با عصر آنالین ما را دنبال کنید
جاللی زاده:

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز سیسـتان و بلوچسـتان گفـت:
محمولـه سـنگین سلاح و مهمـات قبـل از ورود بـه ایـران بـا تلاش
سـربازان گمنـام امـام زمـان (عـج) در مـرز سیسـتان و بلوچسـتان
کشـف شـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،مهـدی شـمسآبادی روز شـنبه در گفـت و گویـی
تلویزیونـی بـا شـبکه اسـتانی هامـون با بیـان ایـن مطلب افـزود :این
محمولـه بـا رصد اطالعاتی کشـف و ضبط شـد و عوامل آن دسـتگیر
شدند.
وی اضافـه کـرد ۹۰ :قبضـه سلاح و  ۶۰هـزار انواع مهمـات در این
عملیات کشـف و ضبط شـده اسـت.
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برگزاری دهه بزرگداشت
حافظ در شیراز
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ایمانیه استاندار فارس:

دادستان زاهدان اعالم کرد:

محموله سنگین سالح و مهمات جنگی
در سیستان و بلوچستان کشف شد

معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس خبر داد

بستر اجرای حق اعتراض
مسالمت آمیز در قانون
اساسی وجود دارد

دست در دست هم دهیم
به مهر
محمد عسلی

https://asremardom.ir

نخست وزیر سابق پاکستان به
جرم تهدید زبانی یک قاضی زن
بازداشت شد

باید از نظر مشورتی صاحبان
علم و اندیشه استفاده کنیم
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روزنامـه نیشـن چـاپ اسلامآباد از صـدور حکم بازداشـت
عمـران خـان نخسـت وزیـر سـابق و رهبـر حـزب تحریک
انصاف پاکسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش روز شـنبه ایرنـا ،روزنامه نیشـن اعلام کرد که
حکـم بازداشـت عمـران خـان بـه دلیـل اظهـارات تهدیـد
آمیـز وی خطـاب بـه یـک قاضـی زن در جریـان یـک
تظاهـرات صـادر شـده اسـت.
وزیر بهداشت در کنگره بین المللی پژوهشی
دانشجویان علوم پزشکی عنوان کرد

مراکز تحقیقاتی در صورت استفاده
از دانشجویان امتیاز ویژه میگیرند

آیتاهلل رئیسی:

دستگاههای خاطی در
اجرای قانون بهبود فضای
کسبوکار توبیخ شوند
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پیشنهاد مدیر حج و زیارت فارس به مردم:

فیش های حج عمره خود را
نفروشید
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سرنوشت  ITIو آزمایش
به مزایده کشیده شد

فرمانده کل سپاه با تایید
شهادت چهار تن از پاسداران
و بسیجیان حریم امنیت:

جزئیات طرح مالیات
برمجموع درآمد اعالم شد

انتقام از خون شهدای
سپاه و بسیج را در دستور
کار خود می دانیم 2

توفند «ایان» در فلوریدا
 ۴۵قربانی گرفت

قدردانی سران قوا
از ملت با بصیرت ایران
سـران قـوا از مـردم شـریف ایـران کـه بـا بصیـرت ،زمانشناسـی و
ی پیچیـده و چندالیـه دشـمنان
مرزبنـدی هوشـمندانه ،برنامهریـز 
بـرای بحرانسـازی در کشـور را تا کنـون ناکام گذاشـته اند،قدردانی
کردند.
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نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور:

اختصاصی عصر مرد   م

لباس فرم مدارس  ،بی کیفیت اما بی دلیل گران

صالح نیکبخت اعالم کرد

حضور پدر مهسا امینی و وکالی او در جلسه پزشکی قانونی
یکـی از وکالی خانـواده مهسـا امینـی از تشـکیل
جلسـه پزشـکی قانونـی درباره ایـن پرونـده خبر داد.
صالـح نیکبخـت در گفتوگـو بـا ایسـنا دربـاره
آخریـن وضعیـت پرونـده موکلـش گفـت :بـه دنبـال
درخواسـت وکالی خانـواده امینـی و نیـز خواسـته
اولیـای دم ،رسـیدگی پزشـکی قانونـی بـا حضـور
گروهـی از اسـاتید برجسـته و جراحـان مغـز و
اعصـاب معـروف در کشـور کـه اکنـون بازنشسـته

و در سـاعت مقـرر در مرکـز پزشـکی قانونـی در
خیابـان بهشـت حضـور یافتیـم و بعـد حـدود یـک
سـاعت معطلـی زمانـی کـه مـا بـه علـت برگشـت
آقـای امینی به شهرشـان می خواسـتیم از پزشـکی
قانونـی خـارج شـویم ولـی مقامـات پزشـکی قانونی
درخواسـت کردنـد کـه مـا نرویـم و در جلسـهای کـه
از سـاعت  ۱۰صبح امروز تشـکیل شـده بـود حضور
یابیـم و در جلسـه پـس از اظهارات آقای شـهریاری

هسـتند و در هیـچ کار دولتـی یا خصوصی اشـتغال
ندارنـد ،در ابتـدا مـورد قبـول آقـای شـهریاری
سرپرسـت دادسـرای جنایـی قـرار گرفـت و وکال و
خانـواده امینی انتظار داشـتند زمان تشـکیل جلسـه
در هفتـه جـاری اعلام و بـه وکال و خانـواده امینـی
فرصتـی داده شـود کـه ایـن پزشـکان را معرفـی و از
دادسـرا تقاضـا کننـد هرگونـه اعلام نظـر در مـورد
نحـوه و علـل فـوت اعلام شـود.
وی افـزود :روز پنـج شـنبه هفتـه گذشـته ریاسـت
محتـرم دادسـرای جنایـی بـه آقـای امینـی اعلام
کرده بود که سـاعت  ۱۳امروز (شـنبه) در جلسـهای
کـه در مرکـز پزشـکی قانونـی در تهـران تشـکیل
می شـود ،حضـور یابـد .بـا توجـه بـه اینکـه آقـای
امینـی دچـار انـدوه ناشـی از کشـته شـدن دخترش
مهسـا بـود ،او هیـچ گونـه تمایلی بـه حضـور در این
جلسـه را نداشـت ولـی با ایـن حال وقتـی موضوع را
بـا وکال مطـرح کـرد ما بـه او توصیه کردیـم به دلیل
اینکـه می خواهیـم پرونـده منحصـرا از طریق مرجع
قضایـی پیگیـری شـود ایـن بـار حضـور یابـد و بـه
سـواالت احتمالـی آن جلسـه پاسـخ دهـد.
وکیـل مدافـع خانـواده مهسـا امینـی افـزود :بـه
همیـن جهـت مـا (وکال) او را همراهـی کردیـم

بـه سـواالتی کـه او از آقـای امینی و ما کردند پاسـخ
دادیـم.
وی ادامـه داد :مـا از نحـوه تشـکیل جلسـه ،بـدون
اعلام قبلـی آن بـه مـا در زمانـی کـه مـا امـکان
حضـور و درخواسـت شـرکت پزشـکان مهـم را
داشـتیم انتقـاد کردیـم و او توضیحاتـی داد و گفـت
کـه هنـوز شـما می توانیـد مشـاوران خـود را معرفـی
کنیـد .مـا گفتیـم البتـه بـه شـرط اینکـه قبـل از
اینکـه پزشـکانی کـه بـی طـرف هسـتند و هیـچ
وابسـتگی به دسـتگاه دولتـی ندارند و عمدتا اسـاتید
پزشـکان حاضـر در زمینـه جراحـی مغـز و اعصـاب
و متخصـص هسـتند ،قبـل از اعلام نظـر حضـور
یابنـد و پـس از بررسـی اسـناد و مـدارک موجـود
اعلام نظـر کنند .متاسـفانه در حین جلسـه متوجه
شـدیم جلسـه  ۳الـی  ۴سـاعت قبـل تشـکیل شـده
و برخـی از پزشـکان نظـرات خـود را اعلام کـرده
بودنـد و حتـی در توضیحـات بعـدی برای مـا اعالم
کردنـد کـه فـوت زنـده یـاد مهسـا امینـی ناشـی از
خونریـزی مغـزی یـا ورود ضربـه جسـم خارجـی
نبـوده و ممکـن اسـت علـت داخلـی داشـته باشـد.
نیـک بخـت تصریـح کـرد :مطابـق سـواالتی که ما
از پزشـکان متعـدد هـم جراحـان مغـز و اعصـاب

و قلـب و پزشـکان داخلـی کـرده بودیـم و نیـز
بـا توجـه بـه عکسـی کـه قبـل از فـوت مهسـا در
رسـانه ها منتشـر شـده بـود و نشـان مـی داد گـوش
او خونریـزی کـرده ،اعلام کردیـم کـه بـا توجـه بـه
آن عکـس و شـواهد موضـوع حکایـت از ایـن دارد
کـه حادثـه ورود ضربـه بـوده اسـت و بـه هیـچ وجـه
اظهاراتـی کـه پزشـکان گفتنـد درسـت نبـود.
وکیـل مدافـع خانـواده امینـی ادامـه داد :مـا گفتیم
اگـر نظریـه پزشـکی قانونـی ایـن اسـت مـا آن را
نمی پذیریـم و خواهـان ایـن هسـتیم که ایـن پرونده
همانطـور کـه رییـس قـوه قضاییـه دسـتور داده بود
بـه صورت ویژه رسـیدگی شـود و معنای ویـژه بودن
ایـن اسـت کـه در چارچوبهـای دسـت و پاگیـر
رسـیدگی صـورت نگیـرد و خواهـان آن هسـتیم کـه
در جلسـه دیگـری در پزشـکی قانونـی بـا حضـور
پزشـکان متخصصـی کـه مـا معرفـی می کنیم این
موضـوع رسـیدگی شـود و الزمـه این کار بـا توجه به
آثـار پیـش بینی نشـدهای که مـرگ مهسـا در داخل
ایـران و خـارج بـرای ایـران بوجـود آورده ،نبایـد
مصالـح ملـی فدای ایـن گونه مصلحت اندیشـی ها
شود.
وی در پایـان گفت :در آخر جلسـه بـا توضیحاتی که
آقـای شـهریاری دادند و هرچند کـه صریح ،مطلبی
را نگفتنـد ولـی در کل اعلام کردنـد کـه مـا سـعی
می کنیـم نظـرات پزشـکان و متخصصـان از طرف
شـما شـنیده شـود و مـا تقاضـا کردیـم در اجـرای
نظـر رییـس قـوه قضاییـه ،هیأتـی حقیقـت یـاب
بـرای رسـیدگی بـه کل موضـوع و سـیر حرکـت از
زمانـی کـه مهسـا در پـارک طالقانـی دسـتگیر شـده
و نیـز تمـام عکسهـا و فیلم هایـی کـه از لحظـه
دسـتگیری ایشـان و بـردن او به داخل بنـد و انتقال
او از بنـد بـه پلیـس امنیت مورد بررسـی قـرار گیرد و
آن عکس هـا و فیلمهـا و نیـز فیلـم دوربین پلیسـی
کـه روی لباس هـای او نصـب شـده بـود و حتـی او
بـه دخترخالـه مهسـا گفتـه بـود که شـما نیاییـد جلو
و عکـس شـما هـم میافتـد و مـن مجبـورم شـما
هـم ببـرم و اظهـارات او در دادسـرا همـه در معرض
قضـاوت عمومی قـرار گیـرد.
نیـک بخـت روز چهارشـنبه  ۶مهرمـاه با ایسـنا گفته
بـود که والدین مهسـا امینـی از عامالن دسـتگیری
مهسـا از زمـان رسـیدن او به پلیس امنیـت اخالقی
و سـپس جریـان تحقیقـات و صحبـت کـردن بـا او،
شـکایت کردهاند.
مهسـا امینی دختر  ۲۲سـال ه اهل سـقز  ۲۲شهریور
ماه از سـوی نیروهای گشـت ارشـاد بازداشت و پس
از دسـتگیری و هدایـت بـه یکـی از مقرهـای پلیس
تهـران و انتقال به بیمارسـتان جـان باخت.
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پایان این هفته فرصت پزشکی
قانونی برای ارائه گزارش درباره
مهسا امینی به اتمام میرسد 2

رئیس دانشگاه تهران:

هیچ چیزی جای آموزش حضوری را نمیگیرد
رئیـس دانشـگاه تهـران بـا اشـاره بـه آمـوزش حضوری
در ایـن دانشـگاه گفـت :دانشـگاه تهـران در نیمسـال
دوم سـال تحصیلـی گذشـته یـک تجربـه موفـق برای
ازسـرگیری آمـوزش حضوری داشـت و سـال تحصیلی
جاری اولین سـال تحصیلی اسـت که پس از دو سـال
درگیـری بـا شـیوع کرونـا ،آمـوزش از همـان ابتـدای
سـال تحصیلـی ،حضـوری میشـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،دکتـر سـید محمـد مقیمی رئیـس
دانشـگاه تهـران ضمـن بیـان ایـن مطلـب و بـا بیـان
اینکـه سـال تحصیلـی جدیـد دانشـگاه تهـران از ۲۷
شـهریور مـاه آغـاز شـده و بـه صـورت حضـوری ادامـه
پیـدا میکنـد ،تاکیـد کـرد :هیـچ چیـزی نمیتوانـد
جایگزیـن آمـوزش حضـوری شـود.
رئیـس دانشـگاه تهـران بـا یـادآوری اینکه بیـش از ۱۵
هـزار دانشـجوی جدیدالـورود در مقاطـع تحصیلـی
کارشناسـی ،کارشناسـی ارشـد و دکتـری در سـال
تحصیلی جدید وارد این دانشـگاه شـدهاند ،خاطرنشان
کـرد :علیرغـم محدودیتهـا تاکیـد کردیـم هیـچ

دانشـجوی غیربومی نبایـد بـدون خوابـگاه بمانـد؛ کـه
در ایـن زمینـه خوشـبختانه موفـق عمـل کردیم.دکتـر
مقیمی افـزود :بـا تجربه آموزش حضوری در نیمسـال
تحصیلـی گذشـته ،مشـکالت خوابگاههـا احصـا شـد
و همچنیـن ایـام تابسـتان فرصتـی بـود کـه بیشـتر
مشـکالت خوابگاههـای دانشـگاه تهـران رفـع شـود.
رئیـس دانشـگاه تهـران بـا تاکیـد بـر اینکـه در زمینـه
ایجـاد امکانـات ویـژه بـرای اتاقهـای خوابگاههـا باید
تالشهایمـان ادامـه پیـدا کنـد و کیفیت اضافه شـود،
اظهـار کـرد :به طـور مسـتمر و دائـم ،نشسـتهایی با
دانشـجویان در کـوی و خوابگاههای دانشـگاه دارم ،با
هـم صحبـت میکنیـم و مشـکالت را بـا هـم بررسـی
میکنیـم و تلاش میکنیـم تـا مشـکالت را حـل
کنیم .
اسـاتید در چـه زمانهایـی میتواننـد کالس
مجـازی برگـزار کننـد؟
وی افـزود :حـدود شـش مـاه گذشـته کارگروهـی
را مامـور کردیـم کـه آسـیبها و چالشهـا و

درسآموختههـای آمـوزش مجـازی را برسـی کنـد.
نتیجـه فعالیتهـای ایـن کارگروه ،این شـد کـه دو ماه
قبـل ،دسـتورالعمل آمـوزش ترکیبـی را ابلاغ کردیـم
کـه نقـش اسـتاد در قبـل و حیـن و بعـد از کالس
تعییـن شـده اسـت.رئیس دانشـگاه تهران تاکیـد کرد:
اسـتفاده از امکانـات برخـط و مجـازی ،بـه معنـای
تعطیـل کـردن آموزش حضوری نیسـت بلکـه به نوعی
یـک کمککننـده بـرای آمـوزش حضـوری اسـت.
بنابرایـن اگـر یـک اسـتاد میخواهـد کالسهایـش را
مجـازی برگـزار کنـد ،ایـن شـامل زمانهایی میشـود
کـه تعطیلات غیرمترقبـه ایجـاد شـود (ماننـد تعطیلی
آلودگـی هـوا).
دکتـر مقیمی دربـاره کرسـیهای نقـد و نظریهپـردازی
در دانشـگاه ،گفـت :رهبـر عزیزمـان همـواره اشـاره
میکننـد کـه فضـای دانشـگاه بایـد فضـای نقـد
باشـد .شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی هـم در زمینه
کرسـیها آییننامـه دارد و زیرسـاختهای قانونـی و
مقرراتـی بـرای این موضوع در دانشـگاه فراهم اسـت.

آگهی مناقصه خرید  5تن برنج کامفیروزی درجه یک
شرکت ایران خودرو فارس

در نظــر دارد مقــدار حدود  5تن برنج کامفیروزی درجه یک به صورت بســته بندی
 20کیلویــی از طریــق مناقصه خریداری نمایــد .از این رو تأمیــن کنندگان محترم
می تواننــد قیمت پیشــنهادی خود را بــه همراه  250گرم نمونــه برنج درون پاکت
درب بسته به آدرس :شیراز ،کیلومتر  4بلوار والیت ،شرکت ایران خودرو فارس تا
پایان روز جمعه مورخ  1401/7/15تحویل مدیریت حراســت نمایند .فروشندگان
محترم قبل از ارائه پیشنهاد قیمت به موارد زیر توجه فرمایند:
)1محل تحویل برنج ،درب انبار خریدار واقع در آدرس ذکر شده می باشد.
)2برنج تحویلی به شــرط پخت بوده و در صورت نامرغوب بودن آن عودت خواهد
شد.
)3ارائه فاکتور رسمی و کدملی الزامی می باشد.
)4در صورت اخذ مالیات بر ارزش افزوده ارائه گواهی معتبر مالیاتی الزامی می باشد.
)5روی پاکت نوشته شود «مربوط به مناقصه خرید برنج کامفیروزی»
)6هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

ایران و جهان

یکشنبه  10مهر  5 1401ربیع االول 1444

سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

دست در دست هم دهیم
به مهر
سـال  1334شـش ساله ،سـر تراشـیده و هراسان
بـودم که مادر خدابیامرزم دسـتم را گرفـت و مرا با
چشـمان اشـکبار بـه زور از پله های گلـی و ناهموار
سـاختمان فرسـوده ای کـه تنهـا یک اتاق داشـت
بـاال بـرد و بـه آقـا معلـم جوانی کـه بـا دوچرخه از
زادگاه خـود بـه روسـتای ما اعزام شـده بـود گفت
اسـم بچه مـن هـم بنویس.
آن اتـاق دارای  3ردیـف میـز و نیمکـت کهنـه و
قدیمی بـود کـه در چهار اطـراف آن میخ های برآمده
تنمـان را آزار مـی داد و یکـی از تفریـح بچه هـای
در حـال نشسـته ،تـکان دادن نیمکت هـا بـود کـه
صدایـی شـبیه بچـه گربه مـی داد.
در سـمت راسـت اتـاق انباری بـود که وقتـی درب
آن بـاز می شـد بوی نـای شـیرهای خشـک تاریخ
گذشـته یونیسـف مشـام را آزار مـی داد و وقتی آقا
معلـم بـرای صبحانـه در اتـاق بغلی نیمرو درسـت
می کـرد بـوی آن شـکم های گرسـنه بچه هـا را
تحریـک می کرد.
ایـن بـه اصطلاح مدرسـه یـک اتاقـه  4پایـه بود
یعنـی در آن کالس دانش آمـوزان کالس اول
دبسـتان تـا چهـارم بـه ترتیب قـد هر کـدام روی
یـک نیمکـت می نشسـتند.
تابلـو سـیاه رنـگ و رو رفتـه و پـر از پسـتی و
بلنـدی کـه مانند صـورت آبله گـون ،گـچ از روی آن
می لغزیـد آنقـدر آقا معلـم را آزار روحی مـی داد که
گاهـی نفـس تنـگ می گرفت تـا خطی بنویسـد یا
اعـدادی را ضـرب و جمـع کنـد.
درب ورودی اصلـی بـه حیـاط مدرسـه محـل عبور
و مـرور االغ هـای باربـر خان بـود که گاهـی به هم
تنـه می زدنـد و پاشـنه درب را از جـا می کندند.
روبـروی کالس مـا در طبقـه دوم،محـل نگهـداری
االغ هـا بـود کـه گاه عربده کشـی آنهـا توجـه همه
را بـه خـود جلـب می کـرد و ایـن تنهـا تفریـح
خنـده دار بچه هـا در کالس بـود .در میانـه حیاطـی
کـه جـوی آب روانـی هم از داخـل آن عبـور می کرد
تنهـا دلخوشـی مـا درخت گل نسـترن بزرگـی بود
کـه در فصـل بهـار بـوی آن بـه داخـل کالس هـم
می پیچیـد و ماهی هـای کپـور داخـل آب کـه بدون
ترس از شـکار شـدن سـینه مال روی ماسه های ته
جـوی می-لغزیدنـد و باغ هـای اطـراف بـود که در
بهـار بـوی گل غنچه هـای بـادام نوید نان مـی داد
و زندگـی.
از دل چنیـن کالس بی مقـداری مـن بیـرون آمـدم.
یـک ژانـدارم ،یـک پزشـک و یـک معلـم از مابقی
هـم بی خبـرم کـه گویا یکـی هم مغـازه دار شـد و
دیگـری مکانیـک سـر خود.
و اما بعد:
امـروز بـا گذشـت  67سـال شـاید کالسـی ایـن
چنیـن در اقصی نقاط ایـران و آن دورتـر فاصله-ها
به مرکز شـهرها باشـد که از سـاختمان فرسوده ای
یا کانکسـی عـده ای از فرزندان فقرای کشـاورزان
و کارگران دل مشـغول درس باشـند.
امـا در همان نقاط خبر از گوشـی همـراه ،تلویزیون،
بـرق ،آب لوله کشـی و بعضاً جاده آسـفالته هسـت.
خبـر از حـوادث دنیـا هسـت .خبـر از داشـتن و
نداشـتن هست.
در آن روزگاران کـه یـادش بـه خیر مبـاد برای طی
کـردن دو سـال آخـر مقطـع ابتدایـی یعنـی کالس
پنجم و ششـم مـا از یک روسـتا به روسـتای دیگر
کـه  12کیلومتـر فاصله داشـت در سـه فصل سـال
و در هـر شـرایط جـوی آن فاصلـه را پیـاده طـی
می کردیـم بـا لباس هایـی که چه عرض کنم شـاید
بـه هـر کـدام چنـد وصلـه زده بودنـد و خوراکی که
همـراه می بردیـم در یک دسـتمال .نان خشـک آب
زده بـود و بـس و بعضی روزهـا چند دانـه خرما هم
در البلای آن پیـدا می شـد .امـا یادمـان نرفتـه که
دوات هـای پـر از جوهر چنان به داخل نان ها نشـت
می کـرد که قابـل خـوردن نبودند.
بگذریـم آن روزهـای سـخت گذشـتند و مـا یعنـی
فقـط  6نفـر از آن اتاقک هایـی کـه نامش مدرسـه
گذاشـته بودنـد تصدیـق کالس ششـم گرفتیـم و
بـرای ادامـه تحصیل آواره شـیراز شـدیم البته فقط
یکـی دو نفر.
غـرض بیـان ایـن خاطـره مقایسـه ای دارم از
وضعیـت دانش آمـوزان ایـن زمـان بـا آن زمان که
چنـدان از آن سـختی ها و فقر مطلق سـهمی ندارند.
از خودسـاختگی ،صبـوری ،سـماجت و پشـتکار هم
بی نصیبنـد هرچند پشـت گرمـی و پشـتیبان دارند.
بـه نظـر می رسـد بعضـی موفقیت ها بیشـتر شـبیه
معجزه اند!
در آن روزگار نخسـتین درس مـا مشـهدی حسـن
آسـیابان ده ماسـت و دارا و آذر ،تـوپ ،عروسـک...
نـه دارا بودیـم و نـه آذری در میـان بـود تنهـا توپ
ورزشـی مدرسـه تـوپ چرمی فرسـوده و چنـد بـار
وصلـه خـورده بود که وقتی قـرار بود بـرای بازی به
صحـرا برویـم پنچـر و بی بـاد می نمود بـا غمی که
روی دل بچه هـا سـنگینی می کرد.
امروز وضعیت آن زمان را با حال مقایسه کنیم.
بچه هـای کامپیوتـری کـه بـا بازی هـای مجـازی
فقـط بـه کشـتار می اندیشـند .در ایـن بازی هـا
گویـی تمامی احسـاس و فکـر کاربـران پیـروزی
در مبـارزه ای اسـت کـه بیشـتر جنبه مجـازی دارد
تـا حقیقـی و همیـن احسـاس را اینـک در مواجهه
بـا پلیسـی می بینیم کـه می خواهـد امنیت شـهر را
حفـظ کند.
بسـیاری از دختـران امـروز چـه در سـر دارنـد؟ نه
تـن بـه ازدواج می دهنـد نـه درس و آمـوزش را
وسـیله تجربه و مهارت قـرار می دهند و نـه ایده ها
اد امه د  ر ستون روبرو
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آیتاهلل رئیسی:

دستگاههای خاطی در اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار
توبیخ شوند
رئیـس جمهـور بـا تأکیـد بـر اجـرای قانـون بهبـود
فضـای کسـبوکار توسـط دسـتگاههای اجرایـی
خاطرنشـان کـرد :دسـتگاههای جامانـده در
اجـرای ایـن قانـون توبیـخ شـوند.
بـه گـزارش حـوزه دولـت ایرنـا ،آیتاللـه «سـید
ابراهیـم رئیسـی» روز شـنبه در نخسـتین جلسـه
شـورایعالی اجـرای سیاسـتهای کلـی
اصـل  ۴۴قانـون اساسـی در دولـت سـیزدهم،
پیامهـا و اهـداف مهـم اجـرای ایـن سیاسـتها
را شتاببخشـی بـه رشـد اقتصـادی ،شکسـتن
انحصارهـا ،ایجـاد اشـتغال و رونـق تولیـد دانسـت
و گفـت :هـدف اجـرای سیاسـت واگـذاری
بنگاههـای اقتصـادی دولـت بـه بخـش خصوصی
تشـویق مـردم بـه سـرمایهگذاری و تولیـد بـود.
رئیـس جمهـور بـا تأکیـد بـر اینکـه بایـد بررسـی
شـود چـه میـزان از اهـداف اجـرای سیاسـتهای
اصـل  ۴۴قانـون اساسـی در زمینـه «تأمین عدالت
اجتماعـی»« ،گسـترش مالکیـت عمومـی» و
«ارتقـای کاری بنگاههـای اقتصـادی» محقـق
شـده اسـت ،خاطرنشـان کـرد :اگـر شـورایعالی
اجـرای سیاسـتهای کلـی اصـل  ۴۴قانـون

اساسـی در زمـان خـودش تشـکیل و بـه وظایفش
در زمینـه تبییـن سیاسـتها و خـط مشـیهای
سـاالنه ،نظـارت بر اجـرای قوانین ،آسیبشناسـی
و آسـیبزدایی در رونـد واگذاریهـا عمـل میکرد،
شـاهد انحرافـات و ایجـاد بدبینیهـا و نارضایتـی
از ناظریـن ،مجریـان و خریـداران بنگاههـای
اقتصـادی نبودیـم.
آیتاللـه رئیسـی بـا اشـاره بـه نواقـص اجـرای
سیاسـت اصـل  ۴۴قانـون اساسـی در گذشـته،
تصریـح کـرد :در ایـن رونـد مدیریت دولـت کاهش

جاللی زاده:

بستر اجرای حق اعتراض مسالمت آمیز
در قانون اساسی وجود دارد

یـک فعـال سیاسـی اصالحطلـب بـا بیـان اینکـه
بسـتر اجـرای حـق اعتـراض مسـالمت آمیـز در
قانـون اساسـی وجـود دارد ،گفـت :رئیسجمهـور
اصـل  27قانـون اساسـی را اجرایـی کنـد.
جلال جاللـیزاده در گفـت وگو با ایسـنا ،بـا بیان
اینکـه بسـتر اجـرای حـق اعتـراض مسـالمت
آمیـز در قانـون اساسـی وجـود دارد ،اظهـار کـرد:
اصـل  27قانـون اساسـی دربـاره حـق اعتـراض
مسـالمت آمیـز بایـد اجـرا شـود .اگـر تاکنـون این

اصـل اجـرا می شـد ،شـاهد مشـکالت کمتـری
در کشـور بودیـم .رئیسجمهـور مسـئول اجـرای
قانـون اساسـی اسـت و مـن بـه عنـوان یـک
شـهروند از رئیسجمهـور تقاضـا دارم اصـل 27
قانـون اساسـی را اجرا کنـد .در این قانون شـرایط
برگـزاری تجمعـات مسـالمت آمیـز ذکـر شـده و
فقـط الزم اسـت تـا ایـن قانـون اجرایـی شـود؛
یعنـی بـه گروههایـی که تقاضـای برگـزاری تجمع
را داشـته و شـرایط تجمـع هـم بـر طبـق اصـل
 27قانـون اساسـی یعنـی «تشـکیل اجتماعـات و
راه پیمایی هـا ،بـدون حمـل سلاح ،بـ ه شـرط آن
کـه مخـل بـه مبانـی اسلام نباشـد آزاد اسـت» را
دارنـد ،اجـازه تجمـع داده شـود.
وی ادامـه داد :قانـون اساسـی اجـازه برپایـی
اعتراضـات مسـالمت آمیـز را داده اسـت ولـی
تاکنـون هیـچ حـزب و گـروه سیاسـی نتوانسـته
اسـت کـه از ایـن حـق اسـتفاده کنـد زیـرا عدهای
تصـور می کننـد معترضـان ،معانـد یـا برانـداز
هسـتند و از آن سـو هـم عـدهای فکـر می کننـد
کـه اعتـراض بایـد بـا خشـونت همـراه باشـد در
حالیکـه اعتـراض بایـد بـدون آسـیب رسـیدن بـه
امـوال عمومی یـا امـوال مـردم باشـد.

پیـدا نکـرده ،بلکـه سـهام به جـای دیگـری واگذار
شـده اسـت و اگـر چـه بخشـی از مالکیـت آنهـا از
دولـت جـدا شـده امـا همچنـان دولتـی اسـت.
رئیس جمهور با طرح پیشـنهاد ایجـاد دبیرخانهای
بـرای شـورایعالی اجـرای سیاسـتهای کلـی
اصـل  ۴۴در راسـتای تحقـق سیاسـت واگـذاری
بنگاههـای اقتصـادی و ایجـاد شـرح وظایف برای
دسـتگاهها در ایـن زمینـه ،اظهـار داشـت :ایـن
دبیرخانـه میتوانـد زیـر نظـر وزارت امـور اقتصادی
و دارایـی بـرای بهبـود رونـد واگذاریهـا تشـکیل

شود.
آیتاللـه رئیسـی بـا ابـراز ناخرسـندی از اینکـه
وقتـی یـک بنـگاه یـا شـرکت دولتـی در لیسـت
واگـذاری قـرار میگیـرد پـس از مدتـی بـا اعمـال
نظـر آن سـازمان یـا وزارتخانـه از این لیسـت خارج
میشـود ،تأکیـد کـرد :در زمینـه واگذاریهـا
اجـرای درسـت قانـون و سیاسـتها مالک باشـد.
رئیـس جمهـور در مـورد قیمتگـذاری بنگاههـای
اقتصـادی و شـرکتهای دولتـی بـرای واگـذاری
اظهـار داشـت :در مـورد سـازوکار قیمتگـذاری
عمومـا یـک
باتوجـه بـه اینکـه کارشناسـان
ً
بـازه قیمتـی را مشـخص میکننـد و نظـرات
متفاوتـی در ایـن زمینـه دارنـد ،بایـد یـک سـازوکار
واحـد بـرای قیمتگـذاری بـا حضـور نماینـدگان
دسـتگاههای نظارتـی در هیـأت واگـذاری ایجـاد
شـود تـا آسـیبهای مربـوط بـه آن کاهـش
یابد.
آیتاللـه رئیسـی بـا تأکیـد بـر اجـرای قانـون بهبود
فضـای کسـبوکار توسـط دسـتگاههای اجرایـی
خاطرنشـان کـرد :دسـتگاههای جامانـده در
اجـرای ایـن قانـون توبیـخ شـوند.

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور:

پایان این هفته فرصت پزشکی قانونی
برای ارائه گزارش درباره مهسا امینی
به اتمام میرسد
نایـب رئیـس کمیسـیون امـور داخلـی کشـور و
شـوراها در مجلـس گفـت :فرصـت سـه هفته ای
پزشـکی قانونـی بـرای ارائـه گـزارش نهایـی و
رسـمی خود دربـاره پرونـده فـوت مهسـا امینـی
تـا پایـان ایـن هفتـه بـه پایـان می رسـد و انتظـار
مـیرود ایـن گـزارش تـا پایان ایـن هفته به دسـت
مجلـس برسـد.
محمدحسـن آصفـری در گفتوگـو بـا ایسـنا،
دربـاره آخریـن وضعیـت رونـد پیگیـری پرونـده
فـوت مهسـا امینـی در مجلـس ،بیـان کـرد :پس
از ماموریـت رئیـس مجلـس شـورای اسلامی به
کمیسـیون امورداخلـی کشـور و شـوراها به منظور
پیگیـری دقیـق ابعـاد پرونـده مهسـا امینـی ،دو
جلسـه بـا مسـئوالن نیـروی انتظامـی ،پزشـکی
قانونـی ،سـازمان اورژانـس و دیگـر مسـئوالن
برگـزار و گزارش هـای مقدماتـی از دسـتگاه های
مربوطـه اخـذ شـد.
وی در ادامـه اظهـار کـرد :اکنـون مـا منتظر نظر
نهایـی پزشـکی قانونی هسـتیم تا پـس از دریافت
گـزارش ،جمـع بنـدی نهایـی صـورت گرفتـه و

گـزارش کمیسـیون دربـاره ابعاد پرونـده به صحن
مجلـس و مـردم ارائه شـود.
نایـب رئیـس کمیسـیون امـور داخلـی کشـور ،بـا
بیـان اینکـه پزشـکی قانونـی بـه مـا اعلام کـرده
بـود کـه ظـرف دو الـی سـه هفتـه نظـر نهایـی و
رسـمی خود را بـه مجلـس اعلام می کنـد ،اظهار
کـرد :بـر این اسـاس پایـان این هفته فرصت سـه
هفتـه ای پزشـکی قانونـی بـه پایـان می رسـد و
بایـد گـزارش نهایـی و رسمی پزشـکی قانونـی بـه
مجلـس ارائـه شـود.

فرمانده کل سپاه با تایید شهادت چهار تن از پاسداران و بسیجیان حریم امنیت:

انتقام از خون شهدای سپاه و بسیج را در دستور کار خود می دانیم
سرلشـکر سلامی در پیامی شـهادت پاسـداران
و بسـیجیان حریـم امنیت،سـردار سـید
حمیدرضا هاشـمی ( معـاون اطالعـات سـپاه
سـلمان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان) و
همرزمـان شـهیدش را تبریـک و تسـلیت گفـت.
بـه گـزارش ایسـنا به نقـل از سـپاه نیوز؛ متـن پیام
سرلشـکر سلامی فرمانده کل سـپاه بـه این شـرح
است:
شـهادت مظلومانـه پاسـداران و بسـیجیان
حریـم امنیـت  ،سـردار رشـید اسلام سـید
حمیدرضا هاشـمی ( معـاون اطالعـات سـپاه
سـلمان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان) و
همرزمان شـهیدش محمـد امین آذر شکر،سـعید
برهـان زهـی ریگـی و محمـد امیـن عارفـی در
میـدان پرافتخـار دفـاع از امنیـت و آرامـش مـردم
فهیـم و غیـور زاهـدان را بـه محضـر مبـارک رهبر
عظیـم الشـأن انقلاب اسلامی  ،آحـاد ملـت
شـریف و مجاهـد ایـران اسلامی به ویـژه خانواده
معظـم آنـان تبریـک و تسـلیت عـرض میکنـم.
ایـن شـهیدان عالیقـدر بویـژه سـردار شـجاع و

پاکباختـه شهید هاشـمی که عمـر بـا برکـت خـود
را وقـف خدمـت صادقانـه و عاشـقانه بـه ملـت و
مملکت اسلامی به ویژه اسـتان کهن سیسـتان و
بلوچسـتان و صیانـت از امنیـت و آرامـش مردمان
ایـن منطقـه نمودنـد ،کـه شـعاع درخشـش ،
شـکوه و عظمـت آن بـرای همیشـه مانـدگار و
راهنمـای نسـلهای آینـده اسـتان و بلکـه ایـران

عزیـز خواهـد بـود.
بـر هوشـمندی  ،هوشـیاری ،بردبـاری و بصیـرت
مثالزدنـی یکایـک زاهدانی هـای مومـن کـه
همیشـه پیـرو آموزه هـای پیامبـر اعظـم (ص) و
پاسـدار وحـدت  ،اخوت و یکپارچگـی بین مذاهب
اسالمی هسـتند  ،درود می فرسـتم و از همـکاری
و همراهـی آنـان با حافظـان امنیت و نظـم جامعه
در لحظـات حسـاس پـس از واقعـه تلـخ و ناگـوار
اخیر که دسـتهای پلید سـردمداران نظام سـلطه
و اسـتکبار بـه ویـژه حاکمـان رژیـم تروریسـت پرور
امریـکا و دولت جعلی و جنایتکار صهیونیسـتی در
فرماندهـی تروریسـت های تجزیـه طلـب و بقایای
گروهـک خائـن ،خبیـث و تروریسـتی عبدالمالک
ریگـی معـدوم دیـده میشـود  ،خاضعانـه قدردانی
و سپاسـگزاری میکنـم .
مـرزداران واقعـی ایـران اسلامی در منطقـه
راهبـردی جنـوب شـرق بـه واقع شـما مرزنشـینان
عزیـز بلـوچ و سیسـتانی هسـتید کـه رزمنـدگان
حافـظ امنیـت بـه پشـتوانه شـما ضربـات مهلک و
ویرانگـری را بـه اردوگاه شـیطان و تروریسـتهای

جلاد و خـون آشـام در ایـن دیـار وارد می سـازند .
انتقـام از خـون شـهدای سـپاه و بسـیج و مردمانی
کـه قربانـی جنایـت جمعـه سـیاه زاهـدان شـدند
را در دسـتور کار خـود می دانیـم و بـه مردمـان
صبـور و نجیـب ایـن اسـتان اطمینـان میدهیـم
راه سـردار سـرافراز شـهید حمیدرضا هاشـمی و
دیگـر شـهیدان بخـون خفتـه در مقابلـه فداکارانه
و بیوقفـه بـا توطئه هـای اسـتکبار جهانـی
و تروریسـتهای مـزدور و اجیـر شـده توسـط
سـرویسهای امنیتـی بیگانـه تـا سـر حد شـهادت
ادامـه خواهـد داشـت.
در پایـان تاکیـد می شـود ،بـه فضـل الهـی
پاسـداران انقلاب و بسـیجیان دریـادل منطقـه
،متحـد و یکپارچـه بـا سـایر نیروهـای امنیتـی ،
اطالعاتـی ،نظامـی و انتظامی اسـتان کـه امنیت
و آرامـش مـردم را خـط قرمـز خـود می داننـد ،
هرگونـه تهدیـد و خطـر در ایـن مسـیر مبـارک را بـا
قاطعیت  ،صالبت و شـجاعت پاسـخ خواهند داد.
سرلشکر پاسدار حسین سالمی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

مشاور امنیت ملی کاخ سفید:

به دنبال تحریم بیشتر ایران هستیم
در ادامـه سیاسـتهای خصمانـه واشـنگتن
درقبـال کشـورمان ،مشـاور امنیـت ملـی کاخ
سـفید گفـت کـه کشـورش همچنـان بـه دنبـال
اهدافـی بـرای وضـع تحریمهـای بیشـترعلیه
ایـران اسـت.
بـه گزارش ایسـنا ،جیک سـالیوان مشـاور امنیت
ملـی کاخ سـفید در یـک کنفرانـس خبـری
بـه سـواالتی پیرامـون فـوت مهسـا امینـی و
واکنشهـا نسـبت بـه آن و اینکه"آیـا واشـنگتن
قصـد اعمـال تحریمهـای بیشـتری علیـه ایـران
در ایـن رابطـه را دارد؟" پاسـخ داد.
بنابـر گـزارش وب سـایت کاخ سـفید ،سـالیوان
همچـون سـایر مقامـات آمریکایـی در اظهـارات
خـود بـه مداخلـه در امـور داخلـی ایـران پرداخـت
و تاکیـد کـرد کـه ایـاالت متحـده از ناآرامیهـا در

ایـران حمایـت میکنـد.
وی افـزود :مـا همچنـان در کنار آنها میایسـتیم
 نـه فقـط در حرف ،بلکـه در عمل.وی در ادامـه تصریـح کـرد :مـا تاکنـون چندیـن
تحریـم علیـه نهادهـای ایرانـی بـه خاطـر ایـن
اقدامـات آنهـا صـادر کردهایم و بله ،مـا همچنان
بـه دنبـال اهدافـی بـرای اعمـال تحریمهـای
بیشـتر (علیـه ایـران) خواهیـم بـود.
مشـاور امنیـت ملـی آمریـکا همچنیـن در پاسـخ
بـه سـوالی دربـاره ایـن ادعا کـه ایـران پهپادهای
خـود را در اختیار روسـیه قرار داده اسـت تا از آنها
در جنـگ اوکرایـن اسـتفاده کنـد ،بـا تکیـه بر این
ادعـا تصریـح کـرد :مـا تحریمهایـی را در رابطه با
پهپادهـای ایـران وضـع کردهایـم و بهعلاوه بـه
دنبـال روشهـای اضافی بـرای کاهـش ظرفیت
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ایـران بـرای تولیـد و سـپس فـروش ایـن نـوع
سیسـتمها به روسـیه هسـتیم .ما بـه کار روی آن
ادامـه خواهیـم داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،جیـک سـالیوان ،مشـاور
امنیـت ملـی آمریـکا مدتـی پیـش نیـز در یـک
کنفرانـس خبـری مدعـی شـده بـود ،ایـران در
حـال آمادهسـازی بـرای تحویـل صدهـا پهپـاد
دارای قابلیـت حمـل سلاح بـه روسـیه بـرای
اسـتفاده در جنـگ اوکرایـن اسـت.
مشـاور امنیـت ملـی آمریـکا مدعـی شـده بـود،
«اطالعاتـی در دسـت داریـم کـه نشـان میدهـد
ایـران در حـال آمـاده شـدن بـرای آمـوزش
نیروهـای روس در ایـن زمینـه اسـت».
پـس از ایـن ادعـای سـالیوان ،چنـد مقـام دولتی
دیگـر آمریـکا از جمله رییس سـازمان سـیا نیز بر

اظهـارات او صحه گذاشـتند.
ناصـر کنعانـی ،سـخنگوی وزارت امـور خارجـه
ایـران در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگاران دربـاره
اظهـارات مشـاور امنیـت ملـی آمریـکا دربـاره
فـروش فناوری هـای نویـن ایرانـی بـه روسـیه،
تصریـح کـرد :سـابقه همکاری هـای میـان
جمهـوری اسلامی ایران و فدراسـیون روسـیه در
حـوزه برخـی فناوری هـای نویـن بـه پیـش از آغاز
جنـگ در اوکرایـن بـر می گـردد و در مقطـع اخیر
هیـچ تحـول خاصـی در ایـن ارتبـاط رخ نـداده
اسـت.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه افـزود :موضـع
جمهـوری اسلامی ایران در قبال جنـگ اوکراین
کامال روشـن اسـت و بارها بصورت رسـمی اعالم
شـده است.

وزیر بهداشت در کنگره بین المللی پژوهشی
دانشجویان علوم پزشکی عنوان کرد

مراکز تحقیقاتی در صورت
استفاده از دانشجویان
امتیاز ویژه میگیرند

وزیـر بهداشـت بـا بیـان اینکـه یکـی از اهـداف مـا ،تقویـت حضـور
دانشـجویان مبتکـر و خالق در مراکز تحقیقاتی حوزه سلامت اسـت،
تاکیـد کـرد :مراکـز تحقیقاتـی صرفـا بـرای ارتقاء اسـاتید نیسـت و باید
از امکانـات گسـترده ایـن مراکـز بـا مشـارکت دانشـجویان ،بیشـترین
بهـره را بـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،دکتر بهـرام عین اللهی در بیسـت و سـومین کنگره
ملـی سـالیانه و نهمیـن کنگره بین المللی پژوهشـی دانشـجویان علوم
پزشـکی کـه در مجتمـع فرهنگـی والیـت اردبیـل برگـزار شـد ،ضمـن
بیـان ایـن مطلـب اظهـار داشـت :بارهـا بـه روسـای دانشـگاهها و
دانشـکدههای علـوم پزشـکی تاکیـد کـرده ایم کـه زمینه مشـارکت هر
چـه بیشـتر دانشـجویان را در مراکـز تحقیقاتـی فراهم آورنـد .همچنین
الزم اسـت بـه مراکـز تحقیقاتـی کـه از دانشـجویان اسـتفاده میکنند،
امتیـاز ویـژه ای تعلق گیرد و فعالیت دانشـجویان در اعتباربخشـی این
مراکـز بـه عنـوان مالک مثبـت منظور شـود.
وزیـر بهداشـت بـا بیـان ایـن کـه هـر قـدر بـه پژوهـش بیشـتر توجـه
شـود ،دانشـگاه ها نقـش مؤثرتـری در پیشـرفت کشـور ایفـا خواهنـد
کـرد ،گفـت :دانشـجویان مبتکـری کـه در مراکـز تحقیقاتـی فعالیـت
پژوهشـی داشـته باشـند،امتیازات ویـژه ای دریافت خواهنـد کرد و این
امتیـازات در مراحـل ارتقـاء علمی آنهـا منظـور میشـود.
دکتـر عیـن اللهـی تاکیـد کـرد :ایـن کنگـره توسـط دانشـجویان برنامه
ریـزی ،زمـان بنـدی و برگـزار شـد و نشـان داد کـه اگـر بـه جوانـان و
دانشـجویان اعتمـاد کـرده و ایـن گونـه امـور را بـه آنهـا واگـذار کنیـم،
نتایـج مطلوبتـری را شـاهد خواهیـم بـود.
وزیـر بهداشـت همچنیـن بـر لـزوم تقویت دیپلماسـی سلامت تاکید و
تصریـح کـرد :دانشـگاهها میتواننـد بـه شـکل آمایشـی بـا کشـورهای
مجـاور خـود در زمینه هـای گردشـگری سلامت ،همکاریهـای
علمـی و تحقیقاتـی و تبـادل اسـتاد و دانشـجو ارتباطات نزدیـک و مؤثر
داشـته باشـند و روابـط خـود را در عرصـه سلامت بـا دیگـر کشـورها
گسـترش دهنـد .بایـد مرزهـا را بـرای همکاری هـای گسـترده علمـی و
تحقیقاتـی برداریـم ؛ چراکـه یکـی از لـوازم رشـد کشـورها  ،تقویـت
دیپلماسـی سلامت آنهاسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :رتبـه ایـران در تولید علم ارتقاء پیـدا کرده و ۴۵۰
مجلـه علمـی -پژوهشـی کشـور بـه  ۴۶۵مجلـه افزایـش یافتـه اسـت.
در عیـن حـال بایـد دسترسـی دانشـگاهها بـه منابـع معتبـر و روزآمـد
علمی تسـهیل و حـوزه پژوهـش از نظـر منابـع مالـی تقویـت شـود.
وزیـر بهداشـت همچنیـن بـه افزایش تعـداد پارک هـای علـم و فناوری
حوزه سلامت از  ۱۰به  ۱۳در یک سـال گذشـته اشـاره و خاطرنشـان
کـرد :اساسـنامه پارک هـای علم و فناوری و تسـهیالت مربـوط به آنها
را بـا همـکاری معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری تدوین کرده
ایم.
دکتـر عیـن اللهـی در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه در حـوزه دارو بـا وجـود
دانشـمندان و مبتکـران فـراوان ،نبایـد شـاهد کمبـود باشـیم ،گفـت:
پیـش از ایـن مشـکالتی در زمینه اختصاص ارز ترجیحی وجود داشـت
کـه بـا اجـرای طـرح دارویار ،برطرف شـد .تا قبـل از اجـرای این طرح،
برخـی شـرکت ها از نوسـانات ارزی سـود می بردنـد کـه جلـو ایـن کار
گرفتـه شـد و اعتبـاری معـادل ارز ترجیحـی بـه بیمه هـا انتقـال یافت
تـا یارانـه دارو در مقصـد و بـه مصـرف کنتـده تعلـق گیـرد .
وی افـزود :در همـه اسـتانها امـکان بالقـوه تولیـد دارو وجـود دارد کـه
فعلیـت یافتـن آن مسـتلزم کار جهادی دانـش بنیان و رویکـرد انقالبی
اسـت .امـروز از سـه دارویـی کـه تـا پیـش از ایـن وارد کننـده آن بودیم
و از ایـن پـس در کشـور تولیـد می شـود ،رونمایـی شـد و الزم اسـت
دانشـجویان ،اسـتادان ،مراکـز رشـد و پارک هـای علـم و فنـاوری
در زمینـه تولیـد دارو و خودکفایـی کشـور در ایـن حـوزه  ،مشـارکت
علمی خـود را افزایـش دهنـد.
وزیـر بهداشـت بـا بیـان اینکه کشـور در دوران قبل از انقالب اسلامی
کاملا بـه خـارج وابسـته بـود  ،گفـت :در آن دوران بـا وجـود جمعیـت
 ۲۰تـا  ۲۵میلیـون نفـری کشـور ،بیمـاران ایرانـی باید برای سـاده ترین
کارهـای پزشـکی بـه خـارج از کشـور می رفتنـد امـا بعـد از انقلاب
اسلامی و بـه ویـژه بـا ادغـام آمـوزش در بهداشـت و درمـان در سـال
 ،۶۵تحـوالت بزرگـی در حـوزه سلامت رخ داد؛ به طـوری که در حال
حاضـر  ۲۶۰هـزار دانشـجو در  ۶۶دانشـگاه و دانشـکده علوم پزشـکی
بـه تحصیـل مشـغولند  ۲۰ ،هـزار عضـو هیـأت علمی داریـم و هیـچ
رشـته ای از رشـته های علـوم پزشـکی در دنیـا نیسـت کـه در ایـران،
وجود نداشـته باشـد.
دکتـر عیـن اللهی با اشـاره به مالقات خود با وزرای بهداشـت  ۹کشـور
جهـان در اجلاس ژنـو سـازمان جهانی بهداشـت یـادآور شـد :وزرای
بهداشـت  ۹کشـور جهـان اذعان داشـتند که ایـران ،قـوی ترین قدرت
سلامت منطقـه اسـت و بـر همین اسـاس بیشـتر کشـورها همکاری
گسـترده تـر بـا ایـران را در حـوزه سلامت خواسـتار بودنـد؛ ایـن رشـد
علمـی و دسـتاوردهای شـاخص در نظـام سلامت کشـور طـی ۴۳
سـال مبـارزه بـا تحریم هـای غیـر قانونـی و مقاومـت مقتدرانـه در برابر
فشـارهای اقتصـادی وارد بـر کشـور حاصل شـد.
اد  امه از ستون روبرو

و آرزوهـای بزرگـی دارنـد کـه نجات بخـش باشـد
البتـه نـه همـه آنهـا بل تعـداد پرشـماری کـه روی
دسـت پـدر و مادرهـا آینـه دق شـده اند .آیـا ایـن
تغییـر و تحوالت که عنـوان پیشـرفت های علمی به
آن داده ایـم واقعـا نجات بخـش اسـت؟ آیـا ایـن
بازی هـای کامپیوتری کـه اکثرا جنگ و جـدال را در
ذهـن و زبـان و نوجوانـان و جوانـان فعـال کرده اند
سـازنده اند؟
نترسـیدن همیشـه خـوب نیسـت .گاهـی آدم بایـد
تـرس از نتیجـه هم داشـته باشـد .تـرس از نتیجه
اقداماتـی کـه جان ،مـال ،نامـوس و حیثیـت آدم را
آسـیب پذیر می کنـد و مـن و نسـل های هـم سـن
و سـال مـن اگـر فرصتـی و خاطـره ای برایشـان
باقیمانـده باشـد کـه آن روزگاران را تداعـی کننـد.
یادشـان می آید که وقتی می خواندیم و می نوشـتیم:
دست در دست هم دهیم به مهر
میهن خویش را کنیم آباد
از مهـر و آبـادی چـه تصـوری داشـتیم؟ بـه همین
مهـر و آبادانـی فکـر کنیـم .بـه مهـر ومیهن.
و بـه همنوعانـی کـه نیـاز بـه کمـک دارند .نیـاز به
کمـک همیشـه مادی نیسـت .کمـک کنیـم مهربان
باشـند .مهربـان باشـیم و بـه مهـر بیاندشـیم .بـه
اراده ای کـه در آینـده قرار اسـت از ایـن وطن دفاع
کنـد .همین.
والسالم
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لباس فرم مدارس بی کیفیت اما بی دلیل گران
به واسطه پدر یک محصل دبستانی در مدارس دولتی بودن برای دریافت لباس فرم
به یکی از مدارس ناحیه چهار آموزش و پرورش مراجعه کردم ...

ایمانیه استاندار فارس:

باید از نظر مشورتی صاحبان علم و اندیشه استفاده کنیم

طاهری دبیر جامعه روحانیت شیراز:

ارزش های دفاع مقدس باید برای جوانان تبیین شود
مهر:دبیـر جامعـه روحانیـت شـیراز گفـت :تبییـن ارزش هـای دفـاع مقـدس یـک وظیفـه همگانـی اسـت بـه
خصـوص جوانـان و نوجوانـان بایـد از مسـائل قبـل از انقلاب و دفـاع مقـدس اطالعـات کامـل داشـته باشـند.
حجـت االسلام والمسـلمین سـید محـی الدیـن طاهـری ،در جلسـه جامعـه روحانیـت شـیراز ،بـا بیـان اینکـه
منکـر کـم و کاسـتیها نیسـتیم ،گفـت :هیچکـس منکـر کـم و کاسـتیها نیسـت چراکـه دشـمن در حـال
سـنگ اندازی هایـی اسـت تـا این دولـت را ناکارآمـد جلوه دهد؛ اگر بـر بازار ارز دقـت کنیم مشـاهده میکنیم که
مشـکالتی وجـود دارد کـه از سـوی دشـمنان اسـت امـا بایـد آرام آرام منتظر برطـرف کردن آن و دیگر مشـکالت
باشـیم تـا بـه حول قـوه الهی توطئه دشـمنان را خنثـی کنیم.
وی در خصـوص بـاغ مـوزه دفـاع مقـدس شـیراز نیز گفـت :برخی از موزههـای کشـورهای غربی با وجـود اینکه
خالـی بـوده و هیـچ پیامی هـم نـدارد امـا بـاز مـردم صـف می کشـند ،امـا مـوزه دفـاع مقـدس بایـد یک تفـاوت با
دیگـر موزههـای کشـورهای دیگـر داشـته باشـد و آن ایـن اسـت کـه دارای پیـام باشـد ،دلیـل آن نیـز ایـن اسـت
همـه ملـت ایـران علـت محدثـه جنـگ بودهاند.
تولیـت آسـتان مقـدس سـید عالالدیـن حسـین (ع) بیـان کـرد :تبییـن ارزشهـای دفـاع مقـدس یـک وظیفـه
اسـت ،اگـر آن را تبییـن نکنیـم دشـمنان مسـائل دیگـر را تبییـن خواهنـد کـرد و شـاهد حـوادث اخیـر خواهیـم
بـود؛ ایـن تأسـف را بایـد خـورد کـه در دولتهـای گذشـته کاری کـه بایـد صـورت میگرفـت انجـام نشـده اسـت.
حجـت االسلام والمسـلمین طاهـری ابـراز داشـت :امـروز بـرای نوجوانـان کاری صـورت نمیگیـرد و آموزش و
پـرورش خـود را بـه یـک سـری کارهای تئوریک سـرگرم کـرده و از آن طرف هم دشـمن مرتب در حـال کار کردن
و عـوض کـردن جای شـهید و جالد اسـت.
وی خطـاب بـه مدیـرکل حفـظ آثـار و نشـر ارزشهـای دفـاع مقدس اظهـار کـرد :فـارس دارای سـرداران بزرگی
بـوده ،امـا مظلـوم اسـت ،یـادگاران دفـاع مقـدس بایـد آن را تبییـن کننـد بسـیاری از جوانانی کـه در صحنههای
مختلـف تأسـف برانگیـز حضـور دارنـد بـه ایـن دلیل اسـت کـه مسـائل مختلـف از جمله دفـاع مقـدس و پیش از
انقلاب بـرای آنـان تبییـن نشـده اسـت ،وظیفـه داریـم بـا برنامه ریـزی مسـائل ارزشهای دفـاع مقـدس تبیین
شود.
دبیـر جامعـه روحانیـت شـیراز عنـوان کـرد :بـا برنامـه ریزی هایـی کـه حـوزه علمیـه و اداره کل حفـظ آثـار انجـام
میدهـد بایـد طلاب جـوان در ایـن مـکان حضـور یابنـد تـا از ارزشهـای دفـاع مقـدس اطلاع پیـدا کننـد و در
تبلیغهـا آن را تبییـن کننـد.

پورنورعلی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) :

 ۱۲۵۰۰کوله پشتی نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند فارس
اهداء میشود
عصرمردم:
مدیـرکل سـتاد اجرایـی فرمـان امـام (ره) فـارس گفـت :در قالب طرح "مشـق
احسـان"  ۱۲هـزار و  ۵۰۰بسـته لـوازم التحریـر و ملزومـات آموزشـی بیـن
دانشآمـوزان نیازمنـد در سـطح اسـتان فـارس توزیـع خواهـد شـد.
حسـین پـور نورعلـی ضمـن تبریـک فرارسـیدن آغـاز سـال تحصیلـی جدیـد و
بـا اشـاره بـه اینکـه دانـش آمـوز ان بـی بضاعـت در این اسـتان ،چشـم انتظار
حمایـت یاریگـران مهربـان و نوع دوسـت هسـتند ،گفت :طی آئینـی با حضور
نماینـده ،ولـی فقیـه در اسـتان فـارس و امـام جمعـه شـیراز  ۱۲هـزار و ۵۰۰
کیـف و بسـته نوشـت افـزار در قالب طرح "مشـق احسـان" بین دانـش آموزان
محـروم و کمتـر برخـوردار اسـتان توزیـع خواهد شـد.
او بـا بیـان اینکـه بـرای تهیـه ایـن تعـداد بسـتههای آموزشـی ،مبلـغ  ۵میلیـارد تومـان هزینه شـده کـه ارزش هر
بسـته  ۴۰۰هـزار تومـان اسـت ،افـزود :ایـن بسـتهها که شـامل کیـف و لـوازم التحریر اسـت بـرای تمامی مقطع
تحصیلـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه بیشـتر در حاشـیه شـهرها و روسـتاهای اسـتان توسـط گروههـای
جهـادی توزیـع میشـود.
مدیـرکل سـتاد اجرایـی فرمـان امـام (ره) فارس گفـت :این دانش آمـوزان توسـط گروههای جهادی شناسـایی و
بـا اولویـت مناطق کـم برخوردار هدف گذاری شـده اسـت.
او گفـت :در راسـتای کمکهـای مومنانـه از ابتـدای امسـال حـدود  ۱۱هزار بسـته معیشـتی بـه ارزش بالغ بر ۶
میلیـارد تومـان بیـن افـراد نیازمند و بی بضاعت اسـتان توزیع شـده اسـت.
پورنورعلـی همچنیـن از اعـزام یکهـزار نفـر بـه کربلای معلـی در اربعیـن حسـینی خبـر داد و گفـت ۳۰۰ :نفر
زائراولـی بصـورت مسـتقیم اعـزام شـدند و بـه تعـداد  ۷۰۰نفـر نیز کمـک هزینه داده شـد.

شمارش یک میلیون و صد هزار کلونی زنبور در فارس
باشـگاه خبرنـگاران جوان:معـاون مدیریـت طیـور و زنبـور عسـل جهـاد
کشـاورزی فـارس گفـت :طبـق سرشـماری از کلنیهـای زنبـور عسـل تقریبـا
یـک میلیـون و صدهـزار کلونـی زنبوردر اسـتان فارس شناسـایی شـده اسـت.
کاوه گفـت :سـال گذشـته  ۷هـزارو  ۲۷۰تـن عسـل از ایـن کندوهـا برداشـت
شـد و رتبـه سـوم تولیـد عسـل بـه اسـتان فـارس اختصـاص یافت.
او گفـت :بـا توجـه بـه ظرفیتهـای اسـتان بـرای زنبـورداری ایـن میـزان
میتوانـد افزایـش یابـد.
معـاون مدیریـت طیـور و زنبور عسـل گفـت :از میان شهرسـتانهای اسـتان،
فیروزآبـاد ،کازرون و ممسـنی بیشـترین کلونـی و تولید عسـل را دارند.
به گفته کاوه در استان بیش از  ۷هزار نفر به پرورش زنبور و تولید عسل اشتغال دارند.
معـاون مدیریـت طیـور و زنبـور عسـل جهـاد کشـاورزی فـارس گفـت :بـرای رونـق زنبـورداری و افزایـش تولیـد
عسـل ،حفـظ مراتـع ،اجـرای طرحهـای آبخیـزداری ،آمـوزش زنبـورداران ،ارائـه تسـهیالت و تامیـن نهادههـا
مهمتریـن اقداماتـی اسـت کـه بایـد انجـام شـود.

فیش های حج عمره خود را نفروشید
مدیر حج و زیارت فارس گفت :به مردم پیشنهاد می شود فیشهای حج عمره خود را
نگه دارند ،زیرا فضا و شرایط به گونهای است که نشان ...

باید از نظر مشورتی صاحبان علم و اندیشه استفاده کنیم
استاندار فارس ،با اشاره به لزوم توجه به مقوله مشورت در انجام امور و کارها گفت:
همه ما باید در تصمیم گیری ها و انجام امور از نظر مشورتی و ...

لباس فرم مدارس
بی کیفیت اما بی دلیل گران

فرمانده سپاه فجر فارس:
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همه اقشار ملت ایران در دفاع
مقدس افتخار آفرین بودند

علی گزبلند

بـه واسـطه پـدر یـک محصـل دبسـتانی در مـدارس
دولتـی بـودن بـرای دریافـت لبـاس فـرم بـه یکـی از
مـدارس ناحیـه چهـار آمـوزش و پـرورش مراجعـه کـردم
.اولیـن نکتـه ای کـه بـا آن روبـرو شـدم صـف طوالنـی
ایـن برنامـه بـود کـه بیـش از سـه سـاعت طـول کشـید
و ایـن سـوال را بـه ذهـن انسـان می انـدازد کـه واقعـا
راهـکاری بـرای مدیریـت زمـان در کشـور مـا کـه بـرای
هرمـورد یـک سـامانه اینترنتـی وجـود دارد قابـل ارایـه
هسـت یـا خیر.بعـد از 3سـاعت موفـق بـه ورود بـه
سـالن مدرسـه بـرای گرفتـن لباسـها شـدیم ایـن جـا نیز
چنـد نکتـه خاطـر مـردم و والدیـن را مکـدر و صـدای
شـکایت را بلنـد کـرده بود.اولیـن مـورد جنس نامناسـب
ایـن البسـه بـود کـه معلـوم بـود از ضعیـف تریـن جنس
موجـود اسـتفاده شـده بـود و از طـرف دیگـر معلـوم
نیسـت شـرکت تامین کننده البسـه چـه ترفنـدی را بکار
بـرده کـه ایـن جنـس در بـازار هـم بـه هیـچ وجـه یافـت
نمی شـود گویـی کـه مافیایی در ایـن کار دسـت دارد که
اجـازه ورود خانواده هـا بـرای تهیـه ایـن البسـه در خارج

عکس تزیینی است

ایرنـا :اسـتاندار فـارس ،بـا اشـاره بـه لـزوم توجـه بـه مقولـه مشـورت در انجـام
امـور و کارهـا گفـت :همـه مـا بایـد در تصمیـم گیری هـا و انجـام امـور از نظـر
مشـورتی و پیشـنهادات صاحبـان فـن ،علم ،اندیشـه و افراد با تجربه اسـتفاده
کنیم .
محمد هـادی ایمانیـه ،شـنبه در جلسـه شـورای اسالمی اسـتان فـارس در
شـیراز افـزود :قطعـا ایـن مشـورت هم به نفـع خود مـا خواهد بود و هـم باعث
می شـود کـه فـردی کـه با او مشـورت شـده احسـاس کند کـه مدیریـت جامعه
بـه کارکارشناسـی و تصمیـم گیـری بـر اسـاس خـرد جمعـی عالقمنـد اسـت و
تصمیمـات پشـت درهـای بسـته گرفتـه نمی شـود.
وی ،بـا اشـاره بـه لـزوم راه انـدازی زیرکمیته هایـی در شـورای اسالمی اسـتان فـارس گفـت :شـوراها بایـد در
حوزههـای مختلـف از جملـه اجتماعـی ،اقتصـادی و عمرانـی اقدام به راه انـدازی این زیرکمیته هـا کنند و ضمن
انعـکاس مسـائل و مشـکالت ،پیشـنهاداتی را جهـت رفـع در اسـتان یـا پیگیـری در خارج از اسـتان ارائـه دهند.
او اظهار داشت :البته انتظار داریم که پیشنهاداتی ارائه شود که قابلیت اجرا داشته باشد.
اسـتاندار فارس همچنین از شـوراهای اسالمی شـهرها و روسـتاهای سراسـر اسـتان خواسـت که نسـبت به ارائه
الگوهـای مناسـب و توانمندی هـای خـود بـه یکدیگـر اهتمـام ویـژه داشـته و راهکارهایـی را نیـز کـه بـرای حـل
مشـکالت یافتـه انـد بـه یکدیگر ارائـه دهند.
ایمانیـه افـزود :اگـر هـر کـدام از شـهرها و روسـتاها و بخش هـای مـا در یـک زمینـه الگـو و نمونـه شـوند و
توانمندی هـای خـود را بـه دیگـری منتقـل کننـد قطعـا اسـتانی نمونـه خواهیـم داشـت.
وی ،در خصـوص قانـون درآمـد پایـدار و هزینـه شـهرداری ها و دهیاری هـا کـه اخیـرا ابلاغ شـده نیـز گفـت:
انتظـار داریـم کـه شـورائیان ایـن قانـون را بـه دقـت مطالعـه کننـد و اجـازه ندهنـد کـه مانند برخـی دیگـر قوانین
بایگانی شـود.
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را راهـکار مناسـبی در جهـت عدالـت پوشـش و رفتـار
در مـدارس میدانـم رهـا نکـردن ایـن وادی بـه دسـت
فراموشـی از سـوی متولـی امر را نیز راهـکاری در جهت
جلوگیـری از تبدیـل شـدن یک رویداد خـوب به چاله ای
بـرای جیـب و وقـت مـردم میدانـم .

از مدرسـه را غیـر ممکـن می کنـد .گرانی این لباسـهای
فـرم بـا قیمـت نزدیـک بـه  500هزارتومانـی هـم خـود
روی دیگر این سـکه اسـت که در این شـرایط وا نفسـای
گرانـی و مشـکالت اقتصـادی گریبـان مـردم را گرفته و
رهـا نمیکنـد .ضمن این که شـخصا لباس فـرم مدارس

پیشنهاد مدیر حج و زیارت فارس به مردم:

فیش های حج عمره خود را نفروشید

زهرا جعفری

مدیـر حـج و زیـارت فـارس گفت :بـه مردم
پیشـنهاد می شـود فیشهـای حـج عمـره
خـود را نگـه دارنـد ،زیـرا فضـا و شـرایط
بـه گونـهای اسـت کـه نشـان میدهـد
بـه زودی دفتـر کنسـولگری ایـران در

عربسـتان راهانـدازی میشـود.
علیرضـا زینلـی درنشسـت خبـری کـه در
راسـتای سلسـله نشسـتهای مدیـران
پاسـخگو برگزار شـد ،با بیـان اینکه وظیفه
ثبـت نـام و اعـزام زائـران بـه عربسـتان،
سـوریه و عـراق منحصـرا در اختیـار
سـازمان حـج و زیارت اسـت ،عنـوان کرد:
در حـال حاضـر موضـوع اعـزام زائـران
بـه عتبـات عالیـات از سـهمیه محـور بـه
زائـر محـوری تغییـر یافتـه و ایـن اقـدام
مهـم موجـب شـده تـا پروازهـای هوایـی و
سـفرهای زمینـی به صـورت رقابتی و تکی
و گروهـی از اسـتانها انجـام شـود.
او بـا اشـاره بـه وجـود  ١٦٠دفتـر و شـرکت
زیارتـی در فـارس و  ٢٧٠٠نفـر کارگـزار
بخـش خصوصی ،افـزود :برای نخسـتین
بـار در اوایـل امسـال ،سـفر بـه سـوریه از
فـارس انجـام شـد امـا بـه دلیـل شـرایط

حاکـم فعلا ایـن پروازهـا تعطیـل شـده
اسـت.
مدیـر حـج و زیـارت فـارس همچنیـن بـا
بیـان اینکـه حـج و زیـارت ایـن اسـتان،
معیـن اسـتانهای کهگیلویـه و بویـر
احمـد ،بوشـهر و هرمـزگان اسـت ،گفـت:
در حـج تمتـع امسـال  ١٢٠٠نفـر از فـارس
در قالـب  ٩کاروان بـه مناسـک حـج اعزام
شـدند.
زینلـی بیـان کرد :بـا توجه بـه اینکه در حج
امسـال یکـی از شـرایط کشـور عربسـتان
بـرای پذیـرش در مناسـک حـج ،قـرار
گرفتـن حجاج در گروه سـنی زیر  ٦٥سـال
بـود ،تلاش داریم سـال آینـده بـا مذاکره،
شـرایط بـرای اعـزام حجـاج بـاالی ٦٥
سـال نیـز فراهـم شـود.
او بـا بیـان اینکـه حـج عمـره از سـال ٩٥
تعطیـل شـده و بـه دلیـل نبود کنسـولگری

امـکان برقـراری آن وجـود نـدارد ،گفـت:
تمـام تالشهـا معطـوف بـه راهانـدازی
کنسـولگری اسـت ،لـذا بـه مردم پیشـنهاد
میشـود فیشهـای حـج عمـره خـود را
نگـه دارنـد ،زیـرا فضا و شـرایط بـه گونهای
اسـت کـه نشـان میدهـد بـه زودی دفتـر
کنسـولگری ایـران در عربسـتان راهاندازی
میشـود.
مدیـر حـج و زیـارت فـارس در پاسـخ بـه
ایـن سـوال کـه آیـا میشـود فیشهـای
حـج عمـره را تبدیـل بـه سـفرهای عتبـات
عالیـات کـرد یـا خیـر؟ گفـت :نیـازی بـه
ایـن تبدیـل نیسـت چـون در بحـث عتبات
محدودیـت سـهمیه وجـود نـدارد و از
سـهمیه محـور بـه زائـر محـور تغییـر یافتـه
اسـت.
زینلـی همچنیـن یـادآور شـد :فیشهـای
حـج عمـره قابلیـت نقـل و انتقـال دارد.

قاسمی رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات فارس:

کار بازسازی حرمهای مطهر در عراق رو به اتمام است
زهرا جعفری

رئیـس سـتاد توسـعه و بازسـازی عتبـات
عالیـات فـارس بـا بیـان اینکـه  ٨٥پـروژه
هنـری و صنعتـی در حرمهـای مطهـر
عتبـات عالیـات توسـط فـارس در حـال
اجراسـت ،گفـت :کار بازسـازی حرمهـای
مطهـر در عـراق رو بـه اتمـام اسـت.
اسـکندر قاسـمی با بیـان اینکـه  ٨٥پـروژه
هنـری و صنعتـی در حرمهـای مطهـر
عتبـات عالیـات توسـط فـارس در حـال
اجراسـت ،گفـت :کار بازسـازی حرمهـای
مطهـر در عـراق رو بـه اتمـام اسـت و در
حـال حاضـر بـا توجـه بـه افزایـش زوار و
نیازسـنجیهای انجـام شـده ،موضـوع
توسـعه حرمهـا در دسـتور کار قـرار دارد.
او بـا بیـان اینکـه کار احـداث صحـن ٢٢٠
چشم شیشه ای

هـزار مترمربعـی حضـرت زهـرا(س) در
نجـف اشـرف بیـش از  ٩٧درصـد پیشـرفت
فیزیکـی دارد ،افـزود :در مراسـم اربعیـن
امسـال ،ایـن صحـن پذیـرای اسـکان ٧٠
هـزار زائـر در هـر شـب بـود.
رئیـس سـتاد توسـعه و بازسـازی عتبـات
عالیـات فـارس ادامـه داد :صحـن حضـرت
زهـرا(س) که به سـبک معماری اسلامی -
ایرانـی سـاخته شـده ،یـک شـاهکار
مهندسـی اسـت.
قاسـمی اضافه کـرد :صحـن حضـرت زینب
کبـری(س) نیـز در کربلا در فضایـی بـه
مسـاحت  ۱۶۴هـزار متر مربع در سـه طبقه
در حـال اجراسـت و پیشـرفت فیزیکـی آن
 ۵۰درصـد اسـت.
او همچنیـن بـا بیـان اینکـه صحـن امـام

محمـد باقـر(ع) در کاظمیـن بـا محوریـت
سـه اسـتان فـارس ،قـم و خراسـان رضـوی
در حـال احـداث اسـت ،عنـوان کـرد :ایـن
صحـن  ۵هـزار مترمربعـی در حـال حاضـر
در مرحلـه گودبـرداری قـرار دارد
رئیـس سـتاد توسـعه و بازسـازی عتبـات
عالیـات فـارس گفـت :در بحـث بازسـازی و
توسـعه حرمهـای مطهـر در عتبـات عالیات
تامیـن بودجـه بـه صـورت  ۱۰۰درصـد
مردمی انجـام میشـود.
قاسمی خاطرنشـان کـرد :بـرای اجـرای
پروژههـا ،سـاخت ضریـح و در و پنجرههـا
از هنرمندان فارسـی اسـتفاده شـده و تامین
مصالـح سـاختمانی و نیـروی انسـانی مـورد
نیـاز نیـز ایـران انجـام میشـود.
او بـا تاکیـد بر اینکه مردم در بحث بازسـازی

و توسـعه عتبات پای کار هسـتند ،گفت :در
بحـث اربعیـن نیـز بـرای  ۱۰۲موکـب پروانه
صـادر شـد که بخـش اعظم آنهـا در کربال و
مسـیر نجف به کربال مسـتقر شـده و مابقی
در مـرز شـلمچه و کاظمین و نجف اشـرف و
اسـتان مستقر شـده بودند.
رئیـس سـتاد توسـعه و بازسـازی عتبـات
عالیـات فـارس یـادآور شـد :فـارس جـزو ۵
اسـتان برتـر در بحـث نـذورات بوده و سـرانه
هـر نفـر بـرای مشـارکت  ۷هـزار و ۵۰۰
تومـان پیشبینـی شـده اسـت.
قاسمی خاطرنشـان کـرد :افـرادی کـه
متقاضـی خادمی افتخـاری در موکبهـا
هسـتند ،بایـد یکمـاه قبـل از اربعیـن بـه
سـتاد عتبـات عالیات بـرای ثبتنـام مراجعه
کننـد.

به ایران بیندیشیم
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مهـر :فرمانده سـپاه فجر اسـتان فـارس گفت :همه
اقشـار ملـت ایـران در دفـاع مقـدس افتخـار آفرینـی
کردند.
سـردار بوعلـی در دیـدار بـا پیشکسـوتان عرصـه ایثار
و جهـاد ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای
دفـاع مقـدس ،گفـت :امـروز نظـام اسلامی به
پشـتوانه دسـتاوردهای دفاع مقـدس ،در عرصههای
مختلـف دفاعـی ،علمـی و … سـربلند اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه اقتـدار و امنیـت ایـران
اسلامی مرهون ایثـار شـهیدان اسـت ،گفـت :همه
اقشـار ملـت ایـران در دفـاع مقـدس نقـش آفرینـی
کـرده و افتخـار آفریدنـد.
فرمانـده سـپاه فجـر بـا تاکیـد بـر اهمیـت نقـش
پیشکسـوتان در تبییـن و تشـریح وقایـع دوران
ُپرافتخـار دفـاع مقـدس ،خاطرنشـان کـرد :فرهنگ
مقاومـت کـه برگرفتـه از دفـاع مقـدس اسـت امـروز
مـورد توجـه و اسـتقبال کشـورها و ملتهـا قـرار
گرفتـه اسـت.
سـردار بوعلـی بـا بیـان اینکـه سـبک زندگـی شـهدا
بهتریـن الگـو بـرای سـعادت در دنیـا و آخرت اسـت،
گفـت :دفـاع مقـدس گنجینـهای عظیـم از حماسـه
و افتخارآفرینـی اسـت کـه بایـد بـرای نسـل حاضـر
و آینـده در قالـب آثـار فرهنگـی و هنـری فاخـر و
انقالبـی تبییـن شـود.

علوی مدیرکل دفتر گردشگری و
زیارت استانداری:

مجمع نخبگان گردشگری
و زیارت در فارس
راهاندازی شد

عصرمردم:
مدیـرکل دفتر گردشـگری و زیارت اسـتانداری فارس
از راهانـدازی مجمـع نخبگان گردشـگری و زیارت در
اسـتان خبر داد.
مجتبـی علـوی در نشسـت خبـری کـه در راسـتای
سلسـه نشسـتهای مدیـران پاسـخگو برگـزار شـد،
بـا بیان اینکه توسـعه گردشـگری سلامت ،تشـکیل
شـورای عالـی زیـارت ،تدویـن تقویـم گردشـگری و
ایجاد قرارگاه امور اقتصادی ،توسـعه ،سرمایه گذاری
و رفـع موانـع گردشـگری در اسـتان در دسـتور کار
حـوزه معاونـت هماهنگـی زائـران اسـتانداری فارس
اسـت ،گفـت :اسـتفاده از فرصتهـای جـام جهانی
قطـر بـه جـد در حـال پیگیـری اسـت.
او گفـت :در راسـتای حل مشـکل واحدهـای زیارتی
و گردشـگری ،پنجـره واحـد تخصصـی رفـع موانـع
شـکل گرفتـه کـه منجـر بـه رفـع مشـکل  ٧٠پرونـده
شـده است.
مدیـرکل دفتر گردشـگری و زیارت اسـتانداری فارس
گفـت :از زمـان شـکل گیـری معاونـت هماهنگـی
زائـران و گردشـگری در اسـتانداری فـارس بیـش از
 ٢٤فقـره تسـهیالت گردشـگری ارائـه شـده اسـت.
علـوی گفـت :تشـکیل سـتاد سـفر و سـتاد اعیـاد و
برنامـه ریـزی بـه مناسـبتهای ملـی در راسـتای
توسـعه و رونـق گردشـگری شـکل گرفتـه اسـت.
رئیـس سـتاد اربعیـن فـارس در بخـش دیگـری
از سـخنان خـود بـا بیـان اینکـه در برنامـه اربعیـن
امسـال  ١٧کمیتـه بـا مشـارکت ٥٠دسـتگاه و ارگان
فعالیـت داشـتند ،گفت :طی  ٧جلسـه رسـمی برگزار
شـده پیرامـون مراسـم اربعیـن کـه منجـر بـه ٣٠
مصوبـه شـده ،اعـزام  ٢٠٢هـزار و  ٤٢٨نفـر زائـر در
سـامانه سـماح ثبـت نام کرده بودند ،تسـهیل شـده و
ایـن تعـداد از طریـق  ٣٥٠دسـتگاه از مـرز مهـران و
شـلمچه منتقـل شـدهاند.
علـوی گفـت :در ایـام ازبعیـن امسـال در هـر شـبانه
روز  ١٤٧هـزار و  ٩٠٠پـرس صبحانـه ٢٢١ ،هـزار و
 ٣٥٠پـرس ناهـار و  ٢٢٤هـزار و  ٧٠٠شـام و ٤٢٥
هـزار میـان وعـده توزیع شـده اسـت.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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دانشگاه شیراز و سازمان جهادکشاورزی فارس تفاهمنامه همکاری مبادله کردند
با هدف توســعه زمینههای مشــترک در ابعاد علمی ،پژوهشــی ،فناوری و نوآوری؛
دانشگاه شیراز و سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تفاهمنامه ...

سرنوشت  ITIو آزمایش به مزایده کشیده شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با بیان اینکه مزایده کارخانههای
آیتیآی و آزمایش مرودشت دنبال میشود ،به بازدید ...

مدیرکل اوقاف و امور خیریه :

اسناد مربوط به ۲۷میلیون
مترمربع اراضی وقفی در
فارس صادر می شود

چشم شیشه ای

اسناد مربوط به ۲۷میلیون مترمربع اراضی وقفی در فارس صادر می شود
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس گفت :امیدواریم که به زودی اسناد مربوط
به  ۲۷میلیون مترمربع از اراضی حل اختالف شده در فارس صادر شود ...

سرنوشت  ITIو آزمایش به مزایده کشیده شد
ایرنا:معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری
فـارس بـا بیـان اینکـه مزایـده کارخانههـای آیتـیآی و
آزمایـش مرودشـت دنبـال میشـود ،بـه بازدیـد مهر۱۴۰۰
رئیسجمهـور از کارخانـه آزمایـش اشـاره کـرد وگفـت:
انتظاراتـی کـه پـس از سـفر رئیسجمهـور از ایـن کارخانـه
داشـتیم ،تاکنون محقق نشـده اسـت و تصمیم بـه مزایده
ایـن کارخانـه گرفتهایـم.
محسـن ربانـیزاده افـزود :کارخانـه آزمایـش هـم پـس از
چنـد سـال تعطیلـی ،حـدود  ۴۰اشـتغال ایجاد کـرده و در
حال تولید آبگرمکن گازی ایسـتاده اسـت و قرار اسـت که
خـط تولیـد کولر هـم به خطـوط تولید ایـن کارخانـه اضافه
شـود امـا بـه دلیـل اینکـه انتظاراتـی کـه مـا پـس از سـفر
رئیسجمهـور بـرای فعـال شـدن ایـن کارخانـه داشـتیم
هنـوز هـم محقـق نشـده تصمیـم بـه مزایـده ایـن کارخانه
گرفتهایـم و قـرار اسـت بانـک ملـت مراحـل برگـزاری
مزایـده را پیگیـری کنـد.
ربانـیزاده در رابطـه با تصمیمات اتخاذ شـده در خصوص
کارخانـه آیتـیآی نیز گفـت :وضعیت کارخانـه آیتیآی
نیز در سـفر دادسـتان کل کشـور به شـیراز و جلسـاتی که
بـا حضـور اسـتاندار فـارس گرفتـه شـد مـورد بررسـی قـرار
گرفـت و از آنجـا کـه کل کارخانـه در رهـن بانـک ملـی
اسـت مقرر شـده که ایـن کارخانه به مزایده گذاشـته شـود
تـا از ایـن طریـق مشـکالت ایـن واحـد صنعتـی برطـرف و
مطالبـات کارگـران و سـهامداران پرداخت شـود.

دانشگاه شیراز و سازمان جهادکشاورزی فارس
تفاهمنامه همکاری مبادله کردند

کارتون اختصاصی عصرمردم

مهر:مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان فــارس
گفــت :امیدواریــم کــه بــه زودی اســناد مربــوط بــه
 ۲۷میلیــون مترمربــع از اراضــی حــل اختــاف شــده
در فــارس صــادر شــود.
حجتاالســام ســید عبــاس موســوی ،بــا اشــاره
بــه فرارســیدن هفتــه وقــف در خصــوص اجــرای
ویــژه برنامههــای ایــن هفتــه در اســتان فــارس،
گفــت :برنامههــای دهــه وقــف امســال ،متنــوع
و گســترده خواهــد بــود و حوزههــای عمرانــی،
حمایتــی ،درمانــی ،فرهنگــی و اجتماعــی را شــامل
میشــود.
وی تصریــح کــرد :طــی یــک ســال گذشــته ،شــاهد
اقدامــات فاخــر و اثرگــذاری توســط اداره کل اوقــاف
و امــور خیریــه فــارس بودهایــم کــه بــه همــت
واقفــان و در بخشهــای مختلــف اجرایــی شــده
اســت؛ ایــن اقدامــات از صــدور اســناد مالکیــت،
ثبــت وقفهــای جدیــد ،اقدامــات حمایتــی،
فعالیتهــای فرهنگــی و … بــوده اســت .مدیــرکل
اوقــاف فــارس ادامــه داد :طــی یــک ســال گذشــته
بالــغ بــر  ۷۲۱میلیــون تومــان کمــک هزینــه تهیــه
عینــک بــه  ۲۷۰۰نیازمنــد پرداخــت شــد و ۱.۵
میلیــارد تومــان نیــز از محــل درآمــد موقوفــات
مشــخص ،بــه درمــان نیازمنــدان اختصــاص یافــت
و  ۳۱موقوفــه جدیــد بــه ارزش  ۵۰۰میلیــارد ریــال،
در اســتان ثبــت شــد.
حجــت االســام موســوی بــا بیــان اینکــه امســال
هــم تاکنــون  ۸مــورد وقــف جدیــد در فــارس ثبــت
شــده اســت ،گفــت :خوشــبختانه  ۱۱۱۳فقــره
ســند مالکیــت در ســال  ۱۴۰۰بــرای امالکــی بــه
مســاحت  ۶میلیــون و  ۶۹۰هــزار هکتــار صــادر
شــد ،ایــن میــزان طــی  ۶مــاه گذشــته  ۳۸۰ســند
بــرای یــک میلیــون و ۹۰۰هــزار مترمربــع از امــاک
بــوده اســت.
وی از حــل اختــاف بیــن اوقــاف و منابــع طبیعــی
فــارس در مــورد  ۱۲پــاک ثبتــی بــه وســعت یــک
میلیــون و  ۷۲۵هــزار مترمربــع طــی  ۶مــاه اول
امســال خبــر داد و گفــت :امیــدوار هســتیم کــه بــه
زودی اســناد مربــوط بــه  ۲۷میلیــون مترمربــع از
اراضــی حــل اختــاف شــده در فــارس صــادر شــود.
موســوی از انجــام  ۱۹هــزار مترمربــع عملیــات
عمرانــی نیــز خبــر داد و گفــت :ایــن اقدامــات
در زمینــه توســعه ،نوســازی و احیــای موقوفــات
بــه ارزش  ۱۰میلیــارد تومــان انجــام شــده
است.
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یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

معـاون اسـتاندار فـارس بـا بیـان اینکـه فعـال شـدن
بنگاههـای راکـد اسـتان در دسـتورکار اسـت ،گفـت :در
تلاش هسـتیم تـا بـا جلسـاتی کـه در شـهرک صنعتـی و
سـایر شهرسـتانها تشـکیل شـده ،مشـکالت مالی و فنی
بنگاههـا برطـرف شـود و میتـوان گفـت در ۶مـاه گذشـته
حدود  ۹۰کارگاه راکد فعال شـد .بررسـی و حل مشـکالت
بقیـه بنگاههـا نیـز در اولویـت قـرار دارد تـا بتوانیـم شـاهد
توسـعه اسـتان در ایـن عرصـه باشـیم.
کارخانـه آزمایـش مرودشـت هـم کـه چنـد سـالی از
حرکـت بازایسـتاده بـود ،بـه دنبـال بازدید سـرزده و دسـتور

رئیسجمهـور در جریان سـفر اسـتانی مهرمـاه  ،۱۴۰۰در
خردادمـاه  ۱۴۰۱فعالیـت خـود را بـا راه انـدازی یـک خـط
تولیـد از سـر گرفـت اما مسـئوالن اسـتانی تأکیـد دارند که
میـزان اشـتغالزایی ایـن کارخانـه باید به  ۵۰۰نفـر افزایش
یابد.
کارخانـه آی تـی آی(مخابـرات راه دور) نیـز از سـال
 ۵۳بـا همـکاری شـرکت  necژاپـن در شـهر شـیراز
راه انـدازی شـد کـه  ۱۶سـال تعطیـل اسـت و احیـای
ایـن واحـد صنعتـی هـم در دسـتور کار مسـئوالن اسـتانی
قرار دارد.
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ایسـنا :بـا هـدف توسـعه زمینههـای مشـترک در ابعـاد علمـی ،پژوهشـی ،فنـاوری و نـوآوری؛ دانشـگاه شـیراز و
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس تفاهمنامـه همـکاری مبادلـه کردنـد.
تفاهمنامه همکاری علمیپژوهشـی دانشـگاه شـیراز و سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان فارس ،باهدف توسـعهی
زمینههـای همـکاری مشـترک و همهجانبـهی علمـی ،پژوهشـی ،فنـاوری و نـوآوری و اسـتفادهی بهینـه از
ظرفیتهـای موجـود ،هدایـت پژوهشهـای دانشـگاهی بـه سـمت اولویتهـا و نیازهـای بخـش کشـاورزی
اسـتان و نیـز ارتقـای توانمندی٫هـا و مهـارت علمـی و تخصصـی در بخـش کشـاورزی منعقـد شـد.
بـه نقـل از دانشـگاه شـیراز و براسـاس ایـن تفاهمنامـه  2سـاله کـه به امضاء روسـای دانشـگاه شـیراز و سـازمان
جهادکشـاورزی فارس رسـیده اسـت ،گسـترش ارتبـاط  2مجموعه بـا هدف توسـعه علمی ،پژوهشـی و فناوری و
گسـترش پژوهشهـای تقاضـا محـور و بهرهمندی از خدمات مشـاورهای و پژوهشـی در راسـتای حل مشـکالت
و نیازهـای بخـش اجرایـی و همینطـور توسـعهی مهارتهـای دانشـجویان و بهرهبـرداران مدنظـر قـرار گرفتـه
است.
تعهـدات سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان فارس طبق ایـن تفاهمنامه ،تدوین مشـکالت و موضوعـات تحقیقاتی
موردنیـاز سـازمان و انعـکاس آن بـه دانشـگاه بهمنظـور جهتدادن طرحهـای تحقیقاتـی اسـاتید و پایاننامهها؛
حمایـت از پروژههـا و طرحهـای تحقیقاتی و دانشـگاهی و اجرایـی کردن تحقیقات صـورت گرفته در بخشهای
مختلـف بخـش کشـاورزی؛ همـکاری در تامیـن آمـار و دادههـای مـورد نیازدانشـجویان و بهرهگیـری از امکانات
صنایـع و مراکـز تحقیقاتـی و واحدهـای تولیـدی در زمینـهی مهارتافزایـی دانشـجویان از طریـق گذرانـدن
کارآمـوزی و کارورزی و بازدیدهـای علمـی ،همـکاری صاحبنظـران و متخصصـان بخـش کشـاورزی بـرای
توسـعه مهارتهـای دانشـجویان؛ ایجـاد زمینـه مناسـب بـرای حضـور اسـاتید در پهنههـای بخـش کشـاورزی
بهخصـوص تحـت اجـرای آییننامـه فرصـت مطالعاتـی جامعـه -صنعت اسـت.
همچنیـن براسـاس ایـن تفاهمنامه ،مفـادی چون :مشـارکت در تعیین اولویتهـای تحقیقاتی بخش کشـاورزی
اسـتان؛ ایجـاد زمینههـای مناسـب برای اجرای موضوعات پژوهشـی مورد نیاز سـازمان در قالـب پایاننامههای
تحصیلات تکمیلـی و طرحهای پژوهشـی بهصورت مشـترک؛ تهیه و تدویـن توانمندیهای علمـی و تجهیزاتی
و آزمایشـگاهی دانشـگاه و اطالعرسـانی بـه سـازمان ،تسـهیل اسـتفاده از امکانـات آزمایشـگاهی و فضاهـای
تخصصـی و کتابخانـهای دانشـگاه بـرای اعضـای هیأتعلمـی و کارشناسـان سـازمان طبـق ضوابـط و قوانین و
مقـررات موجـود؛ اطالعرسـانی در زمینـه ظرفیتهـای پژوهشـی ،خدمـات مشـاورهای و بـاز آمـوزی متناسـب با
نیـاز بخـش اجرایـی و راه انـدازی گـروه مطالعات مرتبط با بخش کشـاورزی جزء تعهدات دانشـگاه شـیراز اسـت.

 ۲۷۴واحد مسکونی آسیبدیده از سیل بیرم در مراحل پایانی بازسازی است
ایرنــا :فرمانــدار ویــژه الرســتان گفــت ۲۷۴ :واحــد
مســکونی کــه در ســیل دیمــاه  ۱۴۰۰در بخــش بیــرم
ایــن شهرســتان دچــار آســیب و یــا تــرک خوردگــی شــده
بودنــد بــا اعطــای تســهیالت و وام هــای بالعــوض
مرمــت شــدهاند یــا در مراحــل پایانــی بازســازی
هســتند.
داریــوش دهقــان اظهــار داشــت :بــه هــر یــک از ایــن
واحدهــای مســکونی آســیب دیــده مبلــغ  ۳۰۰میلیــون
ریــال تســهیالت کــم بهــره اعطــا شــد.
وی بیــان کــرد :مجمــوع واحدهــای مســکونی تخریبی
ناشــی از ســیل دیمــاه  ۱۴۰۰در بیــرم الرســتان نیــز
 ۴۱۵مســکن بــوده کــه  ۲۰۸مــورد از ایــن مجمــوع
شــهری و و  ۲۰۷خانــه نیــز روســتایی هســتند.
دهقــان یــادآور شــد :بــرای هــر کــدام از ایــن واحدهــای
احــداث شــده در مناطــق شــهری مبلــغ  ۱۵۰و در

روســتاها هــم  ۱۲۰میلیــون تومــان بــه صاحبــان ایــن
خانــه وام پرداخــت شــده کــه بخــش عمــده ای از آنهــا
نیــز در مرحلــه دریافــت آخریــن قســط خــود هســتند.
وی گفــت :بــرای هــر کــدام از ایــن واحدهــای احداثــی
هــم مبلــغ  ۵۵۰میلیــون ریــال وام بالعــوض پرداخــت

شــده اســت.
وی تصریــح کــرد کــه البتــه ایــن میــزان تســهیالت
پرداختــی عــاوه بــر کمک هــای مــوردی و یــا تامیــن
بخشــی از مصالــح ســاختمانی مــورد نیــاز ســیل زدگان
از جملــه ســیمان و میلگــرد بــه مــردم ســیل زده ایــن
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منطقــه اســت .
دهقــان همچنیــن یــادآور شــد کــه در زمینــه تامیــن
لــوازم خانگــی تاکنــون در  ۲مرحلــه کمک هــای
ارســالی از ســوی بنیــاد برکــت و نهادهــای حمایتــی بــه
ســیل زدگان تحویــل داده شــده اســت.
او گفــت :تاکنــون رقمی افــزون بــر  ۲۷۰میلیــارد ریــال
انــواع لــوازم خانگــی بــه مناطــق ســیل زده جنــوب
فــارس تحویــل شــده کــه بخــش عمــده ای از ایــن
محموله هــای کمکــی بــه مــردم و افــراد مشــمول در
شــهر بیــرم بــوده اســت.
بارش هــای ســیل آســای اخیــر در روزهــای  ۱۲و ۱۳
دیمــاه  ۱۴۰۰بــه یــک هــزار و  ۳۸۳واحــد مســکونی
شــهری و روســتایی در جنــوب اســتان فــارس خســارت
زد کــه  ۸۳۶واحــد مســکونی از ایــن تعــداد تخریبــی و
نیازمنــد بازســازی و  ۵۴۷مــورد تعمیــری اســت.

ســیل همچنیــن رقمی افــزون بــر ۵۱۰میلیــارد ریــال
بــه زیرســاخت ها اعــم از پــل و ابنیه هــا و دیوارهــای
حایــل و زیرســازی و آســفالت روســتاها در جنــوب
فــارس خســارت وارد کــرده اســت.
 ۲۸۰میلیــارد ریــال از ایــن میــزان خســارت در
شهرســتان الرســتان و  ۲۳۰میلیــارد ریــال نیــز مربــوط
بــه شهرســتان المــرد اســت.
ســیل همچنیــن افــزون بــر هــزار و  ۵۰۰میلیــارد
تومــان بــه زیرســاخت ها و بخش هــای مختلــف
امــور زیربنایــی از جملــه در حــوزه راه و کشــاورزی در
شــهرهای جنوبــی فــارس خســارت زد و موجــب کشــته
شــدن پنــج نفــر در ایــن مناطــق شــد.
بخــش بیــرم بــا جمعیتــی حــدود  ۱۶هــزار نفــر فاصلــه
اش از شــهر الر مرکــز الرســتان فــارس هــم حــدود
 ۱۸۰کیلومتــر اســت.
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کاهش  ۳۹درصدی مرگ و میر با یک مکمل

باشگاه خبرنگاران :مصرف منظم گلوکزامین همراه با کندرویتین با کاهش مرگ و میر ناشی
از بیماری قلبی عروقی همراه است.
مصرف روزانه این مکمل به مدت یک سال میتواند میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای
قلبی عروقی را تا  ۶۵درصد و مرگ و میر ناشی از همه علل مرگ را تا  ۳۹درصد کاهش دهد.
طبــق این مطالعه ،گلوکزامین همراه با مکمــل کندرویتین به اندازه ورزش منظم در کاهش
میزان مرگ و میر کلی مؤثر اســت ،اما به این معنی نیست که اگر ورزشهای منظم را از دست
بدهیم ،میتوانیم به تنهایی از مزایای سالمتی مشابه استفاده کنیم.
پروفسور دانا کینگ ،محقق ارشد این تحقیق گفت :آیا این مورد به این معنی است که فقط
باید باشگاه ورزشی را رها کنید ،یک قرص گلوکزامین بخورید و به جای آن به خانه بروید؟
این چیزی نیســت که ما پیشــنهاد میکنیم؛ به ورزش کردن ادامه دهیــد ،اما این فکر که
مصرف یک قرص نیز مفید خواهد بود ،جالب است.
کاهش  ۶۵درصدی مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی شامل بیماری قلبی است
که بزرگترین قاتل محســوب میشود یعنی بیماری عروق کرونر قلب ( )CHDو سکته مغزی
اســت .یکی از دالیل احتمالی که گلوکوزامین و کندرویتین میتوانند بهطور کلی میزان مرگ و
میر را کاهش دهند ،به تأثیر آنها بر روی سایتوکینهای پیش التهابی مربوط میشود.
گلوکزامین و کندرویتین با سرکوب ســیتوکینهای پیش التهابی (پروتئینهای کوچک آزاد
شده توسط سلولها) قادر به کاهش التهاب هستند.
گلوکزامیــن همراه با کندرویتین یک ترکیب طبیعی اســت که در بافتهای همبند از جمله
غضروف یافت میشود ،اما میتوان آنها را از صدفها یا قارچها تولید کرد.
گلوکزامین با مکملهای کندرویتین که بدون نسخه به فروش میرسند ،محصوالت محبوبی
برای درمان درد مفاصل و آرتروز هستند.
این مطالعه دادههای بررســی ملی ســامت و تغذیه را بر روی ۱۶هزار و  ۶۸۶بزرگســال
آمریکایی که  ۴۰سال یا بیشتر داشتند ،تجزیه و تحلیل کرد.

چاشنی سالمت دانش آموزان را فراموش نکنید

مهر :تغذیه ســالم ،مهم ترین اصل در سالمت جسمی و روحی دانش آموزان است و خوردن
صبحانه ،چاشنی اصلی آن است که باید حتما مورد توجه قرار گیرد.
کارشناسان تغذیه بر این باورند که خوردن صبحانه مهمترین اصل در تأمین سالمت جسمی
و روحی دانش آموزان است و نباید نسبت به این موضوع بی اعتنا بود.
در این بین ،مشــاهدات و بررسیهای میدانی نشان میدهد که قریب به اتفاق دانش آموزان
صبحگاهی ،هنگام رفتن به مدرســه ،صبحانه نمیخورند که نمیتوان نســبت به نقش والدین
بی اعتنا بود .زیرا ،برخی از والدین اص ً
ال به این مهم توجه نمیکنند که خوردن نان و پنیر ســاده
چقدر میتواند در تأمین سالمت بچهها اثرگذار باشد.
شــاید خیلی جدی نگیریم ،اما یک لقمه نان و پنیر ساده ،همان چاشنی سالمت بچهها است
که میخواهند درس یاد بگیرند.
غزاله اســامیان متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شــهید بهشتی ،با اشاره به شروع سال تحصیلی جدید و اهمیت تغذیه دانشآموزان ،اظهار کرد:
اینکه کودک در منزل و مدرسه از چه الگوی غذایی پیروی کنند ،اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی با عنوان این مطلب که پیروی از ســبک زندگی ســالم به بهبود روند یادگیری ،رشد و
تقویت سیســتم ایمنی کودک کمک میکند ،وعده صبحانه یکی از مهمترین وعدههایی غذایی
دانست و گفت :کودک با دریافت درست این وعده غذایی ،انرژی کافی برای ادامه روز ،یادگیری
و تمرکز را به دست میآورد.
اسالمیان توصیه کرد :اگر والدین یا کودک به هر دلیلی نمیتوانند وعده صبحانه را در زمان
مقرر و در منزل در اختیار کودک قرار دهند ،بهتر است صبحانهای سالم برای مصرف در مدرسه
به همراه داشته باشد.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی ،همراه داشتن میان وعده سالم در مدرسه را مورد تاکید
قرار داد و افزود :با توجه به اینکه قدرت یادگیری و الگوبرداری در مدرســه بســیار زیاد اســت
و کودکان تحت تأثیر دوســتان و محیط هســتند ،الگوهای غذایی همســاالن میتواند در بین
دانشآموزان بسیار پررنگ باشد.
وی ادامه داد :بهتر است میان وعدههای سالم غذایی را والدین و بزرگترها در اختیار کودکان
قرار دهند ،مغز دانهها مثل بادام ،گردو و یا فندق میتواند گزینه مناسبی باشد.
اســامیان با اشــاره به اینکه شــیر به عنوان منبع غذایی غنی پروتئین و کلسیم نیز گزینه
مناســبی به عنوان میان وعده اســت ،افزود :برای کودکانی که تحمل الکتوز را ندارند توصیه
میشود از شیرهای بدون الکتوز استفاده شود.
ایــن متخصص تغذیه و رژیم درمانی با بیان اینکه بســیاری ا ز کودکان به غذاهای صنعتی
مثل شکالت ،ویفر ،کیک و بیسکویت عالقه دارند ،خاطرنشان کرد :این منابع غذایی حاوی قند
ساده هستند و بهتر است کودکان کمتر از این مواد غذایی استفاده کنند نباید این غذاهای ناسالم
تبدیل به الگوی غذایی کودکان شود و هرگز این مواد غذایی جایگزین وعده غذایی اصلی نشود.
وی تاکیــد کرد :نان و پنیر و خرما ،نان و پنیر و گردو و انواع املتها و یا تخم مرغ میتواند
گزینههای مناسبی برای مصرف باشد.
تنقالت و چاقی دانش آموزان
اغلب والدین بدون درک این واقعیت که صبحانه ،اصلی ترین چاشــنی سالمت بچهها است،
بــه دادن پول توجیبی برای خرید تنقالت به فرزنــدان خود اکتفا میکنند .در حالی که خیلی از
خوراکیهای بوفه مدارس ،فاقد ارزشهای غذایی برای بدن هســتند .انواع شکالتها ،چیپس،
پفک و ،...از جمله خوراکیهای بدون خاصیت غذایی هستند.
این در حالی اســت که خوردن یک لقمه نان و پنیر ساده در منزل ،جسم و ذهن دانش آموز
را آماده یادگیری میکند .با خوردن یک صبحانه ســالم ،سوخت و ساز بدن افزایش یافته و بدن
به جای انباشت و ذخیره کالری اضافی در خود به سوزاندن آنها میپردازد.
افرادی که صبحانه ســالم میخورند جذب چربی در بدنشان کمتر و جذب فیبر بیشتر صورت
میگیرد و عالوه بر آن دارای جذب باالیی از انواع ویتامینها و مواد معدنی به خصوص کلسیم،
آهن و منیزیم خواهند بود.
خوردن صبحانه ســالم ،گرســنگی را بهتر کنترل کرده و به این ترتیــب کالری کمتری از
غذاهای ناســالم جذب بدن خواهد شد .افرادی که صبحانه سالم میخورند نسبت به آنهایی که
صبحانــه نمیخورند از تمرکز ،کارایی و خلق و خــوی بهتری برخوردارند .خوردن یک صبحانه
سالم کمک خوبی جهت حفظ تعادل وزن خواهد بود.
این در حالی اســت که آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشــان میدهد که شیوع چاقی در
بین دانش آموزان رو به افزایش است که شاید مهمترین علت آن ،روی آوردن بچهها به فست
فودها ،شیرینیجات و ،...باشد.

فواید روغن زیتون در کاهش بیماری قلبی
و ابتال به آلزایمر

ایسنا :آزمایشهای بالینی در یک مطالعه بینالمللی
نشان داد که دارویی موسوم به «دوپیلوماب» ،شدت
بیماری پوستی اگزما را در بیماران شش ماهه تا شش
ساله طی دو هفته کاهش میدهد.
متخصصــان در این مطالعــه میگویند که این
درمان دارویی برای معالجه اگزمای متوسطتا شدید
در خردساالن «ایمن و بسیار موثر» است و کودکان
و والدین آنها ،بهبود خواب و کیفیت زندگی را پس
از دریافت این شیوه درمان گزارش کردهاند.
پزشکان انگلیســی میگویند که دوپیلوماب هم
اکنون در این کشــور برای بزرگســاالن و کودکان
شش تا  ۱۸ساله مجوز دارد.
دکتــر «پیتر آرکرایت» از متخصصان دانشــگاه
منچستر و محقق اصلی این مطالعه میگوید :کیفیت
زندگــی کودکان و نوزادانی که اگزمای متوســطتا
شــدید دارند بهطور قابل توجهــی کاهش مییابد.
این شــرایط همچنین برای خانوادههای آنها بسیار
استرسزا است ،مخصوصا به این دلیل که به اختالل
شدید خواب در کودکان منجر میشود.
وی خاطر نشــان کرد :این واقعیــت که کنترل
اگزمای متوســط تا شــدید با پمادهــا در نوزادان و
کودکان خردســال مبتال کافی نیســت به معنی آن
است که احتیاجهای درمانیشان تا حد زیادی برآورده
نشده اســت .اکنون با دستیابی به نتایج جدید بسیار
خوشــحالیم که دوپیلوماب با مشخصه ایمنی قابل
قبول ،بهبود بالینی کارآمدی را ارائه کرده اســت .در
عین حال نتایج موثر این کارآزمایی بهشدت از تایید
جهانی اســتفاده از دوپیلوماب در نوزادان و کودکان
مبتال به اگزما حمایت میکنــد و درمان بالینی این
بیماری در سراسر جهان را متحول خواهد کرد.
در مرحله سوم این کارآزمایی بالینی  ۱۶۲کودک
از سراسر جهان از جمله بیماران بیمارستان کودکان
منچســتر حضور داشــتند .از  ۱۶۲شرکتکننده ،هر

مهــر :تحقیقات جدید نشــان میدهد افرادی که
روزانه دو یا ســه فنجان قهوه مینوشــند نسبت به
افرادی که این نوشیدنی را نمی نوشند عمر بیشتری
دارند .به گفته محققان ،به نظر میرســد دوستداران
قهوه قلب سالمتری دارند که ممکن است به افزایش
طول عمر کمک کند.
دکتر «پیتر کیســتلر» ،نویســنده این مطالعه از
مؤسســه تحقیقــات قلب و دیابت بیکــر در ملبورن
اســترالیا ،گفت« :قهوه آسیاب شــده ،فوری و بدون
کافئین با کاهش مشابهی در بروز بیماریهای قلبی
عروقی و مرگ ناشــی از بیماری قلبی عروقی یا هر
علتی مرتبط بودند».
در این مطالعــه ،دادههای حدود  ۴۵۰هزار نفر در
رده سنی  ۴۰تا  ۶۹سال مورد بررسی قرار گرفت و بر
میــزان مصرف روزانه قهوه و طول عمر آنها ،بیماری
قلبی ،نارسایی قلبی و سکته مغزی در آنها تمرکز شد.
با توجه به مصرف روزانه قهوه ،شــرکت کنندگان
به شش گروه تقسیم شدند :بدون مصرف قهوه؛ کمتر
از یک فنجان در روز؛ یک فنجان در روز؛ دو تا ســه
فنجــان در روز؛ چهار تا پنج فنجان در روز؛ و بیش از

مهــر :جراحی کاهــش وزن میتوانــد زندگی و
ســامت فرد را تغییر دهد ،اما تحقیقات جدید هشدار
میدهد که ممکن اســت خطر ابتــا به صرع را نیز
به همراه داشته باشــد .محققان مشاهده کردند خطر
ابتــاء به صرع در افرادی کــه جراحی کاهش وزن
را انجام داده بودند در مقایســه با افرادی که جراحی
نکرده بودند ۴۵ ،درصد افزایش داشته است.
عالوه بر ایــن ،محققان کانادایــی گزارش دادند
افرادی که پس از جراحی کاهش وزن دچار ســکته
مغزی شــدند ۱۴ ،برابر بیشــتر از افرادی که سکته
مغزی نکرده بودند ،در معرض ابتالء به صرع بودند.
دکتر «خورخه بورنئو» ،سرپرســت تیم تحقیق و
استاد نورولوژی در دانشگاه وسترن لندن کانادا ،گفت:
«بیمارانی که به دنبال جراحی کاهش وزن هســتند،
بایــد از مزایا و خطرات جراحی چاقی مطلع باشــند.
توجه به این نکته مهم اســت کــه اگرچه خطر بروز
صرع بعد از جراحی افزایش مییابد ،اما هنوز بســیار
کم است».
بورنئو گفت« :ریسک مطلق کم است .ما تخمین
زدیم که در طول سه ســال مطالعه ۱۶ ،مورد در هر
 ۱۰۰هزار بیمار باشد».
به گفته بورنئو« :مشــخص نیست که چرا جراحی
چاقی با افزایش خطر ابتالء به صرع مرتبط است».
وی افــزود« :مکانیســم ناشــناخته اســت ،اما
مکانیسمهای احتمالی ممکن است شامل کمبودهای

ایســنا :مصــرف منظــم گلوکزامین همــراه با
کندرویتیــن با کاهش مرگ و میر ناشــی از بیماری
قلبی عروقی و مرگ به هر دلیلی همراه است.
مصــرف روزانه ایــن مکمل به مدت یک ســال
میتواند میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی
عروقــی را تا  ۶۵درصد و مرگ و میر ناشــی از همه
علل مرگ را تا  ۳۹درصد کاهش دهد.
طبق این مطالعــه ،گلوکزامین همــراه با مکمل
کندرویتین به انــدازه ورزش منظم در کاهش میزان
مرگ و میر کلی مؤثر است اما به این معنی نیست که
اگر ورزشهای منظم را از دست بدهیم ،میتوانیم به
تنهایی از مزایای سالمتی مشابه استفاده کنیم.
پروفســور دانا کینگ ،محقق ارشــد این تحقیق
گفت :آیا این مورد به این معنی اســت که فقط باید
باشگاه ورزشــی را رها کنید ،یک قرص گلوکزامین
بخورید و به جای آن به خانه بروید؟

دارویی موثر برای اگزمای کودکان

چهار هفته یکبار به  ۸۳نفر دوپیلوماب و به  ۷۹نفر
دارونما تزریق کردند که با درمان استاندارد با استفاده
از کرم اســتروئیدی دز پایین و بــه مدت  ۱۶هفته
همراه بود .نتایج نشــان داد  ۲۸درصد از بیمارانی که
دوپیلوماب دریافت میکردند ،شاخص پوستی جهانی
 ۰یا  ۱را به دست آوردند که نشاندهنده بهبود کامل

و تقریبا کامل پوست ظرف هفته  ۱۶بود.
عــاوه بر ایــن در بیــش از نیمــی از کودکان
( ۵۳درصد) ،دستکم  ۷۵درصد کاهش عالیم اگزما
و کاهش بســیار قابل توجهی در خــارش ،همراه با
بهبود خواب دیده شد.
اگزما عارضهای است که باعث خارش ،خشکی و

قهوه در افزایش طول عمر موثر است

پنج فنجان در روز.
محققان دریافتند افرادی که ســطح متوســطی
از قهــوه مصرف میکنند (دو تا ســه فنجان در روز)
در مقایســه با افرادی که هرگز قهوه نمینوشــیدند،

بیشترین بهره را در طول عمر خود میبردند.
به نظر میرســید که نوع قهوه کمی مهم باشــد:
افرادی که قهوه آسیاب شــده مینوشیدند ،در طول
دوره مطالعه  ۲۷درصــد کمتر با احتمال مرگ روبرو

جراحی کاهش وزن
با شروع بیماری صرع مرتبط است

تغذیهای و قرار گرفتن در معرض بیهوشــی عمومی
باشد».
برای این مطالعه ،تیم تحقیق اطالعاتی را در مورد
حدود  ۱۷هزار نفر که طی شــش سال جراحی چاقی
انجام داده بودند ،جمع آوری کرد .آنها این بیماران را
با بیش از  ۶۲۲هزار بیمار چاق که این عمل را انجام

نداده بودند مقایسه کردند .شرکت کنندگان حداقل به
مدت سه سال تحت نظر بودند.
محققان دریافتند در این مدت ۷۳ ،نفر از کســانی
کــه جراحی چاقی انجام داده بودنــد ( ۰.۴درصد) به
صرع مبتال شدند ،در حالی که  ۱۲۶۰نفر که این عمل
را انجام ندادند ( ۰.۲درصد) مبتال به صرع شده بودند.

ترک خوردن پوست میشود .این بیماری در کودکان
شــایعتر است ،اغلب قبل از اولین سالگرد تولد آنها
ظهور میکند و معموال بیماری طوالنیمدتی است،
اگرچه در برخی از کودکان با بزرگتر شدن میتواند
بهطور قابل توجهی بهبود یافته یا حتی کامال برطرف
شود.

بودند .کسانی که قهوه بدون کافئین مصرف میکردند
 ۱۴درصــد و کســانی که قهوه فوری مینوشــیدند
 ۱۱درصد کمتر با احتمال این خطر روبرو بودند.
فقط کمتــر از  ۱۰درصد از شــرکت کنندگان در
طول مطالعه بــه بیماری قلبی مبتال شــدند .اما باز
هــم ،احتمال وقوع این اتفــاق در بین افرادی که دو
تا ســه فنجان قهوه آسیاب شده در روز مینوشیدند،
 ۲۰درصــد کمتر بــود و در میان افــرادی که مقدار
مشابه قهوه فوری یا بدون کافئین مصرف میکردند،
به ترتیب  ۹و  ۶درصد کمتر بود.
نوشــیدن قهوه نیز به طور قابل توجهی با کاهش
خطر ابتالء به آریتمی قلبی در افراد مرتبط بود.
کیســتلر معتقد است« :میتواند دالیل بیولوژیکی
عامل مفید بودن قهوه باشد».
وی خاطرنشــان کرد« :کافئین شناخته شده ترین
ترکیب در قهوه اســت ،اما این نوشیدنی حاوی بیش
از  ۱۰۰جز فعال بیولوژیکی اســت .این احتمال وجود
دارد که ترکیبات بدون کافئین هم عامل روابط مثبت
مشاهده شده بین نوشــیدن قهوه ،بیماریهای قلبی
عروقی و زنده ماندن باشند».

محققان دریافتند که خطــر ابتالء به صرع بدون
توجه به نوع جراحی کاهش وزن که بیمار انجام داده
است ،یکسان است.
بــه گفته محققان ،جراحی کاهــش وزن میتواند
منجــر به ناهنجاریهــای الکترولیــت ،کمبود مواد
معدنی شــود که ممکن است یک عامل تأثیرگذار در
ابتالء به صرع باشد.
کمبود ویتامینهای گروه  Bمانند ویتامین ،B۱۲
( B۱تیامین) و  B۶میتوانــد باعث ناهنجاریهای
عصبی شــود و ممکن است یکی از چندین مکانیسم
احتمالی پشت این ارتباط باشد.
جراحی کاهش وزن میتواند منجر به بهبود قابل
توجهی در ســامت افراد شــود .همچنین میتواند
منجر به بهبود قابل توجــه کیفیت زندگی و کاهش
خطر مرگ ناشی از مشکالت سالمتی نظیر دیابت و
فشارخون باال شود.
محققان تاکید میکنند« :در صورت داشتن سابقه
تشــنج یا صرع در دوران کودکی ،برای بیماران مهم
است که در مورد این ارتباط بالقوه بدانند ،زیرا ممکن
اســت پس از جراحی چاقی بیشــتر در معرض تشنج
باشند .اما در عین حال ،تا زمانی که مطالعات بیشتری
بــرای تأیید این یافتهها و بررســی مکانیســمهای
احتمالی پشــت این ارتباط انجام شــود ،به بیماران
توصیه میکنم در صــورت ابتالء به چاقی بیمارگونه
همچنان به دنبال جراحی چاقی باشند».

مکملی که مرگ و میر را
 ۳۹درصد کاهش میدهد
این چیزی نیســت که ما پیشــنهاد میکنیم؛ به
ورزش کردن ادامه دهید اما این فکر که مصرف یک
قرص نیز مفید خواهد بود ،جالب است.
کاهــش  ۶۵درصــدی مــرگ و میر ناشــی از
بیماریهای قلبی عروقی شــامل بیماری قلبی است
که بزرگترین قاتل محسوب میشــود،یعنی بیماری
عروق کرونر قلب ( )CHDو سکته مغزی است.
یکــی از دالیــل احتمالــی کــه گلوکوزامین و
کندرویتین میتواننــد بهطور کلی میزان مرگ و میر
را کاهش دهند ،به تأثیر آنها بر روی ســایتوکینهای

پیش التهابی مربوط میشود.
گلوکزامین و کندرویتین با سرکوب سیتوکینهای
پیش التهابی (پروتئین های کوچک آزاد شــده توسط
سلولها) قادر به کاهش التهاب هستند.
گلوکزامین همراه با کندرویتین یک ترکیب طبیعی
است که در بافتهای همبند از جمله غضروف یافت
میشود اما میتوان آنها را از صدفها یا قارچها تولید
کرد.
گلوکزامیــن با مکملهــای کندرویتین که بدون
نسخه به فروش میرسند ،محصوالت محبوبی برای

درمان درد مفاصل و آرتروز هستند.
این مطالعه دادههای بررسی ملی سالمت و تغذیه
را بر روی ۱۶هزار و  ۶۸۶بزرگسال آمریکایی که ۴۰
سال یا بیشتر داشتند ،تجزیه و تحلیل کرد.

طراح :میترا چراغ پور

مهر :نتایج یک مطالعه در ســال  ۲۰۲۰نشان داد که مصرف بیش از نصف قاشق غذاخوری
روغن زیتون در روز ممکن است خطر بیماری قلبی را کاهش دهد.
در اوایل ســال جاری ،محققان گزارش دادند افرادی که بیش از نصف قاشــق غذاخوری در
روز روغن زیتون میخورند ،در مقایســه با افرادی که هرگــز از این روغن مصرف نمیکنند یا
بــه ندرت مصرف میکنند ،بــا میزان کمتر مرگ زودرس ناشــی از بیماریهای قلبی عروقی،
بیماری آلزایمر و سایر علل روبرو هستند.
دکتر «فرانک هو» ،سرپرســت تیم تحقیق از دانشکده بهداشــت عمومی چان در بوستون،
گفت« :روغن زیتون مشخصه رژیم غذایی مدیترانه ای است و ارتباط آن با کاهش مرگ و میر
در کشورهای جنوب اروپا به خوبی ثابت شده است».
در میــان تمام روغنهای گیاهــی خوراکی ،روغــن زیتون دارای باالتریــن درصد چربی
مونوغیراشــباع اســت که کلســترول  LDLبد را کاهش و  HDLخوب را افزایش میدهد.
همچنین نشــان داده شده است که روغن زیتون فشار خون را کاهش میدهد و حاوی ترکیبات
گیاهی است که خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی دارد که روند بیماری از جمله بیماری قلبی
را کاهش میدهد .هنگام پخت و پز ،روغن زیتون میتواند جایگزینی سالم برای کره ،مارگارین
و ســایر انواع چربیها باشد .هو گفت« :روغن زیتون جایگزین بسیار سالمتری برای چربیهای
رژیمی ،به ویژه چربیهای حیوانی است».
ســایر روغنهای گیاهی مایع نیز جایگزینهای خوبی هستند .شواهد قوی فواید روغنهای
گیاهی ســویا ،کلزا ،ذرت ،گلرنگ ،آفتابگردان و ســایر روغنهای گیاهی را برای سالمت قلب
نشان میدهد.
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طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

باشگاه خبرنگاران :برای حل مشکالت زناشویی ،معموال
مراجعه به مشاور ،راهی مناسب برای گره گشایی مشکالت
و تداوم زندگی مشترک است؛ اما این واقعیت قابل انکار
نیست که برخی از مشاوران ،گره مشکالت را کورتر می کنند
و متاسفانه تشویق و توصیه به طالق در میان روانشناسان
بسیار گسترده شده است این درصورتی که در روانشناسی
چیزی به نام طالق توافقی وجود ندارد؛ بلکه باید مسائلی که
بین طرفین وجود دارد ،تبیین شود.
اعظم نژادی مدرس دانشگاه و مشاور اجتماعی خانواده
پیرامون وظایف مشاور و تصمیم گیری مراجعان بیان کرد:
توانمندی فرد برای تصمیم گیری برای ماندن یا رفتن ،مسیر
او را در زندگی مشخص میکند و مشاور باید الیههای پنهان
زندگی را به مراجعه کننده نشان دهد ،چرا که اکثر مراجعان
در مهارتهای ابتدایی زندگی مشکل دارند و مشاور در این
موضوع سهم زیادی دارد ،اما سهم مراجعه کننده بیشتر است.
وی ادامه داد :برای ورود به حرفهی روانشناسی یا هر
حرفهی دیگری ،ممکن است نظارتهای وجود داشته باشد،
اما آنچه که از همه مهمتر است وجود انسانیت افراد است
که تخصص نمیتواند دانش باشد زیرا دانش یکسری کلی
گویی و مسائلی است که باید صیقل خورده تا مسیر را برای
مراجعه کننده هموار کند.
بهزاد وحیدنیا معاون مشاوره امور شناختی سازمان بهزیستی
کشور ،گفت :روانشناسی علمی است که به مطالعه رفتار
میپردازد و نتیجه آن کمک به شناخت و عملکرد بهتر
انسانها در شرایط مورد نیاز است و در این راستا ،در ابتدای
جلسات مشاوره باید مشاوره انگیزشی برای افزایش انگیزه
فرد برای تداوم جلسات داشت .مسئولیت تصمیم با خود فرد
است و اثر آن در زندگی پایدار است و تسلط بر رویکردهای
مداخالتی علمی کمک میکند تا مراجعه کننده تصمیمات
پخته تری را در زندگی اتخاذ کند.
وی درباره اینکه مشاوران در افزایش طالق در جامعه
موثر هستند یا نه بیان کرد :روانشناسی باید مبتنی بر امور
فرهنگ جامعه باشد و روانشناس باید شرایط فرد را برای
تصمیم بهتر در نظر بگیرد .اگر روانشناس دارای صالحیت
الزم باشد ،قطع ًا به این موضوع آسیبی نمیزند و کمک
کننده است .البته ممکن است افرادی باشند که مطابق با
شاخصهای علمی و تخصصی رفتار نکنند .در هر صورت در
برنامهریزیها در نظر گرفته میشود ،افرادی که در این حوزه
فعالیت دارند ،افراد واجد شرایط و دارای صالحیت باشند.
مراحل دادگستری برای دادخواست طالق

از َبدِ حادثه
آقا کورش ب ّره ای خریده بود تا فردا
آن را ذبح و گوشتش را بین خویشان،
همسایه ها و افراد بی بضاعت تقسیم
کند .زنگ خانه اش به صدا در آمد،
همسر او در را باز کرد ،جوانی بود،
پرسید :ببخشید ،نون خشک دارین؟ نه،
ما نون خشک هامون رو دادیم به ب َ ّره مون.
خود را کنار کشید ،تا غریبه ب ّره را ببیند و
حرفش را باور کند.
نان خشکی تا ب ّره را دید ابلیس به
جلدش ورود کرد ،وسوسه شد یک جوری
بره را بدزدد .اما اکنون بی هیچ حرکت و
عکس العمل ُشبهه ناکی رفت .ساعت دو
و نیم شب با موتورسیکلت آمد .موتورش
را مقابل در منزلِ ب َ ّره روی جک قرار داد.
سپس از آن باال رفت و دستش را باالی
در حیاط گرفت و خود را باال کشید.
روی موتور ایستاده گوش خواباند و
دزدانه از باالی در ،توی خانه را ورانداز
کرد .در سیاهی و آرامش شب هیچ
چیز مشکوکی که برای او تهدید باشد
را مشاهده نکرد ،بره هم سر جایش
خوابیده بود .بی صدا و با احتیاط از در باال
رفت .زمستان بود و سردی آزاردهنده ای
با هوا در آمیخته بود .جوان وقتی آهسته
پائین رفت و پا به حیاط گذاشت ،بره به
احترام او از جا بلند شد .نمکی با یک
یورش ،ضربتی حیوان را گرفت سریع
آن را بر زمین زد و بی امان تیغه کارد را
بر گلویش کشید .حیوان زبان بسته تا
خواست بفهمد دنیا دست کیست لبه تیز
کارد به نخاعش رسیده خون از گلویش
فوران می زد .جوان با دلهره و با بی تابی
منتظر ماند تا خون ریزی و دست و پا
زدن هایش تمام شود وقتی چنین شد،
دهانه کیسه ای که با خود آورده بود را
باز کرد و همینکه الشه ب ّره را داخل آن
فرستاد ناگهان موتورسیکلتش روشن و
پرگاز و با سرعت از محل دور شد.
جوان که دانست یکی موتورش را
دزدیده ،کیسه حاوی الشه ب ّره را رها
کرد به طرف در دوید و غافل از اینکه دزد
بودن خودش را جار می زند ،فریاد زد :آی
دزد! آی دزد! درب حیاط قفل بود.
لذا مجبور شد از در باال برود و با زحمت
این کار را کرد ،باالی در لختی درنگ
نمود و با حسرت به صدای موتورش که
در سکوت شبانه لحظه به لحظه خفيف
و خفیف تر می شد ،گوش فرا داد .از
فریادهای او لحظاتی دیگر صاحب خانه
و همسایه ها از خانه بیرون ریختند .از بد
حادثه حضرت نان خشکی توسط آنها به
سالمتی دستگیر شد ،اما شاه دزد زبل
موتور را برد!

بیتوته :تعداد کمی از حیوانات بچه های خود را در کیسه های
بدنشان بزرگ می کنند .از جمله اپوسوم ها ،شیاطین
تاسمانی ،کواالها و کانگوروها .با این حال کانگورو یکی از
متفاوت ترین کیسه داران حیات وحش است .کانگورو در
هر بار زایمان فقط یک بچه به دنیا می آورد.
یکی از ویژگی های منحصر به فرد تولید مثل در کانگورو
به این صورت است که بعد از انجام لقاح در صورتی که
شرایط محیطی برای بزرگ کردن بچه کانگورو مناسب
نباشد ،مثال در دوران خشکسالی ،بدن کانگورو مادر از
رشد جنین در رحم جلوگیری می کند تا زمانی که شرایط
محیطی مناسب شود .در این صورت جنین از حالت خواب
خارج شده و دوران بارداری مادر شروع می شود.
داخل کیسه کانگورو چگونه است؟
کیسه کانگورو شباهت زیادی به سوئیشرت دارد که
بندهای باز و بسته کردن آن ،عضالت کانگورو هستند
که حالت کشی دارند و با میل و اراده کانگورو باز و بسته
می شوند.
جنس کیسه کانگورو از جنس بافت پوست حیوان ،ولی
بدون مو است.
نرمی داخل بافت کیسه کانگورو شباهت زیادی به نرمی
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مشاوره هنگام طالق اثر بخشی پایینی دارد

عباس گودرزی قاضی و رئیس شعبه  ۱۱دادگاه خانواده
درباره مراحل طالق گفت :اگر طالق به درخواست زوج و یا
به صورت طالق توافقی باشد پذیرفته شده و هردو در نهایت
منجر به صدور گواهی میشود و در طالق توافقی عمدتا
افراد در مورد حضانت فرزندان و مسائل مالی توافق میکند.
تفاوت این دو مورد این است زمانی که درخواست توسط زوج
صورت میگیرد ،به مشاور ارجاع داده نمیشود .اما در صورت
طالق توافقی ،مراجعان باید به مشاور ارجاع داده شوند .در
صورتی که تقاضای طالق توسط زوجه مطرح شود ،باید زن
مشکالت زناشویی را اثبات کرده و در نهایت پرونده منجر
به صدور حکم میشود.
گودرزی افزود :شخص ًا با ارجاع طرفین دعوا به مشاوره و

بخشی جلسات مشاوره در مورد دادخواست طالق توافقی
بسیار پایین است .تحقیقات نشان میدهد که انجام مشاوره
قبل از ازدواج و در زمان انتخاب همسر مطلوبتر است و باید
وضعیت کارگزاری کشور به سمت خدمات پیشگیرانه حرکت
کند که اگر افراد قبل از مشکالت به مهارت مدیریت شرایط
مجهز شوند بیشترین کارکرد را خواهند داشت.
وی درباره آمار سازش طرفین بعد از مراجعه به مشاور گفت:
در پنج سال گذشته در حوزه افرادی که برای طالق توافقی
مراجعه کردند  ۱۷درصد سازش وجود داشته و همچنین
 ۸۵درصد ابراز رضایت کردند که از سال  ۹۵و به مدت
 ۵سال حدود پنج الی  ۶درصد میزان سازش افزایش یافته
است.

مراکز داوری مخالفم .وقتی زوجین به دادگستری مراجعه
میکنند ،دیگر همه چیز برای آنها تمام شده است و
شهروند باید زمانی به دادگستری مراجعه کند که به آخر خط
رسیده باشد و قانون ارجاع طرفین به مشاوره و مرکز داوری
تنها روند طالق را طوالنی کرده و هزینه اضافی به مراجعان
تحمیل میکند که معموال در یک سال گذشته من هیچ
موردی را مشاهده نکردم که طرفین خواستار طالق توافقی
باشند و با مراجعه به مشاور از تصمیم خود منصرف شوند.
سازش  ۱۷درصدی برای درخواست طالق
توافقی
وحیدی نیا درباره مناسب نبودن زمان مداخله مشاور بیان
کرد :مشاوره به هنگام طالق دیر هنگام است و میزان اثر

داخل کیسه کانگورو
بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که فکر می کنید

پوست داخل مچ انسان دارد.
دمای داخل کیسه کانگورو به اندازه گرمای بدن کانگورو
مادر و حدود  105درجه فارنهایت یا  40.5درجه سانتیگراد
است.
داخل کیسه چهار سر پستان با مجرای شیر وجود دارد.
مراحل تولد و رشد نوزاد کانگورو
کانگورو ماده فقط با یک بار جفت گیری می تواند در یک
سال  4بچه به دنیا بیاورد .گاهی اوقات بعد از به دنیا آمدن
یک بچه ،بدن کانگورو ماده می تواند کاشت جنین بعدی را
تا چند ماهگی بچه اول ،به تاخیر بیندازد.
ضمن این که بدن کانگورو ماده قادر است طوری عمل
کند که یک پستان شیر مغذی متناسب با نوزاد  8ماهه را
تولید کند و پستان دیگر شیر مغذی مناسب با نوزاد تازه
متولد شده را تولید نماید  .
کانگورو ماده در هر بار زایمان فقط یک بچه به دنیا

نوزاد حدود  5 – 4/5ماه درون کیسه می ماند و سپس از
کیسه مادر بیرون آمده و شروع به کنکاش در دنیای جدید
می کند ولی همیشه کنار مادر می ماند تا بتواند به راحتی
شیر بنوشد.
با گذشت ماه های بیشتر ،بچه کانگورو می تواند مدتی
طوالنی تر و با فاصله دور تر خارج از کیسه مادر بماند
و حدود  8ماهگی تبدیل به یک ماجراجوی واقعی
می شود.
زمانی که بچه کانگورو به اندازه کافی رشد کرده باشد و
بتواند خارج از کیسه زندگی کند ،فقط برای شیر نوشیدن
سرش را داخل کیسه می برد.
بچه کانگورو حدود  12 – 10ماهگی از شیر گرفته می شود
و دیگر به داخل کیسه بر نمی گردد.
از آنجا که بچه کانگورو در زمان زندگی داخل کیسه،
در آنجا مدفوع و ادرار می کند ،زمانی که از کیسه خارج
می شود ،مادرش باید سر خود را داخل کیسه ببرد تا مدفوع
و کثیفی های داخل آن را با زبانش تمیز کند.
حتی زمانی که نوزاد در ماه های اول به سینه چسبیده است
در صورت نیاز مادر می تواند با زبانش تمام اطراف او را ﺟﺪول 401-2720
تمیز کند.

می آورد ،بدن کانگورو می تواند بعد از انجام لقاح در صورتی
که شرایط محیطی مناسب تولد و بزرگ کردن نوزاد نباشد،
از رشد جنین در رحم جلوگیری کند و بعد از اتمام دوران
سخت از جمله خشکسالی ،جنین را از حالت خواب بیدار
کرده و دوران بارداری را شروع کند.
مدت زمان بارداری کانگورو بین  33 – 32روز است که
بعد از اتمام آن ،نوزاد نارس کانگورو از طریق کانال واژن
به دنیا می آید.
بزرگی نوزاد کانگورو تازه متولد شده ،به اندازه یک آبنبات
ژله ای است که وزنی کمتر از  1گرم دارد.
نوزاد کانگورو بعد از تولد با استفاده از اندام جلویی خود به
داخل کیسه مادرش می خزد و به یک پستان می چسبد.
بعد از چسبیدن نوزاد کانگورو ،سر پستان متورم شده و
داخل گلوی نوزاد فرو می 2رود و حدود  4 – 3/5ماه در
همین حالت باقی مانده و نوزاد را تغذیه می کند.
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تماشاخانه
یکشنبه  10مهر 1401

امروزه در اغلب جوامع به ویژه جامعه کنونی
ما رابطه فرهنگ ،ارزش ،اخالق و هنر که از
دل و بطن زندگی روزمره مردم برخاسته است؛
با گسترش تکنولوژی در عصر زندگی مدرن
با چالش جدی مواجه شده است و سینما به
عنوان ابزاری رسانهای منحصربهفرد برای
بیان و سامان بخشی مسائل زندگی ،عالقه،
رهایی بخش ایجاد نموده؛ و بر آن است که از زندگی ابهام زدایی و با
انتقاد به زبانی هنری آنها را بازنمایی کند .هنر و صنعت سینما همواره
یکی از عرصه های تاثیرگذار و پرمخاطب در جوامع گوناگون بوده است و
صاحب نظران و محققان فرهنگی و هنری سینما را از جمله فراگیرترین،
کارآمدترین و تاثیرگذارترین هنرها می دانند .در این راستا فعاالن و
بازیگران عرصه سینما پس از تولد و شکل گیری و تکامل این هنر و
صنعت تبدیل به مراجع فرهنگی و الگوی زندگی افراد جامعه و به ویژه
جوانترها شده اند و سینما با تاثیرگذاری گسترده و عمیق توانسته با
عرضه فیلم های مختلف به جریان سازی اجتماعی در جوامع کمک کند
و تغییرات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را بنیان گذاری و
تسریع نماید.
در اروپا و غرب و به دنبال آن آسیا و دیگر نقاط جهان با صنعتی
شدن جوامع ،سینما با به کارگیری زنان در نقش های مختلف ،جریان های
فرهنگی و اجتماعی و تحول خواه مختلفی را حمایت کرده و باعث
شکل گیری سبک جدید زندگی در اغلب جوامع دنیا شده است ،به
گونهای که امروزه شاهد آن هستیم زنان که روزی در جوامع صنعتی
به دنبال کسب آزادی و منزلت اجتماعی خود بوده اند؛ امروزه به طور
آگاهانه و با شیوه ای علمی و تخصصی در عرصههای مختلف همگام و
هم راستا با مردان در زمینه سازی و بسترسازی فرهنگی ،هنری ،اجتماعی
در حال فعالیت و سرمایه گذاری فکری و معنوی و مادی هستند و با
وارد شدن به عرصه فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
مثمر ثمر بوده اند و نقش خود را به عنوان یکی از ستونهای قابل اتکای
خانواده و اجتماع به وظایف و تعهدهای اجتماعی و خانوادگی خود را به
بهترین وجه انجام داده و همگام با مردان خود به تکامل فکری ،روحی
و اجتماعی رسیده اند.
بنابراین امروزه به لحاظ فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
موجودیت زنها به عنوان نیمی از نفوس و جمعیت هر جامعه نقش و
موجودیتی قابل بحث و تامل و مهم است .در این راستا وجود و موجودیت
و هویت زنها در هنر و صنعت سینما موجودیتی انکارناپذیر بوده .نقش
و جایگاهی که اگر چه در دوران و برهه های مختلف با دگرگونی هایی
مواجه شده؛ اما با گذشت سالها و دهه ها متوالیا مسیری رو به رشد و
تکامل داشته است .در این مسیر تکاملی سینما و هنر جایگاه زنان و
اهمیت تاثیرگذاری آن هم در دوران مختلف بر فرهنگ عمومی جامعه
ایرانی سیری متعالی و رو به رشد را طی نموده است .اما این سیر تکاملی
دارای شرایط خاص با تناقضات و پارادوکس هایی همراه بوده است.
هنر سینما با اینکه چندسالی دیرتر از دیگر کشورهای غربی وارد
عرصه هنری و اجتماعی کشورمان شد؛ اما کم و بیش همان سیر تکاملی
را طی کرد که در دیگر کشورها اتفاق افتاد و چند مرحله تاریخی اجتماعی
را پشت سر گذاشته است .نخست در دوره پهلوی اول به علت بافت سنتی
و مذهبی جامعه و عقب افتادگی تاریخی که از دورههای قبلی بجامانده
بود و نیز با توجه به وارداتی بودن این هنر در دو بعد سخت افزاری و
نرم افزاری(تکنولوژی مختلف ابزاری -علم سینما و تصویر) زنان در سینما
چندان نقش مهم و کلیدی نداشته و غالب ًا نقش های کوچک و منفعلی
به آنها داده می شد .در دوره پهلوی دوم سینما بیشتر به ابزاری برای
تبلیغ سبک زندگی مدرن تر و نیز از میان بردن فرهنگ ها و ناهنجاری ها
و باورهای غلط اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته می شد و به همین
دلیل نقش های زنان در سینمای ایران تغییرات ماهیتی و ارتقایی زیادی
کرد؛ و به واقعیات اجتماعی نزدیک تر شد؛ اما هنوز توجه به ساختار و
عناصر ابعاد هنری فیلم ها کمتر صورت می گرفت و اغلب فیلم ها با اینکه
قصه های اجتماعی از جنس فرهنگ های مرمان جامعه و مسائل شان به
صورت رئال و واقعی بود؛ ولی جهت جذب مخاطبین بیشتر به سبک
موزیکال های غربی و هندی ساخته می شدند.
اما در سینمای بعد از انقالب و تغییر و تحوالت معیارهای فرهنگی،
اجتماعی و مذهبی جایگاه زنان در سینما هم تغییر کرد و در سال های
جنگ تحمیلی زنان و بانوان عناصری تاثیرگذار و فعال در نقش های
متفاوت سینمایی به حساب میآمدند؛ اما در عین حال در فیلم های
سینمایی آن سال ها اغلب تصویری که از زنان نشان داده میشد ،درصد
کمی از زنان جامعه ما را در بر می گرفت؛ اما با پایان جنگ و تغییرات
پی در پی معیارهای فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و متعادل شدن فضا و
بستر تولید به واسطه سیاستگذاری های هنری سینمایی پویاتر و ورود
سینماگران خوش فکر و فرهنگ دوست ،سینمای هنری و صاحب تفکر
ایران جهشی ناگهانی داشت و غالب ًا فیلم های ایرانی به لحاظ ساختار و
تفکر و تکنیک سینمایی توانستند مخاطبان سینمای ایران را در غیاب
و عدم واردات محصوالت سینمایی به روز جهان تا حدودی اغنا کنند و
در جشنواره های داخلی و خارجی خوش بدرخشند و سینمای ایرانی را به
محافل سینمایی و مخاطبان سینمای جهان معرفی و بشناسانند .در این
میان نقش سینماگران و بازیگران و عوامل تولید و فنی زن ،نقش بسزا و
تاثیرگذاری بوده و فیلم هایی که با محوریت زنان ساخته میشد ،افزایش
داشته است؛ اما متاسفانه امروزه با توجه به نگاهی سیاسی که به هنر و
سینما وجود دارد ،سینمای ایران روز به روز از جایگاه سینمایی و هنری
خود در یکی دو دهه اخیر فاصله گرفته و به جز هر از گاهی فیلمی به طور
استثنایی نظر مخاطبان را جلب میکند .با توجه به این که بستر و فضای
تولید و کسب و کار و فعالیت سینمایی نیاز به برنامه ریزی واقع بینانه و
مطابق با تحوالت فرهنگی و اجتماعی به روز جامعه دارد؛ می بایست با
نگاهی بدون از هر تنگ نظری و سیاسی کاری ،برنامهریزیهای صحیح
و منسجمی را مد نظر قرار داد ،تا شاهد ورود پتانسیل و انرژی های نو و
پویا به این عرصه مهم فرهنگی باشیم.
ستارگان سینما پدیده های موثر و بسیار جدی اجتماعی اند؛ که نادیده
انگاشتن شان کوچک ترین خللی در تاثیرگذاری و اهمیت شان وارد
نمی کند .پس بهتر است مخاطبان و عالقمندان و سیاست گذاران سینما
این مهم را بپذیرند؛ و پس از پذیرش در تحلیل و چرایی وجود این
پدیده ها بکوشند .این مهم میسر نمی شود مگر با خواندن هر چه بیشتر
درباره زندگی شخصی و هنری و اجتماعی آنها .از همین روست که
باید آنها را پادشاهانی بی تاج و تخت بدانیم که ناخواسته در حد اعالی
تاثیرگذاری ،رفتارها و حداقل آن ظواهر مردم را تغییر میدهند و شاید به
همین دلیل است که تنها هنرپیشه های درجه چندم به سیاست مدارانی
مشهور تبدیل می شوند!.
به زندگی هر کدام از ستاره ها که بنگریم وضعیت سیاسی ،اجتماعی
دوران اوج و ویژگی های رفتاری ،پوششی ،تفکری و پسندهای مردم آن
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”ایرنه پاپاس” ستاره بی بدیل کهکشان بازیگری
۱۹۲۶-۲۰۲۲
الگویی متعلق به سینمای مستقل

معصومه دهقان پیشه

دوره را می توانیم دریابیم و بررسی کنیم .دانستن درباره زندگی خصوصی
ستاره ها و بازیگرهای سینما برای هرکس زیبا ،جذاب و خواندنی است؛
چرا که در زندگی آنها اغلب می بینیم چگونه آدم های معمولی به
الگوهای اجتماعی تبدیل شده اند و این سبب می شود که مخاطبان سینما
با همزادپنداری بیشتری نقش های سینمایی این ستارگان را درک و حس
کنند .از سویی شخصیت سینمایی از یک ستاره که در پرده سینما خلق
می شود ،نیز همین حس را در مخاطب بیدار می کند.
تماشاگری که می بیند یک بچه یتیم آواره خیابانها که میتواند به
اقتدار و شکوهی که برای همگان غیر ممکن است دست یابد؛ از حس
خودبینی اش کاسته شود و بسته به وضعیت و جایگاه خود با یکی از
ستاره ها چه در زندگی واقعی ،چه در پرسونای سینمایی احساس قرابت
کرده و همزادپنداری کند .همزادپنداری از سوی مخاطبان نسبت به
ستارگان مرد و زن سینما بسیار متفاوت است.
با بررسی تاریخ کلی سینمای جهان این نتیجه به دست میآید که
ستارگان زن و مرد تاثیرات مثبت و منفی بیشتری در زندگی مخاطبان
معاصر شان داشته اند .ستارگان زن سینمای جهان به ویژه هالیوود اغلب
بیشتر از مردها از نظر اقتصادی بر روند تولید و توزیع فیلم موثر بوده اند؛
به همین دلیل مقوله ستاره ساختن از یک بازیگر زن برای استودیوهای

گارگو و ...سوئدی ،ادری هیپبورن وجولی اندروز و ...انگلیسی ،سوفیا
لورن و آنا مانیانی و ...ایتالیایی ،بریجیت باردو و ژان مورو و ...فرانسوی،
مارلین دیتریش و گر تاشولدرن و ...آلمانی ،کارمن میراندا و ریتا مونرو
و ...اسپانیایی ،ماریا امالیا مرکوری و ایرنه پاپاس و ...یونانی و بسیاری
دیگر از بازیگران شاخصی که از دیگر کشورهای اروپایی به سینمای
جهان معرفی شده اند؛ که از میان این همه بازیگر ستاره و شناخته شده
ایرنه پاپاس بازیگر شاخص سینمای یونان به دلیل نقش آفرینی هایی
که در فیلم های بین المللی ارائه کرده در اذهان مخاطبان جهانی به ویژه
مخاطبان ایرانی ماندگارتر بوده است.
در چند هفته گذشته به دلیل و در انبوه و بهبوحه حجم خبرها و
تحوالت سیاسی منطقهای و جهانی و جنگ روسیه علیه اکران و...
خبرهای مهم هنری ،فرهنگی ،سینمایی در حاشیه ماندند .که خبر مرگ
“ایرنه پاپاس” بازیگر شاخص بین المللی سینمای یونان یکی از همین
دست خبرها بود.
پاپاس بازیگر مشهور یونانی را ایرانیها بیشتر با نقشآفرینی اش در
فیلم “پیام” یا ”رسالت”  ۱۹۷۶مصطفی عقاد ،فیلمی که در ایران با نام
“محمد رسول اهلل” نمایش داده شد و نیز فیلم های ”عمر مختار” ۱۹۸۱
مصطفی عقاد“ ،زد“  ۱۹۶۹گوستا گاو راس و ”توپهای ناواران” ۱۹۶۱

سینمایی اهمیت ویژه ای داشته است؛ اما کمتر از میان این زنان ستاره
به نمونه هایی چون اینگرید برگمن ،کاترین هیپبورن ،جون کرافورد ،بتی
دیویس ،ایرنه پاپاس و ...برمیخوریم؛ که پس از ستاره شدن به آلت
دست استودیو و محافل سینمایی تبدیل نشدند؛ بلکه برعکس در اوج
ستاره بودنشان با اهمیت دادن به اخالق حرفه ای خود با گذشت عمر
سینمایی و نیز حیات زندگیشان همچنان الگویی برای عام و خاص باقی
مانده اند و نیز در تغییر فضای سیاسی و اجتماعی ،اقتصادی جامعه شان
موثر بوده اند .در مقابل این گروه زنان بازیگر ستاره ،الگوی تعداد نادری
هم بوده اند که عالوه بر توانایی و قدرت بازیگری و ستاره بودنشان چه
در زمان فعالیت حرفه ای شان و چه بعد از آن با استفاده از محبوبیت
اجتماعی ناشی از ستاره بودنشان به دیگر عرصه های فعالیت های سیاسی
و اجتماعی به طور حرفه ای پا گذاشته و نقش اجتماعی و سیاسی خود
را در تحوالت سیاسی و اجتماعی داخلی کشورشان و مسائل و تحوالت
و رخدادهای اجتماعی و سیاسی مثبتی از خود ارائه کردهاند؛ البته آلوده
شدن و درگیری های این فعالین هنری و سینمایی در فعالیتهای سیاسی
و اجتماعی هم اندازه نبوده و بستگی به روحیات شخصی و میدان فعالیت
آنها داشته است .به عنوان مثال ادری هیپبورن بعد از بازنشستگی و پایان
دوران بازیگری اش با روی آوردن به فعالیت های خیرخواهانه و خیریه
اجتماعی همچنین تاثیرگذار بوده است و تعداد اندک شماری از همین
ستاره بازیگران از همان دوران بازیگری خودشان با زاویه پیدا کردن
با سیستم حکومتی و سیاسی کشور متبوع خود به فعاالن سیاسی و
اجتماعی تاثیرگذاری تبدیل شده اند.
حضور بازیگران زن موجودیتی انکارناپذیر در فیلم و سینمای جهان
دارد .نقش و جایگاهی که اگرچه در برهههای مختلف در سینمای ایران
با دگرگونیهای همراه بوده ،اما با گذشت سال ها مسیر رشد و تکاملش
را در سینمای ایران پیموده تا به امروز رسیده .مسیری پر تالطم و پر مانع
و پر پیچ و خم ،اما این روند سخت برای بازیگران و سینماگران زن در
سینمای جهان به ویژه هالیوود و آمریکا و آسیا به دالیل مختلفی بسیار
آسان تر بوده است .سیر تکاملی که همگام با مردان سینماگر کمابیش
شکل گرفته و قوام یافته است .و هر کدام از این مناطق جغرافیایی
صاحب صنعت و هنر سینما در طول دوران مختلف سینما ،بازیگران
و سینماگران شاخصی را به عرصه سینمای بین المللی جهان معرفی و
عرضه کرده اند .با اینکه سینمای هالیوود بیشتر و پیشتر از کشورهای
اروپایی و آسیایی به جایگاه و اهمیت وجودی بازیگران و فیلمسازان
زن پی برده اند؛ اما بازیگران زن در کشورهای اروپایی صاحب صنعت
و هنر سینما چون انگلیس ،فرانسه ،ایتالیا ،سوئد ،یونان ،اسپانیا ،آلمان
و ...با این که غالب ًا در کشور خود شناخته شده و ستاره بوده اند ،اما برای
بین المللی و جهانی شدن تا زمانی که با کمپانی های بزرگ فیلمسازی
هالیوود و در آثار و فیلم های بین المللی شرکت نکردند ،به بازیگران
جهانی و بینالمللی تبدیل نشدند .بازیگرانی چون اینگرید برگمن ،گرتا

جک.لی .تامسون می شناسند.
ایرنه پاپاس بازیگر شاخص سینمای یونان با نام اصلی ایرنه للکو
در  ۳سپتامبر  ۱۹۲۶در روستای چیلیو مودی کشور یونان متولد شد.
مادرش النی پریو زانو معلم مدرسه بود و پدرش استاوروس للکوس
معلم بازیگری بود .ایرنه در دوران کودکی بسیار بازیگوش و فعال و
به بازیگری عالقه مند بود و از پارچه و چوب عروسک های نمایشی
میساخت و همیشه به دیدن نمایش ها و تئاترهایی که در سالن نمایش
و میدان دهکده اجرا می شدند ،می رفت و در زمان بازی های نوجوانانه با
دیگر دوستانش برای بچه های دیگر اجرا می کرد.
پاپاس در زمانی که  ۷ساله بود به همراه خانوادهاش به آتن نقل مکان
کردند و دوره ابتدایی و دبیرستان را در آتن گذراند .در سن  ۱۵سالگی
به دلیل عالقه مندی شدید به مدرسه سلطنتی هنرهای دراماتیک آتن
رفت و در کالس های رقص و آواز شرکت کرد .او وقتی صحبت از
بازیگری به میان می آمد به دلیل عالقمندی اش کمی شورشی بود و
از رویکرد آموزشی در مدرسه بازیگری خوشش نمی آمد .اما سعی کرد
سبک بازیگریش را تقویت کند .او در سال  ۱۹۴۵از مدرسه بازیگری
فارغ التحصیل شد .پاپاس حرفه بازیگری خود را در یونان با تئاترهای
سنتی ،در نمایشنامه های ایبسن ،شکسپیر و تراژدی کالسیک یونانی
آغاز کرد و سپس در سال  ۱۹۵۱وارد عرصه بازیگری سینما شد و
در فیلم ”شهر مرده” فریکیوس ایلیا سیس  ۱۹۵۲مورد توجه منتقدان
سینمایی قرار گرفت .این فیلم در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد.
و در این محفل و جشنواره بزرگ سینمایی نقش آفرینی پاپاس مورد
استقبال مطبوعات سینمایی بین المللی قرار گرفت .و آشنایی با ثروتمند
معروف آقاخان در این جشنواره که از وی عکاسی هنری کرد .پاپاس
با نقشآفرینی شایسته اش ثابت کرد که بازیگری او از سطح دیگر
بازیگران هم دورانش چند سطح باالتر است و نوع و جنس بازیگری اش
از حد فیلم های تجاری باالتر است .به همین واسطه فیلمسازان یونانی او
را یک بازیگر غیر تجاری دانسته و بیشتر بازی های او را به درد فیلم های
هنری و خاص مناسب می دانستند و پاپاس از این فرصت برای پیشرفت
حرفهای اش بهره گرفت و به همین دلیل تالش کرد در خارج از یونان با
کمپانی های ایتالیایی و آمریکایی قرارداد ببندد .که حاصل آن بازی در دو
فیلم ”مردی از قاهره” “ ،۱۹۵۳تئودورا ملکه زرخرید”  ۱۹۵۴بود.
پاپاس در سال  ۱۹۵۴فیلم های بین المللی ”آتیال“ به کارگردانی
فیلم ساز ایتالیایی پیترو فرانچسسی در کنار آنتونی کوئین همبازی بود.
این فیلم سرگذشت آتیال دیکتاتور خونخوار و امپراتور روم بود و “تئو
دورا ،ملکه برده“ به کارگردانی فیلم ساز ایتالیایی ریکاردو فررا بازی
کرد .این فیلم درباره کنیزی به نام تئودورا است ،که با ازدواج با ژوستین
یکم امپراطوری بیزانس تبدیل به امپراتریس(ملکه) بانفوذ و قدرتمند
امپراتوری روم شرقی شد.
پاپاس عالوه بر بازیگری در زمینه موسیقی و خوانندگی هم نیز
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فعالیت داشت و در سن  ۲۱سالگی با کارگردان و فیلمساز یونانی اکلیس
پاپاس ازدواج کرد ،که این ازدواج چند سالی بیشتردوام نیاورد و منجر
به جدایی شد؛ اما ایرنه عنوان خانوادگی پاپاس را برای خود نگه داشت.
پاپاس با بازی در فیلم های نخستینش و موفقیت در جشنواره های
بین المللی به ویژه در جشنوارههای کن و برلین خیلی زود توجه فیلمسازان
مهم آمریکایی را به خود جلب کرد و به عنوان یک بازیگر بسیار با
استعداد و با طیف وسیعی از احساسات ،در فهرست بلندی از فیلم های
هالیوودی بازی کرد ،که باعث شهرت بیشتری در سطح بینالمللی
برایش شد .حضور او در نخستین فیلم آمریکایی اش ”مردی از قاهره”
توانست بازیگری خود را ارتقا دهد .به پشتوانه همین شهرت و توانایی
در فیلم ”ادای احترام به یک مرد بد”  ۱۹۵۶به کارگردانی رابرت وایز
درخشید؛ و به دنبال آن در فیلم “ نقطه عطف” .۱۹۵۸
ایرنه پاپاس در سال  ۱۹۶۲بامیکا لیس کاکو کیانیس همکاری و در
اقتباس سینمایی الکترا به همراه یانیس فرتیس ،الکا کاتسلیس و مائوس
کاتر کیس بازی کرد .این فیلم در مجموع  ۲۴جایزه و افتخار از جمله
جوایز بهترین اقتباس فیلم و موسیقی متن جشنواره فیلم کن ۱۹۶۲را
به دست آورد.
پاپاس وقتی در فیلم های تحسین شده ای چون “توپهای ناواران”
 ۱۹۶۱به کارگردانی جک.لی .تامسون با آنتونی کوئین و گری گوری
پک همبازی شد و در فیلم ”زوربای یونانی”  ۱۹۶۴به کارگردانی مایکل
کاکو یاتیس با آنتونی کوئین همبازی شد ،به شهرت جهانی رسید .او
سپس در سال  ۱۹۶۹در فیلم “یک هزار روز از آن” چارلز جاروت با
ریچارد برتون همبازی شد و در فیلم” زنان تروا “ ۱۹۷۱به کارگردانی
مایکل کاکو یاتیس با کاترین هیپبورن همکاری داشت .بازی ماندگارش
در فیلم ”زد” ۱۹۶۹به کارگردانی گوستا گاوراس در یاد همه مخاطبان
فیلم های سیاسی ماندگار شد؛ دیگر به یک ستاره تمام عیار در دنیای
بازیگری تبدیل شده بود.
پاپاس به دنبال این موفقیت ها در فیلمهای “روزی روزگاری در
نیویورک”  ۱۹۷۲و “جوجه اردک را آزار نده” “ ،۱۹۷۲نبرد سوتیسکا”
” ،۱۹۷۳موسای قانونگذار”  ۱۹۷۴بازی های درخشانی در نقش های
متفاوت ارائه کرد .پا پاس در همین سالها به هنر موسیقی هم ادامه داد
و با ونجلیز آهنگساز مطرح یونانی همراهی کرد و آلبوم اودس را عرضه
کرد ،تا باالخره نوبت به بازی و نقش آفرینی در فیلم “محمد رسول اهلل”
 ۱۹۷۶مصطفی عقاد رسید .این تهیهکننده و کارگردان سوری /آمریکایی
آثاری به یادماندنی را در تاریخ اسالم از خود به یادگار نهاده است .عقاد
نگاهی ویژه به مناسبات ایدئولوژیک و مذهبی داشت و با تعلق خاطر به
اولیای دین و فارغ از گرایشهای فرقهای اثرهایی ماندگاری را خلق کرد
که تاثیر این اعتقاد و اندیشه وی در ساخته های هنری و سینمایی اش به
خوبی قابل درک و تحلیل است .ایرنه پاپاس در فیلم ”محمد رسول اهلل“
یا همان ”رسالت” در نقش هنده خواهر ابوسفیان ظاهر شد و در قالب
این نقش چنان نقش آفرینی ارائه کرد که یکی از بازی های باکیفیت این
فیلم در کنار آنتونی کوئین در نقش حمزه عموی پیغمبر لقب گرفت .ایرنه
پاپاس و آنتونی کوئین در سال  ۱۹۸۰در فیلم “عمر مختار” به کارگردانی
مصطفی عقاد دوباره نقش آفرینی کرد و به دنبال آن برای سومین بار در
کنار آنتونی کوئین در فیلم ”شیر صحرا”  ۱۹۸۱مصطفی عقاد هم بازی
شد .که این فیلم ها به دلیل نمایش در سینماهای ایران و نمایش چندین
نوبتی در تلویزیون ایران چهره ایرنه پاپاس و آنتونی کوئین را در این
نقش ها در اذهان مخاطبان ایرانی ماندگار کرد.
پاپاس در دوران فعالیتش در سینما طی سالهای  ۱۹۷۷تا ۲۰۰۴
فیلم های بسیار دیگری را هم بازی کرد ،که از مهم ترین آنها می توان
به “ازدواج خونین” “ ،۱۹۷۷ایفیگینیا” “ ،۱۹۷۹مسیح در ایولی توقف
کرد” ” ،۱۹۷۹مددکار آتشین مزاج” ” ،۱۹۸۰درون شب” ” ،۱۹۸۵در
دل شب” ” ،۱۹۸۵سازمان مخفی آسیزی” ” ،۱۹۸۵جزیره” ” ،۱۹۸۹نبرد
سه پادشاه” ” ،۱۹۹۰ادیسه” ” ،”Anxiety” ،۱۹۹۷کاپیتان کرالی و
مادلین” ” ،۲۰۰۱تصاویر سخنگو”  ۲۰۰۴اشاره کرد.
پا پاس در زمینه موسیقی فعالیت های بسیاری داشت ،که از مهمترین
آنها همکاری با میکیس تئودوراکیس در فیلم ”زوربای یونانی” ۱۹۶۴
بود .پاپاس جایزه بهترین بازیگر زن را در سال  ۱۹۶۱در جشنواره
بینالمللی فیلم برلین برای فیلم “آنتیگون” دریافت کرد .او برای بازی
در این فیلم جوایز بسیاری به دست آورد .جایزه برای بهترین بازیگری
در فیلم ”زنان تروا”  ،۱۹۷۱همچنین شیر طالیی جشنواره ونیز  ۲۰۰۹از
دیگر جوایز سینمایی او است.
فعالیت های سینمایی و هنری پاپاس از او نوعی قهرمان ملی برای
یونانیان ساخته است .او به عنوان زنی مستقل و قوی و زیبا با روحیه
باال رفتار می کرد .ودر عرصه بازیگری به جایگاهی رسید که کمترین
بازیگران زن در دنیای سینما به آن رسیده اند.
پاپاس را تجسم عمیقترین جوهره روح زن در یونان که تصویری
از زیبایی واال با کیفیت ماورایی ارائه می داد ،مینامیدند .از بعد و نظر
سیاسی او همیشه یک لیبرال بود و به دلیل مخالفت شدیدش با حکومت
نظامی  ۱۹۶۷قدرت اجتماعی خود راتقویت کرد .او در دوران دیکتاتوری
نظامی یونان(  )۱۹۷۴-۱۹۶۷به عنوان یک تبعیدی در ایتالیا و نیویورک
زندگی می کرد؛ اما در سال  ۱۹۷۴به کشورش بازگشت .در سال  ۲۰۰۳در
هیئت مدیره بنیاد “آناماری” خدمت کرد و با تشکیل یک صندوق مالی
به مردم مناطق روستایی یونان کمک می کرد .در سال  ۲۰۰۸پاپاس در
تئاتر باستانی  Ostia Anticaدر ایتالیا “جایزه بین المللی فرهنگ”
را از طرف سازمان  Premio romrدریافت کرد .در سال ۲۰۰۹
پس از پیشنهاد کارگردان این رویداد ،کارگردان سرشناس مائوریتزیو
اسکاپارو از این بازیگر یونانی با دریافت ”شیر طالیی چهلمین دوساالنه
ونیز“ تجلیل شد .پاپاس در این مراسم با اشاره به تراژدی باستانی یونانی
تاکید کرد” :این آثار از  ۱۲سالگی من را تحت تاثیر قرار داده است.
من هنوز فکر می کنم که مثل همیشه با من مرتبط است .آیینه ای از
جامعه ما و تمام تناقضات آن” هنگامی که او تصمیم گرفت ایفای چنین
نقشهایی را متوقف کند ،در مصاحبهای با روزنامه  Avnieروم اظهار
کرد” :تصمیم گرفتند که دیگر بازی نکنم .زیرا تراژدی مسئولیت بزرگی
را به دنبال دارد و ترس از اینکه ممکن است نتوانم با آن کنار بیایم؛
احساس بدی در من ایجاد می کند”.
پاپاس از سال  ۲۰۱۸از بیماری آلزایمر رنج می برد و دور از چشم
مردم زندگی می کرد.
سینما به عنوان یکی از رسانه های همه گیر از وضعیت موجود هر
جامعه تاثیر می پذیرد و بازتاب جامعه است .هنرمند به ویژه هنرمندان
سینمایی با جامعه حرکت میکنند و آگاهی دهنده جامعه هستند و از
جامعه بیگانه نیستند.
هنرمند سینمایی افق ها را می بیند و جامعه را به سمت آن حرکت
می دهد .سینما بازتاب دلمشغولیهای جامعه است و مخاطب آگاه هم
این سینما و بازیگران شایسته و با تعهدی چون ”ایرنه پاپاس” را دوست
دارد و به آنها احترام می گذارد.

گردشگری
یکشنبه  10مهر 1401

بهبهان یکی از شهرهای زیبای استان خوزستان در  ۲۰۵کیلومتری
جنوبشرقی اهواز است که پیشینه تاریخی  ۱۰,۰۰۰ساله دارد .جالب است
بدانید که قدیمیترین نرگسزار ایران و زادگاه اصلی آن نیز به بهبهان
تعلق دارد .گفته میشود که رنگ طالیی گل نرگس و عطرش بهقدری
زیاد است که از دور دیده میشود و عطر آن به مشام هر رهگذری میرسد.
بهبهان شهر اولینها نیز نامیده میشود؛ زیرا اولین چاه نفت ایران ،اولین
تصفیه خانه آب کشور ،اولین باشگاه گلف ایران ،اولین زمین فوتبال رسمی
ایران ،اولین باشگاه اسکواش در کشور و اولین کارخانه گچ کشور نیز در
این شهر قرار دارند .جاهای دیدنی بهبهان بسیار متنوع است و گردشگران
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دیدنیهای بهبهان؛ زادگاه گل نرگس
گفته میشود که قدمت این حلقه به قرن هشتم قبل از میالد میرسد.
امامزاده اباذر
امامزاده اباذر در  ۴۰کیلومتری جنوب شهر بهبهان جای گرفته است.
نقاشیها ،مشبککاریها و گچبریهای این بنا شبیه به کار استادان

سد دریاچه چاهماری با  ۱۰متر ارتفاع ،قابلیت ذخیره بیش از ۷۰۰,۰۰۰
مترمکعب آب را دارد و بهمنظور جلوگیری از بروز سیل ،فرسایش ،رسوب
و ذخیره آب جهت مصارف کشاورزی احداث شده است .در اطراف این
بند میتوانید شاهد گونههای گیاهی متنوع از جمله اوکالیپتوس ،کنار و

زیادی را ب ه خود جلب میکنند.
نرگس زار
قدیمیترین نرگسزار طبیعی ایران و منطقه زاگرس در استان خوزستان
و شهر بهبهان جای گرفته است و پیشینه تاریخی آن به پیش از میالد
مسیح میرسد .مساحت این نرگسزار  ۵۰۰تا  ۷۰۰هکتار است و از میدان
بید بلند کنونی تا منطقه تکاب و حتی کردستان بهبهان کشیده میشود.
تنگ تکاب
تنگ تکاب گذرگاه کوهستانی جاده قدیمی بینالنهرین به استخر و
جاده دوره اسالمی خوزستان به استان فارس بوده است .طول این تنگ
پنج کیلومتر است و رودخانه مارون در میان آن جریان دارد .تنگ تکاب از
لحاظ تاریخی دارای اهمیت زیادی است.
پالژ مارون
پالژ مارون بهبهان مجموعهای دلنشین در فضای سبز زیبا است که از
گونههای گیاهی متنوعی برخوردار است و با چشماندازهای زیبا در جنب
دریاچه سد مارون واقع شده است .این پالژ دارای امکاناتی نظیر رستوران،
کافیشاپ ،پارکینگ ،فضای سبز جهت پیادهروی ،آالچیق ،زمین فوتبال،
زمین اسکیت ،قایقسواری ،دوچرخهسواری و والیبال است.
محوطه باستانی ارجان
محوطه باستانی ارجان جنب رودخانه مارون در  ۱۲کیلومتری
شمالشرقی بهبهان قرار گرفته است .وسعت این محوطه حدود ۵۰۰
هکتار است و قدمت آن به دوران ساسانیان نسبت داده میشود.
یکی از کشفیات مهم این محوطه تاریخی که از جاهای دیدنی
خوزستان به شمار میرود ،جام طالیی ارجان است .شکل حلقه طالیی
ارجان شبیه به یک نیلوفرآبی و حامل پیامهای اساطیری زیادی است.
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حمام تاریخی بکان در شهر قدیمی ارجان قرار دارد و از دوران حکومت
ساسانیان در کنار رودخانه مارون و در نزدیکی روستای امامرضا بهجای
مانده است .معماری این حمام بهصورت چهار ایوانی است و اکنون
پالن آن بهخاطر اینکه کف آن تا ارتفاع زیادی بر اثر ریزش سقفها و
سنگهای کناره دره پر شده است ،بهخوبی دیده نمیشود.
پارک بوعلی سینا
پارک بوعلی سینا یکی از محبوبترین و پرطرفدارترین بوستانهای
شهر بهبهان است که اکنون بهدلیل عدم رسیدگی به آن ،با مشکالت و
کمبودهای زیادی مواجه شده است.

منطقه شکار ممنوع کوه بدیل
منطقه شکار ممنوع کوه بدیل در استان کهگیلویه و بویراحمد و استان
خوزستان واقع شده است .رشتهکوه بدیل از ارتفاعات مشرف به سد مارون
و روستای پشگر شروع و تا ارتفاعات پیرآباد تشان و در آخر به حیاتآباد
خلیفه و مجید ختم میشود .این ناحیه بهعنوان یکی از نقاط شکار ممنوع
کشور شناخته میشود که دارای پوشش گیاهی و جانوری متنوعی است.
قدمگاه امام رضا
قدمگاه امام رضا ،بنایی تاریخی است که در جوار رودخانه مارون در
 ۱۰کیلومتری شمالشرقی بهبهان قرار گرفته است .مردم محلی بر این
باور هستند که این بنا محل استراحت امام رضا در هنگام عزیمت به
خراسان بوده است .قدمت این بنا به دوران دیالمه میرسد و در دورههای
بعدی نیز تعمیراتی روی آن صورت گرفته است.

شیرازی در روزگار زندیه و اوایل قاجاریه است.
قلعه گالب
قلعه گالب یکی از بناهای تاریخی استان خوزستان است که در روستای
چمبوستان بهبهان در جوار ساحل جنوبی رودخانه زهره جای گرفته است.
این قلعه یادگاری از دوره ساسانیان است که در دوران اسالمی نیز مورد
استفاده قرار گرفته است.
دریاچه چاه ماری

کهور باشید.
پل بکان
پل بکان ،پلی بهجای مانده از دوران حکومت ساسانیان است که در
شهر زیبای بهبهان روی رودخانه مارون قرار دارد .این پل از جمله اولین
آثار ثبت شده در شهر بهبهان است و متاسفانه در حال حاضر روبهتخریب
است.
حمام تاریخی بکان

غار خفاش
غار خفاش در تنگ تکاب در شهرستان بهبهان قرار گرفته است.
اهالی منطقه و ساکنان درباره این غار داستانها و افسانههای زیادی نقل
میکنند .در سمت راست ورودی این غار ،کتیبهای تاریخی وجود دارد.
گفته میشود که عمق غار خفاش حدود  ۲۰متر است.
موزه بهبهان
موزه بهبهان از آذر ماه سال  ۱۳۸۲با جمعآوری اشیا برای قسمت
مردمشناسی شروع به کار کرد .پس از گذشت پنج ماه از افتتاح این
موزه ،اشیای متنوعی نظیر وسایل زینتی ،ابزار کشاورزی ،پوشاک سنتی و
ظروف با کمک مردم شهر بهبهان و مردم روستاهای اطراف در این موزه
گردآوری شد .موزه بهبهان بهطور رسمی در دو بخش باستانشناسی و
مردمشناسی در سال  ۱۳۸۴افتتاح شد.

آگهی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311006000165مورخ  1401/6/19هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدجواد آئینه فرزند عبدالصمد به شماره شناسنامه
 26426صادره از اســتهبان در یک قطعه انجیرستان به مساحت  3750مترمربع پالک  503فرعی از  7505اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 61
فرعی از  7505اصلی واقع در اســتهبان توبش غربی تنگ خونی خریداری از مالک رسمی (توضیح اینکه مالک دارای سند رسمی از پالک مذکور
می باشد) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/7/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/7/26 :
 /1009م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
قاسم برخورداری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311006000167مورخ  1401/6/19هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای محمدحســن بالغی اینالو فرزند کیامرز به
شــماره شناسنامه  498صادره از استهبان در یکباب خانه به مساحت
 173/39مترمربع پالک  3فرعی از  674اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  1فرعی از  674اصلی واقع در استهبان خیابان سلمان روبروی
قنادی شکرشکن خریداری از مالک رسمی (توضیح اینکه مالک دارای
سند مالکیت مشاعی از پالک مذکور می باشد) محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/7/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/7/26 :
 /1010م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان استهبان
قاسم برخورداری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311005000507مورخ  1401/6/13و هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی سلمان فرزند محمدهادی به
شماره شناسنامه  2550179048صادره از نیریز در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  179/40مترمربع پالک  16فرعی از  4060اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  4060فرعی اصلی واقــع در نیریز بخش 22
فارس خریداری از مالک رســمی آقای جواد دلداری محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/7/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/7/25 :
/521م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

آگهی حصر وراثت
آقای ذوالفقار کشوری دارای شناسنامه شماره  15متولد  1356به شرح دادخواست به کالسه  1401ح ش ک از این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه ناز پروین به شماره شناسنامه  146در تاریخ  1399/5/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1علی کشوری فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه  965صادره از سروستان متولد  1342فرزند متوفیه
 -2عبدالرحمن کشوری کوهنجانی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه  30صادره از سروستان متولد  1347فرزند متوفیه
 -3جاسم کشوری کوهنجانی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه  30صادره از سروستان متولد  1351فرزند متوفیه
 -4ذوالفقار کشوری فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه  15صادره از سروستان متولد  1356فرزند متوفیه
 -5صنوبر کشوری کوهنجانی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه  10صادره از سروستان متولد  1334فرزند متوفیه
 -6روح انگیز کشوری کوهنجانی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه  13صادره از سروستان متولد  1337فرزند متوفیه
 -7شهریور کشوری کوهنجانی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه  13صادره از سروستان متولد  1345فرزند متوفیه
 -8فرزانه کشوری کوهنجانی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه  1312صادره از سروستان متولد  1354فرزند متوفیه وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /3057م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
قاسم محمدی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140160311005000508مورخ  1401/6/13و هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین رهبــر فرزند محمود به
شماره شناســنامه  31صادره از نیریز در ششدانگ یک کارگاه به
مســاحت  90مترمربع پالک  19فرعی از  3871اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  3871اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری
از مالک رسمی آقای حسن و حسین ابوالقاسمی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/7/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/7/25 :
/515م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140160311005000483مورخ  1401/6/3و هیأت اول/دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای جاسم زردشــت فرزند غالمعباس به شماره
شناسنامه  1902صادره از نیریز در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت
 30/06مترمربع پالک  2فرعی از  3325اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  3325اصلی واقع در نیریز بخــش  22فارس خریداری از مالک
رسمی آقای اسداهلل مستقیمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/7/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/7/25 :
/524م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
محسن زواران حسینی
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شناسایی  ۵۳۸بیمار جدید کرونا و فوت  ۳تن دیگر
 ۲۳۲شهر در وضعیت آبی

بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت ،در طول
 ۲۴ساعت ،سه بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشور
جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان
این بیماری به  ۱۴۴هزار و  ۴۲۹نفر رسید.
به گزارش ایســنا ،بر اســاس اعــام مرکز
روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت،
از روز جمعــه تا دیــروز ( ۹مهرماه  ) ۱۴۰۱و بر
اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۵۳۸ ،بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناســایی و
 ۱۰۹نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون
و  ۵۴۹هزار و  ۱۸۶نفر رسید.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت ،سه بیمار مبتال

بــه کووید ۱۹در کشــور جان خود را از دســت
دادند و مجموع جان باختــگان این بیماری ،به
 ۱۴۴هزار و  ۴۲۹نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون  ۷میلیون و  ۳۲۵هزار و
 ۹۶۲نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
 ۱۴۸نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخش هــای مراقبت های ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۵۴میلیون و  ۱۱۲هزار و  ۳۱۰آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
همچنین تا کنــون  ۶۵میلیــون و  ۸۵هزار
و  ۹۰۳نفــر ُدز اول ۵۸ ،میلیــون و  ۴۸۶هزار و

 ۴۲۹نفــر ُدز دوم و  ۳۱میلیــون و  ۲۲۴هزار و
 ۳۵۶نفرُ ،دز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق
کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شــده
در کشــور بــه  ۱۵۴میلیــون و  ۷۹۶هــزار و
ُ ۶۸۸دز رسید.
در شــبانه روز گذشته ُ ۸۵۶۳دز واکسن کرونا
در کشور تزریق شده است.
اعــام آخرین وضعیــت رنگبندی
شهرها
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
بهداشت ،آخرین وضعیت رنگ بندی شهرهای
کشــور از لحاظ همــه گیری کوویــد  ۱۹را
اعالم کرد.
به گزارش ایســنا ،بر اســاس اعالم وزارت
بهداشــت ،براســاس جدیدترین گزارش ها،
طی یک هفته اخیر تا هشتم مهر  ،۱۴۰۱هیچ
شهری با شــرایط بســیار پرخطر در فهرست
شهرهای قرمز قرار نداشته است.
همچنین تعداد شهرهای نارنجی  ،۱۶تعداد
شــهرهای زرد  ۲۰۰و تعداد شهرهای آبی نیز
 ۲۳۲شهر ،برآورد شده است.
گفتنی اســت بنابر جدیدترین آمار رســمی
همهگیــری کرونــا ،مجموع مبتالیــان به این
بیماری در جهان تاکنون به  ۶۲۲میلیون و ۹۳۲
هزار و  ۶۸۴نفر رســیده و مرگ شــش میلیون
و  ۵۴۹هــزار و  ۲۷۹بیمار کوویــد  ۱۹نیز تأیید
شده است.

حکم اعدام برای قاتل خانه وحشت
سعید دختر فراری را در خانه اش کشت
مرد جنایتکاری که سه زن جوان را در خانهاش
حبــس و به آنها تعرض کــرده و یک زن را نیز
به قتل رســانده بود پــس از محاکمه در دادگاه
کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد و این
در حالی اســت که پرونده قتل او در دادســرای
امــور جنایی تهــران همچنان مفتوح اســت.
به گزارش رکنا ،شــامگاه دوشــنبه  15آذر
سال گذشــته زمانی که مأموران کالنتری 112
ابوسعید برای دستگیری یک سارق لوازم خودرو
وارد خانهای در محدوده خیابان قزوین شــدند
با مشــاهده  2دختر جوان با وضعیتی نامناسب
در خانه و همچنین کشــف جسد یک زن داخل
کیسههای نایلونی پشت در اتاق خواب ،با پرونده
پیچیدهای روبهرو شدند.
آدمربایی و تعرض
پس از دستگیری متهم و خواهرش که با او در
همان خانه زندگی میکرد و انتقال دختران جوان
به اداره آگاهی ،یکی از دختران در تحقیقات به
بازپرس جنایی گفت 8 :ماه قبل از خانه خارج شدم
و به ایســتگاه راهآهن رفتم تا از آنجا به یکی از
شهرســتانها بروم .در راهآهن با جوانی به نام
سعید آشنا شدم .وقتی فهمید دختری تنها هستم
خودش را سرهنگ نیروی انتظامی معرفی کرد
و گفــت میتواند کمکم کند و چون جایی برای
ماندن نداشــتم ،گفت میتوانم شب به خانهاش
بروم .من با پای خودم به خانهاش رفتم ،اما دیگر
نتوانســتم از آن جا خارج شــوم .سعید مرا مورد
آزار و اذیت قرار داد و حبس کرد.
دختر دیگر هم مدعی شد سه سال است در
خانه سعید حبس شده و از سوی او مورد آزار و اذیت
و تعرض قرار گرفته است.
آن دختر ادامه داد :او به غیر از ما ،دو زن دیگر
را هم به خانــه آورده بود که یکی از آنها موفق
به فرار شــد و دیگری زن جوانی بود که با دختر
کوچکــش در دام ســعید گرفتار شــده بود ،اما
خانوادهاش موفق شدند او را پیدا کنند و نجاتش
دادند .هر دو نفر آنها و دختری که به قتل رسیده
بود نیز از ســوی ســعید مورد آزار و اذیت قرار
گرفته بودند.
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كشف  62كيلو ترياك در نی ریز

فرمانده انتظامي نيريز از توقیف ســواري پيكان و کشــف  62کیلو و
 500گرم ترياك در بازرسي از آن خبر داد.
ســرهنگ عظيماله كرمي در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشــت :در راســتاي تشــديد اقدامات انتظامي و برخــورد قاطع با
قاچاقچيــان ،ماموران پليس مبارزه با مواد مخــدر نيريز هنگام نظارت بر
محورهــاي مواصالتي منتهي به اين شهرســتان به یک ســواری پيكان
مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف كردند.
وی افــزود :مامــوران انتظامی در بازرســی از اين ســواري  62کیلو و
 500گــرم تريــاك که به طرز ماهرانهاي در خودرو جاســازی شــده بود
کشف كردند.
فرمانــده انتظامي نيريز با اشــاره به اینکه در ایــن خصوص راننده و
همســرش دستگیر و تحویل مراجع قضایی شــدند ،تصريح كرد :مقابله با
سوداگران مرگ به صورت ويژه در دستور كار اين فرماندهي قرار دارد.

جاساز ترياك در سقف پراید لو رفت

فرمانده انتظامي خرمبید از توقيف ســواري پراید و كشــف  9كيلوگرم
ترياك در بازرسي از آن خبر داد.
ســرهنگ علیاکبر کریمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان داشــت :در راستاي طرح مبارزه با ســوداگران مرگ ،ماموران ایست
و بازرســی شــهید جنتیفر هنگام نظارت بر خودروهای عبوری در محور
مواصالتي شــیراز-اصفهان به یک ســواري پراید مشکوک شدند و آن را
براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي با بيان اينكه در بازرســي از اين خــودرو  9كيلوگرم ترياك كه به
طرز بســيار ماهرانهاي در سقف جاسازي شده بود ،كشف شد ،تصريح كرد:
در اين خصوص راننده دســتگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع
قضایي شد.

اجرای طرح پاکسازی محدوده مدارس
در کوهچنار

فرمانده انتظامی کوهچنار از اجرای طرح پاکســازی محدوده مدارس در
اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ لطفا ...محمدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيان كرد :همزمان با بازگشــایی حضوری مدارس ،طرح پاکسازی محدوده
مدارس و مراکز آموزشی به اجرا گذاشته شد.
وي افزود :با تالش پلیس 11 ،دســتگاه وســیله نقلیه متخلف توقيف و
 21معتاد متجاهر نيز جمع آوری و تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان کوهچنار تصريح کرد :طرحهای پلیس در
مبارزه با معضل اعتیاد و مواد مخدر با قاطعیت تمام ادامه خواهد داشت.

دستگیری سارق و کشف  9فقره سرقت در کوار

شناسایی هویت مقتول
دختران خانه وحشــت از هویت دختری که
جســدش داخل کیسه نایلونی کشف شد بیخبر
بودند ،اما مدعی شدند سعید با پیچ گوشتی او را
به قتل رسانده است.
در ادامه بررسیها ،هویت جسد نیز به دست
آمــد و مادر مقتول در تحقیقــات گفت :دخترم
بیماری اماس داشــت .او بعــد از طالق از خانه
خارج شد .مدتی بعد با من تماس گرفت و گفت
به تهران رفته و با مرد جوانی آشــنا شــده که
کارهای خدماتی هتل انجــام میدهد .وقتی با
آن مرد صحبت کردم به من گفت دخترم نزد او
است و قرار است با هم ازدواج کنند ،اما نمیدانم
چرا دخترم را به قتل رساند.
رسیدگی به پرونده تجاوز در دادگاه
کیفری
با توجه به شــکایت دختران جوان از سعید،
پرونده برای رســیدگی بــه دادگاه کیفری یک
استان تهران منتقل شد و در رابطه با قتل دختر
جوان نیز در شــعبه دوم دادســرای امور جنایی
تهران رسیدگی به پرونده ادامه دارد.
گرچه ســعید منکر اتهام تجــاوز و قتل بود،
اما با ارســال پرونده به دادگاه کیفری ،تحقیقات
در رابطــه با تجــاوز و آزار و اذیت قربانیانش از
سوی قضات شــعبه ششم دادگاه کیفری استان
تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و قضات دادگاه

کیفری طبق شــکایت شاکیها ،مدارک موجود
در پرونده ،گواهی پزشــکی قانونی و اعترافات
خواهر ســعید در دادگاه ،مرد شــرور را به اتهام
ســه فقره زنای به عنف نســبت به شاکیها به
یک مرتبه اعدام با چوبه دار بهعنوان حد شرعی
محکوم کردند.
سه جلسه محاکمه
مسعود افرازه ،وکیل شــاکیهای پرونده در
رابطه با حکم صادره از سوی شعبه ششم دادگاه
کیفری یک اســتان تهران گفــت :با اطالع از
پرونده تعرض و آزار و اذیتهای ســعید نسبت
به  3زن جوان در خانه وحشت ،وکالت شاکیها
را با همکارم محمود حاج لویی برعهده گرفتیم
و وارد این پرونده شــدیم .پرونده از جنبه تجاوز
به عنف و آدمربایی به دادگاه کیفری یک استان
تهران ارجاع شد ،اما از جنبه رسیدگی به قتل در
شعبه دوم دادســرای جنایی تهران همچنان در
حال رسیدگی است.
او ادامه داد :متهم سه مرتبه در دادگاه کیفری
پــای میز محاکمه رفت و قضات دادگاه با توجه
به درخواســت شــاکیها و مــدارک موجود در
پرونــده رأی بدوی خود را صادر و ســعید را به
یک مرتبه اعدام محکوم کردند.
ایــن رأی ظــرف  20روز از ســوی طرفین
پرونده قابل اعتراض اســت ،اما اگر اعتراضی به
رأی نشود نهایی و قابل اجرا خواهد بود.

بین الملل

توفند "ایان" در فلوریدا  ۴۵قربانی گرفت

توفند "ایان" پس از آنکه خســارتهای گستردهای در ایالت فلوریدای
آمریکا برجای گذاشــت و به مرگ دســت کم  ۴۵تن منجر شد ،وارد ایالت
کارولینای جنوبی شد.
به گزارش ایســنا ،گزارشها حاکی از آن است که توفند ایان روز جمعه
همراه با وزش باد شــدید و باال آمدن ســطح آب دریا (خیزاب) وارد ایالت
کارولینای جنوبی شــد .پیش از این ،این توفنــد ایالت فلوریدا را درنوردید
که خسارتهای گســتردهای برجای گذاشت و به مرگ دست کم  ۴۵تن
منجر شد.
توفند ایان عصر روز جمعه وارد ایالت کارولینای جنوبی شد و در ساعات
پایانی سرعت حرکت آن به حدود  ۱۰۰کیلومتر بر ساعت رسید.
مرکز ملی توفند در ایاالت متحــده پیش بینی کرده بود که توفند ایان
ممکن است موجب وقوع ســیالب در بخشهایی از ایالتهای کارولینای
جنوبی و شمالی و بخشهایی از جنوب شرق ویرجینیا شود.
به گزارش شــبکه خبری سی ان ان ،توفند ایان دو روز قبل وارد ایالت
فلوریدا شد که عالوه بر به جا گذاشتن خسارتهای گسترده موجب قطعی

برق در مناطق گرفتار در این حادثه طبیعی شد.

فرو ریختن یک ساختمان در بغداد

منابع رســانهای عراق دیروز (شــنبه) از ریزش یک ساختمان در مرکز
بغداد خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،خبرگزاری رســمی عراق (واع) دیروز اعالم کرد که
یک ساختمان چند طبقه در میدان "الواثق" در مرکز بغداد فرو ریخت.
طبــق گفته منابع امنیتــی افرادی در زیر آوار این ســاختمان محبوس
شدهاند .رسانههای رسمی و غیر رسمی عراق تا بدین لحظه به دلیل ریزش
این ساختمان و یا تلفات احتمالی آن اشارهای نکردهاند.
طبق این گزارش ،تیمهای امداد و نجات و آتشنشانی در محل حاضر
شده و در تالش برای نجات افراد حبس شده در زیر آوار هستند.
شــبکه سومریه نیوز در این باره به نقل از اداره دفاع مدنی بغداد گزارش
داد که تا بدین لحظه  ۱۳شهروند عراقی حبس شده با تالش تیمهای امداد
و نجات از زیر آوار خارج شدند.
طبق اعالم این اداره ،تالش برای نجات افراد محبوس دیگر ادامه دارد.

فرمانده انتظامی کوار گفت :سارق اماکن خصوصی با  9فقره سرقت در
این شهرستان دستگیر شد.
سرهنگ ســید رحمان هاشــمی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،مبارزه با ســارقان و پیشگیری از وقوع سرقت را مهمترین وظیفه و
اولویت کاری نیروی انتظامی عنوان كرد و اظهار داشــت :پلیس با برخورد
قاطع با ســارقان و مجرمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه به ویژه در مناطق

جرمخیز محیط را برای فعالیتهای مجرمانه ناامن میکند.
وي در ادامه افزود :در پي وقوع چندین فقره ســرقت از اماکن خصوصی
در حوزه استحفاظي شهرســتان کوار ،پيگيري و بررسی موضوع در دستور
كار پليس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی کوار گفت :ماموران پلیس آگاهی با اقدامات فني موفق
شدند در اين خصوص یک سارق حرفهاي را شناسایی و با هماهنگی مرجع
قضایی وی را در مخفيگاهش دستگیر كنند.
سرهنگ هاشمي بيان داشت :سارق در تحقيقات پليس به  9فقره سرقت
اعتراف و پس از تشكيل پرونده براي انجام مراحل قانوني به مرجع قضایي
معرفي و از آن طريق روانه زندان شد.

اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي درآباده

فرمانده انتظامي آباده از اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و جمعآوري
و دستگيري  15معتاد و خرده فروش طي بيست روز گذشته خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار داشت :در راســتاي مطالبات عمومي و ارتقاء احساس امنيت
در بين شــهروندان با هدف مبارزه با خرده فروشــان مواد مخدر و معتادان
پرخطر ،طــرح ارتقاء امنیــت اجتماعی در ســطح شهرســتان به مرحله
اجرا درآمد.
وي افــزود :در اجراي اين طرح مامــوران انتظامی پس از هماهنگي با
مرجع قضایي در بازرســي از تعدادي منازل از قبل شناســايي شده ،ضمن
جمــعآوري و دســتگيري  15معتاد و خــرده فــروش 59 ،كيلوگرم انواع
مواد مخدر كشف کردند.
وي افزود :دســتگیری  6سارق و کشــف  29فقره انواع سرقت ،توقیف
و انتقال  26دســتگاه وســیله نقلیه متخلــف به پارکینگ و دســتگیری
 4متهم و کشف  18فقره پرونده مربوط به کالهبرداری و كشف  2دستگاه
موتورسيكلت قاچاق طی  20روز گذشته از كشفيات اين فرماندهي بود.
سرهنگ مسعودی با اشــاره به كشف  2دستگاه خودرو و موتورسيكلت
مسروقه و دســتگيري يك سارق در اين خصوص ،تصريح كرد :طرحهاي
ارتقــاء امنیت اجتماعی به صورت مســتمر در دســتور کار اين فرماندهي
قرار دارد.

دستگيری سارقان در كمتر از  4ساعت

فرمانده انتظامي جهرم از دستگيري  3سارق و کشف یک دستگاه خودرو
مسروقه در كمتر از  4ساعت در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبری پليس،
در بیان جزئیات این خبر بيان كرد :در پي اعالم مركز فوريتهاي پليســي
 110مبني بر وقوع يك فقره ســرقت خودرو پژو  405در محور مواصالتي
قيروكارزين-جهرم ،بالفاصله بررســي موضوع جهت شناســايي سارقان
به صورت ويژه در دستور كار پليس قرار گرفت.
وي افزود :سريعا طرح مهار اجرا و ماموران انتظامي موفق شدند در كمتر
از  4ســاعت خودرو را در يكي از خيابانهاي جهرم كه در حال سوختن بود
را كشف كنند.
فرمانده انتظامي جهرم با اشاره به اينكه كارآگاهان با اقدامات فني موفق
شدند در اين خصوص  3سارق را دستگير كنند ،گفت :متهمان براي انجام
مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.
ســرهنگ رزمجويي گفت :پليس به صورت شــبانه روزی برای تامین
نظم و امنیت شــهروندان مجاهدانه تالش خواهد کرد و در این راستا اجازه
جوالن و خودنمایی به هیچ مجرم و تبهکاری را نخواهد داد.

پایان هفته فرصت پزشکی قانونی
برای ارائه گزارش درباره مهسا امینی به اتمام میرسد
نایب رئیس کمیســیون امور داخلی کشور و
شــوراها در مجلس گفت :فرصت ســه هفته ای
پزشــکی قانونی بــرای ارائه گــزارش نهایی و
رســمی خود دربــاره پرونده فوت مهســا امینی
تا پایان ایــن هفته به پایان می رســد و انتظار
میرود این گزارش تا پایان این هفته به دســت
مجلس برسد.
محمدحســن آصفری در گفتوگو با ایســنا،
دربــاره آخریــن وضعیت روند پیگیــری پرونده
فوت مهســا امینی در مجلس ،بیان کرد :پس از

ماموریــت رئیس مجلس شــورای اســامی به
کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها به منظور
پیگیری دقیق ابعاد پرونده مهسا امینی ،دو جلسه
با مســئوالن نیروی انتظامی ،پزشــکی قانونی،
ســازمان اورژانس و دیگر مســئوالن برگزار و
گزارش های مقدماتی از دســتگاه های مربوطه
اخذ شد.
وی در ادامــه اظهار کرد :اکنون ما منتظر نظر
نهایی پزشــکی قانونی هستیم تا پس از دریافت
گــزارش ،جمع بنــدی نهایی صــورت گرفته و

گزارش کمیســیون درباره ابعاد پرونده به صحن
مجلس و مردم ارائه شود.
نایب رئیس کمیســیون امور داخلی کشــور،
با بیان اینکه پزشکی قانونی به ما اعالم کرده بود
که ظرف دو الی ســه هفته نظر نهایی و رسمی
خــود را به مجلس اعالم می کنــد ،اظهار کرد:
بر این اساس پایان این هفته فرصت سه هفته ای
پزشــکی قانونی به پایان می رسد و باید گزارش
نهایی و رســمی پزشــکی قانونی بــه مجلس
ارائه شود.

کشف  ۶۰هزار لیتر سوخت قاچاق در بوشهر
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت:
با توقیف  ۲تانکر در محورهای مواصالتی استان
 ۶۰هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.
به گزارش خبرگزاری میزان ،سرهنگ سهام
صالحــی گفت :در پی اخبــار و اطالعات واصله
مبنی بر اینکه قاچاقچیان با استفاده از دو دستگاه
کامیون تانکری در حمل قاچاق ســوخت فعالیت
میکنند ،پیگیری موضوع در دستور کار ماموران
انتظامی ایســتگاه بازرسی شــهید موسوی دیلم

قرار گرفت.
وی افــزود :نیروهای انتظامی با اقدامات فنی
دو خــودروی حامل ســوخت قاچــاق که قصد
عبور از مســیر خوزســتان به دیلم و شهرهای
جنوبی استان بوشهر و فریب ماموران را داشتند
شناســایی و توقیف کردند و در بازرســی دقیق
مشخص شــدن این خودروهای سنگین حامل
 ۶۰هزار لیتر گازوئیل قاچاق هستند.
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت:

ارزش این محموله ســوخت قاچــاق برابر نظر
کارشناســان  ۱۰میلیارد ریال برآورد شده که در
این زمینه  ۲متهم دســتگیر و با تشکیل پرونده
به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی با تاکید بــر اینکه برخورد با قاچاق کاال،
ســوخت و مواد مخدر با جدیت در حال پیگیری
است ،افزود :رصد و پایش مستمر سبب ناامن شدن
مناطق مختلف اســتان بوشهر برای متخلفان از
جمله قاچاقچیان شده است.

انهدام  14باند مافیایی محموله های ممنوعه در بوشهر
 14بانــد حرفــه ای مواد مخدر در بوشــهر
منهدم شد.
بــه گزارش رکنــا ،دبیر شــورای هماهنگی
مبــارزه با مواد مخدر اســتان بوشــهر از انهدام
 ۱۴باند حرفهای مواد مخدر در استان بوشهر خبر
داد و گفت :در نیمه نخست امسال بیش از  ۸تن
مواد مخدر در مسیرهای خشکی و دریایی استان
کشف شده است.
ارســطو ترکمانمنــش با اشــاره بــه اینکه
تمام نقاط مختلف اســتان تحت رصد نیروهای
مقابله کننده با مواد مخدر قرار دارد ،اظهار داشت:
در این راســتا تمام محورهای مواصالتی زمینی،
دریایی ،هوایی ،سواحل و مرزهای دریایی تحت
پایش و رصد قرار دارد.

وی از انهــدام  14باند مــواد مخدر کالن در
استان بوشــهر خبر داد و گفت :در نیمه نخست
امســال با انهدام  14بانــد کالن بیش از  8تن
مواد مخدر در مسیرهای دریایی و خشکی استان
کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 9درصد افزایش نشان میدهد.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
استان بوشــهر با اشــاره به اینکه این استان در
مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد ،تصریح کرد:
بررسیها نشــان میدهد  70درصد از کشفیات
مواد مخدر در شــش ماه نخست امسال در مسیر
مرزهای دریایی استان کشف شده است.
ترکمانمنش از کشف بیش از  5.6تن مواد مخدر
در مسیر مرز دریایی خلیجفارس و سواحل استان

بوشــهر خبــر داد و بیان کرد :در نیمه نخســت
امســال بیــش از  4.6تن از مواد مخدر توســط
اطالعات استان بوشهر کشف شده است.
وی با اشاره به کشــف  3.1تن توسط پلیس
مبارزه با مواد مخدر استان در مدت یاد شده خاطر
نشــان کرد :در این راستا  564کیلوگرم با تالش
مرزبانی این استان کشف شده است.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
استان بوشهر دســتگیری یکهزار و  700متهم
مربوط به مواد مخدر در اســتان بوشــهر را مورد
اشاره قرار داد و تصریح کرد :در راستای ساماندهی
و صیانــت از آســیبدیدگان در نیمه نخســت
امســال  311معتــاد متجاهــر شناســایی و به
کمپهای ترک اعتیاد معرفی شدهاند.
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سال بیست و    هفتم

شماره 7587

ساخت خانههای ارزان برای کارگران و بازنشستگان

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه کارگران را در بحث خانهدار شدن
باید به طور ویژه ببینیم ،گفت :ایده خانههای اجارهای در کوتاه مدت
می   تواند دغدغه کارگران و اقشار محروم و کم درآمد را برطرف کند،
ولی مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان از طریق ساخت خانههای

ارزان توســط تعاونیها و با اختصاص زمین رایگان حل میشــود.
رحمت ا ...پورموســی در گفتوگو با ایســنا ،درباره حل مشــکل
مســکن کارگران از طریق خانههای اجارهای ،گفت :ایده خانههای
اجارهای ایده خوبی است و در رفع دغدغه مسکن کارگران بی تاثیر

نیست ،ولی نمیتواند راه درمان نهایی باشد.
وی افزود :در حال حاضر بخش عمده ســبد معیشت خانوارهای
کارگری را هزینههای مسکن و اجارهبها میبلعد و در حاشیه شهرها
اجاره خانه به شدت باال رفته است به نحوی که اگر کسی  ۵میلیون
تومان حقوق بگیرد باید سه میلیون تومان اجاره بدهد و با دو میلیون
تومان باقی مانده نمی   تواند امور زندگی خود را به خوبی بچرخاند.
این فعال کارگری تاکید کرد :خانههای اجاره ای به شرطی خوب
اســت که فرضا به مدت دو ســال با نرخ ثابت به کارگران یا اقشار
ضعیف اجاره داده شود تا کارگر مدتی دغدغه خانه نداشته باشد ،ولی
نمیتواند برای همیشــه و دائمی   مشکل مسکن کارگران را حل کند
و نهایت بتوانیم کارگران را موقتا در جایی اسکان دهیم.
پورموســی با بیان اینکه در بحث خانه دار شدن باید کارگران را
به طور ویژه ببینیم ،اظهار کرد :کارگران نمیتوانند شخصی بسازند و
حقوق و دریافتی آنها کفاف پرداخت اقساط سنگین وام   های مسکن
را نمی   دهد؛ لذا معتقدم دولت باید پای کار بیاید و جای مســکن را
در سبد معیشت کارگران و بازنشستگان پر کند .این کار هم راه دارد
و راهش این اســت که از طریق تعاونیها زمین رایگان اختصاص
بدهیم و تعاونیهــا با قیمت پایین برای کارگران و بازنشســتگان
خانه بسازند.
بــه گفته وی ،دولــت میتوانــد وزارت کار را مکلف کند که در
هر اســتان و شهرســتان زمین   های رایگان در اختیــار تعاونی   ها
گذاشــته شــود و در کنار آن تســهیالت درازمدت با ســود پایین
اختصاص یابد تا کارگران و بازنشســتگان با عضویت در تعاونیها
صاحبخانه شوند.

پیگیری مطالبات کارگران از طریق سامانه روابط کار
یک فعال حوزه کار با تاکید بر تکمیل هرچه ســریعتر ســامانه
جامع روابط کار و اشــکاالت آن میگوید :ســامانه جامع روابط کار
مزیت های بســیاری برای کارگران و کارفرمایــان دارد و میتوانند
با ورود به آن به شکل غیرحضوری مطالباتشان را پیگیری کنند.
به گزارش ایســنا ،ســامانه جامع روابط کار یکی از سامانههای
وزارت کار در بحــث خدمت رســانی مطلوبتر به جامعه هدف این
وزارتخانه اســت و راه انــدازی آن گام موثری در شفافســازی و
جلوگیری از تخلفات احتمالی است.
ایــن ســامانه از چند زیرمجموعه شــامل ثبت دادخواســتها،
بررســی مشاغل ســخت و زیانآور ،حفاظت فنی و ایمنی ،آموزش
ایمنــی نیروهای کار ،بیمــه بیکاری ،بازرســی کار ،ثبت و تایید و
پیگیری قراردادهــای کار ،بیمه کارگران ســاختمانی و طبقهبندی
مشــاغل تشکیل شــده و به تدریج با تکمیل فرایندهای مربوطه به
زیرسامانههای آن افزوده می   شود.
ســامانه جامع روابط کار بیــش از  ۵۳فرایند دارد که کلیه امور و
وظایف محوله در این ســامانه باید از لحاظ سیســتمی   ارائه خدمت
شــود تا بتواند بر بستر وب به جامعه هدف خود خدمت رسانی کند.

تاکنون  ۱۱فرآیند در ســامانه جامع روابط کار ارائه شده و تعدادی از
فرآیندهای دیگر نیز آماده است تا در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.
ولی ا ...صالحی در گفت وگو با ایسنا درباره سامانه جامع روابط کار
و ویژگیهای آن میگوید :ســامانه جامع روابط کار چندین فعالیت
دارد که یکی از آنها ثبت شکایات و دادخواست است و برمی   گردد به
اختالفاتی که بین کارگر و کارفرما رخ میدهد و از طریق این قسمت،
کارگران و کارفرمایان میتوانند بدون حضور در مراجع حل اختالف
وارد سامانه شوند و آرای صادره را به صورت غیر حضوری بگیرند.
وی میافزاید :این ســامانه هنوز به آن ظرفیتی که الزم اســت
نرسیده اســت ولی چند زیرمجموعه آن آغاز به کار کرده و باید آن
بخش  هایی که نیاز است در حوزه روابط کار شکل بگیرد نظیر مراجع
حل اختالف ،اشکاالت آن رفع شود.
صالحی می   گوید :ســامانه جامع روابــط کار دارای بخش های
متعددی است که طبقهبندی مشاغل و بیمه بیکاری از جمله آنها است
و در بحث ثبت دادخواست چنانچه بین کارگر و کارفرما اختالفی رخ
دهد هر دو طرف می   توانند از این طریق مطالباتشان را پیگیری کنند.
بــه گفته این فعال حوزه کار ،در ســامانههایی همچون روابط کار

عضو اتاق بازرگانی تهران تحلیل کرد

تجارت ایران چطور دوباره صعودی شد؟

عضــو هیأت نماینــدگان اتاق بازرگانــی تهران میگویــد در دولت ســیزدهم ،اصالحاتی در برخی
سیاســتهای اجرایی در حوزه تجارت نهایی شــده که در نهایت به نفع آمارها و عملکرد کشــور تمام
شده است.
مهــرداد عباد در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :با توجه به شــرایط تحریمی   کــه اقتصاد ایران با آن
رو به رو است ،چه دولت قبل و چه دولت فعلی تالش کردند سیاستهایی را اجرایی کنند که در چارچوب
آن تجــارت ایران با وجود محدودیتها به کار خود ادامه دهد .این سیاســت چه در حوزه صادرات و رفع
تعهد ارزی و چه در محدودیت در ثبت سفارش واردات خود را نشان داد.
وی با اشــاره به برخی مشکالت که در ماههای ابتدایی اجرای این سیاست دیده میشد ،تشریح کرد:
متاســفانه ما در سالهای قبل با این مشکل مواجه بودیم که سیاستهای اجرایی دوام نداشت و بارها با
تغییر مواجه میشد ،در کنار آن با توجه به نامشخص بودن سرنوشت برجام و تحریمها ،یک عدم اطمینان
دیگر نیز برای فعاالن اقتصادی وجود داشت و همین مسئله کار را در سطح اجرا دشوار میکرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در دولت سیزدهم ،اصالح برخی روشها و ثبات در سیاستها
افزایش یافته اســت ،بیان کرد :ما در دولت قبل با مشکل ثبت سفارش رو به رو بودیم تا جایی که مقابل
وزارت صمت صف تشــکیل میشــد و همین موضوع موجب ایجاد رانت و محدودیتهای جدی میشد،
اما خوشبختانه این مشــکل تا حد زیادی برطرف شده است .در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز
سیاســتهایی اجرایی شده که قدری شــرایط را بهبود داده و همین موضوع به بهبود آمار تجاری کشور
کمک کرده است.
عباد در پاسخ به این سوال که آیا سهم کاالهای با ارزش افزوده باالتر در سبد صادراتی ایران افرایش
یافته ،گفت :برای ارائه تحلیل دقیق در این رابطه باید آمار به شــکل جزئی ارائه و بررســی شود ،اما باید
در نظر داشت که صرف کاهش وزن اما افزایش ارزش صادرات نمیتواند به شکل کلی تحلیل شود .برای
مثال ما در حوزه گازهای صنعتی ،صادراتی داریم که با وزنی بســیار کم ،ارزش صادراتی باالیی به دست
میآید یا در برخی کاالهای کشاورزی روند بالعکس است.
وی خاطرنشان کرد :صرف نظر از این مسائل باید در نظر داشت که فعاالن اقتصادی بیش از هر چیز
به ثبات و تحلیل آینده نیاز دارند .اینکه ما هنوز سرنوشت برجام یا برخی سیاستهای کالن اقتصادی را
نمیدانیم ،میتواند در نهایت کار را برای بنگاههای اقتصادی دشوار کند.

راهی هموار برای نفت ایران

یک کارشــناس ارشد حوزه انرژی معتقد اســت در شرایط فعلی و با وجود تحریمها در حوزه انرژی،
انجــام مذاکرات با کشــورهایی مانند ژاپن موجب می  شــود تا درصورت وقوع توافــق برجام با وجود
زیرساختهای مناسب ،کار با حداکثر ظرفیت آغاز شود.
مرتضی بهروزی فر در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به تحریم مجدد آمریکا علیه نفت ایران ،اظهار کرد:
پس از رفتن ترامپ و آمدن بایدن فضا تا حدودی برای صنعت نفت ایران بازتر شد؛ چراکه سیاستهای
ترامپ در این بخش با بایدن متفاوت شد ،بنابراین در شرایط فعلی راههای تنفس برای اقتصاد ایران نسبت
به قبل بیشتر شده اما مساله این است که اگر جامعه جهانی بخواهد میتواند موانعی در این بخش ایجاد کند.
وی با بیان اینکه فروش نفت نیازمند تمهیداتی اســت و در شــرایط تحریم حجم آن کاهش می   یابد،
ادامــه داد :با این حال میتوان با دور زدن تحریم و راههای دیگر ،میزان فروش را افزایش و از ظرفیت
صادراتی نفت ایران اســتفاده کرد ،اما باید درنظر داشــت که هزینه انجام این کار باال خواهد بود ،باید
تخفیف بیشتری داده شود و پول آن نیز به راحتی قابل بازگشت به کشور نیست.
این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی با بیان اینکه اگر ایران امکان صادرات نفت را داشته باشد ،قطعا
وضعیت اقتصادی کشــور بهبود می   یابد ،گفت که در شــرایط فعلی نیز میتــوان با دور زدن تحریمها
شرایط را بهبود بخشید .در این بین مذاکره با کشورهایی همچون ژاپن میتواند اثرات مثبتی داشته باشد
تا راه برای صنعت نفت ایران هموار شود.
وی ادامه داد :انجام چنین مذاکراتی می   تواند موجب شــود تــا درصورت وقوع توافق برجام با وجود
زیرساختهای مناسب با حداکثر ظرفیت کار آغاز شود؛ همچنین میتوان چنین مذاکراتی را با شرکتهای
بزرگ دیگر کشورها نیز برقرار کرد؛ چراکه بی شک نتایج مثبت آن کم نخواهد بود.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه انجام چنین مذاکراتی موجب فراهم شدن زیرساختها
می   شــود ،اگر ژاپن نیز بتواند مجوزهایی را از آمریکا اخذ کند ،اکنون نیز می   توانیم کار را شــروع کنیم،
ادامه داد :در مجموع انجام اینگونه مذاکرات یک بازی دو سر برد برای هر دو کشور است.

که جامعه هدف بزرگی را شــامل می   شوند ،باید اشکاالت و نقایص
برطرف شــود تا موفقیت مدنظر به دســت آید به عنوان مثال آرای
صادره در مراجع حل اختالف باید از ســوی اعضا امضا و تایید شود
که این مساله خود زمان   بر است.
پیش از این علی حســین رعیتی فــرد ـ معاون روابط کار وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ـ در گفت وگو با ایســنا ،راه اندازی این
ســامانه را گام موثری در بحث شــفافیت ،جلوگیری از تخلفات و
ارائه خدمــات مطلوب  تر به جامعه هدف عنــوان کرده و گفته بود:
" در تالشــیم  ۵۳فراینــد حوزه کار را در بســتر وب انجام دهیم و
به دنبال ایجاد یک ســاختار الکترونیکی با پوشش  ۵۳فرایند مربوط
به روابط کار هستیم که موجب شفافیت رسیدگی به امور میشود" .
به گزارش ایسنا ،در حال حاضر در حوزه بیمه بیکاری و رسیدگی
به دعاوی کارگر و کارفرما کلیه فرایندهای مربوط به مقرری بگیران
بیمــه بیــکاری و ثبت دعاوی در ســامانه جامع روابــط کار انجام
می   گیرد که با توجه به تکمیل زیرســاخت  های ســامانه به تدریج
دیگر فرایندهای حوزه کار در بســتر وب عملیاتی شــده و در اختیار
کارگران و کارفرمایان قرار خواهد گرفت.

جزئیات طرح مالیات برمجموع درآمد اعالم شد

10

رییس مرکز آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشــور توضیحاتی را در مورد طرح
مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی ارائه کرد.
مهدی موحد در گفتوگو با ایسنا ،در مورد طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی
توضیح داد :در این طرح هر فرد ایرانی یا هر فرد مقیم ایران که دارای یک شناســه هویتی
یکتا مانند شــماره ملی یا شــماره گذرنامه باشــد ،یک مودی بالقوه مالیاتی است و هر نوع
فعالیت اقتصادی را شــروع کند و درآمدی داشــته باشد ،به یک مودی بالفعل مالیاتی تبدیل
خواهد شــد و به اتکای این موضوع امکان وصول مالیات فراهم میشــود .اولین ویراست از
این الیحه انجام شــده و برای ارزیابیهای بعدی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته اســت.
سازمان امور مالیاتی نیز اصالحاتی روی آن انجام داده و در کمیسیون اقتصادی هیات دولت
درحال بررسی است.
وی ادامــه داد :بنابراین افرادی ایرانی که مقیم خارج از کشــور هســتند یا خارجیهایی
که مقیم ایران هســتند به اتکای شــماره هویتی میتوانند به گونهای مشــمول این مالیات
شــوند .البتــه این موضــوع به نوع فعالیــت آنها بســتگی دارد .ممکن اســت فردی که
 ۱۰ســال پیش مهاجرت کرده اســت هم مشمول شــود ،زیرا ممکن است فعالیتهایی که
انجام میدهد با حوزه اقتصادی کشور مرتبط باشد .در این راستا از مجموع درآمد فرد مالیات
اخذ میشود.
رییس مرکز آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی به این سوال که مزایای طرح مالیات
بر مجموع درآمد چیســت؟ پاســخ داد :این طرح نه تنها افزایش درآمد ایجاد میکند بلکه در
راستای تحقق عدالت مالیاتی است .همه درآمدها از همه مجاری درآمدی فرد جمع میشود و
یک مالیات یکپارچه ای دریافت می   کند و باالتر از آن پایه معافیت ،مشمول مالیات می   شود.
برای مثال فردی یک طالفروشــی ،یک سری سهام و یک ســپرده بانکی دارد که از آنها
درآمد و ســود کســب میکند همه این اقالم جمع می   شود ،معافیت پایه میخورد و باالتر از
معافیت پایه مشمول مالیات بر جمع درآمد خواهد شد.
موحد همچنین در مــورد اینکه آیا هر خانوار باید یک اظهارنامه مالیاتی ارائه کند یا خیر،
توضیح داد :ممکن است شرایط اجرای این طرح به گونهای پیش نرود که هر فرد یا خانواده
یــک اظهارنامه ارائه کند .ممکن اســت با توجه به اطالعاتی کــه از خانوارها یا افراد وجود
دارد بتــوان اظهارنامه پیش فرض یا اظهارنامهای از پیش تکمیل شــده تهیه کنیم .اگر این
اظهارنامههای از پیش تکمیل شده برای افراد تهیه شود انها را از اینکه خودشان اظهارنامه
تولید کند بینیاز میکند.

بورس هفته را با کاهش آغاز کرد

شــاخص کل بورس در نخســتین روز کاری هفته ،روند کاهشــی داشــت و حدود  ۱۵هزار واحد
افت داشت.
به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس دیروز (شنبه) ،با  ۱۵هزار و  ۶۸۳واحد کاهش به یک میلیون
و  ۳۳۰هزار واحد رســید .شــاخص کل با معیار هموزن نیز با افــت  ۶۳۶۰واحدی ،رقم  ۳۸۶هزار و
 ۱۳۷واحد را ثبت کرد.
در این بازار  ۲۸۹هزار معامله انجام شد که  ۴۰هزار و  ۲۴۲میلیارد ریال ارزش داشت.
اکثر صنایع تاثیرگذار روی شــاخص بورس روند نزولی را تجربه کردند در این میان فوالد مبارکه
اصفهان ،پاالیش نفت بندرعباس ،ملی صنایع مس ایران ،پاالیش نفت اصفهان و ایران خودرو بیشترین
تاثیر منفی را گذاشــتند و صنایع پتروشــیمی   خلیج فارس به تنهایی روند رو به رشدی را تجربه کرد.
شاخص کل فرابورس نیز با کاهش  ۲۰۱واحدی همراه شد و روی رقم  ۱۸هزار و  ۱۶۰واحد ایستاد.
در این بازار  ۱۴۹هزار معامله به ارزش  ۸۲هزار و  ۷۰۷میلیون ریال انجام شد.
پلیمر آریا ساســول ،پتروشیمی   زاگرس ،پاالیش نفت شیراز ،پتروشیمی   تندگویان ،فرابورس ایران و
ســنگ آهن گهرزمین نیز نمادهای تاثیرگذار در این بازار بودند که روند نزولی داشتند و بیشترین تاثیر
منفــی را روی فرابورس گذاشــتند .البته تولید نیروی برق دماوند تنهــا نماد در فرابورس بود که روند
رو به رشدی را تجربه کرد.

حل معماهای بحران آب کشور
یک کارشــناس معتقد است :ساخت سدهای تکراری و اضافی به
میزان دســت کم  ۶۰و یا  ۷۰درصد و یا بیشتر در خشکی دریاچه   ها،
رودخانهها و تاالبها ،توسعه بیرویه کشاورزی در فضای باز و تغییر
کاربریهای شدید اراضی شهری و گسترش بیرویه کالنشهرها در
وقوع این بحران موثر بوده اســت و یک چرخــه ناپایدار و خطرناک
توسعهنیافتگی را پدید آوردند.
داریوش مختاری در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه آمارها نشان
میدهد که خشکشــدن دریاچه بختگان به طور مشــخص ناشی از
تاثیرات منفی ســاخت ســدهای داریوش (درودزن) در سال ،۱۳۵۲
ســاخت ســدهای مالصدرا و ســیوند در دهه  ۸۰بوده است ،اظهار
کرد :همچنین خشکشــدن دریاچه ارومیه ناشی از ساخت  ۲۲سد در
باالدســت حوزه آبریز آن بوده و با این حال نزدیک به  ۶۰سد اضافی
و تکراری دیگر نیز در حوزه آبریز دریاچه ارومیه در دســت مطالعه و
ساخت است.
وی ادامه داد :در همان حال سدســازی بــی رویه و اضافی زمینه
فرصت ســوزی دیگــر در حوزه مدیریت آب و انــرژی از جمله نبود
تخصیص منابع اعتباری کافی به پروژههای  ۱۵گانه طرحهای تعادل
بخشــی منابع آب زیرزمینی و یا خــودداری از تخصیص اعتبار برای
اجرای طرحهای نیروگاههای خورشــیدی که یکی از اســتعدادهای
شگرف سرزمینی در جغرافیای ایران است را فراهم کرده است.
به گفته این کارشناس ،اکنون با چنین آسیبهای فراگیری که به
دنبال سدســازیهای بیرویه پدید آمده اســت چه باید کرد؟ راه این
اســت که در قالب یک واحد کوچک آب شناختی و واحد بزرگتر آن
یعنی حوزه آبریز ،شکست (تخریب) و یا حفظ سدهای موجود ،بررسی
و مطالعه دقیق شود .همچنین پیامدهای زیست محیطی شکست و یا
حفظ سدها سنجش و ارزیابی شوند .وجه دیگر تاثیرات ساخت سدها
بر حقابهها و عدالت اجتماعی از ناحیه رعایت حقابه اولیه است .سپس

ایــن دادهها در چارچوب تحلیل منفعت هزینه و با نگاه به هزینههای
ریخته شده ،از دیدگاه اقتصادی در تحلیل اقتصادی محاسبه و تعیین
شوند و تصمیم مناسب گرفته شود .همچنان ریزه کاری بسیاری باقی
میماند که می   توان از ظرفیت دانش فنی و مهندسی کشور برای حل
آنها کمک گرفت.
مختاری با بیان اینکه اکنون بحران آب ایران با مسایل در هم تنیده
و پیچیدهای روبرو شــده ،پرسش این اســت که چگونه میتوانیم
این مســایل را حل و فصل کنیم ،برای یافتــن راهکارهای عملی
و میدانــی برای معماهای بزرگ از جمله حدود  ۵۰۰ســد اضافی و
تکراری در حوزه   های آبریز ،نزدیک به  ۲۰۰ســد در دست ساخت
و نزدیک به  ۶۰۰ســد در دست مطالعه چه باید کرد؟ مسایل حوزه
آبریــز تاالب گاوخونی را چگونه باید حل و فصل کرد ،گفت :همان
جایی کــه بهره برداری بی رویــه از منابع آب زیرزمینی ،توســعه
ب
ی رویه صنایع آب بر در باالدســت ،گسترش بیرویه شهرنشینی

و اجرای پروژه   های انتقال آب بین حوزهای انباشــتی از پیچیدگی را
برای حل مســاله خشــکی این تاالب پدید آورده مورد بحث است،
به طور معمول در بیشــتر حوزه   های آبریز کشــور ،افزوده شــدن
حقابه بران جدید افزون بر اولیها (حقابه بران قدیمی) دشواری حل
مساله را دو چندان می   کند.
وی افزود :ابتدا ،برای کاســتن از دامنه بحران آب ایران نیازمند
یافتن راهکارهای اصولی و مبتنی بر دانش فنی و مدیریتی هستیم.
مدیریت راهبردی به تفکر انســجام میدهــد و در کنار اینکه الزم
است در چارچوب مبانی نظری بحران آب به حل آن همت گماشت،
بهتر اســت از ظرفیت مدیریــت راهبردی برای حــل بحران آب
کمک گرفت.
این کارشــناس ارشــد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه در پهنه
مدیریت آب کشــور ،به مرور تهدیدها افزون شــده و نقاط ضعف و
شکنندگی بسیاری پدید آمده است ،گفت :مدیریت راهبردی کمک
میکند تا وضعیت موجود را بهتر بشناسیم و سیاستهای اجرایی را
در وضعیت تهاجمی   یا تدافعی برگزینیم .تعیین و گزینش سیاستها
در چارچــوب مدیریت عرضه و تقاضای آب و یا تحلیلهای منفعت
هزینه انجام میشود.
مختــاری با بیان اینکه در هر مرحلــه و با هر رویکردی ،رعایت
اصول اولیه الزم اســت ،گفت :واحد برنامهریزی حوزه آبریز اصلی،
آبریز فرعی و یک دشــت بوده و الزم است مبانی آب شناختی حوزه
آبریــز را رعایت کرد و هر اقدامی   در چارچوب بیالن منابع آب انجام
شــود .در این میان رعایت مدیریت مشارکتی منابع آب یک اصل
اســت و اجرای هر راهکار و سیاستی باید در ظرف همکاری دولت
و جامعه محلــی انجام گیرد .بنابراین دیده میشــود که با رویکرد
کارشناســی و علمی   الزاما الزم اســت بحــران را در چارچوبهای
مشخص بازشناسی و حل و فصل کرد.

مذاکرات اوپک پالس برای کاهش نیم تا یک میلیون بشکهای تولید نفت
تولیدکننــدگان نفت اوپک پالس در حال بررســی کاهش هدف
تولیدشان در دیدار هفته جاری هستند و برای کاهش بین  ۵۰۰هزار تا
یک میلیون بشکه در روز تولید ،رایزنی میکنند.
به گزارش ایســنا ،یک منبع آگاه از تفکر روسیه ،اوایل هفته گذشته
به رویترز گفته بود روســیه احتماال کاهش تولیــد حدود یک میلیون
بشکه در روز تولید نفت اوپک پالس را در دیدار اکتبر وزیران این گروه
پیشــنهاد خواهد کرد در حالی که یک منبــع اوپک ،این رقم را حدود
 ۵۰۰هزار بشــکه در روز تخمین زد .انتظار مــیرود مذاکرات پیش از
برگزاری دیدار وزیران اوپک پالس ،ادامه پیدا کند.
یــک منبع آگاه در اوپک پالس اظهار کرد :شــاید در روزهای آخر
هفته یا دوشنبه ،شفافیت بیشتری ایجاد شود .معموال رایزنیها پیش از
زمان دیدار وزیران ،به نتیجه میرسد.
تولیدکننــدگان اوپک پالس در دیداری که اوایل ســپتامبر برگزار
کردند ،برای نخستین بار از سال  ،۲۰۲۰کاهش اندک هدف تولیدشان
به میزان  ۱۰۰هزار بشکه در روز را تصویب کردند.

نشست هفته جاری در شرایطی برگزار میشود که قیمتهای نفت
از باالترین رکورد امسال ،کاهش قابل توجهی پیدا کردهاند و بازار دچار
نوسان شدیدی است .نفت برنت دوشنبه گذشته به  ۸۳دالر و  ۶۵سنت
نزول کرده بود که پایینترین رکورد  ۹ماهه بود.
تحلیلگــران انتظار دارنــد موافقت تولیدکننــدگان اوپک پالس با
کاهش تولید ،از قیمتها پشتیبانی کند .عربستان سعودی که بزرگترین
تولیدکننده عضو اوپک است ،در اوت احتمال کاهش تولید برای اصالح
نوسان بازار را مطرح کرده بود .در این بین ،نظرسنجی رویترز نشان داد
تولید نفت اوپک در سپتامبر به باالترین میزان از سال  ۲۰۲۰رسیده و از
افزایش تولیدی که برای این ماه وعده داده شده بود ،فراتر رفته است.
طبق یافته   های نظرســنجی رویترز ،اوپک در سپتامبر  ۲۹.۸۱میلیون
بشــکه در روز نفت تولید کرد که  ۲۱۰هزار بشکه در روز باالتر از اوت
و باالترین میزان از آوریل سال  ۲۰۲۰بود.
قرار بود در ســپتامبر تولید اوپک پالس  ۱۰۰هزار بشــکه در روز
افزایش پیدا کند که ســهم اوپک ۶۴ ،هزار بشکه در روز بود .افزایش

تولید اوپک  ۱۳۰هزار بشکه در روز بیشتر از این سهمیه بود.
با این حال ،اوپک همچنان کمتر از ســطح هدف گذاری شده ،نفت
تولید میکند .تولید  ۱۰عضــو اوپک که در پیمان کاهش تولید اوپک
پالس شرکت دارند ۱.۳۲ ،میلیون بشکه در روز کمتر از هدف تعیین شده
برای سپتامبر بود.
تولید نفت عربستان سعودی در ســپتامبر به میزان  ۵۰هزار بشکه
در روز افزایش یافت و به  ۱۱میلیون بشــکه در روز رسید .لیبی که از
شــرکت در توافق کاهش تولید اوپک پالس ،معاف اســت و نیجریه،
موفق شدند تولیدشان را به میزان مشابهی افزایش دهند .تولید لیبی از
اختالالتی که پیش آمده بود ،بهبود بیشــتری پیدا کرد و رصدکنندگان
نفتکش ،افزایش صادرات نیجریه را مشاهده کردند.
تولیــد در عراق که دومیــن تولیدکننده بزرگ عضو اوپک اســت،
تغییر چندانی نداشــت و تولید امــارات متحده عربی و کویت مطابق با
اهداف تولیدشان ،افزایش یافت .طبق نظرسنجی رویترز ،هیچ کاهش
قابل توجهی در میزان تولید در سپتامبر وجود نداشت.
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محصص:

کیروش  DNAخود را به تیم تزریق میکند
هیچ ترسی از اروگوئه نداشتیم
مرتضی محصص می گوید تیم ملی ایران در
دیدار با اروگوئه به دنبال دفاع مطلق و استفاده از
ضدحمالت نبود و کامال برای کسب پیروزی وارد
زمین شده بود.
مرتضــی محصــص در گفتوگو با ایســنا،
درباره دو دیدار دوســتانه تیم ملــی فوتبال ایران
مقابل اروگوئه و ســنگال که با یــک پیروزی و
یک تســاوی به پایان رســید ،گفت :به طور کلی
بازیهای دوستانه و تدارکاتی عیار تیمها را نشان
نمیدهد .تقریبــا هر زمان کادرفنــی اراده کند،
تعویض میکند؛ چرا کــه کادرفنی به دنبال پیدا
کردن مشــکالت تیم است .همه مربیان با چشم
تحلیلگر به این بازیها نگاه میکنند.
او با اشاره به بازی ایران مقابل اروگوئه گفت:
اســکار تابارس که ســالها هدایــت اروگوئه را
برعهده داشت ،مدرس دوره مربیگری  Bبنده بود.
االن آقای دیگو آلونسو با تفکر متفاوتی نسبت به
اسکار کار میکند .او هم مدت زمان زیادی نیست
که در این تیم کار میکند ،اما کارلوس کیروش
واقعا زمان کافی نداشته است .نمیدانم چند جلسه
با تیم کار کرد .شــاید پنج جلسه هم کار نکرد ،اما
هــر مربی این حق را دارد کــه با تفکرات مدنظر
خــود کار کند .برخی با یــک هافبک و برخی با
دو هافبک دفاعی بازی میکنند.
برنامه کیروش برای اروگوئه منطقی بود
ایــن مدرس فوتبال به نحوه بازی ایران در این
دیدار پرداخت و افزود :ایران با ترکیب ۴-۱-۴-۱
و اروگوئه با ترکیــب  ۴-۲-۳-۱بازی میکردند.
نقطــه کلیدی این بازی تفــاوت زیاد ما در حفظ
توپ بود .درصــد مالکیت توپ ۶۴ ،به  ۳۶درصد
به ســود اروگوئه بود .این مساله درایت یک مربی
را نشــان میدهد که چطور بــا رقیب خود بازی
کند .باید قبول کنیم که اروگوئه سابقه مشخصی
در جام جهانی و ســطح ملــی دارد .این تیم از ما
باالتر اســت .دو بار جام جهانی را تصاحب کرده
و همیشــه از تیمهای خوب آمریکای جنوبی بوده
است .کیروش برای دیدار با اروگوئه یک برنامه
منطقی را چیده بود .ما از یک سوم میانی حریف را
تحت فشار میگذاشتیم .میتوانستیم بهتر از این
عمل کنیم ،اما همین هم خوب بود.
بازیکنان تیــم ملی با دل و جان بازی
میکردند
محصص تاکید کرد :شاید تغییر بزرگ این بود
که بازیکنان بــا دل و جان بازی کردند .بازیکنان
ما کوچکترین ترســی از حریف نداشــتند .رفته
بودیــم اروگوئه را ببریم .اینطــور نبود که صرفا
دفاع کنیم و چشــم به ضد حمله داشــته باشیم.
دنبال این بودیم کــه نقاطی را برای نفوذ به خط
دفاعی حریف پیــدا کنیم .ما با یک بدشانســی
رو به رو شــدیم کــه تعداد بازیهای دوســتانه
خوب کمی داشــتیم .اگر دو بــازی دیگر به این
صورت داشــتیم ،به مراتب با شرایط بهتری وارد
جام جهانی میشدیم .االن این دو بازی هم خوب
بود .نکات مثبت در تیم ملی زیاد بود.
نقطه ضعف ایران نبود هماهنگی بین
خطوط بود
این کارشناس فوتبال در پاسخ به این سوال که
نقاط ضعف تیم ملــی در این دیدار چه چیزهایی

بودند؟ خاطرنشــان کرد :نقطــه ضعف بزرگ ما
نبود هماهنگــی بین خطوط بــود .این کادرفنی
و بازیکنان تازه خودشــان را بــرای بازیها آماده
کردهاند .روی ضربات ایستگاهی نیاز به کار کردن
داریــم .بزرگترین ضعف ما نبــود هماهنگی و
نداشتن برنامه برای ضربات ایستگاهی بود که به
کمبود وقت مربوط میشــود .هر کسی هم جای
کیروش بود نمیتوانســت هماهنگی را در مدت
زمان کم ایجاد کند.
محصص ادامه داد :او نیاز دارد  DNAخود را
در تیم به وجود آورد .به نظرم باید امیدوار باشیم.
با شناختی که از این مربی دارم ،به طور صد درصد
اطالعات خوبی از حریفانش به دست میآورد .این
عادت مربیان پرتغالی است که به جزییات اهمیت
میدهنــد .من بازی اســپانیا و پرتغــال را دیدم.
مشــخص بود که پرتغال برای تعویض بازی در
میانه زمین و استفاده از یار سوم تمرین کرده بود.
ما در تیم خودمان چنین برنامهای نداشــتیم چون
سرمربی ما تازه آمده است.
در گروه ســختی هســتیم ،اما گروه
غیرممکنی نیست!
وی به گــروه تیم ملی در جام جهانی اشــاره
کرد و گفت :در گروه سختی هستیم ،اما در گروه
غیرممکن نیســتیم .غیرممکنی در فوتبال نیست
که خودمان را بازنده بدانیم .ساوت گیت هم روی
هم رفته روزهــای خوبی نــدارد .آمریکا تیم در
کالس جهانی نیست .بار شدید انتقادها روی شانه
ساوت گیت است .به نظرم انگلیس در خط میانی و
حمله فوقالعاده است ،اما در خط دفاعی به اندازه
جام جهانی خوب نیست .انگلیس بازیکنان خوبی
دارد ،اما بهترینها نیستند.
هیچ ترسی از انگلیس نداریم
این مدرس فوتبال به بازی نخســت ایران در
جام جهانی اشاره کرد و گفت :شاید حرفم تکراری
باشد ،اما همه چیز بستگی به بازی اول دارد .بازی
اول مــا در  ۲۰۱۸جلوی مراکش بــود که روی
شانس و اقبال یا تاکتیک ،تیم مراکش را شکست
دادیــم .این برد روحیه و اعتماد به نفس ما را باال
برد .رفته بودیم اســپانیا و پرتغال را هم شکست
دهیم و در آن سطح بازی کردیم .به نظرم شروع
مــا در بازی اول تعیین کننده خواهد بود .من فکر
میکنم نه کیروش مربی بیتجربهای اســت و
نــه تعداد زیادی از بازیکنان ما که جلوی انگلیس
بازی خواهند کرد .بازیکنان ما از اســم بازیکنان

انگلیــس ترســی ندارند .جهانبخــش آنجا بازی
میکرد .من به به فاکتور شانس عقیده دارم .باید
تالش و کوشــش و برنامهریزی باشد ،اما فاکتور
شانس هم در بین تواناییهایی که داریم ،اهمیت
دارد.
اروگوئه به ایران مجال نمیداد
او به تحت فشــار گذاشــتن حریف اشاره کرد
و گفت :در یک ســوم میانی اســت که میتوانیم
حریفی را شکســت دهیم یا نتیجــه ناامید کننده
بگیریم .منطقه تحت فشــار ما در بازی با اروگوئه
میانــه زمین بود که ســعی میکردیــم توپ را
بگیریــم .اروگوئه یــک پله جلوتر بــود .آنها از
یک ســوم دفاعی ایران به دفاع ما میچســبیدند
و تــاش میکردند تــوپ را به دســت بیاورند.
حتی اگر مدافع بچرخد ،بــاز هم بازیکن اروگوئه
او را رهــا نمیکند .این نــوع تیمها در درجه اول
میخواهند بازی نکنیــد .نمیخواهند جلو بروید.
در این طرز تفکر ،دفاع در حال اســتراحت است.
یک تعداد بازیکن اســتراحت میکنند و یک عده
مثل دروازهبان و هافبک دفاعی درگیر نیستند .این
مســائل در نتایج بازی تعیین کننده است .آرسنال
این کار را شــروع کرده و منچستر سیتی اینطور
بازی میکند .اروگوئه نمره بســیار خوبی در این
مدل بازی گرفت .اگر آزادی داشتیم ،موقعیتهای
تکبهتک مهدی ترابی بیشتر میشد .آنها به ما
مجال نمیدادند ،به جای این که مشــاهده کننده
باشد ،بازیکنان دریافتی را تحت فشار میگذاشتند.
این مدرس فوتبال یادآور شــد :در فوتبال تراز
اول دنیا اگر محو بازی شــوید ،بازیکن حرفهای
نیستید .هر دقیقهای که صاحب توپ نیستی ،باید
ببینی چه ضــرری را میتوانی بــه حریف بزنی.
اروگوئه مقابل ایران یک کالس فوتبال در سطح
آمریکای جنوبی را به ما نشان داد .اسکار تابارس،
مربی پیشــین اروگوئه بیشتر از آلونسو تهاجمی
بود .اروگوئه مقابل ایران حمله میکرد ولی زمان
از دست دادن توپ خیلی هوشیار بود که بالفاصله
توپ را از ما بگیرند .اروگوئه بدشــانس هم بود و
موقعیت هم داشــت ،اما گل نزدند .فکر می کنم
اروگوئه شانس خوبی در جام جهانی خواهد داشت.
جلوی سنگال بسته بازی کردیم
محصص درباره بازی ایران و ســنگال و تغییر
ترکیب تیم ملــی و ارائه بازی نه چندان هجومی
و جبران گل خورده نیز گفت :شانس سنگال این
بود که بازی مــا و اروگوئه را دیده بود .کی روش

هم تغییراتی داده بود ،اما کیروش برای سرمربی
ســنگال شناخته شده بود .این دیدار مانند دیدار با
اروگوئه زیبا نبود .لحظــات خوب بازی هم روی
حرکات انفرادی بود .ســنگال تکنیک خوبی دارد.
قابل قبول اســت .دو ســه نفرشــان در تیمهای
مطرح هســتند ،اما بقیه بازیکنان معمولی هستند.
ســنگال بیشتر به دنبال آمادگــی برای انتخاب
بهترین شکل بازی بود .شــکل بازی به سیستم
بازی ربطی ندارد .ارتباط شما بین خطوط ،زاویه،
فاصله ،تحــرک ،وضعیت بدنی و از این دســت
مسائل به شکل بازی مربوط میشود .فکر میکنم
با تیمی رو به رو شــدیم کــه اطالعات زیادی از
ما داشــت .از مربی ما شناخت داشت .سنگال تیم
خوبی اســت ،اما بازی ایران مقابل اروگوئه بهتر
بود .جلوی سنگال بسته بازی کردیم .به این خاطر
کــه فضاهای موجود را به ما نمیدادند .ســنگال
چندین بار از یک ســوم میانی اســتفاده کرد و از
جناحین بهره برد .کیروش هم میدانست به چه
صورت بازی میکنند .سرعت عمل و شناختی که
دو تیم از هم داشتند به چشم میخورد .سنگال در
خیلی از دقایق بر ما برتری داشت.
امیــدوارم کــیروش اطالعات بازی
انگلیس و آلمان را داشته باشد
این مدرس فوتبال تاکید کرد :فکر می کنم این
دو بازی به ما نشــان داد کــه فوتبال قابل قبولی
داریم ،اما جام جهانی داســتانش متفاوت است و
کتاب دیگری است .آنجا مساله برد نیست ،بلکه
داشــتن اطالعات است! ساوت گیت برای داشتن
اطالعات به ورزشگاه (بازی ایران و سنگال) آمده
بود .رقیبان ما در این پنجره خوب نتیجه نگرفتند،
اما دلیل نمیشود جلوی ما هم اینطور بازی کنند.
امیدوار بودم از ایران هم گروهی را میفرستادیم
بازی انگلیس و آلمان را مشاهده میکردند .شاید
هم کیروش کســی را فرســتاده است .نمیشود
راجع به این مســاله با قطعیــت صحبت کرد ،اما
امیدوارم تیم ملی ما اطالعات این بازی را داشته
باشــد .کیروش بــه این کار معروف اســت که
حریفانش را زیر ذرهبین میبرد .باید منتظر بمانیم.
تیم ملی ایران مربی پختهای دارد
محصص با اشــاره بــه ترکیب تیــم ملی و
تعویضهــای موثر ایران گفــت :در پایان خیلی
خوشحالم .اگر بضاعت ما همین بازیکنان هستند،
بــه کــیروش و کادرفنی نشــان داده که حتی
ذخیرههای ما چه زمانهایی میتوانند کمک کنند.
ما از بازی ســردار و طارمــی وقتی که جدا از هم
بودند ضرری نکردیم .نمیدانم برنامه کیروش در
جام جهانی به چه صورت است .درستش هم این
اســت که ندانیم برنامه کیروش چیست .او باید
برنامههایــش را در جام جهانی رو کند .ما صاحب
مربی پختهای هســتیم که در لحظات اضطراری
میتوانــد به تیم کمک کنــد .لحظات اضطراری
شامل زمانی است که جلو هستیم یا عقب افتادیم.
تصمیم مربــی در آن لحظه اهمیت دارد .با توجه
به این که کیروش به فرهنگ و روانشناسی ما
آشنا شده اســت ،میتواند ایران را مدیریت کند.
من جزو گروههای خوشــبین هستم .حریفان ما
قدر هستند ،اما من به عملکرد تیم ملی کشورمان
خوشبین هستم.

انوشیروانی:

عضو کمیته فنی فدراسیون نیستم
سرپرست فدراسیون وزنه برداری گفت :کمیته فنی فدراسیون وزنه
برداری کامال مســتقل است و خود من هم عضو این کمیته نیستم.
ســجاد انوشیروانی در گفتگو با ایسنا درباره تشکیل کمیته فنی با
حضور قهرمانان سابق وزنه برداری بیان کرد :وزنه برداری اگر اسمی
دارد ،به خاطر تالش ها و افتخاراتی اســت که قهرمانان آن کسب
کرده اند .فکر ما این نیست که فقط یک نفر در راس باشد .ما یک
خانواده هســتیم و هر کسی یک گوشه از کار را به دست می گیرد
و تالشمان این است به بهترین نحو ممکن کار را پیش ببریم.
انوشــیروانی با اشاره به تشکیل جلســه کمیته فنی گفت :اولین
جلســه کمیته فنی برگزار می شــود و خود مــن عضو کمیته فنی
نیستم .اعتقاد دارم در کمیته فنی باید افراد متخصص بدون دخالت
مسئول فدراســیون تصمیم بگیرند چون افرادی که در کمیته فنی
هستند کامال از هر لحاظ متخصص وزنه برداری هستند و خودشان
بهترین تصمیم فنی را می گیرند.
حق وتو نداریم
وی در ادامه افزود :نفراتی چون حسین رضازاده ،حسین توکلی،

بهمن زارع ،بهداد سلیمی ،کمال موسوی و حسین مقامی به عنوان
دبیر فدراســیون در جلســه حضور دارند .کمیته فنی کامال مستقل
است و چیزی به نام وتو در تصمیمات کمیته فنی نخواهیم داشت.
قبال این مســائل مرسوم بود ،اما دیدگاه ما این است افرادی که در
کمیته فنی تصمیم می گیرند ،خودشان زبده هستند.
سرپرست فدراســیون وزنهبرداری درباره برنامه فدراسیون برای
کســب کرســی تاثیرگذار در انتخابات کنفدراســیون وزنه برداری
آســیا گفت :رایزنی های الزم را انجــام دادهایم و حتی روز جمعه
با رییس فدراســیون جهانی تماس تصویری داشتم که او هم تاکید
داشــت که فهرســت کامل برای حضور در انتخابــات ارائه کنیم.
ما از تمام ظرفیتهای الزم اســتفاده میکنیم و رایزنیهای نهایی
را با کنفدراســیون آســیا و فدراســیون جهانی انجــام میدهیم و
تمام تالشــمان را میکنیم و حاال ببینیم که به چه نتیجهای منجر
خواهد شد.
او در پاسخ به این پرسش که با توجه به ارتباط خوب محمد جلود
رییس فدراســیون جهانی و فدراســیون ایــران چگونه می توان از

آخرین وضعیت آمادگی دختران بسکتبال ایران برای حضور در کاپ آسیا
سرمربی تیم ملی بسکتبال سه نفره دختران زیر  ۱۷سال در مورد وضعیت این تیم در آستانه کاپ آسیا توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایســنا ،تیم ملی بسکتبال سه نفره دختران زیر  ۱۷سال ایران از  ۲۲مهر ماه رقابت خود را در کاپ آسیا آغاز میکند.
در این مسابقات  ۱۸تیم حضور دارند که به میزبانی مالزی به مصاف هم میروند.
تیم ایران در کاپ آسیا با چین تایپه و مالزی هم گروه است و از دوم مهر ماه اردوی خود را با حضور  ۱۴بازیکن آغاز کرده است.
نازی طائرپور،ســرمربی تیم ملی دختران زیر  ۱۷ســال در مورد وضعیت آمادگی بازیکنان به ایسنا گفت :برخی از این بازیکنان
در اردوهای مختلف تیمهای جوانان و نوجوان حضور داشــتهاند و وضعیت خوبی دارند .اکنــون هم در دو نوبت صبح و بعد از ظهر
تمرین میکنیم و نســبتا آماده هستیم .او در مورد شناخت از رقبای ایران در کاپ آسیا گفت :برای اولین بار است که مسابقات این
رده ســنی برگزار میشود و باید ببینیم چه اتفاقی میافتد .ســعی میکنیم عملکرد خوبی داشته باشیم و نشان بدهیم چیزی از بقیه
تیمها کم نداریم.
طائرپور در مورد وضعیت قرارداد خود برای سرمربیگری این رده سنی گفت :قراردادی ندارم که به طور کلی مربی این رده سنی
باشم و فقط برای این مسابقات به عنوان سرمربی انتخاب شدهام.

برتری بانوی جهرمی در رقابت های تیراندازی با کمان فارس

سرپرســت اداره ورزش وجوانان جهرم گفت :بانوی کماندار جهرمی در مسابقات تیراندازی با
کمان استان فارس خوش درخشید.
خدیجه رمضانلی در گفتگو با خبرنگار مهر ،گفت :یک دوره مســابقه آزاد اســتانی تیروکمان
در مســافت  ۵۰متر رشــته کامپوند و  ۷۰متر رشــته ریکرو ،با شــرکت  ۲۱کماندار از شهرهای
جهرم ،شــیراز ،داراب ،فسا ،مرودشت ،گراش و کازرون در مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز
برگزار شد.
وی افزود :پس از یک دور کوالی و بعد از مرحله حذفی ،زهرا مرادیان در رشته کامپوند ،موفق
به کسب مقام دوم و مدال نقره این مسابقات شد.
سرپرســت اداره ورزش و جوانان جهرم اظهار کرد :همچنین در این دور از مســابقات عرفانه
شوقی و زهرا مرادیان در رشته کامپوند شرکت داشتند.

صعود بسکتبال ایران در رنکینگ جهانی

تیم ملی بسکتبال ایران در رنگینگ جهانی یک پله صعود کرد.
به گزارش ایســنا ،با توجه به اتمام مســابقات بســکتبال در قارههای آمریکا (آمریکاپ) ،اروپا
(یوروبســکت) و آسیا-اقیانوسیه (آسیا کاپ) ،فدراسیون جهانی بسکتبال ( )FIBAرنکینگ جدید
تیمهای ملی را اعالم کرد.
در رنکینگ اعالم شــده تیم ملی ایران با یک پله صعود ،در رتبه  ۲۱جهان قرار گرفته است و
پشت سر استرالیا ،دومین تیم قاره آسیا-اقیانوسیه است.
در جدیدترین رنکینگ تیمهای ملی آمریکا ،اسپانیا و استرالیا نیز به ترتیب در رتبههای اول تا
سوم جهان قرار گرفتهاند.
تیمهای ملی آرژانتین ،فرانســه ،صربستان ،اســلوونی ،لیتوانی ،یونان و ایتالیا نیز به ترتیب در
رتبههای چهارم تا دهم قرار دارند.

 ۵مدال برای تیمملی کشتی فرنگی دانشجویان ایران
در مسابقات جهانی

تیمملی کشــتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی دانشــجویان با کسب  ۵مدال به کار خود
پایان داد.
به گزارش ایسنا ،رقابتهای جام جهانی ورزش های رزمی دانشجویان جهان در رشته کشتی
فرنگی در حالی پایان یافت که تیم ملی کشتی فرنگی دانشجویان ایران یک مدال طال ۲ ،مدال
نقره و  ۲مدال برنز کسب کرد.
در این مســابقات یک مدال طال توســط سجاد عباســپور در وزن  ۶۰کیلوگرم به دست آمد،
 ۲مدال نقره توســط محمد هادی شــعبانی در وزن  ۵۵کیلوگرم و آرمیــن محب ثابت در وزن
 ۶۳کیلوگرم کســب شــد .محمد امین جبالی فر در وزن  ۶۷کیلوگرم و غالمرضا فرخی در وزن
 ۷۲کیلوگرم نیز با کســب مدال برنز به کار خود پایان دادند .همچنین مرتضی پور عیسی در وزن
 ۷۷کیلوگرم به مقام پنجم رسید.
بدین ترتیب تیم کشــتی فرنگی دانشــجویان ایران در این دوره از رقابتها با کسب  ۵مدال
شــامل یک طال ۲ ،نقره و  ۲برنز به کار خود پایان داد .هدایت تیم ملی کشــتی فرنگی در این
رقابتها را مجید رمضانی به عنوان سرمربی و بهمن طیبی به عنوان مربی بر عهده داشتند.
اولیــن دوره مســابقات جام جهانی ورزش های رزمی دانشــجویان دانشــگاه های جهان از
 ۲۸شــهریورماه الی  ۱۰مهرماه در شهر سامسون کشــور ترکیه برگزار شد و تیم کشتی فرنگی
دانشگاه آزاد اسالمی به نمایندگی از ایران در این دوره از رقابتها شرکت کرده بود.

اولین آزمون حسن رنگرز در رقابتهای جهانی زیر  ۲۳سال

سرمربی جدید تیم ملی کشتی فرنگی در اولین آزمون خود هدایت تیم ملی زیر  ۲۳سال ایران
در رقابتهای قهرمانی جهان را عهدهدار خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،رقابتهای کشتی زیر  ۲۳سال قهرمانی جهان از  ۱۷تا  ۲۳اکتبر ( ۲۵مهر تا
یک آبان) به میزبانی شهر کوچک پونتودرا در اسپانیا برگزار میشود.
فدراســیون کشــتی چندی پیش اعالم کرد ،هدایت تیمهای ملی کشــتی آزاد و فرنگی زیر
 ۲۳ســال ایران را به ســرمربیان تیمهای ملی بزرگســاالن محول کرده و آنها مسئولیت فنی
تیمهای ملی امید ایران را در رقابتهای جهانی اسپانیا بر عهده خواهند داشت.
پس از کنار رفتن محمد بنا ،حســن رنگرز ملیپوش ســابق کشــتی فرنگی ایــران و دارنده
مدالهای طال و برنز جهان ،به عنوان سرمربی جدید تیم ملی معرفی شد.
رنگرز نیز ،طالب نعمتپور و علی قیطاسی ،دو کمک محمد بنا و همچنین حسن حسینزاده و
ایمان علیزاده را به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی معرفی کرد.
رنگرز در اولین آزمون خود قرار اســت هدایت تیم ملی کشتی فرنگی زیر  ۲۳سال ایران را در
رقابتهای جهانی بر عهده بگیرد و ســپس در فاصلهای کوتاه هدایت تیم ملی بزرگساالن را در
جام جهانی آذربایجان به عنوان نخستین رویداد رده بزرگساالن عهده دار شود.

پیروزی مهم پورتو با پاس گل طارمی

پورتو با نتیجه  ۴بر یک براگا را شکست داد.
به گزارش ایسنا ،پورتو و براگا بامداد دیروز (شنبه) در چارچوب هفته هشتم به مصاف هم رفتند
که این دیدار با پیروزی  ۴بر یک یاران مهدی طارمی به پایان رسید.
در این دیدار اوانیلســون در دقیقه  ،۳۲اوســتاکویو در دقیقه  ،۳۴په په در دقیقه  ۶۳و گالنو در
دقیقه  ۹۰+۶گلهای پورتو را به ثمر رساندند که پاس گل سوم پورتو توسط طارمی داده شد.
با این نتیجه پورتو  ۱۹امتیازی شــد و به براگا در رده دوم رسید ،اما همچنان به خاطر تفاضل
کمتر در رده سوم باقی ماند.

حق میزبانی جام ملتهای آفریقا از گینه گرفته شد

ظرفیت او برای گرفتن یک کرســی مهم در آســیا استفاده کرد؟
گفت :فدراســیون جهانــی می داند ایــران یکی از قــدرت ها و
قطب  های وزنه  برداری است و تاکید بر این دارند که اگر فدراسیون
ایران در تعامل با فدراسیون جهانی باشد ،خواسته های مورد انتظار
فدراســیون ایران را پ حتما تامین خواهند کرد .ما با تعامل کامل
ورود کردیم و با دوســتان مذاکرات خوبی داشتیم .مهمتر این است
که انتخابات فدراســیون ایران قبل از انتخابات کنفدراســیون آسیا
برگزار شود.
انوشــیروانی در پاسخ به این پرســش که به دنبال این هستند
انتخابات فدراسیون ایران زودتر برگزار شود؟ تاکید کرد :هر اتفاقی
مــی افتد ما به وزارت ورزش انتقال مــی دهیم و تصمیم برعهده
وزارت ورزش است و ما تابع آن هستیم.
سرپرست فدراسیون وزنهبرداری در مورد انتخاب گزینهها برای
کاندیداتوری در انتخابات کنفدراســیون وزنه برداری آســیا گفت:
گزینــه ها را با رایزنی کمیته ملی المپیــک و وزارت ورزش نهایی
و اعالم میکنیم.
او در مورد برنامه فدراسیون برای انتخابات کمیسیون ورزشکاران
فدراســیون جهانی تصریح کرد :پیگیر هستیم و برایمان مهم است
فردی را انتخاب کنیم که به هر لحاظ شــاخصه های الزم را داشته
باشد و حضورش به نفع وزنه برداری ایران باشد.

کنفدراسیون فوتبال آفریقا باید میزبان جدیدی برای جام ملتهای آفریقا  ۲۰۲۵انتخاب کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از استار ،گینه از میزبانی جام ملتهای آفریقا  ۲۰۲۵محروم شد؛ زیرا
به گفته کنفدراسیون فوتبال آفریقا ،این کشور زیرساختهای الزم را ندارد.
جــام ملت های آفریقا  ۲۰۲۵در گینه برگزار نمی شــود .اتحادیه فوتبال آفریقا حق میزبانی را
از این کشــور غرب آفریقا پس گرفت و دلیل آن را کمبود زیرساخت عنوان کرد .اتحادیه فوتبال
آفریقــا در بیانیه ای اعالم کرد که این کشــور آماده میزبانی رویدادی در ســطح جام ملتهای
آفریقا نیست.
کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آفریقا در نشست خود در الجزایر جزئیات مربوط به انتخاب
میزبان جدید را بررسی خواهد کرد.
در ســال های اخیر تغییرات مکرری در کشــورهای میزبان و زمان برگزاری مسابقات صورت
گرفته و قرار است در سال  ،۲۰۲۴ساحل عاج میزبانی این رویداد را بر عهده داشته باشد.
جام ملت های آفریقا هر دو سال یک بار برگزار می شود ،اما اخیراً به دلیل همه گیری ویروس
کرونا یک دوره به تعویق افتاد .در آخرین دوره در اوایل سال  ،۲۰۲۲سنگال با مهاجم گلزن خود
سادیو مانه با برتری برابر مصر قهرمان شد.

شکست زنان پینگپنگ ایران در قهرمانی جهان

تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران در دومین دیدار خود از قهرمانی جهان شکست خورد.
به گزارش ایسنا ،رقابتهای تنیس روی میز تیمی قهرمانی جهان به میزبانی چنگدو (چین) از
جمعه ،هشتم مهرماه آغاز شده است و تیم زنان ایران در دومین دیدار خود به مصاف تایلند رفت.
تیم ایران با ترکیب ندا شهسواری ،مهشید اشتری و پریناز حاجیلو برابر تایلند به رقابت پرداخت
و در نهایت سه بر صفر شکست خورد.
تیم ایران در اولین دیدار خود مقابل سنگاپور به میدان رفت و سه بر صفر شکست خورد.
تیــم ملی تنیس روی میــز زنان ایران در گروه  ۴با تیمهای ،کره جنوبی ،ســنگاپور ،تایلند و
لوگزامبورگ همگروه اســت و در ســومین دیدار خود یکشنبه۱۰ ،مهر ماه به مصاف لوگزامبورگ
میرود .زنان پینگپنگ ایران با ترکیب ندا شهسواری ،پریناز حاجیلو ،شیما صفایی ،الینا رحیمی
و مهشید اشتری با سرمربیگری حمیده ایرانمنش در این مسابقات حضور دارد.
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معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس خبر داد

احمد     رضا سهرابی

برگزاری دهه بزرگداشت حافظ در شیراز

Ahmad Reza Sohrabi

مجوز انتشار  ۷۳۱کتاب در فارس صادر شد

ایسنا :معاون امور فرهنگی و رسانه
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس
از صدور یــک مجوز چاپ دیجیتال در
شیراز و  ۵مجوز دیگر برای شهرستانها
خبر داد و گفت :از ابتدای امسال مجوز
انتشــار برای  ۷۳۱کتاب از  ۷۸۶کتاب
ثبت شده ،صادر شده است.
غالمرضا خوشاقبال شنبه  ۹مهرماه
با اشاره به برگزاری رویدادهای بزرگی
همچون هفته بزرگداشــت سعدی در
اردیبهشــت ماه جاری و بزرگداشــت
حافظ شیرازی در مهرماه ،به خبرنگاران
گفت :ایــن  2رویداد از مهمترین وقایع
فرهنگی و هنری محسوب میشود که
گستره بینالمللی دارد.
خوشاقبــال با بیــان اینکــه ایام
بزرگداشت سعدی به واسطه همزمانی
بــا دهه پایانی ماه مبــارک رمضان ،با
رویدادهای دیگرگونه همراه بود ،گفت:
با هماهنگیهای انجام و ســازماندهی
یکپارچه ،این رویداد در سطوح استانی،
ملی و جهانی برگزار شد.
دهه بزرگداشت حافظ برگزار
میشود
خوشاقبال با اشاره به هماهنگیها
بــرای برگــزاری دهــه بزرگداشــت

حافظ شــیرازی ،خاطرنشــان کرد که
رویدادهای مرتبط با دهه بزرگداشــت
لســان الغیــب حافــظ شــیرازی با
تــوان و پویایی بیشــتری پیگیری و
دنبال میشود.
معاون امور فرهنگی و رســانه اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس،
شناســایی ،ســاماندهی و کمــک به
افزایــش توانمندیهــای انجمنهای
ادبــی را در  ۶ماه گذشــته از کارهایی
دانست که برای نخستین بار انجام شده
اســت و مهمترین رویداد در این زمینه
را جایزه کتاب سال استان فارس خواند
که در نیمه دوم ســال برگزار میشود.
خــوش اقبــال یــادآور شــد :از

 ۱۱۶انجمــن ادبــی پویای اســتان،
 ۱۹انجمــن در شــیراز هســتند .این
انجمنها از فروردین تا شهریور امسال،
بیش از  ۱۴۰رویداد را در قالب شــب
شعر ،پســین شــعر و رونمایی کتاب
برگزار کردهاند.
او از صدور یک مجوز چاپ دیجیتال
در شیراز و  ۵مجوز دیگر برای شهرستانها
خبر داد و ادامه داد :از آغاز سال جاری
تاکنون مجوز  ۷۳۱کتاب از  ۷۸۶کتاب
ثبت شده ،صادر شده است.
خوشاقبــال ،همچنیــن از صدور
مجوز فعالیت برای  ۸مؤسسه فرهنگی
تکمنظوره و یک مؤسســه فرهنگی
و هنری چندمنظوره در اســتان فارس
خبر داد.
معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس از صدور
 ۴مجوز کانونهــای آگهی و تبلیغات و
 ۶چاپخانه در  ۶ماه گذشته خبر داد و گفت:
 ۳۴۶رســانه در اســتان فــارس پویــا
هســتند که از این تعداد ۱۴۲ ،رســانه
برخط ۶۳ ،رســانه الکترونیک غیربرخط،
 ۱۲روزنامــه ۲۵ ،هفتهنامه ۲۶ ،ماهنامه،
 ۶۷فصلنامه ۳ ،دو هفتهنامه ۱ ،دوماهنامه،
 ۷دو فصلنامه و یک سالنامه هستند.

یادبود پدر موسیقی نوین ایران برگزار میشود
یکی از نوازندگان و پژوهشگران حوزه موسیقی ضمن
ارائه گزارشی از روند بازسازی و بهسازی آرامگاه علینقی
وزیــری از برگزاری یک آیین تجلیــل برای این هنرمند
فقید در آیندهای نزدیک خبرداد.
بهنام موحدان از نوازندگان و پژوهشــگران موســیقی
ایرانی که طی سالهای اخیر مسئولیت بهسازی و مرمت
آرامگاه مرحوم علینقی وزیری (پدر موسیقی نوین ایران)
را نیــز به عهده گرفته در گفتگو با خبرنگار مهر از تالش
خود برای برگزاری یک مراسم نکوداشت برای این استاد
موســیقی ایرانی و رونمایی از آرامگاه بازسازی شده این
هنرمنــد فقید طی روزهای آینده خبــر داد و اظهار کرد:
بــر اســاس برنامهریزیهای صورت گرفته در تالشــیم
روز پنجشــنبه چهاردهم مهرماه آئین نکوداشــت مرحوم
علینقی وزیری را که بســیاری از عالقهمندان موســیقی
از او به عنوان پدر موســیقی نویــن ایران یاد میکنند در
فرهنگسرای اندیشه برگزار کنیم.
وی افزود :حســن ناهید ،میالد کیایی ،بهرام گودرزی،
محمد مقدســی ،فرهــاد فخرالدینی ،جهانشــاه صارمی،
لوریــس چکناوریان ،هادی منتظری ،مســعود حبیبی از
جمله هنرمندانی هســتند که از آنها برای حضور در این
مراسم دعوت به عمل آمده است.
وی در ادامــه توضیحات خود افــزود :از جمله اهدافی
که برای این آئین نکوداشــت برنامهریزی شده ،به نوعی
رونمایی از آرامگاه استاد وزیری نیز هست که طی سالهای
گذشــته تالش شده تا نسبت به مقام هنری و واالی این

هنرمند ارزنده موســیقی اقداماتی برای بازسازی و مرمت
مزار او صــورت پذیرد .این در حالی اســت که دونوازی
هادی منتظری نوازنده کمانچه و مســعود حبیبی نوازنده
دف ،اجرای چند برنامه موســیقایی ،پخش فیلم مســتند
کلنل علینقی وزیری ،ســخنرانی علیرضــا میرعلی نقی

وی ضمن ارائه گزارشــی از روند بازســازی و مرمت
آرامگاه مرحوم وزیری طی سالهای اخیر گفت :از سال ۹۸
کار بازســازی و مرمت آرامگاه اســتاد وزیری را با هزینه
شخصی و بدون مشــارکت و همکاری هیچ فرد حقیقی
و حقوقی و ســازمان و نهادی شــروع کردم .جالب است

درباره جایگاه و نبوغ هنری مرحوم وزیری در روند تکوین
و تعالــی فرهنگ موســیقی کشــور از جمله بخشهای
مختلف مراسم نکوداشت علینقی وزیری در فرهنگسرای
اندیشه خواهد بود.

بدانید آرامگاه پدر موســیقی ایران از سال  ۱۳۵۸به مدت
 ۴۰سال به جهت فراموشی و غفلتهای صورت گرفته از
سوی نهادهایی که میتوانند متولی چنین مقوالتی باشند
به مخروبهای بدل شــده بود .به هر ترتیب در مرحله اول

بازســازی با صرف هزینه  ۳۸میلیون تومان آرامگاه را به
طور کامل رنگ کاری و گچ و ســنگ آرامگاه را تعویض
کردم .سردیس اســتاد را نیز جناب امیر موحدان هنرمند
نقاش و مجسمه ساز کشور ساخت .این اثر هنری هم طی
مراســمی در مهرماه  ۱۳۹۸با حضور دردانههای موسیقی
کشور از جمله ارفع اطرایی ،حسن ناهید ،بهرام گودرزی،
میالد کیایی ،کامبیز روشن روان ،معصومه مهرعلی و تنی
چند از نوازندگان برجسته کشور از جمله شهرام صارمی و
مهدی فالح رونمایی شد.
موحدان ادامــه داد :در مرحله دوم بازســازی آرامگاه
مرحــوم وزیــری که در شــهریور مــاه ســال ۱۳۹۹
صورت گرفــت ،با صــرف هزینهای بالغ بــر  ۶میلیون
تومــان مجموعه نفیســی از عکسهای اســتاد وزیری،
روح ا...خالقی و ابوالحسن صبا را گردآوری و بر دیوارهای
آرامــگاه نصب و نیز پردهای منقوش به عکس اســتاد را
روی پنجــره آرامگاه نصب کردم .ایــن در حالی بود که
مهرماه  ۹۹دومین بزرگداشــت اســتاد را نیــز با حضور
اســتادانی نظیر ارفع اطرایی ،حسن ناهید ،میالد کیایی و
بهرام گودرزی برگزار کردم .ســومین مرحله بازسازی و
مرمت آرامگاه را شــهریور سال جاری پیگیری کرده و با
صرف هزینهای بالغ بر  ۴۵میلیون تومان نسبت به مرمت
دیگر موارد مورد نظر آرامگاه اقدامات الزم را انجام دادم.
در این چارچوب کار مرمت و زیباسازی تقریب ًا تمام شده و
تنها بخش کوچکی از عملیات زیباسازی نهایی باقی مانده
که در آینده آن را نیز به اتمام میرسانم.

بهشتی :انحالل مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی ریشه سیاسی دارد
رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی معتقد است :مرکز آموزش عالی میرا 
ث
فرهنگی به دلیل مواجهه سیاسی با سازمان میراث فرهنگی منحل شد؛ به واقع
افرادی بر مسند کار آمدند که حساسیت این مرکز را درک نمیکردند.
ســیدمحمد بهشتی که از سال  ۱۳۷۶تا ســال  ۱۳۸۲ریاست سازمان وقت
میراث فرهنگی را به عهده داشــت و عضو هیأت علمــی مرکز آموزش عالی
میــراث فرهنگی تا پیــش از تعطیلی آن بــود ،در گفتوگو با ایســنا درباره
شــکلگیری این مرکز آموزش عالی اظهار کرد :رشــتههای مرتبط با میراث
فرهنگی در بســیاری از موارد در دانشگاهها تدریس نمیشد و شاید رشتههایی
چون باستانشناســی ،مردمشناسی و زبانهای باستانی ســابقه طوالنیتر در
دانشگاهها داشتند ،اما برای رشته مرمت و موزهداری هیچ دانشگاهی نداشتیم،
در حالیکه کشــور به این تخصصها به شــدت احتیاج داشت .وقتی سازمان
میراث فرهنگی تشــکیل شد به دنبال آن تالش شد یک مرکز آموزشی ایجاد
شــود تا رشتههایی که نیاز کشور و حوزه میراث فرهنگی است در آنجا آموزش
داده شود.
ث فرهنگی شــروعی برای آموزش این
او افزود :مرکــز آموزش عالی میرا 
رشــتهها شد و البته بعدها دانشگاهها هم برخی از این رشتهها را آموزش دادند،
اما قرار بــر این بود که مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی توســعه پیدا کند؛
چراکه تعداد رشتههای مورد نیاز میراث فرهنگی خیلی زیاد بود .به دلیل اینکه
مرکز در جوار ســازمان میراث فرهنگی ایجاده شــده بود و در ســازمانها هم
تخصصهای مختلف کم و بیش وجود داشــت و هم تجربه عملی ،عمال هم
مدرس در اختیار داشــتیم و هم محیط آموزشــی که بتوانیم به شکل عملی و
تجربی دانشــجوها را آموزش دهیم .نتیجه این بود که این مرکز عملکرد بسیار
خوبی داشــت و همین االن بخش قابل توجهی از مدیران و کارشناسان حوزه
میراث فرهنگی فارغالتحصیالن همین مرکز هستند.

بهشتی درباره انحالل این مرکز آموزشی گفت :وقتیسازمانی که تخصصی
اســت تبدیل به ســازمانی میشــود که عمدتا با آن مواجهه سیاسی میشود،
گرفتار چنین تصمیمات نســنجیدهای هم میشود .در آن مقطع زمانی کسانی
مسؤولیت این ســازمان را به عهده گرفتند که با موضوع و ماهیت آن آشنایی
نداشــتند .فرض کنید دولت مصوبهای داشت که مراکز آموزش عالی وابسته به
دستگاههای اجرایی با مراکز آموزشی وزارت علوم ادغام شوند و البته استثناهایی
در نظر گرفت ،اما زمانی که این قضیه اتفاق افتاد رؤســای این ســازمان بدون
داشــتن حساســیت و درک موضوع و برای اینکه از مرکز آموش عالی راحت
شوند خودشــان درخواست ادغام این مرکز را دادند .البته که این ادغام هم رخ
نداد و فقط منجر به منحل شدن این مرکز شد.
رییس اســبق سازمان میراث فرهنگی درباره تأثیرگذاریهای این مرکز در
بدنه میراث فرهنگی بیان کرد :در حال حاضر تمام مدرسان مراکز آموزش عالی
کشور که رشتههای حوزه میراث فرهنگی را تدریس میکنند ،از فارغالتحصیالن
این مرکز هستند ،این یکی از تأثیرگذاریهای این مرکز بود .نکتهای که وجود
دارد این اســت که آموزشی که در مراکز آموزش عالی دیگر داده میشود دچار
خأل محیط تخصصی است که در اختیار سازمان میراث فرهنگی و مرکز آموزش
عالی میراث فرهنگی بود ،مثال برای آموزش موزهداری ،سازمان میراث فرهنگی
موزهای در اختیار دانشــجویان مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی قرار میداد.
او اضافه کرد :این ارتباط کمک میکرد آموزشها باکیفیت شوند .رشتههای
میراث فرهنگی مانند رشــتههای پزشکی است ،دانشجویی که فقط سر کالس
درس به صورت تئوری پزشــکی یاد میگیرد فایدهای ندارد ،این دانشجو باید
حتما در محیط درمانی قرار گیرد و زیر نظر اســتادانش تجربه کســب کند ،در
میراثفرهنگی هم به این شکل است و باید دانشجو در محیطهای عملی قرار
گیرد ،در حالی که در دیگر مراکز آموزشی این فضا برای دانشجویان فراهم نیست.

عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی ،نقدهای وارد شــده
به مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی مبنی بر به کار نگرفتن فارغالتحصیالن
در بدنه میراث فرهنگی را رد کرد و گفت :فارغالتحصیالن این مرکز به نحوی
در رشــتههای تحصیلی خود مشــغول فعالیت هســتند یا جزو پرسنل سازمان
میراث فرهنگی شــدند و یا در شکلهای گوناگون مانند آموزش ،حفاظت و یا
بخشهای خصوصی این حوزه مشــغول فعالیت هستند .شاید روزگاری زمینه
کار برای دانشــجویان این رشــته فراهم نبود ،اما به مرور زمان این مسأله حل
شــد .فرض کنید ایرادی وجود داشته باشــد این ایراد در برابر موجودیت مرکز
عالی آموزش بسیار جزئی است.
بهشــتی تاکید کرد :وجود مرکز آموزش عالــی میراث فرهنگی یک الزام و
ضرورت اســت؛ چراکــه موضوع آموزش در این حوزه همانند حوزه پزشــکی،
بســیار حســاس و با اهمیت اســت .به نظــرم اول باید بــرای احیای چنین
مرکــزی برنامهریزی کنیم و بعد برای ادامه حیــات آن برنامهریزیهای الزم
انجام شود.

تیتر آخر /یادداشت

صفد   ر د   وام

پيرى رسيد و موسم طبع جوان گذشت...

امــروز  ١٠مهرمــاه برابر با دوم اكتبر ميــادى روز جهانى
سالمندان اســت .روز تكريم و تعظيم از افرادى كه موى سپيد
را فلكشــان رايگان نداده و به نقد جوانى اين متاع را خريدارى
كردهاند.
بنا به تعريف سازمان جهانی بهداشت ،گذر از مرز  ٦٠سالگى
آغاز پيرى محســوب مىشــود و هر انســان از لحاظ روانى و
جســمانى هم خود را با روزگار جديد كهنســالى و بدرود گفتن
ميانسالى قانع مىكند.
تلنگرى به ذهن نويســنده اين ســتون خورد كه در ســن
 ۴۵ســالگى نيم نگاهى بــه اقيانوس بيكــران مضامين ادبى
شاعران در رابطه با پيرى و كهنسالى داشته باشم.
در مطلع وام از اشعار ديدم كه اين چند بيت از حكيم نظامى
گنجوى در مرحله نخست به خود يادآور شوم كه سروده:
نشاط عمر باشد تا چهل سال
چهل ساله فرو ريزد پر و بال
پس از پنجه نباشد تندرستى
بصر ُكندى پذيرد ،پاى سستى
ســالمندى امروز هر چند متفاوت با سالمندى روزگاران دور
و دوران حيات شــاعرانى مثل نظامى ،حافظ ،سنايى و سعدى
اســت؛ با اين حال ،پيرى را نمىتوان كتمــان کرد .چنانكه در
موى سپيد و چهره تكيده و قامت خميده خود را آشكار مىسازد.
چه توصيفــى زيبا دارد شــاعر يگانه ســبک هندى ،كليم
كاشانى ،كه میگويد:
پيرى رسيد و موسم طبع جوان گذشت
ضعف تن از تحمل رطل گران گذشت
در توصيــف پيرى و يا همان ســالمندى كه امروز در تقويم
جهانى به نام آنها ثبت شده ،بسيار میتوان از نوشتههاى ادباى
گرانمايه ايرانى از ديروز و امروز وام گرفت كه در توصيفات آن،
بدون ترديد مثنوى هفتاد من كاغذ شود!
اما در باب پيرى و پندپذيرى از بزرگانى كه به تعبير عاميانه
ما چند پيراهن بيشــتر از ما پاره كردهاند ،حافظ شيرازى در اين
بيت پرلطف خويش منشــورى براى جوانــان تعريف كرده كه
هميشه استوار خواهد بود:
چنگ خميده قامت میخواندت به عشرت
بشنو كه پند پيران هيچت زيان ندارد
و يــا در بيتى ديگر كه خطاپوشــى را هم از اركان معرفتى
توصيف میكند و در تأييد آن میگويد:
پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
آفرين بر نظر پاک خطا پوشش باد
حاال ماجراى پير در اشعار حافظ را در توصيفات عرفانى و از
منظر تصوف هم بايد تفســير ديگر داشت؛ اما آنچه مهم است
ماجراى تجربه و تأييد رفتار و گفتار افرادى اســت كه زندهياد
رهى معيرى در توصيفشان سروده است:
موى سپيد را فلكم رايگان نداد
اين رشته را به نقد جوانى خريدهام
زمانى در عنفوان شــباب و جوانى در محفل دوســتانهاى
نواى گرم استاد شجريان با اين شعر حضرت شيخ اجل سعدى
شيرازى را گوش میداديم كه؛
غم زمانه خورم يا فراق يار كشم
به طاقتى كه ندارم كدام بار كشم...
ناگهان دوستى اديب از بين اين نكته را مستند از ابيات شعر
بيان كرد كه شــيخ شيراز اين غزل را باالى هفتاد سالگى گفته
و اما شــور جوانى و پختگى در ابيات اين غزل براى خوانندگان
آشكار است.
آرى؛ وقتى انســان فراز و نشــيب زندگى را با معرفت ذاتى
طى كنــد ،حاصلش كارنامههايى مثل شــاهنامه فردوســى و
مثنوى موالنا جاللالدين بلخى ،اشــعار سعدى ،حافظ ،سنايى
و ...میشود كه همه حاصل روزگار سالمندیشان است.
اى كاش روزى برســد كه ســالمندان ما در جايگاه اصلى
زندگى اجتماعى جامعه بشرى قرار گيرند و ديگر خانه سالمندانى
هم وجود نداشــته باشد و عشــق و الفت به بزرگان به پيشينه
اصلى خود بازگردد.
و در ابيــات پايانى همان غزل مشــهور كليم كاشــانى در
توصيف پيرى و سالمندى دو بيت بامعنا و بامسماست كه براى
پايان اين نوشته كه در توصيف سالمندى و حكايت پيرى ،خالى
از لطف نيست.
 ...بدنامى حيات دو روزى نبود بيش
آن هم كليم با تو بگويم چسان گذشت
یک روز صرف بستن دل شد به اين و آن
رو ِز دگر به َكندن دل ،زین و زان گذشت

«اتاق آبی» مستند شد

فیلم مستند بلند «اتاق آبی» به کارگردانی و تهیهکنندگی
«میالد خالقیمنش» آمادهی نمایش شد.
به گزارش ایســنا ،این فیلم ماجــرای زندگی چند نوجوان
زبالهگرد افغانستانی است که با وجود کشمکشهای فراوان با
مافیای زباله ،پلیس ،سختیهای فراوان کار در زبالهها و دوری
از سرزمین مادری ،در جستجوی یک زندگی معمولی هستند.
تصویربــرداری این فیلم که تحقیــق و انتخاب کاراکتر آن
بــا وقفههای طوالنی ،بیش از  ۸ســال به طول انجامیده ،در
زمستان  ۱۴۰۰به پایان رسید.
تدوین این فیلم به تازگی به پایان رســیده و هماکنون در
حال به پایان رساندن مراحل فنی است و به زودی وارد فرآیند
پخش میشود.

