با عصر آنالین ما را دنبال کنید

آغاز فعالیت موكب
حضرت احمد ابن موسی
شاهچراغ(ع) در مسیر
نجف به كربال

هر که در خردیش
ادب نکنند
محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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رییـس سـتاد مرکـزی اربعین گفت :سـفر مـردم بـه اربعین منتفی اسـت به
جـز سـفر هوایی کـه ممنوعیتی وجـود ندارد.
بـه گزارش ایسـنا ،سـید مجیـد میراحمدی دربـاره آخرین وضعیـت مرزهای
کشـور ،بیـان کـرد :وسـیله حمـل و نقل در آن سـوی مرز کم اسـت یا وجود
نـدارد بـه خاطـر همیـن قیمت هـا چنـد برابـر افزایـش پیـدا کرده اسـت و به
همیـن دلیـل سـفر مـردم بـه اربعیـن منتفـی اسـت بـه جـز سـفر هوایـی که
ممنوعیتـی وجـود ندارد.
وی ادامـه داد :در عـراق مشـکالتی از قبیل تامین آب آشـامیدنی و گرمای
هـوا وجـود دارد .اگـر تـا  ۴۸سـاعت آینـده تغییـری در شـرایط ایجاد شـد ما
بـه اطلاع مـردم میرسـانیم ولـی بـدون تغییـر شـرایط ،نمیتوانیـم مجـوز
حرکـت زائـران را بدهیم.
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امین فقیری:

چراغ ادبیات اقلیمی
ایران کمفروغ شده است
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اسدی شهردار منتخب:

رییس ستاد مرکزی اربعین اعالم کرد

سفر زمینی اربعین فعال منتفی است

https://asremardom.ir

استفاده از تمام ظرفیتهای شهرداری شیراز در
سال تحصیلی جدید
3

طرحهای آب ،راه و خطوط ریلی،
دستور نشست شورای راهبردی
استان فارس

ارسال محمولههای
دارویی و غذایی مورد
نیاز زائران اربعین به
فرودگاه ایالم از سوی
ارتش
2

موسوی رئیس کل دادگستری مطرح کرد:

ممانعت از تعطیلی  ۷۱کارگاه
تولیدی در فارس

آغاز فعاليت موكب حضرت
احمد ابن موسي شاهچراغ(ع)
در مسير نجف به كربال
توالیی شهردار منطقه  2شیراز تأکید کرد:

پوتین هم مرگ ملکه
انگلیس را تسلیت گفت

پیوست پروژه ها باید مطالبه و
رضایت مردم باشد
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رفع مشکالت ورزشگاه پارس
و سالن  ۶هزار نفری شیراز
یک مطالبه مردمی   

وزیر کشور:

زائران به هیچ وجه به سمت مرزها حرکت نکنند

پس لرزه های فوت ملکه؛

کشورهای کارائیب خواستار پایان سلطه انگلیس و غرامت هستند
سیاسـتمداران و کنشـگران مسـتعمره های پیشـین
انگلیـس در منطقـه کارائیـب در پـی درگذشـت ملکـه
الیزابـت دوم و آغـاز دوره پادشـاهی چارلـز در انگلیـس،
دوبـاره درخواست هایشـان را بـرای بیـرون آمـدن از زیـر
سـلطه خانـدان سـلطنتی و دریافـت غرامـت بردگـی از
لنـدن تاکیـد کـرده انـد.
بـه گـزارش روز جمعـه ایرنـا از خبرگـزاری رویتـرز؛ بـا
پایـان یافتـن ریاسـت  ۷۰سـاله الیزابـت دوم بـر خانـدان
سـلطنتی انگلیـس بـا مـرگ او ،چارلـز فرزنـدش ،پادشـاه
انگلیـس شـده اسـت.

کار اجبـاری در کشـتزارهای منطقـه کارائیـب و آمریـکا
کردنـد.
دولـت جامائیـکا سـال گذشـته برنامه هـای خـود را برای
درخواسـت غرامـت در برابـر انتقـال اجبـاری نزدیـک
بـه  ۶۰۰هـزار آفریقایـی و وادار کـردن آنـان بـه کار در
کشـتزارهای نیشـکر و مـوز اعلام کـرد که ثـروت بزرگی
بـرای بـرده داران انگلیسـی بـه همـراه داشـت .جامائیکا
گفتـه اسـت کـه ممکـن اسـت بـه زودی بـا پیـروی از
باربـادوس ،از زیـر سـلطه خانـدان سـلطنتی انگلیـس
بیـرون بیایـد.

جامائیـکا ،آنتیگـوآ و باربـودا در منطقـه کارائیـب کـه
پـس از بیـرون آمـدن از زیـر سـلطه اسـتعماری مسـتقیم
انگلیـس ،همچنـان در چارچـوب کشـورهای مشـترک
المنافـع قـرار گرفتـه انـد ،خواسـتار بیـرون آمـدن از ایـن
سـاختار در قـرن  ۲۱هسـتند.
سـران برخـی از  ۵۴کشـور مشـترک المنافـع در نشسـت
 ۲۰۲۲در کیگالـی ،روانـدا ،دربـاره انتقـال ریاسـت
کشورهایشـان از الیزابـت دوم به چارلز ،ابراز ناخرسـندی
کـرده اند.
دیـدار هشـت روزه مـاه مـارس شـاهزاده ویلیـام فرزنـد
چارلـز و ولـی عهـد کنونـی انگلیـس و کیت همسـرش از
بلیـز ،جامائیـکا و باهامـاس بـا درخواسـت های دریافـت
غرامـت و پـوزش بـرای بـرده داری روبـه رو شـد.
نیامبی هـال  -کمپبـل اسـتاد دانشـگاه و رئیـس کمیتـه
ملـی غرامـت باهامـاس در پیـام تسـلیت بـه مناسـبت
درگذشـت الیزابـت دوم ،بـه اذعـان چارلـز بـه وحشـی
گـری و سـتم وحشـتناک بـرده داری در مراسـم سـال
گذشـته ( )۲۰۲۱بـه مناسـبت پایـان سـلطه بریتانیـا بـر
باربـادوس و تشـکیل جمهـوری در ایـن جزیـره اشـاره
کـرده اسـت.
کشـورهای اروپایـی در قرن هـای  ۱۵تـا  ۱۹میلادی
بیـش از  ۱۰میلیـون آفریقایـی را بـه عنـوان بـرده بـه
منطقـه آتالنتیـک انتقـال دادنـد و کسـانی را کـه از ایـن
سـفر سـتمگرانه جـان بـه دربردنـد ،وادار بـه بردگـی و

نظرسـنجی مـاه گذشـته "اوت" نشـان داد کـه  ۵۶درصد
شـهروندان جامائیـکا خواسـتار پایـان ریاسـت خانـدان
سـلطنتی انگلیـس بـر کشورشـان هسـتند.
بـه گـزارش ایرنـا؛ مـوج جدیـد جدایـی خواهـی
اسـترالیایی ها از انگلیـس در  ۳۰شـهریور  ۱۳۹۹زمانـی
شـکل گرفـت کـه مـردم کشـور "باربـادوس" در حـوزه
کارائیـب یکـی دیگـر از کشـورهای مشـترک المنافـع
انگلیـس بـرای حـذف ملکـه انگلیـس از راس قـدرت و
تبدیـل شـدن بـه یـک کشـور جمهـوری رای مثبـت داده
بودنـد.
صـرف نظـر از باربـادوس ،اگرچـه تعدادی از کشـورهای
ثروتمنـد مشـترک المنافـع سـابق بریتانیـا از جملـه
اسـترالیا ،نیوزیلنـد و کانـادا هنـوز الیزابـت دوم را بـه
عنـوان شـخص اول کشـور خـود در نظـر میگیرنـد ،امـا
برخـی کشـورهای کوچکتـر حـوزه کارائیـب بـ ه شـدت
مشـتاق هسـتند تـا خـود را از سلسـله مراتـب سـلطنتی
دور کننـد.
در پـی تبدیـل شـدن باربـادوس بـه جمهـوری در
سـال ۲۰۲۱مقام هـای دسـتکم  ۶کشـور کارائیـب
در تلاش هسـتند تـا خانـدان سـلطنتی بریتانیـا را از
حاکمیـت کشـور خـود کنـار بگذارنـد.
در خـود اسـترالیا نیز پیش تر در ششـم بهمـن ماه ۱۳۹۶
بـود کـه دههـا هـزار نفـر از مـردم و بومیـان با شـرکت در
تظاهراتـی گسـترده در شـهرهای مختلـف ایـن کشـور با
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در دیدار مدیرکل ورزش و جوانان فارس
با وزیر مطرح شد؛

کیم جونگ اون:

دیگر تحت هیچ شرایطی
سالح هستهای را کنار
نمیگذاریم
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اعالم انزجار از دوران سـیاه اسـتعمار ،بار دیگر خواسـتار
تغییـر روز ملـی اسـترالیا شـدند که مقـارن با واقعـه تجاوز
اسـتعمار انگلیـس به این کشـور اسـت .آنهـا معتقدند که
اسـترالیا همیشـه سـرزمین بومیـان خواهـد بـود بـه رغـم
آنکه سـردار انگلیسـی در سـال  ۱۷۸۸هنگام اشغال این
کشـور اعلام کـرده بود که انگلسـتان این منطقـه ‘خالی
از سـکنه’ را بـه مسـتعمرات خـود اضافه کرده اسـت.
سـاکنان اصلـی اسـترالیا می گوینـد مسـتندات تاریخـی
حاکـی از آن اسـت کـه نسـل های متوالـی آنهـا در ۵۰
هـزار سـال گذشـته در سراسـر این قـاره زندگی کـرده اند
و لـذا نسـبت بـه نفـی تاریـخ خـود توسـط دولـت (تحـت
کنتـرل انگلیـس) خـود اعتـراض دارنـد و می گوینـد تـا
زمانـی کـه ایـن رونـد وجـود داشـته باشـد ،شـکاف میان
دو نسـل گذشـته و جدیـد در ایـن کشـور وجـود خواهـد
داشـت.
کشـور پهنـاوری چـون اسـترالیا بـه تدریـج مـی رود بـا
جمهوریخواهـی بـر پایان سـلطنت ملکه انگلیـس بر این
کشـور مهـر تاییـد بزند تـا گامی ضروری در جهـت جبران
خسـارت مـادی و معنـوی بـرای بومیـان ایـن قـاره و یـا
کشـور پهناور باشـد.
ایـن مـوج جدایـی خواهـی به تدریـج در اسـکاتلند و حتی
کانـادا هم شـکل گرفته اسـت ،چون آخرین نظرسـنجی
در کانـادا هـم نشـان می دهـد مـردم ایـن کشـور نیـز
اگرچـه تـا امروز تـا حدودی بـا حاکمیت ملکـه الیزابت بر
کشورشـان مشـکل چندانـی ندارنـد اما کامال با جانشـین
احتمالـی او مخالـف هسـتند و این به معنی آن اسـت که
امپراتـوری انگلیـس بعـد از مرگ ملکه الیزابـت عالوه بر
اینکـه طلـوع خورشـید در اسـترالیا را نخواهـد دیـد بلکـه
غـروب آنـرا نیـز در کانـادا تجربه نخواهـد کرد.
یـادآوری می شـود بریتانیـای کبیـر سـابق کـه بزرگتریـن
اسـتعمارگر تاریـخ اسـت و بعد از قـدرت گیـری آمریکا در
جهـان بـه اسـتعمار پیـر معـروف شـد ،در عصـر خـود بـه
قدری مسـتعمراتش را گسـترش داد که مدعی شـده بود
آفتـاب هرگـز در امپراتـوری آن غـروب نمیکنـد؛ چرا که
الزمـه گسـترش ایـن قلمـرو ارتش بزرگـی بود که کشـتار
زیـادی را در مسـتعمرات بـه ویـژه از میـان بومیـان آنهـا
به وجـود آورد.
«خورشـید در بریتانیـا هرگز غـروب نمیکند!» یک جمله
قدیمـی در حکومـت بریتانیـا اسـت و خودشـان معتقـد
بودنـد همیشـه بخشـی در کره زمین وجـود دارد که از ِآن
بریتانیـا باشـد و در آنجـا خورشـید بتابـد ،چـون روزگاری
بـود کـه لنـدن بـر یـک چهـارم کـره زمیـن حکمفرمایـی
میکـرد ،امـا امـروزه بـه تدریـج در عصـر جدیـد قـدرت
خـود را از دسـت داده و رونـد اضمحلال ایـن قـدرت
اسـتمعاری مـی رود با شـروع موج جدیـد جمهوریخواهی
و اسـتقالل طلبـی کشـورهای مهمی چـون اسـترالیا،
کانـادا و حتـی اسـکاتلند تکمیـل شـود.
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انهدام باند قاچاق سالح و مهمات
در فارس
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فوت مولوی مدرسه علمیه مکی زاهدان بر اثر اختالفات شخصی
یـک منبـع مطلـع گفـت :فـوت مولـوی سـارانی از
مولویهـای مدرسـه علمیـه مکـی زاهـدان بـر اثـر
اختالفـات شـخصی و مالـی بـوده اسـت.
گفتـه میشـود برادر مولـوی عاصـف سـارانی اخیرا با
قاچاقچیـان عمـده در خرید و فـروش قاچاق اختالف
پیـدا کرده بودند .ایـن افراد(قاچاقچیـان عمده) برای

اینکـه بتواننـد مبلـغ  ۱۰میلیارد تومان طلـب خود را از
بـرادر مولـوی سـارانی دریافـت کننـد اقدام بـه ربایش
مولـوی کردهاند.
مولـوی سـارانی بـه علت داشـتن بیمـاری قنـد و عدم
مصـرف انسـولین در ایامی که نـزد گروگانگیـران بوده
دچـار مشـکل شـده و فوت کرده اسـت.

قاچاقچیـان نیـز جنـازه وی را در حومـه شـهر زاهدان
رهـا کردهاند.خانـواده مرحـوم کـه از طایفـه مهـم
سـارانی اسـت اخیـرا موضـوع را از طریـق نهادهـای
متولـی پیگیـری و اعلام کـرده است.دسـتگاههای
ذیربـط بـه دنبـال شناسـایی عوامـل دخیـل در ایـن
رخـداد ضـد امنیتـی هسـتند.

آمریکا وزیر و وزارت اطالعات ایران را تحریم کرد
وزارت خزانـهداری آمریـکا همزمـان بـا اتهـام زنی هـای
بـی پایـه و اسـاس علیـه جمهـوری اسلامی ایران در
زمینـه حملـه سـایبری بـه آلبانـی اعالم کـرد کـه وزیر و
وزارت اطالعـات ایـران را تحریـم کـرده اسـت.
وزارت خزانـهداری آمریـکا روز جمعـه بـه وقـت محلـی
در بیانیـهای بـا اعلام ایـن مطلـب ادعـا کـرد دفتـر
کنتـرل داراییهـای خارجـی وزارت خزانـهداری،
وزارت اطالعـات و امنیـت ایـران و وزیـر اطالعـات
ایـن کشـور (سـید اسـماعیل خطیـب) را بـه دلیـل
انجـام فعالیتهـای سـایبری علیـه ایـاالت متحـده و
متحدانـش در فهرسـت تحریـم قـرار داده اسـت.
ایـن نهـاد آمریکایـی در تـداوم اتهـام زنی هـای بـی پایـه
و اسـاس واشـنگتن در روزهـای اخیـر دربـاره ادعـای
حملـه سـایبری بـه آلبانـی از سـوی ایـران مدعـی شـد:
در جـوالی  ۲۰۲۲تهدیدهـای سـایبری کـه ارزیابـی
میشـود تحـت حمایـت ایـران و وزارت اطالعـات بـوده
باعـث ایجاد اختلال در سـامانههای کامپیوتری دولت
آلبانـی شـد و ایـن دولـت را وادار کـرد خدمـات آنالیـن
دولتـی را بـرای شـهروندان خـود متوقـف کنـد.
برایـان نلسـون معاون وزیـر خزانهداری آمریـکا در امور
تروریسـم و اطالعـات مالـی ادعـا کـرد :حمله سـایبری
ایـران علیـه آلبانـی بیاعتنایی بـه معیارهـای رفتارهای
زمـان صلـح در فضـای سـایبری اسـت که خـودداری از
آسـیب زدن بـه زیرسـاختهای حسـاس بـرای خدمات
رسـانی بـه عموم را شـامل میشـوند.
ایـن مقـام وزارت خزانـه داری آمریـکا مدعـی شـد :مـا
فعالیتهـای مخـرب ایـران علیـه ایـاالت متحـده یـا
متحـدان و شـریکان خـود را تحمـل نخواهیـم کـرد.
ایـن تحریم هـای دولـت بایـدن در پـی اتهامات بـی پایه
و اسـاس در حالـی اسـت کـه روز گذشـته نیـز ایـن نهاد
آمریکایـی تحریم هایـی را بـر اسـاس اتهـام بـی اسـاس
ارسـال پهپادهـای ایـران بـرای بهـره گیـری روسـیه در
جنـگ اوکرایـن و نیـز در هـراس از پیشـرفت صنعـت

پهپـادی ایـران اعمـال کـرد.
جیـک سـالیوان مشـاور امنیـت ملـی آمریـکا روز
پنجشـنبه بـه وقـت محلـی اعلام کـرد بـا ادی رامـا
نخسـت وزیـر آلبانـی گفتگـو کـرده اسـت تـا حمایـت
قاطـع ایـاالت متحـده از متحدمـان در ناتـو را در پـی
حملـه سـایبری ادعایـی ایـران در  ۱۵ژوئیه اعلام کند.
مشـاور امنیـت ملـی کاخ سـفید افـزود :بـه همـکاری
بـا آلبانـی در زمینـه اقدامـات امنیـت سـایبری ادامـه
می دهیـم.
کاخ سـفید نیـز در بیانیـه ای اعالم کرد ،جک سـالیوان
مشـاور امنیـت ملـی آمریکا ،امروز پنجشـنبه با نخسـت
وزیـر آلبانـی گفتگـو و حمایـت قاطـع واشـنگتن از ایـن
کشـور را بـه او اعلام کرده اسـت.
کاریـن ژان پـی یـر سـخنگوی کاخ سـفید نیـز روز
چهارشـنبه بـه وقـت محلـی مدعـی شـد از تالش هـای
دولـت آلبانـی بـرای پاسـخگو کـردن ایـران در رابطـه با
حملـه سـایبری حمایـت می کنیـم.
سـخنگوی کاخ سـفید بـر حمایـت دولـت بایـدن از
تالشهـای ضـد ایرانـی بـرای ادعـای حملـه سـایبری
 ۱۵ژوئیـه ( ۲۴تیـر) بـرای پاسـخگو کـردن ایـران و
توسـعه همـکاری با آلبانی بـرای تقویت امنیت سـایبری

تیرانـا و تقویـت رفتـار مسـووالنه دولتهـا در فضـای
سـایبری تاکیـد کـرد.
نخسـتوزیر آلبانـی بـا مطـرح کـردن اتهـام بـی پایـه و
اسـاس علیـه ایران گفته اسـت که کشـورش روابط خود
را بـا ایـران قطـع کـرده اسـت" .ادی رامـا" تصریـح کـرد
کـه این کشـور در حـال قطع روابـط دیپلماتیک بـا ایران
اسـت و بـه دیپلمات هـای ایرانـی و پرسـنل سـفارت
ایران دسـتور داده اسـت ظرف  ۲۴سـاعت خـاک آلبانی
را تـرک کنند.
بعـد از اخـراج گروهـک تروریسـتی منافقیـن از عـراق،
ایـن گروهـک بـه دسـتور آمریـکا و بـا هماهنگـی دیگـر
اعضـای ناتـو بـه آلبانـی مهاجـرت کرد تـا بتوانـد از آنجا
بـه جاسوسـی و اقدامـات خرابکارانـه علیـه مـردم ایران
ادامـه دهد.
منافقیـن هـر سـاله اجالسـی را بـا دعـوت از چهره های
ضـد ایرانـی بـه تیرانـا برگـزار میکـرد تـا اینکـه اجالس
امسـال ایـن سـازمان بنـا بـه دالیـل امنیتی لغو شـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،وزارت امـور خارجـه ایـران بـا مـردود
شـمردن ادعاهـای بیاسـاس مطرحشـده از سـوی
دولـت آلبانـی علیـه جمهـوری اسلامی ایران ،تصمیـم
ایـن کشـور بـه قطـع روابـط سیاسـی بـا کشـورمان را بـر
اسـاس چنیـن ادعاهـای بـی پایـه ،اقدامی نسـنجیده و
فاقـد دوراندیشـی در روابـط بینالمللـی دانسـت.
وزارت امـور خارجـه ایـران روز چهارشـنبه در واکنـش
بـه اقـدام ضدایرانـی دولـت آلبانـی ،با اشـاره بـه مواضع
اصولـی جمهـوری اسلامی ایران در زمینـه فضـای
سـایبری در مجامـع چندجانبـه و بینالمللی در راسـتای
تدویـن ضوابـط و قاعـده منـد کـردن ایـن حـوزه ،تأکیـد
شـده اسـت ،جمهوری اسلامی ایران به عنـوان یکی از
کشـورهای هـدف حملات سـایبری به زیرسـاختهای
حیاتـی خـود ،هرگونـه اسـتفاده از فضـای سـایبری بـه
عنـوان ابـزاری بـرای حملـه بـه زیرسـاختهای حیاتـی
سـایر کشـورها را مـردود و محکـوم میشـمارد.

اهدای خون اهدای زندگی
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محمد       عسلی

هر که در خردیش
ادب نکنند
پرندگان سـنگین وزنـی چون قو ،لک لـک و امثالهم
وقتـی می خواهنـد از زمیـن کنده شـوند و بـه پرواز
درآینـد نخسـت در روی خـاک و آب بـه صـورت
نیمه بـاز بـال ،شـروع بـه دویـدن می کننـد و قـادر
نیسـتند یـک دفعـه از زمین بلنـد شـوند .هواپیماها
هـم اینگونـه طراحی شـده اند.
در مـورد تربیـت انسـانها و گذاشـتن بـار سـنگین
مسـئولیت بر دوش آنهـا اگر از یک حرکـت پلکانی
و تجربـه ای بـا باری سـبک تر برخوردار نباشـند یا
خـود آزار می بیننـد و یـا دیگران را زیر سـنگینی بار
سـقوط له و آزرده می کنند.
تربیت که حاصل آن درسـتکاری اسـت اگـر از اوان
کودکـی در خانـه و مدرسـه پایه گـذاری نشـود در
بزرگـی خسـارت بار خواهـد بود.
سـعدی که اسـتاد سـخن و معلم تمامی دوران های
گذشـته ،حال و آینده اسـت چـه زیبا بـا تمثیل های
عامه فهـم اشـعار و سـخنان نغـز و مانایـی برای ما
ایرانیـان فارسـی زبان و حتی بـرای ملت های دیگر
بـه یـادگار گذاشـته اسـت افسـوس که دسـتی در
اوراق زریـن آن نداریم و در کتاب های درسـی کمتر
بـه آن پرداخته ایم.
«هر که در خردیش ادب نکنند
در بزرگی فالح از او برخاست
چوب تر را چنانکه خواهی پیچ
نشود خشک جز به آتش راست»...
افسـوس کـه کسـانی سـگ را بـه خوبـی تربیـت
می کننـد امـا فرزندشـان را بـه فراموشـی می برند.
وقتی سـگ قابل تربیت شـدن اسـت که دستوراتی
را انجـام دهـد ،امانتـدار و امین بمانـد و در نگهبانی
و پاسداشـت بی نظیـر باشـد چـرا انسـان های
باصطلاح تحصیلکـرده از ادب و تربیـت محرومنـد
و مغبون؟
سعدی در جایی می گوید:
سگ به دریای هفتگانه بشوی
چون بشویی پلیدتر گردد.
یعنـی سـگ اصالتا نجس اسـت و قابل تمیز شـدن
نیست .
امـا همیـن سـگ نجـس را در مطلبـی دیگـر چنین
توصیـف می کند:
«پسر نوح با بدان بنشست
خاندان نبوتش گم شد
سگ اصحاب کهف روزی چند
پی نیکان گرفت و مردم شد»...
راسـتی در سیسـتم اقتصـادی مـا چـه اشـکال
پایـه ای وجود دارد که عده ای از مسـئوالن را به راه
کـج و انحراف می کشـاند.
گویـی از همـان ابتـدا به گونـه ای تربیت نشـده اند
کـه حلال را از حـرام بشناسـند و بـه آن پایبنـد
باشـند! و یـا می داننـد و عمـل نمی کننـد!
آیـا شـرایط و تحـوالت و تغییـرات در ابزارهـای
حسـابداری و حسابرسـی آنهـا را بـه اختلاس
تشـویق می کنـد؟
آیـا روابـط و توصیه نامه هـا باعـث می شـوند آب از
سرچشـمه گل آلـود گردد؟
آیـا نیازهـای مالـی خـورد و خـوراک ،یـک وزیـر یا
معاونـش را بـه اختالس هـای چند میلیاردی سـوق
می دهد؟
اگـر میانگین سـنی بعضی از مسـئوالن را  40سـال
فـرض کنیـم و یـا حتـی  50سـال همـه آنهـا در
مـدارس جمهـوری اسلامی بعد از پیـروزی انقالب
درس خوانـده و از همـان ابتـدا با بسـم ا ...و قرآن و
حدیث آشـنا شـده اند و معلمان آنها هـم از  7خوان
گزینـش عبـور کرده انـد .پس چـرا آنگونه کـه باید
و شـاید تربیت نشـده اند .هرچنـد در همین مدارس
میلیون هـا نفـر دیگـر تربیـت شـده و آمـوزش
دیده انـد کـه در مسـئولیت های پائیـن شـجاعت،
پاکـی ،ایثارگـری و مجاهدت آنها زبانزد اسـت .چه
در جنـگ تحمیلی و چـه در مسئولیت شناسـی.
آیـا نـوع اشـتغال که بیشـتر با مسـائل مالی سـر و
کار دارد آنچنان وسوسـه انگیز و حرص آفرین است
کـه جـوان  35یـا  40سـاله ای را به کج اندیشـی و
طمع می اندازد؟
واقـع قضیـه ایـن اسـت کـه سیسـتم اقتصـادی
مـا چیـزی شـبیه بـه شـتر ،گاو و پلنـگ اسـت .نه
اسالمی اسـت ،نه سـرمایه داری و نه سوسیالیسـتی
بـل ترکیبـی از همه اینهاسـت.
رانت خـواری ،توصیه طلبی ،قوم گرایـی ،جناح بازی،
فامیل گرایـی و نهایتـا بی مالحظگـی ،پاهـای
اختاپوسـی سیسـتم اقتصادی ماسـت و این مسئله
صرفـا بـه جمهـوری اسلامی برنمی گردد کـم و
بیـش در نظام هـای پادشـاهی هـم بوده اسـت .به
عنـوان مثال:
خـدا رحمـت کنـد دایـی ام کـه خیـاط خوبـی بود،
خرداد ماه سـال  1346مـدرک دیپلم را کـه گرفتم،
نشـانش دادم .او گفـت :همیـن فـردا کاری می کنم
کـه سـر کار بـروی .فکـر کـردم منظـورش کار
خیاطـی اسـت امـا زود فهمیـدم کـه فکـری دیگر
در سـر دارد .روز بعـد رئیـس بانک بیمـه بازرگانان
بـرای پـرو لباسـش بـه مغـازه دایـی آمد ،مـن هم
در آنجـا بـودم .دایـی به آقـای رئیس و سرپرسـت
بانـک گفـت :ایـن پسـ ِر خواهـر مـن دیـروز دیپلم
شـده .ببرش سـر کار.
آقـای رئیـس بـا مـن صحبـت کـرد و گفـت :آقای
روشـن دسـتمزد لبـاس مـن چنـد اسـت .دایـی
گفـت :شـما نصـف دسـتمزد بدهیـد.
آقـای رئیـس به مـن گفـت :فردا بـا شناسـنامه بیا
با نک .
فـردای آن روز رفتم و مشـغول شـدم .نه سـربازی
اد امه د  ر ستون روبرو

Sep 10, 2022

سال بیست و هفتم شماره 7571

وزیر کشور:

زائران به هیچ وجه به سمت مرزها حرکت نکنند
وزیـر کشـور از زائـران اربعیـن حسـینی خواسـت:
حتمـا حرکـت خـود را بـه سـمت مرزهـای غربـی
تـا اطلاع ثانـوی و رفـع مشـکل در طـرف مرزهای
عراقـی بـه تاخیـر بیاندازنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،احمـد وحیـدی بـا بیـان اینکـه
هـم اکنـون بـرای بازدیـد از مرزهـای غربـی در
مهـران حضـور دارد ،گفـت :بدلیـل اینکـه عـراق
ظرفیـت تخلیـه زائـران از پایانه هـای مـرزی خود را
بـا همان سـرعت کـه از مرزهای ما خارج می شـود
نـدارد .ظـرف روز پنجشـنبه و جمعـه گذشـته حجم
بسـیار زیـادی از زائران در مرزها باقـی مانده و قادر
بـه ورود بـه عـراق نشـده اند.
وزیر کشـور با اشـاره بـه اینکه هم اکنـون در مرزها
عـده ای در حـال خـروج و عـده دیگـر در حـال
بازگشـت هسـتند ،افـزود :وضعیت مـا االن به این
ترتیـب اسـت کـه با توجـه به ایـن که روز پنجشـنبه
و جمعـه حجـم بسـیار زیـادی از مـردم آمـده بودند
و دوسـتان عراقـی مـا هـم ظرفیـت ندارنـد کـه بـا

سـرعتی کـه مـا زائریـن را تخلیـه می کنیـم  ،آن ها
بتواننـد تخلیـه کننـد و از مـرز عبـور دهنـد ،زائـران
پشـت مرزهـا و گیت هـای ورودی عراقـی می مانند
 ،اذیـت می شـوند و هـوا هـم بسـیار گـرم اسـت و
صالح نیسـت چنین تجمعات گسـترده ای داشـته
باشیم.
وحیـدی افـزود :مـا نگـران آثـار سلامتی ایـن امر
بـر روی مـردم بودیم بنابراین بایـد کار کامال کنترل
شـده انجـام شـود و بـه همیـن دلیـل هـم از مـردم
خواسـتیم عزیزانـی کـه از مبدا قصـد حرکت دارند،
راه نیفتنـد چـون مرزهـا ،بسـیار پـر ازدحام اسـت و
اگـر توانسـتیم بـه موقـع و بـه طـور مطلوبـی زائران
را از مـرز عبـور دهیـم و طـرف عراقـی ایـن بسـتر
را فراهـم کـرد کـه با سـرعت زائـران را عبـور دهند
و در آن سـوی مـرز هـم بـه میـزان کافـی اتوبـوس
فراهـم شـد  ،مـا موضـوع را بـه اطلاع مـردم
خواهیم رسـاند.
وی در ارتبـاط اینترنتـی بـا خبـر سـاعت  ۱۱شـبکه

محمولههای زیسـتی ،بهداشـتی ،درمانـی و غذایی

دستور رئیسجمهور برای رفع مشکالت
موجود در مسیر پیادهروی زائران اربعین

مـورد نیـاز زائـران اربعیـن حسـینی(ع) در مـرز
مهران ،توسـط دو فروند هواپیمای  ۷۰۷و سی۱۳۰
نیـروی هوایـی ارتـش جمهـوری اسلامی ایران
صبـح دیـروز (جمعـه  ۱۸شـهریور) از پایـگاه شـهید
لشـگری بـه فـرودگاه ایلام ارسـال شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،امیـر سـرتیپ مهدی هادیـان
جانشـین فرمانـده نیـروی هوایـی ارتـش بـا اعلام
ایـن خبـر گفـت :بـا توجـه بـ ه ازدحـام جمعیـت
زائـران اربعیـن در مرز مهـران و نیاز بیشـتر به اقالم
زیسـتی و بهداشـتی در راسـتای حفـظ سلامت و
ارائـه خدمـات بیشـتر بـه ایـن عزیـزان ،ده هـا تـن
محمولههای زیسـتی ،بهداشـتی ،درمانـی و غذایی
توسـط یـک فرونـد هواپیمـای  ۷۰۷و یـک فرونـد
هواپیمـای سـی ،۱۳۰از پایـگاه شـهید لشـگری بـه
فـرودگاه ایلام ارسـال شـد.

تکذیب خبر استعفای معاون رئیس
جمهور در امور زنان

معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیـس جمهـوری
خبـر اسـتعفای خـود را تکذیـب کـرد .
بـه گـزارش ایسـنا ،انسـیه خزعلـی در حسـاب
توییتـر خـود با اشـاره به خبر منتشـر شـده از یک
اکانـت جعلـی به نـام خود مبنـی بر "اسـتعفای او
پـس از رسـانهای شـدن سـفر پسـرش بـه خـارج
از کشـور" ،نوشـت :ایـن قبیـل اکانتهـا جعلـی
اسـت و متعلـق بـه اینجانـب نیسـت.

خبـر از مردم درخواسـت کـرد :مردمی کـه هنوز راه
نیافتـاده اند حرکـت نکنند.
وزیـر کشـور با اشـاره بـه گرمای شـدید هـوا افزود:
زائـران دقـت کننـد کـه بـرای حفـظ سلامتی ،

حتمـا بچه هـای کوچـک و عزیـزان سـالمند بـه
زیـارت مشـرف نشـوند چراکـه ایـن جـا دمـای هـوا
و رطوبـت آن قـدر زیـاد اسـت کـه جوانـان و افـراد
میانسـال هـم دچـار مشـکل می شـوند و طاقـت
آنهـا تمـام می شـود.وزیر کشـور از آمادگـی پلیـس
بـرای مسـدود کـردن مسـیرها خبـر داد و گفـت:
پلیـس در همـه نقـاط تذکـر می دهـد و مجبـور
اسـت آن هایـی کـه خـارج از اسـتان های مـرزی
هسـتند را کنتـرل کنـد و خواهـش کنـد کـه بـه
مسـیر خودشـان ادامه ندهنـد.وی از آمادگی سـایر
دسـتگاهها بـرای اعـزام زائـران اربعین خبـر داد و
گفـت :همـه این جا بسـیج هسـتند ،همـه نیروها ،
نیروهـای انتظامی  ،اسـتانداری و هالل احمر پای
کار هسـتند امـا در هر حـال جمعیت بسـیار فراوان
اسـت  .امـا بـه محـض اینکـه طـرف عراقـی آماده
و شـرایط تسـهیل شـد  ،مـا اعلام خواهیـم کـرد
کـه عزیـزان دیگـر هـم بـه خیـل زائـران حسـینی
بپیوندنـد.

در تماس تلفنی با وزیر کشور اعالم شد

ارسال محمولههای دارویی
و غذایی مورد نیاز زائران اربعین
به فرودگاه ایالم از سوی ارتش

بـه گـزارش ایسـنا ،پـس از رسـانهای شـدن خبـر
مهاجـرت پسـر معـاون رئیس جمهوری به کشـور
کانـادا و سـپس تکذیـب آن از سـوی وی ،یـک
حسـاب توییتـری بـا اسـم "انسـیه خزعلـی" اقدام
بـه انتشـار خبـری مبنـی بـر اسـتعفای انسـیه
خزعلـی به علت سـفر پسـرش به خارج از کشـور
کـرد کـه معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیـس
جمهـوری ایـن اکانـت را جعلـی خوانـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،همچنیـن صفحـه
رسـمی معاون امـور زنـان و خانـواده رئیـس
جمهـوری بـا آیـدی  ensiyehkhazaliدر
اینسـتاگرام بـا انتشـار اطالعیـهای اعلام
کـرد کـه« صفحـه توییتـری بـا نـام کاربـری
صفحـه
تنهـا
@ensiyehkhazali
رسمی انسـیه خزعلی در شـبکه اجتماعـی توییتر
اسـت و مخاطبـان هـر گونـه اخبـار رسـمی را از
صفحـات رسـمی وی دنبـال کننـد.
در ادامـه ایـن اطالعیـه آمـده اسـت :در روزهای
اخیـر صفحـات کاربـری جعلـی در حـال انتشـار
اخبـار دروغیـن در فضـای مجـازی هسـتند کـه
بدیـن وسـیله تکذیـب میشـود».

رئیـس جمهـور در تمـاس تلفنـی بـا وزیـر کشـور
ضمـن دریافـت گزارشـی از آخریـن توافقـات وی
بـا مقامـات عراقـی بـرای تسـهیل سـفر زائـران
اربعیـن ،دسـتوراتی بـرای رفـع مشـکالت موجود
در مسـیر پیـادهروی زائریـن صـادر کـرد.
بـه گزارش ایسـنا ،سـید ابراهیم رئیسـی در تماس
تلفنـی با احمـد وحیدی وزیر کشـور در مرز مهران
کـه روز پنجشـنبه به کشـور عراق سـفر کـرده بود،
ضمـن دریافـت گزارشـی از گفتگوهـا و توافقـات
وزیـر کشـور بـا مقامات عراقـی در جهت سـهولت
و تسـهیل سـفر زائـران ،آخرین وضعیت و شـرایط
حمـل و نقـل زوار اربعیـن بویـژه شـرایط عبـور و
مـرور در مرزهـای زمینـی را پیگیـری کرد.
رئیسـی در همیـن راسـتا ،بـا صـدور دسـتوراتی
خطـاب بـه مسـئوالن دولتـی ،بـر خدمات رسـانی

بهتـر و رفـع مشـکالت موجـود در مسـیر زائـران
عتبـات تاکیـد کـرد.

پوتین هم مرگ ملکه انگلیس را
تسلیت گفت

رئیـس جمهـور روسـیه درگذشـت الیزابـت دوم،
ملکـه انگلیـس را بـه چارلـز سـوم ،پادشـاه جدیـد
ایـن کشـور تسـلیت گفـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری
اسـپوتنیک ،بر اسـاس اعلام کرملیـن ،والدیمیر
پوتیـن ،رئیس جمهور روسـیه در پیام تسـلیت خود
نوشـت" :مهمتریـن وقایـع تاریخ اخیـر انگلیس به
شـکلی جدایـی ناپذیـر بـا نـام علیاحضـرت پیونـد
خـورده اسـت .الیزابـت دوم بـه درسـتی از عشـق
و احتـرام مردمـش و همچنیـن اقتـدار در صحنـه

جهانـی بـه مـدت چندیـن دهـه برخـوردار بـود.
بـرای شـما در مواجهـه بـا ایـن ضایعـه سـخت و
غیرقابـل جبـران شـجاعت و پایـداری آرزو دارم".
سـفارت روسـیه در کانـادا هـم دیروز جمعـه اعالم
کـرد که در سـوگواری بـرای ملکه الیزابـت دوم به
مـردم کانـادا پیوسـته و پرچـم ملی این کشـور را به
حالـت نیمه افراشـته در میآورد.
ایـن سـفارتخانه در توییتـر خود نوشـت" :والدیمیر
پوتیـن ،رئیـس جمهورروسـیه درگذشـت الیزابـت
دوم را بـه چارلـز سـوم ،پادشـاه انگلیـس تسـلیت
گفـت .ایـن سـفارتخانه بـه مـردم کانـادا در ایـن
سـوگواری میپیونـدد .پرچـم مـا نیمـه افراشـته
اسـت".
ایـن سـفارتخانه اضافـه کـرد ،اولـگ اسـتپانوف،
سـفیر روسـیه در کانـادا از بابـت درگذشـت ملکـه
انگلیـس همـدردی خـود را بـه جاسـتین تـرودو،
نخسـت وزیـر کانـادا و دیگـر مقامـات ایـن کشـور
ابـراز کـرده اسـت.
روابط روسـیه و انگلیس سالهاسـت متشـنج است
و اخیـرا بـا شـروع جنـگ اوکرایـن بدتـر هـم شـده
است.

دیگر تحت هیچ شرایطی سالح هستهای را کنار نمیگذاریم
رهبـر کـره شـمالی در اظهاراتـی تاکید کـرد ،وضعیت
هسـتهای ایـن کشـور "برگشـت ناپذیـر" شـده و ارتش
کـره شـمالی اکنـون اجـازه اسـتفاده "خـودکار" از
تسـلیحات اتمـی را دارد .بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل
از روزنامـه گاردیـن ،خبرگـزاری دولتـی کـره شـمالی
گـزارش داد ،حکومـت ایـن کشـور قانونـی را تصویب
کـرده کـه بـه موجـب آن حـق اسـتفاده "خـودکار" در
حملات پیشـگیرانه هسـتهای را بـرای محافظـت
از خـود تضمیـن کـرده اسـت .کیـم جونـگ اون،
رهبـر کـره شـمالی گفتـه اسـت ،ایـن قانـون وضعیت
هسـتهای ایـن کشـور را " برگشـت ناپذیـر " و هـر گونه
شـرکت در هـر گونـه مذاکرات خلع سلاح هسـتهای
را بـرای آن ممنـوع میکنـد.
ایـن اقـدام در حالـی صـورت میگیـرد کـه ناظـران
میگوینـد به نظر میرسـد کره شـمالی در حـال آماده

تـا امـکان چانـه زنـی بـر سـر سلاحهای هسـتهای
مـا وجـود نداشـته باشـد".او اضافـه کـرد ،حتـی اگـر
کشـورش بـا  ۱۰۰سـال تحریـم مواجـه شـود" ،هرگـز
تسـلیحات هسـتهای را تسـلیم نخواهـد کرد".بـه

گـزارش خبرگـزاری دولتی کره شـمالی ،یـک نماینده
ایـن مجلـس گفـت کـه ایـن قانـون بـه عنـوان یـک
تضمیـن حقوقـی قدرتمنـد بـرای تحکیـم موقعیـت
کـره شـمالی بـه عنـوان یـک کشـور دارای سلاح
هسـتهای و تضمیـن "خصیصـه شـفاف ،منسـجم
و اسـتاندارد" سیاسـت هسـتهای ایـن کشـور عمـل
میکند.قانـون سـال  ۲۰۱۳تصریـح میکـرد کـه کره
شـمالی میتوانـد از سلاحهای هسـتهای بـرای دفع
تهاجـم یـا حملـه از یـک کشـور هسـتهای متخاصـم
و انجـام حملات تالفـی جویانـه اسـتفاده کند.قانون
جدیـد فراتر از آن اسـت و اجازه به حمالت هسـتهای
پیشـگیرانه در صـورت شناسـایی حملـه قریبالوقـوع
بـا سلاحهای کشـتار جمعـی علیـه کـره شـمالی یـا
حملـه علیـه "اهـداف اسـتراتژیک" کشـور ،از جملـه
رهبـران آن را میدهـد.

دستور بذرپاش برای خروج فوری کارکنان دیوان محاسبات
ازعضویت در انجمن غیردولتی حسابداری عمومی
بذرپـاش خـروج فـوری کارکنـان دیوان محاسـبات
ازعضویـت در انجمـن غیردولتـی حسـابداری
عمومـی را خواسـتار شـد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از اداره کل روابـط
عمومـی و امـور بیـن الملـل دیـوان محاسـبات

کشـور ،در پـی انتشـار خبـری پیرامـون عضویـت
برخـی از مدیـران دیوان محاسـبات در یک انجمن
غیردولتـی موسـوم به موسسـه غیرتجـاری انجمن
غیردولتـی حسـابداری بخش عمومـی و اجتماعی،
دکتـر مهـرداد بذرپـاش علیرغم ماهیـت غیردولتی

موسسـه مذکـور کـه در قالـب یـک سـازمان
مردمنهـاد (سـمن) ثبـت شـده اسـت ،در راسـتای
جلوگیـری از بـروز هرگونـه شـائبه تعـارض منافع به
کلیـه افـراد شـاغل در دیـوان محاسـبات ،دسـتور
قطـع فـوری همـکاری و خـروج آنـی از عضویـت

چارلز برای درج تصاویرش بر
پولها ،باید  ۲سال
منتظر بنشیند
انتظـار مـیرود کـه در پـی مـرگ ملکه انگلیـس ،تصویر چارلز سـوم
بـه عنـوان پادشـاه جدید این کشـور جایگزیـن تصاویر ملکـه بر روی
تمبرهـا ،سـکهها ،اسـکناسها و تابلوهـای دولتـی در سراسـر ایـن
کشـور شود.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از شـبکه فاکـس نیـوز ،احتمـاال "بانک
انگلیـس" در ماههـای آتـی رونـد جایگزینـی تصاویـر را بـر روی
اسـکانسها و سـکهها آغـاز خواهـد کـرد.
انتظـار مـیرود رونـد حـذف سـکهها و اسـکناسهای قدیمی بـا
اسـکناسهای حـاوی تصویـر چارلـز ،تقریبـا دو سـال بـه طـول
بیانجامـد.
گرچـه هنـوز هیـچ اطالعیـه رسـمی در ایـن بـاره صـادر نشـده ،امـا
بانـک انگلیـس به مـردم بریتانیـا اطمینـان خاطر داد کـه پولهای
حـاوی تصویـر ملکـه معتبـر خواهنـد بود.
روز پنجشـنبه در پـی مـرگ الیزابت دوم در سـن  ۹۶سـالگی ،بانک
انگلیـس در بیانیـهای اعلام کرد :اسـکناسهای فعلـی که تصویر
علیاحضـرت ملکـه بـر روی آنهـا نقـش بسـته همچنـان پـول رایج
قانونـی خواهنـد ماند.
تصویر الیزابت دوم بر اسکناسهای انگلیس
تخمیـن زده میشـود کـه در حـال حاضـر حـدود  ۴.۵میلیـارد پونـد
اسـکناس حـاوی تصویـر ملکـه در گردش اسـت.
در حـال حاضـر در سـکههای اسـترالیا  -کـه یکـی از کشـورهای
تحـت ریاسـت ملکـه انگلیس اسـت  -تصویر ملکه بـه صورتی درج
شـده که به سـمت راسـت نگاه میکند .رسـانههای اسـترالیا اعالم
کردهانـد کـه در سـکههای جدیـد ،تصویـر چارلـز بهگونـهای بـر این
سـکههای درج خواهـد شـد کـه بـه سـمت چـپ نـگاه کنـد .سـنت
تغییـر جهـت صـورت اعضـای خانـدان سـلطنی بـر روی واحدهای
پـول از زمـان شـاه چارلـز دوم در  ۱۶۶۰آغاز شـد.
از آن زمـان تـا کنون ،تنها اسـتثنا این قانون نانوشـته ادوارد هشـتم
بـود کـه اصرار داشـت در سـکهها نگاهش رو به سـمت چپ باشـد.
او پـس از مدتـی سـلطنت را رها کرد تـا با یـک زن آمریکایی ازدواج
کند.
کنارهگیـری ادوارد هشـتم ،راه را بـرای پـدر الیزابـت دوم ،یعنـی
جـورج ششـم همـوار کـرد و در نهایـت بـا مـرگ وی ،سـلطنت بـه
الیزابـت دوم رسـید.
تغییـر شـکل سـکهها و اسـکناس  ۲۰دالری کانـادا بـا عکس ملکه
هـم بـه اقدامـات جاسـتین ترودو ،نخسـتوزیر این کشـور بسـتگی
دارد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین:

کیم جونگ اون:

شـدن بـرای از سـرگیری آزمایشهـای هسـتهای
بـرای اولیـن بـار از سـال  ۲۰۱۷پـس از شکسـت
نشسـتهای تاریخـی رهبـر کـره شـمالی بـا دونالـد
ترامـپ ،رئیـس جمهـور سـابق آمریـکا و چنـد رهبـر
دیگـر جهان در سـال  ۲۰۱۸در متقاعد سـاختن او به
دسـت برداشـتن از توسعه تسـلیحات هستهای است.
خبرگـزاری دولتـی کره شـمالی دیـروز جمعـه گزارش
داد ،پارلمـان کـره شـمالی موسـوم بـه "مجلـس عالی
خلـق" ،ایـن قانـون را بـه عنـوان جایگزینـی بـرای
قانـون سـال  ۲۰۱۳کـه بـرای اولیـن بـار وضعیـت
هسـتهای ایـن کشـور را ترسـیم کـرد ،تصویـب شـده
اسـت.کیم جونـگ اون ،رهبـر کـره شـمالی در
سـخنرانی در ایـن مجلـس گفـت" :بیشـترین اهمیت
وضـع ایـن قانـون سیاسـت تسـلیحات هسـتهای،
ترسـیم یـک خـط غیرقابـل بازگشـت بـرای آن اسـت
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موسسـه مذکـور را صـادر کـرده و سـایر کارکنـان
را نیـز از عضویـت و همکاریهـای مشـابه آتـی
بـا هرگونـه موسسـه یـا مجموعـه کـه فعالیتهـای
مشـابه یـا مرتبـط بـا وظایـف دیـوان محاسـبات را
دارنـد ،منـع کـرد.

نگران وضعیت امکانات
عراق هستیم
رئیـس سـتاد مرکـزی اربعیـن با اشـاره بـه کمبودهـای امکانـات در
داخـل عـراق گفـت :زائـران هر چـه زودتر از عـراق برگردنـد و مردم
هـم بـه هیـچ وجه بـه مرزهـا مراجعـه نکنند.
بـه گزارش ایسـنا ،سـید مجیـد میراحمدی دربـاره آخریـن وضعیت
مرزهـای کشـور اظهـار کـرد :متاسـفانه مشـکالت در آن سـوی
مرزهـا بـه طـور جـدی وجـود دارد و مـا نسـبت بـه امکانـات داخـل
عـراق نگرانـی داریـم و کمبودهـا جـدی اسـت.
وی ادامـه داد :مـا در حـال قانـع کـردن زائـران بـرای بازگشـت از
مرزهـا هسـتیم البتـه وضعیـت مرزها بهتر از سـاعتهای قبلی شـده
و اگـر عـراق همـکاری کاملـی داشـته باشـد از ایـن وضعیـت عبـور
می کنیـم .امـا توصیـه می کنیـم زائـران بـه هیـچ وجـه بـه مرزهـا
مراجعـه نکننـد زیـرا مخاطـرات غیـر قابـل پیـش بینـی درمرزهـا
وجـود دارد.
وی همچنیـن خطـاب بـه زائران کشـورمان در عراق گفـت :زائران
هـر چـه زودتـر زیـارت خـود را پایـان داده و بـه کشـور بازگردنـد .مـا
پیامهایـی از مسـئوالن نجـف دریافـت می کنیم کـه کمبودهایی از
جملـه آب دارنـد کـه در حال تالش برای حل آنها هسـتیم .شـرایط
آب و هوایی هم مشـکل دیگری اسـت .البته بخشـی از مشـکالت
خـارج از اراده دولـت عراق اسـت.
اد  امه از ستون روبرو

رفتـه بـودم و نـه سـن قانونـی داشـتم چـون هنوز
بـرای  18سـال تمـام چنـد مـاه کـم داشـتم.
حسـابداری هـم بلنـد نبـودم .باالخـره تـا رسـیدن
نوبـت سـربازی دو سـال در بانـک بیمـه بازرگانـی
مشـغول بـودم و حقـوق دریافـت می کـردم .یکـی
از همـکاران مـا کـه تقریبـا  20سـال با مـن فاصله
سـنی داشـت بعد از پنج سـال سـابقه توسـط اداره
آگاهی بازداشـت شـد و تعدادی از بازرسان ریختند
و اسـناد بانکی که توسـط ایشـان تنظیم می شـد را
بررسـی کردنـد .کاشـف به عمـل آمد که چند سـال
پول هـای دریافتـی قبـوض آب و بـرق را بـه جیـب
خـود می ریختـه و بـا آنهـا چنـد تاکسـی خریـده و
اجـاره داده و زن دوم هـم گرفتـه.
ایـن مثـال زنـده را از آن رو آوردم زیـرا خود شـاهد
ماجـرا بـودم .در این مثال سـه چیز کام ً
ال مشـخص
اسـت .یکـم توصیه طلبـی .دوم بی توجهـی بـه
تخصـص و توانایـی و سـوم عـدم نظـارت در کار.
ایـن وضـع بـه اشـکال دیگـر در گذشـته های دور
و نزدیـک و حـال و آینـده ادامـه دارد و زندان هـا از
سـارقین و کالهبـرداران و اختالسـگران پـر اسـت.
همه ایـن قضایا برمی گـردد به ناکامـی در آموزش و
پـرورش که بنیان هدفمندی و نظـارت در آن ضعیف
اسـت وگرنه چـرا از بعضـی خانواده هـای مذهبی و
سـابقه دار و معتقد چنیـن اعمالی دیده می شـود که
کـم هـم نیسـتند و بعضـی اختالسـگران از همیـن
خانواده هـا بیـرون آمـده و بـه بزرگی رسـیده اند.
حال برگردیم به راه مقصود:
اختلاس خـاص دسـتگاه اقتصـادی ایران نیسـت.
امـا چـرا در اقتصـاد مـا اینقـدر زیـاد و پـر و پیمان
ا ست ؟
ایـن سـئوالی اسـت کـه بایـد متخصصـان امـور
اقتصـادی پاسـخ دهنـد .آیـا همه بـه نحـوه تربیت
برمی گـردد یا مسـئله بـه گونه دیگری اسـت که در
فهـم مـا نمی گنجد.
والسالم
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طرحهای آب ،راه و خطوط ریلی ،دستور نشست شورای راهبردی استان فارس
رئیس مجمع نمایندگان اســتان فارس گفت :تشــکیل شــورای راهبردی استان،
فرصت مناسبی را برای افزایش تعامل نمایندگان مردم ...

رضوی اردکانی امام جمعه موقت شیراز:

بازرسان به موضوع احتکار دارو و گرانفروشی ورود کنند
ایرنا:امــام جمعــه موقــت شــیراز بــا اشــاره بــه احتــکار دارو در بعضــی
داروخانههــا و گرانفروشــی در برخــی اصنــاف گفت:احتــکار دارو و گرانفروشــی
بــرای مــردم مشــکالتی بــه وجــود آورده و بازرســان بایــد بــه صــورت جــدی
وارد میــدان شــوند.
حجتاالســام ســید ابوفاضــل رضــوی اردکانــی در خطبههــای دیــروز
نمــاز جمعــه شــیراز اظهــار کرد:عوامــل اصلــی پیشــرفت و تــابآوری نظــام
مقــدس جمهــوری اســامی ایران رهبــری مقتــدر ،مکتبــی حســینی و ملتــی
متحــد اســت.امام جمعــه موقــت شــیراز بــا اشــاره بــه پیشــرفتهای نظــام
مقــدس جمهــوری اســامی ایران ،ادامــه داد :اگــر ایــن مــوارد را حفــظ کنیــم
میتوانیــم محکــم تــر از گذشــته ،راه را ادامــه دهیــم.
او افــزود :رهبــر هوشــیار و بیــدار مــا توانســتهاند نقــش بســیار مهمــی در هدایــت جامعــه داشــته باشــند و
بهرهمنــدی نظــام از رهبــری کــه چنیــن ویژگیهایــی دارد یکــی از دالیــل قــدرت نظــام محســوب میشــود.
امــام جمعــه موقــت شــیراز گفــت :در طــول تاریــخ ،دشــمنان مــا بارهــا ســعی کــرده انــد ایــن اصــل اساســی از
قــدرت نظــام مــا را تضعیــف کننــد امــا آگاهــی مــردم نســبت بــه شــرایط جامعــه ،نگذاشــته آنهــا بــه خواســتههای
خــود برســند.
رضــوی اردکانــی همچنیــن بــه موضــوع مکتــب الهــی و حســینی بــه عنــوان مکتــب انتخابــی بــرای نظــام
جمهــوری اســامی ایران هــم اشــاره کــرد و گفــت :مکتبــی کــه مــا از آن پیــروی میکنیــم بــه مــا آموختــه
ظلــم نکنیــم و زیــر بــار زور و ســتم نرویــم و جهانیــان ایــن موضــوع را بارهــا در تصمیمــات مهــم مــا دیــده انــد.
او اظهــار کــرد :در کنــار دو اصــل رهبــری و مکتــب ،وجــود ملــت متحــد هــم یکــی از علتهــای اصلــی
پیشــرفت نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایران اســت کــه ارتباطــی تنگاتنــگ بــا ســایر علــل دارد.
امــام جمعــه موقــت شــیراز گفــت :دشــمنان بــرای تمــام ایــن اصــول ،همــواره نقش ـههای زیــادی کشــیدهاند
امــا هــر بــار یکــی از ایــن اصــول را هــدف قــرار گرفتهانــد تالشهــای آنهــا بــه شکســت منجــر شــده اســت.

موسوی رئیس کل دادگستری مطرح کرد:

ممانعت از تعطیلی  ۷۱کارگاه تولیدی در فارس
ایســنا:رئیس کل دادگســتری اســتان فــارس بــا اشــاره بــه رشــد عملکــرد
ایــن مجموعــه قضایــی در ارتبــاط بــا رســیدگی الکترونیکــی و کاهــش اطالــه
دادرســی ،ممانعــت از تعطیلــی  ۷۱کارگاه تولیــدی بــا دخالــت مســتقیم را از
اقدامــات شــاخص دســتگاه قضــا در فــارس برشــمرد.
حجتاالســام ســید کاظــم موســوی در همایــش رؤســا و دادســتان های
حوزه هــای قضائــی اســتان فــارس بــا بیــان ایــن کــه در ســه ســال گذشــته در
شــاخص های مختلــف ارزیابــی معاونــت راهبــردی قــوه قضائیــه جــزو ســه
اســتان برتــر کشــور بــوده اســت ،گفــت :مصــداق ایــن عملکــرد مثبــت وجــود
تنهــا  ۶۲۳فقــره پرونــده در  ۳۹شــعبه تجدیــد نظــر فعــال در مرکــز اســتانی
اســت کــه مطابــق آمــار  ۵میلیــون جمعیــت دارد.
موســوی افــزود :یکــی از مهمتریــن دغدغه هــای مــردم اســتان اطالــه دادرســی اســت کــه در مقطــع کنونــی
کمتریــن میــزان معطلــی و اطالــه دادرســی را در دادگاههــای فــارس شــاهد هســتیم بــه نحــوی کــه در محاکــم
کیفــری  ۲از شــهر  ۲میلیونــی شــیراز  ۱۸۰فقــره پرونــده بــه عنــوان مانــده پرونــده وجــود دارد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن آمــار و ارقــام بــه معنــای نبــود اطالــه دادرســی اســت ،گفــت ۹۲ :درصــد دادرســی بــه
پرونــده زندانیــان در اســتان فــارس بــه صــورت الکترونیــک انجــام میشــود ،امــروز بــر خــاف گذشــته متهــم از
زنــدان بــه دادگاه منتقــل نمی شــود و از همــان زنــدان بــه شــکل الکترونیــک در جلســه دادگاه شــرکت می کنــد.
ً
موســوی همچنیــن بــه ظرفیــت اســتان فــارس در رســیدگی های کامــا الکترونیکــی در  ۱۲درصــد از
دادرســی های فــارس اشــاره و اضافــه کــرد :ایــن امــر بــه دیــن معناســت کــه رســیدگی بــه ایــن  ۱۲درصــد
پرونــده بــدون اســتفاده از کاغــذ انجــام می شــود.
نماینــده عالــی قــوه قضائیــه در اســتان فــارس همچنیــن بــه بــر شــمردن برخــی کمبود هــا بخصــوص در حــوزه
نیــروی انســانی و کارد قضایــی اشــاره کــرد و افــزود :کل قضــات اســتان پهنــاور فــارس بــا ویژگی هــای خــاص
امنیتــی  ۶۲۴تــن اســت.
وی اضافــه کــرد :دادگســتری اســتان از کمبــود قاضــی رنــج میبریــم کــه اگــر نتوانیــم نیــروی قضائــی کارآمــد را
بــا توجــه بــه میــزان حجــم پرونده هــای وارده بـ ه درســتی تأمیــن کنیــم ،ممکــن اســت در فرآیندهــای رســیدگی
قضائــی و نگهداشــت عملکــرد مثبــت در حــوزه کنتــرل اطالــه دادرســی بــا مشــکل مواجــه شــویم.
ایــن مقــام عالــی قضایــی اســتان فــارس همچنیــن بــه مشــکالت فضــای فیزیکــی متجمع هــای قضایــی نیــز
اشــاره و اضافــه کــرد :مجتمعهــای قضایــی شهرشــیراز فرســوده و برخــی اســتیجاری اســت و بــا ایــن رونــد
اســتفاده از برخــی از ســاختمانهای مجتمعهــای قضایــی در ســالهای آینــده ممکــن نیســت.
موســوی بــه اهتمــام ویــژه دادگســتری اســتان فــارس در بحــث حمایــت از تولیــد هــم اشــاره و خاطرنشــان
کــرد :بــا هــدف اجــرای منویــات مقــام معظــم رهبــری در سیاســت های کالن قــوه قضائیــه بــه شــکل جــدی و
جهــادی وارد میــدان حمایــت از تولیــد و اشــتغال شــده ایــم.
رئیــس کل دادگســتری فــارس خاطرنشــان کــرد کــه از ابتــدای امســال تاکنــون بــا مداخلــه مســتقیم دســتگاه
قضایــی ،عــاوه بــر جلوگیــری از تعطیلــی  ۷۱کارگاه و واحــد تولیــدی مانــع بیــکار شــدن تعــداد قابــل توجهــی
نیــروی کار نیــز شــده ایــم.

پیشبینی یک کارشناس اقتصادی:

قیمت دالر به  25الی  26هزار تومان خواهد رسید
مریم کشاورز
یــک کارشــناس مســایل اقتصــادی پیشبینــی کــرد :قیمــت دالر بــه  25الــی
 26هــزار تومــان خواهــد رســید.
جلیــل خداپرسـت شــیرازی افــزود :با آزادســازی ســهو نیــم میلیــارد دالر ایران
توســط کرهجنوبــی کــه روانــه صرافیهــا خواهــد شــد ،حداقــل تــا شــش مــاه
آینــده شــاهد تنــزل نــرخ ارز خواهیــم بــود .بــا ایــن فرضیــه همیشــگی کــه
کلیــه مســایل حــول و حــوش ثبــات ،صعــود و ســقوط ارز میگــردد ،جریــان
امــور اقتصــادی تــا حــدودی متعــادل یــا کاهشــی خواهــد گردیــد امــا انتظــار
مـیرود کــه پــس از ایــن دوره ،قیمــت دالر دوبــاره بــه صــورت پلکانــی تــا مــرز
 30الــی  35هــزار تومــان افزایــش یابــد.وی پیشــنهاد داد :گرداننــدگان اقتصــاد کشــورمان میبایســت از ایــن
موقعیــت اســتفاده کــرده و بــا مشــاوره کارشناســان فــن و بــر اســاس اصــول آمایــش ســرزمین بــه صنایــع و
کشــاورزی رونــق بخشــند.
وی در بخــش دیگــری از مصاحبــه اختصاصــی خــود بــا خبرنــگار مــا از وضعیــت بحــران آب کــه بغرنجتریــن
مســأله کشــور میباشــد ،صحبــت نمــود و گفــت :بخشــی از دالرهــای بلوکــه شــده یــا مصــادره شــده توســط
کــرهجنوبــی در راه مدیریــت منابــع آب مصــرف گــردد و مدیــران اســتانی ترغیــب شــوند کــه برنامههــای کاهــش
ب بــر را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد .ایــن امــر نــه تنهــا بــه
مصــرف آب و نیــز کاهــش وابســتگی بــه صنایــع آ 
حــل بحــران آب کنونــی کمــک مینمایــد بلکــه موجــب افزایــش رشــد اقتصــادی نیــز میگــردد.
ایــن عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد شــیراز؛ باورهــای عمومــی در مــورد پیامدهــای ناشــی از
مذاکــرات دورهــای اول و  ...برجــام را نادرســت پنداشــت و گفــت ایــن تفکــرات بعضــا غلــط ،مســایل اقتصــادی
کشــور را تحتالشــعاع قــرار میدهــد.
وی ادامــه داد :همیــن معضــل موجــب ســودجویی و احتــکار عــدهای ،رویآوری ســرمایهها بــه خریــد امــوال
غیرمنقــول و ســکه و طــا و ارز و  ...شــده اســت کــه ایــن امــر نــه تنهــا نقشــی در خــروج از رکــود اقتصــادی
نــدارد ،بلکــه موجــب تشــدید وضعیــت بــد اقتصــادی و افزایــش ناامیــدی عمومــی میگــردد.
خداپرســتشــیرازی در پایــان خواســتار شــد :مســئوالن اقتصــادی دولــت بــا برنامههــای راهبــردی خــود
فاصلــه بیــن درآمدهــای ملــی و هزینههــای فراملــی کــه ســبب عریضتــر شــدن شــکافهای طبقاتــی و فقــر
بیشــتر شــده را از میــان بردارنــد.
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پاسخگویی پنج مدیر شهرداری شیراز به شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷
پنج مدیر شــهرداری شیراز در هفته آینده پاسخگوی مســتقیم شهروندان از طریق
سامانه  ۱۳۷هستند.مدیران شهردارى هر ماه طبق ...

بازرسان به موضوع احتکار دارو و گرانفروشی ورود کنند
امام جمعه موقت شــیراز با اشاره به احتکار دارو در بعضی داروخانهها و گرانفروشی
در برخی اصناف گفت:احتکار دارو و گرانفروشی برای ...

طرحهای آب ،راه و خطوط ریلی ،دستور
نشست شورای راهبردی استان فارس
ایرنا:رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان فـارس گفـت:
تشـکیل شـورای راهبـردی اسـتان ،فرصـت مناسـبی
را بـرای افزایـش تعامـل نماینـدگان مـردم ،اسـتاندار و
مسـئوالن اجرایـی با هدف توسـعه و پیشـرفت فـارس مهیا
کرده اسـت که دسـتور نشسـت اخیـر شـورا طرحهای آب
و راه و خطـوط ریلـی بـود.
محسـن علیزاده در نشسـت شـورای راهبردی آب افزود:
از ابتـدای شـروع بـه کار مجلـس یازدهـم و بـا پیشـنهاد
امام جمعه شـهر شـیراز ،شـورای راهبردی اسـتان ،شروع
بـه کار کـرد و خوشـبختانه از طـرف نماینـدگان مـردم و
همچنیـن مسـئوالن اجرایـی مـورد اسـتقبال قـرار گرفت.
وی بـا بیـان اینکه در ابتدای شـروع به کار ،پیشـرفت های
بسـیار خوبـی حاصـل شـد ،اظهـار داشـت :در ایـن زمینه
اولویت هایـی بـرای اسـتان مشـخص و مقـرر شـد
بـر اسـاس همیـن اولویت هـا ،نماینـدگان مـردم و مدیران
دسـتگاه های اجرایـی کمـک کننـد تـا در زمینـه عملیاتـی
نمـودن آنهـا ،اقـدام الزم صـورت گیرد.
علیـزاده بـا اشـاره بـه اینکـه در آسـتانه تدویـن برنامـه
پنـج سـاله هفتـم توسـعه کشـور هسـتیم ،عنـوان نمـود:
نماینـدگان مجلـس بـرای تصویـب اولویت هـای مدنظـر
اسـتاندار و مدیـران ارشـد اسـتانی در ایـن برنامـه ،نهایـت
همـکاری و همراهـی را خواهنـد داشـت ،اما انتظـار داریم
در پیشـنهادهای ارائـه شـده ،نـگاه علمـی و عملیاتـی نیـز
حاکـم باشـد.
رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان فـارس تأکیـد کـرد:
تلاش داریـم هـر دو مـاه یـک بـار ،نشسـت شـورای
راهبـردی را بـا حضـور امـام جمعـه شـیراز ،اسـتاندار و
مدیـران اسـتانی برگـزار کنیـم.
وی ادامـه داد :دسـتور جلسـه را بـا تاکیـد بـر شـرایط و
نیازمندی هـای اسـتان فـارس در نظر می گیریـم که برای
ایـن نشسـت طرح هـای «آب»« ،راه و خطـوط ریلـی»
بررسـی می شـود.

نماینـده مـردم سـپیدان و بیضـاء در مجلـس شـورای
اسلامی ،انتقـال آب از خلیـج فارس را یکـی از پروژه های
مهـم فـارس عنـوان کرد و یـادآور شـد :همچنیـن احداث
و تکمیـل سـد ،از جملـه سـدهای پارسـیان ،شـش پیـر و
تنـگ سـرخ از دیگر مـوارد اولویت دار در حوزه آب اسـتان
اسـت.علیزاده گفـت :متاسـفانه تخصیـص بودجـه در
سـال های گذشـته بـرای ایـن پروژه هـا متناسـب بـا نیـاز و
ضـرورت نبـوده و نیازمند اقدام و پیگیری بیشـتری اسـت.
رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان فـارس تصریـح نمـود:
تکمیـل شـبکه های آب رسـان پاییـن دسـت سـدها،
افزایـش درصـد برخـورداری شهرسـتان ها از سـامانه دفـع
بهداشـتی(فاضالب)و کنتـرل پسـاب شهرسـتان ها،
تکمیـل سـدهای نیمـه تمـام و شـبکه های آبیـاری و
زهکشـی از جملـه مـواردی اسـت کـه بایـد بـا همـکاری و
همراهـی مجمـع نمایندگان مـردم و مدیران ارشـد اجرایی
اسـتان فـارس هـر چـه سـریع تـر تعییـن تکلیـف شـوند.
وی بـا اشـاره بـه راه و خطـوط ریلـی فـارس بـه عنـوان
دسـتور کار دیگـر ایـن نشسـت ،ادامـه داد :طرح هـای

خطـوط ریلـی از جمله احـداث راه آهن شـیراز -اصفهان،
راه آهـن شـیراز – بوشـهر ،راه آهـن شـیراز -جـم -الر –
بندرعبـاس و تکمیـل قطـار شـهری مـواردی اسـت که در
ایـن اسـتان در حـال اجـرا هسـتند.
علیـزاده ،برخـی پروژه هـا را نیـز حائـز اهمیـت دانسـت
کـه کمتـر بـه آنهـا پرداختـه شـده اسـت و ادامـه داد:
ایجـاد فـرودگاه در شـمال اسـتان ،ایجـاد راه هـای
اصلـی و دسترسـی بـه سـایر اسـتان ها از شـمال فـارس،
تکمیـل آزاد راه اصفهـان – شـیراز ،احـداث بانـد دوم
بزرگـراه شـیراز -فیروزآبـاد -جـم – عسـلویه ،بانـد دوم
جهـرم -الر – بندرعبـاس و راه هـای ارتباطـی کـه فـارس
را بـه اسـتان های جنوبـی متصـل می کنـد ،از جملـه ایـن
پروژه هاسـت کـه مـورد تاکیـد مجمـع نماینـدگان اسـتان
نیـز هسـتند.رئیس مجمـع نمایندگان اسـتان اظهـار کرد:
در دبیرخانـه شـورای راهبـردی اسـتان ،مصوبـات ایـن
نشسـت ها را پیگیـری می کنیـم و امیـد داریـم بـا تعامـل
سـازنده ،بخشـی از موانـع موجـود برای پیشـرفت اسـتان،
برطـرف شـود.

اسدی شهردار منتخب:

استفاده از تمام ظرفیتهای شهرداری شیراز در سال تحصیلی جدید
عصرمردم:
شـهردار منتخـب شـیراز گفـت :شـهرداری
شـیراز تمـام قـد و بـا کلیـه ظرفیـت در کنـار
آمـوزش و پـرورش بـه اسـتقبال مهـر و
بازگشـایی مـدارس در سـال تحصیلـی جدید
مـیرود.
محمدحسـن اسدی شـهردار منتخب شیراز
بـا همراهی اعضای شـورای اسالمی شـهر،
معاونیـن شـهرداری و شـهرداران مناطق در
جلسـه ای که با مدیـرکل آموزش و پرورش و
رؤسـای نواحـی چهارگانـه آمـوزش و پرورش
شـیراز برگـزار شـد بـا تسـلیت بـه مناسـبت
ایـام سـوگواری سـید و سـاالر شـهیدان،
اظهـار کـرد :شـهرداری و مسـئولین آن
وظیفـه خـود میداننـد کـه در کنـار آمـوزش
و پـروش باشـند و تـا آنجـا کـه امـکان دارد
کمـک کننـد تـا مشـکالت حـل شـود.
وی بـا تشـکر از برگـزاری این جلسـه توسـط
مسـئولین آمـوزش و پـرورش کـه در نـوع
خـود بـی نظیـر اسـت و موجـب پیشـرفت
هرچـه بهتـر در حـوزه آمـوزش و شـهروندی
می شـود ،افـزود :امیـدوارم بتوانیـم
قدم هـای شایسـته ای را برداریـم و شـاهد
رشـد و شـکوفایی بیشـتر شـهر عزیزمـان
کـه سـومین حـرم اهـل بیـت(ع) و شـهری
فرهنگـی ،ادبـی و مذهبـی اسـت باشـیم.
شـهردار منتخـب شـیراز بـا بیـان اینکـه
بیشـتر مباحث این جلسـه موضـوع فرهنگی
چشم شیشه ای

اسـت ،گفـت :یکـی از وظایـف مهـم
شـهرداری حـوزه فرهنگـی اجتماعـی اسـت
و فرهنـگ شـهروندی و شـهروند مسـئولیت
پذیـر مواردی بسـیار عمیق و اساسـی اسـت
و اگـر حـل شـود کار شـهرداری در بسـیاری
از مسـائل بـا پیشـرفت رو بـه رو خواهد شـد.
اسـدی بـه جایـگاه مهـم آمـوزش و پـروش
اشـاره کـرد و گفـت :مسـائل آمـوزش و
پـرورش بسـیار زیـاد اسـت چـون دارای
اهمیـت بسـیاری اسـت و بنابرایـن مسـائل
آموزشـی ،پرورشـی و فرهنگی بسـیار عمیق
اسـت کـه می طلبـد همـه در آن سـهم
داشـته باشـند و کمـک کننـد.
وی بـا بیـان اینکـه از دور و نزدیـک شـاهد
مشـکالت و کمبودهـای آمـوزش و پـرورش
از تجهیـزات ،مدرسـه و غیـره هسـتیم ،ابراز
امیـدواری کـرد :در ایـن دوره از شـورای
ششـم و شـهرداری کـه در خدمـت همـه
شـهروندان شـیرازی هسـت بـا لطـف خدا و

همـت همـه مسـئولین بتوانیـم قدمی مثبت
و رو بـه جلـو برداریـم.
شـهردار منتخـب شـیراز در ادامـه بـه
انعقـاد تفاهـم نامـه همـکاری سـه جانبـه
کـه از سـوی آمـوزش و پـرورش مطـرح
شـد اشـاره کـرد و خواسـتار پرداختـن بـه
موضـوع فرهنـگ شـهروندی و ترافیکـی
بـه صـورت ویـژه و برجسـته شـد و افـزود:
اجـرای مراسـمهای فرهنگـی را وظیفـه
خـود می دانیـم امـا اعتقادمـان ایـن اسـت
کـه فرهنـگ شـهروندی بایـد ارتقا پیـدا کند.
اسـدی در خصـوص اسـتفاده از حمـل
و نقـل عمومـی در آغـاز سـال تحصیلـی،
اظهار داشـت :اسـتفاده دانش آمـوزان چند
روز در اوایـل سـال تحصیلـی بـه صـورت
رایگان روال هرسـاله هسـت که امسـال هم
اسـتمرار پیـدا خواهـد کـرد.
وی در ارتبـاط بـا اماکـن آموزشـی و اراضـی
مرتبـط بـا آن ،ابـراز داشـت :قانـون در
وزن زندگی

ایـن رابطـه مشـخص اسـت و زمانـی کـه
می خواهـد تفکیـک صـورت گیـرد سـرانه ها
از جملـه خدمـات ،ورزشـی  ،بهداشـتی
 ،آموزشـی مشـخص اسـت و اگـر جایـی
می بینیـد مدرسـه ای پیـش بینـی نشـده
اسـت آنجـا کوتاهـی از سـازمان و مجموعـه
دیگـری اسـت کـه چـرا در طرح دیده نشـده
اسـت.
شـهردار منتخـب شـیراز همچنیـن بـه
مسـائل آموزشـی دیگـر پرداخـت و عنـوان
کـرد :بـا ورود ویـروس منحـوس کرونـا
تحولی بزرگ و فوری نمایان شـد و بسـیاری
از مسـائل را تحـت تاثیـر قـرار داد و امـروز
می بینیـم اماکـن آموزشـی و اقامتـی وجـود
دارد کـه بـا قدمـت زیاد و پس از  ۲سـال هم
تعطیلـی قطعا جهت بازگشـایی با مشـکالتی
روبـه رو می شـوند.
اسـدی بـا اشـاره بـه جایـگاه شـورا و
شـهرداری ،گفـت :در کشـورهای در
حـال توسـعه می بینیـم کـه مدیریـت واحـد
یکپارچـه خدمـات شـهری شـکل گرفتـه
و موجـب رشـد خوبـی در حـوزه شـهر و
شـهروندی شـده اسـت و آمـوزش و پـرورش
همـراه بـا دیگـر دسـتگاه های خدمـات
رسـان کال زیـر نظـر شـهرداری آن شـهر و
مخصوصـا شـورای آن شـهر کـه می خواهد
قانـون گـذاری کنـد و مسـائل را پیـش ببـرد
می باشـد.
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پاسخگویی پنج مدیر
شهرداری شیراز به شهروندان
از طریق سامانه ۱۳۷
عصرمردم:
پنـج مدیـر شـهرداری شـیراز در هفتـه آینـده
پاسـخگوی مسـتقیم شـهروندان از طریـق سـامانه
 ۱۳۷هسـتند.مدیران شـهردارى هـر مـاه طبـق
جـدول زمانبنـدى در قالـب طرح «روى خط شـهر»
بـه صـورت مسـتقیم و بـدون واسـطه پاسـخگوى
درخواسـتها و سـواالت شـهروندان هسـتند.
بنابـه اینگـزارش؛ پیمـان باباخانـی رئیـس سـازمان
مدیریـت حملونقـل مسـافر در روز شـنبه ۱۹
شـهریورماه ،روحاللـه خوشـبخت رئیـس سـازمان
مدیریـت پسـماند در روز یکشـنبه  ۲۰شـهریورماه
و روحاللـه مظفـری رئیـس سـازمان سـیما ،منظـر و
فضای سـبز شـهری در روز دوشـنبه  ۲۱شـهریورماه
جـاری پاسـخگوی شـهروندان از طریـق سـامانه
 ۱۳۷هستند.شـهروندان گرامی همچنیـن میتواننـد
مسـائل و درخواسـتهای خـود را بـا پژمـان شـفیعی
سرپرسـت سـازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری
و فرآوردههـای کشـاورزی در روز سهشـنبه ۲۲
شـهریورماه و محمدهـادی قانـع رئیـس سـازمان
آتشنشـانی و خدمـات ایمنـی در روز چهارشـنبه
 ۲۳شـهریورماه جـاری درمیـان بگذارنـد تـا ایشـان
شـنونده و پاسـخگوی درخواسـتها و سـواالت
شـهروندان باشـند.

بستری  ۳۱۲بیمار کرونایی
در بیمارستان های فارس
عصرمردم:
روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات
بهداشـتی درمانی شـیراز طـی اطالعیـه ای ،آخرین
وضعیـت کروناویـروس در اسـتان فـارس را از ابتدای
شـیوع تـا دیـروز جمعـه ،هجدهـم شـهریور ،۱۴۰۱
اعلام کرد.
در این اطالعیه آمده است:
از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری تاکنـون ،دو میلیون و
 ۲۲۸هزار و  ۶۸۲تسـت تشـخیصی مولکولی و تست
سـریع در آزمایشـگاه های اسـتان تهیـه شـده کـه بـا
بررسـی نمونه هـای انجـام شـده ۶۵۷ ،هـزار و ۸۱۴
بیمار مثبت شناسـایی شـده اسـت.
از مجمـوع تسـت های انجـام شـده از ابتدای شـیوع
تاکنـون ،یـک میلیـون و  ۸۰۸هـزار و  ۶۵۹تسـت
تشـخیصی مولکولـی بـوده کـه  ۵۳۱هـزار و ۶۱۳
مـورد بیمـار مثبت قطعی شناسـایی شـده ،همچنین
از ابتـدای آغاز طرح شـهید حاج «قاسـم سـلیمانی»
تاکنـون  ۴۲۰هـزار و  ۲۳مـورد تسـت سـریع انجـام
شـده و  ۱۲۶هـزار و  ۲۰۱بیمـار مثبـت شناسـایی
شـده اسـت.با بسـتری  ۴۷بیمـار جدیـد طـی ۲۴
سـاعت گذشـته ،هـم اکنـون  ۳۱۲بیمـار مثبـت و
مشـکوک دارای عالیـم در بیمارسـتان های اسـتان
بسـتری هسـتند کـه از این تعـداد ۵۱ ،بیمـار به دلیل
وخامـت شـرایط جسـمی ،در بخش هـای ،ICU
مراقبت هـای ویـژه درمانـی دریافـت می کننـد.
متاسـفانه در  ۲۴سـاعت گذشـته یـک مـورد جدیـد
فوتـی کوویـد ۱۹در فـارس ثبـت شـده و مجمـوع
جـان باختـگان ناشـی از کوویـد ۱۹از ابتـدای شـیوع
بیمـاری تاکنـون ،بـه هشـت هـزار و  ۱۳۲نفر رسـید.
همچنیـن از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری تاکنـون
 ۶۴۸هـزار و  ۷۰۴هـم اسـتانی مبتلا بـه کوویـد۱۹
بهبـود یافتـه کـه از بیمارسـتان ها ترخیـص شـده و یا
از ایزولـه خانگـی خـارج شـده انـد.
در حـال حاضـر مجمـوع تعـداد ُدز تزریـق شـده
واکسـن کرونـا در شهرسـتان های زیرمجموعـه
دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی
شـیراز بـا احتسـاب چهـار ُدز ،بـه هشـت میلیـون و
 ۲۷۱هـزار و ُ ۹۷۷دز رسـیده کـه از ایـن تعـداد سـه
میلیـون و  ۴۳۲هـزار و ُ ۸۶۵دز نوبـت اول ،سـه
میلیـون و  ۱۳۹هـزار و ُ ۴۲۲دز نوبـت دوم ،یـک
میلیـون و  ۵۷۲هـزار و ُ ۸۵۴دز نوبـت سـوم و ۱۲۶
هـزار و ُ ۸۳۶دز یـادآور واکسـن بـوده اسـت.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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عصرمردم:
بدنبــال ســفر اســتاندار فــارس در ســوم شــهریور
بــه روســتای بگدانــه و مســقان کهمــره ســرخی و
در جریــان قــرار گرفتــن وضعیــت پــروژه شــوری آب
ایــن دو روســتا کارگــروه مشــکالت آب شــور بگدانــه
از دکتــر ایمانیــه درخواســت عاجــل و فــوری بــرای
بــه اتمــام رســاندن جــدا ســازی شــوری آب رودخانــه
شــدند .
در بخشــی از نامــه درخواســت ایــن کارگــروه بــه
اســتاندار آمــده اســت :
نمی دانــم شــما آن روز اشــک ریختیــد یــا نــه امــا
مــا سالهاســت بخاطــر شــور شــدن آب رودخانــه هــم
خودمــان گریســته ایــم وهــم گریــه مردمانمــان را
بارهــا دیــده ایــم.
مــا سالهاســت کنــار شــوربختی مردمانــی کــه آب
شــور همــه هســتی شــان را نابــود کــرده ایســتاده ایــم
تــا برایشــان کاری کنیــم و هنــوز کاری نکــرده ایــم.
کنــار بدبختــی پســرانی کــه درختــان انــار و
شــالیزارهای برنــج پدرانشــان نابــود شــده و آینــده
آنهــا هــم مبهــم و نامعلــوم.
کنــار بدبختــی دخترانــی کــه نتوانســتند بــه خانــه
بخــت برونــد یــا فقیرانــه رفتنــد.
کنــار امثــال افــراد روســتا میــرزا قلــی و عــام محمــد
علــی و  . . .کــه چوبهــای خشــکیده درختــان
باغشــان را نیــز ســوگوارانه بــه منــزل آوردنــد!
مــا سالهاســت کنــار ایــن مــردم روز و شــبمان مملــو
از حســرت شــده ،حســرت نابــودی صدهــا هکتــار
درخــت انــار و همــه شــالیزارهای مرغــوب برنــج،
حســرت مهاجــرت مــردم بــه شــهر وحاشــیه نشــینی
و روی آوردن بــه شــغل های کاذب.
در بخش دیگری از این نامه آمده است:
مــردم گرفتــار در چنبــره محرومیــت محتــوم
موروثــی کــه تــازه در ســال  ۷۸ســتون های بــرق
را در محلشــان دیدنــد وتصاویــر تلویزیــون را در
دهــه  ۸۰تماشــا کردنــد و همیــن چنــد روز پیــش
کوچه هایشــان میزبــان لوله هــای گاز شــد و صدهــا
مصیبــت دیگــر بــر دوش می کشــند هیــچ وقــت از
گذشــته انقالبــی شــان پشــیمان نخواهنــد شــد امــا
پــس از چهــل و چهــار ســال از انقــاب شــکوهمند
،انتظــار ایــن حجــم بــی تفاوتــی و بــی توجهــی را
ندارنــد
آقای استاندار
ایــن چنــد ســال خیلی هــا ،اشــک در چشــمان
دختــران و بغــض در گلــوی پســران و زهــردر پیالــه
مــردان و زنــان ایــن چهــار روســتا را دیدنــد وبــی
تفــاوت گذشــتند امــا حــس می کنــم -انشــالله کــه
حســم درســت باشــد -شــما درد و غصه هــای ایــن
مــردم را بــا حســرت واقعــی درک ولمــس نمودیــد و
بــی تفــاوت از کنــارش نخواهیــد گذشــت.
جناب دکتر ایمانیه
بــا وجــود همــه بدقولی هایــی کــه در ایــن ســال ها
دیــده ایــم ومرارت هایــی کــه کشــیده ایــم امــا بــه
قــول و وعــده شــما ایمــان داریــم و امیــد داریــم
اقــدام جهــادی و دســتور قاطــع وتاثــر دلســوزانه
شــما فرجامــش بــه ســرانجام رســیدن ســریع تــر
پــروژه جداســازی آب شــور از رودخانــه و رهایــی
مــردم ایــن چهــار روســتا از شــور بختــی چندیــن
ســاله باشــد کــه هــرروز کــه می گــذرد درختــی دیگــر
خشــکیده و قامتــی دیگــر خــم می شــود.

ارائه خدمات حملونقل توسط
 ۴۰دستگاه اتوبوس شهرداری
شیراز به زائرین اربعین حسینی
عصرمردم:
ســرپریت شــهرداری شــیراز گفــت :بــا توجــه بــه
اســتقبال پرشــور هموطنــان بــرای حضــور در
پیــادهروی اربعیــن حســینی و ازدحــام زیــاد زائریــن
بــا هماهنگــی وزارت کشــور بــرای انجــام خدمــات
حملونقــل مطلوبتــر ایــن تعــداد اتوبــوس بــه
زائریــن حســینی تخصیــص داده شــد.
ســعید مصفــا گفــت :بــا توجــه بــه اســتقبال پرشــور
هموطنــان بــه حضــور در پیــاده روی عظیــم اربعیــن
حســینی و ازدحــام زیــاد زائریــن عــاوه بــر ارائــه
خدمــات در شــلمچه ،تعــداد  ۴۰دســتگاه اتوبــوس
شــهرداری شــیراز بــرای خدمــات رســانی بــه زائریــن
از پایانــه مــرزی شــلمچه تــا بنــدر بصــره در کشــور
عــراق بــا هماهنگــی وزارت کشــور بــرای انجــام
خدمــات حمــل و نقــل مطلــوب تــر بــه زائریــن
حســینی توســط شــهرداری شــیراز تخصیــص داده
شــد.
وی افــزود :همــکاران مــا در شــهرداری شــیراز
از اوایــل شــهریور تــا کنــون در موکــب حضــرت
احمــد بــن موســی شــاهچراغ(ع) مشــتاقانه درحــال
خدمــات رســانی بــه زائریــن هســتند.
سرپرســت شــهرداری شــیراز بیــان کــرد :تیم هایــی
متشــکل از نیروهــای ســازمان حمــل و نقل مســافر،
مدیریــت پســماند ،آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی،
فرهنگــی اجتماعــی بــا محوریــت معاونــت خدمــات
شــهری در قالــب موکــب حضــرت احمــد بــن موســی
ی شــیراز در مــرز شــلمچه
شــاهچراغ (ع) شــهردار 
در حــال ارائــه خدمــت بــه زائریــن اربعیــن حســینی
هســتند.
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مهر را با مهربانی آغاز کنیم
مرتضی موصلی  ،مدیر کل امداد فارس گفت :مراســم شــور عاطفه ها هر ساله و در
آستانه سال تحصیلی با هدف کمک به دانش آموزان ...

پیوست پروژه ها باید مطالبه و رضایت مردم باشد
شهردار منطقه  2شیراز بر این باور است که پیوست اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
پروژه های شهری باید مطالبه و رضایت مردم باشد ...

مطالبه کارگروه آب شور
بگدانه از استاندار فارس

فارس

توالیی شهردار منطقه  2شیراز تأکید کرد:

پیوست پروژه ها باید مطالبه و رضایت مردم باشد
احمد  رضا سهرابی

شـهردار منطقـه  2شـیراز بـر ایـن بـاور اسـت کـه پیوسـت
اجتماعـی ،فرهنگـی و اقتصـادی پروژه هـای شـهری باید
مطالبـه و رضایـت مردم باشـد.
محمـد توالیـی شـیرازی یادآور شـد :بر پایه همیـن رویکرد
و با مشـارکت فکری شـهروندان در قالب پرسشـنامه های
محلـی و همچنیـن تعـادل و هم اندیشـی بـا معتمدیـن
محلـی و یـاوران شـورا ،طـی  2مـاه اخیـر 57پـروژه در
منطقـه  2تعریـف شـده که تاکنـون  26پروژه بـا اعتبار 76
میلیـارد تومـان روز اداری خـود را سـپری کـرده اسـت.
او همچنیـن گفـت :از تعـداد پروژه هـای یـاد شـده10 ،
پـروژه در مرحلـه طراحـی و مابقـی پروژه هـا در حـال
مطالعـات اسـت.
شـهرداری منطقـه  2شـیراز در همیـن رهگـذر ،فـاز
مطالعـات طرح هـا و پروژه هـا را زیرسـاخت و زیربنـای
پروژه هـا دانسـت و تصریـح کـرد :مطالععـات مناسـب،
آرامـش فکـری ،روانـی و اجتماعـی مـردم را بـه همـراه
خواهـد داشـت.
توالیـی افـزود :عملیـات اجرایی پـروژه  45متـری محراب
بـه طـول  1/4کیلومتـر تا پایان شـهریور ماه آغاز می شـود
و زمیـن  3هکتـاررری شـهرک بهـار در جهـت سـاخت
بوسـتان بی نظیـر خانـواده در حـال آماده سـازی اسـت.
او مجموعه ورزشـی بانوان در خیابان نهضت سـوادآموزی
و بوسـتان حاشـیه ای بولوار احمدبن موسـی(ع) را از دیگر

پروژه هـا اعلام کـرد و گفـت :بـا ایـن نـگاه کـه در تمـام
محـدوده منطقـه بایـد پـروژه تعریـف شـود ،پیاده روسـازی
محلات منطقـه بـرای مـن بسـیار مهم اسـت.
 5پروژه شاخص در آستانه افتتاح
شـهردار منطقـه  2شـیراز بـا تقدیـر از شـهریاری شـهردار
سـابق این منطقه گفت :مجموعه ورزشـی قلعه شـاهزاده
بیگـم اوایـل آبان مـاه ،آب نمـای فاخر و موزیکال شـهری
بـا  40متـر روش پرتاب در ابتدای آبان ،بوسـتان زندگی در
محلـه دباغـی در دهـه فجر ،بوسـتان  4هکتـاری محراب
تـا پایـان سـال و لوله گـذاری بولوار سـیبویه تا اواخـر آذرماه

آماده افتتاح اسـت.
شناسایی  7محله محروم در منطقه 2
شـهردار منطقـه  2شـیراز گفـت :از  10محلـه محـروم
شناسـایی شـده در گسـتره شـهر 7 ،محلـه در محـدوده
منطقـه  2قـرار دارد.
توالیـی افـزود :از  300میلیارد تومان در نظر گرفته شـده،
 150میلیـارد تومـان بـه  7محله کمتر برخـوردار در منطقه
 2اختصـاص می یابد.
او در همیـن رهگـذر تأکیـد کرد :کار بایـد علمی و جهادی
باشـد تـا چهره مناطـق محروم تغییـر نکند.
شـهردار منطقـه  2شـیراز در عیـن حـال الزمـه تغییـر و
توسـعه و تغییـر تغیر نگرش اجتماعی شـهروندان دانسـت
و تأکیـد کـرد :سـعی خواهـم کـرد روش جدیـد مدیریـت
شـهری را در منطقـه اجـرا کنـم و در جهـت کادرسـازی در
حـوزه مدیریـت شـهری تلاش کنـم.
شـایان ذکـر اسـت محـدوده خدماتـی منطقـه  2شـیراز
دارای  1700هکتـار و  2900هکتـار حریـم مـورد حفـاظ
تاسـت.
ایـن منطقـه  200هـزار نفـر جمعیت دارد کـه در  22محله
بـا فرهنـگ و آداب مختلف زندگـی می کنند.
قبرسـتان دارالسلام بـه عنـوان پنجمیـن قبرسـتان کهن
مسـلمانان ،کوچـه ادیـان ،کلیسـای ارامنـه ،فـرودگاه،
پایـگاه هوایـی ارتش و وجـود  272خانواده معظم شـهدا از
جملـه ویژگی هـای برجسـته ایـن منطقـه اسـت.

بررسی نحوه راه اندازی شهرك تخصصی صنایع دستی در شیراز
عصرمردم:
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در
مجلـس شـورای اسلامی برهمكاری
دسـتگاه های اجرایـی بـا شـركت
شـهرك های صنعتـی فـارس بـرای
ایجـاد شـهرك تخصصـی صنایع دسـتی
در مركـز اسـتان تاكیـد كـرد.
دكتـر روح اللـه نجابـت در نشسـت راه
اندازی شـهرك صنعتی صنایع دستی در
اسـتان كه با حضـور مدیر عامل شـركت
شـهرك های صنعتـی فارس،مدیركل راه

و شهرسـازی فارس،فرماندار شهرستان
شـیراز و معـاون صنایـع دسـتی اداره
كل میـراث فرهنگی،صنایـع دسـتی و
گردشـگری فـارس در اداره كل راه و
شهرسـازی فـارس برگـزار شـد ،با اشـاره
بـه بیانـات رهبـر معظـم انقالب در سـفر
بـه اسـتان فـارس در اردیبهشـت 1387
گفت:یكـی از مـواردی كـه معظـم لـه
بـر آن تاكیـد داشـتند توجـه بیشـتر و
فعـال سـازی ظرفیت هـای موجـود در
بخـش گردشـگری اسـتان اسـت كـه

اگر مسـئولین كشـور و مسـئولین استان
بتواننـد از همیـن مسـئلهى گردشـگرى
جهتگیـرى
بـه شـكل درسـت و بـا
ِ
صحیـح اسـتفاده كننـد ،درآمـد آن،
اسـتان را بىنیـاز میكنـد بنابرایـن ایجـاد
شـهرك صنایـع دسـتی می توانـد بعنـوان
یكـی از ظرفیت هـای اسـتان محسـوب
شـود .
وی مهمتریـن موضـوع در راه انـدازی
شـهرك صنایـع دسـتی را نبـود اراضـی
اعلام و خاطـر نشـان كرد:بـا اهتمـام

ویـژه مسـوالن بتوانیـم در كوتاهتریـن
زمیـن عملیـات اجرایـی شـهرك صنایـع
دسـتی را آغـاز كنیـم.
مدیـر عامـل شـركت شـهرك های
صنعتـی فـارس نیـز در ایـن نشسـت بـا
بیـان اینكـه ایجـاد شـهرك تخصصـی
صنایـع دسـتی دارای مصوبـه از هیـأت
وزیـران اسـت گفت:مهمتریـن عاملـی
كـه سـبب شـده ایـن مصوبـه هنـوز
اجرایـی نشـود نبـود زمیـن مناسـب در
نزدیـك كالن شـهر شـیراز اسـت.

آغاز فعالیت موكب حضرت احمد ابن موسی
شاهچراغ(ع) در مسیر نجف به كربال

عصرمردم:
معـاون اجرایـی سـازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشـی
شـهرداری شـیراز ،از آغـاز
فعالیـت موكـب حضرت احمد
ابـن موسـی شـاهچراغ(ع) بر
اسـاس مصوبه شـورای شـهر
شـیراز در مسـیر نجـف كربال
و در موقعیـت عمـود ٥٦٦
خبـر داد.
مسـعود منوچهـری در جمـع
خبرنـگاران گفـت :آمـاده
سـازی محیطـی و پاكسـازی
محـل بـرای برپایـی موكـب و
ارائـه خدمـت از  ١٥شـهریور
در دسـتور كار قـرار گرفـت.
او ادامـه داد :ایـن موكـب
کـه بـه اسـم امیـن والیـت نیز
شـناخته میشـود ،در چنـد
بخـش مختلـف در قالـب ١٨
غرفـه به ویـژه در بخـش مادر
و كـودك بـا عناویـن مربوط به
كـودكان ،سـرگرمی و بـازی از
 ١٦شـهریور آغاز بـه كار كرده
است.

محمـد مهـدی یقطیـن
مدیـرکل خدمـات شـهری
شـهرداری شـیراز نیـز بـا بیان
اینكـه محـل اسـكان بـرای
زائـران نیـز در ایـن موكـب
پیـش بینـی شـده اسـت،
گفـت :پذیرایـی در سـه وعده
صبحانـه ،ناهـار و شـام و
میـان وعـده در ایـن موكب در
حـال انجـام اسـت.
یقطیـن خاطرنشـان كـرد:
طـی روز پنجشـنبه پذیـرش
اسـکان بیـش از یکهـزار
زائـر را داشـتهایم.
او بـا بیان اینكه تـا روز اربعین

ایـن موكـب در مسـیر نجـف
بـه كربلا فعالیـت میكنـد،
اعلام کـرد کـه  ١٠٠نفـر
در ایـن موكـب بـه خدمـات
رسـانی مشـغول هسـتند.
محمـد حسـن اسـترحام ،
معـاون سـازمان فرهنگـی،
اجتماعی و ورزشـی شهرداری
شـیراز نیـز بـا بیـان اینکـه
موکـب امیـن والیـت از ١٦
شـهریور خدمات رسـانی را در
مسـیر فوقالذکـر آغـاز کرده،
گفـت :موكـب تخصصـی
مـادر و كودك نیـز ذیل موکب
امیـن والتـی در مسـیر نجـف

مطالبه کارگروه آب شور بگدانه به استاندار فارس
بدنبال ســفر استاندار فارس در سوم شهریور به روســتای بگدانه و مسقان کهمره
سرخی و در جریان قرار گرفتن وضعیت پروژه شوری ...

4

مهر را با مهربانی آغاز کنیم
عصرمردم:
مرتضـی موصلـی  ،مدیـر کل امـداد فـارس گفـت :مراسـم شـور عاطفه هـا هر سـاله و در آسـتانه سـال تحصیلی
بـا هـدف کمـک بـه دانـش آمـوزان نیازمنـد برگـزار می شود.امسـال ایـن مراسـم از پانزدهم مـرداد ماه آغاز شـده
اسـت و تـا  15مهـر مـاه به صورت سراسـری در کشـور ادامـه دارد.
موصلـی خاطـر نشـان کـرد :امسـال بـا توجـه به اینکـه مدارس پـس از  2سـال تعطیلی بازگشـایی شـدند8000 ،
مدرسـه در اسـتان بـه یـاری کمیتـه امـداد می آینـد و در کمـک رسـانی بـه دانـش آمـوزان نیازمنـد مـا را همراهی
می کنند.علاوه بـر مـدارس ایـن مراسـم در  120پایگاه ثابـت امدادی 150 ،پایگاه سـیار و  300مرکـز نیکوکاری
جهـت دریافـت کمک هـای نقـدی و غیـر نقدی خیـران و نیکـوکاران اسـتان برگزار می شـود.
وی بـا یـادآوری اینکـه سـال گذشـته در مراسـم شـور عاطفه هـا بالـغ بـر  23میلیـارد تومـان کمک هـای مردمـی
جمـع آوری شـد ،افـزود :امیدواریـم امسـال نیـز همچـون سـنوات گذشـته بتوانیـم لبخند را بـه فرزنـدان نیازمند
هدیـه کنیم.
مدیـر کل امـداد فـارس یـادآور شـد :در حـال حاضـر بیـش از  43هـزار دانـش آمـوز تحـت حمایـت کمیتـه امداد
فـارس هسـتند کـه از ایـن تعـداد  253نفـر آنـان از نخبـگان در زمینه هـای مختلفـی همچـون علمـی ،فرهنگی
و ورزشـی هستند.
موصلـی در پایـان گفـت :مـردم نیـک اندیـش اسـتان می تواننـد کمک هـای نقـدی خـود را جهـت کمـک بـه
دانـش آمـوزان نیازمنـد از طـرق شـماره حسـاب  010273073000یـا شـماره کارت مجـازی
 6037-9918-9970-9376و یا شماره گیری کد  #1*071*8877* ussdنزد کمیته امداد فارس واریز نمایند.

دبیر حزب ایران قوی استان فارس منصوب شد

عصرمردم:
دبیـر کل حـزب ایـران قـوی در سـفر بـه شـیراز گفـت :ترمیـم سـرمایه های اجتماعـی هنـر مدیریـت سیاسـی در
احزاب اسـت.
طی مراسمی در شیراز  ،دبیرحزب ایران قوی استان فارس انتخاب ومعرفی شد.
درایـن مراسـم کـه خشـایارنادی دبیـرکل حـزب ایران قـوی ،فاطمه کبیرنتـاج قائم مقـام حزب ایران قوی ،سـیده
ناهیـد کریمی معـاون ورزش وجوانـان حـزب ایـران قـوی ،ایمـان زنگنـه معـاون اقتصـادی وصادق پناهی نسـب
معـاون سیاسـی حـزب ایـران قـوی حضـور داشـتند ،خانـم مریـم نوذری بـه عنـوان دبیرحـزب ایران قوی اسـتان
فـارس انتخـاب و معرفی شـد.
خشـایارنادی دبیـر کل حـزب ایـران قـوی درایـن مراسـم بـا بیـان دسـتاوردهای چهاردهـه گذشـته انقلاب
اسلامی درایران وتاثیـرات بیـن المللـی آن ،والیـت مـداری و تابعیت از فرامیـن رهبر معظم انقلاب را تنها گزینه
خـروج از مشـکالت کشـور دانسـت و گفت :حزب ایران قوی در راسـتای تابعیـت از منویات رهبـر معظم انقالب
اسالمی تاسـیس و بایـد ره آورد آن توجـه بـه مـردم خصوصـا در حوزه هـای اقتصـادی و معیشـتی باشـد .بـه گفته
وی هـدف اصلـی ایـن حرکـت ترمیـم فاصلـه با مردمی اسـت که ولـی نعمتـان انقلاب اسالمی وپاسـداران خون
شـهدا هسـتند می باشد.
وی بـا بیـان ایـن نکتـه کـه نخبـگان جـوان بایـد سـکانداری کننـد و وارد حوزه هـای اداره امـور کشـور شـوند،
نخبـگان جـوان را سـرمایه های اصلـی انقالب وکشـور دانسـت و از دبیر حزب ایران قوی اسـتان فارس خواسـت
تـا برایـن اسـاس ضمـن شناسـایی توانایی هـای جوانـان نخبـه آنـان را در ایـده پـردازی و مشـارکت وسـیع در حل
مشـکالت کشـور دخیـل کند.
نـادی همچنیـن برنامـه دار بـودن فعالیت ها وتصمیمات را یک حسـن بزرگ در اداره امور دانسـت وخاطر نشـان
کرد:بـرای ایـن منظـور بایـد شـورای مشـورتی حـزب فعـال ودارای دسـتور کار قـوی باشـد و هیـأت اندیشـه ورز
اسـتان بـا جدیـت ومتشـکل از نخبـگان دانشـگاهی بـا هدف ایجـاد امید و نشـاط برگزار شـود.
دبیـر کل حـزب ایـران قـوی به مشـارکت گرفتن تمامی سلایق و عالیـق ونیز جناح های سیاسـی موجـود را هنر
مدیریـت سیاسـی در اسـتان فـارس دانسـت و افزود:بایـد کاری کنیـم تـا همـه ملت خصوصـا جوانـان نخبه پای
کار انقلاب ورفـع مشـکالتی باشـند که ریشـه داخلی دارد.

ایمنی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی (ع)
در کانون توجه سازمان آتش نشانی

تـا كربلا فعـال شـده اسـت.
او بیـان کـرد ١٨ :غرفـه
تخصصـی اعـم از نقاشـی
روی صـورت ،بازیهـای
فكـری ،نقاشـی روی كاغـذ،
طـب سـنتی ،قلعـه بـادی،
و ...در ایـن موکـب برپـا شـده
است.
معـاون سـازمان فرهنگـی،
اجتماعی و ورزشـی شهرداری
شـیراز همچنیـن ار برگـزاری
زیـارت عاشـورا در موکـب
امیـن والیـت در بـازه زمانـی
ایـام اربعین خبـر داد و گفت:
توزیـع بروشـور تخصصـی بـا
موضـوع فرزنـد آوری و ازدیـاد
نسـل شـیعی نیـز انجـام
میشـود.
اسـترحام تصریـح کـرد:
اگرچـه سـفر بـه اربعیـن
سـختیهایی دارد امـا وقتـی
در بدنـه كار قـرار میگیریـم
بسـیاری از مسـائل ناخواسـته
خـارج از تـوان آدمی انجـام
میشـو د .

عصرمردم:
بـا هـدف تامیـن ایمنـی و حفاظـت از حـرم مطهر شـاه چـراغ (ع) با توجـه به اهمیت ایـن بنای مقدس و سـومین
حـرم اهـل بیـت (ع) و همچنیـن ارتقـا ایمنـی زائریـن صبـح روز چهـار شـنبه  ۱۶شـهریور مـاه  ۱۴۰۱جلسـه
هماهنگـی فـی مابیـن سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری شـیراز و معاونـت توسـعه و مدیریـت
منابـع آسـتان مقـدس شـاه چـراغ (ع) بـا هـدف انعقـاد تفاهـم نامـه ایمنـی انجـام گرفت.
آتـش پـاد قانـع رییـس سـازمان آتشنشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری شـیراز در جریـان این جلسـه بـا حضور
مهنـدس صحراییـان معاونـت توسـعه و مدیریـت منابع آسـتان مقدس  ،تامیـن ایمنی حرم مطهر شـاه چراغ (ع)
را وظیفـه ذاتـی ایـن مجموعـه آتـش نشـانی دانسـت و ابراز داشـت :با تشـکیل یک کمیتـه ایمنی با پرسـنل حرم
مطهـر بـه صـورت مسـتمر وضعیـت ایمنـی ایـن مجموعـه و بناهـای تاریخی و ارزشـمند موجـود در اطـراف حرم
مطهـر بررسـی و در جهـت پیشـگیری از هـر گونه حادثـه تلاش خواهیم کرد.
آتـش پـاد قانـع گفـت :همچنیـن برگـزاری آموزش های مداوم جهت مسـئولین ایمنی آسـتان مقـدس و حضور و
خدمـت رسـانی تیم هـای آتـش نشـان در مراسـم های مختلف و تامیـن ایمنی این مـکان مقـدس آمادگی جهت
مقابلـه باحـوادث احتمالی را افزایـش خواهد داد.
صحراییـان معاونـت توسـعه و مدیریـت منابـع آسـتان مقـدس نیز در این نشسـت ضمـن تشـکر از همکاری های
مسـتمر سـازمان آتـش نشـانی عنـوان کرد :ایجاد یک ایسـتگاه آتش نشـانی مسـتقر و ثابت عالوه بـر حفاظت از
ایـن بنـای ارزشـمند می توانـد ،ایمنـی مجموعه هـای دیگر شـامل مسـجد جامـع عتیق و مسـجد نـو و همچنین
بافـت تاریخـی را تامین کند.
در ایـن نشسـت علاوه بـر تبـادل نظـر در خصوص انعقـاد تفاهـم نامه مشـترک ،به منظور قـدر دانـی از خدمات
رسـانی آتـش نشـانان بـا پیشـنهاد دکتـر کالنتـری تولیت آسـتان مقـدس حضـرت احمد بن موسـی الکاظم شـاه
چـراغ (ع) ،مراسـم بزرگداشـت روز آتـش نشـان در هفتـم مهـر مـاه بـه میزبانـی آسـتان مقـدس شـاه چـراغ بـا
برنامه هـای ویـژه برگـزار خواهد شـد.

الیروبی و پاکسازی  ۵۰هزار متر طول کانال روباز و لولههای
آبهای سطحی در منطقه  4شیراز
عصرمردم:
شـهردار منطقـه  ۴شـیراز گفـت :بـه منظـور کاهـش نقـاط آبگیـر در فصـول
بارندگـی و جلوگیـری از آسـیبهای احتمالـی ناشـی از بارشهـای شـدید
پاییـزی الیروبـی و پاکسـازی  ۵۰هـزار متـر طـول کانـال روبـاز و لولههـای
آبهـای سـطحی و  ۱۰۰حلقـه چـاه جذبـی در حـال انجـام اسـت.
حسـامالدین اسـدزاده با اشـاره به وسـعت بـاالی محدوده منطقـه  ۴و ضرورت
اجـرای عملیـات الیروبـی و پاکسـازی در سـطح منطقـه گفـت ۵۰ :هـزار متر
کانـال روبـاز و لولـه گذاری آبهای سـطحی به قطر  ۶۰۰الـی  ۲۰۰۰میلیمتر
بـه همـراه  ۱۰۰حلقـه چـاه جذبـی در ایـن منطقـه وجـود دارد ،کـه عملیـات
الیروبـی پاکسـازی مـوارد مذکـور بـه منظـور کاهـش نقـاط آبگیـر در فصـول بارندگـی و جلوگیـری از آسـیبهای
احتمالـی ناشـی از بارشهـای شـدید پاییـزی و پیشـگیری از وقـوع سـیالب و ایجـاد مشـکالت احتمالـی بـرای
شـهروندان در حیـن بـارش از ابتـدای شـهریور مـاه سـال جـاری تـا کنـون در حـال انجـام اسـت و ایـن عملیـات
ادامـه خواهـد داشـت.وی افـزود :علاوه بـر مـوارد مذکـور ایـن اقدامـات در راسـتای حفـظ محیـط زیسـت و بـا
هـدف روان سـازی و دفـع پسـابها ،جلوگیـری از بـوی نامطبـوع و پیشـگیری از بـروز بیمـاری و تجمـع حشـرات
توسـط اکیـپ حـوزه خدمـات شـهری منطقـه چهـار بـی وقفه در حـال اجرا اسـت.
شـهردار منطقـه  ۴شـیراز ضمـن قدردانـی از همراهی شـهروندان عزیز در امورات شـهری و حفظ محیط زیسـت
گفـت :هـدف مجموعـه مدیریت شـهری منطقه چهار جلب رضایت شـهروندان و فراهم کردن آسـایش آنهاسـت
و از هیـچ کوششـی جهـت رسـیدن به ایـن مهم دریـغ نخواهیم کرد.

سالمت
شنبه  19شهریور 1401

مواد غذایی برای کمک به پیشگیری از
سرطان پوست

ایســنا :برای محفوظ ماندن در برابر خطرات اشــعه ماوراء بنفش ،الزم اســت از کرمهای
ضدآفتاب اســتفاده شود اما این همه ماجرا نیســت؛ اضافه کردن برخی از گزینههای غذایی به
رژیم روزانه ،عالوه بر کرمهای ضد آفتاب ،سدی در برابر ابتال به سرطان کشنده پوست است.
سرطان پوست ،یکی از شایعترین نوع سرطانها است که رشد غیرطبیعی سلولهای پوستی
را شامل میشود و اغلب در پوستهایی که در معرض آفتاب هستند ،ایجاد میشود .اما این فرم
رایج ســرطان میتواند در مناطقی از پوست شما که معموال در معرض نور آفتاب نیست نیز رخ
دهد .با اجتناب از قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش ( )UVمیتوان خطر ابتال به سرطان
پوست را کاهش داد ،اما این تنها راه کاهش خطر نیست.
بنابر اعالم دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت ،مصرف مواد غذایی ذیل میتواند
در پیشگیری از ابتال به این نوع سرطان کمک کننده باشد:
_ فیبرها :برای در امان ماندن از سرطان پوست سهم کمی به مواد غذایی چرب (چربیهای
ناســالم) اختصاص دهیــد و تا جایی که میتوانید فیبرهای غذایی مصــرف کنید .فیبرها باعث
میشــوند که رودهها با ســرعت بیشتری از شَ ر توکسینهای ســرطانزا خالص شوند .در این
صورت این توکسینها یا همان سموم بدن انباشته نمیشوند و نمیتواند مدت زمان طوالنی در
ارگانهای حیاتی بدن تلنبار شوند .خوردن مواد غذایی سرشار از فیبر مثل میوه و سبزیجات تازه
و دانههای کامل کمک بیشتری به پیشگیری از مالنوم (سرطان پوست) میکند.
_ چای سبز :نتایج پژوهشهای متعدد نشان میدهد مصرف چای سبز به خصوص زمانی
که به آن لیموترش اضافه کرده باشــید ،از ابتال به سرطان پوست پیشگیری میکند .افرادی که
به طور مرتب چای ســبز یا چای سیاه مینوشند ،یعنی روزانه حداقل دو فنجان ،شانس بیشتری
برای دور ماندن از سرطان پوست دارند .کال چای سرشار از آنتی اکسیدانهایی است که جلوی
پیشرفت سلولهای سرطانزا را میگیرد.
_ گوجه فرنگی :گوجهفرنگی محافظ شما در برابر ابتال به سرطان پوست است و تحقیقات
نشــان داده لیکوپن موجود در آن ،آنتی اکسیدانی اســت که از شما در برابر اثرات مخربUV
محافظت میکند .البته فراموش نکنید که محصوالت گوجه فرنگی از جمله رب و ســس گوجه
فرنگی به عالوه کچاپ ،سرطانزا هســتند .نتایج پژوهشها نشان میدهد مصرف روزانه پوره
گوجه فرنگی مقاومت پوســت در برابر اشعههای ماورای بنفش را  ۳۰درصد افزایش میدهد .از
طرف دیگر مصرف این ماده غذایی مفید میزان کالژن را نیز باال میبرد.
_ قهوه :تحقیقات نشــان داده که قهوه نه تنها باعث افزایش انرژی در طول روز میشود،
بلکه از پوســت نیز به واسطه خاصیت آنتی اکسیدانیاش محافظت میکند و سلولهای پوست
که در نتیجه آفتاب آسیب دیدهاند را قبل از این که سرطانی شوند ،از بین میبرد .طبق نتایج به
دســت آمده مصرف هر فنجان قهوه احتمال ابتال به مالنوما را کمتر میکند .این تحقیق نشان
داده اســت که مصرف روزی  ۳تا  ۴فنجان قهوه در روز احتمال بروز این ســرطان را  ۲۰درصد
کاهش میدهد.
_ فلفل :فلفلها حاوی ترکیبات شــیمیایی خاصی به نام کپسایســین هستند .طعم تند این
مواد غذایی نیز مدیون همین ترکیبات شــیمیایی است .زمانی که این ترکیبات وارد سلولهای
سرطانی پوست میشوند شروع به از بین بردن آنها میکنند .در واقع فلفلها به خصوص انواع
تند آن ســلولهای سرطانزا را به کشــتن میدهند .برای همین اگر شما عاشق غذاهای تند
و فلفل هستید شــانس بیشتری برای پیشگیری از سرطان پوســت دارید .از این گذشته نتایج
پژوهشها نشــان داده است ســبزیجات دیگری مانند پیاز و بروکلی نیز به نابودی سلولهای
سرطانی کمک میکنند .اگر فلفل دوست ندارید پیاز و بروکلی میل کنید.

میزان باالی اسیدفولیک
ریسک ابتال به کووید  ۱۹را افزایش می دهد

مهر :اســید فولیــک ،نوعی
ویتامین  Bکه به طور گســترده
برای غنیسازی غذاها و کاهش
خطر نقایص مادرزادی اســتفاده
میشود ،ممکن است خطر پنهانی
برای مصرف کنندگان بیش از حد
آن داشته باشد.
یــک مطالعــه جدید نشــان
میدهــد افرادی کــه مجبور به
اســتفاده بیش از حد اسیدفولیک
هستند بیشــتر در معرض ابتالء
به کووید  ۱۹و مرگ ناشی از آن
هستند.
دکتر «رالــف گرین» ،یکی از
نویســندگان این مطالعه از دانشگاه کالیفرنیا ،گفت« :ما بررسی کردیم که آیا تشخیص و مرگ
کووید  ۱۹به دوزهای زیاد اســید فولیک -پنج برابر حد بــاالی ایمن -که برای بیماران برای
انواع نشــانههای تأیید شده پزشکی تجویز میشود ،مرتبط اســت یا خیر .ما دریافتیم که خطر
ابتالء و مرگ ناشــی از کووید  ۱۹در گروهی که با اسید فولیک درمان شده بودند ،به طور قابل
توجهی بیشتر بود».
به طور کلی ،ســطوح پایین اســید فولیک با افزایش خطر نقص مادرزادی ،بیماری قلبی و
سکته مرتبط است .این ویتامین که به عنوان ویتامین  B۹نیز شناخته میشود ،برای مشکالت
متعددی از جمله بیماری ســلول داسی شکل ،بارداریهای پرخطر و همچنین برای افرادی که
داروهای ضد تشــنج مصرف میکنند ،تجویز میشود .برخی از بیمارانی که متوترکسات ،داروی
مورداستفاده برای درمان برخی سرطانها و بیماریهای خودایمنی ،مصرف میکردند هم برای
کاهــش عوارض جانبی داروی مهارکننده فوالت ،اســید فولیک مصرف میکردند .این مطالعه
نشان داد که متوترکسات با افزایش خطر ابتالء به کووید برای این بیماران مقابله میکند.
تحقیق نشــان داد که کروناویروس از فوالت میزبان برای تکثیر اســتفاده میکند .این بدان
معناســت که ویروس ممکن است به فوالت و مهارکنندههای فوالت مانند متوترکسات حساس
باشد.
در این مطالعه ،گرین دادههای بیش از  ۳۸۰هزار نفر را در بریتانیا بررسی کرد.
تیم او میخواست تعیین کند که آیا اسید فولیک با افزایش خطر ابتالء به کووید و متوترکسات
با خطر کمتر مرتبط است یا خیر.
از بیش از  ۲۶هزار نفر مبتال به کووید ۸۲۰ ،نفر جان خود را از دســت دادند .احتمال ابتالء
به کووید در افرادی که اســید فولیک مصرف میکردند ،در مقایسه با گروه کنترل ۱.۵ ،برابر و
احتمال مرگ ناشی از آن  ۲.۶برابر بیشتر بود.
محققان خاطرنشــان کردند نتایج جدید نیاز به تکرار دارند و برای درک کامل چگونگی تأثیر
مصرف اســید فولیک و سطوح فوالت بر حساســیت به عفونت کووید به مطالعات بیشتری نیاز
است .سطح فوالت در خون شرکت کنندگان در این مطالعه بررسی نشد.

بین دیابت و از دست دادن شنوایی
ارتباط وجود دارد

چگونه عادت شبها دیر خوابیدن را تغییر دهیم؟
تبیان :شاید همیشــه عادت داشتهاید شبها دیر
بخوابید یا اخیــرا این عــادت را در پیش گرفتهاید
چون مثال پیگیر ســریالی هســتید کــه تازگیها
جذبتان کرده است .دلیل این دیر خوابیدنها هرچه
که هســت ،احتماال نتایج ناخوشایندی برایتان دارد.
البته گاهی شبها تا دیروقت بیدار بودن چیز خوبی
اســت ،خصوصا اگر احساس کنید شبها هشیارتر و
خالقترید؛ اما اگر مجبورید برای کار و دانشگاه و...
صبح زود از خواب بیدار شــوید ،پس عادت ِ شبها
دیر خوابیدن اذیتتان میکند.
چرا شبها دیر میخوابید؟
ریتم شــبانهروزی بدن شما ،ســاعت درونیتان
اســت که یک ســیکل بیولوژیکی بوده و به کنترل
فرایندهای خاصی در بــدن کمک میکند ،از جمله
ســیکل خواب و بیداریتان .عواملی مانند تعامالت
اجتماعی ،غذا ،ورزش و نوری که طی روز در معرض
آن قرار میگیرید میتوانند ریتم شبانهروزی درونتان
را تغییر دهند .این عوامل بیرونی بر ساعت درونیتان
اثــر میگذارند و برخی از این عوامــل میتوانند بر
ساعت خوابیدن و بیدار شدنتان تاثیرگذار باشند.
شما چه یک جغد شــب باشید یا مرغ سحرخیز!
احتماال کمتر از آنچــه فکر میکنید این خصوصیت
در کنترل شماســت ،چون مطالعات علمی میگویند
این ویژگی اساســا ژنتیکی است .کرونوتایپ بعضی
از افراد بــه طور طبیعی ،دیر خوابیدن اســت ،یعنی
ترجیح میدهند شــبها دیرتر بخوابنــد و صبحها
دیرتر از خواب بیدار شوند .کرنوتایپ سحرخیزها هم
برعکس است .افراد یا جغد شــب به دنیا میآیند یا
مرغ سحرخیز و شــما نمیتوانید هر دو باشید! ضمنا
نمی توان جغد شــب را به راحتی به مرغ ســحرخیز
تغییــر داد و برعکس؛ اما میتــوان تدریجا تغییراتی
ایجاد کرد.
بــه هرحال اگــر میبینید برای بــه خواب رفتن
مــدام درگیرید ،حتی زمانی که خســتهاید ،شــاید
دچار عارضهای به نام ســندرم تاخیــر در فاز خواب
( )DSPSباشــید که با جغد شب بودن فرق دارد.
ســندرم یا اختالل تاخیــر در فاز خواب بیشــتر در
نوجوانان و جوانان شایع است.
افرادی که دچــار این عارضهانــد نمیتوانند در
ساعتهایی که اغلب مردم میخوابند به خواب بروند
و برای بیدار شدن در ساعتی که مدنظرشان است و
اکثر افراد برای کار و دانشگاه بیدار میشوند مشکل
دارند .در این مطلب نکاتی را به شما توصیه میکنیم
که کمکتان میکنند شبها به موقع بخوابید و صبح
با انرژی از خواب بیدار شوید.
در معرض نور صبحگاهی قرار بگیرید
این روش میتواند موثرترین کاری باشد که برای
تغییر ســیکل خوابتان انجام میدهید .کارشناســان
میگویند اســتفاده از نور صبحگاهی کمک میکند
زمانی را که شبها احساس خوابآلودگیتان شروع
میشود جلو بیندازید .هر روز صبح به مدت  ۴۵دقیقه
تا یک ســاعت در معرض نور قرار بگیرید .شــدت
نــور مهم اســت و با واحدی به نــام لوکس ()lux
اندازهگیری میشــود .انواع نور دارای شــدتهای
مختلف هستند:
 ۱۰۰ .تا  ۲۰۰لوکس :نور داخل خانه
 ۲۵۰۰ .لوکــس :نوری که بیــرون و در یک روز
ابری است.
 ۱۰۰۰۰ .لوکــس :نوری که بیرون و در یک روز
آفتابی است.
در یــک روز ابری میتوانید با دو ســاعت بیرون
بــودن نور کافــی دریافــت کنید؛ اما کارشناســان
میگوینــد در یک روز آفتابی بــدون عینک آفتابی

ایســنا :پیاز از جمله ســبزیجاتی است که مملوء
از مــواد مغذی اســت و منبع غنــی از ویتامین ،C
ترکیبهای ســولفوریک و فالونوئیدها به حســاب
میآیند.
به گفته متخصصان آمریکایی نوعی از فالونوئید
در پیاز وجود دارد که همچون آنتی اکســیدان عمل
کرده و با پیشــگیری از خطر ابتال به سرطان مرتبط
است.
پیاز سرشار از آنتی اکســیدان است و مصرف آن
به شــکل خام یا پخته برای سالمتی مفید است که
اســتفاده از آن به ســامت قلب و سیستم ایمنی و
همچنین پیشــگیری از ســرطان کمــک میکند.
همچنین فیبر موجود در پیاز در ســامت دســتگاه
گوارش و هضم بهتر غذا موثر است.
در بســیاری از کشــورهای دنیا ،پیــاز پای ثابت
آشپزی اســت و ارزش غذایی باالی آن را نمیتوان
نادیده گرفت.
با این حــال هرچــه از فصل پیازهــای تروتازه
میگذرد ،نگه داشــتن این گیاه حساس در آشپزخانه
سختتر میشود زیرا مواد موجود در پیاز ممکن است
نشاســته آن را به شکر تبدیل کنند و باعث شوند که
بگندد.
شــاید فکر کنید برای نگهداری طوالنیتر پیاز به
حالت تــازه و با طراوت بایــد آن را در یخچال نگه
داشت اما آیا این واقعا فکر خوبی است؟
پیاز برای تهیه انواع غذاها از سوپها و خورشتها
گرفته تا ســسهای خانگی و همچنین ســاالدها و
ساندویچها مهم اســت .به همین دلیل و از آنجا که
پیاز میتواند ماهها تــازه بماند ،میتوان مقداری پیاز
در آشــپزخانه ذخیره کرد تا در هنگام لزوم ،آن را در
تهیه انواع غذا به کار برد .اما نحوه نگهداری است که
میتواند طعم سبزیجات را حفظ کند.

بیرون بودن ،بیشترین اثر را دارد.
هر روز راس ساعت مشخصی از خواب
بیدار شوید
تغییر ســاعت بیدار شــدن میتوانــد کمک کند
شــبها زودتر بخوابید .حتما دوســت دارید ساعت
خواب و بیداریتان هر دو منظم شــود و گاهی حتی
تنظیم ساعت بیداری از تنظیم ساعت خواب راحتتر
است .کارشناسان خواب توصیه میکنند آالرم ساعت
را تنظیم کنید تا هر روز راس ســاعت مشــخصی از
خواب بیدار شــوید ،نه فقط روزهایی که الزم است
زودتر بیدار شــوید .به عبارتی دیگــر ،آخرهفتهها و
روزهای تعطیل هم راس همان ساعت از خواب بیدار
شوید و بیشتر نخوابید.
تغییرات را کمکم ایجاد کنید
به جای اینکه سعی کنید به یک باره چند ساعت
زودتر از ســاعتی که عادت داشــتید ،به رختخواب
بروید ،این تغییر را تدریجا ایجاد کنید .مثل بیشــتر
عادتها ،تغییرات اگر تدریجا و کوچک باشــند بهتر
جواب میدهند تا تغییرات بزرگ و سخت .سعی کنید
هر شــب  ۱۵دقیقه زودتر از شب قبل به رختخواب
بروید ،این کار ،شدنی و خیلی راحتتر است.
عصرها کافئین نخورید
همه میدانیم که کافئین جلوی خواب را میگیرد.
ایــن ماده که معموال در نوشــیدنیهایی مانند چای
و قهوه و نوشــابه وجــود دارد میتواند با مهار اثرات
آدنوزین ،خــواب را به تاخیر بیندازد .آدنوزین مادهای
است که بدن برای کمک به خوابیدن تولید میکند.
در مورد بیشــتر افرادی که کمبود خــواب دارند ،و
خصوصا برای هر کســی که دچــار بیخوابی مزمن
اســت ،عصرها چای و قهوه نوشیدن مناسب نیست.
شــیر گرم یا چایهای گیاهی بــدون کافئین مثل
بابونه ،نوشــیدنیهای مناســبی برای غروب و شب
هستند که حتی به خواب بهتر کمک میکنند.
قبل از خواب ،موبایــل و تلویزیون نگاه
نکنید
هرچند بســیار وسوســهکننده اســت که قبل از
خواب تلویزیون تماشا کنید یا کمی در اینترنت وقت
بگذرانیــد اما نور این ابزارها میتوانند به خواب رفتن
را ســختتر کنند .زمان ایدهآل برای کنار گذاشــتن
این اســکرینها ،دو ســاعت پیش از ساعت خواب
مدنظرتان اســت .در واقع ضروریســت که نور آبی
ابزارهای الکترونیکی را پیــش از خواب حذف کنید

زیــرا تاریکی به مغزتان پیــام میدهد که باید برای
خواب آماده شــود .تاریکی ،ترشح هورمون مالتونین
را فعــال میکند و وقتی اطرافتان تاریک میشــود،
مالتونین شــروع به ترشح شــدن میکند تا کمکم
سطح هشیاریتان پایین بیاید.
ورزش کنید
ثابت شــده کــه ورزش منظم به خــواب بهتر و
منظمتر کمک میکند .یافتهها نشان دادهاند فعالیت
بدنی منظم در افراد سالمند ،موجب راحتتر به خواب
رفتــن و در خواب ماندن میشــود .طبق این نتایج،
ورزش هوازی با شدت متوسط در صبح سبب بهبود
کلی در وضعیت خواب افراد میشــود .کســانی که
صبحها ورزش میکنند ،شبها فشارخون پایینتری
دارند و مدت خواب عمیقشان بیشتر است.
فعالیت هوازی در صبــح میتواند ضربان قلبتان
را باال ببــرد .پیادهروی تند یا یــوگا منجر به خواب
بهتر میشــوند .اگر به منظور شبها زودتر خوابیدن
ورزش میکنید ،نباید شــدت آن زیاد باشد و حداقل
یک ســاعت با زمان خوابتان فاصله داشــته باشد.
هرچند ثابت نشده که شبها ورزش کردن اختاللی
در کیفیت خواب ایجاد نماید ،اما ممکن اســت زمان
به خواب رفتن را به تاخیر بیندازد.
مکمل مالتونین را امتحان کنید
بدن شــما به طور طبیعی وقتــی در تاریکی قرار
میگیرید مالتونین تولید میکند؛ اما مصرف مکمل
مالتونین هــم میتواند کمک کنــد زودتر خوابتان
بگیرد .مصرف نیم تــا یک میلیگرم مالتونین ۳ ،تا
 ۴ساعت پیش از زمان خواب میتواند مناسب باشد.
بــرای اینکه مالتونین بهترین اثــر را بگذارد توصیه
شــده اســت پیش از خواب کمتر خود را در معرض
نــور قرار دهید ،مثال نور اتــاق را کم کنید و موبایل
را کنار بگذارید.
هرچنــد مالتونین به طورکلی برای بیشــتر افراد
بیضرر اســت؛ اما عوارض جانبی احتمالی آن شامل
واکنشهــای آلرژیــک و تداخل بــا داروهای دیگر
میشود .مصرف مکمل مالتونین به خانمهای باردار
و شــیرده و کســانی که عالئم زوال عقــل را دارند
توصیه نمیشــود .در مورد مناســب بودن یا نبودن
مکمل مالتونین برای شــما حتما از پزشــک سوال
کنید.
دمای اتاق خواب را کم کنید
ریتم درونی بدن شــما عالوه بر تنظیم ســیکل

بهترین روش نگهداری از پیاز
برای حفظ ارزش غذایی آن

بهترین راه نگه داشتن پیاز
پیاز کال آبوهوای خشک و دمای خنک را ترجیح
میدهد .حفظ شرایط نگهداری بهینه ،عمر مفید پیاز
را به میــزان قابلتوجهی افزایــش خواهد داد .پس
قانون اول این اســت :پیاز را در جای خشک و خنک
نگه دارید.
دمــای ایدهآل برای انبار کردن پیاز حدود  ۷تا ۱۳
درجه ســانتیگراد اســت .پس جای خشک و خنک
ماننــد انبار یــا زیرزمین برای نگه داشــتن آن جای
مناسبی است .در عین حال ،میتوان آن را در یخچال
هم نگه داشت اما نه هر جای یخچال که خالی بود.
اهمیت کاهش رطوبت

پیاز را باید قبل از نگهداری از کیســه پالستیکی
خارج کرد و از محصوالتی که رطوبت پس میدهند،
مانند سیبزمینی ،دور نگه داشت .اگر پیاز کامل را در
یک کیســه مواد غذایی بدون گردش هوا نگه دارید،
این امر با حفظ رطوبت داخلی و تشــویق به رشــد
میکروبهای فاســدکنندهای مانند کپک ،ماندگاری
آن را کاهش میدهد.
رطوبت بــاال همچنین میتواند به جوانه زدن پیاز
منجر شــود .بنابراین آنها را در پارچه توری یا سبد
نگه دارید.
پیازها را دور از نور نگه دارید
عالوه بــر یافتن محلی خنک ،خشــک و دارای

خواب بــر دمای بدنتــان هم اثر میگــذارد .دمای
مرکزی بدن طی روز تدریجا باال میرود و شــبها
قبل از خــواب افت میکند .دمــای اتاقخوابتان بر
تنظیم خواب شــما اثر میگذارد .وقتی دمای بدنتان
پایینتــر میآید ،کمکــم احســاس خوابآلودگی
میکنید .بنابراین همیشــه اتاقخوابتان را خنک نگه
دارید تا زودتر و بهتر بخوابید.
یافتهها نشــان میدهنــد اتاق با دمــای  ۳۶تا
 ۳۸درجه سانتیگراد ،کیفیت خواب را پایین میآورد
و جلوی خــواب عمیق را میگیرد؛ امــا اتاق خواب
بــا دمای  15تا  19درجه ســانتیگراد میتواند ریتم
درونــی بدنتان را تنظیم کــرده و کیفیت خوابتان را
باالتر ببرد.
یک روتین برای پیش از خوابتان داشته
باشید
روتینهای پیش از خواب فقط برای بچهها مفید
نیســتند و به شــما هم کمک میکنند .داشتن یک
روش برای آرام کردن جســم و ذهن کمک میکند
بدنتان این پیام را دریافت کند که زمان خواب است.
روتینهای شبانه ،فرصت بسیار خوبی برای مراقبت
از جســم و روانتان هســتند؛ مثال روتین مراقبت از
پوســت یا خواندن چند صفحه کتــاب با موضوعی
معمولی میتواند همان چیزی باشد که شما را آرام و
متمرکز و برای خواب آماده میکند.
چند توصیه دیگر
 .مسواک بزنید .بله همین توجه ساده به سالمت
دهان میتواند شما را برای خواب آماده کند.
 .لباس خواب بپوشید .کارشناسان میگویند عوض
کردن لباس معمولی با لباس خواب راهی ساده برای
اعالم زمان خواب و استراحت به بدن است.
 .یــک روتین خانوادگی داشــته باشــید .کتاب
خواندن پیش از خواب برای بچهها میتواند شــامل
تمام اعضای خانواده هم بشود.
 .پنکه را روشن کنید .یافتهها نشان میدهند وایت
نویز و هوای خنکی که از پنکه میآید هر دو برای به
خواب رفتن مفیدند.
 .ساعتهای قبل از خواب ،نور و سروصدای خانه
را کم کنید .نور زیــاد در خانه پیش از خواب ،خواب
را مختل میکند.
 .فعالیتهای آرامشبخش انجام دهید .مدیتیشن
و گوش دادن به یک موســیقی آرامشبخش هر دو
کیفیت خوابتان را بهتر میکنند.

تهویه مناســب برای پیاز ،باید آن را از نور مســتقیم
خورشید نیز دور نگه داشت.
نحوه نگهــداری از پیاز خرد شــده در
یخچال
اگر مقــدار زیادی پیاز در آســتانه خراب شــدن
دارید ،شــاید بخواهیــد آنها را خــرد کنید و برای
مصــرف روزهای بعد نگه داریــد .برخالف پیازهای
دســتنخورده ،پیاز خردشــده بهتر است در یخچال
در یک کیســه پالســتیکی محفوظ یا ظرف دربسته
نگهداری شود.
به یاد داشته باشید اگر سیب ،گالبی یا کرفس در
نزدیکی پیاز نگهداری شــوند ،بوی همدیگر را جذب
خواهند کرد.
میتوانیم پیاز را منجمد کنیم؟
ترجیحا پیاز را منجمــد نکنید؛ چون انجماد بافت
پیاز را تغییر میدهــد .اما در صورت ضرورت توصیه
میشــود پس از یخزدایی پیازهای منجمدشــده ،از
آنها برای پختن غذا اســتفاده کنید و خوردن آنها
به صورت خام در ساالد یا ساندویچ را فراموش کنید.
ماندگاری پیاز چقدر است؟
مدت زمان مانــدگاری پیاز به محل نگهداری آن
بستگی دارد.
پیاز پوســتکنده در یخچال ۱۰ ،تا  ۱۴روز و پیاز
خردشــده  ۷تا  ۱۰روز خوب میماند .اگرچه یخچال
بهترین مکان برای نگهداری پیاز کامل نیســت ،آنها
در یخچال معموال دو ماه دوام خواهند آورد.
پیاز کامل اگر در محیطی خنک با تهویه مناســب
و خشک نگهداری شود ،ماندگاری آن میتواند سه یا
حتی شش ماه ادامه داشته باشد مشروط بر اینکه خود
پیاز خشک ،سفت با پوست سالم و بدون جوانه باشد.
در صورت نگهداری در فریزر در دمای صفر یا زیر
صفر ،پیاز منجمد باید ظرف هشت ماه مصرف شود.

طراح :میترا چراغ پور

مهر :اگرچه مشخص نیست دیابت چگونه ممکن است با کم شنوایی مرتبط باشد ،اما بسیاری
از افراد هر دو بیماری را به طور همزمان تجربه می کنند.
بر اســاس یک مطالعه اخیر ،کاهش شنوایی در افراد مبتال به دیابت دو برابر بیشتر از افرادی
اســت که این بیماری را ندارند .حتی برای افراد مبتال به پیش دیابت ،میزان کاهش شــنوایی
 ۳۰درصد بیشتر از افراد دارای قند خون طبیعی است.
محققان معتقدند دلیل آن ممکن اســت این باشد که میزان باالی قند خون ممکن است به
رگهای خونی کوچک در گوش داخلی آسیب برساند .این شبیه همان شیوه ایی است که دیابت
میتواند به چشــمها و کلیهها آسیب برساند .محققان توصیه میکنند افرادی که مشکوک به از
دست دادن شنوایی خود هستند ،با پزشک خود مشورت کنند.
نشانههای کم شنوایی عبارتند از :درخواست مکرر از دیگران برای تکرار ،مشکل در پیگیری
مکالمههایی که بیش از دو نفر را شــامل میشود ،و اینکه فکر میکنید دیگران در حال زمزمه
کردن هســتند .این عالئم همچنین میتوانند شامل مشــکالت شنوایی در مکانهای پر سر و
صدا مانند رســتورانهای شلوغ ،مشکل در شنیدن صدای زنان و کودکان کوچک ،و بلند کردن
صدای تلویزیون یا رادیو باشد.
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

بیتوته :تخصص روان پزشک یا پزشک اعصاب و روان در
مورد بیماری های روحی و روانی است و از آنجا که مدرک
پزشکی دارد می تواند برای بیماری های روحی ،دارو تجویز
نماید.
روانپزشک می تواند در کنار روان درمانی ،مانند پزشک
عمومی از نظر فیزیکی ،بیمار را معاینه کرده و آزمایش های
تشخیص الزم برایش تجویز نماید.
روانپزشک در مسیر درمان می تواند با روان شناس همکاری
کند ولی نباید این دو تخصص را با هم اشتباه بگیرید.
روانشناس ها مدرک پزشکی ندارند و نمی توانند دارو تجویز
کنند.
روانپزشک کیست؟
روانپزشک ،پزشک متخصص اعصاب و روان است و وظیفه
اصلی اش تشخیص و درمان بیماری های روحی است .از
آنجا که روان پزشک باید تشخیص بدهد که عالیم روانی
فرد در نتیجه بیماری های فیزیکی یا روانی یا ترکیبی از
این دو است باید اطالعات جامعی در زمینه پزشک عمومی،
روان شناسی ،عصب شناسی ،زیست بیوشیمی و داروشناسی
داشته باشد.
از آنجا که روانپزشک باید برای برقراری ارتباط با بیمار
مهارت و آموزش دیده باشد می تواند از روان درمانی و
روش های ارتباط درمانی برای تشخیص و کنترل موثر
بیماری های روحی استفاده کند.
روش کار روانپزشک
تخصص روان پزشک یا تخصص اعصاب و روان ترکیبی از
روان شناسی برای مطالعه ذهن و رفتار و عصب شناسی برای
مطالعه مغز و سیستم عصبی است.
روان پزشک از دو روش برای تشخیص عالیم بیماری های
روانی استفاده می کند.
ارزیابی تاثیر بیماری ها ،آسیب های فیزیکی یا مصرف مواد
روی شرایط رفتاری و روانی بیمار
بررسی عالیم با توجه به سابقه زندگی قبلی و آسیب های
روحی یا خشونت هایی که در طول زندگی متحمل شده
استفاده از مدل زیستی روانی اجتماعی برای تشخیص و
انتخاب روش درمان مناسب
معاینه روانی
بخش مهمی از ارزیابی بالینی روانپزشکان ،معاینه وضعیت
روانی بیمار است که با استفاده از پردازش رویکرد ،رفتار،
شناخت ،داوری ،خلق و خو   و درک افکار بیمار انجام
می شود و منجر به مشاهده و ارزیابی عملکرد روانشناختی
فرد می گردد .روانپزشک یا استفاده از فرضیات اولیه خود
آزمایشات مختلفی برای تعیین عالیم و شدت آن ها در بیمار
انجام می دهد و سپس با مراجعه به  DSM5تشخیص
می دهد که آیا شدت عالیم برای تشخیص اختالل روانی
کافی است یا خیر .این آزمایش ها عبارتند از:
 تست اضطراب تست افسردگی تست اختالل خوردن تست اختالل خلق و خو تست اختالل شخصیت تست روان پریشیروش های زیست پزشکی برای تشخیص بیماری
روانپزشک برای تشخیص اختالل روانی باید احتماالت دیگر
را بررسی کرده و بتواند کنار بگذارد .برای این منظور از ابزار
زیست پزشکی استفاده می کند .روانپزشک قبل از این که
بتوانید اختالالت بیمار را به مشکالت روانی نسبت بدهد باید
عوامل فیزیکی را بررسی نماید که به این منظور از روش های
تشخیصی زیر استفاده می کند.
معاینه فیزیکی
بررسی کامل مغز با روشهای مختلف تصویر برداری از جمله
سی تی اسکن ،ام آر آی ،پی تی اس است برای بررسی
تومور ،خونریزی یا جراحت احتمالی در مغز.
گرفتن نوار مغزی برای تشخیص ناهنجاری های فعالیت
الکتریکی مغز از جمله صرع ،ضربه مغزی ،انسداد مغزی

           در بیشه ها
زندگی در بیشه ها ،دشوار نیست
گرچه از قانون ،در آن آثار نیست
گر پلنگ ،آزا ِر آهو می دهد
َکس مگر اینجا ،پی آزار نیست؟
توی جنگل خرس می باشد زیاد
خرس در اطراف ما ،بسیار نیست؟
فرق این سامان و آن بیشه کجاست؟
هست آنجا خار ،اینجا خار نیست؟
بیشه دارد گرگ و کفتا ِر زیاد
دو ِر ماها گرگ یا کفتار نیست؟
ای تو که در بیشه دیدی روبهی
بین ،در اینجا روب ِه َم ّکار نیست؟
شیر در آنجا کند دامی شکار
هرگز او در بیشه تنهاخوار نیست
می خورد آن صید را با شیرها
یعنی که تنها خوری در کار نیست
می بَرند اینجا و تنها می خورند
یعنی این بدتر ز جنگلزار نیست؟
توی بیشه مرغ خوشخوان گر که هست
این طرفُ ،
بدخلق خوش گفتار نیست؟
گر که َکفتاری رباید تکه گوشت
دزدی هست و دزدی دیگر عار نیست
دزدی نیست اینجا «غمین» یک تکه
گوشت
بیش از اینها هست ،یک مقدار نیست
***
تراول تقلبی
وقتی تراول را به خانم فروشنده داد خانم
فروشنده با دلواپسی گفت :نه آقا ...تراول
نمی گیرم !!.مرد با تعجب پرسید :چرا؟
فروشنده گفت :بیشتر تراول ها تقلبیه
بخاطر همین اسکناس دیگری به جایش
قبول می کنم .مرد با کمال خونسردی و
وقار و متانت گفت :ببین خانم تشخیص
اسکناس تقلبی کار آسونیه ...این خط
طالیی را که وسط تراول رد شده را می بینی
اگر دوالیش کنی و پاره بشه تقلبیه ...اگر
پاره نشه این پول تقلبی نیست و به
آهستگی تراول را دوال کرد خط را میزان
کرد و با یک حرکت کوچک فشاری به آن
وارد کرد .تراول پاره شد.
سهیال زینلی از شیراز
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شرایط را در چند جلسه بعد زیر نظر داشته باشید مگر این
که جلسه اول وحشتناک و غیر قابل تحمل برای شما باشد.
متاسفانه اغلب ما اطالعی از دانش و مهارت روان پزشکان
نداریم و با تعریف دیگران یا تبلیغات به سمتشان کشیده
می شویم و در اغلب موارد ممکن است انتخاب های اولیه
ما کامال اشتباه باشد .بعضی نکات که به شما کمک می کند
یک روانپزشک خوب انتخاب کنید را در ادامه با شما در میان
می گذاریم.
لقب پروفسور :گاهی اوقات تابلوی روان پزشکان مانند
تبلیغات عمل می کند مثال نوشتن لقب پروفسور روی تابلو
پزشک یک تبلیغ است ،در ایران مدرکی به نام پروفسور
نداریم و فقط افراد تحصیل کرده در کشور فرانسه درجه
پروفسور دارند که فقط در کشور خودشان کاربرد دارد .در
برخی کشور های انگلیسی زبان هم به اساتید دانشگاه لقب
پروفسور می دهند که فقط در کشور خودشان کاربرد دارد.
عضویت در هیات علمی :عنوان دیگری که روی تابلوی
پزشکان تبلیغ محسوب می شود عضویت در هیات علمی
دانشگاه است که بیشتر به بخش آموزشی و توانایی تدریس
دانشگاهی و ارائه مقاالت پژوهشی و مهارت آموزش فرد
اشاره دارد در حالی که ممکن است هنگام درمان بیماران
روانپزشک خوبی نباشد.
عضویت در انجمن روانپزشکان امریکا :این عضویت
هیچ مزیتی برای روانپزشک ایجاد نمی کند و نشان دهنده
برتری او نسبت به دیگران نیست .هر روانپزشکی می تواند با
پرداخت مبلغ سالیانه ،عضو این انجمن باشد.
سن بیشتر دلیل بهتر بودن نیست  :شاید تصور کنید پزشک
مسن تر به دلیل تجربه کاری بیشتری که دارد در تشخیص
و درمان بیماری ها مهارت بیشتری دارد .با این که تجربه
مزیت بسیار مهمی است ولی امروزه تولید علم سرعت بسیار
زیادی پیدا کرده است و روانپزشک خوب کسی است که از
نظر علمی آپدیت باشد تا بتواند با یافته های جدید بیماران را
درمان کند و مسن یا جوان بودن او تفاوتی در آپدیت بودن
اطالعاتش ندارد.
رزومه مشخص و قابل دسترسی :یک روانپزشک خوب
امکان دسترسی شما به رزومه اش را تسهیل می کند و به
راحتی می توانید از طریق اینترنت رزومه روانپزشک خود را
بررسی کنید.
ویژگی های روانپزشک خوب
یک روانپزشک خوب برای جلسه اول به منظور ارزیابی و
تشخیص اولیه حداقل نیم ساعت زمان می گذارد.
نگرانی های شما را در مورد مصرف داروهای اعصاب و
روان می شنود و برای رفع نگرانی شما تالش می کند و
خواسته های شما را هنگام تجویز دارو در نظر می گیرد.
زمانی که از مطب روانپزشک خارج می شوید باید احساس
کنید حالتان بهتر است.
اطالعات شخصی و بیماری شما را به صورت محرمانه
نگه می دارد و در اختیار بیماران دیگر ،همراه بیمار و منشی
نمی گذارد.
با پیشرفت علم روشهای درمان روانپزشکی تنوع زیادی پیدا
کرده است از جمله مصرف دارو  ،روان درمانی و درمان
با دستگاه .روانپزشک خوب فردی است که بیمار را برای
انتخاب درمانش سهیم کند و به نظرش احترام بگذارد.
یک روانپزشک خوب می تواند برای مشاوره گرفت از
دوستانش برای تشخیص مشکل شما با آن ها تماس بگیرد
یا برای بازیابی اطالعاتش کتاب باز کند  .
مطبی که به آن مراجعه می کنید باید به گونه ای باشد که
صدای بیمار بیرون نرود مثال اتاق را آکوستیک کرده باشد یا
از پخش موزیک برای این منظور استفاده کند.
مهارت برقراری ارتباط با بیمار و ایجاد همدلی باعث می شود
که روانپزشک بتواند مصاحبه ای ساختار یافته با بیمار داشته
باشد و مهارت گفتگو همراه با همدلی او را در طول جلسه
درمانی کامال متوجه خواهید شد .هوشمندی روانپزشک در
انتخاب سوال مناسب باعث جمع بندی  ،تشخصیص درست
و درمان مناسب می شود.

روانپزشک کیست
و چه کمکی به بیماران می کند؟
آزمایش خون برای ارزیابی تعادل شیمیایی خون ،الکترولیت ها
بررسی عملکرد کبد و کلیه که به طور مستقیم و غیر مستقیم
روی مغز اثر می گذارد.
آزمایش مواد برای تشخیص داروهای قانونی یا غیر قانونی
در خون و ادرار
آزمایش بیماریهای مقاربتی از جمله سفلیس ،اچ آی وی
و دیگر بیماری های مقاربتی که روی مغز اثر می گذارند.
روان درمانی
از روان درمانی هم برای تشخیص و هم درمان استفاده
می شود .روان پزشک بر اساس برنامه ای منظم جلسات روان
درمانی را تشکیل می دهد و درباره مشکالت ،رفتار ،افکار،

عواطف و روابط بیمار صحبت می کند تا به کشف الگوهای
فکری رفتاری و تجربیات گذشته و عوامل بیرونی و درونی
مرتبط با مشکل بیمار ،بررسی های الزم را انجام می دهد.
روان درمانی بسته به شدت عالیم در جلسات خاص یا به
صورت ادامه دار انجام می شود.
به عنوان مثال افراد مبتال به اختالل افسردگی از جلسات
روان درمانی منظم استفاده زیادی می برند.
درمان های دارویی توسط روان پزشک
استفاده از دارو برای درمان های روانپزشکی بسیار شایع
است.
روانپزشک باید بتواند هم بر مکانیسم عملکرد دارو و هم
نحوه جذب و پخش دارو در بدن واقف باشد.
روان پزشکان معموال از ترکیب چند دارو استفاده می کند و
در طول روند درمان برای رسیدن به نتیجه مطلوب چندین
بار تنظیم داروها را تغییر می دهند.
به دلیل پیچیدگی های خاص بیماری های روان ،پیدا کردن
ترکیب مناسب دارو زمان بر است و با روش آزمون و خطا
انجام می شود.
داروهایی که توسط روانپزشکان تجویز می شوند به طور کلی
به دسته های زیر تقسیم می شود:
 داروهای ضد افسردگی برای درمان افسردگی ،اختاللاضطراب ،اختالل خوردن و اختالل شخصیت مرزی
 داروهای ضد روان پریشی برای درمان اسکیزوفرنی،دوره های شیدایی اختالل دو قطبی و روان پریشی
 داروهای ضد اضطراب برای درمان اختالل اضطراب داروهای آرام بخش و خواب آور و بی هوشی برای درماناضطراب مقطعی ،بی خوابی و ترس
 داروهای تعدیل کنده اعصاب برای درمان اختالل دوقطبی و اسکیزوفرنی عاطفی

 داروهای محرک برای درمان    ADHDو حمله خوابتفاوت روانپزشک با روانشناس
مراحل تحصیلی روانپزشک و روانشناس کامال با هم متفاوت
است .روانپزشک باید از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شده
باشد و بعد از  7سال مدرک دکتری عمومی گرفته باشد
و دوره تخصص خود را به مدت  4سال در زمینه شناخت
بیماری های روانی گذرانده باشد ولی روانشناس و مشاور
از همان ابتدا در طول  6 – 4سال رشته روانشناسی بالینی
یا مشاوره مدرک کارشناسی می گیرد و سپس برای مدارج
باالتر مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری می گیرد.
امروزه می دانیم که اغلب اختالالت روانی به دلیل تغییر

ارتباط بین سلولهای مغزی یا مسائل هورمونی است که برای
تشخیص ان نیاز به ارزیابی پزشکی داریم و این مورد در
تخصص روانپزشک است .روان شناسان از طریق مداخالت
روانشناختی ،سعی در درمان بیماری دارد ولی روانپزشک ها
با مداخالت درمانی از روش های دارویی و غیر دارویی سعی
در درمان بیماری دارند.
چگونه یک روانپزشک خوب پیدا کنیم؟
یادتان باشد گاهی اولین روانپزشکی که به او مراجعه می کنید
لزوما بهترین روانپزشک برای شما نیست .از آنجا که این  
جلسات درمانی برای رسیدگی و مراقبت از شماست بنابراین
الیق روانپزشکی هستند که با او احساس راحتی می کنید و
برای پاسخ به سواالتتان آماده است و برای رسیدن به اهداف
درمان با شما همکاری می کند.
با وجودی که هدایت جلسه درمانی با روانپزشک است ولی
اگر طی جلسات اول حس کردید که این روانپزشک برایتان
مناسب نیست و نمی توانید رابطه خوبی با او برقرار کنید یا
سوال های درستی از شما نمی پرسد بهتر است روانپزشک
خود را تغییر دهید.
به خاطر داشته باشید که بهترین روش برای پیشگویی درباره
موفقیت روش درمان ،توجه به کیفیت رابطه بین شما و روان
پزشکتان است .اگر رابطه شما و پزشکتان به مرور زمان بهتر
نشود و به مسائلتان پرداخته نشود می توانید به روانپزشک
دیگری مراجعه کرده و نظر او را هم بگیرید.
اغلب بعد از جلسه اول مواردی به ذهنتان می رسد که
می گویید کاش پرسیده بودید .تمام این سواالت را بنویسید
و در جلسه بعد بپرسید.
اگر با احساس بدی جلسه اول را ترک نمودید ،به خاطر
داشته باشید که برقراری 2
رابطه بین شما و روانپزشک بیشتر
از یک جلسه طول می کشد بنابراین صبر کنید و پیشرفت
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یک ماجرای مرزی
اسماعیل ساالری

رعنا چه قدر تو را گفتم" :هر روسی که نویسنده نمیشود ".چهار تا کتاب
خوانده و نخوانده ،پایت را توی یک گالش کرده بودی که" :میشود!"
خانهی محقّر که دیگر کوچکشدنی نیست .تاریک شد ،تمام شد .طفل که
نداشتم یتیم شود ،خودم یتیم شدم .اولبار هم نیست که یتیم میشوم .یک
اتومبیل
آقاجان خدابیامرز بازی میکردیم که یک
روز داشتیم توی بیجا ِر
ِ
ِ
ُ
سیا ِه یغو ِر پالک دولتی آمد و توی گِل ترمز زد .دماغهی گندهی اتومبیل
شبیه دما ِغ عکسی بود که کریمبیگ از "کنت دو مونت فرت" در روزنامه
نشانم داده بود .با دماغ و گونههای برجسته که کاپوتش مانند یکدهان
گشاد ،به همهی ما رعیتها میخندید .مارجان ،گیسوی عرقکردهاش را
چادرشب چهل ّ
تکه .کمر که
کنار زد و دودستش را گذاشت به پهلو ،روی
ِ
روی مهرههای پایینیاش فشار آورد و آهی
راست کرد انگار با ِر زندگی بر ِ
کشید .از سرصبح ،آفتابنزده ،تا ِرمِه روی مرزهای بیجار پایین آمده بود.
اص ً
ال آنروز آفتاب زد؟ به گمانم زد .سیامِه را کنار زد؛ اما چه کنار زدنی؟ هوا
چوب
نفس آدم باال میآمد ،پایین نمیرفت .بوی ِ
هم گرم بود ،هم خفهِ .
چسب بدن میشد.
پوسیده ،بوی گِل ،بوی شالی ،بوی نم .لباسهای آدم
ِ
بین نشاهای کوتاه و سب ِز برنج ،توی آب فرورفته بود و
ساق پا ِ
مارجان تا ِ
آنقدر زیبا شده بود که آقاجان اگر زنده بود ،دوباره میتوانست عاشقش
شق و رق
بشود .یک آد ِم فرنگیمآب با کتوشلوار راهرا ِه مشکی و موهای ّ
نظامی گردنکلفت از پشت .نظامیها در هوای
از د ِر جلو پیاده شد و دوتا
ِ
جه ّنمی ،پالتوی جلوبستهی خاکستری و بلند پوشیده بودند که دگمههایش
در نو ِر آفتاب برق برق میزد .لباسبهتنشان زار میزد .با آن کال ِه مسخرهی
باالی سر ،کلّههاشان شبیه کدو شده بود .کمربندی به کمرشان بسته بودند
حمایل شانهی راست کرده
که جلویش یک کیف بود و بن ِد تفنگهاشان را
ِ
مثل سرنیزهی تی ِز نظامیها ،توی چشمهای
بودند.
ِ
رحم تابستانِ ،
آفتاب بی ِ
خستهی مارجان افتاده بود اما او خم به ابرو نمیآورد .شلوارش را تا زانو باال
صدای لی ِز ترمز
خون مادری میمکیدند.
زده بود و دو تا زالو ِ
ِ
پشت ساقشِ ،
درخت کوتاهی
دهدها از روی مر ِز بیجار پَر گرفتند و روی
ِ
که آمدُ ،ه ُ
نشستند .مارجان گفت" :اسماعیل ،برو ببین چه میخواهند ".ما که س ّنی
نداشتیم ،اطفال بودیم ،ترسیده بودیم .آن آد ِم فرنگیمآب دست کرد توی
کیفش و کاغذی بیرون کشید و گفت" :این هم حکم ".آمدیم نگاهی
بیندازیم ،دست دراز کردیم کاغذ را بگیریم ،کاغذ را گذاشت توی جیب بغل
فرنچاش .همه سوار شدند ،ماشین لیزلیزکی گازش را گرفت و دور شد.
مارجان گفت" :اون چی بود آورده بودند؟" شانههایم را باال دادم .آی رعنا،
بیسوادی و هزارویک جور دردسر .از دروهمسایه پرسوجو کردیم ،گفتند:
"حکم دولتی آوردهاند ،خاک بر س ِر ما شده "...ما که نمیفهمیدیم خاک بر
ِ
سر یعنی چی .من و مارجان که به خانه آمدیم ،آقاجان کنا ِر باغچه ،رو به
دیوار ،دستهی بیل را بغل زده بود و تنش میلرزیدِ .گلهای روی تیغهی
خاک نر ِم باغچه
بیل آقاجان ،از
لرزش شانهاش ،آرام ُسر میخوردند و روی ِ
ِ
ِ
پایین میریختند .به آقاجان گفتیم" :تو بگو چی شده؟" گفت" :شاه،
خان امینالدوله".
زمینهای لشتِنشا را بهعنوان تیول بخشیده به حاجی علی ِ
نه میدانستیم تیول چیچی است و نه تابهحال امینالدوله شنیده بودیم .ما
هرچی داشتیم کاسبرار و شَ لاسحاق و زلفعلی بود .گفتیم" :حاال چه
میشود؟" مارجان زد توی سرش که" :خاک بر س ِر ما میشود ".آقاجان
خاک باغچه کوبیده و بلند گفته بود" :مگر از روی
تیغهی بیلش را چند بار به ِ
نعش من رد بشوند ".چند کشاور ِز با ُجربزه را جمع کرده و راه را بند آورده
ِ
زبان
زبان خوش اخطار دادندِ .
بود .با چی؟ با بیل ،با سنگ .نظامیها به ِ
خوش برای ما بیجار نمیشد .تی ِر هوایی درکردند ،آقاجان از جایش تکان
نخورده بود .همان شد که توی باغچه گفته بود :از روی نعشش رد شدند و
باغ و بیجا ِر ما و مردم شد تیول .رعنا ،همان رو ِز اول که قزاقها پا به
چایخانهی من و تو گذاشتند ،دورت چرخیدند .نو ِر آفتاب از البهالی شاخ و
برگ توسکا و راش راه خودش را بازکرده بود ،روی میزهای چایخانه نشسته
بود .آن روز هوا خنک بود ،آدم دلش میکشید همینجوری مثل تو لم بدهد
به صندلی چوبی ،زیر آفتاب ،کتاب بخواند؛ اما هوا پس بود .وقت خواندن
نبود .آنهمه آدم درازقد و بور از کجا پیدایشان شده بود؟ یک سینی چای
آورده بودم که دیدم به روسی حرف میزنید و میخندید .بعد ،دوتا از سربازها
بلند شدند ،تپانچههاشان را وارسی کردند و جلوی چایخانه به فاصلهی
دوری از هم ایستادند .داشتند میخندیدند و به تو نگاه میکردند .توی
چشمانت چه ذوقی بود .گفتم" :شوخیشان گرفته؟" انگشتهای سر ِد مرا
فشار دادی و گفتی" :دارند دوئل میکنند ".کف دستت را گرفتی جلوی
لبت .پرسیدم" :یعنی چی؟" گفتی" :روسها اگر دختری را بخواهند برایش
بین جمعیت ،به روسی شماره کرد و صدای خفهی
میجنگند ".یکی از ِ
تپانچهها بلند شد .صدای پرندهها در جنگل پیچید .صدا و بوی پر بود.
یکیشان کتفش را گرفت و افتاد زمین .همهی سربازها دست زدند ،سوت
شال کمرم را باز کردم و دو ِر بازو و
کشیدند و خندیدند .دویدم سمتشِ .
کتفش بستم .روی پیشانیاش عرق نشسته بود .گفتم" :مر ِد حسابی ،این
چهکاری بود که کردی؟" سعی میکرد بخندد اما نمیتوانست .سعی میکرد
حرف بزند اما نمیتوانست .کنار د ِر غسالخانه سرباز گذاشته بودند به چه
هیکل؛ همه چربی ،تاپاله بود .اولش گفت" :آمدید اینجا چه غلطی بکنید؟
خان امینالدوله است؟"
مگر به شما نگفتند که این زمینها ِ
مال حاجی علی ِ
انگشت اشارهاش را به
یکی از پیرمردهای جلیقه پوش دِه ،با کم ِر تاشده،
ِ
شیب قبرستان که آقاجان
سمت باغ گرفت و گفت" :پسر جان ،از آن باالی ِ
و خانمجان سر به قبله گذاشتهاند بگیر ،تــــــا این چمنهای پاییندست،
آبا و اجدا ِد ما خوابیدهاند "...سرباز صدا تیز کرد وسطِ حرفش" :پسر جان نه
"جناب سرهنگ هم که باشی سِ نت
و جناب سروان ".پیرمرد سر تکان داد:
ِ
از پسرهای من کمتر است .اآلن را نبین که زور داری و جوانی میکنی ،دو
فردای دیگر که افتادی به استخوان خالی کردن ،اینهایی که حاال از زو ِر
زن
بازوی تو حق میخورند ،د ِر خانهی تو را نمیزنند ".مارجان و چند تا ِ
شوهر ُمردهی دیگر گریه و التماس کردند تا سرباز گفت" :این یکبار را
چشمپوشی میکنم؛ گزارش رد نمیکنم ...اما دفعهی بعد "...پیرمرد آتش
زمین
جان ما را نگیر که ِ
گرفت" :ها؟ چی؟ دفعهی دیگر به عزراییل بگوییم ِ

مال ما نیست؟ خجالت بکش ".انگارنهانگار س ِر حرفش به
قبرستان دیگر ِ
کف دست را گذاشت روی تختهی مردهشور خانهَ ،جست
سرباز بوده باشدِ .
جیب روی سینهی فرنچاش یک پاکت
نعش آقاجان نشست .از ِ
زد باال ،کنا ِر ِ
سقف غسالخانه دود کرد .اتاقک
سیگار بیرون آورد و کبریت کشید و رو به ِ
بلوکی غسالخانه با سقف سیاهش مثل حجراألسود افتاده بود وسط
ِ
قبرستانی .سنگقبرهای آبا و اجدادمان بین علفهای هرز گمشده بودند.
قبرستانی روی سراشیبی بود .من کجا بودم؟ پشت پنجرهی غسالخانه روی
قاب بی
تلی از خاک کپه شده ،چانهام را گذاشته بودم روی دستهایم در ِ
پنجره و آقاجان را میدیدم که زیر پلکهایش کمی باز است و رگهایش
مثل نشاهای برنج از دستوپاهایش بیرون زده .همه ماندند تا سیگا ِر سرباز
نعش آقاجان را بشوریم .لشتِنشا چهلودو
تمام شود و گورش را گم کند و ِ
قطعه بود .نامردی نکرده و همه را کرده بودند تیول .آقاجان زمینش را از
دست داد .من و مارجان هم زمین را ،هم آقاجان را .مارجان ،زمین و آقاجان
را از دست داد .من ،آقاجان و مارجان و زمین و ...حاال تو را .آخر رعنا،
هرکسی که آخ ِر اسمش اُف و اُفسکی باشد که نویسنده نمیشود .حاال من
نقاشی تو در ِد دل بکنم که خدا جوابم را بدهد.
هر شب باید بنشینم جلوی
ِ
کریمبیگ میگوید" :چه میگویی سید اسماعیل؟ مگر تو برگزیدهای چیزی
هستی که خدا جوابت را بدهد؟" میگویم" :من برگزیده باشم؟ از
صدوبیستوچهار هزار پیغمبر ،نا ِم سهتا را بهزور ببرم ،مشت به کلّهام بزنند،
چهارمی یادم نمیآید ".نُچنُچ میکند و دست روی ریشسفیدش میمالد و
کال ِه نمدیاش را پس میکشد و میگوید" :پس چرا کفر میگویی مرد؟"

برق
بودم که سرباز کلید انداخت و با لبخند گفت" :مو پایمالی ُورا ".از ِ
چشمانش فهمیدم آزاد شدهام .بیرون سلول ،انتهای راهروی زندان دیدم که
کانتو ِر رشتی را دستبند زدهاند و دارند میبرند .سرباز روس لوازمم را داد و
زیر یک برگه انگشت زدم و وقتی از زندان بیرون رفتم ،از دور بلند گفت:
"آلیوشا ".من هم گفتم" :خیر از جوانیات ببینی ".که انگار اینیکی را
فهمید و خندید و دست تکان داد .برگشتم لشتِنشا ،دست مارجان را
کف دستانم را خیس کرد .دست کشیدم روی
بوسیدم .اشکهایش ِ
گیسهاش" :چه زود سفید شدند ".گفت" :س ِر ج ّدت همینجا بمان .روی
لوح سنگی
پیشانی ما دا ِغ رعیت زدهاند پسر جان .تقدی ِر ما را روی یک ِ
تراشیدهاند و گذاشتهاند پَستو که نور آفتاب هم بهش نخورد .من رختشویی
میکنم ،تو هم روی بیجارهای امینالدوله کار بکن ".به مارجان گفتم" :من
خون آقاجان توی رگهایم بیشتر
نمیتوانم اینجا بمانم .هرروز که میگذرد ِ
داخل بیجارها بهجای نشاهای برنج ،رگهای سب ِز
داغ میشود .از
ِ
بیرون زدهی آقاجان را میبینم .میگویند اوضاع شهرهای بزرگ بهتر است.
برویم آنجا؛ وضعمان بهتر شد ،برمیگردیم ".مارجان دو ِد اسپند را کنار
صورتم گرفت ،دستش را گرداند و فوت کرد توی چشمهایم و زیر لب زمزمه
کرد" :توی همین خاک به دنیا آمدم ،همینجا میمیرم ".مسئولیت سرم
میشد .گفتم" :تو بمان ،من بروم کاری به هم بزنم .قول میدهم زود
گوش شنوا .خیلی جاها رفتم .بسیار
برگردم ".التماسم کرد که نروم ،کو
ِ
کارها کردم تا رسیدم اینجا .چند بارخواستم برگردم ،به خدا نشد .به خودم
گفتم" :چی بکنم؟" خودم جواب داد" :جز باقاال پزی چی بلدی؟" به خودم

میزنم توی سرم و میگویم" :میبینی که دارم دیوانه میشوم؛ اما به ج ّدم
نقاشی رعنا هم حوصلهاش سر رفته
قسم ،یک روز آنقدر در ِد دل داشتم که
ِ
بود .سربلند کردم گفتم آخر تو که این بنده را آفریدی ،حواست بهاندازهی
طاقت اینهمه تنهایی را
قلب بزرگتر میدادی که
ِ
قلبش نبود؟ حداقل ِ
داشته باشد ".سرپایین نیاورده بودم که ندایی آرام زیر گوشم گفت" :دردهات
را به من بگو اسماعیل .همهی بندهها را مرخص کردم تا بهتو گوش کنم".
اشک و بغض امانم نداد؛ فقط توانستم بگویم" :آخ ...خدا "...کریمبیگ اگر
باور میکرد که دوباره سر تکان نمیداد .همآنیکبار هم خدا خواست با ما
حرف بزند ،بغض زیر گلوی ما را سفت چسبید .سایهی پدر که باالی سر
نبود ،چند سال آوارهی اینجا و آنجا شدم .چند سال روی زمین اینوآن
ح ّمالی کردم .رفته بودم بند ِر پهلَوی برای یک تجارتخانهی شوروی
کانتوری کنم .خودم که چیزی سر درنمیآوردم .دستیا ِر یک کانتو ِر رشتی
شده بودم .سرآخر حسابکتابهای حسابداری غلط درآمد ،کانتو ِر رشتی
غیبش زد ،مرا دستبند زدند و زندان بردند .خیلی َعجز و ناله کردم .تقصیر
زبان گیلهمردان را نمیفهمیدند؟ هرچه باال و
سربازهای شوروی چه بود که ِ
پایین کردند ،دیدند از من آبی گرم نمیشود .یک سرباز گذاشته بودند د ِم
سلول حواسش به من باشد .بیهوش و حواسیاش که به من رفته بود ،اما
مثل تو آرام یکگوشه مینشست ،کتاب میخواند .توی دلم گفتم" :آدم که
ِ
حرف نزند میپوسد ".پنجههایم را به میلهها گرفتم و پرسیدم" :اسمت
چیست؟" سر برگرداند و با چشمهای آبیاش کمی نگاهم کرد و دوباره
سرش را توی کتاب کرد .دوباره گفتم" :این چی است که میخوانی؟"
مثل من آوارهای؟" همانطور سرپایین گفت:
جواب نداد .پرسیدم" :تو هم ِ
"پریستوپلینیه ای ن ِکازانیه ".من به گیلکی میگفتم ،او به روسی .نمیدانستم
جواب کدام سؤالم را داده بود ،یا شاید گفته بود ساکت شو ،اما همینطور
ِ
حرف زدن از دقمرگ شدن بهتر بود .مارجان میگفت" :آدم که درد داشته
مثل من دنیا را ندیده بود ،نمیدانست
باشد ،زیاد حرف میزند ".مارجان که ِ
باسوادها و شهریها جو ِر دیگری درد میکشند .تو بگو یککالم حرف
بزنند .آدم دِق میکند .این روسها هم یکجو ِر دیگر درد میکشند .سرشان
را توی چیزی میکنند تا کسی حسابوکتابشان نکند .چشمهایشان را
طوری قایم میکنند که آدم فکر کند از شکم مادرشان چشم نداشتهاند؛ اما
مثل دریای خودمان است .اولش فکر میکنی کمعمق
زا ِغ
چشمان آنها هم ِ
ِ
است و میروی جلو؛ اما اگر آدم حواسش به چاهها نباشد ،مثل من توی
چشمهای تو غرق میشود .چند روز از الل حرف زدنمان گذشته بود که یک
روز نشست کنار د ِر سلول ،برایم بلند کتاب خواند .همانطور که تو در
چایخانه برایم میخواندی .من هم با همان شوقی که جلوی تو روی صندلی
مینشستم ،تکیه دادم به میلهها و چشمانم را بستم و گوش دادم .از صدای
سرباز میتوانستم توی ذهنم تصور کنم ،داستان دربارهی یک آد ِم پدر ُمرده
است که از خانه و زندگی آواره شده .آدم چه میداند؟ داستان زندگی خودش
را نوشته بود .وقتی فکر میکردم هم عاشق است و هم آوارهی غربت ،دلم
برایش کباب میشد .از روی چشمهایش که نه ،اما از برق برق طالیی
موهای کوتاهش که صاف روی پیشانیاش آمده بود ،میتوانستم
معصومیتش را تصور کنم .فرقش این بود که سلول او از مال من بزرگتر
بود .چند ماه گذشت .بسیار بار مرا برای استنطاق بردند و آوردند و دیدند نه،
کنج سلول نشسته
چیزی از من درنمیآید .چی بود که دربیاید؟ یک روز ِ

نهیب زدم" :واویشکا بلدم؛ چای دم میکنم؛ قلیان چاق میکنم؛ لبو
میپزم ".همین شد .اطراف همین جنگلها برای خودم ول میچرخیدم،
کاری چیزی پیدا بکنم .با خودم گفتم" :جنگل هوای خودش را دارد ،بیجار
هوای خودش ،اما گیلهمرد بیکار نمیماند .نخ باشد خیاطی میکند .چوب
زمین خالی باشد باغبانی
باشد نجاری میکند .آب ببیند ماهی میگیرد.
ِ
میکند .اینها هم نباشد ،سر خودش را با جک و جانور گرم میکند ".در
همین حوالی بود که یک آد ِم خدابیامرز مرا پیش کریمبیگ برد .گفت" :خان
نیست ،اما دستش برکت دارد .بلکه کاری برایت بکند ".سراغش را گرفتم؛
باالدست جنگل ،کنار دشت ،یک کلبهی چوبی بزرگ داشت .صدا زدم .از
چشمان تیزش
قربان ریش و سبیلهای سفید و
ُکلفَت و نوکر خبری نبود.
ِ
ِ
شال سفیدرنگی به
زیرش
و
بود
پوشیده
بلند
خاکی
بشوم .یک ُج ّبهی
ِ
ِ
َ
َ
کمربسته بود .خودش آمد روی ایوان .گفتم" :افندی ،سی ِد اوال ِد پیغمبرم .از
راه دور آمدهام .بیکسمُ ".د ِم بلن ِد سبیلش را تاب داد و گفت" :بیا باال ،من
هم تنهایم ".دستانش چه گرم بود .د ِر تما ِم اتاقها را بسته بود .میگفت:
"آدم که تنها بشود ،دوست دارد اطرافش راهی کوچکتر بکند؛ اما حاال
خیلی مانده تا جایم اندازهی
اتاقک بایزی ِد بسطام بشود ".بلند خندید و
ِ
کمرش را به پشتی فشار داد .اطرافش ُپر از کاغذهای دستنویس بود .من
کجا اسم روزنامه را شنیده بودم؟ چپقش را تمیز کرد و درونش تنباکو ریخت
و کبریت کشید" :خُ ب ،از خودت بگو ".نشستم از سیر تا پیاز برایش گفتم؛
رعیت اگر ساکت بماند دلش میترکد .دست کشید روی ریشهایش ،گفت:
جوانک روس "...شِ کر
"ماشااهلل عجیب حافظهات خوب است .آن حرفهای
ِ
میان حرفش ،گفتم" :کاش داغ بگذارند سینهی پیشانیام و همهچیز یادم
ِ
لوح سفید است .هرکه هرچه میگوید نقش میگیرد و پاک
مثل
برود.
ِ
ِ
نمیشود .رعیت حافظه هم که داشته باشد ،دندان به بدبختیاش تیز
میکند ".رفت توی فکر ،بعد پرسید" :چهکاری بلدی؟" گفتم" :افندی،
اینجا مثل گیالن چایخانه ندارد .نیم جریب زمین به من بدهی دستت را
میبوسم ".سرم را خم کردم ،دستش را پس کشید" :نکن مرد ،دنیا پر از
ظالم است .دیگر چرا به خودت ظلم میکنی؟" پا شد و از پنجرهی پشتی،
لب آن نهر ،عاریه .بهاندازهی
زمینی را نشانم داد" :از آن َقرهسنگ تــــا ِ
درخت بزرگ را
چوب درختها حاللت باشد .فقط آن
ِ
ِ
ساخت یک چایخانه ِ
عکس
قاب
پشت
برد
دست
است".
خدابیامرزم
اولیای
ر
یادگا
نکن،
قطع
ِ
ِ
ِ
اتاق
کهنهی ننه بابایش و یک کلی ِد زنگزده بیرون کشید" :تا آن را بسازیِ ،
روبهرو مال تو ".شب و روز کارکردم تا این چایخانهی نُقلی را ساختم .تازه
مال مایی یا قزاقها .با آن
تو را پیداکرده بودم رعنا .از ظاهرت معلوم نبود ِ
کاسچشمانت با آنها مو نمیزد .موهای بور هم
قد رشید و
ِ
پوست سفیدِ .
که داشتی .از کتابهایت هم که نمیشد فهمید؛ همه از دم روسی بودند.
فارسی هم اگر بودند ،من کجا سواد داشتم بدانم؟ اولبار که آمدی چایخانه،
مشتری من بودی.
هنوز مشتری نگرفته بودم .حاال که یاد میآورم ،تو اولین
ِ
وقتی به فارسی گفتی" :میشود اینجا کتاب بخوانم؟" صدای قلبم را شنیدم.
مشتری باسواد پیدا بکنم؟ هنوز چایخانه را سرپا نکرده
کجا فکر میکردم
ِ
بودم که پیدایت شده بود .گفتم" :خانم ،هنوز میز و صندلیها را نساختهام".
موهایت ریخته بود توی کتاب که گفتی" :روی همین مینشینم .تا ُرمانم
تمام شود اینها هم ساخته میشوند ".گفتم" :این چی است که میخوانی؟"
گفتی" :جنایت و مکافات ".راست گفتی رعنا .همان روز که صفحهی آخ ِر
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رمان را خواندی ،من هم تما ِم میزها و صندلیها را ساخته بودم .در طبقهی
باال یک تَالر و یک اتاق ساختم تا شبها را به یادت صبح کنم .سرت را
باال آوردی ،گفتی" :جشن بگیریم ".سرم را پایین انداختم ،گفتم" :جشن
مثل
دیگر چیست؟" همان خندهی بلندت دلم را آشوب کرد .درونم چیزی ِ
آب باقاال که بهش
واویشکا جلز ولز کرد .چیزی هم درون سینهام مثل ِ
سِ رکه بزنی سوخت .گفتی" :تو فقط چای دم کن ".من فقط چای دم کردم
و تو رفتی آرد و تخممرغ آوردی و نمیدانم چطور روی آتش کیک درست
کردی .سوخته بود ،سیا ِه سیاه ،اما از هرچه تابهحال در زندگی خوردهام
خوشمزهتر بود .هنوز باهم اُنس نگرفته بودیم که جهان افتاد به دندهی لج.
اص ً
ال تا عاشقی به ما رسید ،دنیا زیروزبر شد .من که نه سواد داشتم و نه
اخبار میدانستم .یک روز کریمبیگ آمد سیگار به لب گفت" :صِ ربها
ولیعه ِد اتریش را ترور کردهاند ".گفتم" :افندی ،این چه دخلی به من و تو
دارد؟" گفت" :از جهان بیخبری ،راحتی به خدا ".چند وقت بعد آمد سیگار
طرف
به لب گفت" :شوروی و انگلیس یکطرف رفتهاند ،آلمان و عثمانی
ِ
دیگر ".پرسیدم" :افندی ،این چه دخلی به من و تو دارد؟" گفت" :از جهان
وقت بعد آمد چپق میکشید .دود میداد ،چه
بیخبری ،راحتی به خدا ".چند ِ
دودی .انگار وسطِ جنگل آتشگرفته باشد .گفت" :دوتا استکان چای بریز
بیار ".گفتم" :باز چی شده؟" سر تکان داد و آه کشید و هِی و هایی کرد و
گفت" :انگلیسیها تا همدان آمدهاند و روسها بند ِر پهلوی را ُق ُرق کردهاند".
کف دستانش را
گفتم" :افندی ،این چه دخلی به من و تو دارد؟" کریمبیگ ِ
روی سرش گذاشت و گفت" :از این خبرها مغ ِز آدم درد میگیرد ".میبینی
پوست دستانمان
رعنا؟ ما رعیتها پاهایمان درد میگیرد ،یا موق ِع بیل زدن
ِ
کنده میشود ،یا اگر خیلی به ما ظلم بشود سینهمان میسوزد؛ اما آدمهای
درون کلهشان درد میگیرد .کیک و چای را که خوردیم پرسیدم:
باسواد
ِ
جوان روسی که
"توی این کتاب چی نوشته بود؟" برایم تعریف کردی از
ِ
خیاالت آن ،دیوانه شده بود .حاال بعدازاین همه مدت ،به
جنایتی کرده و از
ِ
تو که اینقدر زیبا توی نقاشی نشستهای میگویم که مکافات هم برای
جنایت نیست .اگر بود تاوانش را من و تو نمیدادیم .از جهان بیخبر بودم،
راحت بودم؛ که خبرهای کریمبیگ سرازیر شدند .سربازهای قزاق ریختند
اینجا .میخوردند ،مست میکردند ،میافتادند به جان زن و بچهی مردم.
اسم واویشکا خوششان آمد و پابن ِد مزهاش شدند.
شانس آورده بودم که از ِ
بااینحال خوش نداشتم هر شب مست بیفتند توی چایخانهی ما .تو آن
روزها کجا بودی رعنا؟ گفتم" :به این روسها اعتمادی نیست ".گفتی:
"ببین چه رمانهایی مینویسند ".در تما ِم مدتی که قزاقها اینجا را ُق ُرق
کرده بودند پیدایت نشد .تازه داشتم ِقلِق این آدمهای عجیب را یاد میگرفتم
که سربازهای آلمانی هم سررسیدند .دنیای اینها با آنها خیلی فرق داشت.
شب اول ،واویشکا جلویشان گذاشتم،
بلندباال و استخوانی بودند .همان ِ
یکلقمه که خوردند نامردها زدند زی ِر ماهیتابه ،همه ریخت و پخش شد.
زبان خودشان،
ُکلتهایشان را روی میز گذاشته بودند و میچرخاندند و به ِ
مست مست آواز میخواندند .جرأت نداشتم ن ُُطق بکشم .برایشان باقاال با
ِ
نان آوردم ،خوششان آمد؛ پابند شدند .باز خدا پد ِر اینها را بیامرزد که
شببهشب چند تا ّ
سکه میگذاشتند روی میز و میرفتند .من که سر از پول
آلمانها درنمیآوردم ،اما کریمبیگ سکهها را به دندان میگرفت و میگفت:
سید ".آن روزها دو بار به چایخانه آمدی .چه قدر دلم
ِ
"اصل اصل است ّ
برای بو ِر موهایت تنگشده بود .با ِر دوم بود که با خودت یک نقاشی آوردی.
طرح خودت بود که نمیدانم کدامیک از این سربازهای قزاق کشیده بود.
آن را به اصرار از تو گرفتم .اگر همین نقاشی را نداشتم اآلن برای چه کسی
درد دل میکردم؟ چند روز بعد از آخرین دیدار بود و تازه داشت کار و بارم
ّ
عرق
سکه میشد که کریمبیگ گفت" :آلمانیها گریختند ".هنوز بوی ِ
آلمانها از درودیوار نرفته بود که انگلیسیها ریختند توی چایخانه .اینها
زبان اللی حالیام
دیگر نه واویشکا دوست داشتند ،نه باقاال .یکجوری به ِ
کردند" :سیبزمینی ".آخر مگر میشود شببهشب آدم سیبزمینی بخورد؟
نه پَالیی نه هیچی .بساطِ سیگار و عرقشان هم تا د ِم اذان به راه بود .توی
جان هم .چایخانهی من و تو شده بود منطقهی
جنگل،
ِ
نزدیک دِه افتادند به ِ
جنگی .هزارتا تیر اینها درکردند هزارتا آنها .چند تا اینها کشتند ،چند تا
آنها .نمیدانم کدام گوربهگوری به روسها و آلمانها خبر داده بود که
مثل آدمهای
اضافه بشوند به اینها و آنها .از
کشتن هم که خسته شدندِ ،
ِ
حسابی نماینده فرستادند برای گفتگو .همانوقتها بود که کریمبیگ افتاده
ی َدرند جنگ نام دارد؛
بود به قصار گویی" :آنوقت که افرا ِد بشر یکدیگر را م 
و وقتی
امکان زندگی را از یکدیگر میگیرند صلح نام دارد ".مذاکرات را
ِ
گذاشتند توی چایخانهی من و تو .برای اولین بار بود که دلم خواست به
کیک سوختهی تو
طعم ِ
یادت کیک بپزم .سیاهتر از کیکهای تو نشد ،اما ِ
چی ِز دیگری بود رعنا .همان روزها یاد گرفتم قهوه درست کنم .برای خودم
زبان همدیگر را
که نه ،برای این اجنبیهای سربهراه شده .نمیدانم چطور ِ
فهم میکردند .آخرش قهوه و کیک را که خوردند ،پا شدند و گویی
چایخانهی من و تو را گز کنند .نمیدانم کدام پدرنیامرز پیشنهاد داده بود
اینجا بشود خطِ مرزی .نشسته بودند باهم کاغذ نوشته بودند و پایش امضا
زده بودند .تو بگو سید اسماعیل مرده است؛ نه سؤالی ،نه رخصتی.
فارسی
وارسیهایشان که تمام شد ،یک ُچالق را فرستادند که با
ِ
دستوپاشکسته به من بفهماند چی به چی شده است .رعنا ،نمردیم و شدیم
جنگ جهانی .یک تیغه کشیدم وسطِ چایخانه .یک د ِر دیگر آنطرف باز
مر ِز ِ
نقاشی تو شده
مال متحدین .من و
کردم.
ِ
نصف کلبه جز ِو متفقین ،نصف ِ
ِ
ثقل دنیا؛ که کریمبیگ قصار درداده بود" :دنیا اجتماعی از
بودیم مرکز ِ
اشخاص گولخورده و فریبکار است ".من و تو را این وسط جا انداخته بود.
ِ
از آن شب به بعد چایخانه تا سحر غوغا بود .این وسط مستی و کتککاری
کتاب جنگ و صلح را شروع کرده بودی که کریمبیگ
و ناسزا به راه بودِ .
"سید زود باش دستی به سر و روی اینجا بکش؛
سراسیمه آمد و گفتّ :
نایب مصطفی قزوینی دارد با هدایای انور پاشا میآید ".گفتم" :افندی،
اینها دیگر چه جانورهایی هستند؟" لب گزید" :زبانت را گاز بگیر .انور پاشا
عراده توپ و
فرمانده ارتش عثمانی ،برای جنگلیها سالح فرستاده .یک ّ
سیصد قبضه تفنگ و فشنگ ".غروب نشده ،جنگلیها و چند سرباز عثمانی
عراده توپ را نتوانسته بودند بیاورند؛ توی راه ضبطشده بود.
رسیدند .آنیک ّ
ساعت بغلی و یک شمشی ِر طال فرستاده
بهجایش یک جلد قرآن و یک
ِ
بودند که رویش چیزی حکشده بود .کریمبیگ میگفت به تُرکی نوشتهاند:
"ایران مجاهد لَری میرزاکوچکخانا هدیه اولیور ".چند وقت بعد ،کریمبیگ
کاغذی آورد و انگشتش را گذاشت آن وسط و خواند ..." :عهدنامه سِ ّری
راجع به
تقسیم ایران محو و پاره شده و واج ِد کمترین ارزشی نیست و
ِ
خاک ایران را ترک
عملیات جنگی پایان یافت و
همینکه
قشون روس ِ
ِ
ِ
دست ایرانی محول خواهد گردید "...گفتیم:
گفت ،تعیین
مقدرات ایران به ِ
ِ
"افندی ،اینها یعنی چی؟" آن روز خوشحال بود .گفت" :تزارها سرنگون
شدند .این نامه را خو ِد لنین نوشته ".بعد چیزهایی از بلشویکها و جماهی ِر
شوروی گفت که من نفهمیدم .گفتم" :افندی ،در ِد من و مارجان که از تزار
و روس نیست .بیجارهای ما را امینالدوله خورده .اینها بروند و آنهای
دیگر بیایند ،در ِد رعیت دوا نمیشود .زو ِر ما فقط به این است که آنقدر
حرف بزنیم تا قلبمان نترکد ".من که سیاستمدار نیستم رعنا؛ من یتیمم.
کاش از توی چشمهایم میخواندی که عاشقت شده بودم .تو با کدام سرباز
رفتی؟ چه قدر به تو گفتم هرکسی که آخ ِر اسمش اُف و اُفسکی باشد،
نویسنده نیست.
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پیرعابدی
پیرعابدی مردی شریف و متد ّین بود .کارش زراعت و کشاورزی .همسری
از محلة اَهر از خانوادة تُنگی میگیرد .صاحب فرزندی میشود که نا ِم او
را ا ِبریم میگذارند .ا ِبریم همان ابراهیم است که مرد ِم استهبان در گویش
خود اسامی را مختصر میکنند .مث ً
نجفَر،
ال مشهدی محمد جعفر= َمش َم ِ
میرزا محمدعلی= میزا َمندلی ،کربالیی رمضان= َک َر َمضون ،میرزاعلی اکبر=
می َزلیاکبر.
ا ِبریم عالوه بر کا ِر درختکاری به آشپزی هم دستی بر آتش داشت .در
ایام محرم و صفر و ماه مبارک رمضان برای خانوادههایی که نذری داشتند
زی ِر نظر استاد معمارپور هم آشپزی میکرد .تا این که کمکم کسانی که
واجبالحج بودند دست و پای خود را جمع میکردند تا با کاروان عازم مکه
شوند.
یک روز استاد معمارپور در حالی که با همکاری ا ِبریم آشپزی میکردند
طرف ابریم روی برگرداند و
همینطور که آبگردون در دیگ میچرخاند به ِ
گفت« :اگر خدا بخواهد میخواهیم امسال خدمتگزار حاجیانی باشیم که عزم
زیارتِ خانة خدا را دارند .یکی از کسانی که میخواهم با من همراه باشد تا به
عنوان آشپز با آنان همراه باشیم ،شما هستید».
ا ِبریم از خوشحالی هیزمی که میخواست به زیر دیگ بگذارد به زمین
تفضل را
انداخت و به نز ِد استاد معمارپور رفت و گفت« :یعنی خداوند این ّ
حق من روا داشته است؟ امید که عمر با ع ّزت داشته باشی که مرا الیق
در ِ
دانستی».
استاد معمارپور گفت« :هر چه نصیب و قسمت است .انشاءاهلل به خانه که
رفتی دست و پایت را جمع کن و به خانه بگو که قص ِد زیارت داری».
پوست خود نمیگنجید ،منتظر بود تا هرچه زودتر
ابریم که ازاینخبر در
ِ
آشپزی تمام شود و بهخانه برود.
خبر که به خانه و خانواده بُرد ،همسر و فرزندانش مهدی ،کلثوم ،فاطمه
و سلطان از این که خداوند عنایت کرده تا پدرشان به مکه رودُ ،دو ِر پدر
چرحیدند و از سر و کولش باال رفتند.
کاروان آمادة رفتن به مکه بود .تما ِم ز ّوار و خانوادههایشان در تَه محله جمع
شده بودند .طبق معمول یک نفر برایشان چووشی (چاووشی) میخواند.
بین ُحضار پخش میکردند.
ا ِسپند دود کرده بودند و عطر و گالب ِ
ماموران نظم و مراقبت ،همراه با قاطر و چارپایان
کاروان با ز ّوار و خدمه و
ِ
اسباب سفر از استهبان حرکت کردند و به امی ِد خدا پیش رفتند.
و
ِ
آنها به را ِه زیارت پیش میرفتند .از س ِر پوزه که گذشتند ،خانوادههای آنان
مثل امروز نبود که در فضای مجازی بتوانند
به خانههایشان برگشتند .آن زمان ِ
هر لحظه تصویری از مسافرت خود را منتقل کنند و یا با تلفن تصویری از
اوضاع همدیگر مطلع شوند.
استاد معمارپور و ا ِبریم عالوه بر این که برای کاروان به آشپزی و تهیة
خوراک میپرداختند .در ّ
عمال حج را به جا آوردند و جزء حاجیان
مکه هم اَ ِ
محسوب شدند.
گذشت چند ماه خوشبختانه از مکه برگشتند .یک نفر زودتر آمده
پس از
ِ
بود و خب ِر ورو ِد حاجیان را اعالم نمود .همگی خانوادهها به تَه محله رفتند و با
اسپند و عطر و گالب و چووشیخوان از آنها استقبال کرده و یکدیگر را در
آغوش گرفتند و خوشحالی نمودند.
ا ِبریم به خانه آمد .عبایی بر کول گرفته بود .خانواده خوشحال از این که
شغل پیشین خود دست
حاال او را حاجی ا ِبریم صدا میزدند .در عین حال از ِ
نکشید و عالوه بر کارهای درختکاری به آشپزی در َم ّعیت استاد معمارپور هم
اشتغال داشت .بعضی مواقع که خوراکی هم زیاد میآمد حاجی ا ِبریم با اجازة
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چند داستان از محمدرضا آل ابراهیم

صاحب نذورات ظرفی را ُپر میکرد و زی ِر عبای خود میگرفت و شبانه به َد ِر
ِ
خانة فقیر ُفقرا میبُرد و آنها را خوشحال میکرد.
هر از مدتی هم برای خانوادة خود میآورد که بچهها با خوشحالی صرف
میکردند.
***
سه دخت ِر حاجی ابریم به خانة بخت رفته بودند :کلثوم به خانة مشهدی
غالمعلی ،فاطمه به خانة مشهدی محمد و سلطان به همسری علیآقا درآمده
بود.
نوبت به همسرگزینی برای مهدی فرارسیده بود .به چند جا نظر داشتند.
سرانجام دختری خاتوننام از محلة خلوت برگزیده شد .خاتون فرزند علی در
 5اسفند  1307متولد شده بود .اگرچه مهدی  15سالی از خاتون بزرگتر بود
ولی خانوادهها راضی شدند و در سن  12سالگی به ازدواج مهدی درآمد .آنها
صاحب پسری نشدند ولی خداوند چهار دخت ِر مهربان به
طول عمرشان
ِ
در ِ
نامهای معصومه ،فاطمه ،صدیقه و ُگلی به آنها عطا نمود.
مهدی زیارتِ کربال هم نصیبش شد و او را َکل َمهدی میخواندند .دایی
َکلمهدی مردی صبور و بیآزار بود .مهربانی از سر و صورتش میبارید.
***
استاد امینا
استاد امینا مر ِد شوخطبع و خوش سر و زبان بود .کا ِر او کشاورزی و
مثل همة مردم لباس اَرخالُق میپوشید و بر س ِر کار میرفت.
درختکاری بودِ .
بسیار شوخطبع بود و خوش برخورد .آنچه که او را بیش از هر چیزی نامش
بر س ِر زبانها بود این که شکمش ُپر باد میشد و ناچار خود را تخلیه میکرد.
میدان محلة میری میگذشت ،تعدادی از اهالی آن محل در روی
یک روز از
ِ
سکوهای طاقنماها نشسته بودند .نا ِم یکی از آنها هم «نظر» بود .تا استاد
اهل شوخی
امینا را میبینند سالم و احوالپرسی میکنند و چون میدانستند که ِ

هم هست ،میگویند« :اُسا امینا انگار ِد َگه از بادهای شکمت خبری نیس؟!»
اُستاد امینا میگوید« :همهاش نظر خورد».
در باورهای مرد ِم استهبان «نظر خوردن» یعنی چشم زدن .در این جا استاد
امینا با واژهی «نظر» ایهامی به کار میبندد .که نه مستقیم ًا به شخص نظر
توهین شده باشد و هم در پاسخ بگوید که چشمم زدهاند و دیگر از بادها و
سر و صداها خبری نیست.
صاحب فرزندی بود به نا ِم حسن .حسن نا ِم فرزندش را مهدی
استاد امینا
ِ
میگذارد .اینها تا هفت پشت همچنان حسن ،مهدی ،حسن مهدی ....پیش
میروند تا مشهدی حسن میرسد که شوهر معصومه دخت ِر مشهدی باقر
شامل دو پسر بهنام مشهدی مهدی و مشهدی
میشود .حاصل این ازدواج
ِ
محمدحسین است.
***
رویش سبزهها
ِ
ساکنان اتاق می دانند که می خواهد خانه بر سرشان خراب شود .به فکر
اصالحش می افتند.
پشت اجاق ،روی تُشک لَمیده
ه
جایگا
در
پدر در حالی که
مخصوص خودِ ،
ِ
ِ
و چپقش که تمام شده بود در کنا ِر اجاق می تکاند ،گفت« :هیچ کدام از شما
ترکیب این خانه دخالتی کنید.این خانه از اجدا ِد من به من ارث
حق ندارید در
ِ
رسیده است و یادگا ِر آن هاست».
خانة پیرمرد قدیمی بود .بعضی از خانه های اطراف هم قدیمی بودند و
چند تایی هم نوساز و تعدادی هم در حال ساختن.
پیرمرد با نوسازی مخالف بود و حاضر نمی شد خانه خراب کنند و دوباره
ساخته شود.
پیرمرد سه پسر داشت و دو دختر.
اشرف از همه بزرگ تر و قدش بلند است .صورتش پهن و استخوانی است.
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پشت لب دارد .در حالی که همیشه لبخند به لب دارد ا ّما
سبیل های بزرگی در ِ
پشت عینک ،کوچک دیده می شود.
نگاهش غمناک است .چشم هایش در ِ
اشرف معلّم است .او نقشه ی خوبی دارد که خانه را بسازد.
اشرف می گوید« :آخه پدر جان! زمستون نزدیک است .امکان دارد اتاق ها
خراب بِشن».
«ج ّد من این خانه را برای پدرم نگه داشت .پدرم این خانه
پیرمرد می گویدَ :
حق هیچ گونه دخالتی هم ندارید».
را به من داد .من هم باید برای شما بگذارمّ .
پیرمرد ساکت می شود .آتش اجاق ها را با انبر به هم می زند .پالتویش که
آتش
به پشت افتاده به دوش می کشد .چپقش را از توتون ُپر می کند .با اَنبر ِ
ک محکمی
کوچکی را روی توتون می گذارد .توتون دود می کند .پیرمرد ُپ ِ
به چپق می زند .همین طور که صحبت می کند ،دود از دهانش بیرون می آید:
«شما فکر این را بکنید که هر گوشه از اتاق ها و حیاط برایم خاطره ای دارند
و مرا به یاد اجدادم می اندازند .به یاد پدرم می افتم».
ولی اشرف ،معلّ ِم عینکی سبیلو بر این باور است که« :باید از شالوده خراب
شود زیرا این اتاق دیگر پوسیده است».
ولی پد ِر خانواده از این امر سرپیچی می کند .دو باره تکرار می کند« :این
مال اجدادمان است و از پدرم به ارث رسیده است و باید دست نخورده
خانه ِ
به شما بسپارم و بروم».
ولی اشرف پس ِر اول خانواده که معلّم است حاضر نیست و می گوید« :نباید
اصالحات ُرخ دهد .نباید سوراخ های موش را گرفت .بس است هرچه که
گرفته ایم .باید خرابش کرد و از نو ساخت».
اتاق خاکی از
پدربزرگ مخالف است و میگوید« :تما ِم خِشت های این ِ
اجدادمان است و با ما حرف می زند».
اشرف می گوید« :مواد و مصالحش را که به دور نخواهیم ریخت .از تما ِم
آن ها استفاده خواهیم کرد .فقط تغییر شکلش می دهیم و از چیزهای کهنه،
چیزهای نو خواهیم ساخت».
پدربزرگ با خراب کردنش مخالف است.
ریزش باران گوشه ای از اتاق پایین می ریزد.
زمستان فرا میرسد .در اث ِر
ِ
آب باران
بچه های خُ ردسال زی ِر آوار می ماند و خونش ِ
زبان بسته یکی از پسر ّ
را رنگین می کند .در چشمهای برادران و خواهران ،خون حلقه می زند .مادر
عین حال پدر حاضر نیست دست از
سراسیمه موهای خودش را می َک َند .در ِ
پشت بام را با
اعمال و افکارش بردارد .هم چنان بر عقیده اش پابرجاست .پدر ِ
چوب و خار و خاشاک می گیرد .زمستان را با همة سختیهایش می گذرانند و
دادن کودکشان اشک میریزند.
غم از دست ِ
در ِ
اشرف معلّم دست به کار می شوند.
فصل بهار ،به فرماندهی
ِ
شدن ِ
با نزدیک ِ
پدر باز لَجبازی می کند و دست از اعمالش برنمی دارد .برادران و خواهران
ه ّمت می کنند و خِشت می زنند .گِل درست می کنند و روی هم می چینند.
معلّم عینکش گِلی می شود .با آستینش پاک می کند .در و پنجره اش را با
چوب درست می کنند.
پدر داد و بیداد راه می اندازد .همسایگان می آیند .به معلّم می گویند:
«کمک نمی خواهی؟»
اشرف می گوید« :نهّ ،
تشکر می کنم .فقط پدرم را ساکت کنید».
همسایگان به نز ِد پدر میروند .هر کاری میکنند او راضی نمی شود.
ولی با همة لجبازیهای پدر و ناهنجاریها ،خانه ساخته می شود .محکم،
زیبا ،رو به آفتاب .چه کیفی! چه حال و هوایی!
داخل خانه َس َرک می َکشند .گویی به
سبزه ها تا پای دیوار روییده اند و به
ِ
دنبال گم گشتة خویشاند.
ِ

آگهی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140160311036000407هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  4تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای محمد علیان فرزند علی به شماره شناسنامه
 2283404241صادره از شیراز در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی
یکباب خانه به مســاحت  243/91مترمربع پــاک  66فرعی از 835
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  835اصلی واقع در بخش ســه
و اجاره عرصه ملک با حق احداث اعیان از متولی رســمی موقوفه عام
میرزا هادی عطار شــیرازی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/19 :
/1906م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی
آگهی حصر وراثت
آقای اکبر قاسم مهرابی دارای شناسنامه شماره  2490782150متولد
داراب رســتاق از این دادگاه درخواست صدور گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان زاغی قاسم مهرابی به شماره
شناســنامه  2490112775در تاریخ  74/2/2در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2گل زار قاسم مهرابی به کد ملی شماره  2490767755صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -3غالم قاسم مهرابی به کد ملی شــماره  2490767763صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -4ماه زمین قاسم مهرابی به کد ملی شماره  2490767747صادره
از حوزه داراب فرزند متوفی
 -5پری قاســم مهرابی به کد ملی شــماره  2490782381صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -6زیور درویش بیگی به کد ملی شماره  251083729صادره از حوزه
داراب همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی می نماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیت نامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به دادگاه تقدیم نماید .بدیهی است پس از انقضاء مهلت فوق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /120م الف
شورای حل اختالف شعبه فورگ حوزه قضایی داراب

آگهی تحریر ترکه
در پرونده کالســه  140112920001976531این شعبه با توجه به فوت
مرحوم محمد اصطهباناتی و آغابیگم کشفی بوده توسط عبدالحسین
یارمحمدی درخواســت تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر
گردیده و برای رأس ســاعت  9صبح وقت  1401/6/22تحریر ترکه
تعیین شده است لذا بدینوســیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا
نمایندگان قانونی و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس
که به هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ می شــود در ساعت
و تاریخ یاد شده در شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان استهبان
واقع در استان فارس -شهرســتان استهبان -بلوار قائم -دادگستری
قدیم -کدپســتی 7451865620 :جهت شــرکت در عملیات تحریر
ترکه حاضر شوند.
/1004م الف
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان استهبان

آگهی تحدید حدود عمومی

چون اگهی و عملیات تحدید حدود
 -1پــاک  2306فرعــی از  3218اصلی -
آقای محســن مســیبی فرزند حبیب به
شــماره شناســنامه  1415و شــماره ملی
 2297952317صادره از شــیراز ششــدانگ یکقطعه زمین
مزروعی به پالک  2306فرعــی از  3218اصلی واقع در قطعه
 4بخش دهم فارس شــیبکوه مشهور به زمین خنگ کلپه که
مساحت ششدانگ آن  94123مترمربع (نود و چهار هزار و صد
و بیست و سه ) می باشد.
 -2پــاک  2307فرعــی از  3218اصلــی – آقای محســن
مســیبی فرزند حبیب به شماره شناسنامه  1415وشماره ملی
 2297952317صادره از شــیراز ششــدانگ یکقطعه زمین
مزروعی به پالک 2307فرعــی از  3218اصلی واقع در قطعه
 4بخش دهم فارس شیبکوه مشــهور به زمین خنگ کلپه که
مساحت ششــدانگ آن 21431متر مربع (بیست و یک هزار و
چهارصد و سی و یک )
بــه عمل نیامده و تحدید حدود پــاک مرقوم برابر تبصره
ماده  15قانون ثبت مقدور نگردیده ،اینک بنا به در خواســت
متقاضــی ودر اجرای ماده  13آیین نامــه اجرایی قانون تعیین
تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند
رســمی قانون ثبت وقت تحدید حدود از ســاعت  8صبح
روزشــنبه مورخه1401/07/09در محل وقوع ملک شروع و به
عمل خواهد آمد لذا طبق ماده  14قانون ثبت به وســیله این
آگهی از متقاضی و کلیه صاحبان حقوق ارتفاقی و امالک مجاور
دعوت می شــود که در روز مقرر در محل وقوع ملک حضور
به هم رســانند واخواهی مجاورین به حدود و حقوق ارتفاقی
طبق ماده  20قانون ثبت فقط تا سی روز از تارخ تنظیم صورت
مجلس تحدیدی پذیرفته خواهد شد لذا با توجه به ماده 86
آیین نامه اصالحی قانون ثبت اعتراض باید کتبا" به اداره ثبت
تسلیم شود و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید
در غیر اینصورت اداره ثبت اسناد با وصول گواهی عدم تقدیم
دادخواست از طرف متقاضی ثبت یا نماینده وی ،بدون توجه
به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.
شناسه آگهی1371753 :
احمد رضا جعفرپور فسایی
رئیس ثبت اسناد و امالک شیبکوه

آگهی مزایده عمومی

نوبت اول 1401/06/12 :
نوبت دوم1401/06/19 :
شــهرداری باب انــار در نظــر دارد
بهره برداری ،حفظ و نگهداری از جایگاه
پمــپ گاز  CNGرا بصورت اجاره ســالیانه از طریق
مزایده به شرکت های دارای مجوز از شرکت پخش
فرآورده های نفتی واگذار نماید.
موضوع آگهی  :بهره برداری  ،حفظ و نگهداری از جایگاه
پمپ گاز CNG
شرایط مزایده :
-1قیمت پایه اجاره ماهانه  370/000/000ریال
 -2ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به میزان 240/000/000
ریال یا واریز مبلغ بعنوان ســپرده شــرکت در مناقصه
بصورت فیش واریزی به حساب شماره 3100000448008
نزد بانک ملی شــعبه خفر به نام شــهرداری باب انار
تحویل نمایند .
 -3کلیه هزینه های تعمیــرات در طول بهره برداری
آگهی
پیرو آگهی مورخه  1401/6/3بدینوسیله به اطالع بانو راضیه قنبری فرزند
حســین مجهول المکان می رساند آقای حامد منفردیان فرزند مسعود به
موجب دادنامه شــماره  140012390010667741مورخ  1400/12/26شــعبه
محترم  13دادگاه خانواده شــیراز از این دفترخانه تقاضای ثبت و اجرای
صیغه طالق نموده اســت ،لذا به نامبرده اعالم می گردد که ظرف مدت
هفت روز پس از نشــر آگهی بــه این دفترخانه واقع در شــیراز خیابان
قصردشــت چهارراه زرگری جنب بانک صادرات دفتر ازدواج  9و طالق
 7شــیراز مراجعه واال طبق مقررات نسبت به خواسته نامبرده اقدام می
گردد.
/1941م الف
سردفتر طالق  7شیراز
مشکین قلم
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311036000406هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  4تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
آرمیتا علیان فرزند علی به شــماره شناسنامه  2283873673صادره از
شــیراز در سه دانگ مشاع از ششــدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت
 243/91مترمربع پالک  66فرعی از  835اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  835اصلی واقع در بخش ســه و اجاره عرصــه ملک با حق احداث
اعیان از متولی رســمی موقوفــه عام میرزا هادی عطار شــیرازی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/19 :
/1907م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی

و اورهال در اتمام مدت قــرارداد به عهده پیمانکار
(بهره بردار) خواهد بود
 -4کلیه کســورات قانونی و مالیات بر ارزش افزوده
و هزینه ای جاری (آب ،بــرق ،گاز  ،تلفن و )...بر عهده
برنده مزایده می باشد
 -3در صورت برنده شدن و استنکاف از معامله سپرده
نفرات اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط می گردد
 -4شــهرداری در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهاد ها
مجاز و مختار می باشد.
-5به پیشــنهادات خارج از از موعد مقرر و مخدوش،
بدون تضمین و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد
 -6کلیه هزینــه چاپ آگهی بعهــده برنده مناقصه
خواهد بود.
 -7محل خریداری اسناد دبیرخانه شهرداری باب انار
 -8مهلت و محل تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری
ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تلفن071 - 5450 – 2609 :
شناسه آگهی1374968 :
شهرداری باب انار
آگهی حصر وراثت
آقای مصطفی افرا دارای شناســنامه شماره  2480087565متولد
 69/1/22به شرح دادخواست به کالسه  06/120/1401از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که
شادروان عین اهلل افرا به شماره شناسنامه  238در تاریخ 86/3/11
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر مصطفی افرا
 -2مجتبی افرا به کد ملی شــماره  2480087573صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -3روح اله افرا به کد ملی شــماره  2491266446صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -4جهان بخش افرا به کد ملی شماره  2490521705صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -5فرج افرا به کــد ملی شــماره  2490521675صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -6احمد افرا بــه کد ملی شــماره  2490521713صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -7اکبر افرا به کد ملی شماره  2490521721صادره از حوزه داراب
فرزند متوفی
 -8علی بخش افرا به کد ملی شماره  2490521691صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -9مختــار افرا به کد ملی شــماره  2490587171صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -10جهــان افروز افرا به کد ملی شــماره  2490521683صادره از
حوزه داراب فرزند متوفی
 -11ملیحه افرا به کد ملی شــماره  24901399202صادره از حوزه
داراب فرزند متوفی
 -12معصومه دمندان به کد ملی شــماره  2490559729صادره از
حوزه داراب همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک
نوبت آگهی می نماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یــا وصیت نامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ
انتشــار آگهی به دادگاه تقدیم نماید .بدیهی است پس از انقضاء
مهلت فوق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /119م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه جنت شهر حوزه قضایی داراب
حسن پاک نیا
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احتمال خیز جدید کرونا از اواخر پاییز
 ۱۷استان بدون مرگ و میر کرونایی

بر اساس اعالم وزارت بهداشت ،در  ۲۴ساعت
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۷۰۰ ،بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شده
و در عین حال  ۱۷اســتان بــدون مرگ و میر
کرونایی بودهاند.
به گزارش ایســنا ،بر اســاس اعــام مرکز
روابط عمومی   و اطالعرسانی وزارت بهداشت ،از
روز پنجشــنبه تا دیروز  ۱۸شهریورماه  ۱۴۰۱و
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۷۰۰ ،بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناســایی و
 ۱۹۶نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۵۳۷هزار و  ۷۸۱نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ۲۷ ،بیمار مبتال
به کووید ۱۹در کشور جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری ،به  ۱۴۴هزار
و  ۱۳۵نفر رسید .در طی این مدت  ۱۷استان بدون
مرگ و میر کرونایی بوده اند و  ۷استان نیز ،فقط
یک مورد مرگ و میر بیماران کووید ۱۹داشتهاند.
خوشــبختانه تا کنون  ۷میلیون و  ۳۱۳هزار و
 ۷۳۸نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
همچنیــن  ۶۳۴نفــر از بیمــاران مبتــا به
کوویــد ۱۹در بخش   هــای مراقبت   هــای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۵۳میلیون و  ۹۰۵هزار و  ۷۹۴آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۸شهرستان در وضعیت قرمز،
 ۱۱۶شهرستان در وضعیت نارنجی ۳۰۲ ،شهرستان
در وضعیت زرد و  ۲۲شهرستان در وضعیت آبی
قرار دارند.
تاکنون  ۶۵میلیون و  ۳۹هزار و  ۵۸۶نفر ُدز اول،
 ۵۸میلیــون و  ۴۳۰هــزار و  ۷۲۸نفر ُدز دوم و
 ۳۱میلیــون و  ۱۶هزار و  ۱۸۱نفرُ ،دز ســوم و
باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع
واکسن   های تزریق شده در کشور به  ۱۵۴میلیون
و  ۴۸۶هزار و ُ ۴۹۵دز رسید.
احتمال خیز جدید کرونا؛ اواخر پاییز
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به ضرورت
واکسیناسیون کودکان ،گفت :اگر ویروس کرونا
تغییــری کند یا فاصله بین واکسیناســیون افراد
زیاد شده و ایمنی ناشی از واکسیناسیون یا ابتال
بــه بیماری ،کاهش یابد ،احتمــال میدهیم که
شــاید اواخر پاییز مجددا شاهد خیزی از ویروس
باشــیم که ممکن است با سویه جدیدی باشد یا

اینکه با سویههای موجود این اتفاق رخ دهد.
دکتر علیرضا ناجی در گفتوگو با ایسنا ،درباره
شــرایط کرونا در کشــور ،گفت :در حال حاضر
شاهد کاهش موارد کووید  ۱۹در کشور هستیم.
به طوری که تعداد موارد مثبت روزانهمان بسیار
کاهش یافته و موارد بستری هم کاهش یافته و
به نظر میرسد که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد ،در
روند کاهشی موج هستیم.
لزوم باال بردن سطح واکسیناسیون
ناجی بــا بیان اینکه کاهش سیســتم ایمنی
میتواند شرایط را به گونهای رقم زند که ویروس
در بین افراد چرخیده و مجددا ابتال باال رود ،افزود:
بر همین اســاس ادامه روند واکسیناسیون بسیار
مهم است .باید ســطح پوشش واکسیناسیون را
بــاال برده و آن را حفظ کنیم .به طوری که افراد
دزهای یادآور را تزریــق کنند و افرادی هم که
هنوز واکسیناسیونشــان را تکمیــل نکردهاند،
تزریق واکسن را کامل کنند.
ضــرورت تزریق واکســن کرونا در
کودکان  ۵سال به باال
وی ادامــه داد :موضوع مهم دیگر که باید در
شرایط فعلی مورد توجه قرار گیرد ،واکسیناسیون
در کودکان اســت .در حال حاضر با بازگشــایی
مدارس هم واکسیناسیون در بزرگساالن و تزریق
دزهای یادآور در افــراد دارای بیماری زمینهای،
ســالمندان و ...و در عین حال تزریق واکسن در
کودکان بسیار مهم است .در کشور مجوز تزریق
واکسن کرونا از سن  ۵ســال به باال وجود دارد
و باید در این زمینه مردم تشــویق شده و برای
واکسیناسیون کودکان اقدام کنند.
ناجی تاکید کــرد :باید توجه کــرد که کلید
ماجرای کووید یکی پایش بیماری است تا بتوانیم
نشــانههای خیزهای احتمالی بیماری را داشــته
باشیم که شامل انجام تست و بیمارییابی است
و دیگری باال بودن سطح پوشش واکسیناسیون
اســت .به ویژه تزریق دز یادآور که بســیار مهم
است .در عین حال شــرایط بهداشت اجتماعی،
استفاده از ماسک و رعایت فاصلهگذاری و تهویه
بسیار مهم است.
وی دربــاره وضعیت بیمارییابــی کرونا در
دنیا باتوجه به روند کاهشــی ویــروس در دنیا،
گفت :اکنون در تمام دنیا تعداد تســتها کاهش
یافته اســت .البته باید توجــه کرد که اطالعات
اپیدمیولوژی از طریق تســت به دست میآید و
وقتی تســت کاهش یابد ،یکسری اطالعات را
از دســت میدهیم .در ایــن زمینه دو راهکار در

دنیا در نظر گرفته شــده است؛ برخی کشورها با
پایش فاضالبها این اقــدام را انجام میدهند.
به طــوری که فاضــاب مناطق متعــدد را در
زمانهای مناســب گرفته و میزان کمی   ویروس
را در آن ســنجش میکنند و اگر مقدار ویروس
در منطقــه افزایش پیــدا کرده باشــد ،به این
معناســت که در آن منطقه مــوارد عفونت دارد
زیاد میشــود که در آن مناطق اقدامات الزم را
انجام میدهند .البته ضعف این اقدام این اســت
که بیمار را نمیبینیــم و فقط بازتابی از عفونت
را در یــک منطقه مشــاهده میکنیم .نوع دیگر
کار به صورت نمونهگیریهای رندوم و تصادفی
است .به طوری که نمونهگیری رندوم از جمعیت
میتواند اطالعات را نســبتا به ما بدهد .در این
اقدام میتوان با شناسایی بیماران ،افراد در تماس
با او و  ...را پایش کرد .در کشور ما هم میتوان از
این روشها استفاده کرد.
ویروس ضعیف نشده است
ناجی با بیان اینکه ویروس کرونا واقعا ضعیف
نشده اســت ،گفت :شرایطی که اکنون میبینیم
یک قسمتش مربوط به ویروس است و عمده این
نتیجه مربوط به بازتاب واکسیناســیون و گردش
ویروس در بین مردم و در نتیجه ایمنی ناشــی
از عفونت طبیعی اســت .با ایــن حال در همین
اُمیکرون میبینیم که در افراد دارای ریســک و
افرادی که واکســن تزریق نمیکنند یا سیستم
ایمنی ضعیف داشــته و یا موعد واکسیناســیون
یادآورشــان گذشته اســت ،بیماری شدید ایجاد
میکند .همین افراد هســتند که در آیســییو
بســتری شــدهاند .بایــد توجه کرد کــه تصور
ضعیف شــدن ویروس و عدم رعایت پروتکلها،
موجــب پخش ویروس در جامعه میشــود و در
آن زمان بخش حســاس جامعه آلوده میشوند.
بنابرایــن حتما باید رعایت کنیــم ،حتما باید در
فضای بســته ماســک بزنیم ،حتی حتما باید در
فضای بــازی که امکان فاصلهگذاری نیســت،
ماسک بزنیم .بنابراین رعایت فاصله ،استفاده از
ماسک ،شستن دســتها و  ...بسیار مهم است.
از طرفی باید بیماریابــی را هم به صورت فعال
حفظ کنیم تا بتوانیم بیماران را شناســایی کرده
و درمان کنیم.
وی دربــاره ابتالی مجدد بــه کرونا ،گفت:
درباره اُمیکرون این موضوع دیده شــده اســت؛
به طوری کلــی از زمانیکه دلتا آمد ،میزان موارد
ابتالی مجدد بسیار زیاد شد .مطالعات نشان داده
که بعد از ســه الی چهار مــاه از ابتال یا تزریق
واکسن ممکن اســت مجددا مبتال شوید .حتی
افرادی که واکســن هم زدهاند ،ممکن است به
عفونت مبتال شــوند ،اما به بیماری شدید که به
بســتری در بیمارستان نیاز داشــته باشد ،مبتال
نمیشــوند .به طــور کلی دیده شــده که حتی
کسانی که شش تا هشــت هفته قبل اُمیکرون
 BA۱یا  BA۲را گرفته بودند ،با  BA۴یا BA۵
آلوده شدند .بحث این اســت که ویروس تغییر
کــرده و نباید اجازه دهیم که ویروس با چرخش
بیشتر ،تغییر بیشتری کند .در عین حال بحث روز
دنیا هم بهروز کردن و تغییراتی در واکسنهاست
کــه ما هم باید این موضوع را در واکســنهای
بوستر مورد توجه قرار دهیم.

بین الملل

 ۱۱کشته و  ۲۶مفقودی در حادثه دریایی برزیل

مقامــات برزیلی اعالم کردند که بر اثر غرق شــدن قایقی در آبهای
ساحلی شهر "بلم" ،مرکز ایالت پارا شمالی در این کشور ،دستکم  ۱۴نفر
کشته و  ۲۶نفر ناپدید شدند.
به گزارش ایسنا ،مقامات میگویند :علت این حادثه که روز پنجشنبه رخ داد،
هنوز نامشخص است .مقامات امنیتی همچنین تاکید کردهاند که این قایق
مجاز به حمل مسافر نبوده و از یک بندر مخفی ،راهی دریا شده است.
بنابر گزارش شــینهوا ،آتش نشــانان بــا کمک غواصــان ۹ ،قایق و
یک بالگرد عملیات جســتجو و نجات را برای بیرون آوردن اجساد و یافتن
مفقودان آغاز کردهاند.

انفجار خط لوله گاز در آمریکا

مقامــات ایالت لوئیزیانای آمریکا از انفجار خط لوله گاز طبیعی در عمق
دریاچه لری خبر دادند.
مقامات شــهر سن برنارد در ایالت لوئیزیانا اعالم کردند در حال بررسی
یک خط لوله گاز طبیعی هســتند که بعد از ظهر پنجشنبه در دریاچه لری
( )Lake Leryاز توابع این ایالت ترکیده اســت .تصاویر منتشر شده آتش
سوزی بزرگی را در وسط دریاچه لری نشان میدهند.
گفته میشــود مســئول خط لولــه گاز در محل حادثه حضــور دارد و
خط لوله ایمن شــده است .آنها در تالش هســتند تا چگونگی وقوع این
حادثه را بررســی کنند .در همین حال ،گارد ساحلی آمریکا پس از دریافت
گزارشــی از انفجار و آتش سوزی اعالم کرد که درباره انفجار خط لوله گاز
طبیعــی در دریاچه لری ،لوئیزیانا تحقیــق خواهد کرد .در حال حاضر هیچ
گزارشی مبنی بر جراحت ،تلفات یا آلودگی گزارش نشده است.

 ۱۱کشته در حادثه فروریختن ساختمانی در حلب

فروریختن یک ساختمان  ۵طبقه در حلب سوریه باعث مرگ  ۱۱نفر از
جمله  ۳کودک شد.
یک ســاختمان  ۵طبقه که به صورت غیر مجاز در محله فردوس حلب
ســاخته شده بود ،فروریخت و  ۷ســاختمان دیگر در همان حوالی به دلیل

ترس از سرنوشت مشابه تخلیه شدند.
عملیات جســتجو برای نجات افراد دیگر از زیر آوار در حال انجام است.
رئیس شورای شهر حلب به خبرگزاری سانا گفت که این منطقه در جریان
جنگ داخلی سوریه به شدت آسیب دیده است.

آتشسوزی در نیروگاه هستهای در حال ساخت ترکیه

تیمهای امدادی و تجهیزات اطفای آتش برای مقابله با آتشســوزی در
نزدیکی محل احداث نیروگاه اتمی   «آق قویو» ترکیه اعزام شدند.
آتشسوزی صبح روز چهارشنبه گذشته در منطقه جنگلی «بویوکجلی»
اســتان مرسین در جنوب ترکیه ایجاد شــده و هنوز دلیل اصلی وقوع آن
اعالم نشده است .به نوشــته خبرگزاری آناتولی ،مقامات ترکیه تجهیزات
اطفای آتش شامل پنج هواپیما ۳ ،هلیکوپتر و  ۳۰۰نیروی امدادی را برای
مقابله با این آتشسوزی به کار گرفتهاند.
«آلپاســان اونووار» شهردار شهر «گولنار» به خبرگزاری آناتولی گفت:
طرح تخلیه شــهروندان مناطق نزدیک به محل وقوع آتشسوزی در این
شــهر به اجرا در آمده است .هنوز گزارشــی درباره اینکه آیا این حادثه به
سطح تهدید پروژه «آق قویو» رسیده ،منتشر نشده است.
تاکنون  ۳۰خانه نزدیک به منطقه وقوع آتشسوزی ،به عنوان یک اقدام
احتیاطی تخلیه شدهاند .دو دبیرســتان در شهر «گولنار» به عنوان سرپناه
برای اسکان شهروندان تخلیه شده به کار گرفته شدهاند.

تیراندازی در یک مرکز خرید در اورالندو

به دنبال وقوع تیراندازی در یک مرکز خرید در آمریکا یک نفر کشته و
یک نفر دیگر به شدت مجروح شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس ،براســاس گزارش فاکس نیوز ،این حادثه
حدود ســاعت  10شب پنجشــنبه گذشــته به وقت محلی در مرکز خرید
شروین ویلیامز در منطقه کلنیال درایو شرقی به وقوع پیوسته است.
پلیس گفته ،وقتی به صحنه جرم رسیدیم یک نفر کشته شده بود و یک نفر
نیز مجروح روی زمین افتاده بود که به بیمارستان منتقل شده و در شرایط
وخیمی   قرار دارد .پلیس هیچ اطالعاتی درباره عامل حمله و اینکه آیا کسی
در این زمینه بازداشت شده است یا نه منتشر نکرده است.
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فارس
فرمانده انتظامی   استان فارس اعالم کرد؛

انهدام باند قاچاق سالح و مهمات در فارس

ایرنــا :فرمانده انتظامی   فارس اعالم کرد :اعضای باند قاچاق ســاح و
مهمات در شهرستان آباده شناسایی و دستگیر شدند.
ســردار رهام بخش حبیبی روز پنجشنبه در این باره افزود :در راستای
استقرار امنیت پایدار در سطح استان و همچنین مبارزه بیامان با قاچاقچیان
و واردکنندگان ســاح ،ماموران پلیس امنیت عمومی   استان با رصد فنی و
گســترش چتر اطالعاتی از ورود یک باند قاچاق سالح و مهمات از سمت
یکی از استان   های غربی به طرف استان فارس مطلع شدند.
فرمانده انتظامی   اســتان افــزود :ماموران پلیس امنیت عمومی   اســتان
با همکاری انتظامی   شهرســتان آباده با نظارت و رصد اطالعاتی گســترده
خودرو حامل ســاح قاچاقچیان را شناســایی و با هماهنگی مقام قضایی
در عملیاتی ضربتی در ورودی شهرســتان آباده ضمن توقیف خودرو  ۲نفر
اعضای این باند را دستگیر کردند.
رئیــس پلیس فارس اظهار کرد :در بازرســی از خودرو قاچاقچیان تعداد
 ۲۵قبضه کلت کمری به همراه  ۴۸تیغه خشــاب مربوطه و  ۹۰فشنگ و
یک قبضه سالح شکاری کشف و ضبط گردید.
سردار حبیبی با اشــاره به تحویل متهمان به مراجع قضایی ،تاکید کرد:
امنیت مردم خط قرمز ماست و با فرد و یا افرادی که قصد خدشهدار کردن
آن را داشته باشند به شدت و برابر قانون برخورد خواهیم کرد.

رئیس پلیس شیراز خبر داد:

دستگیری عوامل چاقوکشی در پیادهراه
سالمت شیراز

ایســنا :فرمانده انتظامی   شهرستان شیراز از دســتگیری عاملین نزاع و
درگیری و چاقوکشی پنجشنبه شب گذشته که باعث سلب آرامش و امنیت
مردم در پیادهراه سالمت این شهر شده بودند ،خبر داد.
ســرهنگ فرج شجاعی جمعه  ۱۸شــهریور در جمع خبرنگاران گفت:
پنجشــنبه شب طی تماس تلفنی یکی از شــهروندان با مرکز فوریتهای
پلیســی  ۱۱۰مبنی بر قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشــت چند جوان در
پیادهراه ســامت ،که منجر به مصدومیت یک نگهبان شهرداری شده بود،
بالفاصله ماموران کالنتری  ۲۳گلدشت به محل درگیری اعزام شدند.
وی افزود :ماموران  ۲نفر از عاملین اصلی این درگیری را دســتگیر و از
آنها یک قبضه سالح سرد کشــف کردند ،همچنین نگهبان شهرداری که
به صورت جزئی مصدوم شده بود توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال
داده شــد که خوشــبختانه وضعیت وی رضایت  بخش گزارش شده است.
شجاعی در ادامه گفت :در همین راستا برای برخورد با مزاحمین خیابانی
تعداد  ۲۲دستگاه موتورسیکلت که مشغول انجام حرکات نمایشی و رانندگی
خطرناک بودند نیز توقیف شد.

دستگیری  ۴۰شکارچی و صیاد غیر مجاز
در اقلید

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت اقلید گفت ۴۰ :نفر متخلف شــکار
و صید در شهرســتان اقلید از ابتدای سال تاکنون دستگیر شدند و از آنها
 ۳۲قبضه سالح کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،علی بخش نجاتی ،گفت :از ابتدای امســال
تاکنون  ۴۰نفر متخلف شــکار و صید در این شهرستان دستگیر شدند و از
آنها  ۳۲قبضه سالح کشف و ضبط شد.
وی افزود :همچنین چهار مورد پرونده برای رسیدگی به تخریب اراضی
اطراف تاالب کافتر تشــکیل شــد و در مراجع قضایی شهرستان در حال
پیگیری است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اقلید با اشاره به رفع تصرف اراضی در
اطراف تاالب کافتر افزود :این میزان رفع تصرفات شــامل  ۱۰هکتار زمین
است که با دســتور دادستان عمومی   و انقالب شهرســتان اقلید ،آزاد و به
اراضی ملی برگردانده شده است.
شهرســتان اقلید دارای مناطق شکار ممنوع بصیران با وسعت  ۹۲هزار
هکتار و شکار ممنوع کوه خرسی با وسعت  ۶۲هزار هکتار همچنین تاالب
کافتر ،سد مالصدرا و بیشه آسپاس است.

شناسایی و دستگیری عامل ارتکاب جرائم خشن
در فارس

رئيس پليس آگاهي استان از شناسايي و دستگيري عامل ارتکاب جرائم
خشن که تحت تعقیب مراجع انتظامی   و قضایی بود ،خبر داد.
ســرهنگ كاووس حبيبي در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس
اظهار داشــت :كارآگاهان پليس آگاهي اســتان فارس ضمن هماهنگی با
مرجع قضایی و با انجام اقدامات پلیســی گسترده یک متهم تحت تعقیب و
متواری را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی در يكي از محله   های
شهر شيراز ،دستگیر کردند.
وی با بيان اينكه در سوابق این متهم چندين مورد ارتكاب جرائم خشن
همراه با آزار و اذیت وجود دارد ،گفت :متهم پس از تشــکیل پرونده جهت
انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

رفع تصرف از اراضی ملی کوار

فرمانده انتظامی   کوار از کشــف  4هکتار زمین خواری از اراضی ملی در
این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ سید رحمان   هاشــمی    در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیــس ،در تشــریح جزئیات این خبر اظهار داشــت :در پــی خبری مبنی
برتصرف غیرمجاز اراضی ملی شهرســتان کوار ،ماموران انتظامی   موضوع
را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :مأموران پس از هماهنگی قضایی ،در معیت کارشناسان اداره
منابع طبیعی از اراضی تصرف شــده بازدید و پس از تایید تصرف غیرمجاز
اراضی 4 ،هکتار از اراضی را شناسایی و رفع تصرف کردند.
فرمانده انتظامی   شهرســتان کوار خاطر نشــان کرد :کارشناسان ارزش
اراضی مورد تصرف را  50میلیارد ریال برآورد کردند و در این راستا متخلفان
مربوطه شناسایی و پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری اراذل و اوباش در بیضا

فرمانده انتظامي شهرستان بیضا از دستگيري  2اراذل و اوباش که باعث
ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان شده بودند ،خبر داد.
ســرهنگ محمود نجفی در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشت :در پي کسب خبري مبني بر حضور و فعاليت مجرمانه دو نفر
اراذل و اوباش در سطح شهرستان که اقدام به نزاع و درگيري و ايجاد رعب
و وحشــت در بين اهالي می   کردند ،موضوع در دســتور کار ماموران پليس

شهرستان قرار گرفت.
وی افزود :با انجام اقدامات اطالعاتي ،محل شرارت اين اراذل و اوباش
شناســايي و پس از هماهنگي با مرجع قضایي در یک عملیات پليسي این
متهمان دســتگير و در بازرسی از مخفیگاه آنان یک قبضه اسحله شکاری،
یک قبضه اسحله جنگی و تعدادی سالح سرد کشف شد.
فرمانــده انتظامي شهرســتان بیضا ادامه داد :متهمان دســتگير شــده
پس از تشــکيل پرونده مقدماتي براي انجــام مراحل قانوني تحويل مرجع
قضایي شدند.

توقیف خودروها و موتورسیکلت   های متخلف
در پاسارگاد

جانشین فرمانده انتظامی   پاسارگاد از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی
و توقیف وسایل نقلیه متخلف طي  24ساعت خبر داد.
ســرهنگ خدابخش حســن زاده در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،از برخورد جدی با رانندگان خودرو و راکبین موتورسیکلتهایی خبر
داد کــه بدون رعایت قانون و با انجام حرکات مخاطره آمیز ســبب ایجاد
مزاحمت و سلب آسایش شهروندان ميشدند.
وی افــزود :در ایــن خصوص طــرح ارتقاء امنیت اجتماعی در ســطح
شهرستان پاسارگاد اجرا و  5دستگاه خودرو و  15موتورسیکلت فاقد پالک
و دارای تخلفهای راهنمایــی و رانندگی و همچنين ایجاد مزاحمت   های
خیابانی توقيف و به پارکینگ انتقال داده شد.

کشف کاالی قاچاق میلیاردی در اقلید

جانشــین فرمانــده انتظامی   اقلید از کشــف کاالی قاچــاق به ارزش
یک میلیارد و  200میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ عباس ظهیری درگفت وگو با خبرنــگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :ماموران کالنتری دژکرد شهرستان اقلید هنگام گشت زنی و
نظارت بر محورهای مواصالتی به یک دســتگاه خودرو نیسان مشکوک
شدند و آن را جهت بررسی متوقف کردند.
وی افزود :در بازرسی از این خودرو ،تعداد زیادی انواع لوازم خانگی قاچاق
و فاقد مدارک گمرکی کشــف و در این خصوص یک متهم دســتگیر شد.
جانشین فرمانده انتظامي شهرستان اقليد با بيان اينکه کارشناسان ارزش
محموله کاالی قاچاق کشف شده را یک میلیارد و  200ميليون ريال برآورد
کرده اند ،گفت :متهم با تشکيل پرونده به مرجع قضایي معرفي شد.

كشف دستگاه حفاری قاچاق در کوار

فرمانــده انتظامی   کــوار گفــت :با تالش مأمــوران ايــن فرماندهي،
یک دستگاه حفاری قاچاق به ارزش  3میلیارد ریال كشف شد.
سرهنگ ســید رحمان   هاشــمی    در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :ماموران پاســگاه انتظامی   طســوج این فرماندهی
از نگهــداری یک دســتگاه حفاری غیرمجاز در يكي از روســتا   های این
شهرستان مطلع شدند و بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وی افــزود :مامــوران انتظامي بــا هماهنگي مرجــع قضایي به محل
مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از منزلی واقع در آن روستا ،یک دستگاه
حفاری غیرمجاز و قاچاق را كشف کردند.
فرمانده انتظامی   شهرســتان کوار با اشــاره به اينكه كارشناسان ارزش
دســتگاه مكشوفه را  3میلیارد ریال برآورد كردهاند ،گفت :در اين خصوص
یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف بیش از  24کیلو تریاک در الرستان

فرمانده انتظامی   الرســتان از کشــف  24کیلو و  600گــرم تریاک در
بازرسی از یک دستگاه موتورسیکلت خبر داد.
سرهنگ ســید محمد یوســفی در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار داشت :در راستاي مبارزه بي امان با سوداگران مرگ ،ماموران
انتظامی   بــا کار اطالعاتی از تردد ســوداگران مرگ با موتورســیکلت در
محورهاي مواصالتی مطلع شدند.
وی ادامه داد :ماموران پلیس با گشت زنی   های مداوم در حوزه استحفاظی
در جاده خاکی به یک دســتگاه موتورسیکلت فاقد پالک مشکوک شدند و
دســتور ایســت صادر کردند ولی راکب موتورسیکلت بدون توجه به ایست
از محل متواری شــد که مامورین با تــاش فراوان به تعقیب وی پرداخته
و راکب موتورســیکلت که عرصه را بر خود تنگ دیده موتورسیکلت را رها
کرده و با استفاده از تاریکی شب متواری شد.
فرمانده انتظامی   الرستان ادامه داد :در بازرسی از خورجین موتورسیکلت
توقیفی 24 ،کیلو و 600گرم تریاک کشف شد و تالش در جهت دستگیری
فرد قاچاقچی در دستور کار است.

سخنگوی اورژانس کشور خبر داد

مراجعه بیش از  ۶۵۰۰نفر از زائران به دلیل
گرمازدگی به اورژانس

ســخنگوی اورژانس کشــور گفت :تاکنون نزدیک بــه  ۶۵۵۴نفر از
زائرین اربعین دچار گرمازدگی شدند که به مراکز درمانی صحرایی نزدیک
به مرزها و مراکز بیمارستانی مراجعه کردند.
به گزارش ایســنا ،خالدی با اشــاره به وضعیت ارائــه خدمت به زائران
اربعین ،گفت :تا این لحظه  ۳۱هزار و  ۶۴۴نفر از هموطنانمان به اورژانس
مراجعــه کردند که از این تعداد  ۳۰هــزار و  ۵۱۲نفر از این افراد در محل
درمان شــدند و خوشــبختانه توانستند سفرشــان را ادامه دهند .باتوجه به
شــرایط موجود ۷۷۳ ،هزار نفر در بهداشت مراقبت مرزی بررسی شدند که
از این تعداد  ۱۷هزار و  ۳۳۹نفر مربوط به اتباع بود که از ســوی همکاران
بهداشــت مورد ارزیابی قرار گرفتند .در عین حال بازدید بهداشت محیط از
موکبها نیز انجام شده است.
وی افزود :در حال حاضر مشکل اصلی که زائران دارند ،بحث گرمازدگی
اســت که در روز پنجشنبه گرمازدگی بسیار شدید بود .دیروز هم از ساعت
 ۲بعد از ظهر شــاهد بودیم که مراجعات بــه اورژانس به دلیل گرمازدگی
افزایــش یافته اســت .تا این لحظــه نزدیک به  ۶هــزار و  ۵۵۴نفر دچار
گرمازدگی شــدند که به مراکز درمانی صحرایی نزدیک به مرزها و مراکز
بیمارستانی مراجعه کردند.
خالدی گفت :خوشــبختانه پیشبینیها در زمینه تامین ســرمهای الزم
برای سرمدرمانی زائرین از سوی وزارت بهداشت اندیشیده شده و همکاران
در نقاط صفر مرزی و پایانههای مرزی مستقر و آماده ارائه خدمات به مردم
هســتند .خواهش من از تمام زائران این است که اگر هنوز حرکت نکردند،
به سوی مرزها حرکت نکنند .از آنجایی که کسانی که از عراق برمیگردند،
عنوان میکنند که امکانات در کشــور عراق زیاد مناســب نیســت ،بحث
گرمازدگــی را جدی بگیرند .زائران مصــرف آب را افزایش دهند .زائران و
افرادی که در مرز هســتند ،حتما در ســاعت خنکی هشت شب تا  ۵صبح
تردد کنند.
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سال بیست و    هفتم

واردات لوازم خانگی؛ هیاهو برای هیچ

از اواخر سال گذشته اظهارات ضد و نقیضی درباره احتمال
آزاد شدن واردات لوازم خانگی مطرح شد ،اما در نهایت وزارت
صمت اعالم کرد که هیچ برنامهای برای واردات لوازم خانگی
ندارد و در مقال به دنبال صادرات است؛ بنابراین به نظر میرسد
هیاهویی که بر ســر واردات لوازم خانگی رخ داد ،مانند گذشته
هیاهو بر سر هیچ بوده است.
به گزارش ایسنا ،واردات لوازم خانگی از سال  ۱۳۹۷ممنوع
اســت و در حال حاضر عمده کاالهای خارجی موجود در بازار
قاچاق هستند که با گارانتیهای تقلبی فروخته میشوند .طبق
مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال  ۱۳۹۷و
تمدید آن ،ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰
ادامه داشــت و قرار بود بعد از آن مجــددا درباره این موضوع
تصمیمگیری شود.
سیری از اظهارات ضد و نقیض
در این میان در پی افزایش قیمت برخی محصوالت داخلی،
ســتاد تنظیــم بــازار در اســفند  ۱۴۰۰مقرر کــرد که اگر
تولیدکنندگان داخلی لــوازم خانگی قیمتهای خود را در بازار
واقعی نکنند ،برنامهریزی الزم برای آزادسازی واردات متناسب
با نیاز مردم انجام میشود .هر چند با تصمیم سازمان حمایت از
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت لوازم خانگی به حالت
قبل برگشت ،اما وزیر صمت نیز در آخرین نشست خبری خود
در ســال  ۱۴۰۰اعالم کرد که بــا واردات در همه حوزهها به
میزان حداکثر  ۲۰درصد و با برنامه ریزی برای نسبت صادرات
به واردات موافق است.

با توجه به این اظهارات ،اردیبهشــت امسال ایسنا وضعیت
آزادســازی یا تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی را مجددا از
محمــد مهدی برادران  -معاون صنایع عمومی وزارت صنعت،
معدن و تجارت (صمت) پیگیری کرد و او گفت که هنوز نیاز
است نقش حمایتی از این صنعت ایفا شود تا به سطحی از بلوغ
و توانمندی برسد.
البته خرداد ماه امسال وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت که
حذف ممنوعیت واردات  ۴یا  ۵قلم کاال به دولت پیشنهاد شده
که در حال بررسی اســت ،اما عمده ساختار ممنوعیت واردات
 ۲۰۰۰قلم کاال که از ســال  ۱۳۹۷تصویب شده حفظ میشود.
او جزئیاتی از اینکه رفع ممنوعیت کدام کاالها در حال بررسی
اســت ارائه نکرد و تاکنون هم نتیجهای از این بررســی اعالم
نشده است.
اما ماجرای احتمال آزادســازی واردات لــوازم خانگی اخیرا
جدیتر شــد؛ چراکه امید قالیباف -سخنگوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت -در نشست خبری گفت که واردات کاالهایی
کــه تولید باال دارند و رقابت پذیر هســتند ،مثل لوازم خانگی،
باید آزاد شــود و این موضوع در دســت بررســی و در پروسه
تصمیم گیری است.
وی افــزود :واردات تا ابد نمیتوانــد ممنوع بماند .البته خط
قرمز این اســت که به تولید داخل ضربه نخورد ،اما اگر واردات
کاال منجــر به بهبــود کیفیت و قیمت بهتر شــود ،ممنوعیت
واردات لغو خواهد شد.
اما در نهایت این بار هم موضوع واردات لوازم خانگی از سوی

بانک مرکزی اروپا افزایش تاریخی نرخ بهره
را انتخاب کرد

بانــک مرکزی اروپا ( )ECBدر اقدامی تاریخی ســه نــرخ اصلی خود را
 ۷۵واحــد افزایــش داد ،زیرا تورم منطقــه یورو با بحران انرژی بیســابقه و
جنگمحور مواجه است و خطرات جدیدی را برای کل منطقه ایجاد میکند.
به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس ،در بیانیه این نهاد آمده است که نرخ سود
عملیات ریفاینانس اصلی و نرخ ســود تسهیالت وام نهایی و تسهیالت سپرده
به ترتیب به  ۱.۵۰ ،۱.۲۵و  ۰.۷۵درصد افزایش مییابد.
ماه جــوالی ،اولین بار در بیش از یک دهه بود که بانک نرخها را  ۵۰واحد
پایه افزایش داد؛ زیرا تورم ســاالنه در منطقه یورو در ژوئن به  ۸.۶درصد رسید
که بسیار باالتر از هدف دو درصدی بانک مرکزی اروپا بود.
تورم مصرفکننده ســاالنه منطقه یورو در ماه آگوســت بــه رکورد جدید
 ۹.۱درصد رســید .این بانک توضیــح داد :افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی،
فشارهای تقاضا در برخی بخشها به دلیل بازگشایی اقتصاد و تنگناهای عرضه
همچنان باعث افزایش تورم میشود.
این ســازمان هشدار داد که فشارهای قیمتی در سرتاسر اقتصاد به گسترش
خود ادامه داده و نشــان دهنده افزایش بیشتر نرخ بهره در دوره آتی است؛ زیرا
تورم بسیار باال و احتماال برای مدت طوالنی باالتر از هدف باقی میماند.
با تجدیدنظر چشــمگیر پیشبینیهای تورم ،اکنون انتظار میرود میانگین
تورم  ۸.۱درصد در سال  ۲۰۲۲و  ۵.۵درصد در سال  ۲۰۲۳باشد.
این بانک همچنین پیشبینی رشــد منطقه یورو را به  ۳.۱درصد در ســال
 ۲۰۲۲افزایش ،در حالی که آن را به  ۰.۹درصد در سال  ۲۰۲۳و به  ۱.۹درصد
در سال  ۲۰۲۴کاهش داد.
بانک گفت« :پس از بازگشت در نیمه اول سال  ،۲۰۲۲دادههای اخیر حاکی
از کاهش قابل توجه رشد اقتصادی منطقه یورو است و انتظار میرود اقتصاد در
اواخر سال و در سه ماهه اول سال  ۲۰۲۳دچار رکود شود».
ایــن گزارش افزود :قیمتهای بســیار باالی انرژی قــدرت خرید مردم را
کاهش میدهد و اگرچه تنگناهای عرضه در حال کاهش اســت ،اما همچنان
فعالیتهای اقتصادی را محدود میکند.
همچنین جنگ روســیه و اوکراین بر اعتماد شــرکتها و مصرفکنندگان
تأثیر گذاشته است.
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده سالیانه ( نوبت دوم )
شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری شیراز

هيأت مديره تعاوني مسكن كارگران شهرداري شيراز

مطالبات صندوق توسعه ملی باید ارزی بازپرداخت شود

وزیر صمت منتفی شــد و او گفت کــه برنامهای برای واردات
لوازم خانگی وجود ندارد ،بلکه برای صادرات برنامهریزی شده
و با چند کشور از جمله روسیه ،عمان و ارمنستان برای سرمایهگذاری
مشــترک صحبت شده و قرار اســت قطعه و فناوری ارسال و
کاالی نهایی تولید شود.
به نظر میرســد صحبتهــای وزیر صمت مبنــی بر نبود
برنامهریــزی برای واردات لوازم خانگی حســن ختام اظهارات
ضد و نقیضی است که از اواخر سال گذشته شروع شد.
اظهاراتی که هر بار هیاهوی زیادی ایجاد کرد؛ به طوری که
از یک سو تولیدکنندگان نسبت به از دست دادن بازار و اتالف
سرمایههایشــان ابراز نگرانی و فروشندگان هم از تشدید رکود
در بازار گالیه کردند ،اما حاال به نظر میرسد این هیاهو بر سر
هیچ بوده و دولت فعال برنامهای برای آزادســازی واردات لوازم
خانگی ندارد.
موافقان و مخالفان چه میگویند؟
به طور کلی در این سالها آزاد شدن واردات لوازم خانگی با
موافقتها و مخالفتهایی مواجه بوده است .موافقان آزاد شدن
واردات لوازم خانگی معتقدند این ممنوعیتها باعث محدود شدن
انتخاب مصرف کننده شده و به عبارت دقیقتر حق مصرفکنندگان
در اینگونه تصمیمات نادیده گرفته شــده است .همچنین نبود
رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با خارجیها در آینده منجر به
انحصار در صنعت لوازم خانگی و شــبیه شــدن این صنعت به
وضعیت صنعت خودرو می شود و کاالهای ایرانی رشد و بهبود
کیفیت الزم را نخواهند داشت.
امــا در مقابل ،مخالفان آزاد شــدن واردات لــوازم خانگی
معتقدند تجربیات کشــورهای دیگر نشــان میدهد که برای
به بلوغ رســیدن یک صنعت باید حداقل چند سال و تا زمانی
کــه تولید داخل به نقطه رقابت برســد ،از صنایع حمایت کرد.
آنها همچنین میگویند بــرای رقابت تولیدکنندگان داخلی با
خارجیها ،باید شــرایط برابر در زمینه تامین مالی ارزان ،تامین
مناسب مواد اولیه و غیره فراهم شود ،اما االن این شرایط برای
داخلیها وجود ندارد.
نکته دیگر این اســت که مخالفان واردات معتقدند ،واردات
محصــول نهایی عمق تولید داخل را کاهش میدهد و واردات
حتمــا باید همراه با انتقال فناوری باشــد تا به ارتقای وضعیت
تولید در کشور کمک کند.
البته تولیدکنندگان همواره با توجه به تجربیات قبلی کشــور
همیشــه این نگرانی را دارند که در صورت توافق با کشورهای
غربی و آزاد شــدن منابع ،واردات خیلی از محصوالت آزاد شود
و منافع و ســرمایهگذاری آنها نیز نادیده گرفته شــود .عالوه
بر این ،با توجــه به نظرات مختلف ،تکــرار چندباره اظهارات
متناقض درباره واردات لوازم خانگی و اینکه ممنوعیت واردات
نمیتواند مادامالعمر باشد ،به نظر میرسد وضعیت کنونی هم،
پایان کشمکش بر سر واردات لوازم خانگی نباشد.

نایبرئیــس اتاق ایران بازگشــت ارزی مطالبات صندوق توســعه ملــی را ضروری خواند و
بر لزوم تدوین نظام جبران پیامدهای ناشــی از قیمتگذاری دســتوری ،ممنوعیتها و نوسانات
شدید ارزی ،تاکید کرد.
حسین سالح ورزی در گفت و گو با ایسنا ،درباره رویکرد و نگاه پارلمان بخش خصوصی نسبت
به روند بازپرداخت تســهیالت صندوق توسعه ملی گفت :اتاق ایران و صندوق توسعه ملی درباره
بازگشــت ارزی مطالبات همنظر هســتند؛ اما بخش خصوصی تاکید دارد نظام جبران پیامدهای
ناشی از قیمتگذاری دستوری ،ممنوعیتها و نوسانات شدید ارزی توسط دولت تنظیم شود.
او به نشســت اخیر اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با مهدی غضنفری ،رئیس صندوق توسعه
ملــی با هدف رســیدگی به پرونده واحدهایی که از تســهیالت صندوق بهــره بردند و امروز در
بازپرداخت آن دچار مشــکل شدند ،اشاره کرد و گفت :صندوق توسعه ملی در واقع صندوق ثروت
ملی بین نسلی اســت که با فلسفه و نگرشی خاص تاسیس شد .قرار بود این صندوق سهم خود
از درآمدهای فروش نفت را دریافت کند و در راستای توسعه در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
نایــب رییس اتــاق بازرگانی ایران با نگاهی به اتفاقاتی که در اقتصاد کالن کشــور رخ داده،
ادامه داد :بخش عمده منابع صندوق که در بانکهای عامل ســپردهگذاری و تسهیالتدهی شد
به دلیل نوسانات ارزی و اختالالت مالی به درستی و به موقع برنگشت .از زمان ریاست غضنفری
بر صندوق ،اهتمام جدی برای تعیین و تکلیف وضعیت تسهیالت داده شده ،شکل گرفت و هدف
این است که در راستای توسعه ،منابع برگردانده شده ،دوباره در اختیار بنگاههای جدید قرار گیرد.
بر اســاس اظهارات نایبرئیس اتاق ایران ،تعدادی از استفادهکنندگان منابع صندوق ،انتظارات
و توجیهاتی دارند مبنی بر این که به واســطه عوامل خارج از اختیار آنها؛ مانند افزایش بهای ارز
به صورت شدید و غیره توان بازپرداخت وامها به صورت ارزی را ندارند.
ســاح ورزی ادامه داد :در این بین شــائبهای به وجود آمد که اتاق حامی واحدهایی است که
قصد ندارند بدهی خود را به صندوق تســویه کنند .واقعیت این اســت که اتاق ایران و صندوق
توســعه ملی اختالف نظری درباره بازپرداخت و تســویه وامهای صندوق ندارند و در این رابطه
هم نظرند.
او تاکید کرد :دولت باید ریســکهای خارج از اراده بنگاههای تولیدی و خدماتی را پوشــش
دهــد .همان طور که در تبصره ذیل ماده  ۲۰قانون رفع موانع تولید آمده ،دولت باید نظام جبران
آسیبهای ناشی از قیمتگذاری دستوری و ممنوعیتهایی که اعمال میکند را تدوین کند.
نایبرئیس اتاق ایران همکاریهای بیشــتر بین صندوق و اتاق ایران در رابطه با حفظ منابع،
تقویت جایگاه صندوق در توســعه و کمک به روان شدن چرخه بازگشت منابع صندوق و مصرف
مجدد آن را به عنوان تفاهمی بین اتاق ایران و صندوق توسعه ملی اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی یکی از موضوعاتی است که به ویژه
بعد از ســال  ۱۳۹۷و نوســانات ارزی ،صدور انواع بخشنامههای متضاد و صدور ممنوعیتهای
مختلف وارداتی و صادراتی به یکی از چالشهای جدی اقتصادی تبدیل شد.
صاحبان کســبوکار که از صندوق توســعه ملی تســهیالت دریافت کردند ،بعد از اختالالت
اقتصادی چند ســال اخیر در بازپرداخت بدهیهای خود به صندوق دچار مشکل شدند و از دولت
خواستند در این شرایط نقش حمایتی ایفا کند.
همانطور که در قانون هم آمده هر دســتگاهی باید جوابگوی سیاســتهای خود باشد و اگر
برای مثال قیمتگذاری دستوری را مالک عمل قرار میدهد باید مابهالتفاوت آن را به تولیدکننده
بپردازد و خود به عنوان تنظیمگر بازار ،همزمان ،حامی تولید و مصرف باشد.
بخش خصوصی تاکید دارد در نوسانات ارزی ،ممنوعیتهای صادراتی و وارداتی و موضوعاتی
از این دست ،دخل وتصرفی نداشته است؛ بنابراین حمایت از تسهیالتگیرندگان از صندوق توسعه
ملی را وظیفه دولت میداند.
در این راســتا صندوق نیز برای حمایت از جایگاه و نقش خود به عنوان ابزار توســعه ،خطوط
قرمزی تعریف کرده و پایبند به آن اســت و علیرغم نوســانات قیمــت ارز ،بر لزوم بازپرداخت
تســهیالت به صورت ارزی تاکید دارد؛ چراکه معتقد اســت منابع صندوق برای نسلهای آینده
است و نباید اجازه دهیم به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود.

یک کارشناس پاسخ داد

الزمه ساخت چهار میلیون مسکن چیست؟

مالی در بخش مســکن مورد اســتفاده قــرار میگیرد
تصریح کرد :اوراق مشارکت ،بازارهای رهنی ،لیزینگ،
فاینانس ،صندوقهای امالک و مستغالت و  ...در جهان
اســتفاده میشود .بخش خصوصی در ایران هیچیک از
این ابزارها را در اختیار ندارد و چیزی به نام پیشفروش
طراحی شــده اســت .دو نفر همدیگر را میشناســند،
یکی پــول میدهد دیگری خانه را میســازد و عمدتا
بر مبنای اعتمــاد کار را جلو میبرند؛ زیرا قانون و نهاد
مشخصی که پیشفروش را مدیریت کند وجود ندارد.
ســاخت  ۴میلیــون واحد یعنی توســعه
عمرانی  ۴درصد
وی ،تولیــد چهار میلیون واحد مســکونی را نیازمند
رشــد اقتصادی بیــش از  ۱۰درصد دانســت و گفت:
در دهههای گذشــته همواره تاکید شــده که کشور به

تولید ســالیانه یک میلیــون خانه نیــاز دارد .در حال
حاضــر این هدف توســط دولت ســیزدهم نیز دنبال
میشود .تولید چهار میلیون مسکن در چهار سال یعنی
یک بیســت و پنجم واحدهای مسکونی کل کشور که
 ۴درصد میشــود .این چهار میلیــون واحد فضاهای
جانبی و زیرســاخت نیاز دارد .در واقع شما میخواهید
 ۴درصد در کل کشــور توسعه عمرانی ایجاد کنید .این
هدف نیازمند آن اســت که رشد اقتصادی کشور باالی
 ۱۰درصد باشد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد :تنها ابزار مالی
در اختیار بخش مسکن ،آورده متقاضیان و منابع بانکی
اســت .متقاضیان که عمدتا از اقشــار کمدرآمد هستند
منابعی ندارند .اگر به بانکها فشــار بیاورید منابعشان
تخلیه میشود و نهایتا میتوانید سالیانه  ۱۰۰هزار واحد

بسازید ،بنابراین باید تسهیلگری صورت گیرد.
ســتاریان با ابراز امیدواری مبنی بــر اینکه دولت
شرایط را برای تولید مســکن توسط بخش خصوصی
فراهــم کند ،افــزود :نقش دولت ،پیمانکاری نیســت.
دولت باید تسهیلگری کند و ابزارهای مالی را در اختیار
بخــش خصوصی قرار دهد .البته دولت اعالم کرده که
میخواهــد در پروژه نهضت ملی مســکن برای بخش
خصوصی تســهیلگری کند که امیدواریم در این هدف
موفق شود.
نهضت ملی مسکن در یک نگاه
بنا بر این گزارش ،دولت ســیزدهم بر اساس قانون
جهش تولید و تامین مسکن مصوب  ۱۷مرداد سال ۱۴۰۰
ســاخت چهار میلیون واحد مســکونی طی چهار سال
را در برنامه خود گنجانده اســت .حــدود  ۵.۵میلیون
نفــر برای این طرح نام نویســی کردهانــد که بیش از
 ۳.۶میلیون نفر تایید شدهاند .بر اساس آخرین اعالم وزارت
راه و شهرسازی تاکنون برای یک میلیون و  ۶۶۶هزار
و  ۶۷۳واحد مســکونی زمین تأمیــن و تا  ۲۵مردادماه
 ۱۴۰۱ســاخت یک میلیون و  ۵۹۲هــزار و  ۸۲۴واحد
مسکونی آغاز شــده است .پیش از این هم اعالم شده
بود که حدود  ۴۳۰هزار واحد در مرحلهی فونداســیون
قرار دارد .عالوه بر قراردادهای مشارکت با پیمانکاران،
رستم قاســمی ـ وزیر راه و شهرسازی گفته که برای
ساخت خانههای ویالیی یک طبقه تا سهطبقه به مردم
زمین واگــذار میکنیم .از جمله موانع طرح میتوان به
عدم عملکرد برخی از بانکها به تکلیف قانونی خود در
تامین منابع  ۳۶۰هزار میلیارد تومانی سالیانه این پروژه
اشــاره کرد .طبق آخرین برآوردها قیمت هر متر مربع
واحدهای نهضت ملی مســکن  ۴میلیون و  ۷۵۰هزار
تومان خواهد بود و زمان ســاخت پروژه  ۱۸تا  ۲۴ماه
تعیین شده است.

در  ۵ماهه امسال چقدر شغل در ایران ایجاد شد؟
مطابق آمار سامانه ملی رصد اشتغال کشور ،در پنج ماه نخست امسال
 ۳۴۱هزار و  ۶۳۳شغل در کشور ایجاد شده است.
به گزارش ایســنا ،ســامانه ملی رصد اشــتغال کشــور با هدف کسب
اطالعات دقیق از ورودی و خروجیهای بازار کار و میزان اشتغال ایجادی،
راه اندازی شده است.
این ســامانه هم اکنون بر سایت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرار
دارد و بر اساس آن ،کلیه دستگاههای اجرایی باید آمار و اطالعات مربوط به
اشتغال حوزه خود و شاغالن را در سطح استانی و شهرستانی در سامانه وارد
کنند تا ضمن در دسترس بودن اطالعات ،اعتبارسنجی به روز و بهره برداری
از نتایج آمارگیری در برنامهریزیها و سیاستگذاریها صورت گیرد.
محمود کریمی بیرانوند ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ـ
با اشاره به گزارش سامانه ملی رصد اشتغال ،میگوید :از شهریورماه سال گذشته
تا پایان مرداد ماه امسال ،جمعا  ۹۷۵هزار و  ۶۳۳شغل در کشور ایجاد شده است.

بر اساس گزارش معاونت اشتغال وزارت کار از ابتدای فروردین تا پایان
مرداد ماه امسال ۳۴۱ ،هزار و  ۶۳۳شغل در کشور ایجاد شده است.
وی با اســتناد به آمارگیری دقیق ســامانه ملی رصد اشتغال میافزاید:
با آمار قابل اتکای همه دســتگاهها از ابتدای شــهریور تا پایان اسفند ماه
 ،۱۴۰۰یعنی هفت ماه آغاز به کار دولت سیزدهم  ۶۳۴هزار شغل در کشور
به وجود آمده است.
آنطور که معاون اشــتغال وزیر کار گفته ،بر اساس عملکرد پنج ماهه از
ابتدای فروردین تا پایان مردادماه امســال  ۳۴۱هزار و  ۶۳۳شغل در کشور
ایجاد شده که بررسی جنسیت اشتغال ثبت شده در پنج ماه امسال گویای آن
است که حدود  ۷۰درصد اشتغال ثبتی مربوط به مردان و  ۳۰درصد مربوط به
زنان بوده است و بیش از  ۶۰درصد افراد دارای مدرک دیپلم و باالتر هستند.
در حال حاضر الگوی زیست بوم ملی اشتغال به عنوان چشم انداز اشتغال
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در دســت اجراست و هدفگذاری ایجاد

یک میلیون و  ۸۵۰هزار فرصت شــغلی تا پایان سال  ۱۴۰۱را با همکاری
بخش خصوصی دنبال میکند.
زیست بوم ملی اشتغال در نخستین نشست شورای عالی اشتغال دولت
سیزدهم و در راستای تحقق برنامه اشتغال دولت رونمایی شد که بر اساس
گزارش  ها ،بیش از  ۷۰دستگاه دولتی و مردمی در این طرح جانمایی شدهاند.
به گزارش ایســنا ،ســامانه ملی رصد اشــتغال با هدف تعیین ســهم
هر یک از دســتگاهها برای ایجاد اشتغال راه اندازی شده و تمام اقدامات
انجام شده در حوزه اشتغال را ثبت می کند.
این ســامانه مشــخصات کامل اشــتغال یافتگان جدید در کشور را به
همراه محــل کار آنها به صورت روزانه و همچنین میزان اشــتغال ایجاد
شــده در سطوح ملی ،استانی ،شهرستانی را همراه با عملکرد دستگاههای
اجرایی کشور در ایجاد فرصت  های شغلی جدید به تفکیک دستگاه مسئول
نشان میدهد.
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بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن می رساند که جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
نوبت دوم راس ساعت  15بعدازظهر روزپنجشــنبه مورخ1401/7/7درمحل تاالر آزادی (بوستان آزادی )
برگزار مي گردد .لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت به عمل مي آيدکه راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور
بهم رســانند درصورتی که حضور عضوی به هردلیل میسر نباشد می تواند استفاده ازحضور واعمال رای خود را
به موجب وکالت رســمی و محضری تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی به فرد دیگری واگذار نماید درهرصورت
هرعضو نمی تواند عالوه بر رای خود بیش از3رای با وکالت وهر غیر عضو نمی تواند بیش از یک رای باوکالت
داشته باشد .
کاندیدهای سمت بازرس شرکت از بین موسســات حسابرسی و اشخاص حقیقی داوطلب از تاریخ انتشار آگهی
به مدت  5روز مهلت دارند تا ضمن مراجعه به دفتر شــرکت تعاونی و تکمیل فرم  ،مدراک شناســایی خود را
تحویل نمایند .
مدارک الزم  :یک قطعه عکس  ، 4*3فتوکپی شناســنامه  ،فتوکپی کارت ملــی  ،فتوکپی مدرک تحصیلی ،
تعیین وضعیت نظام وظیفه ( کارت پایان خدمت یا معافیت ) سوابق مدیریتی – مدارک موسسه حسابرسی
دستور جلسه:
 -1قرائت گزارش کتبی هيئت مديره و بازرســان از عملکرد شرکت و پروژه های در دست اقدام در سال 1400
( قابل رویت در سامانه هوشمند بخش تعاونی ها )
 -2بررسی و تصویب بودجه سال (1401قابل رویت در سامانه هوشمند بخش تعاونی ها )
 -3بررسی و تصویب صورت های مالی سال  1400و آخرین ســرمایه اعضاء( قابل رویت در سامانه هوشمند
بخش تعاونی ها)
 -4گزارش و تصمیمگیری در خصوص پروژه های "عرفان وسهند و زیتون والبرز"
 -5پیشنهاد پاداش پروژه های البرز  ،سهند  ،عرفان و زیتون باتوجه به پیشرفت پروژه ها
 -6گزارش و تصمیمگیری در خصوص لیست بدهکاران پروژه هابا ارائه اظهارنامه درجلسه
 -7انتخاب بازرس از بین موسسات حسابرسی و اشخاص حقیقی برای سال مالی1401

یــک کارشــناس اقتصاد مســکن گفت :ســاخت
چهار میلیون واحد مسکونی نیازمند رشد اقتصادی باالی
 ۱۰درصد و اســتفاده از دست کم  ۱۵ابزار مالی است.
بیتا ...ســتاریان در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد:
بخــش خصوصی  ۹۵تــا  ۹۷درصد تولید مســکن در
ایران را انجام میدهد و طی دهههای گذشته بین  ۳تا
 ۵درصد توســط دولت حمایت و احداث شــده است.
همواره طی پنج دهه گذشته نیز کمبود مسکن داشتیم.
علت این است که در گذشــته دولت نه توانسته بسازد
و نه توانســته تســهیلگری کند .بخش خصوصی هم
هیچیک از ابزارهای مالی که سالهاســت دنیا از آنها
اســتفاده میکند در اختیار نداشــته اســت .سازندگان
با دســت خالی و مقداری منابع خودشان ساخت و ساز
کردهاند و کارها را پیش بردهاند.
تولید مســکن فقــط بر عهــده وزارت
راه و شهرسازی نیست
وی افزود :دولت باید شــرایط اســتفاده از ابزارهای
مالی متنوع در بخش مسکن را برای مردم فراهم کند،
اما کارها به وزارت راه و شهرســازی ســپرده میشود؛
در حالی کــه وظیفهی اصلی این وزارتخانه ارایه زمین
و خدمات تشــکیالتی است .وزارت اقتصاد باید خطوط
مالــی را فراهم کند .وزارت صمــت نیز صنایع تولیدی
ساختمان را تقویت کند.
این کارشــناس بازار مســکن تاکید کرد :همه فکر
میکنند مســکن یک مقوله مهندســی است؛ به این
صورت که زمین و مصالح بدهیم و کارها پیش برود .در
حالی که نیمی از نقدینگی کشــور و تمام صنایع عمده
کشور وابسته به صنعت ساختمان است .نیمی از اقتصاد
کشور در بخش مسکن قرار دارد .مهندسی یک بخش
خیلی جزئی از اقتصاد مسکن را شکل میدهد.
ســتاریان با بیان اینکه امروزه در دنیا  ۱۰تا  ۱۵ابزار
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در دیدار مدیرکل ورزش و جوانان فارس با وزیر مطرح شد؛

رفع مشکالت ورزشگاه پارس و سالن  ۶هزار نفری شیراز
یک مطالبه مردمی   

ایرنــا :مدیرکل ورزش و جوانان فارس بــا اظهار اینکه رفع نواقص   دو
پروژه ملی فارس ،ورزشــگاه پارس و سالن  ۶هزار شهید سلیمانی شیراز،
حق مسلم مردم فارس است ،گفت :از وزیر ورزش می   خواهیم در حداقل
زمان ممکن خواسته مردم فارس را برآورده سازند.
به گزارش ایرنا ،حیدر صفرپور روز جمعه در دیدار با حمید سجادی وزیر
ورزش و جوانان افزود :بهره برداری کامل از دو پروژه بزرگ و ملی ورزش
استان فارس ســالن  ۶هزار نفره سردار شهید سلیمانی و ورزشگاه پارس
که در دولت قبل به طــور ناتمام مورد افتتاح قرار گرفت ،اما با کوهی از
مشــکالت هنوز نتوانسته خدماتی به ورزش استان ارایه دهد یک مطالبه
مردمی   است.
او گفت :اســتاندار فــارس باجدیت پیگیر برطــرف کردن نواقص و
کمبودهای این  ۲پروژه است ،اما عمل نکردن شرکت توسعه و نگهداری
اماکن وزارت ورزش به تعهدات خود و کوتاهی در واگذاری اعتبارات الزم
موجب شده تا کارها به کندی حرکت کند.
یکی از آرزوهای عالقه مندان به ورزش فارس
مدیر کل ورزش و جوانان فارس ادامه داد :بدون تردید طی ســالهای
اخیر یکی از آرزوهای اهالی ورزش اســتان فارس این بوده که دو مکان
استاندارد جهت برگزاری رویدادهای بین المللی در رشته ورزش   های توپی
و همچنین فوتبال در اختیار جامعه ورزش قرار داشــته باشد ،اما متاسفانه
پروژه   هایی که با هزینههای کالنی ســاخته شده و مورد افتتاح زودهنگام
قرار گرفتند در چرخه بهره برداری قرار ندارند.
این مقام مســئول تاکید کرد :چندی پیش استاندار فارس و تنی چند
از نماینــدگان مردم در مجلــس از این  ۲پروژه بازدید کردند و با توجه به
عدم پیشرفت جهت تکمیل این اماکن ،استاندار دستور استفاده از ظرفیت
داخلی استان در جهت تحقق وعده   های وزیر ورزش و جوانان را داد.

در دولت ســیزدهم  ۸۱پروژه ورشی به طور کامل افتتاح
شده است
صفرپور خطــاب به وزیر ورزش و جوانان بیان کرد :طی یک ســال
حضور دولت ســیزدهم توانستیم  ۸۱پروژه ورزشــی با متراژی بیش از
 ۱۳۶هزار متر مربع را به بهرهبرداری برســانیم که این امر نشــان از عزم
جدی خدمتگذاران ورزش فــارس در تکمیل پروژههای نیمه تمام ورزش
استان را دارد.
وی تاکید کرد :طی یک سال گذشته و در دولت سیزدهم ورزش استان
فارس با حرکت ســریع و رو به رشد خود به سمت کسب قلههای افتخار
حرکت کرده و ورزشکاران استان فارس در میادین بین المللی و جهانی و
آســیایی با به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسالمی   ایران باعث
سرافرازی نام ایران و شادی مردم شدند.
صفرپور گفت :مطالبه مردم فارس این اســت که نواقص این مجموعه
برزگ ورزشی شــیراز در کمترین زمان تکمیل شــود تا بتوانیم در هفته
تربیت بدنی که مهرماه سال جاری برگزار می   شود ،تقدیم عالقه مندان به
ورزش در فارس کنیم.
بهره برداری از دو پروژه بزرگ فارس حق قانونی جامعه
ورزش است
وزیــر ورزش و جوانان در این دیدار گفت :بهــره برداری از دو پروژه
ملی استان فارس که هزینه   های زیادی در آنها صورت گرفته حق قانونی
و اخالقی جامعه ورزش فارس اســت و از شــرکت توسعه می   خواهم که
باجدیت در جهت رفع مشکالت این دو پروژه اقدامات الزم را انجام دهند
و گزارشات الزم را ارائه نمایند.
وعده دو سال پیش وزیر در شیراز
سید حمید ســجادی ادامه داد :ظرفیت ورزش فارس به گونه ای است

رکورد شکنی اسکیت باز شیرازی در مسابقات اسکیت سرعت کشور

رییس هیات اســکیت فارس گفت :محمد ســروش مهر ورزشکار شــیرازی با شکسن رکورد
ماده  ۲۰۰متر دوال اسکیت سرعت به نشان طالی مسابقات لیگ بزرگساالن کشور دست یافت.
به گــزارش روابط عمومی و پایگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانان فارس ،پژمان فوالدی
با اعالم این خبر گفت :مســابقات لیگ اسکیت ســرعت جوانان و بزرگساالن کشور در  ۴مرحله
و در دو بخش پیســت ترک و رود  ۱۵الی  ۱۸شــهریورماه به میزبانی تهران در آکادمی اسکیت
مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.
وی افزود :محمد ســروش مهر ورزشکار شیرازی تیم اس فالی با ثبت حد نصاب  18ثانیه و
شکسن رکورد ماده  ۲۰۰متر دوال اسکیت سرعت در پیست ترک به نشان طالی مسابقات لیگ
بزرگساالن کشور دست یافت.
فوالدی در پایان بیان داشــت :نفرات برتر جهت مســابقات برون مــرزی به اردوی تیم ملی
اسکیت دعوت خواهند شد.

برگزاری رقابت های دو و میدانی دختران فارس در استهبان

رییس هیات دو و میدانی فارس گفت :مسابقات دو و میدانی دختران استان فارس در دو رده سنی
نونهاالن و خردساالن به میزبانی شهرستان استهبان برگزار و تیم های برتر معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس ،به نقل از روابط عمومی
هیات دو و میدانی فارس ،روح اله نجمی گفت :مسابقات دو و میدانی دختران استان فارس در دو رده
سنی نونهاالن و خردساالن به میزبانی شهرستان استهبان  17شهریور برگزار شد.
وی بیان داشــت :مسابقات خردســال در ماده های دو های  60 ، 600 ،200 ،100متر بامانع،
پرتاب وزنه و پرش طول و رقابت های نونهاالن در ماده های دو های  60 ، 1500 ،400 ،100متر
بامانع ،پرتاب وزنه و پرش طول برگزار شد.
رییس هیات دو و میدانی فارس افزود :تیم های اســتهبان ،شــیراز ،داراب ،جهرم ،مرودشت،
پاسارگاد ،کازرون ،آباده ،فسا و فیروزآباد در این دوره از رقابت ها حضور داشتند.

 2نشان نقره و  1برنز حاصل کار پسران فارس
در رقابت های دو و میدانی نوجوانان کشور

محمدعلی حمیدی ،محمدرضا محمودی نژاد و امیرحســین شــاکر از فــارس در رقابت های
دو و میدانی نوجوانان کشور  2نشان نقره و  1برنز کسب کردند.
بــه گــزارش روابط عمومی و پایــگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانان فــارس ،به نقل از
روابــط عمومی هیات دو و میدانی فارس ،مســابقات دو و میدانی نوجوانان قهرمانی کشــور در
روزهای  ۱۵و  ۱۶شهریور سال جاری در بخش پسران برگزار شد.
در ماده دو  400متر محمدعلی حمیدی از فارس بر ســکوی دوم ایستاد .محمدرضا محمودی
نژاد دیگر دونده استان فارس در ماده دو  110متر با مانع دومین نفر از خط پایان گذشت و صاحب
گردن آویز نقره این رقابت ها شــد .در ماده دو  3هزار متر نیز امیر حســین شاکر ورزشکار استان
فارس به نشان برنز دست یافت .این رقابت ها در ورزشگاه آفتاب انقالب تهران برگزار شد.

دبیر برای هیات رییسه اتحادیه جهانی کشتی رای نیاورد

که باید یک دهکده المپیک در این استان ساخته شود و با تحقق این امر
می   توانیم توریست ورزشی را نیز به خوبی در این استان توسعه دهیم.
وزیر ورزش در ادامه ســخنانس ضمن تقدیر از حمایت   های اســتاندار
فارس و پیگیری   هایی که در جهت رفع مشــکالت دو پروژه ملی ورزش
اســتان فارس انجام شده گفت :باید به صورت شــبانه روزی در خدمت
مردم باشــیم ،خوشحالیم که در استان فارس شــاهد افتتاح پروژه   های
خوبی در هفته دولت بودیم و از دست اندرکاران اداره کل ورزش و جوانان
فارس تشــکر میکنم که با تالش شــبانه روزی برای افتتاح این پروژهها
زحمت کشیدند.
باید حداقل   ها تهیه شــود که مردم موقع استفاده مشکل
نداشته باشند
سجادی با اشاره به این موضوع که باید نکات جزیی پروژهها نیز مورد
توجه قرار گیرد ،اظهار داشــت :باید ریزترین نــکات برای بهرهبرداری از
ورزشــگاهها و سالنهای ورزشی مورد بررسی قرار بگیرد و باید حداقلها
تهیه شود که مردم موقع استفاده مشکلی نداشته باشند.
شرکت توسعه وزارت ورزش ،تعهداتش عملی کند
همچنین در این دیدار رحیم زارع نماینده مردم شهرســتانهای آباده
و بوانات در مجلس شــورای اســامی   گفت :تکمیل پروژههای ورزشی
باعث ایجاد شــور و نشــاط اجتماعی در بین اقشار مختلف مردم به ویژه
جوانان خواهد شد از این رو نمایندگان مجلس با   جدیت پیگیر و خواهان
بهرهبرداری از دو پروژه بزرگ ورزش استان فارس هستند و انتظار داریم
وزیر ورزش و جوانان از شــرکت توسعه بخواهند تعهداتی که باید در این
راستا به آنها عمل کند را انجام دهند.
وی گفت :ظرفیت و پتانســیل ورزش فارس به گونهای است که بهره
برداری از این پروژه   ها باید ســال  های پیش انجام می   شد ،اما متاسفانه
به علت بدقولی   هایی که در این راستا طی سالهای گذشته صورت گرفته
باعث شد ورزش فارس از داشتن دو مکان استاندارد بین المللی محروم باشد.
افتتاح با عجله
به گزارش ایرنا ،بر اساس برخی اظهارنظرهای کارشناسی ورزشگاه ۵۰
هزار نفری پارس اردیبهشت  ۹۶و سالن  ۶هزار نفره سردار سیلمانی هم
تیرماه  ۱۴۰۰به صورت نیمه تمام و با عجله افتتاح شده است.
ورزشــگاه پارس شیراز مشــکالت زیادی دارد که بارها به آن اشاره
شــده و سازمان لیگ فوتبال هم بیش از  ۷۰مورد ایراد روی این ورزشگاه
گذاشته است و سالن  ۶هزار نفره هم عالوه بر مشکالت فنی ،آب و برق
و گاز هم ندارد.
تاریخچه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشــی یک سازمان زیر مجموعه
وزارت ورزش و جوانان ایران اســت ،این سازمان در تاریخ  ۲۷مهر ۱۳۷۳
با پیشــنهاد ســازمان تربیت بدنی ایران و تصویب هیــات وزیران برای
ساخت ،تجهیز و نگهداری تأسیسات ساختمانهای ورزشی ایران تشکیل
شده است.

ایسنا :رقابت   های کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای  ۱۹لغایت  ۲۲شهریورماه
برگزارمی   شود و استان فارس سه نماینده در تیم ملی کشورمان دارد.
محمدرضا گرایی ،محمدرضا مختاری و محمدعلی گرایی ،سه فرنگی کار شیرازی
هســتند که با نظر محمد بنا ســرمربی تیم ملی ،در ترکیب ده نفــره تیم ملی قرار
گرفته اند و از روز شنبه  ۱۹شهریورماه رقابت   های خود را آغاز خواهند کرد.
در همین راســتا ،ساسان خوبیاری قهرمان چند دوره کشــتی کشور در رده   های
مختلف ،از جمله بزرگســاالن و قهرمان جام بین المللی تختی و پیشکســوت کشتی
فارس ،قول اهداء ســکه بهار آزادی به مدال  آواران مســابقات جهانی صربستان داده
اســت .وی درسال   های گذشته هم سرپرستی برخی تیم   های اعزامی   کشتی فرنگی
فارس به مسابقات کشوری را به عهده گرفته بود.

آغاز مسابقات والیبال پسران زیر  ۱۶سال کشور
در شیراز

ایرنا :مســابقات والیبال زیر  ۱۶سال پسران کشــور( جام آینده سازان) در شیراز
برگزار و نتایج چند دیدار مسخص شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا این مســابقات شــامگاه پنجشــنبه و روز جمعه در سالن
های شهید دستغیب ،پوریای ولی و شهید باهنر شیراز دنبال شد و تیم های مرکزی،
مازندران ،اصفهان ،تهران ،گلســتان ،کرمان ،یزد ،کرمانشــاه ،گیالن و فارس برابر
حریفان به برتری دست یافتند.
در ســایر بازی های برگزار شده شامگاه پنجشــنبه ،تیم های مرکزی ،مازندران،
اصفهان ،تهران و گلســتان به ترتیب مقابل بوشهر ،یزد ،زنجان ،فارس و سمنان با
نتیجه مشابه  ۲بر صفر به برتری دست یافتند و تیم کرمان هم  ۲بر یک از سد توابع
تهران گذشت.
همچنین در دیدار های صبح دیروز جمعه ،تیم های یزد ،مازندران ،گیالن ،تهران
و فارس هم با نتیجه  ۲بر صفر به ترتیب برابر کردستان ،بوشهر ،قزوین ،اصفهان و
زنجان به پیروزی رسیدند و تیم کرمانشاه هم با نتیجه  ۲بر یک از سد قم گذشت.
در رقابت های والیبال زیر  ۱۶سال پسران کشور تیمی که بتواند  ۲دست را با برتری
پشت سر بگذارد ،برنده بازی خواهد بود.
فارس ،قم ،گیالن ،کرمانشاه ،اصفهان ،تهران ،توابع تهران ،زنجان ،کرمان ،بوشهر،
یزد ،مرکزی ،گلستان ،قزوین ،سمنان ،کردستان و مازندران تیمهای شرکت کننده در این
بازی  ها هستند.
این مسابقات  ۲۱شهریور ماه در شیراز با تعیین تیم های برتر پایان می یابد.

آغاز رقابت   های هندبال پسران خردسال فارس
درکازرون

ایرنا :رقابت   های هندبال قهرمانی پســران خردسال فارس به میزبانی شهرستان
کازرون آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا در این دوره از بازی   ها که از روز پنجشــنبه  ۱۷شهریور
 ۱۴۰۱در سالن تختی کازرون برگزارشد ۶ ،تیم شرکت دارند.
در ســایر دیدار   های برگزار شــده تیم شهید شــاملی کازرون با نتیجه  ۱۶بر۱۱
مرودشت را از پیش رو برداشــت ،دیدار تیم   های شیراز و پاسارگاد ۱۳بر ۱۳مساوی
شد و تیم جهرم هم با نتیجه  ۱۲بر ۳تیم آریا پارس کازرون را شکست داد.
تیم   های شــیراز ،جهرم ،مرودشــت ۲ ،تیم از کازرون و پاسارگاد در این بازی   ها
شــرکت داشتند .این رقابت   ها جمعه  ۱۸شــهریور با تعیین تیم   های برتر در کازرون
پایان یافت.

ملی پوش شیرازی فوتبال  ۸نفره نابینایان:
ایســنا :ملی پوش شــیرازی فوتبــال  ۷نفره
نابینایان اعتقاد دارد که اگر در مســابقات آبان ماه
به قهرمانی دست پیدا نکنند ،کارشان برای صعود
به پاراالمپیک پاریس بسیار دشوار خواهد شد.
تیم فوتبال  ۷نفره نابینایان کشــورمان حدود
دوماه دیگر باید در مسابقات مهمی   به میدان برود.
اکثریت نفرات ملی پوش متعلق به اســتان فارس
هســتند و به همین علت ،خیلی از اردوهای تیم
ملی نیز در شهر شیراز برگزار می   شود.
یکی از بازیکنان شــیرازی ایــن تیم ،حجت
مزارعی است .بازیکن  ۳۳ساله ای که همواره یکی
از ارکان اصلی در موفقیت   ها به شــمار می   رفته و
یکی از نفراتی اســت که آن مدال نقره تاریخی را
در پاراالمپیک ریو به ارمغان آورد.
او در گفت و گو با ایسنا درباره مسابقات پیش رو
گفت :ما در اواســط آبان ماه باید در هندوستان به
میدان برویم .امید اولمان به خداست و در مجموع
هــم خیلی به این تیم امیدوار هســتیم .البته کار
سخت و حساســی داریم ،چون برای صعود فقط
باید اول بشــویم .اگــر نتوانیم اول شــویم ،تنها
شانســمان این اســت که در جام جهانی یکی از
ســکوهای اول تا سوم را کســب کنیم که خیلی
برایمان دور از دسترس خواهد بود.
مزارعی در پاســخ به این سئوال که علت طرح
این موضوع و تردید داشــتن در کسب قهرمانی،
در حالیکــه تیم ملی ایران ســابقه نایب قهرمانی
پاراالمپیک را دارد ،چیست؟ گفت :متاسفانه هر چه
باالتر می   رویم ،بیشتر زیر پایمان خالی می   شود.
یعنی به جای اینکه ما را حمایت کنند ،چوب الی
چرخمان می   گذارند.

در هندوستان محکوم به قهرمانی هستیم

او ادامه داد :ما برای ســهمیه پاراالمپیک توکیو
خیلی تالش کردیم و در نهایت دوم شــدیم .فقط
به این علت که اول نشــدیم ،ما را به پاراالمپیک
اعزام نکردند ،در حالی که ســهمیه را کسب کرده
بودیم .گفتند چون شــما در مسابقات آسیایی دوم
شــده اید ،نمی   توانید از گروهتــان در پاراالمپیک
صعود کنید .در حالی کــه ما فقط با یک اتفاق و
یک اشتباه کوچک از بازیکن جوانمان ،بازی را به
چین واگذار کردیم .گفتند ما تشــخیص می   دهیم
که نباید اعزام شوید .پس از آن ما به مقام معظم
رهبری نامه نوشــتیم و ایشــان به سرعت دستور
دادند که تیم ما اعزام شود ،اما متاسفانه کار از کار

گذشته بود و وقت تمام شده بود.
ملی پوش شــیرازی فوتبــال نابینایان و کم
بینایــان ،درباره اینکه تیم فعلــی از لحاظ نفری
چقدر با تیم نایب قهرمان ریو تفاوت دارد ،گفت :از
کسانی که آن سال در تیم ما حضور داشتند ،فقط
دو نفر دیگر در اردو نیستند .البته این را هم باید در
نظر بگیریم که بازیکنان چندسال مسن تر شده اند.
کاپیتان ما که متولد ســال  ۶۵است ،آن زمان ۲۹
ساله بود و االن  ۳۶سال دارد .یا خود من که متولد
 ۶۸هستم ،حاال مسن تر شده ام .البته چند نیروی
جوان به تیم تزریق شــده اما یکی از بازیکنانمان
که متولد  ۷۴اســت ،حدود یک سال است که به

دلیل پارگی رباط صلیبی دور از میادین است.
مزارعــی در پاســخ بــه این پرســش که آیا
مشــکالتی که در خصوص شــغل بــرای او و
همبازی   هایــش در تیم ملی وجود داشــت ،رفع
شده است یا خیر؟ گفت :به لطف خدا االن بچه   ها
اکثرا مشغول به کار هستند .درست است که اکثرا
کارمند رسمی   نیســتند ولی بهرحال دست بچه   ها
یــک جایی بند شــده .من هم نیروی شــرکتی
اداره ورزش هســتم .در مجموع از نظر شــغلی و
بعضی فاکتورهای دیگر بهتر شــده اما یک سری
مســائل دیگر همچنان وجود دارد که بیشــتر به
بُعــد اقتصادی مربوط اســت و برای کل مملکت
ما وجود دارد.
وی افزود :ما برای مســابقاتی به این مهمی،
هنــوز یک بــازی دوســتانه برگــزار نکرده ایم!
تازه نامــه نگاری   هایی با ترکیه و روســیه انجام
شــده اما تاکنــون هیچکدام به نتیجه نرســیده
اســت .هنوز هیچ دیدار دوســتانه ای نداشته ایم،
هرچند مســئوالن اعالم کردنــد که تمام تالش
خود را انجــام میدهند تا دیدارهــای تدارکاتی
داشته باشیم.
مزارعــی همچنیــن گفت :بهرحــال ما فعال
تمریناتمان را انجام می   دهیم .دو اردو در شــیراز
داشــتیم ،دو اردو در اســتان مرکزی شهرستان
محالت ،چند اردو هم در تهران .هفته آینده هم به
شــمال می   رویم ،چون آب و هوای شهری که در
هندوستان قرار است بازی   ها برگزار شود ،به  شدت
شرجی اســت و رطوبت باالیی دارد ،آب و هوایی
نزدیک به شهرهای شمالی کشور ،این اردو برای
کسب تطابق آب و هوایی خواهد بود.

یک مسئول در ورزشهای همگانی فارس:

توسعه ورزش همگانی گامی   بلند برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است
ایسنا :مسئول کمیته فرهنگی هیات ورزشهای همگانی فارس،
توســعه ورزش همگانی را گامی   بلند برای پیشــگیری از آسیبهای
اجتماعی عنوان کرد.
جعفری گفت ۱۰ :سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی است
و ورزش همگانی نهتنها تاثیرات مثبت زیادی روی جسم دارد بلکه
خلق و خو را هم بهتر میکند.
به نقــل از روابط عمومی   هیات ورزشهــای همگانی فارس ،او
ادامه داد :بر اســاس مطالعاتی که اخیرا انجام گرفته ،ورزش و انجام
فعالیتهای ورزشــی در تمام سنین عالوه بر تمام فواید خوب خود،
احتمال خودکشــی و آسیب   های روانی و اجتماعی در آینده را هم به

میزان قابل توجهی پایین میآورد.
مســئول کمیته فرهنگی هیات ورزشهای همگانی فارس عنوان
کرد :محققان شرایط جسمی   بیش از یک میلیون نفر از پسران سوئدی
 ۱۸ســاله را در معاینات پزشکی زمان ورود به سربازی مورد بررسی
قرار دادند و متوجه شدند جوانانی که شرایط جسمی   مناسبتری دارند
کمتر از سایرین به خودکشی و اختالالت روانی تمایل پیدا کردهاند.
جعفری خاطرنشان کرد :پژوهشهای دیگری هم که پیش از این
انجام شده بود ،نشان میدهد ورزش بر سالمت روحی افراد تأثیر مثبت
داشــته و به مبارزه با افسردگی کمک میکند و عملکردهای مغزی
را هم بهبود میبخشــد و از زوال آن در سالمندان پیشگیری میکند.

او گفت :در نوجوانی و جوانی مغز روند روبه رشــدی دارد و نیازمند
محرکهای مثبت اســت ،بنابرایــن ورزش میتواند برای این دوره
سنی مفیدتر باشد.
مســئول کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی هیات ورزش   های
همگانــی فارس گفــت :اســتفاده از ظرفیتهای موجــود و ایجاد
شــده گام بلنــدی برای پیشــگیری از بروز آســیبهای اجتماعی
اســت و با نگاه جدید در توســعه ورزش همگانــی امید به زندگی و
نشــاط اجتماعــی رو به افزایش اســت و توســعه ورزش محالت
و نقــاط محــروم شــاه کلید پیشــگیری از آســیبهای نــو پدید
اجتماعی است.

design: marzieh.baghipuor

رییس فدراسیون کشتی ایران آرای الزم برای عضویت در هیات رییسه اتحادیه جهانی کشتی
را بهدست نیاورد.
به گزارش ایسنا ،انتخابات هیات رییسه اتحادیه جهانی کشتی پیش از آغاز رقابتهای کشتی
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انتخابات ،علیرضا دبیر خرداد ماه برای حضور در انتخابات کاندیدا شد.
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انتخاب شدند که اکثر نفرات از اعضا پیشین بودند و علیرضا دبیر نیز در پایان با  ۲۵رأی در جایگاه
یازدهم از میان  ۱۶کاندیدا قرار گرفت.

سه فرنگی کار فارسی در صربستان

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

گاه راز

هر که او آگاهتر  ،جانش فزون

اذان صبح

05 :   23

طلوع آفتاب

06   :    42

اذان ظهر

12 : 57

اذان مغرب

19:    29

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

رتبه43:

ISSN: 1557 - 2008

تلفن23.6.69
نمابر- .23.383:
تلفن- 337..23-38:
سازمان آگهی ها32341000 -1 :
نمابر- 32303830:
تلفن- 32300337-38 :
...2341
ها-2-.234588-.2348.1-13:
تلفن های سازمان
لیتوگرافی وآگهی
چاپ :روزنامه عصر مردم  -تلفن32359610:
WEB:
Asremardom.
com
WEB: Asremardom.ir
Email Adress:Asr asremardomها e - mardom@yahoo. com
asr.e.mardom@Gmail.com
Email Address:
asr.e.mardom@Gmail.com

امروز

22

افسوس های ناشی از کوتاهی نمودن در کار را به یاد آر
و دوراندیشی را در پیش گیر.

36

صاف دربعدازظهر نیمه ابری و وزش باد

شنبه  19شهریور    13 - 1401صفر  - Sep 10،2022 - 1444شماره 7571

انگارنهراگنا

تلفن سرپرستی های عصر مرد م:

اصفهان  09139147727هاشــمی
لیتو گرافی و چاپ:روزنامه عصر مرد م
کرمانشــاه  09181311498کبود     ی
بوشــهرتلفن.235961:
 09177723605رستمی
خوزستان  09332904887هاللی

روزنامه عصر مرد  م
ساختمان
کوچه 33
مالصد       را -
چهارراه
قصرد       شت -
شیراز -
عصر مرد م
ساختمان-روزنامه
نبش- 33
کوچه
مالصد را  -نبش
چهارراه
قصرد شت -
نشانی:شیراز -
نشانی:

گفتوگو با اسماعیل آذر

احمد     رضا سهرابی
Ahmad Reza Sohrabi

اســماعیل آذر بر این باور اســت که برای
بهبود وضع زبان فارســی باید یک طرح کلی
مشخص شــود و در عین حال از آسیب تعدد
مدیریت در این حوزه میگوید.
این پژوهشــگر و مــدرس دانشــگاه در
گفتوگو با ایســنا دربارۀ آثــار و چالشهای
انتخــاب مدیران برای مراکز و مؤسســههای
دانشــگاهی و دولتی فعال در زمینۀ ادبیات و
زبان فارســی اظهار کرد :مــا باید برای همۀ
کارهایمان از جمله زبان فارســی ،نقشۀ راه
داشته باشیم .باید بدانیم میخواهیم چه کنیم،
در کجا قرار داریم و قرار است به کجا برویم؟
برای ترمیــم و بهبود وضعیت زبان فارســی
چه طرحهــا ،پروژههــا و کارهایــی را باید
صورت دهیم .در ابتدا ،این باید ترسیم شود و
بهصورت یک خط کشیده شود و بدانیم ما در
کجای این خط هستیم و میخواهیم به کجای
این خط برسیم؟
او افــزود :همچنین باید بدانیم چگونه قرار
اســت این راه را بپیماییم .اگر این خط ترسیم
نشــود و طرح کلی برای بهبــود وضع زبان
فارسی مشخص نشــود ،زحماتی که کشیده
میشود ،فرجام مشخصی نخواهد داشت.
اســماعیل آذر در عین حــال گفت :از نظر
قانونی ،مســئول زبان فارســی اکنون وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی است .البته ،این را
هم باید بگویم کــه وزیر کنونی توجه خاصی

زبان فارسی به یک طرح کلی نیاز دارد

به زبان فارســی دارند ،ولی پیشنهاد من برای
کل کشور است .همه دارند کاری در این زمینه
انجام میدهند ،اما مسیر مشخصی ندارند.
او ادامه داد :برای مثال ،نمایندگان فرهنگی
از کشور ما به کشورهای دیگر اعزام میشوند.
آیــا این افراد تخصــص الزم را دارند؟ دربارۀ
زبان فارســی میدانند؟ دربارۀ زبان کشــور
مقصد میدانند؟ حداقل یکیدو زبان میدانند؟
تحصیلکردۀ حوزۀ فرهنگ هســتند؟ نقشۀ راه
برای این کار دارند؟ اینها میروند ،چه میکنند؟
اغلب در روز یا مناســبتهای خاص اقداماتی
انجام میدهنــد .هیچوقت برنامۀ کلی ندارند.

برای شخصیتهایی که توسط وزارت علوم برای
آموزش زبان فارســی اعزام میشوند ،معمو ًال
نقشۀ راه وجود ندارد .اینها نمیدانند نفر قبلی
که در همان کشــور بوده ،تا کجا پیش رفته یا
چه کاری انجام داده است تا همان راه را پیش
ببرند .یک نفر اعزام میشود و براساس اینکه
به کدام کشــور برود ،مــیرود و برمیگردد و
هیچ اتفاقی هم نمیافتد.
آذر همچنین بیان کرد :یعنی اگر این افراد
اعزام نشــوند و دولت این هزینه را نکند ،هیج
اتفاقی نمیافتــد .فقط بودجۀ آن به درد دیگر
مشــکالت میخورد و شــاید بتواند گرههای

امین فقیری:

چراغ ادبیات اقلیمی ایران کمفروغ شده است
امین فقیری از پرکارترین نویســندگان حــوزه ادبیات اقلیمی تاکید دارد که با
کم شــدن جمعیت روســتاها و فاصله گرفتن اهالی قلم از فضاهای روستایی و
طبیعت ،پرداختن به اقلیم و روستا در آثار ادبی کمرنگ شده است.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ،ادبیات اقلیمی در داســتان یا شعر بر
شخصیتها ،لهجهها ،گویشها و رسوم یک منطقه یا روستا تاکید دارد.
امین فقیری یکی از برجستهترین نویسندگان ادبیات اقلیمی و روستایی است
که در دو مجموعه «دهکده پرمالل» و «کوفیان» به مســایل روستا پرداخته و
در آن ســیمای انسانی ،اجتماعی و اقتصادی اقلیم خاصی از روستاهای کشور را
طراحی میکند.
در ادامه گفتوگوی ما با این نویســنده درباره ویژگیها و چشــمانداز ادبیات
اقلیمی را میخوانید.
بارزترین ویژگی ادبیات اقلیمی را چه میدانید؟
یکــی از مهمتریــن ویژگیهای ادبیــات اقلیمی توجه کردن بــه جغرافیای
یک منطقه خاص و فرهنگ ،آداب و رســوم ،زبــان و اعتقادات اهالی آن خطه
در اثر ادبی اســت .ادبیات اقلیمی ،کامال رئالیســتی است ولی نویسنده با کمک
عنصــر تخیل به موضوع موردنظر خود که محل وقوع آن در یک منطقه و اقلیم
خاص اســت بال و پر میدهد .نویسنده این نوع ادبی باید حتما آن مکان و اقلیم
را از نزدیک دیده و لمس کرده باشــد و بدون تجربه زیستی نمیتواند اثر خوبی
را خلق کند .در ادبیات اقلیمی اثر طبیعت و جغرافیا بر رویدادها مشــهود است و
با نشــانههایی که نویسنده میدهد ،خواننده میتواند دریابد وقایع در کدام منطقه
جغرافیایی رخ داده است.
نخســتین کتاب منتشر شــده شــما به نام «دهکده پرمالل»
یکی از شاخصترین آثار در حوزه ادبیات اقلیمی است ،لطفا درباره
این اثر توضیح دهید.
ایــن اثر بازتابی از دیدهها و دریافتهایم از مــدارس نقاط دورافتاده فارس و
کرمان است .زمانی که به عنوان سپاهی دانش راهی یکی از روستاهای جیرفت
شــدم و ســالهایی که پس از آن تجربه معلمی در روســتاهای فارس را یافتم،
با دیدن فقر و گرســنگی ،وضعیت نابسامان اجتماعی و مصایب پایانناپذیر مردم
ستمدیده و رنجکشیده روســتایی از جمله بیسوادی ،نبود بهداشت ،گرفتاری در
صداوســیمای فارس به مناسبت اربعین سرور و ساالر
شــهیدان حضرت اباعبدا ...الحســین علیه الســام ویژه
برنامه   های مختلفی را تهیه و تدارک دیده است.
به گزارش روابط عمومی   صداوســیمای فارس ،معاون
ســیمای فارس گفــت :برنامه زنده "چلچــراغ" از امروز
شنبه  19شهریور ،ســاعت  21:15با بخش هایی از   جمله
گفتگو با مسووالن موکب   های فارس در مسیر راهپیمایی
اربعیــن ،گفتگو بــا هنرمندانی که در خصــوص اربعین
و عاشــورا کارهای ویژه انجام داده اند ،گفتگو با شــعرا و
مناجات خوان   هایی که در خصوص اربعین شعر سرودند و
مناجات خوانده اند ،اطالع رسانی در خصوص آداب زیارت
اربعیــن و موارد مورد نیاز زائران کربــا ،تقدیم بینندگان
می   شود.
علیرضا باغبانمنش با بیان اینکه برنامه "کاشانه مهر"
هر روز ســاعت  10با حال و هوای اربعین زنده روی آنتن
می   رود ،افزود  :هر روز در چند نوبت از طریق ارتباط زنده
تصویری با مرزهای به سمت کربال ،بینندگان از حال و هوای
زیارت اربعین مطلع خواهند شد.
معاون ســیمای فارس اضافه کرد :با اعزام گروهی از
سیمای فارس به کربالی معلی تصاویر و گزارش   هایی از
راهپیمایی عظیم اربعین تقدیم مخاطبان می   شود.

امام هادی (ع )

خرافات ،تصمیم گرفتم دست به قلم ببرم و به روایت داستانی دیدههایم بپردازم.
این اثر را در  23ســالگی نوشــتم ولی صمیمیت و رئالیستی بودن آن باعث شد
مورد توجه قرار گیرد و بارها به چاپ برسد.
آیا ادبیات اقلیمی امتیازهایی بر سایر آثار ادبی دارد؟
بله در ادبیات اقلیمی نویســنده به طبیعت دسترســی دارد که تنوع بیشتری
نســبت به زندگی آپارتمانی دارد و میتواند از کلیشــه دوری کند و خالقترین

داســتانها را بیافریند .نویســنده ادبیات اقلیمی باید تجربه عمیقی از حضور در
روستا و طبیعت داشته باشد و با یک سفر چند روزه به یک منطقه نمیتواند خالق
این نوع ادبیات شد .روستانشینان و ساکنان اقلیمهای خارج از شهر مناسبتترین
افراد برای خلق این نوع آثار ادبی هســتند و خود من اگر ماهها تجربه زندگی در
روستاهای فارس و کرمان را نداشتم نمیتوانستم اثر موفقی خلق کنم.

چشمانداز ادبیات روستایی و اقلیمی ایران را چگونه میدانید؟
چراغ ادبیات روســتایی و اقلیمی رو به خاموشــی اســت .در دهه  40ادبیات
روســتایی از اقبال خوبی برخوردار بود؛ اما سال به سال شانس ادبیات روستایی
کمتر شد .نویسندهها از طبیعت قهر کردهاند و بیشتر وقتشان در فضای آپارتمانی
پر میشــود و داستانشــان را به کوه و طبیعت نمیبرند .با اینکه نویســندگان
متولد روســتا از محیط خودشان مینویسند ،ولی متاسفانه شکوه و جالل قبلی را
ندارند .از نویســندگان شهری هم انتظار نوشــتن فضای روستایی را نباید داشته
باشــیم چون آنها در مکان و زیستی که زندگی میکنند ،با همان ژانر مینویسند.
کم شــدن جمعیت روستاها و فاصله گرفتن نویســندگان از اقلیمهای طبیعی و
روســتایی در این امر موثر بوده اســت و اگر امکانات فرهنگی روستاها از جمله
کالسهای آموزش داستاننویســی و کتابخانه افزایش یابــد میتوانیم امیدوار
شویم آثار بیشتری طی سالهای آینده در این حوزه پدید میآیند.
راز توفیق یک نویسنده ادبیات اقلیمی چیست؟
صمیمیــت و بیان ماهرانه و در عین حال ســاده و بیپیرایه بودن رکن اصلی
برای موفقیت یک اثر در حوزه ادبیات اقلیمی است .برای دست یافتن به این نوع
ســادگی و صمیمیت تالش کردهام در انتخاب شخصیتها به سراغ مردم عادی
و شــخصیتهای فقیری بروم که طبیعیترین عبــارات را در گفتوگوهای خود
به کار میبرند و به گویش بومی خود پایبندی دارند .نویسنده ادبیات اقلیمی باید
بتواند با چیرهدســتی و ظرافت خاصی به بیان داستانهایش بپردازد ،گویی که در
تمام صحنههای داستان حضور دارد.
...
امین فقیری که ســال  1376به همراه محمــود دولتآبادی برنده لوح زرین
بهترین نویســنده بیست سال داستاننویسی ایران شــده ،همواره در کنار شغل
معلمــی به روزنامهنگاری و خلق آثار ارزشــمند داســتانی پرداخته و نزدیک به
نیمقرن است که همواره قلم به دست دارد و رمان جدیدش در حوزه رمان طنزی
شهری تا پایان امسال منتشر خواهد شد.
از جملــه کتابهای وی میتوان به مجموعه داســتانهای دهکده پرمالل،
کوفیان و زمستان پشــت پنجره و رمانهای پلنگهای کوهستان و رقصندگان
اشاره کرد.

برنامه   های صداوسیمای فارس در اربعین حسینی
معاون سیمای فارس گفت :در برنامه "سالمت باشید"
هم به موضوعات مرتبط با سالمت زائران پرداخته خواهد
شــد .این برنامه شــنبه و چهارشنبه ســاعت  18زنده از
سیمای فارس پخش می   شود.
باغبانمنــش ادامه داد :پخش برنامه   هایی در اســتان
فارس و شهر شیراز ویژه جاماندگان اربعین ،ارائه اطالعات
مــورد نیاز مخاطبان از طریق زیرنویس ،موشــن گرافی،
نماهنگ ،مســتند و سرودهای اربعین از دیگر برنامه   های
سیمای فارس به مناسبت اربعین حسینی است.
بــه گفته معاون صدای فارس رادیــو فارس نیز ویژه
برنامه" اربعین عاشــقی" را از شــنبه  19شهریور تا پایان
اربعین هر روز پس از اذان مغرب ،زنده روی آنتن می   برد.
یاسر جمالی افزود :ارتباط با مدیران و دست اندرکاران
ستاد اربعین ،ارتباط با گزارشگران مرزی ،سرودهای آیینی
ویژه اربعیــن و پخش کالم بزرگان درباره اربعین از جمله
بخش   های این برنامه است.
وی با بیان اینکه "نمایش شب" با حال و هوای اربعین
هر شب ساعت  23از رادیو فارس پخش می   شود ،افزود :در
بخش پیام رادیو فارس هر روز از صبح تا شب با برقراری

ارتباط   های متعدد زنده ،شنوندگان در جریان آخرین خبرها
و تحوالت مراسم اربعین حسینی قرار می   گیرند.
معــاون صــدای فــارس گفــت :پخــش مســتند
"چاووش خوانی" با موضوع بررســی آداب و رسوم مردم
فــارس برای زیارت اربعین از جملــه برنامه   های تولیدی
رادیو فارس به همین مناسبت است.
جمالی ادامــه داد :در برنامه "گفتگو" رادیو فارس هم
با دعوت از مســووالن ستاد اربعین ،شنوندگان ،اطالعات
الزم در خصوص راهپیمایی عظیم اربعین را کسب خواهند
کرد.
پورعوض سرپرســت معاونت خبر فــارس هم گفت:
ارتبــاط زنده بــا خبرنگاران اعزامی   بــه مرزها و کربالی
معلــی ،پخش گزارش   هایی از آداب و رســوم مردم نقاط
مختلف استان در اربعین ساالر شهیدان ،پوشش مراسم   و
رویدادهای ویژه اربعین در نقاط مختلف استان و ارسال این
تصاویر و گزارش   ها برای پخش از شــبکه   های سراسری
و بخش   های خبــری  11و  16رادیو و  20:45 ،16:45و
 23:15تلویزیون در دستور کار خبر فارس قرار دارد.
معاون فضای مجازی شــبکه فــارس هم گفت :تولید

و انتشار موشــن گرافی با موضوع معرفی اربعین به عنوان
اجتماع بــزرگ مردمی    ،تولیــد و انتشــار  ۳ویدئوکلیپ
از مســیر راهپیمایی اربعین ،تولید و انتشــار  ۳فتوکلیپ
از تصاویر ارســالی زائران در موکب   ها و تولید و انتشــار
 ۳اســتوری موشــن از مهمتریــن برنامه   هــای فضای
مجازی شــبکه فارس به مناســبت اربعین سرور و ساالر
شهیدان است.

دیگری را باز کند.
او ســپس با بیان اینکه مــا باید مدیران
زبان فارســی را از میان کسانی انتخاب کنیم
که تخصص تام و کمــال دارند ،گفت :آنها
باید حداقل از مشــاهیر باشند .بنابراین ،نظام
کلی این کار باید تصویب و تصحیح شود .باید
از افراد اعزامی خواســته شود تا در مدت زمان
مأموریتشان کارهای مشخصی را انجام دهند
و یک بخــش نیز باید کار آنها را بررســی و
ایرادهایشــان را یادآوری کند و نکات مثبت
و منفی آنها را جمع بزند .تمام این کارها باید
با برنامه باشد.
اســماعیل آذر در ادامه اظهار کرد :من در
جایی ننشستم که مدیران را ارزیابی کنم .من
راهی را میگویم که اگر نباشد ،کمابیش همه
در بیراهه گرفتارند.
او در پایان با بیان اینکه ما باید یک حوزۀ
دانشــوری از اســتادان تراز اول زبان فارسی
و باتجربه بنا کنیم ،گفت :این حوزۀ دانشــی
زبان فارسی باید نقشــۀ راه را طراحی کند تا
بقیه براســاس آن پیش برونــد؛ چراکه تعدد
مدیریتها میتواند خســران به بــار بیاورد.
چون نهادها زحمت میکشــند ،اما هیچوقت
نمیبینید نقشــۀ راهی را دنبال کنند و بخشی
فعالیتهای آنها را بررســی کند و نقطههای
ضعفشــان را برطرف کند تا به مقصدی که
میخواهند برسند.

وضعیت اسفناک کاخ ساسانی

کاخ ساسانی سروستان در استان فارس در وضعیت آشفته و
نابسامانی به سر میبرد.
این کاخ بخشی از «محور ساســانی» است که در فهرست
میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.
ســیاوش آریا ـ کنشــگر و پژوهشــگر میــراث فرهنگی ـ
تصاویــری را از این کاخ ساســانی در اختیار ایســنا قرار داد و
وضعیــت این میراث جهانی را آشــفته توصیــف کرد و گفت:
کاخ ساســانی و میراث جهانی سروســتان فــارس در بدترین
وضعیت به ســر میبــرد؛ آب کل محوطه تقریبا قطع شــده و
وضعیت سرویسهای بهداشــتی بسیار اندوهبار و کثیف است،
آب در سرویسهای بهداشتی نیز به سختی قابل مصرف است.
او اضافه کرد :در محوطه کاخ ،لولههایی که هنگام مرمت استفاده
شــده ،جمعآوری نشده و رها شده و چهره زشت و ناخوشایندی
را در این میراث جهانی ایجاد کرده است.
این کنشــگر میراث فرهنگــی ادامه داد :اتاقــی به عنوان
کانکس فروش بلیت در ورودی کاخ ساســانی سروستان وجود
ِ
دارد که دســتگاه پوز آن برای بلیتفروشی ،در روزی که بازدید
داشــتم ،سوخته بود و کار نمیکرد .ظاهرا این شرایط به میراث
فرهنگی اطالع داده شده ،اما تا کنون اقدامی نشده است.
کاخ ساسانی سروستان یکی از ســایتهای محور ساسانی
فارس اســت که در فهرســت میــراث جهانی یونســکو ثبت
شده است.
این کاخ ســازهای چهارتاقی اســت که اواخر دوره ساسانی
ایجاد شــده اســت .کاخ سروســتان در نزد مــردم محلی به
«قصر ساسان» یا «چهارتاق» نیز شناخته میشود.
بســیاری از کارشناســان ،تاریخ ســاخت آن را تــا دوران
پادشــاهی «بهرام پنجم» یا همان «بهرام گور» پیش میبرند.
البته تالشهای «مهر نرســی» را نیز نبایــد در این خصوص
نادیده گرفت ،از آن پس کاخ سروستان تبدیل به مرکزی برای
برگزاری آداب و مناسک دینی ساسانیان شد.
آندره ُگدار ـ معمار فرانســوی ـ نیز کاخ سروستان را بسیار
شــبیه به کاخ فیروزآباد ،اما با وســعتی بســیار کمتر توصیف
میکند .مصالح به کار رفته در این کاخ شامل سنگ و گچ است.
در کتــاب «المســالک و الممالک» ،سروســتان را یکی از
روستاهای اطراف شــهر «استخر» میدانند ،در شرح کاخ آمده
اســت« :بنایی عظیم با مصالحی از ســنگ و گچ و مشــتمل
بر گنبدهای تاالر ســتوندار ،چند ایــوان ،اتاقها و راهروهای
متعدد».
کاخ ساسانی سروستان در مســیر شیراز به فسا و در جنوب
شهرستان سروستان و در محور ساسانی قرار دارد.
منظر باستانی ساسانیان (محور ساسانی) در منطقه فیروزآباد
استان فارس ســال  ۱۳۹۷به عنوان بیستوسومین اثر تاریخی
ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو و چهارمین اثر جهانی
شده استان فارس به ثبت رسید.

