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آییننامه زمین  ۲۰۰متری
به تصویب رسید
هیـات وزیـران آییننامـه اجرایـی مربـوط بـه تخصیـص زمین و مسـکن را
پـس از تولـد فرزنـد سـوم تصویـب کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،اواخر سـال گذشـته بـود کـه وزارت راه و شهرسـازی در
راسـتای قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت اعلام کـرد دولـت
بـه خانوارهایـی کـه فرزنـد سـوم و بیشـتر آنهـا پـس از تصویـب ایـن قانـون
بـه دنیـا بیایـد زمیـن  ۲۰۰متـری دولتـی واگـذار میکنـد .آییننامـه ایـن
طـرح بـه سـال جـاری موکـول شـد کـه روز یکشـنبه سـخنگوی دولـت از
تصویـب آییننامـه اجرایـی تخصیـص زمین و مسـکن بـه خانوارهـا پس از
تولـد فرزنـد سـوم و بیشـتر از سـوی هیـات وزیـران خبـر داد.
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شهردار منتخب شیراز:

حمایت بیشتری از
تیم فجر سپاسی
خواهیم داشت

انتقادهای صریح حسن دادشکر

کانون پرورش،
بقالی نیست
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رئیسی در گفتگو با  CBSآمریکا:

در مذاکرات صادق هستیم

پرونده نوجوان زریندشتی با
قاطعیت و سرعت رسیدگی میشود

رئیس جهاد دانشگاهی،
سرپرست معاونت
علمی ریاستجمهوری شد

هیأت رئیسه اتاق اصناف شیراز
مشخص شد
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فارس در تکاپوی اجالسیه بزرگ
 15هزار شهید استان

حجت االسالم محسنی اژه ای:

موانع قانونی معافیت مالیاتی
واردات مواد اولیه دارو

نتیجه بررسی پرونده
فوت مهسا امینی بدون
مالحظه اعالم می شود

ضرورت اجرای نظام پرداخت
هماهنگ حقوق برای همه
شاغلین و بازنشستگان
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اسالمی:

رئیـس جمهـور با بیان اینکه نشـان دادهایـم در مذاکرات
صـادق هسـتیم ،گفـت :اگـر آنچـه کـه جمهـوری
اسلامی بر آن تاکیـد دارد یعنـی «رفـع تحریمهـای
ظالمانـه»« ،تضمیـن اعتمادآفریـن و اطمینانبخـش»
و «حـل و فصـل مسـائل پادمانـی بـه صـورت قطعـی»
محقـق شـود یـک توافـق خـوب امکانپذیـر اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـید ابراهیم رئیسـی در آسـتانه سـفر
بـه نیویـورک بـه منظـور شـرکت در هفتـاد و هفتمیـن
نشسـت مجمـع عمومی سـازمان ملل متحـد گفتگویی با
شـبکه تلویزیونـی  CBSآمریـکا داشـت کـه بخش هایی
از ایـن گفتگـو را از نظـر خواننـدگان می گذرانیـم:
خبرنـگار  :CBSآیـا میخواهیـد بـه
توافق(برجـام) بازگردیـد؟ چـرا کـه میدانیـد
برخـی مقامـات آمریکایـی بـر ایـن باورنـد کـه
شـما قصد بازگشـت بـه توافق برجـام را ندارید.
رئیـس جمهـور :مـا بارها اعلام کردیـم کـه در مذاکرات
بـرای رسـیدن به یـک توافق خـوب و عادالنـه و پیگیری
رفـع تحریمهـا جـدی هسـتیم .ایـن ادعا(عـدم تمایـل
ایـران بـه بازگشـت بـه برجـام) هـم از همـان ادعاهـای
بـی اساسـی اسـت کـه مطـرح میکننـد .االن مشـکل
توافـق کجاسـت؟ چـه کسـی و چـه جایگاهـی بـرای
توافـق مشـکل ایجـاد کـرده اسـت؟ آمریکاییهـا تصمیم
نمیگیرنـد .مسـئله خیلـی روشـن اسـت؛ مـا اعلام
کردیـم کـه یکـی از نکاتـی کـه ضـرورت دارد رفشـکنی
آمریکاییهـا ممکـن اسـت بـرای آنهـا آسـان باشـد کـه
خیلـی راحـت بخواهنـد پیمـان خودشـان را نقـض کننـد
و بیاینـد و راحـت بگوینـد کـه مـا گویـا پیمانی را نبسـتیم.
امـا بـه راسـتی پیمـان و میثـاق بسـتن راهـکارش همین
اسـت؟
اگـر در دنیـا بیـن کشـورها میثاقـی بسـته شـود و سـپس
یـک طـرف بیایـد بصـورت یکطرفـه بگویـد کـه مـن از
پیمـان خـارج شـدم اصلا جایـی بـرای پیمـان بسـتن در
دنیـا میمانـد؟ آمریـکا میخواهـد در برابـر ایـن نقـض
پیمـان چـه جوابـی بدهـد؟ بـه مـردم خـودش چـه جوابی
میخواهـد دهـد؟ بـه مـردم دنیـا چـه جوابـی میخواهـد
بدهـد؟ میخواهـد بگویـد کـه مـن یـک پیمانـی را بسـتم
کار
و بعـد هـم بـه راحتـی از این پیمان خـارج شـدم؟ این ِ
آمریکاییهـا مـورد سـرزنش همـه دنیـا قـرار گرفـت.
خبرنـگار  :CBSبـر اسـاس گفتههایتـان سـوال
میکنـم .آیـا شـما بـر ایـن بـاور هسـتید کـه در آینـده
نمیتوانیـد بـه آمریکاییهـا اعتمـاد کنیـد؟ و بـه خاطـر
همیـن موضـوع این سـوال را کـردم که آیا قصد بازگشـت
بـه توافـق برجـام را داریـد؟ چـرا که بـه نظر میرسـد به ما
اعتمـاد نداریـد .همانطـور کـه میدانیـد پرزیدنـت بایـدن
ایـن اختیـار را نـدارد کـه چیـزی را بـه رئیس جمهـور آتی
آمریـکا تحمیـل کنـد.
رئیـس جمهـور :مـا بـه دلیـل رفتـاری کـه از آمریکاییها
تاکنـون دیدهایـم نمیتوانیـم بـه آنهـا اعتمـاد کنیـم و
لـذا اگـر تضمیـن وجـود نداشـته باشـد بـه آمریکاییهـا
اعتمـادی نیسـت کمااینکـه بارهـا پیمانهـا را نقـض
کرد هانـد.
خبرنـگار  :CBSبـه نظر میرسـد که شـاید اصال
توافقی شـکل نگیرد.
رئیـس جمهـور :اگـر مـا بتوانیـم از ایـن توافـق منافـع
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عبداله زاده جانشین سپاه فجر خبر داد
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رئیس کل دادگستری فارس:

با حکم رئیس جمهوری؛

پیغامهای آژانس،
نشان دهنده قصد آنها
برای بستن پرونده
ایران است
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نماینده سقز:

قاسمی وزیر راه و شهرسازی:

همه روشها را برای خانه دار شدن مردم دنبال میکنیم
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رئیسی در گفتگو با  CBSآمریکا:

نشان دادهایم در مذاکرات صادق هستیم
اقتصادیمـان را تامیـن کنیـم و آنچـه کـه جمهـوری
اسلامی بر آن تاکیـد دارد یعنـی «رفـع تحریمهـای
ظالمانـه»« ،تضمیـن اعتمادآفریـن و اطمینانبخـش»
و «حـل و فصـل مسـائل پادمانـی بـه صـورت قطعـی»
محقـق شـود یـک توافـق خـوب کاملا امکانپذیر اسـت.
مـا نشـان دادیـم هـم در مذاکرات صـادق هسـتیم و هم
بـه دنبـال یـک توافـق خـوب بـا رفـع تحریمهـا هسـتیم.
پیونـد زدن آزادی زندانیـان آمریکایـی در ایـران بـه برجام
کار درسـتی نیست
خبرنـگار  :CBSاگـر توافقـی شـکل بگیـرد آیـا
حاضریـد کـه چهـار آمریکایـی را کـه در ایـران
زندانـی هسـتند را آزاد کنیـد؟ آیـا ایـن میتوانـد
بخشـی از موضوعـات توافـق باشـد؟ مـا دیـروز
در پایتخـت (تهـران) و در بـازار بودیـم ،مـردم
رفتار بسـیار دوسـتانهای نسـبت به آمریکاییها
داشـتند و مهماننـواز و مهربـان هسـتند و
داشـتم فکـر میکـردم کـه آیـا هنـوز بـه آمریـکا
بـه عنـوان شـیطان بزرگ نـگاه میکنند یـا خیر؟
رئیـس جمهـور :اصـوال مـا بـا حبـس و زندانـی کـردن
هیچکـس موافق نیسـتیم .امـا اگر فـردی جرمی مرتکب
شـده باشـد طبیعتـا بایـد دسـتگاه قضایـی بـه ایـن جـرم
رسـیدگی کنـد .افـرادی کـه در زنـدان هسـتند بـا حکـم
قاضـی در زنـدان بسـر میبرنـد .ایـن افـراد دارای تابعیت
ایرانـی هسـتند .مـا تابعیت مضاعـف را در قانون اساسـی
خـود بـه رسـمیت نمیشناسـیم .یعنـی اگر کسـی تابعیت
ایرانـی داشـت مرتکـب جرمی شـد یـا تابعیـت آمریکایـی
داشـت و در ایـران مرتکـب جرمی شـد طبیعتـا قابـل
پیگیـری اسـت.
دسـتگاه قضایـی بنا بـر ادله بـه پرونده رسـیدگی میکند.
بارهـا اعلام کردهایـم کـه دسـتگاه قضایـی در ایـران
مسـتقل اسـت و بـه اتهامـات رسـیدگی میکنـد .پیونـد
کار درسـتی
زدن مسـئله زندانیـان بـه برجـام یـا توافـق ِ
نیسـت .ایـن موضـوع خـودش یـک مسـئله مسـتقلی
اسـت آمریکاییهـا در ایـن موضـوع دارنـد کار سیاسـی
میکننـد.
ایرانیهـای بیگناهـی در زندان هـای آمریـکا هسـتند
کـه تنهـا جـرم آنهـا دور زدن تحریمهـا بوده اسـت .آنها
گناهـی نکردند کـه در زندانهای آمریـکا بمانند ،بلکه باید
کنـار خانوادههـای خـود بازگردنـد.
بارهـا بـه آمریکاییهـا اعلام شـده کـه ایـن موضوعـات
میتوانـد بـا دسـتگاه قضایـی جمهـوری اسلامی ایران
مـورد گفتگـو قـرار بگیـرد امـا آمریکاییهـا باز هم بـا این
موضوع سیاسـی برخـورد میکننـد و آزادی زندانیان را به
برجـام پیونـد میزننـد ،درحالی کـه این موضـوع میتواند
بـه عنـوان یـک مسـئله مسـتقل انساندوسـتانه بیـن دو
کشـور حـل شـود .چـه زندانیـان بیگناهـی تنهـا بدلیـل
تلاش بـرای دور زدن تحریمهـا کـه در زندانهـای
آمریـکا بسـر میبرنـد .اگـر آمریکاییهایـی در ایـران
مرتکـب جرمی شـده باشـند قابـل بررسـی اسـت امـا ایـن

مسـاله را بـه برجـام پیونـد میزننـد .در هـر صـورت بنـده
مایـل نیسـتیم کسـی در زنـدان بمانـد و ایـن موضوعـات
قابـل بررسـی و گفتگـو اسـت.
خبرنـگار  :CBSبـه نظـر میرسـد کـه هیـچ فضـا یـا
امکانـی بـرای برگـزاری مذاکـرات مسـتقیم یـا رفـع
تنشهـا بیـن ایـران و آمریـکا وجـود نـدارد .آیـا بـا وجـود
ایـن حجـم از نفرت امـکان برگزاری مذاکرات مسـتقیم و
ارتبـاط مسـتقیم میـان امریـکا و ایـران وجـود دارد؟

بـا آمریکاهـا هیـچ نفعـی نصیب ملت ایران نشـده اسـت.
یعنـی آمریکاییهـا در مذاکـرات و انجـام تعهـدات خـود
نسـبت بـه ملـت ایران پایبندی نشـان ندادند و این سـوال
وجـود دارد کـه چـرا آمریکاییها نسـبت به تعهـدات خود
پایبند نیسـتند؟
تحریـم مشـکالتی را ایجـاد کـرده اما مـا را متوقف نکرده
است
خبرنـگار  :CBSبرداشـتن تحریمهـا چـه میزان

رئیـس جمهـور :آنچـه کـه از آمریکاییها در ذهـن مردم
ایـران در ایـن سـالها وجـود دارد شـامل مسـائلی چـون
سـاقط کـردن هواپیمـای مسـافربری ،تحریـک صـدام
بـه جنـگ بـا ایـران و حمایـت از گروه هـای تروریسـتی و
منافقیـن اسـت .منافقینی که  ۱۷هزار نفـر از مردم ایران
را در کوچـه و بـازار به شـهادت رسـاندند و رئیـس جمهور
و نخسـتوزیر جمهـوری اسلامی ایران را شـهید کردنـد
امـروز تحـت حمایـت آمریکاییها هسـتند اینهـا در ذهن
مـردم ایران اسـت.
چگونـه مـردم ایـران میتواننـد نسـبت بـه اقداماتـی کـه
آمریـکا انجـام داده بیتفـاوت باشـند .همچنـان در ذهن
ملـت ایـران سـواالت جـدی وجـود دارد .چرا اینقـدر ظلم
بـه مـردم ایـران انجـام دادنـد؟ مگـر مـردم ایـران چـکار
میخواسـتند انجـام دهنـد؟ مگـر مـردم ایـران بجـز
اسـتقالل ،آزادی و توجـه بـه آرمانهـای خـود حـرف
دیگـری دارنـد؟ چـرا اینقدر بـه ملت ایران ظلم میشـود؟
مـردم میگوینـد چـرا حـق مـردم فلسـطین اینقـدر واضح
 ۷۰سـال ضایع میشـود؟ این سـواالت برای ملـت ایران
هسـت .بایـد آمریکایـی بـه ایـن سـواالت پاسـخ بدهند.
از مذاکـره بـا آمریکاهـا هیـچ نفعـی نصیـب ملـت ایـران
نشـده اسـت
خبرنـگار  :CBSتحریمهـا واقعـا از نظـر
اقتصـادی بـه کشـور شـما آسـیب میرسـاند.
رئیـس جمهـور :مـا تجربـه مذاکـرات بـا آمریکاییهـا را
در موضوعاتـی چـون « دفـع ظلـم صدامیـان» و «رفـع
تحریمهـای هسـتهای» داریـم امـا تاکنـون از مذاکـره

اهمیـت دارد.؟چینیهـا ،روسهـا و ایرانیهـا
دارنـد بـه هـم نزدیکتـر میشـوند.
رئیـس جمهـور :رفـع تحریمهـا بـرای مـا اهمیـت دارد
امـا بدانیـد تحریـم ظالمانـه آمریـکا بـر علیـه ایـران یـک
تهدیـد بـود امـا ملت ایـران ایـن تهدیـد را به یـک فرصت
تبدیـل کردنـد و ایـن فرصت بـرای ملت ایران در رسـیدن
بـه پیشـرفتهای صنعتـی و اقتصـادی نقـش بسـیاری
داشـته است.
ملـت ایـران بـا ایـن تحریمهـا متوقـف نشـده اسـت و
میتوانیـد آثـار آن را ببینیـد .در دورانـی کـه تحریمهـا
ایجـاد شـده یکـی از صنایعـی کـه تحریـم زیـادی بـرای
آن وضـع شـد صنایـع نظامی ایـران اسـت .امـا امـروز
خـود
پیشـرفتهترین صنایـع نظامـی را ایـران داریـم.
ِ
آمریکاییهـا و کشـورهای منطقـه هـم میداننـد مـا
پیشـرفتهترین صنایـع نظامـی را داریـم.
علیـه ایـران تحریمهای زیادی وضع شـد امـا اگر تحریم
میخواسـت موثـر باشـد بایـد در صنایـع نظامی موثـر
میبـود .در صنایـع دیگـر هـم همینطـور ،مـا در کارهای
علمـی و فناورانـه پیشـرفتهای زیادی داشـتیم علیرغم
همـه تهدیدهـا و تحریمهایـی کـه آمریکاییهـا کردنـد.
خبرنـگار  :CBSآیـا بـاور داریـد کـه هولوکاسـت
اتفـاق افتـاده و شـش میلیـون یهـودی کشـته
شـدند؟
رئیـس جمهـور :مسـئله تاریخـی یـک مسـئلهای اسـت
کـه بایـد گذاشـت کسـانی کـه محقـق و پژوهشـگر
هسـتند بررسـی کننـد .وقایـع تاریخـی را نمیشـود از

تاریـخ حـذف کرد .بایـد اجازه داد محققان و پژوهشـگران
ایـن موضوعـات را بررسـی کننـد .امـا آیـا اینکـه در اروپـا
بگوینـد هـر کـس دربـاره هولوکاسـت تحقیـق کنـد مـا
او را در دادگاه محکـوم میکنیـم ،درسـت اسـت؟ آیـا
ایـن روش برخـورد بـا تحقیـق ،پژوهـش ،علمافزایـی و
معرفتافزایـی ،منافـات نـدارد؟ بایـد گذاشـت محققین،
پژوهشـگرا و تاریخدانـان ایـن موضـوع را بررسـی کننـد.
در تاریـخ در مـورد یک واقعهای ادعایی شـده اسـت ،یک
نشـانههایی هـم وجـود دارد بـرای اینکـه این اتفـاق واقع
شـده اسـت .اگـر این اتفـاق در عالـم وجـود دارد بگذارند
راجـع بـه آن تحقیـق و پژوهـش انجـام شـود و درسـت
بـرای تمـام عصرهـا و نسـلها مشـخص شـود.
خبرنـگار  :CBSمـن نظـر شـخصی جنابعالـی را
میپرسـم.
رئیـس جمهـور :سـوالم ایـن اسـت کـه آیـا جلوگیـری از
تحقیـق و پژوهـش نسـبت بـه ایـن قضیـه کار درسـتی
اسـت؟ بایـد تحقیقـات در ایـن زمینـه انجام شـود و اجازه
دهنـد نتیجـه تحقیقـات بـه مراکـز علمـی ،پژوهشـی و
تحقیقـی و بیایـد و مـردم در ایـن زمینـه بداننـد .هرچـه
تاریخدانهـا راجـع بـه ایـن قضیه نظـر بدهند ،نمیشـود
تاریـخ را در ایـن قضیـه منکـر شـد.
خبرنـگار  :CBSموضـوع را عـوض کنیـم در
خصـوص سـوابق خودتـان سـوال کنـم .شـما
دارای تحریمهـای اقتصـادی هسـتید .امـا
تحریمهـای فـردی هم علیه شـما وجـود دارند.
شـما در کمیسـیون و کمیتهای عضویت داشتید
کـه مسـئول مجـازات  ۵هـزار نفـر بـود .آیا شـما
از ایـن اقـدام خودتـان پشـیمان هسـتید؟
رئیـس جمهـور :نکتـه اول شـما چـه سـندی داریـد برای
ایـن موضـوع؛ جـز ادعایـی کـه منافقیـن میکننـد ،نکته
دوم اینکـه مـن آن زمانـی که ادعا شـده اسـت در جایگاه
معـاون دادسـتان بـودم و امـروز هـم هـر حقوقدانـی کـه
کمتریـن اطلاع را داشـته باشـد میدانـد کـه معـاون
دادسـتان چـه وظایفـی دارد و چـه کارهایـی انجـام
میدهـد.
مـن در تمـام مسـئولیتهای حقوقـی کـه در دسـتگاه
قضایـی داشـتم همـواره مدافـع حقـوق انسـانها بـودم
و هیـچ زمانـی از دفـاع از حقـوق مـردم غافـل نشـدم و
امـا گروهـی کـه امـروز دارد ایـن نوع مسـائل را بـه جوامع
مختلـف گـزارش میدهـد اینهـا کسـانی هسـتند که ۱۷
هـزار نفـر را در کشـور مـا از کاسـب ،دانشـجو ،اسـتاد
دانشـگاه ،روحانـی و امـام جمعـه و مسـئولین مختلـف
تـا رئیـس جمهـور و نخسـتوزیر را به شـهادت رسـاندند.
دستشـان بـه خـون ملـت ایـران و بـه خـون مظلومـان
آغشـته اسـت و انهـا مسـتحق محاکمـه هسـتند.
مـن ایـن سـوال را از آمریـکا و اروپاییهـا دارم کـه چـرا به
کسـانی کـه خودتـان آنهـا را در لیسـت تروریسـتها ثبت
کردیـد و در زمانـی کـه رسـما اعالم کردنـد رئیس جمهور
و نخسـت وزیـر و  ۱۷هـزار نفـر را در ایـران بـه شـهادت
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رسـانده انـد پنـاه دادیـد؟ آیـا ایـن موضوعـات نبایـد مـورد
سـوال قـرار گیرنـد؟ .آنچـه مـن بـه عنـوان یـک مسـئول
قضایـی در طـول ایـن مدت  ۴۰سـاله در مسـئولیتهای
مختلـف قضایـی داشـته ام همـواره دفاع از حقـوق مردم
بوده اسـت.
جریـان منافقیـن همـان داعشـیهایی هسـتند کـه
امـروز شـما میبینیـد .داعـش بـه کسـی رحـم میکنـد؟
آنهـا خـون مـردم ،زن ،مـرد و کـودک را در کوچـه و
بـازار ریختنـد .امـروز ایـن داعشـی کـه مـردم میبیننـد
همـان جریـان منافقینـی اسـت که دیـروز در ایـران خون
میریختنـد .آیـا اگـر امـروز کسـی در مقابـل داعـش
بایسـتد و نسـبت بـه حقـوق مـردم دفـاع کنـد اسـتحقاق
تشـویق و تاییـد دارد یـا خـدای ناکـرده بایـد او را سـرزنش
کـرد؟
خبرنـگار :CBSمـن یـک ذره سـردرگم و گیـج
شـدم .مـن نمیدانـم ایـن گروهـی کـه شـما
صحبـت میکنیـد اتهامـات را انجـام داده
اسـت!
رئیـس جمهـور :هـر کـس کـه در ایـران مرتکـب جـرم و
جنایتـی شـده در دادگاههـای رسـمی مورد محاکمـه قرار
گرفتـه و بـه کیفـر اعمـال خـود رسـیده اسـت و هـر کدام
از افـرادی کـه مرتکـب تـرور و جنایـت شـده و در خانـه
مـردم مـواد منفجـره انداختنـد نیـز در دادگاه محاکمـه
شـده و دادگاه هـم بـه پرونـده آنهـا برابـر قانون رسـیدگی
کرده اسـت.
اصلا بحـث عـدد مطـرح نیسـت هر کسـی کـه در ایران
چـه آن روزهـا و چـه امـروز مرتکب جنایت شـود یا کسـی
را بکشـد یـا اقدامـات تروریسـتی انجـام دهـد مسـتحق
رسـیدگی اسـت و وظیفـه دادگاه هـم رسـیدگی بـه ایـن
مسـائل هست.
آنچـه کـه در دادگاههـا مورد رسـیدگی قـرار گرفتـه دقیقا
نسـبت بـه جرایمی کـه هـر فـرد مرتکـب بـوده اسـت .از
ابتـدا اینگونـه بـوده و االن هـم اینطـور اسـت و بعـد از
ایـن هـم بدیـن شـکل خواهـد بـود .هـر کـس مرتکـب
جرمی شـود برابـر قانـون رسـیدگی میشـود.
خبرنـگار :CBSمیتوانیـد در مـورد وضعیـت زنـان در
ایـران توضیحاتـی را ارایـه کنیـد .آیا محدودیتها نسـبت
بـه زنـان تشـدید شـده و آنها تحـت فشـار قـرار گرفتهاند؟
رئیـس جمهـور :هـر کسـی در زندگـی اجتماعـی
خـود و همچنیـن کشـورهای مختلـف دیدگاههـا،
قوانیـن و مقرراتـی دارنـد .مـردم مسـلمان و زنـان و
دختـران مـا یـک اخلاق و روحیـه بسـیار ریشـهدار،
تمدنـی و فرهنگـی دارنـد کـه ایـن هـم مربـوط بـه
امسـال و پارسـال و  ۴۰سـال قبـل و  ۱۰۰سـال قبـل
نیست.
در واقـع میشـود گفـت صدهـا سـال مـردم ایـن مـرز و
بـوم با حجـاب ،عفت و بـا رعایت حریمهـای الزم زندگی
کـرده انـد .ایـن موضـوع مربـوط بـه ایـن  ۴۰سـال هـم
نیسـت .شـما اگـر تاریـخ ملـت ایـران را درسـت مطالعـه
کنیـد می بینیـد کـه سـال ها و قرنهـا زنـان مـا بـا اخلاق
عفیفانـه زندگـی کـرده اند و ایـن موضوع مربـوط به االن
نیسـت .االن هـم ایـن روحیـه را مـردم عزیـز مـا و زنان و
دختـران مـا دارنـد و لذا خودشـان همـواره به عنـوان یک
امـر خودجـوش آن را رعایـت میکننـد.
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گشت ارشاد و اما و اگرها
نیـروی محرکـه دیـن اخالق اسـت و مذهـب .راه و
روشـی اسـت کـه بـرای رسـیدن بـه اهـداف دین
کاربـرد دارد .اگـر اخلاق دچـار انحـراف از معیـار
شـود و بـا دسـتورات و قوانین دینی همسـاز نگردد
خلاف نـص صریـح قـرآن عمل شـده اسـت زیرا
خداونـد در قـرآن خطـاب بـه پیامبـر می فرمایـد:
«ادع الـی سـبیل ریک بالحکمـه و الموعظه حسـنه
و جـاد لهـم باللتـی هـی احسـن» [دعـوت کـن به
راه پـروردگارت بـا حکمـت و پنـد و انـدرز نیکو به
بهتریـن راه]
یعنـی در اسلام هـدف وسـیله را توجیـه نمی کند.
بـه معنـای دیگـر مـا حـق نداریـم بـرای رسـیدن
بـه هدفمان بـه هر وسـیله ای متوسـل شـویم .اگر
هـدف گشـت ارشـاد مقابلـه بـا بدحجابی اسـت و
بـه اصطالح اصلاح رفتارهـا ،اسـتفاده از زور برای
وادار کـردن زنان بـه حفظ حجـاب در واقع انحراف
از معیارهـای اخلاق اسالمی اسـت کـه نـه خـدا و
پیامبـر(ص) و نـه ائمه به آن راضی نبوده و نیسـتند.
تهاجـم فرهنگـی غـرب کـه در قـرن بیسـتم آثـار
آن در تمامی کشـورهای جهـان اعـم از مسـلمان
و غیرمسـلمان قابـل مشـاهده اسـت یـک حرکـت
نرم افـزاری اسـت نـه سـخت افزاری و مقابله با آن
بـا اقدامـات سـخت افزاری ناممکـن اسـت.
اگـر حجـاب بـرای زنـان و دختـران امـری نیـک و
پسـندیده اسـت و با معیارهـای اسلامی همخوانی
دارد بـه کارگیـری سـنت پیامبـر و ائمه هـم ضامن
بقـای دینـداری اسالمی اسـت .در سـنت پیامبر که
خداونـد او را دارای حسـن خلق خطـاب کرد و رفتار
او را سـنت حسـنه دانسـت برای ارشـاد مردمان از
زور و نیروی نظامی اسـتفاده نشـده اسـت.
متأسـفانه ایـن تصـور غلـط کـه قـدرت مالـی و
نظامـی و هـم قـدرت حاکمیـت می توانـد در مقابـل
آنچـه مـا نمی پسـندیم فائـق آید اشـتباهی اسـت
کـه مـدام در طـول سـالیان تکـرار کرده ایـم و از
آن نتیجـه عکـس گرفته ایـم .نمونـه تاریخـی آن
اقدامـات رضاشـاه بـرای کشـف حجـاب بـود کـه
نتوانسـت آن را همه گیـر کنـد و بالعکـس اکثریـت
زنـان و مـردان ایـران بـا آن مقابلـه کردنـد.
حتـی نامـه اشـرف پهلـوی به خانـم فرخ رو پارسـا
کـه آن زمـان وزیـر آمـوزش و پـرورش بـود برای
کشـف حجـاب دخترانـی کـه در دانشسـراهای
راهنمایـی بـرای معلمی آمـوزش می دیدند کارسـاز
نشـد .دانشـگاه آزاد اسلامی هم کـه دانشـجویان
دختـر بـدون چـادر را بـه دانشـگاه راه نمـی داد به
هـدف خود نرسـید زیرا صـورت ظاهـر در کالس ها
حفـظ می شـد امـا دخترانـی کـه موافـق نبودنـد
وقتـی از دانشـگاه بیـرون می آمدند چادر را از سـر
برمی داشـتند و آن را در کیـف خـود می گذاشـتند و
راهـی خانـه می شـدند مگـر دانشـجویانی کـه بـه
حجاب بـاور داشـتند.
بـه هر تقدیر روش گشـت ارشـاد یک قمار دو سـر
باخت اسـت بـه این معنـی کـه نارضایتـی از نظام
جمهوری اسلامی و دولتمـردان آن را دامن می زند،
راه فـرار از کشـور را برای ناراضیـان فراهم می کند
و افـکار عمومی مـردم دنیـا را نسـبت بـه اعمـال
روش هـای غیرمرسـوم ارشـاد برعلیـه مـا بسـیج
می کنـد و بـه نوعـی تنفـر ایجـاد می کنـد و اگر ما
توانسـته باشـیم حفـظ ظاهـر را در جامعـه اعمـال
نماییـم نتوانسـته ایم آن را نهادینـه کنیـم.
نکتـه مهم تـر اینکـه دشـمنان نظـام جمهـوری
اسلامی از ایـن کار ما بهانـه ای به دسـت آورده اند
کـه شـبانه روز بـر علیـه نظـام و دولتمـردان آن
تبلیغـات سـوء راه بیندازنـد و نظـام اسلامی ما را
زن-سـتیز معرفـی کننـد.
مفهـوم ایـن سـخنان و تحلیـل موضـوع بـه ایـن
معنـی نیسـت کـه بگذاریـم هـر چـه پیـش آیـد و
هـر کـس هـر لباسـی کـه دل بسـته بـه آن اسـت
را بپوشـد کـه در واقـع نقـض غـرض اسـت بلکـه
بایـد روش خـود را از بـه کارگیـری روش هـای
سـخت افزاری بـه نرم افزاری تغییر دهیـم .یک کار
خـوب را نبایـد با یـک روش بـد به انجام رسـانیم.
فرهنگ سـازی کنیـم .یـک مثـال می زنم مگـر قبل
از انقلاب زنـان بـا حجـاب و مؤمـن بـه صـورت
خودجـوش و بـا حجـاب کامـل در پیـروزی انقالب
اسلامی تأثیرگذار نبودنـد؟
مگـر پـس از پیـروزی انقلاب اسالمی بسـیاری از
دختـران و زنـان به حجـاب اسلامی روی نیاوردند؟
پـس چه شـد که حجـاب به یـک موضوع سیاسـی
تبدیـل شـد و دسـتاویزی بـرای تخریـب افـکار
عمومی گردیـد؟
حجـاب در واقـع یـک صـورت ظاهـر دارد و یـک
سـیرت باطن .صـورت ظاهر آن اگر ریشـه در باطن
نداشـته باشـد اوالً ریاکارانـه اسـت ثانیـاً ناباورانه
کـه نـه تنها تنفـر ایجـاد می کنـد بلکه بـه حربه ای
بـرای مقابلـه بـا نظـام و اسلام تبدیـل می شـود
آنـگاه آنچـه را کـه دشـمنان می خواهنـد بـا کمک
مـا به آن می رسـند .یعنی اینکه رسـماً اعلام کنیم
بی حجابـی یـک مشـکل امنیتـی اسـت .می توانـد
امنیتـی بشـود و می توانـد امنیتـی نشـود .بسـتگی
دارد کـه مـا چـه راهـکاری بـرای آن اعمـال کنیم.
کسـی کـه خـود را بـه النـه زنبـور می رسـاند تـا
آن را تخریـب کنـد اگر پوشـش مناسـب نداشـته
باشـد زنبورهـا او را می گزنـد و از پـای درمی آورند.
پوشـش همـان روش هـای نرم افـزاری بـرای
پیشـگیری اسـت.
حربـه مظلوم نمایـی کـه امـروز از زبـان مخالفـان
حجـاب شـنیده و دیـده می شـود حربـه ای اسـت
کـه همراه بـا دیدگاه هـای سیاسـی و مخالفت ها به
بهانه هـای دیگـر تأثیرگـذار اسـت و بی تفاوت ها و
یـا حتی موافقـان حجاب را هـم به میدان مـی آورد.
اد امه د  ر ستون روبرو
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حجت االسالم محسنی اژه ای:

نتیجه بررسی پرونده فوت مهسا امینی بدون مالحظه
اعالم می شود
رئیـس قـوه قضائیه با اشـاره بـه فوت مهسـا امینی
گفـت :نتیجـه بررسـی و تحقیقـات در ایـن رابطـه
بـدون هیچگونـه مالحظـهای اعلام میشـود و
بـر اسـاس نتیجـه تحقیقـات ،هـر آنچـه کـه بـود،
حسـب قانـون ،اقـدام خواهـد شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از مرکـز
رسـانه قـوه قضائیـه ،حجتاالسلام والمسـلمین
محسـنی اژهای ،دیروز دوشـنبه ( ۲۸شهریور) طی
سـخنانی در جلسـه شـورای عالـی قـوه قضائیـه،
ضمـن تشـریح فلسـفه راهپیمایـی اربعیـن و توجـه
و اشـتیاق انسـانهای پـاک فطـرت بـه وجـود
مقـدس امـام حسـین (ع) ،از مـردم و مسـئوالن
عراقـی و ایرانـی بـه سـبب تلاش بـرای برگـزاری
هرچـه باشـکوهتر مراسـم اربعیـن قدردانـی کـرد
و اظهـار داشـت :مطابـق آمـار رسـمی در اربعیـن
امسـال ،بیـش از  ۲۱میلیـون نفـر از کشـورهای
نسـبتا کوتـاه وارد کربلا
مختلـف در یـک زمـان
ً

شـدند و میزبانـی عراقیهـا نیـز از ایـن جمعیـت
واقعـا شایسـته بـود؛ بـرای تـدارکات و تأمین
انبـوهً ،
امنیـت ایـن اجتمـاع معنـوی باشـکوه نیـز زحماتی

کنعانی :انجام گفتوگو با طرفهای
مذاکرهکننده رفع تحریمها در نیویورک
یک احتمال است

سـخنگوی وزارت خارجـه گفـت  :اینکـه در
حاشـیه نشسـت سـازمان ملـل ،گفتوگوهایـی بـا
طرفهـای مذاکـره کننـده رفـع تحریمهـا صورت
بگیـرد یـک احتمـال اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،ناصـر کنعانـی ،سـخنگوی
وزارت خارجـه در نشسـت خبـری دیـروز خـود بـا
اشـاره بـه سـفر رئیسجمهـور بـه نیویـورک بـرای
شـرکت در هفتـاد و هفتمیـن اجلاس سـاالنه
مجمـع عمومی سـازمان ملـل متحـد در پاسـخ
بـه این سـوال کـه آیا سـفر آقـای باقری بـه همراه

رئیـس جمهـور بـه نیویـورک بـه منظـور برگـزاری
مذاکـرات بـا طرفهـای مذاکـره در نیویـورک
صـورت گرفتـه اسـت و آیـا برنامـهای در ایـن
ارتبـاط پیشبینـی شـده اسـت؟ تصریـح کـرد:
همراهـی آقـای باقـری در ایـن سـفر در ارتبـاط بـا
همراهـی هیـأت عالیرتبـه ایرانـی صـورت گرفتـه
اسـت و برنامـه تعریـف شـده بـرای گفتوگـو در
خصـوص مذاکـرات رفـع تحریمهـا در چارچـوب
ایـن نشسـت و اجلاس وجـود نـدارد ،امـا بـه
صـورت طبیعـی نشسـتهای بینالمللـی فرصت
خوبـی بـرای برگـزاری نشسـتهای سیاسـی ،
انجـام مذاکـرات بیـن کشـورها و فرصتـی بـرای
تبـادل نظـر در خصـوص موضوعات مـورد عالقه
کشـورها اسـت .
وی ادامـه داد :ایـن کـه در حاشـیه ایـن نشسـت
گفتوگوهایـی در خصـوص موضـوع هسـتهای
و مذاکـرات رفـع تحریمهـا صـورت بگیـرد ایـن
احتمـال را رد نمیکنیـم و ایـران از هـر فرصتـی
بـرای بیـان دیدگاه هـای خـود اسـتفاده می کنـد.

علیزاده طباطبایی با اشاره به ماجرای مهسا امینی:

برای حفظ آبروی پلیس باید پرونده
امینی تا انتها رسیدگی شود

یـک وکیل دادگسـتری با اشـاره به ماجرای درگذشـت
مهسـا امینـی ضمـن اعلام آمادگـی بـرای پذیـرش
پیگیـری رونـد پرونـده ایـن موضـوع تاکیـد کـرد کـه
بـرای حفـظ آبـروی پلیـس بایـد پرونـده امینی تـا انتها
رسـیدگی و مشـخص شـود کـه چـه اتفاقـی در اداره
پلیـس افتـاده اسـت.
سـیدمحمود علیـزاده طباطبایـی در گفتوگـو بـا
ایسـنا دربـاره رونـد قانونـی کـه خانـواده مهسـا امینـی
بـرای شـکایت از فـوت دخترشـان میتواننـد طـی
کننـد ،گفـت :خانـواده او بایـد از پلیـس امنیـت بـه
سـازمان قضایـی نیروهـای مسـلح شـکایت کننـد؛
زیـرا صالحیـت رسـیدگی بـه ایـن پرونـده در سـازمان
قضایـی نیروهـای مسـلح اسـت.

وی افـزود :ابهامـی در ایـن پرونـده هسـت و آن ایـن
اسـت کـه مهسـا امینـی ،چـه جـرم آشـکاری مرتکب
شـده کـه پلیـس او را بازداشـت کـرده اسـت؟ آیـا بـه
محـض بازداشـت ،پلیـس مراتـب را بـه دادسـتان
اعلام کـرده اسـت؟ زیـرا در جرایـم آشـکار ،پلیـس
پـس از بازداشـت متهـم بایـد مراتـب را بـه دادسـتان
اعلام کنـد و اجـازه دادسـتان را بگیـرد .ابهـام دیگـر
این اسـت که آیا او سـابقه بیماری داشـته اسـت؟ زیرا
بعضـی مطـرح می کننـد کـه سـابقه بیماری داشـته و
بـه مهسـا امینـی شـوک وارد شـده و منجـر به سـکته
و فـوت او شـده اسـت در صورتـی کـه مـادرش در
مصاحبـهای اعلام کرده کـه دخترش سـابقه بیماری
نداشـته اسـت .ایـن قضایـا بایـد روشـن شـود.

کشـیده شـد کـه جـای تقدیـر دارد.
رئیـس قـوه قضائیـه همچنیـن بـه ارزش معنـوی
اقـدام جامانـدگان از زیـارت اربعیـن نیـز کـه

بـه صـورت خانوادگـی در سراسـر کشـور در روز
اربعیـن اقـدام بـه راهپیمایـی و پیادهروی به سـمت
بقـاع متبرکـه کردنـد ،اشـاره داشـت و تعظیـم
شـعائر را مقولـهای بسـیار بااهمیـت و پربرکـت
خواند.
رئیـس دسـتگاه قضـا در ادامـه بـا اشـاره بـه در
پیـش بـودن هفتـه دفـاع مقـدس ،اظهـار کـرد:
نبایـد فرامـوش کنیـم کـه در طـول ایـن  ۴دهـه
اخیـر ،مسـتکبران عالـم ،ظالمـان و دشـمنان
جبهـه حـق چـه تالشهایـی بـرای از پـا درآوردن
نظـام اسلامی ما بـه خـرج دادنـد و چـه ایثارهـا
و جانفشـانیهایی از مـردم مـا بـرای حفـظ ایـن
نظـام و تحقـق ارزشهـای الهی و انسـانی صورت
گرفـت؛ نبایـد گذشـت زمـان سـبب غفلـت مـا از
ایـن مقولـه بسـیار مهـم شـود و بایـد همـواره در
پاسداشـت خونهـای ریختـه شـده بـرای حفـظ
نظـام و ارزشهـای اسلامی ،کوشـا باشـیم.

با حکم رئیس جمهوری؛

رئیس جهاد دانشگاهی ،سرپرست
معاونت علمی ریاستجمهوری شد

رئیـس جهـاد دانشـگاهی بـا حکـم رئیـس
جمهـوری ،سرپرسـت معاونـت علمـی و فنـاوری
ریاسـت جمهـوری شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،دکتـر روح اللـه دهقانـی فیروز
آبـادی بـا حکـم رئیس جمهـوری ،با حفظ سـمت
فعلـی بـه عنـوان سرپرسـت معـاون علمـی و
فنـاوری رئیـس جمهـور منصـوب شـد.

در متـن ایـن نامـه قیـد شـده اسـت« :جنـاب
آقـای دکتـر روح اللـه دهقانـی فیـروز آبـادی نظـر
بـه مراتـب شایسـتگی ،تجـارب و سـوابق علمـی و
مدیریتـی جنابعالـی بـه موجـب این حکـم با حفظ
سـمت فعلـی ،بـه عنـوان سرپرسـت معاونـت
علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـوری منصـوب
میشـوید.
امیـد اسـت بـا اتـکال بـه خداونـد متعـال و
اهتمـام بـه "عدالـت محـوری"" ،روحیـه انقالبی"،
"مردمـداری"" ،پاکدسـتی" " ،فسـاد سـتیزی"،
"قانونمنـداری" ،مفـاد عهدنامـه دولـت مردمـی"
بـا برنامـه ریـزی و حرکـت جهـادی بـرای تحقـق
منویـات مقـام معظـم رهبـری در حـوزه علـم و
فنـاوری در پیشـبرد اهـداف دولت مردمـی و ایران
قـوی مجدانـه کوشـا باشـید.
توفیـق و سـربلندی آن جنـاب را در خدمـت بـه
نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایران و انجـام
ماموریتهـا و وظایـف محولـه از خداونـد متعـال
مسـالت مینمایـم".

اسالمی:

پیغامهای آژانس ،نشان دهنده قصد
آنها برای بستن پرونده ایران است
معـاون رییـس جمهـور و رییـس سـازمان انـرژی
اتمی ایـران اظهـار کـرد :خدمـت بـه مـردم و
خدمـت بـه ایـن آب و خـاک جـزو توفیقـات بزرگ
اسـت و امیـدوارم خداونـد متعـال عنایـت کنـد تـا
آنچنـان کـه شایسـته ملـت عزیـز و شـریف ایران
اسـت ،بتوانیـم خدماترسـانی کنیـم و آثـار آن
بهگونـهای باشـد کـه تـراز کشـور و شـرایط کیفـی
زندگـی مـردم را تحـت تأثیر قـرار دهـد و متحولتر
از گذشـته کنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد اسلامی با بیـان ایـن
مطلـب در برنامـه صـف اول شـبکه خبـر دربـاره
دسـتاوردهای صنعت هسـتهای در حـوزه علمی و
پزشـکی گفـت :در حـوزه سلامت و پالسـما
درمانـی بـه تازگـی بـر روی سـه بیمـار در تهـران
رونـد درمانـی انجام شـد که نتیج ه مثبتی داشـت.
وی تصریـح کـرد :بـه دنبـال این هسـتیم تا جوی
کـه علیـه صنعـت هسـتهای کشـور بـه راه افتـاده
تـا مسـیر مـا را مسـدود کننـد را بـا اسـتفاده از
دسـتاوردهای گوناگـون و متنـوع از بیـن ببریـم.
وی افـزود :در حـوزه شـرکتهای دانـش بنیـان
نیـز در سـازمان انـرژی اتمـی ،مرکـزی را بـرای
تعامـل پژوهشـگران و سـرمایهگذاران فراهـم
کرد هایـم.
اسلامی گفت :از  ۲۰سـال قبـل تاکنـون

شـاهد طـرح روایتهـای مختلـف از سـوی
صهیونیسـتها و غربیهـا علیـه برنامه هسـتهای
هسـتیم و طـرح اتهاماتـی علیه صنعت هسـتهای
مـا همچنـان ادامـه دارد.
رییـس سـازمان انـرژی اتمی ایـران بیـان
کـرد :از  ۲۰سـال پیـش جریانـی علیـه صنعـت
هسـتهای کشـورمان توسـط منافقـان و بـه
رهبـری صهیونیسـتها در مسـیر سـازمانهای
بینالمللـی ماننـد شـورای امنیـت و آژانـس
بینالمللـی انـرژی اتمی آغـاز شـد کـه در نهایـت
منجـر بـه اعمال تحریمهای سـنگین علیـه ایران
شـد.

نماینده سقز:

این شیوه برخورد با مسئله حجاب به جایی نمیرسد
نماینـده مـردم سـقز و بانـه در مجلـس شـورای
اسلامی گفت :قطعـا بـا ایـن نـوع حرکت هـا و این
شـیوه برخـورد بـا مسـئله حجـاب نـه تنها بـه هدف
خـود نمی رسـیم بلکـه از مسـیر اصلـی نیـز دور
می شـویم.
بهـزاد رحیمـی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،بـا تاکیـد بـر
ضـرورت پیگیـری ابعـاد فـوت مهسـا امینـی ،بیان
کـرد :همـه مـا از فـوت خانـم مهسـا امینـی کـه
همشـهری مـا و خواهـر تمـام مـردم ایـران بـوده
اسـت ناراحـت هسـتیم .مـا از طریـق ظرفیت های
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قانونـی خواسـتار روشـن شـدن ابعـاد ایـن موضوع
هسـتیم .بایـد نـوع برخـوردی کـه بـا مسـئله
بدحجابـی شـده و ارشـادی کـه صـورت گرفتـه
روشـن شـود.وی اظهـار کـرد :قطعـا بـا ایـن نـوع
حرکتهـا و ایـن شـیوه برخـورد بـا مسـئله نـه تنهـا
بـه هـدف خـود نمیرسـیم بلکـه از هـدف اصلـی
نیـز دور می شـویم .مـا خواسـتار پیگیـری جـدی
ایـن موضـوع هسـتیم و ابعـاد آن بایـد روشـن
شـود .اگـر در ایـن موضـوع تخلفـی هـم صـورت
گرفتـه اسـت حتمـا بایـد افـراد خاطـی شناسـایی و

برخـورد الزم نیـز صـورت گیرد.نماینـده مردم سـقز
و بانـه در مجلـس شـورای اسلامی ،تصریح کرد:
اگـر در همـان سـاعات اولیـه اطالعـات دقیـق در
اختیـار جامعـه قـرار میگرفـت ایـن موضـوع مـورد
سوءاسـتفاده رسـانه های معانـد قـرار نمیگرفـت
و حـق طلبـی و مطالبـه ای کـه بـرای روشـن
شـدن ابعـاد ایـن حادثـه داریـم بـه حاشـیه کشـیده
نمی شـد .مطالبـه مـا حـق خواهـی و روشـن
شـدن ابعـاد موضـوع اسـت تا جلـوی تکـرار چنین
اتفاق هایـی گرفتـه شـود.

پیام تسلیت دفتر
سازمان ملل در تهران
در پی فوت مهسا امینی

دفتـر سـازمان ملـل در تهـران در پیامی درگذشـت مهسـا امینـی را
تسـلیت گفت.
بـه گـزارش ایسـنا ،دفتـر سـازمان ملـل در تهـران در صفحـه
اینسـتاگرام خود نوشـت :دفتر سـازمان ملل در تهران از درگذشـت
خانـم مهسـا امینـی عمیقـا متاثـر اسـت و بـه خانـواده و عزیـزان
ایشـان از صمیـم قلـب تسـلیت میگویـد.
مهسـا امینی دختر  ۲۲سـاله اهل سـقز روز چهارشـنبه  ۲۳شـهریور
توسـط پلیـس گشـت ارشـاد بازداشـت و بـه سـاختمان وزرا منتقـل
شد .
بنـا بـر منابـع خبـری ،همـان روز دسـتگیری اعلام شـد کـه وی
سـکته کـرده اسـت و در حالـت کمـا بـه بیمارسـتان کسـری منتقل
شد .
روز جمعه  ۲۶شهریور اعالم شد که وی فوت کرده است.

روسیه:

ارسال تسلیحات به اوکراین،
غرب را شریک جرم جنایات
کییف میکند
معـاون اول نماینـده دائـم روسـیه در سـازمان ملـل گفت ،تـدارکات
توپخانـهای و سـامانههای موشـکی دوربـرد کشـورهای غربـی بـه
اوکرایـن ،آنهـا را شـریک "جنایـات" کییـف علیـه غیرنظامیـان
میکنـد.

بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری تـاس« ،دیمیتـری
پولیانسـکی» معـاون اول نماینـده دائـم روسـیه در سـازمان ملـل
یکشـنبه در حسـاب توییتـری خـود نوشـت« :تامیـن توپخانـهای
و راکتاندازهـای دوربـرد بـرای رژیـم کییـف ،شـرکای سـابق
غربـی مـا را در جنایـات نـازی اوکرایـن علیـه غیرنظامیـان شـریک
میسـازد».
او افـزود« :منزجرکننـده اسـت که تأمین سلاح یک پـروژه تجاری
سـودآور بـرای ایـاالت متحـده و بریتانیاسـت .آن بـه اصطلاح
"ارزشهـای غربـی" بدنـام کجـا هسـتند؟»
در تاریـخ  ۲۴فوریـه والدیمیـر پوتیـن ،رئیسجمهـوری روسـیه از
آغـاز عملیـات نظامی "ویـژه" در واکنـش به آنچه درخواسـت سـران
جمهوریهـای خودخوانـده در دونبـاس خوانـد ،خبـر داد .او تاکیـد
میکـرد کـه مسـکو "اصال" برنامـهای برای اشـغال اراضـی اوکراین
نـدارد و صرفـا هدفـش "غیرنظامی کـردن و نازیزدایـی" این کشـور
اسـت .بـه دنبـال آن ،ایـاالت متحـده ،اتحادیـه اروپـا و انگلیـس
یـک سـری تحریمهـای تمامعیـار علیـه شـخصیتها و نهادهـای
حقوقـی روسـیه اعمـال کردند .علاوه بـر آن ،کشـورهای غربی به
ارسـال تسـلیحات بـرای کییـف شـدت بخشـیدند.
جنـگ اوکرایـن امـروز (دوشـنبه) وارد دویسـت و هشـتمین روز
خـود شـده و هیـچ چشـماندازی بـرای پایـان قریبالوقـوع آن دیده
نمیشـود.
در تازهتریـن تحـوالت جنگ ،شـهر ایزیوم اخیـرا در پی ضدحمالت
اوکرایـن و پـس از بیـش از پنـج ماه از آنکـه در کنتـرل روسها بود،
بـه دسـت نیروهـای اوکراینـی افتـاد .همزمـان گزارشهـای تاییـد
نشـدهای از سراسـر اوکرایـن مبنـی بـر حملـه روسـیه بـه اهـداف
غیرنظامی وجـود دارد.
ریاسـت اتحادیـه اروپـا هـم اکنـون خواسـتار تشـکیل دادگاه
بینالمللـی در مـورد حمله روسـیه بـه اوکراین و "جنایـات جنگی" در
این کشـور شـده اسـت .ایـن فراخوان توسـط جمهوری چـک که در
حـال حاضـر ریاسـت دورهای ایـن اتحادیـه را بر عهـده دارد ،پس از
کشـف صدهـا گـور در ایزیـوم ،مطرح شـده اسـت.
روز شـنبه ولودیمیر زلنسـکی ،رئیسجمهوری اوکراین در سـخنانی
مدعی شـد که بازرسـان شـواهد جدیدی از "شـکنجه" افراد مدفون
در ایزیـوم در منطقـه خارکیف کشـف کردهاند.
زلنسـکی گفـت« :بیـش از  ۱۰اتـاق شـکنجه در حـال حاضـر در
مناطـق آزادشـده منطقه خارکیف ،در شـهرهای مختلف پیدا شـده
اسـت ».او گفـت کـه روسهـا بایـد «هم در میـدان جنـگ و هم در
دادگاه» پاسـخگو باشـند.
در همیـن حـال والدیمیـر پوتیـن ،رئیسجمهـوری روسـیه
جمعـه گذشـته گفـت کـه حملات متقابـل اوکرایـن برنامههـای
نظامی روسـیه در شـرق اوکرایـن را تغییر نخواهد داد .دولت روسـیه
بارهـا هـدف قـرار دادن غیرنظامیـان را رد کرده و اوکرایـن و غرب را
بـه جعـل مـدارک متهـم کـرده اسـت.

اد  امه از ستون روبرو

همیـن روزهـا در فضاهـای مجـازی بعضـی از
روحانیـان و مراجـع هـم موضع گیـری کرده اند و به
روش هـای گشـت ارشـاد ایـراد گرفته انـد.
اگـر نطفه آغازین انقالب اسلامی در قم بسـته شـد
مخالفـت بـا آن هـم می توانـد از همـان قم شـروع
شـود .مثل ظهور رنسـانس کـه از واتیـکان و ایتالیا
شـروع شـد ....یـاران و دوسـتان انقلاب را بـه
دشـمنان تبدیـل نکنیـم که مجبور شـویم هـر آنچه
خورده ایـم را بـاال بیاوریـم .دولتمردان مـا می-باید
مدبرتـر باشـند و بـا دسـت خـود دشمن تراشـی
نکننـد .بـه قـول موالنا:
«از محبت خارها گل می شود
از محبت سرکه ها مل می شود»...
وقتـی رئیـس جمهور خطـاب بـه خانـواده مرحومه
مهسـا امینـی می گویـد :مثـل اینکـه ایـن ضایعـه
بـرای دختر خودم پیـش آمده و از این کار متأسـفم
گشـت ارشـاد دیگـر بـا روش هـای نامناسـب
موضوعیـت نـدارد.
والسالم

فارس
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فارس در تکاپوی اجالسیه بزرگ  15هزار شهید استان
جانشــین ســپاه فجر فارس از برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری باشــکوه
اجالسیه بزرگ  15هزار شهید استان در سال آینده و ...

اهدای عضو جوان خفری به  ۳بیمار جان دوباره بخشید
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت :با اهدای عضو جوان مرگ مغزی از
اهالی شهرستان خفر سه بیمار منتظر در لیست پیوند حیاتی دوباره یافتند ...

قاسمی وزیر راه و شهرسازی:

همه روشها را برای خانه دار شدن مردم دنبال میکنیم
ایرنــا :وزیــر راه و شهرســازی گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه امــروز مســکن جــزو
نیازهــای جــدی کشــور و مــردم اســت لــذا هــر روشــی را بــرای خانــه دار شــدن
مــردم دنبــال می کنیــم.
رســتم قاســمی ،روز دوشــنبه در شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران
در شــیراز افــزود ۶۰ :تــا  ۷۰درصــد هزینــه ســبد خانوارهــا مربــوط بــه مســکن
اســت و امــروز در کشــور حــدود هشــت میلیــون مســتاجر داریــم امــا بــا ایــن
وجــود در حــوزه عرضــه و تقاضــای مســکن بــا یــک عقــب ماندگــی جــدی
نیــز مواجــه هســتیم و ایــن مســاله می توانــد بــرای کشــور ایجــاد خطــر کنــد.
وی ادامــه داد :بایــد بــرای تامیــن مســکن مــردم فکــر اساســی و جــدی کنیــم،
مســکن جــزو ضروریــات بســیار جــدی مــردم اســت ،نمی تــوان انتظــار داشــت کــه جــوان مــا بــدون داشــتن
مســکن تشــکیل خانــواده دهــد و اگــر هــم تشــکیل دهــد از هــم می پاشــد چــرا کــه جایــی بــرای زندگــی کــردن
نــدارد.
او اظهــار داشــت :دولــت و مجلــس مزیت هایــی اختصــاص داده و امکاناتــی را پیــش بینــی کــرده انــد و
می تــوان بــا بهــره گیــری از ایــن مزیت هــا و امکانــات و بــا اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن شــرایطی
ایجــاد کــرد کــه مــردم صاحــب خانــه شــوند.
وی گفــت :در مســکن مهــر کــه کار بســیار بزرگــی هــم بــود ،کل زمینــی کــه دولــت بــه آن اختصــاص داد بــرای
یــک میلیــون واحــد بــود و بــرای ســه میلیــون واحــد دیگــر مــردم زمیــن تامیــن کردنــد امــا در طــرح نهضــت
ملــی مســکن دولــت می خوانــد بــرای هــر چهــار میلیــون واحــد زمیــن تامیــن کنــد و ایــن کار را هــم خواهیــم
کــرد.
وزیــر راه و شهرســازی تصریــح کــرد :کار بزرگــی کــه مجلــس در همیــن راســتا انجــام داد ایــن بــود کــه ۲۰
درصــد تســهیالت بانکهــا را بــه مســکن اختصــاص داد و اگــر غیــر از ایــن باشــد مســکنی هــم ســاخته
نخواهــد شــد.
قاســمی اظهار داشــت :همچنیــن بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه ســهم بانک هــا را از  ۴۰۰میلیــون تومــان
تســهیالت ســاخت مســکن را افزایــش دهیــم تــا ســهم آورده مــردم کمتــر شــود.
وی گفــت :ســاخت چهــار میلیــون مســکن بــرای جمهــوری اســامی با توجــه بــه برخــورداری از ایــن همــه
مهنــدس و پیمانــکار توانمنــد و همچنیــن مصالــح ســاختمانی فــراوان نبایــد کار ســخت و پیچیــده ای باشــد امــا
نیــاز اســت کــه همــه پــای کار باشــند و بــا جدیــت بــه وظایــف خــود عمــل کننــد.
او افــزود :بایــد در شــهرهایی کــه امــکان آن وجــود دارد زمیــن در اختیــار مــردم قــرار دهیــم تــا خودشــان بــا
اســتفاده از تســهیالتی کــه دریافــت می کننــد اقــدام بــه ســاخت کننــد و اولویــت نیــز بــا ســاخت واحدهــای
ویالیــی یــک طبقــه و بعــد از آن  ۲طبقــه اســت.
وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد :در برخــی اســتان های کشــور از جملــه سیســتان و بلوچســتان ،زنجــان و
قزویــن ســاخت و ســازها شــروع شــده و بعضــا پیشــرفت های خوبــی نیــز داشــته انــد و امیدواریــم در اســتان
فــارس و شــهر شــیراز نیــز بــا تامیــن زمیــن مــورد نیــاز شــاهد شــتاب گرفتــن رون اجــرای طــرح نهضــت ملــی
مســکن باشــیم.

ایمانیه استاندار فارس:

در بودجه  ۱۴۰۲به زیرساختهای نهضت ملی مسکن توجه شود
ایرنــا :اســتاندار فــارس گفــت :بــا توجــه بــه اهمیــت تامیــن زیرســاخت هایی
چــون آب ،بــرق ،گاز و جــاده دسترســی بــرای اجــرای طــرح نهضــت ملــی
مســکن ،پیشــنهاد می شــود کــه در بودجــه  ۱۴۰۲بــه تامیــن اعتبــار الزم
بــرای ایــن مــوارد توجــه شــود.
محمد هــادی ایمانیــه ،دوشــنبه در جلســه شــورای عالــی شهرســازی و
معمــاری ایــران کــه بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی در شــیراز برگــزار شــد،
افــزود :وقتــی در جایــی بنــا اســت شــهرک جدیــدی در قالــب طــرح نهضــت
ملــی مســکن ایجــاد شــود و از آبفــا و شــرکت بــرق می خواهیــم کــه آب و بــرق
آنــرا تامیــن کنــد ایــن شــرکت ها مشــکل نبــود اعتبــار را مطــرح می کننــد کــه
ایــن مســاله در رونــد کار خلــل ایجــاد می کنــد.
او ادامــه داد :اگــر دولــت و مجلــس در بودجــه ســال آینــده اعتباراتــی را بــرای تامیــن ایــن زیرســاخت ها در
نظــر بگیرنــد و پیــش بینــی کننــد بســیاری از مشــکالت حــل و فصــل خواهــد شــد و کارهــا بــا شــتاب بیشــتری
پیــش خواهــد رفــت.
وی بیــان کــرد :بــا توجــه بــه تفویــض اختیــاری کــه در خصــوص شــهرهای زیــر  ۵۰هــزار نفــر جمعیــت قبــا
بــه اســتان صــورت گرفتــه بــود موفــق شــدیم بســیاری از مســائل را از جملــه در بحــث تامیــن زمیــن حــل و
فصــل کنیــم و از آنجــا کــه عمــده مشــکالت مــا مربــوط بــه شــهرهای بــاالی  ۱۰۰هــزار نفــر جمعیــت اســت،
بــا موانعــی کــه در ســفر روز جــاری وزیــر راه و شهرســازی برداشــته می شــود امیدواریــم طــی ظــرف  ۲تــا ســه
مــاه آتــی شــاهد تحــوالت خوبــی در زمینــه تامیــن زمیــن و بــه دنبــال آن اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن
در ایــن شــهرها باشــیم.
او گفــت :بــه ویــژه در شــیراز بــا توجــه بــه اینکــه نیمــی از مســکن طــرح نهضــت ملــی مســکن در ایــن کالنشــهر
بنــا اســت ســاخته شــود ،حــل مشــکالت موجــود کمــک قابــل توجهــی بــه شــتاب گیــری اجــرای طــرح در
اســتان خواهــد کــرد.
اســتاندار فــارس ،در خصــوص موانــع تامیــن زمیــن بــرای اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن در ایــن اســتان
هــم گفــت :در ایــن زمینــه هــرگاه خواســتیم اقدامی انجــام دهیــم بــا چهــار مانــع محیــط زیســت ،منابــع
طبیعــی ،میــراث فرهنگــی و موقوفــات مواجــه شــدیم.

رئیس شبکه استانی یزد مدیر کل صدا و سیمای فارس میشود
شــیرازه:به گفتــه یــک منبــع آگاه احمــد پهلوانیــان بــه جــای ســید تقــی
ســهرابی از ایــن پــس مدیریــت صــدا و ســیمای مرکــز فــارس را برعهــده
خواهــد گرفت.بــر اســاس شــنیده هــا ،مراســم معارفــه مدیــر کل جدیــد
صــدا و ســیمای مرکــز فــارس صبــح ســه شــنبه  29شــهریور ،برگــزار خواهــد
شــد.به گفتــه یــک منبــع آگاه احمــد پهلوانیــان بــه جــای ســید تقــی ســهرابی
از ایــن پــس مدیریــت صــدا و ســیمای مرکــز فــارس را برعهــده خواهــد
گرفت.پهلوانیــان متولــد یــزد و کارشــناس ارشــد رشــته ارتباطــات گرایــش
تهیهکنندگــی از دانشــکده صــدا و ســیما و دانــش آموختــه دوره دکتــری رشــته
فلســفه اســامی از دانشــگاه باقرالعلــوم اســت.
وی ضمــن تدریــس در دانشــگاه ،مدیــر مســئولی نشــریات تخصصــی «رواق هنــر و اندیشــه»« ،دیــن و رســانه»
و فصلنامــه «تصویرنامــه» را برعهــده داشــته اســت.مدیرکل جدیــد صــدا و ســیمای مرکــز فــارس پیــش از ایــن
ریاســت صــدا و ســیمای یــزد و ریاســت دانشــکده صــدا و ســیمای قــم را در کارنامــه خــود دارد ،همچنیــن قائــم
مقامــی مرکــز پژوهشهــای اســامی صــدا و ســیما و مدیرکلــی «خدمــات رســانهای» و مدیریتهــای «خانــه
هنــر و اندیشــه» و «پژوهــش برنامـهای و نــگارش فیلمنامــه» آن مرکــز از دیگــر ســوایق مدیریتــی وی در رســانه
ملــی بــه شــمار مـیرود.

اهدای عضو جوان خفری
به  ۳بیمار جان دوباره بخشید

فارس در تکاپوی اجالسیه بزرگ  15هزار شهید استان
احمد  رضا سهرابی

جانشـین سـپاه فجـر فـارس از برنامه ریـزی و هماهنگی
جهـت برگزاری باشـکوه اجالسـیه بزرگ  15هزار شـهید
اسـتان در سـال آینده و یا ابتدای سـال  1403خبر داد و
گفـت :همزمـان با ویـژه برنامه هـای هفته دفـاع مقدس
در امسـال ،برنامه هـای ایـن اجالسـیه هـم آغـاز خواهـد
شد .
سـرهنگ پاسـدار حسـن عبدالـه زاده در همیـن رهگـذر
یـادآور شـد :بـه منظـور گرامی داشـت هفتـه دفـاع
مقـدس ،امسـال  3هـزار عنـوان برنامـه عمومـی و 600
عنـوان برنامـه شـاخص به همـت رده های مختلف سـپاه
در اسـتان فـارس برگـزار خواهـد شـد.
او خاطرنشـان کـرد :همزمـان بـا هفتـه گرامی داشـت
دفـاع مقـدس 2 ،شـهید بسـیجی و یـک شـهید ارتشـی
دوران دفـاع از اسـتان فـارس کـه بـه تازگـی تفحـص و
شناسـایی شـده اسـت ،تشـیع خواهنـد شـد.
عبدالـه زاده شـماری از شـاخص ترین ویـژه برنامه هـای
هفتـه دفـاع مقـدس را بـه ایـن شـرح اعلام کـرد:
میزبانـی هجدهمیـن تئاتـر بین المللـی مقاومـت،
نکوداشـت فرماندهـان شـهید اسـتان ،نمایشـگاه بـزرگ
عاشـورا ،اربعیـن دفـاع مقـدس ،رونمایـی از چنـد عنوان
کتـاب دفـاع مقدس ،اعـزام نمادیـن رزمندگان بـه جبهه
در  31شـهریور ،رژه اقتـدار نیروهـای مسـلح بـه صـورت
متمرکـز در شـهر شـیراز بـه میزبانـی ارتـش ،پیـاده روی
خانوادگـی ،اعـزام گروه های پزشـکی به مناطـق محروم
اسـتان ،برگـزاری یادواره هـای اسـتانی و شهرسـتانی،

عکس اختصاصی عصر مردم  /علی گزبلند

چنـدی پیـش اسـتاندار فـارس در نشسـتی پیرامـون برنامه ریـزی جهـت
برگـزاری مراسـم  20مهرمـاه ،بزرگداشـت حافـظ(ره) بـه درسـتی تأکیـد
کـرد کـه سـمت و سـوی برنامه هـای ایـن روز بایـد بین المللـی باشـد.
در ایـن زمینـه ،اگـر زمـان نشسـت یـاد شـده بـا  20مهرمـاه را در نظـر
بگیریـم می بینیـم کـه کمتـر از یـک مـاه زمـان و یـا بـه عبارتـی فرصـت
وجـود دارد و در ایـن زمـان یـک ماهـه ی انـدک ،فرصـت برنامه ریـزی
بـرای اقدامـات بین المللـی وجـود نـدارد .پـس ،بـه راحتـی می تـوان بـه
ایـن نکتـه پـی بـرد کـه آیین هـای شـاخص و بزرگی چون مراسـم یـادروز
حافـظ ،مسـتلزم شـکل گیری و ایجـاد دبیرخانـه ای دائمـی و کارآمـد اسـت تـا در طـول سـال بـا بهره گیـری از
اندیشـه ی اندیشـمندان ،صاحب نظـران ،هنرمنـدان ،اصحاب رسـانه و حتی عوام مـردم اقداماتی مانـدگار و در
خـور شـأن حافـظ انجـام دهد.

تصویب ۴شهرک جدید ،شیراز را در بخش مسکن نجات خواهد داد
نماینده شــیراز و زرقان در مجلس شورای اســامی گفت :تصویب ایجاد ۴شهرک
جدید در اطراف شیراز ،این شهر را از مشکل مسکن نجات خواهد داد ...

عبداله زاده جانشین سپاه فجر خبر داد

یاد داشت                                                                              فهیمه نظری  /عصر مرد م

حافظ ،دبیرخانه دائمی می خواهد!
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یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

مسـابقه رزم آوران بسـیجی در سـطح اسـتان ،اسـتمرار
برنامـه «راوی شـو» ،همایـش تجلیـل از زنـان ایثارگـر،
برگـزاری مسـابقات مختلـف ورزشـی ،میـز خدمـت در
محله هـا بـا حضـور دسـتگاه های دولتـی ،توزیـع 6500
آلبـوم شـهدای بسـیج ،دیـدار بـا خانـواده شـهدا ،اجـرای
سـرود و تئاتـر بـا موضـوع دفـاع مقـدس و شـهدا ،افتتاح
پروژه هـای محرومیت-زدایـی ،نواختـن زنـگ ایثـار در
مـدارس اسـتان ،معرفـی شـهدای شـاخص اسـتان،
اجـرای شـامگاه یـاد یـاران ،اجـرای پویـش سراسـری
الگـوی دفـاع مقـدس در فضـای مجـازی ،رویدادهـای
«قهرمـان شـهیدم» ،صعـود بـه قلـل مرتفـع در اسـتان،
برنامـه «سـبک خوبـان» در مسـاجد ،نمایشـگاه های

اسـتانی و شهرسـتانی بـا موضـوع نقـش زنـان در
دفـاع مقـدس ،برگـزاری رزمایـش گروه هـای جهـادی
دامپزشـکی ،برنامـه علمـی «تـا ثریـا» ،برنامـه نهضـت
خاطره گویـی در مـدارس اسـتان و...
اهدای  15هزار بسته کمک تحصیلی به
دانش آموزان نیازمند
مسـئول روابـط عمومـی و تبلیغـات سـپاه فجـر فـارس
از تهیـه و اهـدای  15هـزار بسـته کمـک تحصیلـی بـه
دانش آمـوزان نیازمنـد خبـر داد.
جلال یارمحمدی خاطرنشـان کـرد :این اقـدام در قالب
مراسـمی ،امـروز (سه شـنبه) در مسـجد وکیـل شـیراز
برگـزار می شـود.

عزیزی نماینده مجلس:

تصویب ۴شهرک جدید ،شیراز را در بخش مسکن نجات خواهد داد
عصرمردم:
نماینـده شـیراز و زرقان در مجلس شـورای
اسلامی گفت :تصویـب ایجـاد ۴شـهرک
جدیـد در اطـراف شـیراز ،ایـن شـهر را از
مشـکل مسـکن نجـات خواهـد داد.
ابراهیـم عزیـزی در نشسـتی کـه بـا حضور
رسـتم قاسـمی وزیر راه و شهرسـازی در
اسـتانداری فـارس برگـزار شـد ،اظهـار
داشـت :تصویـب احـداث چهـار شـهرک
جدیـد در کهمـره سـرخی ، ،داریـون ،
سروسـتان و ملوسـجان ،گام مهمـی در

حل مشـکل مسـکن و موجب نجات شـهر
شـیراز و عمـران ایـن مناطـق خواهد شـد.
عزیـزی تاکیـد کـرد :بـا همـه تـوان پیگیـر
اجـرای احـداث این چهار شـهرک هسـتیم
و انتظـار مـی رود مدیران مربوطـه نیز همه
تـوان خـود را بـرای ایـن کار بـه کار گیرند.
نماینـده شـیراز و زرقان در مجلس شـورای
اسلامی ادامه داد :در کنـار احـداث ایـن
چهـار شـهرک  ،عـدم فشـار بیـش از حـد
بـه صـدرا و حل مشـکل گویم را نیز شـاهد
خواهیـم بـود و ایـن نیـز از جملـه اقداماتی

اسـت کـه وزارت راه باید مد نظـر قرار دهد.
ایـن نماینـده مجلـس خاطرنشـان کـرد:
اگـر تصمیمـات عاجل در این راسـتا گرفته
نشـود ،شـیراز با بحـران مواجه خواهد شـد
بـه طـوری کـه اگـر ۲۰هـزار واحـد را بـه
صـدرا ببریـم ،صـدرا را نیـز بـا ایـن تصمیم
غلـط نابـود می کنیـم.
عزیـزی خواسـتار تفویـض اختیـار بـه
اسـتان ها در سـاخت مسـکن شـد و گفت:
از وزیـر راه و شهرسـازی می خواهیـم کـه
در ایـن خصـوص بـا جدیـت عمـل کـرده و

معاونیـن خـود را نیـز توجیـه کنـد.
او در عیـن حـال گفـت :مجلـس پشـتیبان
دولـت در طرح نهضت ملی مسـکن اسـت
امـا دولت نیـز باید بـا اقتـدار و برنامه ریزی
پـای کار بیاید.
نماینـده شـیراز و زرقان در مجلس شـورای
اسلامی در پایـان نیـز گفـت :در کلیت کار
نهضـت ملی نبایـد هیچ وقفـه ای به وجود
آیـد چـرا کـه رونـق بخـش مسـکن موجـب
رونـق سـایر بخش هـا خواهد شـد.

در دیدار فرمانده سپاه فجر و مدیریت شهری شیراز با تیم شهید سپاسی مطرح شد؛

اعالم حمایت بیشازپیش شهرداری شیراز از تیم فجر شهید سپاسی
عصرمردم:
سـردار یداللـه بوعلـی فرمانـده سـپاه فجـر
فارس ،سـعید مصفا سرپرسـت شهرداری،
محمدحسـن اسـدی شـهردار منتخـب،
آرش فـرجزاده قائممقام شـهرداری شـیراز
و هیـأت همـراه بـا مدیرعامـل ،سـرمربی،
کادر فنـی و بازیکنـان تیـم فوتبـال فجـر
شـهید سپاسـی ایـن کالنشـهر دیـدار
کردنـد.
فرمانـده سـپاه فجـر فـارس در ایـن دیـدار
بـا تبریـک ُبـرد بـازی گذشـته ایـن تیـم ،به
دیـدار اخیـر خود با ایـن تیم اشـاره و اظهار
کـرد :وظیفـه خـودم میدانـم بـرد هفتـه
گذشـته را تبریـک بگویـم و خـدا را شـاکرم
کـه بـه بـاور رسـیدید و نتیجـه مطلوبـی را
دریافـت کردیـد.
سـردار بوعلـی بـا اظهـار قدردانـی از همـه
عوامـل تیـم ،بیان کـرد :این بـاور در زمین
باوجـود شـرایط سـخت بـه وجـود آمـده
اسـت و امیدواریـم ایـن رونـد روبهجلـو و
مطلـوب ادامـه پیـدا کنـد.
وی همچنیـن بـه دیـدار اخیـر خـود بـا
شـهردار منتخـب شـیراز اشـاره و عنـوان
کـرد :شـهردار منتخـب در ایـن دیـدار
ابـراز عالقـه بـرای ورود و حمایـت از تیـم
فجـر شـهید سپاسـی بهعنـوان یکـی از
مسـؤولیتهای شـهرداری شـیراز داشـتند
کـه مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت.
در ادامـه ایـن بازدیـد کـه در حاشـیه

تمریـن تیـم فجرشـهید سپاسـی انجـام
شـد ،محمدحسـن اسـدی شـهردار
منتخـب شـیراز اظهـار کـرد :خـدا را
شـاکرم کـه توفیـق دیـدار بـا شـما حاصـل
شـد و صمیمانـه از بازیکنـان ،سـرمربی،
مربـی ،کادر فنـی و تمـام کسـانی کـه
دستبهدسـت هـم بـرای افتخـار تیـم ایـن
کالنشـهر تلاش میکننـد ،قدردانـی
میکنـم .
وی بـا اشـاره بـه حمایتهایـی کـه تاکنـون
شـورای اسالمی شـهر و شـهرداری ایـن
کالنشـهر از تیـم فجـر شـهید سپاسـی
داشـتهاند ،اعلام کـرد :حمایـت خـود را
در حـد وسـع از ایـن تیـم انجـام میدهیـم.
بـه گفتـه اسـدی؛ سـردار بوعلـی بـا بـاور و
اعتقـاد و بهعنـوان یـک اولویـت و فراتـر
از مسـؤولیت ،پـایکار تیـم فجـر شـهید
سپاسـی آمـده اسـت و ایـن بـه مـا انگیـزه

بیشـتری میدهـد کـه حمایـت بیشـتری
از ایـن تیـم داشـته باشـیم و علاوه بـر
ظرفیتهـای موجـود شـهری و اسـتانی
سـایر ظرفیتهـا را نیـز پـایکار آوریـم.
وی بـا بیـان اینکـه بـازی فـراز و فـرود دارد
و بایـد رونـد روبـ ه جلـو ادامـه پیـدا کنـد،
خاطرنشـان کـرد :مـا به ایـن تیـم و عوامل
آن افتخـار میکنیـم و هرکدام از شـما یک
سـفیر و الگـو بـرای جوانـان مـا هسـتید
و ایـن وظیفـه حمایتـی مـا را دوچنـدان
میکنـد.
محمدحسـین مفتاحـی مدیرعامل باشـگاه
فجـر شـهید سپاسـی شـیراز نیـز بـا تقدیـر
از نـگاه و دلسـوزی فرمانـده سـپاه فجـر
فـارس بـه ایـن تیـم بـه بازسـازی آن اشـاره
کـرد و گفـت :در گام اول بـه بازسـازی
ردههـا بهعنـوان پشـتوانهای بـرای این تیم
پرداختیـم.

وی بـا بیـان اینکـه برخـی ملیپوشهـا از
همیـن تیـم رفتهانـد ،خاطرنشـان کـرد:
پیوسـتگی ابعـاد شـخصیتی و اخالقـی در
کنـار ابعـاد جسـمی ،فنـی و ورزشـی بـرای
مـا اهمیت بسـزایی دارد و در بازسـازی تیم
از جـذب مربـی خوشنـام بـا روشـنترین
سـابقه گرفتـه تـا جـذب بازیکنـان و کادر
فنـی ،بـه ایـن اصـل توجـه کردهایـم.
مدیرعامـل باشـگاه فجـر شـهید سپاسـی
شـیراز بـا بیـان اینکه امـروز بـا مجموعهی
همدلـی که داریـم ،وضعیت خوبـی داریم،
گفـت :اگـر ایـن تیـم حمایـت نشـود قصـه
تلـخ حـذف تیمهـای ایـن شـهر تکـرار
میشـود.
مهدی رجبزاده سـرمربی تیم فجر شـهید
سپاسـی شـیراز نیـز بـا تقدیـر از فرماندهـی
سـپاه فجـر فـارس و حمایتهـای وی،
تصریـح کـرد :مـا سـعی کردیـم خـارج
از بحـث و حواشـی و مشـکالت ،ایـن
مجموعـه را بـا کادر و بازیکنانی سـالم جلو
ببریـم.
وی بـا گالیـه از وعدههایـی کـه
پیشازایـن برخـی مسـؤولین داده و بـه آن
عملنکردهانـد ،خواسـتار حمایـت مـادی
و معنـوی بـه ایـن تیـم شـد و بیـان کـرد:
ایـن تیـم ،حرفهـای زیـادی بـرای گفتـن
دارد؛ چراکـه افـق دیـد ما تنها بـرای صعود
نیسـت و بایـد به یـک تیم مدعی در سـطح
کشـور تبدیـل شـود.

رویداد «تا ثریا»  ٣٠شهریور در شیراز برگزار میشود
ایسـنا :رئیـس سـازمان بسـیج علمـی،
پژوهشـی و فنـاوری اسـتان فـارس گفـت:
همایـش بـزرگ سـرمایه گـذاری و حمایـت
از شـرکتهای دانـش بنیـان و فنـاور بـا
عنـوان "تـا ثریـا" روز چهارشـنبه  ۳۰شـهریور
در پایـگاه اسـتنادی علـوم جهـان اسلام
برگـزار میشـود.احمدرضا قاسـمی ضمـن
بیـان اینکـه نبـود بانـک اطالعاتـی نخبـگان
موجـب شـده تا نخبـگان علمی فـارس نتوانند
مشـکالت اسـتان را برطـرف کننـد ،اضافـه
کـرد :نبـود نظـام مسـائل در فـارس از دیگـر
مشـکالتی اسـت کـه در ایـن اسـتان وجـود
دارد.رئیـس سـازمان بسـیج علمی ،پژوهشـی

و فنـاوری فـارس افـزود :نبـود ارتبـاط بیـن
صنایـع ،نخبـگان و مدیـران ارشـد اسـتان
موجـب شـده تـا مسـائل موجـود در اسـتان
بـه روشهـای دانـش بنیـان مرتفع نشـوند.به
گفتـه قاسـمی؛ از جملـه اهدافـی کـه رویـداد
"تـا ثریا"بـه دنبـال آن اسـت ،ایـن بـوده کـه
بتـوان تخصصهـا را بـه یکدیگـر ارتبـاط
داد تـا نخبـگان جامعـه بتواننـد مسـائل و
مشـکالت اسـتان را حل کنند.او یادآور شـد:
رفـع تمرکزگرایـی از دیگـر اهدافـی اسـت کـه
ایـن رویـداد به دنبـال تحقق آن بـوده تا بتوان
سـرمایه گـذاران ،اشـتغال دانـش بنیـان و
صندوقهـای سـرمایه گـذاری خطرپذیـری را

از حالـت متمرکـز در تهران خارج و به اسـتان
فـارس نیـز انتقـال داد.
رئیـس سـازمان بسـیج علمـی ،پژوهشـی و
فنـاوری فـارس بـا یـادآوری اینکـه رویـداد تـا
ثریـا ،چهارشـنبه  ٣٠شـهریور در مرکـز پایگاه
اسـتنادی علـوم جهـان اسلام در شـیراز
اجرایـی خواهـد شـد ،گفـت :ایـن رویـداد
دارای دو رویکـرد "بیـان طرحهـا و ایدههـا"
و "پرداختـن بـه نظـام مسـائل مشـکالت
اسـتان" اسـت.به گفتـه قاسـمی ،بیـش از
 ۴۶طـرح فنـاور مطـرح شـده کـه  ١۵طـرح
در ایـن رویـداد معرفـی و  ١٠نیـاز فناورانـه
نیـز در ایـن رویـداد از میـان  ١۴۶نیـاز اسـتان
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معرفـی خواهنـد شـد.او همچنیـن معتقـد
اسـت کـه ایجـاد سـبدهای اشـتراکی فناوری
میتوانـد عاملـی بـرای توسـعه فعالیتهـای
شـرکتهای فنـاور و جـذب سـرمایه گـذاران
در فارس شـود.رئیس سـازمان بسـیج علمی،
پژوهشـی و فنـاوری فـارس ادامـه داد :نبـود
ارتبـاط بیـن صنعـت و دانشـگاه موجب شـده
تـا تنهـا  ۵درصـد از شـرکتهای صنعتـی
فـارس دارای واحـد تحقیـق و توسـعه باشـند
از این رو در راسـتای رقابـت پذیری واحدهای
صنعتـی داخلـی و بازارهـای بیـن المللـی
میتـوان از ایـن حـوزه بهـره جسـت تـا شـرایط
رقابتـی بـرای ایـن صنایـع فراهـم شـود.

مهر:معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم
گفــت :بــا اهــدای عضــو جــوان مــرگ مغــزی
از اهالــی شهرســتان خفــر ســه بیمــار منتظــر در
لیســت پیونــد حیاتــی دوبــاره یافتنــد.
قهرمــان بمانــا گفــت :جــوان  ۲۴ســاله از روســتای
خافتــر شهرســتان خفــر ،در تاریــخ  ۱۸شــهریور
 ۱۴۰۱بــر اثــر تصــادف دچــار مــرگ مغــزی میشــود
کــه در اقدامی خداپســندانه بــا رضایــت خانــواده آن
مرحــوم ،اعضایــش بــه  ۳بیمــار نیازمنــد بــه عضــو
اهــدا شــد.
وی افــزود :پــس از انجــام مراقبتهــای ویــژه در
ای ســی یــو ،روز گذشــته  ۲۷شــهریور مــاه عمــل
برداشــت عضــو در اتــاق عمــل بیمارســتان پیمانیــه
جهــرم ،توســط دو جــراح اعزامــی از شــیراز و تیــم
اتــاق عمــل پیمانیــه صــورت گرفــت.
ســهیال ســامانی مســئول واحــد فراهــم آوری
اعضــای پیونــد دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم
نیــز گفــت :کبــد آن بــه آقایــی  ۲۹ســاله ســاله از
شــهرکرد ،یــک کلیــه وی بــه آقایــی  ۳۰ســاله از
شــیراز و کلیــه دیگــر آن مرحــوم آقایــی  ۳۲ســاله از
بندرعبــاس در بیمارســتان پیونــد اعضــا شــیراز اهــدا
و پیونــد شــد.
وی ضمــن تســلیت بــه خانــواده آن مرحــوم و طلــب
غفــران و رحمــت الهــی بــرای آن مرحــوم ،از حرکــت
زیبــا و انســان دوســتانه ایــن خانــواده عزیــز قدردانــی
کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

ساخت ساالنه یک میلیون واحد
با اجرای قانون جهش تولید
مسکن میسر میشود
ایرنــا :رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای
اســامی گفت :اگــر قانــون جهــش تولیــد مســکن
کــه همــه مولفه هــا بــرای ســاخت مســکن در آن
پیــش بینــی شــده را بــه طــور کامــل و دقیــق اجــرا
کنیــم می توانیــم ســاالنه یــک میلیــون مســکن در
کشــور بســازیم.
محمــد رضــا رضایــی کوچــی ،دوشــنبه در شــورای
عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران در شــیراز
افــزود :اجــرای قانــون جهــش تولیــد مســکن
(مصــوب مردادمــاه  ۱۴۰۰مجلــس شــورای
اســامی) یعنــی همــه وزارتخانههــا و دســتگاه ها
بــه وظایــف و تعهــدات خــود در ایــن زمینــه عمــل
کننــد و مــواردی همچــون بحــث مالیــات بــر
خانه هــای خالــی حــل و فصــل شــود.
نماینــده مــردم جهــرم و خفــر در مجلــس ادامــه
داد :عملیاتــی شــدن و تحقــق شــعار دولــت مبنــی
بــر ســاخت ســاالنه یــک میلیــون واحــد مســکونی
مســتلزم ایــن اســت کــه همــه اجــزای دولــت ایــن
موضــوع را کامــا قبــول داشــته باشــند و بــه وظایــف
خــود عمــل کننــد.
او اظهــار داشــت :بایــد بــا انجــام برخــی اقدامــات از
جملــه واگــذاری زمیــن بــه انبــوه ســازان و اســتفاده
از ظرفیــت و تــوان آنهــا و همچنیــن تفویــض
و واگــذاری برخــی از اختیــارات شــورای عالــی
شهرســازی بــه اســتانداران در ایــن مســیر ســریع تــر
گام برداریــم.
رضایــی کوچــی گفــت :در حالــی کــه بخشــی از
طــرح نهضــت ملــی مســکن در روســتاها بایــد اجــرا
شــود ،زمیــن را در روســتاها آنقــدر گــران و پیچیــده
کردهایــم کــه روســتایی بــه جــای اینکــه در روســتا
بمانــد و هزینــه کنــد ترجیــح می دهــد آن هزینــه
را صــرف ســاخت مســکن در شــهر کنــد و بــه ایــن
ترتیــب هــم بــه مهاجــرت روســتائیان دامــن زده ایم و
هــم بــه گســترش حاشــیه نشــینی در شــهرها کمــک
کرده ایم.
رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس ،بــا بیــان اینکــه
بایــد هرچــه می تــوان ســاخت مســکن را بــه بافــت
فرســوده شــهرها ســوق داد افــزود :طبــق برنامــه
ششــم بایــد ســاالنه  ۱۰درصــد بافــت فرســوده را
احیــا کنیــم و از مســاحت آنهــا بکاهیــم امــا چنیــن
نشــده و ترجیــح داده ایــم ســاخت مســکن را در
حاشــیه شــهرها توســعه دهیــم.

 ۱۰درصد طرح نهضت ملی
مسکن در فارس اجرا می شود
عصرمردم:
مدیــر کل راه و شهرســازی فــارس گفــت :ســاخت
 ۱۵۰هــزار واحــد مســکونی در قالــب طــرح نهضــت
ملــی مســکن ســهم اســتان فــارس اســت کــه ایــن
عــدد  ۱۰درصــد کل مســکن پیــش بینــی شــده
بــرای کشــور را شــامل می شــود.محمود رضــا
طالبــان افــزود :هــم اینــک از  ۱۵۰هــزار واحــد
مذکــور تاکنــون در  ۱۲هــزار واحــد فنداســیون یــا
پــی ســاختمان انجــام شــده کــه ایــن میــزان معــادل
چنــد اســتانی اســت کــه بــه عنــوان اســتان های
نخســت در اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن
از آنهــا یــاد می شــود.وی ادامــه داد :از ایــن ۱۵۰
هــزار واحــد  ۷۵هــزار واحــد مربــوط بــه شــهر شــیراز
اســت کــه امــروز و پــس از گذشــت  ۶مــاه تــاش،
ن در ایــن شــهر مشــخص می شــود.
تکلیــف زمیــ 
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هیأت رئیسه اتاق اصناف شیراز مشخص شد
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس گفت  :همزمان با سراسر کشور،
انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس ...

طرح توانمندسازی بانوان در حوزه ایمنی و آتش نشانی آغاز به کار کرد
رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از اجرای طرح آموزش
ایمنی به بانوان در محالت کالنشهر شیراز و نقش ...

ایمانیه استاندارفارس:
طرح ها و ابتکارات جدید
در رابطه با عشایر ارائه شود
اســتاندار فــارس گفــت :طــرح هــا و ابتــکارات جدیــد
در رابطــه بــا عشــایر ارائــه شــود.
دکتــر محمدهــادی ایمانیــه در جلســه شــورای
عشــایر اســتان گفــت :ایــن شــورا بایــد از حالــت
روزمرگــی خــارج شــده و بــا در نظــر گرفتــن ابعــاد
مختلــف؛ از جملــه ارتقــاء علمــی ،نشــاط اجتماعــی،
اعتقــادی ،رفاهــی و ســامت عشــایر ،طــرح هــا و
ابتــکارات جدیــد ارائــه دهــد.وی بــا تاکیــد بــر ایــن
کــه هــر انســانی حــق دارد بهتریــن زندگــی را داشــته
باشــد؛ افــزود :نمیشــود از عشــایر بخواهیــم ایــن
نــوع زندگــی را ادامــه دهنــد ،امــا لــوازم آن تهیــه
نشــود .در همیــن راســتا از تعــدادی از جوانــان
نخبــه عشــایر درخواســت کــردم کــه گــروه جوانــان
عشــایر را تشــکیل دهنــد؛ تــا غیــرت ،وطــن پرســتی،
اعتقــادات دینــی کــه از خصایــص برجســته عشــایر
مــی باشــد بــه نســل هــای بعــدی منتقــل شــود.
نماینــده عالــی دولــت در فــارس ،بــر ورود و اســتفاده
از شــرکتهای دانشبنیــان در امــور عشــایر تاکیــد
کــرد و گفــت :بــه عنــوان مثــال کاهــش مصــرف
نهــاده هــا توســط دام و افزایــش بهــرهوری ،زندگــی
عشــایر را آســان ترخواهــد کــرد.وی همچنیــن
بــه مســئولین ذیربــط ماموریــت داد تــا بــا بررســی
ظرفیــت هــای تبصــره  ،۱۶بحــث تامیــن علوفــه دام
را از طریــق وام هــای بانکــی بررســی کنند.اســتاندار
فــارس بــا اشــاره بــه تعییــن راه عبــور عشــایر از غــرب
شــیراز بــا کمــک شــهرداری و فرمانــداری ،افــزود:
ســوخت رســانی بــه تانکرهــای حمــل آب عشــایر کــه
در مــاه هــای گذشــته بــا مشــکل مواجــه شــده بــود،
در اســرع وقــت مرتفــع مــی شــود.

اجرای طرح بازدید دوره ای
با هدف افزایش کیفیت فضای
سبز شهری شیراز
عصرمردم:
روح اللــه مظفــری رئیــس ســازمان ســیما ،منظــر و
فضــای ســبز شــهری شــهرداری شــیراز از بازدیــد
دوره ای فضــای ســبز مناطــق باحضــور مســئولین
ســازمان و مناطــق یــازده گانــه شــهرداری بــه منظــور
بررســی و رفــع مســائل و مشــکالت فضــای ســبز
شــهری خبــر داد.
روح ا ..مظفــری بابیــان اینکــه حفاظــت از فضــای
ســبز ،درختــان و محیــط زیســت یکــی از وظایــف
ذاتــی ســازمان ســیما،منظر و فضــای سبزشــهری
می باشــد ،اعــام کــرد :بازدید هــای دوره ایــی در
ســطح مناطــق بــه منظــور نظــارت دقیــق و ارزیابــی
عملکــرد پیمانــکاران ،اســتفاده ازتجــارب ،نظــرات و
افزایــش کیفیــت نگهــداری بــا همــکاری مناطــق
یــازده گانــه در حــال برگزاریســت.
وی افــزود :تاکنــون از مناطــق ۱۰،۸،۷،۳و ۱۱
بازدیــد انجــام شــده و نواقــص آنهــا بررســی گردیــده
و تــا پایــان شــهریورماه بازدیــد از مناطــق باقیمانــده
انجــام خواهــد شــد و تــاش خواهیــم کــرد معایــب
و نواقــص را طــی یــک برنامــه زمــان بنــدی در
کوتاهتریــن زمــان برطــرف نماییــم.
رئیــس ســازمان ســیما ،منظــر و فضــای ســبز
شــهری شــهرداری شــیراز بــا اشــاره بــه اینکــه
در ایــن بازدید هــا کلیــه عملیات هــای حفــظ و
نگهداریفضــای ســبزی اعــم از هــرس ،آبیــاری،
کودهــی ،نظافــت پارک هــا و  ....مــورد ارزیابــی
قــرار خواهــد گرفــت افــزود :بــا اســتفاده از خــرد
جمعی،تعامــل و مشــارکت شــهروندان بزودی شــاهد
ارتقــای ســطح کیفــی فضــای ســبز خواهیــم بــود.

برخورد با  ۱۵۵متخلف فروش
ملزومات مدرسه در فارس
باشــگاه خبرنــگاران جــوان :مدیــر نظــارت و بازرســی
اصنــاف فــارس گفــت ۱۵ :گــروه بازرســی روزانــه بــر
فــروش ملزومــات مدرســه در فــارس نظــارت دارنــد.
مدیــر نظــارت و بازرســی اصنــاف فــارس گفــت :در
طــرح نظــارت و بازرســی ویــژه بازگشــایی مــدارس
کــه از  ۱۵شــهریور آغــاز شــده اســت و تــا نیمــه
مهــر ادامــه دارد ،روزانــه  ۱۵تیــم دو نفــره بــر
فروشــگاههای ارائــه نوشــت افــزار ،کیــف ،کفــش
و پوشــاک نظــارت میکننــد.
ســید ابراهیــم قاســمی بــا بیــان ایــن کــه بــر اســاس
مــاده  ۶۵قانــون نظــام صنفــی ،قیمــت همــه کاالهــا
بایــد روی کاال یــا در تابلــو فروشــگاهها مشــخص
شــده باشــد افــزود :فروشــندگان میتواننــد هــر کاال
را بیــن  ۱۵تــا  ۲۵درصــد بیــش از قیمــت خریــد بــه
فــروش برســانند.
او گفــت :از زمــان اجــرای طــرح نظــارت بــر
ملزومــات مدرســه در اســتان فــارس تــا روز دوشــنبه
 ۲۸شــهریور ۲ ،هــزار و  ۱۹۱بازرســی انجــام و
 ۱۵۵پرونــده بــا ارزش تخلــف  ۸۷۰میلیــون و ۶۲۱
هــزار و  ۳۰۰ریــال تشــکیل شــده کــه  ۶۸پرونــده بــا
ارزش  ۵۹۱میلیــون و  ۲۴۰هــزار ریــال مربــوط بــه
شهرســتان شــیراز اســت.
مدیــر نظــارت و بازرســی اصنــاف فــارس بــا اشــاره
بــه افزایــش کیفیــت کاالهــای ایرانــی ادامــه داد:
کاالهــای ایرانــی در مقایســه بــا کاالهــای خارجــی،
قیمــت بســیار کمتــری دارد و خریــد اجنــاس ایرانــی
بــه صرفــه اســت و خریــد آن ،حمایــت از کاالی ملــی
نیــز محســوب میشــود.
مــردم میتواننــد هرگونــه تخلــف فروشــگاهها را بــه
شــماره  ۳۲۳۴۰۰۰۰اطــاع دهنــد.
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طرح توانمندسازی بانوان در حوزه ایمنی
و آتش نشانی آغاز به کار کرد
عصرمردم:
رییـس سـازمان آتشنشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری
شـیراز از اجـرای طـرح آمـوزش ایمنـی بـه بانـوان در
محلات کالنشـهر شـیراز و نقـش بـارز آنـان در انتقـال
فرهنـگ ایمنـی بـه خانـواده بـا همـکاری کمیتـه بانـوان و
خانـواده شـورای اسالمی شـهر شـیراز خبـر داد.
آتـش پـاد محمد هـادی قانـع در خصـوص جزئیـات طرح
آمـوزش ایمنـی بـه بانـوان تحت عنـوان طرح بانـوان آتش
نشـان اظهـار داشـت :در راسـتای برگـزاری چهارمیـن
مرحلـه از جشـنواره بـزرگ شـهر ایمـن بـا مشـارکت
شـهروندان توسـط سـازمان آتشنشـانی و خدمـات ایمنی
در محلات کـم برخوردار شـیراز با شـعار داوطلبین نجات
واکنـش اضطـراری محلات و آمـوزش بـه تیم هـای
داوطلـب نجـات ،بـه منظـور ارتقـاء فرهنگ ایمنـی بانوان
بـه عنـوان یـک فـرد تأثیرگـذار در خانـواده ،دوره هـای
آمـوزش ایمنـی جهـت این قشـر با همـکاری سـرکار خانم
خواسـت خدایـی رییـس کمیتـه خانـواده و بانـوان شـورای
اسالمی شـهر شـیراز ،اجرایـی خواهـد شـد.
آتـش پـاد قانـع ادامـه داد :باتوجـه بـه نقـش مهم زنـان در
خانـواده و تربیـت و آمـوزش بـه فرزنـدان ضـروری اسـت
کـه آموزشهـای مرتبـط بیـش از گذشـته بـه ایـن قشـر از
ً
جامعـه ارائـه شـود؛ زیـرا اوال زنـان بویـژه بانـوان خانـه دار
بیشـتر در معـرض حـوادث در منـازل هسـتند و دوم اینکه
ً
ارائـه آمـوزش بـه بانـوان کـه عمدتا همسـر یا مادر هسـتند
سـبب انتقـال بیشـتر آموزشهـا به سـایر اعضـای خانواده
میشـود.
رییـس سـازمان آتشنشـانی شـیراز تاکیـد کـرد :بایـد در
حـوزه آموزش بانوان در سـطح محالت به ویژه محله های
پـر خطـر و کـم برخـوردار ،برنامـه ریـزی و سیاسـت
گـذاری جـدی انجـام شـود و در ایـن زمینـه کـم توانـی
بانـوان شناسـایی و کمـک کنیـم سـطح تواناییهایـی آنان

ارتقـا یابد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه افزایـش آگاهـی اعضـای خانواده
و کاهـش حـوادث از اهـداف مهـم ایـن طـرح بـه شـمار
می آیـد ،گفـت :سـازمان آتشنشـانی و خدمـات ایمنـی
شـهرداری شـیراز ،در سـه سـال گذشـته تعـداد زیـادی از
شـهروندان در نقـاط مختلـف شـهر را آمـوزش داده و بـه
عنـوان آتـش نشـان داوطلب جذب کرده اسـت و با شـروع
چهارمیـن مرحلـه از جشـنواره شـهر ایمـن بـا مشـارکت
شـهروندان محله هـای پـر خطر و کـم برخوردار شناسـایی
و از آموزش هـای ایمنـی بهـره منـد خواهنـد شـد  ،در ایـن
میـان بـا فـرا خوانـدن زنان بـه خصوص زنـان خانـهدار که
بیشـتر بـا بحرانی همچـون آتشسـوزی مواجه میشـوند،
آموزش هـای الزم ارائـه و در جهـت افزایـش توانمنـدی
آنـان تلاش می کنیـم.
آتـش پـاد محمد هـادی قانـع بـا اشـاره بـه همـکاری و
پشـتیبانی کمیتـه خانـواده و بانوان شـورای اسالمی شـهر
شـیراز در برگـزاری موفـق طـرح بانـوان آتـش نشـان

تصریـح کـرد :کمیتـه خانـواده و بانـوان علاوه بـر
شناسـایی زنـان توانمنـد و اسـتفاده از ظرفیت هـای
آنـان در جریـان برگـزاری طـرح بانـوان آتـش نشـان ،بـا
تأسـیس یـازده بـاغ بانـوان در مناطـق شـهر شـیراز در
هـر بـاغ یـک پایـگاه آتـش نشـان داوطلـب بـا حضـور
زنـان توانمنـد در ایـن حـوزه راه انـدازی و بسـتری
بـرای ترویـج فرهنـگ ایمنـی در خانواده هـا را فراهـم
می کند.

رییـس سـازمان آتشنشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری
شـیراز یـاد آور شـد :بـرای دسـتیابی بـه شـهری ایمـن
ابتـدا بایـد آمـوزش را از خانوادههـا بـه عنـوان مهـم
تریـن نهـاد اجتماعـی آغـاز کنیـم .مربیـان و کارشناسـان
سـازمان آتش نشـانی در مسـیر برگـزاری این طـرح مهم،
دورههـای آمـوزش ایمنـی ویـژه بانوان در محلات ،مبانی
حریـق ،ایمنـی در خانـه ،واکنـش در شـرایط اضطـراری،
اصـول پیشـگیری از حریـق و حـوادث ،نحـوه کار کردن با
خامـوش کنندههـای دسـتی را بـه صورت تئـوری و عملی
آمـوزش خواهنـد داد.

هیأت رئیسه اتاق اصناف شیراز مشخص شد
عصرمردم:
رییـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت
اسـتان فـارس گفـت  :همزمـان بـا سراسـر
کشـور ،انتخابـات هیأت رئیسـه اتـاق اصناف
مرکـز اسـتان فـارس _ شـیراز  ،دوشـنبه
بیسـت و هشـتم شـهریورماه سـال جـاری بـا
حضـور هیـأت اجرایـی ناظـر بـر انتخابـات و
روسـای اتحادیه هـای صنفی (در رسـته های
تولیـدی -خدمـات فنی و توزیعـی -خدماتی)
در سـالن والیـت سـازمان صنعـت ،معـدن و
تجـارت اسـتان فارس برگزار شـد کـه مطابق
قانـون و پـس از رای گیـری ۵ ،نفـر به عنوان
عضـو اصلـی و  ۲نفـر عضـو علـی البـدل بـه
عنوان اعضای هیأت رئیسـه انتخاب شـدند.
حمیـد رضـا ایـزدی افـزود  :طـی ایـن
انتخابـات سـید عبدالهـادی خسـرو فـرد ،
علـی رضـا رعنایـی .محمـد رضـا احمـد پناه،
سـید علـی دسـتغیب و حسـین کشـاورز بـه

جمـع پنـج نفـره هیـأت رئیسـه اتـاق اصنـاف
راه یافتنـد.
ایـزدی اضافـه کـرد  :بسـیاری از روسـای
فعلـی اتحادیه هـا و اعضـای هیـأت رئیسـه
اتـاق اصنـاف بـه دلیـل تبصـره  ۱مـاده ۲۲
و مـاده  ۳۵قانـون نظـام صنفـی مبنـی بـر
اینکـه افـرادی کـه دو دوره متوالـی یـا  ۴دوره

متنـاوب در هیـأت مدیره اتحادیه هـا یا هیأت
رئیسـه اتـاق اصنـاف عضـو بـوده انـد امـکان
کاندیـدا شـدن در ایـن دوره از انتخابـات را
نداشـتند.
رییـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت
اسـتان فـارس بـا تشـکر از زحمـات
هیـأت رئیسـه قبـل اتـاق اصنـاف گفـت ،

امیدواریـم در سـال جـاری بـا هـم افزایـی
 ،تعامـل  ،هـم فکـری و بـا تکیـه بـر تـوان و
تخصـص صاحبـان صنـوف وحمایت هـای
دولـت شـاهد رونـق تجـارت و تقویـت
واحدهـای صنفـی باشـیم.
انتخابات اتحادیه های صنفی فارس
به صورت الکترونیکی برگزارشد
وی در خصـوص انتخابـات اتحادیه ها اظهار
داشـت :از  ۱۵مـرداد مـاه تـا  ۲۴شـهریور
سـال جـاری هـم انتخابـات اتحادیه هـای
ت مدیـره اتحادیه
صنفـی جهت انتخـاب هیأ 
صنفـی انجـام شـد که منتخبـان بـرای چهار
سـال پیگیـری امـور اتحادیه هـای صنفـی را
عهـده دار هسـتند.
گفتنـی اسـت  :در سـایر شهرسـتانهای
اسـتان فـارس انتخابـات هیـأت رئیسـه
اتاقهـای اصنـاف ،همزمان با سراسـر کشـور
برگـزار گردیـد.

فرخ زاده معاون استانداری:

پروژههای میراثی و گردشگری فارس تعیین تکلیف میشود
عصرمردم:
معـاون گردشـگری اسـتاندار فـارس از
تعییـن تکلیـف پروژههـای میراثـی و
گردشـگری اسـتان بـه منظـور سـاماندهی
آنهـا خبر داد .محمد فرخ زاده در حاشـیه
سـفر بـه شهرسـتان ارسـنجان و پیگیـری
مسـائل و مشـکالت ایـن شهرسـتان
گفـت :رسـیدگی بـه مسـائل و مشـکالت
شهرسـتانها و پیگیـری مصوبـات سـفر
درون اسـتانی اسـتاندار بیـن معاونیـن
تقسـیم کار شـده اسـت ،شـهرهایی کـه
سـابقه گردشـگری داشـته و مقصـد سـفر
هسـتند بـه حـوزه معاونـت گردشـگری و
زیـارت واگـذار شـده اسـت.
او گفـت :یکـی از ایـن شهرسـتانها
ارسـنجان اسـت و در ایـن شهرسـتان
مسـائل مختلـف بـا حضـور مدیـران
شهرسـتانی و اسـتانی مـورد بررسـی قـرار
گرفـت.
بـه گفتـه معـاون اسـتاندار فـارس تأمیـن
آب طـرح مسـکن ملـی در شهرسـتان
ارسـنجان ،تکمیـل راههـای دسترسـی،
تکمیـل دو تقاطـع غیرهمسـطح در حـال
اجـرا و مسـائل حـوزه درمـان و بهداشـت

از جملـه مهمتریـن موضوعاتـی بـود که در
ایـن سـفر شهرسـتانی در پـی بازدیدهـای
میدانـی مـورد بررسـی قـرار گرفـت.
فـرخزاده بـا اشـاره بـه اینکـه چنـد طـرح
بهداشـتی درمانـی در روسـتاهای
شهرسـتان ارسـنجان بـا پیشـرفت فیزیکی
بـاال در دسـت اجـرا اسـت ،گفـت :پـس
از بازدیـد میدانـی از ایـن پروژههـا کـه بـا
حضور مسـئوالن دانشـگاه علوم پزشکی و
نماینـدگان وزرات بهداشـت صورت گرفت،
مقـرر شـد همـکاری الزم در راسـتای
راه انـدازی و خدمـات رسـانی ایـن مراکـز
انجـام شـود.

او گفـت :تبدیـل فعالیـت روزانـه یکـی از
ایـن مراکـز بـه فعالیـت شـبانه روزی از
جملـه مسـائل مـورد نیاز مـردم منطقـه بود
کـه بـا پیگیریهای انجام شـده در دسـتور
کار قـرار گرفت.بـه گفتـه معـاون اسـتاندار
فـارس در موضـوع تأمیـن آب شـرب نیـز
مسـائلی در شهرسـتان ارسـنجان وجـود
داشـت کـه بـا اقداماتـی کـه انجـام شـد به
سـرانجام مطلوب رسـیده و اکنون مشـکل
آب شـهر ارسـنجان برطـرف شـده اسـت.
رفـع مشـکالت مربـوط بـه راههـای
دسترسـی این شهرسـتان به سـعادت شهر
و سـایر نقـاط نیـز از مـوارد دیگـری بـود که

فـرخزاده در گـزارش سـفر خـود بـه آن
اشـاره کـرد و افـزود :پـس از بازدیدهـای
انجـام شـده پیگیریهـای الزم صـورت
گرفـت.
او گفـت :موضـوع مربـوط بـه اماکـن
میراثـی شهرسـتان ارسـنجان نیـز در ایـن
سـفر مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت،
مدرسـه میراثـی سـعیدیه و قلعـه تاریخـی
ارسـنجان از جملـه ایـن امـکان اسـت کـه
مقـرر شـد حـوزه علمیـه فعلـی بـا کمـک
آمـوزش و پـرورش بـه یکـی از مـدارس
منتقـل شـود و سـاختمان مدرسـه سـعیدیه
بـا هـدف مرمـت و بهسـازی در اختیـار
شـهرداری قـرار بگیـرد.
معـاون هماهنگـی امـور زائریـن و
گردشـگری اسـتانداری فارس ،یادآور شد:
مقـرر شـد فرمانـدار شهرسـتان ارسـنجان
طرحهـای مـورد نیـاز بـرای تعییـن تکلیف
ایـن سـاختمانها را ارائـه کنـد.
او گفـت :پـس از تعییـن تکلیـف و مرمـت
ایـن بناهـای تاریخـی واگـذاری آنهـا
بـه بخـش خصوصـی و افـزوده شـدن بـه
ظرفیتهـای گردشـگری ارسـنجان در
دسـتور کار قـرار میگیـرد.

پروژههای میراثی و گردشگری فارس تعیین تکلیف میشود
معاون گردشگری اســتاندار فارس از تعیین تکلیف پروژههای میراثی و گردشگری
استان به منظور ساماندهی آنها خبر داد ...
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موصلی مدیرکل کمیته امداد:

اشتغال استان فارس باید به سمت دانش بنیان حرکت کند
عصرمردم:
موصلـی مدیـرکل کمیتـه امـداد گفـت :رویکرد محـوری کمیته امـداد ،حرکت
از کسـب و کار سـنتی به سـمت کسـب و کار داتش بنیان اسـت.
او در مراسـم افتتاحیـه رویـداد تابسـتانه انتقـال تجربـه و مهـارت افزایی که به
میزبانـی دانشـگاه آزاد اسلامی واحد شـیراز برگـزار شـد ،گفـت :ایـن رویداد و
در فـاز اول جهـت مهـارت افزایـی  ۱۰۰نفر از مددجویان تحـت حمایت کمیته
امـداد فـارس و بـا همـکاری  ۲۰نفـر از اسـاتید دانشـگاه آزاد اسلامی برگزار
می شـود.
موصلـی افـزود :ایـن دوره طی  ۲روز و با برگـزاری  ۵کارگاه با عناوین مختلفی
از جمله آشـنایی با بوم کسـب و کار ،مدیریت بازاریابی و برندسـازی ،اصول و فنون مذاکره و ...برگزار می شـود.
او بـا بیـان اینکـه کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره) رسـالت های مختلفـی را در دسـتور کار خـود دارد اضافـه کـرد
:یکـی از ایـن رویکردهـا کـه در یـک دهـه گذشـته طبـق فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری و مطالبـات نخبـگان
اجرایـی شـده اسـت توانمندسـازی اقتصـادی اسـت کـه دارای مزیـت و ارزش افـزوده باشـد.
مدیـرکل امـداد فـارس خاطـر نشـان کـرد :توانمندسـازی در جهـات مختلفـی همچـون اقتصـادی ،اجتماعـی و
فکـری بـرای جامعـه هـدف اجـرا میشـود کـه امید اسـت بـا بهرهگیـری از ظرفیتهـای مختلـف اسـتان بتوانیم
در تحقـق ایـن مأموریـت مهـم گامهـای موثـری برداریم.
موصلـی بـا اشـاره به شـعار امسـال و دسـتور موکـد مقام معظـم رهبری بـه ایجاد اشـتغال دانش بنیـان گفت :در
حـوزه اشـتغال بایـد بـه سـمت کسـب و کارهـای دانـش بنیـان حرکـت کنیـم و رویکـرد محوری مـا نیـز حرکت از
کسـب و کار سـنتی بـه سـمت اینگونـه کسـب و کارها می باشـد.
او ضمـن ابـراز امیـدواری از اینکـه اجـرای اینگونـه کارگاه هـا بتوانـد الگویی برای دیگـر شهرسـتانها ،همچنین
سـطح کشـور باشـد افـزود :طـی جلسـات و مالقات هایی که بـا نماینـده محترم ولی فقیـه در فـارس و همچنین
اسـتاندار محتـرم داشـتیم؛ یکـی از مهمتریـن مطالبات این عزیزان بحث کسـب و کار بوده اسـت .کـه امیدواریم
بـا ایجـاد کسـب و کارهـای مبتنـی بر زیسـتبوم اسـتان در ایـن راه موفق عمـل کنیم.

مصطفی فتاحی تهیه کننده نمایش محشر:

نمایش محشر بدون اغراق به موضوع معاد می پردازد
عصرمردم:
تهیـه کننـده نمایـش محشـر گفت :اسـتقبال مردم شـیراز هر شـب از نمایش
محشـر بیشـتر می شـود و در محشـر سـعی شـده بدون اغـراق بـه موضوعاتی
مثـل معـاد ،دفـاع مقدس و مفاهیـم مذهبی دیگر پرداخته شـود کـه به خوبی
مـورد اسـتقبال مخاطـب به ویژه نسـل جـوان قرار گرفته اسـت.
مصطفـی فتاحـی گفـت :کار نمایـش میدانـی بـا سـایر کارهـا متفـاوت اسـت
و بـه واسـطه وسـعت زیـاد میـدان ،پیـش تولیـد کار میدانـی زمـان بـر اسـت
و حـدود  ۲مـاه بـه فضاسـازی نمایـش نیـاز داشـتیم و نیازمنـد همـکاری بـا
سازمان هاسـت.
تهیـه کننـده نمایـش محشـر افـزود :تقریبـا بـرای اینکـه کار خـوب اجـرا شـود و دارای اشـکال محتوایـی و فنی
نباشـد سـه سـال کار پژوهشـی انجـام دادیـم و سـعی داشـتیم در مبحـث معـاد ،بـه کارهـای نیـک و بد نفـر اول
نمایـش در داسـتان پرداختـه شـود و بیننـده را به تفکـر وادارد و تالش کردیم به سـمت اغراق و شـعارزدگی نرویم
کـه بـه دل مردم بنشـیند.
وی اضافـه کـرد :اسـتقبال مـردم شـیراز هـر شـب از نمایـش محشـر بیشـتر می شـود و بزرگتریـن تبلیـغ بـرای
نمایـش میدانـی هـر یـک از مـردم و تبلیـغ دهـان بـه دهان اسـت و همین موجـب افزایش سـیل تماشـاچیان در
شـب های آتـی می شـود.
تهیـه کننـده محشـر تاکیـد کـرد :در شـب پنجـم ،شـمار تماشـاچیان از  ۶هـزار نفر بیشـتر شـده اسـت و بـا توجه
بـه اینکـه هزینـه نمایـش میدانـی و هزینـه پیـش تولیـد آن زیـاد اسـت ،چنـد ارگان بـا هـم افزایـی وارد عرصـه
برنامه ریزی برای اجرای نمایش می شوند.
وی گفـت :سـازمان اوج اکنـون در تهـران و شـیراز نمایـش میدانی دارد و در قـم چند روز دیگر فصل شـیدایی را
برگـزار خواهـد کـرد و شـاهد سـیل مخاطبـان برای ثبـت نام بـرای رزرو بلیت هسـتیم و هنرهای مذهبـی و آئینی
از موضوعـات مـورد عالقـه مـردم اسـت و مردم و به ویژه نسـل جوان تشـنه موضوعاتی مثل معـاد ،دفاع مقدس
و  ...اسـت کـه در محشـر بـه خوبـی بـه آن پرداختـه می شـود و امیدواریـم مجموعه هـای مختلـف و سـازمان ها
از ایـن نمایش هـا حمایـت کنند.
نمایش به سـفارش سـازمان هنری رسـانه ای اوج ،توسـط مرکز هنری رسـانه ای محرم تولید شـده و با حمایت
شـهرداری شـیراز و سـپاه فجر فارس به اجرا درآمده اسـت.

صادق👆فتاحی کارگردان نمایش بزرگ میدانی محشر:

نمایش محشر با تاکید بر استفاده از
ظرفیت بومی فارس پا به اجرا گذاشت

عصرمردم:
صـادق فتاحـی کارگـردان نمایش بـزرگ میدانی محشـر گفت :تاکیـد ما برای
اجـرای نمایـش محشـر اسـتفاده از ظرفیـت بومی فـارس بـوده اسـت و در این
نمایـش تمامـی  ۱۵۰هنـرور از فارس تامین شـده اند.
صـادق فتاحـی بـا اشـاره بـه پیـش تولید نمایـش میدانی محشـر گفـت :حدود
 2مـاه اسـت در ایـن زمیـن گود سـیمان بـرای آمادگـی اجرای نمایـش زحمت
کشـیده شـده اسـت و امـا بـه دلیل مسـاعد نبـودن شـرایط تیم صحنـه در 27
روز کار را بـه اجرا رسـاند.
کارگـردان نمایـش محشـر ادامـه داد :نمایـش میدانـی دارای دشـواری های
خـاص خـود اسـت و تعـداد بازیگـران حداقـل  ۱۵۰نفـر بـه ایـن سـختی اضافـه میکند  ،پشـت صحنه سـخت و
مـواد منفجـره ،تعویـض لبـاس در آیتم هـا و  ...همگـی از مـوارد سـختی کار نمایـش میدانـی محشـر اسـت.
وی اضافـه کـرد :حـدود  ۷۰نفـر از عوامـل از تهـران و حـدود  ۱۷۰نفـر از شـیراز هسـتند و پسـت های کلیـدی از
تهـران آمـده انـد امـا سـعی کردیـم از افـراد بومی در شـیراز نهایـت بهـره را ببریـم و در گروه های مختلـف به آنان
زحمـت دادهایم.
فتاحـی گفـت :از سـال  ۹۰شـخصا وارد عرصـه نمایـش میدانـی بـرای اجرا شـدم و از سـال  ۹۷مسـتقال طراحی
نمایـش میدانـی را به عهـده گرفتم.
وی ادامـه داد :اسـتقبال بیـش از  ۵هـزار نفـری مـردم عزیـز شـیراز در هـر شـب از ایـن نمایـش مایـه خرسـندی
ماسـت و عشـق بـه نمایـش میدانـی موجـب می شـود بـا تمـام سـختی ها در ایـن عرصـه تلاش کنیـم.
اشـک های مـردم گوهریسـت کـه بعـد از پایـان یافتـن نمایـش بـر گونـه مخاطبـان میبینم و بـا خود می اندیشـم
فـردای قیامـت و در صحـرای محشـر بـه همیـن اشـک ها چنـگ میزنـم تـا راه نجاتـی برایم فراهم شـود.
فتاحـی بـا اشـاره بـه تاکیـد بـر اسـتفاده از ظرفیـت بومی اسـتان فـارس در اجـرای ایـن نمایـش بیـان کـرد :از
شـخصیت اصلـی نمایـش تا سـایر هنـروران همگی از اسـتان فارس بـا ما همـکاری میکنند و امیـدوارم به زودی
خبـر اجـرای نمایشـی از هنرمنـدان اسـتان به گوشـم برسـد.

برداشت پسته از باغهای فارس
باشـگاه خبرنـگاران جوان:برداشـت پسـته از باغهـای سروسـتان ،بختـگان و نـی ریـز آغـاز شـده و در باغهـای
خرامـه و مرودشـت هـم بـه زودی آغـاز میشـود .رئیـس کمیتـه اصلاح و توسـعه باغات جهاد کشـاورز فـارس با
بیـان اینکـه سـال گذشـته بیـش از  ۲۳هـزار تـن پسـته از باغهـای فـارس برداشـت شـد گفت :امسـال بـه علت
سـرمازدگی و سـیل پیـش بینـی میشـود تولیـد پسـته تـا  ۵۰درصـد کاهـش یابد.
ضیغمـی گفـت :بیـش از  ۳۲هـزار هکتـار باغ پسـته درفارس وجـود دارد که  ۲۴هـزار هکتار از ایـن باغها ثمرده
هستند.شهرسـتانهای نیریـز ،بختگان ،سروسـتان و خرامه بیشـترین پسـته اسـتان فارس را تولیـد میکنند.
بـه گفتـه مدیـر باغبانـی جهاد کشـاورزی فارس این اسـتان از نظر سـطح زیرکشـت و تولید پسـته ،رتبـه پنجم و از
نظـر میانگین برداشـت در هکتار رتبه اول کشـور را داراسـت.
باغبانـی گفـت :میانگیـن تولیـد پسـته در کشـور  ۷۵۰تـا  ۸۰۰کیلوگـرم در هکتـار اسـت در حالـی کـه کشـاورزان
فـارس پارسـال از هـر هکتـار هـزار کیلوگـرم پسـته خشـک برداشـت کردند.
براسـاس آمـار جهـاد کشـاورزی فـارس بـا مثمـر شـدن همـه باغهـای پسـته اسـتان ،فـارس جـزو سـه اسـتان
نخسـت تولیـد ایـن محصـول در کشـور قـرار خواهـد گرفـت.
احمد آقایی ،کله قوچی و اوحدی بیشـترین ارقام پسـته کاشـته شـده در فارس اسـت .برداشـت پسـته در اسـتان
فـارس از شـهریورآغاز میشـود و تـا اواخر مهـر ادامه دارد.
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مصرف روزانه مولتی ویتامین
و ُکندشدن روند زوال شناختی در سالمندان

مهر :نتایج یک مطالعه جدید نشان
داد کــه مصرف روزانــه مکمل های
مولتی ویتامین حافظه ،عملکرد اجرایی
و شــناخت را در افــراد مســن بهبود
می بخشد .سالمندانی که زوال شناختی
را تجربه می کنند در معرض خطر ابتال
به بیماری آلزایمر و سایر اشکال زوال
عقل هستند.
کارشناســان هنوز در تالشــند تا
بفهمند چه عواملی بر عملکرد شناختی
تأثیر میگذارند و افراد چه اقداماتی میتوانند برای جلوگیری از زوال شناختی انجام دهند.
محققان در مطالعه ای به بررســی این موضوع پرداختند که آیا مصرف روزانه مولتی ویتامین
یا عصاره کاکائو بر عملکرد شناختی افراد مسن تأثیر می گذارد یا خیر.
در حالی که نویســندگان پیشرفت های مربوط به مصرف کاکائو را مشاهده نکردند ،دریافتند
که مصرف روزانه یک مکمل مولتــی ویتامین مینرال با بهبود حافظه و عملکرد اجرایی مرتبط
اســت .بســیاری از افراد با افزایش سن ،ســطحی از کاهش شــناختی مرتبط با سن را تجربه
می کنند .اما کاهش شدید شــناختی ممکن است منجر به بیماری آلزایمر و زوال عقل شود که
شــامل تغییرات قابل توجهی در توانایی فرد برای به خاطر سپردن است و بر زندگی روزمره آنها
تأثیر می گذارد.
در حالی که بیماری هایی مانند آلزایمر و ســایر اشــکال زوال عقل جزء معمول روند پیری
نیستند ،افراد باالی  ۶۵سال بیشتر در معرض خطر ابتال به این شرایط هستند.
بــرای این مطالعه ،محققان به این موضوع پرداختند که چگونه مصرف روزانه عصاره کاکائو
یا مکمل روزانه مولتی ویتامین مینرال بر عملکرد شناختی در مقایسه با دارونما تأثیر می گذارد.
این مطالعه شــامل بیش از  ۲۰۰۰بزرگسال  ۶۵ساله و باالتر بود .محققان در ابتدای مطالعه
یک خط پایه برای عملکرد شناختی شرکت کنندگان تنظیم کردند .آنها همچنین توانایی شرکت
کنندگان در یادآوری رویدادها و خاطرات (حافظه دوره ای) و عملکرد اجرایی آنها را که با تمرکز
و تفکر مرتبط است ،بررسی کردند .آنها این مؤلفه ها را ساالنه به مدت  ۳سال ارزیابی کردند.
نتایج حاصل از این مطالعه نشــان می دهد که عصاره کاکائو بر شناخت تأثیری ندارد .با این
حال ،اســتفاده از مولتی ویتامین با بهبود شناخت ،عملکرد اجرایی و حافظه دوره ای همراه بود.
شرکت کنندگان مبتال به بیماری های قلبی عروقی بیشترین بهره را از این روند بردند.
نویســنده مطالعه «لورا دی بیکر» ،از دانشــگاه ویک فارست کارولینای شمالی ،توضیح داد:
«مصرف روزانه مکمل های مولتی ویتامین پتانســیل بهبود یا محافظت توانایی های شناختی
در افراد مســن را نشــان می دهد .با این حال ،قبل از ارائه یک توصیه گسترده ،به کار بیشتری
نیاز است .مکمل روزانه مولتی ویتامین فواید نسبت ًا قوی تری برای بزرگساالن مبتال به بیماری
قلبی عروقی نشان داد».

خطری که ورزش هم از آن پیشگیری نمیکند

ایسنا :دانشمندان میگویند اگر  ۳۰دقیقه در روز ورزش میکنید اما بقیه زمان خود را در حالت
نشسته سپری کنید ،همچنان ممکن است در معرض خطر ابتال به انواع مشکالت سالمتی قرار
بگیرید .دانشــمندان معتقدند میتوانید با حرکتهای سبک و بیشتر مانند تمیز کردن ،پیادهروی
کوتاه یا استفاده از پلهها به جای آسانسور با این موضوع مقابله کنید.
اگر فرد نســبت به فعالیتهای ورزشــی تعهد دارد اما زمان بسیاری را بیتحرک است ،این
موضــوع به ایــن معنا خواهد بود که او همچنان ممکن اســت در معرض خطــر ابتال به انواع
مشکالت سالمتی باشد.
در مطالعهای که بیش از  ۳۷۰۰مرد و زن برای بررســی همین موضوع در فنالند شــرکت
داشتند ،مشخص شد بسیاری از آنان نیمساعت به طور وظیفهشناسانه ورزش میکردند اما پس
از آن تقریبا بدون توقف ۱۱ ،۱۰ ،یا حتی  ۱۲ساعت دیگر در روز مینشستند .نتایج این بررسی
نشان داد قند خون ،کلسترول و چربی همگی آنان باال بود .نتایج این مطالعه همچنین نشان داد
مردان و زنانی که اندکی بیشتر از جای خود بلند میشوند و حرکت میکنند ،چه با قدم زدن آرام
و چه با ورزش بیشتر ،به طور قابل توجهی سالمتر هستند.
وحید فراهی ،دانشمند فوق دکتری در دانشگاه اولو و طراح اصلی این مطالعه ،گفت :نتایج به
ما میگوید یک تمرین روزانه  ۳۰دقیقهای برای کاهش مضرات نشســتن طوالنیمدت ممکن
است کافی نباشد .به عبارت دیگر اگر ورزش کنیم اما بقیه روز را بنشینیم ،تقریبا مثل این است
که اصال ورزش نکردهایم .سازمان بهداشت جهانی و سایر متخصصان به ما توصیه میکنند در
اکثر روزهای هفته حداقل  ۳۰دقیقه در حد متوسط ورزش کنیم.
شواهد علمی قابل توجهی نشان میدهد این نیمساعت تالش باعث تقویت سالمت ،روحیه و
طول عمر ما میشود .منتها مساله اینجاست که ما  ۲۳ساعت و نیم باقی مانده در روز را چگونه
میگذرانیم .نتایج این تحقیق نشــان میدهد عالوه بر یک تمرین سریع ،باید به آرامی و مداوم
حرکت کنیم ،نظافت کنیم ،از پلهها باال برویم ،قدم بزنیم و بیحرکت نمانیم.
فرهی گفت :حدود  ۸۰یا  ۹۰دقیقه فعالیت ســبک اضافی برای افراد در روز الزم اســت اما
هر کدام از این حرکات اضافی باید مفید باشد.
همچنین میتوانید تالش کنید اندکی بیشــتر ورزش کنید .در این مطالعه افراد اگر تمرینات
خود را  ۲برابر و مجموعا به  ۶۰دقیقه برسانند ،سود بیشتری خواهند برد.

جراحی کاهش وزن به تسکین درد مفاصل در افراد چاق
کمک می کند

تبیان :فهمیدن اینکه دقیقا چه غذایی باعث معده
دردتان میشود میتواند زمانبر باشد و الزم است در
مورد عادتهای غذایــی و عالئمی که دارید با یک
پزشک مشورت کنید.
احتماال حــدس میزنید که یکی از شــایعترین
علتهای معدهدرد بعد از خوردن غذا ،دیس پپسی یا
سوءهاضمه است .سوءهاضمه باعث شکمدرد ،نفخ و
احساس ُپری بعد از خوردن غذا میشود.
هرچند ســوءهاضمه معموال خودبهخود برطرف
میشــود اما ممکن است معده درد بعد از غذای شما
مربوط به عارضهی دیگر هم باشد.
رفالکس معده و مری
این عارضه زمانی روی میدهد که اســید معده،
مخاط مری را تحریک کرده و سوزش سردل و معده
درد ایجاد میکند .اگر ُپرخوری کنید یا کال عاشــق
غذاهای تند باشــید ،بیشتر احتمال دارد به رفالکس
معده و مری دچار شــوید چون این دو عامل باعث
میشوند اسید معده به سمت مری باال بیاید و حالت
دردناکی ایجاد کند.
اگر فکر میکنید دچار چنین عارضهای هســتید،
پس ســعی کنید مصرف غذاهای تنــد و ُپرادویه و
کافئیــن را کنار بگذارید و از آنتیاســیدهای بدون
نسخه استفاده کنید تا عالئمتان کمتر شود .اگر این
راهکارها جواب نداد باید به پزشک مراجعه کنید.
سندرم روده تحریکپذیر
ســندرم روده تحریکپذیر یک اختالل رودهای
است که میتواند سبب معدهدرد ،گاستریت ،اسهال
و یبوست شــود .این عارضه خود را به صورتهای
مختلفی نشان میدهد؛ اما قطعا موجب معده درد بعد
از غذاخوردن میشود .اگر بعد از غذاخوردن معده درد
میگیرید و درگیر اسهال یا یبوست هم هستید ،بهتر
است برای بررسی دقیقتر به پزشک مراجعه کنید.
بیماری سلیاک
بیماری ســلیاک یک واکنش ایمنی نســبت به
خوردن گلوتن است که میتواند از راههای گوناگونی
افراد را تحــت تاثیر قرار دهد .یکــی از این اثرات،
معده درد بعد از خوردن گلوتن است .اگر عدم تحمل
گلوتنتان خفیف هم باشــد بازهم ممکن است معده
درد بگیرید؛ اما این حالت با بیماری سلیاک متفاوت
است.
در بیماری ســلیاک ،رودهی باریک فرد با خوردن
گلوتن آســیب میبیند؛ اما در کسی که عدم تحمل
گلوتن دارد ممکن است فقط دچار واکنشهایی مانند
اســهال یا نفخ بعد از خوردن گلوتن شــود .پزشک
میتواند تشخیص دهد ریشه مشکلتان چیست.
زخم گوارشی
اگر مدتی اســت بعــد از خوردن غــذا معده درد
میگیریــد و کاهش وزن و کمخونی و اســتفراغ و
مشــکل در بلع یا خون در مدفوع هم دارید ،میتواند
عالمت زخم گوارشــی باشد .زخم گوارشی ،جراحت
دردناکی اســت کــه در مخاط مری ،معــده یا روده
باریک ایجاد میشــود و معموال با داروهای کاهنده
اســید و در برخی موارد آنتیبیوتیــک قابل درمان
میباشــد .در این وضعیت واقعا نیاز دارید به پزشک
مراجعه کنید.
گاستروپارزی یا فلج معده
گاستروپارزی که به نام فلج معده نیز شهرت دارد،
باعث میشود بخشی از عضالت معده نسبتا فلج شده
و جلوی گوارش مناســب را بگیرند .به همین دلیل،
غــذا مدت طوالنیتری در معــده میماند .در نتیجه
معده نمیتواند غذای بیشتری را که میخورید تحمل
و هضم کند و ســبب گرفتگی و درد و اسپاســم در
تبیان :وقتی آلرژی دارید یا به سرماخوردگی دچار
شــدهاید ،گرفتگی بینی و ترشحات پشت حلقی که
ایجاد میشود میتواند پشت گلویتان را تحریک کند.
برخی از عفونتهای سیســتم تنفســی فوقانی مانند
کووید  ۱۹نیز میتوانند ســبب التهاب در گلو شوند؛
همچنین برونشیت حاد و حتی ریفالکس اسید معده.
این نوع التهاب و تحریکات موقتی از دالیل بسیار
متداول سرفهاند؛ اما سرفهها باید تقریبا همراه با دیگر
عالئم برطرف شوند .مثال وقتی گرفتگی بینیتان بعد
از یک عفونت ویروســی خوب شد ،سرفههایتان هم
باید با آن خوب شوند.
به همین علت پزشکتان ممکن است توصیه کند
نه تنها داروهای ضدسرفه بدون نسخه مصرف کنید،
بلکه عالئمی را که باعث ســرفه میشوند شناسایی
کنید ،مثال اگر سرما خوردهاید و ترشحات بینی دارید،
یــک داروی ضداحتقــان بینی مصــرف کنید یا اگر
سرفههایتان ناشی از ریفالکس اسید است ،از عواملی
که ریفالکس را تشدید میکنند پرهیز کنید.
اما ســرفهی مزمن سرفهای اســت که طوالنی
شــده و گاهی ممکن است دلیل آشــکاری نداشته
باشد .در واقع ســرفهای مزمن محسوب میشود که
بیشــتر از هشت هفته طول بکشد .در این مرحله باید
بررسی شود که آیا عت خاصی وجود دارد که نیازمند
تشخیص و درمان باشد.
در ضمــن ،مکررا ســرفه کردن هم مشــکالت
خودش را دارد .این ســرفهها نه تنها اجازهی خواب
عمیــق و باکیفیت را به شــما نمیدهند ،بلکه باعث
خشدار شــدن صدا ،ســردرد و دیگر ناراحتیهایی
میشوند که شما را خسته و فرسوده میکنند.
علت سرفههای مزمن چیست؟
 .آسم
 .برونشیت مزمن
 .امفیزم
 .عوامــل محیطی مانند مکــررا در معرض دود و
گرد و غبار بودن
 .ریفالکس اسید معده به مری ()GERD
 .نارسایی قلبی
 .فیبروز ریوی ایدیوپاتیک ()IPF

دالیل درد معده بعد از خوردن غذا

معده میشود .ممکن است تهوع یا استفراغ هم وجود
داشته باشد.
بیشــتر موارد فلج معده خود به خود و معموال بعد
از یک عفونت ویروسی یا باکتریایی بهوجود میآیند،
اما عفونت کووید –  ۱۹در پاندمی اخیر هم میتواند
موجب فلج معده شود.
اگر دچار این عارضه هستید ،سعی کنید غذایتان
را در حجم کمتــر و در وعدههای مکررتر بخورید تا
غذا راحتتر بتواند از معدهتان خارج شــود .همچنین
شاید بهتر باشد غذاهای ُپرفیبر مانند پرتقال ،بروکلی،
چغندر و کرفس نخورید و میوهها و ســبزیها را به
صورت پخته و نه خام مصرف کنید .پزشــکتان هم
ممکن است داروهایی برای تقویت عضالت معده و
تسکین حالت تهوعتان تجویز کند.
رشد بیش از اندازه باکتری روده باریک
 SIBOزمانی رخ میدهد که تعداد باکتریهای
روده باریک به طور غیرمعمول زیاد میشــود .وقتی
باکتریهای بد زیاد میشوند ،در عملکرد باکتریهای
خــوب روده اختالل ایجاد میشــود .درنتیجه روی
گوارش اثر گذاشــته و باعث نفخ ،اسهال و شکمدرد
بعد از خوردن غذا خواهد شد.
ریســک فاکتورهای  SIBOشــامل سن باال،
سابقهی عمل جراحی در شکم ،اختالالت خودایمنی
و یا یبوست مزمن میشــود .درمان این عارضه نیز
شــامل مصرف آنتیبیوتیکهایی برای توقف رشــد
باکتریهای زیادی و تغییراتی در عادتهای غذایی
میشود.
بیماری کیسه صفرا
بیماری کیسه صفرا در میان خانمها در دهه چهل
زندگیشان شایع اســت و منجر به انواع مشکالتی
میشــود که درد در قسمت وســط یا باالی سمت
راست شکم میشود.
کیسه صفرا با چربی تحریک میشود و به همین
دلیل ممکن اســت بعد از خوردن یک غذای چرب،

دچار دردی خفیف تا شدید در شکمتان شوید .التهاب
ناشی از انســدادی که سنگ صفرا ایجاد میکند نیز
میتواند منجر به درد شدیدی شود .شاید نیمه شب با
شکمدرد خیلی بدی از خواب بیدار شوید که معموال
عالمت مشکلی در کیسه صفراست.
مشکالت مربوط به کیسه صفرا معموال خودبهخود
رفع نمیشوند ،بنابراین اگر مکررا بعد از خوردن غذا
دچار شــکم درد میشوید و عالئم دیگری هم دارید
باید زودتر به پزشــک مراجعه کنید .پزشــک ممکن
است داروهایی برای تسکین دردتان تجویز کند؛ اما
معموال الزم است عمل جراحی برای برداشتن کیسه
صفرا و پیشگیری از عوارض شدیدتر انجام شود.
بیماری کرون
بیماری کرون یک نــوع بیماری التهابی در روده
اســت که میتواند هر قسمتی از سیستم گوارش را،
از دهان گرفته تا مقعد ،درگیر کند .التهاب ناشــی از
بیماری کرون میتواند موجب درد خفیف تا شــدید
در شــکم شــود و با عالئمی مانند استفراغ ،اسهال،
خستگی ،شکمدرد ،گرفتگی و اسپاسم ،کاهش اشتها
و خون در مدفوع همراه است .علت شناخته شدهای
بــرای بیماری کــرون وجود ندارد؛ امــا این عارضه
معموال با رژیم غذایی و ژنتیک مرتبط است .هرچند
بیماری کرون یک بیماری مزمن اســت که نیازمند
پیگیریهای منظم و مدیریت مناســب میباشد؛ اما
پزشک معالج ممکن اســت توصیه به مصرف دارو،
تغییراتی در رژیم غذایی و عمل جراحی برای تسکین
طوالنیمدتتر عالئم کند.
کولیت زخمی
کولیت زخمــی نیز نوع دیگــری از بیماریهای
التهابی روده اســت که بهطورکلــی کولون یا روده
بزرگ را درگیر کرده و ســبب زخمهای کوچکی در
تمــام کولون یا رکتوم میشــود .عالئم این بیماری
معموال به مرور زمان ایجاد شده و شامل شکمدرد یا
درد در رکتوم ،اســهال خونی ،خونریزی از مقعد ،نیاز

سرفههای مزمن
چه زمانی نگران کنندهاند؟

 .بیماری بینابینی ریه
 .سیگار کشیدن
 .اختالل تارهای صوتی
 .بعضی از داروها ماننــد مهارکنندههای ACE
برای کاهش فشارخون
اگر ســرفههایی دارید که بیشــتر از هشت هفته
طول کشیدهاند ،به پزشــک مراجعه کنید .پزشک با
ارزیابی عالئمی که دارید سعی میکند علت اصلی را
تشخیص داده و بهترین درمان را تجویز کند.
ســرفههای مزمن میتوانند ناشــی از عارضهای
به نام ســندرم حساسیت ســرفه مزمن یا سرفههای
حساسیتی باشــند .وقتی رفلکس سرفهتان حساستر
میشود میتواند باعث شود وقتی در معرض محرکی
حتی کوچک قرار میگیریــد ،مثال حرف زدن ،بوی
عطر و نوشــیدن مایعات سرد ،ســرفه کنید .سندرم
حساســیت ســرفه مزمن اغلب بعــد از درمانهای
رفتــاری و به کار گرفتن تکنیکهای توصیه شــده
توسط درمانگر ،رفع میشود.

درمان سرفههای مزمن
مهمترین قدم بــرای درمان ســرفههای مزمن،
شناسایی و کنترل مشــکل یا عارضهی اصلی است.
گاهی این تشخیص به ســادگی و با مرور داروهای
مصرفــی داده میشــود و داروی جایگزیــن تجویز
میشود؛ اما گاهی ممکن اســت نیاز به بررسیهای
بیشتر وجود داشته باشــد .مثال آسم ،نارسایی قلبی،
برونشــیت مزمن ،ریفالکس یا امفیزم باید به صورت
تخصصی بررسی و درمان شوند.
با مدیریت و درمان عارضهی اصلی ،ســرفهها نیز
بهتر میشوند .همچنین شربتهای سرفه و داروهای
بدون نســخه که حاوی دکســترومتورفان هســتند
میتوانند به تســکین ســرفههایی که کامال برطرف
نمیشوند کمک کنند.
اگر ســرفههایتان در زندگی روزمره اختالل ایجاد
کنند ،پزشــک داروی ضدســرفه قویتــری تجویز
میکنــد؛ امــا به هرحــال ،داروهای ســرفه راهحل
بلندمدتی برای ســرفههای مزمن نیستند .مهم است

فوری به دستشویی ،خستگی و کاهش وزن میشوند.
در این بیماری ،شــکمدرد بعد از خوردن غذای ُپرقند
یا چربیهای اشباع مانند کره و روغن نارگیل و کیک
چرب تشدید میشود.
علت دقیق کولیت زخمی هنوز مشــخص نیست؛
اما ترکیبی از جنبههای ژنتیکی ،استرس ،رژیم غذایی
و اختالل در سیســتم ایمنی بدن میتواند علت این
بیماری باشــد .اگر بعد از خوردن غذا دچار شکمدرد
بدی میشــوید یا در مدفوعتان خــون میبینید ،به
پزشــک مراجعه کنید .درمان کولیت زخمی معموال
شــامل داروهای ضدالتهابی میشــود اما در بعضی
موارد شدیدتر ،ممکن است نیاز به عمل جراحی باشد.
پانکراتیک یا التهاب لوزالمعده
پانکراتیک به التهاب لوزالمعده گفته میشــود که
درد در قسمت باالی شکم ایجاد میکند و این درد به
پشت هم میزند .لوزالمعده آنزیمهایی تولید میکند
که به گوارش کمک میکنند و پانکراتیک زمانی رخ
میدهد که این آنزیمها خیلی زود ترشــح میشوند و
بهجای غذای داخل معده به لوزالمعده حمله میکنند.
درد پانکراتیــک میتواند ناگهانی ظاهر شــود یا
اینکه عارضهای مزمن و مرتبط با سنگ صفرا ،سنگ
لوزالمعده یا الکلیســم باشد .پانکراتیک حاد و خفیف
معمــوال در عرض چند روز برطرف میشــود و درد
آن را میتوان با داروهای مسکن و استراحت کنترل
کرد ،اما در موارد شدیدتر ممکن است عمل جراحی
الزم باشــد .اگر دردتان ناگهانی شــروع میشــود،
تهوع و اســتفراغ دارید ،تب دارید و یا قسمت باالی
شکمتان بینهایت حســاس و دردناک شده ،هر چه
سریعتر به پزشک مراجعه کنید.
بازهم یادآوری میکنیم که دلیل معده دردتان بعد
از خوردن غذا میتواند چیز ســادهای مثل ُپرخوری
باشد ،اما اگر میبینید این درد مکررا آزارتان میدهد،
حتما به پزشــک مراجعه کنید تا کمکتان کند علت
را پیدا کنید.

بدانید این داروها مشــکل را درمــان نمیکنند ،بلکه
فقط ســرفه را ســرکوب میکنند .در واقع با تسکین
ســرفه شــاید زندگی روزمرهتان راحتتر شــود؛ اما
همچنان الزم است پزشک ،علت اصلی سرفههایتان
را تشخیص داده و درمان اصلی را تجویز کند.
سبک زندگی و راهکارهای خانگی
بــرای درمان ســرفههای مزمنتــان باید طبق
دستورات پزشــک عمل کنید ،اما همزمان میتوانید
راهکارهای زیر را هم به کار برید:
 .مایعات زیاد بنوشید .مایعات کمک میکنند
موکوس حلقتان رقیق شود .نوشیدنیهای گرم مانند
چــای یا عصاره مرغ و دمنوشهــای گیاهی ،گلو را
نرم میکنند.
 .آبنبــات ســخت بمکید .آبنبات ســخت،
سرفههای خشک را تسکین داده و گلو را نرم میکند.
 .عســل بخورید .یک قاشق مرباخوری عسل
میتواند روی سرفه اثر بگذارد.
 .هوا را مرطوب کنید .از یک دستگاه رطوبت
ساز کمک بگیرید یا از حمام بخار استفاده کنید.
 .در معرض دود تنباکو نباشــید .ســیگار
کشــیدن یا در معرض دود دســتدوم ســیگار قرار
گرفتن ،ریهها را تحریک کرده و میتواند سرفههای
ناشی از دیگر عوامل را بدتر کند.
چه زمانی باید نگران ســرفههای مداوم
باشیم؟
در نارســایی قلبــی ،عضله قلب دچــار اختالل در
عملکرد اســت که میتواند ناشی از انقباض ضعیف یا
گرفتگی باشــد .در نتیجه مایع در ریهها جمع شــده و
عارضهای به نام ادم ریوی ایجاد میکند .بدن در تالش
برای دفع این مایعات اضافی ،مدام سرفه میکند.
عالئم ســرفههای مربوط به نارســایی
قلبی:
 .تنگی نفسی که با ورزش یا در حالت درازکشیده
بدتر میشوند
 .خس خس زیاد سینه
 .احساس حباب مانند در سینه
 .سرفه خلط دار با ترشحات سفید یا صورتی
 .سرفه خشک

طراح :میترا چراغ پور

مهر :هدف جراحی چاقی کمک به
کاهش وزن قابل توجه در بیماران چاق
اســت و اکنون تحقیقات جدید نشان
می دهد که بسیاری از افراد می توانند
منتظر تسکین درد و تحرک پایدار هم
باشند.
اگرچه بســیاری از بیماران در چند
سال اول پس از جراحی چاقی مقداری
وزن دوباره به دســت می آورند ،اما به
نظر می رسد مزایای آن برای کاهش
درد و بهبود حرکت باقی می ماند .هفت سال بعد ۴۳ ،درصد از تقریب ًا  ۱۵۰۰بیمار شرکتکننده
در این مطالعه گفتند که درد مفاصل آنها بهطور قابلتوجهی کمتر از قبل از عمل جراحی است
و تقریب ًا دو سوم گفتند که عملکرد فیزیکی شان هنوز بهتر است.
«وندی کینگ» ،سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه پیتســبورگ ،می گوید« :مطالعات قبلی
شــواهدی ارائه کرده بودند کــه روش های جراحی چاقی با بهبودهــای بالینی مهمی در درد،
عملکرد فیزیکی و بهره وری کار مرتبط اســت؛ با این حال ،بیشتر مطالعات تنها یک تا دو سال
شرکت کنندگان را دنبال کردند ،در این مرحله شرکت کنندگان در اوج کاهش وزن خود بودند».
محققان دریافتند بیماران هفت ســال پس از دو نوع رایج جراحی چاقی ،یعنی بای پس معده
یا اســلیو گاسترکتومی ،پیشــرفت های مهم بالینی در دردهای خاص بدن و مفصل و عملکرد
فیزیکی تجربه می کنند.
مطالعه جدید مبتنی بر تحقیقات قبلی توســط همان تیم است که نشان داد سه سال پس از
جراحــی چاقی ۵۰ ،تا  ۷۰درصد از بیماران درد کمتری را گزارش کردند ،همچنین ســرعت راه
رفتن شان بهتر بود و عملکرد فیزیکی شان به طور کلی بهبود یافته بود.
بیماران در مطالعه جدید بین ســالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۹تحت عمل جراحی کاهش وزن قرار
گرفتند .این مطالعه نشان داد که بین سه تا هفت سال پس از جراحی ،درصد بیمارانی که هنوز
پیشرفتهای مهم بالینی در درد ،عملکرد فیزیکی و سرعت راه رفتن را گزارش میکردند کاهش
یافت و میزان کاهش بین  ۷تا  ۱۱درصد بود.
با این حال ،هفت ســال بعد ،نیمی از آنها هنوز در هنگام راه رفتن در یک مسیر  ۴۰۰متری
ســریعتر از قبل از عمل گام برمی داشتند .چهل و سه درصد هنوز شاهد بهبود قابل توجهی در
درد و  ۶۴درصد در عملکرد فیزیکی بودند.
توانایی بهتر برای رسیدگی به نیازهای فیزیکی کار یکی دیگر از مزایای ماندگار جراحی بود.
کینگ گفــت« :در مجموع ،این یافتهها این باور را افزایــش میدهد که مزایای روشهای
جراحی چاقی مدرن یعنی بای پس معده و اسلیو گاسترکتومی ،بسیار بیشتر از خطرات است».
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

بیتوته :اختالل پارانوئید یا بیماری هذیان یکی از
بیماری های جدی روانی است که در دسته اختالالن
روان پریشی طبقه بندی می شود .افراد مبتال به اختالل
هذیان توانایی تفکیک واقعیت از توهم را از دست داده اند.
عالمت اصلی اختالل هذیانی ،هذیان ها هستند .فرد
مبتال به هذیان خیلی سخت و محکم چیزی که واقعی
نیست را باور دارد مثال این که موجودی شبیه سازی شده
به دست فضایی ها است.
البته گاهی هذیان ها کامال حالت غیر واقعی ندارند و
امکان رخ دادن آنها در زندگی واقعی وجود دارد مثال
تحت تعقیب قرار گرفتن ،مسموم شدن ،فریب خوردن
یا توطئه چینی دیگران علیه فرد .این نوع هذیان ها غالبا
به دلیل ادراک غلط یا برداشت اشتباه از موقعیت ایجاد
می شود و آن موقعیت خاص وجود نداشته یا به شدت
اغراق آمیز درک شده است.
افراد مبتال به اختالالت هذیانی به جز موضوع مورد
هذیان اغلب عملکردی عادی در جامعه دارند و رفتارشان
نرمال است .اختالالت هذیانی معموال در میانسالی تا
پیری رخ می دهد و در زنان رایج تر است.
انواع هذیان در اختالل هذیان
انواع هذیان ها معموال براساس مضمون آن ها طبقه بندی
می شوند ،رایج ترین انواع هذیان که در اختالل هذیان
بروز می کند عبارتند از:
هذیان اروتیک یا عاشقانه
شخص بیمار به این باور رسیده که فردی عاشق اوست
و تالش می کند با او تماس بگیرد .فرد مورد نظر معموال
شخصی مشهور و معروف یا مهم است .در این نوع هذیان
ممکن است بیمار دست به تعقیب شخص معروف بزند.
هذیان خودبزرگ بینی
بیمار احساس ارزشمندی ،قدرت و دانش بیش از حد دارد
و به این باور رسیده که استعدادی خارق العاده دارد یا
کشفی مهم انجام داده است.
هذیان حسادت
بیمار به این باور رسیده که همسر یا شریک عاطفی اشت
به او خیانت می کند .معموال بیمار بر اساس شواهد مبهم
به این استنباط غلط رسیده است.
هذیان گزند و آسیب
بیمار به این باور رسیده که شخصی در حال تعقیب او
است یا یکی از نزدیکان نقشه کشیده به او آسیب برساند.
ممکن است بیمار مبتال به هذیان گزند و آسیب بارها در
این مورد به پلیس شکایت کند.
هذیان جسمی
بیمار به این باور رسیده که مشکلی پزشکی یا ضعف

وصلت خل ها
گاهی اوقات آدمی خل می شود
ماستش هم نسبتاً شل می شود
وصلتی گر بین آنها سر گرفت
بچه تولیدی منگل می شود
مادر برج
دو تا فرزند دارد «مادر برج»
به نام «آخر برج» و «سر برج»
«سر برجش» که خوب و مهربان است
ولی با ما نسازد «آخر برج»
حوری خواهی
اگر خواهی بهشت و خواهی حوری
بکن از معصیت ک ً
ال تو دوری
اگرنه جای حوری در قیامت
بیفتد هی به جانت لندهوری
***
حرفهایتنهایی
 )۱ستاره های «آسمان» را دوست داشت،
چون به او «چشمک» می زدند.
 )۲وقتی «شمشیر» را از رو می بست ،عاشق
«دیالکتیک» می شد.
 )۳جهت گرفتن «حاجت» به کبوترهای
حرم ،گندم «باج» می داد.
« )۴طاس» هم وقتی به آرایشگاه می رفت،
با موهایش«قر» می داد.
« )۵هالل» ماه ،هر روز ،مثل ابروی یارم
«نازک تر» می شد.
 )۶همیشه دوست داشت ،عین «پرندگان»،
جیک جیک کند.
« )۷صدای» تیر عشق به قلبش را نفهمید،
چون «صدا خفه کن» گذاشته بود.
 )۸برای این که «ناله های» مردم را بشنود،
با گوش پاک کن« ،گوشهایش» را تمیز
می کرد.
 )۹با «پاکت های» مصرفی سیگارش ،خانه
«مرگ» خود را می ساخت.
 )۱٠برگ «درختان» سبز در نظر بدهکار ،هر
ورقش یک «دفترچه» قسط بانکی است.
 )۱۱چون می دانست «چوب» معلم «گل»
است ،مرتب از آن «گالب» می گرفت.
 )۱۲هیچ وقت در «کنکور» عشق ،نمره
قبولی نگرفت.
 )۱۳وقتی«یارانه اش» را قطع کردند ،دیگر
نتوانست «بوگاتی» بخرد.
« )۱۴کوروش» هم آسوده خوابید ،وقتی
فهمید ،شیرهای «ایران» هنوز زنده اند.
علی اصغر آزادگان
ملقب به اسی میرزا بنویس

باشگاه خبرنگاران :داشتن زندگی سالم و شاد یک رویای
دست نیافتنی نیست بلکه راههای آسانی برای رسیدن
به آن وجود دارد که در این گزارش به برخی از آنها
پرداخته میشود:
 -۱سیگار را ترک کنید
اگر برای بهبود سالمت فرد و کاهش خطر ابتال به
بیماریهای مزمن بتوان کاری کرد ،این است که او از
مصرف دخانیات در تمام اشکال آن اجتناب کند.
 -۲خواب خوب
زمانی که خسته هستید ،احساس راحتی و شادی سخت
است ،بنابراین داشتن یک خواب خوب شبانه برای
سالمتی شما حیاتی است .مطمئن شدن از خواب کافی
و سالم یکی از بهترین راهها برای داشتن احساس بهتر
و زندگی سالمتر است.
 -۳برای پیشگیری ارزش قائل شوید
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نشانهها و درمان اختالالت هذیانی

جسمانی دارد .این هذیان ممکن است به قدری شدید
شود که بیمار تصور کند اختالل جسمانی مانند انگل دارد.
هذیان مختلط
در این مورد بیمار به دو یا تعداد بیشتری از هذیان هایی
که طبقه بندی شده اند ،مبتال است.
عالیم اختالل هذیانی
انواع هذیانی که در باالتر بیان شد.
تند خویی ،سریع و زیاد عصبی شدن
توهمات دیداری ،شنیداری یا احساس کردن چیزهایی که
وجود ندارد د ارتباط با هذیان هایشان
علت اختالل هذیان
علت بیماریهای روانی به خصوص روان پریشی به طور
کامل شناخته شده نیست و صرفا محققین می توانند
نقش عوامل محیطی ،زیستی ،ژنیتیکی و روانشناختی در
احتمال بروز اختالالت را تعیین نمایند.
ژنتیک
احتمال بروز اختالل هذیان در خانواده هایی که سابقه
اسکیزوفرنی یا اختالل هذیان دارند بیشتر است .به عقیده
محققین اختالالت هذیانی هم می تواند زمینه ژنتیکی
داشته و از والدین به کودک منتقل شود.

داروهای روان پریشی
نسل دوم داروهای رون پریشی عوارض کمتری دارند و
از این سری داروها برای درمان عالیم اختالل هذیان
استفاده می شود .این داروها با انسداد گیرنده های دوپامین
و سروتونین در مغز عمل می کنند .محققین بر این باورند
که عدم تعادل مواد شیمیایی مغز از جمله سروتونین و
دوپامین در اختالالت هذیانی نقش دارند.
روان درمانی اختالل هذیان
همزمان با تجویز دارو برای بیمر از جلسات رون درمانی
هم استفاده می شود .به بیمار آموزش داده می شود تا
بهتر بتواند با استرس باورهای هذیانی و تاثیرشان بر
زندگی کنار بیاید.
معموال از روش های زیر برای روان درمانی اختالل
هذیانی استفاده می شود:
روان درمانی فردی برای اصالح افکار تحریف
شده
درمان شناختی – رفتاری برای اموزش تشخیص و
تغییر ،الگوهای فکری و رفتاری که منجر به احساسات
دردسرساز می شود.

زیستی
محققین درباره بروز نشانه های هذیان و اختالل در
بخش هایی از کورتکس مغز بررسی هایی انجام داده اند.
در مواردی که بخش مربوط به ادراک و تفکر ،عملکرد
عادی نداشته باشد ،عالیم اختالل هذیان بروز می کند.
محیطی و روان شناختی
استرس میتواند عامل مهمی برای بروز اختالالت
هذیان باشد ،سومصرف الکل و مواد مخدر هم به عنوان
ماشه چکان اختالالت هذیانی عمل می کنند.
افرادی انزواطلب یا افرادی که بینایی و شنوایی ضعیفی
دارند به احتمال بیشتر به اختالل هذیان مبتال می شوند.
درمان اختالل هذیان
برای درمان اختالل هذیان از ترکیب دارو درمانی و روان
درمانی استفاده می شود.
از آنجا که اغلب مبتالیان بینشی ضعیف دارند و نمی دانند
مشکلشان روان شناختی است ،درمان کمی سخت
می شود.
براساس مطالعات حداقل نیمی از بیماران با مصرف
داروهای ضد روان پریشی پیشرفت هایی جزئی
داشته اند.

داشتن زندگی شاد با راهکارهای ساده
بهتر از بهبودی ،جلوگیری از بیمار شدن در وهله اول
است .جدی گرفتن مسئله پیشگیری برای یک زندگی
شاد و سالم ضروری است ،بنابراین باید مراقب انجام
بررسیهای مربوط به سن ،واکسیناسیونهای توصیه
شده و سایر اقدامات پیشگیرانه بود.
 -۴کینه توز نباشید
وقتی کسی کینه دارد ،بیشتر از آنکه به طرف مقابل
آسیب بزند ،به خودش آسیب میرساند .جدای از اینکه
شما محق هستید یا نه ،رها کردن کینههای قدیمی
برای سالمت روان و رفاه عاطفی شما مفید خواهد بود.
 -۵تمرین هوشیاری
توجه عمدی در لحظه و بدون قضاوت میتواند به

تنهایی و انزوا میتواند برای سالمت و رفاه روانی
وحشتناک باشد .شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه اغلب
اوقات تنها بودن ممکن است برای سالمت جسمانی فرد
نیز مضر باشد .داشتن روابط اجتماعی سالم راهی عالی
برای فعال ماندن بدون توجه به سن است.
 -۸رژیم غذایی سالم
تغذیه مناسب سنگ بنای شادی و سالمتی است،
بنابراین فرد باید بهترین رژیم غذایی ممکن را داشته
باشد .این توصیه به این معنا نیست که هر از چند گاهی
خود را از «پاداش» محروم کنید ،اما به طور کلی خوب
غذا خوردن برای جسم و روح مفید خواهد بود.
 -۹آب آشامیدنی
نوشیدن آب بخش مهمی از دستیابی به هدف سالم
ماندن است ،بنابراین مطمئن شوید که آب کافی در ﺟﺪول 401-2712
طول روز مینوشید.

کاهش استرس کمک کند .همچنین میتواند باعث
بهبود طیف وسیعی از شرایط نامناسب مرتبط با سالمت
جسمی و روانی از جمله اضطراب ،بی خوابی و افسردگی
شود.
 -۶فعالیت بدنی
ورزش منظم برای بدن و کمر و همچنین برای ذهن
و خلق و خو مفید است .حتما نیاز نیست که فرد به
اندازه یک دوی ماراتن ورزش کند ،بلکه تنها چند جلسه
ورزش متوسط و چند بار در هفته میتواند این تاثیر را
داشته باشد ،اگرچه هر اندازه زمان آن طوالنیتر یا تعداد
2
بهتری به دست میآید.
آن بیشتر باشد ،نتایج
 -۷ایجاد روابط اجتماعی
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مرگ منتشر

نقدی بر مجموعه داستان «ما گم شدهایم»
نوشته غالمحسین دهقان .نشر ثالث

یکــی از عادتهایــی که بــرای خواندن
مجموعه داستان ،اعمال میکنم این است که
ابتدا داستانی را میخوانم که نویسنده اسم آن
را روی جلد گذاشته است .به خود میگویم که
این داستان را نویســنده بیشتر از داستانهای
دیگر دوســت داشته است .در بیشتر مواقع هم
حدس من درست از کار در میآید؛ اما این بار
تیرم به سنگ خورد .چرا که داستانی به نام «ما
گم شده ایم» در فهرست نبود .به خود گفتم از
روز اول این قانون نانوشته را چه کسی نوشته
اســت و چرا ما هم چشم بســته از آن اطاعت
کنیم؟ و اگر مانند غالمحسین دهقان این کار
را نکنیم آیا آســمان به زمین میآید و مشکلی
را سبب میشود .پس با خیال راحت به خواندن
داستانها ادامه دادم.
جا مانده
داستان بســیار زیبا و متأثر کنندهیی است.
شخصیت اول داستان «ســیاوش زارع» اهل
یکــی از روســتاهای اطراف تخت جمشــید
اســت .زمان وقوع داســتان بــاز میگردد به
سال هایی که رژیم قبل میخواست جشنهای
دوهزارپانصد ساله سلســله پادشاهی را برگزار
کند .در بازدیدی که از صف سربازان می شود؛
او را بــرای رژه انتخاب میکنند« .ســیا» که
همان سیاوش زارع باشــد به عالم و آدم فخر
میفروشــد اما چند روز مانــده به رژه به جرم
اینکه ریشــش کم پشت اســت کنار گذاشته
میشود و کس دیگری را بهجای او میگذارند.
این مسئله او را پریشان میکند.
هم و غمش
تمام
سیا شخصیتی ساده دارد.
ّ

این اســت که مورد توجه قــرار گیرد؛ اما کنار
گذاشتن او از رژه سرخوردهاش میکند و دست
بــه کارهایی میزند که ســرانجام ناگواری را
برایش رقم میزند.
غالمحسین دهقان داستان پرکششی نوشته
اســت و این همه به خاطر قهرمان داستانش
است که قلب خواننده را تسخیر میکند.
پرتره سوخته
«مسیح باز مصلوب» ...این برداشت نگارنده
اســت از داســتان ســمبولیک پرتره سوخته.
داســتان به روال رئالیسم جادویی نوشته شده
است .داستان زیبایی است .معتقدم که نویسنده
هنگام نوشــتن این داســتان از اندیشــهیی
متعالی بهره میبرده اســت .وقتی که بچهها
تکه پارههای عکس رسول را مانند صورتک به
هم میچسبانند و به شکل یک بادبادک به هوا
میفرستند؛ شعری منثور و زیبا زاده میشود:
ـ «چهره وصله و پینه رسول هر لحظه از ما
دور و دورتر میشد .از این فاصله دیگر بخیهها
و ســوراخهای توی چهرهاش پیدا نبود .رسول
انگار داشــت میخندید .پایین قلعه ،ســایهی
بادبادک مثل پرندهای بزرگ از روی کوچهها و
خانهها؛ میلغزید و رد میشد».
مرده امانتی
غالمحسین دهقان مرگ را منتشر میکند.
نثر پرکشــش داســتان به همراه شــخصیت
غریــب مش نظر به آنچه که نویســنده قصد
بازگوییاش را دارد کمک شــایانی میکند و
داستانی وهم آلود و غریب آفریده میشود.
نقش باز
باال بلند عشوه گر نقش باز من
کوتاه کرد قصه زهد دراز من

یکی از زیباترین داســتانهای کتاب است.
پیرمردی که معتاد به قمار است در شرط بندی
غریبی با دو پسرخواندهاش؛ مرگ خود را بازی
میکند .پیرمــرد وارد زندگی زنی بیوه با دو تا
بچه یتیم میشود و زندگی آنها را دستخوش
اعتیادش به قمار میکنــد و در نهایت اتفاقی
شوم برایش تدارک دیده میشود.
چشم مار
چند نفر برای یافتن گنج با نقشهای موهوم
به درهای در کوهســتان میرونــد .در راه بلد
مرموزی آن ها را همراهــی میکند .به ماری
میرســند که تندیس آن در نقشه نشان داده
شــده است .ســرانجام پس از اتفاقات عجیب
وغریب به محل دفن گنج میرســند و شروع
به کندن میکنند که ناگهان ســنگ شــروع
به باریدن میکند .داســتان انــگار به صورت
تفننی نوشته شده است و نمیشود جلو اندیشه
کســانی را گرفت که در پایان هر داستانی از
خود میپرسند «خوب که چی؟» و دنبال قصد
و غرض نویسنده هســتند .آیا نویسنده در پی
نشــان دادن حرص و آز بشــر است یا منظور
دیگری دارد؟! داستان را انگار باید از نو خواند.
مترسک و پرندههای سنگی
غالمحســین دهقــان در این داســتان از
باورهــای مردم در طلب باران اســتفاده کرده
اســت و داســتانی به غایت زیبا پرداخته است
که تا عمق جــان آدم اثر میکند .بدین خاطر
کتاب پژوهشــی «باران و مراسم باران خواهی
در فارس» نوشــته ابوالقاسم فقیری را مطالعه
کردم .در چند منطقه فارس مراســم مشابه آن
چه در داســتان اتفاق میافتد برگزار میشده
است.

امین فقیری

در داستان بسیار زیبا و مؤثر دهقان ،قرعه
فال به نام مرد خل و چلی به نام سلیم میافتد
و او را به هیئت نامأنوسی میآرایند و به عنوان
مترســک در بیرون قلعه به چــوب میبندند.
التمــاس و عجــز و البه ســلیم در دل مردم
بیتأثیر است و آنچه نباید بشود اتفاق میافتد.
شگرد زیبای غالمحسین دهقان رو آوردن
به رئالیسم جادویی در پایان بندی داستان است
که سلیم گم شده؛ روحش همهجا منتشر شده
است.
دنده خالص
اسمی که برای این داســتان انتخاب شده
اســت بسیار زیباســت .این بار نویسنده سراغ
شخصیتی و فضایی رفته که کمتر نویسندهای
سراغ آن میرود .قوه تخیل غالمحسین دهقان
از یک هیــچ ،همه چیز میآفرینــد .حکایت،
حکایت عشق است .همانکه حافظ میسراید:
از هر زبان که می شنوم نامکرر است
عشــقی ممنــوع و نابرابر ،کــه منتهی به
حسادتی ویرانگر میشــود؛ اما در پایانی بس
زیبا« :ســام .کمر راســت کرد و به زن نگاه

کرد .دستپاچه شد»...
بــه همین راحتی دلبســتگی قدیم را کنار
میگــذارد و زندگی با همه تکراری بودنش در
آن فضای نمور و کدر ادامه پیدا میکند.
نثر غالمحســین دهقــان بســیار گرم و
گیراســت .جملهها زنجیروار درهم میپیچند و

خواننده را اسیر میکنند .موضوع داستانها بکر
و زیباست .پیدا است که نویسنده دقت فراوانی
برای انتخاب تم داستان از خود نشان میدهد و
در این راه از عنصر کشش و تعلیق در داستانها
غافل نمیشود و همین امر داستانهایش را در
خاطر جاویدان میسازند.

عروسک روی آب

نوشته :ماشااهلل خاکسار
نشر نو نوشت  -چاپ اول 165 - 1400 ،صفحه 70000 -تومان

فرهاد کشوری درباره نویسنده کتاب مینویسد« :هر نویسندهای جهانی دارد که خاص خود اوست.
برگرفته از تجربه زیست .در همه ابعاد زندگیاش .اما بود و باش بعضی از نویسندگان متفاوت است.
به گونهای که به جای زیست انگار با زندگی جدال کرده اند .شاید هم زندگی با آنها سر ستیز داشته
است .ماشاءاله خاکسار در موقعیتهایی قرار گرفته و یا در مکانهایی زیسته و تجربه کرده که خاص
خود اوست .همین ها ،داستانهای او را برای ما بدیع و جذاب میکند .او روایتگر داستان آدمهاییست
که بر سر عوامل خارج از قدرت و توان خود ناتمام میمانند و یا سعی میکنند همچنان با وجود موانع
به تالش خود ادامه بدهند .دغدغههای انسانی و درک دیگری او را وادار به نوشتن کرده است».
(پشت جلد کتاب)
مفاهیمی که زیر پوست داستانها در جریان است به خوبی نشانگر طرز فکر و حتی سلیقه نویسنده
است .که اینها همه نشانه تجربههایی است که در طول زندگی یا برای خودش روی داده یا شاهد آن
بوده است .از نظر تکنیکی به علت کوتاهی داستان انگار همه چیز در دیدی سریع اتفاق میافتد که
بعضی از همین داستانها در نوع خود زیبا هستند و شاید انسان فکر کند جز به این صورت نویسنده
نمیتوانسته قالب خاصی به موضوع دهد .اگر کالغ مینو را یک داستان گرفتار مابین طرح و داستان
بنامیم در نوع خود بسیار تأثیرگذار و از حیث برانگیختن احساسات خواننده ،شاهکار است .کالغ مینو
همهچیز دارد .مبارزه ،زندان ،بچهها ،مادربزرگ ،شفقت به حیوانات و از همه مهمتر ادبیاتعامه که

بهگمان من به داستان رنگ و بوی دیگری میدهند و آن را به اصالت زندگی نزدیکتر میکند.
«بیرون که میآئیم .مادربزرگ میگوید« :باید مشکلگشا بخرم» مینو کشمش و نخود مشکلگشا
را دوست دارد .بهخصوص بستهبندی کوچک مادربزرگ را ،وقتی که آن را توی سینی میگذارد و به
همسایهها میدهد.
در شیراز ،زمانیکه پستهها را مغز و آب نباتها را به قطعات کوچکتر تقسیم و بعد آنها را تقسیم
میکنند .در هنگام بهر کردن قصهی «بابا خارکن» را میگویند و در آخر هم میگویند« :ایشاهلل
همانطور که اونها به مراد دلشون رسیدن ،شما هم اگر مرادی دارید به مراد دلتون برسید ».آجیل
مشکلگشا را باید از دکانی خرید که رو به قبله باشد( .ابوالقاسم فقیری -قصههای مردم فارس -جلد
اول)
متأسفانه نویسنده به هیچ بهانه و ترفند دیگری سراغ ادبیات عامه نرفته است .که البته میتوان تصور
کرد ساختار داستانها این اجازه را به او نمیداده است.
در بین این  27داستان دو پایانبندی را تأثیرگذارتر از دیگر پایانبندیها دیدم .این پایانبندیها به
سبک و سیاق داستانهای اُ .هنری و گی دومو پاسان نیست( .رجوع شود به داستان هدیه کریسمس
و گردن بند) پایانبندی های ماشاءاله خاکسار ،آرام هستند .خواننده را از درون درگیر میکنند «دایی
پیادهمان میکند« ،مواظب خودتون باشین» و لپ مینو را گاز میگیرد .مینو میخندد و با مادربزرگ
برای خرید [آجیل] مشکلگشا میرود ،روی تخت مادربزرگ دراز میکشم و به مینو فکر میکنم که
چقدر کالغش را دوست دارد( ».ص )12
«با گریه میگوید« :چرا روش خاک ریختی »...و از من دور میشود .نمیدانم چه بگویم ،سکوت
میکنم و به پسرک فکر میکنم و به قتلی که فکر میکند مرتکب شده ام» (ص .)16
البته این نیست که پایانبندیهای دیگر تآثیرگذار نباشند..
ج ّدی بودن و حساس بودن داستانها برای خاکسار مجالی برای طنز باقی نگذاشته است .شکل
هر کدام از رویدادها کام ً
ال جدی است و موضوع به نویسنده امکان هزل و مطایبه و شوخی را نداده
است .شاید این جمله معروف برتولت برشت مدنظر ایشان بوده است« .آنکس که میخندد ،هنوز
خبر بد را نشنیده است».
«زن دایی چای آورد و پتوی کهنه سربازی را که زیر پای دایی جمع شده بود صاف کرد و آهسته
گفت« :کوچیکه اما اگر کتابی بخوابیم چهارنفر جا میشود ».دایی سرش را تکان داد« :اگر جات خوب
نیست بیا با ما زندگی کن» و زیر لب گفت« :ما که با زن داییات خواهر و برادریم!» (واشرساز-ص
 )18درد و رنج و چهگونگی اداره زندگی به شخصیت ها ،چهرهای دژم و عبوس داده است ،البته این
مسأله در مواجهه با دوستان صادق نیست .بلی این خستگی خارج از حد است که چین بر پیشانی
آنها انداخته و لبشان را از خنده دور کرده است که میتوان آنها را نوعی درونگرائی نیز نامید.
هر چند که همه سابقه مبارزه گروهی را یدک میکشند.
دو داستان به نامهای پالک مسی و مسافرکش فقط از زندگی میگویند در این دو داستان قیل و
قالهای دیگر فراموش میشوند و دغدغههای روزمره به جای آن مینشیند.
شخصیت زنان در این کتاب طرفه است .روایت کننده داستانها هیچگاه به طور مستقیم از همسرش
نمیگوید .رنجی که او در دوران زندانی بودن -در شهرهای گرمسیری به دنبال کار بودن و زیر آفتاب
چهل -پنجاه درجهای عرق ریختن برای کسب درآمدی جهت فرستادن به خانواده را به عهده هوش
و برداشت خواننده میگذارد .باورپذیر نیست که شخصیت یک زن با داشتن دو بچه آنقدر منفعل
باشد و در مقابل هر رویدادی مهر سکوت بر لب داشته باشد .هیچ گله و شکایتی حتی از دست روزگار
بر لب نیاورد .تنها دو مورد گذرا راوی داستان اشاره به این دارد که اگر نتوانم خرجی را برسانم ،زنم
بچهها را برمی دارد و به نزد مادرش میرود .برخالف زندگی شخصی راوی ،در دیگر داستانها شاهد
زنان و دخترانی سر زنده و مبارز هستیم.
در داستان «دشمنان» شخصیت نهال بسیار زیبا پرورده شده است.
«نهال را میشناختم ،میدانستم خانوادهاش را از دست داده و با خالهاش زندگی میکند .اغلب دیده

امین فقیری

بودم با خندهای بر لب ،غذای گرم و نان تازه برای ما میآورد .میگفتند شوهرش زندان است و برای
وسری دارد .و همین رابطه
مالقات به منطقه اشغالی میرود .شایع بود با یکی از فرماندهان فاالنژ سر ّ
باعث شده بتواند در منطقه اشغالی رفت و آمد کند و از آنها مالقات بگیرد( ».ص 52-دشمنان).
جنگ در بعضی از داستانها نقش عمدهای را بازی میکند و حتی بستری برای رویدادها و اتفاقات
داستانی میشود .در «سنگر محمود» جماعتی از چپ و راست را میبینیم که همه درد وطن دارند .در
این داستان نشان داده میشود این زمینی که روی آن زندگی میکنیم گرامیتر و واالتر از هر اسمی
است .بقیه همه جنگ هفتادو دو ملت است که چون به حقیقت وجودی زندگی و مبارزه نرسیدند
الجرم به افسانهها و قضاوتهای نادرست پناه آوردهاند.
ماشاءاله خاکسار جنگ را ُدملی بر چهره خوزستان مظلوم و عزیز میشمارد و سعی میکند ابتالئات
این رویداد ویرانگر را در جایجای مکانها نشان دهد و این مختص به خرابیها نیست ،بلکه تأثیر
جنگ بر روی شخصیتهای داستانش مانا است و شاید با آباد شدن خرابیها نسل بعدی بتوانند خود
را از زیر بار مصائب آن برهانند و بتوانند زندگی معمول خود را پیگیرند.
داستانهای عشق اول و مدادتراش شیشهای از عشق حرف میزنند .خاکسار میداند که این حکایت
نامکرری است که هیچگاه کرانهی آن هویدا نیست .اما آنقدر مسایل و مبارزات کارگری در عمر
 68سالهی او ذهنش را مشغول کرده که الاقل در این کتاب نمیتوانسته به مسایل دیگر عنایت
بیشتری نشان دهد.
مادر برای خاکسار موجود مقدسی است .انگار در این سن هم کمبود او را احساس میکند .وقتی
مادر نیست انگار دستی از روی پشت انسان برداشته شده است و هرآن این اندیشه آزارش میدهد که
نکند این بیتکیهگاهی به ویرانیاش بیانجامد.
«چشمهایش» باز و بدون مژه است .حس میکنم مرا میبیند .چشمش را میبندم و پارچه سفید را
به سفارش قاری محکم میکنم .نمیدانم چرا باز بودن چشمش مرا به یاد مادرم میاندازد .مادرم را
هم موقعی که خاک میکردم چشمش باز بود ،حس کردم پیرزن هم شاید مثل مادرم در انتظار کسی
یا چیزی بوده .شاید پایان جنگ و برگشت کسی به خانه ( »...ص  16-قاتل مادربزرگ)
داستان «بازگشت» مرا به یاد رمانی به همین نام از «اریش ماریا رمارک» نویسنده شاهکار جنگی
«در غرب خبری نیست» میاندازد .سربازی آلمانی پس از مدتها اسارت به موطنش باز میگردد .او
انتظار استقبالی گرم و شایان از خود دارد ،اما بر خالف انتظار میبیند که همه گرفتار روزمرهگیهای
خود هستند و به او توجهی نمیکنند .ما میتوانیم داستان خاکسار را یک نوع خستگی و دلزدگی از
جنگ و مصیبتهای آن بدانیم.
***
از  27داستان کتاب حدود  19داستان به مسایل و مشکالت و دردسرهای کارگران اختصاص یافته
است و تک و توک آنها چون نویسنده نخواسته از واقعیت پا را فراتر بگذارد تبدیل به یک گزارش
شده است .در باقی داستانها خواننده درد و تبعیضهایی که کارگران متحمل میشوند را تا عمق
جان باور میکند .رویدادها طبیعی است .همانگونه که اتفاق افتاده است .شخصیتها که اکثر کارگر
یا کارفرما و پیمانکار هستند درست همانند مردمی هستند که پیرامونمان مشاهده میکنیم .منتها این
تجربه سالیان نویسنده است که بهگونهای خاطرات خود را مکتوب کرده است .در این میان خواننده
آگاه به یک نتیجه هم میتواند دست یابد که انگار کارگر هیچگاه از کار و زندگی خود روی خوش
نمیبیند .این نارضایتی در تمام افعال و کردار او مشهود است.
این داستانها با مسایل جامعه کارگری به گونهای منطقی برخورد میکند .نویسنده هیچگاه ادامه
داستان را رها نمیکند و شعار نمیدهد بلکه خواننده با کنار هم گذاشتن منشها و رفتار از باال به
پائین و در نتیجه مظلومیت این قشر سازنده پی به مشکالت عدیدهای که با آن دست و پنجه نرم
میکند میبرد.
باید به ماشاءاله خاکسار بالید که با واقعنگری مثال زدنی تاریخ اجتماعی اکثریت مردم خوزستان را
رقم زده است .او داستانهای زیبایی به جامعه کتابخوان هدیه داده است!

گردشگری
سهشنبه  29شهریور 1401

بیتوته :روستای قالت یکی از روستاهای دیدنی شیراز است که آب
و هوایی خنک و دلپذیر در فصول گرم سال دارد به همین دلیل میزبان
گردشگران و طبیعت گردان زیادی است.
زیبایی این روستای ییالقی با مسیرهای سنگفرش شده ،خانه های
پلکانی در دامنه کوه و طبیعیت زیبا و سرسبز و چشمه های زاللی که از
دل کوه سرازیر شده اند و دره های عمیق و جاذبه های تاریخی ،چشم هر
گردشگری را به خود خیره می کند .یکی از جلوه های زیبای این روستا
رودخانه قره آغاج است که از ارتفاعات کوه تاسک سرچشمه گرفته است
و از میان روستای قالت می گذرد.
قدمت این روستا با وجود درختان کهنسالی که دارد به بیش از 1000
سال می گذرد .این روستا زمانی تفرجگاه پادشاهان ایران زمین در دوران
کهن بوده است که در گذشته به نام کالت شناخته می شده است.
در فرهنگ عمید ،کالت به معنی ده یا قلعه ای است که بر روی کوه
ساخته شده است .گفته می شود علت شکل گیری روستا امکان دفاعی و
امنیتی منطقه بوده است ،این روستا از قدیم در مسیر کوچ ایالت و عشایر
قرار داشته است و درگیری های زیادی در آن اتفاق می افتاده است.
رودخانه ها ،چشمه ها و محصور بودن منطقه بین کوه امکان دفاع بهتری
برای ساکنین آن ایجاد می کرده است .این روستای ییالقی با خانه های
پلکانی در  18اردیبهشت  1398به عنوان اولین بافت روستایی تاریخی
طبیعی استان فارس در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسیده است.
روستای قالت در نزدیکی کوه سرخ یا کوه قالت قرار گرفته است ،این
کوه مانند دیواری بزرگ سه جهت روستا را در برگرفته است و تنها راه
ورودی این روستا فقط از سمت شمال است.
روستای قالت در جاده یاسوج – شیراز قرار گرفته است و برای رسیدن
به آن از مرکز شیراز حدود  50 – 40دقیقه با ماشین فاصله دارید.
از آنجا که این روستای زیبا در دامنه کوه قرار دارد باید مسیری نسبتا
طوالنی و سرباالیی و باریک را پیاده طی کنید.
از آنجا که روستای قالت منطقه ای ییالقی و سردسیر محسوب
می شود ،بهترین زمان سفر به روستای قالت بهار و تابستان است.
می توانید چند روزی از هوای گرم تابستان فرار کنید و از هوای خنک
و مطبوع این روستا استفاده نماید .اگر به زیبایی های پاییز عالقه دارید
می توانید از خلوتی این فصل استفاده کرده و به روستا سفر کنید.
روستای قالت به دو بخش بافت قدیم و بافت جدید تقسیم می شود.
بافت جدید روستا با خانه هایی پلکانی یک یا دو طبقه با سقفی مسطح
مشخص می شود .بعد از ورود به روستا و عبور از بافت جدید و خیابان
قزل ارسالن به بافت قدیمی روستا می رسید.
ورودی بافت قدیمی با معبری پهن و سنگ فرش شده ،گردشگران
را به سمت بقایای باز مانده از معماری منحصر به فرد گذشته این روستا
هدایت می کند .در معماری بافت قدیم روستا از سنگ ،سیمان ،آهن و آجر
در چند طبقه استفاده شده است.
سبک معماری روستای قالت ،آب و هوای خنک به خصوص در
فصل تابستان و کوچه های پر پیچ و خم و جویبارهای زالل و باغ های
سرسبزش باعث شده تبدیل به یکی از بهترین جاذبه های طبیعت گردی
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روستای قالت ،بهشتی در استان فارس

اطراف شیراز شود.
در اطراف این روستا گیاهان دارویی از جمله بومادران ،ختمی،
پرسیاوشان ،ریواس ،کنگر ،آویشن کوهی ،پونه وحشی ،مرزه ،بادام کوهی
یا بارشیک ،كاكوتی ،گل گاوزبان و جاشیر میرویند که رنگ و بویی خاص
به این منطقه می بخشند.
فرهنگ مردم روستای قالت
گویش مردم روستای قالت بازمانده فارسی میانه جنوب غربی است
که به آن نیمه لری یا پارسینگ گفته می شود .زبانی که در دوره ساسانی
گویش مردم فارس بوده است .سبک زندگی مردم قالت ،نیمه سنتی است
و شغل اغلب آنها کشاورزی ،دامداری ،باغداری و گیوه بافی است .قالت
یکی از مراکز تولید گیوه استان فارس محسوب می شود.
گیوه ها کفش هایی هستند که با مواد طبیعی ساخته می شوند و
مقاومت بسیار باالیی در برابر تغییرات آب و هوا دارند و از قدیم در مناطق
کوهستانی مورد استفاده قرار می گیرند ،یکی از مزیت های گیوه این است
که هر چه کهنه تر شود  ،نرم تر و راحت تر می شود.

لباس سنتی مردم روستا ،لباس های قشقایی است که برای مراسم
و جشن ها از آن استفاده می کنند و با سازهای محلی از جمله ضرب،
ویلون ،دهل و سرنا موسیقی می نوازند .در مراسم عروسی نوعی آواز به
نام واشنگ می خوانند .واشنگ هم آوایی زیبا و دلنشین زنان روستا است
که مراسم عروسی این روستا را بی نظیر می کند .چوب بازی یا ترکه بازی
یکی از بازی های سنتی است که هنوز هم در این روستا رایج است.
مناطق دیدنی روستای قالت
بناهای تاریخی قدیمی و ارزشمندی در این روستا قرار گرفته اند که
متاسفانه به دلیل بی توجهی به این آثار تاریخی در آستانه تخریب قرار
گرفته اند.
برخی از جاذبه های گردشگری روستای قالت عبارتند از:
مسجد بافت قدیم که  250سال قدمت دارد ،مسجد تک مناره ،امام زاده
آقا پینو ،بازار قدیمی سنگ فرش شده ،گورستان قالت با حکاکی های
قدیمی ،آسیاب آبی و غرفه صنایع دستی.
قلعه قزل ارسالن

8

قلعه قالت شیراز که به نام قلعه قزل ارسالن شناخته می شود در باالی
کوه قالت قرار دارد و متعلق به اتابکان فارس بوده است .برج و باروهای
قلعه قزل ارسالن در دوره سلجوقیان بازسازی شده است.
در منابع تاریخی در مورد این قلعه گفته شده است که بنای باقی مانده
از گچ وساروج این قلعه به دوره هخامنشیان و اسکانیان برمیگردد ولی از
آنجا که برج و باروی آن برای استفاده مجدد در دوره سلجوقیان بازسازی
شده است به قلعه قزل ارسالن معروف شده است.
کلیسای قالت
بین جنگ جهانی اول و دوم در دوران پهلوی اول  ،کلیسای قالت
برای مسیحیان ساکن روستا توسط مبلغین مذهبی ساخته شد .ساختمان
سنگی این کلیسای قدیمی در یکی از کوچه های روستا در میان درختان
سر به فلک کشیده قرار گرفته است .این کلیسا ک به نام کلیسای تجلیل
مسیح شناخته می شود در  2آبان  1382به عنوان یکی از آثار ملی ایران
به ثبت رسیده است.
موزه مردم شناسی قالت
یکی از خانه های بسیار قدیمی قالت به موزه مردم شناسی منطقه
اختصاص پیدا کرده است .این خانه چهار اتاق تو در تو با فضایی
نیمه تاریک دارد که در آن می توانید اشیا تاریخی از جمله دوربین قدیمی،
رادیوهای قدیمی ،سکه ها و اسکناس های قدیمی ،ابزار گیوه دوزی و
غیره را مشاهده کنید .در این موزه سازهایی قرار گرفته است که می توانید
آنها را بنوازید.
آبشارهای قالت
در کوهپایه های کوه سرخ و در حاشیه روستای قالت ،سه آبشار زیبا
قرارگرفته اند .کوچکترین آبشار در فاصله کمتر از  2کیلومتری بافت
قدیمی قالت واقع شده است.
تفرجگاه های روستای قالت
تفرجگاه شب شتری که در کنار رودخانه شب شتری قرار گرفته است.
پارک و تنگه شب شتری حدود  2.5کیلومتر با بافت قدیم روستا فاصله
دارد .بعد از عبور از تفریحگاه به سمت ارتفاعات کوه قالت و تنگه ای با
شیب مالیم می روید و از کنار رودخانه چشمه انجیری عبور می کنید.
پاچنار هم منطقه است که چهار درخت چنار در آن قرار گرفته اند و اهالی
روستا در روز تاسوعا و عاشورا در کنار آن آتش روشن می کنند.
محصوالت روستای قالت
گردو ،بادام ،انگور ،انجیر ،انار ،زردآلو ،آلو ،گوجه سبز ،شیره انگور ،رب
انار و آبغوره.
صنایع دستی منطقه عبارتند از:
گیوه ،سبد دستباف ،گره (ظرف بافته شده) دولک ،مشک (برای خنک
نگه داشتن آب) و وسایل چوبی.
اگر می خواهید به این روستا سفر کنید توصیه می کنیم حداقل یک
شب را در روستا بگذرانید تا بتوانید از تمام دیدنی های روستا استفاده کنید.
شما می توانید در این روستا از خوراکی های محلی از جمله ،بستنی
سنتی که با شیر محلی تهیه شده ،کشک پیاز ،کشک گردو ،عدسی،
کله پاچه گوسفندان روستا ،آش رشته و غیره استفاده نمایید.

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ )ﻓﺸﺮده( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 9571

اداره ﻛﻞ ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺪارس ﻓﺎرس در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري ﻳـﻚ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اي ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ )ﻓﺸـﺮده( ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﻣﺸﺨﺼـﺎت آگهی

ذﻳﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﻛﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ دوﻟـﺖ )ﺳـﺘﺎد ( اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﻳـﺪ  .ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﺮﮔـﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ دﻓﺘﺮﭼـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ

شماره
درﮔــﺎه به
(فشرده)
همزمان با
مرحله
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎدیک
اراﺋــﻪعمومی
مناقصه
فراخوان
9571ادرس
ـﺬﻛﻮر ﺑــﻪ
ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣـ
ارزیابیﻃﺮﻳــﻖ
ﭘﺎﻛــﺖ ﻫــﺎ از
ایﺑﺎزﮔﺸــﺎﻳﻲ
ﮔــﺮان و
ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ و ﺗــﺎ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜــﺎران و اﺳــﻨﺎد

اداره كل نوسازي مدارس فارس در نظر دارد نسبت به برگزاري یک مرحله ای همزمان با ارزیابی (فشرده) به شرح مشخصات
 www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﮔـﺮان در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﻋﻀـﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠـﻲ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣـﺬﻛﻮر  ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در
ذیل از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) اقدام نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از مرحله دريافت دفترچه
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
مناقصهاﻗﺪام
پيشنهادﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮﻛﺖ در
ﺟﻬﺖ
اﻣﻀﺎي
درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻲ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه و
بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه مذكور به ادرس
گران و
ارائه
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲو تا
اسناد مناقصه
پیمانکاران و
ارزیابی
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور ،نسبت به
است
www.setadiran.ir
ﺑﺎﺷﺪ.
الزمﻣﻲ
شــد/و1401
خواهد 07/06
انجامﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ روز
 -١ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در
 1401اقدام نمايند.
مناقصه
الكترونيكي
دريافت
ياد شده
سامانه
زﻣﺎﻧﻲ در
ثبت نام
 -٢ﻣﻬﻠﺖ
در/07/
شركتﺒﻪ 12
جهتروز ﺳﻪ ﺷﻨ
14:00
امضاي:ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ
گواهياز ﺳﺎﻳﺖ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲوو اﺳﻨﺎد
دﻓﺘﺮﭼﻪ
درﻳﺎﻓﺖ
 -1تاريخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه  1401/07/06مي باشد.
 -٣ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ دﻓﺘﺮﭼﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14:00روز ﺷﻨﺒﻪ 1401/07/23
 -2مهلت زماني دريافت دفترچه ارزیابی و اسناد مناقصه از سايت :تا ساعت  14:00روز سه شنبه 1401/07/12
زماني زﻣﺎن
 -3مهلت -۴
1401
فیزیکی/07/26
روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
قیمت وﺻﺒﺢ
ﺳﺎﻋﺖ8:00
ارائه ب ":
ارزیابی"و اﻟﻒ و
ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎي
تکمیلﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ
نامه شــرکت در مناقصه :تا ســاعت  14:00روز شــنبه
ضمانت
تحویل
پيشــنهاد
دفترچه
 -۵ 1401/07/23ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎء ﺳﺎل  1401اﺑﻼﻏﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
1401/07/26
صبح روز
ﺟﻬﺖ8:00
ساعت
الف و ب
ﺗﻤﺎسهای"
پاكت
بازگشايي
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎﻛﺖ اﻟﻒ  :ﺷﻴﺮاز ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻌﺪل ﻏﺮﺑﻲ روﺑﺮوي
شنبهدر ﺧﺼﻮص
سهﺑﻴﺸﺘﺮ
اﻃﻼﻋﺎت
درﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ":ﮔﺰار
دﺳﺘﮕﺎه
ﺷﻤﺎره
 -4زمانآدرس و
 -5برآوردها بر اساس فهرست بهاء سال  1401ابالغی از سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است.
دﺑﺴﺘﺎن دﻛﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﻦ  07132339097اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  :ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس 021 -41934
آدرس و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف :شيراز خيابان معدل غربي
ﭘﺮوژه
ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺷﺮح
ﻫﺎ :انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 021 -41934
جهت
ستاد
سامانه
روبروي دبستان دكتر حسابي تلفن  07132339097اطالعات تماس
شرح مختصر پروژه ها:
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ردﻳﻒ

ﻧﺎم ﭘﺮوژه

ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ

ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ )رﻳﺎل(

ﺗﻀﻤﻴﻦ )رﻳﺎل(

ﻣﺪت

1

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺠﻔﻲ ﺷﻬﺮ ﺣﺴﺎﻣﻲ ﺳﺮﭼﻬﺎن ﺑﻮاﻧﺎت

اﺑﻼﻏﻲ

15.612.300.000

781.000.000

2

2

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره و دو زﻣﻴﻦ ﭼﻤﻦ آﻣﻮزش و

اﺑﻼﻏﻲ

14.520.870.000

727.000.000

4

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

3

ﺗﻜﻤﻴﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺎﻧﻮ رﺷﻴﺪﺑﻴﮕﻲ و آﻗﺎي ﻋﺮب زاده ﻧﺎﺣﻴﻪ 3

اﺑﻼﻏﻲ

113.405.715.000

5.671.000.000

12

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

4

اﺣﺪاث آﻣﻮزﺷﮕﺎه  12ﻛﻼﺳﻪ ﺧﻴﺮﺳﺎز ﺷﻬﺮك ﺳﺎﻣﺎن ﻧﺎﺣﻴﻪ 3

اﺑﻼﻏﻲ

7.216.440.000

361.000.000

2

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

5

ﺗﻜﻤﻴﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻋﺸﺎﻳﺮي ﺑﺎﻧﻮﻋﻠﻴﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ داراب

اﺑﻼﻏﻲ

57.658.363.000

2.883.000.000

12

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

6

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوژه ﺳﻌﺎدت ﻗﺸﻢ ﻗﺎوي اﺳﺘﻬﺒﺎن

اﺑﻼﻏﻲ

33.541.029.500

1.680.000.000

10

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

7

اﺣﺪاث آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻋﺸﺎﻳﺮي ﺷﻬﻴﺪ ﭘﺮوﻳﺰي روﺳﺘﺎي داﻻن

اﺑﻼﻏﻲ

17.928.465.000

900.000.000

6

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

ﭘﺮورش ﺳﺪه اﻗﻠﻴﺪ

ﺷﻴﺮاز

ﺷﻴﺮاز)ﺳﻘﻒ اول(

ﻓﺮاﺷﺒﻨﺪ

آگهي نوبت اول 1401/06/29 :
آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ اول 1401/06/29 :

اﻋﺘﺒﺎر

آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ دوم 1401/06/30 :

مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت اول 1401/06/23
نوبت دوم 1401/06/29
شهرداري خنج به استناد مصوبه شماره /43ب6/
مورخ  1401/05/30شــورای محترم اسالمی شهر
خنج در نظــر دارد فراخوان اجــرای لبه گــذاری و نصب آبراه
در بافتهای فرســوده و متفرقه سطح شــهربه شماره فراخوان
 2001005020000006را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با
شرايط ذيل برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان
تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
مبلغ اعتبار اوليه ( 10.000.000.000ده میلیارد)ريال مي باشد كه پس از
انجام عمليات در ازاي ارائه صورت وضعيت و پس از تاييد دستگاه
نظارت پرداخت خواهد شد .
 -1آخرین مهلت ارسال پیشــنهادات :پایان وقت اداری روز شنبه
مورخ 1401/07/09
 -2زمان بازگشــایی پاکت ها :ســاعت  10صبح روز یکشنبه مورخ
1401/07/10

آگهي نوبت دوم 1401/06/30 :

ﭘﻴﻤﺎن)ﻣﺎه(

ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد

ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد

ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد

ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد

ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد
ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد

ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﻨﺎد

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺪارس ﻓﺎرس

روابط عمومي نوسازي مدارس فارس

 -3ســپرده شــرکت در مناقصه  500.000.000:ریــال  :به صورت
ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب  328782932نزد بانک
رفاه (شماره شــبا  )IR 790130100000000328782932بنام سپرده
شهرداری الزامی است.
 - 4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 - 5به پيشنهادات مشروط ،مبهم ،مخدوش و يا اينكه بعد از موعد
مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 - 6چنانچه نفر اول حاضر به انعقاد قرارداد نشــود با نفر دوم در
صورت تصويب و صالح شهرداري قرارداد منعقد خواهد شد.
 - 7هزینــه درج آگهی در روزنامه به عهــده برنده مناقصه می
باشد.
 - 8شــرکت کنندگان در نظر داشته باشــند که "صرفا اسناد
پاکت های پیشــنهاد(ب) و (ج) دارای امضــای الکترونیکی مورد
پذیرش است .در جلســه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج) ،اسناد
فیزیکی (کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم)
به هیچ وجه مورد پذیرش نیست".
شناسه آگهی1380023 :
شهرام محمودپور
شهردار خنج

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اندیشه بهاران شتاب به شناسه ملی
 10530346209و شماره ثبت 22686
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1400/09/24بموجب مجــوز شــماره  1401/3/22 - 1401/26130اداره
تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین
گردیدند:
 آقای آرش علوی تبار با کد ملی  2299021299و آقای محمد حســنمجاهــد با کد ملــی  1671893328و خانم زهرا هنــرور با کد ملی
 2491165295بعنــوان اعضاء اصلی هیئت مدیــره و آقای علی بیات
با کد ملــی  2297983921و آقای محمد مهــدی روحانی با کد ملی
 2297100264بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت  3سال
انتخاب گردیدند آقای مهدی برزگر با کد ملی  5149763616بعنوان
بازرس اصلی و آقای روح اله حیاتی با کــد ملی  2451487021بعنوان
بازرس علی البدل برای مدت  1سال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و
صورتهای مالی سال  1398و 1399تصویب گردید روزنامه عصر مردم
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شناسه آگهی()1382909
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی مناقصه

نوبت اول1401/6/28 :
نوبت دوم1401/6/29 :
شــهرداری جنت شــهر در نظر دارد به استناد
مجوزشماره  282مورخ  1401/3/8جلسه هفتم شورای اسالمی نسبت
به بکارگیری پیمانکار واجدالشــرایط جهت واگذاری مدیریت پیمان
فعالیتهای قابل واگذاری در شــهرداریها شامل امورات خدمات شهر-
راننده(لودر )  -حفظ و نگهداری فضای ســبز ،نظافت معابر شهری و
جمع آوری و حمل زباله با قیمت پایه سهم مدیریت به مبلغ 70.000.000
ریــال از طریق برگزاری مناقصــه عمومی اقدام نمایــد .متقاضیان
می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به شهرداری جنت شهر(دبیرخانه
و واحد مالی) مراجعه نمایند.
-1برآورد اولیه هر ماه  1.940.000.000ریال و یکسال کار مبلغ 23.280.000.000
ریال است که بر حسب حقوق و مزایای سال  1401برآورد شده است.
-2پرداخت  5درصد مبلغ برآورد هزینه یکســال شــهرداری معادل
1.164.000.000ریال به حســاب  0108469498000ســپرده شهرداری نزد
بانک ملی و یا ضمانت نامه بانکی تا سر رسید 1401/8/30
-3چنانچه برنــدگان اول و دوم مناقصه حاضر بــه انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-4مدت قبول پیشــنهاد ها از تاریخ نشر نوبت دوم آگهی در روزنامه
عصر مردم 10روز می باشد.
-5شرکت کنندگان در مناقصه می بایســت صالحیت شرکت های
خدماتی و صالحیت ایمنی پیمانکاران اخذ شده از اداره کل تعاون کار و
رفاه اجتماعی ارائه نمایند.
 -6شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای سابقه کاری مورد
تایید شــده (سوابق پرداخت لیست بیمه تامین اجتماعی) در قسمت
خدمات شهری و فضای سبز شهری شهرداریها ارائه نمایند.
-7هزینه درج آگهی در دو نوبت بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
-8شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
-9پرداخت کسورات قانونی به عهده پیمانکار است.
-10پیمانکار می بایست جهت ضمانت اجرای کار معادل 10درصدمبلغ
قرارداد معادل  2.328.000.000ریال به حســاب  0108469498000سپرده
شــهرداری نزد بانک ملی واریز نماید ،یا ضمانــت نامه بانکی ارائه
نماید.
-11تاریخ بازگشایی پاکات  1401/07/09می باشد.
-13سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
شناسه آگهی1382376 :
نورالدین ارجمند
شهردار جنت شهر

آگهی تغییرات شرکت حریر بافت فارس شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  29395و شناسه ملی 10530415249
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ
 1401/04/13تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :محل شرکت از آدرس
قبلی در شــیراز به آدرس اســتان فارس ،شهرستان شیراز،
بخش مرکزی ،شــهر شیراز ،شــهرک صنعتی شهید دستغیب،
خیابــان زیتون ،کوچه  9زیتون ،پالک  ،0طبقه همکف کدپســتی
 7167881850انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید.
شناسه آگهی()1382920
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت امید راه الرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 766و شناسه ملی 14002683930
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1400/02/06تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 اعضای هیئت مدیــره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای فرامرزکاملی به شــماره ملی  2511354871و آقای فرزاد کاملی به شماره
ملی  2511890526و آقای حسین خدیور به شماره ملی 2296858996
و خانم زهره کاملی به شماره ملی  2511314738برای مدت دو سال
انتخاب گردیدند.
شناسه آگهی()1382921
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان
آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی عشایری
سیار استان فارس شرکت تعاونی به شماره ثبت  2585و شناسه ملی
10530151453
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/31
که بموجب نامه شــماره  207/17/2097مورد تایید اداره محترم امور
عشایر اســتان فارس قرار گرفته اســت تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه اتحادیه تعاونی های عشایر فارس از مبلغ 27.098.489.000ریال
منقسم به  5.419.698سهم  5.000ریالی به  75,269,120,000ریال منقسم
به  15,053,824سهم  5.000ریالی افزایش یافت.
شناسه آگهی()1382922
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی دعوت به افراز
نظر به اینکه علی رضا رســتمی به وکالت از فــروغ احمدپناه برابر
وکالت نامــه  1401220181075857مــورخ  1401/5/7احدی از مالکین
مشاعی پالک  5297/3واقع در بخش سیزده فارس استهبان تقاضای
افراز ســهام خویش از ششدانگ پالک فوق را نموده است و در ذیل
تقاضای خود اعالم نموده است که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی
ندارم و از طریق صدور آگهی در روزنامه اقدام گردد لذا طبق ماده
 3و  6آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشــاعی به کلیه مالکین
مشــاعی و همچنین به اشخاصی که در پالک مذکور ذینفع می باشند
اعالم و ابالغ می گردد .نماینده و نقشــه بردار اداره ثبت اســناد و
امالک اســتهبان ساعت  11صبح مورخه  1401/7/11در محل وقوع ملک
حاضر و نسبت به اجرای عملیات افراز و معاینه محل بر مبنای قانون و
مقررات اقدام خواهد نمود .مالکین پالک مذکور می توانند در موعد
مقرر در محل وقوع ملک حضور یافتــه و بر عملیات افرازی نظارت
نمایند .بدیهی است عدم حضور خواندگان و هر یک از مالکین مشاعی
و مدعیان احتمالی دیگــر مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود .این
آگهی بــه کلیه افراد ذی نفع ابالغ و فقــط در یک نوبت در روزنامه
عصرمردم منتشر می شود.
/1005م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک استهبان
احمد انتظار
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فارس

رئیس کل دادگستری فارس:

پرونده نوجوان زریندشتی با قاطعیت و سرعت
رسیدگی میشود

ایســنا :رئیس کل دادگســتری استان فارس
با اشــاره به تداوم روند تکمیل تحقیقات پرونده
نوجوان زریندشــتی ،تاکید کرد که رســیدگی
بــه ایــن پرونده با ســرعت ،دقــت و قاطعیت
دنبال میشود.
حجتاالسالم والمسلمین سید کاظم موسوی
دوشــنبه  28شــهریور طی ســفر به شهرستان
زریندشت ،ضمن بررسی روند تکمیل تحقیقات
و اقدامات قضایی پرونــده نوجوانی که اخیرا در
این شهرســتان ربوده شده و به قتل رسیده بود،
بر قاطعیت دســتگاه قضا در دفاع از حقوق عامه
مردم ،تاکید کرد.

به نقل از دادگســتری فارس ،موسوی که در
رأس هیأت عالی قضایی اســتان به شهرستان
زرین دشــت سفر کرده اســت و ضمن دیدار با
خانــواده متوفی و ابزار تأثــر از این واقعه تلخ و
تســلیت به خانواده و منســوبین آن مرحوم در
جریان آخرین اقدامات قضایی قرار گرفت.
وی در جمع اعضای شورای تأمین شهرستان
و خانواده مرحوم با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی
ذره ای از حقوق قانونی خانواده آن مرحوم کوتاه
نخواهد آمد ،گفــت :مجازات این افراد عالوه بر
خواسته مشــروع و قانونی خانواده خواسته جدی
دســتگاه قضایی در راســتای حفظ و صیانت از

امنیت عمومی جامعه نیز است.
رئیس کل دادگســتری اســتان فــارس از
رســیدگی بهبخش مربوط به اتهامات آدم ربایی
متهمیــن پرونده در دادگاه کیفری یک مســتقر
در شهرســتان داراب خبــر داد و اضافــه کرد:
صدور کیفرخواســت متهمین در خصوص سایر
اتهامات مطرح شــده در دادســرای زرین دشت
انجام شــده و کلیه بخش های پرونده با نظارت
مستقیم مسئوالن عالی قضایی استان رسیدگی
خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه دستگاه قضایی موظف
است مطابق آئین دادرسی کیفری و در چارچوب
قانونی رســیدگی به پرونــده را مدنظر قرار دهد
بیان کرد :کلیه مراحل دادرسی با رعایت قوانین
موضوعه و با ســرعت ،دقــت و قاطعیت دنبال
خواهد شد.
بــه گزارش ایســنا ،در پی اعــام خبر فوت
مشــکوک نوجوان زریــن دشــتی ،رئیس کل
دادگستری استان فارس دستور رسیدگی ویژه و
خــارج از نوبت به این پرونــده را صادر کرد و با
دستور موســوی و انجام اقدامات قضایی  ۳نفر
در ارتباط با این پرونده بازداشت و تفهیم شدند.

شناسایی فیشینگ کار حرفه ای با  510میلیون کالهبرداری
فرمانده انتظامی داراب از شناسایی فیشینگ کار
حرفــه ای با  510میلیون ریــال کالهبرداری از
یکی از شهروندان خبر داد.
ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفــت و گو با
خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار داشــت :در
پی شــکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت
غیرمجاز  510میلیون ریال از حساب وی ،موضوع
در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود :در تحقیقات اولیه پلیس از شــاکی

مشخص شد که مالباخته برای انجام یک عملیات
بانکــی وارد درگاه جعلــی بانکی شــده و بعد از
وارد کردن اطالعات حســاب خود در این درگاه
جعلی ،متوجه برداشــت غیرمجــاز  510میلیون
ریال از حساب بانکی اش می شود.
سرهنگ بیان کرد :با آغاز تحقیقات پلیس و با
اقدام بموقع کارشناســان پلیس فتا ،متهم پرونده
در یکی از شهرستان های استان تهران شناسایی
و وجه مســروقه بــا پیگیری های انجام شــده،

رئیس پلیس پایتخت:
ایرنا :رئیس پلیس پایتخت با اشــاره به مرگ
مهســا امینی گفت :این حادثه ناگوار بود و آرزو
میکنم که شاهد چنین اتفاقی نباشیم.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،سردار حسین رحیمی
بــا بیان اینکه روزانه بین  ۱۵تــا  ۱۷هزار نفر از
مــردم برای حل مشــکالت به پلیــس مراجعه
میکننــد ،افزود :پلیس حافــظ امنیت و آرامش
مردم است.
وی با اشاره به نحوه فعالیت گشتهای امنیت
اخالقی و اجتماعی اظهار داشــت :طبق قانون،
وظیفه ذاتی پلیس اســت که در این موارد ورود
پیــدا کند که البته  ۹۰درصد نحــوه فعالیت این
گشتها به صورت تذکر انجام میشود.
به گفته سردار رحیمی  ۱۰درصد باقی می ماند
که  ۹درصد از این افراد به ون ســوار میشوند و
تذکر در آنجا به آنها داده میشود.
وی تاکید کرد :یک درصد از این افراد به عنوان
مصادیق بد پوششی به مقر پلیس امنیت اخالقی
داللت داده میشــوند .در ایــن مکان ،هم بحث
بازداشــت مطرح نیســت بلکه در یک ســالن
تعدادی از همکاران مشاور ما یک آموزش کوتاه
 ۳۰دقیقهای برای این افراد میگذارند و قانون را
برای آنها بازگو میکنند.
رحیمی افزود :کار ما در پلیس امنیت اجتماعی
و اخالقی ایجابی است و همه این افراد خواهران
و دختران ما هســتند و از نظــر ما صرفا مرتکب
تخلف شــدهاند نه جرم .این هم وظیفهای است
که قانــون بر عهده ما گذاشــته اســت .امنیت
تعطیل   بردار نیســت ،اما ســطوح مختلف دارد و
همانطور که قمهکش و خفتگیر بزرگراه نیایش
را میگیریم و همانگونه که سارقان سرقت بانک
را در کمتر از  ۴۸ســاعت گرفتیم و همانطور که
پلیس رکن اصلی مبارزه با قاچاق کاال اســت و
بــا ورود مواد مخــدر مبارزه میکنیــم ،یکی از
وظایف  مان برقراری امنیت اجتماعی جامعه است.
وی ادامه داد :روز سه شنبه گذشته خانم مهسا
امینی به همراه سه نفر خانم و دو آقای دیگر که
از اقوام او بوده در پارک طالقانی حضور داشــتند.
پلیس به ســه نفر دیگر تذکر میدهد و در محل
میپذیرند ،اما از این خانم درخواســت میشــود
بــه پلیس امنیت مراجعه کــرده و از همراهان او
می خواهنــد برای او لباس مناســب بیاورند .این
خانــم به همراه پنج زن دیگر و یک همکار خانم
پلیس به مقر پلیس امنیت اخالقی منتقل شــده

به حساب شاکی بازگردانده شد.
فرمانــده انتظامی شهرســتان داراب با تأکید
بر دقــت کاربران فضای مجــازی در دریافت و
نصب نرمافزارهــای کاربردي ،گفــت :کاربران
نرمافزارهای مورد نیاز خود را از فروشــگاه های
معتبر نرمافــزاری دریافت کــرده و از بازکردن
لینکهای ناشناس که در شبکههای اجتماعی یا
از طریق پیامک به هر عنوانی برای آنها ارسال
میشود ،خودداری کنند.

مرگ «مهسا امینی» ناگوار بود

و به گفته دو نفــر از دختران دیگر حاضر در ون
مهسا شوخی هم میکرده است.
رئیس پلیس تهران بزرگ اظهار داشت :خانم
مهســا امینی و ســایر دختران به کالس منتقل
میشوند تا شــروع کالس این خانم بلند شده و
بــا همکار ما صحبت میکنــد .وی از همکار ما
سوال میکند لباس من چه ایرادی دارد و همکار
ما می  گوید ســاپورت و شلوار شما مشکل دارد و
بعد حال او بهم میخورد.
رحیمی اضافه کرد :کمتر از یک دقیقه همکار
بهیار ما کار رســیدگی به مهسا را آغاز میکند و
دو دقیقه بعد تیم موتورالنس وارد میشود و کار
احیا شــروع میشود و هشت دقیقه بعد همکاران
ما درخواست آمبوالنس میکنند .یکبار در محل
پلیــس امنیت اخالقی او احیا میشــود و ظاهرا
دوبار هم در بیمارستان احیا می شود.
وی خاطرنشــان کرد :البته مــن نمی خواهم
در ایــن مــوارد ورود کنــم تا پزشــکی قانونی
نتیجه را اعــام کند ،اما پلیس برای جان نجات
او ســریعترین اقدام را انجام مــی دهد و بعد به
نزدیکترین بیمارســتان منتقل میشود .همکاران
ما در آنجا حاضر می شــوند و اعالم می کنند هر
نوع خدمتی که الزم است به او ارائه شود و هزینه
آن برعهده پلیس است.
رحیمی با بیان اینکه بالفاصله ســردار اشتری
دســتور پیگیری را صادر کرد ،گفت :با خانواده او
به طور مفصل سردار اشتری و من صحبت کردیم.
رئیس پلیــس تهران بزرگ دربــاره برگزاری
کالس هــای توجیهی نیز گفت :پلیس به عنوان
ضابط عام قانون موظف اســت با کشف حجاب
برخــورد کند و براســاس آیین نامــه موظف به
برگزاری کالس است.
رحیمــی اظهار داشــت :یگان امــداد پلیس

راهنمایی و رانندگی ،پلیس پیشــگیری و پلیس
آگاهــی روزانه ماموریتهــای مختلفی را انجام
میدهند .اگر همه اینها به تجهیزات متصل شود
بسیار خوب است.
وی درباره مالک پوشش از نظر پلیس گفت:
مردم بایــد بدانند که مالک حجــاب در اماکن
عمومی چیســت و باید رعایت کننــد همانطور
که در فرانســه اگر روسری سرشان باشد به آنها
خدمات ارائه نمیشــود .هر شهروند باید قانون را
رعایت کند.
رحیمی ادامه داد :لباس خانم امینی در هنگام
بازداشــت مناســب نبود البته هیچ یک از افراد
همــراه او و خود او هیــچ مقاومتی در این زمینه
نداشــتند همچنین درباره اینکه او بیماری داشته
یا نداشته ما اظهار نظر نمیکنیم.
رئیس پلیس تهــران بزرگ تاکید کرد :روزانه
 ۳۰گشــت اماکن در سطح فروشــگاهها فعالیت
میکنند و لباسهــای نامناســب را جمعآوری
میکنند.
وی در مورد دوربین البسه برای ماموران گشت
ارشــاد نیز گفت :باید از دوربین استفاده کنند اما
در این حادثه دوربین همراه نبوده که این موضوع
از نقایص کار بوده اما براســاس بررسیها هیچ
قصوری صورت نگرفته است.
در این نشست فیلمی از حضور مهسا امینی در
پلیس امنیــت همچنین نحوه اعزام وی به مرکز
درمانی پخش شد و ســردار رحیمی در باره این
فیلم توضیحاتی ارائه کرد.
رییس پلیس پایتخت تاکیــد کرد :زمانی که
وارد پلیس امنیت می شود تا زمانی که با اورژانس
بیرون می رود فیلم دوربین ها به خانواده نشــان
داده شده است.
وی درباره اعزام بیمار به بیمارستان خصوصی
از ســوی اورژانس نیز گفت :ما درخواست کرده
بودیم تا به بیمارســتان خصوصی منتقل شود و
هزینه را خودمان پرداخت کردیم همچنین درباره
علت مرگ همه اظهارات در فضای مجازی کذب
محض است و من هم اظهار نظری نمی کنم و از
مردم تقاضا داریم به شایعات توجه نکنند و منتظر
نظر پزشکی قانونی هستیم.
رحیمی خاطرنشــان کرد :پلیس صادقانه همه
مدارک الزمه را تحویل پزشــکی قانونی داده و
علت از سوی این نهاد اعالم میشود ،اما در این
مورد پلیس هیچ خطایی انجام نداده است.

 ۱۸فوتی و شناسایی  ۷۲۶بیمار جدید کرونا در کشور

بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت ،در طول
 ۲۴ســاعت ۷۲۶ ،بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشــور شناسایی شده و متاســفانه  ۱۸بیمار
نیــز جان خود را از دســت دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری ،بــه  ۱۴۴هزار و  ۳۱۹نفر
رسید.
به گزارش ایســنا،از روز یکشــنبه تا دیروز
 ۲۸شهریورماه  ۱۴۰۱و بر اساس معیارهای قطعی

تشخیصی ۷۲۶ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی و  ۱۳۱نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۵۴۳هزار و  ۵۴۸نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون  ۷میلیون و  ۳۲۱هزار
و  ۴۵۸نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
 ۲۴۹نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
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بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۵۴میلیون و  ۴هزار و  ۶۱۰آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
همچنین در حال حاضر هیچ شهرســتانی در
وضعیت قرمز قرار ندارد ۲۰ .شهرســتان نیز در
وضعیت نارنجی ۲۵۷ ،شهرستان در وضعیت زرد
و  ۱۷۱شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

كشف كاالي قاچاق در شيراز

فرمانده انتظامي شهرســتان شــیراز از توقیف کامیون و کشــف لوازم
جانبی گوشــی تلفن همراه و اســباب بازی قاچاق به ارزش  4میلیارد ريال
خبر داد.
سرهنگ فرج شجاعی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بيان
كرد :ماموران کالنتری  37بهارستان شهرستان شیراز هنگام گشت زنی در
روستای شاپورجان به يك دســتگاه کامیون مشكوك شدند و آن را براي
بررسي بیشتر متوقف کردند.
وی افزود :در بازرســی از این خودرو 28 ،هــزار عدد کاور تلفن همراه،
 9هزار نگهدارنده گوشــی تلفن همراه در خــودرو و آداپتور تلفن همراه و
 24کارتــن انواع اســباب بازی قاچــاق و فاقد مــدارک قانونی و گمرکی
کشف شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان شیراز با اشــاره به اينكه در اين خصوص
یک متهم دســتگير و تحویل پلیس امنیت اقتصادی اســتان شد ،تصريح
كرد :برابر نظر كارشناسان ارزش کاالی قاچاق کشف شده 4 ،ميليارد ريال
برآورد شده است.

کشف  80میلیارد کاالی قاچاق در ممسنی

فرمانده انتظامی اســتان از کشــف مقادیر زیادی انواع کاالی قاچاق به
ارزش  80میلیارد ریال در شهرستان ممسنی خبر داد.
ســردار رهام بخــش حبیبی در گفــت و گو با خبرنــگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :ماموران انتظامی شهرستان ممسنی هنگام نظارت بر
خودروهای عبوری در محور کوهچنار – ممســنی به یک دستگاه کامیون
مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی افزود :در بازرســی از این خودرو ،بیش از  20هزار عدد انواع کاالی
قاچاق شــامل قطعات تلفن همراه ،باتری ســمعک و لپ تاپ ،انواع لوازم
آرایشــی ،انواع لباس و قطعات کامپیوتر کشــف و در این رابطه یک متهم
دستگیر شد.
فرمانده انتظامی اســتان فارس تصریح کرد :کارشناسان ارزش محموله
قاچاق کشف شده را  80میلیارد ریال اعالم کرده اند.

امحاء  ۶۰۰کیلو غذای فاسد در اقلید

ایسنا :رئیس مرکز بهداشت شهرستان اقلید در استان فارس از جمعآوری
و معدوم کردن  ۶۰۰کیلوگرم موادغذایی فاسد در این شهرستان خبرداد.
اکبر نوربخش دوشــنبه  ۲۸شــهریور به خبرنگاران گفت :نظارت های
مستمر بر مراکز تهیه ،توزیع و عرضه مواد غذایی ،اقالم آرایشی و بهداشتی
در قالب گشتهای نظارتی در سطح شهرستان اقلید انجام میشود.
او با بیان اینکه ماموران بهداشــت طی بازرسیها بیش از  ۶۰۰کیلوگرم
مواد غذایی تاریخ گذشته و فاسد جمع آوری کردند ،گفت :این مواد غذایی
فاســد ،پس از صورت جلســه با حضور نمایندگان دســتگاههای مرتبط،
امحاء شد.

انهدام باند سارقان منزل در الرستان

فرمانده انتظامی الرســتان از دستگیری  4نفر از اعضای باند سارقان و
كشف  3فقره سرقت منزل خبر داد.
سرهنگ سید محمد یوسفی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح این خبر بيان كــرد :در پي وقوع چند فقره ســرقت منزل در
شهرستان الرســتان ،پیگیری موضوع جهت دستگیری سارقان در دستور
کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افــزود :در ایــن راســتا مأموران پلیــس آگاهی در اجــرای طرح
نظارت بر خودروهای عبوری جهت شناســایی ســارقان ،به یک دستگاه
خودرو پژو  ۲۰6در مســیر بندرعباس – الرســتان مشکوک شدند و آن را
متوقف کردند.
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی
مسکن فجر جبل الدراک فارس
تاریخ انتشار1401/6/29 :
جلســه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شــرکت تعاونی
مسکن فجر الدراک فارس رأس ساعت  16روز یکشنبه مورخ
 1401/7/10در خیابــان کوی زهرا ،کوچــه  ،8فرعی  ،2/8درب
سوم سمت راست پارکینگ ساختمان ماهان تشکیل می گردد.
از کلیه اعضا دعوت می شــود در جلسه مذکور حضور به هم
رسانند و یا با مراجعه به دفاتر اســناد رسمی وکیل /نماینده
خــود را کتبا جهت حضور در مجمع و اعمال رأی معرفی نمایند.
تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر  3رأی و هر شــخص غیر
عضو تنها یک رأی خواهد بود.
دستور جلسه:
-1تمدید مهلت تعاونی
-2افزایش اعضای علی البــدل هیئت مدیره از  2نفر به  3نفر
(موضوع) ماده  21اساسنامه)
رئیس هیئت مدیره :محمدعلی اجرایی
مدیرعامل :شاپور ناجی شاه بهرامی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت
تعاونی مسکن کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت فارس

تاریخ انتشار1401/6/29 :
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن کارکنان بهداشت و درمان صنعت
نفت فارس می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول رأس
ساعت  12روز شنبه مورخ  1401/7/30در خیابان ارم سالن کنفرانس بهداشت و درمان
صنعت نفت فارس برگزار می گردد .لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت به عمل می آید که
رأس ســاعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند .در صورتی که حضور عضوی به
هر دلیل میسر نباشد؛ می تواند استفاده از حضور و اعمال رأی خود را به موجب وکالت
رسمی و محضری تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی به فرددیگری واگذار نماید .در هر
صورت هر عضو نمی تواند عالوه بر رأی خود بیش از ســه رأی با وکالت و هر غیر عضو
نمی تواند بیش از یک رأی با وکالت داشته باشد.
کاندیدای ســمت بازرسی از تاریخ انتشــار آگهی به مدت  5روز مهلت دارد تا ضمن
مراجعه به دفتر شرکت تعاونی و تکمیل فرم ،مدارک شناسایی خود را تحویل دهد.
مدارک مورد نیاز کاندیدای بازرس یک قطعه عکس  ،4*3فتوکپی شناسنامه ،فتوکپی
کارت ملی ،فتوکپی مدرک تحصیلی ،تعیین وضعیت نظام وظیفه ،سوابق مدیریتی برگ
عدم سوءپیشینه
نکته :با رعایت کامل پروتکل بهداشتی برای حضور در جلسه ماسک و دستکش و خودکار
الزامی می باشد.
دستور جلسه-1 :قرائت گزارش کتبی هیأت مدیره و بازرس از عملکرد شرکت تعاونی
در سال  1400قابل رویت در سامانه جامع هوشمند بخش تعاون -2تعیین و بررسی خط
مشی آینده و تصویب بودجه سال  1401قابل رؤیت در سامانه جامع هوشمند بخش تعاون
-3بررسی و تصویب صورتهای مالی ســال  1400قابل رؤیت در سامانه جامع هوشمند
بخش تعاون -4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی سال هزار و چهارصد
و یک -5بررسی و تصویب پاداش هیأت مدیره -6بررسی و تصویب حق الزحمه بازرس
-7بررسی و تصویب آیین نامه وظایف؛ اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل
هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت فارس

این مقام انتظامی با بیان اینکه هر 4نفر راننده و سرنشــینان خودرو که
غیر بومی بودند ،دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند ،گفت :متهمان
در تحقیقات به  3فقره سرقت منزل اقرار کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان الرستان گفت :در بازرسی از خودرو متعلق
به این سارقان ،مقادیری اموال مســروقه شامل طالجات ،سکه ،ساعت و
 ...کشف و آنان جهت انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

دستگیری عامالن درگیری
و اخالل در نظم بیمارستان شهدای نی ریز

فرمانده انتظامي نی ریز از دستگیری  6نفر از عامالن نزاع دسته جمعی
و اخالل در نظم بیمارستان شهدای این شهرستان خبرداد.
ســرهنگ عظیم اله کرمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پي اعالم مركز فوريتهاي پليســي  110مبني بر وقوع
یک مورد نزاع دسته جمعی در یکی از محالت شهرستان ،ماموران انتظامی
سريعا به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود :با حضور ماموران در صحنه و بررســي ميداني مشخص شد
افــرادی به دلیل اختالفات قبلی در یکی از محالت شــهر نی ریز اقدام به
چاقوکشــی و ضرب و شــتم یکدیگر کرده که ایــن موضوع باعث رعب
و وحشت شــهروندان شــده و افراد حاضر در درگیری به علت جراحت و
مصدومیت به بیمارســتان شهدای نی ریز منتقل شدند که در آنجا با ادامه
درگیری سبب اخالل در نظم بیمارستان شده بودند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان نی ریز تصریح کرد :در این راســتا  6نفر
از عوامل اصلی درگیری دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده تحویل مرجع
قضایی شدند.

کشف اسکناس جعلی در خرامه

فرمانده انتظامی شهرســتان خرامه از کشف  3میلیون و  500هزار ریال
اسکناس جعلی خبر داد.
سرهنگ زمان ا ...کریمی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :در پی دریافت خبری مبنی بر این که افرادی قصد وارد کردن
اســکناس های جعلی به چرخه بازار شهرستان خرامه را دارند ،موضوع در
دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود :ماموران انتظامی با تحقیقات فنی و پلیسی موفق به شناسایی
 2متهم در این رابطه شده و در عملیاتی غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان خرامه با بیان اینکه در بازرسی انجام شده از
خودرو متهمان  3میلیون و  500هزار ریال اسکناس جعلی کشف شد ،گفت:
متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

افزايش  25درصدي کشف کاالي قاچاق
در آباده

فرمانده انتظامي شهرستان آباده از افزايش  25درصدي کشفیات کاالي
قاچاق خبر داد.
ســرهنگ ســيدابوالفضل مســعودي در گفت و گو با خبرنــگار پايگاه
خبــري پليس ،اظهار داشــت :از ابتدای ســال جاری تا کنــون ،ماموران
انتظامي شهرســتان آباده مقادير زيادي کاالي قاچاق به ارزش  7ميليارد و
 276ميليون ريال کشف کردند.
وي با بیان اینکه این میزان کشــفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل
با افزایش  25درصدی روبرو بوده اســت ،افزود :در این خصوص  21متهم
دستگير و به مرجع قضایي معرفي شدند.
افزایش  152درصدی کشــفیات ســوخت قاچاق ،افزایش  2درصدی
دســتگیری ســارقان ،افزایش  27درصدی کشــف خودروهای مسروقه،
افزایش  27درصدی کشف جعل و افزایش  37درصدی کشف کالهبرداری
از دیگــر مواردی بــود که فرمانــده انتظامي شهرســتان آبــاده به آنها
اشاره کرد.

آگهی تغییرات شرکت رنگ فیروزه شیراز شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  4844و شناسه ملی
10530173678
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ  1400/04/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 ترازنامه وعملکرد ســود وزیان منتهی به سال مالیمنتهی به  1399/12/30تصویب شد.
شناسه آگهی()1382908
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص فن آوران پارسه جنوب به شناسه ملی
 10530273387و به شماره ثبت 15050
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1401/06/01تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 آقای علی جعفرزاده شــیرازی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره ،خانم فاطمه حق نگهدار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و
آقای غالمرضا عامری به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال
انتخاب شدند.
 حق امضای کلیه اوراق و اســناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهد آور وقرارداد های اداری به امضای منفرد “علی جعفرزاده شیرازی” و “مهر”
شرکت معتبر است.
شناسه آگهی()1382907
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص فن آوران پارسه جنوب به شناسه ملی
 10530273387و به شماره ثبت 15050
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1401/06/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقــای علی جعفــرزاده شــیرازی ، 2297927541خانم فاطمه حقنگهدار 2297300591و آقای غالمرضا عامری 2296733972همگی به
عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
 آقای آرش نوشــادی  2451909498به عنوان بازرس اصلی و خانمسمیرا کاکائی 2296362672به عنوان بازرس علی البدل برای مدت
یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شناسه آگهی()1382906
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
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شماره 7579

موانع قانونی معافیت مالیاتی واردات مواد اولیه دارو

درحالی که موضوع معافیــت مالیاتی مواد اولیه دارو از خارج از
کشــور اخیرا بار دیگر از سوی قانونگذاران مورد توجه قرار گرفته،
این راهکار با موانع قانونی مختلفی مواجه است.
به گزارش ایســنا ،فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده به
معافیتها اشــاره دارد و در بند  ۹ماده  ۱۲آن اعالم شده است که
"انواع دارو ،لوازم مصرفی درمانی ،خدماتدرمانی (انسانی ،حیوانی
و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی" معاف از مالیات هستند.
برخی نمایندگان مجلس در صدد تفســیر بند مذکور به گونهای
شــدهاند که معافیت مالیاتی داروها شــامل مواد اولیه نیز بشود و
هدف از این موضوع را تقویت تولید داخل در حوزه دارو با استفاده
از تسهیل تامین مواد اولیه عنوان کردهاند.
در این راســتا مرکز پژوهشهای مجلس درمورد آن اظهار نظر
کارشناسی کرده و در مقدمه طرح استفساریه اعالم کرده است که:
طرح استفساریه بند « »۹ماده ( )۱۲قانون مالیات بر ارزش افزوده
به موضوع تســری معافیت مالیاتی مربوط به واردات انواع دارو به
مواد اولیه مورد نیاز آنها اختصاص دارد؛ زیرا در بند « »۹ماده ()۱۲
قانــون مالیات بر ارزش افزوده بر معافیــت مالیاتی انواع داروهای
وارداتی تصریح میشود ،اما این ماده نسبت به معافیت مالیاتی مواد
اولیه داروها ســاکت است؛ بنابراین طراحان درصدد تفسیر این بند
به گونهای شــدهاند که معافیت مالیاتی دارها شامل مواد اولیه آنها
نیز شــد .هدف از طراحی این موضــوع در مقدمه توجیهی طرح،
تقویت تولید داخل در حوزه دارو با استفاده از تسهیل در تامین مواد
اولیه و ملزومات آنها عنوان شده است.
ارزیابی کلیات طرح
مرکــز پژوهشها در گــزارش خود اعالم کرده اســت :طرح
استفســاریه بند« »۹ماده ( )۱۲قانون مالیات بــر ارزش افزوده از
جهات متعدد دارای اشــکاالت حقوقی است؛ از جمله میتوان به
مغایرت این طرح با اصول هفتاد و ســوم ،هفتاد و پنجم و هشتاد و
پنجم قانون اساسی اشاره کرد .همچنین از جهاتی با سیاستهای
کلی نظام و احکام قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر ممنوعیتهای
ایجاد معافیت مالیاتی ،مغایر به نظر میرسد.
در مجموع پیشــنهاد میشــود کلیات طرح حاضر ،رد شود .به
عالوه از آنجایی که طرح مذکور صرفا ناظر بر اصالح قانون مالیات
بر ارزش افزوده ســابق اســت و قانون سابق نیز نسخ صریح شده
است؛ طرح مذکور نسبت به دوره عدم اعتبار قانون مورد استفسار،
نافذ نیست.
ارزیابی جزییات طرح
فــارغ از مخالفت با کلیات این طرح ،در خصوص طرح حاضر با
توجه بــه نکات و مالحظات حقوقی ،برخی جزییات نیز به صورت
مختصر بیان شده است.
در ابتدا اشاره شده است که :عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده
در این طرح به صورت غیرشــفاف بیان شــده است ،در حالی که
مفاد مطرح شــده از حکم قانونی مذکور مربوط به قانون مالیات بر
ارزش افزوده مصوب  ۱۷اردیبهشتماه سال  ۱۳۸۷است .هماکنون
ایــن قانون به موجب قانون مالیات بــر ارزش افزوده مصوب دوم
خردادماه ســال ۱۴۰۰به صورت کلی نسخ شده است؛ زیرا در ماده
( )۵۷این قانون تاکید شده است که قانون مالیات بر ارزش افزوده
سابق مصوب  ۱۳۸۷تا شش ماه پس از تصویب قانون جدید ،فاقد
اعتبار است و از مصادیق نسخ صریح محسوب میشود؛ در نتیجه،
زمان اســتمرار قانون مالیات بر ارزش افزوده سابق صرفا تا آذرماه
 ۱۴۰۰است؛ بنابراین هم اکنون طرح مذکور ،ناظر به قانون سابق
اســت که به صورت کلی نسخ صریح شــده و فاقد اعتبار قانونی

است در نتیجه نسبت به وضعیت زمانی مابعد نسخ آن نافذ نیست.
با این وجود نســبت به دوره اعتبار قانون نســخ شــده ،دارای
آثار حقوقی مشــخصی است .مثال اســتناد به این تفسیر نسبت به
پروندههای قضایی جاری مربوط به دوره اعتبار قانون ،موجب تغییر
رویه و روند دعوای مورد نظر می  شود.
همچنین تاکید شده اســت که :کاربرد عنوان استفساریه برای
طرح مذکور دارای اشکال است؛ طبق نظر تفسیری شورای نگهبان
به شــماره  ۱۷۶.۲۱.۵۸۳تاریخ دهم خردادماه سال  ۱۳۷۶هدف از
استفســار کشــف مقصود قانونگذار و رفع ابهام از قانون است و
هرگونه تضییق و توســعه قانون در مــواردی که رفع ابهام قانون
نیست ،تفسیر تلقی نمیشــود؛ مبتنی بر این نظر اوال در بند «»۹
مــاده ( )۱۲قانون مالیات بر ارزش افــزوده به صراحت به معافیت
مالیاتی انواع دارو اشاره میشود؛ در نتیجه در حکم این بند ،ابهامی
ناظر بر شــمول مواردی که شامل مفهوم دارو نیستند ،وجود ندارد.
لذا تفسیر و رفع ابهام ،معنایی ندارد.
بنابرایــن در طرح مذکور مصادیق قانون توســعه پیدا کرده و
از دارو به مواد اولیه آن نیز تســری یافته است که مغایر با مفهوم
تفسیر در اصل هفتادوسوم قانون اساسی به حساب میآید.
به عــاوه قانونگذار در خصوص بیان حکم ایــن بند از ماده
( )۱۲قانــون مالیات بر ارزش افزوده در مقام بیان بوده اســت ،در
نتیجه اصل براین اســت که مصادیق مورد نظــر قانونگذار تنها
شامل مواردی اســت که به صراحت بیان شده است؛ لذا مواردی
غیر از مصادیق ذکر شده شامل حکم نیستند .شایان ذکر است که
در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (مصوب  )۱۴۰۰نیز به مواد
اولیه دارویی اشــاره نشــده و صرفا عبارت دارو و واکسن (دامی و
انسانی) در قانون قید شده است.
ایرادهای حقوقی
در بخش دیگر گزارش مرکز پژوهشها اشــاره شــده است که
طرح استفساریه حاضر هر چند به لحاظ ماهیت تفسیری آن مورد
اشکال قرار دارد ،اما در صورت پذیرش آن به عنوان طرح اصالحی
قانون ،واجد برخی ایرادها است.
نخست آنکه طرح مذکور با توسعه مصادیق معافیت مالیاتی در
بند « »۹ماده ( )۱۲قانــون مالیات بر ارزش افزوده ،حکم جدیدی
ناظر بر معافیت مالیاتی گروهی از کاالهای وارداتی انشا کرده؛ این
در حالی است که ایجاد معافیت مالیاتی جدید با سیاستهای کلی
نظام و احکام قانون برنامه ششم توسعه مغایر است؛ در بند «»۱۷
سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش ســهم درآمدهای
مالیاتــی دولت تاکید میشــود ،در حالی که حکــم مذکور در این
طرح ،متضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به واســطه ایجاد
معافیت خواهد بود.
از ســوی دیگر ،بند «الف» ماده ( )۶قانون برنامه ششم توسعه
یک بــه ممنوعیت وضع هرگونه معافیــت مالیاتی جدید در طول
سالهای قانون برنامه اشاره دارد؛ در نتیجه با وجود قرار داشتن در
ســال پایانی اجرای این قانون ،ایجاد چنین معافیت مالیاتی در این
ســال ،مغایر با حکم قانون برنامه ششم توسعه به حساب میآید،
لذا تصویب چنین حکمی در مجلس براســاس ماده ( )۱۸۱قانون
آییننامه داخلی مجلس ،نیاز به رای دو سوم نمایندگان دارد.
دوم آنکــه تجویز معافیت مالیاتی برای واردات مواد اولیه که در
تولید دارو کاربرد دارند ،واجد ابهام است؛ زیرا مشخص نیست این
مواد اولیه شــامل چه مواردی هســتند .به عالوه در طرح مذکور،
ضابطه و معیار مشخصی برای احراز مواد اولیه دارو وجود ندارد .از
ســوی دیگر ،در طرح مذکور ،مرجعی برای احراز این موارد تعیین

آمار پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی از ابتدای امسال
بر اساس گزارشها از ابتدای امسال  ۳۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت در بخش اشتغال خانگی اختصاص یافته که بیش از
 ۱۰۰درصد کل تسهیالت سال گذشته بوده است.
به گزارش ایسنا ،در حال حاضر توسعه کسب و کارهای خانگی در بسیاری از کشورهای دنیا ،مورد توجه قرار گرفته و
مطابق آمارها  ۲۳درصد کل مشــاغل در کشورهای فوق صنعتی به کسب و کارهای خانگی اختصاص دارد بر همین اساس
تمرکز بر موضوع مشــاغل خانگی در دستور کار برنامههای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در حوزه ایجاد اشتغال قرار
گرفته است.
مشاغل خانگی عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار موجب سودآوری و درآمدزایی برای صاحبان این نوع کسب و کارها شده
اســت .به گفته فعاالن حوزه کار ،هزینه پایین و بهره وری باال از مزیتهای عمده مشــاغل خانگی است که در گرایش و
تنوع بسیار قابلیت انجام دارد.
وزارت کار مصمم است تا بســته های توسعه بازار مشاغل خانگی مختص هر استان تدوین شود و حمایت های مالی
برای بازسازی مشاغل خانگی صورت گیرد.
محمود کریمی بیرانوند ـ معاون اشــتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ـ به تازگی آماری از پرداخت تســهیالت
مشــاغل خانگی ارائه کرده و گفته اســت :با همکاری بانک مرکزی و وزارت کار ،از ابتدای امسال برای متقاضیان مشاغل
خانگی  ۳۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت اختصاص یافته است .به گفته وی این رقم بیش از  ۱۰۰درصد کل تسهیالت سال
گذشته بوده و مجوز مشاغل خانگی در این دولت تا  ۹۵درصد به طور آنی صادر شده است.
آنطور که معاون اشــتغال وزیر کار گفته ،فرایند نظارت و اجرای دقیق دستورالعمل پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی
به منظور جلوگیری از انحرافات احتمالی باجدیت دنبال می شود.
پیش از این معاون اشــتغال وزارت کار گفته بود که در زمینه تامین مالی مشــاغل خانگــی با همکاری بانک مرکزی
حمایتهای ویژهای در نظر گرفته و به بانکهای عامل ابالغ شــده اســت که میزان اعتبارات نسبت به سال قبل دو برابر
افزایش داشته است.
مشــاغل خانگی بهترین قالب کارآفرینی خصوصا برای زنان و جوانان جویای کار اســت که برای عرضه محصوالت
خانگی نیازمند بازاریابی و حمایت و پشتوانه مالی است.
به گزارش ایسنا ،برابر آمارها از زمان اســتقرار دولت سیزدهم تاکنون نزدیک به  ۹۳هزار فقره مجوز مشاغل خانگی
صادر و برای بیش از  ۷۱هزار نفر اشــتغالزایی شده است .همچنین بیش از  ۳۸هزار نفر از متقاضیان مشاغل خانگی در
این مدت از تسهیالت اشتغال خانگی برخوردار شده اند.

نشده است.
قید مواد اولیه دارو نیز شــامل طیف گستردهای از مواد میشود
که برخی از آنها عالوه بر دارو به عنوان مواد اولیه سایر فرآوردهها
نیز تلقی میشــوند و ورود آنها به کشــور میتواند با هدف کاربرد
در موارد غیردارویی باشــد؛ در نتیجه حکم ایــن معافیت ناظر به
این موارد دارای ابهام اســت؛ بنابراین به نظر میرسد این ابهامها
مغایر با بند « »۹سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و بند «»۱۳
سیاســتهای کلی نظــام اداری ناظر بر لزوم شــفافیت قوانین و
مقررات باشد.
بــه عالوه ابهام در خصوص مواد اولیه دارو و عدم ارائه ضابطه
مشــخص ،به نوعی تفویض اختیار ضابطهگــذاری به قوه مجریه
برای تشخیص این امور است که این تفویض اختیار ضمنی به قوه
مجریه در خصوص ضابطهگذاری ،مغایر با اصل هشــتاد و پنجم
قانون اساسی است.
درمورد سوم اشاره شده است که طبق اصل هفتادوپنجم قانون
اساســی ،طرحها در صورتی که به تقلیل درآمد عمومی بینجامد،
باید طریقه تامین اعتبار آنها مشــخص شــود .طرح استفساریه به
دلیل اینکه فاقد عنوان تفسیری است و یک طرح قانونی محسوب
میشــود ،رعایت این اصل در خصوص آن الزامی اســت .این در
حالی اســت که در این طرح به دلیل ایجاد معافیت مالیاتی جدید
به کاهش درآمدهای مالی دولت منجر میشــود ،اما در آن طریقی
برای تامین اعتبار مالی به جهت جبران این کاهش ،دیده نشــده
است؛ در نتیجه مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.
مبتنی بر نظریه مشــورتی شــماره  ۱۴۳۳تاریخ پنجم مهرماه
سال ۱۳۶۷شــورای نگهبان این طرحها افزون بر مغایرت با اصل
هفتادوپنجــم به جهت عدم بیان طریقه جبران درآمدهای عمومی
اساسا در مجلس قابل طرح نیست.
چهارم اینکه حکم ایجاد شــده به واســطه طرح مذکور ناظر بر
معافیت مالیاتی برای کاالهای وارداتی (مواد اولیه و ملزومات تولید
دارو) مطلق بیان شــده است و شــامل کاالهای وارداتی میشود
که مشــابه آن در داخل وجود دارد و یا مشابه آن در داخل موجود
نیســت؛ در نتیجه حکم مذکور در خصوص تجویز معافیت مالیاتی
مواد اولیه دارو که مشــابه آن در داخل وجود دارد ،با سیاستهای
کلی نظام و احکام قانون برنامه ششم توسعه منطبق نیست؛ زیرا از
یک سو مبتنی بر بند « »۴سیاستهای کلی نظام سالمت ابالغی
 ۱۸فروردین ســال  ۱۳۹۳ایجاد و تقویت زیرســاختهای داخلی
مورد نیاز برای تولید فرآوردهها و مواد اولیه دارویی مورد تاکید قرار
دارد ،در حالی که تجویز معافیــت مالیاتی برای واردات مواد    اولیه
دارویــی که در داخل تولید میشــود ،میتواند به عدم تقویت و یا
عــدم ایجاد زیرســاختهای تولید مــواد اولیه دارویــی در داخل
منجر شود.
از سوی دیگر ،در بند «ژ» ماده ( )۳۸قانون برنامه ششم توسعه،
 ۲فرآوری و افزایش سطح زیرکشــت گیاهان دارویی مورد تاکید
واقع شده اســت ،در حالی که تجویز معافیت مالیاتی برای واردات
گیاهان دارویی (به عنوان مــواد اولیه تولید دارو) در صورت وجود
کشــت گیاهان دارویی مورد نظر در داخل و ظرفیت موجود برای
توسعه آنها با حکم بند «ژ» ماده ( )۳۸برنامه تطابق ندارد.
همچنین در بند « »۷سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی
 ۲۹بهمن ماه ســال  ،۱۳۹۲موضوع امنیــت درمان در کنار امنیت
غذایــی مورد توجه قرار دارد و برای ایــن هدف ،به افزایش کمی
و کیفی تولید در حوزه مواد اولیه مرتبط با درمان اشــاره میشود؛
موضوعــی که در صورت تجویز معافیت مالیاتی واردات مواد اولیه
دارویی دارای مشــابه داخلی میتواند منجر به کاهش تولید مواد
اولیه مرتبط با درمان شود.
جمعبندی
میتوان طرح استفســاریه مذکور را مغایــر اصول متعدد قانون
اساســی از جمله اصول هفتادوســوم ،هفتادوپنجم و هشتادوپنجم
دانســت .عدم صدق عنوان استفســاریه ،عدم بیان طریقه جبران
درآمد ناشــی از ایجاد معافیت مالیاتــی و عدم تعیین ضوابط برای
احــراز مصادیق مواد اولیه و مرجع احــراز آن و همچنین واگذاری
تعیین ضابطه به دولت از جملــه ایرادات این طرح ناظر به اصول
مذکور است.
به عالوه از جنبههای متعددی نیز با سیاســتهای کلی نظام و
قانون برنامه توســعه کشــور مغایرت دارد و منطبق نیست .از جمله
مهمتریــن دلیل مغایرت این طــرح با قوانین نیــز موضوع ایجاد
معافیتهای مالیاتی جدید است که عالوه بر مغایرت با قانون برنامه
ششم توسعه با سیاستهای کلی نظام نیز همخوانی ندارد.
همچنین طرح مذکور از جهت مطلق بودن معافیت مالیاتی بدون
توجه به موضوع تکافو بخش تولیدی مواد اولیه داخل کشــور برای
برطرف کردن نیازهای دارویی با برخی از سیاســتهای کلی نظام
نظیر بند « »۴سیاستهای کلی نظام سالمت منطبق نیست.

سه روز تا پایان مهلت رفع تعهد ارزی
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رییس کنفدراســیون صادرات ایران میگوید صادرکنندگانی کــه تاکنون تعهد ارزی خود را
ایفا نکردهاند فقط تا پایان شــهریور مهلت دارند و در حال حاضر برنامهای برای تمدید این زمان
وجود ندارد.
محمد الهوتی در گفت و گو با ایســنا ،اظهار کرد :بر اســاس برنامــه ریزی صورت گرفته از
پیش ،صادرکنندگانی که در ســالهای  ۱۳۹۹ ،۱۳۹۸و  ۱۴۰۰صادرات داشتهاند ولی هنوز تعهد
ارزی خــود را ایفا نکردهاند تنها تا پایان شــهریور  ۱۴۰۱زمان دارند که نســبت به این موضوع
اقدام کنند.
به گفته وی ،این مهلت تا کنون دو یا ســه بار تمدید شده و از این رو در حال حاضر برنامهای
برای تمدید وجود ندارد و ظرف سه روز آینده ،باید تعهد ارزی ایفا شود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران درباره خبرهایی که در روزهای اخیر درباره تمدید این زمان
منتشر شده بود نیز توضیح داد :کمیته اقدام ارزی در روزهای گذشته یک مصوبه جدید داشت که
تنها به کاالهای ورود موقت اختصاص دارد و شامل سایر بخشهای صادراتی نمیشود.
الهوتی ادامه داد :بر اســاس این مصوبه با توجه به اینکه برخی زیرساختهای الزم برای رفع
تعهد ورود موقت فراهم نشده بود ،اعالم شد که زمان رفع تعهد این کاالها تا پایان آذر ماه تمدید
شــده اســت و این مصوبه هیچ ارتباطی با دیگر کاالهای صادراتی ندارد و زمان نهایی رفع تعهد
این کاالها همچنان پایان شهریور ماه خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،از بهار سال  ۱۳۹۷و همزمان با از سرگیری تحریمهای آمریکا ،دولت اعالم
کرد که برای تامین نیازهای ارزی ،صادرکنندگان موظف هستند که ارز حاصل از صادرات خود را
در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند.
بر این اســاس صادرکنندگان برای استفاده از تســهیالت صادراتی و البته جلوگیری از جرایم
اقتصادی ،ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگرداندهاند.

کشدار شدن پرداخت وام  ۲۰۰میلیون تومانی مسکن روستایی
یک لحظه خودمان را جای روستاییان بگذاریم

کشدار شــدن پرداخت وام  ۲۰۰میلیون تومانی مســکن روســتایی هم به از دست رفتن
فصل گرما منجر شــد ،هم رکود ساخت و ساز را در پی داشــت ،هم هزینهها را باال برد و هم
مردم را کالفه کرد .حاال هم شــنیده میشــود شرط و شــروط بعضی از بانکها غوز باالغوز
شده است.
به گزارش ایســنا ،شــاید باورش ســخت باشــد ،اما بعــد از  ۱۰ماه از تصویــب افزایش
تســهیالت ساخت مسکن روســتایی از  ۱۰۰به  ۲۰۰میلیون تومان ،هنوز کسانی که به بانک
برای دریافت این وام مراجعه میکنند با جملهی «بخشــنامه به دســت ما نرســیده اســت»
مواجه میشوند.
حکایت وام  ۲۰۰میلیون تومانی مســکن روستایی به داســتان هزار و یک شب تبدیل شد.
هر هفته گفتند هفتهی دیگر ،هفتهی بعد گفتند ماه دیگر ،ماه بعد گفتند هفتهی دیگر .دســت
آخر هم اعالم کردند یارانه این وام  ۴۰هزار میلیارد تومان میشــود و پرداخت آن پایه پولی را
باال میبرد.
به قول نیکزاد ـ رییس بنیاد مسکن ،وام را ندادید پایه پولی هم باال رفت .باالخره  ۱۵شهریور
 ۱۴۰۱بانک مرکزی اعالم کرد که ضوابط پرداخت وام مســکن روستایی را به بانکها فرستاده
و  ۹بانک شــامل صادرات ،ملت ،مسکن ،تجارت ،ملی ،سپه ،رفاه کارگران ،کشاورزی و پست
بانک مکلف به پرداخت این وام هستند.
معاون بنیاد مسکن هم در این خصوص به ایسنا گفت که «بانکهای عامل باید به واحدهای
اســتانی خود سهمیهها را اعالم کنند که این فرآیند احتماال یکی دو روز طول میکشد» .از آن
یکی دو روز هم  ۱۰روز گذشته ،اما سیستم بانکی ککش نگزیده است!
روز یکشــنبه محمد مخبر ـ معاون اول رییسجمهور بر تسریع پرداخت وام مسکن روستایی
تاکید کرد ،اما بر اساس ضوابط پرداخت تسهیالت مسکن روستایی ،پرداخت یارانه سود از محل
صندوق ملی مســکن وزارت راه و شهرسازی تامین میشود ،اما اعالم نشده این صندوق خالی
است یا پر؟
البته پرداخت وام شروع نشده از گوشه و کنار ،سنگاندازی برخی بانکها به گوش میرسد.
بنا به گفته عبدالجالل ایری ـ ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس ،یکی از شروط اخذ وام،
ارائه سند مسکونی اســت ،در حالی که عموم واحدهای روستایی فاقد سند رسمی هستنند ،اما
حتی اگر وام هم بیاید دیگر نمیتوان فصل گرما را برگرداند ،تورم مصالح ساختمانی در  ۱۰ماه
گذشته را دور زد یا مشکالت اقتصادی برخی روستاییان را جبران کرد.
درباره تورمزا بودن  ۴۰هزار میلیارد تومان یارانه وام  ۲۰۰میلیون تومانی مســکن روستایی
نظر دادن شــاید کار چندان سختی نباشد ،اما شاید هیچکس به اندازهی آن فرد روستایی که به
امید دریافت این وام با چک و قرض ،خانهی خود را ســاخته و حاال موعد چکاش فرا رســیده
تاوان آن امیدوار شدن را پس نداده است.

بانک مرکزی:

بخشنامهای برای افزایش هزینه پیامک بانکها ندادیم

در حالیکه برخی از بانکها به مشــتریان خود اعالم کردهاند که با توجه به بخشنامه بانک
مرکزی تغییراتی در شــیوه محاسبه هزینه پیامک بانکی ایجاد شده است ،بانک مرکزی اعالم
کرد :هیچگونه بخشنامه مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداده است.
به گزارش ایسنا ،برخی از بانکها به مشتریان خود اعالم کردند که «از ابتدای سال ۱۴۰۱
با توجه به بخشــنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه ،کارمزد
پیامک بر اســاس تعداد پیامک واریز و برداشت نزد این بانک محاسبه و هر شش ماه یکبار به
ازای هر پیامک  ۹۰۰ریال اخذ میشود».
در این زمینه ،بانک مرکزی اعالم کرد :پیرو انتشــار برخی گزارشها درخصوص بخشنامه
بانــک مرکزی به بانکها مبنــی بر افزایش هزینه ارســال پیامک به مشــتریان ،به اطالع
میرســاند بانک مرکزی هیچگونه بخشــنامهای در این خصوص نداشــته است .الزم به ذکر
است آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص ،آذر  ۱۳۹۹صادر شده و همچنان معتبر و
الزم االجراست.

ضرورت اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان
یک کارشــناس حوزه کار ،اجرای نظام پرداخت هماهنگ
حقوق برای همه شــاغلین و بازنشستگان در کشور را خواستار
شــد و تاکید کرد :با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت
آحاد جامعه و بــه منظور پرهیز از تبعیض در پرداخت حقوقها
شایســته اســت که تمهیدات الزم در خصــوص بازنگری در
افزایــش حقوق کارمنــدان و کارکنان دولت و بازنشســتگان
کشــوری و لشــگری همچون بازنشســتگان تامین اجتماعی
صورت گیرد.
حمیــد نجف در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره بــه افزایش
 ۳۸درصدی حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی اظهار کرد:
دولت در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش  ۳۸درصد
بــه عالوه  ۵۱۵هزار تومان ثابت را لحــاظ کرد که احکام آن
از شــهریور ماه صادر شد ولی در مورد بازنشستگان کشوری و
لشگری همچنان  ۱۰درصد افزایش حقوق لحاظ می شود که
این امر نیاز به بازنگری دارد.
وی افزود :بازنشســتگان کشوری و لشــگری چشم انتظار
تصمیم دولت هســتند که آیا برای آنها نیز این افزایش منظور
خواهد شد یا نه؟

این کارشــناس حوزه کار متذکر شد :وقتی از تورم صحبت
می کنیم این تورم همه افراد و گروهها را شــامل می شــود و
کارمند و کارگر و بازنشســته را در برمی گیرد .در حال حاضر با
مشکالت و نارسایی های ناشــی از تورم روبه رو هستیم ولی
دولت  ها همه ســاله تالش می کنند بر اســاس تورم حقوق ها
را افزایش دهند البته امســال اتفاقی کــه رخ داد این بود که
برخالف سنوات قبل ناهماهنگی در افزایش حقوق و پرداختی ها
را شاهد بودیم.
نجــف تصریح کرد :در ســال های گذشــته تفــاوت در
پرداخت  ها شــاید در حد دو سه درصد بود ولی امسال در حوزه
بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی افزایش  ۳۸درصدی
را در نظر نگرفتند و مثل شاغلین دولت و بازنشستگان کشوری
و لشــگری ،افزایش  ۱۰درصد تعیین شــد .این مساله برخی
نگرانی ها در جامعه بازنشســتگان را ایجاد کرد ،اما در نهایت
خواسته به حق آنها محقق شد.
وی با این اعتقاد که افزایش  ۱۰درصدی حقوق شــاغلین و
بازنشستگان دولت با توجه به نرخ تورم منصفانه نیست ،افزود:
قرار بود در خصوص افزایش حقوق بازنشســتگان کشــوری و

لشگری و شــاغلین دولت نیز تصمیماتی گرفته شود که هنوز
خبری نیست و تکلیفشان روشن نشده است.
این کارشــناس حوزه کار در پایان بر ضرورت اجرای نظام
پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شــاغلین و بازنشســتگان
تاکیــد کرد و گفت :با توجه به شــرایط اقتصــادی و تورمی و
وضعیت معیشــت آحاد جامعه الزم است که نسبت به افزایش
حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشســتگان کشــوری و
لشگری نیز همچون بازنشســتگان تامین اجتماعی تمهیدات
شایسته و الزم هرچه سریعتر پیش بینی شود.
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شهردار منتخب شیراز:

حمایت بیشتری از تیم فجر سپاسی خواهیم داشت
ایرنــا :شــهردار منتخب شــیراز با اشــاره به
حمایتهایی که تاکنون شــورای اسالمی شهر و
شهرداری این کالنشهر از تیم فوتبال فجر شهید
سپاسی داشــته اســت ،اعالم کرد :حمایتهای
مدیریت شهری از این تیم گسترش خواهد یافت.
به گزارش دریافتی روز دوشــنبه ،محمد حسن
اسدی این ســخنان را در دیدار مشترک مدیران
شــهری و فرمانده ســپاه فجر اســتان فارس با
مدیرعامل ،ســرمربی ،کادر فنــی و بازیکنان تیم
فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز بیان کرد.
شهردار منتخب شیراز در این آیین که با حضور
سرپرســت شهرداری این کالنشــهر برگزار شد،
افزود :ســردار بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس با
بــاور و اعتقاد و بهعنوان یــک اولویت و فراتر از
مسؤولیت ،پایکار تیم فجر شهید سپاسی آمده و
این به همه مسئوالن انگیزه بیشتری میدهد که
حمایت بیشــتری از این تیم داشته باشند و عالوه
بر ظرفیتهای موجود شــهری و اســتانی سایر
ظرفیتها را نیز پایکار آورند.
وی با بیان اینکه بازی فراز و فرود دارد و باید
روند روبه جلو ادامه پیدا کند ،خاطرنشــان کرد :ما
به این تیم و عوامل آن افتخار میکنیم و هرکدام
از شما یک سفیر و الگو برای جوانان هستید و این
وظیفه حمایتی ما را دوچندان میکند.
فرمانده ســپاه فجر فارس نیز در این دیدار با

تبریک بُرد بازی گذشــته این تیم ،به دیدار اخیر
خود با این تیم اشــاره و اظهار کرد :وظیفه خودم
میدانم برد هفته گذشــته را تبریک بگویم و خدا
را شــاکرم که به باور رسیدید و نتیجه مطلوبی را
دریافت کردید.
ســردار یدا ...بوعلی با اظهــار قدردانی از همه
عوامل تیم ،بیــان کرد :این باور در زمین با وجود
شرایط سخت به وجود آمده است و امیدواریم این
روند روبهجلو و مطلوب ادامه پیدا کند.

وی همچنیــن به دیدار اخیر خود با شــهردار
منتخب شــیراز اشــاره و عنوان کرد :شــهردار
منتخــب در این دیدار ابراز عالقــه برای ورود و
حمایت از تیم فجر شهید سپاسی بهعنوان یکی از
مســؤلیتهای شهرداری شــیراز داشت که مورد
استقبال قرار گرفت.
در ادامه این بازدید که در حاشــیه تمرین تیم
فجرشهید سپاسی انجام شد ،محمدحسین مفتاحی
مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز نیز با

تقدیر از نگاه و دلسوزی فرمانده سپاه فجر فارس
به این تیم به بازســازی آن اشاره کرد و گفت :در
گام اول به بازســازی ردهها بهعنوان پشتوانهای
برای این تیم پرداختیم.
وی بــا بیان اینکه برخی ملیپوشها بازیکنان
ســابق فجر سپاســی هســتند ،خاطرنشان کرد:
پیوســتگی ابعاد شخصیتی و اخالقی در کنار ابعاد
جسمی ،فنی و ورزشــی برای ما اهمیت بسزایی
دارد و در بازسازی تیم از جذب مربی خوشنام با
روشنترین سابقه گرفته تا جذب بازیکنان و کادر
فنی ،به این اصل توجه کردهایم.
مدیرعامل باشگاه فجر شــهید سپاسی شیراز
گفت :اگر این تیم حمایت نشــود قصه تلخ حذف
تیمهای این شهر تکرار میشود.
مهدی رجبزاده ســرمربی تیم فجر شــهید
سپاسی شیراز نیز با تقدیر از فرماندهی سپاه فجر
فارس و حمایتهای وی ،تصریح کرد :ما ســعی
کردیم خارج از بحث و حواشــی و مشکالت ،این
مجموعه را با کادر و بازیکنانی سالم جلو ببریم.
وی با گالیه از وعدههایی که پیشاز این برخی
مســئوالن داده و به آن عملنکردهاند ،خواســتار
حمایــت مادی و معنوی به این تیم شــد و بیان
کرد :این تیم ،حرفهای زیادی برای گفتن دارد؛
چراکه افق دید ما تنها برای صعود نیســت و باید
به یک تیم مدعی در سطح کشور تبدیل شود.

کیروش تیم جام جهانی را انتخاب کرد؟
کارلوس کــیروش بازیکنانی را بــرای اردوی اتریش برگزیده
که به احتمال بســیار باالیی همین گــروه منهای یک دروازهبان ،در
جام جهانی  ۲۰۲۲قطر حضور خواهند داشت.
به گزارش ایســنا ،برخالف جامهای جهانی گذشته ،تیمهای ملی
میتواننــد  ۲۶بازیکــن را به جام جهانی ببرد .ایــن تصمیم به علت
فشردگی بازیها و جلوگیری از مصدومیت بازیکنان اتخاذ شده است.
کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نیز برای نخستین
بار فهرســت بازیکنان مدنظر خود را اعــام کرد و  ۲۷بازیکن برای
حضور در اردوی اتریش به صف شدند.
انتخــاب این تعداد بازیکن در آخرین پنجره بازیهای ملی به این
معنی اســت که کیروش به جز چهار دروازهبانی که یکی از آنها را
قبل از جام جهانی خط خواهد زد ۲۶ ،بازیکن دیگر خود را برگزیده و
در دو بازی با اروگوئه و سنگال روی درک بهتر بازیکنان و کادر فنی
از همدیگر کار خواهد کرد.
با توجه به اینکه تیم ملی بعد از پنجره بازیهای ملی در شــهریور

و مهر ،زمان دیگری برای برگــزاری بازی تدارکاتی ندارد و در پنج،
شــش روز منتهی بــه جام جهانی باید روی تفکــرات خود کار کند،
به نظر میرسد این  ۲۷بازیکن فهرست نهایی سرمربی برای حضور
در قطر خواهد بود.
البته این احتمال که در یک ماه و نیم باقی مانده بازیکنی در ایران
یا در خارج از کشــور درخشش چشمگیری داشته باشد یا بازیکنی از
فهرســت کنونی مصدوم شــود و نفرات جدیدی به تیم ملی راه یابد
وجود دارد.
با این حال نکته مهمی که به چشم میآید ،انتخاب ترکیب اصلی
تیم ملی ایران از دل این فهرست  ۲۷نفره است که کارلوس کیروش
پیش از این هم چندین ســال با آنها بازی کرده و به نوعی میتوان
گفت با آنها حضور در جام جهانی  ۲۰۱۸قطر را تجربه کرده است.
سرمربی تیم ملی به علت مدت زمان کوتاهی که در اختیار داشته،
بازیکنانی را برگزیده که پیش از این سابقه همکاری با او را داشتهاند
(به جز ابوالفضل جاللی) و به خوبی میدانند که سرمربی پرتغالی تیم

درخشش  ۳برادر جهرمی
در رقابت های پرورش اندام انتخابی تیم ملی

سرپرســت ورزش و جوانان جهرم گفت :مسابقات انتخابی تیم ملی پرورش اندام جهت حضور
در رقابتهای جهانی با برتری ورزشکاران جهرمی به کار خود پایان داد.
خدیجــه رمضانلی در گفتگو با خبرنگار مهر ،گفت :مســابقات انتخابی تیم ملی پرورش اندام
جهت اعزام به مســابقات جهانی  ٢٠٢٢اسپانیا ،برگزار شد که ورزشکاران در رشته بادی بیلدینگ
در رده بزرگساالن با یکدیگر به رقابت پرداختند.
سرپرســت اداره ورزش و جوانان جهرم با اشــاره به اینکه چهار برادر ورزشکار جهرمی در این
رقابتها حضور داشــتند ،افزود :برادران ارزشــمند در این رقابتها موفق به کســب  ۲مقام اول،
یک مقام دوم و یک مقام چهارم شدند.
وی بیان کرد :در بادی بیلدینگ بزرگســاالن دسته  ۹۰کیلوگرم محمد ابراهیم ارزشمند از تیم
فارس الف مقام نخســت این رقابتها را از آن خود کرد و در بادی بیلدینگ بزرگســاالن دسته
 ٩۵کیلوگرم نیز مهدی ارزشمند از فارس الف اول شد.
رمضانلی ادامه داد :همچنین در بادی بیلدینگ بزرگساالن دسته  ١٠٠کیلوگرم مجتبی ارزشمند
از فارس الف دوم و علی ارزشمند در رده پیشکسوتان عنوان چهارم را کسب نمود.

صعود فتحی پور به دیدار نهایی در رقابت  های جودو تاجیکستان

رقابت های بین المللی جودو جام ریاســت جمهوری تاجیکستان با صعود یک نماینده ایران به
دیدار نهایی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراســیون جودو ،این دوره از مســابقات
صبح دیروز دوشــنبه  ۲۸شهریورماه با حضور سه نماینده از کشورمان در شهر «خوجند» آغاز شد
که نماینده وزن  -۸۱کیلوگرم کشورمان به مرحله پایانی نهایی صعود کرد.
مهدی فتحی پور دور نخســت «نجم الدین محمد شــریف» نماینده کشور میزبان را در مدت
 ۳۰ثانیه با ضربه فنی شکست داد و سپس به دلیل عدم حضور رقیب دیگری از تاجیکستان راهی
مرحله یک چهارم نهایی شــد و در این مرحله نیز «توجایوف» از ازبکستان را از پیش رو برداشت
و راهی نیمه نهایی شــد .وی در این مرحله «غنی جان غنیوف» از تاجیکســتان را شکست داد و
راهی دیدار نهایی شد .وی در مبارزه پایانی «رجبوف» از تاجیکستان را پیش رو دارد.
حمیدرضــا پاپی نماینــده وزن  -۶۶کیلوگرم تیم ملی جودو کشــورمان پس از برتری مقابل
حریفی از تاجیکستان با ضربه فنی ،مقابل نماینده دیگری از تاجیکستان نتیجه را واگذار کرد.

اسپانیا قهرمان بسکتبال اروپا شد

تیم ملی بسکتبال اسپانیا قهرمان رقابتهای یوروبسکت  ۲۰۲۲شد.
به گزارش ایســنا ،فینال رقابتهای بسکتبال قهرمانی اروپا (یوروبسکت)  ،۲۰۲۲یکشنبه شب
 ۲۷شهریور  ۱۴۰۱برگزار شد که در پایان ،تیم ملی اسپانیا با برتری مقابل فرانسه ،عنوان قهرمانی
این مسابقات را به دست آورد تا همچنان بهترین تیم قاره سبز باشد.
در این دیدار از همان ابتدا شاگردان «سرخیو اسکاریلو» نبض بازی را در اختیار داشتند و حتی
با اختالف  ۲۱امتیازی نیز از فرانســه پیش افتادند .با این وجود اما رفته رفته خروسها با عملکرد
خوب «فورنیه» و «یابوسله» اختالف را کاهش دادند ،اما باز هم نهایتا بازی با نتیجه  ۷۶ - ۸۸و
اختالف  ۱۲امتیازی ،به سود اسپانیا پایان یافت.
اسپانیا بجز کوارتر سوم که  ۲۰-۱۹به سود فرانسه پایان یافت ،کوارترهای اول ،دوم و چهارم
بازی را به ترتیب با نتایج  ۲۳-۲۴ ،۱۴-۲۳و  ۱۹-۲۲با پیروزی پشت سر گذاشت تا قهرمان این
دور از رقابتها شود.
در انتهای این دیدار «خوانچو هرنانگومز» با  ۲۷امتیاز ۵ ،ریباند و  ۲توپ ربایی ،تأثیرگذاری ۳۰
را در ترکیب اسپانیا به ثبت رساند تا بهترین بازیکن زمین شود .او همچنین امتیاز آورترین بازیکن
این مسابقه شد.
پیش از این بازی نیز تیم ملی آلمان در دیدار ردهبندی به مصاف لهســتان رفت که با پیروزی
 ،۶۹ - ۸۲عنوان سومی مسابقات را به دست آورد.

ملی ایران چه چیزی را از آنها مطالبه خواهد کرد.
این مســاله را میتوان در دعوت از وحید امیری ،بازیکن مصدوم
تیم ملی ایران متوجه شــد که با وجود شــش ماه دوری از فوتبال،
کیروش همچنان روی توانمندی های این بازیکن حســاب کرده و
او را با خود به اتریش برده تا امیری ،هافبک دونده و خســتگیناپذیر
تیم ملی را به شرایط مسابقه برساند.
کــیروش برای غلبه بر زمان کوتاهی کــه در اختیار او قرار داده
شــده است ،چشــمان خود را روی بازیکنان مستعد و آیندهداری که
میتوانســتند در نخســتین ســالهای فوتبال خود تجربه حضور در
جام جهانی را به دســت بیاورند بسته اســت و زمان کنونی را برای
کار کردن روی این بازیکنان مناسب ندیده است.
اگر طی جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه شــاهد برنامهریزی بلند مدت
کارلوس کــیروش بودیم ،این بار او برنامه کوتــاه مدت خود را به
نمایش گذاشته تا همانطور که خودش هم گفته ،میخواهد به آرزوی
فوتبال ایران جامه عمل بپوشاند.

حضور ملیپوش ورزش زورخانهای استان فارس
در فستیوال بینالمللی ایتالیا

سرپرســت هیات ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی استان فارس از اعزام ملیپوش ورزش
زورخانهای فارس به فستیوال بینالمللی در کشور ایتالیا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان اســتان فارس ،سید حسن
حسینی سرپرست هیأت ورزش  های زورخانه ای و پهلوانی استان فارس ضمن بیان اینکه در اول
مهرماه ســال جاری یک دوره مســابقات زورخانه ای در قالب فستیوال بین المللی در کشور ایتالیا
برگزار می گردد ،اظهار داشت :در این فستیوال "علی غرقی" قهرمان و مدال آور چرخ تیز و چرخ
چمنی کشــور در قالب تیم ملی فدراسیون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی جمهوری اسالمی
ایران نماینده فارس به فستیوال بینالمللی توکاتی در کشور ایتالیا اعزام می گردد.
حســینی افزود :علی غرقــی در خانواده ای قهرمان پور و صاحب نــام در عرصه ورزش های
زورخانــه ای و پهلوانی رشــد نموده و دارنــده دو مدال طال ،یک نقره و ســه برنز در چرخ تیز و
یک برنز در چرخ چمنی و یک مدال طال و یک مدال برنز در تیمی مســابقات زورخانه ای کشور
می باشد که چهار مرتبه به عضویت تیم های ملی جوانان و بزرگساالن طی سالهای  ۹۱تاکنون
درآمده است.
وی افزود :به همت همه دســت انــدرکاران ،هیأت زورخانه ای و پهلوانی اســتان فارس طی
ســال های گذشته پیشرفت های فراوانی کرده و در تمام رده های سنی تیم ها و نفرات خوبی را
تربیت و به مســابقات کشوری اعزام کرده و زیرساخت های خوبی در استان مهیا شد که با   همت
مســئولین هیات استان ،تجهیزات استاندارد ورزشی تهیه شــد و کارگاهای آموزشی مربیگری و
داوری و مدرسی در استان برگزار شد و جایگاه استان فارس به رتبه نخست کشور رسید و فارس
به  عنوان استان معین منطقه  ۳کشور انتخاب شد.
حســینی در پایان ضمن تقدیر و تشــکر از مدیران ورزش اســتان برای این قهرمان آرزوی
موفقیت در این دوره از مسابقات برون مرزی نمود.

میزبانی مسابقات کشوری جودو بزرگساالن در شیراز

وحید زارع نژاد رئیس هیات جودو اســتان فارس با حیدر صفر پور مدیر کل ورزش و جوانان
استان فارس دیدار و گفت و گو کرد.
به گــزارش روابط عمومی و پایگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانان اســتان فارس در این
جلسه که در دفتر مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد ،زارع نژاد رئیس هیات جودو استان
در مورد میزبانی مســابقات جودو قهرمانی کشــور در رده سنی بزرگســاالن با مدیر کل بحث و
تبادل  نظر کردند.
در این جلسه صفرپور ضمن استقبال از میزبانی این دوره از مسابقات ،در خصوص همکاری در
برگزاری این رقابت ها قول مساعد داد.
مسابقات جودو بزرگساالن کشور آذر ماه سال جاری به میزبانی استان فارس برگزار خواهد شد.

حضور دختر نونهال گراشی در اردوی تیم ملی تیروکمان

رئیــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان گراش از حضور دختر گراشــی در اردوی تیم ملی
نونهاالن تیروکمان ایران خبر داد.
محســن افشــار در گفتگو با خبرنگار مهر ،گفت :غزل فتاحی ورزشکار گراشی با درخشش در
رقابتهای انتخابی به اردوی تیم ملی دختران نونهال راه یافت.
وی با اشــاره به اینکه فتاحی در رشــته کامپوند رده ســنی نونهاالن با کســب مقام دوم به
اردوی تیم ملی دعوت شــد ،افزود :تیم ملی نونهاالن و نوجوانان خود را برای مســابقات آسیایی
آماده میکند.
افشــار با اشــاره به اینکه غزل فتاحی  ۱۲ســال دارد و چهار ســال از فعالیت او در این رشته
میگذرد ،خاطرنشان کرد :اردوی تیم ملی نونهاالن تیروکمان ایران زیر نظر مربی کره ای تیمهای
ملی تیروکمان انجام شده است.

دالیل باخت حسن یزدانی از نگاه عباس جدیدی
پیشکسوت کشــتی ایران و دارنده مدالهای
طالی جهان و نقره المپیک ،شکست حسن یزدانی
را ناشــی از استراتژی نادرست او در این مبارزه در
مقابل آنالیز دقیق و علمی آمریکاییها ارزیابی کرد
و گفــت :نگاه ما به آنالیز ماننــد آمریکاییها باید
یک نگاه علمی و تخصصی باشد.
عباس جدیدی در گفتگو با ایسنا ،درباره ارزیابی
خــود از عملکــرد تیم ملی کشــتی آزاد ایران در
رقابت  های قهرمانی جهان که با کســب  ۲مدال
طال ۳ ،نقره و  ۲برنز و عنوان نایب قهرمانی تیمی
پس از آمریکا همراه بود ،اظهار کرد :فکر میکنم
برای تحلیل ارزیابی عملکرد کشــتی ایران در این
رقابتها زود اســت؛ چرا که باید صبوری کنیم تا
کادر فنی تیمهای ملی آزاد و فرنگی گزارشــی از
عملکرد تیــم ،اردوهای چند ماهه و نتایج انفرادی
و تیمی را ارائه کنند تا پس از آن نسبت به تحلیل
و ارزیابی و ارائه نقــاط ضعف و قوت تیم نظرات
کارشناسی ارائه شــود .قطعا در این صورت است
که می توانیم از این مباحث برای کمک به کشتی
در جهت رفع نقایص و برجســتهکردن نقاط قوت
استفاده کنیم.
دارنده مدالهای طالی جهان و نقره المپیک،
افزود :کشــتی آزاد ما در غیاب روســیه به عنوان
نایب قهرمانی جهان رسید و کشتی فرنگی ما نیز
نتیجه خوبی نگرفت .اگر بخواهیم درباره عملکرد
فدراسیون کشتی در این رقابتها صحبت کنیم باید
نتایــج آزاد و فرنگی را با یکدیگر ارزیابی کنیم .اما
درباره نتایج آزاد باید بگویم ایران ،روسیه و آمریکا،
صــرف نظر از تک ســتاره های دیگر کشــورها،
 ۳ضلع قدرت کشتی در جهان هستند .درست است
ما به عنوان نایب قهرمانی رســیدیم ،اما نباید این
موضوع را نیز نادیده بگیریم که یکی از کشتی گیران
ما نتوانست در این مسابقات حاضر شود که به لحاظ
امتیاز تیمی تاثیر زیادی داشت.

دارنده مدالهای طالی جهان و نقره المپیک،
با تاکید بر اینکه میتوانســتیم جلوی آمریکاییها
بهتر از این عمل کنیم ،گفت :ما باید بررسی کنیم
که چرا جلوی آمریکاییها در برخی اوزان متزلزل
بودیــم .به اعتقاد من ،آنالیز و پیرو آن برنامه ریزی
برای نحوه مبارزات در این باختها تاثیرگذار بود.
آنالیز دو بخش تجربی و تخصصی دارد ،تجربی به
این معناســت که هر بیننده کشتی میتواند آنالیز
سطحی داشته باشــد ،اما آنالیز تخصصی یک کار
فنی و علمی است ،به این معنا که تو مو میبینی و
من پیچش مو .آنالیز یک کار علمی پیچیده است و
ما باید به این مبحث به عنوان یک تخصص نگاه
کنیم نــه اینکه اقدام به آنالیز تجربی کنیم که هر
کسی در هر ســطحی بر مبنای دانش خود آن را
ارائه میکند و بلد است.
وی با خســته نباشید به کشــتی گیران و کادر
فنی تیم ملی ،خاطرنشــان کــرد :بچهها با جان و
دل زحمت و سختی کشیدند و با تمام وجود تالش
کردند تا دل مردم را شاد کنند .میشد بهتر از این
نتیجه بگیریم ،اما باز هم این قهرمانان فارغ از برد

و باخــت عزیزان ما و ملت ایران هســتند .ما باید
به دقت عملکرد نفرات تیم را بررســی کنیم تا با
رفع معایب برای مســابقات جهانــی و در نهایت
المپیک آماده شــویم .این بچهها نباید رها شوند،
باید پس از چندی اســتراحت دوباره کارشــان را
شــروع کنند .آنهایی که نتیجــه الزم را گرفتند
نباید مغرور شــوند و آنها هم که نتیجه نگرفتند
باید معایب خودشــان را برطرف کنند و فکر نکنند
دنیا به آخر رسیده است.
جدیدی در ادامه گفتگو با ایسنا ،درباره شکست
سنگین حسن یزدانی مقابل دیوید تیلور آمریکایی،
گفت :حســن واقعا بچه خوبی اســت و من او را
دوســت دارم .او و تیلور بــرای پنجمین مرتبه به
مصاف هم رفتند .فکر میکنم آنها حتی در خواب
هم با یکدیگر مبــارزه میکنند .مصاف این دو از
آنالیز و برنامهریزی گذشــته و حتی راه رفتن ،نگاه
و نفس کشــیدن همدیگر را نیز لمس میکنند و
میفهمند .باید ابتدا پــای صحبتهای کادر فنی
بنشــینیم تا پس از آن نظــر بدهیم که چه عاملی
باعث شد تا یزدانی با این نتیجه بازنده مبارزه شود.

پیشکسوت کشــتی ایران ،افزود :فکر میکنم
یزدانی از نظر اســتراتژی مبارزه دچار اشکال بود.
حســن مقداری در رفت و برگشتها جا میماند و
هر چه هم پوئن داد در همین رفت و برگشــتها
بود که نــه یکبار بلکه چنــد بار اتفــاق افتاد .با
وجودی   کــه او میدانســت تیلــور در این بحث
مهــارت دارد ،امــا امتیاز از دســت داد .تیلور نیز
این   بار با یک استراتژی جدید کشتی گرفت واین
نشان   دهنده این بود که آمریکاییها در آنالیز خیلی
از ما جلوتر هســتند و همیشه یک گام جلوتر از ما
حرکت میکنند.
وی با بیان اینکه یزدانی با استفاده از تجربه این
شکست میتواند در میادین بعدی تیلور را شکست
بدهــد ،گفت :بایــد از این باخت تجربــه بگیرند
نه اینکه هیجانی تصمیمگیری کنند .این را بدانند
وقتی تیلور ســال قبل باخت نرفت زانوی غم بغل
کنــد ،بلکه رفت کار کرد و ایــرادات و معایبی که
باعث شکستش شــده بود را به صورت تخصصی
با کمک کادر فنی برطرف کرد و در نهایت به برد
رسید .آنها برای این پیروزی استراتژی درستی را
پیاده کردند که حاصل یــک آنالیز علمی و دقیق
بود که این کار هم در طول یک شــب ،یک هفته
یا یــک ماه بدســت نیامد ،بلکه حاصــل ماه ها
تالش بود.
جدیدی درباره عملکرد درخشان رحمان عموزاد
و کامران قاسمپور به عنوان دو ستاره کشتی ایران
در این رقابتها ،خاطرنشان کرد :رحمان و کامران
هم خوب کشــتی گرفتند و هم خوب دفاع کردند.
این دو عزیز این  ۲موضوع را به خوبی اجرا کردند
و به نتیجه رسیدند .کشــتیهای تهاجمی ،نترس
و ســرحال و برنامه درست در حمله و دفاع باعث
نتیجه درخشان عموزاد و قاسمپور شد .آنها بسیار
خوب کشتی را مدیریت کردند و کشتی شش دانگ
را به نمایش گذاشتند.

واکنش اللوویچ به رفتار جوانمردانه قاسمپور و کاکس
رئیس اتحادیه جهانی کشــتی حرکت جی دن کاکس و کامران
قاسمپور بعد از اتمام رقابت کشتی خود را ستود.
به گزارش ایسنا ۶ ،دقیقه کشتی کامران قاسمپور و جی دن کاکس
برای طالی رقابت های جهانی بلگراد بسیار پرتنش و پربرخورد دنبال
شــد و حتی در مقطعی نیز کشتی گیر ایرانی با خونریزی مواجه شد.
اما بعد از پایان این کشتی کاکس و قاسمپور همدیگر را در آغوش

گرفتند و با هم خوش و بش کردند.
ننــاد اللوویچ رئیس اتحادیه جهانــی در واکنش به این موضوع
گفت :ورزش مــا را متحد میکند ،چه در بــرد و چه در باخت باید
بدانیم رفاقتی وجود دارد که از همه چیز متمایز است .خیلی به رفتار
این دو جنتلمن افتخار می کنم .آنها کشــتی و ورزش را در باالترین
سطح نشان دادند.

به گزارش ایسنا ،پس از این مسابقه جی دن کاکس اعالم کرد به
یک وزن باالتر می رود و از این به بعد در وزن  97کیلوگرم رقابت
خواهد کرد .این در حالی است که آمریکا در این وزن کایل اسنایدر
قهرمان جهان را نیز دارد و باید دید کامران قاســمپور چه تصمیمی
خواهد گرفت و چشم انداز حضور در بازی  های المپیک باعث خواهد
شد تا او وزن خود را تغییر دهد یا خیر؟
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نمایش «آن شب مهتاب»
نماینده فارس در جشنواره تئاتر عروسکی مبارک

احمد     رضا سهرابی
Ahmad Reza Sohrabi

نمایش عروســکی «آن شب مهتاب»
بــه نویســندگی و کارگردانــی ملیحه
زحمتکش و زهــرا قربانی از فعاالن هنر
عروسکی فارس به جشــنواره بینالمللی
تئاتر عروسکی مبارک «یونیما» راه یافت.
بــه گــزارش خبرنگار مهــر ،نمایش
«آن شــب مهتاب» برگرفته از حکایتی
واقعی اســت که حدود صد سال پیش در
روستایی در شــمال اتفاق افتاده و برای
اســتان فارس در احواالت دختری از قوم
لر بومی ســازی شــده و روایت میشود.
نویســندگی ،کارگردانی طراحی و ساخت
عروســک در ایــن اثر بر عهــده ملیحه
زحمتکش و زهرا قربانی بوده است.
ملیحه زحمتکش تاکنون کارگردانی،
عروسک   ســازی و یا عروســک   گردانی
نمایشهایی همچــون «آرزوی پرواز»،
«حسنی و دیو نادانی»، «موش فضول»،
 «بچهها سالم» و بسیاری آثار دیگر را در
کارنامه داشته است؛ همچنین زهرا قربانی
نمایشهای «حســنی و دیــو نادونی»،
«ماه پیشونی»، «موش فضول» و بسیار
آثار دیگر را کارگردانی و عروسک سازی
کرده است.
تهیهکنندگی این نمایش بر عهده زهره
نصیری پور است و دیگر دستاندرکاران
ایــن نمایــش عبارتنــد از :طراحی نور:
محمــد هاشــم زاده ،طراحی پوســتر و
بروشور :عباس شــاه محمدی ،عروسک
حسن دادشکر ،طرح واگذاری کتابخانههای کانون را به نهاد
کتابخانههای کشور بزرگترین اشتباه مسئوالن فرهنگی میداند
و از خــدا میخواهد که نوری به دل این مســئوالن بتاباند تا از
اجرای این طرح منصرف شوند.
این هنرمند که از اوایل جوانی خود به عنوان مربی در کانون
مشــغول به کار بــوده و بعدتر هم مدیریت مرکــز تئاتر و تئاتر
عروســکی آن را بر عهده داشته اســت ،با انتقاد از مطرح شدن
طرح واگذاری کتابخانههای کانون پــرورش فکری کودکان و
نوجوانان به نهاد کتابخانههای کشــور میگوید :به جای از بین
بردن یا ادغام مراکزی مانند کانــون ،برای کودکان و نوجوانان
سیســتان و بلوچســتان ،کرمان ،ایالم و  ...کــه در کپر درس
میخواننــد ،فکری کنید و اتفاقا برایشــان مراکزی مانند کانون
بسازید .اگر واقعا به فکر پیشرفت این کشور و تامین آینده فرزندان
آن هســتید ،راه حلش این است ،نه اینکه کانون را از بین ببرید.
او در گفتوگویی با ایســنا توضیح کاملی درباره شیوه عملکرد
کانــون پرورش فکری میدهد و این مرکــز را مهمترین مرکز
پرورش کودکان و نوجوانان ایرانی میداند و مخالفت صریح خود
را با واگذاری کتابخانههای کانون بیان میکند.
دادشــکر که چندی پیش تحت عمل جراحــی قرار گرفت،
با وجــود مالحظهای که برای حفظ ســامتی خــود دارد و از
مکالمات تلفنی طوالنی مــدت میپرهیزد ،همین که نام کانون
را میآوریم ،در گفتوگویی مبسوط تمام دغدغهها ،دلنگرانیها
و افســوسهای خود را برای کانون بیان میکند و البته گوشــه
چشمی هم به تلویزیون ،آموزش و پرورش و شهرداری دارد.
کتابخانههــای کانون که یک کتابخانه خشــک و
خالی نیست
او با تاکید بر نقش مهم و یگانه کانون در پرورش نســلهای
گوناگون ادامه میدهد :کســانی که دنبال اجرای طرح واگذاری
کتابخانههای کانون به نهاد کتابخانههای کشــور هستند ،هیچ
شناختی از کانون و فعالیتهای فرهنگی آن ندارند .اگر کانون را
دانشگاه کودک و نوجوان بنامیم ،آشنایی با کتاب و کتابخوانی،
تنها یکی از اهداف اساسی آن از آغاز شکلگیری این مرکز بوده
اســت ولی مساله اینجاست که کتابخانههای کانون فقط مکانی
برای کتابخواندن یا امانت دادن کتــاب نبودهاند ،بلکه در این
کتابخانهها بیش از  ۲۰فعالیت فرهنگی انجام میشود.
او تاکید میکند :کانون با فعالیتهای فرهنگی و هنری خود
کانون شــده و کتابخانههای آن یک کتابخانه خشــک و خالی
نبودهاند .بلکه فضایی برای تحلیل داســتان ،تحلیل شخصیت،
آموزش نقاشــی ،فیلمسازی ،تئاتر ،ســفال ،روزنامهدیواری و ...
بســیاری فعالیتهای دیگر بودهاند و هنرجویان با شــرکت در
این دورهها بتدریج اســتعداد خود را محــک میزدند و بیش از
هر چیزی به خودیاری و خودباوری میرســیدند ،میآموختند به
شخصیت خود تکیه کنند و همکاری جمعی را فرا میگرفتند .در
محیط کتابخانه برایشــان موسیقی کالسیک و انیمیشن پخش
میشــد .هر ماه پدران و مادران به کانون دعوت میشدند و در
جریان فعالیتهای فرزندان خود قرار میگرفتند .بنابراین عنوان
پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقعا برازنده کانون بود و همه
این امکانات رایگان در اختیار هنرجویان گذاشته میشد.
بهتریــن امکانات را به رایــگان در اختیار بچهها
میگذاشتند
دادشکر با اشاره به امکاناتی که در سالهای پیش از انقالب
در اختیــار کانون قرار میگرفت ،یــادآوری میکند :در آن دوره
مهمترین فیلمســازان جهان به جشنواره کانون دعوت میشدند
و بعد از اکران فیلمهایشــان با هنرجویان جلسه پرسش و پاسخ
داشــتند .یعنی یک نوجوان یا کودک میتوانســت از مهمترین
فیلمســازان جهان سئوال بپرســد .فکرش را بکنید همین فضا
چقدر به او اعتماد به نفس میداد و چقدر مهارت پرسشــگری را
در او باال میبرد .تمام کتابخانههای کانون در اقصی نقاط ایران
آپاراتهایی برای نمایش فیلم و انیمیشن داشتند و بهترین ابراز
نقاشی در اختیارشــان بود .دوربینهای گرانقیمتی که آن زمان
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گردانها :نسیم شیرزادی ،زهرا میرزایی،
فاطمه شــکوهی ،پریسا احمدی ،سولماز
منتصری ،ملیحه علیایی ،انســیه علوی،
بهار طباطبایی ،زهره نصیری  پور ،ملیحه
زحمتکش و زهرا قربانــی ،اجرای نور و
صدا :هاشم ا ...یارزاده فرد ،طراح صحنه:
امیــر بهبودنیا ،ســاخت دکور :شــهرزاد
بداغی ،زهرا میرزایی و پریســا احمدی،
آهنگساز :پژمان عبدی ،ضبط موسیقی و
میکس و مسترینگ :محمدجواد کرامتی،
آواز و آوا :زینب قاســمی نــژاد و فرزانه
رادفر ،نوازندگان :ملیکا فتوحی ،ســولماز
دهقانی ،پژمان عبدی و عرشــیا رمضانی
هرندی و تصویر برداری :میثم قاجاری.
گفتنی اســت در این دوره از جشنواره
 ۵١٣اثــر بــرای رقابــت در بخشهای

انتقادهای صریح حسن دادشکر

کانون پرورش ،بقالی نیست
 ۸هزار تومان قیمت داشــت ،بدون هیچ ضامن و ســهجلدی در
اختیار کودکان و نوجوانان قرار میگرفت تا فیلمسازی را تجربه
کنند و این در حالی است که حتی برای عضویت هم شهریهای
از بچهها نمیگرفتند.
دادشــکر با انتقاد از کمکاری آموزش و پرورش در پرداختن
به امور پرورشــی میافزاید :آنچه در کانون رخ میداد ،به معنای
واقعی ،پرورش بود چیزی که سالهاست در آموزش و پرورش ما
غایب است .هدف کانون ،تربیت هنرمند نبود بلکه هدف آن بود
که هنرجویان به طور غیرمســتقیم با درام ،تضاد ،جملهسازی و
 ...آشنا شوند و مهارتهای زندگی همچون حرف زدن در جمع،
کارگروهی ،قصهنویسی ،خاطرهگویی و  ...به دست بیاورند .آنان
در دل این آموزشها به خودباوری و اتکا به خود میرســیدند و
میآموختند فردی مفید باشند.
هیچ بچهای در کانون بازخواست نمیشد
او ادامه میدهد :هیچ بچهای در کانون بازخواست نمیشد که
چرا تکالیف خود را به درســتی انجام نداده است .مربیان کانون
در نهایت مهربانی و با تکیه بر اصول روانشناســی ،ویژگیهای
هنرجویــان را بررســی و نقاط ضعفشــان را از طریق بازی و

ما نســلی را ساختیم و عمری را ســپری کردیم و خوشحالم که
 ۴۰سال در چنین مکانی فعالیت کردهام.
دادشکر یادآوری میکند :زمانی که از دانشکده فارغالتحصیل
شــده بودم ،قصد داشــتم برای ادامه تحصیل به خارج از کشور
بروم ولی چون در همان دوران با کانون همکاری داشتم ،محیط
و شیوه آموزشــی آن آنچنان به روز و دلچسب و کارآمد بود که
ماندنی شــدم .در آن مقطع ما مربیان کانون در جلسات هفتگی
که با حضور روانشناس و دیگر مربیان برگزار میشد ،در فضایی
همفکرانه مشکالت خود را مطرح و تحلیل میکردیم.
آقایان آنچه را زاییدهاید ،بزرگ کنید ،بعد ســراغ
زاییدههای قبلی بروید
او با اشــاره به برخی اظهارنظرها درباره مســائل اقتصادی
کانون ادامه میدهد :شــنیدهایم آقایــان گفتهاند کانون درآمدزا
نیست .مگر کانون بقالی اســت که درآمدزا باشد؟ یک نفر باید
به این دوســتان بگوید ،اگر از جای دیگری پول کم میآورید و
میخواهید بابت نفس کشــیدن از مردم پــول بگیرید ،چرا پای
کانون را وسط میکشید؟ فرهنگسازی هزینه دارد و نتیجهاش
 ۴۰سال بعد معلوم میشود؛ چرا همه جای دنیا بهترین امکانات

به  صورت غیرمستقیم برطرف میکردند.
دادشــکر با بیان دیگر ویژگیهای مثبــت کانون میافزاید:
ســاختمانهای کانون هم متناسب با اقلیم هر منطقه بود و هم
متناســب با گروه سنی کودک و نوجوان .کانون نخستین مکانی
بود که کتابخانههای ســیار و ماشین ســیار تئاتر را اوایل دهه
 ۵۰راهانــدازی کرد و همه این فعالیتها به صورت فشــرده به
دورترین روســتاها برده میشــد و کودکان و نوجوانان مناطق
مختلف از هنر نمایش بهرهمند میشــدند .جالب اســت که در
یکی از دولتهای قبلی در یکی از برنامههای تئاتری ،وزیر وقت
ارشاد گفت اولین ماشین سیار را فعال کردهایم که همان جا هم
تذکر دادم اولین ماشین سیار نمایش را کانون وارد کرده است.
کانون را به ادامه تحصیل در خارج از کشور ترجیح
دادم
این کارگردان پیشکســوت بــا یادآوری حضــور هنرمندان
شناختهشده در کانون اضافه میکند :کانون بهترین هنرمندان را
دور هم جمع میکرد .مربی کانون باید درجه یک میبود ،عاشق
کودکان و شــغل خود .زمانی که مربی تئاتر بودم ،بارها سرزده
به کالس ما میآمدند .مرتب برایمان دورههای آموزشی تکمیلی
برگزار میکردند .یعنی مربی هم همچون هنرجویان به حال خود
رها نمیشــد و همواره در فکر ارتقای دانش و تجربه آنان بودند.

مال مدارس اســت .ما که در مدارسمان فضایی برای پرورش
کودکان و نوجوان نداریم؛ چــرا همین یک کانون را که به این
امور توجه دارد ،دچار دردسر میکنید .به جای این طرحهای خام،
بودجــه آن را ارتقا بدهید تا بتواند چند فیلم ســینمایی باکیفیت
بــرای کودکان و نوجوانان بســازد .دو ســالن تئاتــر اضافه و
نمایشهای خوب تولید کند .یک هــزارم بودجههایی را که در
جاهای دیگر حیف و میل میشــود ،به کانون اختصاص بدهید.
بعد ببینید چه میکند! کانون یک موسسه غیرانتفاعی نیست که
اگــر پولی درنیاورد ،آن را تعطیل کنیــد! بلکه باید به آن بودجه
بدهید تا نســل بعدی را بســازد ،نســلی وطن پرست که برای
پیشرفت کشــورش تالش کند .آقایان آنچه را زاییدهاید ،بزرگ
کنید .بعد سراغ زاییدههای قبلی بروید!
این هنرمند پیشکســوت تئاتر کودک متذکر میشــود :االن
تمام مدیران کانون در همه استانها ،محلی هستند ،کسانی که
بعد از انقالب به شــاکله کانون اضافه شــدهاند ،اکثرا بسیجی و
جبهه رفتهاند ،اگر کانون بد بود ،گزارش میدادند.
کانون بهترین هنرهای محلی ما را زنده کرد
او با اشــاره به پــرورش جمعــی از هنرمندان سرشــناس
کشــورمان در کانون میافزاید :آقایانی که این ایدهها را مطرح
میکنند ،بروند ســابقه کانون را بخوانند ،ببینند چه کســانی در

مختلف ثبتنام کردنــد که  ۱۶۷نمایش
مربوط به بخش آثار نمایشــی مخاطب
بزرگســال ۲۱۹ ،اثر برای رقابت در آثار
نمایشــی با مخاطب کــودک ،نوجوان و
خانــواده و  ۱۲۷اثر هم بــرای رقابت در
بخــش فضای باز اعــام آمادگی کردند
و از ایــن میان ۱۵ ،اثر بــه مرحله نهایی
راه یافتهاند.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی نمایش
عروســکی تهــران  -مبــارک از  ۲۲تا
 ۳۰مهر ماه ســال جاری به دبیری هادی
حجازیفر در ســه بخــش نمایشهای
صحنــهای ویــژه مخاطب بزرگســال،
نمایشهــای صحنهای ویــژه مخاطب
کــودک ،نوجوان و خانواده و نمایشهای
فضای باز برگزار خواهد شد.

این مرکز فعــال بودهاند ،خود من از فاطمــه معتمدآریا تا اکبر
عبدی شــاگردانم بودهاند ،ایرج طهماســب و حمید جبلی که در
کار خود اســتاد هســتند تا حســین علیزاده و علی اکبر صادقی
و احمدرضــا احمدی و هنگامه مفیــد و مرضیه برومند و  ...من
به عنوان مربی امثال فاطمه معتدآریا یا اکبر عبدی را به ســمت
بازیگری ســوق ندادم ،آنان بعد از حضور در این دورهها بود که
اســتعداد خود را کشــف کردند .همین آقای حسین علیزاده که
هنرمند سرشناس موسیقی ماست ،گروهی در کانون داشت ،که
با بچهها موســیقی نواحی مختلف کشــورمان را احیا میکردند،
کانون بهترین هنرهای ما را احیا میکرد .بچهها عروســکهای
محلی اقلیمهای مختلف را میســاختند و با سازهای محلی کار
میکردنــد .وقتی تلویزیون ما ســازهای محلــی را که هنوز در
روستاهای ما نواخته میشود ،نشان نمیدهد ،چرا اجازه نمیدهید
کانون کار خود را انجام بدهد .اینها بد اســت؟ خیانت است؟ بعد
میگویید تهاجم فرهنگی .وقتی جایی برای پرداختن به فرهنگ
خودمان نمیگذارید ،ناراحت نشــوید اگر فرزندانمان به سمت
فرهنگ بیگانه کشیدهشوند.
چرا مدام کانون را مثل فوتبال پاس میدهید؟!
دادشــکر خطاب به کســانی که این طرح را مطرح کردهاند،
میگوید :اگر کتابخانههــا را از کانون بگیرید ،دیگر چه میماند
برایش؟ شما میتوانید فعالیتهای کانون را انجام بدهید؟! مساله
فقط امانت دادن کتاب نیست .مساله ارتباط فرهنگی بین کودکان
و نوجوانان در همه استانهاســت .با گرفتن کتابخانههای کانون
راه به جایی نمیبرید ،تمام کسانی که در کانون به عنوان مربی
با هنرجو حضور داشــتهاند ،تجربیات خود را در مهدهای کودک،
موسسات خصوصی و هر مکان دیگری که مشغول به کار هستند،
اشــاعه میدهند .کانون مدام در حال تکثیر اســت ،جایی است
که همه جای دنیا آن را میشناســند .کشورهایی که ما را برای
اجرای تئاترهایمان دعوت میکردند ،عاشــق چشم و ابرویمان
که نبودند ،کانون را میشــناختند .نمیگویم کانون سراسر نقطه
قــوت دارد ولی ضعفهایــش در برابر مزایایش هیچ اســت و
متاسفم این مرکز با این عملکرد درخشان مانند توپ فوتبال مدام
پاس داده میشود و در این پاسکاریها مدام به آن لگد میزنند.
به جای ایــن طرحها علت مهاجــرت جوانان را
بررسی کنید
او اجــرای طرح واگــذاری کتابخانههای کانــون را به نهاد
کتابخانههای کشور بزرگترین اشتباه مسئوالن فرهنگی میداند
و میافزاید :این طرح چه به اشتباه مطرح شده باشد و چه از روی
تعمدی ،در هر صورت ،تیشه زدن به ریشه فرهنگی ایران است
و سبب میشود باز هم داشــتههای بیشتری را از دستبدهیم.
از خدا میخواهم به دل آنان که این طرح را پیشــنهاد کردهاند،
نوری بتاباند که از این تصمیم دست بردارند و با حمایت بیشتر از
کانون ،به فرزندان میهنمان که آیندهســازان این کشور هستند،
خدمتکنند.
دادشــکر در بخش پایانی ســخنان خــود انتقادهای خود را
متوجه تلویزیون و شهرداری میکند و میگوید :در وضعیتی که
تلویزیون ما ملغمهای شــده از دورهمی و عمو پورنگ و خندوانه
و هیچ برنامه مناســبی برای کودکان و نوجوانان نمیسازد؛ چرا
فضاهایی مانند کانون را از بین میبرید؟! به جای پیشــنهاد این
طرح و ایدهها ،علل مهاجرت جوانان را بررســی کنید ،کمی به
تلویزیون و برنامههای آن توجه کنید ،جایی که قبال هنرمندانی
مانند میرباقری و علی حاتمی و ...در آن فعالیت میکردند.
او اضافه میکند :اگر کانون جای بدی است؛ چرا با وجود این
همه مانع  ۵۰سال دوام آورده است .متاسفانه در کشور ما خیلی
چیزها سر جای خودش نیست.
حسن دادشکر ســخنان خود را این گونه به پایان میرساند:
ما کشورمان را دوست داریم .شخصا برای کانون میمیرم .ادامه
تحصیلم در خارج از کشور را رها کردم تا در کانون فعالیت کنم.
خوشــحالم در این کار سر سوزنی کمفروشــی نکردم .امیدوارم
مسئوالن سخنان ما را با ُحسن نیت گوش کنند.

سرپرست معاونت صنایعدستی میراث فرهنگی
فارس اعالم کرد؛

آموزش و کسب مهارت  ۵۵۰هنرجوی
صنایعدستی در استان فارس

سرپرســت معاونت صنایعدســتی و هنرهای سنتی استان
فــارس از آموزش و کســب مهارت  ۵۵۰هنرجو در ۱۴رشــته
صنایعدستی در استان فارس خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،مجید ســلیمی ظهر دوشــنبه در
جمــع خبرنگاران اظهار کرد :آموزش و کســب مهارت بیش از
 ۵۵۰هنرجو در  ۱۴رشــته صنایعدســتی در استان فارس ،طی
 ۶ماهه سال جاری انجام شده است.
وی افزود ۱۴ :عنوان دوره آموزشی طی  ۶ماهه سال جاری
توســط معاونت صنایعدستی اســتان با هدف ارائه راهکارهای
علمی و عملی برای افزایش کیفیت تولیدات ،آشــنایی با اصول
مهارتهای فردی و احیای صنایعدستی در استان فارس برگزار
شده است.
سرپرســت معاونت صنایعدســتی و هنرهای سنتی فارس
اضافــه کرد :تاکنون بیــش از  ۵۰۰هنرجو موفــق به دریافت
گواهینامههای آموزشی شدهاند.
ســلیمی تصریح کرد :طی  ۶ماهه نخست سال جاری صدور
 ۶۳۳کارت شناسایی ،صدور  ۷۳۱کارت پروانه تولید کارگاهی و
 ۱۹مشاغل خانگی نیز انجام شده است.

«جنگ جهانی سوم» هومن سیدی
راهی اسکار شد

کمیته معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم اسکار از بین
پنج نامزد نهایی ،فیلم «جنگ جهانی سوم» را به عنوان نماینده
سینمای ایران برای معرفی به اسکار  ۲۰۲۳انتخاب کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی بنیاد ســینمایی
فارابی ،پرویز شیخ طادی ســخنگو و عضو کمیته معرفی فیلم
ایرانی به اسکار  ۲۰۲۳با اعالم این مطلب گفت :کمیته انتخاب
در پی جلســات متعدد و بررسی  ۵۷فیلم حائز شرایط در مرحله
اول ۱۷ ،فیلــم را برای بازبینی انتخاب و پس از بررســیهای
مجدد پنج فیلم را به عنوان نامزد نهایی معرفی کرد.
به گفته شیخ طادی« ،موقعیت مهدی» ساخته هادی حجازی،
«پسر دلفینی» ســاخته محمد خیراندیش« ،بدون قرار قبلی»
ساخته بهروز شــعیبی« ،تفریق» ساخته مانی حقیقی و «جنگ
جهانی ســوم» به کارگردانی هومن ســیدی ،پنج فیلم نهایی
هســتند که در فهرســت نامزدهای معرفی به آکادمی اســکار
 ۲۰۲۳قرار گرفتند.
ســخنگو و عضو کمیته معرفی فیلم ایرانی به اســکار۲۰۲۳
تاکید کرد :اعضای کمیته انتخاب ،ضمن احترام و ارج نهادن به
آثار راهیافته ،پس از بررســی شرایط و استانداردهای الزم برای
معرفی فیلم به اســکار ،به اتفاق آراء فیلم «جنگ جهانی سوم»
را به عنوان نماینده نهایی ســینمای ایران برای آکادمی اسکار
 ۲۰۲۳انتخاب کردند.

رونمایی از اشعار آیینی ملک الشعرای بهار

مراسم رونمایی از «اشعار آیینی ملک الشعرای بهار» برگزار
میشود.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی ســازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران« ،اشــعار آیینی ملک الشعرای بهار» که در
نشر سلمان پاک منتشر شده ،پنجشنبه  ۳۱شهریورماه از ساعت
 ۱۰در محل اندیشگاه فرهنگی این سازمان رونمایی میشود.
در این مراســم ویژگیهای اشــعار ملک الشــعرای بهار و
اشعار آیینی او توســط سیدعلی موسوی گرمارودی ،محمدرضا
ســنگری ،احمد نادمی و مصطفی فاطمیان مورد نقد و بررسی
قرار خواهد گرفت.
بر اســاس اعالم این سازمان ،اندیشــگاه فرهنگی سازمان
اســناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،درگاه ارتباطی
این سازمان با اندیشوران و نخبگان فرهنگی است و میشود تا
از طریق برگــزاری رویدادهای متنوع فرهنگی در عرصه کتاب
و اندیشــه مانند رونمایی و معرفی آثار برتر حوزه نشر ،بررسی
پایاننامههای برجســته علمی ،تجلیــل و تقدیر از تالشهای
اثرگذار و بزرگداشــت چهرههای مانــدگار و معرفی آثار فاخر
به الگوســازی و تدوین اســتانداردهای تولیــد و عرضه فکر و
اندیشه بپردازد.

«وودی آلن» از سینما خداحافظی میکند

«وودی آلــن» در یــک مصاحبــه جدید عنــوان کرد که
پنجاهمین فیلمش ،آخرین حضور او در سینما خواهد بود.
به گزارش ایسنا و به نقل از ددالین« ،وودی آلن» کارگردان
 ۸۶ســاله و کهنهکار ســینما در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی
« »La Vanguardiaتائید کرد که پنجاهمین فیلم بلند کارنامه
ســینماییاش را با عنوان «زنبور  »۲۲پائیز امســال در پاریس
کارگردانی خواهد کرد و دیگر فیلمی نخواهد ساخت.
او همچنین عنوان کرد میخواهد بیشــتر بر روی نویسندگی
تمرکز کند و پروژه بعدی او نگارش یک ُرمان خواهد بود.
این اولین باری نیست که آلن درباره عقب نشینی از تجارت
ســینما صحبت میکند و چندی پیش در گفتگو با الک بالدوین
نیز گفتــه بود قصد دارد یک یا دو فیلم دیگر را کارگردانی کند
چرا که «هیجان تجربه سینمایی از بین رفته است».
دو فیلم اخیر «آلن» شامل «یک روز بارانی در نیویورک» در
سال  ۲۰۱۹و «جشنواره ریفکین» در سال  ۲۰۲۱که در اسپانیا
مقابل دوربین رفت ،هر دو در طول همهگیری اکران شــدند و
فیلم «جشــنواره ریفکین» عملکرد خوبی در گیشه نداشت ،اما
فیلم «یک روز بارانی در نیویورک» با بازی «تیموتی شاالمی»
و «ال فانینگ» در صدر جدول گیشه قرار گرفت.

