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 ۳۷تن کشته و مجروح
شدند
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هر که او آگاهتر ،جانش فزون

گلعلی بابایی:

 12صفحه

ویترین ادبیات دفاع
مقدس محدود است
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رییسی:

جمشیدی:

ابتکارهایی در دیدار
آیت اهلل رئیسی با مکرون
مطرح شد
2

جان کربی:

دیپلماسی با ایران
همچنان بهترین راه است

حرف حق را میشنویم
1

2

قالیباف:

مردم ،اساس امنیت کشور
هستند

مراسم تشییع و تدفین پیکر شهید
مدافع امنیت در شیراز برگزار شد
پیکـر مطهـر رضـا زارع مویـدی کـه در دفـاع از امنیـت
بـه شـهادت رسـید ،دیـروز جمعـه ،بـا حضـور جمعـی از
مسـئوالن و مـردم در شـیراز تشـییع شـد.مردم شـیراز از
سـاعت  8صبـح دیـروز ،پیکـر ایـن شـهید را از حـرم مطهر
سـیدعالالدین حسـین (ع) بـه سـمت دارالرحمـه شـیراز
تشـییع و در گلـزار شـهدا خاکسـپاری کردند.رضـا زارع
مویـدی  ۳۷سـاله دارای دو فرزنـد دختـر یـک و  ۹سـاله،
از همیـاران پلیـس بـود کـه سـه شـنبه شـب در خیابـان
معالی آبـاد توسـط آشـوبگران بـه درجه شـهادت نائـل آمد.
دژکام امام جمعه شیراز:

2

راهپیمایی نمازگزاران شیرازی در محکومیت اغتشاشات و حمایت از پلیس

انهدام تیم تروریستی
در مرزهای استان
آذربایجان شرقی

3

اگر هرج و مرج باشد که نمیتوان
جامعه را اداره کرد

3

آغاز سال تحصیلی کالس اولیها
در فارس
4

9

تأکید شهردار منتخب
شیراز بر تقویت
ورزشهای همگانی
3

رییسی:
رییـس جمهـوری گفـت :مـا بارهـا اعلام کردیـم که
اگـر کسـی سـخن حقـی یـا هرکسـی حرفـی داشـته
باشـد حرفـش شـنیده میشـود امـا کسـی زیـر بـار
اغتشـاش و بهـم ریختـن امنیـت کشـور و مـردم
نمـیرود.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـیدابراهیم رئیسـی در بازگشـت
بـه کشـور در فـرودگاه مهرآبـاد بـا حضـور در جمـع
دانشـجویان و وکالیـی کـه بـه اسـتقبال وی آمـده
بودنـد ،اظهـار کـرد :ملـت بـزرگ ایـران راه خـود را
دارد بـا رهبـری پیامبرگونـه رهبـری معظـم انقلاب
اسلامی طـی میکنـد.

حرف حق را میشنویم

وی افـزود :میخواهنـد سـوار شـوند بر یـک موجی و
ایجـاد بلـوا و اغتشـاش کننـد .خیـال میکننـد بـا این

نـوع حرکتهـا میتواننـد ملـت را متوقـف کنند.
رییـس جمهـوری تصریـح کـرد :مـا کـه بارهـا اعلام
کردیـم که اگر کسـی سـخن حقـی و هرکسـی حرفی
داشـته باشـد حرفش شـنیده میشـود اما اغتشـاش؟
بهـم ریختـن امنیـت کشـور و مـردم؟ نـه این مـورد را
کسـی زیـر بار نمـیرود.
رئیسـی یادآور شـد :امروز ملت منسـجم اسـت و همه
پشـت سـر رهبـری قراردارنـد و بنـده هـم خدمتگـزار
ایـن مـردم هسـتم پـس در هیـچ عرصـهای و تحـت
هیـچ شـرایطی اجـازه نمیدهیـم امنیـت و آرامـش
مـردم بـه مخاطـره بیفتـد.

امیرعبداللهیان:

با توافق هستهای ،پرونده اتهامی ایران در آژانس باید بسته شود
«سـیمون کاونـی»  -وزیـر خارجـه ایرلنـد  -روز
چهارشـنبه ( ۳۰شـهریور) بـا وزیـر امـور خارجـه ایران
در محـل اقامـت وی در نیویـورک دیـدار و گفتوگـو
کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در ایـن دیـدار دربـاره آخریـن
تحـوالت مربـوط بـه روابـط دوجانبـه و راههـای

گسـترش مناسـبات در حوزههـای مختلـف تجـاری،
اقتصـادی و سیاسـی ،رویدادهـای جهانـی و مذاکـره
بـرای لغـو تحریمهـا گفتوگـو شـد.
وزیـر امـور خارجـه ایرلنـد بـه عالقهمنـدی کشـورش
بـرای تعمیـق روابـط بـا جمهـوری اسلامی ایـران
تاکیـد کـرد و بـا اشـاره بـه تحـوالت جـاری در اروپـا

گفـت :تمایـل زیـادی بـرای تنوعبخشـی در روابـط
تجـاری و اقتصـادی وجـود دارد.
«کاونـی» اعلام کـرد کـه دولـت کشـورش بـرای
رسـیدن بـه توافـق از هیـچ کوششـی فروگـذار نکنـد
و دسـتیابی بـه توافـق را فرصـت مناسـبی بـرای همه
طرفهـا و نیـز جامعـه بینالمللـی دانسـت.

فــرا رســیدن رحلــت پیامبر مکرم اســام
حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت کریم
اهــل بیت حضرت امام حســن مجتبی(ع) و
همچنین شــهادت هشتمین ســتاره تابناک
آسمان امامت و والیت حضرت امام رضا(ع)
بر مردم ایران زمین به ویژه عشایر غیور
استان فارس تسلیت و تعزیت باد.
مدیرعامل و هیأت مدیره

اتحادیه تعاونی های عشایر استان فارس

مصطفی(ص) فرشــتگان
محمد مصطفی(ص)
االنبیا محمد
خاتم االنبیا
رحلت خاتم
شــب رحلت
در شــب
در
فرشــتگان
مرثیه غم
آلود مرثیه
اشــک آلود
چشــمانی اشــک
عاشــقانش بابا چشــمانی
گرینــد وو عاشــقانش
می گرینــد
می
غم
به ســوگ
آســمانیش به
رحلت آســمانیش
شــب رحلت
در شــب
نیز در
ما نیز
ســرایند وو ما
می ســرایند
می
ســوگ
می نشینیم.
می
نشینیم.
امام حســن
شــهادت امام
اســام(ص) وو شــهادت
مکرم اســام(ص)
رســول مکرم
رحلــت رســول
رحلــت
حســن
هشــتم شیعیان
امام هشــتم
شــهادت امام
بیت وو شــهادت
اهل بیت
کریم اهل
مجتبی(ع) کریم
مجتبی(ع)
شیعیان
زمین به
ایران زمین
مــردم ایران
بر مــردم
الرضا(ع) بر
موســی الرضا(ع)
ابن موســی
علی ابن
حضرت علی
حضرت
به
خصوص اهالی شهرســتان های آبــاده ،بوانــات ،خرم بید و
سرچهان تسلیت باد.
دکتر رحیم زارع
نماینده مردم فرهیخته و والیت مدار شهرستان های

آباده ،بوانات ،خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسالمی

ایران و جهان
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یادداشت طنز

سرمقاله
اسماعیل عسلی

دیگه خودت می دونی
دلگیـر و دمق  ،قنبـرک زده بود و زانوغـم بغل گرفته
بـود و بـر و بـر نـگاه می کـرد بـه عکـس مرحومـه
مغفـوره جنـت مـکان حضـرت ملکـه ی انگلیس که
لفـاف پیـچ  ،طـاق بـاز دراز بـه دراز رو بـه سـاعت
بیـگ بـن رفته بود تـو عالم هپـروت و بـه امید خدا
کفـش و کاله می کـرد کـه بـره اون دنیـا بلکـه بعد
از چند هزار سـال سـرپا وایسـادن تو صف محشـر
نوبتـش بشـه و کاشـف بـه عمـل بیـاد که چنـد تا
خـون ناحـق بـه گردنـش آویزونـه ! ننـه ی غضنفر
بـا آه آتش افـروزش چپ چـپ فحش چـارواداری
بـه روز و روزگار حوالـه مـی داد و از بدعهدی زمونه
فریـاد یـا قدوسـش بـه آسـمون بلنـد بـود و بـی
اعتنـا بـه گرونی نـون و ارزونـی جون  ،عقـده ی دو
کلـوم درد دل بـا الیزابـت خانـم بیـخ گلـوش گیـر
کـرده بـود و می گفـت  :ایـن ضعیفـه ی بـی چشـم
و رو هفتـاد سـال آزگار بـه صغیـر و کبیـر فیـس و
افـاده فروخـت و خـرده فرمایش پرت کـرد ولی یه
کلـوم بـه مـا نگفـت کـه زیـر اون کاسـه ی تاجش
چـه نیـم کاسـه ای جـا خـوش کـرده که هیـچ بنی
بشـری حریـف جنبل و جادوش نمیشـه  ،چـه معنی
مـی ده المـاس هنـدی و جواهـر ایرانـی گل بـه گل
تـاج ملکـه ی انگلیـس سـو سـو بزنـه و اون وقـت
شـپش تـو جیـب صـد چـاک چنـد کـرور آدم قد و
نیـم قـد روی ایـن کـره خاکی سـرگردون پشـتک
وارو بزنـه ؟ اگـه همـه ی دنیـا دسـت به دسـت هم
داده بـودن روزگارشـون اینجـوری گل سـنبلی نبود
کـه خانـم خانما از کانـادا گرفتـه تا اسـترالیا ییالق
و قشلاقش باشـه و زبونـش رو برامـون در بیاره و
بهمـون نیشـتک بنـدازه و تمـام و کمـال بـه همـه
بگـه هـر چـی پـول دادیـن آش می خوریـن ! خب
بگـو نکبـت تـو کـه ریـش و قیچـی دسـت خودت
بـود نمی شـد چند سـال دیگـه عمـرت رو بچربونی
و خیـر سـر پربـادت کیـک صـد سـالگی هـم فوت
کنـی و حالـو حالوهـا بـا رفتنـت دنیـارو بـه هـم
نریـزی ؟!! حـاال بیـو تحویـل بگیـر  ،چند مـاه پیش
پوتیـن همیـن کـه دیـد تب تـب رفتـن بـه جونت
افتـاده و قطـع نمیشـه و پـات لـب گـوره و دنیـا
داره بی صاحـاب میشـه  ،انگشـت کـرد تـو چیـش
زلنسـکی و همـه جـا رو بسـت بـه تـوپ  ،اردوغان
هـم چپ چـپ به یونـان نیـگاه می کنـه  ،آذربایجان
سـوزن و نـخ دسـت گرفتـه و دنبـال دم قیچی های
ارمنسـتان می گـرده و تاجیکسـتان و قرقیزسـتان
هـم برای هم شـاخ و شـونه می کشـن و صـد البته
مسـتعمره نشـینا هـم زیـر سرشـون بلنـد شـده و
دم از اسـتقالل میزنـن  .چیـن بـه تایـوان میگـه
جوجـه خـروس و کـره شـمالی هـم موشـکش رو
مثـل دسـته ی جوغـن گرفتـه طـرف آمریـکا و چند
تـا عاقبـت به شـر هم زیـر تـون حمـوم خاورمیانه
آتیـش راه انداختـن و بخـار از قـد و بـاالی ممالک
بالتکلیـف نفتـی زبونه می کشـه ! الهی سـر و کارت
به عقـرب جـراره بیفته ملکـه ! مهره ی مار داشـتی
یـا دم کفتـار کـه بـا اشـاره ی ابرو و شلال گیسـو
پاچـه ی آفریقـا رو به یقـه ی کانادا گـره زدی وهمه
رو بـا حقـه بازی انگشـت به دهن کـردی و یه عمر
از آب کـره گرفتـی و کسـی هـم بهـت نگفت خرت
بـه چنـد ؟ تو ایـن هفتاد سـال چـی چی تـو گوش
بادمجـون دور قـاپ چینـا وز وز کردی که همشـون
دور تخـت مـرده شـور خونـه مثـل یتیـم غوره هـا
اطرافـت حلقه زده بـودن و زنجموره می کـردن ؟ از
نخـورده گرفتـی دادی بـه خـورده  ،خـب حداقل یه
سـوزن به خـودت میـزدی و یـه جوالدوز بـه مردم
دنیـا  ،خـاک تو سـرت بـا اون عدالـت نیم بندت که
چیزیـش بـه پاپتی هـا نرسـید ! بـا آالف و اولـوف
همـه رو تـار و مار کـردی ! خودت بریـدی و خودت
هـم گـز کـردی  ،صـد البته کـه هر کسـی تنهـا به
قاضـی بـره راضـی برمی گـرده ! حداقـل از مـردار
چرچیـل عبـرت می گرفتی کـه بفهمی شـتر مرگ در
خونـه ی همـه می خوابـه ؟ پسـر گمپ گلـت جناب
چالـز هـم کـه وباسـیرش زده بیـرون و از ته نفس
می کشـه و دیگـه آب از سـرش گذشـته و بـه قول
ایرلندی هـا ایـن تـو بمیـری از اون تـو بمیری هـا
نیـس  .بیخـودی ادای زنده ها رو در نیـار که ترازوی
خدا پارسـنگ برنمیـداره ! بـاد کاشـتی  ،توفان درو
می کنـی  ،شیشـه ی عمـر بریتانیـا به سـنگ خورده
و همیـن روزاسـت که هشـت تیکه بشـه  ،چندباری
جسـتی ملخـک  ،دیگـه کف دسـتی ملخـک  ،چوب
خـط عمرت بـه دمش رسـیده  ،بخوای نخـوای باید
دسـت از پـا درازتـر راه قیامت گز کنـی و صدق اهلل
رو بخونـی و خلاص .حیـف شـد که دیگـه مردی و
مـن هـم هر چی بگم یـه گوشـت دره و گوش دیگه
ات هـم دروازه و دیـوار حاشـا هم بلنـده و صد هزار
سـال دیگـه هـم زیـر بـار سـازی کـه از همی حالو
پشـت سـرت کـوک کـردن نمیری ،خریت کـه فقط
بـه علـف خـوردن نیـس  ،یـه عمـر بـه گریـه ی ما
خندیـدی و تـر و خشـک سـر هم کـردی کـه همه
رو بپیچونـی  ،اگه تو سـگ بـودی چرا وقتـی دزد به
گلـه زد رفتـی قضـای حاجت و شـدی شـریک دزد
و رفیـق قافلـه ؟ رو بـه آمریـکا  ،پشـت بـه اتحادیه
اروپـا کـردی و دسـت فرانسـه رو هم گذاشـتی تو
حنـا ! هـر جا بـه نفعت بـود  ،چیش رو هم گذشـتی
و انـگار نـه انـگار  ،همیـن که دیـدی آتیش روسـیه
بـه خرمنت رسـیده  ،فریـاد واویال سـردادی  ،چوب
خـدا صـدا نـداره  .میدونـی خـدا چـی چـی بهـت
میگـه  ،میگـه هـر چی بـا دسـت ریختی تـو قابلمه
بـا مالقـه بیـرون بیار  ،هر چـی کاشـتی درو کن  ،هر
سـرازیری یه سـربالویی هـم داره  ،اگه بـه اندازه ی
مویـی ظلم کرده باشـی خدا مو رو از ماسـت بیرون
می کشـه و بـه مـوی سـفیدت هـم رحـم نمی کنه ،
نتیجـه ی بالـو بالو نشسـتن و حرف هـای گنده گنده
زدن همینـه  ،تـو کـی فهمیـدی کـه دخـل و خـرج
اد امه د  ر ستون روبرو
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انفجار در کابل؛

رئیسی:

هیچ ایرانی برای حضور در کشور ممنوعالورود نیست
رئیسجمهـور بـا بیـان اینکـه دفـاع از حقـوق افراد
جـزو ذات جمهـوری اسالمی اسـت تصریـح کـرد:
اعتـراض در همـه جای دنیا هسـت ،اما اغتشـاش
را هیـچ کسـی قبـول ندارد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـیدابراهیم رئیسـی شـامگاه
پنجشـنبه بـه وقـت محلـی در آخریـن برنامـه در
چهارمیـن روز از سـفر بـه نیویـورک در نشسـتی بـا
حضـور ایرانیـان مقیـم آمریـکا شـرکت کـرد.
رئیـس جمهـور ضمـن قدردانـی از تالشهـای
تخـت روانچـی بـه عنـوان سـفیر و نماینـده ایـران
در سـازمان ملـل متحـد و بـا آرزوی توفیـق بـرای
ایرونـی بـا اشـاره بـه گـزارش ارائـه شـده از بانـک
جهانـی در زمینـه پیشـرفتهای جمهـوری
اسلامی در عرصههـای مختلـف ،گفـت :حقیقت
آن اسـت کـه ایـران بـه برکـت انقلاب اسلامی و
نیروهـای فرهیختـه ،جوانـان ،زنـان و مـردان خود
پیشـرفتهای بسـیاری کـرده اسـت ،امـا برخـی
نمیخواهنـد آن را بیـان کننـد.
رئیسـی بـا یـادآوری تمامی فشـارها ،تحریمهـا و
تهدیدهـا بـه جمهـوری اسلامی و ملـت ایـران،
اظهـار داشـت :بـا وجـود ایـن فشـارها بـاز هـم
بسـیاری از فرهیختـگان از ایـن تهدیـدات فرصـت
سـاختند و متوقـف نشـدند.
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه تولیـد  ۹۶درصـد
از داروی مـورد کشـور در داخـل و صـادرات
محصـوالت دارویـی بـه دیگـر کشـورها اظهـار

داشـت :دانشـمندان و جوانـان مـا بـا پشـتکار و
انگیـزه کارهـای بسـیار بزرگـی انجـام دادهانـد بـه
طوریکـه ایـران در حـال حاضـر در عرصههـای
مختلـف حـرف بـرای گفتـن دارد.
رئیسـی صنایـع هسـتهای و نظامـی را از جمله این
پیشـرفتها دانسـت کـه در عیـن اعمال بیشـترین
تهدیـدات و محدودیتهـا بـا تلاش دانشـمندان
و فرهیختـگان ایرانـی و در دانشـگاهها و مراکـز
علمی همیـن کشـور بـه دسـت آمـده اسـت.
رئیس جمهور با تشـریح سیاسـت توسـعه ارتباطات
بـا کشـورهای همسـایه از فراهـم شـدن زمینـه
افزایـش صـادرات بـه ایـن کشـورها خبـر داد و
گفـت :سیاسـت مـا توجـه بـه تولیـد ،اشـتغال و
میـدان دادن بـه کارهـای دانـش بنیـان اسـت.
رئیسـی تاکیـد کـرد :برداشـته شـدن تحریمهـا

جمشیدی:

ابتکارهایی در دیدار آیت الله رئیسی
با مکرون مطرح شد

محمـد جمشـیدی معـاون سیاسـی دفتـر
رئیسجمهـور دربـاره دیـدار آیـت اللـه سـید
ابراهیـم رئیسـی رئیـس جمهور بـا امانوئل مکرون
رئیـس جمهـور فرانسـه گفـت کـه در ایـن دیـدار
ابتکارهایـی مطـرح شـد کـه اگـر طـرف مقابـل
تمایـل یـا ارادهای بـرای بـه سـرانجام رسـاندن
توافـق داشـته باشـد ،مسـیر برایـش بـاز اسـت.
معـاون سیاسـی دفتر رئیس جمهور روز پنجشـنبه
در گفـت وگـوی اختصاصی با ایرنا درباره سیاسـت
خارجـی دولـت سـیزدهم و سـفر بـه نیویـورک
اظهـار کـرد :بـه نظـر میرسـد عـدهای دوسـت
ندارنـد دولـت آیتاللـه رئیسـی نقـش فعالـی در
سیاسـت خارجی داشـته باشـد اما برخلاف تمایل
آنهـا یکـی از عرصههـای اصلـی فعالیـت دولـت

آقـای رئیسـی در حـوزه سیاسـت خارجـی بـوده و
اتفاقـا دسـتاوردهای خوبـی داشـته اسـت.
جمشـیدی گفـت :از ابتـدای دولـت سـیزدهم،
عضویت در شـانگهای و پس از آن هم سـفرهای
متعـدد بـه کشـورهای منطقـه ،همسـایه و رفـت و
آمدهـای دیپلماتیـک بسـیار زیـاد صـورت گرفتـه
و توافقاتـی کـه تلاش شـده همـه اقتصـادی و
زیرسـاختی باشـد و صرفـا رفـت و آمـد دیپلماتیک
نباشد.
وی افـزود :نقطـه اوج آن در دو سـفر شـانگهای
و نیویـورک  ۱۴۰۱اسـت کـه اینهـا خیلـی اهمیت
دارد .در شـانگهای جلسـات و مالقاتهـای
بسـیار مهـم برگـزار و تصمیمـات و اقدامـات
مهمی اتخـاذ شـد و رویکـرد آن اساسـا اقتصـادی
و همکاریهـای چنـد جانبـه بـود.
معـاون سیاسـی دفتر رئیـس جمهـور اضافه کرد:
در فاصلـهای کمتـر از یـک هفتـه مـا بـه نیویورک
سـفر کردیـم و در واقـع آنچیـزی کـه االن مطـرح
اسـت این اسـت که ایـران بتواند مواضـع و منطق
سیاسـت خارجـی خـود را بـه نوعـی تبییـن کنـد
کـه بـرای دنیـا قابـل فهـم باشـد و از آن تعامـل
حاصل شـود .سـخنرانی رئیس جمهـور در مجمع
عمومی متیـن و پرمحتـوا بـود.

حتمـا میتوانـد رونـد رشـد و پیشـرفتهای فعلی را
تسـریع کنـد ،امـا اگر به هـر دلیل این اتفـاق انجام
نشـد نبایـد متوقـف شـویم و تـا بحـال هـم متوقف
نشـدهایم.رئیس جمهـور یکـی از انتظـارات مـردم
از ایرانیـان خـارج از کشـور را کمـک بـه سـرزمین
مـادری خـود دانسـت و از فراهـم بـودن زمینـه کار
اقتصـادی و سـرمایهگذاری در ایـران و تضمیـن
اصـل وسـود سـرمایه سـخن گفـت.
رئیسـی با محترم شـمردن حقوق ایرانیـان خارج از
کشـور بـر ضـرورت تسـهیل در امـور کنسـولی آنان
تاکیـد کرد.
رئیـس جمهـور سـهولت رفـت و آمـد ایرانیـان
بـه کشـور و فراهـم کـردن جاذبههـای شـغلی و
تحصیلـی را الزم و ضـروری دانسـت و تاکیـد کرد:
هیـچ ایرانـی بـرای حضـور در ایـران ممنوعالـورود

نیسـت.
رئیسـی اکثریـت قابـل توجـه ایرانیـان خـارج از
کشـور را از چهرههـای فرهیختـهای دانسـت کـه
در خـارج از کشـور یـا کسـب و کارهـای بسـیار
بـا شـرافتی دارنـد یـا دنبـال تحقیـق ،تحصیـل و
پژوهـش هسـتند.
رئیـس جمهـور ارتبـاط فرهنگـی و اقتصـادی
ایرانیـان خـارج از کشـور را بـا سـرزمین ابـا و
اجـدادی خـود مهـم ارزیابـی کـرد و گفـت :در
مالقاتهایـی کـه در ایـن چنـد روز بـا سـران برخی
کشـورها داشـتم همـه آنهـا بـه موضـوع تمـدن
ایـران اشـاره داشـتند .این تمدن سـرمایهای اسـت
کـه بایـد همـواره آن را پاسداشـت.
رئیسـی بـر ضـرورت ارتبـاط جمهـوری اسلامی با
همـه کشـورهای دنیـا تاکیـد کـرد و افـزود :اگـر
طبیعتـا باید
کشـوری بخواهـد بـا مـا دشـمنی کنـد
ً
در مقابلـش مقاومـت کـرد.
رئیـس جمهـور بـه دیـدار خـود بـا مدیـران ارشـد
رسـانههای آمریکایـی اشـاره کـرد و گفـت :در ایـن
دیـدار سـندی ارائـه کـردم کـه مسـئول سیاسـت
رسـما اعلام میکنـد کـه
خارجـی اتحادیـه اروپـا
ً
متـن سـخنان جمهـوری اسلامی در مجمـع
کاملا منطبـق
عمومی سـازمان ملـل منطقـی و
ً
بـا مقـررات بـوده اسـت .امـا امپراطـوری رسـانهای
اسـتکبار تمـام تلاش خـود را بـکار بـرده اسـت تـا
ایـن سـخن و منطـق را بـد جلـوه دهـد.

جان کربی:

دیپلماسی با ایران
همچنان بهترین راه است
در حالـی کـه مقامـات کشـورمان همـواره تاکیـد
داشـته و دارنـد کـه سلاح هسـتهای در دکتریـن
دفاعـی ما قـرار نـدارد ،هماهنگکننـده ارتباطات
شـورای امنیـت ملـی آمریـکا اظهـار کـرد کـه بـه
ایـران اجـازه دسترسـی بـه سلاح هسـتهای را
نخواهـد داد!
بـه گـزارش ایسـنا ،جـان کربـی ،هماهنگکننده
ارتباطـات شـورای امنیـت ملـی آمریـکا روز
پنجشـنبه در گفتوگویـی بـا خبرنـگار فاکسنیـوز
بـا تاکیـد بـر اینکـه دولـت بایـدن هرگـز بـه ایـران
اجـازه دسـتیابی بـه سلاح هسـتهای نمیدهـد،
عنـوان کـرد بـه بـاور رئیـس جمهـوری ایـاالت
متحـده حـل مشـکالت خاورمیانـه بـا هسـتهای
شـدن ایـران آسـانتر نمیشـود و «دیپلماسـی»
هنـوز بهتریـن راه جلوگیـری از آن اسـت.
وی در ارتبـاط بـا مذاکـرات احیـای برجـام گفـت
بعیـد اسـت در آینـدهای نزدیـک ایـن اتفـاق رخ
بدهـد.
کربـی در بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود
عنـوان کـرد :همانطور که جـو بایدن پیشـتر گفته
تمـام گزینههـا روی میـز هسـتند.
اظهـارات ایـن مقـام آمریکایـی در پی ایـن مطرح
میشـود کـه رئیسجمهـور آمریـکا در سـخرانی

رییـس مجلـس شـورای اسلامی ادامه داد :ایـن
روحیـه مقاومـت و اخلاص و تکیـه بر سـنتهای
الهـی و خودبـاوری امـام بـود کـه توانسـت در ایـن
مقطـع از زمـان ،هم باعـث تجدید حیات اسلام و
هـم عزت مسـلمانات شـود.
وی تصریـح کـرد :همـه امـروز عـزت و آزادی و
افتخـار کشـور و سـربلندی خـود را مدیون شـهدا و
امام شـهدا هسـتیم ،یـاد همـه شـهدای گرانقدر را
گرامی میداریـم.

وی اظهـار داشـت :خرسـندیم کـه در ایـن ایامالله
دفـاع مقـدس توفیـق داریـم در سـواحل نیلگـون
خلیـج همیشـه فـارس در جمـع نیروهـای مسـلح
مسـتقر در جنـوب کـه امـروز در ایـن سـواحل
افتخـار و اقتـدار آفریدنـد و امنیـت نظـام جمهوری
اسلامی را بیـش از هر زمـان دیگر برقـرار کردهاند
حضـور دارم.
قالیبـاف ادامـه داد :نیروهـای مسـلح جمهـوری
اسلامی ایران ،مظهـر صلـح و ثبـات منطقـه و

کمیسـیون مرکـزی انتخابـات در لوهانسـک و دونتسـک دیـروز
(جمعـه) اعلام کـرد ،رفرانـدوم بـرای پیوسـتن ایـن دو منطقـه بـه
روسـیه در سراسـر دو جمهـوری لوهانسـک و دونتسـک آغـاز شـده
اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری اسـپوتنیک ،کمیسـیون
مرکـزی انتخابـات در جمهوری لوهانسـک اعالم کـرد :این رفراندوم
در سـاعت  ۸بـه وقـت مسـکو آغـاز شـده اسـت.
والدیمیـر ویسوتسـکی ،رئیـس کمیسـیون مرکـزی انتخابـات در
جمهـوری دونتسـک نیـز گفـت :رفرانـدوم پیوسـتن بـه روسـیه در
سراسـر ایـن منطقـه هماننـد لوهانسـک در سـاعت  ۸صبـح بـه وقت
روسـیه آغـاز شـده اسـت.
وی ادامـه داد :رای گیـری طبـق فـرم قبلـی تعییـن شـده در سراسـر
منطقـه دونتسـک انجـام میگیـرد کـه توسـط مقامهـای ایـن
جمهـوری کنتـرل میشـود.
روز چهارشـنبه اعلام شـد که جمهوریهای لوهانسـک و دونتسـک
قـرار اسـت  ۲۳تـا  ۲۷سـپتامبر بـرای پیوسـتن بـه روسـیه رفرانـدوم

منابـع خبـری از انفجـار در یـک مسـجد در کابل و کشـته و مجروح
شـدن  ۳۷تـن در ایـن انفجار خبـر دادند.
بـه گـزارش ایسـنا ،شـبکه الجزیـره دیـروز (جمعـه) اعلام کـرد که
یـک انفجـار در مسـجد "وزیـر اکبـر خـان" در منطقه سـبز کابل رخ
داد.
الجزیـره در ایـن بـاره گـزارش داد که در این انفجار هفت تن کشـته
و  ۳۰نمازگزار دیگر مجروح شـدند.
طبـق ایـن گـزارش ،ایـن انفجـار در مقابـل درب ورودی مسـجد و
هنـگام خـروج نمازگـزاران از مسـجد پـس از برپایـی نمـاز جمعـه
اتفـاق افتـاد.
در چنـد مـاه گذشـته چندیـن انفجـار مرگبـار در مسـاجد کابـل و
همزمـان بـا برپایی نماز جمعه رخ داده اسـت که داعش مسـئولیت
برخـی از آنهـا را بـر عهـده گرفته اسـت.

دبیرکل سازمان ملل:

جهان تحمل
فاجعه هسته ای را ندارد
آنتونیـو گوتـرش دبیـرکل سـازمان ملل با اشـاره به وضعیـت نیروگاه
هسـته ای در زاپوریژیا واقع در منطقه دونباس اوکراین هشـدار داد
کـه جهان تحمـل فاجعه هسـته ای ندارد.
بـه گـزارش روز جمعـه ایرنـا ،دبیـرکل سـازمان ملـل در حسـاب
توئیتـر خـود درایـن باره نوشـت :وضعیـت در نیروگاه برق هسـتهای
زاپوریژیـا همچنـان مایـه نگرانـی عمیـق اسـت.
گوتـرش درادامـه توئیـت خـود نوشـت :هرگونـه خسـارتی بـه
زیرسـاخت ایـن نیـروگاه  ،چـه تعمـدا چـه غیـر عمـد ،قـادر اسـت تا
عواقـب دهشـتناکی را بـرای مردم کـه اطراف این نیـروگاه و فراتر از
آن بـه سـر می برنـد در بـر داشـته باشـد .جهان قـادر بـه تحمل یک
فاجعـه هسـتهای نیسـت.
نیـروگاه هسـته ای زاپوریژیـا در منطقـه دونبـاس در جنـوب شـرقی
اوکرایـن واقـع اسـت کـه با داشـتن  ۶راکتـور اتمی که هریـک توان
تولیـد  ۹۵۰مـگاوات بـرق دارنـد یکـی از بزرگتریـن نیروگاههـای
هسـته ای بـرق در کل اروپـا و جـزو  ۱۰نیـروگاه عظیـم درجهـان
بـه شـمار مـی رود .ایـن نیـروگاه در مـارس  ۲۰۲۲میلادی تحـت
کنتـرل روسـیه در آمـده و هم اکنـون در اختیار شـرکت «روس اتم»
(  )Rosatomقـرار دارد.
دبیـرکل سـازمان ملـل پیـش از ایـن و روز گذشـته ( پنجشـنبه )
در نشسـت شـورای امنیـت دربـاره اوکرایـن ،بـا اشـاره ضمنـی بـه
تهدیدهای اخیر روسـیه مبنی بر احتمال اسـتفاده از سلاح هسـته
ای ،از کشـورهای دارای سلاح اتمی خواسـت بـه اسـتفاده نکردن
از ایـن تسـلیحات متعهـد باشـند و گفـت :ایـده جنـگ هسـتهای
غیرقابـل قبـول اسـت.

مسائل باقیمانده میان ایران و
آژانس را نمیتوان رها کرد
روز چهارشـنبه خـود در مجمـع عمومی سـازمان
ملـل ،بـا اشـاره بـه توافـق هسـتهای بـا ایـران،
اظهـار کـرد :آمریـکا آمـاده اسـت تـا بـه برجـام
بازگـردد ،امـا تنهـا در صورتـی کـه ایـران بـه
تعهداتـش پایبنـد باشـد .به ایـران اجـازه نخواهیم
داد بـه سلاح هسـتهای دسـت یابـد.
بایـدن افـزود :هنـوز هم بـاور دارم که دیپلماسـی
بهتریـن راه دسـتیابی بـه ایـن هـدف اسـت.
نظـام منـع اشـاعه هسـتهای یکـی از بزرگتریـن
دسـتاوردهای سـازمان ملل متحد اسـت .نباید به
عقـب برگردیـم.

پیـامآور اقتـدار ملـی نظـام مقـدس هسـتند و بـه
ایـن ،افتخـار میکنیـم.
وی بیـان داشـت :امـروز مـا مسـووالن و ملـت
میدانیـم کـه بـدون شـک بخـش بزرگـی
از پیشـرفت کشـور را مدیـون رشـادتها و
مجاهدت هـای نیروهـای مسـلح هسـتیم چراکـه
امنیـت را در کشـور برقـرار کردهانـد.
رییـس مجلـس شـورای اسلامی تاکید کـرد :اگـر
امنیـت مسـتقر نباشـد ،هیـچ پیشـرفتی امکانپذیر
نخواهـد شـد ،امـروز در جنـوب غـرب آسـیا ،حـوزه
قفقـاز و آسـیای میانه ،سـواحل مدیترانه و بخشـی
از آفریقـا شـاهد نـا امنـی و جنگ هسـتیم.
وی تصریـح کـرد :اگـر سـایه امنیـت بـر کشـور
افتاده و کشـورمان امن و پرقدرت اسـت ،در سـایه
مجاهـدت و اقتدار و قدرت نیروهای مسـلح اسـت
کـه بـه اوج بازدارندگـی رسـیده انـد و میتواننـد
از کیـان میهـن عزیزمـان و از آبهـای ایـران
اسلامی دفاع کننـد.

رفراندوم در شرق اوکراین برای پیوستن به روسیه
برگـزار کنند.
دو منطقـه دیگـر یعنـی زاپوریژیا و خرسـون نیـز امروز رفرانـدوم برگزار
میکننـد.
ایـن رای گیـری تـا  27سـپتامبر کـه زمـان شـمارش آرا اسـت ،ادامـه
خواهـد داشـت .بـه دالیـل امنیتی ،مـردم در چهـار منطقه بـرای رای
دادن در نزدیکـی خانههایشـان دعـوت میشـوند و نـه در مراکـز رای
گیری.

 ۳۷تن کشته و مجروح شدند

گروسی:

قالیباف :مردم ،اساس امنیت کشور هستند
رییس مجلس شـورای اسلامی گفت :همینطور
کـه در دوران دفـاع مقـدس هیـچگاه بـه تجهیزات
و امکانـان غـره نشـدیم ،میگوییـم اسـاس و پایـه
امنیـت و اقتـدار مـا موشـکها ،ناوهـا ،تانکهـا و
تجهیـزات و امکانـات نبـوده بلکـه اسـاس امنیـت
کشـور ،مردم هسـتند.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا ،محمدباقـر قالیبـاف
روز پنجشـنبه در آییـن ملـی رژه نخسـتین روز
هفتـه دفـاع مقـدس در بندرعبـاس و آبهـای
نیلگـون خلیـج همیشـه فـارس و در مقابـل تنگـه
هرمـز اظهـار داشـت :هفتـه دفـاع مقـدس را
بـه همـه افـراد مسـتقر در میـدان و رزمنـدگان،
آزادگان ،ایثارگـران و ملـت عزیـز و قهرمـان ایـران
اسلامی تبریک و تهنیـت میگوییـم.
وی افـزود :همچنیـن بـه روح شـهدا و امام شـهدا
درود میفرسـتیم ،امـام راحلمـام ،ایـن بزرگمـرد
الهـی کـه جز برای خـدا کالمی نگفت و جـز در راه
خداونـد گامی برنداشـت.
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امـروز همچنیـن مراکـز رای گیـری بـرای آوارگان در تعـدادی از
شـهرهای روسـیه آغـاز بـه کار کـرد.
کمیسـیون مرکـزی انتخابـات منطقـه خرسـون انتظـار دارد حـدود
 750هـزار نفـر در این همه پرسـی شـرکت کنند و نیم میلیـون نفر در
منطقـه زاپوریژیـا بـه عنـوان رای دهنـده ثبت نـام کردهانـد .برگه های
رای بـرای  1.5میلیـون رای دهنـده در دونتسـک چاپ شـده اسـت.
بـرای سـاکنان لوهانسـک نیـز  450شـعبه رای و بیـش از 200
شـعبه در روسـیه در دسـترس اسـت .کمیسـیون مرکـزی انتخابـات
لوهانسـک نیـز  461شـعبه رای در داخـل منطقـه و  201شـعبه را در
سراسـر روسـیه دارد.
بـه گفته مسـئوالت منطقـه زاپوریژیـا 394 ،شـعبه رای در این منطقه
و  102مرکـز دیگـر در روسـیه ،لوهانسـک ،دونتسـک و منطقـه
خرسـون ایجاد شـده اسـت .شـهروندان منطقه خرسـون میتوانند در
هـر یـک از هشـت کمیسـیون انتخابـات محلـی یـا  198منطقـ ه رای
خـود را بـه صنـدوق بیندازنـد یـا میتواننـد ایـن کار را در شـبه جزیـره
کریمـه ،مسـکو یـا سـایر شـهرهای روسـیه انجـام دهند.

مدیـرکل آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی در اظهاراتـی در نیویورک
بـا تاکیـد بـر ایـن کـه مسـائل باقیمانـده میـان ایـران و آژانـس را
نمیتـوان رهـا کـرد ،گفـت کـه آژانـس آمـاده تعامـل دوباره بـا ایران
است.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از خبرگـزاری رویتـرز ،رافائـل گروسـی،
مدیـرکل آژانـس بینالمللی انـرژی اتمی در جمع خبرنـگاران در مقر
سـازمان ملـل در نیویـورک گفـت :مسـائل باقیمانده میـان ایران و
آژانـس را نمیتـوان رهـا کرد.
گروسـی ابـراز امیـدواری کـرد کـه بتواند در چنـد روز آتی بـا مقامات
ایرانـی دیـدار کند.
مدیـرکل آژانـس گفـت :آژانـس دسترسـی محـدودی به تاسیسـات
اتمی ایـران دارد .مـا آمـاده همـکاری و تعامـل دوبـاره بـا ایـران
هسـتیم.
اظهـارات گروسـی در حالـی مطـرح میشـود که محمد اسلامی،
رییـس سـازمان انرژی اتمی ایـران ،در برنامه صف اول شـبکه خبر
در ایـن بـاره گفتـه بـود :در مذاکراتی کـه در دولت قبل انجام شـده
بـود ،گفتـه بودنـد کـه اطالعاتـی در دسـت مـا اسـت و بـرای بازدید
از چهـار مـکان بـه ما دسترسـی بدهیـد که ما ایـن پرونـده را ببندیم
البتـه بـرای ایـن اتهامات هم سـند معتبر نداشـتند.
اسلامی با اشـاره بـه توافـق سـال گذشـته بـا رافائـل گروسـی،
مدیـرکل آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمی توضیـح داد :بـا گروسـی
تفاهـم کردیـم و آن بیانیـه منتشـر شـد و گفتیـم شـما سـواالتتان
را بـه مـا بدهیـد و مـا جـواب سـواالت را بـه شـرط اینکـه پرونـده را
ببندیـد ،میدهیـم.
او بیـان کـرد :آژانـس اعلام کـرد کـه  ۲پرونـده از مکانهـای
ادعایـی را میبنـدد و در مـورد  ۲مکان بعدی ،ایران باید روشـنگری
بعـدا از آن دو مکان ،یک پروند ه را بسـتند
بیشـتری انجـام دهـد اما ً
مجـددا پرونـده همـان مـکان را بـاز کردند!
کـه البتـه
ً
اسلامی افزود :بـرای مثـال یکی از ایـن اماکن یک معـدن متروکه
اسـت که بیش از  ۳۰سـال اسـتفاده نشـده است.
معـاون رییـس جمهـور گفـت :در جمهـوری اسلامی ایران یـک
مـورد فعالیـت هسـتهای وجـود نـدارد کـه بـه آژانـس اعلام نشـده
باشـد یـا آژانـس از آن بـی اطلاع باشـد و تمـام فعالیتهـا تحـت
نظـارت آژانـس اسـت.
اد  امه از ستون روبرو

یعنـی چـی ؟ پاپیـون دارا کباب خـوردن و بی پوالی
مهاجـر دود کبـاب  ،خوب شـد کـه خـدا باالخره آب
پاکی ریخت رو دسـتت  ،ایشـااهلل بی حسـاب پیش
میـری جهنـم  ،دو تـا پـا بیشـتر نداشـتی ولـی تـو
کـردی و حالـو هـم دو قـورت و نیمت
کفـش همـه
ُ
باقیـه ؟ اینقـدر بـاد تـو کله ات بـود که یـادت رفت
از دنیـا حلال بودی بطلبـی و عذرخواهـی کنی ! خدا
هـم باللـت می کنـه  ،هفتـاد سـال آش رو بـا جاش
بـردی و نگذاشـتی شـلوار کسـی دو تا بشـه  ،حالو
هـم مـن میگم کار کسـی کرد کـه تموم کرد  ،شـب
اول بـرای خـودت  ،چـون میدونم سـرت شـلوغه و
نکیـر و منکـر از پس و پیش باهـات هزارتا کار دارن
ولـی محـض رضـای خـدا شـب دوم بیا بـه خواب
پسـرت بهـش بگـو هر چـی تـو ایـن هفتاد سـال
بـردی پـس بـده کـه کارد بـه اسـتخون رسـیده و
صبـر دنیـا لبریز شـده  ،من هـر چی به عقلم رسـید
گفتـم  ،دیگـه خـودت می دونی.
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اغتشاشگری با منطق هیچ ملتی پذیرفته نیست
ماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز با بیان اینکه یک عدهای یک صحنه
شخصی یا یک مطالبه اجتماعی را تبدیل به اغتشاش میکنند ...

پیکرهای سه شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس
وارد شیراز شد
ایرنـا :پیکرهـای پاک سـه شـهید تازه تفحص و شناسـایی شـده اسـتان فارس
شـامگاه چهارشـنبه  ۳۰شـهریورماه  ۱۴۰۱در آسـتانه هفتـه دفـاع مقـدس بـا
اسـتقبال اقشـار مختلف مردم و مسـئوالن وارد شـیراز شـد.
در ایـن آییـن کـه در ایـام سـوگواری دهه آخر صفر بـا حزن خاصی همـراه بود،
پیکرهای پاک این شـهدا در فرودگاه بین المللی شـهید دسـتغیب شـیراز مورد
اسـتقبال قرار گرفت.در این آیین اعالم شـد که شـهید محمدرضا رسـولی ۲۲
سـاله هشـتم اسـفند سـال  ۱۳۶۲در عملیـات خیبـر در منطقـه هورالهویـزه بر
اثـر اصابـت تیـر به سـر بـه شـهادت رسید.شـهید محمدتقـی کریمی  ۲۳سـاله
نیـز  ۱۶اسـفند سـال  ۱۳۶۳در عملیات بـدر در جزیره مجنون واقـع در منطقه
عملیاتـی هورالعظیم آسـمانی شد.شـهید غضبـان آلبو عبادی  ۴۸سـاله نیز چهارم خرداد سـال  ۱۳۶۷در منطقه
شـلمچه بـه خیـل شـهیدان پیوسـت.بنا بـر اعالم مسـئوالن ،قرار اسـت پیکرهـای مطهر ایـن شـهدا همزمان با
هفتـه دفـاع مقدس تشـییع و در اسـتان فارس به خاک سـپرده شـود.

رضایی فرمانده ارشد ارتش در فارس:

دفاع مقدس به جامعه ارزش داد

مهر:فرمانـده ارشـد ارتـش در اسـتانهای فـارس و کهگیلویـه و بویراحمـد
گفـت :هفتـه دفـاع مقـدس یاور ارزشـهایی اسـت که دفـاع مقـدس در جامعه
اسلامی ایران ایجـاد کـرد.
امیـر ابوالقاسـم رضایـی صبـح پنجشـنبه در مراسـم رژه نیروهـای مسـلح بیان
کـرد :هفتـه دفـاع مقـدس یـادآور ارزشهـای جامعـه اسالمی اسـت و ایـن
ارزشهـا در جریـان دفـاع مقـدس بیـش از هـر زمـان دیگـری متبلـور شـد.
وی بـا اشـاره بـه بیانات مقـام معظم رهبری عنـوان کرد :بنا بـه بیانات رهبری
در هشـت سـال جنـگ تحمیلـی شـاهد رخدادهـای بودیـم کـه نظـام مقـدس
جمهـوری اسلامی را بیمـه کـرد.او ادامـه داد :بـا تکیـه بـه بخداونـد شـاهد
بودیـم کـه بـن بسـت شکسـت بـه پیـروزی تبدیـل شـد و جنـاد اللـه توانسـتند بـه پیروزیهـای بزرگـی در دفـاع
مقـدس دسـت یابند.
رضایـی تاکیـد کـرد :رهبـری بـر ایـن موضوع اشـاره داشـتند که بایـد جوانـان جامعه بـا ارزشهای دفـاع مقدس
آگاه شـوند تـا بیـش از هـر زمانـی بـا رشـادتهای نیروهـای مسـلح جمهوری اسلامی ایران آشـنا شـوند.وی در
ادامـه خوانـش بیانـات مقـام معظـم رهبـری متذکر شـد :نیـروی انتظامی ،سـپاه ،ارتش توانسـته اند با دسـتیابی
بـه علـم روز نظامی اقتـدار خـود را در جهـان بـه اثبات برسـانند.

با حضور شهردار منتخب ،قائممقام و جمعی از مدیران شهرداری؛

آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شیراز
در هفته دفاع مقدس برگزار شد

عصرمردم:
آییـن غبارروبـی و عطرافشـانی گلـزار شـهدا در نخسـتین روز از هفتـه دفـاع
مقـدس بـا حضور شـهردار منتخـب ،قائم مقـام و جمعی از مدیران شـهرداری
شـیراز برگـزار شـد.آیین غبارروبـی و عطرافشـانی گلـزار شـهدا در نخسـتین
روز از هفتـه دفـاع مقـدس بـا حضـور محمدحسـن اسـدی شـهردار منتخـب،
آرش فـرجزاده قائـم مقـام شـهرداری و فرمانـده بسـیج ادارات کل شـهدای
شـهرداری و جمعـی از مدیـران شـهرداری شـیراز برگـزار شـد.
ایـن آییـن معنـوی کـه بـا حضـور علیرضـا اسـکندری عضـو شـورای
اسالمی شـهر شـیراز و خانـواده سـردار شـهید حـاج عبداللـه اسـکندری
سیدالشـهدای مقاومـت فـارس انجـام شـد ،بـا ادای احتـرام به مقام شـامخ شـهدا و تجدیـد میثاق بـا آرمانهای
شـهیدان انقلاب اسلامی همراه بـود.

مصفا سرپرست شهرداری شیراز:

دفاع مقدس نشانی واقعی از پایبندی به آرمانها و اهداف نظام
مقدس جمهوری اسالمی است
عصرمردم:
سرپرسـت شـهرداری شـیراز با صدور پیامی به مناسـبت فرارسـیدن هفته دفاع
مقـدس گفـت :دفـاع مقـدس نشـانی واقعـی از تعصـب و پایبنـدی هموطنان
غیـور مـا بـه آرمانهـا و اهـداف نظـام مقـدس جمهـوری اسالمی اسـت کـه با
سـربلندی و غـرور از آن یـاد میکنیم.
سـعید مصفـا سرپرسـت شـهرداری شـیراز بـا صـدور پیامی بهمناسـبت
فرارسـیدن هفتـه دفـاع مقـدس اظهـار کـرد :دفـاع مقـدس نشـانی واقعـی از
تعصـب و پایبنـدی هموطنـان غیـور مـا بـه آرمانهـا و اهـداف نظـام مقـدس
جمهـوری اسالمی اسـت کـه بـا سـربلندی و غـرور از آن یـاد میکنیـم.

متن این پیام بدین شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
دفـاع مقـدس نشـانی واقعـی از تعصـب و پایبنـدی هموطنـان غیـور مـا بـه آرمانهـا و اهـداف نظـام مقـدس
جمهـوری اسالمی اسـت کـه بـا سـربلندی و غـرور از آن یـاد میکنیـم.
اینجانـب ضمـن پاسداشـت یـاد و خاطره امام راحل عظیمالشـأن ،شـهدای واالمقام هشـت سـال دفاع مقدس،
رشـادتها و مجاهدتهـای همـه جانبـازان ،ایثارگـران و رزمنـدگان جانبرکـف را ارج نهـاده ،از خداونـد متعـال
برای همگان سـرافرازی را خواسـتارم.
همچنیـن به شـهروندان شـهر شـهیدپرور شـیراز ،سـومین حرم اهل بیـت (ع) ،که شـهیدان فـداکاری را با جان
و دل بـه ملـت ایـران تقدیم کردهانـد ،ادای احتـرام میکنم.
سعید مصفا
سرپرست شهرداری شیراز

سلیمانی مدیرکل بهداشت و درمان زندانها:

توجه به سالمت زندانیان یک اولویت است
ایسـنا :مدیـرکل بهداشـت و درمـان سـازمان زندانهـا گفـت :توجـه بـه سلامت
زندانیـان بـه عنـوان امانتـی کـه در اختیـار سـازمان زندانها گذاشـته شـده و مقوله
بهداشـت و درمـان بـه عنـوان یکـی از سیاسـتهای سـازمانی و شـاخص کار
زندانبانـی مـورد تاکیـد اسـت.
دکتـر ناصـر سـلیمانی در حاشـیه بازدیـد اعضـای کمیتـه کشـوری ایـدز از زنـدان
مرکـزی شـیراز ،ضمـن ارزیابـی اقدامـات در حـوزه کاهـش آسـیب و کنتـرل اچ آی
وی و هپاتیـت و سـل ،گفـت :توجـه بـه سلامت زندانیـان بـه عنـوان امانتـی کـه
در اختیـار سـازمان زندانهـا گذاشـته شـده و مقولـه بهداشـت و درمـان بـه عنـوان
یکی از سیاسـتهای سـازمانی و شـاخص کار زندانبانی مورد تاکید است.سـلیمانی
افـزود :در تعامـل بـا دانشـگاههای علـوم پزشـکی و مرکـز بهداشـت شهرسـتانها برخـی از نیازمندیهـای بهداشـت
و درمـان زندانهـا را میتـوان تأمیـن و در ایـن مسـیر تحقـق اهـداف سـازمانی را میسـر کـرد.او بـا اشـاره بـه اینکـه از
زندانهـای فسـا ،مرودشـت و اردوگاه حرفـه آمـوزی و کاردرمانـی و بهـداری زنـدان مرکـزی شـیراز بازدیـد شـده اسـت،
گفـت :امکانـات و تجهیـزات مطلوبـی در ایـن زندانهـا بـه ویـژه در زنـدان مرکـزی شـیراز در حـوزه بهداشـت و درمـان
اعـم از آزمایشـگاه ،کلینیـک مثلثـی ،متـادون درمانـی و بخشهای مختلـف وجـود دارد و اقدامات خوبی نیـز در زمینه
کنتـرل اچ آی وی انجـام شـده کـه مـورد حمایـت گلوبـال فانـد اسـت.مدیرکل بهداشـت و درمـان سـازمان زندانهـا
اضافـه کـرد :تأمیـن نیـروی انسـانی و تجهیـز کلینیکهـای مثلثی از اقداماتی اسـت که توسـط گلوبال فاند انجام شـده
و همچنیـن  ۲۰۸اتـاق ایزولـه در سـطح زندانهـای کشـور مجهـز شـده اسـت.او ،بـر اعمـال و رعایـت نظـم و انضبـاط
در واحدهـای بهداشـت و درمـان و اجـرای دسـتورالعمل های سـازمانی تاکیـد کـرد و گفـت :توجـه ویـژه بـه غربالگـری
زندانیـان ورودی ،سلامت جسـم و روان زندانیـان ،غربالگـری و پایـش آنـان و بهداشـت محیـط زندانهـا مـورد توجـه
سـازمان اسـت.مدیرکل بهداشـت و درمـان سـازمان زندانهـا همچنیـن فرآیندهـای انجـام کار در حوزههـای مختلـف
بهداشـت و درمـان را بررسـی و تذکـرات و توصیههـای الزم را بـه عوامـل مربوطـه ارائـه کـرد و در پایـان ایـن بازدیـد بـا
تعـدادی از زندانیـان مالقـات ،و از نزدیـک نحـوه ارائـه خدمـات بـه آنـان را مـورد بررسـی قـرار داد.
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تأکید شهردار منتخب شیراز بر تقویت ورزشهای همگانی
شــهردار منتخب شــیراز با تأکید بر تالش هرچه بیشــتر در ورزش همگانی گفت:
ورزشهای همگانی سن و سال و جنسیت نمیشناسد و این ...

یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

پیکرهای سه شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس وارد شیراز شد
پیکرهای پاک ســه شــهید تازه تفحص و شناســایی شده اســتان فارس شامگاه
چهارشنبه  ۳۰شهریورماه  ۱۴۰۱در آستانه هفته دفاع مقدس با ...

دژکام امام جمعه شیراز:

اگر هرج و مرج باشد که نمیتوان جامعه را اداره کرد
ایسـنا :نماینـده ولـی فقیـه در فـارس و امـام جمعه شـیراز
بـا بیـان اینکـه یـک عـدهای یک صحنـه شـخصی یا یک
مطالبـه اجتماعـی را تبدیل بـه اغتشـاش میکنند ،گفت:
اغتشـاشگری در منطـق هیـچ فرد ،دولـت و ملتی در دنیا
عقالنـی و پذیرفته نیسـت.
آیتاللـه لطفاللـه دژکام در خطبههـای نمـاز جمعـه
امـروز شـیزاز بـا بیـان اینکـه فرصتهایـی امـروز بـرای مـا
ایرانیهـا پیـش آمـده کـه بایـد از آن بـه خوبـی اسـتفاده
کـرد ،گفـت :اولیـن فرصـت کـه بـرای کشـور مـا پیـش
آمـده و میتوانـد محدودیـت  ۴۰سـاله را از دوش مـردم
بـردارد عضویت کشـور در پیمان شـانگهای اسـت ،چراکه
ایـن پیمـان یکـی از بزرگتریـن پیمانهـای اقتصـادی دنیا
محسـوب میشـود.
او بـا بیـان اینکـه عضویـت ایـران در ایـن پیمـان یعنـی
شکسـتن تحریمهـا و محدودیتهـای  ۴۰سـاله ،افـزود:
هـر کـدام از کشـورهای عضو ایـن پیمان از نظر سیاسـی،
اقتصـادی و جمعیتـی بـرای مـا میتوانـد راهگشـای یـک
حرکـت اقتصـادی باشـد امـا متاسـفانه فضاسـازیهای
رسـانهای و بـه میـدان آوردن یـک جریانهـای خاصـی
در وسـط خیابـان میخواهـد مـا را از فکـر کـردن بـه ایـن
مسـئله دور کنـد.
امـام جمعـه شـیراز بـا تاکیـد بـر اسـتفاده از فرصـت پیمان
شـانگهای عنـوان کـرد :ایـن یـک فرصـت بـزرگ بـرای
همـه مـردم ،بازرگانـان و تولیدکننـدگان اسـت ،چراکـه مـا
بـه صـورت تاریخی وابسـته به این حـوزه اقتصـادی بودیم
و وظیفـه کسـانی کـه اطلاع و آگاهـی بیشـتری دارنـد و
وزارت صمـت ایـن اسـت کـه ایـن فرصتهـا را بـه صورت
ویـژه شناسـایی کننـد و در اختیـار مـردم بگذارنـد.
آیتاللـه دژکام عنـوان کـرد :اگـر بتوانیـم پیوندهـای
بازرگانـی و اقتصـادی را در این فضا که ریشـه تاریخی دارد
دوبـاره زنده کنیم قسـمت عمده مشـکالت اقتصادی حل
میشـود و ایـن حربـهای کـه تمـدن اروپایـی و آمریکایـی
بـرای تحریـم مـا پیـش گرفتـه و قلدری کـه میکنـد راه به
جایـی نخواهـد بـرد چراکه یکـی از راهکارها این اسـت که
فرصـت ایـن پیمـان را همـه بـه جدیـت دنبـال کنند.
او بـا اشـاره بـه مسـئله دیگـری کـه بـه عنـوان فرصـت
فـراروی نظـام قـرار گرفتـه ،قـدرت عظیـم فرهنگـی و
معنـوی حاصـل از زیارت اربعین اسـت ،خاطرنشـان کرد:
دشـمن بـا بوقهـای تبلیغاتـی نقـاط ضـد ایـن حرکـت را
بـزرگ میکنـد تـا ایـن از چشـم مـا بیـرون رود بخواهنـد یا
نخواهنـد ایـن جمعیـت عظیـم ایجاد شـده حرکـت کرده و
آمادگـی و عطـش بـرای ظهـور را فریـاد زده اسـت.
نماینـده ولیفقیـه در فـرس بـا تاکیـد بـر توجـه بـه ایـن
مسـئله گفـت :ایـن نقـاط قوت بسـیار مهم اسـت کـه باید
بـا جدیـت دنبـال شـود؛ فریـب شـیاطینی کـه میخواهنـد

بـا وسوسـههای خودشـان ایـن مسـیر روشـن الهـی را زیر
سـوال ببرنـد یـا بگوینـد چنیـن چیـزی وجـود نـدارد ،نباید
خورد.آیتاللـه دژکام افـزود :ایـن کارهایـی کـه اخیـرا از
سـوی ضـد انقلاب و معاندیـن شـکل گرفـت حرکتهای
از روی ناچـاری اسـت چـون میبینند مسـیر حرکت جامعه
اسلامی و شـیعی بـه سـمت دیگـری مـیرود؛ مقاومـت و
مقابلـه میکننـد؛ جنـگ اسـت و نمیگوییـم بیـن مـا و
دشـمنان خـدا جنـگ نیسـت؛ در عرصه جنـگ گاهی آنها
نیـز بـه میـدان میآینـد امـا ایـن ویژگـی و فرصـت را امروز
بایـد جامعـه دینـی مـا قـدر بداند.
او بـا اشـاره بـه وقایعـی کـه در چنـد روز اخیر در کشـور رخ
داد ،گفـت :ایـن مسـئله از نـگاه دیگـر فرصـت اسـت کـه
ملـت مـا بایـد ایـن فرصـت را مـورد توجه قـرار دهند شـاید
بگوییـد تبدیـل تهدیـد بـه فرصـت؛ امـا باالخـره فرصـت
میتوانـد باشـد.
امـام جمعـه شـیراز عنـوان کرد :قضیـه از فوت یـک خانم
جوانی شـروع شـد کـه البته ممکن اسـت در جریـان فوت
ایشـان کوتاهیهایـی رخ داده باشـد کـه باید بررسـی شـود
امـا آیـا کسـی در مجموعـه انقالبیـون از جریانهـای
مختلـف بـوده کـه بگویـد این را دنبـال نمیکنیـم برخی ما
را بدهـکار میکننـد کـه واقعـا بدهکار نیسـتیم.
او افـزود :همـه جریانهـای درون نظام گفتنـد ما نگرانیم
بررسـی کنیـد؛ پیـش داوری نمیشـود کـرد اما ابـراز اینکه
بررسـی شـود حـق مسـلم اسـت کـه قانـون و دیـن و آییـن
بیـان کـرده و ایـن نقطـه قـوت نظـام مـا اسـت .غیـر از
جریانهـای سیاسـی مختلـف قـوای سـه گانـه و رئیـس
سـه قـوه هم میگویـد پیگیـری میکنیم تا حق مشـخص
و عدالـت اجـرا شـود آیا ایـن نقطه قوت یک نظام نیسـت؟
امـام جمعه شـیراز با بیـان اینکه نظام اسلامی در اعطای
آزادیهـای اساسـی هیـچ کوتـاه نیامـده بلکـه برخـی از
اوقـات بیـش از حـد مماشـات کـرده اسـت ،گفـت :رئیس

دسـتگاه قضـا هـم قـول داده کـه پیگیـری و نتیجـه را
اعلام کنـد؛ در ایـن میـان عـدهای مطالبه فراتـر دارند که
نـوع برخـورد بـا مسـائل و معضلات اجتماعـی بایـد تغییر
کنـد کـه این هم مطالبهای اسـت کـه در چهارچـوب خود
بایـد مطـرح شـود کـه ایـن باز هـ م نقطـه قوت اسـت.
آیتاللـه دژکام بـا بیـان اینکـه مطالبهگـری در راسـتای
اصلاح روشهـا و راهکارهـای مبارزه با مفاسـد اجتماعی
هـم قانونـا جـا دارد و هـم مسـیرش ترسـیم شـده اسـت،
عنـوان کـرد :این هم نقطه قـوت نظام اسـت مطالبهگری
هـم نـه جـای بحـث دارد و نـه کسـی میخواهـد مسـئله
را تـاب دهـد ماننـد مطالبـات صنفـی کـه مطـرح شـده و
دولـت پیگیـری میکنـد ایـن توانمنـدی نظـام جمهـوری
اسلامی برای شـنیدن مطالبـات اسـت.
او ادامـه داد :سـومین چیـزی کـه پیـش میآیـد ،نگرانـی
ایجـاد میکنـد و بایـد بیـداری بیشـتری بـه خـرج دهیـم
ایـن اسـت کـه یـک عـدهای یـک صحنـه شـخصی یـا
یـک مطالبـه اجتماعـی را تبدیـل بـه اغتشـاش میکننـد؛
اغتشـاشگری در منطـق هیـچ کسـی ،دولتی هیـچ ملتی
و عاقلـی در دنیـا پذیرفتـه نیسـت.
امـام جمعـه شـیراز گفـت :اگـر هـرج و مـرج باشـد کـه
نمیتـوان جامعـه را اداره کرد .از ۲هزارسـال پیش تاکنون
متفکـران عرصـه اندیشـه سیاسـی گفتند ساختارشـکنی و
اغتشـاش و هـرج و مـرج نه؛ چـون باعث میشـود جامعه
نتوانـد رونـد رو بـه رشـد خـود را طـی کنـد امـا متاسـفانه
دشـمنان تبلیـغ میکننـد برخـی از بچههای مـا هم فریب
میخورند.آیتاللـه دژکام افـزود :از بزرگترهـا بـه ویـژه
نسـبت بـه جوانـان خواهـش میکنـم کـه تجـارب انقالبی
و سیاسـی و اجتماعـی خـود را بیـان کننـد چراکـه در
چهارچـوب صحیـح اقـدام آنهـا باعث رشـد اجتماع اسـت
اما در شـکل اغتشـاش به جایی نمیرسـد و خودشـان هم
ضربـه میخورنـد.

تأکید شهردار منتخب شیراز بر تقویت ورزشهای همگانی
عصرمردم:
شـهردار منتخـب شـیراز بـا تأکیـد بـر
تلاش هرچـه بیشـتر در ورزش همگانـی
گفـت :ورزشهـای همگانـی سـن و سـال
و جنسـیت نمیشناسـد و ایـن حـوزه بایـد
تقویـت شـده و متنـوع و باکیفیـت برگـزار
شـود.
محمدحسـن اسـدی در اجتمـاع
کوهپیمایـان شـیرازی در تپـه نورالشـهدا،
ایـام باقیمانـده صفـر؛ رحلـت پیامبـر
اکـرم(ص) ،شـهادت امـام حسـن
مجتبـی(ع) و امـام رضـا(ع) را تسـلیت
گفـت .
چشم شیشه ای

وی بـه مناسـبت دومیـن روز از هفتـه

دفـاع مقـدس در ایـن برنامـه کوهپیمایـی

خانوادگـی کـه توسـط سـازمان فرهنگـی،
اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری شـیراز
ترتیـب یافتـه بود ،با تبریـک و تهنیت هفته
دفـاع مقـدس یـاد امـام راحـل معمـار کبیر
انقلاب اسلامی و شـهدای هشـت سـال
نبـرد حـق علیـه باطـل و شـهدای گمنـام
آرمیـده در تپـه نورالشـهدا را گرامیداشـت.
شـهردار منتخـب شـیراز بـا تاکیـد بـر
تلاش هرچـه بیشـتر در ورزش همگانـی
خاطرنشـان کـرد :ورزشهـای همگانـی
سـن و سـال و جنسـیت نمیشناسـد و این
حـوزه باید تقویت شـده و متنـوع و باکیفیت
برنامه هـای مرتبـط برگـزار شـود.
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راهپیمایی نمازگزاران
شیرازی در محکومیت
اغتشاشات و حمایت از پلیس
ایســنا :همزمــان بــا سراســر کشــور ،نمازگــزاران
شــیرازی پــس از اقامــه نمازجمعــه ،در محکومیــت
اغتشاشــات اخیــر و حمایــت از فراجــا و نیروهــای
پلیــس ،در یــک راهپیمایــی شــرکت کردنــد.
نمازگــزاران و شــهروندان شــیرازی ،همزمــان
بــا سراســر کشــور ،در راهپیمایــی مردمی بــرای
محکومیــت اغتشاشــات اخیــر و حمایــت از فراجــا و
پلیــس ،شــرکت کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،شــرکت کننــدگان در ایــن
راهپیمایــی ،بــا ســردادن شــعارهایی ،اهانــت بــه
مقدســات را محکــوم کردنــد و خواســتار پایــان
یافتــن اغتشاشــات شــدند و بــر حمایــت کامــل و
قاطــع از پلیــس و نیروهــای انتظامــی و امنیتــی بــه
عنــوان تامیــن کننــدگان نظــم و امنیــت کشــور،
تاکیــد کردنــد.
در ایــن راهپیمایــی ،شــعارهایی نظیــر مــرگ بــر
آمریــکا ،مــرگ بــر منافــق ،مــرگ بــر فتنهگــر،
خونــی کــه در رگ ماســت هدیــه بــه رهبــر ماســت،
فریــاد هــر بســیجی مــرگ بــر آمریــکا ،منافــق فتنــه
گــر ایــن آخریــن پیــام اســت ملــت انقالبــی آمــاده
قیــام اســت ،ایــن همــه لشــکر آمــده بــه عشــق رهبــر
آمــده ،نزاجــا نزاجــا حمایتــت میکنیــم ،پلیــس
قانونمنــد تشــکر تشــکر ،مــرگ بــر آشــوبگر ،مــرگ
بــر انگلیــس ،مــرگ بــر اســرائیل و  ...از ســوی
راهپیمایــان ســر داده شــد.
شــرکت کننــدگان در ایــن راهپیمایــی کــه عکــس
نوشــته و تصاویــری از رهبــر معظــم انقــاب و پرچـم
ایــران اســامی را در دســت داشــتند ،در پایــان ایــن
راهپیمایــی مردمی کــه از مقابــل محــل برگــزاری
نمــاز جمعــه شــیراز آغــاز شــد و در چهــارراه پیــروزی
بــه اتمــام رســید ،قطعنامــهای در محکومیــت
فتنهگــران و هتــاکان بــه مقدســات دینــی قرائــت
شــده را تاییــد کردند.عــاوه بــر شــیراز ،در ســایر
شــهرهای اســتان فــارس نیــز نمازگــزاران بــا شــرکت
در راهپیمایــی ،ضمــن محکــوم کــردن هتاکــی
نســبت بــه مقدســات از ســوی اغتشاشــگران،
بــر پایبنــدی خــود بــه اصــول انقــاب و نظــام
اســامی ایران ،تاکیــد کردنــد.

پاسخگویی چهار مدیر
شهرداری شیراز به شهروندان
از طریق  ۱۳۷در هفته آینده
عصرمردم:
چهــار مدیــر شــهرداری شــیراز در هفتــه آینــده
پاســخگوی مســتقیم شــهروندان از طریــق ســامانه
 ۱۳۷هســتند.
مدیــران شــهردارى هــر مــاه طبــق جــدول
زمانبنــدى در قالــب طــرح «روى خــط شــهر»
بــه صــورت مســتقیم و بــدون واســطه پاســخگوى
درخواســتها و ســواالت شــهروندان هســتند.
بنابــه اینگــزارش؛ محمــد توالیــی شــیرازی شــهردار
منطقــه  ۲روز شــنبه  ۲مهرمــاه و حســامالدین
اســدزاده شــهردار منطقــه  ۴روز دوشــنبه  ۴مهرمــاه
جــاری پاســخگوی شــهروندان از طریــق ســامانه
 ۱۳۷هســتند.
شــهروندان گرامی همچنیــن میتواننــد مســائل و
درخواسـتهای خــود را بــا مســعود قــادری شــهردار
منطقــه  ۶روز چهارشــنبه  ۶مهرمــاه و قاســم اکبــری
شــهردار منطقــه  ۷در روز پنجشــنبه  ۷مهرمــاه
جــاری درمیــان بگذارنــد تــا ایشــان شــنونده و
پاســخگوی درخواســتها و ســواالت شــهروندان
باشــند.
عکس اختصاصی عصر مرد  م  /علی گزبلند
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شهادت و پیروزی مخصوص
جامعه اسالمی است
مهــر :نماینــده ولیفقیــه در اســتان و امــام جمعــه
شــیراز گفــت :پیــروزی و شــهادت مخصــوص
جامعــه اسالمی اســت و بــا درک و تفکــر صحیــح
بایــد در مســیر حفــظ آن تــاش کنیــم.
آیــت اللــه لطــف اللــه دژکام صبــح پنجشــنبه در
رژه نیروهــای مســلح ضمــن گرامی داشــت هفتــه
دفــاع مقــدس بیــان کــرد :بــا توجــه بــه تعلیمــات
قــرآن کریــم در صــف جنــگ ،آنهایــی کــه اهــل
ایمــان هســتند در مقابــل کســانی کــه نســبت بــه
باورهــای دینــی کافــر هســتند قــرار دارنــد و در اصــل
مجاهــدت مؤمنیــن جهــاد در راه خداونــد اســت.
وی افــزود :هرکســی در مقابــل ایــن صــف قــرار
بگیــرد در صــف طاغــوت اســت و خداونــد بــه
تمامی مجاهــدان دســتور داده اســت دوســتان
شــیطان را بکشــید چــون بــه هــر تقدیــری پیــروزی
بــا شــما اســت.
امــام جمعــه شــیراز تاکیــد کــرد :پیــروزی و شــهادت
مخصــوص جامعــه اسالمی اســت و بــا درک
صحیحــی از تفکــر اســامی ،جنــگ و حفــظ
جامعــه اســامی بتوانیم در ادامــه راه دفــاع مقــدس
از کیــان کشــور دفــاع کنیــم.

رویکردهای جوانی جمعیت در
استان فارس
ایرنا:معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــیراز از اجرایــی شــدن بیــش از  ۹۰درصــد
مصوبــات  ۱۲نشســت قــرارگاه جوانــی جمعیــت
در اســتان فــارس خبــر داد و بیــان داشــت  :عــزم
جــدی و تــاش بــرای ترویــج ازدواج جوانــان،
فرزنــدآوری ،کاهــش طــاق و کاهــش ســقط جنیــن
از مهمتریــن اهــداف برنامــه جوانــی جمعیــت اســت.
«عبــاس رضائیــان زاده» در نشســت صبح پنجشــنبه
قــرارگاه دانشــگاهی جوانــی جمعیــت گفــت :بــا
توجــه بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر
تــاش بــرای جــوان ســازی نیــروی انســانی کشــور و
حمایــت از خانــواده ،پیگیری هــا بــرای تحقــق ایــن
مهــم در دســتور کار مســووالن دانشــگاه قــرار دارد
و در ابعــاد گوناگــون در حــال پیــاده ســازی اســت.
معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز
محــور مهــم فعالیــت ایــن قــرارگاه را توســعه اهــداف
جوانــی جمعیــت در ابعــاد مختلــف دانســت و بــر
ضــرورت ایجــاد زیرســاخت های الزم بــرای ازدواج
جوانــان ،بــاروری ســالم و فرزنــدآوری بــه عنــوان
مصادیــق فعالیت هــا و مصوبه هــای ایــن قــرارگاه
تاکیــد کــرد.
دکتــر رضائیــان زاده از پیگیــری جــدی مســووالن
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز در راســتای جوانــی
جمعیــت خبــر داد و افــزود :تــاش بــرای حفــظ
پویایــی و جوانــی جمعیــت کشــور و تحقــق اهــداف
قــرارگاه جوانــی جمعیــت و تقویــت زیرســاخت های
ایــن مهــم از اولویت هــای دانشــگاه و پیگیــری آن
در دســتور کار مســووالن مجموعــه ســامت فــارس
قــرار داد.
او تــاش در مســیر جوانــی جمعیــت را موضوعــی
ارزشــمند خوانــد کــه نیــاز بــه مشــارکت
تمامی دســتگاه های اجرایــی اســتان دارد و گفــت:
عــزم جــدی و تــاش بــرای ترویــج ازدواج جوانــان،
فرزنــدآوری ،کاهــش طــاق و کاهــش ســقط جنیــن
از مهمتریــن اهــداف برنامــه جوانــی جمعیــت اســت
کــه نیــاز بــه همراهــی و هــم افزایــی مســووالن دارد.
معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز بــا
اشــاره بــه برگــزاری دوازده نشســت پیشــین قــرارگاه
جوانــی جمعیــت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات
بهداشــتی درمانــی شــیراز طــی هفته هــای گذشــته،
دســتاورد ایــن نشســت ها را تصویــب  ۱۲۵مصوبــه
در ســطوح مختلــف دانشــگاهی و بیــن بخشــی
عنــوان کــرد و افــزود :تاکنــون نزدیــک بــه ۱۱۴
مصوبــه ،معــادل بیــش از  ۹۰درصــد ایــن مصوبــات
اجرایــی شــده و اقدامــات الزم بــرای اجــرای دیگــر
مصوبه هــا نیــز در حــال پیگیــری و انجــام اســت.
بررســی موضوعاتــی نظیــر اختصــاص بخشــی از
ســایت دانشــگاه بــه اطــاع رســانی و پاســخگویی
در زمینــه موضوعــات جوانــی جمعیــت ،پیگیــری
دغدغه هــای بیمــه ای و بررســی قوانیــن اجرایــی
حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت از دیگــر
محورهــای ایــن نشســت بــود.
معاونــان ،مدیــران ارشــد دانشــگاه و اعضــای
ایــن قــرارگاه نیــز در ایــن نشســت بــا ارایــه
راهکارهــای مختلــف در زمینــه اجــرای مصوبه هــا
و سیاســت های جوانــی جمعیــت در اســتان ،بــه
بررســی رونــد اجــرای مصوبه هــای پیشــین قــرارگاه
دانشــگاهی جمعیــت پرداختــه و در ایــن زمینــه
گزارشــی از فعالیت هــا و اقدامــات انجــام شــده در
کمیته هــای زیرمجموعــه قــرارگاه جوانــی جمعیــت
دانشــگاه در حوزه هــای مختلــف ارایــه دادنــد.
دکتــر «عبدالحســین فــرح بخــش» مشــاور معاونــت
توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه دیگــر عضــو ایــن
نشســت بــود کــه گزارشــی از اقدامــات کمیتــه منابــع
انســانی دانشــگاه در خصــوص پیــاده ســازی اهــداف
ایــن قــرارگاه ارائــه کــرده و رونــد پیشــبرد قوانیــن
اجرایــی مرتبــط بــا قانــون حمایــت از خانــواده و
جوانــی جمعیــت نیــز از ســوی اعضــای ایــن کمیتــه
مــورد بررســی قــرار گرفــت.
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دفاع مقدس ،دوران عمق بخشیدن به انقالب اسالمی بود
استاندار فارس گفت :دوران هشت ساله دفاع مقدس دوران عمق بخشیدن به انقالب
اسالمی و نهادینه شدن فرهنگ انقالب اسالمی ...

آغاز سال تحصیلی کالس اولیها در فارس
همزمان با سراســر کشــور ،ســال تحصیلی جدید برای دانشآموزان کالس اول
ابتدایی در قالب "جشن شکوفهها" در فارس آغاز و ...

دژکام امام جمعه شیراز:

فارس

آغاز سال تحصیلی کالس اولیها در فارس
ایسـنا :همزمـان بـا سراسـر کشـور ،سـال تحصیلـی
جدیـد بـرای دانشآمـوزان کالس اول ابتدایـی در قالـب
"جشـن شـکوفهها" در فـارس آغـاز و در همیـن راسـتا
مراسـمی نمادین در مدرسـه شـاهد اللههـای شـیراز
برگـزار شـد.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش فـارس در مراسـم نمادیـن بـه
صـدا درآمـدن زنـگ مدرسـه بـرای دانشآمـوزان کالس
اول ابتدایـی ،گفـت :در سـال تحصیلـی جدید بالـغ بر ۹۰
هـزار دانشآمـوز کالس اول ابتدایـی وارد  ۴۵۰۰مدرسـه
سراسـر فـارس خواهند شـد.
محمدخلیـل عسـکری بـا بیـان اینکـه کل کتابهـای
مقطـع ابتدایـی تامیـن شـده و در اختیـار مـدارس قـرار
گرفتـه اسـت ،افـزود :بالـغ بـر  ۹۷درصـد کتـب درسـی
مقاطـع متوسـطه ،کاردانـش و فنـی حرفـهای نیـز تهیـه
شـده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه بازگشـایی مـدارس ،موجـب بازگشـت
روحیـه نشـاط و شـادابی و پویایـی بـه جامعـه میشـود ،به
مشـکالت دوران شیوع کروناویروس اشـاره و اضافه کرد:
دوران کرونـا نقـش محـوری و موثـر معلمـان در فرآینـد
تربیـت را برجسـته کـرد و همـگان بـه ایـن بـاور رسـیدند
کـه معلـم نقـش کلیـدی و بـی بدیلـی دارد و در ایـن میـان
همراهـی خانوادههـا نیـز میتوانـد بـه مـا کمـک بسـیار
زیـادی کنـد.
عسـکری همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه مدیریـت فضـای
مجـازی و نحـوه اسـتفاده صحیـح از ایـن فضـا در
برنامه هـای معاونیـن آموزشـی اسـتان قـرار گرفته اسـت،
عنـوان کـرد :بدیـن ترتیـب میتوانیـم خطرهای ایـن فضا
را شناسـایی کنیـم تـا دانـش آموزان دچـار تهدید و آسـیب

نشـوند.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان فـارس خاطرنشـان
کـرد :کالسهـا امسـال به صـورت  ۱۰۰درصـد حضوری
برگـزار میشـود امـا ناگزیریـم از ظرفیـت فضـای مجـازی
به ویژه از شـبکه ارزشـمند پیام رسـان شاد اسـتفاده کنیم.
او گفـت :بـا توجـه به اینکه شـروع سـال تحصیلـی مقارن
اسـت بـا ایـام حـزن اهـل بیـت عالقـه منـد بودیم شـادی
و نشـاط از مدارسـمان گرفتـه نشـود لـذا کنـار نکوداشـت
شـعائر دینـی دهـهای را تعریـف کردیـم تحـت عنـوان
دهـه مهـر و مقاومـت کـه در کنـار برنامههـای مذهبـی
برنامههـای مفـرح و شـادی متناسـب بـا هفتـه دفـاع
مقـدس بـرای دانـش آمـوزان در نظـر گرفتـه شـود.
مدیـرکل آمـوزش و پرورش فـارس ادامه داد :در تابسـتاتی
کـه گذشـت همـکاران مـا در حـوزه معاونـت آمـوزش

ابتدایـی و متوسـطه بیـش از  ۱۳۰۰پایـگاه را در اسـتان
بـرای دوره دو مـاه طـرح تثبیـت و تعمیـق یادگیـری
راهانـدازی کردنـد و طـرح با موفقیـت انجام شـد و نیازمند
همـکاری خانوادههـا بـرای ادامـه راه هسـتیم.
عسـکری افـزود :آمـوزش و پـرورش در راسـتای اجـرای
عدالـت تربیتـی بـه صـورت خـاص ماموریت خـود را طبق
برنامه هایـی کـه حـوزه معاونتهـا و ادارات امـوزش و
پـرورش تدویـن کـرده انـد بـه پیـش خواهـد بـرد.
مدیـر آمـوزش و پـرورش ناحیـه یـک شـیراز نیـز در ایـن
مراسـم گفـت :امسـال مـدارس پـس از دو سـال تعطیلـی
آمـوزش حضـوری بـا تمـام تـوان فعـال شـدند.
جمـال رزاقمنـش گفت :همه معلمان و کادر آموزشـی در
مـدارس نیـز آمـاده اسـتقبال و پذیـرش دانـش آمـوزان در
کالس درس هسـتند.

عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

نفوذ ناتو هدف درگیریهای منطقه است
ایسـنا :نایـب رئیس اول کمیسـیون امنیت
ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای
اسلامی تصریح کـرد کـه پشـت پـرده
مواجهـه آذربایجـان و ارمنسـتان تلاش
بـرای گسـترش نفـوذ ناتو در منطقه اسـت.
ابراهیـم عزیـزی ضمـن تشـریح پشـت
پـرده اهـداف نظـام سـلطه در مواجهـه
نظامی آذربایجـان و ارمنسـتان ،گفـت:
در ایـن فتنـه جدیـد ،رؤیـای تشـکیل
امپراطـوری عثمانـی یـا داالن تـوران برای
ترکیـه نیـز یـک رؤیـای تعبیـر نشـدنی و
خوابـی آشـفته اسـت.
عزیـزی با بیـان اینکـه مواجهـه آذریایجان
و ارمنسـتان صرفـا یـک جنـگ عـادی
نیسـت ،اظهار داشـت :نظام سـلطه از این
رویارویـی ،تغییـرات ژئـو پولتیکـی را دنبـال
کـرده و زمینـه را بـرای گسـترش نفـوذ ناتو
در منطقـه مهیـا می سـازد.
او افـزود :آذربایجـان بـا تحریـک ترکیه در
پـی ایجـاد فاصله میـان ایران و ارمنسـتان
اسـت تـا بـه دنبـال آن بیـن ایـران و اروپـا
فاصلـه انـدازد و رابطـه مـا را بـا قـاره سـبز
قطـع کنـد کـه ایـن هـدف بـا محوریـت
نظامـات قـدرت طلـب انجـام می شـود که
نقـش جریانات پان ترکیسـم نیـز در اجرای
آن پـر رنـگ اسـت.
عزیـزی بـا بیـان اینکـه ترکیـه و آذربایجان
بـه عنـوان بازیگـران اصلـی صحنـه بـه
دنبـال یـک فتنـه ژئـو پلتیکـی هسـتند،
گفـت :ایـن فتنه هـا اساسـا از سـوی

انگلیس هـا طراحـی شـده و آنهـا بـه دنبال
ایجـاد تحـوالت سیاسـی در منطقـه قفقـاز
جنوبـی می باشـند.
نایـب رئیـس اول کمیسـیون امنیـت ملـی
و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای
اسلامی با اشـاره بـه مواضـع ایـران در
مقابـل ایـن فتنـه گری هـا نیـز اظهـار
داشـت :ایـران در ایـن شـرایط ضمـن
تقویـت تعاملات بـا همسـایگان بـا رویکرد
حـس همجـواری و احتـرام بـه مرزهـای
پذیرفتـه شـده ،با هر گونه تغییـر ژئوپلتیکی
بـه شـدت مخالـف اسـت.
او افـزود :ایـن مسـائل بـه هیـچ عنـوان
نبایـد منتهـی بـه تغییـر سیاسـی منطقـه و
رسـمیت بخشـیدن بـه حضـور آذربایجـان
در کلیـدر زنگـزور در جـوار مـرزی ایـران

شـود چراکـه بـه نظـر می رسـد آنهـا بـا
رویکـرد فتنـه گرایانـه خود به دنبـال حضور
در ایـن کلیـدر حسـاس می باشـند.
عزیـزی ،یکـی از اهـداف مهم ایـن فتنه ها
را گسـترش نفـوذ ناتـو بـه منطقـه قلمـداد
کـرد و گفـت :آنچـه ایـران روی آن تاکیـد
بسـیار دارد ایـن اسـت کـه مجموعـه ایـن
مسـائل نبایـد منجر بـه نفوذ ناتـو در منطقه
شـود کـه بـه نظـر می رسـد جـزو اهـداف
اصلـی نظـام سـلطه همیـن مسـاله اسـت.
نایـب رئیـس اول کمیسـیون امنیـت ملـی
و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای
اسالمی خاطرنشـان کـرد :هنگامی کـه
کلیـدر زنگـزور توسـط آذربایجانی هـا
تصـرف شـود ،آنهـا از طریـق ایـن کلیـدر
بـا جمهـوری خودمختـار نخجـوان مرتبـط
شـده و از آنجـا بـه ترکیـه متصـل خواهنـد
شـد و بـه این ترتیـب حضور ناتـو در منطقه
نیـز توجیـه می شـود.
او در ادامـه از رؤیـای ترکیـه بـرای احیـای
امپراطـوری عثمانـی نیـز گفـت و افـزود:
ترکیـه نیـز ایـن تحـوالت را در راسـتای
رؤیـای تشـکیل امپراطـوری عثمانـی
یـا داالن تـوران دنبـال می کنـد کـه در
حقیقـت یـک خواب آشـفته و رؤیـای تعبیر
نشـدنی اسـت.
عزیـزی بـا تاکیـد مجدد بـر اینکـه مواجهه
آذربایجـان و ارمنسـتان را نبایـد یـک
مواجهـه عـادی قلمـداد کـرد ،افـزود:
آذربایجـان و ترکیـه نبایـد تحـت تاثیـر

دولت هـای اسـتکباری و نظامـات زورگـو و
سـلطه طلـب ،بازیگـران این صحنه شـوند
و موجبـات تغییـرات بنیادیـن را در منطقـه
فراهـم کننـد.
ایـن عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی
و سیاسـت خارجـی مجلـس شـورای
اسلامی با اشـاره بـه سـفر نانسـی پلوسـی
رئیـس مجلـس نماینـدگان آمریـکا بـه
ارمنسـتان ،تاکیـد کـرد :ایران در شـرایطی
کـه تحـوالت ایـن منطقـه بـا کثـرت
بازیگـران و تضـاد منافـع همـراه اسـت ،به
هیـچ وجـه اجـازه ایـن تغییـرات را نخواهـد
داد و آذربایجـان و ترکیـه نیـز نبایـد عوامل
اصلـی فتنـه شـوند.
او دیپلماسـی ایـران را در قبـال ایـن
تحـرکات فتنـه گرایانـه فعـال و بازدارنـده
همـراه با کنـش گـری انقالبی عنـوان کرد
و افـزود :ایـران بـا دقـت رصـد سیاسـی،
امنیتـی و نظامی فعالـی را دنبـال کـرده
و در مقابـل حضـور تکفیری هـا و رژیـم
صهیونیسـتی در منطقـه واکنشـی جـدی
خواهـد داشـت.
عزیزی با قدردانی از اقدامات هوشـمندانه
و مقتدرانـه نیروهـای مسـلح جمهـوری
اسلامی ایران در دفـاع از مرزهای کشـور،
تاکیـد کـرد :همـگان بایـد بدانند کـه ایران
بـا هـر قدرتی کـه بخواهـد تـوازن منطقه را
بـر هـم بزنـد ،برخـورد منفعالنـه نخواهـد
داشـت و کشـورهای همسـایه بایـد ایـن
موضـوع را ملکـه ذهـن خـود سـازند.

اجرای رژه موتوری آغازگر برنامه های هفته دفاع مقدس در الرستان
ایرنا :چهل و دومین سـالگرد گرامیداشـت
هفته دفاع مقدس در شهرسـتان الرسـتان
بـا اجـرای رژه موتوری و خودرویـی و اعزام
نمادیـن رزمنـدگان بـه جبهه هـای نبـرد
حـق علیـه باطـل و بـا رعایـت پروتکلهای
بهداشـتی آغاز شـد.
بیـش از صدهـا موتـور و خـودروی
نیروی هـای مسـلح اعـم از سـپاه  ،بسـیج،
نیروی انتظامی و بسـیاری از دسـتگاه های
اجرایـی و جوانان بسـیجی بـا حمل و نصب
تصاویـری از تمثـال شـهدای هشـت سـال
دفـاع مقـدس  ،حضـرت امـام خمینـی
(ره) و رهبـر معظـم انقلاب مسـیر حـدود
چهـار کیلومتـری از محل فرمانـداری ویژه
الرسـتان تـا گلزار شـهدا در شـهر قدیم الر
را رژه رفتنـد.
شـرکت کننـدگان در ایـن آییـن ضمـن
بیعـت مجـدد بـا فرمانـده معظـم کل
قـوا و آرمانهـای واالی شـهدا و امـام
خمینـی (ره) و گرامیداشـت یـاد و خاطـره
هشـت سـال دفـاع مقـدس انزجـار و تنفـر
شـدید خـود را نسـبت بـه اسـتکبار جهانـی
و دشـمنان ایـن انقلاب و نظـام اعلام
کردنـد.
اجرای  ۲۲۰برنامه متنوع
فرمانـده سـپاه ناحیـه الرسـتان گفـت:
بیـش از  ۲۲۰برنامـه متنـوع و بـا شـکوه و
بـا رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی و
بـا رویکـرد فرهنگـی ،بصیرتـی ،محرومیت

زدایـی و بـا هـدف ترویـج فرهنـگ ایثـار
و شـهادت در هفتـه بزرگداشـت دفـاع
مقـدس در ایـن شهرسـتان پیـش بینـی و
برنامهریـزی شـده اسـت.
سـرهنگ عیسـی افسـری اظهـار داشـت:
فضاسـازی شـهری ،برگـزاری رژه موتوری
و خودرویـی در  ۳۱شـهریور ،غبارروبـی و
عطرافشـانی مرقد مطهر شـهدا و شـهدای
گمنـام ،تکریـم خانـواده معظـم شـهدا و
تجلیـل از پیشکسـوتان دفـاع مقـدس،
برگـزاری یـادواره شـهدا ،یـادواره آبروهـای
محلـه و هـر کوچـه یـک حسـینیه و نیـز
مراسـم سـوگواری و مذهبـی همزمـان بـا
دهه پایانی صفر و عزاداری سـرور و سـاالر
شـهیدان حضرت اباعبدالله الحسـین (ع)
از جملـه برنامه هـای محـوری و پیش بینی
شـده در هفتـه دفـاع مقـدس امسـال در
الرسـتان اسـت.

وی اعـزام گروههـای جهـادی بـه مناطـق
محـروم و افتتـاح چندیـن پـروژه عمرانـی و
محرومیـت زدایـی را از دیگـر برنامههـای
هفتـه دفـاع مقدس امسـال در شهرسـتان
الرسـتان عنـوان کرد.
سـرهنگ افسـری بیـان کـرد :یکـی از
برنامه هـای اصلـی در ایـن هفتـه در
راسـتای لبیـک بـه فرمـان مقـام معظـم
رهبـری موضـوع جهـاد تبیین اسـت که در
قالـب نشسـت های بصیرتـی ،روشـنگری
و کرسـیهای آزاد اندیشـی در دسـتور کار
حوزه هـا و پایگاه هـای مقاومـت بسـیج در
سراسـر شهرسـتان الرسـتان قـرار گرفتـه
اسـت.
فرمانده سـپاه ناحیه الرسـتان  ،بزرگداشت
هفتـه دفـاع مقـدس را فرصـت مناسـبی
بـرای ترویـج فرهنـگ ایثار،شـهادت،
مقاومـت و اخلاص و همچنیـن یـادآوری

حماسـه ها ،دالوری هـا و جـان فشـانی
رزمنـدگان و جوانـان شـجاع ایـن مـرزو و
بـوم و نیـز تکریـم و تجلیـل ازیـادگاران و
قهرمانـان هشـت سـال دفاع مقـدس ذکر
کـرد.
وی یادآور شد :در شرایط هجوم بی رحمانه
دشـمن بـه مبانـی فرهنگـی ،اعتقـادی و
ارزشـی نوجوانان و جوانـان ،نباید اجازه داد
فرهنـگ نـاب جهاد و شـهادت و مناسـبت
ملـی دفـاع مقدس و مقاومت به فراموشـی
سـپرده و یـا تحریف شـود.
نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی
امـروز همچنیـن همزمـان بـا سراسـر
کشـور جشـن آغـاز سـال تحصیلـی و آیین
اسـتقبال از نوشـکفته ها و غنچه هـای
کالس اول و پیـش دبسـتانی و نواختـن
زنـگ مهـر بـا حضـور جمعـی از مسـئوالن
محلـی در دبسـتان ابتدایـی عطایـی شـهر
الر برگـزار شـد.همچنین و همزمـان
آغـاز سـال تحصیلـی جدیـد بیـش از ۸۰۰
بسـته نوشـت افـزار بـه دانـش آمـوزان و
خانواده هـای کـم بضاعت با عنـوان پویش
لبخنـد همکالسـی و در محـل آمـوزش و
پـرورش الرسـتان تحویـل داده شـد.
بیـش از  ۲هـزار و  ۴۰۰کالس اولـی سـال
تحصیلـی  ۱۴۰۲-۱۴۰۱خـود را آغـاز
کردنـد؛ شهرسـتان الرسـتان بـه مرکزیـت
الر در فاصلـه حـدود  ۳۸۰کیلومتـری
شـیراز قـرار دارد.

نفوذ ناتو هدف درگیریهای منطقه است
نایــب رئیس اول کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای
اسالمی تصریح کرد که پشت پرده مواجهه آذربایجان و ...
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ایمانیه استاندار فارس:

دفاع مقدس ،دوران عمق بخشیدن به انقالب اسالمی بود
ایرنــا :اســتاندار فــارس گفــت :دوران هشــت ســاله دفــاع مقــدس دوران
عمــق بخشــیدن بــه انقــاب اســامی و نهادینــه شــدن فرهنــگ انقــاب
اســامی در ایــران اســامی و دنیــا بــود.
محمد هــادی ایمانیــه ،روز پنجشــنبه همزمــان بــا  ۳۱شــهریور آغــاز هفتــه
دفــاع مقــدس در مراســم رژه یگان هــای نمونــه نیروهــای مســلح اســتان
فــارس در شــیراز افزود:انقــاب اســامی در شــرایطی بــه پیــروزی رســید کــه
ایــران مــا مســیر دیگــری را طــی میکــرد کــه امــام راحــل آن مســیر را تغییــر
داد امــا شــاید بــه دلیــل ســرعت پیــروزی انقــاب ،تعمیــق انقــاب بــه درســتی
اتفــاق نیافتــاده بــود.
او ادامــه داد :تحــوالت بزرگــی کــه در کشــور مــا اتفــاق افتــاد عمدتــا ناشــی از انقــاب و بــه دنبــال آن دوران
دفــاع مقــدس بــود.
وی ،در خصــوص محاســن دفــاع مقــدس بــر اســاس فرمایشــات امــام راحــل و رهبــر معظــم انقــاب گفــت:
ظهــور مــردان برجســته بــه ویــژه از میــان جوانــان فراوانــی کــه دفــاع مقــدس را فرماندهــی کردنــد و بعدهــا هــم
کشــور را اداره کردنــد و بازگشــت عــزت و اســتقالل کشــور کــه ســال ها از دســت رفتــه بــود و ایــران بــه یــک
کشــور وابســته تبدیــل شــده بــود ،هیــچ اعتمــاد بنفــس و احساســی کــه خودمــان می توانیــم مشــکالت را حــل
کنیــم وجــود نداشــت از جملــه ویژگی هــای دفــاع مقــدس بــود.
اســتاندار فــارس ،دفــاع مقــدس را موجــب تحکیــم یافتــن فرهنــگ از خــود گذشــتگی و ایثــار در کشــور دانســت
و گفــت :جوانــان کتاب هــای خاطــرات دوران دفــاع مقــدس و خاطــرات رزمنــدگان را بخواننــد تــا بداننــد کــه
در آن دوران رزمنــدگان چگونــه از خودگذشــتگی و ایثــار می کردنــد و حتــی در آن شــرایط ســخت و بــا وجــود
تشــنگی زیــاد ،آب را ابتــدا بــه همــرزم خــود می دادنــد.
ایمانیــه افــزود :همانگونــه کــه رهبــر معظــم انقــاب فرمودنــد ،جنــگ بــا تدبیــر ،حکمــت و درایــت اداره شــد و
ناشــی از مــوج انســانی نبــود ،اگــر آن تدبیرهــا و حکمت هــا نبــود قطعــا کشــور نمیتوانســت در مقابــل دنیایــی
از دشــمنی ها بایســتد.
او اظهــار داشــت :شــعله ور شــدن مجــدد انقــاب و روحیــه انقالبــی و تعمیــق ایــن روحیــه و ارائــه نمــادی از
تــوان جوانــان از دیگــر آثــار و بــرکات دفــاع مقــدس بــود .امــروز اگــر اعتمــاد بــه تــوان جوانــان کشــورمان بســیار
بیشــتر شــده و می بینیــم کــه آنهــا در عالــم می درخشــند بــه نحــوی کــه حتــی دشــمنان هــم بــه اســتعداد و
انگیــزه آنهــا اعتــراف میکننــد ،ایــن موفقیت هــا از همــان دوران ارزشــمند دفــاع مقــدس آغــاز شــد.
او افــزود :آمــوزش عملــی نبــرد در کنــار آمــوزش تئــوری فرهنگــی را ایجــاد کــرد کــه امــروز دشــمنان دیگــر
جــرات حضــور در خلیــج فــارس ندارنــد و آمریــکا وقتــی دیــد کــه حضــورش در خلیــج فــارس در مقابــل قــدرت
دفاعــی کشــورمان بــی اثــر شــده منطقــه را تــرک کــرد.
او اظهــار داشــت :دفــاع مقــدس باعــث شــد کــه پیشــرفت های علمــی و تکنولــوژی بــه ویــژه در عرصــه ســاخت
تســلیحات نظامی بیشــتر خــود را نشــان دهــد و راه را بــرای ســایر صنایــع و تکنولوژی هــا بــاز کــرد و اگــر امــروز
می بینیــم کــه بــه تدریــج نفــوذ صنایــع کشــور مــا و فعالیتهــای ابداعــی و خالقانــه کشــور مــا در کل عالــم
بیشــتر شــده بــه لطــف دوران دفــاع مقــدس اســت.
اســتاندار فــارس اضافــه کــرد :افزایــش ظرفیــت تحمــل فشــارهای اقتصــادی بــه نحــوی کــه تحریــم کننــدگان
خودشــان بــه شکســت مفتضحانــه ایــن تحریم هــا و فشــارها اعتــراف کردنــد.
ایمانیــه گفــت :دفــاع مقــدس چهــره واقعــی مدعیــان ایــران دوســتی را نیــز نمایــان کــرد ،افــراد بســیاری بودنــد
کــه ادعــا داشــتند بزرگتریــن مدافعــان کشــور ایــران هســتند امــا در دوران دفــاع مقــدس از هیــچ کدامشــان
خبــری نبــود.
او افــزود :از دیگــر بــرکات دفــاع مقــدس افشــارگری چهــره مدعیــان بــی عمــل هــم در داخــل و هــم در خــارج
از کشــور و همچنیــن چهــره صــدام کــه مدعــی دفــاع از خلــق عــرب بــود امــا دیدیــم کــه عرب هــای عزیــز
کشــورمان را در اســتان خوزســتان بــه شــهادت می رســاند.
وی اظهــار داشــت :احیــای اســام واقعــی و احیــای آنچــه کــه از پیامبــر ،قــرآن و اهــل بیــت (ع) بــرای مــا بــه
ارث رســیده بــود از دیگــر بــرکات دوان دفــاع مقــدس بــود و دیدیــم کــه ایــن دوران کمــک کــرد تــا غبــار از چهــره
اســامی که شــاید در طــول تاریــخ تغییراتــی در آن داده و چهــره دیگــری از آن ارائــه کــرده بودنــد زدوده شــود.
اســتاندار فــارس افــزود :تمــام ایــن بــرکات و دســتاوردها نتیجــه و حاصــل رشــادت جوانانــی بــود کــه رفتنــد،
جنگیدنــد و شــهید ،یــا جانبــاز یــا آزاده شــدند و امــروز همــه مــا بایــد قــدردان ایــن عزیــزان و خانواده هــای آنهــا
و قــدردان نیروهــای مســلح و نیروهــای نظامــی و انتظامی باشــیم کــه از جــان خــود و آرامــش و آســایش خــود
می گذرنــد تــا مــردم در آرامــش بــه ســر برنــد.
در ایــن آییــن کــه در مقابــل پــادگان زرهــی ارتــش در بولــوار زرهــی شــیراز برگــزار شــد ،یگان هــای پیــاده ،زرهــی
و موتــوری در برابــر جایــگاه رژه رفتنــد.

درودی مدیرکشوری دفتر برنامه مشترک مبارزه با ایدز:

هدف ایستگاههای کاهش آسیب کنترل پیامدهای
مصرف موادمخدر است

ایســنا :مدیــر کشــوری دفتــر برنامــه مشــترک ســازمان ملــل متحــد در زمینــه
ایــدز(  ،)UNAIDSهــدف از جانمایــی ایســتگاههای کاهــش آســیب را
مبــارزه مســتقیم بــا پیامدهــای ویرانگــر مصــرف مــواد مخــدر و پیشــگیری از
گســترش عفونتهــای خطرنــاک دانســت.
دکتــر فــرداد درودی در حاشــیه بازدیــد از ایســتگاههای کاهــش آســیب
بهزیســتی فــارس بیــان کــرد :هــدف UNAIDSحمایــت از افــرادی اســت
کــه بــا  HIVزندگــی میکننــد یــا در معــرض بیشــترین خطــر ابتــا بــه HIV
هســتند.
او افــزود :هــدف از جانمایــی ایســتگاههای کاهــش آســیب مبــارزه مســتقیم
بــا پیامدهــای ویرانگــر مصــرف مــواد مخــدر و پیشــگیری از گســترش عفونتهــای خطرنــاک همچــون انــواع
هپاتیــت ،ایــدز ،ســل و نیــز بهبــود زخمهــای عمیــق و عفونــی ناشــی از مصــرف مــواد در بیــن مصــرف کننــدگان
اســت.
مدیــر کشــوری دفتــر برنامــه مشــترک ســازمان ملــل متحــد در زمینــه ایــدز بــا اشــاره بــه نقــش ســازمان
بهزیســتی در کاهــش آســیب و بیماریهایــی از قبیــل ایــدز و انــواع هپاتیــت و تجلــی بــارز ایــن نقــش پیشــگیرانه
در ایســتگاههای کاهــش آســیب شــهر شــیراز ،گفــت :رهبــری ایــن برنامــه پیشــگیرانه بــا ســازمان بهزیســتی
اســت ،،چــرا کــه بهزیســتی بــه گروههــای پرخطــر دسترســی دارد امــا ایــن خدمترســانی بایــد بــا تعامــل بــا
ســایر ارگان هــای ذیربــط انجــام گیــرد.
دکتــر کامبیــز محضــری ،کارشــناس کشــوری پیشــگیری از آســیبها نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه بهزیســتی فــارس
علیرغــم چالشهــا و مشــکالت در حــوزه پیشــگیری از آســیبها موفــق و فعــال عمــل کــرده اســت ،گفــت:
بایــد همکاریهــای بیــن بخشــی بهبــود یابــد و همــه ارگانهــا بــا هــم زبــان شــدن ،یــک برنامــه و مفهــوم را
دنبــال کننــد و خدمــات موثــر و کارشناســی تقویــت شــود.
او ضمــن قدردانــی از ســازمان بهزیســتی بــه دلیــل خدمــات مثبــت در ایــام کرونــا در ایســتگاههای کاهــش
آســیب ،عنــوان کــرد :عملکــرد ایســتگاهها ایجــاد ســامتی ،بهداشــت و خدمــات پیشــگیرانه اجتماعــی و
حمایتــی مختلــف اســت.
محمدرضــا هوشــیار مدیــرکل بهزیســتی فــارس نیــز گفــت :در حــال حاضــر تعــداد  ۳ایســتگاه کاهــش آســیب
(کانکــس) در شــیراز در حــال خدمــت رســانی اســت و توزیــع اقــام بهداشــتی ،تســت اچ آی وی ،آگاه ســازی
و آموزشهــای پیشــگیرانه در ایــن ایســتگاهها انجــام میشــود.
او ادامــه داد :از ابتــدای ســال ۱۴۰۱تاکنــون  ۱۰۶۷نفــر از خدمــات ایــن ایســتگاههای کاهــش آســیب
اســتفاده کردهانــد کــه از ایــن تعــداد  ۷۵نفــر را زنــان تشــکیل دادهانــد.
هوشــیار اظهــار کــرد :تعــداد  ۳مرکــز ســرپناه شــبانه بــا تیــم ســیار وابســته نیــز در شــیراز فعــال هســتند و
خدماتــی اعــم از اســکان ،غــذا ،توزیــع اقــام بهداشــتی و آموزشهــای پیشــگیرانه را بــرای معتادیــن ارائــه
میکننــد و همچنیــن یــک تیــم ســیار ترنــس یــار هــم در شــیراز داریــم کــه از ابتــدای ســال  ۱۴۰۱تاکنــون بــه
 ۱۱۵نفــر توســط ایــن تیــم خدمــات رســانی شــده اســت.
مدیــرکل بهزیســتی فــارس ارتقــای آموزشهــای علمــی و کاربــردی پرســنل مراکــز کاهــش آســیب ،تمرکــز
بــر خدمــات ســیار در پاتوقهــا توســط مراکــز ســیار ،ارتقــای کیفــی ســازی و ایجــاد انگیــزه بــرای مراجعــه بــه
مراکــز کاهــش آســیب بــا مشــوقهای انگیزشــی ماننــد ارتقــای کیفیــت وعدههــای غذایــی ارائــه میــان وعــده
و  ...اضافــه کــردن ســاعات ارائــه خدمــات در مراکــز و ســاعات ورود بــه مراکــز ســرپناه بــا توجــه بــه رســیدن
فصــل ســرما ،را از برنامههــای شــش ماهــه دوم بهزیســتی فــارس در زمینــه ایســتگاههای کاهــش آســیب
عنــوان کــرد.
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خطر لخته شدن خون پس از کووید ۱۹
همچنان باال است

مهر :بر اساس یک مطالعه جدید بزرگ ،افرادی که مبتال به کووید  ۱۹شدند ،تقریب ًا یک
سال بعد در معرض خطر بیشتر لخته شدن خون خطرناک قرار داشتند.
همانطور که در مطالعات قبلی مشــاهده شد ،کووید  ۱۹با افزایش شدید خطر مشکالت
مرتبط با لخته شــدن خون از جمله حمله قلبی و ســکته ،در مقایســه با افرادی که هرگز
کووید ۱۹نداشتند مرتبط بود .اما مطالعه جدید نشان داد که خطر ابتالء به برخی از مشکالت
تا  ۴۹هفته بعد همچنان باال بود.
بر اســاس این مطالعه ،خطــر ترومبوز ورید عمقی -لختههایــی که در رگهای بزرگ
تشــکیل میشــوند -در افرادی که مبتال به کووید  ۱۹بودند در مقایسه با افرادی که مبتال
نشــده بودند تقریب ًا دو برابر بود .این مطالعه شــامل بررســی دادههای جمعآوریشــده از
 ۴۸میلیون نفر در انگلستان و ولز بود.
«جاناتان اســترن» ،نویسنده ارشــد این مطالعه از دانشگاه بریســتول انگلستان ،گفت:
«یافتهها این پیام را تقویت میکننــد که برای افرادی که بیماریهای قلبی عروقی دارند،
مصرف داروهای پیشگیرانه و مدیریت عوامل خطر حتی مهمتر از قبل از همهگیری است».
محققان دریافتند که در هفته اول پس از ابتالء به کووید  ،۱۹خطر لخته خون شــریانی
که میتواند با مســدود کردن جریان خون به قلب یا مغز باعث حمله قلبی یا سکته مغزی
ایســکمیک شود تقریب ًا  ۲۲برابر بیشــتر از یک فرد دیگر بدون کووید  ۱۹بود .این خطر در
هفته دوم به شدت کاهش یافته و به کمتر از چهار برابر افزایش یافت.
استرن گفت« :بین هفتههای  ۲۷تا  ،۴۹تقریب ًا  ۳۰درصد افزایش خطر برای لخته شدن
شریانی وجود دارد».

قهوه میزان بقاء مردان مبتال به سرطان پروستات را
افزایش می دهد

مهر :برای برخی از مردانی که با سرطان پروستات دست و پنجه نرم می کنند ،نوشیدن
قهوه ممکن است نه تنها بهبودی سریع ،بلکه بقای طوالنی تری به همراه داشته باشد.
تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است ،اما یک مطالعه جدید ارتباط بین ژنوتیپی که کافئین
را ســریع متابولیزه میکند و بقای طوالنیتر از ســرطان پروستات را به همراه دارد ،نشان
میدهد .آن ژنوتیپ  AA CYP۱A۲نام دارد.
تحقیقات گذشــته در مورد قهوه و فواید بالقوه آن برای سالمتی ،با آنتی اکسیدان هایی
که ممکن است بر التهاب تأثیر بگذارند ،آن را به موضوع جالبی تبدیل کرده است.
این مطالعه جدید شــامل دادههای مربوط به موارد ســرطان پروستات در بیش از ۵۷۰۰
مورد از هفت مطالعه است .محققان میزان مصرف قهوه را در افراد مورد بررسی قرار دادند.
محققان دانشــگاه تگزاس در هیوســتون دریافتند مصرف زیاد قهوه با بقای طوالنیتر
سرطان پروستات در مردانی که دارای ژنوتیپ  AA CYP۱A۲بودند ،مرتبط بود.
محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

آبی بدن در سالمندان و نحوه رفع آن
نشانههای کم ِ

مهــر :نتایج یــک مطالعــه جدیــد ،مصرف
محصــوالت لبنی را با کاهش خطر ابتال به دیابت
نوع  ۲و مصرف گوشت های قرمز و فرآوری شده
را با خطر باالتر ابتال به این بیماری مرتبط دانست.
دیابت نوع  ،۲شــایعترین شکل دیابت ،زمانی
ایجاد میشــود که بدن در برابر انســولین تولید
شــده توســط پانکراس (لوزالمعده) مقاوم شود یا
زمانی که پانکراس انسولین کافی تولید نمیکند.
انســولین هورمونی است که سطح گلوکز خون را
تنظیم میکند.
در یک مطالعه جدید ،محققان دانشــگاه ناپل
فدریکو در ایتالیا ،شواهدی را جمعآوری کردند که
نشان میدهد برخی غذاها میتوانند خطر ابتالء به
دیابت نوع ۲را کاهش دهند.
دستورالعملهای غذایی فعلی برای پیشگیری
از دیابت نوع  ،۲مصرف محدود بیشتر محصوالت
حیوانی را توصیه میکند.
با این حال ،تحقیقات نشان میدهد که برخی
از محصوالت حیوانی ممکن اســت برای کاهش
خطر دیابت نوع ۲فواید سالمتی داشته باشند.
دیابت نوع  ۲یکــی از علل اصلی مرگ و میر
ناشی از رژیم غذایی در سراسر جهان است.
دکتر «آنالیزا جیوسو» ،عضو تیم تحقیق ،گفت:
«یادگیری بیشــتر در مورد اینکــه چگونه اجزای
مختلف رژیم غذایی باعث افزایش یا کاهش خطر
ابتالء به دیابت نوع  ۲میشود ،کلید پیشگیری از
دیابت است».
بــرای این منظور ،محققان  ۱۳متاآنالیز موجود
را در مورد اینکه کدام غذاها با افزایش خطر دیابت
نوع ۲مرتبط هستند ،بررسی کردند.
بررسیها نشــان داد مصرف روزانه  ۱۰۰گرم
گوشــت با  ۲۰درصد خطر بیشتر ابتالء به دیابت
نوع ۲همراه است.
مصرف  ۵۰گرم گوشــتهای فرآوری شــده،
مانند بیکن و سوســیس ،ممکن است در افزایش
 ۳۰درصدی خطــر ابتالء به دیابــت نوع ۲نقش
داشته باشند.
به گفته جیوسو« ،گوشت ،به ویژه گوشتهای
قرمز و فرآوری شده ،منبع اسیدهای چرب اشباع،
کلســترول ،و آهن هِم [مشتق شــده از حیوان]
اســت که در تحریک التهاب مزمن و اختالل در
حساسیت به انسولین نقش دارند».

مهر :در حالی که تصور می شــود مراقبت های
دندانی و پزشــکی مرتبط هستند ،محققان تعجب
کردند که چقدر مراقبــت از دهان بر یک بیماری
جدی قلبی تاثیر دارد.
تیمی از محققان دانشــگاه میشــیگان بیش از
 ۲۰۰۰بیمار را که در سال  ۲۰۱۷دچار حمله قلبی
شده بودند مورد مطالعه قرار دادند .این بیماران بین
سالهای  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۸مراقبتهای پریودنتال یا
تمیز کردن دندانها را دریافت کرده بودند یا هیچ
مراقبتی از دهان نداشتند.
این مطالعه نشــان داد افرادی که هیچ مراقبت
دندانی نداشــتند ،طوالنیترین مدت بستری شدن
در بیمارســتان را پس از حمله قلبی داشــتند .در
همین حال ،بیمارانی کــه مراقبتهای پریودنتال
منظم دریافت کردند ،کوتاهترین مدت بســتری در
بیمارستان و تعداد مراجعات پیگیری بیشتری را در
ماه آینده داشتند.
دکتــر «رامش نالیا» ،یکی از نویســندگان این

ایسنا :بر اساس تحقیقی که توسط محققان برزیل
و دانمارک برای مقایســه اثــرات رژیمهای غذایی
محدودکننــده پروتئین و کالری انجام شــد ،کاهش
مصرف پروتئین میتواند به کنترل ســندرم متابولیک
و برخی از عالئم اصلی آن مانند چاقی ،دیابت و فشار
خون باال کمک کند.
مجموعهای از شــرایط اســت که خطــر ابتال به
بیماریهای قلبی عروقی ،ســکته مغزی و دیابت از
جمله فشــار خون باال ،قند خــون باال ،چربی اضافی
بدن در اطراف کمر و سطوح غیرطبیعی کلسترول را
افزایش میدهد.
نتایــج این تحقیق نشــان داد که کاهش مصرف
پروتئیــن به  ۰.۸گرم بهازای هــر کیلوگرم وزن بدن
برای دستیابی به نتایج بالینی مشابه با محدود کردن
کالری کافی است اما نیازی به کاهش کالری دریافتی
نیست .این یافتهها پیشــنهاد میکند که محدودیت
پروتئین ممکن است یکی از عوامل کلیدی باشد که
منجر به مزایای شناخته شده محدودیت رژیم غذایی
میشود.
رافائــل فراز-بانیتــز ،محقق ایــن تحقیق ،فوق
دکتری در مرکز دیابت جاســلین در دانشکده پزشکی
هاروارد ایاالت متحده گفت :رژیم غذایی با محدودیت
پروتئین ممکن است یک راهبرد تغذیهای جذابتر و
آسانتر برای افراد مبتال به سندرم متابولیک باشد.
در ایــن تحقیــق ۲۱ ،داوطلب مبتال به ســندرم
متابولیــک بهمدت  ۲۷روز مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند کــه طی این مدت رژیــم غذایی آنان تحت
نظر بود .در طول این دوره ،آنان در یک بیمارســتان
آموزشی بستری بودند.
کالری دریافتی روزانه هر داوطلب بهعنوان تابعی
از متابولیسم پایه (مصرف انرژی در حالت استراحت)
محاســبه شــد .گروه اول با رژیم غذایی اســتاندارد
غربــی ( ۵۰درصد کربوهیدرات ۲۰ ،درصد پروتئین و
 ۳۰درصــد چربی) اما با  ۲۵درصد کالری کمتر تغذیه

محصوالت لبنی نقش حفاظتی در مقابل
دیابت نوع ۲دارند

جیوســو همچنین توضیح داد« :سدیم ،نیترات
و نیتریتهای موجود در گوشتهای فرآوریشده
ممکن اســت نه تنهــا به ســلولهای پانکراس
تولیدکننده انســولین آســیب بزننــد ،بلکه باعث
استرس اکسایشی و اختالل عملکرد عروقی شوند
که به نوبه خود ،حساســیت سلولها به انسولین را
کاهش میدهند».
از سوی دیگر ۵۰ ،گرم گوشت سفید ،که شامل
مرغ و بوقلمون میشــود ،تنها با  ۴درصد بیشــتر

خطر ابتالء به دیابت نوع ۲مرتبط است.
ایــن تیم تحقیــق دریافت کــه غذاهای لبنی
ممکن است در برابر دیابت نوع ۲نفش محافظتی
داشته باشند یا تأثیری در شروع آن نداشته باشند.
مصرف  ۲۰۰گــرم (تقریب ًا  ۱فنجان) شــیر با
 ۱۰درصــد کاهش و  ۱۰۰گرم ماســت با کاهش
 ۶درصدی خطر ابتالء به دیابت نوع ۲مرتبط بود.
یــک فنجان لبنیات پرچرب و لبنیات کم چرب
هر کدام بــه ترتیب با  ۵درصد و  ۳درصد کاهش

لثه های سالم به معنای
عوارض کمتر بعد از حمله قلبی

مبارزه با چاقی و دیابت
با محدودیت پروتئین

شدند .مصرف پروتئین گروه دوم به  ۱۰درصد کاهش
یافت .کالری دریافتی بر اساس میزان مصرف انرژی
اولیه هر داوطلب تنظیم شــد؛ هر دو گروه چهار گرم
نمک در روز مصرف کردند.
نتایــج نشــان داد که هر دو گــروه محدودکننده
کالــری و پروتئین بهدلیل کاهــش چربی بدن وزن
کم کردند و عالئم ســندرم متابولیــک بهبود یافت.
کاهــش چربی بدن بــا کاهش قند خون و ســطوح
طبیعیتر چربیها و فشار خون مرتبط است.
پس از  ۲۷روز نظارت ،هر دو گروه نتایج مشابهی
از نظــر کاهش قند خون ،کاهش وزن ،فشــار خون
کنترلشــده و ســطوح پایینتــر تریگلیســیرید و
کلسترول داشتند.
ماریا کریستینا فاس دی فریتاس ،استاد دانشکده
پزشــکی ریبریو پرتو بیان کرد :بعد از درمان ،هر دو
رژیم حساســیت به انسولین را بهبود بخشیدند .چربی

بدن ،همچنین دور کمر و باسن بدون از دست دادن
توده عضالنی ،کاهش یافت.
ایــن یافتهها ،نتایــج تحقیقات قبلــی مربوط به
آزمایشهای روی موشها را تایید کرد.
فریتــاس افــزود :در اینجا ،ما موفق شــدیم یک
کارآزمایــی بالینــی بهطور کامــا تصادفی به مدت
 ۲۷روز بــا منــوی شــخصی طراحی شــده برای
پاسخگویی به نیازهای هر بیمار اجرا کنیم .دستکاری
درشــت مغذیهای رژیــم غذایی یعنــی پروتئین،
کربوهیــدرات و چربی ،برای بهدســت آوردن اثرات
مفید محدودیت غذایی کافی است.
بانیتز ابراز کرد :ما نشــان دادیــم که محدودیت
پروتئیــن باعث کاهــش چربی بــدن و حفظ توده
عضالنی میشــود .این مهم است؛ زیرا کاهش وزن
ناشــی از رژیمهــای غذایی محدودکننــده اغلب با
کاهش توده عضالنی همراه است.

خطر ابتالء به دیابت نوع ۲مرتبط بودند.
از نظــر تغذیهای ،محصوالت لبنــی منبعی از
مواد مغذی ،ویتامینها و ســایر اجزا یعنی کلسیم،
پروتئینها ،پپتیدها و غیره ،بــا اثرات مفید بالقوه
بر متابولیســم گلوکز هســتند .به عنــوان مثال،
پروتئین آب پنیر موجود در شــیر تأثیر شــناخته
شــدهای بر تعدیل افزایش سطح گلوکز خون بعد
از غــذا و همچنین بر کنترل اشــتها و وزن بدن
دارد.
مطالعه ،گفت« :نتایج ما نشان میدهد که سالمت
پزشــکی و دندان ارتبــاط نزدیکی با هــم دارند.
مطالعات زیادی نشــان میدهد که انجام اقدامات
پزشــکی بدون توجه دقیق به سالمت دهان بیمار
اشتباه است».
بر اساس این مطالعه ،تفاوت آماری معنی داری
بین گروهی که مراقبت و تمیز کردن لثه را دریافت
کردند در مقایســه با گروهی که مراقبت از دندان
نداشتند ،وجود نداشت.
در حالی که ایــن مطالعه رابطه علت و معلولی
بیــن بیمــاری لثه و بیمــاری قلبی نشــان نداد،
امــا این نــوع تحقیقــات بــه درک مرتبط بودن
ســامت دهان و دندان و ســامت کلی اهمیت
میدهد.
نالیا گفت« :ارتباط بهتر بین تیمهای پزشــکی
و دندانپزشــکی میتواند مداخله زودهنگام را برای
تضمین ســامت دهان و دنــدان در بیمارانی که
عوامل خطر بیماری قلبی دارند ،افزایش دهد».

ایــن تحقیــق مکانیســمهای مولکولــی را که
میتوانست اثرات مفید رژیمهای غذایی محدودکننده
پروتئین را توضیح دهد ،بررســی نکــرد اما محققان
معتقدند مصرف کم پروتئین باعث تغییر در متابولیسم
میشــود یا مدیریت انــرژی ارگانیســم را از طریق
هدایت آن به ســوزاندن چربی بهمنظور تولید انرژی
برای سلولها افزایش میدهد.
وی گفت :ما تاکنون فقط فرضیههایی در دســت
داریم .یکی از فرضیهها این اســت که مســیرهای
مولکولی ،فعال میشــوند تا کاهش اسیدهای آمینه
ضــروری را بهعنوان عالمتی بــرای کاهش مصرف
غــذا تفســیر کنند و در عیــن حال منجر بــه تولید
هورمونهایی شــوند که اغلب در زمان ناشتا افزایش
مییابند .تحقیقات در مدلهای حیوانی دخالت چنین
مســیرهایی را در اثرات محدودیت پروتئین و کالری
نشــان داده اســت که هر دو منجر به کاهش چربی
میشوند.
باوجود نتایــج امیدوارکننده تحقیقــات ،محققان
خاطرنشان کردند که رژیمهای غذایی مورد استفاده،
شخصی شــده بودند .موری همچنین تاکید کرد که
آنان روی جمعیت خاصی از بیماران مبتال به ســندرم
متابولیک (چاقی ،دیابت ،فشــار خون باال و ســطوح
غیرطبیعی کلسترول) تمرکز کردند.
محققان اضافه کردنــد :با این وجود ،تعمیم نتایج
وسوســهانگیز اســت .ما میدانیم که نتایج تحقیقات
نشــان داده اســت که رژیمهای غذایی گیاهخواری
برای موارد ســندرم متابولیک مثبت است .همچنین
مشخص شــده است که مصرف بیش از حد پروتئین
رایــج در رژیــم غذایی اســتاندارد غربــی میتواند
مشکلساز باشد .هر موردی را باید بر اساس محاسن
خودش تحلیل کرد ما نباید فراموش کنیم که کمبود
پروتئین میتواند منجر به مشــکالت شدید سالمتی
شــود ،همانطور که برای مثال در زنان باردار بهخوبی
توصیف شده است.

طراح :میترا چراغ پور

ایســنا :باید توجه کرد که نوشیدن آب کافی یک راه بسیار ساده برای رسیدن به سطح سالمت
خوب در دوران سالمندی است ،اما باید پرسید نشانههای کم آبی در سالمندان چیست؟
نوشیدن آب کافی یک راه بسیار ساده برای رسیدن به سطح سالمت خوب در دوران سالمندی
است .باید توجه کرد که آب بدن به مقدار زیادی در دوران سالمندی کاهش مییابد و در عین حال
ســالمندان کمتر احساس تشنگی میکنند .در نتیجه آنها باید به میزان کافی آب بنوشند و نوشیدن
آب کافی در دوران سالمندی بسیار حائز اهمیت است.
اهمیت نوشیدن آب کافی در دوران سالمندی چیست؟
 بهبود عملکرد مغز یکی از دالیلی اســت که نوشــیدن آب کافی را در دوران سالمندی حائزاهمیــت میکند .باید توجه کرد که حتی کم آبــی خفیف میتواند بر روی حافظه و توجه فرد تاثیر
منفی بگذارد.
 بهبود وضعیت گوارش نیز یکی دیگر از دالیل اهمیت نوشیدن آب کافی است .یبوست یکیاز عوارض جدی کمبود آب در افراد سالمند است.
 افزایش انرژی؛ به دلیل کاهش حجم خون و کاهش ســطح اکســیژن ناشی از کم آبی بدن،سالمند مرتب احساس خستگی دارد.
 بهبــود درد مفاصل؛ باید توجه کرد که غضروف مفاصل انســان  ۸۰درصد آب دارد .بنابراینمصــرف آب کافی به مفاصل کمک میکند تا به خوبی روان و نرمتر شــده و درد مفاصل را کمتر
میکند.
 قلب ســالمتر؛ هنگامی که ســالمند به میزان کافی آب نمینوشــد ،خون غلیظ میشود کهمیتواند باعث عدم تعادل مواد معدنی حیاتی در بدن شــود .این مواد معدنی مانند پتاسیم و سدیم
کلیدی برای عملکرد صحیح قلب هستند.
 بهبود عملکرد کلیهها :مشــکالت کلیوی و ادراری مانند عفونتهای ادراری و سنگ کلیه وحتی نارسایی کلیه ،در نتیجه کم آبی بدن مشکالتی شایع هستند.
در عین حال کمک به داشــتن وزن مناســب و کمک به سمزدایی طبیعی بدن از دیگر دالیل
مهم بر لزوم نوشیدن آب کافی در دوران سالمندی محسوب میشوند.
دالیل کم آبی بدن در افراد سالمند:
 کاهش مایعات کل بدن :به دلیل تغییرات بدن در دوران سالمندی میزان مایعات در بدن افرادسالمند کاهش مییابد.
 کاهش احساس تشنگی :افراد سالمند ممکن است متوجه نشوند که به نوشیدن آب نیاز دارند. کاهش عملکرد کلیه با افزایش سن :به این معنا که ممکن است آب بیشتری از بدن به دلیلادرار از بین برود.
 مشــکالت ســامتی و داروها :برخی از ســالمندان بیماریهای زمینهای داشته یا داروهاییمصرف میکنند که میتواند منجر به افزایش اتالف آب از طریق ادرار شود.
 مشــکالت حرکتی و تنهایی :این مشــکالت ممکن است دسترســی و انگیزه سالمند برایمصرف آب را کاهش دهد.
عالئم و نشانههای کم آبی بدن
برخی عالئم و نشــانههای کم آبی بدن شامل خشکی دهان و پوست بدن ،خستگی ،چشمهای
گود رفته ،کاهش ادرار ،رنگ تیرهتر ادرار بیش از حد طبیعی ،گرفتگی عضالت ،احســاس سرگیجه
یا سبکی سر ،افزایش ضربان قلب ،هذیان و مشکالت حافظه هستند.
در عین حال اگر کم آبی بدن شدید باشد ،ممکن است به بستری شدن فرد سالمند در بیمارستان
نیاز باشــد .مراقبین و پرستارانی که از سالمندان نگهداری میکنند ،باید نکاتی را برای پیشگیری از
کم آبی مدنظر قرار دهند؛ به طوری که برای ســالمند برنامه زمانبندی مشخصی تهیه کنند و در
طول روز آنها را به مصرف آب و مایعات تشویق کنید .آب را در جاهایی نگهداری کنید که دسترسی
به آن برای ســالمند آسان باشد .اگر نوشــیدن یکباره مایعات برای سالمند دشوار است ،مایعات را
جرعه جرعه به ســالمند بدهید .به روشهای مورد عالقه سالمند مانند استفاده از نی توجه کنید .به
مشکالتی مانند تکرر ادرار در سالمند توجه و با پزشک سالمند در این باره مشورت کنید .همچنین
برای رفتن سالمند به دستشویی برنامه منظمی در نظر بگیرید و به او کمک کنید تا در زمانهای
مشخصی به دستشویی برود.
در زمان فعالیت بدنی ،بیماری و در هوای گرم مایعات بیشتری به سالمند بدهید .از نوشیدنیهایی
اســتفاده کنید که نمک و شکر کمی دارند .در برنامههای غذایی روزانه سالمند غذاهای آبکی مانند
ســوپ ،آش ،آبگوشت و سبزیجات و میوه تازه بگنجانید .اگر به نظر سالمند آب به تنهایی جذاب و
لذیذ نیســت ،نوشیدنیهای جذاب و مورد عالقه او را تهیه کنید .به عنوان مثال یک برش لیمو به
آب اضافه کنید تا طعمدار شــود .ســالمندان باید برای پیشگیری از ابتال به کم آبی در  ۲۴ساعت
حداقل شش الی هشت لیوان آب و سایر مایعات مصرف کنند.
چه میزان مایعات باید بنوشیم؟
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،در عین حال فرمولی وجود دارد که نشان میدهد هر فرد چه میزان
مایعــات باید مصرف کند .به این صورت که حداقل مایعات مصرفی روزانه برابر اســت با وزن فرد
ضربدر  ۳۰سیســی .به عنوان مثال برای فرد  ۸۰کیلویی میزان مایعات مصرفی برابر اســت با
 ۲۴۰۰سی سی که تقریبا معادل  ۲.۵لیتر مایعات و آب است .توجه کنید که لیوانهای معمولی در
منازل بین  ۲۰۰تا  ۲۲۰سی سی حجم دارند.

 27صفر 1444

Sep 24، 2022

سال بیست و هفتم شماره 7582

5

6

گوناگون
 27صفر 1444

شنبه  2مهر 1401

طنز مکتوب-نوش و نیش -علیاصغر کمالدار «غمین»

 Sep 24، 2022سال بیست و  هفتم شماره 7582

چند راهکار سالمت کودکان در دوران مدرسه

زلف بر باد مده...

ایسنا :روز اول مدرسه رویدادی بزرگ در بسیاری از خانوادهها
محسوب میشود؛ این روز با لوازم مدرسه جدید ،لباسها،
کفشهای مدرسه و متاسفانه ویروسها و باکتریهای جدید
همراه شده است .قرار گرفتن تعداد زیادی از افراد در یک
مکان منجر به قرار گرفتن اجتنابناپذیر در معرض تعداد
زیادی از باکتریها و ویروسها خواهد شد ،اما چگونه از
سالمت کودکان خود با آغاز سال تحصیلی جدید حمایت
کنیم تا در برابر این تهدیدهای سالمتی ایمن باقی بمانند؟
اقدام واقع بینانه در این روزها ،تقویت سیستم ایمنی
کودکان است تا بدن آنان بتواند به تنهایی با این مهاجمان
باکتریایی و ویروسی مبارزه کند .کودکان زیادی را میبینیم
که سیستم ایمنی ضعیفی دارند اما چند ترفند مناسب کافی
است تا سیستم ایمنی کودک را تقویت کند بنابراین در فصل
زمستان ،کل خانواده میتوانند با دفاعهای داخلی قویتر و
روزهای مریضی کمتر هوای سرد را تحمل کنند.
مدرسه همیشه به یک کارخانه میکروب شهرت داشته است.
بازگشت به مدرسه پس از تعطیالت تابستانی نگرانیهای
مبرمی در مورد ایمنی و سالم ماندن به همراه دارد .بازگشت
به مدرسه برای سالمت فرزند شما زمان بسیار خطرناک و
بسیار مهم است که خود را با راهبردهایی مسلح کنید تا کل
خانواده را خوب نگه دارید .بازگشت به روال مدرسه حتی
در بهترین شرایط ممکن است برای بچهها سخت باشد؛
بیدار شدن زودهنگام ،فقدان آفتاب صبحگاهی و هوای سرد
همگی احساس آمادگی برای شروع روز را سخت میکنند.
این عناصر به تنهایی به عنوان مهاجم ،بدون در نظر گرفتن
شرایط منحصر به فرد سال گذشته ،از پوشیدن ماسک
گرفته تا افزایش شستن دستها و استفاده از ضدعفونی
کننده دست که همگی میتواند کودک شما را آسیبپذیرتر
کنند سیستم ایمنی عمل میکنند.
با توجه به واقعیتهای بازگشت به مدرسه در سال جاری،
یادگیری نحوه تقویت سیستم ایمنی کودکان بیش از هر
زمان دیگری مهم است .در حالی که یک سال تحصیلی
دیگر را زیر ابر همهگیری کووید ۱۹-پشت سر میگذاریم،
بسیاری از والدین میپرسند که برای حفظ سالمت
فرزندانمان چه کنیم؟ آیا راههایی برای تقویت سیستم
ایمنی و دفع  کووید و سایر بیماریها وجود دارد؟
پاسخ مثبت است اما هیچ چوب جادویی یا مکملهای
جادویی وجود ندارد .بهترین راه برای حفظ سالمت اساس ًا
انجام اقدامات الزم برای حفظ سالمت سیستم ایمنی بدن
است؛ هر چقدر هم که خستهکننده به نظر برسد ،امتحان
شده و درست است.
در اینجا مواردی ذکر شده است که میتوانید برای کمک
به سالمت فرزندان خود در این سال تحصیلی انجام دهید.
از مصرف آنتیبیوتیک بپرهیزید مگر اینکه کامال
ضروری باشد
آنتی بیوتیکها بیش از  ۱۵۴میلیون بار در سال برای هر
چیزی از زخم گرفته تا عفونت گوش تجویز میشوند .هدف
از تجویز آنتیبیوتیکها از بین بردن باکتریهای عامل
عفونت است و گاهی اوقات آنها مطمئن ًا نجاتدهنده هستند.
با این حال ،مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایاالت
متحده تخمین میزند که حداقل  ۳۰درصد از نسخههای
آنتیبیوتیک غیر ضروری هستند .این مورد مهم است
زیرا آنتیبیوتیکها نه تنها باکتریهای بیماریزا را از بین
میبرند بلکه باکتریهای مفید موجود در میکروبیوم روده را
نیز از بین میبرند.
غذاهای غنی از پروبیوتیک را بیشتر سرو کنید
سال تحصیلی را با تولید باکتریهای خوب روده و ارائه
حمایت ایمنی برای کودکان خود با قدرت شروع کنید .یکی

زلف زیبا که خداوند تعالی دادت
مده بر باد عزیزم ،که دهد بر بادت
روسری کن به سر و زلف تو بیرون مگذار
ندت نکشد ،موی ز بند آزادت
تا به ب َ َ
من نگویم که به حرفم بده ترتیب اثر
حیف باشد که همین مو ،ب َِکنَد بنیادت
ُشل نکن روسری یا شال ببندش محکم
ای فدای تو و آن قامت چون شمشادت
باش هشیار و بکن موی خودت را تو مهار
تا که در صید تو ناکام شود صیادت
آرزویم همه این است که در باغ حیات
زنده باشی تو و پیوسته ببینم شادت
گر که از شالِ تو بیرون نزند ُط ّره مو
چه نیازست که یک وقت کنند ارشادت
باش بسیار مراقب تو به هرجا که روی
به خیابان و َم َمر ،گر که گذر افتادت
روی فریاد نبایست کنی هیچ حساب
چونکه خاموش به ناگه بشود فریادت
نازنینا ب َِروی گر که تو با َون به سفر
که تواند که بیاید بکند امدادت؟
آنچنان می شوی ارشاد تو در عم ِر دو روز
که رها کردن زلفان برود از یادت
شل نکن روسری ،پوشش بده پس جان «غمین»
زلف بیرون زده از روسری و بد عادت

از راههای عالی برای انجام این کار این است که غذاهای
غنی از پروبیوتیک را برای تمام اعضای خانواده سرو کنید.
از تابستان ،غذاهای تخمیر شده مانند کلم ترش یا کفیر یا
ماستهای گیاهی (غیر شیرین) مخلوط با میوههای تازه
خرد شده یا پوره شده به خانواده ارائه دهید.
برنامه خواب خانواده را قبل از اولین روز مدرسه تنظیم کنید
تابستان میتواند زمان دشواری برای تعیین زمان خواب
منظم باشد .ایجاد یک برنامه خواب با زمان مشخص برای
خواب و بیداری میتواند تفاوت زیادی در توانایی جلوگیری
از بیماری در پاییز و زمستان ایجاد کند .بیشتر کودکان
برای داشتن سالمتی مطلوب هر روز بین  ۱۰تا  ۱۴ساعت
خواب بدون وقفه نیاز دارند و شروع زودتر باعث میشود که
بازگشت به مدرسه مشکلی نداشته باشد و شوک فیزیکی
به سیستم وارد شود .خواب خوب شبانه یک حمایت عالی
از سیستم ایمنی برای کودکان و یک برنامه روتین مهم در
ماههای زمستان است.
مصرف مواد قندی را کنترل کنید
مواد قندی میکروبیوم را به روشهای بسیار شدید تغییر
میدهد و باکتریهای بیماریزای دوستدار قند را تغذیه
میکند که میتوانند باکتریهای مفید و تقویتکننده سیستم
ایمنی را از بین ببرند .با میان وعده میوه به جای کیک و
آب نبات برای کودکان در مدرسه یا حداقل شیرینیهایی
که با شیرین کنندههای طبیعی مانند استویا تهیه شدهاند ،به
میکروبیوم کودک خود کمک کنید .در خانه ،میوههای غنی
از ویتامین  Cو آنتیاکسیدانها مانند پرتقال و زغال اخته را
برای دسر مصرف کنید.
کودکان را با آغوز تقویت کنید
کودکانی که با شیر مادر تغذیه میشوند ،به دلیل
آنتیبادیهای محافظ و تقویتکننده سیستم ایمنی که
در آغوز یافت میشوند ،اغلب سالمتر هستند و آلرژیهای
کمتری دارند .اما بچههای بزرگتر و بزرگساالن میتوانند از
این ماده غنی از آنتیبادی در گاوها و بزهایی که از علف
تغذیه میکنند بهره ببرند که به شکل پودر در دسترس
است .آن را به اسموتی ،آب ،آب میوه و حتی کفیر بریزید و
از آن به عنوان یک تقویتکننده ایمنی عالی برای کودکان
استفاده کنید.
ویتامین  Dرا فراموش نکنید
تابستان زمانی برای بازی در فضای باز است اما نباید این

نتایج مطالعات نشان میدهد که فعالیت بدنی بیشتر بهطور
مستقیم به سالمت سیستم ایمنی بدن کمک میکند .هوای
سرد میتواند ورزش را چالشبرانگیز کند بنابراین ممکن
است نیاز به خالقیت داشته باشید.
استرس را مدیریت کنید
برای بسیاری از بچه ها ،بازگشت به مدرسه استرسزاست
و استرس سیستم ایمنی را تحریک میکند .در حالی که
این مورد یک پاسخ مثبت و ضروری برای کمک به بهبود
زخم است ،استرسهای طوالنیمدت میتوانند پاسخ
ایمنی بدن را تضعیف کنند .کودکان و بزرگساالن تحت
استرس معموال کمتر قادر به مبارزه با میکروبها هستند .به
خصوص امسال ،پس از چندین ماه تحصیل در خانه ،بچهها
در مورد بازگشت به کالسهای حضوری مضطرب و نگران
هستند .عاداتی ایجاد کنید که به فرزندان شما کمک کند
تا اضطراب خود را آرام و مدیریت کند و سایر راهبردهای
تقویتکننده سیستم ایمنی را در حین بازگشت به مدرسه
برنامهریزی کنید زیرا بسیار مهم است.
ویتامینها و مواد معدنی تقویتکننده ایمنی را در
نظر بگیرید
ویتامینها و مواد معدنی خاصی که برای یک پاسخ ایمنی
سالم ضروری هستند عبارتند از روی ،ویتامین  ،Cویتامین
 ،Dآقطی و قارچ چینی.
منابع غذایی طبیعی تا حد امکان بهترین هستند .غذاهای
حاوی روی شامل گوشت قرمز و دانههای کنف است.
مواد غذایی حاوی ویتامین  Cنیز شامل کلم بروکلی،
توت فرنگی ،مرکبات و کلم بروکسل است .ویتامین D
در صورت امکان بهتر است از نور طبیعی خورشید به دست
آید .آزمایش میزان این ویتامینها در بدن کودک شما و
مصرف مکملها بعد از مشورت با متخصص اغلب ضروری
است ،آقطی یک مکمل عالی تقویتکننده سیستم ایمنی و
مناسب برای کودکان است که در کنار یک رژیم غذایی
سالم ،حمایت بیشتری ارائه میدهد.
قارچهای چینی ،آداپتوژنهایی هستند که به تعادل
هورمونهای استرس کمک میکنند اما واداشتن بچهها
به خوردن قارچ میتواند مشکل باشد .این سوپراستارهای
ایمنی را میتوان در سوپ و آبگوشت یا آنها را ریز آسیاب
کرد و به سسها ،گوشت چرخکرده یا غذاهای دیگر افزود.
مطمئن شوید که کودکان واکسنهای مهم را
دریافت کردند
ایمنسازی از ما در برابر انواع بیماریها محافظت میکند.
با پزشک خود مشورت کنید تا ببینید آیا کودک شما در
مورد واکسیناسیون به روز است یا خیر .واکسن آنفلوآنزا
ساالنه برای همه افراد  ۶ماهه یا باالتر توصیه میشود و
امسال اهمیت ویژهای خواهد داشت؛ نه تنها ترکیب آنفلوآنزا
و کووید کمی ترسناک است بلکه هر عالمت سرماخوردگی
در این زمستان به معنای از دست دادن مدرسه یا کار است.
واکسنها بیخطر هستند و در جلوگیری از بیماری شدید
تفاوت زیادی ایجاد میکنند.
اقدامات احتیاطی ساده را فراموش نکنید
همه اعضای خانواده میتوانند اقدامات احتیاطی سادهای را
برای کمک به حفظ سالمت انجام دهند؛ دستهایتان را
بشویید ،سرفه و عطسه خود را با آرنج بپوشانید و تا جایی که
میتوانید از افراد بیمار دوری کنید .ماسکها نیز میتوانند
کمککننده باشند ،به خصوص زمانی که در فضاهای داخلی
شلوغ حضور دارید .اگر کودک شما مشکل سالمتی دارد
مبارزه با عفونت دشوارتر میشود ،در مورد اقدامات احتیاطی
اضافی یا متفاوتی که باید انجام دهید با پزشک خود صحبت ﺟﺪول 401-2715
کنید.

عادت را در زمستان فقط به این دلیل که مدرسه شروع شده
است کنار بگذارید .کودکان خود را تشویق کنید تا آنجا
که ممکن است در تمام طول سال نه تنها برای ورزش و
هوای تازه بلکه برای دریافت ویتامین آفتاب بیرون از خانه
باشند .بدن نور خورشید را با استفاده از کلسترول جذب
میکند تا آن را به شکل قابل استفاده ویتامین  Dتبدیل
کند و هر سلول در بدن شما به ویژه سیستم ایمنی بدن
به ویتامین  Dنیاز دارد .با این حال ،از آنجایی که زمان
کافی در بیرون از منزل بسر نمیبریم ،اکثر ما دچار کمبود
هستیم  و سطوح پایین آن با شرایط خودایمنی مانند دیابت
نوع یک و اختالالت التهابی روده مرتبط است .نشان داده
شده است که سطوح بهینه این ویتامین  افزایش گلبولهای
سفید خون که مدافعان سیستم ایمنی شما هستند را بهبود
میبخشد .وقتی مدرسه شروع میشود ،پیادهرویهای
خانوادگی ،بازیهای بیرون از خانه و صرف غذا در فضای
باز راههای خوبی برای حفظ جریان ورود ویتامین  Dبه
بدن هستند.
وعدههای غذایی خود را سبز کنید
البته همه ما میدانیم که باید سبزی بخوریم اما آیا میدانید
چرا؟ یکی از دالیل خوب متیالسیون است .متیالسیون یک
فرآیند بیوشیمیایی است که در سراسر بدن با بسیاری از
عملکردهای مهم از جمله سمزدایی رخ میدهد .سبزیجات
غنی از گوگرد مانند کلم بروکسل و کلم بروکلی همچنین
سبزیجات با برگ تیره مانند کلم پیچ و اسفناج ،سرشار از
ویتامینهای  Bهستند که متیالسیون را تقویت میکنند و
میتوانند به تقویت توانایی کودک شما برای پردازش ایمن
و حذف همه چیز از آلودگی گرفته تا مواد شیمیایی کمک
کنند.
روغنهای ضروری را آزمایش کنید
ثابت شده است که این تقویتکنندههای ایمنی برای
کودکان نوپا و کودکان مانند اکالیپتوس و پونه کوهی دارای
قابلیتهای ضد باکتریایی و تعدیلکننده سیستم ایمنی
هستند .سعی کنید آنها را در محیط داخلی خود پخش کنید
تا از ایمنی کل خانواده حمایت کنید .اکالیپتوس  دارای اثر
انرژیزاست و پونه کوهی را میتوان به وعدههای غذایی
اضافه کرد تا طعم و مزه ایجاد کند همچنین سیستم ایمنی
کودک شما را تقویت کند2.
ورزش منظم داشته باشید
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داستان
شنبه  2مهر 1401

نصف شبی صدای جیغ عالیه خانم همه ی همسایه ها را کشانده توی حیاط.
من و مادر روی پله های خانه ی خودمان ایستاده ایم و پدر که همیشه خدا
انگار بدون آن که بخواهد فاصله ای از ما دارد ،کمی آنطرف تر ما ،خودش را
تکیه داده به نرده های زنگار بسته ی کنار پله ها و با همان چهره ی عبوس
همیشگی ش وسط حیاط را نگاه می کند.
حشمت و بتول ،دو تا پی ِر خانه ،روبروی ما ،آنطرف حوض ،دست به دست
هم از پله های خانه شان پایین می آیند و به موازاتش جیران ،زن بیوه ی یهودی
خانه همانطور که روی پله ها نشسته ،آرنجش را می گذارد روی زانوی خم شده
و دستش را می برد زیر چانه.
از طرف راست جایی که من و مادر ایستاده ایم و پدر که کمی آنطرف تر
است ،سوسن جلوتر از مسعود بِدو از پله های خانه شان که توی زیرزمین است
باال می آید و همزمان که روسری ول شده روی سرش را صاف می کند ،دستی
می کشد به دامنش که تا زیر زانو باال آمده و می کشدش پایین.
مسعود که بعد دو ماه تازه از ماموریت عسلویه برگشته ،پشت سرش کمی
آرام تر از او از پله ها می آید باال .دو دکمه ی باالی پیراهنش باز است و
حتی وقتی که می بندتشان ،باز هم موهای مشکی سینه اش مثل گیاهی که
کج و معوج رشد کرده ،با چند تکان ریز ،از زیر لباسش می زند بیرون .همیشه
فکر می کنم آخرش مثل مسعود می شوم و حتما زنی می گیرم مثل سوسن.
زنی که حتی نصف شبی هم پشت چشم هاش سرمه دارد و موهای مجعدش
مدام از زیر روسری می افتد بیرون.
عالیه خانم جوری با تمام جانش جیغ می کشد و از تمام سلول های تنش
مایه می گذارد که حس می کنم این وضع تا ته دنیا قرار است ادامه پیدا کند.
همه مان کمی دایره ای را که دور حوض زده ایم کوچک تر می کنیم و به عالیه
خانم که دور حوض می چرخد و می رقصد و جیغ می کشد نگاه می کنیم .مادر
زیر لب زمزمه می کند:
 طفلی دیوونه شد این زن بع ِد معصومه.تیرگی آسمان ترسناک است و ما جایی توی دل شب گیر کرده ایم .قلبم توی
سینه طوری می کوبد که انگار توی تمام تنم؛ از سرشانه ها و دست ها بگیر تا
نوک انگشتان پا .بوی خاک خیس خورده از کنار حوض می آید .هوا سوز دارد.
پدر دور است ،مادر اما همین نزدیکی.
عاقبت عالیه خانم پایش می گیرد به یکی از گلدان های شمعدانی کنار حوض
و دمر می افتد روی کاشی های خیس .جیران هر روز صبح اول وقت تمام حیاط
را آبپاشی می کند و به خاطر همین است که خانه همیشه ی خدا بوی خاک
خیس خورده می دهد جوری که همیشه انگار به همین تازگی باران تندی
آمده .جیران طوری صبح به صبح شلنگ را می گیرد دستش و با بیشترین
فشار آب همه جا را آبپاشی می کند که گاهی اوقات حس می کنم یک روز از
همین شلنگ دراز آبی افتاده گوشه ی باغچه ،سِ یلی بیرون می آید و همه مان
را با خود می برد.
زن ها نزدیک عالیه خانم می شوند و زیربغلش را می گیردند و بلندش می
کنند .مادر هیچ چندشش نمی شود از خیسی لباس عالیه خانم که حتی از
همین فاصله هم پیداست که چسبناک شده .بتول که سرعتش از همه ی
زن های خانه کمتر است ،طول حیاط را طی می کند و زیرلب چیزی می گوید
که نامفهوم است .دندان های مصنوعی اش را یادش رفته.
صدای عالیه خانم حاال کمی خشدار شده .نفسش مدام می رود و می آید.
چشم های از حدقه بیرون زده اش رو به آسمان تیره ی باالی سرمان است و
آب دهانش از گوشه ی لبش سرازیر می شود .دیگر رسما دارد ریش و سبیل
در می آورد .سوسن چند روز پیش آمده بود خانه ی ما .دستش را گرفته بود
به کمرش و به سختی راه می رفت .درگوشی چیزی به مادر گفت و مادر غیب
شد توی اتاق و با یک کیسه ی مشکی توی دستش برگشت .سوسن کیسه را
از دست مادر قاپید و بع ِد کلی عذرخواهی و تشکر ،شروع کرد ایستاده با همان
درد کمرش از عالیه خانم گفتن .به مادر گفت عالیه خانم از بعد معصومه دیگر
نیامده پیشش تا صورتش را بند بیندازد .می گفت می خواسته با موچین بیفتد
دنبالش ولی عالیه خانم نمی گذاشته که نمی گذاشته .سوسن می گفت آخر آقا
شاپور چه گناهی دارد که باید اینطوری تحملش کند؟ خب باالخره او هم مرد
است .مادر سرش را تکان می داد و هی می گفت «گمشدن بچه سخت است...
گمشدن بچه سخت است».
چیزی مثل رعد و برق توی دل شب می تپد .جیران تند می رود توی خانه
برای آوردن آب قند .پدر که پشت سرم ایستاده می گوید:
 کِی تموم می شه این مسخره بازی ها معلوم نیست!پدر بی حوصله است .گاهی وقت ها غریبه ی غریبه می شود .هر چه سعی
می کنم و با دقت نگاهش می کنم نمی شناسنمش .از این نشناختن ،قلبم توی
سینه شروع می کند باز هم به تند و تند کوبیدن.
از پله های خانه می رود باال و در خانه را محکم می بندد.
بین تمام همسایه ها ،یکهو آقا شاپور را می بینم که آرام آرام ،همانطور که
معصومه گاهی اوقات که زیرلب ترکی آواز می خواند و راه می رفت ،راه می رود
و با احتیاط نزدیک حوض می شود .این که دخترها چقدر به پدرهاشان شباهت
دارند مسئله ی تکان دهنده ای ست! دیگر رمقی ندارد .این چند شب اخیر فقط
دویده دور حوض تا عالیه خانم را که بی رحمانه جیغ می کشد و می رقصد
و از دستش در می رود ،توی آغوش بگیرد و به تکان هایش توجهی نکند و
آنقدر توی آغوش خودش ،بدن لرزان او را نگه دارد تا دیگر نلرزد و آرام شود.
اما حاال دیگر توی چشم هاش فقط خستگی ست که موج می زند و بدنش

نه انگار كه كبريت بود و انبار باروت آن آمپول ،خود آتش بود كه وقتي
شعله كشيد ،سوخت از فرق سرم تا نوك انگشت هاي پايم.
قبل تر همان صبحش كه حاال شب شده بود به گمانم ،از سردرد ،چشمم
داشت از كاسه در مي آمد .تو بودي مگر نه؟! كه وقتي تشت را گذاشتی روي
دامنم تا با استفراغم بيشتر از این گند نزنم لباس و فرش را ،گفتي چشات
شده يه كاسه خون چه باليي سرخودت آوردي؟
و من كه ،له له مي زدم از تشنگي ،هرچه مي كردم ،سرم باال نمي آمد تا تورا
ببينم .فقط تيزي سوزن مأمور اورژانس را مي ديدم كه داشت مي چرخاندش
توي خم بازوم ،كه خون بگيرد البد! نشد دستم را دراز كنم ،شلنگ آب
پاسيو را بردارم و آب بخورم ،كوه شده بود از سنگيني.
تو كه بلندش كردي يكي كه من نبودم گفت آخ! زبانم هم انگار سنگ
شده بود ته چاله دهانم ،كه داشت خشك و خشك تر مي شد ،بخصوص
وقتي كه مرد آن ماسك سبز را گذاشت رويش.
وقتي كه خواباندنم و چرخ ها زير تنم راه افتادند ،قدبلندت نرمنرم رفت
پشت پلك هام كه سنگيني سقف ،انگار هوار مي شد روي آن.
حتم ًا از جایی پرت شدم كه چيزي ته حلقم جوشيد و از دهانم پاشيد
بيرون .مرد دست پاچه ماسك را از روي صورتم برداشتُ .شّ ر تلخابه را
احساس كردم از گوشه دهانم تا كنار الله گوش كه باز دلم چنگ خورد .مثل
رخت هايي كه ننه اكبر ،مینشست كنار حوض و مي شست.
دست هايم را تا آرنج فروکردم توي آب كف تشتش و حبابها را فوت
كردم هوا .بعد پاشدم و چرخ زدم دنبال رنگ وا َرنگي حبابها والبه البه ي
مالفه ها نم خنك شان هنوز ندويده بود روي صورتم ،كه صداي تيز ننه اكبر
یکمشت كلمه ريخت توي گوشم.
كجاي سرم بود پيشاني يا شقيقه كه خورد به سرماي نرده اي دراز كه
تهش هرچه نگاه كردم پیدا نبود! دستم كه باال رفت لكه هاي سياه و زرد
دويده بود ،روي گل هاي آبي پيراهنم .مامان همين ديروز دوخته بود برايم،
نبود تنم ،نبود! حتم ًا براي اين كه كثيفش نكنم ،چپانده بودش ته كمد
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هامون حجار

طوری ست که دیگر هیچ جوره نمی شود فکر کرد می تواند کسی را توی
آغوش بگیرد ،با آن دست های الغر و بی جانش .به عالیه خانم که می رسد،
محتاطانه و آرام می گوید:
 بس کن .معصومه دیگه برنمی گرده عالیه .اون تموم شد رفت .بسه! منونگاه کن عالیه.
اما عالیه خانم حتی سرش را هم رو به او نمی کند .بتول ،بیشتر از هر
چیزی نگران گلدان شمعدانی شکسته کنار حوض است و چشمش مدام روی
تکه های شکسته اش می چرخد اما هیچ چیز نمی گوید .ولی من می دانم که
کلی غصه می خورد به خاطر شمعدانی ها .یک به یک دارند می شکنند و بتول
دستش به هیچ جایی بند نیست.
جیران با لیوان آب قند از خانه می آید بیرون و مادر لیوان را توی هوا از
دستش می قاپد و می گذاردش لب حوض .بعد تنها گردنبند طالیی را که دارد،
از گردن در می آورد و می اندازد توی لیوان و شروع می کند به هم زدن:
 یه ذره ازین بخور .به خدا آروم می شی عالیه خانم.حشمت آقا هم نزدیک حوض می شود:
 چرا ازین کارات دست برنمی داری دختر؟بغض آقا شاپور می ترکد .می نشیند گوشه ی حوض و سرش را می گذارد
بین دست هاش.
عالیه خانم یکهو دوباره جیغ می کشد .زن ها را دیوانه وار با دست پس
می زند .می گوید:
 برمی گرده ...معصومه ی من برمی گرده ...به حق ابوالفضل.بعد از آن چمدان پیچازی توی انباریشان می گوید .همانی که آقا شاپور وقتی
که توی ارتش بود از آمریکا آورده بود و حاال نیست شده .می گوید معصومه با
همان فرار کرده و آقا شاپور هر چه می گوید پس چرا لباس هاش را با خودش
نبرده ،گوش عالیه خانم بدهکار نیست .با آستینش آب دهانش را از گوشه ی
لبش پاک می کند و رو به آقا شاپور ناله می کند:
 همش تقصیر توئه .اگه می ذاشتی با اون پسره بره سر خونه زندگی شاینجوری در نمی رفت از خونه ی خودش .الهی که خدا بزنه تو اون کمرت
بی دین و ایمون! به حق ابوالفضل...
مادر می گوید:
 عالیه خانم جان آخه از کجا می دونی معصومه به خاطر این رفته؟ اصنرفته؟ کسی ازش خبر نداره که.
و باز هم با قاشق کمی از آب قند را به او می خوراند.
از پشت سرم مسعود است که دستش را از پشت می گذارد روی شانه ام.
آرام کنار گوشم می گوید:
 چی شده؟ چه خبره اینجا؟بهش می گویم که کم کم عادت می کند به این وضع .می پرسم مگر سوسن
خانم برایش نگفته؟ که می گوید نه نگفته .برایش می گویم از فردای روزی
که او برای ماموریت رفت عسلویه ،معصومه گم شد .می پرسد یعنی چه که
گم شد؟ دست های عرق کرده ام را به شلوار می کشم و می گویم یعنی گم
شد دیگر .می گویم عالیه خانم می گوید عاشق شاگرد خیاطی سر خیابان

شده بوده و آقا شاپور که فهمیده رفته پسره را لت و پار کرده .می گویم عالیه
خانم می گوید معصومه فرار کرده ،ولی هیچ کس حتی پلیس هم هنوز ازش
خبری ندارد.
من که این ها را می گویم ،مسعود آب دهانش را قورت می دهد و چشم هاش
به مرور گردتر از قبل می شوند .می پرسد:
 ینی هیچ کس تو این دو ماه ازش خبری نداره؟عالیه خانم تند و پشت سر هم سرفه می کند و حشمت آقا دستش را روی
شانه ی آقا شاپور که هق هق می کند جا به جا می کند و کنار گوشش چیزی
می گوید .به مسعود می گویم:
 نه هیشکی خبر نداره .حتی به هیچ کس هم نگفته که می خواد کجا برهو بعد بذاره بره.
مسعود توی فکر فرو می رود و جایی را نگاه می کند که فکر کنم موهای
مجعد سوسن است .سوسن نشسته کنار حوض و دست های عالیه خانم را
نوازش می کند .عمیق نفس می کشم .بوی خاک خیس خورده کمی آرامم
می کند .مسعود دستش را می کشد به پشت لب هام .پوزخند می زند و آرام
می گوید:
 داری مرد می شی ها شیطون!بعد نگاهی می اندازد به چند تار مویی که به خاطر دکمه های باز باالیی
پیراهنم روی سینه ام پیداست .سرم را می اندازم پایین و کاشی های کف حیاط
را نگاه می کنم که از بینشان آب حوض که سرریز شده ،راه گرفته و پیچ خورده
و آمده زیر پاهام.
عالیه خانم دیگر از تک و تا افتاده .شب کمی آرام شده و بلندترین صدایی
که می آید از مادر است که با قاشق ،گردنبند را با قند ها توی آب ،دیوانه وار
و پشت سر هم ،هم می زند و سعی می کند به خورد عالیه خانم بدهد .مسعود
می رود سمت آقا شاپور و بلندش می کند .صدای اذان صبح بلند می شود.
آنقدر نزدیک است و آنقدر یکهو شروع می شود که سرجایم خشکم می زند.
عالیه خانم رو به جیران می گوید:
 وقت نمازه دیگه.جیران مستاصل نگاهش می کند و کمکش می کند که لب حوض دوال
شود .عالیه خانم دست هایش را توی آب حوض می شوید و گودی دستش را
که از آب پر می کند ،توی یک حرکت می پاشد به صورتش .و درست همین
لحظه است که صدای پاشیده شدن آب به صورتش با صدای اذان در هم تنیده
می شود و اشکی بی اختیار می ُسرد روی گونه ام .عرق از پشت گردنم می ریزد
توی پیراهنم و روی تمام پشتم ُسر می خورد و توی گودی کمرم محو می شود.
دارد صبح می شود اما من هنوز بی وقفه توی دل شب غلت می زنم .سرما توی
تنم نفوذ کرده و همان لحظه که عالیه خانم برای بار دیگر آب می پاشد به
صورتش تصمیم می گیرم بروم همه چیز را بگویم.
بروم از دو ماه پیش بگویم .از آن شبی که دل درد گرفته بودم و مدام از جایم
بلند می شدم تا بروم دستشویی و نمی رفتم .اول راه ،دل دردم خوب می شد و
تا دوباره می خواستم بخوابم ،دوباره سراغم می آمد .از جایم که بلند شدم مادر
را از الی در اتاق خوابشان دیدم که پتو را مچاله کرده بود و بهش چسبیده

مهتابي سقف
پروين پورجوادي

كليدش را كجا گذاشته بود؟! دنبال كليد لبه فرش را باال زدم كه چيزي
سفت خزيد توي بيني ام.
گلويم داشت سوراخ مي شد يا شايد پاره .مي خواستم سرم را بلند كنم اما
نمي توانستم .فشار ،فشارش مي دادند .كف دستم گرم شد بعد گرما دويد
توي انگشت هام صداي نرمي گوشم را قلقلك داد .ديدم چتر سفيد موهات
را كنار صورتم ،سرت را كه بردي باال انگار خورد به مهتابي سقف.
صورت زني آمد جلوي صورتت و دستم توي هوا ول شد .دهانم فرصت
نداد زن خودش را كنار بكشد ،سرنگ بزرگ پرت شد روي زمين و از
داخلش چيز سياهي پاشيد روي سفيدي لباس زن .تو دوال شدي سرم را
گرفتي و شانهام ،ولي هر دوتاشان ليز خوردند از زیر دستت ،و همان جريان
برق هميشگي هي كوبيدشان كف تخت .البد دوباره موج برداشته بودم.
عمه پري بود مي گفت ،يا تو ،كه وقتي حالت خراب مي شه ،عين ماهي
مي موني ،كه توي خشكي باال و پايين مي پره .بعدش هم از حال مي ري با
دهن كف كرده و زبون لوله شده.
عمه پري تازه از حمام آمده بود ،آب از دستك هاي روسري بزرگي كه
پيچانده بود ،دور سرش مي چكيد .لخ لخ دم پايي هايش را كشيد روي زمين،
خنده ،دوباره روي صورتش پهنشده بود؛ آمد طرفم .هرچه انگشتهای
تو باريك بود و فشار دستت كم ،دست هاي سنگين پري داشت شانه ام را
از جا درمیآورد.
ـ «خانم تكون نخور سِ رم ازدس س ت ت در ميا ا ا ا »...
چقدر گرمم بود تَرك دوچرخه ات! خيس عرق شده بودم ،خواستم لباس

را كه به تنم چسبيده بود ،بال بال بدهم اما نتوانستم .ايستادي تا قدت به
پدال دوچرخه برسد ،و پا زدي .چه تند هم ،هي گفتم يواش مي ترسم ،هي
لج كردي و تندتر پا زدي ،چاله را نديدي يا ديدي و فرمان از دستت ول
شد .هردوتامان كه خورديم زمين و دوچرخه افتاد روي مان ،خنديدي .البد
براي اين كه گريه نكنم .وقتي بلندم كردي دستت مي لرزيد ،وقتي هم كه
داشتي خاك هاي سر و صورتم را هم پاك مي كردي ،بازدستت مي لرزيد.
 «به مامانت نگيا». «نه نترس ،سر زانوت پاره شده خون مياد». «عيبي نداره». «مي لنگي آخه!»مرا و دوچرخه را با هم بلند كردي« :بيا ببرمت خونه».
 «باشه».دوباره كه نشستم تَرك دوچرخه ،دستم را دور كمرت گره زدمُ .گل سرم
شكسته بود و باد مي زد زير موهام كه ريخته بود روي شانه.
 «نزن ديگه نمي رم». «چي خوردي؟ چن تا قرص خوردي خانم؟» «ديگه نمي رم».َ
 «كجا نمي ري ،پوكه قرصا رو آوردين ،اه المصب چه كرده اين همهقرص! خانم گوش بده چشات رو واكن ،واكن ديگه ،اكسيژن خونت اومده
پايين ،من كه نمي دونم چه جوري داري نفس مي كشي ،بايد آمپول ت
بزنيم».
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بود و مثل جنین توی خودش جمع شده بود .کیسه مشکی همیشگی ش کنار
بالشتش بود و جوری خوابیده بود که مطمئن بودم با هر صدای ریزی از خواب
می پرد.
می روم همه چیز را در گوش عالیه خانم می گویم .می گویم که آن شب
آمدم توی حیاط تا بروم دستشویی و دیدم صدایی از زیرزمین خانه شان می آید.
حتی می گویم که آنقدر ترسیده بودم که مبادا جن باشد که برای لحظه ای
خشکم زد وسط حیاط .بعد آرام آرام رفتم سمت زیرزمین و از الی در نیمه
بازش معصومه را دیدم که جلوی مردی ایستاده بود .می روم هر چیزی را که
دیدم می گویم .می گویم که آنقدر ترسیدم که خودم را توی دستشویی حیاط
قایم کردم و همه چیز را از سوراخ در دیدم و می گویم که آنقدر آنجا ماندم تا
پدر از زیرزمین آمد بیرون و آرام در سفت و آهنی و زنگار بسته ی خانه را باز
کرد و توی کوچه محو شد .شاید به مادر هم بگویم .بگویم که بعدش معصومه
آمد نشست لب حوض و دستش را کرد توی آب و تکان تکان داد و من از
دستشویی جوری که هیچ کدام از همسایه ها صدایی نشنود آمدم بیرون.
معصومه صدای لخ لخ دمپایی هایم را که از پشت شنید سرش را برگرداند و
دستش را گذاشت روی سینه:
 تو اینجا چی کار می کنی؟گفتم:
 دستشویی بودم .تو اینجا چی کار می کنی؟بعد آسمان را نگاه کرد که سربی تر از امشب بود و گفت:
 بی خوابی زده به سرم.سرم تیر می کشید .االن بود که چشم هام از حدقه بزند بیرون .چیزی توی
بدنم می جوشید که نامش را نمی دانستم .نشستم کنارش .موهاش به مجعدی
موهای سوسن بود .من هم کمی دستم را توی آب حوض تکان تکان دادم و
سرمایش باعث شد برای لحظه ای چشم هایم را ببندم .و بازشان که کردم،
بدون آن که بخواهم دستم از پشت روی گردن معصومه قفل شد .سرش را
کردم توی آب .با یک دست سرش را نگه داشتم توی آب و با دست دیگر
دو تا دست هاش را از پشت به هم چفت کردم .صدایش ،فریادهای تقریبا بی
صدایش توی آب مثل جیغ های امشب عالیه خانم ،طنین عجیبی داشت .دلم
می خواست سرش را از آب بیاورم بیرون و دستم را پشت لب هام بکشم و
بهش بگویم که من دارم بزرگ می شوم معصومه .من دارم بزرگ می شوم
و می توانم دوستت داشته باشم .یک دوست داشتنی که خیلی فرق دارد با
دوست داشتن بچگیمان توی همین حیاط .دلم می خواست بگویم معصومه ما
اگر بخواهیم می توانیم یکی شویم .مثل پدر و مادر من ،مثل عالیه خانم و آقا
شاپور .و مثل مسعود و سوسن توی اوج باشیم و تو سرمه بکشی به چشم هات
و هیچ وقت مثل جیران از چیزی دلزده نشوی که پناهت بشود آب دادن به
حیاط و باغچه و گل هاش .یا بشویم مثل حشمت و بتول؛ آنقدر کنار هم زندگی
کنیم تا موهایمان رنگ دندان هایمان سفید بشود.
اما هیچ کدام از این ها را نگفتم .آنقدر زور زدم و دندان هایم را روی هم فشار
دادم و سرش را توی آب نگهش داشتم تا دیگر دست و پا نزد .بعد در حالی
که داشتم از ترس می مردم ،دمپایی هایم را از پا درآوردم و پابرهنه کشاندمش
توی همان زیرزمین و اولین کاری را که به ذهنم رسید کردم .در چاه توی
زیرزمین را باز کردم و پرتش کردم آن تو .و نفهمیدم چطور همه چیز دست به
دست داد تا فکر کنم و قصه ای بسازم و آن چمدان تک نفره ی پیچازی را هم
از کنار دبه های ترشی بردارم و بندازمش توی چاه که بعد ها ،عالیه خانم حتی
یک لحظه هم به فرار معصومه شک نکند و چیز دیگری را به ذهنش راه ندهد.
آسمان کم کم دارد روشن می شود .جیران شروع کرده به آبپاشی حیاط
و عالیه خانم مثل آن شب معصومه دستش را توی آب حوض تکان تکان
می دهد و اشک می ریزد .پدرم توی خانه حتما خوابیده و مسعود و سوسن از
پله های خانه شان می روند پایین .حشمت و بتول وضو می گیرند و مادرم دست
از هم زدن قند ها با گردنبند طالیش توی آب برمی دارد و بوی خاک خیس
خورده بیشتر از قبل توی تمام حیاط می دود.
می روم همه چیز را می گویم .از سر تا تهش را .به همین شبی که انگار
نمی خواهد تمام بشود قسم می خورم که می روم و مثل عالیه خانم می نشینم
لبه ی حوض و همه چیز را می گویم .به ابوالفضلی که بهش ایمان دارد قسم
می خورم و اشک می ریزم و حقیقت را می گویم .به خدا می روم می گویم:
 عالیه خانم ،معصومه با آن چمدان پیچازی اش دیگر هیچ وقت به اینخانه برنمی گردد.
اما تا قدم برمی دارم لب حوض ،دست مادر از پشت روی شانه ام قفل
می شود .برمی گردم نگاهش می کنم .چشم های مشکی ش خیره شده اند توی
چشم هام .مژه های بلندی دارد که می تواند همه چیز را به هم بپیچد .هیچ
چیز نمی گوید اما فشار دستش روی شانه هام آنقدر زیاد است که توی یک
آن همه چیز یادم می رود .جوری که کسی نفهمد هلم می دهد سمت پله های
خانه مان .بعد که مطمئن می شود دارم همراهش می روم ،از من جلو می افتد.
آرام و سنگین و خسته از پله ها باال می رود و توی راه بی آن که بایستد ،گردنبند
مسخ خونسردی مادر .مثل
طالیش را دور گردنش می بندد .مسخ شده ام.
ِ
سربازی ترسو ،اطاعت کنان پشت فرمانده ام راه می روم .بعد نگاهم می افتد به
پنجره خانه مان؛ تنها خانه ایست که پنجره اش رو به کل حیاط باز می شود.
داخل خانه می شویم ،و من سعی می کنم با فکری که توی سرم دست و پا
می زند ،پلک هام را روی هم فشار دهم و بخوابم؛ این که خواب مادر همیشه ی
خدا سبک بوده ،همیشه.

 «نمي فهمه»... «چرا بيداره ،گوش كن خانم ديشب از اين قرصا هم خوردي؟ اينومي گم ...درست نگاش كن».
 «»... الاقل سرت رو تكون بده! از اين قرصا هم خوردي يا نه؟ «»... اميداوارم نخورده باشه ،به هرحال چاره اي نيست ،بايد آمپول رو بهشبزنيم .لطف ًا اول يك دوم .ده دقيقه بعد يك دوم ديگه...
سوختم ،حتي نفسم سوخت و نخ نخ موهاي سرم ،نفهميدم كي دست انداخت
و چشم هام را از هم دراند ،سرم سنگين و سنگين تر شد .انگار فرو مي رفتم
توي چاهي بي ته .جان كندم تا لب هايم باز شد و گفتم :سوختم .دستت را از
روي صورتت برداشتي و از ميان لوله هاَ ،س َرم را بغل كردي.
كدام شب بود ،ديشب يا قبل ترش ،كه چمدانت را گذاشتي روي پادري و،
سرم را بغل كردي .ميان موهام نفس عميقي كشيدي ،انگار كه آهي بلند!
نفست كه ريخت روي صورتم ،اتاق تاريك شد و مهتابي هاي توي سقف
يكي يكي خاموش شدند ،من كه نا نداشتم ،نمي دانم چطور بلند شدم ورفتم
روي مبل بزرگ وسط هال نشستم .بيداري يك دفعه ريخت به چشم هاي
تب دارم ،اشك جوشيد ،صورت تو هم خيس بود ،گريه كرده بودي مگر؟!
هال كش آمد و بزرگ شد ،تخت كنار تخت ،با پرده ها ي صورتي جمع شده،
و ناله هايي كه مي پيچيد توي سرداغ و بزرگم كه حاال ديگر توي بغلت نبود!
كاغذي را كه دادي دستم ،هي بزرگ و بزرگ تر شد .اندازه میز کنار مبل،
لبه اش كش آمد تا كف اتاق ،خودكار سياهت توي دستم لرزيد و امضايم
كج شد گوشهاش ،شبيه ضربدرهايي كه بچگي هامان مي زديم توي چارخانه
كاغذها ،تو مي بردي و من مي باختم هميشه!
باور نكردم سايه ات مي رود ،تا برود آن ديگر پیش آن دیگري كه زنت
بوده پيش از من ،صداي در بلندم كرد از جا .گوشه ي پرده را كنار زدم،
ديدمت .هم تو را وهم قوطي قرص هايي را كه جا گذاشته بودي...
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دفتر شعر «سیب سرخی که »...سروده ی راضیه عسکری دربر دارنده ی
شانزده غزل و ده رباعی است .برخی غزل های این مجموعه از لحاظ وزن
به ترانه نزدیک می شوند« :یخ کرده تنم حضرت آتش بغلم کن» و برخی
دیگر موضوعی ویژه در مثل موضوع «مرگ اندیشی» را بیان می دارند:
«ای حضرت حق ای اجل لطفا بفرما» که یادآور این مثل است «مرگ حق
است» درون مایه های دیگر اشعار سراینده حسب حال زنی است که هم
اطاعت و فروتنی می کند و هم سرکشی و لجاجت ،هم دوست می دارد و
هم طعنه می زند و وفاداری مرد را ُمنکر است .در قطعه «کبریت بی خطر»
این ضد و نقیض گوئی ها روشن تر آمده:
عادتم داده ای قدر باشم
گرده ی خویش را بتر باشم
خشک و تر را به هم بسوزانم
گرچه کبریت بی خطر باشم
هوس جنگ تن به تن داری
عزم کردم که سر به سر باشم( 9و )10
تردید ،خستگی ،اضطراب و بیزاری از سوئی و وابستگی ،عشق مادری،
مهرورزی از سوئی دیگر در دفتر شعر «سیب سرخی که »...همآوردی
می کنند و آن نیز به طرزی آشکار و بی شیله پیله .د ر این جا همه چیز
روشن است و به صراحت گفته می شود آن نیز با الفاظی خودمانی ،عامیانه
و صریح مانند :خیابان لعنتی ،سگ دو زدن ،خرت به چند ،زندگانی سگی،
وبال گردن ،بچه باد ،صغری و کبری چیدن ،سند خوردن ،شش دانگ،
گور بابای عروض و قافیه ،گز کردن کوچه ها ،خروس بی محل ،چه مرگم
می شود این روزها ،تقدیر نکبت زا ،خریت کردن ،شال و کاله کردن در
هوای محبوب ،بر سر پست مادری یک عمر کالغ پَر بودن ،گم کردن
سوراخ دعا ،دنیای هفتصد رنگ نامرد...
اشعار این مجموعه در زمینه ی گرایش به فرهنگ و واژگان عامیانه،
رنگ فکاهیات به خود می گیرد:
هر پدر سوخته که عاشق نیست
من اگر قهوه ی قجر باشم()11
هر روز می لرزد تن من هشت ریشتر
افتاده ام روی گسل لطفا بفرما!
بی خود به گیس بنده نبندید وسوسه
نارس ترین انار گس این حوالی ام()36
این سروده ها مرا به یاد اشعار افراشته (مدیر روزنامه چلنگر) و ابوتراب
جبلی می اندازد (البته گاهی نیز برخی ابیات ایرج میرزا را یادآور می شود).
دو شاعر یاد شده اهل سیاست بودند و در جناح چپ سیاست چند دهه بیش
ایران ،مبارزه اجتماعی -سیاسی داشتند .ابوتراب جلی در شعری به نام
«متینگ اعداد» با جبهه سیاسی مخالف (جبهه ی نیروی سوم) در آویخت
و راهپیمائی ها و دیدارهای خیابانی آنها را استهزا کرد .او در شعر خود
آورده بود که جبهه ی مخالف برخالف ادعاهای خود ،طرفدارانی نداشته
و متینگ های چند ده هزار نفری برپا نکرده است .در واقع جمعیت انبوه
طرفدار نیروی سوم مرکب است از اعداد و الفاظ چاپ شده در روزنامه نه
افراد واقعی انسانی:
هر عددی رقص کنان دینگ و دینگ
می دود از شوق به سوی متینگ
یک عدد آن هم عدد بی زبان
پشت تریبون بگشاید دهان
هم از این قسم است ابیاتی مانند:
مشکل او همیشه من بودم
جرمم این بود بنده زن بودم()18
یا:
در چشمم هایم زل بزن هی صحنه سازی کن
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سیب سرخی که...

)1396
دفتر شعر راضیه عسکری ((1396
عبدالعلی دست غیب

در نقش یک مرد روانی باز بازی کن()19
کلمه ها و ترکیب های این گونه اشعار صریح ،بی پرده و فولکلوریک
است و گاه لحنی مردانه و عیارانه دارد:
در وا کن و در خانه ی جانم فرود آ
آری همین جا این بغل لطفا بفرما()20
زنی نه ماده شیری در سرم پیوسته می غرد
مرا از زوزه های بی پدر لطفا نترسانم()12
ابیات خودمانی و عامیانه ای از این قسم را می توان ادبیات کوچه و بازار
نامید .البته مراد ما از این عنوان بی اهمیتی آن نیست .شهریار ،رهی معیری
و ملک الشعرا بهار نیز اشعار و ترانه های عامیانه ،غزل های کوچه باغی و
مطالبه های بومی و محلی خوبی سروده و چاپ کرده اند که در خور توجه
است .در مثل شریهار سروده:
با دیگران خوری می و با ما تلو تلو
قربان هر چه بچه ی خوب سرش بشو!
در واقع این طرز شعر نوشتن ،سبک ساده اطالع-رسانی محض نیست.
چیزی مطایبه آمیز در آن هست .شاعر نمی خواهد دقایق افسردگی ،نومیدی
یا امیدواری خود را شرح بدهد .احساسی است بی شیله و پیله .پیداست که
سراینده قصد شوخی یا سر به سر گذاشتن دیگران را دارد .برخی اشعار
ژاک پره ور ( 1900تا  ،)1977شاعر کوچه و بازار فرانسه نیز همین طور
است :آنان که می سه رنگند یعنی خود را سه رنگ نشان می دهند .آنان
که می درنگند ،آنان که تخم مرغ می دزدند اما جرأت پختن آن را ندارند
(مکتب های ادبی  ،950/2تهران  )1376در دفتر شعر «سیب سرخی که»...
نیز می خوانیم:
تا صبح توی مغز تو آژیر می کشد
هی بوق بوق وانت و نیسان لعنتی
از بانگ صبح تا خود شب باز می دوی

سگ دو زنان برای دو جو نان سنتی()16
سراینده گاهی زبان رسمی غزل را با زبان و واژگان عامیانه همراه
می کند :از «شعر تازه دم» مانند «چای تازه دم» حرف می زند:
وقتی تو باشی و من و یک شعر تازه دم
حتا غروب جمعه دل انگیز می شود()15
در این طرز بیان البته مسامحه ی لفظی و خروج از زبان شعر کم نیست
و سراینده می توانست با دقت بیشتری از شمار این عیب ها بکاهد .در این
صورت عبارت ها را این طور می نوشت :گردن خویش (نه گرده ی خویش)
را بتر باشم ،عبارت «شیر نر جگر» گوش نواز نیست و دمار برآوردن از دل
نادرست است .حجره حنجره ی قمر بودن هم روان نیست یعنی در دلنشین
بودن آواز مانند قمرالملوک وزیری بودن .نماز میت خود را هدیه کردن بر
جسم بی جان ...هم اشکال دارد .باید گفت نماز میت خود را وقف کردن.
مکر دستان شغاد هم همین طور مکر و دستان به یک معنی است و اگر
دستان را جمع دست بگیریم «مکر دست» معیوب است .بیت:
ستارخان فاتح اقلیم جان و دل
دارد دلم مسافر تبریز می شود()15
مصنوع است .در شعر خیابان لعنتی «من را» غلط است و باید نوشته
می شد «مرا» من را در حالت مفعول بودگی تبدیل به «مرا» می شود:
«مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند /زمانه تا قصب نرگس قبای تو
بست( ».حافظ قزوینی« )216 ،قزاق چشمت می کشد» ( )25و «سر شاخ
می خواهی مرا»( )25یعنی آماده به جنگ بودن« ،شیطنت هات عسل
سوژه ی مردم شده است( ،)26باز حوای دلت آدم گندم شده است(،)27
آتش نسوزان شعر نشو حوای ممنوعه( ،)29صغری و کبری چیده ام()31
جشن کریسمس یا که نه در لحظه ی نوروز( )33و «در تن تلفن تناژ
خنده ات محکم بپیچد( ...)35عبارت هائی مصنوع و دور از مطایبه گوئی
است و به دل نمی چسبد ،یعنی گیرائی ندارد .رباعی های این مجموعه نیز
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متحداالرکان نیست و توصیفی است و البته چند وصف خوب نیز در آنها
دیده می شود به ویژه رباعی:
می خواست خدا که از همه سر باشم
در کام جهان شراب کوثر باشم
تا در تن زندگی کمی جان بدهد
فرمود خدا که بنده دختر باشم()40
رباعی «دلخوش به نگاه گاه گاهش بودم» که با این مصراع پایان
می گوید :یک عمر نفهمید که ماهش بودم»( )41نیز خوب و دلنشین است.
***
در دفتر شعر «سیب سرخی که »...چند غزل هست که از لحاظ وزن و
قافیه و محتوا به روش غزلسرائی قدیمی است گرچه تعبیرات تازه ای در آنها
دیده می شود غزل چنانکه می دانیم از نوع شعر غنایی ( )Lyricاست و
همراه با ساز و آواز وارد دستگاه های موسیقی ساخته و خوانده می شده .این
ُفرم شعر محبوب ترین نوع شعر فارسی بوده و سعدی ،حافظ و مولوی آن
را به جایگاهی واال بر نشانده اند .در دوره ی جدید نیز به رغم مخالفت های
نوآورانی مانند شاملو با غزل ،این قالب شعر همچنان منظور نظر شاعران
معاصر بوده و شهریار ،رهی معیری ،ابوالحسن ورزی ،ابتهاج(سایه) سیمین
بهبهانی ،حسین منزوی ...به غزل سرائی پرداخته اند که برخی از آن ها
همچنان به زبان های غزل های عاطفی آمده در این مجموعه بسیار ساده
و بی پیرایه و وصف حال است .در آنها هم تعابیر کهنه آمده و هم تعابیر نو
و تازه ساخت .این تعابیر قدیمی است :امواج غم ،دلخسته و مجنون ،آهوی
چشم ،روی ماه ،دریای دل آشوب ،شهریار ملک عشق ،شوالی عریان غم،
چراغان کردن شهر ،دم عیسوی ،شرحه شرحه شدن دل ،قند مکرر ،طبع
عقیم ...و این تعابیر نو و تازه ساخت :لبریز شدن از حس خاطره ،طبع
غزل خیز ،شال و کاله کردن هوا ،چشم سرد باران ،قهوه توی فنجان تلخ،
چشم عسل رنگ ،باغ در باغ تن ،عشوه های نانجیب ،هوای سیب حوا در تن
آدم پیچیدن ،افتادن لکه ی شب روی برکه ...این بیت ها نیز در حال و هوای
زندگانی امروز سروده شده:
تو چکه چکه می چکی از چشم شعر من
وقتی که جام حوصله سرریز می شود ()14
حاشا نکن دیدم که دستت توی دستش بود
حاال به جای من کالهت را تو قاضی کن()19
آتش به جانش می زند با هر نخ سیگار
خودسوزی هر روزه را اص ً
ال نمی فهمید()22
تکلیف او با خویشتن اصال مشخص نیست
ریلی که بین رفتن و ماندن به زنجیر است()24
هر شب شبانم گله گله گرگ می زاید
ای گرگ چوپان زده از پیغمبری رد شو()29
این ابیات غزل «تلخند» نیز از زندگانی مضطرب مردم امروز خبر
می دهد:
خوبم به طرز مسخره ای خوب و عالی ام
تلخند بی صدای ژوکوندی خیالی ام
بر دامنم توسل باران دگر نخوان
ش خشکسالیم
من نطفه ی عقبم بَ ِ
افتاده گر چه لکه ی شب روی برکه ام
یک دم گمان بد نبری بر زاللیم()36
اما بهترین شعر دفتر «سیب سرخی که »...غزل پنج بیتی و ضربی «یخ
کرده تنم »...است که در پشت جلد و با حروف ریز چاپ شده و تعابیر
دلنشین دارد:
بعد از تو شدم زهر به کام همه عالم
برگرد و لبالب ز لبانت عسلم کن
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قرار گرفته و مراتب از شهرداری نیز استعالم و شهرداری نیز طی شماره  263751مورخه  1401/6/1پاسخ الزم را ارسال نموده است .لذا با توجه
و -305526الف 85صادر شده که به علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره 5
به جمیع جهات به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می
نماید .ﺳﻔﺖ ﻛﺎري ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي اﺳﻜﻠﺖ ﭘﺮوژه  306واﺣﺪي
اﺟﺮاي
ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر دﺳﺘﻤﺰدي
ﺧﻨﺞ 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک و سند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت
ﻣﺴﻜﻦ ماده
با توجه به گزارش کارشناســان این اداره به وارده شماره  11516مورخه  1401/6/10و نامه شهرداری به شماره  263751مورخه  1401/6/1مبنی بر
عدم افراز پالک مذکور نظر به اینکه در صورت افراز امکان خروج ملک از حیز انتفاع می باشد لذا با افراز پالک مذکور مخالفت می گردد .این
نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تسلیم نماید ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه
رأی به اســتناد ماده  2قانون افراز و فروش امالک مشــاع صادر و در صورت اعتراض هر کدام از مالکین مشاعی از تاریخ ابالغ به فاصله  10روز
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
مراجع
اعتراض در
اداره ﻛﻞ ﺑﻨﻴﺎدقابل
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري
می ﻧﻈﺮ
صالحه در
قضاییﻓﺎرس
اﺳﻼﻣﻲ
اﻧﻘﻼب
ﻣﺴﻜﻦ
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
باشد.دارد ﻃﻲ اﻳﻦ آﮔﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ مقررات
/3045م الف
/3048م الف
ناحیه چهار
اداره ثبت
داراي رﺗﺒﻪ اﺑﻨﻴﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻨﻲ ﻻزم ،ﺳﺎﺑﻘﻪ رئیس
شیرازﮔﻮاﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ،
امالکﺳﺎل
اسناد وﭘﻨﺞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﺟﺮاي
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
زارع شیبانی

اﻳﻤﻨﻲ اﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺘﺒﺮ از وزارت ﺗﻌﺎون ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اداره ﻛﻞ ﺗﺎﺑﻊ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ( و ﺳﺎﻳﺮ

فراخوان عمومي مناقصه پیمانکار دستمزدی اجرای سفت کاری تا مرحله
اجرای اسکلت پروژه  306واحدی مسکن خنج

ردﻳﻒ

هرمتر مربع زيربناي كل بلوك تعيين مي گردد .
ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻣﺪه در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري دﺳﺘﻤﺰدي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻔﺖ ﻛﺎري ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي اﺳﻜﻠﺖ ﭘﺮوژه
 -)3جدول ساختار شكست مبناي تعيين درصد پيشرفت فيزيكي و ارائه صورت وضعيت هاي موقت می باشد.
کارگاه مورد قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد.
تجهیز
ﺷﺮﻛﺖ
 306واﺣﺪي ﺧﻨﺞ ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬا از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ در اﻳﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻲ
محل و نحوه توزيع و تحويل اسناد :پیرو شیوع ویروس کرونا و در راستای صیانت از سالمت همکاران و عوامل فنی و اجرایی شرکت کننده
اداره كل بنياد مسكن انقالب اسالمي فارس در نظر دارد طی این آگهی نسبت به شناسایی و انتخاب پیمانکار دارای
در فراخوان ،اســناد مناقصه از طریق سامانه ستاد(ســامانه تدارکات الکترونیک دولت) با آدرس  www.setadiran.irبارگذاری شده
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
پروانه صالحیت پیمانکاری دارای رتبه ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با توان مالی و فنی الزم ،سابقه اجرای
اســت ،لذا شــرکت کنندگان از پیگیری حضوری جدا خودداری فرمایند .همچنین درصورت سوال در وقت اداری از ساعت  9لغایت 13
ﺧﺪا یا موقت جهت شرکت در مناقصه و عقد قرارداد معتبر
ﻧﺎماصلی
ایمنی
ســاختمان پنج سال گذشــته ،گواهی صالحیت ﺑﺎ
صبح با تلفن معاونت مســکن شــهری – تلفن  07137328152و یا تلفن خانه اداره کل بنیاد مسکن فارس  07137328172الی  75داخلی
در
آمده
مشخصات
و
مستندات
و
مدارک
سایر
و
ها)
اســتان
در
از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (اداره کل تابع
)اﻗﺪام( ﻣﻠﻲ
نظارت و ارزیابی مســکن(،امور قراردادها و کنترل پروژه) تلفن 07137328967/07137328160 :تماس برقرار نمایید .برگشــت
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﺧﻮان :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري دﺳﺘﻤﺰدي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻔﺖ ﻛﺎري ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي اﺳﻜﻠﺖ ﭘﺮوژه  306واﺣﺪي ﻧﻬﻀﺖ 248
ﺧﻨﺞ
ﻣﺴﻜﻦ
واﺣﺪي
306
ﭘﺮوژه
اﺳﻜﻠﺖ
اﺟﺮاي
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺎ
ﻛﺎري
ﺳﻔﺖ
دﺳﺘﻤﺰدي اﺟﺮاي
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻲ
اسکلت
اجرای
مرحله
کاری تا
سفت
عمليات
دســتمزدی اجراي
پیمانکاری
مناقصه ،جهت
اسناد
واحدی
پروژه 306
اســناد و مستندات از طریق سامانه ستاد و عالوه بر آن اصل پاکت الف(درصورت لزوم) و یک نسخه از پاکت ب به آدرس :شيراز ،بلوار
نمایند.
شرکت
فراخوان عمومي
در این
شرایط ذیل
اﻗﺪامبه
ﻃﺮحتوجه
شود که با
دعوت می
شرایط
پیمانکاران حائز
نماید .لذا از
خنج ،ازاقدام
و
ﻛﺴﻮرات
آن
ﺗﺒﻊ
ﺑﻪ
ﻛﻪ
ﺧﺮﻳﺪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ي
آورده
و
ﻣﺴﻜﻦ
ﻣﻠﻲ
ﻣﺨﺘﺺ
ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﺗﺴﻬﻴﻼت
ﺷﺎﻣﻞ
ﻋﻤﺮاﻧﻲ
ﻧﻮع ﻏﻴﺮ
ﺧﻨﺞ  ،ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎري
گلستان ،حد فاصل چهار راه ادبيات و ميدان گلستان ،اداره کل بنياد مسكن انقالب اسالمی فارس ،طبقه  ،4امور قراردادها و کنترل پروژه:
موضوع فراخوان :مناقصه پیمانکاری دستمزدی اجرای عمليات سفت کاری تا مرحله اجرای اسکلت پروژه  306واحدي نهضت (اقدام) ملي
 / 07137328160کد پســتی 7146784687 :پست شود .اعتبار ســنجی رتبه و صالحیت و ضمانتنامه بانکی از طریق سایت بانک عامل و
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎرکهداراي ﭘﺮواﻧﻪ
ذﻳﻞ واﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﮔﻬﻲ
دارد ﻃﻲ اﻳﻦ
ﻓﺎرس ﺑﺎدر ﻧﻈﺮ
اﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺴﻜﻦ اﻧﻘﻼب
ﺑﻨﻴﺎد
اداره
آﻣﺪه در
ﺟﺪاول
ﻣﺸﺨﺼﺎت و
ﺷﺮاﻳﻂ،
شاملﺷﻮد،
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﺎﻻﺳﺮي ﭘﺮوژه از
ﻛﻞ ﻏﻴﺮ
ﻧﻮع
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.به تبع آن کسورات
اﺳﻨﺎد خرید
متقاضیان
آورده ی
مسکن و
اقدام ملی
مختص طرح
تسهیالت بانکی
ﻋﻤﺮاﻧﻲغیر عمرانی
اعتباری از نوع
خنج  ،با
ساجار  www.sajar.irانجام می شود.
مناقصه.
اﺟﺮاي و اسناد
ﺳﺎﺑﻘﻪدر ذیل
جداول آمده
مشخصات و
شرایط،
شود ،با
می
محسوب
ﺳﺎزﻣﺎنعمرانی
اﺑﻨﻴﻪازازنوع غیر
رﺗﺒﻪپروژه
باالسری
و
ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﮔﻮاﻫﻲ
ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺳﺎل
ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
،
ﻻزم
ﻓﻨﻲ
و
ﻣﺎﻟﻲ
ﺗﻮان
ﺑﺎ
و
رﻳﺰي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
داراي
تاريخ و مدت توزيع (فروش) اسناد :از شنبه مورخ  1401/07/02شنبه مورخ  1401/07/16تا ساعت 17
 .1تاريخ و مدت تحويل (برگشت) اسناد :از یکشنبه مورخ  1401/07/17تا شنبه مورخ  1401/07/30ساعت 17
ﺗﺎﺑﻊ دردر اﺳﺘﺎن ﻫﺎ( و ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺘﺮاژ ﺗﻌﺎون ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اداره
اﻳﻤﻨﻲ اﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺘﺒﺮ از وزارت
ﻛﻞﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺷﻤﺎره
ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
 .2تاريخ و زمان بازگشايي پاکت ها :یک شنبه  1401/08/01ساعت  10لغایت پایان جلسه
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر
ﭘﺮوژه
ﺑﺮآورد )رﻳﺎل(
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ )ﻣﺘﺮ
ﺳﺘﺎد
برگزاری کمیسیون مناقصه :ســالن جلسات اداره كل بنياد مسكن انقالب اسالمي فارس می باشد .باتوجه به شیوع و همه گیری
اﺳﻜﻠﺖ محل
.3
ﭘﺮوژه
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي
ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻣﺪه
ﻣﺪارك و
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪدر اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري دﺳﺘﻤﺰدي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻔﺖ ﻛﺎري ﺗﺎ)رﻳﺎل(
ﻣﺮﺑﻊ(
ویروس کرونا و در راستای صیانت از سالمت خود و همکاران دست اندرکار ،از پیگیری حضوری جدا خودداری و نتیجه را از طریق سامانه
 306دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ در اﻳﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ
ﻳﻚﺣﺎﺋﺰ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران
ستاد یا به آدرس و تلفن قید شده در اسناد و مشخصات شرکت کنندگان و اتوماسیون اداری بنیاد مسکن ،اعالم می شود.
ﭘﺮوژه
 306واﺣﺪي ﺧﻨﺞ ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬا از زون
1
4.600.000.000
91.770.000.000
13110.31
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ1401/212 2001005216000048.
 .4ضمانتنامه بانکی شــرکت در فرآیند ارجاع کار برابر تیپ ضمانتنامه ذیل آخرین آیین نامه تضمین معامالت دولتی و با اعتبار  3ماه یا
واﺣﺪي
فیش بانکی به مبالغ قید شده در جدول فوق به شماره حساب  14005152054و شماره شبا  IR 820140040000014005152054نزد بانك مسکن
به نام بنیاد مســکن انقالب اســامی فارس واریز گردد و در پاکت جداگانه قرار داده شود .الزم به ذکر است به هرگونه تضمین دیگر
زون دو ﭘﺮوژه 306
ترتیبﻣﻠﻲ
 4.500.000.000ﻧﻬﻀﺖ )اﻗﺪام(
اﺳﻜﻠﺖ ﭘﺮوژه  306واﺣﺪي
 12788.12ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي
1401دﺳﺘﻤﺰدي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻔﺖ ﻛﺎري ﺗﺎ
/213ﺎري
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜ
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﺧﻮان:
2001005216000049
2
اثر داده نخواهد شد.
89.516.000.000
واﺣﺪي
 .5نوع اعتبار و کســورات :غیر عمرانی شــامل تسهیالت بانکی مختص طرح اقدام ملی مســکن و آورده ی متقاضیان خرید که به تبع آن
ﺧﻨﺞ  ،ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎري از ﻧﻮع ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﻲ ﻣﺴﻜﻦ و آورده ي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻛﺴﻮرات و
کسورات و باالسری پروژه از نوع غیر عمرانی و بر عهده ی برنده مناقصه میباشد.
زون ﺳﻪ ﭘﺮوژه 306
 .6هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.
ﺟﺪاول آﻣﺪه در ذﻳﻞ و
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت و
 2001005216000050ﻋﻤﺮاﻧﻲ
ﺑﺎﻻﺳﺮي ﭘﺮوژه از ﻧﻮع ﻏﻴﺮ
3
4.700.000.000
93.583.000.000
13369.86
1401/214
واﺣﺪي
 .7برنده مناقصه می بایست پس از  7روز از ابالغ الکترونیکی سامانه ستاد و یا ابالغ فیزیکی از اتوماسیون اداری بنیاد مسکن فارس(هرکدام
زودتر انجام شــد) نتیجه مناقصه ،جهت انجام مراحل واگذاری و انعقاد قــرارداد از جمله ارائه ضمانت بانکی یا واریز نقدی تضمین انجام
ﻣﺘﺮاژ
میﺷﺪ.
ﻣﻲ ﺑﺎ
ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺟﻬﺖ
ﺻﺮﻓﺎ
*** ﻣﺘﺮاژ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ و ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در
باشد.
تضامین
تعیین
صرفا جهت
اولیه
برآورد
تعهدات ،به اداره کل بنیاد مســکن فارس مراجعه نمايد ،پس از مدت ذکر شــده ضمن ضبط ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع کار،
ﺷﻤﺎره
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺮﺟﻊ
*** متراژ ها تقریبی وﺷﻤﺎره
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر
ﭘﺮوژه
ﺑﺮآورد )رﻳﺎل(
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ )ﻣﺘﺮ
ﺳﺘﺎد
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
تعداد واحد  306 :واحد
موضوع مورد مناقصه به نفر دوم واگذار میگردد.
)رﻳﺎل(
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ  306 :واﺣﺪ
ﻣﺮﺑﻊ(
مربع
زون  : 1شامل  26بلوك دو طبقه بنايي جمعا  98واحد مسكوني به متراژ  13110.31متر
تذکر :باتوجه به انجام فرآیند ارجاع کار از طریق ســامانه ستاد ،درصورت هرگونه تغییر در زمانهای فروش و برگشت اسناد و به تبع آن
ﭘﺮوژه 306
زون  :2شامل  25بلوك دو طبقه بنايي جمعا  100واحد زون
ﻳﻚمتراژ
به
13110.31مربع
 12788.12متر
تغییر زمان کمیسیون معامالت نسبت به زمان مقرر در این آگهی ،مراتب و دالیل تغییرات از طریق سامانه ستاد اطالع رسانی می شود.
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺘﺮاژ
مسكوني ﺑﻪ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
واﺣﺪ
زون  : 1ﺷﺎﻣﻞ  26ﺑﻠﻮك دو 1ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺎﻳﻲ
2001005216000048
4.600.000.000
91.770.000.000
13110.31
1401
ﺟﻤﻌﺎ /21298
زون  :3شامل  27بلوك دو طبقه بنايي جمعا  108واحد مسكوني به
متراژ  13369.86متر مربع
شناسه آگهی1383647 :
واﺣﺪي
ﻣﺮﺑﻊ و اختصاصي بصورت تمام كار به ازاي
خصوصي
مشخصات فني و
واﺣﺪ سقف
مرحله اجرای
سازه بنایی تا
25اجراي
زون : 2ﺷﺎﻣﻞ-) 2
شرايطﻣﺘﺮ
12788.12
مطابقﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﺟﻤﻌﺎ 100
عملياتﺑﻨﺎﻳﻲ
كامل ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻠﻮك دو
روابط عمومی اداره کل بنياد مسكن انقالب اسالمي فارس
ردﻳﻒ

زون دو ﭘﺮوژه 306

89.516.000.000

2001005216000049 2
12788.12ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺘﺮاژ 13369.86
 1401ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ
/213واﺣﺪ
ﺟﻤﻌﺎ 108
زون : 3ﺷﺎﻣﻞ  27ﺑﻠﻮك دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺎﻳﻲ
واﺣﺪي

4.500.000.000

ﺳﻪ ﭘﺮوژه 306
 -( 2اﺟﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎزه ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﺳﻘﻒ زون
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ ازاي
ﻣﻄﺎﺑﻖ
2001005216000050
3

ﻫﺮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﻳﺮﺑﻨﺎي ﻛﻞ ﺑﻠﻮك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

1401/214

واﺣﺪي

13369.86

93.583.000.000

4.700.000.000

9

حواد ث
شنبه  2مهر    1401

 27صفر 1444

 ۳فوتی و شناسایی  ۴۲۱بیمار جدید کرونا در کشور
کووید ۱۹موجب آسیبهای مغزی طوالنی مدت میشود

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،در طول  ۲۴ساعت
 ۴۲۱بیمار کووید  ۱۹در کشــور شناسایی شدند
و متاســفانه سه نفر نیز جان خود را به دلیل این
بیماری از دســت دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری ،به  ۱۴۴هزار و  ۳۶۷نفر رسید.
به گزارش ایســنا ،از روز پنجشــنبه تا دیروز
اول مهرماه  ۱۴۰۱و بر اســاس معیارهای قطعی
تشــخیصی ۴۲۱ ،بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی و  ۹۶نفر از آنها بستری شدند.
به این ترتیب مجمــوع بیماران کووید ۱۹در
کشور به  ۷میلیون و  ۵۴۶هزار و  ۲۷۶نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون  ۷میلیون و  ۳۲۳هزار و
 ۲۰۶نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شدهاند.
 ۲۱۴نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
بخش   های مراقبت   های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
تاکنــون  ۵۴میلیون و  ۴۲هزار و  ۲۸آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
همچنین تاکنون  ۶۵میلیون و  ۷۴هزار و  ۷۸۸نفر
ُدز اول ۵۸ ،میلیون و  ۴۷۲هزار و  ۴۹۷نفر ُدز دوم
و  ۳۱میلیون و  ۱۸۱هزار و  ۸۲۲نفرُ ،دز ســوم و
باالتر واکسن کرونا را در کشور تزریق کردهاند.
به این ترتیب مجموع واکسنهای تزریق شده
در کشور به  ۱۵۴میلیون و  ۷۲۹هزار و ُ ۱۰۷دز رسید.
همچنین در حــال حاضر هیچ شهرســتانی در
وضعیــت قرمز قرار نــدارد ۲۰ ،شهرســتان در

وضعیت نارنجی ۲۵۷ ،شهرستان در وضعیت زرد
و  ۱۷۱شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
کوویــد ۱۹موجب آســیبهای مغزی
طوالنی مدت میشود
نتایج یک بررســی نشــان میدهــد :بیماری
کووید ۱۹ممکن اســت موجب آسیبهای مغزی
طوالنی مدت شود.
به گزارش ایســنا ،متخصصان در بررسیهای
خود دریافتند :افرادی که به بیماری کووید ۱۹مبتال
شــدهاند بیش از افراد دیگر احتمال دارد یک سال
پس از ابتال به بیماری دچار آســیبها و مشکالت
مغزی شوند.
متخصصان آمریکایی اظهار داشــتند :ســکته
مغزی ،تشنج ،مشکالت حافظه و اختالالت حرکتی
از جمله عوارضی هســتند کــه این بیماران پس از
آلوده شدن به کروناویروس با آنها مواجه میشوند.
محققان تاکید کردنــد :بروز اختالالت مغزی و
عصبی در بیماران مبتال به کووید ۱۹در مقایســه با
افرادی که خود را در برابر این بیماری مصون نگه
داشتهاند ،هفت درصد بیشتر است.
در این بررســی اطالعات پزشــکی میلیونها
آمریکایی مورد مطالعه قرار گرفته و به  ۴۴اختالل
مغزی پرداخته شــده اســت .به گفته متخصصان،
حدود  ۶.۶میلیون نفر از این افراد دچار نارساییهای
مغزی مرتبط با بیماری کووید ۱۹بودهاند.
به گــزارش روزنامه ایندیپندنــت ،متخصصان
آمریکایی تاکید کردند که این یافتهها نشان دهنده
تاثیرات مخرب و طوالنی مدت کووید ۱۹است.

ثبت بیــش از  ۶۱۹میلیــون ابتال به
کووید۱۹
بنابر جدیدترین آمار رســمی   همهگیری کرونا،
مجمــوع مبتالیان به این بیماری در جهان تاکنون
بــه  ۶۱۹میلیون و  ۲۰۳هزار و  ۶۰۸نفر رســیده و
مرگ شش میلیون و  ۵۳۶هزار و  ۷۹۷بیمار کووید
 ۱۹نیز تأیید شده است.
به گزارش ایسنا ،براســاس تازهترین دادهها در
جدول جهانی پاندمی   کرونا ،آمریکا با بیش از ۹۷.۷
میلیــون مبتال و یک میلیــون قربانی همچنان در
صدر فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار
دارد و هند نیز با آمــار بیش از  ۴۴.۵میلیون مبتال
پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی جای گرفته است.
در اروپا نیز هم اکنون فرانسه با ثبت بیش از ۳۵
میلیون مبتال ،تــا این لحظه رکورددار ابتال در بین
کشورهای این منطقه و در عین حال سومین کشور
با بیشترین آمار بیمار کرونایی در جهان است.
آمار مبتالیان به کووید ۱۹در برزیل هم از ۳۴.۶
میلیون نفر فراتر رفتــه و در حال حاضر چهارمین
کشــور جهان به لحاظ باالترین شــمار مبتالیان
است.
برزیل در عین حال با بیش از  ۶۸۵هزار جانباخته
پس از ایاالت متحده ،دومین کشور رکورددار تعداد
قربانیان کووید  ۱۹در جهان محســوب میشود و
پس از آن هند با بیش از  ۵۲۸هزار قربانی ،سومین
کشــور به لحاظ ثبت باالترین آمــار مرگ و میر
کرونایی در این فهرست جهانی است.
روســیه همچنین با گذشــتن از آمار  ۳۸۶هزار
قربانــی ،هم اکنــون باالترین رقم مــرگ و میر
کرونایــی را در بین کشــورهای اروپایــی دارد و
در جهــان نیز چهارمین کشــور بــا باالترین نرخ
فوتیهای این بیماری است.
همچنیــن ایران بــا مجموع هفــت میلیون و
 ۵۴۵هزار و  ۸۵۵مورد ابتال و  ۱۴۴هزار و  ۳۶۴مورد
فوت ناشــی از بیماری کووید ۱۹در حال حاضر در
رتبه  ۱۷در بین کشــورهای دارای بیشــترین آمار
مبتالیان به کرونا قرار دارد.
رونــد افزایش آمار ابتال به بیماری کووید ۱۹که
تاکنون در  ۲۲۸کشــور و منطقه در جهان شــیوع
یافتــه ،ادامه دارد و این بیمــاری همچنان در دنیا
قربانی میگیرد.

انهدام تیم تروریستی در مرزهای استان آذربایجان شرقی

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان شرقی گفت:
با اشــراف اطالعاتی و عملیاتی مرزبانان هنگ
مرزی خداآفرین اعضای تیم تروریستی شناسایی
و دستگیر شدند.
بــه گزارش خبرگــزاری میزان و بــه نقل از
صــدا و ســیما ،ســردار محمد احمــدی گفت:
 ۲نفر از اعضای تیم تروریستی که قصد عملیات
خرابکارانه در داخل کشــور را داشــتند به همراه
مقادیر قابل توجهی ســاح و مهمات جنگی در
نوار مرزی خداآفرین دستگیر شدند.

وی در ادامه افزود :در این عملیات  ۲دستگاه
خودروی سواری پراید و دنا توقیف که در بازرسی
از آنهــا یک قبضه ســاح جنگــی دوربین دار
ام  ،۱۶یک قبضه ســاح جنگی کالشــنیکف و
کلت کمری ۴ ،قبضه نارنجک دســتی ،سه عدد
ریموت انفجاری و بی ســیم دســتی به همراه
دوربینهای دید در شب پیشرفته کشف شد.
فرمانده مرزبانی اســتان آذربایجان شــرقی،
تصریح کرد در بازجوییهــای فنی و تخصصی
مشخص شــد این افراد قصد انجام عملیاتهای

خرابکارانــه با توجــه به اوضاع پیــش آمده در
داخل کشــور را داشــتند که با تالش تیمهای
اطالعاتی و عملیاتی مرزبانی دستگیر ،شناسایی
و دستگیری همدستان این افراد نیز در دستور کار
قرار دارد.
ســردار احمدی با بیان اینکه امنیت و آرامش
در مرزهــا خط قرمــز ماموران مرزبانی اســت،
خاطر نشــان کرد :متهمان دستگیر شده در این
عملیــات پس از تشــکیل پرونــده جهت انجام
مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.

مدیرکل تعزیرات فارس خبر داد:

جریمه مانتوفروش و تعزیر مشاور امالک در شیراز
ایســنا :مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس
اعالم کرد که براســاس بازرســیهای انجام شده،
پس از محرز شدن تخلف یک واحد صنفی فروش
مانتو مــدارس جریمه و یک واحد صنفی مشــاور
امالک نیز تعزیر قانونی شدند.
غالمرضا ســاالری پنجشنبه  ۳۱شــهریور به
خبرنگاران گفت :در آســتانه بازگشــایی مدارس،
بازرسیها از صنوف مرتبط باجدیت بیشتری انجام
میشــود و طی این روند قانونی ،بازرســان متوجه
تخلف یک واحد فروشــگاه عرضه مانتو مدارس در
شیراز میشوند.
ســاالری با بیان اینکه بازرســان در بررســی
فاکتورهای این فروشــگاه مانتو مــدارس ،متوجه
تخلف گرانفروشــی میشــوند ،گفت :بعد از احضار
متصدی فروشــگاه به تعزیرات و استماع دفاعیات،
شــعبه رســیدگی کننده حکم به جریمه  ۲میلیارد

ریالی فرد متخلف صادر کرد.
جریمه  ۵میلیاردی صاحب کاالی قاچاق
در شیراز
مدیــرکل تعزیــرات حکومتی اســتان فارس
همچنین با اشــاره به توقیف یــک کامیون حامل
کاالی قاچاق توســط مامورین انتظامی   شهرستان
کوار ،گفت :این کامیون حامل مقادیر قابل توجهی
پارچه خارجی بود که با توجه به نداشــتن اســناد و
مدارک گمرکی ،توقیف و پرونده برای رسیدگی به
تعزیرات ارجاع شد.
ســاالری از شناسایی مالک محموله و بازداشت
این فرد خبر داد و اضافه کرد :در تحقیقات مشخص
شد که محموله مکشوفه به طور قاچاق وارد کشور
شده و به مقصد شیراز حمل میشده است.
او گفــت :نهایتــا با تکمیل تحقیقــات و محرز
شدن تخلف ،شعبه رســدگی کننده حکم به ضبط

محموله مکشوفه و جریمه  ۵میلیارد ریالی مالک آن
صادر کرد.
تعزیر یک واحد مشاور امالک
ســاالری همچنین اعالم کرد که یک مشــاور
امالک به علت گرانفروشــی بــه پرداخت جریمه
نقدی در حق دولت محکوم شد.
او گفت :در بررســی مدارک ایــن واحد صنفی
مشخص شد که مبالغ هنگفتی بابت حق کمیسیون
معامالت از مشتریان اخذ شده که با احضار متصدی
ایــن امالکی بــه تعزیرات  ،پرونده وی در مســیر
رسیدگی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس خاطرنشان کرد:
نهایتا با توجه به احراز تخلف ،شعبه رسیدگی کننده
واحد صنفی متخلف را به پرداخت جریمه نقدی به
میــزان  ۴میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال در حق دولت
محکوم کرد.

بین الملل

تیراندازی در مکزیک قربانی گرفت

در حادثه وقوع تیراندازی در محل یک کافه در مکزیک ،دســتکم  ۱۰تن
کشته شدند.
به گزارش ایســنا ،مقامات محلی مکزیک اعالم کردند :تعدادی مرد مسلح
ناشــناس با حضور در محل یک کافه در مرکز این کشــور ،اقدام به تیراندازی
کردند .در این حادثه دست کم  ۱۰تن کشته شدند.
بــه گزارش خبرگزاری رویتــرز ،به گفته مقامات محلــی ایالت گواناهواتو،
تمامی    ۱۰قربانــی این تیراندازی مرد بوده و تاکنــون در ارتباط با این حادثه
مظنونی دستگیر نشده است.

غرق شدن قایق مهاجران در سوریه

در پــی غرق شــدن قایق حامل تعــدادی مهاجر در ســوریه ،چندین نفر
جان باختند.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعالم رســانههای محلی ،در پی غرق شدن قایق
مهاجران در آبهای سوریه دست کم  ۳۴مهاجر جان خود را از دست دادند.
همچنین وزرات بهداشــت این کشــور از نجات  ۲۰مهاجر و انتقال آنان به
بیمارستانی در شهر طرطوس خبر داد.

به گزارش شبکه خبری بی بی سی ،مقامات سوری به نقل از نجات یافتگان
این حادثه اظهار داشتند که این قایق حامل  ۱۲۰تا  ۱۵۰سرنشین بوده است.

افزایش قربانیان توفان فیونا

تعــداد قربانیان توفان فیونا ( )Fionaکه مناطقی از جمهوری دومینیکن و
پورتوریکو را درنوردیده به هشت تن رسیده است.
به گزارش ایسنا ،این توفان روز یکشنبه هفته جاری پورتوریکو را درنوردید و
منجر به جاری شدن سیالب و وقوع رانش زمین در این جزیره شد.
گزارشها حاکی است که این توفان در حال حرکت به سمت "برمودا" ،واقع
در شمال اقیانوس اطلس است.
توفان فیونا همچنین طی هفته جاری جمهوری دومینیکن و جزایر "تورکس
و کایکــوس" را نیــز درنوردید و منجر به قطع برق منازل و مرگ دســت  کم
هشت تن شده است.
مرکــز ملی توفان ایــاالت متحده ( )NHCنیز اعالم کــرد که این توفان
روز چهارشــنبه منجر به وزش بادهایی با ســرعت  ۲۱۵کیلومتر در ســاعت
شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،تخمین زده میشود که بیش از  ۱.۰۷میلیون
از منازل و مشاغل تا ظهر روز پنجشنبه در پورتوریکو بدون برق بودهاند.
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فارس

جاساز كاالي قاچاق زير بار محموله معدني
لو رفت

فرمانده انتظامي اســتان گفت :در بازرسي از يك دستگاه كاميون انواع
كاالي قاچاق به ارزش  40ميليارد ريال كشف شد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيان كرد :ماموران پلیس امنيت اقتصادي استان در راستاي مبارزه با قاچاق
كاال و ارز هنگام نظارت بر محورهای مواصالتی به یک دســتگاه كاميون
حامل محموله معدني (کلوخ بنتنیت) مشکوک شدند و آن را برای بررسی
بیشتر متوقف کردند.
وي ادامه داد :در بازرسي از این كاميون  7هزار و  200متر پارچه 9 ،هزار
و  508عدد لوازم آرايشــي ۳۲۵ ،عدد لوازم یدکی 3 ،هزار و  750عدد   هارد
اکســترنال و  ۵دستگاه یخچال خارجی قاچاق كه به طرز بسيار ماهرانهاي
زير محموله معدني (کلوخ بنتنیت) جاسازي شده بود ،كشف شد.
فرمانده انتظامي اســتان با بيــان اينكه کارشناســان ارزش کاالهای
مکشــوفه را  40میلیارد ريال برآورد كردهاند ،گفت :در اين خصوص راننده
دستگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شد.

يك كشته و  3مجروح در برخورد پرايد با پژو

رئيس پليس راه شمال اســتان گفت :بر اثر برخورد سواري پرايد با پژو
در محور مواصالتي دشــت ارژن-شيراز ،يك نفر فوت و  3نفر نيز مجروح
و راهي بيمارستان شدند.
سرهنگ عبدالهاشم دهقاني در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :از طريق مركز فوريتهاي پليســي  110يك فقره تصادف فوتي
در محور مواصالتي دشــت ارژن-شيراز به ماموران اعالم و سريعا به محل
مورد نظر اعزام شدند.
وي افزود :ماموران پليس راه در بررســيهاي اوليه مطلع شدند سواري
پرايد با  2سرنشــين به دليل تخطي از سرعت مطمئنه با خودرو پژو  405با
 2سرنشين برخورد كرده است.
رئيس پليس راه شــمال اســتان با بيــان اينكه در ايــن حادثه يكي از
سرنشينان پژو فوت و  3سرنشين ديگر خودروها مجروح و راهي بيمارستان
شدند ،به شــهروندان توصيه كرد قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را
رعايت كنند تا شاهد حوادث دلخراش نباشيم.

کفش   های خارجی قاچاق به بازار نرسید

فرمانده انتظامی   الرستان از توقیف دو خودرو سواری و کشف  340جفت
کفش خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ سید محمد یوسفی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيان كرد :مأموران پلیس آگاهی الرســتان هنــگام نظارت بر خودروهای
عبوری در محورهاي مواصالتي به دو خودرو ســواری پراید و  405حامل
بار مشکوک شدند و آنها را با اقدامات فني و تخصصي متوقف کردند.
وی افزود :در بازرسی از اين خودروها  340جفت کفش اسپورت خارجي
قاچاق كشف و رانندگان نيز دستگير شدند.
فرمانده انتظامی   الرســتان با بيان اينكه ارزش این محموله قاچاق برابر
نظر کارشناســان  3ميليارد و  400ميليون ريال برآورد شده است ،تصريح
كرد :هر دو راننده براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

دستبند پليس آباده بر دستان سارق
اماكن خصوصي

فرمانده انتظامي شهرســتان آباده گفت :با دســتگيري سارق حرفهاي،
پرده از راز  11فقره سرقت از اماكن خصوصي ،منزل و باغها برداشته شد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشــت :در پي وقوع چند فقره ســرقت از اماكن خصوصي،
منزل و باغها در ســطح شهرستان آباده ،تيمي از ماموران پلیسموضوع را
به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران انتظامي پس از انجام اقدامات تخصصي و پليســي
و همچنين گشــتزنيهاي هدفمند ،يک سارق ســابقهدار و حرفه اي را
شناســايي و وي را با هماهنگي مرجع قضایي در يک عمليات غافلگيرانه
دستگير كردند.
آگهی
عبدالقادر رحیمی فرزند رمضان با شماره ملی  0متولد ،1339/7/8
احترام ًا با توجه به طرح دعوی از ســوی آقای ســلیم حمراوی به
طرفیت شما با کالســه  1401-2085در مرکز داوری ،وقت جلسه
رسیدگی در روز چهارشــنبه مورخ  1401/7/27ساعت  8/30صبح
برگزار ،با همراه داشــتن اصل و تصویر اســناد ،مدارک و کارت
شناســایی در محل مرکز داوری اتحادیه امالک به نشانی خیابان
قصردشت خیابان سید جمالالدین اسدآبادی (پوستچی) روبروی
بیمه آســیا حضور بهم رسانید .بدیهی اســت عدم حضور مانع از
رســیدگی و صدور رأی توســط مرجع داوری نخواهد بود( .ضمن ًا
آقای علی علوی منش به عنوان داوری این پرونده تعیین گردیده
در صورت جهــات رد ظرف ( 7هفت) روز جهات مذکور را به این
مرکز اعالم نمایید).
 /3046م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه
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  140160311016001192مورخ  1401/6/12هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سپیدان
(اردکان) تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عذری منصوری
گجلو فرزند ســبزی به شــماره شناســنامه  12صادره از شیراز
در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  241/96مترمربع پالک
 76فرعــی از  18اصلی واقع در بخش  6فارس مشــهور به دوبیز
خریداری از مالک رســمی آقای علی اکبر حسینی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم
و پس از اخذ رســید ،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 اول1401/7/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/7/17 :
/70م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

فرمانده انتظامي شهرســتان آباده با بيان اينكه سارق در بازجويي اوليه
بــه  11فقره ســرقت از اماكن خصوصي ،منزل و باغهــا اقرار کرد ،گفت:
صنحههاي ســرقت بازسازي و متهم پس از تشكيل پرونده و انجام مراحل
قانوني روانه زندان شد.

دپوی  3میلیارد کاالی قاچاق در شیراز

فرمانده انتظامی   شــیراز از كشف محموله قاچاق  3میلیارد ریالی در اين
شهرستان خبر داد.
ســرهنگ فرج شــجاعی در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :در راســتاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،ماموران
کالنتری  26رحمت با انجام اقدامات پلیسی از دپو كاالي قاچاق در يكي از
محلههاي شيراز مطلع شدند و رســيدگي به موضوع را به صورت ويژه در
دستور كار خود قرار دادند.
وي گفــت :ماموران انتظامي پس از هماهنگي با مرجع قضایي به محل
مورد نظر اعزام شــدند و در بازرســي از آن مكان ۵۵۰ ،ثوب انواع البســه
خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی را كشف کردند.
فرمانده انتظامی   شــیراز با بيان اينكه ارزش محموله قاچاق کشف شده
برابر با نظر كارشناســان  3میلیارد ریال برآورد شــده است ،افزود :در این
خصوص یک نفر دستگیر و روانه دادسرا شد.

اجراي طرح ارتقا امنیت اجتماعی در ممسنی

فرمانده انتظامی   ممســنی از اجراي طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این
شهرستان خبر داد.
ســرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در راستاي افزايش احساس امنيت عمومي و رفاه حال شهروندان،
طــرح ارتقاء امنيــت اجتماعي با بهرهگيري حداکثــري از توان انتظامي و
عملياتي ماموران انتظامی ،با قدرت و جديت اجرا شد.
وي ادامه داد :دستگيري  3سارق با  14فقره سرقت از قبیل مغازه ،اماکن
خصوصی ،قطعات داخل خودرو ،توقيف  12دستگاه موتورسیکلت متخلف،
دستگیری  4خرده فروش و جمعآوري  16نفر معتاد و كشف  9كيلو و  500گرم
تریاک از نتايج اين طرحها بود.

کشف گازوئیل قاچاق از منزل مسکونی

فرمانده انتظامی   جهرم از کشــف  3هزار و  500لیتر گازوئیل قاچاق در
بازرسی از یک منزل مسکونی خبر داد.
سرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهــار کرد :در پی گزارش مردمی   مبنی بر قاچاق گازوئیل توســط فردی
سودجو در یکی از محالت شهرستان جهرم ،رسیدگی به موضوع در دستور
کار ماموران كالنتري12مطهري قرار گرفت.
وی افــزود :ماموران انتظامی   پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل
مورد نظر اعزام و در بازرســي از آن منزل موفق شــدند  3هزار و  500لیتر
گازوئیل قاچاق كشف كنند.
فرمانده انتظامی   جهرم با بيان اينكه در اين خصوص يك نفر دستگير و
با پرونده متشــکله روانه دادسرا شد ،گفت :سوختهاي مکشوفه به شرکت
پخش فرآورده   های نفتی تحویل شد.

توقیف موتورسیکلت  7ميلياردي قاچاق در الرستان

فرمانده انتظامي الرســتان از توقيف یک دستگاه موتورسيكلت خارجي
قاچاق و فاقد مجوز به ارزش  7میلیارد ريال خبر داد.
سرهنگ سیدمحمد یوسفی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در راستای برقراری امنیت اجتماعی ،برخورد با موتورسواران
متخلف و قاچاق به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی بیــان کرد :در همین راســتا ماموران انتظامی   کالنتری  11شــهید
ساریخانی حين گشتزني در حوزه استحفاظي به يك دستگاه موتورسيكلت
ســنگين مشكوك شــدند و دستور ايســت را صادر كردند اما راكب بدون
توجه به ايســت پلیس از محل متواری شــد که با درایت ماموران گشــت
انتظامی   موتورسيكلت مذكور توقیف و در بررسیهای اوليه مشخص شد كه
قاچاق و از مبادي غيرقانوني وارد كشور شده است.
ســرهنگ یوســفی در پایان افزود :کارشناســان ارزش موتورسيكلت
مکشوفه را  7میلیارد ریال برآورد کردهاند.
آگهی مزایده اموال غیرمنقول
به موجب پرونده اجرایی کالســه  140104011181000103یک دستگاه اتومبیل
کوییک  MTمدل  99به شــماره انتظامــی 737ب 32ایران  93متعلق به
آقای حسن نظری که طبق نظر کارشناس رســمی به مبلغ 1/700/000/000
ریال ارزیابی شــده از ســاعت  9الی  12مورخ  1401/7/16در اداره اجرای
اسناد رسمی ســپیدان واقع در ســپیدان ،بلوار ورودی شهر ،اداره ثبت
اسناد و امالک ســپیدان از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از
همان مبلغ کارشناسی شده شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقد
فروخته می شود .کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و
نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد و چنانچه خودروی مذکور
خالفی داشــته باشند از مبلغ مزایده کســر می گردد .ضمنا چنانچه روز
مزایده تعطیل رســمی اعالم گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
/69م الف
اداره اجرای اسناد رسمی سپیدان
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  140160311035003077مورخ  1401/6/9موضوع پرونده
کالسه شماره  1400114411035000654هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
ســید علی قاسم رایگانی به شماره شناســنامه  161کدملی 4250198431
صادره از کهگیلویه فرزند ســید عبدی در ششــدانگ یکباب ساختمان
مســکونی به مســاحت  200مترمربع به پالک  16/1965مفروز و مجزی
شــده از پالک  16/755بخش  3به آدرس کمربندی اکبرآباد شــهرک
جوادیه شهرک الله واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه
 3خریداری از مالک رســمی ژاله و منصور و نسرین همگی نظری محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،
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 اول1401/7/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/7/17 :
/3047م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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سال بیست و    هفتم

شماره 7582

در بهار  ۱۴۰۱نسبت به سال قبل

تازهترین آمار بازرسی از کارگاهها اعالم شد

زیان خودروسازان  ۳۷.۴درصد کمتر شد
بررســیها بیانگر این است که در مرداد ماه سال
جاری شــاخص تولید صنعتی شــرکتهای بورسی
نســبت به سال گذشــته  ۶.۷درصد رشــد داشته و
در ســه ماهه سال جاری ،زیان ســاخته شده صنعت
خودروسازی  ۳۷.۴درصد کمتر از زیان ساخته شده در
فصل مشابه سال قبل است ،اما بدترین وضعیت را از
نظر سودآوری در بین صنایع بورسی دارند.
به گزارش ایسنا ،پژوهشکده پولی و بانکی کشور،
ماهانه وضعیت تولید شــرکتهای صنعتی را از ابعاد
مختلفی چون شــاخص تولید صنعتی ماهانه ،تحلیل
موجــودی انبار ،محدودیــت مالی و رشــد صنعت،
ســودآوری و  ...بررسی میکند که طبق آن ،شاخص
تولید صنعتی شرکتهای بورسی در مرداد ماه امسال
نسبت به ســال گذشته  ۶.۷رشد داشــته که در بین
صنایع ،خودروسازی و ســاخت قطعات با رشد باالی
 ۲۰درصد بیشترین رشد را داشته است.
در بخــش دیگــری از این گزارش ،پژوهشــکده
پولــی و بانکی از آنجا که تغییــرات در موجودی انبار
محصــوالت ،عالوه بر اینکــه تحلیل بهتری از علت
تغییــرات تولید صنعت مربوطه ارائــه میدهد ،چون
شــاهدی از وضعیت بازار و تقاضا نیــز ارائه میکند
تــا از این طریق بتوان به پیشبینــی روند آتی تولید
پرداخت ،به ســراغ تحلیل موجودی انبار شرکتهای
صنعتی رفته است.
تحلیل موجودی انبار صنایع نشان میدهد که این
شاخص از ابتدای سال جاری منفی شده و رشد فروش
شرکتها بیشتر از رشد تولید آنها بوده است .در سه
ماهه اخیر (خرداد تا مرداد ماه) رشد فروش شرکتها
بیشتر از رشد تولیدشان بوده و همین امر باعث کاهش
قابل  توجه موجودی انبار شده است.
ایــن کاهش قابل توجه در موجودی انبار در ســه
ماه اخیر مربوط بــه کاهش قابل توجه موجودی انبار

شرکتهای خودروسازی است .در سه ماه اخیر ،رشد
فروش شرکتهای خودروسازی به طور قابل توجهی
از رشــد تولیدشان پیشــی گرفته و همین امر باعث
کاهش در موجودی انبار این شرکتها شده است که
در سالهای قبل تجمیع شده بود.
در ادامه این گزارش آمده است ،صنعت خودروسازی
در چند سال اخیر به واســطه محدودیتهایی که در
واردات خودرو وجود دارد ،همواره با مازاد تقاضا روبرو
بوده و همین امر زمینهســاز رشد تولید در این صنعت
شده است.
بررسی موجودی انبار صنعت محصوالت شیمیایی
در دو ماه ابتدای امســال نشان میدهد که رشد تولید
منفی و افزایش در موجودی انبار را داشــته اما رشــد
این صنعت از خرداد ماه به بعد مثبت شد .با این حال
هنوز رشــد تولید در این صنعت بیشتر از رشد تقاضا و
فروش بوده و موجودی انبار در این صنعت افزایش را
نشان میدهد.

اما صنعت فلزات اساســی در سه ماه ابتدایی سال
برخالف نیمه دوم سال قبل هم شاخص تولید مثبت
داشــته و هم موجودی انبار در این صنعت بعد از چند
ماه در این ســه ماه کاهش را نشــان میدهد .البته،
در تیرماه علیرغم رشــد باالی تولیــد در این صنعت
موجودی انبار نیز در این صنعــت افزایش پیدا کرده
اســت .به عبارت دیگر ،بازار تمــام افزایش تولید را
جذب نکرده و احتما ًال در ماههای آینده رشد تولید این
صنعت اندکی کاهش پیدا کند کما اینکه در مرداد ماه
رشد این صنعت کمتر از تیرماه بوده است.
در بخــش دیگری از این گزارش ،برای بررســی
تاثیر محدودیتهای مالی بر روند تولید شــرکتهای
صنعتی آنها به دو دســته شــرکتهای با محدویت
مالی شــدید و کم تقسیم شــدهاند که از ابتدای سال
 ۱۴۰۰تا خرداد  ۱۴۰۱رشــد دو گروه از شــرکتها با
توجه به محدودیت مالی بسیار نزدیک هم بوده است؛
لذا از ابتدای فروردین  ۱۴۰۰تاکنون محدودیت مالی

تغییرات و نوســانات تولید را بــه طور معناداری تحت
تاثیر قرار نداده است.
عالوه بر این ،رشد تولید شرکتهای صادراتی بعد
از  ۲۲ماه بیشــتر از رشد شاخص تولید سایر شرکتها
شــده و رشد تولید شرکتهای واردات محور به باالی
 ۱۰درصد رسیده است.
همچنین ،رشــد تولید کاالهــای نهایی (مصرفی
و ســرمایهای) در ماههای اخیر بیشــتر از رشد تولید
کاالهای واسطهای شده است.
وضعیت سودآوری شرکتهای بورسی
بررسی صورتهای مالی ســه ماهه شرکتها در
سال  ۱۴۰۱نیز نشــان میدهد که تعداد شرکتهای
زیانده معادل  ۶۸شــرکت هستند که نسبت به سال
گذشته از نظر تعدادی تغییر نکردهاند.
در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکتهای
خودروسازی و ســاخت قطعات بدترین وضعیت را از
نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی هست
که جمع سود خالص شــرکتهای آن منفی میشود.
در ســه ماهه سال جاری ،زیان ساخته شده صنعت
خودروســازی  ۳۷.۴درصد کمتر از زیان ســاخته در
فصل مشابه سال قبل اســت .رشد سودآوری صنعت
محصوالت شیمیایی و فلزات اساسی نیز که صادرات
محور هستند ،به حدود  ۲۰درصد رسیده که بسیار کمتر
از تورم و همچنین رشد سودآوری سایر شرکتهاست.
البته ،ســودآوری در ســه ماه ابتدایی سال جاری
برای صنعت مواد غذایی بهتر از ســال گذشته بوده و
رشــد  ۳۷.۴درصدی نسبت به سال گذشته داشته که
آزادسازی قیمتها ناشی از حذف ارز ترجیحی یکی از
عوامل اثرگذار بر سودآوری در این صنعت بوده است.
سود شرکتهای صنعت محصوالت دارویی نیز در
سه ماهه ابتدایی امسال بیش از  ۴۷.۶درصد نسبت به
سال گذشته بوده است.

تعرفههای صادراتی محصوالت کشاورزی تا دو هفته آینده اعالم میشود
معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت :تعرفه   هــای صادراتی محصوالت
کشاورزی نهایتا تا دو هفته آینده اعالم می   شود.
به گزارش ایســنا محمد قربانی در پاسخ به این سوال که چرا تعرفه   های
صادراتی محصوالت کشــاورزی که قرار بود تا پایان شهریور ماه اعالم شود
هنوز اعالم نشده اســت ،گفت :در قانون هیچ اشارهای به اعالم تعرفههای
صادراتی از اول مهر ماه نشــده و گفته شده هر زمان تغییراتی صورت گیرد
شش ماه بعد الزم االجراست.
وی ادامه داد :در حال حاضر عوارض صادراتی برخی از محصوالت تعیین
شده اســت .تعیین عوارض   ها به همراه سیاست   های پشتیبان و همزمان با

الگوی کشــت اعالم خواهد شــد .معاون وزیر جهادکشاورزی افزود :الگوی
کشــت و سیاستهای پشــتیبان ما آماده است و قرار است در ارتباط با یک
مورد که بحث آب است با وزارت نیرو به تفاهم کامل برسیم.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی اضافه کرد :عوارض صادراتی محصوالت
کشــاورزی نهایتا تا دو هفته آینده اعالم خواهد شــد و عوارض را در حدی
خواهیم گرفت که جذابیت الزم برای صادرات حذف شود مگر اینکه سهمیه
صادراتی داشته باشیم .قربانی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می   کرد،
تصریح کرد :در تعرفههای صادراتــی محصوالت آب بر حداقل  ۱۰۰درصد
افزایش تعرفهای خواهیم داشــت .همچنین در رابطه با برخی کشورها باید

فهرست بدهکاران بانکی بهروزرسانی میشود

بانک مرکزی اعالم کرد :فهرســت بدهکاران بانکی در حال بررسی است و حداکثر
این اطالعات جدید تا  ۲هفته آینده منتشر خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،بانک مرکزی اعالم کرد که با دریافت اطالعات برخی بانک ها در
قبال «مانده تسهیالت و تعهدات کالن و میزان پرداختی» و همچنین «مانده تسهیالت
و تعهدات اشــخاص مرتبط و میزان پرداختی» ،به موجب مصادیق تعیین شــده توســط
شورای پول و اعتبار ،طبق مهلت قانونی در حال بررسی و استانداردسازی و صحت سنجی
اطالعات دریافتی بوده و حداکثر این اطالعات را تا دو هفته آینده به صورت رســمی   بر
روی تارنمای خود منتشر میکند.
بر این اســاس ،بانک   ها و موسســات اعتباری غیربانکی هم که اطالعات مربوط به
«مانده تســهیالت و تعهدات کالن و میزان پرداختی» و همچنین «مانده تســهیالت و
تعهدات اشــخاص مرتبط و میزان پرداختی» را در موعد مقرر قانونی (در پایان هر فصل)
به بانک مرکزی ارائه نداده باشند ،طبق قانون بودجه  ،۱۴۰۱هفته آینده به مراجع نظارتی
مصرح در قانون معرفی می   شوند.

سهام عدالت چند؟

ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومان همچنان در محدوده ۱۰
میلیون تومان اســت .البته امکان فروش این ســهام هنوز هم وجود ندارد و به طور کلی
زمزمههای اصالح آییننامه این سهام به گوش میرسد.
به گزارش ایسنا ،بررسی روند حرکت ارزش واقعی سهام عدالت حاکی از آن است که
ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در  ۲۰اسفندماه سال ،۱۳۹۹
 ۱۸میلیون و  ۷۸۰هزار تومان قیمت داشــت ،در حالی که قیمت این سهام در  ۱۶تیرماه
ســال  ۱۴۰۰تا  ۱۴میلیون و  ۷۰۰هزار تومان کاهش یافته بود .ســهامی   که در روزهای
نخستین آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت ماه و خرداد ماه سال  ۱۳۹۹بیش از ۲۰
میلیون تومان قیمت داشت.
در این راستا ،در یازدهم مهرماه سال گذشته ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه
 ۴۹۲هــزار تومانــی بیش از  ۱۲میلیون و  ۵۰۰هزار تومــان و در  ۲۸آبان ماه حدود ۱۱
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان قیمت داشت ،اما روند نزولی در بورس باعث کاهش این ارزش
شد .به طوری   که ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی در  ۲۹بهمن
ماه سال گذشته ۱۰ ،میلیون و  ۳۵۱هزار تومان قیمت داشت.
نوسان سهام عدالت بین  ۱۲تا  ۱۰میلیون تومان
اما در نهم فروردین ماه ســال جدید ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه  ۴۹۲هزار
تومانــی  ۱۱میلیون و  ۵۰۰هــزار تومان بود که با توجه به صعود بازار ،در اواخر فروردین
این رقم به حدود  ۱۲میلیون و  ۲۷۵هزار تومان رســید .تا  ۱۸اردیبهشت افزایش ارزش
سهام عدالت ادامه داشت و به  ۱۲میلیون و  ۷۶۳هزار تومان هم رسید ،اما دوباره روزهای
پرنوسان بازار روی ارزش سهام عدالت نیز تاثیر گذاشت و در  ۱۰خردادماه ،ارزش واقعی
سهام عدالت با ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی ۱۲ ،میلیون و  ۵۸۰هزار تومان و در چهارم
تیرماه نیز حدود  ۱۲میلیون و  ۴۸۹هزار تومان بود.
بر این اســاس چراغهای قرمز بورس بر سهام عدالت نیز سایه انداخته و ارزش واقعی
سهام عدالت با ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومانی حتی حدود یک ماه قبل  ۱۰میلیون و۴۶۳
هزار تومان بود و طبق آخرین آمار اکنون به  ۱۰میلیون و  ۴۸۴هزار تومان رسیده است.
البتــه همه این مباحث درحالی مطرح می   شــود که امکان فروش این ســهام برای
مشموالن وجود ندارد و این افراد همچنان باید منتظر تصمیم مسئوالن برای تعیین تکلیف
ســهام عدالت باشند .این توقف فروش نیز از اواسط سال  ۱۳۹۹و پس از سقوط تاریخی
بورس آغاز شــد و همچنان هم با وجود وعدههای زیاد چه در دولت قبل و چه در دولت
فعلی در مورد تعیین تکلیف سهام عدالت ،ادامه دارد.
بر اســاس این گزارش ،پس از آزادسازی سهام عدالت ،مشموالن این سهام که روش
مســتقیم را برای مدیریت ســهام خود انتخاب کرده بودند ،میتوانند با مراجعه به سامانه
 www.samanese.irارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.

تعرفه خود را متناسب با تعرفه آنها تنظیم کنیم.
وی با اشاره به اینکه برای کشورهای اوراسیا که مشغول مذاکره هستیم،
تعرفه متفاوتی داریم ،اظهار کرد :یعنی محصوالتی که آنها به کشور ما وارد
میکنند ما نیز موظفیم محصوالتی به آنها با تعرفه ای دیگر صادر کنیم.
معــاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشــاورزی افزود :در رابطه
با سایر کشــورها ،محصوالتی که در گلخانه تولید میشود عوارض کمتری
در نظر گرفته میشــود .یعنی تعرفه  ۱۰۰درصد موضوعیت ندارد ،چون آب
کمتری مصرف میشــود .ولی در محصوالت مزرعهای که آب بر هســتند،
طبق سیاست کلی حداقل  ۱۰۰تعرفه صادرات در نظر گرفته میشود.
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برابر آمارها در دولت سیزدهم  ۳۶۰هزار فقره بازرسی به منظور نظارت بر مقررات ایمنی
کارگاهها انجام گرفته است.
به گزارش ایسنا ،امروزه بحث پیشگیری از حوادث کار و پیروی از آییننامههای قانونی از
جمله اهداف بازرسان کار به شمار می   رود که در کاهش هزینه   های اضافی ناشی از حوادث
موثر است.
بازرســان کار در واقع با نظارت بر اجرای صحیح مقــررات قانون کار و ضوابط حفاظت
فنــی و ایمنی در حفظ و صیانــت از جان نیروهای کار ،ارتقای کیفیــت تولید و بهرهوری،
امنیت شــغلی و ایجاد انگیزه در کارفرمایان اثرگذارند از این رو هرچه نظارت بر کارگاه   ها و
محیط   های کارگری کامل تر و به روزتر باشد ،موجب کاهش حوادث ناشی از کار خواهد شد.
بر اســاس اعالم مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  ۳۶۰هزار فقره
بازرسی برای نظارت بر مقررات ایمنی کارگاهها در دولت سیزدهم انجام شده است.
وی معتقد است :یکی از روشهای موثر برای پوشش گسترده ایمنی کار کشور ،توجه به
نقش نهادهای حاکمیتی از طریق نظارت بر خود ارزیابی واحدهای اقتصادی بزرگ مشمول
قانون کار است.
به گفتــه پرنده ،آموزش ایمنی بیــش از یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر ســاعت در مرکز
تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشــت کار ،یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم
بوده است.
مدیرکل بازرســی وزارت کار همچنیــن از فعال بودن  ۲۰هزار کمیتــه حفاظت ایمنی
در شــرکت ها برای حفظ و صیانت از نیروی کار خبر داده و تشــکیالت ایمنی و بهداشــت
مجموعههای بزرگ صنعتی نظیر ایران خودرو با  ۶۵شرکت فعال در زیرمجموعه و بیش از
 ۸۰هزار نیروی انسانی را از نمونههای موفق کمیتههای ایمنی و بهداشت کار کشور عنوان
میکند.
کارشناســان مهمترین وظیفه بازرسان کار را پیشــگیری از حوادث کار عنوان کرده و بر
لزوم توجه به اجرای قوانین کار در محیطهای کارگری و پیشــگیری از وقوع حوادث تاکید
دارند.
ناصر چمنی ـ فعال کارگری ـ با اشــاره به اهمیت صیانت از نیروهای کار در محیط   های
کاری به ایســنا می   گوید :موضوع صیانت از نیروهای کار یکی از وظایف اصلی بازرسان کار
است و وزارت کار در بحث اجرای ایمنی محیط کار و نظارت بر آن مسئولیت دارد.
وی بازرسی کار را اصلیترین مجموعه در وزارت کار می   داند و میافزاید :نقش بازرسان
کار در نظارت بر رعایت دســتورالعملهای بهداشتی و حفظ سالمت نیروی کار در کارگاهها
به منظور ایجاد یک محیط کار امن توسط کارفرمایان حایز اهمیت است.
به گفته این فعال کارگری ،اگر چه تعداد بازرســان کار زیاد نیســت و به تعداد بنگاهها و
واحدهای تولیدی در کشــور بازرس کار وجود ندارد تا به طور مداوم به کارگاهها سرکشــی
کنند ،اما تمهیدات الزم برای تقویت و افزایش تعداد بازرسان کار باید اتخاذ شود.
هم اکنون در کارگاههای باالی  ۲۵نفر کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار به عنوان
بازوان اجرایی وزارت کار ناظر درون کارگاهها ،مسئولیت بازرسی را برعهده دارند.
برابر آمارها ،از زمان اســتقرار دولت ســیزدهم تا پایان مهر ماه بیش از  ۱۰۴هزار فقره
بازرســی از کارگاههای مشــمول قانون کار انجام گرفته که بیش از  ۲۲هزار مورد بازرسی
ویژه از کارگاههای پرخطر در صنایع ساختمان ،معدن و نفت و گار و پتروشیمی   بوده است.
یکــی از اقدامات موثر معاونت روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در این مدت،
گســترش نظارت بر کارگاههای مشــمول قانون کار ،افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار و
ارتقای ایمنی و سالمت شغلی بوده است.
به گزارش ایسنا ،در یکصد و هفتاد و هفتمین نشست شورای عالی حفاظت فنی ،موضوع
تدوین آییننامه ایمنی کار در فضای بســته در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد با تصویب
این آییننامه ،کارفرمایان ،پیمانکاران و مســئولین واحدهای مربوطه مطابق مفاد آییننامه،
ملزم به ارتقاء ایمنی در کارگاههای تحت مسئولیت خود باشند و بازرسان کار از مفاد آییننامه
مذکور در بازرسی   های مربوطه استفاده کنند.

به «سربازی نرفتهها» هیچگونه وامی   تعلق نمیگیرد؛ حتی «ازدواج»؟
درحالی که پیــش از این معاون امــور جوانان وزیر
ورزش و جوانــان عنوان کرده بود پرداخت تســهیالت
ازدواج بدون استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی   مردان
به آنها پرداخت میشــود؛ اخیرا رئیس ســازمان وظیفه
عمومی   فراجا اعالم کرده اســت کــه «طبق هماهنگی
با بانک مرکزی به مشــموالن غایب ،تسهیالت بانکی
تعلق نمیگیرد».
به گــزارش ایســنا ،مطابق بــا بند (ب) مــاده ۱۰
قانــون خدمت وظیفه عمومی   «دریافــت هر گونه وام و
کمک های کشــاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از
طریق وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
و نهادهای قانونی ،در مورد مشــموالن وظیفه عمومی،
مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت
آنان از اداره وظیفه عمومی   است».
پیش از ایــن بانک مرکزی نیز در بخشــنامهای به
بانکهــا اعالم کــرده بود که بر اســاس قانون خدمت
وظیفه عمومی ،ارائه تسهیالت بانکی به مردان مشروط
به «استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی» آنها است ،اما
وحید یامین پور معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان،
پرداخــت «وام ازدواج» بــه مردان را از این بخشــنامه
مســتثنی دانســته و گفته بود «در تفاهمی   میان بانک
مرکزی و نظام وظیفه مقرر شــد تســهیالت ازدواج و
بیماری  های خاص از این قانون مستثنی شوند و در حال
حاضر برای دریافت وام ازدواج نیازی به استعالم وضعیت
نظام وظیفه مردان نیست».

یامین پور همچنین در صفحه توییتر خود با اشاره به
اینکه سالها اســت وام ازدواج ،از ماده  ۱۰قانون خدمت
وظیفه مستثنی شده است ،نوشــته بود «با ابالغ قانون
جوانی جمعیــت ،بانکها در خصــوص وام فرزندآوری
بالتکلیفاند .بانک مرکزی خواســتار مستثنی شدن این
وام هم شــده ،ولی ســازمان نظام وظیفه هنوز پاسخی
نداده است».
وی همچنین از نمایندگان مجلس درخواســت کرده
بود تا با هدف تسهیل ازدواج و فرزندآوری ،قانون خدمت

وظیفه عمومی   را مورد بازنگری قرار دهند.
بــا این وجــود اظهارات اخیر ســردار تقــی مهری،
رئیس ســازمان وظیفه عمومی   فراجا بیانگر این اســت
که به مشــموالن غایب هیچگونــه وامی   اعم از ازدواج
و یا فرزندآوری داده نمیشــود و این اظهارات ،سخنان
پیشــین معاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان را
نقض میکند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی   فراجا سهشنبه ( ۲۹شهریور)
در نشســت خبــری خــود ضمــن تشــریح برخی از

محدودیتهای ایجاد شده برای مشموالن غایب ،اعالم
کرد که به «مشــموالن غایب» تســهیالت بانکی داده
نمیشــود و طبق هماهنگی که بــا بانک مرکزی وجود
دارد ،این خدمات به آنها ارائه نخواهد شد.
به گزارش ایسنا ،در حال حاضر متولدین سال ۱۳۵۵
تا  ۱۳۸۳مشمول سربازی هســتند و از این تعداد حدود
سه میلیون نفر غایباند.
همچنین مردان  ۱۸سال به باالیی که قانونا مشمول
خدمت سربازی هســتند ،اما کفالت پدر بیمار را برعهده
دارند ،یا تنها فرزند ذکور زنان سرپرســت خانوار هستند
و یا دارای بیماریاند ،بعد از برگزاری کمیســیون و تایید
میتوانند کارت معافیت دریافت کنند.
در حال حاضر پدران فرزندان متولد  ۱۴۰۰/۰۱/01به
بعد و حداکثر تا  ۲سال پس از تاریخ تولد فرزند میتوانند
نســبت به ثبت نام در سامانه تســهیالت قرضالحسنه
فرزنــد اقدام کننــد و پرداخت این تســهیالت به پدر،
یک بار برای هر فرزند متولد شده امکانپذیر است.
مبلغ این تســهیالت به ازای فرزنــد اول  ۲۰میلیون
تومــان ،به ازای فرزنــد دوم  ۴۰میلیون تومان ،به ازای
فرزند ســوم  ۶۰میلیون تومان ،بــه ازای فرزند چهارم
 ۸۰میلیــون تومــان و بــه ازای فرزند پنجــم به بعد
 ۱۰۰میلیون تومان است.
مبلغ وام ازدواج نیز در سال جاری برای دختران کمتر
از  ۲۳سال و پسران کمتر از  ۲۵سال  ۱۵۰میلیون تومان
و برای سایرین  ۱۲۰میلیون تومان است.

تعاونیها در سه ماه نخست امسال چقدر صادر کردند؟
بر اساس گزارش ها ،میزان صادرات بخش تعاون در  ۱۰ماه گذشته
بیش از  ۷۰۰میلیون دالر بوده و در ســه ماهه نخست امسال بیش از
 ۱۱۵میلیون دالر صادرات توسط تعاونی   ها صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا ،تعاونیها بنگاههایی هستند که در توسعه صادرات
و کســب بازارهای هدف نقش بســزایی دارند .محصوالتی همچون
زعفران ،خرما،پســته ،فرش ،ســنگ و  ...از جمله کاالهای صادراتی
به شــمار می   روند که ارزش افزوده و ارزآوری باالیی را عاید کشــور
می   کننــد و بخش اعظمی   از صــادرات این کاالها توســط تعاونیها
انجام می   شود.
در این بین تعاونیهای مرزنشینان هم فعالیت گستردهای در زمینه
صادرات محصوالت غذایی ،خشــکبار ،برنج و چــای ،لوازم خانگی و
مصنوعات پالستیکی دارند.
بســیاری از کارشناسان ،نقش تعاون را به جهت کارکردهای آن در
صادرات غیرنفتی،ارزآوری و توســعه اقتصادی تاثیرگذار میخوانند و
بر لزوم فراهم کردن زیرســاخت  های الزم برای حمایت از بازاریابی و
سوق دادن تعاونیها در عرصه صادرات تاکید دارند.
مهدی مســکنی ـ معاون تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ـ از رشــد میزان صادرات بخش تعاون خبر داده و میگوید :بر اساس

آمارها ،میزان صادرات بخش تعاون به خارج کشور در  ۱۰ماه گذشته
بیش از  ۷۰۰میلیون دالر بوده است.
وی می   گویــد :تنها در ســه ماهه اول امســال  ۱۱۵میلیون دالر
صادرات تعاونیها با محوریت کشــورهای عراق ،روســیه ،افغانستان،
پاکســتان و ترکیه انجام گرفته که نشان میدهد روزهای خوبی را در
بخش تعاون شاهد خواهیم بود.
مسکنی با تاکید بر توســعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای
همســایه معتقد اســت :ارتقای صادرات بخش تعاون و افزایش توان
رقابتپذیــری محصــوالت تولیــدی و خدماتــی ،مســتلزم تقویت
زیرساختهای تسهیلکننده صادرات است.
بــا وجود آنکه تعاونیها ظرفیت  های باالیــی در صادرات غیرنفتی
دارند ولی آنطور که باید از توانمندیهای بخش تعاون کشــور استفاده
نمی   شــود؛ با این حال توسعه صادرات و گســترش بازارهای جهانی
تعاونیها به عنوان رویکردی اساسی در دستور کار دولت قرار دارد.
رضا علی خانزاده ـ فعال تعاونی ـ پیش بینی مشــوقهای صادراتی
برای تعاونی   ها را خواستار شده و به ایسنا ،میگوید :در زمینه صادرات
الزم است که بخش خصوصی و تعاونی مورد حمایت واقعی قرار گیرند
و مشــوقهای صادراتی درنظر گرفته شــود تا موجب کاهش یا توقف

صادرات نشود.
وی بخش اعظمی   از بازار اشتغال کشور را ناشی از فعالیت بنگاههای
خرد و کوچک میداند و میگوید :یکی از راهکارهای تقویت و رشــد
صادرات غیرنفتی نگاه ویژه به بخش تعاون است.
به گفته رئیس کمیســیون بهبود فضای کســب و کار اتاق تعاون،
توجــه به موضوع واردات و صادرات به خصوص در حوزه کشــورهای
همسایه موجب رشد اقتصادی ،رونق تولید ،ارزآوری و درآمدزایی برای
کشور و جهش تولید میشود.
کارشناســان معتقدند بدون توجــه به صادرات بــه ویژه صادرات
غیرنفتی ،رشــد و توســعه اقتصادی محقق نمیشــود و رشــد پایدار
اقتصادی زمانی صورت می   گیرد که بنگاههای تولیدی بتوانند با عرضه
محصوالت و کاالهای رقابت پذیر بازارهای جهانی را در اختیار بگیرند.
به گزارش ایســنا ،در حال حاضر بســیاری از کشورهای همسایه
عمده مقاصد صادراتی تعاونیها به شــمار می   رونــد .با توجه به آنکه
گســترش بازارهای جهانی بخش تعاون و توســعه صادرات تعاونی   ها
یکی از رویکردهای اساســی وزارت تعاون در سال جاری است ،انتظار
می   رود ســهم تعاونیها در صادرات تا پایان ســال رشد قابل توجهی
داشته باشد.
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تاریخ سازی نازنین مالیی با کسب مقام هشتمی   رویینگ قهرمانی جهان
دختر ملیپوش قایقرانی ایران با تاریخ ســازی
توانست در رده هشــتم رویینگ یک نفره سبک
وزن قهرمانی جهان قرار بگیرد.
به گزارش ایســنا ،فینال مســابقات رویینگ
قهرمانی جهان در جمهوری چک برگزار شد و دو
نماینده ایران به رقابت پرداختند.
نازنین مالیــی در فینال  Bرویینگ یک نفره
سبک وزن زنان دوم شد و در مجموع در قهرمانی
جهان به عنوان هشتمی   رسید .او توانست با کسب
این جایگاه تاریخ سازی کند و برای نخستین مرتبه
اســت که این نتیجه برای رویینگ ایران به دست
آمده است.
مالیی پیــش از این با صعود بــه مرحله نیمه
نهایــی  Aو  Bقهرمانــی جهان تاریخ ســازی
کرده بود.
امیرحسین محمودپور نیز در فینال  Cرویینگ
یک نفره سبک وزن مردان دوم شد و در مجموع
در رده چهاردهــم قهرمانی جهان قــرار گرفت.
محمودپور هم در نخستین حضور خود در مسابقات

قهرمانی جهان توانست نتیجه خوبی را رقم بزند.
این نتایج در حالی به دست آمد که ملی پوشان
ایران در پیست استاندارد تمرین نداشتند.
نتیجه فینال  Bرویینگ یک نفره سبک

وزن زنان:
 -۱کنیا لچوگا از مکزیک با زمان  ۷دقیقه و  ۳۹ثانیه
و  ۵۸صدم ثانیه
 -۲نازنین مالیی از ایران با زمان  ۷دقیقه و  ۴۱ثانیه

و  ۹۵صدم ثانیه
 -۳لیدیا هفی از ایرلند با زمان  ۷دقیقه و  ۴۴ثانیه
و  ۱۳صدم ثانیه
مالیی در مجموع هشتم جهان شد.
نتیجه فینال  Cرویینگ یک نفره سبک
وزن مردان:
 -۱فین والتر از آلمان با زمان  ۷دقیقه و  ۸ثانیه
و  ۷۶صدم ثانیه
 -۲امیرحســین محمود پور از ایــران با زمان
 ۷دقیقه و  ۸ثانیه و  ۹۹صدم ثانیه
 -۳محمد الخفاجی از عراق با زمان  ۷دقیقه و
 ۱۲ثانیه و  ۴۶صدم ثانیه
به این ترتیب محمودپور در مسابقات قهرمانی
جهان در یک نفره سبک وزن چهاردهم شد.
ایران در فینال  Dرویینگ ســنگین وزن زنان
هم نماینده دارد که مهســا جاور فردا یکشنبه به
رقابت می   پردازد.
هدایت تیم ملی رویینگ ایران بر عهده افشین
فرزام است.

جاللی:

با کیروش دیسیپلین به تیم ملی برگشته است
اگر پلن  Aو  Bداشته باشیم ،آرمانی است

کارشــناس فوتبال ایران میگوید تیم ملی در دو بازی دوستانه
پیش رو باید به دنبال مشخص کردن شیوه بازی باشد.
مجید جاللی در گفتوگو با ایسنا ،درباره فهرست بازیکنانی که
به اردوی تیم ملی در اتریش دعوت شــدند ،اظهار کرد :نفراتی که
االن در تیم ملی حضور دارند ،از بهرین بازیکنان هســتند و اگر ۱۰
مربی دیگر هم قرار بود فهرســت بدهند ،همگی همین فهرست را
میدادند .شــاید در بین  ۱۰بازیکن فقط یک نفر در فهرست مربی
دیگــر تغییر میکرد .با این حال باید ببینم ترکیب اصلی تیم در دو
بازی دوستانه چه نفراتی خواهند بود و بعد بررسی کنیم که میانگین
سنی تیم چقدر اســت .با توجه به شیوهای که ما میخواهیم بازی
کنیم ،میانگین سنی بســیار مهم است .باید دو بازی تدارکاتی تیم
ملی را ببینیم و بعد به طور دقیق اظهار نظر کنیم.
او دربــاره بازی تیــم ملی برابر ارگوئه و ســنگال هم گفت :ما
برای مشــخص کردن حریف تدارکاتی خیلی حق انتخاب نداشتیم.
بنابراین بایــد تیمهایی را انتخاب میکردیم که مایل به بازی با ما

بودند .در هر صورت وقتی برابر ایــن تیمها بازی کنیم ،میتوانیم
ترکیب اصلی تیم را انتخاب کنیم و به نوعی شــیوه بازی خودمان
را هم مشخص کنیم.
جاللی درباره اینکه تیم ملی در جامجهانی باید با چه شــیوهای
بازی کند؟ گفت :از نظر کالس بازی هنوز به سطحی نرسیدیم که
مثال برابر انگلیس حمله کنیم .باید در مدار واقعیتها شــیوه بازی
خودمان را انتخاب کنیم .از نظر ســبک کار مربیان ،شــاید شیوه
بازی متفاوت باشــد ،اما اینکه در جامجهانی مجبور به دفاع کردن
میشــویم ،امری اجتناب ناپذیر اســت .با توجه به زمانی که برای
آمادهسازی داریم ،نمیتوانیم بگوییم پلن  Aو پلن  Bداشته باشیم.
اگر این پلنها را داشــته باشیم آرمانی است ،اما با زمان کمی   که تا
جامجهانی در اختیار داریم ،اجرایی کردن این برنامهها کار ســختی
است.
او در ادامــه درباره شــرایط لژیونرهای ایرانــی هم گفت :االن
بهتریــن بازیکنان ما در خط حمله بــازی میکنند .اگر بخواهیم با
همــان روش  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۸بازی کنیم و از ظرفیت این بازیکنان
در خط دفاع اســتفاده کنیم ،نمیتوانیم از همه ظرفیت آنها در خط
حمله استفاده کنیم .با این حال باید دو بازی پیش روی تیم ملی را
ببینیم و بعد مشخص شــود که تیم ملی با چه روشی بازی خواهد

قهرمانی عفتی و دومی فروغی در جایزه بزرگ تپانچه مردان

در مســابقات جایزه بزرگ تیراندازی محمد رســول عفتی و جواد فروغی به ترتیب اول و دوم
شدند.
به گزارش ایســنا ،پنجمین مرحله مسابقات آزاد تپانچه مردان ویژه گرامیداشت شهید علیرضا
شمســیپوردیروز جمعه ،اول مهرماه با حضور  ۱۲۰ورزشــکار از سراسر کشور در سالن  ۸۰خط
مجموعه تیراندازی استادیوم آزادی برگزار شد.
در فینال این مسابقات محمدرسول عفتی با نتیجه  ۱۶بر  ۱۲فروغی را شکست داد و بر سکوی
نخست ایستاد .جواد فروغی و سجاد پورحسینی نیز دوم و سوم شدند.
هپچنیــن امیر جوهریخو ،وحید گلخندان ،علی آذرپیر ،رضا قراگوزلو و محمدرضا طاهری به
ترتیب در رده چهارم تا هشتم ایستادند.
این مســابقات بــا حضور مرتضی قربانی ،رئیس ،مهدی مبینی ،دبیر ،مســئولین فدراســیون
تیراندازی و کادر فنی تیم ملی برگزار شد.

پایان کار تالو ایران در جامجهانی دانشجویان

 ۱طال و  ۲برنز در بخش زنان و مردان

نمایندگان تالو ایران در جام جهانی ورزشهای رزمی   دانشجویان ،موفق شدند  ۱طال و  ۲برنز
را در بخش زنان و مردان کسب کنند.
به گزارش ایســنا ،از سری رقابتهای جام جهانی ورزشهای رزمی   دانشجویان جهان ترکیه،
مســابقات ووشو جامجهانی در حالی در بخش تالو به پایان رسید که در چانگ چوان زنان ،منیره
پناهی تنها نماینده بخش زنان تالوی ایران با کســب امتیاز  ۹.۱۱موفق به کســب مدال برنز این
فرم از مســابقات شد و هوویی لینگ از مالزی با  ۹.۲۸و دیوا ویدودو از اندونزی با  ۹.۲۵امتیاز به
ترتیب اول و دوم شدند.
طاها بدیعی هم در چانگ چوان مردان به مصاف حریفان رفت و موفق به کسب مدال برنز این
مسابقات شــد .او در حالی با کسب نمره  ۹.۱۵به مقام سومی   این مسابقات دست یافت که ادگار
مارولو از اندونزی و نجم الدین اربکان از ترکیه به ترتیب با امتیازهای  ۹.۵۵و  ۹.۱۷به مقامهای
اول و دوم دست یافتند.
محمدعلی مجیری سومین نماینده تالوی ایران پا به تالوفیلد گذاشت و به مصاف حریفان خود
رفت .وی در فرم نن گوئن مردان با پیشی گرفتن از سایر رقبا و با امتیاز  ۹.۳۰صاحب مدال طالی
این فرم شــد و نخستین مدال طالی کاروان ایران را در جامجهانی ورزشهای رزمی   دانشجویان
جهان کســب کرد .همچنین وای کالوین از مالزی با نمره  ۹.۲۵و ویاچسلوف از اوکراین با امتیاز
 ۹به ترتیب دوم و سوم شدند.
اولین دوره مســابقات جــام جهانی ورزش   های رزمی   دانشــجویان دانشــگاه   های جهان از
 ۲۸شــهریور الی  ۱۰مهر در شهر سامسون کشور ترکیه برگزار می   شود و بیش از  ۴۰دانشگاه از
سراســر جهان در این مسابقات حضور دارند و تیم ووشو دانشــگاه شهید بهشتی به نمایندگی از
ایران با همکاری فدراسیون ووشو به این رقابتها اعزام شده است.
در این دوره از رقابتها ،علیرضا بهرمن هدایت تیم تالوی دانشجویان را بر عهده دارد.

شکست آمریکا برابر ژاپن در دیداری دوستانه

تیم ملی فوتبال ژاپن در دیداری دوستانه موفق به شکست آمریکا شد.
به گزارش ایســنا ،در ادامه دیدارهای دوستانه تیم های ملی فوتبال ،تیم ملی فوتبال ژاپن در
دیداری دوستانه موفق به شکست آمریکا شد.
در ایــن دیدار که در آلمان برگزار شــد ،دایچی کامــادا و کائورو میتوما برای ســامورایی ها
گلزنــی کردند .در ایــن دیدار آمریکا حتی نتوانســت یک شــوت در چارچــوب دروازه حریف
داشته باشد .آمریکا یکی از همگروه های ایران در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر است.
در دیگر دیدار دیروز (جمعه) کره جنوبی در دیدار برابر کاستاریکا به تساوی  ۲بر  ۲رسید.

کرد .بازیکنانی همچون طارمی ،آزمون و جهانبخش نفراتی هستند
کــه ظرفیتهای خوبی در خط حمله دارنــد ،اما گاهی در بازیها
از ظرفیــت آنها در کارهای دفاعی اســتفاده شــد .مثال طارمی   در
جامجهانی قبلی در سمت چپ مثل یک دفاع چپ بازی کرد آیا در
جامجهانی قطر هم اینگونه قرار است از او استفاده کنیم؟ اگر اینطور
باشد از ظرفیت طارمی   در خط حمله نمیتوانیم استفاده کنیم.
جاللی همچنین گفت :ما دو بازی دوستانه پیش رو داریم و باید
سعی کنیم از نظر نوع بازی به نتیجه برسیم .یعنی نتیجه بازی نباید
مالک باشد و برای ما نتیجه باید مشخص شدن شیوه بازی باشد.
وی درباره اینکه آیا حضور کیروش برای تیم ملی مثبت خواهد
بــود یا خیر ،گفت :با توجه به مواردی که از تیم ملی میشــنیدیم،
تغییرات در تیم ملی باعث شــده دیسیپلین تیم ملی بهتر شود ،اما
اینکه از نظر فنی تیم بهتر شــده اســت یا خیر ،با گذشــت زمان
میتوانیم صحبت کنیم.
جاللی درباره شــانس صعود ایــران از گروه خود در جامجهانی
هم گفت :اینکه باید امید داشته باشیم و ارادهای برای صعود داشته
باشیم ،باید باشد ،اما خودمان میدانیم ظرفیت فوتبال ما این نیست
که از گروه صعود کنیم .اگر هم به آن مرحله برســیم ،این در مدار
ظرفیتهای ما نیست ،اما اتفاق خوبی رخ داده است.

برگزاری همایش اسکواش ،پدل و راکتبال در شیراز

ایسنا :عصر روز پنجشنبه از ساعت  17و در باغ جنت شیراز ،همایش اسکواش ،پدل و راکتبال ،به
همت شماری از دستگاههای فرهنگی و ورزشی ،برگزار شد.
رئیس هیأت اســکواش شهرستان شیراز در گفت و گو با ایسنا گفت :با همکاری سازمان فرهنگی
ورزشی شهرداری شیراز و به هدف ترویج و شناسایی این سه رشته به عموم مردم ،تصمیم به برگزاری
این همایش گرفتیم و امیدواریم بتوانیم به اهدافمان نزدیک شویم.
امین موالیی افزود :در چشــم انداز هیأت ،دو هدف به صورت ویژه دیده شــده است .یکی ترویج
رشــته   های اسکواش ،پدل و راکتبال و دیگری احداث اولین کورت مخصوص رشته پدل که هنوز در
شــهر شیراز وجود ندارد .چند زمین هم برای احداث کورت پدل دیده ایم و امیدوار هستیم که در شش
ماهه دوم سال ،بتوانیم کار را شروع کنیم.
وی با اشــاره به اینکه اسکواش زیرساخت الزم و امکانات مورد نیاز برای اهالی این رشته در شهر
شــیراز را دارد ،افزود :فعال باید روی رشــته پدل تمرکز کنیم .بعضی از بچه   های اســکواش ،مدرک
مربیگری پدل را هم دارند و فقط کافی اســت که کورت پدل تاســیس شود تا بتوانیم خیلی زود این
رشته را در استان فارس استارت بزنیم.

ساکرنت:

با حضور کیروش شانس ایران برای صعود از گروه افزایش
یافته است

ســاکرنت ارزیابی کرد که بازگشت کارلوس کیروش شانس ایران را برای صعود به دور دوم جام
جهانی افزایش دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از ساکرنت ،با بازگشت اخیر کارلوس کیروش به عنوان سرمربی ،شانس
ایران برای رسیدن به مرحله حذفی جام جهانی برای اولین بار افزایش یافت .تورنمنت امسال سومین
جام جهانی متوالی خواهد بود که ســرمربی پرتغالــی در راس هدایت تیم ملی قرار دارد .در دوره قبل
ایران با اســپانیا و پرتغال برای رســیدن به دور حذفی رقابت کرد و با فاصله کمی   از رســیدن به دور
حذفی بازماند.
با بازگشــت کارلوس کیروش ،ایران برای اولین بار به دنبــال صعود به مرحله حذفی جام جهانی
فوتبال در قطر  ۲۰۲۲خواهد بود.
انتصاب مجدد کیروش مورد اســتقبال هواداران و همچنین بازیکنان قرار گرفته است ،نه تنها به
دلیل احترامی   که قب ً
ال برای او قائل بودند ،بلکه به این دلیل که چندین نفر از اعضای ارشد تیم روابط
خوبی با دراگان اسکوچیچ نداشتند.
تیم ایران سرشار از اســتعداد و تجربه است و بازیکنانی چون مهدی طارمی ،علیرضا جهانبخش و
سردار آزمون را در ترکیب دارد.
بازیکنان ایران میتوانند تاثیر حضور کیروش را در دیدار دوســتانه برابر اروگوئه و ســنگال نشان
دهند و باید دید ایران در این دو دیدار چه عملکردی خواهد داشت.

پیروزیهای پیاپی طباطبایی در لیگ شطرنج اسپانیا

ملیپوش شطرنج ایران به چهارمین پیروزی خود در لیگ اسپانیا دست یافت.
به گزارش ایسنا ،سید محمد امین طباطبایی ،ملیپوش شطرنج ایران که در مسابقات لیگ شطرنج
اســپانیا شرکت کرده است در دور ششــم این مسابقات به مصاف آنتون از اسپانیا رفت و موفق شد به
پیروزی دســت یابد .ملی پوش شطرنج ایران که برای تیم شطرنج کالیدا بازی میکند درحالی در این
مســابقه پیروز شــد که او با ریتینگ  ۲۶۵۱در این رقابتها شرکت کرده است .حریف او در دور ششم
دارای ریتینگ  2662بود.
طباطبایی با این پیروزی موفق شــد در مجموع حدود  14واحد ریتینگ زنده خود را افزایش دهد.
او در رقابت   های اســپانیا توانسته اســت به چهار پیروزی ،یک تساوی و یک شکست دست یابد تا از
مجموع  6بازی 4.5 ،امتیاز برای تیمش کسب کند.
تیم طباطبایی در این دور از مسابقات مقابل حریفش به پیروزی  5بر  1دست یافت تا همچنان در
رده دوم این لیگ قرار بگیرد.
به گزارش ایسنا ،لیگ افتخاری اسپانیا یک تورنمنت رفت و برگشت  ۸تیمی   است که از  ۱۷تا ۲۳
سپتامبر برگزار میشود.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته مردان مطرح کرد:

رقابت سخت ایران و بوسنی در مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان
سرمربی تیم ملی والیبال نشسته مردان گفت:
هرچند در رنکینگ یک دنیا قرار داریم و تالشمان
حفظ قهرمانی اســت ،اما به دلیل شرایط میزبانی
بوســنی ،رقابت ســختی را برای کسب سکو در
قهرمانی جهان خواهیم داشت.
هادی رضایی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
هم گروهی ایران با تیمهای قزاقســتان ،عراق و
کرواسی در مسابقات قهرمانی جهان ،اظهار کرد:
اگرچه چند سال اســت که در رنکینگ یک دنیا
قرار داریم و در مرحله مقدماتی با تیمهای سختی
در قهرمانــی جهان همگروه نیســتیم ،اما چون
بوسنی از شرایط میزبانی برخوردار است و همیشه
در رویدادهای پاراالمپیک و جهانی ،فینال والیبال
نشسته بین ایران و بوسنی بوده ،این دوره شرایط
ســختی را برای حفظ عنــوان قهرمانی خواهیم
داشــت و باید با برنامه پیــش برویم تا از جایگاه
خود دفاع کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که تصور میکنید

سختترین حریف ایران در رقابت های قهرمانی
جهــان کدام تیمها باشــند ،گفــت :رقابت های
والیبال نشســته قهرمانی جهان با حضور  ۱۶تیم
در  ۴گروه برگزار میشود که سختترین حریفان

ایران در ایــن رقابت ها بوســنی ،برزیل و مصر
هســتند که در رنکینگ دوم تا چهارم جهان قرار
دارند ،البتــه در پاراالمپیک توکیو به دلیل حضور
روســیه برای اولین بار فینال بین ایران و روسیه

رییس فدراسیون اسکیت عنوان کرد:

نبود زیرساختهای مناسب مشکل اسکیت بازان در استان ها

رییس فدراســیون اســکیت یکی از مشکالت این رشــته را نبود
زیرساختهای مناسب در استان ها عنوان کرد.
مجید هنرجو در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :اســکیت یک رشته
خانوادگی ،همگانی و در بعد دیگر قهرمانی اســت که در راستای توسعه
این رشــته و احداث زیرساختهای اسکیت ،شــهرداری ها نقش بسیار
مهمی   را میتوانند ایفا کنند.
وی با بیان اینکه از  ۱۲رشــته اسکیت ۸ ،رشــته آن در فدراسیون
فعال است ،اظهار کرد :رشته   های سرعت ،اینالین   هاکی ،اسکیت   هاکی
روی یخ ،فری استایل ،نمایشی ،آلپاین ،رولبال ،برد و رولر فری استایل
از جمله رشــته   های اسکیت هســتند که فعالیت خوبی در این رشتهها
داریم که در رشــته   های فری استایل ،سرعت ،رولبال ،اینالین   هاکی و

اسکیت   هاکی روی یخ دارای مدال جهانی و آسیایی هستیم.
هنرجو افزود ۴ :رشته سرعت ،فری استایل ،نمایشی و اسکیت برد در
بازی   های آســیایی   هانگژو حضور دارند که برنامه ریزی جهت برگزاری
اردوها به   عمل آمده اســت .همچنین بازی   های اسکیت جهانی آبان در
آرژانتین برگزار می   شود که برنامه ریزی   های الزم جهت حضور قدرتمند
در این رقابت ها صورت گرفته است.
رییس فدراسیون اسکیت تصریح کرد :برای این که بتوانیم به توسعه
این رشته در استان  ها کمک کنیم ،ابتدا باید زیرساختهای الزم فراهم
شود که متاسفانه در این خصوص با مشکالت زیادی مواجه هستیم.
هنرجو افزود :بسیاری از استان  ها استعدادهای بسیار خوبی در رشته
اســکیت دارند که به صــورت حرفهای این رشــته را دنبال میکنند و
پشتوانههای خوبی را به تیم ملی تزریق کردهاند ،البته تداوم این پشتوانه
سازی نیاز به حمایت بیشتر دارد تا در ادامه مسیر دچار مشکل نشوند.
وی گفت :متاسفانه به دلیل مشــکالت اعتباری و افزایش هزینهها
بســیاری از پروژهها در استان  ها نیمه کاره رها شدهاند که برای تکمیل
آنها نیاز به حمایت بیشــتر از ســوی وزارت ورزش و شرکت توسعه و
نگهداری اماکن ورزشی داریم.
رییس فدراســیون اسکیت در پایان تصریح کرد :اسکیت چون رشته
المپیکی اســت نیاز به رسیدگی و حمایت بیشــتر دارد ،به ویژه پیست
اســکیت آزادی که نیاز به بازســازی و تجهیزات دارد که در این زمینه
وزارت ورزش باید این رشته را مورد حمایت قرار دهد.

برگزار شــد ،اما در قهرمانی جهان با نبود روسیه
این احتمال وجود دارد که دوباره فینال بین ایران
و بوسنی برگزار شود.
سرمربی تیم ملی والیبال نشسته مردان تصریح
کــرد :تا به امروز  ۵بــار در پاراالمپیک و  ۳بار در
رویدادهای جهانی حضور داشتیم که دستاورد آن
 ۵قهرمانی و  ۳نایب قهرمانی بوده اســت ،سعی
داریــم این دوره ضمن حفظ قهرمانی ،ســهمیه
ورودی پاراالمپیک پاریس را نیز کسب کنیم.
رضایی همچنیــن درباره وضعیــت تیم ملی
والیبال نشســته مردان برای شرکت در قهرمانی
جهان بوسنی ،اظهار کرد :شرایط تیم راضی کننده
اســت و مشــکل خاصی وجود نــدارد ،البته در
حــال حاضــر  ۱۳ملیپــوش در اردوی آمادگی
حضــور دارند و بعد از مســابقات تدارکاتی که با
تیمهای قزاقســتان و آلمــان در مهرماه برگزار
خواهیم کرد ۱۲ ،ورزشــکار اعزامی به بوســنی
معرفی میشوند.

سومی   مقصودلو تا دور پنجم
مسابقات شطرنج آذربایجان

ملیپوش شــطرنج ایران تــا پایان دور پنجم
مسابقات شطرنج آذربایجان ،در رده سوم قرار دارد.
به گزارش ایســنا ،پرهــام مقصودلو ملیپوش
شــطرنج ایران که در مســابقات شوشا جمهوری
آذربایجان شرکت کرده است ،با ریتینگ  ۲۷۲۱در
این مسابقات حضور دارد و در دور اول به تساوی
رســید .ملی  پوش شــطرنج ایران در دور دوم این
رقابتها به پیروزی دســت یافت و در دور ســوم
مســاوی کرد .در دور چهارم ،شــطرنج باز ایران
مقابل ممدیاروف شکســت خورد و در دور پنجم
به پیروزی رسید تا  ۶امتیاز کسب کند.
پرهام مقصودلو تا پایان دور پنجم این مسابقات
در رده ســوم قرار دارد .همچنیــن ممدیاروف با
کســب  ۱۰امتیاز ( ۵برد) در صــدر این رقابتها
ایستاده است.
به گزارش ایسنا ،مسابقات بینالمللی شطرنج
شوشــا  ۲۰۲۲از  ۲۱تا  ۲۵ســپتامبر در جمهوری
آذربایجــان برگزار میشــود .این مســابقات در
دو رده آقایــان و بانوان درحال برگزاری اســت و
در هر بخش ۱۰ ،بازیکن برای کســب رتبه برتر
رقابت میکنند.
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انگارنهراگنا

ایرنا :بــه گفته یک نویســنده و پژوهشــگر حوزه دفاع
مقدس ،ویترین ادبیات دفاع مقدس به سایت ناشران محدود
است؛ زیرا بیشــتر کتابفروشیها این کتابها را در ویترین
قرار نمیدهند.
گلعلــی بابایی با اشــاره بــه اینکه بایــد تاریخنگاری و
داستاننویســی در حوزه دفاع مقدس از یکدیگر جدا شــود،
به خبرنگار ایرنا گفت :در تاریــخ نگاری دفاع مقدس جایی
برای خیال نیست و نویســنده نمیتواند جز واقعیت را بیان
کند .فقط منابع و مســتندات ،شهود هستند و بیان میشوند.
مستندنگاری باید دقیق براساس روایاتی باشد که بیان شده
یا از میان منابع و مدارک که از جنگ مانده استفاده کند.
این نویســنده ،پژوهشگر و مستندنگار دفاع مقدس ادامه
داد :نویســنده میتواند در داستان و رمان خیالپردازی کند،
اما در تاریخنویسی باید عین واقعیتها نوشتهشود و نویسنده
نمیتوانــد در آن دخل و تصرف کند؛ زیــرا برای هر خط و
کلمه باید پاســخگو باشد .اگر کسی درباره یک عملیات ادعا
کرد ،افراد ملزم هستند مستنداتی ارائه کنند ،اما اگر داستانی
نوشتهباشــد ،چنیــن الزامی از بین میرود؛ زیــرا فرد اعالم
میکند که داستان نوشتهاست.
به گفتــه او برخــی از کتابها در حوزه دفــاع مقدس،
خاطرات شــخصی افراد اســت که یا به صورت خودنوشت
تهیه شــده یا دیگری آن را نوشتهاست .معموال درباره این
کتابها صحبت میشــود و در جامعه نیز معرفی میشــوند.
بخشــی از کتابها خاطرات دفاع مقدس اســت و بخشــی
مســتندنگاری از واقعیتهای جنگ اســت که به شــکل
تاریخنگاری انجام میشود .اگر کتابهای جنگی در هر کدام
از این گونه ها (ژانر) خوب نوشــته شود و اگر استانداردهای
ادبی در آنها مراعات شود ،مخاطبهای خاص خود را دارد
و آنها پیگیر هســتند که این کتابها را تهیه و مطالعه کنند
به شرطی که کیفیت و استاندارد کار خوب را داشتهباشند.
بابایی بــا تاکید بر اینکه در توزیــع و ویترین کتابهای
حوزه دفاع مقدس محدودیت وجود دارد ،بیان کرد :نمیتوان
«منزوی آنچنان که از اشعارش نیز برمیآید ،همیشه
عاشــق بود و عشــق قویترین عنصری بود که محرک
و عامل اصلی سرودن اغلب اشــعار او میشد .هرگاه که
فترتی در جریان عاشقی او پیدا میشد تاثیر مستقیمی نیز
در شعرش داشت».
به گزارش ایســنا ،یکم مهرماه ،هفتادوششمین زادروز
حســین منزوی اســت؛ شــاعری کــه او را بزرگترین
غزلســرای معاصر دانســتهاند .گفته میشود منزوی در
شــعرهای خود تکنیکها و ظرافتهای بســیاری به کار
برده است و ضمن وفاداری به ساختار سنتی غزل ،در زبان
و دایرۀ واژگان نوآوریهای دلنشــینی را رقم زده اســت.
(   اکبــرزاده ،مســعود؛ وفایی ،علی؛ نگاهی به نوآوریهای حســین
منزوی در غــزل؛ مطالعات ادبیات ،عرفان و فلســفه؛ بهار ،۱۳۹۵
دوره دوم ـ شمارۀ )۱

حســین منزوی در یک مهرماه  ۱۳۲۵در زنجان متولد
شــد و به این دلیل که با شــروع پاییز زاده شده بود ،خود
را همیشــه همزاد پاییز مینامید .منزوی که در رشتۀ زبان
و ادبیات فارســی تحصیل میکرد ،این رشته را رها کرد
و به رشــتۀ جامعهشناســی روی آورد و پس از مدتی به
علت مشــکالت روحی تحصیالت خود را ناتمام گذاشت
و به زادگاه خود برگشــت .اما بعدها یعنی در سال ۱۳۵۸
واحدهــای باقیماندۀ رشــتۀ ادبیات فارســی را گذراند و
مدرک لیســانس گرفت .در این ایام ،مهدی اخوان ثالث
نیز یکی از اســتادان او بود( .قربانی ،جاوید؛ نگاهی به زندگی
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صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش باد

ضرورت شناور شدن بلیت سینما؛ یک اجبار دوستداشتنی

ایرنا :طرح شناور شــدن قیمت بلیت،
یک طــرح پذیرفتهشــده در تقریبا تمام
کشــورهای صاحب صنعت سینما است.
طرحی که به موجب آن ،قیمت بلیت ،طی
ســانسها و روزهای مختلف هفته ،تغییر
کرده و شکل ثابتی ندارد.
به گــزارش خبرنگار ســینمایی ایرنا،
زمزمه اجرایی شــدن طرح بلیت شناور در
ایران ،سالهاســت که به گوش میرسد،
اما این طرح تا به امروز ،هرگز نتوانسته به
درستی اجرایی شود.
اخیرا شــورای صنفــی نمایش برای
رونق بیشتر گیشه اعالم کرد که سینماها
میتوانند به صورت اختیاری ،قیمت بلیتها
را به صورت شــناور ارائــه کنند .از همان
زمان مشخص بود که این اختیاری بودن،
آن میزان گشایش را که از محل اجرایی شدن
این طرح انتظار میرود را برآورده نمیکند.
همینطور هم شد و در هفته اول اجرایی
شــدن این طرح ،تنهــا  ۵پردیس ملت،
مگامال ،معینمال ،زندگی ،تماشــا و البته
موزه سینما از این طرح تبعیت کردند و در
مقابل ،بیشتر از  ۵۵سینمای پایتخت ،هیچ
چراغ ســبزی به این طرح نشــان ندادند.
با همین سروشــکل اجــرای ناقص ،در
هفتهای که جمعیت زیادی در مسافرت به
ســر میبردند و انتظاری از گیشه سینماها
نمیرفت ،اجرای ناقص این طرح ،رشد ۱۲
درصدی میزان مخاطب را باعث شــد که
نکته قابل تاملی است.
اینکه چــرا ســینماداران ،از این طرح

استقبالی به عمل نیاوردهاند ،بسیار عجیب
است .وقتی میزان استهالک یک سانس،
برای  ۵مخاطب یا  ۵۰۰مخاطب ،یکسان
است ،آنوقت چرا ســینمادار نباید از این
طرح اســتقبال کند؟ یعنی برای سینمادار
مهم نیست که ســالن او با بلیت  ۳۵هزار
تومانی ۳۰ ،مخاطب داشــته باشد و همان
سالن در همان ســانس ،با بلیت  ۴۵هزار
تومانی ،تنها پذیرای  ۸ ،۷مخاطب باشد؟
بلیت شناور اما بیشتر به نفع سانسهای
مرده ســینما است که ســانسهای ظهر
و بعدازظهر را شــامل میشود .هماکنون
قیمت بلیت ســینماهای ممتاز ،طی ظهر
شــنبه با قیمت بلیت طی شب پنجشنبه،
یکســان و مشخص اســت که این شکل
قیمتگذاری که سالهاســت در سینمای
ایران اعمال میشــود ،نهتنهــا حرفهای
نیســت بلکه هیچ رغبتی نیز در مخاطب
برای سینما رفتن ایجاد نمیکند.
درحالیکــه طبق طرح بلیت شــناور،
قیمت بلیت در ســانسهای ظهر ،تقریبا
نیمبهــا اســت ،در ســانس بعدازظهــر
 ۳۵هزار تومان و ســانسهای شــب هم
 ۴۵هزار تومان اســت .بنابراین سینمادار
که اکنون بیشــترین میزان برداشت او از
سانسهای شبانه است ،نباید هیچ نگرانی
از بابت اجرای این طرح داشته باشد.
ســینمادار نهتنها نباید نگران باشد که
باید خیلی هم خوشــحال باشــد چون با
شکســت قیمت بلیت ،سانسهای ظهر و
بعدازظهر ،با مخاطب بیشتری همراه شده

گلعلی بابایی:

ویترین ادبیات دفاع مقدس محدود است

مطلق گفت که این ســبک از کتاب ها مخاطبهای خود را
پیدا کردهاســت؛ زیرا توزیع این کتابها محدودیت دارند و
همه جا نیســتند .به این دلیل کــه کتابهای دفاع مقدس
خاص هستند ،ناشــرانی که کتاب را منتشر میکنند معموال
کتاب را در انبار دارند و آن را به فروش میرسانند ،اما به هر
دلیــل که از آن اطالع ندارم ،ایــن کتابها در مراکز فروش

دارد که مســئوالن میتوانند برای ترویــج کتابهای حوزه
دفاع مقدس انجام بدهند .آنها میتوانند بیشــتر کار کنند،
هزینه و یارانــه برای کاغذ ،فیلم و زینک به ناشــر بدهند؛
زیــرا کتابی که  ۳۰هــزار تومان قیمت داشــت این روزها
به دلیل باال رفتن قیمــت کاغذ ،فیلم و زینک قیمتی حدود
 ۱۰۰هــزار تومان پیدا کردهاســت .مــردم نمیتوانند این

کتاب مانند کتابفروشــیهای جلوی دانشگاه تهران کمتر
عرضه میشوند.
این نویســنده دفاع مقدس با اشــاره به اینکه مسئوالن
فرهنگی میتوانند تسهیالتی برای تولید و فروش کتابهای
حوزه دفاع مقــدس در نظر بگیرند ،ادامه داد :اقداماتی وجود

کتابها را خریداری کنند و کتاب از سبد نیازمندیهای مردم
کنار میرود ،مگر اینکه مردم بتوانند در نمایشــگاه،کتابها
را تهیــه کنند .در کل وضعیت اقتصــادی این لطمهها را به
کتاب دوستان وارد کرده است.
او افــزود :یکی از نویســندگان میگفــت ویترینهای

برای زادروز شاعر

منزوی همیشه عاشق بود
حســین منزوی ،غزلپرداز بزرگ معاصر؛ حافظ دی و بهمن ۱۳۸۶
 -شمارۀ )۴۷

«پاییز کوچک من
دنیای سازش همه رنگهاست
با یکدیگر
تا من نگاه شیفتهام را
در خوشترین زمینه به گردش برم
و از درختهای باغ بپرسم
خواب کدام رنگ
یا بی رنگی را میبینند
در طیف عارفانۀ پاییز؟» (بخشــی از شعر پاییز کوچک من،

سرودۀ حسین منزوی)
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منزوی بهخاطر شرایط خاص روحی خود هرگز نتوانست
شــغل ثابتی پیدا کند .او مدتی مسئول صفحۀ شعر مجلۀ
رودکی شــد و بعد از آن هفتــهای دو روز در رادیو مجری
برنامهای به نام «یک شــعر و یک شــاعر» بود که هر بار
شعری از شاعران بزرگ را میخواند و نقد و تحلیل میکرد
عالوه بر آن هفتهای یکبار نیز در شبکۀ دوم سیما برنامۀ
گروه ادب امروز را اجرا میکرد که تحت سرپرســتی نادر
نادرپــور بود .بعــد از آن مدتی نیز برای مجلۀ تماشــا که
وابســته به تلویزیون بود مقاله مینوشت و گاهی نیز برای

و درنتیجــه ،عایدی بیشــتری نصیب او
میشود ،اما اینکه سینمادار ما هنوز در این
زمینه آنطور که باید و شاید ،توجیه نشده،
نکتهای اســت که باید ردپــای آن را در
شــورای صنفی نمایش و حتی ســازمان
سینمایی جستجو کرد.
البتــه که بــرای تحقق چنیــن امر
مهمی ،هنوز دیر نشــده چون قرار اســت
اکران نیمســال دوم ،از چهارشــنبه هفته
دیگر با نمایش  ۳فیلم شروع شود .همین
یک هفته ،زمان مناســبی اســت تا اوال
شــورای صنفی نمایش در جلسه هفتگی
خود ،ایــن طرح را از حالــت اختیاری به
شکل اجباری تبدیل کند و ثانیا ،گامهایی
برداشــته شود تا ســینمادار ،پخشکننده،
تهیهکننده و البته مخاطب ،توجیه شــوند
که این طرح ،به نفع کلیت سینماســت و
تمام آن ،یک بازی برد – برد اســت که
هیچ خســرانی را متوجه هیچ بخشــی در
سینمای ایران نمیکند.
اهمیت اجرایی شدن این بحث ،زمانی
بیشتر میشود که میبینیم سینمای امروز
ایــران ،نیاز دارد تا یک پمپاژ اساســی در
زمینــه ترغــب مخاطب برای اســتقبال
بیشــتر را تجربه کند و در این زمینه ،هیچ
راهکاری مانند اجرای درست و هوشمندانه
طرح بلیت شناور نمیتواند به ارکان سینما
کمک کنــد .مخصوصا وقتی میبینیم که
نیمبها شدن قیمت بلیت طی مناسبتهای
مختلف ،سبب میشود تا مخاطبان آن روز
سینما ،چندبرابری شوند.

کتابفروشــیهای خیابــان انقالب نســبت بــه فرهنگ
دفاع مقدس عبوس هســتند و هیچ وقت روی خوش نشان
ندادند .وقتی این محرومیت در تهران وجود داشتهباشد حتما
در شهرستان بیشتر است.
معموال کتابهای دفاع مقدس به عنوان کتاب
برتر انتخاب میشوند
بابایی با تاکید بر اینکــه ادبیات دفاع مقدس از نظر فنی
و ادبی جایگاه خود را پیدا کردهاســت ،گفت :میتوان تبلور
آن را در جوایــزی مانند جایزه جالل آل احمد و جایزه کتاب
دفاع مقدس دید که در ایــن جوایز معموال کتابهای دفاع
مقدس به عنوان کتاب برتر انتخاب میشوند.
وی ادامــه داد :در ایــن رقابــت همه گونــه های ادبی
حضور دارند .ادبیات دفاع مقدس باید به حدی از اســتاندارد
رســیده باشــد تا بتواند در میدان بزرگ با آثار دیگر رقابت
داشتهباشد.
این نویســنده با اعالم اینکه موسســات و سازمانهای
دولتی میتوانند بودجه خود را در راه ترویج فرهنگ و ادبیات
دفاع مقدس صرف کنند ،افزود :موسســات و ســازمانهای
دولتــی ،بودجههایی را که میگیرند ،در راســتای نشــر و
گســترش این فرهنگ اســتفاده کنند .این طور نباشد که از
بودجه استفاده نکنند و آخر ســال آن را به دولت برگردانند.
ایــن صرفه جویی نیســت و عین اســراف اســت .بخش
فرهنگ و ادب همیشــه مهجور مانده و مــورد غضب قرار
گرفته است.
او افزود :در ســالهای اخیر نهــاد کتابخانههای عمومی
کشــور اقداماتی انجــام داده و برخــی از کتابهای حوزه
دفاع مقــدس را خریداری کرده که دسترســی به آنها در
کتابخانه ممکن اســت .در این قسمت توجه بیشتری انجام
میشــود ،اما این اقدامات نهاد به بودجه آنها بستگی دارد.
اگــر پیش از این با  ۱۰میلیون تومان میتوانســتند تعدادی
کتاب خریداری کنند ،در این سالها به کمتر از نصف کاهش
یافته است.
برای آنکه هوا را ُپر از ستاره کنید،
شبانه دفتر شعر مرا ،بسوزانید
به جای خرقه ،تمام مرا ،براب ِر دوست،
برای کم شدن ماجرا ،بسوزانید

کسب درآمد ،به ترانهسرایی میپرداخت و در اوایل انقالب
نیز بهخاطر جو خاص بهوجودآمده مدتی بیکار ماند.
بعد از انقالب ،مدتی مســئول شعر مجلۀ سروش شد
که پرویز خرسند ،سردبیر آن بود .پس از برکناری خرسند،
منزوی هم کنار گذاشــته شد .بعد از آن بود که یک دورۀ
کوتاه هم در فرهنگســرای نیاوران مشــغول به کار شد و
مدتی نیز در کتابخانۀ حسینیۀ ارشاد کار کرد .او در حوالی
 ۱۳۶۳در تهران بهطور خصوصی تدریس میکرد و بعد از
آن مدتی هم با اخوان ثالث در انتشــارات انقالب اسالمی
(فرانکلین ســابق) که سیدعلی موسوی گرمارودی رئیس
آن شــده بود ،بهعنوان ویراستار مشغول بود ،اما بعد از آن
دیگر هیچ کار خاصی پیدا نکــرد( .قربانی ،جاوید؛ نگاهی به

(بخشی از شعر م ّدعی عشق ،سرودۀ حسین منزوی)

حســین منزوی آنچنان که از اشــعارش نیز برمیآید،
همیشه عاشــق بود و عشــق قویترین عنصری بود که
محرک و عامل اصلی ســرودن اغلب اشــعار او میشــد.
هرگاه فترتی در جریان او پیدا میشــد تأثیر مستقیمی نیز
در شعرش داشت( .همان)
«مگر نه هیمۀ عشقم؟ مرا بسوزانید
ولی در آتش آن چشمها ،بسوزانید

(کبوتری ،جواد؛ بررســی تطبیقی عشــق مجازی در اشعار حسین
منزوی و نزار قبانی؛ مطالعات ادبیات تطبیقی زمســتان - ۱۳۹۸
شمارۀ )۵۲

زندگی حســین منزوی ،غزلپرداز بزرگ معاصر؛ حافظ دی و بهمن
 - ۱۳۸۶شمارۀ )۴۷

خوش آنکه تا بَ َردم سوی دوست ،خاکستر
مرا به راه نسیم صبا ،بسوزانید
کجاست م ّدعی عشق؟ کامتحانش را
چو من در آتش این مدعا بسوزانید
مرا که دم همه دم در هوای سوختنم
برای عشق ...برای خدا بسوزانید»
منزوی شــاعری عاشقانهسرا و صاحب سبک بود که
توانست ادبیات کالسیک را به ادبیات معاصر پیوند بزند.
او در پی ایجاد زبان جدیدی برای بیان عشق بود و عشق
را امری مقدس میدانست.
در شــعر منزوی حتی از زنی مشــخص سخن گفته
میشــود .البته ،جوهرۀ اصلی شعرهای او ،از مادر است.

سومین جایزه کتاب سال استان فارس
تمدید شد
ارسال بیش از  500اثر به دبیرخانه

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی   فارس
گفت :با توجه به استقبال نویسندگان ،مترجمان و مؤلفان استان
فارس و حضور حداکثری این فرهیختگان که می   تواند به غنای
این جایزه ادبی کمک شــایانی کند ،بر آن شــدیم تا فرصتی
فراهم گردد و آثار بیشــتر و ارزشــمندتری از ادبا و نویسندگان
فاخر فارس دریافت شود و در همین مسیر مهلت ارسال آثار به
دبیرخانه ســومین جایزه کتاب سال استان تا پایان وقت اداری
روز چهارشنبه  6مهرماه  1401تمدید شد.
غالمرضــا خوش اقبــال با اشــاره به اینکه جایــزه کتاب
ســال استان فارس بهعنوان یکی از شــاخصترین رویدادهای
فرهنگی اســتان فارس شناخته میشــود ،گفت :در این جایزه
ادبی به ارزیابی و داوری کتابهای چاپشده پرداخته می   شود
و برترین آثار چاپشده در حوزههای مختلف انتخاب می   گردد و
نویسندگان ،مترجمان و مؤلفان استان فارس که کتابهای خود
را از طریق ناشران استانهای دیگر چاپ میکنند نیز میتوانند
آثار خود را به این جشنواره ارسال کنند.
وی افزود :بر اساس فراخوان ســومین دوره جایزهی کتاب
ســال فارس ،کتاب   های ارســالی باید برای نخستین بار طی
سال ( 1400فروردین تا اســفندماه) منتشر شده باشد و مالک
انتخاب ،سال چاپ در شناسنامه کتاب است .قابل ذکر است که
کتابهای کمکدرسی و عکسبرداریشــده نمیتوانند در این
جشنواره شرکت کنند.
معاون فرهنگی رســانه ای ارشاد فارس اظهار داشت :جایزه
کتاب ســال استان فرصتی اســت تا آثار چاپشده به داوری و
ارزیابی گذاشــته شــوند و برترین کتابهای چاپشده استان،
شــناخته و معرفی گردند .آثاری که در این جشنواره برگزیده و
یا شایســته تقدیر میشوند در سلسله جلسات نقد و بررسی که
بعد از این جشــنواره برگزار خواهند شد ،معرفی و مورد ارزیابی
بیشــتر صاحبنظــران و متخصصان حوزههــای مختلف قرار
خواهند گرفت.
خوش اقبال در پایان با اعالم اینکه تاکنون بیش از  500اثر
در زمینه   های موضوعی مختلف به دبیرخانه ارسال شده است،
خاطر نشــان کرد :بدون شــک انتخاب کتاب در این جشنواره
شــرایطی را فراهم می   کند که کتابهای برتر استان ،فرصت
معرفی بیشــتری داشــته باشــند و از این رهگذر نویسندگان،
مترجمان و مؤلفان خوب اســتان به جامعه ،ناشران و مخاطبان
خود معرفی شوند.

نامزدهای اولیه جایزه «بیلی جیفورد»

کتابهایی درباره تاریخچه امپراتوری بریتانیا در فهرســت
اولیه جایــزه ادبی کتابهای غیرداســتانی «بیلــی جیفورد»
قرار گرفتند.
به گزارش ایســنا و بــه نقل از گاردیــن ،در بین  ۱۲کتابی
که امسال در فهرســت نامزدهای اولیه جایزه ادبی کتابهای
غیرداســتانی «بیلیجیفورد» قرار گرفتهاند« ،میراث خشــونت:
تاریخچهای از امپراتوری بریتانیا» نوشــته «کارولین الکینس»
نیز به چشم میخورد .در این کتاب به استفاده این امپراتوری از
خشونت در قرن بیستم پرداخته شده است.
در این فهرســت همچنین کتاب «جمهوری بیقرار :بریتانیا
بــدون تاج» نوشــته «آنا کــی» وجود دارد که بــه یک دهه
پــس از ســال  ۱۶۴۹میــادی ،یعنی ســال اعدام پادشــاه
«چارلز یکم» میپردازد.
همچنین چهار نویســنده کتاباولی از جمله «آندرا الیوت»،
«توماس   هالیدی»« ،سالی هیدن» و «مت روالند هیل» نیز به
این فهرســت راه یافتند .کتاب «کودک نامرئی :فقر ،بقا و امید
در یک شــهر آمریکایی» نوشته «الیوت» در سال  ۲۰۲۲برنده
جایزه پولیتزر کتاب غیرداستانی شد.
در فهرســت امســال یــک کتــاب ترجمهشــده یعنــی
«زن پابرهنه» نوشــته «اسکوالســتیک موکاسونگا» نویسنده
فرانســوی ـ رواندایی و ترجمه «جوردن استامپ» نیز به عنوان
نامزد اولیه انتخاب شد.
سه کتاب درباره ادبیات نیز در این فهرست به چشم میخورند:
«ابربینهایت» نوشــته «کاترین رانــدل»« ،زن خوشاقبال»
نوشــته «پولی مورلند» و «شــام با جوزف جانســون» نوشته
«دیزی هی».
«پادشاهی شخصیتها» نوشــته «جینگ سو» و «هنرمند
فرار» نوشــته «جانتان فریدلند» نیز از دیگر آثار این فهرســت
محسوب میشوند.
قرار بود فهرســت اولیه جایزه ادبی کتابهای غیرداســتانی
«بیلیجیفورد» در  ۱۳سپتامبر منتشر شود ،اما به دلیل درگذشت
ملکه «الیزابت دوم» به تعویق افتاد.
فهرست نامزدهای نهایی در دهم اکتبر اعالم و برنده نهایی
نیز  ۱۷نوامبر مشخص خواهد شد.
سال گذشــته جایزه ادبی «بیلی جیفورد» به «پاتریک رادن
کیف» برای کتاب «امپراتوری درد» رسید.
جایــزه  ۵۰هزار پوندی «بیلی جیفورد» که معتبرترین جایزه
ادبی بریتانیا برای آثار غیرداستانی محسوب میشود ،کتابهایی
با تمام موضوعات غیرداســتانی ،از تاریــخ و طبیعت گرفته تا
زندگینامــه و خاطرات را دربرمیگیرد و تا چند ســال پیش با
نام «ســاموئل جانسون» شناخته میشــد .این جایزه مختص
کتابهای انگلیسیزبان به قلم نویسندگان سراسر بریتانیا است
که درباره موضوعاتی مانند تاریخ ،سیاســت ،علم ،مسائل روز،
ورزش ،سفر ،زندگینامه و هنر به نگارش درآمدهاند.

