسکن روستایی ،توزیع اســتانی و تعیین بانکهای عامل انجام میشود که
ممکن است یکی دو روز زمان ببرد.
مجید جودی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :از روز دوشنبه  ۱۴شهریورماه ضوابط پرداخت
تســهیالت  ۲۰۰میلیون تومانی ساخت مسکن روســتایی به  ۹بانک مربوطه اعالم شد که در
مرحلهی بعد باید بانکها این بخشنامه را به استانها ابالغ کنند.
وی افزود :با توجه به اینکه دســتورالعمل ارجاعی به اضافه توزیع استانی به بانکها اعالم
شــده اســت بانکهای عامل باید به واحدهای استانی خود سهمیهها را اعالم کنند .این فرآیند
احتماال یکی دو روز طول میکشد.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن خاطرنشان کرد :خوشبختانه مصوبه اخیر در
مقایســه با دورههای گذشته سریعتر به بانکهای عامل ابالغ شده و انتظار داریم از هفته آینده
پرداخت وام آغاز شود.
جــودی درباره نحــوه دریافت وام توســط متقاضیان گفت :اکثر ثبــت نامها صورت گرفته
و پروندهها تکمیل شــده اســت .بالفاصله پس از ابالغ اســتان ،ما متقاضیــان را به بانکها
معرفی میکنیم.
وی تاکید کرد :ما از طریق پیامک به متقاضیان اطالع میدهیم که پرونده آنها به کدام بانک
ارسال شده و به آنجا بروند .در مواردی نیز به متقاضیان اعالم میکنیم که معرفینامه را از بنیاد
مسکن دریافت و به بانک مراجعه کنند.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت :کسانی که هنوز برای تشکیل پرونده
اقدامی نکردهاند برای تشکیل پرونده و درخواست وام به بنیاد مسکن منطقه خود مراجعه کنند.

برای وام  ۴۸۰میلیون تومانی مسکن ،چقدر باید هزینه کرد؟

هزینه وام مســکن نسبت به ماه گذشته کاهش چشــمگیری داشته است و طبق جدیدترین
قیمتها ،متاهلهای پایتختنشــین برای دریافت این وام باید حدود  ۱۱۰میلیون تومان پرداخت
کنند ،در حالی که این رقم در ماه گذشته حدود  ۱۲۹میلیون تومان بود.
به گزارش ایسنا ،بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان میدهد که هر برگ اوراق
وام مســکن (تســه) در فروردین ماه  ۱۱۹هزار و  ،۸۰۰در اردیبهشت ماه  ۱۱۴هزار و  ۱۰۰و در
خرداد ماه سال گذشته نیز  ۱۱۳هزار و  ۲۰۰تومان قیمت دارند.
هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال گذشته  ۱۱۲هزار و  ،۹۰۰در مرداد
ســال گذشــته  ۱۱۳هزار و  ۸۰۰و در شهریور سال گذشــته با قیمت  ۱۱۴هزار و  ۸۰۰تومان
داد و ســتد میشود .این اوراق در ماه مهر سال گذشته  ۱۱۵هزار تومان ،در آبانماه  ۱۱۳هزار و
 ۷۰۰تومان و در آذرماه  ۱۱۴هزار و ۱۰۰تومان قیمت داشتند.
اوراق تســهیالت مســکن در دی و بهمن سال گذشــته نیز با قیمتهای  ۱۱۴هزار و  ۴۰۰و
 ۱۱۴هــزار و  ۶۰۰تومان معامله میشــود .این اوراق در فروردین ماه ســال جاری  ۱۱۵هزار و
 ۶۰۰تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است.
قیمت اوراق برای مجردها و متأهلهای تهرانی
بر این اساس ،مجردهای ساکن تهران میتوانند تا  ۲۸۰میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند
که شــامل  ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و  ۸۰میلیون تومان وام جعاله میشود؛ لذا
برای دریافت  ۲۰۰میلیون تومان وام باید  ۴۰۰برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه
این تعداد اوراق با تسه  ۱۱۵هزار و  ۶۰۰تومانی ۴۶ ،میلیون و  ۲۴۰هزار تومان میشود.
همچنیــن با در نظر گرفتن  ۸۰میلیون تومان وام جعاله کــه برای آن باید  ۱۶۰ورق به مبلغ
 ۱۸میلیــون و  ۴۹۶هــزار تومان خریداری کننــد ،مجموع هزینه خریــد اوراق به  ۶۴میلیون و
 ۷۳۶هزار تومان میرسد.
زوجهای تهرانی نیز بر همین اساس میتوانند تا سقف  ۴۸۰میلیون تومان شامل  ۲۰۰میلیون
تومان تســهیالت خرید مسکن برای هر نفر و  ۸۰میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین
زوجین باید  ۸۰۰برگه تســهیالت مســکن خریداری کنند که هزینه آن  ۹۲میلیون و  ۴۸۰هزار
تومان میشــود که همراه بــا هزینه  ۱۸میلیون و ۴۹۶هزار تومانــی وام جعاله که برای آن باید
 ۱۶۰ورق تســهیالت مســکن خریداری کنند ،در مجموع بایــد  ۱۱۰میلیون و  ۹۷۶هزار تومان
پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استانها
سقف این تســهیالت برای مراکز استان و شــهرهای با جمعیت بیش از  ۲۰۰هزار نفر برای
مجردها به  ۱۶۰و برای زوجین به  ۳۲۰میلیون تومان رســیده است که با توجه به اینکه مجردها
باید  ۳۲۰و متاهلهای ســاکن این شــهرها نیز باید  ۶۴۰برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند،
مجردهــا باید  ۳۶میلیون و  ۹۹۲هزار تومان و متاهلهــا نیز باید  ۷۳میلیون و  ۹۸۴هزار تومان
پرداخت کنند.

design: marzieh.baghipuor

رشــد ماهیانه قیمت مسکن شــهر تهران بر
اساس اعالم بانک مرکزی از  ۵.۸درصد در تیرماه
بــه  ۲.۵درصد در مردادماه رســیده و معامالت
 ۲۴درصد کاهش پیدا کرده که میتواند نشانهای
از ورود تدریجی بازار مسکن به فاز رکود باشد.
به گزارش ایسنا ،سرعت رشد قیمت مسکن شهر
تهران در مردادماه با افت محسوسی مواجه شده
و به کمتر از نصف ماه قبل رســیده است .طبق
شــاخص بانک مرکــزی ،تیرماه امســال تورم
ماهیانه مســکن در شــهر تهران  ۵.۸درصد بود
که در مردادماه به  ۲.۵درصد رسید که از کاهش
 ۳.۳درصدی حکایت دارد.
آنطور که بانک مرکزی بر اســاس متوســط
حسابی گزارش داده ،میانگین قیمت هر متر خانه
در شهر تهران طی مردادماه  ۱۴۰۱به  ۴۲.۷میلیون
تومان رسیده که نسبت به ماه گذشته  ۲.۵درصد
و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته  ۳۸درصد
افزایش یافته است.
نمایــه دیگر از افــت بازار مســکن به تعداد
معامالت مربوط می شود .مرداد امسال  ۷۸۵۲فقره
خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شد که

از کاهش  ۲۴درصد در مقایسه با تیرماه حکایت
دارد .تیرمــاه نیز معامالت در مقایســه با خرداد
 ۲۶درصد کاهــش یافته بــود .در واقع خرید و
فروش ملک در شهر تهران نسبت به دو ماه قبل
نصف شده است.
کارشناســان عوامل مختلفــی از جمله اثرات
سیاسی ،کاهش انتظارات تورمی ،پر  شدن ظرفیت
بازار به لحاظ قیمت و نزدیکی به نیمه دوم سال
را از عوامــل افــت معامالت مســکن میدانند.
احتماال در نیمه دوم ،بازار به لحاظ شتاب تورم و
حجم معامالت با افت مواجه میشود ،اما نسخه
شفابخش بازار امالک چیست؟
عباس زینعلی ـ کارشناس بازار مسکن  -با طرح
این موضوع که چه اتفاقی قرار است بیفتد تا بازار
آرام شــود؟ میگوید :مهمترین عوامل تاثیرگذار
بر بازار مســکن ،تورم عمومی و حجم نقدینگی
است .باید فکری برای اینها شود .به طور طبیعی
به دلیــل کاهش حجم جابهجایی ،هر ســاله در
نیمه دوم توقفی مقطعی در بازار مســکن ایجاد
میشــود .اما تجربه دهههای گذشته نشان داده
که معضل اصلی حل نشده است.

وی افزود :معادالت بخش مســکن نســخه
کوتاه مدت نــدارد و فقط با تولید همهجانبه طی
حدود یک دهه حل میشــود .باید  ۱۰ســال از
سازندگان حمایت شود ،مکانیابی درست صورت
گیرد ،آمایش دقیق انجــام و از تورم نهادههای
ساختمانی جلوگیری شود .با تورم فعلی نمیتوان
کاری از پیش برد .از تجربه دیگر کشــورها مثل
ترکیه و دوبی میتوان استفاده کرد.
سیگنال های دریافتی از معامالت مسکن در
پایتخت گویای آن اســت که همچنان تقاضای
سرمایهای بخش اصلی بازار را به خود اختصاص
میدهد ۵۳ .درصد معامالت در شــش منطقه از
مناطق  ۲۲گانه تهران انجام میشــود که فقط
دو منطقــه از این تعداد در جنــوب تهران قرار
دارنــد و  ۱۳.۹درصــد از معامــات کل تهران
را در برمیگیرند .از ســوی دیگــر منطقه  ۱به
عنوان محدوده ســرمایهگذاری که معموال جزو
 ۱۰منطقه پرمعامله تهران محسوب نمیشود در
مرداد امســال رتبه هشــتم این شاخص را از آن
خود کرد.
منطقه  ۲نیز که عموما واحدهای بزرگ متراژ

و گرانقیمت در آن وجود دارد جایگاه دوم را از نظر
تعــداد معامالت بعد از منطقه  ۵به دســت آورد.
این در حالی است که در ماههای گذشته معموال
جایــگاه دوم از معامالت به منطقه  ۱۰اختصاص
داشــت ،اما در مردادماه به رتبه چهارم تنزل پیدا
کرد .منطقــه  ۱۰عمدتا دارای واحدهای کوچک
متراژ متناسب با توان خرید اقشار متوسط و پایین
اســت .افت بازار در این منطقه میتواند نشانهای
از عقبنشینی تقاضای مصرفی خرید ملک باشد.
محمد عدالت خواه ـ کارشناس مسکن  -درباره
راهکارهــای کنترل این بخش به ایســنا گفت:
ظاهــرا دیگر راهکار خاصی به ذهن نمیرســد.
البتــه راه حل وجود دارد ،ولــی مادامی که تورم
ادامه پیدا کند نمیتوان راهکار ارایه داد.
وی افزود :انتظــارات تورمی ،هر نوع تحلیل
و راه حلــی را بیاثر میکنــد .اقداماتی که باید
انجام شــود مشخص اســت؛ کنترل نقدینگی،
ثبــات اقتصــاد کالن ،کاهش تــورم ،افزایش
ساخت و ساز و اعمال پایههای مالیاتی در بخش
مســکن میتواند منجر به ایجاد آرامش در بازار
مسکن شود.
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مدیر کل ورزش و جوانان فارس مطرح کرد:

استفاده از ظرفیت استانی
در تکمیل ورزشگاه پارس و سالن سردار سلیمانی شیراز

پیرو دســتور اکید اســتاندار فــارس مبنی بر
بکارگیــری ظرفیت هــای اســتانی در تکمیل
مجموعــه پارس و ســالن  6هزار نفری ســردار
ســلیمانی ،مدیــر کل ورزش و جوانان فارس به
اتفاق مســئولین اداره راه و شهرسازی به منظور
تسطیح و محوطه سازی از این دو مکان ورزشی
شهر شیراز بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل
ورزش و جوانــان اســتان فارس پیــرو مصوبات
استانداری فارس مبنی بر بکارگیری ظرفیت  های
اســتانی در تکمیل مجموعه پارس و شش هزار
نفری ســردار ســلیمانی بازدید میدانی در بامداد
دیــروز چهارشــنبه از مجموعه هــای پارس و
شــش  هزار نفری بــه اتفاق مســئولین اداره راه
و شهرســازی صورت گرفت و مقــرر گردید که

به منظور تســطیح و محوطه سازی از سوی اداره

راه و شهرسازی با توجه به دستور استاندار اقدامات

الزم صورت پذیرد.
صفر پور در خصوص دســتور استاندار فارس
اظهار داشــت :در پــی تاخیر در انجــام تعهدات
شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی در پی
دستور وزیر ورزش و جوانان مبنی بر رفع ایرادات
مجموعه های ورزشــی پارس و شش هزار نفری
ســردار شهید سپهبد سلیمانی به شرکت مذکور و
عدم اجرای تعهدات طی بازدید میدانی اســتاندار
فارس و دســتگاههای اجرایــی از مجموعه های
یــاد شــده و در پی آن جلســه رفــع نواقص با
کمک دســتگاههای اجرایی اقدامــات به منظور
هماهنگی با دســتگاههای ذیربط از ســوی اداره
کل انجام شــد و مقرر گردید به منظور تسطیح و
محوطه سازی در اسرع زمان ممکن اقدامات الزم
انجام گیرد.

بررسی راهکارهای حمایت از تیم شهید شاملی برای حضور در سطح اول هندبال کشور
حیدر صفر پور مدیر کل ورزش و جوانان فارس
و فریدون عباسی دوانی نماینده مردم شهرستان  های
کازرون و کوهچنــار به دعــوت علیرضا پاکدل
با حضــور در دفتر رییس فدراســیون هندبال در
خصــوص راهکارهــای حمایت از تیــم هندبال
شهید شــاملی کازرون ،حمایت در جهت تسهیل
روند انجام امور اقتصادی مالک باشگاه به  عنوان
پشــتوانه تیم ،برخورداری از ظرفیت تســهیالت
الزم و جــذب حامــی مالــی با ایشــان دیدار و
گفت و گو کردند.
بــه گزارش روابــط عمومی و پایــگاه خبری
اداره کل ورزش و جوانــان فارس ،در ســفر یک
روزه مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان فارس
بــه مرکز در دیــدار با پاکدل رئیس فدراســیون
هندبال ضمن تبریــک انتخاب علیرضا پاکدل به
عنــوان عضو هیأت اجرایــی کمیته ملی المپیک
با حضــور نماینده مردم کوهچنــار و کازرون در
خصوص حمایت از تیم هندبال شــهید شــاملی
کازرون و تســهیل روند انجام امور اقتصادی در

کمک به مالک باشــگاه به  عنوان پشتوانه اصلی
تیم و چگونگی برخورداری از ظرفیت تســهیالت
الزم برای حمایــت و حضور مقتدرانه این تیم در
مســابقات لیگ برتــر و راهکارهای جذب حامی
مالی از محورهای اصلی این دیدار بود.
صفرپور در خصوص این دیدار اظهار داشــت:
در این دیدار که با حضور نماینده مردم کازرون و
کوهچنار در مجلس شورای اسالمی برگزار گردید
جنبه های مختلف حمایت از تیم شــهید شاملی

کازرون که یکــی از مطالبات جوانان و مردم این
منطقه از استان فارس است به بحث و تبادل نظر
گذاشته شــد و برای حضور مقتدرانه این تیم در
مسابقات آینده تصمیم هایی اتخاذ شد.
در این جلسه پاکدل با اشاره به قدمت هندبال
کازرون و عالقمنــدی و تعصــب خــاص مردم
شهرســتان به تیم نیروی زمینی شــهید شاملی
افزود :مهندس شــاملی در چند ســال گذشــته
در خصوص حمایــت از این تیم ایثــار کرد و با

لطفا با «مردم» صادق باشید

دیدار دوستانه ایران و روسیه قبل از جامجهانی فوتبال

با اعالم فدراسیون فوتبال روسیه این تیم در آبان ماه به مصاف تیم ملی فوتبال ایران می رود.
به گزارش ایســنا ،سایت فدراسیون فوتبال روســیه خبر داد روسیه ششم مهر ماه در دیداری
دوستانه به مصاف قرقیزستان خواهد رفت.
همچنین در این خبر آمده است تیم ملی فوتبال روسیه در فیفا دی آبان ماه قبل از جام جهانی
با تیم ملی فوتبال ایران دیداری دوستانه برگزار میکند.

ایرنا :تیم ملی کوراش جوانان ایران با کســب  ۲طال ۴ ،نقره و  ۴برنز به مقام نایب قهرمانی
رقابتهای قهرمانی آسیا دست یافت.
بــه گــزارش ایرنا ،رقابتهــای کوراش قهرمانــی جوانان آســیا که از صبح روز سهشــنبه
 ۱۵شهریورماه در تایلند آغاز شده بود ،عصر چهارشنبه به پایان رسید.
در این مســابقات ،تیم ملی جوانان کشــورمان در بخش تیمی (مجموع دو بخش پســران و
دختران) با کســب  ۲طال ۴ ،نقره و  ۴برنز به مقام دوم رســید و بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد.
ضمن اینکه ازبکستان قهرمان شد و ویتنام در رده سوم قرار گرفت.

سه فرنگیکار فارس راهی مسابقات جهانی صربستان شدند

ایرنا :سه کشتی گیر از استان فارس به همراه تیم ملی کشتی فرنگی به مسابقات جهانی ۲۰۲۲
صربستان اعزام شدند.
به گــزارش خبرنــگار ایرنا ،محمدعلــی گرایــی در وزن  ۷۷کیلو گــرم ،محمدرضا گرایی
(  ۶۶کیلوگرم ) و محمدرضا مختاری (  ۷۲کیلوگرم ) کشــتیگیران شــرکت کننده از فارس در
مسابقات جهانی هستند که بامداد چهارشنبه  ۱۶شهریور تهران را به مقصد بلگراد پایتخت کشور
صربستان ترک کردند.
همچنین میثم دلخانی دیگر کشــتی فارس اســت که به عنوان همراه به این مسابقات اعزام
می شود و علی قیطاسی هم به عنوان مربی از استان فارس در کادر فنی تیم ملی حضور دارد.
تقدیر از کشتی گیران استان فارس در اردوی تیم ملی
پیش از اعزام تیم ملی ،حیدر صفر پور مدیرکل ورزش و جوانان اســتان فارس و رحیم زارع
نماینده مردم آباده ،بوانات ،خرمبید و ســرچهان در مجلس شــورای اسالمی در اردوی تیم ملی
حضور یافتند و از کشتی گیران فارس تقدیر کردند.
پویا دادمرز ،مهدی محســن نژاد ،علیرضــا نجاتی ،محمدرضا گرایــی ،محمدرضا مختاری،
محمدعلی گرایی ،پژمان پشتام ،ناصر علیزاده ،محمدهادی ساروی و امین میرزازاده اعضای تیم
تیم ملی کشتی فرنگی در این مسابقات را تشکیل می دهند.
محمد بنا به عنوان سرمربی و رسول جزینی ،بهروز حضرتی پور ،عادل بالی تبار ،طالب نعمت
پور ،علی قیطاسی ،سینا طالب وند به عنوان مربی تیم ملی را همراهی خواهند کرد.

سقوط والیبال ایران در رنکینگ جهانی

تیم ملی والیبال ایران پس از اتمام مرحله یک هشــتم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جهان،
با دو پله سقوط در رده دهم جهان قرار گرفت.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات قهرمانی جهان
از ســاعت  ۲۳و  ۳۰دقیقه سهشــبه شب به مصاف برزیل رفت و با حســاب سه بر صفر ( ۲۵بر
 ۲۵ ،۱۷بر  ۲۲و  ۲۵بر  ) ۲۳شکســت خورد تا به این ترتیب ایران از صعود به یک چهارم نهایی
ایران رقابتها بازبماند و حذف شود .والیبال ایران پس از اتمام مرحله یک هشتم نهایی مسابقات
قهرمانی جهان ،با دو پله سقوط در رده دهم جهان ایستاد.
این ســقوط ایران در رده بندی جهانی درحالی اســت که تیم ملی والیبال ایران پس از اتمام
مرحله گروهی و شکست مقابل هلند ،با  ۲۷۳امتیاز در رده هشتم جهان قرار گرفته بود.
والیبال ایران با وجود شکســت مقابل برزیل و نتیجه گرفتن رقبا با دو پله ســقوط در رده دهم
ایستاده و  ۲۶۷امتیازی است .تیم ملی والیبال لهستان همچنان با  ۳۹۵امتیاز در صدر جهان قرار
دارد .همچنین والیبال فرانسه با  ۳۷۶امتیاز در رده دوم جهان ایستاده است.
تیم های برزیل ،روسیه و ایتالیا هم به ترتیب در جایگاه سوم تا پنجم جهان قرار دارند.
تیم ملی والیبال ژاپن رقیب اصلی ایران در آسیا با عملکرد خوب در رده هفتم جهان قرار دارد.
سامورایی ها اکنون دارای  ۲۷۷امتیاز هستند.

کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد

نگاهی به اظهارات رسمی متناقض در فدراسیون فوتبال
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با مواضع و اظهارات نادرست و تناقضگوییها ،باعث افزایش
شــایعات و حاشیهها پیرامون تیم ملی و آمدن و رفتن کیروش و اسکوچیچ شده است .موضوعی
که در کنار هجمهها به انتخاب مهدی تاج اعتماد به فدراســیون فوتبال را به پایینترین ســطح
خود رسانده است.
به گزارش ایســنا ،در طول دو هفته اخیر فشــار افکار عمومی و رسانهها بر فدراسیون فوتبال
به دلیل انتخاب مهدی تاج افزایش چشــمگیری داشــته اســت .موضوعی که اعتماد عمومی به
فوتبال را نیز دچار خدشــه کرده اســت .این درحالی است که نخستین جلسه رسمی هیات رئیسه
فدراسیون فوتبال با حضور  ۴عضو جدید در حالی در مقر فدراسیون فوتبال برگزار شد که در پایان
جلسه ،ســخنگو و برخی از اعضای هیات جلسه در برابر خبرنگاران پرتعدادی که در انتظار نتایج
جلسه بودند حاضر شده و اظهارات نادرست و غیرواقعی را بیان کردند.
هیات رئیســه در این جلســه بعد از بحث و تبادل نظر درباره نیمکت تیم ملی فوتبال ایران و
مساله آمدن کارلوس کیروش به ایران و رفتن دراگان اسکوچیچ و نوع جدایی این سرمربی بحث
کرده بودند و حتی با هم توافق کردند که درباره ســواالتی که از محتوای جلسه پرسیده میشود،
دروغ بگویند و تاکید کنند که هیچ بحثی درباره سرمربی جدید تیم ملی ایران نشده است.
بــه فاصله اندکی پس از این اظهارات نادرســت ،مهــدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال در
یــک گفتوگــوی رادیویی به طور ضمنی تایید کرد که با کیروش مذاکره شــده و تکلیف او تا
فردا یا دو ،ســه روز آینده مشخص خواهد شد .او تاکید کرد که این مساله ناشی از اختیار اعضای
هیات رئیســه به او بــرای مذاکره با کارلوس کیروش و تعیین ســرمربی جدید تیم ملی فوتبال
ایران است.
صادق نبودن اعضای هیات رئیســه و مهمتر از همه احسان اصولی ،سخنگوی هیات رئیسه با
مردم و رســانهها و دامن زدن به شــایعات منتج به ناراحتی دراگان اسکوچیچ و رها کردن کار در
تیم ملی فوتبال ایران شده است.
مهدی تاج رئیس جدید فدراسیون فوتبال ،مدتی قبل وعده داده بود در صورت رسیدن به پست
ریاســت این فدراسیون ،برای بازگرداندن کیروش تالش میکند .او پس از پیروزی در انتخابات،
عالقهای به دیدار با اسکوچیچ نداشت و نشان داد روی این تصمیم مصمم است.
در جلســه هیات رئیس فدراســیون نیز بحثهایــی جدی بین اعضا بر ابقا یــا اخراج دراگان
اسکوچیچ پیش آمده اســت .در نهایت اما ،موافقان کیروش حرف خود را به کرسی نشاندهاند تا
او ،در صورت توافق نهایی یک بار دیگر به ایران برگردد.
نکته مهم این جلسه حرفهای سخنگوی فدراسیون فوتبال بود .در شرایطی که برخی رسانهها
به خاطر ارتباطاتشــان با اعضای هیات رئیســه خبر قطعی انتخاب کــیروش و حتی جزئیات
بحثهای داخل جلســه را منتشر کرده بودند ،احســان اصولی به طور کامل همه چیز را کتمان
کرد و عجیبتر اینکه او تاکید کرد که برخی دوســتان خودشــان این شایعات را مطرح میکنند:
«هیچ بحثی در خصوص کیروش نشــد .در مورد تیمهای ملی گفتوگو و طرح مســاله شــد،
اما در این خصوص بحثی انجام نشــد .سرمربی تیم ما اسکوچیچ است .اصرار شما را برای اینکه
یک چیزی را تکرار کنیم متوجه نمیشوم .حاشیه را که ما به وجود نمیآوریم .برخی دوستان دامن
میزنند و بعد هم مطالبه میکنند که چه شد و چه اتفاقی افتاد؟ آنچه که اتفاق افتاده را برای شما
توضیح میدهم .تحلیل خودم را نمیگویم».
بیاعتمادی و فشــار افکار عمومی به فدراسیون فوتبال برای انتخاب مهدی تاج از یک طرف
و اکنون صادق نبودن هیات رئیســه درباره سرنوشت تیم ملی حساسیتها به اعضای فدراسیون
فوتبال را افزایش داده است و اگر همین روند ادامه داشته باشد به یقین حاشیهها بر روند مدیریتی
درست این فدراسیون چیره شده و اتفاقات ناگوار سالهای آخر دوره گذشته مهدی تاج مجددا در
فدراسیون تکرار خواهد شد.

هزینه  های شــخصی فقط و فقط به عشق مردم
بزرگــوار کازرون و با زنده نگه داشــتن شــهید
گرانقــدر ناصر شــاملی دین خــود را به ورزش
کازرون ادا کرد و امروز مســئولین شهرســتان و
اســتان بایستی تمام ظرفیت های موجود را برای
حمایت از ایشان و به  خاطر دل هزاران هزار مردم
عالقمند دیار سلمان به کار گیرند.
وی با اشاره به راهکارهای موجود از مدیرکل
ورزش و نماینده مردم کازرون در مجلس شورای
اســامی خواســت که حمایت همه جانبه داشته
باشــند و اظهار امیــدواری کرد که فدراســیون
هندبال نیز نهایت حمایت و مســاعدت را نسبت
به تیم شهید شاملی داشته باشد.
عباســی نماینده مردم کازرون و کوهچنار در
مجلس شورای اســامی هم با تشکر از زحمات
مهندس شــاملی قول مســاعد داد کــه هم در
خصوص رفع موانع ســرمایه گذاری ایشان و هم
در خصوص جذب اسپانسر پیگیری های الزم را
را انجام دهد.

کوراش جوانان آسیا؛ ایران نایب قهرمان شد

کارلوس کیروش ســرمربی ســابق تیم ملی
فوتبال ایران بــار دیگر هدایت این تیم را برعهده
گرفت.
به گزارش ایســنا ،کارلوش کــیروش پس از
حدود ســه ســال و  ۸ماه دوری از فوتبال ایران
بــار دیگر بــه عنوان ســرمربی جدیــد تیم ملی
ایران انتخاب شــد تا هدایت ملیپوشان ایران در
جام جهانی  ۲۰۲۲قطر را بر عهده داشته باشد.
محمــد جماعــت مدیر رســانهای تیــم ملی
فوتبال ایران با اعالم این خبر در توئیتر نوشــت:
"فدراســیون جهت تالشهای بیوقفه و صعود به
جام جهانی قدردان دراگان اســکوچیچ خواهد بود،
اما با تصویــب هیات رییســه کارلوس کیروش
به عنوان ســرمربی جدید انتخاب شــده اســت.
امیدواریم بازیهای تیم ملی مانند دو جام جهانی
قبل با ســرمربیگری کــیروش موجب رضایت و
خشنودی مردم شــده و نمایش قابل افتخاری را
ببینیم".
کیروش در اولین دوره حضورش روی نیمکت
تیم ملی ایران ۸ ،ســال هدایت یوزهای ایرانی را
برعهده داشت و توانست بهترین نتیجه تاریخ تیم
ملی فوتبال ایران در جام جهانی را کســب کند .او
از  ۱۵فروردین  ۱۳۹۰تا  ۸بهمن  ۱۳۹۷هدایت تیم
ملی ایران را برعهده داشت.
تیم ملی ایران در جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه با
تیمهای پرتغال ،اســپانیا و مراکش همگروه بود و
توانســت با  ۴امتیاز در رده سوم گروه قرار بگیرد و
دومین پیروزی تاریــخ ایران در تاریخ جام جهانی
را کســب کند .تیــم ملی ایــران همچنین همراه
کــیروش تا نیمــه نهایی جــام ملتهای ۲۰۱۹
امارات پیش رفــت و در این مرحله با نتیجه  ۳بر
صفر برابر ژاپن شکست خورد.

کیروش پس از حضور  ۸سالهاش روی نیمکت
تیم ملی ایران ،هدایت کلمبیا را بر عهده گرفت اما
نتوانست موفقیتی کســب کند و پس از آن نیز به
عنوان سرمربی تیم ملی مصر انتخاب شد و توانست
این تیم را نایب قهرمان جام ملت های آفریقا کند،
اما با شکســت در پلیآف صعود بــه جام جهانی
در برابر سنگال ،نتوانست این تیم را راهی قطر کند
و از سمتش اخراج شد.
کیروش عالوه بر اینها سابقه هدایت تیمهای
رئال مادرید ،اسپورتینگ لیسبون ،منچستریونایتد
(دســتیار فرگوســن) ،تیم ملی پرتغال و تیم ملی
آفریقای جنوبی را در کارنامه خود دارد.
این مربی پرتغالی جانشــین اســکوچیچ شــد.
مربیای که در تاریخ  ۱۷بهمن  ۱۳۹۸روی نیمکت
تیم ملی نشســت و توانست بعد از نتایج نامطلوب
ویلموتس بــا تیم ملــی ایران ،با درخشــش در
مقدماتی جــام جهانی ،ایــران را راهی قطر کند.
باخــت در دیدار آخر مقدماتــی برابر کرهجنوبی و
دیدار دوستانه برابر الجزایر باعث شد تا نیمکت او

متزلزل شــود و سرانجام هم جایش را به کارلوس
کیروش پرتغالی داد.
اسکوچیچ از برکناری خود مطلع شد
ســرمربی کروات تیم ملی در جلســه با نایب
رییــس اول فدراســیون فوتبــال از تصمیم برای
بازگرداندن کیروش و پایان ماموریت خود در تیم
ملی مطلع شد.
به گزارش ایســنا ،بعد از جلســه روز سه شنبه
هیات رییسه فدراســیون فوتبال و ماموریت آنها
به مهدی تاج برای مذاکــره با کارلوس کیروش
و بازگرداندن این مربــی پرتغالی به راس نیمکت
تیــم ملی ایران ،دراگان اســکوچیچ در جلســه با
مهدی محمدنبی به طور رسمی در جریان تصمیم
فدراسیون فوتبال قرار گرفت.
اســکوچیچ بعد از این کــه از طریق نزدیکان
فدراسیون و مصاحبه مهدی تاج در برنامه رادیویی
در جریــان اتفاقات مربوطــه پیرامون نیمکت تیم
ملی قــرار گرفت ،کادر فنی را که مشــغول آنالیز
بازیهای لیــگ برتر بودند ،تعطیل کرد و خودش

برای پیگیری موضوع در جلســهای با محمدنبی،
نایب رییس اول این فدراسیون حاضر شد.
نبی در این جلســه تصمیم هیات رییسه برای
تغییر و تحــوالت روی نیمکت تیم ملی را به این
مربی ابالغ کرد که او بهزودی جای خود را به مربی
دیگری خواهد داد .تصمیم فدراسیون برای مذاکره
با ســرمربی جدید بدون اطالع قبلی به اسکوچیچ
موجب ناراحتی و دلخوری دراگان اسکوچیچ شد و
او فرصتی هم برای خداحافظی با شاگردان خود در
تیم ملی نخواهد داشــت .فدراسیون به اسکوچیچ
اعالم کرد که تمام حق و حقوق قانونی این مربی
را هم مطابق قرارداد پرداخت خواهند کرد.
حمید استیلی ،سرپرســت تیم ملی که مطلبی
را در اختیار رســانهها قرار داده ،درباره اتفاق اخیر
گفت :من تا ظهر با آقای اســکوچیچ بودم و وقتی
شــما مربی دارید و این تصمیمــات را میگیرید؛
اصال حرفهای نیســت .اســکوچیچ کنارم بودم و
ایشان را دیدم و اصال جوانمردانه نیست.
اســتیلی در ادامه با گالیه از اقدامات فدراسیون
فوتبال ،با اعالم اینکه اسکوچیچ از ماجرای کنونی
با خبر شده است ،گفت :امروز ایشان کار را تعطیل
کرد! کمکهای ایشان کار آنالیز را دنبال میکردند
اما کار تعطیل شد.
همچنین اسکوچیچ در پی این اتفاقات پیش دستی
کــرد و عنوان «ســرمربی تیم ملی ایــران» را از
صفحه مجــازی خود در اینســتاگرام پاک کرد تا
دلخوری خود را از وقایع اخیر نشان دهد.
فدراســیون فوتبال در حال رایزنی با کارلوس
کیروش بــرای حضــور این مربی تــا روزهای
آینــده در تهــران و هدایت تیم ملــی در پنجره
بازیهای ملی و در دو دیدار دوســتانه با اروگوئه و
سنگال است.

ریسک بزرگ شمسایی در آسیا
ســرمربی جدید کراپ الوند میگوید تیمش فعال نیاز به بازیکن
جدیدی ندارد .او همچنین تصمیم شمســایی برای تغییر نسل تیم
ملی را "ریسک بزرگ" این مربی دانست.
رضا لک ،ســرمربی جدید کراپ الوند در گفتوگو با ایســنا در
خصوص انتخابش در این ســمت گفت :چند جلسهای را با مدیران
محترم باشــگاه کراپ گذاشتیم و سرانجام تصمیم بر آن شد که در
ادامه فصل با تیم کراپ همکاری کنم .کراپ بازیکنان با اســتعداد
خوبــی دارد و از پتانســیل باالیی هــم برخوردار اســت .هدف ما
قهرمانی در لیگ برتر است و از دوشنبه هم تمرینات خود را مجددا
آغاز کردیم.
او دربــاره این که آیا کراپ نیاز به تقویــت دارد یا خیر؟ تصریح

کرد :فعال که نه! زیرا مجموعه کراپ بازیکنان خوبی دارد و اگر هم
قرار باشد کسی اضافه شود ،باید بازیکن سطح باالیی باشد که فکر
نمیکنم فعال کسی در ایران بدون قرارداد و بدون باشگاه باشد .البته
ما باید این  ۶هفته باقی مانده تا نیمفصل را پشــت ســر بگذاریم تا
ضمن شــناخت نقاط ضعف و قوت تیم ،ببینیم نیاز است بازیکنی در
نیمفصل جذب شود یا خیر؟
این پیشکســوت فوتسال در خصوص حواشی تیم ملی ،بازگشت
شمســایی به تیم و همچنین فهرست اعالم شــده برای مسابقات
دوســتانه تایلند و جام ملتهای آســیا توضیح داد :همه فوتسالیها
میدانند که تیم ملی بعد از جام جهانی نیاز به تغییر نســل داشــت
و شمســایی این ریســک بزرگ را پذیرفت که خودش این کار را

انجام دهد.
رضا لک در ادامه اضافه کرد :شمســایی به نوعی اعتبار فوتســال
ایران اســت و تجربه خوبی در مســابقات داخلی و بینالمللی دارد .او
میدانســت که شــاید با این کاری که می خواهد انجام دهد ،نتواند
یکســری از انتظــارات را برآورده کنــد ،اما به هر حــال تجربهاش
می تواند کمک حالش باشد.
او همچنین گفت :تیم ملی بازیکنان خوبی مثل ســنگ سفیدی،
اوالدقباد ،احمدعباســی و حتی طیبی دارد که با اضافه شدن آنها به
جمع جوانان ،تیم پویایی دست شمسایی خواهد بود .این را هم بگویم
که حتی بعضی از بازیکنان جوان تیم ملی تجربه بازیهای بینالمللی
زیادی دارند و این کار را برای سرمربی تیم سادهتر می کند.
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کتــاب «مدلهــای اخــاق کاربــردی؛ پژوهشــی
روش شناختی» اثر حجتاالسالم والمسلمین محمدتقی اسالمی در
 ۴۳۰صفحه به چاپ رسید.
به گزارش ایســنا ،کتاب «مدلهای اخالق کاربردی؛ پژوهشی
روش شــناختی» اثر حجت االسالم والمسلمین محمدتقی اسالمی
اســت که به همت پژوهشــکده اخالق و معنویت پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اســامی تهیه و به همت نشــر این پژوهشگاه در ۴۳۰
صفحه منتشر شد.
بحث اصلی این کتاب در بــاب مدلهای مواجهه با نظریههای
اخالقی ،به هنــگام چالش این نظریهها با معضالت و دوراهیهای
اخالقی است.
این مدل ها که روش های توجیه اخالقی نامیده شده اند ،در سه
دســته کلی قابل شناسایی هستند -۱ :مدلهایی که با اتخاذ مبنای
نظریه گرایانه بر تولید یا کشف نظریه صحیح و کامل اخالقی و آن
گاه کاربست آن در موقعیتها و موردهای جزئی تأکید دارند؛ به این
روش ها ،روشهای از باال به پایین گفته میشــود -۲ .مدل هایی
که تولید یا کشــف نظریه صحیح ،کامل و یگانه را به ویژه با صرف
نظــر از اقتضائات خاص موقعیتهای جزئی ،ناممکن میدانند و راه
اســتدالل و توجیه اخالقی را از طریــق تمرکز بر اقتضائات خاص
موردهای جزئی جستجو میکنند؛ به این گونه مدلها ،مدلهای از
پایین به باال گفته میشــود -۳ .مدلهایی که با رویکردی معتدل
به نظریه و کاربســت آن ،در واقع به همگرایی روش شناختی میان
مدلهای از باال به پایین و از پایین به باال نظر دارد.
نویســنده در مقدمه این اثر آورده است :در این اثر به دنبال آن
هســتیم که دریابیم روش های مطرح در اخالق کاربردی معاصر با
چه نقدهایی روبرو هســتند و در این میان بر مبنای فرهنگ بومی
اســامی ما ،روش صحیحی که در سطح جهانی قابل عرضه باشد،
کدام است؟
رهیافت انتقادی ما در این پژوهش ،رهیافتی اسالمی است که از
تجربه تاریخی عالمان مســلمان هم در شناسایی منابع فهم دینی و
هم در روش به کارگیری این منابع بهره میجوید.
ساختار اثر
فصــل ا ّول به کلیات و ادبیات اختصــاص یافته که ضمن بیان
اهداف ،پیشــینه و موضوع رشته اخالق کاربردی ،مرز میان اخالق
کاربردی و اخالق هنجاری و نســبت اخــاق کاربردی با اخالق
حرفه ای را تبیین کرده است.
دومین فصل از کتاب مذکور ،که با عنوان «روششناســی ک ّمی
و کیفــی در اخالق کاربردی» نگارش یافته ،دربردارندۀ موضوعاتی
همچون روش پژوهش در اخالق کاربردی ،منظر معرفتشناســانه،
دیدگاه دیالکتیک است.
«نظریهگرایــی اخالقی :نگاهی از باال بــه پایین» عنوان فصل
ســوم این کتاب بوده که مشــتمل بر مباحثی از جمله اســتدالل
نظریهگرایان و پاسخ به استدالل نظریهگرایان است.
فصل چهــارم با عنوان «ضــ ّد نظریهگرایی :نگاهــی از پایین
به باال» تألیف شده که حاوی مباحثی همچون دالیل موردپژوهان،
موردپژوهی عملی در اخالق زیستپزشکی ،استدالل معرفتشناسانۀ
موردپژوهی افراطی ،فضیلتگرایــی اخالقی ،مالک فضیلتگرایی
اخالقی و ...است.
در فصل پنجم «اصلگرایی یا اعتدال در بهکارگیری نظریههای
اخالقی» مورد بحث و بررســی قرار گرفته و در این راستا گونههای
اصلگرایی اخالقــی ،چارچوب اصلگرایانه ،نقــد ْ
اصلگرایی و...
تشریح شده است.
در ششــمین و آخریــن فصل از کتــاب حاضر که بــا عنوان
«بررسیهای اسالمی» تنظیم شــده ،دربردارنده مباحثی همچون
بررسی نظریهگرایی و استدالل آن ،بررسی اختالف و تک ّثر اخالقی،
بررسی کاســتیهای آرمان سیاســی و تنش میان نظریۀ کالن و
دموکراسی ،روششناسی مقبول ،تمایز فقه و اخالق و ...است.

خداوند ،جليلتر و بزرگتر از آن است كه زمين را بدون امامى عادل
رها كند.

37

امام صادق (ع )

غبارآلود در بعدازظهر قسمتی ابری همراه با وزش باد

گفتوگو با شهریار عباسی

احمد     رضا سهرابی

امان از مدیران متعهد بیتخصص

Ahmad Reza Sohrabi

شهریار عباســی معتقد است ،نظام مدیریتی سالم در حوزۀ
فرهنگ و هنر تالش میکند فضا را باز کند و آزادی و آرامش
را بــرای اهالی فرهنگ و ادبیات ایجاد کند تا آنها کارشــان
را انجام دهند .چنین ســاختاری نهتنها از کنایهها ،اعتراضها
و انتقادهــای اهالی فرهنگ و هنر نمیترســد ،بلکه آنها را
به عنوان ســوپاپ اعتمــادی میبیند کــه نمیگذارند جامعه
در خــودش فرو بــرود و یک جــا بماند و اینهــا را به فال
نیک میگیرد.
ایــن داســتاننویس در گفتوگو با ایســنا دربــارۀ آثار و
چالشهای انتخاب مدیران برای مراکز و مؤسسههای دولتی
فعال در زمینۀ ادبیات و زبان فارســی ،به ویژه در حوزۀ ادبیات
داســتانی ،با بیان مقدمهای حول اینکه برای به دست آوردن
نتایــج قابل اســتناد باید به آمارها مراجعه کــرد ،با بیان نظر
شخصی خود اظهار کرد :در دوران پس از انقالب ،پاشنۀ آشیل
نظام مدیریتی حاکم بر کشــور ما ،مدیریت اســت .شاید این
حرف نابی هم نباشــد ،خیلی از کسانی که با مدیریت آشنایی
دارند و مدیر بودهاند هم همین نظر را دارند.
او در عین حــال گفت :نگاه نظام حاکمیتی ما به مدیریت،
نگاهی ایدئولوژیک است .این به همان بحث تعهد و تخصص
کــه از ابتدای انقالب مطرح کردنــد ،برمیگردد که همهچیز
تحــت تاثیر آن قرار گرفت .درحالی که میتوان خیلی ســاده
پاسخ داد ،کسی که تخصص ندارد ،نمیتواند تعهد هم داشته
باشد .تعهد به چه؟!
شهریار عباســی افزود :البته ،من هم معتقدم هر کسی که
مدیر میشــود ،باید تعهد و نظام اخالقی درستی داشته باشد
تا کاری را که پذیرفته ،بهدرســتی انجــام دهد ،نقش خود را
در اجتماع بپذیرد و ســامت کاری داشــته باشــد .اینها که
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روشن است.
او ســپس با بیان اینکه متاســفانه گاهــی دوباره به عقب
برگشتهایم ،اظهار کرد :عمدهترین دلیل ضعف در مدیریت هم
همین بحث تعهد و تخصص اســت .انسان موجودی زیرک و
منفعتطلب اســت و شاید در انقالبهای دیگر هم این اتفاق
افتاده باشد .عدهای میدانند که خیلی راحت میشود بیاینکه
کار بلد بود ،بدون اینکه تخصص و علم کافی داشت ،با تظاهر
به تعهــد ،ردههای مدیریتی را طی کرد؛ ایــن اتفاق افتاده و
در نتیجه فساد شدیدی هم رخ داده است.
عباســی در ادامه بهطور خاص به بحث مدیریت فرهنگی
پرداخت و گفــت :وقتی نظام مدیریتی ناکارآمد باشــد ،تمام
بخشهای آن ناکارآمد اســت؛ اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست و ...
همه متأثر از هم هستند .خیلی بعید است نظامی داشته باشیم
که بخشــی از آن خوب باشد و بخش دیگری ،بد .واقعیت این
است که وقتی نظام مدیریتی از ایدئولوژیک بودن رنج میبرد،
حوزۀ فرهنگ بیش از همۀ حوزهها دچار مشــکل میشــود.
انقالبها و بهطور خاص انقالب ایران ادعای فرهنگی دارند.
و این ادعای بزرگ بدون برنامهریزی ،به بازگشــت به عقب
میانجامد.
این مدرس داستاننویسی ســپس بیان کرد :وقتی ادبیات
بخواهد بالنده باشد ،نظام مدیریتی یک کشور زمانی میتواند
به آن کمک کند که آن نظام فرهنگ و بهویژه بخش ادبیات
را آزاد بگــذارد و نترســد .درحالی که بیشــترین ترس نظام
مدیریتــی ما از حوزۀ فرهنگ اســت و به خاطــر این ترس،
کاری کرده تا به فرهنگ به عنوان یک پدرخوانده نگاه شود و
یک مدل فرهنگی خیلی خاص که مورد تایید بخش کوچکی
از یک جامعه عقیدتی  -و نه بخش سنتی آن  -ایجاد کند.

مدیرکل ارشاد فارس:

شیراز به شهر هنرهای عاشورایی مبدل شده است
ایرنا :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس
گفت :مجموعه گســترده ای از برنامههــای تعزیه در
گوشــه و کنار استان و شهر شــیراز و افتتاح نمایشگاه
چیدمان عاشــورایی (هنر و حماسه) این جرأت را به ما
می دهد که شیراز را شهر هنر عاشورایی بنامیم.
بر اســاس گزارش دریافتی روز چهارشــنبه ایرنا از
پایگاه اطالعرســانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشــاد فــارس؛ حمیدرضا قانعی در آیین گشــایش
نمایشــگاه چیدمان عاشــورایی هنر و حماســه ،اظهار
کرد :ضمن تشــکر از فعالیت های سازمان فرهنگی و
اجتماعی شــهر شیراز به منظور توجه ویژه به آیین ها و
مناســبت های مذهبی و عاشورایی بایستی عرض کنم
امروز در شهر شیراز و استان فارس وقتی کمی دقت می
کنیم و قطعات پــازل رویدادهای هنری را در کنار هم
می چینیم به نکات ویژه ای پی می بریم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان افزود :مجموعه
گسترده ای از برنامه های تعزیه در گوشه و کنار استان
و شــهر شــیراز ،کنگره جهانی حضرت محمد (ص) و

موکب هنر نبوی ،رویداد ویژه و هنرمندانه کشتی نجات
در دهه اول محرم ،اولین دوره سوگواره ملی آواها ،نواها
و آیین های عاشــورایی در شیراز ،سی و هفتمین دوره

شب شعر عاشــورا و خیل کثیر هنرمندان گرافیست و
شــعرای آیینی در شهر شــیراز و استان فارس و افتتاح
نمایشگاه چیدمان عاشورایی (هنر و حماسه) این جرات
را به ما می دهد که شیراز را شهر هنر عاشورایی بنامیم.
این مدیر فرهنگی اســتان بیان داشت :امروز در این
شهر هنرمندانی زیست می کنند که با غلبه بر هیاهوی
تکنیک و فرم به خلق آثاری دست می زنند که محتوای
آنها فــرم را در نوردیده اســت و قابلیت درک عمومی
یافته است.
قانعی اظهار داشــت :هــر پیامی ،هــر دعوتی ،هر
انقالبــی ،هر تمدنــی و هر فرهنگی تــا در قالب هنر
ریخته نشــود ،شانس نفوذ و گســترش ندارد و ماندگار
نخواهد بود.
وی تاکید کرد :نمایشگاه چیدمان عاشورایی یکی از
بهترین و رســاترین قالب های هنــری برای ارتباط با
عموم مردم است و حضور در یکی از پر رفت و آمدترین
محیط های شــهری شیراز زمینه بیشتر دیده شدن آثار
هنرمندان را فراهم خواهد کرد.

نامور مطلق پاسخ داد

عضویت فرهنگستان هنر در شورای هنر چه سودی دارد

بهمن نامــور مطلق ،رییــس فرهنگســتان هنر از
عضویت این نهاد در شــورای هنر خبر داد .به گفته وی
این عضویت ،باعث خواهد شــد تا سیاســتپردازیهای
فرهنگستان هنر از این پس ضمانت تصویب برای اجرا و
سیاستگذاری داشته باشد.
به گزارش ایســنا ،خبر عضویت فرهنگستان هنر در
شورای هنر شورای عالی انقالب فرهنگی ،در حالی اعالم
میشود که رییس جمهور آییننامه اصالحی شورای هنر
را که در جلســه  ۲۴اسفند  ۱۴۰۰شــورای عالی انقالب
فرهنگی به تصویب رسید ،روز سه شنبه ـ  ۱۵شهریور ماه ـ
برای اجرا ابالغ کرد.
نامور مطلق در پاســخ به این پرســش ایســنا که آیا
عضویت فرهنگســتان هنر در شــورای هنــر ،با هدف
کمــک به بهتر اجرایی شــدن مصوبات ایــن آییننامه
صورت میگیرد و آیا رویکرد فرهنگســتان هنر بر اساس
بندهای آییننامه اصالحی شــورای هنر مبتنی بر تحقق
«بیانیه گام دوم انقالب اسالمی» و «جهاد تبیین» انجام
خواهد شــد؟ توضیح داد :نتایج پژوهشها و تحقیقات ما
در فرهنگستان هنر نیازمند تصویب است و ما نمیتوانیم
در فرهنگســتان ایدهها و نظراتمــان را مصوب کنیم .ما
در کشــور دو نهاد قانونگذار داریم؛ یکی مجلس شورای
اســامی و دیگری شورای عالی انقالب فرهنگی .اینکه
یک هماهنگی بین ماموریتهای ما و ماموریتهای این
شــورا شکل بگیرد ،خیلی مهم اســت؛ یعنی ما در اینجا
(فرهنگســتان هنر) سیاســتپردازی میکنیم و میبریم
آنجا سیاســتگذاری میکنیم .اگر سیاســتی در شورای
عالی انقــاب فرهنگی تصویب شــود ،انگار در مجلس
تصویب شده است.
رییس فرهنگستان هنر ادامه داد :حضور ما در شورای
هنر با بازنویسی آییننامه اصالحی شورای هنر ،همزمان

اتفاق افتاد و مکمل هم شــدند .یکسری از بندهای این
آییننامــه اصالحــی به ما مربوط میشــود و خیلی هم
خوب اســت چون رابطه ما با آنها یک رابطه طولی است.
سیاســتپردازیهای ما در آنجا مطرح میشود و اگر در
شــورای هنر تصویب شــود ،اگر تا دوهفته شورای عالی
انقالب فرهنگی روی آن معترض نباشد ،مصوبه شورای
عالــی انقالب فرهنگی محســوب میشــود و انگار در
مجلس تصویب کردهایم .این شرایط برای فرهنگستان،
اتفاق خوبی اســت؛ چرا که جایی را پیدا کرده اســت که
میتواند ایدهها و سیاســتپردازیهایش را به آنجا برده
و تصویب کند.
نامورمطلق در بخش دیگری از این نشســت در پاسخ
به انتقادهایی مبنی بر منفعل بــودن این نهاد فرهنگی،
با تاکید بــر اینکه «تالش میکنیم فرهنگســتان را به
تعریف فرهنگســتان برگردانیــم» ،در این زمینه توضیح
داد :در حــال حاضر ماموریتهای فرهنگســتان با قبل
متفاوت شده اســت .از نگاه شــما فرهنگستان دورهی
اوجی داشــته است اما راه بازگشــت به این دورهی اوج،
تکرار رویکردهای قبل نیست .در مقطعی ما مجبور بودیم
کارهایی را انجام دهیم تا خألها جبران شود و این کارها
بعضا در حوزه وظایف ما هم نبود ،اما االن خوشــبختانه
این خألها پر شده و فرهنگســتان باید به تعریف اصلی
خود بازگردد.
او تاکید کرد که «فرهنگستان هنر کمتر رویدادمحور
اســت .اینجا مکان متن و قانون ســازی اســت و اینکه
ضعفهای قانون را در حوزه هنر به مسووالن گوشزد کند».
نامور مطلق همچنین در این راستا اعالم کرد که ظرف
یک سال گذشته  ۵۰پروژه پژوهشی با هدف الگوپردازی
در فرهنگستان هنر انجام شده است.
او یادآور شد ،اواخر سال گذشته طرحی پژوهشی را به

مجلس ارائــه دادیم که در امتداد آن به ما قول اعتبارات
خوبــی را هم دادند .االن هم طرحهــای کالن را برای
سازمان برنامه و بودجه می فرستیم.
رییس فرهنگســتان هنر در عین حــال اذعان کرد،
نمیگویم بــه الگوی آرمانی رســیدهایم ،اما این الگوی
آرمانی که باعث شده شما خاطرات خوبی از فرهنگستان
هنر داشــته باشــید ،لزوما در حال حاضر همان کارهایی
نیست که چند سال قبل انجام میشد.
نامور مطلق در پایان دربارهی پروژههای شبکه نمایش
خانگی و موضع این فرهنگســتان در قبال این تولیدات،
هم گفت :هنوز دقیق مشــخص نیست که این حوزه به
صداوســیما سپرده شده یا وزارت ارشاد .مقاومتهایی در
این زمینه وجود دارد .البته ما طرفدار این هستیم که این
حوزه به ارشــاد سپرده شــود؛ چراکه صداوسیما را رقیب
شــبکه نمایش خانگی میدانیم .بر این اساس اگر بحث
ساختاری حل شــود ،در ادامه میتوان بحثهای هویتی
را انجــام داد ،اما االن هنوز متولی این حوزه به طور قطع
مشخص نیست.

او ادامــه داد :اما واقعیت این اســت کــه ادبیات و هنر در
آزادی مطلق به رشــد و شــکوفایی و بالندگی میرسد .وقتی
نظام مدیریتــی تالش میکند ادبیــات را ایدئولوژیک کند و
ســرمایههایش را به سمتی ببرد که مدل محدودی از فرهنگ
و هنر و بینش و تفکر را برجســته کند و بقیۀ آن چیزی را که
هســت ،دشــمن بداند ،در این حالت معلوم است که شکست
میخورد .جامعۀ ادبی ما در گذشــته هم متحمل فشــارهایی
بوده و افراد ســعی میکردند الگوهایــی را تأیید کنند ،اما آن
نظام مدیرتی یک نظام اقتدارگرا بود و ادبیات و هنر مستقل را
چندان دشمن نمیدانست.
او در پایان بیان کرد :من ،بهعنوان نویســندهای که سابقۀ
کار در این حوزه را دارم و هیچ کاری به جز این بلد نیســتم،
ناراضی هستم و چون با جوانان در ارتباطم و آموزش میدهم،
احساس میکنم ناامیدی جوانان ما را فرا گرفته و فکر میکنم
نمیشــود در این عرصه کاری کرد و راهی نیست .اگر کسی
بهصــورت خودجوش و انفــرادی کاری انجــام میدهد ،به
یک جهش ادبی و هنری منجر نخواهد شد.

کارگردان رویداد محشر:

آغاز نمایش میدانی "محشر" در شیراز

ایسنا :کارگردان رویداد محشر اعالم کرد که نمایش بزرگ
محشر با موضوع دنیای پس از مرگ از  ۲۲شهریور ماه در
کالنشهر با همکاری سپاه فجر فارس اجرا خواهد شد.
صادق فتاحی شامگاه سهشــنبه  ۱۵شهریور در گفتوگو با
خبرنگاران بیان کرد :نمایش بزرگ «محشر» محصول سازمان
هنری رســانهای اوج ،به همت مرکز هنری رســانه ای ُمح ِرم
با مشارکت شــهرداری شهر شیراز و همراهی سپاه فجر استان
فارس به روی صحنه خواهد رفت.
او ادامــه داد :در این نمایش که بــه تهیه کنندگی مصطفی
فتاحی و کارگردانــی صادق فتاحی اجرا خواهد شــد ،بیش از
 ۱۵۰هنرور و بازیگر حضور دارند.
داستان
و
مایه
درون
کرد:
خاطرنشان
کارگردان رویداد محشر
ِ
نمایش محشــر ،مبتنی بر آیات و روایات اســت و گوشهای از
عقوبت اعمال را به نمایش میگذارد که این داستان در پایان با
موضوع اربعین حسینی و شفاعت امام حسین(ع) گره می خورد.
فتاحی عنوان کرد :این نمایش از  ۲۲شــهریور ماه تا انتهای
ماه صفر میزبان بیش از صد هزار عالقهمند به فرهنگ و هنر در
شهر شیراز بوده و تهیه بلیط از طریق سایت نماتیکت به آدرس
 www.namaticket.irانجام خواهد شد.

درگذشت نویسنده مشهور ژانر وحشت

«پیتر اســتراب» نویسنده مشــهور رمانهای ژانر وحشت
درگذشت.
به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین« ،پیتر استراب» نویسنده
آمریکایی و تحسینشــده رمانهای فانتزی ،ترسناک و مهیج
راونشــناختی در ســن  ۷۹ســالگی و پس از تحمل یک دوره
طوالنی بیماری درگذشت.
«اســتراب» چندین رمان ،مجموعه داســتان کوتاه و رمان
کوتــاه به نــگارش درآورد .از جمله آثار او به نخســتین رمان
ترســناک او میتوان اشــاره کرد که با عنوان «جولیا» در سال
 ۱۹۷۵چاپ شد و با اقتباس از آن ،فیلمی ساخته شد.
او همچنین رمان «طلسم» را با همکاری «استیون کینگ»
دیگر نویســنده نامدار ژانر وحشت روانه بازار کرد« .کینگ» در
واکنش به درگذشــت «استراب» با انتشــار توئیتی به او ادای
احترام کرد و از او به عنوان «دوستی خوب و همکاری بینهایت
بااستعداد» یاد کرد.
این دو نویسنده با همکاری همدیگر رمان «خانه سیاه» که
دنبالهای برای «طلسم» بود را نیز در سال  ۲۰۰۱منتشر کردند.
«نیل گیمن» نویسنده مشــهور انگلیسی نیز به «استراب»
ادای احترام کرد و او را یکی از بهترین نویســندگان و یکی از
بهترین دوستانش معرفی کرد.
«پیتر اســتراب» در سال  ۱۹۴۳در شهر «میلواکی» واقع در
ایاالت متحده آمریکا متولد شــد و در رشــته ادبیات انگلیسی
«دانشــگاه ویسکانسین» تحصیل کرد و مدتی را به آموزش در
همین رشته پرداخت .او به تحصیل در مقطع دکتری «دانشگاه
دوبلین» مشــغول شــد ،اما آن را به پایان نرساند و در عوض
دو مجموعه شعر در سال  ۱۹۷۲منتشر کرد و نخستین رمانش
با عنوان «ازدواج» را در سال  ۱۹۷۳به چاپ رساند.
او به پیشنهاد مدیر برنامههایش با رمان «جولیا» وارد عرصه
ژانر وحشت شد و سپس رمان موفق «داستان شبح» را در سال
 ۱۹۷۹منتشــر کرد .اســتراپ در طول فعالیت ادبی که داشت،
عالوه بر دریافــت جوایز ادبی مختلف ،بارهــا به عنوان نامزد
جایــزه ادبی «جوایز جهانی آثار فانتزی» انتخاب شــد و چهار
مرتبه نیز به عنوان برگزیده انتخاب شد.

