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با عصر آنالین ما را دنبال کنید

پیکان صفر  -فجرسپاسی یک

فجر سپاسی نخستین باخت پیکان را رقم زد

خطوط متنافر
اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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 12صفحه

تیـم فوتبـال پیـکان در هفتـه پنجـم لیـگ برتـر برابـر فجـر سپاسـی شکسـت خـورد.در
ادامـه مسـابقات هفتـه پنجـم لیـگ برتر دیـروز جمعـه تیمهای پیـکان و فجر سپاسـی به
مصـاف هـم رفتنـد کـه این مسـابقه بـا نتیجه یـک بر صفر به سـود فجـربه پایان رسـید.
شـاگردان کالنتـری موفق شـدند تیـم بدون شکسـت پیـکان را مغلـوب کنند ...
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استاندار فارس:

با ابالغ استاندار فارس:

مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده
استانداری فارس منصوب شد
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مدیـر کل دفتـر امـور زنـان و خانـواده اسـتانداری فـارس بـا ابالغ اسـتاندار
فـارس منصوب شـد.به گزارش پایگاه اطالعرسـانی اسـتانداری فارس ،در
ابلاغ دکتـر محمد هـادی ایمانیـه خطاب بـه زهـرا یقطین ...

عزیزی نماینده مجلس:

نگاه غلط روزگار ،صنعت
فارس را سیاه کرده است
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فرمانده سپاه
محمد رسول اهلل شیراز :

وجود بسیج باید
مایه آرامش و آسایش
مردم باشد
4
فرمانده انتظامی   استان فارس
خبر داد؛

کشف  136کیلو تریاک
در عملیات مشترک پلیس
فارس و مرکزی
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عنوان پایتخت کتاب ایران برای شیراز ،
فرصتی فرهنگی است
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وزیر امور خارجه

رفع تحریم ها حضور قویتر
ایران در همکاریهای
منطقه را بدنبال دارد
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان گفـت :رفـع تحریمهـا و اسـتیفای
حقـوق ایـران علاوه بر آثـار مثبت اقتصادی و انسـانی ،بـی تردید
بـه حضـور قویتـر و موثرتـر جمهـوری اسلامی ایران در ترتیبـات
همـکاری منطقـه ای از جملـه آیـورا نیـز منجـر خواهـد شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،حسـین امیـر عبداللهیـان روز چهارشـنبه در
بخشـی از سـخنرانی کـه بـه صـورت مجـازی در بیسـت و دومین
نشسـت شـورای وزیران اتحادیه کشـورهای حاشـیه اقیانوس هند
(آیـورا) داشـت ،خطـاب بـه حاضـران در این نشسـت اظهـار کرد:
جهـان بـا چالـش کوویـد 19-و پیامدهـای مخرب آن روبروسـت.
مردمـان شـریف منطقـه آیـورا نیـز از ایـن بلیـه در امـان نبـوده
ِ
انـد .مـردم شـریف ایـران در شـرایطی بـا کرونـا و آثـار آن دسـت
و پنجـه نـرم کـرده انـد کـه تـوان عظیـم اقتصـادی و مالـی کشـور
بـا محدودیتهـای ناشـی از تحریم هـای نامشـروع و ناجوانمردانـه
آمریـکا مواجـه بوده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :رفـع تحریمهـا و اسـتیفای حقـوق ایـران
علاوه بـر آثـار مثبـت اقتصـادی و انسـانی ،بـی تردیـد بـه حضـور
قویتـر و موثرتـر جمهـوری اسلامی ایران در ترتیبـات همـکاری
منطقـه ای از جملـه آیـورا نیـز منجـر خواهـد شـد.

ادامه تجمعات اعتراضی کشاورزان اصفهان
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ادامه تجمعات اعتراضی کشاورزان اصفهان
تعـداد زیـادی از مـردم و کشـاورزان اصفهـان ،دیروز(جمعـه ۲۸-آبان) در بسـتر
خشـک روزخانـه زاینـده رود در کنار پل خواجـو جمع شـدند و خواهان تخصیص
آب بـرای کشـت پاییـزه و جـاری شـدن دائمی این رودخانه شـدند و از مسـئوالن
درخواسـت کردنـد هر چه سـریع تر مشـکالت آب اسـتان اصفهـان را حل کنند.

مـردم و کشـاورزان پالکاردهایـی در دسـت داشـتند کـه روی ایـن پالکاردهـا
نوشـته شـده بـود "زاینـده رود من کو؟" اجـرای عدالـت در توزیع حقابـه و اجرای
طرحهـای احیـای زاینـدهرود از طریـق مجـاری قانونـی از دیگـر مطالبـات
کشـاورزان بود.

پاسخ دیوان محاسبات کشور
به ادعای رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
دیـوان محاسـبات کشـور بـه اظهـارات رئیـس
سـازمان اداری و استخدامی کشـور در خصـوص
عـدم ثبـت اطالعـات دیـوان محاسـبات کشـور در
سـامانه حقـوق و مزایـای کارکنـان پاسـخ داد.
بـه گزارش ایسـنا ،در پاسـخ دیوان محاسـبات آمده
است:
« در خصوص سـامانه ثبت حقـوق و مزایا (موضوع

محاسـبات کشـور در راسـتای وظایـف ذاتـی و
قانونـی خـود ،لـزوم راهانـدازی سـامانه حقـوق و
متعاقبـا بـا
مزایـا را از دولـت پیگیـری نمـوده اسـت.
ً
یـک سـال تأخیر نسـبت بـه حکـم قانونـی مذکور و
بـا پیگیـری مجـدد شـورای دسـتگاههای نظارتـی،
سـازمان اداری و استخدامی کشـور ،در سـال
 ۱۳۹۶متولـی راهانـدازی سـامانه مذکـور گردیـد که

ماده ( )۲۹قانون برنامه ششـم توسـعه)
َیـا أ ُّی َهـا الذ َ
یـن َآم ُنـوا َّات ُقـوا َّالل َـه َو ُق ُولـوا َق ْو ًل َس ِـد ًیدا –
َ َّ ِ
(سـوره احـزاب ،آیـه )۷۰
جنـاب آقای لطیفـی ،معاون محتـرم رئیس جمهور
و رئیـس سـازمان اداری و استخدامی کشـور در
برنامـه گفتگـوی ویـژه خبـری شـبکه دوم سـیما
مـورخ  ۱۴۰۰ /۸ /۲۷مطالبـی در خصـوص عـدم
ثبـت اطالعات دیوان محاسـبات کشـور در سـامانه
حقـوق و مزایـای کارکنـان مطـرح کـرد کـه در
ایـن بـاره بـه منظـور ایجـاد شـفافیت ،تنویـر افـکار
عمومـی و در راسـتای رسـالت مـردم پایگـی ایـن
دیـوان ،مـوارد ذیـل تبییـن میشـود:
 )۱بـا شـکلگیری حقوقهـای غیرمتعـارف در
سـال  ۱۳۹۵و بـه منظـور پایـش جامع نظـام حقوق
و مزایـای پرداختـی در کشـور و در راسـتای تحقـق
عدالـت ،دیـوان محاسـبات کشـور از طراحـان
و پیشـنهاد دهنـدگان سـامانه حقـوق و مزایـای
کارکنـان (موضـوع مـاده ( )۲۹قانـون برنامه ششـم
توسـعه) بـوده اسـت.
 )۲از ابتـدای تصویـب مـاده قانونـی مذکـور ،دیوان

ایـن سـامانه از اردیبهشـت  ۱۳۹۷عملیاتـی شـده
اسـت.
 )۳از زمـان راهانـدازی سـامانه مذکـور و علیرغـم
وجـود نواقـص متعـدد در آن ،دیـوان محاسـبات
کشـور نسـبت بـه ثبـت حقـوق و مزایـای کارکنـان
خـود از ابتـدای سـال  ۱۳۹۷اقـدام نمـوده اسـت.
 )۴دیـوان محاسـبات کشـور در اجـرای مفـاد حکم
تبصـره ( )۱مـاده قانونـی مذکـور ،ضمـن رصـد و
پایـش حقـوق و مزایـای کارکنـان دسـتگاههای
اجرایـی ثبـت شـده در سـامانه ،ضمـن احصـاء
مشـکالت و ایـرادات سـامانه و اعلام آن بـه
سـازمان اداری و استخدامی کشـور ،نسـبت بـه
پیگیـری تخلفـات انجـام شـده در پرداختهـای
انجـام شـده ،اقـدام نمـوده اسـت.
 )۵در اجـرای حکـم تبصـره ( )۲۰مـاده واحـده
قانـون بودجـه سـال  ،۱۴۰۰دیـوان محاسـبات
کشـور نسـبت بـه ارسـال لیسـت حقـوق و مزایـای
تمامی کارکنـان خـود بـه خزانـهداری کل کشـور
اقـدام نمـوده اسـت.
 )۶آقـای لطیفـی در اظهـارات خـود ،بـدون آ گاهی

از تعـداد واقعـی دسـتگاههای اجرایـی و کارکنـان
صرفـا نسـبت بـه ارائـه عملکـرد تعـدادی از
آنـان،
ً
 ۱۵۱دسـتگاه اجرایـی اظهارنظر نمودهانـد .با توجه
بـه ثبـت بخشـی از عملکرد تعـداد  ۴.۷۲۸دسـتگاه
اجرایـی در سـامانه ،انتخـاب گزینشـی دسـتگاهها
بـدون اطلاع دقیـق ،امـری ناصواب اسـت.
 )۷سـازمان اداری و استخدامی کشـور می بایسـت
نسـبت بـه انجـام تکالیـف قانونی معوق خـود مبنی
بـر لـزوم تدویـن نظـام پرداخـت حقـوق و مزایـای
کارکنـان و رفـع مشـکالت سـامانه مذکـور ،آن
اقـدام مینمـود تـا دسـتگاههای اجرایـی در ثبـت
و بارگـذاری اطالعـات خـود دچـار سـردرگمی و
مشـکالت عدیـده نشـوند )۸.دیـوان محاسـبات
کشـور عالیتریـن مرجـع نظـارت مالـی کشـور بوده
و بـا توجـه بـه جایـگاه رفیـع آن در قانـون اساسـی
و بـه عنـوان پاسـدار بیتالمـال ،بـر ایـن باور اسـت
کـه رعایـت قوانیـن و مقـررات توسـط دسـتگاههای
اجرایـی ،مسـتلزم تبعیـت دسـتگاههای نظارتـی
از ایـن قوانیـن اسـت و در ایـن راسـتا ،ایـن دیـوان
همـواره نسـبت بـه رعایـت قوانیـن و مقـررات
ابالغـی ،پیشـتاز بـوده اسـت.با عنایـت بـه مراتـب
موصـوف و اقدامات انجام شـده توسـط این دیوان،
اظهارنظرهـای خلاف واقـع ،آن هم توسـط رئیس
سـازمان اداری و استخدامی کشـور ،باعث تشویش
اذهـان عمومـی و جای تأسـف ،تأمـل و تعجب دارد
و تخریـب دسـتگاههای نظارتی کشـور بـا اظهارات
نادرسـت و غیرآ گاهانـه در رسـانه ملـی ،امـری
مذمـوم و ناپسـند اسـت.
در پایـان یـادآور مـی شـود راهبرد دیوان محاسـبات
کشـور در نظـارت بر دسـتگاههای اجرایی ،مصداق
فرمایـش مقام معظـم رهبری(مدظلهالعالی) اسـت
کـه فرمودند:
"دیـــوان محاســـبات بایـــد بـــا کمــال دقــت و
شــجاعت و بــدون هــراس از عکـسالعمـلهـای
احتمالــی ،بــر دسـتگاههــا نظــارت و مراقبــت و
در کار آنهــا موشــکافی کنــد و بــا تــوکل بـه خـدا
و بــدون خســتگی بــه فعالیـت هـای خــود ادامـه
دهـد»".

ایران و جهان
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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

خطوط متنافر
بایـد منصفانـه لب به اعتـراف بگشـاییم و صادقانه
بگوییـم سیاسـت هایی کـه در حوزه هـای گوناگون
دنبال می شـود بـا یکدیگـر همخوانی نـدارد  .برای
نمونـه مـا سـالیانه میلیاردهـا تومـان بـرای تربیت
پزشـک و تحصیلات عالـی دانشـجویان هزینـه
می کنیـم امـا نحـوه ی تعامل مـا با نخبـگان جامعه
و تحصیلکرده هـا بـه گونه ای اسـت که فـرار را بر
قـرار ترجیـح می دهنـد .در واقع مـا بـرای آمریکا و
اروپـا نیروی انسـانی نخبـه تربیت می کنیـم  ،بدون
آن کـه هزینـه ای از آنهـا بگیریـم ؛ ضمـن این که
بـا رفتن نخبـگان به میـزان قابل توجهـی دالر هم
از کشـور خـارج می شـود  .گاهـی آدم به فکـر فرو
مـی رود و پیـش خـود می اندیشـد که سـهم مردم
عـادی و نظریـه پـردازان و متولیـان برنامه ریزی از
 30درصـد افـراد مبتلا به اختلاالت روانـی چقدر
اسـت ! از یکسـو برای فرزنـد آوری تبلیـغ می کنیم
و از آن سـو سـالیانه هزاران نفر بر اثـر ابتال به مواد
مخـدر  ،تصادفات جـاده ای و شـهری  ،بیماری های
قابـل پیگشـیری  ،دعواهـای خیابانی  ،خودکشـی و
حـوادث گوناگـون از بیـن می رونـد  .گاهـی بـرای
جبـران کمبـود مسـکن بایـد نیـم نگاهـی هـم به
سـبک زندگی داشـته باشـیم و سـازگاری ها را باال
ببریـم  .بعضـی از سـالمندان در حالـی در خانه های
اعیانـی و اشـرافی بـا امکانـات فـراوان از تنهایی
رنـج می برنـد و در اثـر دوری از فرزندانشـان دق
می کننـد و می میمرنـد کـه در برخـی از خانه هـای
واقـع در حاشـیه شـهرها بیـش از  10نفـر در یک
اتـاق بیتوتـه می کننـد و غـذای مناسـبی بـرای
خـوردن ندارنـد .در حالـی شـاهد دورریـز نـان و
انـواع مـواد غذایـی هسـتیم کـه پـس مانده هـای
غذایـی معـادل نیازحداقـل یـک چهـارم زیـر خط
فقری هـای گرسـنه اسـت  .مـرض سـوء مدیریت
بـه صـورت هرمـی از باال بـه پاییـن سـرایت کرده
بـه طوری کـه سرپرسـت یک خانـوار هم قـادر به
سـلوک بـا زن و فرزنـد و مدیریـت و برنامـه ریزی
بـرای درآمـد و هزینه هـای خـود نیسـت و همه به
گونـه ای دچـار درد چـه کنـم هسـتند  .کسـانی که
روزگاری از نفـوذ بـاالی معنـوی برخـوردار بودنـد
و می توانسـتند بـا پنـد و موعظـه مـردم را بـه
سـازگاری بـا شـرایط ترغیـب کنند آنچنـان درگیر
بازی هـای گوناگـون و راحـت طلبـی شـده انـد
کـه بسـیاری از مخاطبـان سـنتی خود را از دسـت
داده انـد  .مـا از یک سـو از کمبود پزشـک می نالیم
و از سـویی دیگـر می بینـم کـه نـوع مناسـبات
اجتماعی و سـبک زندگی بیماری زاسـت  .بسـیاری
از مـردم گرفتـار بیماری های ناشـی از افسـردگی ،
تنهایـی  ،طلاق عاطفـی  ،بـی کاری و همنشـینی
بـا کاسـتی ها هسـتند  .از یـک طـرف بـه دنبـال
بازگردانـدن روسـتائیان بـه زادگاه خـود و خالـی
کـردن حاشـیه شـهرها هسـتیم و از طرفـی دیگر
قانـون پرداخـت توافقـی مـزد را تصویـب می کنیم
کـه به زعم برخـی از کارشناسـان به منزلـه احیای
سیسـتم بـرده داری اسـت  .در حالـی از طـرح
مبـارزه با بیسـوادی بزرگسـاالن سـخن می گوییم
کـه بسـیاری از کـودکان و نوجوانـان بـه دلیل فقر
و نـاداری موفـق بـه ثبـت نـام در مدرسـه و خرید
کتـاب هـم نیسـتند  .از بانکـداری اسلامی و حذف
ربـا دم می زنیـم ولـی بانک هـای ایرانـی باالترین
نـرخ بهره را نسـبت به سـایر کشـورها در دسـتور
کار خـود دارنـد  .همـه ی ایـن واقعیت هـای تلخ در
حالی شـبانه روز در معرض تماشـای همـگان قرار
دارد کـه مدیریـت کشـور باید در یک پـازل تعریف
شـود و همـه طـرح و برنامه هـا مکمـل یکدیگـر
باشند .
شـاید الگـو بـرداری از طبیعـت الهـام بخـش
گردانندگان کشـور باشـد  .در طبیعت هـر موجودی
نقشـی ایفـا می کند و در هـم تنیدگی ایـن نقش ها
موجـب تـداوم حیات طبیعـت اسـت .زنبورها گرده
افشـانی می کننـد و درنـدگان مانـع افزایـش
جمعیـت نشـخوار کننـدگان می شـوند  .زلزلـه
انـرژی انباشـته شـده در زمیـن را بـه تدریـج آزاد
می کنـد و خاکسـتر آتشفشـان ها نقشـی ظریـف
در بارندگـی ابرهـا دارد  .زمیـن بـا گـردش خـود
چهارفصـل را ایجـاد می کنـد و جابجایـی آب هـای
سـرد و گـرم در دریاهـا موجـب ایجـاد توفـان
می شـود تـا طبیعـت وظیفـه ی خـود را بـه خوبـی
انجـام دهد .با تاسـی بـه چنیـن الگویـی  ،نهادها و
سـازمان ها و ادارات و وزارتخانه هـا و تشـکل های
مردمـی و صنـوف گوناگـون بایـد تکمیـل کننـده ی
تلاش یکدیگـر باشـند امـا نیسـتند  .در چنیـن
شـرایطی نـه آن که ثروتمند اسـت امنیـت جانی و
مالـی دارد و نـه فقرا در آسـایش زندگـی می کنند .
وزراتخانه هـا کـه وظیفـه ی برنامه ریـزی و هدایت
و ریـل گـذاری را بـر عهـده دارنـد تصـور می کنند
بـا نـگاه بخشـنامه ای کاری از پیـش مـی رود  .در
قـرآن کریم به هـر موضوعی بـه گونـه ای پرداخته
شـده کـه گویـی مهمتریـن موضـوع اسـت زیـرا
نـگاه قـران نگاهـی سـازواره ای اسـت  .دروغ بـه
همـان انـدازه بـرای جامعـه ویرانگراسـت کـه
دزدی ؛ خیانـت در امانـت بـه همـان انـدازه بـر
مناسـبات اجتماعـی تاثیـر منفـی می گـذارد کـه
گرفتـن ربـا  ،همسـایه آزاری بـه همان انـدازه نهی
شـده اسـت کـه بـی احترامی بـه پـدر و مـادر ،اما
در جامعـه ی مـا روی چنـد موضـوع خـاص دسـت
می گذارنـد و آنهـا را بـا اهمیـت جلـوه می دهنـد و
بـی خیـال سـایر موضوعـات می شـوند  .بـه همین
دلیـل شـاهد رخـداد تمامی اتفاقات ناخوشـایند به
صـورت یکجـا و سـونامی وار در جامعـه هسـتیم .
اد امه د  ر ستون روبرو
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ترکی الفیصل:

رئیسجمهور:

حفظ محیط زیست ،نوعی سرمایهگذاری است
رئیـس جمهـور حفـظ محیـط زیسـت را موجـب
قـدرت ،امنیـت و نوعی سـرمایه گـذاری بلند مدت
و رشـد تولیـدات کشـور دانسـت و گفـت :بـرای
صیانـت از محیـط زیسـت بایـد ارتبـاط دانشـگاه
بـه عنـوان اتـاق فکـر و جایـگاه اندیشـه ورزی
بـا دسـتگاههای اجرایـی تقویـت شـود و دولـت
دیدگاه هـا و نظـرات اسـاتید و نخبـگان محیـط
زیسـت را سـرمایه و پشـتوانه ارزشـمندی بـرای
کشـور میدانـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،آیتاللـه سـید ابراهیـم رئیسـی
روز جمعـه در نشسـت تخصصـی بـا نخبـگان و
فعـاالن محیـط زیسـت کـه بـه مناسـبت سـالروز
ابلاغ سیاسـت های کلـی محیـط زیسـت توسـط
مقـام معظـم رهبری در ۲۶آبان  ۱۳۹۴برگزار شـد،
اظهار داشـت :فلسـفه تشـکیل این جلسـه بررسی
و پیگیری اجرای سیاسـتهای ابالغ شـده توسـط

مقـام معظـم رهبری در حوزه محیط زیسـت اسـت
و ایـن کـه تاکنـون پـس از گذشـت شـش سـال
فقـط  ۴۷درصـد ایـن سیاسـتها اجرایـی شـده
بـه هیـچ عنـوان قانـع کننـده نیسـت و الزم اسـت

دسـتگاههای اجرایـی بازنگاهـی در عملکـرد خـود
داشـته باشـند و در یـک اقـدام جمعـی ایـن عدد به
رقـم قابـل توجهـی افزایـش یابـد.
رئیـس جمهـور بـا تاکیـد بـر اهمیـت تشـکیل

نشسـتهای تخصصـی بـرای بررسـی و
پیگیـری سیاسـتهای کلـی نظـام در حوزههـای
مختلف،گفـت :در چنیـن نشسـت هایی بایـد علت
اجرایـی نشـدن بخشـی از سیاسـتهای مصـوب
نظـام بررسـی و موانـع تحقق کامل این سیاسـت ها
برطـرف شـود.
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه ضـرورت و اهمیـت
توجـه بـه محیـط زیسـت ،اظهـار داشـت :جامعـه
بشـری بایـد نسـبت بـه تعـرض و طغیـان علیـه
محیط زیسـت حسـاس باشد متاسـفانه قدرتهای
بـزرگ بدتریـن اسـتفاده را از محیـط زیسـت بـه
عمـل میآورنـد و سـپس بـا سـازوکاری ،از موضوع
محیـط زیسـت بعنـوان حربـهای علیـه کشـورهای
در حـال توسـعه اسـتفاده میکننـد ،همانند مسـاله
حقـوق بشـر کـه امـروز بزرگتریـن ناقضـان آن
مدعـی حقـوق بشـر در سـایر کشـورها هسـتند.

رایزنی آمریکا با اسراییل درباره پیشنهاد توافقی موقت با ایران
منابـع مطلـع آمریکایـی و اسـراییلی می گوینـد،
مشـاور امنیـت ملـی آمریکا اخیـرا با مشـاور امنیت
داخلـی رژیـم صهیونیسـتی گفـت و گویـی دربـاره
توافقـی موقتـی بـا ایـران بـه منظـور ایجـاد فرصت
بیشـتر برای مذاکـرات احیای توافق هسـته ای در
ویـن انجـام داده و بـا مخالفـت همتـای اسـراییلی
مواجه شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روزنامه صهیونیسـتی
تایمـز آو اسـرائیل ،طبـق گزارشـی در روز
چهارشـنبه ،جیـک سـالیوان مشـاور امنیـت ملـی
آمریـکا بـا ایـال هوالتـا مشـاور امنیـت داخلـی
رژیـم صهیونیسـتی دربـاره توافقـی موقت بـا ایران
بـه منظـور ایجـاد فرصتـی بیشـتر بـرای مذاکـرات
احیـای توافـق هسـته ای در وین ،گفـت و گو کرده
اسـت.

پایـگاه خبـری آمریکایـی اکسـیوس گـزارش
داده اسـت ،دو منبـع مطلـع آمریکایـی گفتـه انـد،
سـالیوان و هوالتـا صرفـا داشـتند «ایده هایشـان

را مطـرح می کردنـد» و ایـن پیشـنهاد در اصـل از
طـرف یـک متحـد اروپایـی نـام بـرده نشـده آمریکا
مطـرح شـده اسـت.

ایـن منابـع مطلـع گفتـه انـد ،بـر اسـاس پیشـنهاد
مطـرح شـده ،ایـران بایـد فعالیت هـای غیرمجـاز
هسـته ای اش ،از جملـه غنی سـازی  ۶۰درصدی
را در ازای آزادسـازی بخشـی از پول هـای بلوکـه
شـده اش از طـرف آمریـکا و متحدانـش یـا اعمـال
معافیـت از تحریم هـا برای کاالهای بشردوسـتانه،
متوقـف کند.
اکسـیوس بـه نقـل از یـک مقـام رسمی اسـراییلی
آورده اسـت ،هوالتـا بـه سـالیوا گفتـه مخالـف ایـن
ایده اسـت و اسـراییل نگران این اسـت که هرگونه
توافـق موقتـی ،دائمی شـود و بـه ایران اجـازه دهد
زیرسـاخت هسـته ای و ذخایـر اورانیومـی را کـه
انباشـته اسـت ،حفـظ کنـد .هوالتـا مخالفـت خود
را بـا ایـن پیشـنهاد بـه اطالع رابـرت مالـی نماینده
ویـژه آمریـکا در امـور ایـران نیز رسـانده اسـت.

رویترز:

هدف اعالم نشده آمریکا در مذاکرات هستهای
جلب حمایت روسیه و چین است
خبرگـزاری رویتـرز در گزارشـی نوشـت که هـدف اعالم نشـده آمریکا
در گفتوگوهـای ویـن جلـب حمایت روسـیه و چین برای تحت فشـار
گذاشـتن ایران درصورت شکسـت مذاکرات اسـت.
به گزارش ایسـنا ،خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشـی نوشـت که
هـدف اعالم شـده آمریکا در زمان ازسـرگیری مذاکرات غیرمسـتقیم
بـا ایـران مشـخص کردن این اسـت کـه آیا توافـق هسـتهای میتواند
بـه صـورت دوطرفـه احیا شـود یا نـه؛ اما برخـی دیپلماتهـا میگویند
کـه هـدف اعلام نشـده آمریـکا در واقع جلـب حمایت روسـیه و چین
برای تحت فشـار گذاشـتن ایران درصورت شکسـت مذاکرات اسـت.
رویتـرز نوشـت :دیپلماتهـای غربـی گفتهانـد که زمان بـرای احیای
توافـق هسـتهای کوتـاه اسـت .ایـران تحـت ایـن توافـق برنامههـای
هسـتهای خـود را در ازای رفـع تحریمهـای اقتصـادی محـدود

میکـرد .دونالـد ترامـپ ،رئیسجمهـور پیشـین آمریـکا با خـروج خود
از توافـق هسـتهای  ۲۰۱۵و اعمـال تحریمهـای یکجانبه باعث شـد

کـه ایـران محدودیتهـای هسـتهای خـود را کنـار بگـذارد.
ایـن گـزارش می افزایـد :کشـورهای اروپایـی همـکاری نزدیکـی بـا
دولـت جدیـد آمریـکا بـرای احیـای برجـام داشـتهاند و روسـیه نیـز
حامی ایـن رونـد بـوده اسـت امـا چیـن بـا خریـد نفـت از ایـران ،اهـرم
فشـار آمریـکا را تضعیـف کـرده اسـت.
دیپلماتهـا میگوینـد کـه یکـی از راههـای تحـت فشـار گذاشـتن
ایـران بـرای بازگشـت بـه پایبنـدی بـه توافـق هسـتهای و یـا -اگـر
بازگشـت بـه برجـام امکانپذیـر نباشـد  -حصـول توافـق جدیـد ایـن
اسـت کـه چیـن و روسـیه متقاعـد شـوند کـه ایـن تهـران اسـت کـه
مانعتراشـی میکنـد و نـه واشـنگتن.
یـک دیپلمـات غربـی کـه نخواسـته نامـش فـاش شـود ،بیـان کـرد:
ن و روسـیه نیـاز دارنـد.
آنهـا بـه چیـ 

بایدن در بیمارستان؛

سازمان ملل:

طالبان در برابر گسترش داعش
در افغانستان ناتوان است

امور کاخ سفید موقتا در اختیار
هریس

نماینـده سـازمان ملـل در امـور افغانسـتان دربـاره ناتوانـی گـروه طالبـان
در برابـر گسـترش فعالیتهـای گـروه تروریسـتی داعـش در افغانسـتان
صحبـت کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری اسـپوتنیک ،دبـورا لیـون ،رئیس
نمایندگـی سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان در نشسـت شـورای امنیـت
گفـت :اعضـای طالبـان کـه در افغانسـتان در قـدرت هسـتند نمیتوانند با
موفقیـت در برابـر گسـترش داعـش در ایـن کشـور مقاومـت کنند.
لیـون در نشسـت شـورای امنیـت سـازمان ملل گفـت" :ناتوانـی طالبان در
جلوگیـری از گسـترش نفـوذ داعـش یـک تحول منفـی بزرگ دیگر اسـت".
ایـن فرسـتاده ویـژه سـازمان ملـل اظهـار کـرد :داعـش بـه نظـر در تمـام والیتهـای افغانسـتان حضور
دارد.
فرسـتاده ویـژه سـازمان ملل نسـبت به عملکرد طالبـان در مقابله با داعـش و پیگرد مظنونان وابسـته به
داعـش -والیـت خراسـان ابـراز نگرانـی کـرد کـه به نظـر بیشـتر اقدامـات طالبان مبتنـی بر بازداشـتها
و اعدامهـای فراقانونی اسـت.
سـازمان ملـل متحـد در حالـی از ناتوانـی گـروه طالبان در برابر گسـترش گروه تروریسـتی داعش سـخن
میگویـد کـه دو انفجـار چهارشـنبه در غـرب کابـل را داعش بر عهـده گرفت.

سـخنگوی کاخ سـفید روز جمعـه بـا اعالم خبر مراجعـه جو بایدن
رئیـس جمهـوری آمریـکا بـه بیمارسـتان بـرای انجـام معاینـات
پزشـکی در آسـتانه  ۷۹سـالگی وی ،گفـت کـه اختیـارات بایـدن
بطـور موقـت بـه خانـم کامـاال هریـس معـاون رئیـس جمهـوری
واگـذار خواهد شـد.
بـه گـزارش ایرنـا ،خانـم جـن سـاکی در توئیتـی اعلام کـرد جـو
بایـدن دیـروز بـه مرکـز درمانـی "والتـر ریـد" مراجعـه خواهـد کرد.
ایـن سـخنگوی کاخ سـفید دلیـل مراجعـه بایـدن بـه بیمارسـتان را صرفـا انجـام یـک سـری معاینـات
معمـول پزشـکی اعلام کـرده اسـت.
جـن سـاکی اعلام کـرد که حیـن انجـام معاینات پزشـکی جو بایـدن ،معـاون وی از دفتر کار خـود واقع
در بـال غربـی کاخ سـفید بـه اداره امور خواهـد پرداخت.
بایـدن قـرار اسـت دیروز مورد کولونوسـکوپی قرار گیـرد .دلیل انجام این عمل اعالم نشـده اسـت .بایدن
قـرار اسـت طـی انجام کولونوسـکوپی ،مورد بیهوشـی قـرار گیرد و به همیـن دلیل اداره امور کشـور بطور
موقـت بـه معاونش کامـاال هریس واگذار می شـود.
رسـانه هـای آمریکایـی مدتهـا اسـت مطالبـی دربـاره وضعیـت جسـمانی رئیس جمهـوری کهنسـال این
کشـور مـی نویسـند و در مـوارد زیـادی سلامتی جسـمی وی را مـورد تردیـد قـرار داده اند.

قرداحی:

اگر استعفایم به حل بحران کمک میکند آمادهام این کار را بکنم
وزیـر اطلاع رسـانی لبنـان تأکیـد کـرد ،اگـر
اسـتعفای وی بـه گشایشـی در روابـط بیـروت و
کشـورهای شـورای همـکاری خلیج فـارس منجر
شـود ،آمـاده اسـت ایـن کار را بکنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،جـورج قرداحـی ،وزیـر
اطلاع رسـانی لبنـان در مصاحبـه بـا روزنامـه
الجمهوریـه گفـت :مـن بـا هـر راهـکاری کـه
منفعـت ملـی را محقـق کنـد موافقـت میکنـم
و آمـادهام اگـر اسـتعفایم بـه گشایشـی در روابـط
بیـروت و کشـورهای شـورای همـکاری خلیـج

فـارس منجـر شـود ،ایـن کار را بکنـم.
وی افـزود :همـگان میداننـد کـه مشـکل کنونی
تنهـا من نیسـتم بلکـه مربوط به موضع عربسـتان
دربـاره نقـش حزباللـه در لبنـان و منطقـه اسـت.
همانطـور کـه ریـاض بارهـا ایـن مسـئله را گفتـه
اسـت .امـا مسـئلهای کـه مانـع برگـزاری نشسـت
کابینه میشـود دودسـتگی درباره طـارق البیطار،
بازپـرس پرونـده انفجـار بنـدر بیروت اسـت .دولت
با چالشهای بسـیار سـختی در سـطح معیشتی و
اجتماعـی و اقتصـادی و مالـی مواجه اسـت.

قرداحـی گفـت :مـن نگـران ایـن هسـتم کـه
اسـتعفایم عربسـتان را راضـی نکنـد بـه ایـن دلیل
کـه عربسـتان دولـت را متهـم بـه ایـن مسـئله
میکنـد کـه تحـت سـلطه حزباللـه اسـت .گزینه
برکنـاری مـن نبایـد مطـرح شـود .مـن خواهـان
ایـن هسـتم کـه دولـت تمـام گزینههـا را بررسـی
کنـد اگـر اکثـر وزرا خواهـان اسـتعفای مـن بودنـد
فـورا اسـتعفا خواهـم داد .بـه ویـژه اینکـه میدانـم
فعالیت در وزارتخانه در این شـرایط بسـیار سـخت
اسـت.
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عربستان باید بمب هستهای
داشته باشد
رئیـس پیشـین سـازمان اطالعـات عربسـتان تأکیـد کـرد کـه ایـن
کشـور بایـد بـرای دفـاع از خـودش "در برابر ایـران" بمب هسـتهای
داشـته باشد.
بـه گـزارش ایسـنا ،ترکـی الفیصـل ،رئیـس پیشـین سـازمان
اطالعـات عربسـتان در مصاحبـه بـا شـبکه آمریکایـی MSNBC
دربـاره ایـن ادعـا کـه "اگـر ایـران بـه دنبال سـاخت بمب هسـتهای
باشـد آیـا عربسـتان نیـز ایـن کار را خواهـد کـرد یـا خیر" گفـت :من
قبلا هـم علنـا گفتم بایـد هر کاری کـه الزم باشـد انجـام بدهیم از
جملـه اینکـه بفهمیـم چگونـه در راه دفـاع از خودمـان در برابـر این
احتمـال ،بمـب هسـتهای بسـازیم.
وی گفـت :مـن عضـو دولـت نیسـتم تـا بگویـم دولـت چـه خواهـد
کـرد امـا ایـن نظـر شـخصی مـن اسـت.
محمـد بـن سـلمان ،ولیعهـد عربسـتان سـال  ۲۰۱۸گفته بـود اگر
ایـران بمـب هسـتهای داشـته باشـد عربسـتان نیـز در سـریعترین
زمـان ممکـن ایـن کار را خواهـد کـرد.

حمایت اردوغان از تشکیل
کشور فلسطین به پایتختی
قدس شرقی
رجـب طیـب اردوغان حمایت کشـورش از تشـکیل کشـور مسـتقل
فلسـطین بـه پایتختـی قدس شـرقی را اعلام کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از روسـیا الیوم ،رجـب طیـب اردوغان،
رئیسجمهـوری ترکیـه در پیامی بـه محمـود عبـاس ،رئیـس
تشـکیالت خودگردان فلسـطین به مناسـبت سیوسـومین سالگرد
اعلام "سـند اسـتقالل" بـه عمـق روابـط تاریخـی بیـن دو ملـت
فلسـطین و ترکیـه اشـاره کـرد.
او بـر حمایـت آنکارا از کشـور مسـتقل فلسـطین بـه پایتختی قدس
شـرقی و پایـان اشـغالگری تاکید کرد.
دوشـنبه گذشـته مصـادف بـود بـا سیوسـومین سـالگرد صـدور
"سـند اسـتقالل" از سـوی یاسـر عرفـات ،رئیـس فقیـد تشـکیالت
خودگردان فلسـطین که در آن تشـکیل کشـور مسـتقل فلسطین به
پایتختـی قـدس شـرقی اعلام شـد؛ موضوعی کـه هنـوز در میدان
تحقـق نیافته اسـت.

شروط موفقیت مذاکرات وین
از دیدگاه علی باقری
معـاون سیاسـی وزیـر امـور خارجـه کشـورمان گفـت :موفقیـت
مذاکراتـی کـه در  ٨آذر آغـاز میشـود ،در گـرو "اراده جـدی" و
"آمادگـی عملـی" طـرف مقابـل بـرای "لغـو تحریمهـا" اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،علـی باقـری صبـح روز پنـج شـنبه در توییتـی با
اشـاره بـه دیـدار اخیـرش بـا سـفرای کشـورهای حـوزه مدیترانـه و
شـرق اروپـا در تهـران نوشـت:
«در ادامـه نشسـت بـا سـفرای مقیـم تهـران و در پـی جلسـه بـا
سـفرای کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس ،چهارشـنبه در جمـع
سـفرای کشـورهای حـوزه مدیترانـه و شـرق اروپـا تصریـح کـردم
موفقیـت مذاکراتـی کـه در  ٨آذر آغاز میشـود ،در گرو "اراده جدی"
و "آمادگـی عملـی" طـرف مقابـل بـرای "لغـو تحریمهـا" اسـت».
اد  امه از ستون روبرو

وقتـی یـک پیـچ ریل قطـار در جایـی باز می شـود ،
قطـار را از ریـل خـارج می کنـد و آسـیب جانـی و
مالـی و روانـی بـه بار مـی آورد  .همه ی امور سـر در
گریبـان یکدیگـر دارند .یـک فرد غیـر متخصص و
نـا آشـنا بـا اولویت هـا می توانـد مملکتـی را دچـار
آشـفتگی کند و شـگفت انگیز اسـت که مسـئله ای
بـه ایـن روشـنی بـرای خیلی هـا کـه کارشـان
تقسـیم مسئولیت هاسـت قابـل فهم نیسـت  .شـما
اگـر می خواهیـد کسـی را از خـود خشـنود کنیـد و
پـاداش کارش را بـه او بدهیـد ابتـدا ببینیـد به درد
چـه کاری می خـورد  .یـک نظافتچی کاربلـد بهتر از
یـک مهندس ناشـی اسـت که بـا هـزار دوز و کلک
و سـهم خواهـی برای خـود مدرک جور کرده اسـت
تـا مسئولیسـتی را بـه او واگـذار کننـد .آن وقـت
می گوینـد چـرا نخبه هـا مهاجـرت می کنند  .کسـی
کـه باالدسـت عـده ی زیـادی قـرار می گیـرد باید
وجاهـت و مقبولیـت و فهـم چگونگـی انجـام کار
داشـته باشـد و چنین وجاهتـی را نمی تـوان با یک
حکـم ایجاد کـرد  .باید بگردیـد فردی را پیـدا کنید
که صاحب دانش و حسـن شـهرت باشـد بـه گونه
ای کـه حتـی دشـمنانش دانـش و میهـن دوسـتی
و مـردم داری او را زیـر سـئوال نبرنـد  .گـردش
مسـئولیت بیـن نخبـگان بایـد بـه گونه ای باشـد
که شـائبه ی خویشـاوند سـاالری  ،صاحبـان دانش
و فضیلـت را از سـکانداری امور کشـور ناامید نکند .
دایـره ی مسـئولیت ها بایـد به وسـعت دریا باشـد
تـا مـوج بیافریند و پـاک کننده باشـد و هر قطره ای
احسـاس دریـا بـودن داشـته باشـد  .تنهـا نـگاه
سـازواره ای اسـت که احسـاس هم سرنوشـتی را
در مـردم ایجـاد می کنـد  .چنیـن احساسـی موجب
می شـود کـه همـه بـرای مسـئولیت پذیـری بـه
دنبـال دانـش و فضیلـت و تقـوا و صالحیـت فردی
و وجاهـت اجتماعی باشـند نـه رانت و حـزب بازی
و تعریـف و تمجید از اشـتباهات زنجیـره ای  .آزادی
بیـان زمانـی خطرناک اسـت کـه حرف هـای ناگفته
پشـت سـد خودسانسـوری انباشـته شـده باشـد .
اعتـراض  ،زمانـی خطرناک اسـت کـه از اشـاره به
نوشـته و از نوشـته بـه زبـان و از زبـان بـه دسـت
منتقـل شـود .اگر زبان اشـاره به رسـمیت شـناخته
شـود و بـه آن بهـا داده شـود و مسـئولین تنهـا با
نـگاه در آینه ی اشـارات مـردم نتایـج عملکرد خود
را ببیننـد دیگـر کار بـه نوشـتن و اعتـراض زبانـی
و اعتـراض عملـی هم نمی کشـد  .شـاید فهـم این
امـر بدیهی به خاطر سـاده بودن آن اسـت  .خطوط
متنافـر جـز ایـن کـه نیروهـا را هـدر بدهنـد کار
دیگـری از آنهـا سـاخته نیسـت  .خطـوط را در یک
راسـتا قـرار دهیـد و نگاه سـازواره ای بـه مدیریت
کشـور داشـته باشید .
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تخته گاز روی گلوی صنعت
همیــن چند وقت پیش بود کــه در گفتوگویی خبری که با یکی از تولیدکنندگان و
کارآفرینان برتر داشتم او به صراحت گالیه و

فارس

نگاه غلط روزگار صنعت فارس را سیاه کرده است
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی دالیل افت صنعت در استان فارس
را برشمرد و گفت :نگاه غلط و منفعت طلبانه صنعت استان فارس را ...

امام جمعه موقت شیراز:

مسئوالن به ظرفیتهای موجود در جامعه توجه کنند
ایرنـا :امـام جمعـه موقـت شـیراز گفـت :بـرای رسـیدن کشـور بـه جایـگاه و
اهـداف بلنـد جهانـی و شـکوفایی هرچه بیشـتر نیاز اسـت که در کنـار تالش و
کوشـش نخبـگان ،مسـئوالن نیـز حمایـت همـه جانبه خود را داشـته باشـند و
بـه ایـن ظرفیتهـا توجـه کنند.
حجتاالسلام عبدالرضـا محمـودی ،در خطبههـای نمـاز جمعـه شـیراز ،بـا
اشـاره بـه دیـدار اخیر رهبر معظم انقلاب با جمعی از نخبگان و اسـتعدادهای
علمی کشـور ( ۲۶آبـان) افـزود :در آن دیـدار ،معظـم لـه ملـت ایـران را بالقـوه
نخبـه دانسـتند و قطعـا همیـن مسـاله نیـز باعـث شـده کـه ملـت و کشـور مـا
هـدف جنگ نـرم اسـتعمار قـرار گیرند.
وی ادامـه داد :اسـتعمار بـه دنبـال ایـن اسـت کـه ملتهـا را از داشتههایشـان غافـل کنـد و وقتـی کـه مـردم از
ظرفیتهـا و داشـتههای خودشـان غافـل شـدند و احسـاس کردنـد کـه از ایـن ظرفیتهـا تهـی هسـتند ،آنـگاه
اسـتعمار شـروع بـه غـارت آن ملتهـا میکنـد.
او اظهـار داشـت :امـروز دانشـمندان ایـران اسلامی در علـوم مختلـف حرفهای بسـیاری برای گفتـن دارند که
بایـد بـا بهـره گیـری مناسـب از ایـن توانمندیهـا بـه سـمت تصاحـب قلههـای موفقیـت علمـی و فناوریهـای
مختلـف در دنیـا حرکـت کنیـم و در ایـن راه حمایـت مسـئوالن نیـز ضروری اسـت.
بسیج ،زمینه ساز امیدواری مردم به انقالب است
امـام جمعـه موقـت شـیراز ،در بخش دیگری از سـخنان خود ،ضمن گرامیداشـت هفته بسـیج ( ۲۹آبان تا پنجم
آذر) ،بـا بیـان اینکـه بسـیج میتوانـد زمینه سـاز ایجاد امید در مردم نسـبت به انقالب و آینده کشـور باشـد گفت:
ایـن نهـاد مقـدس کـه یکـی از الطاف الهی اسـت و توسـط امام راحـل پایهگذاری و مدیریت شـد تاکنون توانسـته
منشـاء خدمـات بسـیاری برای مردم باشـد کـه این خدمات بر همگان نیز روشـن اسـت.
حجتاالسلام محمـودی افـزود :بسـیج مجموعـهای اسـت کـه تمـام آحـاد و اقشـار مـردم و مسـئوالن در هـر
جایگاهـی کـه هسـتند را شـامل میشـود و هفتـه بسـیج نیـز فرصـت مناسـبی اسـت کـه ارزشهـای بسـیج و
بسـیجی در تمـام سـازمان ها و مجموعه هـای دولتـی و غیـر دولتـی تبییـن و تقویـت شـود.
حضور مسئوالن در بین مردم روند رفع مشکالت را سرعت میبخشد
وی ،ضمـن قدردانـی از حضـور مسـتقیم مسـئوالن در بیـن مـردم بـه ویـژه حضـور روسـای قوای سـه گانـه ،این
اقـدام را زمینـه سـاز سـرعت گرفتـن روند رفع مشـکالت مـردم دانسـت و گفت :اگر مسـئوالن مسـتقیما و چهره
بـه چهـره بـا مـردم دیدار داشـته باشـند و از نزدیک با مشـکالت آنها آشـنا شـوند بهتر و سـریع تـر میتوانند برای
رفـع آنها چاره اندیشـی کـرده و تصمیـم بگیرند.

نایب رئیس مجلس به المرد و مهر سفر میکند
مهر:علـی نیکـزاد نایـب رئیـس اول مجلـس شـورای اسلامی به همـراه
تعـدادی از مسـئولین کشـوری بـه شهرسـتان های مهـر و المرد سـفر خواهند
کرد.
بـا دعـوت موسـی موسـوی نماینـده مـردم شهرسـتانهای المـرد و مهـر در
مجلـس شـورای اسلامی ،روز دوشـنبه هفته آینـده علی نیـک زاد نایبرئیس
اول مجلـس بـه همـراه جمعـی از معاونیـن وزرا و مسـئولین ارشـد کشـوری بـه
المـرد و مهـر سـفر خواهنـد کرد.
بازدیـد و بررسـی وضعیـت پروژههـا و طرحهـای بـزرگ ایـن دو شهرسـتان در
دسـتورکار ایـن سـفر یـک روزه قـرار دارد.

وضعیت وخیم  ۱۸۶بیمار کرونایی در فارس
ایسـنا :بـه گفتـه معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ۱۸۶ ،بیمـار مبتلا بـه کروناویـروس در
بخشهـای  ICUبیمارسـتانهای اسـتان فـارس بسـتری هسـتند.
دکتـر عبدالرسـول همتـی جمعـه  ۲۸آبـان بـا حضـور در اسـتدیو سلامت فـارس بـا اعلام بسـتری  ۱۷۹بیمـار
جدیـد مبتلا و مشـکوک دارای عالئـم کروناویروس در بیمارسـتانهای اسـتان طی شـبانه روز گذشـته ،مجموع
بیمـاران مثبـت و مشـکوک دارای عالیـم کـه هـم اکنـون در بیمارسـتانهای اسـتان بسـتری هسـتند را هـزار و
 ۴۰۷نفـر عنـوان کرد.
او اظهـار کـرد :از ابتـدای شـیوع این بیمـاری تاکنون ،یک میلیون و  ۴۷۸هزار و  ۸۹تسـت تشـخیصی مولکولی
در آزمایشـگاههای اسـتان تهیـه شـده کـه بـا بررسـی نمونه هـای انجـام شـده ۴۳۶ ،هـزار و  ۹۲۳بیمـار مثبـت
قطعی شناسـایی شـده اسـت.
همتـی ادامـه داد :همچنیـن از ابتـدای آغـاز طـرح شـهیدحاج قاسـم سـلیمانی تاکنـون ۲۴۳ ،هـزار و پنج مورد
تسـت سـریع انجام شـده که از این تعداد  ۵۶هزار و  ۷۷۴بیمار مثبت شناسـایی شـده اسـت و در مجموع از ابتدا
تاکنـون ۴۹۳ ،هـزار و  ۶۹۷بیمـار مبتال به کووید  ۱۹در اسـتان فارس شناسـایی شـده اسـت.
معـاون دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز همچنیـن از بهبـودی  ۴۸۱هـزار و  ۳۰۱نفر از ابتـدا تاکنون خبـر داد که
از بیمارسـتانها ترخیـص شـده و یـا از ایزولـه خانگـی خارج شـدهاند.
همتـی بـا ابـراز تاسـف از جـان باختن  ۱۴هم اسـتانی دیگـر در اثر این بیماری طی روز گذشـته تاکنـون ،مجموع
جـان باختـگان ناشـی از کوویـد  ۱۹از ابتدای شـیوع بیماری تا کنـون را هفت هـزار و  ۱۶۸اعالم کرد.
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز تاکید کـرد :واکسیناسـیون علیـه کروناویـروس در کنـار رعایت
کامـل شـیوه نامههـای بهداشـتی میتوانـد از ابتلا بـه ایـن بیمـاری پیشـگیری کنـد ،بنابرایـن افـرادی کـه هنوز
موفـق بـه دریافـت واکسـن نشـدهاند ،هـر چـه سـریعتر بـرای این امـر اقـدام کنند.

بارش برای آخر آبان و اول آذر در فارس پیشبینی شد
ایرنـا :مدیـرکل هواشناسـی اسـتان فـارس اعلام کـرد :نفـوذ سـامانه بارشـی
از مناطـق شـمالی طـی روزهـای یکشـنبه  ۳۰آبان و دوشـنبه یکـم آذر ۱۴۰۰
هـوای اسـتان را بارانـی خواهـد کرد.
مهـرداد قطـره سـامانی جمعـه درگفـت وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا ،بیـان داشـت:
همچنیـن بـرای شـنبه  ۲۹آبـان آسـمان اسـتان فارس صـاف تا قسـمتی ابری
همـراه بـا وزش بـاد پیـش بینـی می شـود.
وی اضافـه کـرد :بـرای جمعـه  ۲۸آبـان آسـمان اسـتان کمی تا قسـمتی ابری
گاهـی وزش بـاد و احتمـال بـارش پراکنـده و خفیـف در برخـی نقـاط نیمـه
جنوبـی پیـش بینـی می شـود.
مدیـرکل هواشناسـی فـارس گفـت :شـهر ایزدخواسـت از توابـع شهرسـتان آباده بـا  ۲درجـه زیر صفر ،سـردترین
نقطـه و بخـش خشـت از توابـع شهرسـتان کازرون هـم بـا  ۲۹درجـه بـاالی صفـر گرمتریـن منطقـه فـارس طـی
روز پنجشـنبه گذشـته بود.
قطره سامانی گفت :همچنین دمای هوای مرکز استان در بامداد جمعه به  ۶درجه باالی صفر رسید.

مسئوالن به ظرفیتهای موجود در جامعه توجه کنند
امام جمعه موقت شــیراز گفت :برای رسیدن کشور به جایگاه و اهداف بلند جهانی
و شکوفایی هرچه بیشتر نیاز است که در کنار تالش و ...

در بررسی های «عصرمردم» مطرح شد :

پیکر دومین شهید مدافع سالمت در شهرستان فسا تشییع شد
پیکـر دکتـر محمـد شـکوهیان متخصـص بیهوشـی کـه بـر اثـر ابتلا بـه کرونا بـه جمع شـهدای مدافع سلامت
پیوسـت در شهرسـتان فسـا تشـییع و به خاک سـپرده شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،دکتـر محمـد شـکوهیان حـدود  ۳۵روز قبـل بـر اثـر ابتلاء بـه بیمـاری کوویـد  ۱۹در
بیمارسـتان فـوق تخصصـی ،ولـی عصـر فسـا بسـتری شـد و بـا وجـود تلاش پزشـکان و کادر درمـان در سـن
 ۶۴سالگی جان باخت.
پیکـر ایـن پزشـک متخصـص عصـر پنجشـنبه بـا بدرقـه پزشـکان ،پرسـتاران ،کادر درمانـی و کارکنان دانشـگاه
علـوم پزشـکی فسـا از بیمارسـتان فـوق تخصصـی ،ولـی عصـر فسـا تشـییع و در آرمسـتان رضوانیـه فسـا آرام
گرفت.
ریاست بیمارستانهای داراب و حضرت ولی عصر (عج) فسا از سوابق زنده یاد دکتر محمد شکوهیان بود.
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تخته گاز روی گلوی صنعت
احمد  رضا سهرابی

پیـش بـرود نـه تنهـا هزینه هـای تولیـد افزایـش خواهـد یافـت و تـوان رقابت با
تولیدکننـدگان خارجـی گرفتـه خواهد شـد بلکه سـود مـا به صفر خواهد رسـید.
ایـن شـرایط در حالـی اسـت کـه بـه گفتـه رضایـی منـش ،لعابیـران بـه عنـوان
یکـی از برندهـای ملـی ایـران در حـوزه صنعـت بـا فعالیـت در شـهر زرقـان و
اسـتان فـارس ،در کنـار اشـتغال زایـی و جهـش قابـل توجـه تولیـد ،چشـم بـه
بازارهـای جهانـی از جمله ترکیه ،اسـپانیا ،سـوریه ،پاکسـتان و ...دوخته اسـت
امـا ممکـن اسـت هزینه هـای تولیـد از جملـه افزایـش سرسـامآور قیمـت گاز
صنایـع ایـن رونـد را بـا چالـش جـدی مواجه سـازد.
ایـن صنعتگـر برتـر خاطرنشـان میکنـد  :در شـرایط کنونـی ،لعابیـران بـا ۶٧
درصـد رشـد تولیـد و  ٨٨درصـد فـروش بیشـتر نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال
گذشـته ،و یـا تولیـد محصوالتـی چـون جوهـر دیجیتـال ( تکنولـوژی رنـگ بـر
روی کاشـی و سـرامیک ) شـوگر ،تروزا و یا تولید صنعتی لعاب سـنتی و هنری
بـرای نخسـتین بـار در ایران ،سـاالنه مانـع خـروج میلیون ها دالر ارز از کشـور
می شـود کـه تثبیـت و سـرعت بخشـی بـه ایـن فرآیند مسـتلزم حمایـت داخلی
از حـوزه تولیـد و صنعت اسـت.
رضایـی منـش بـر ایـن نکتـه هـم تاکیـد کـرد کـه در سـالهایی کـه از سـوی
مقـام معظـم رهبـری بـر حمایـت همـه جانبـه از کارآفرینـی و تولیـد داخلـی
تاکیـد می شـود نبایـد برخـی مسـوالن بـا پـاره ای تصمیمـات از جملـه افزایش
سرسـامآور پـاره ای هزینه هـا از جملـه افزایش نـرخ گاز ،روند تولیـد واحدهای
صنعتـی و تولیـدی را بـه مخاطـره بیندازنـد.

همیـن چنـد وقـت پیـش بـود کـه در گفتوگویـی خبـری کـه بـا یکـی از
تولیدکننـدگان و کارآفرینـان برتـر داشـتم او بـه صراحت گالیه و انتقـاد کرد که
خودتحریمی هـا از تحریم هـای خارجـی آزاردهنـده تـر اسـت!
منظـور او ایـن بـود کـه پـاره ای تنگناهـای داخلـی از بوروکراسـی اداری گرفته
تـا هزینه هـای فزاینـده تولیـد ،کار را بـرای تولیدکننـدگان ،صنعتگـران و
کارآفرینـان بـه مراتـب سـخت تـر از تحریم هـای خارجـی کـرده اسـت.
حـال در همیـن رهگـذر ،درد دلهـای مهنـدس نـادر رضایـی منـش کـه خـود
از صنعتگـران و تولیدکننـدگان برتـر اسـت قـدری تلـخ تـر از مـوارد یادشـده بـه
نظـر می رسـد!
مدیرعامـل شـرکت لعابیـران می گوید  :فروردین سـال گذشـته هـر متر مکعب
گاز صنایـع  ١٢٠تومـان بـود امـا اکنـون ایـن رقـم بـه  ۴۴٠تومـان رسـیده
اسـت! او کـه در سـالهای سـخت تحریـم و تـورم بـا مدیریـت خـود .در تلاش
همکارانـش توانسـته اسـت لعابیـران را بـه سـود دهـی قابـل توجهـی برسـاند
یـادآور میشـود  :سـال گذشـته  ۵میلیـون و  ٨٩٧هـزار و  ٧٨٢مترمکعـب گاز
مصرفـی شـرکت لعابیـران بـود کـه هزینـه آن  ٧میلیـارد و  ٢٠میلیـون و ٧٣۵
هزار و  ١٠٧ریال شـد اما در  ٧ماهه امسـال  ۴میلیون و  ۴۵٠هزارو  ۶۵٩متر
مکعـب میـزان گاز مصرفـی شـرکت بـود کـه هزینـه آن بـه  ١۴میلیـارد و ١٨۴
هـزار و  ٨٣٩هـزار و  ١۴٠ریـال افزایـش یافـت!
ایـن صنعتگـر تصریـح می کنـد  :اگـر قیمـت گاز مصرفـی بـه همیـن شـکل

عزیزی نماینده مجلس:

نگاه غلط روزگار ،صنعت فارس را سیاه کرده است
ایسـنا :نماینـده شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای
اسلامی دالیل افت صنعت در اسـتان فارس را برشـمرد
و گفـت :نـگاه غلـط و منفعـت طلبانـه صنعـت اسـتان
فـارس را بـه خـاک سـیاه نشـاند.
ابراهیـم عزیـزی در همایـش آینـده صنایـع ایـران بـا
رویکـرد تکنولـوژی در باشـگاه دانشـگاه شـیراز بـا اشـاره
بـه اهمیـت ایـن نـوع اقدامـات و مزیت هـا و نیازهـای
اسـتان فـارس در ایـن عرصـه ،دالیـل افـت صنعـت در
اسـتان را برشـمرد و اظهـار داشـت :فـارس بـه دلیـل
برخـی رویکردهـای غلـط گذشـته و تعطیلـی بسـیاری از
واحدهـای صنعتی ،اسـتان صنایع خاموش اسـت و این
ادعـای گزافـی نیسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از دفتـر نماینـده شـیراز در
مجلـس ،عزیـزی بـا اشـاره بـه مثالـی در ایـن عرصـه
افـزود :اسـتان فـارس روزی مهـد صنعـت الکترونیـک
بـود و شـاید همیـن االن واحدهای آی تی ای را بررسـی
کنیـم صدهـا هـزار سـوییچ مخابراتـی در حـال خـاک
خـوردن اسـت در حالـی کـه مـا بـا سیاسـت های غلـط
وارداتـی و نـگاه غلـط مدیـران وقـت ،ایـن سـوییچ ها را

وارد می کردیـم.
نایـب رئیـس اول کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت

خارجـی مجلـس شـورای اسلامی ،افـزود :سیاسـت
غلـط اسـتفاده از محصـوالت وارداتـی توسـط برخـی
مدیرانـی کـه اعتقـادی بـه تولیـد داخـل نداشـتند ،کمـر
صنعـت اسـتان فـارس را شکسـت و آن را بـه ایـن روز
انداخـت.
نماینـده شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی با
اشـاره بـه کارخانههـای بـزرگ اسـتان فـارس همچـون
آی تـی آی ،آی ،تـی ام سـی ،آزمایـش ،کابـل
سـازی ،کمپرسورسـازی و ...کـه روزگاری بـا حداکثـر
ظرفیـت فعـال بـوده و امـروز بـه دلیـل اجـرای غلـط
خصوصی سـازی و ....یـا تعطیـل و نیمه تعطیل شـده اند
ادامـه داد :به فـرض مثال محصـوالت کارخانه آزمایش
در بیشـتر خانه هـا دیـده می شـد و از اعتبـار ویـژه ای
برخـوردار بـود امـا امـروز تعطیـل شـده اسـت.
او خاطرنشـان کـرد :تعطیلـی ایـن کارخانه هـا حجـم
عظیمـی از بیـکاران را روی دسـت مـا گذاشـت که دالیل
آن عـدم آینـده نگـری مدیـران و توجـه به منافـع زودگذر
مقطعـی بـود کـه صنعـت اسـتان فـارس را بـه ایـن روز
سـیاه انداخـت.

عزیـزی همچنین گفت :متاسـفانه افراد بـا رانت خواری
و اسـتفاده از ارتباطـات بـه بهـای انـدک کارخانه هـای
اسـتان فـارس را خریدنـد و بـا همـان نگاه مقطعـی ،این
کارخانه هـا را بـه تعطیلـی کشـاندند.
ایـن نماینـده مجلـس افـزود :دلیـل بعـدی تعطیلـی
کارخانه هـا عـدم نـگاه علمـی و فناورانه بـه بحث صنعت
بـود بـه طـوری کـه اسـیر روزمره گـی و عقـب ماندگـی
شـدند چراکـه نـگاه غلـط و کوتـه بینانـه بـر مدیـران آن
حاکـم بـود.
نایـب رئیـس اول کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت
خارجـی مجلـس شـورای اسلامی ادامه داد:
صنعت گـران مـا امـروز سـعی کـرده انـد کـه ایـن رویکرد
علمـی را در پیـش بگیرنـد امـا هنـوز کافـی نیسـت و این
نشسـت ها و همایش هـا بـا یـک رویکـرد هوشـمندانه
می توانـد مـا را بـه قله هـای پیشـرفت برسـاند.
عزیـزی افزود :مجلس نیز از مسـیر قوانیـن و مقررات و
بـاز کـردن غـل و زنجیرهایی کـه در مسـیر صنعت گران
اسـت می خواهـد ایـن راه را تسـهیل کنـد و ایـن اراده در
نماینـدگان وجود دارد.

شهردار منطقه دو شیراز تأکید کرد:

داشتن شهری زیبا و بدون تخلف نیازمند آگاه سازی شهروندان است
عصرمردم:
شـهردار منطقـه دوبـر ایـن بـاور اسـت کـه داشـتن
شـهری زیبـا و بـدون تخلـف ،نیازمنـد آگاه سـازی
شـهروندان اسـت.
غالمرضـا شـهریاری تأکیـد کـرد :داشـتن چنیـن
شـهری ،دسـت یافتنی است و آگاه سـازی شهروندان،
زمینـه تحقـق ایـن آرزوسـت.
او یـادآور شـد :شـهروندان منطقـه دو شـیراز بـا آگاه
سـازی در ایـن زمینـه ،در جهـت تحقـق چنین شـهری
تلاش کـرده انـد و اگر مـواردی از تخلف هم مشـاهده
چشم شیشه ای

می شـود دلیـل آن مشـکالت اقتصـادی و پاییـن بودن
سـطح زندگـی مردم اسـت.
شـهردار منطقـه دو شـیراز بـا اشـاره بـه فعـال بـودن
واحـد پیشـگیری و رفـع تخلفـات شـهری ایـن منطقـه
بـه اسـتناد مـاده  100و بندهـای  20 ،14 ،2و  24و
همچنیـن مـاده  55قانـون شـهرداری تصریـح کـرد:
ایـن واحـد «تعامـل بـا مـردم» را سـرلوحه اقدامـات
و فعالیتهـای خـود قـرار داده و بـا تجهیـز و اسـتفاده
از سـامانه سـرا ،تبلـت ،تجهیـز نـاوگان خودرویـی بـه
سیسـتم ایبیـال ،بـه نظـارت و مدیریـت خـود نظـم
درکنار فقرا می نشینم ،درکنار فقرا زنده ام در کنار فقرا می میرم

بخشـیده اسـت.
دکتـر شـهریاری در همیـن زمینـه گفـت :از ابتـدای
سـال جـاری تاکنـون 763 ،مـورد تمـاس بـا سـامانه
 222 ،137مـورد شـکایت کتبـی و حضـوری 84 ،مورد
گـزارش مهندسـین ناظـر 34 ،مـورد ثبـت تخلفـات در
سـامانه سـرا 42 ،مورد اجـرای رأی در کمیسـیون ماده
 33 ،100مـورد پلمـپ درب تجـاری و مسـکونی17 ،
مـورد تشـکیل پرونـده واحدهـای سـیلندر پرکنـی و 50
مـورد تشـکیل پرونـده جهـت واحدهای خریـد و فروش
ضایعـات انجـام شـده اسـت.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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نخستین جلسه مالقات عمومی استاندار فارس با مردم برگزار شد
اولین جلسه مالقات و رسیدگی به مشکالت مردم به صورت رودررو با حضور استاندار
و مدیران کل استان فارس در مسجد وکیل شیراز برگزار شد ...

فارس
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سال بیست و ششم شماره 7344

اجرای بیانیه گام دوم با طرح اندیشه تمدن ساز در دانشگاه های فارس
معاون فرهنگی و سیاســی نهاد رهبري در دانشگاه ها با بيان اينكه ضرورت جامعه
امروزی براين است با هدف برگزاری طرح «انديشه تمدن ساز» با ...

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل شیراز :

وجود بسیج باید مایه آرامش و آسایش مردم باشد
احمد رضا سهرابی

فرمانـده سـپاه ناحیـه محمد رسـول الله (ص) شـیراز می گوید که وجود بسـیج
در هـر محلـه و منطقـه باید مایه آرامش و آسـایش مردم باشـد.
سـرهنگ پاسـدار عبـاس بنایـی خیرآبادی تاکیـد می کند که بسـیج یک نیروی
آمـاده بـکار در همـه حوزه های مـردم داری ،حفظ و حراسـت از دسـتاوردهای
انقلاب ،علمـی ،پژوهشـی ،سـازندگی ،محرومیت زدایی و  ...اسـت کـه بنا به
فراخـور مسـائل و مشـکالت جامعه ،ظهـور و بروز پیـدا میکند.
او در همیـن رهگـذر یـادآور می شـود کـه بسـیجی موفـق بایـد تاثیرگـذار باشـد
و در هـر محلـه و منطقـه ای کـه حضـور دارد بایـد موجـب کاهـش آمـار جرایم
اجتماعـی و فرهنگـی ،جـرم و جنایـت ،فسـاد ،طلاق و  ...شـود.
بنایـی خیرآبـادی کـه در نشسـتی خبـری بـا حضـور خبرنـگاران در شـیراز
سـخن می گفـت ،بـا گرامی داشـت هفتـه "بسـیج" گفـت  :در ایـن هفتـه،
ویـژه برنامه هـای همایـش بـزرگ مـردم و بسـیجیان در بوسـتان کوهسـتانی
دراک ،همایـش طالیـه داران و نخبـگان بسـیج ،توزیـع دو هـزار بسـته کمک
معیشـتی ،توزیـع بسـته های فرهنگـی ،برگـزاری میز مشـاوره ،همایـش تبیین
گفتمـان مقاومـت ،گردهمایـی مدافعان حریم خانواده ،اردوی شـبی با شـهدا،
تقدیـر از مدافعـان سلامت ،حضـور در همایـش بـزرگ بسـیج در حـرم مطهـر
شـاهچراغ (ع) و دههـا برنامـه دیگـر توسـط حوزه هـا و نواحـی سـپاه ناحیـه
محمـد رسـول اللـه برگـزار خواهـد شـد .

نخستین جلسه مالقات عمومی استاندار فارس با مردم برگزار شد
عصرمردم:
اولیـن جلسـه مالقات و رسـیدگی به مشـکالت مـردم به
صـورت رودررو بـا حضـور اسـتاندار و مدیـران کل اسـتان
فـارس در مسـجد وکیل شـیراز برگزار شـد.
در ایـن جلسـه اسـتاندارفارس بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس
فرمایشـات امیرالمومنیـن(ع) مدیـران باید برخـی اوقات
بـدون واسـطه پاسـخگوی مطالبـات مـردم باشـند،
اظهارداشـت :تلاش می کنیـم جلسـات مالقـات
عمومی بـرای رسـیدگی بـه مسـائل و مشـکالت مـردم
ماهانـه برگـزار شـود.
دکتـر محمد هـادی ایمانیه بـا تاکید بر اینکـه مدیران کل
اسـتان بایـد راسـا اقـدام بـه رفع موانـع و مشـکالت مردم
کننـد ،ادامـه داد :انتظـار داریـم بـه شـرط عـدم امـکان
قانونـی و نیـاز به ارجاع مشـکالت به اسـتاندار و معاونین
اسـتانداری ،بـا همراهـی و پیگیـری خود مدیران اسـتان
افـراد معرفـی شـوند تـا از ظرفیت هـای قانونـی باالتـر
بـرای حـل مشـکالت مـردم اسـتفاده کنیم.

نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فارس با اشـاره بـه اینکه
موضـوع اشـتغال ،یکـی از مسـائل مهـم در مراجعـات

مردمی اسـت ،گفـت :کارآفرینـان و تولید کننـدگان مورد
حمایـت جـدی اسـتانداری خواهنـد بود و سـعی میکنیم

مشـکالت آنـان را حـل کنیم تا بتوانند اشـتغال بیشـتری
ایجـاد کنند.
اسـتاندار فـارس تصریـح کـرد :مشـکالت رونـق تولیـد و
راه اندازی کسب و کار رو به کاهش است و سازوکارهایی
برای تسـهیل در امر راه اندازی کسـب و کار ایجاد شـده
اسـت کـه امیدواریـم موجـب رونـق اقتصـادی و کاهـش
مشـکالت مردم شود.
دکتـر ایمانیـه بـا بیـان اینکـه در دور اول سـفر های
شهرسـتانی رسـیدگی بـه مشـکالت مهـم و پروژه هـای
موثـر در دسـتورکار قـرار دارد ،افـزود :تلاش میکنیـم
در دور دوم سـفرهای شهرسـتانی ،برنامـه مالقـات
عمومی بـا مـردم نیـز مـورد توجـه قـرار گیـرد.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه برگـزاری جلسـات دیـدار
مردمی اسـتاندار در مسـجد وکیـل در راسـتای طـرح
مسـجد محـوری صـورت گرفتـه اسـت ،خواسـتار توجـه
بیـش از پیـش بـه احیای مسـجد تاریخی وکیـل و حضور
بیشـتر نمازگـزاران در آن شـد.

اجرای بیانیه گام دوم با طرح اندیشه تمدن ساز در دانشگاه های فارس
عصرمردم:
معـاون فرهنگـی و سیاسـی نهـاد رهبري در دانشـگاه ها
بـا بيـان اينكـه ضـرورت جامعـه امـروزی برايـن اسـت بـا
هـدف برگـزاری طـرح «انديشـه تمـدن سـاز» با اسـتفاده
از اسـاتيد بـه برخـی از شـبهات پاسـخ داده شـود گفـت:
چنانچـه جامعـه ای قصـد تمـدن سـازی دارد باید سـراغ
افـراد تاثیرگـذار بـرود ،زيـرا يكـی از اهـداف مهم انديشـه
تمـدن سـاز اسـتفاده از اليحه هـای تاثيـر گـذار جامعه در
پاسـخ به شـبهات اسـت.
حجـت االسلام مهـدی فاطمی پـور در نخسـتین هـم
اندیشـی برنامـه «اندیشـه تمـدن سـاز» کـه بـه میزبانـی
دفتـر نهـاد مقـام معظم رهبـری در داشـنگاه آزاد اسـتان
فـارس برگـزار شـد اظهارداشت:تمامی مسـئوالن
دانشـگاه ها در قبـال ترویـج اندیشـه های رهبـری بـا
عنـوان برنامـه اندیشـه تمـدن سـاز مسـئول هسـتیم و
از آنجایـی کـه پیگیـری و میـزان تحقـق منویـات مقـام
معظـم رهبـری بـه دفاتـر نهـاد مقـام معظـم رهبـری در
دانشـگاه ها سـپرده شـده وبـه همیـن منظـور مسـئوالن
دفاتـر بایـد بر اجـرای این مهـم تالش جدی تری داشـته
باشـند.
بـه عقیده معـاون فرهنگی سیاسـی نهـاد نمایندگی مقام
معظـم رهبـری دردانشـگاهها فرهنـگ سـازی اندیشـه
تمـدن سـاز در جامعـه دانشـگاهی تحقـق بخشـیدن بـه

بیانـه گام دوم انقلاب اسالمی اسـت.
حجـت االسلامی فاطمی پورظرفیت سـازی در اجـرای
برنامـه اندیشـه تمـدن سـاز در دانشـگاه ها را بـه عنـوان
یـک ماموریـت اعلام کـرد وافـزود :بـرای آشـنایی بـا
اندیشـههای جامعـه سـاز؛ رهبـر انقلاب ،طـرح اندیشـه
تمـدن سـاز را راهانـدازی کـرد تـا از ایـن طریـق نگـرش
تحولآفریـن و تمـدن سـازدر میان اسـاتید ودانشـجویان
گسـترش یابـد و بـا و پیامدهـای اجتماعـی آموزههـای
دینـی آشـنا شـویم.

حجـت االسلام حمیـد مقامی مسـئول دفتـر نهـاد مقـام
معظـم رهبـری در دانشـگاه های اسـتان فـارس بـا بیـان
اینکـه امـروزه شـاهد آن هسـتیم طـرح اندیشـه تمـدن
سـازدر دانشـگاه آزاد بـا موفقیـت اجـرا شـده اسـت نیـز
گفت:بـا توجـه بـه اینکـه تغییـر سـبک زندگـی بایـد از
دانشـگاه شـروع شـود ،دانشـگاه آزاد اسلامی نیز بـا
اجـرای موفـق طـرح اندیشـه تمـدن سـاز توانسـته در
ترویـج جامعـه اندیشـه سـاز گام بـردارد.
بـه عقیـده ایـن اسـتاد دانشـگاه در چـاپ کتب هـای

درس نامـه «اندیشـه تمـدن سـاز» شـاهد آن هسـتیم که
کمتراندیشـمندی توانسـته به مباحث اندیشـه اسالمی در
قـرآن کریـم از نـگاه دیگـری توجه داشـته باشـد و بتوانند
بـه فهم جامعـه امروزی مباحث را سـاده و روان بازگو کند
وتلاش داریـم بـا انجام این طـرح در جامعه دانشـگاهی
بیانیـه گام دوم انقلاب اسلامی را محقـق کنیم.
حجـت االسلام مقامی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن طـرح با
محوریـت کتـاب طـرح کلـی اندیشـه اسلامی در قـرآن
کریـم بـوده کـه درآن بـه سـخنرانی های رهبـر معظـم
انقلاب در سـال  ۱۳۵۳در مسـجد امـام حسـن(ع)
مشـهد پرداختـه شـده افـزود :ایـن طـرح می تواند نقشـه
راه باشـد بـرای ترویـج اندیشـه های رهبـری کـه در
بخش هـای ایمـان ،توحیـد ،نبـوت و والیت به آن اشـاره
شـده اسـت.
مسـئول دفتر نهاد مقـام معظم رهبری در دانشـگاه های
اسـتان فـارس اجـرای ایـن طـرح در فـارس را بـا
برخـورداری از اسـاتید صاحـب نـام و دانشـجویان مطرح
کـرد وافزود:بـا تشـکیل گروه هـای مختلـف بخش های
مختلـف درس نامـه اندیشـه تمـدن سـاز مـورد تحلیـل
وبررسـی قـرار می گیـرد وپس آن بـا بهره گیری از اسـاتید
دوره دیـده اهـداف مهـم ایـن طـرح در قالـب تبییـن
اندیشـه های رهبـری در جامعـه دانشـگاهی ترویـج داده
می شـود.

بازنمایی تفکر وفرهنگ بسیجی ،محتوای اصلی برنامه های صداوسیمای فارس
به مناسبت هفته بسیج

عصرمردم:
صداوسـیمای فـارس بـه مناسـبت هفتـه بسـیج کـه از  29آبان آغاز می شـود
و تـا  5آذر ادامـه دارد برنامه هـای متنـوع و متعـددی را با رویکـرد تبیین تفکر
و فرهنـگ بسـیج تقدیم مخاطبـان می کند.
علیرضـا باغبانمنش معاون سـیمای صداوسـیمای فارس گفـت :ویژه برنامه
«مدرسـه عشـق» از  29تـا  4آذر سـاعت  13:30از طریـق گفتگـو بـا اقشـار
مختلـف بسـیج همزمـان از شـبکه های شـما و فـارس روی آنتـن می رود.
وی بـا بیـان اینکـه برنامه هـای سـیمای فـارس از  29تـا  4آذر بـه طـور ویـژه
رنـگ و بـوی بسـیج می گیـرد افـزود :ارتبـاط زنـده بـا نخبـگان بسـیجی در
شـیراز و شهرسـتان های اسـتان در خصـوص دسـتاوردها و موفقیت هـای
علمـی  ،ورزشـی و اقتصـادی در برنامـه «صبـح پارسـی» سـاعت  ،8دعـوت
از بانـوان بسـیجی موفـق در عرصه هـای مختلـف در برنامـه «کاشـانه مهـر»
سـاعت  ،10دعـوت از نخبـگان بسـیجی همراه بـا خانواده هایشـان در برنامه
شـبانه «دلگشـا» سـاعت  21:15از مهمتریـن ایـن برنامه هاسـت.
معـاون سـیمای شـبکه فـارس اضافـه کـرد :پخـش فیلـم داسـتانی «مـردم
باالدسـت» برای نخسـتین بار با معرفی شـهید امانی از شـهدای شهرسـتان
اقلیـد سـاعت  21:15پنـج شـنبه  4آذر و سـریال «خـوش رکاب» بـا موضوع
موفقیـت روحیـه بسـیجی در کارهـا یکشـنبه  30آبـان ،عالقـه منـدان بـه
هنرهـای نمایشـی را در هفتـه بسـیج همراهـی می کنـد.
باغبانمنـش ادامـه داد :برنامـه پرمخاطـب «خوشـا شـیراز» جمعـه  5آذر
همزمـان بـا روز تشـکیل بسـیج مسـتضعفین بـا دعـوت از هنرمنـدان و

قهرمانـان ورزشـی بسـیجی سـاعت  9زنـده از شـبکه های شـما و فـارس
پخـش می شـود.
معـاون صـدای صداوسـیمای فـارس هـم بـا بیـان اینکـه رادیـو فـارس ویـژه
برنامه هـای مختلفـی را بـرای بزرگداشـت ایـن هفتـه در نظـر گرفتـه اسـت
گفـت :برنامه«مدرسـه عشـق»  ،پخـش نمایش هایـی بـا حـال و هـوای تفکر
و روحیـه بسـیجی ،اطلاع رسـانی بـه مـردم در خصـوص برنامه هـای هفتـه
بسـیج در نقـاط مختلـف اسـتان از طریق ارتباط زنـده با خبرنـگاران در برنامه
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صبحگاهـی «سلام کاکـو»  ،گفتگـو بـا اقتصاددانـان بسـیجی در برنامـه
«تکاپـو» ،مسـتند گزارشـی «ایـران  »626بـا معرفـی فعالیت هـای شـاخص
اقتصـادی بسـیجیان ،برنامـه «نوجـوان و جـوان» بـا دعـوت از نوجوانـان و
جوانـان بسـیجی از مهمتریـن برنامه هـای رادیـو فارس بـه مناسـبت این ایام
است.
یاسـرجمالی افـزود :برنامـه «شـب چـراغ» بـا معرفـی فعالیت هـای هنـری
هفتـه بسـیج و برنامـه «نویسـا» بـا معرفـی نویسـندگان برتـر بسـیجی از دیگر
برنامه هـای رادیـو فـارس بـه مناسـبت هفتـه بسـیج اسـت.
علـی خورشیدسـوار معـاون فضـای مجـازی صداوسـیمای فـارس نیـز
گفت:معاونـت فضـای مجـازی بـا تهیـه و تولیـد پادکسـت ،موشـن گرافـی،
بنـر و ویدیوکلیپ هایـی بـا نام هـای «جهـاد گـران بـی مدعـا» بـه منظـور
بازنمایـی فرهنـگ بسـیج بـه عنـوان یـک فرهنـگ راهگشـا و مردمی بـرای
حـل مشـکالت« ،تولیـد وطـن» بـا هـدف معرفـی دسـتاوردهای کارآفرینـی
بسـیجیان و تقطیـع برنامه هـای سـیما و صـدا در هفته بسـیج و انتشـار آن ها
در فضـای مجـازی بـا مخاطبـان شـبکه فـارس اسـت.
ابوالحسـن کرمی معـاون خبـر صداوسـیمای فـارس هـم گفـت :پوشـش
رویدادهـای خبـری هفتـه بسـیج و تهیـه گزارش هـای تولیـدی بـه مناسـبت
ایـن ایـام بـا موضـوع موفقیت هـا و دسـتاوردهای بسـیج در عرصه هـای
گوناگـون و پخـش آنهـا در بخش هـای خبـری  11و  16رادیـو و ،16:45
 20:45و  23:15تلویزیـون از مهمتریـن برنامه هـای خبـر فـارس در هفتـه
بسـیج اسـت.

وجود بسیج باید مایه آرامش و آسایش مردم باشد
فرمانده ســپاه ناحیه محمد رسول اهلل (ص) شــیراز می گوید که وجود بسیج در هر
محله و منطقه باید مایه آرامش و آسایش مردم باشد ...

شهردار شیراز مطرح کرد:

بسیج  ،شجره طیبه ای مبتنی بر اقدامات جهادی و ماندگار
عصرمردم:
شهردار شیراز با صدور پیامی آغاز هفته بسیج را تبریک گفت.
در متن سید احسان اصنافی آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بـی شـک اعتلای ایران اسلامی و دسـتیابی بـه قله هـای پیشـرفت و عدالت
در دهـه چهـارم انقلاب بـا کوشـش و مسـاعی یکایـک نقـش آفرینـان ایـن
عرصـه مهیـا خواهد شـد.
بسـیج شـجره طیبه ای اسـت کـه مبتنی بر اقدامـات جهادی و مانـدگار زمینه
اعتلای ایـن مـرز و بـوم را پدیـده آورده و همـواره در عرصه هـای کار ،جهـاد،
ایثار و شـهادت خوش درخشـیده اسـت.
بیسـت و نهـم آبـان تـا پنجـم آذرمـاه مصـادف اسـت با هفته بسـیج مسـتضعفین و یـادآور صـدور فرمـان تاریخی
بنیانگـذار فقیـد جمهـوری اسلامی ایران حضـرت امـام خمینـی (ره) مبنـی بـر تشـکیل ارتـش بیسـت میلیونـی
است.
امـروز پـس از گذشـت  ۴۳سـال از حیـات پـر برکـت انقلاب شـکوهمند اسلامی ایران ،ثمـرات فداکاری هـا،
پایمردی هـا ،ایمـان و عمـل مخلصانـه ایـن نهاد ارزشـمند انقالبـی و مردمی در تمـام عرصه ها به ویژه در هشـت
سـال دفـاع مقـدس و ایـام شـیوع ویـروس منحـوس کرونا با اجـرای دهها طـرح اثر گـذار همچون طرح شـهید
سـلیمانی و کمک هـای مومنانـه مشـهود اسـت ،کـه نشـان از تدبیـر و دوراندیشـی امـام راحـل عظیـم الشـان و
فرامیـن حکیمانـه رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در تشـکیل و ادامـه فعالیـت این نهـاد مقـدس را دارد.
اینجانـب بـه نمایندگـی از خانـواده بـزرگ شـهرداری شـیراز ،فـرا رسـیدن هفتـه بسـیج را بـه مـردم سـرافراز و
غرورآفریـن ایـران زمیـن و بـه ویـژه مقـام معظـم رهبری(مدظلهالعالـی) ،بسـیجیان مخلـص ،توانمنـد ،غیـور و
همچنیـن خانـواده معظم شـهدا و ایثارگران شـهر شـیراز ،سـومین حرم اهل بیـت (ع) تبریـک و تهنیت می گویم
و سـربلندی بسـیج و بسـیجیان را ظـل توجهـات حضـرت ولـی عصـر «عـج» از پـروردگار منـان خواسـتارم.
سید احسان اصنافی
شهردار شیراز

رئیس سازمان بسیج رسانه فارس:

جهاد تبیین ،فرصتی مناسب برای بیان اندیشههای دینی است
ایرنـا :رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه اسـتان فـارس گفت:جهـاد تبییـن بـا
نگاهـی کـه رهبـر معظـم انقلاب نسـبت بـه رسـانه و فضـای مجـازی دارند با
نـگاه فرصـت محـوری میتوانـد جایـگاه مناسـب بـرای ترویـج و تبیین اندیشـه
نـاب و بـاور دینـی ،انقالبـی و اسالمی کشـورمان باشـد.
هـادی رضایـی ،در سـخنرانی پیـش از خطبههـای نمـاز جمعـه دیـروز شـیراز
افـزود :مسـئوالن و متولیـان امر باید آسـیب شناسـی در باب فرهنگ و رسـانه
و نقـاط ضعـف آن داشـته باشـند تـا بـا تقویـت نقاط قـوت ،یک جبهـه قوی در
برابـر جبهـه دشـمن کـه بر علیـه جمهـوری اسلامی ایجاد کـرده ایجـاد کنند.
وی اظهـار داشـت :بایـد آسـیب شناسـی شـود کـه چـرا بـه رغـم
وجـود تعـداد زیـادی دسـتگاههای متولـی فرهنگـی در کشـور ،هیـچ نتیجـهای در ایـن عرصـه حاصـل
نمیشود؟
رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه اسـتان فارس افـزود :با یک نـگاه اجمالی بر رونـد فرهنگی و دسـتگاههای موجود
شـاهد هسـتیم کـه تعـدد ایـن دسـتگاهها هرچنـد فرصتـی بـرای نظـام اسـت امـا اگـر در مدیریـت آن انسـجام
نباشـد ،ایـن عـدم هماهنگـی و تـوازن قطعـا باعـث وارد آمـدن آسـیب خواهـد شـد و نتیجـه مطلوب نیـز حاصل
نخواهد شـد.
رضایـی ،بـر لـزوم تدویـن یـک برنامـ ه مـدون و راهبـردی در جهـت ایجاد انسـجام فرهنگـی در بحـث فرهنگ و
رسـانه شـد و ادامـه داد :امـروز یـک برنامـه راهبـردی مدون وجـود ندارد کـه دسـتگاههای متولی ذیـل آن انجام
وظیفـه کننـد کـه ایـن وظیفـه صاحـب نظـران و صاحبـان فکـر اسـت کـه در هیأتهـای اندیشـه ورز برنامـهای
تدویـن و طراحـی کننـد تـا سـاختارهای فرهنگـی به صورت منسـجم بـا مدیریت واحـد در مقابل جبهه رسـانهای
دشـمن عمـل کنند.
وی همچنیـن گفـت :مـردم انتظـار دارنـد کـه دولـت انقالبـی و مردمی سـیزدهم ،کـم کاریهـای مسـئوالن در
دولتهـای قبـل را پیگیـری و جبـران کـرده و مطالبـات بـه حـق آنهـا را بـرآورده کنـد.
رضایـی بیـان کرد:هرچنـد کـه امـروز ملـت بـزرگ ایـران امیدوارانـه در حال حرکـت به جلو هسـتند اما ایـن روزها
حـال دلشـان چنـدان خـوب و نیسـت و قطعـا اسـتحقاق ایـن ملت شـریف کـه در تمـام بزنگاهها با جـان و مال و
آبـروی خویـش پـای حیثیـت و کیـان انقالب و نظـام ایسـتادند بیش از اینها هسـت.
وی ادامـه داد :امـروز پـدران و مـادران جامعـه مـا نبایـد بـرای تامین مایحتـاج اولیه زندگـی خود و فرزندانشـان با
مشـکل مواجـه شـوند به نحـوی که شـرمنده آنها شـوند.
رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه اسـتان فـارس بیـان کـرد :مـردم شـرایط تحریـم را تحمـل میکننـد چـرا کـه قـرار
نیسـت نـان بگیرنـد و عـزت بفروشـند امـا انتظـار دارنـد در مکتـب علـوی طـوری بـا متخلفیـن برخـورد شـود کـه
چیـزی بـه پـای نظـام علوی نوشـته نشـود.

با ابالغ استاندار فارس:

مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری فارس منصوب شد
عصرمردم:
مدیـر کل دفتـر امـور زنـان و خانـواده اسـتانداری فـارس بـا ابلاغ اسـتاندار
فـارس منصـوب شـد.
در ابالغ دکتر محمد هادی ایمانیه خطاب به زهرا یقطین آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
َّ ُ َّ ُ ُ َ ً
َ َّ
ً
َیا أ ُّی َها ال ِذ َین َآم ُنوا اتقوا الل َه َوقولوا ق ْول َس ِدیدا
ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی پیشه کنید و سخن حق بگویید
(آیه  ۷۰سوره مبارکه احزاب)
سرکار خانم زهرا یقطین
سالم علیکم
نظـر بـه مراتـب تعهـد ،تخصـص و تجارب سـرکارعالی ،به موجب این ابالغ شـما را بـه عنوان مدیـرکل دفتر امور
زنـان و خانواده اسـتانداری فارس منصـوب می نمایم.
امیـد اسـت بـا اهتمـام بـه مـوارد زیـر در سـایه الطـاف الهـی و در اجـرای منویـات مقـام معظـم رهبـری (مدظلـه
العالـی) و سیاسـت های دولـت مردمـی و بـا بهـره منـدی از ظرفیت هـای قانونـی در ارائـه خدمـت بـی منـت بـه
مـردم شـریف اسـتان موفـق و مویـد باشـید.
 ارائـه راهبردهـای مناسـب بـه منظـور ارتقـاء شـاخص های فرهنگـی ،اجتماعـی ،سیاسـی و اقتصـادیزنـان و خانـواده و همچنیـن سـازماندهی و سـاماندهی امـور فرهنگـی و اجتماعـی زنـان و خانـواده در راسـتای
سیاسـتهای کلـی جمهـوری اسلامی ایران در سـطح اسـتان.
 هدایـت و جهـت دهـی تحقیقـات علمـی در حـوزه بانـوان و خانـواده در راسـتای سیاسـت های کالن جمهوریاسلامی ایران و حمایـت از طرحهـای مطالعاتـی و پژوهشـی مرتبـط بـا مسـائل و مشـکالت زنـان و خانـواده بـا
رویکـرد بومـی در سـطح اسـتان و اسـتفاده از نظـرات و دیدگاه هـای مشـورتی شـورای مشـاورین امـور بانـوان و
خانواده.
 برنامـه ریـزی بـه منظـور شناسـایی فرصت های شـغلی ،اجتماعـی ،فرهنگی و هنری در راسـتای ارتقاء سـطحاشـتغال بانوان در استان.
 نظـارت بـر امـور مربـوط بـه برپایی نمایشـگاه ها ،برگـزاری همایش های تخصصـی و دوره های آمـوزش منظمدر راسـتای ارتقاء سـطح دانـش و فرهنگ و توانمندسـازی جامعه زنان اسـتان
جهت دهی و تقویت کمی و کیفی سازمانهای مردم نهاد خاص بانوان در استان. برنامهریـزی جهـت تشـکیل جلسـات کارگروه اجتماعـی ،فرهنگی ،سلامت ،زنان و خانواده بـا رویکرد کاهشمسـائل و مشـکالت حـوزه بانـوان و خانواده در سـطح اسـتان و همچنین ابلاغ و نظارت بر مصوبـات کارگروه در
راسـتای راهبـری ،هدایت و هماهنگ سـازی امور بانـوان و خانواده.
 برنامـه ریـزی بـه منظـور شناسـایی بانـوان فرهیختـه و نخبـه اسـتانی در راسـتای حمایـت از آنان و اسـتفاده ازظرفیت هـا و توانمندی هـای آنهـا و تعامـل مطلـوب بـا دانشـگاهها و حوزههـای علمیـه و مجامـع علمـی.
 نظارت بر عملکرد کارشناسان امور بانوان فرمانداری ها و دستگاههای اجرایی استان. بسترسـازی و فراهـم آوردن زمینه هـای الزم بـرای پـرورش نیروی جایگزیـن با تاکید بر مـواردی از قبیل انتقالتجربیـات ،ارائـه آموزش های الزم و مشـارکت دادن در انجام امـور ،تفویض اختیار.
 -شرکت در گردهمایی ها ،جلسات داخل و خارج از استان دوره های آموزشی مرتبط.
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نوشیدن چای و قهوه با کاهش نرخ
سکته مغزی و زوال عقل همراه است

مهر :طبق یک مطالعه جدید،
نوشــیدن قهوه یا چــای ممکن
اســت بــا کاهش خطر ســکته
مغزی و زوال عقل مرتبط باشــد.
همچنین نوشیدن قهوه با کاهش
خطــر زوال عقل پس از ســکته
مرتبط است.
ســکته مغــزی از وقایــع
تهدیدکننده جان است که باعث
 ۱۰درصد مرگ و میر در سراسر
جهان می شــود .زوال عقل یک
اصطالح کلی برای عالئم مربوط
به کاهش عملکرد مغز اســت و
یک نگرانی بهداشتی جهانی با بار اقتصادی و اجتماعی باال است.
«زوال عقل پس از ســکته مغزی» وضعیتی است که در آن عالئم زوال عقل پس از سکته
رخ می دهد.
محققان دانشگاه پزشکی تیانجین چین ۳۶۵,۶۸۲ ،شرکتکننده از بانک زیستی بریتانیا را که
بین ســالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۰استخدام شده و تا سال  ۲۰۲۰تحت نظر بودند را مطالعه کردند.
در ابتدا شرکتکنندگان مصرف قهوه و چای خود را گزارش کردند .در طول دوره مطالعه۵۰۷۹ ،
شرکت کننده دچار زوال عقل شدند و  ۱۰۰۵۳نفر حداقل یک سکته مغزی را تجربه کردند.
افرادی که  ۲تا  ۳فنجان قهوه یا  ۳تا  ۵فنجان چای در روز یا ترکیبی از  ۴تا  ۶فنجان قهوه
و چای مینوشیدند ،کمترین میزان ابتال به سکته مغزی یا زوال عقل را داشتند.
در مقایسه با کسانی که نه قهوه و نه چای می نوشیدند ،افرادی که روزانه  ۲تا  ۳فنجان قهوه
و  ۲تا  ۳فنجان چای مینوشــیدند ۳۲ ،درصد کمتر در معرض خطر ســکته مغزی و  ۲۸درصد
کمتــر در معــرض خطر ابتال به زوال عقل بودند .مصرف قهوه به تنهایی یا همراه با چای نیز با
کاهش خطر زوال عقل پس از سکته همراه بود.
«یوان ژانگ» ،سرپرســت تیم تحقیق ،می گوید« :یافتههای ما نشــان میدهد که مصرف
متوســطقهوه و چای به طور جداگانه یا ترکیبی با خطر کمتر سکته مغزی و زوال عقل مرتبط
است».

آلودگی هوا عامل تشدید کننده
بیماری برونشیت است

مهر :بیماری انســداد مزمن ریه سومین علت مرگ و میر در سراسر جهان است .این بیماری
قابل پیشگیری است اما به تدریج بدتر و غیرقابل درمان می شود و شامل التهاب مجاری هوایی
و آسیب به فضاهای هوایی است که به انتقال اکسیژن به خون کمک می کنند.
روز جهانی بیماری انســداد مزمن ریه ( )COPDهر ســال در  ۱۷نوامبر ( ۲۶آبان) برای
گســترش آگاهی ،اشــتراک گذاری دانش و بحث در مورد راه هــای کاهش بار  COPDدر
سراسر جهان برگزار می شود.
ســیگار بزرگترین عامل خطر این بیماری اســت ،اما آلودگی هم در فضای داخل و هم در
فضای باز به عنوان فاکتور پرخطر ابتال به بیماری انســداد مزمن ریه و تشدید آن شناخته شده
است .مطالعات متعدد نشان داده است زمانی که فرد مبتال به  COPDدر معرض طوالنیمدت
 NO۲و ذرات معلق در هوا قرار داشته باشد ،کاهش بیشتری در عملکرد ریه اش ایجاد می شود.
به گفته محققان ،افزایش  ۸-ILبا افزایش تشــدید  COPDمرتبط است .افزایش بستری
شــدن بیماران  COPDدر بیمارســتان به دلیل قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا ثابت شده
است .یک متاآنالیز توسط محققان اروپایی نشان داده که افزایش  ۲.۷درصدی در بستری شدن
بیمــاران مبتال به COPDبا افزایش روزانــه  ۱۰میکروگرم بر متر مکعب در  PM۱۰مرتبط
اســت .تغییر آب و هوا و دما هم می تواند باعث تشــدید بیماران مبتال به  COPDشود .قرار
گرفتن در معرض هوای ســرد می تواند باعث اسپاسم برونشی شود و همچنین باعث خشکی و
تحریک مجرای تنفسی و در نتیجه تشدید عالئم بیماری می شود.
برنامه های درمانی این بیماری ،حول محور کاهش عالئم ،کاهش ســرعت کاهش عملکرد
ریه ،بهبود کیفیت زندگی و جلوگیری از تشــدید آن است است .در زیر چند نکته برای مدیریت
این بیماری ارائه شده است:
• آزمایش عملکرد ریوی ( )PFTیا اســپیرومتری ســالیانه را برای اطالع از شدت و برنامه
درمانی مناسب انجام دهید؛
• به برنامه درمانی خود پایبند باشید و روش صحیح مصرف داروهای استنشاقی را بدانید؛
• واکسن های آنفوالنزا و کروناویروس را تزریق نمایید؛
• ورزش در حد متوسط انجام دهید و پروتئین های مناسب را در رژیم غذایی بگنجانید؛
• بــرای کاهش قرار گرفتن در معرض آالینده های موجــود در هوا ،قبل از طلوع آفتاب از
فعالیت در فضای باز خودداری کنید؛
• فشار خون ،قند و عملکرد قلب را با معاینات منظم بررسی کنید.
• مراقب تشدید عالئم خود باشید و زود به پزشک مراجعه نمایید.

آیا برای آبریزش بینی ،آنتیبیوتیک نیاز است؟

ایسنا :آنتیبیوتیکها روی ویروسهایی که باعث سرماخوردگی و یا آبریزش بینی میشوند،
اثر ندارند .آبریزش بینی یک بخش طبیعی از سرماخوردگی است .پزشک یا پرستار کودک شما
ممکن است داروی دیگری را تجویز کند و یا نکاتی را برای کمک به درمان عالئمی مانند تب
و سرفه به شما ارائه دهد.
چه چیزی در سرماخوردگی باعث آبریزش بینی می شود؟
زمانی که ویروس سرماخوردگی بینی و سینوسها را آلوده می کند ،بینی مخاط شفاف تولید
می کند .این به شستوشوی ویروس از بینی و سینوس ها کمک می کند .پس از دو یا سه روز،
سیســتم ایمنی بدن مبارزه می کند و رنگ مخاط را به ســفید یــا زرد تغییر می دهد .در زمان
بهبــودی ،باکتری هایی که به طور معمول در بینی زندگی می کنند ،دوباره رشــد کرده و رنگ
مخاط را به ســبز تغییر می دهند .همه اینها طبیعی است و به این معنا نیست که فرزند شما به
آنتی بیوتیک نیاز دارد.
چرا نباید آنتی بیوتیک ها را در عفونت ویروســی و سرماخوردگی استفاده
کرد؟
وقتی آنتی بیوتیک ها مورد نیاز نباشــند ،اســتفاده آنها کمکی نخواهد کرد و حتی می توانند
باعث آسیب شــوند .مصرف آنتی بیوتیک باعث ایجاد مقاومت می شود .مقاومت آنتی بیوتیکی
زمانــی رخ می دهد که باکتریها توانایی شکســت داروهایی را که برای کشــتن آنها طراحی
شــده اند ،به دست می آورند .هر زمان که آنتی بیوتیک ها استفاده می شوند ،می توانند عوارض
جانبی ایجاد کنند و منجر به مقاومت آنتی بیوتیکی شوند .اثرات جانبی آنتی بیوتیک ها می تواند
شامل بثورات پوستی ،سرگیجه ،مشکالت گوارشی و عفونت های قارچی باشد.
چگونه میتوانم به بهبودی فرزندم کمک کنم؟
برای مشاوره در مورد درمان مناســب برای کودک خود با پزشک یا داروساز تماس بگیرید.
به طور کلی این نکات را مد نظر قرار دهید:
 مطمئن شوید که فرزندتان استراحت می کند و مایعات زیادی می نوشند. از مرطوبکننده هوا مانند بخارساز خنک استفاده کنید. از اسپری یا قطره بینی نرمال سالین استفاده کنید. برای کودکان خردسال ،از یک پوار نرم برای پاکسازی مخاط بینی استفاده کنید. کودکان بزرگ تر می توانند بخار را از یک کاسه آب داغ تنفس کنند. برای کودکان باالتر از یک سال ،برای تسکین سرفه از عسل استفاده کنید. از پزشــک یا داروساز در مورد داروهای بدون نســخه ای که می تواند به بهبود فرزندتانکمک کند ،سوال کنید.
 همیشه داروهای بدون نســخه را طبق دستور استفاده کنید .به یاد داشته باشید ،داروهایبدون نســخه ممکن است باعث تسکین موقت عالئم شــوند ،اما بیماری فرزند شما را درمان
نمی کنند.
بنابر اعالم پایگاه خبری ســازمان غذا و دارو ،مصرف صحیــح آنتیبیوتیکها ،میتواند به
مبارزه با مقاومــت آنتیبیوتیکی کمک کند و این اطمینان را بدهد که آنتی بیوتیکهای حیاتی
برای نسلهای آینده نیز در دسترس خواهند بود.
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باشــگاه خبرنگاران :عالئم کمبود ویتامین  Eدر
بدن ،چند مورد محدود ،اما مشــخص هستند .بدن
برای عملکرد به ویتامین  Eنیاز دارد و همین ،آن را
به یک ویتامین ضروری تبدیل میکند .ویتامین E
محلول در چربی است ،به این معنی که برای جذب
مناسب نیاز به چربی از رژیم غذایی دارد .ویتامین E
قبل از اینکه برای استفاده در جریان خون آزاد شود،
عمدتا در کبد ذخیره میشود.
کمبود آن غیر معمول اســت و معموال در نتیجه
یک بیماری زمینــهای رخ میدهد .برخی از نوزادان
نارس نیز سطح پایینی از این ویتامین را دارند.
زمانی که یک فرد بالــغ کمتر از  ۴میلی گرم در
لیتر ویتامین  Eدر خون خود دارد ،معموال به مکمل
نیاز دارد.
سطوح پایین ویتامین  Eمیتواند منجر به موارد
زیر شود:
ضعف عضالنی :ویتامین  Eبرای سیســتم
عصبی مرکزی ضروری اســت .ایــن ویتامین یکی
از آنتی اکســیدانهای اصلی بدن است و کمبود آن
منجر به اســترس اکسیداتیو میشــود که میتواند
منجر به ضعف عضالنی شــود .تحلیل عضالت با ۷
نشانه اولیه شروع میشود ،آنها را نادیده نگیرید!
مشــکالت هماهنگی و راه رفتن :کمبود
ویتامین  Eمیتواند باعث تجزیه نورونهای خاصی
به نام نورونهای پورکنژ شــود و به توانایی آنها در
انتقال سیگنال آسیب برساند.
بی حسی و ســوزن سوزن شدن :آسیب
به رشــتههای عصبــی میتوانــد از انتقال صحیح
سیگنالها توسط اعصاب جلوگیری کند و در نتیجه

باشگاه خبرنگاران :با توجه به نیاز دائمی به انجام
اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از عفونت یا انتشار
ویروس کرونا ،استفاده از ماسک یک ضرورت اجتناب
ناپذیر اســت ،اما برخی ممکن است هنگام پوشیدن
ماسک برای مدت طوالنی در گلو احساس درد کنند؛
دلیل آن چیســت و چگونه میتوان هنگام استفاده از
ماسک از گلودرد جلوگیری کرد؟
رطوبت هوا که زیر ماسک تنفس میکنید معموال
به دلیل افزایش بخار آب تولید شــده بــر اثر بازدم
افزایــش مییابد ،عالوه بر این بــه درصد باالیی از
محرکهــا و میکروبهایی که در صورت اســتفاده
طوالنی مدت و بدون تمیز کردن ماســک در ماسک
گیر میکند ،افزایش مییابد .اگر چندین ســاعت در
یک زمان به این روش نفس بکشــید ،ممکن اســت
احساس خشکی و خارش گلو کنید.
احتمال بروز گلودرد بر اثر اســتفاده از ماسک به
عوامل مختلفی بســتگی دارد که معموال اکثر آنها
قابل کنترل هستند و این عوامل عبارتند از:
نوع ماسک:
نوع ماســکی که استفاده میکنید ممکن است در
احتمال ابتال به گلودرد شــما تفــاوت ایجاد کند .اگر
از ماســک  N۹۵یا جراحی استفاده میکنید ،ممکن
اســت هوا بین صورت شــما و هوای بیرون ماسک
محبوس شده باشــد .این هوا میتواند گرم ،مرطوب
و برای تنفس ناخوشایند شود .این مقدار آبی که بینی
میتواند استنشــاق کند کاهش یافته و باعث خشک
شدن آن میشود که میتواند باعث گلودرد نیز شود.
در حــال حاضر هیــچ مطالعهای در مــورد اینکه
چگونه ماســکهای پارچهای میتوانند خطر گلودرد
را افزایش دهند ،وجود ندارد ،اما با وجود اینکه ماسک
 N۹۵ممکن اســت در فیلتر کردن برخی از عوامل
بیماریزای ویروسی موثرتر از ماسک پارچهای باشد،
میتواند باعث گلودرد نیز شود.
مدت استفاده از ماسک:
اگر هر بار یک ســاعت یا بیشتر از ماسک استفاده
کنید ،ممکن است متوجه افزایش عوارض جانبی آن
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عالئم کمبود ویتامین  Eکدامند؟

این حاالت را ایجاد کند که به آن نوروپاتی محیطی
نیز میگویند.
ضعف بینایــی :کمبود ویتامیــن  Eمیتواند
گیرندههای نور در شبکیه و سایر سلولهای چشم را
ضعیف کند .این روند میتواند به مرور زمان منجر به
از دســت دادن بینایی شود .بد نیست بدانید با این ۸
شیوه میتوانید چشمها و قدرت بیناییتان را تقویت
کنید.
مشکالت سیســتم ایمنی :برخی تحقیقات
نشــان میدهد که کمبــود ویتامیــن  Eمیتواند
ســلولهای ایمنی را مهار کند .افراد مسنتر ممکن
است بیشتر از بقیه در معرض خطر باشند.
علل کمبود ویتامین E
 .۱ژنتیک

کمبــود ویتامیــن  Eاغلــب در خانوادهها دیده
میشود .اطالع از سابقه خانوادگی میتواند تشخیص
برخی بیماریهای نادر و ارثی را آســانتر کند .یک
مورد از این بیماریهــا ،آبالیپوپروتئینمی مادرزادی
اســت که منجر به سطوح بســیار پایین ویتامین E
میشوند.
 .۲اختالالت پزشکی
کمبــود ویتامین  Eهمچنین میتواند ناشــی از
بیماریهایی باشد که جذب چربی را به شدت کاهش
میدهند .زیرا بدن برای جذب صحیح ویتامین  Eبه
چربی نیاز دارد.
برخی از این بیماریها عبارتند از:
پانکراتیــت مزمن ،بیمــاری ســلیاک ،بیماری
کلستاتیک کبد ،فیبروز سیستیک.

دالیل احساس گلودرد
هنگام استفاده از ماسک و راههای درمان آن

شــوید .زیرا استفاده طوالنی مدت از ماسک میتواند
احتمال کثیف شدن آن را افزایش دهد.
چندین مطالعه نشان میدهد که استفاده از ماسک
میتوانــد باعث افزایش میزان دی اکســید کربن در
خون شود .ممکن اســت دی اکسید کربنی را که به
تازگی دفع کردهاید از طریق ریههای خود استنشــاق
کنید و این میتواند منجر به خســتگی و گیجی شود
که طی چند ســاعت بدتر میشود .این ممکن است
خطر تحریک بینی و گلودرد را افزایش دهد.
بهداشت ماسک:
گلودرد میتواند ناشی از محرکهایی باشد که در
ماسک گیر کرده اند و روی ماسکهایی که به درستی
تعویض یا تمیز نشــده اند زندگی میکنند .به همین
دلیل اســت که اگر همیشه از ماســک تمیز استفاده
کنید ،احتمال گلودرد کمتری وجود دارد.
در حال حاضر هیچ دســتورالعمل دقیقی در مورد
مدت زمان استفاده از هر نوع ماسک وجود ندارد ،اما
اگر از ماســک قابل تعویض استفاده میکنید ،پس از
هر بار استفاده آن را بیرون بیاورید و سعی کنید دیگر
از آن اســتفاده نکنید؛ و اگر از ماسک تنفسی N۹۵
اســتفاده میکنید ،باید آن را نیــز دور بیندازید ،مگر

اینکه تجهیزات بخارشوی آن را داشته باشید.
ماسکهای پارچهای را باید در آب گرم و صابون
شســته و بعد از هر بار استفاده روزانه آویزان کنید تا
خشــک شود .ماسک را در جای خشک و تمیز (مانند
کیسه کاغذی یکبار مصرف) نگهداری کنید.
ماسک در معرض آالیندهها قرار میگیرد
حتی اگر هنــگام خروج از خانه ماســک تمیزی
داشــته باشید ،به راحتی میتوانید تنها با لمس آن در
ب قرار بگیرید ،بنابراین مراقب باشــید
معرض میکرو 
که ماسک را روی سطوح قرار ندهید ،یا با دستهای
آلوده آن را لمس نکنید .هنگام اســتفاده از ماســکی
که در معــرض باکتری یا ویروس از ســطوح آلوده
قرار گرفته اســت ،ممکن است دچار گلودرد شوید و
برداشــتن و پوشیدن مکرر ماســک میتواند احتمال
انتقال میکروب به آن را افزایش دهد.
فاکتورهای محیطی:
محیطها و عوامل آب و هوایی خاصی وجود دارند
که میتوانند احتمال ابتال به گلودرد را حتی زمانی که
ماسک نمیزنید ،افزایش دهند .این محیطها عبارتند
از:
قرار گرفتن در مکانهای مرتفع.

ایسنا :برای حفظ سالمت بدن مصرف مواد غذایی
مغذی و سرشــار از ویتامین حائز اهمیت است .از این
رو افرادی که به دنبال کاهش وزن هستند یا به دلیل
شرایط جســمی مجبور به رعایت نوعی رژیم غذایی
خاص هســتند ،باید جایگزین غذایی سالمی در رژیم
غذایی خود بگنجانند.
کمبود هر نوع ویتامین در بــدن میتواند به بدن
ضرر برســاند و فرد را در انجام فعالیتهای مختلف با
مشکل روبرو کند .با توجه به اینکه مصرف ویتامینها
برای رشد و ســامت بدن ضروری است ،کمبود هر
نوع ویتامین ممکن اســت با عالئمی همراه باشــد و
ممکن است تغییرات خاصی را در بدن از جمله صورت
ایجاد کند.
در زیر به نشانه های کمبود برخی انواع ویتامینها
و مواد معدنی روی صورت اشاره کرده است:

تشخیص کمبود برخی ویتامینها
از روی صورت

باشــگاه خبرنگاران :ســر درد ،تب باال و خستگی
از جمله عالئمی اســت که امروزه با ابتال به ویروس
کرونا همراه بوده ،همچنین مشــابه عالئمی است که
همراه با بسیاری از بیماریهای دیگر نمودار میشود
و ممکن است خطری کمتر از ابتال به ویروس کرونا
نداشته باشد .بنابراین ،با وجود شبهاتی که این روزها
نسبت به کرونا متمرکز شده ،ممکن است بین عالئم
سردرگمی ایجاد شود .به طور کلی ،فرد با هر عالئمی
میتواند تا زمانی که عالئم خفیف باشد در خانه بماند
و تا زمانی که احساس بهتری نداشته باشد خطرناک
به نظر نمیرســد؛ اما اگر دما خیلی باال برود و بیمار
دچار مشــکل تنفسی و افت فشــار خون شود ،این
وضعیت میتواند خطرناک باشــد و نیــاز به مداخله
فوری پزشکی داشته باشد ،زیرا در آن زمان به احتمال

بیماریهایی که عالئم شبیه به کرونا دارند!

آکنه و خشکی پوست :آکنه و خشکی پوست
مــی تواند پیامد تغییرات هورمونی یا نتیجه انباشــت
آلودگی و میکروب باشــد .با ایــن حال کمبود برخی
ویتامینها در بــدن با تغییرات روی پوســت همراه
خواهد بود .کمبــود ویتامین  Aو  Eمی تواند منجر
به ایجاد آکنه در صورت شــود همچنین سطح پایین
ویتامین  B۱۲پوست را رنگ پریده نشان دهد.
ورم و پف کردن چشــم ها :آلرژی ممکن
است باعث ورم چشمها شود اما اگر این نشانه به طور
متداول مشاهده شود ،ممکن است نشانه پایین بودن

زیاد عفونت ناشی از ویروس کروناست.
آنفوالنزا :همانطــور که در مورد کرونا ،شــما
میتوانید افزایش دما ،درد عضالنی ،خستگی ،سرفه
و تنگی نفس را تجربه کنید .در واقع ،عالئم ناشــی
از آنفلوانــزا بین روز اول تا چهــارم عفونت ،یعنی به
سرعت ظاهر میشود و ممکن است حدود یک هفته
ادامه داشته باشــد .عالئم کرونا بین روزهای دوم تا
چهاردهم پس از ابتال ظاهر میشــوند ،در حالی که
دوره کمون بیماری حدود  ۵روز طول میکشد ،سپس
عالئم به تدریج بر خالف شــدت عالئــم آنفلوانزا از

سطح ید در بدن باشد .بررسیهای انجام شده حاکی
از ارتباط کمبود ید با بیماری های تیروئید اســت که
اغلب می تواند منجر به خســتگی ،افزایش بی دلیل
وزن و پف کردن چشمها شود.
خونریزی لثه ها :کمبود ویتامین  Cمی تواند
آســیب های زیادی به بدن و سالمت وارد کند .یکی
از نشانه های کمبود این ویتامین خونریزی لثه است.
عالئم دیگر ممکن اســت شــامل کبودی بی دلیل،
خونریزی و درد مفاصل و عضالت باشد.
تغییر رنــگ لب :تغییر رنگ لب ها و بی رنگ

زمان ایجاد عفونت ظاهر میشوند.
آمبولی ریه :باعث درد قفســه سینه میشود که
هنگام تنفس شــدیدتر میشود .در این حالت ممکن
است در معرض مشکالت تنفسی و سرفه قرار بگیرید
و در نهایت با خستگی مداوم خون را سرفه کنید.
پنومونی باکتریایــی آتیپیک :پنومونی غیر معمول
یک عفونت ریه اســت که توسط ویروس یا باکتری
ایجاد میشــود و میتواند منجر به درجه حرارت باال،
سرفه و استفراغ شود.
ماالریا :عفونت پس از  ۸تــا  ۳۰روز با تب باال
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کمبود ویتامین  Eهمچنین در نوزادان و نوزادان
نارس متولد شــده و دارای وزن کــم و چربی پایین
شایع است.
نوزادان نــارس در معرض خطر باالتر هســتند،
زیرا دســتگاه گوارش نابالغ میتواند در جذب چربی
و ویتامین  Eمشکل داشته باشد.
کمبــود ویتامیــن  Eدر این نــوزادان همچنین
میتواند منجر بــه کم خونی همولیتیک شــود که
گلبولهای قرمز را از بین میبرد.
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
زمانی که فردی ســابقه بیماری ژنتیکی ندارد ،اما
عالئم کمبود ویتامیــن  Eرا تجربه میکند ،باید به
پزشک مراجعه کند.
سطح بســیار پایین ویتامین  Eدر خون میتواند
نشــان دهنده یک مشکل اساسی ســامتی باشد.
آزمایشهای بیشــتر به تعیین علــت و گزینههای
درمانی کمک میکند.
هنگامیکه یک بزرگسال کمبود ویتامین  Eدارد،
یک بیماری مزمن یا یــک بیماری ژنتیکی احتماال
مسئول آن اســت .فرد باید به دنبال درمان نزد یک
متخصص تغذیه واجد شرایط باشد .هنگامی که یک
رژیم غذایی بســیار کم چرب مســئول کمبود باشد،
میتوان با افزودن چربی به رژیم غذایی مشــکل را
برطرف کرد.
مصرف مــداوم ویتامین  Eبــرای جلوگیری از
پیشــرفت بیماری و جلوگیــری از عوارض و عالئم
کمبــود ویتامین  Eضــروری اســت .وقتی فردی
به موقع متوجه وجود مشــکل شود و درمان مستمر
دریافت کند ،معموال زودتر نتیجه میگیرد.

آب و هوای کویری با هوای خشک.
مکانهایی با ســطوح بــاالی آلودگی زیســت
محیطی.
چگونه میتوان هنگام استفاده از ماسک
از گلودرد جلوگیری کرد؟
چندین روش وجود دارد که میتوانید برای کاهش
خطر ابتال به گلودرد یا سایر عالئم هنگام استفاده از
ماسک انجام دهید ،از جمله:
اگر از ماســکهای پارچهای قابل استفاده مجدد
استفاده میکنید ،هر بار که آنها را میپوشید مطمئن
شوید که تمیز هستند.
اگر از ماســک جراحی  N۹۵یا غیرقابل استفاده
مجدد اســتفاده میکنید ،پس از اســتفاده آن را دور
بیاندازید.
ســعی کنید به پوشیدن ماسک در جاهایی که نیاز
بــه این کار دارد ادامه دهید و در حین مکالمه به طور
مکرر ماسک را برندارید یا به سمت چانه خود حرکت
ندهید تا آلوده نشوید.
ماسک را در یک کیسه بهداشتی و یکبار مصرف
(مانند یک کیســه پالستیکی یا کاغذی) نگه دارید و
اگر مجبور به برداشــتن ماسک هستید ،آن را به آن
کیسه برگردانید (مثال به جای زیر صورت خود در یک
مکان عمومی) و قبل از پوشیدن دوباره دستان خود را
بشویید یا ضدعفونی کنید.
از ماســکهای ساخته شــده از موادی که تنفس
آنها دشــوار است ،مانند پالستیک یا چرم خودداری
کنید.
در خاتمه ،فواید پوشــیدن ماسک برای سالمتی
بیشــتر از عوارض جانبی آن اســت ،زیرا پوشــیدن
آن در مکانهــای عمومی سرپوشــیده و مکانهای
شــلوغ در فضای باز که نمیتــوان فاصله اجتماعی
را رعایــت کــرد ،توصیه میشــود .اگرچــه گلودرد
میتواند از عوارض پوشیدن ماسک باشد ،اما رعایت
دستورالعملهای استفاده از ماسک به روش صحیح و
شســتن یا دور انداختن صحیح آن به کاهش احتمال
عفونت کمک میکند.

شــدن آن می تواند نشانه بســیاری از بیماری های
زمینه ای باشد .با این حال ،اغلب یکی از شایع ترین
عالئم کم خونی به حســاب می آیــد؛ وضعیتی که
حاکی از ســطح پایین گلبول قرمز خون است .پایین
بودن ســطح آهن خون با کاهش تعداد گلبول های
قرمز همراه است و حمل اکسیژن به بافت های بدن
را دشــوار می کند .از این رو می تواند منجر به تغییر
رنگ پوست و لب ها شود.
آسیب دیدگی و خشکی مو :موهای آسیب
دیده و خشــک ممکن است نشــانه کمبود بیوتین یا
ویتامین  B۷نیز باشــد .بیوتیــن از جمله مواد مغذی
است که به تغذیه موها کمک می کند بنابراین سطح
پایین این ماده منجر به شــوره ســر و خشکی موها
می شود .به غیر از آن ،شکنندگی ناخن و نازک شدن
مو نیز از دیگر نشانه های کمبود این ویتامین است.

شروع میشود و ممکن است با درد در سر و عضالت،
ضعف ،استفراغ ،اسهال و سرفه همراه باشد.
ســل :ابتال به یک مورد فعال سل باعث سرفه،
تب ،تعریق شــبانه و کاهش وزن بی دلیل میشود.
این عالئم ممکن اســت خفیف باشند ،اما چندین ماه
طول میکشــند که باعث میشــود بیمار مراجعه به
پزشــک را به تاخیر بیندازد و عفونــت را به دیگران
منتقل کند .ماننــد کرونا ،عفونت از طریق قطرات به
خصوص هنگام سرفه ،صحبت کردن ،آواز خواندن یا
عطسه منتقل میشود.
هپاتیت حاد ویروســی :این عفونت ویروسی
کبد در ابتدا کمی شــبیه آنفوالنــزای خفیف به نظر
میرســد .عالئمی که منجر به تب باال ،حالت تهوع،
استفراغ ،از دست دادن اشتها و خستگی میشود.
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نحوه برخورد و پاسخ به سواالت کودکان
در مورد ازدواج

بیتوته :کودکان تقریبا از سن سه سالگی به بعد راجع به مواردی از قبیل
ازدواج و رابطه زن و شوهر کنجکاوی می کنند .آنها برای کسب اطالعات
بهترین فرد را پدر و مادر خود می بینند و احتماال در این مواقع به پدر و مادر
خود مراجعه می کنند ،در اکثر مواقع پاسخ والدین به سواالت کودکان در این
زمینه خنده و شوخی بابت سن کمشان است.
دنیای خیال پردازی در سه سالگی وسعت پیدا می کند .کودک از طریق
مشاهده والدین و دیگر اطرافیان خود بخشی از سوژه های خیال پردازی شان
را به دست می آورند و در بازی های خیالی شان شاهد ازدواج با شخصی
خاص می شوند بدون این که فرد خاصی را به ذهنشان راه دهند رویای ازدواج
را به بازی هایشان وارد می کنند.
کودکان تشنه توجه هستند
گاهی اوقات محیط خانه برای کودکان خسته کننده می شود و برخی از
کودکان را وادار می کند تا در خیال شان جایگزینی برای آن فضای کسالت آور
پیدا کنند .کودکی که در محیط خانه احساس آرامش و راحتی نداشته باشد در
ذهنش رویای ازدواج را می پروراند و خود را در خانه دیگری و در کنار شخص
دیگری تصور می کند.
از سوی دیگر بچه هایی که در خانه مورد کم توجهی قرار می گیرند و یا
تصور می کنند که دیگران به آن ها توجه ندارند ،رویای ازدواج را خیلی زود
به خیال پردازی هایشان وارد می کنند ،آنها توجه زوج های جوان را به هم
می بینند و در مجالس عروسی توجه حضار را به عروس و داماد مشاهده
می کنند .به همین خاطر برای جبران کمبود های عاطفی شان خود را در
جایگاه عروس و یا داماد تصور می کنند که مورد توجه همه قرار دارد
می خواهند مانند عروس باشند
گاهی اوقات کودکان با اتفاق هایی که در اطراف و پیرامونشان پیش می آید
همانندسازی می کند .برای مثال وقتی در مجلس عروسی می روند و به
آنها خوش می گذرد ،در ذهنشان خود را عروس یا داماد تصور می کنند و با
همانندسازی چنین مجلسی را برای خود در ذهن شان مجسم می کنند ،در این
شرایط ،هیجان مثبت و جو شادی که کودک در آن قرار گرفته است ،باعث
می شود به این نوع خیال پردازی روی بیاورد.
عدم درک معنای حرف های عامیانه
بیان کردن آرزوی ازدواج یا گفتن این که می خواهم با همکالسی مهد
کودکم ازدواج کنم توسط کودک ،دقیقا به معنای آرزوی کودک برای ازدواج
نیست .گاهی بچه ها معنای جمالت را متوجه نمی شوند و نمی دانند وقتی
از ازدواج حرف می زنند دقیقا از چه چیزی صحبت می کنند .کودکان تنها
واژه هایی را که دیگران به زبان آورده اند را تکرار می کنند اما عمق معنایی
آن را درک نمی کنند.
کودک نمی داند که ازدواج یعنی مسئولیت ،یعنی فرار از کودکی ،یعنی اتمام

بازی های بچه گانه ،او تنها شادی مجالس عروسی و نامزدی را می بیند و
آرزویش قرار گرفتن در فضایی از جنس آن را به زبان می آورد ،اگر فرزند شما
بیش از اندازه این رویا را به زبان آورد ،نگران نباشید ،شاید رفتار نادرست شما
بوده است که باعث شده فرزندتان این خواسته را تکرار کند.
تمایل دارد تشویق شود
تشویق اطرافیان می تواند موجب خیال پردازی کودک در این زمینه شود.
زمانی که کودک خواسته اش را برای ازدواج کردن به زبان می آورد و بقیه
به او می خندند ،به حرفش توجه می کنند یا از او فیلم می گیرند ،در واقع
رفتارش را تقویت می کنند.

جلب توجه بیشتر باشد .در خانه ای که پدر و مادر کمتر به کودک خود توجه
می کنند و یا زمان کمی را با کودک خود می گذرانند ،کودک به دنبال راهی
می گردد که توجه و محبت بیشتری دریافت کند .آنها در این شرایط دوست
دارند مثل زن و شوهرهایی که با هم حرف می زنند ،برای هم چای و میوه
می آوردند و با هم تلویزیون می بینند ،همراهی برای فعالیت های روزمره
خود داشته باشند .بچه ها رفتار های عجیبی دارند وقتی پدر و مادرشان
کنار هم می نشینند ،می خواهند آنها را از هم جدا کنند و بین آنها بنشینند
تا مرکز توجه آنها قرار گیرند ،از سوی دیگر زمانی که احساس می کنند رفتار
والدینشان با هم سرد است ،سعی می کنند از هر راهی برای رساندن آنها به
هم و بازگرداندن محبت شان تالش کنند.
اگر نمی خواهید که بی توجهی باعث ایجاد خیال پردازی هایی در فرزندتان
شود و همچنین دوست ندارید با توجه بیش از حد به او ،او را به کودکی لوس
تبدیل کنید ،می توانید از ابزار های کوچکی برای نشان دادن توجه تان به او
استفاده کنید .برای مثال می توانید در زمانی که با همسر خود حرف می زنید
موهای کودک خود را نوازش کنید تا متوجه شود که سهمی از محبت شما
را در اختیار دارد.
تشویق و تنبیه ممنوع
زمانی که کودک شما در مورد ازدواج صحبت می کند ،به جای تحسین یا
تنبیه او بیشتر در این باره با او حرف بزنید .برای مثال بگویید چه اتفاقی باعث
شده است که به این فکر بیوفتی؟ آیا در عروسی به تو خوش گذشته است؟
دوست داری بیشتر به تو توجه شود؟
در این شرایط بهتر است با گفت و گو بیشتر ،برای وارد شدن به دنیای
کودکتان تالش کنید و بدون تایید یا تنبیه ،حرف او را به عنوان رد پایی از
احساس دیگری که در دلش است ،بپذیرید.
حرف هایش را جدی نگیرید
صحبت کودکان از مسئله ازدواج تا حدی طبیعی است و جای نگرانی خاصی
ندارد .اقدامی که والدین در این زمینه باید انجام دهند این است از تقویت این
تمایل جلوگیری کنند و به آن به عنوان یک خواسته گذرا که در صورت تقویت
نشدن خاموش می شود  ،نگاه کنند.
کافی است والدین به سادگی پاسخ دهند« :جالب است! همه انسان ها
به موقع این حس را تجربه می کنند ».یا این که بدون گفتن جمله خاصی
این بحث را عوض کنند یا در قالب بازی و داستان ذهن کودک را از این
ماجرا منحرف کنند.
یادتان باشد بچه ها عاشق نمی شوند بلکه رفتار ها را کپی می کنند .برای
آنها عاشق همکالسی مهد کودک یا همبازی شدن یک بازی کودکانه با
بار عاطفی است .بچه ها رفتار دیگران را کپی برداری می کنند و در جریان
همین بازی ها برای وارد شدن به دنیای بیرون در بزرگسالی آماده می شوند.

از سوی دیگر ،برخورد خانواده ها در شرایط مختلف می تواند این طرز تفکر
را در کودک به وجود آورد .برای مثال زمانی که کودک زیبا شده است به او
می گویند« :وای چقدر عروس شدی» یا «چه عروس زیبایی» و یا وقتی که
به پسر بچه ای می گویند «خوش به حال کسی که زن تو شود» این رویا را
به صورت ناخودآگاه در ذهن او شکل می دهند.
در ادامه توصیه هایی را برای شما بیان می کنیم که می توانید با به کار
بردن این توصیه ها ،این خیال پردازی ها را برای کودک خود کمرنگ کنید.
بیشتر توجه کنید
جمله (من زن می خواهم) برای کودک در این سن می تواند از نیاز به

راهکارهای ساده و کاربردی برای
تقویت انگیزش یادگیری

بیتوته :انگیزش یادگیری چیزی است که با تقویت آن ،فرد می تواند نهایت
استفاده را از هوش و استعداد خود داشته باشد .در واقع هوش و استعداد ،دو
فاکتور مادرزادی هستند و کمیت های غیر قابل تغییر در شخصیت هر فرد،
تعریف می شوند .اما این انگیزه یادگیری است که مشخص می کند یک فرد تا
چه میزان می تواند از این دو موهبت در وجود خود ،نهایت استفاده را داشته باشد.
سیستم های آموزشی در همه جای دنیا سعی می کنند تا بتوانند با تقویت
انگیزه در دانش آموزان ،محیط خوبی را برای پیشرفت درسی شان فراهم کنند.
تحقیقات نشان دهنده ی این است که افرادی که برای یادگیری یک علم،
انگیزه بیشتری دارند ،به مراتب باالتر از افرادی هستند که تنها هوش و استعداد
قوی دارند.
از این رو ،انگیزش یادگیری را می توانیم همانند یک موتور بسیار قوی برای
چرخاندن چرخ های یادگیری ،تعریف کنیم .یک عامل کاتالیزور در فرآیند
یادگیری ،که به شدت می تواند در آینده ی شغلی ،شخصیتی و اجتماعی فرد،
تاثیر بسیار زیادی را داشته باشد .انگیزه ها معموال به دو دسته تقسیم می شوند.
انگیزه هایی که درونی هستند و انگیزه های بیرونی!
انواع انگیزش های یادگیری
انگیزه های بیرونی همان طور که از نامشان هم پیداست ،عواملی هستند که
به المان های مختلفی در جامعه وابسته هستند .به عنوان مثال رسیدن به ثروت،
رسیدن به یک موقعیت اجتماعی عالی ،گرفتن تایید اجتماعی ،گرفتن تایید
خانوادگی ،گرفتن نمره های خوب ،رسیدن به رتبه ی اول در محیط آموزشی،
گرفتن توجه و محبت اطرافیان و غیره ،همگی می توانند از انگیزه های بیرونی
باشند که فرد را برای رسیدن به یک درجه تشویق می کنند.
مثال در زمان ادامه ی تحصیل ،معموال به یک دانش آموز تزریق می شود که
او دارد برای رسیدن به یک جایگاه بزرگ و قدرتمند در آینده خود تالش می کند
و همین موضوع می تواند انگیزه ی یادگیری برای آن دانش آموز مطرح شود.

البته که افراد با توجه به خلقیات و اولویت هایی که در زندگی شان و
شخصیت شان دارند ،انگیزه های بیرونی را انتخاب می کنند .مثال یک نفر صرفا
دغدغه ی پول دارد ،یک سری دغدغه مقام ،و یک سری هم دغدغه ی خدمت!
اما انگیزه ی درونی هم مانند نامش است .از عواطف و احساسات درونی
سرچشمه می گیرد و در نهایت حالی مملو از رضایت و احساس خوب را با خود
به ارمغان می آورد.
خیلی از افراد هستند که یک سری کارها را تنها برای حال خوش درون خود
انجام می دهند .یا مثال انگیزش یادگیری یک هنر ،علم و یا مهارت در خیلی از
افراد ،تنها به عالقه ی فردی و حس خوبی که به این موضوع دارند ،بر میگردد.
این انگیزه های کمتر خاستگاه بیرونی دارند و صرفا میل شخصی در اجرای آن
دخالت می کند.
کدام انگیزش برای یادگیری بهتر است؟
تمام معلمان و انسان های فرهیخته می دانند که انگیزه های بیرونی ،روزی
ارزش خود را از دست خواهند داد و اصال به همین دلیل است که دانش آموزان
باید یاد بگیرند تا انگیزه های بیرونی خود را به انگیزه های درونی تبدیل نمایند.
مثال ممکن است در یک شب تمام دار و ندار مادی یک فرد تباه شود ،یا مثال
فرد به دلیل یک اشتباه کوچک ،تمام آن عزت و احترامی را که سال ها برای
رسیدن به آن زحمت کشیده ،از دست بدهد.

• سعی کنید متوجه شوید که حساسیت ها و دغدغه های منفی فکری هر
دانش آموز چیست و با شناخت این موارد ،ذهن او را از این دغدغه ها خالی کنید.
• هر چند وقت یک بار به او یادآوری کنیم که نتیجه ی این تالش او چه
خواهد شد و موفقیت هایی که در نهایت به آن ها دسترسی پیدا می کند را برایش
بیان کنیم.
• به او حس به درد بخور بودن و با کفایتی دهیم و از استعداهای او در
زمینه های مختلف ،استفاده کنیم .تا خودش هم حس خوبی نسبت به خودش
داشته باشد.
• به او بگوییم که مهم ترین چیز در دنیا این است که حال خوشی داشته
باشد و از خودش راضی باشد و این رضایت در گرو تالش فردی به حد کفایت
بستگی دارد.
• تشویق کالمی را فراموش نکنید.
• محیط رقابتی سالم را ایجاد کنید.
• برای یادگیری درس ها ،سعی کنید که محتواها و موارد درسی را دسته بندی
کنید.
• سعی کنید با اتصال بین سرفصل های درسی با حقایق زندگی ،درک درس
را برای او ملموس تر کنید.
• محیط درسی و یادگیری تاثیر بسیار زیادی بر روی ذهن افراد و دانش آموزان
دارد .پس در زیباسازی این محیط دقت کافی داشته باشید.
در نهایت ما تالش کردیم که معنای حقیق و اصولی انگیزش یادگیری را
برایتان توضیح دهیم تا شما با درک این موضوع متوجه شوید که در یادگیری،
ارزش چیست و با تکیه بر این اصل ،برای آموزش و کمک به باال بردن
انگیزش یادگیری دانش آموزان و افراد مختلف تالش نمایید .امیدواریم که
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این راهکارهای ساده بتواند در برقراری یک حال خوب و سالم در محیط های
مختلف آموزشی ،تاثیر خوبی داشته باشد.

یا مثال از موقعیت اجتماعی خود عزل شود و هزار و یک اتفاق دیگر .طبیعتا
قرار گرفتن در چنین شرایطی برای هر فردی سخت خواهد بود .وقتی شما تمام
فکرتان این باشد که تنها برای رسیدن به یک عامل بیرونی تالش کنید ،بعد از
اینکه آن عامل صدمه دید و یا از بین رفت ،شما هم دچار انحطاط خواهید شد.
پس باید تالش کنید تا انگیزه های بیرونی را به انگیزه های درونی تبدیل کنید.
انگیزه هایی که هرگز از بین نمی روند و تا همیشه با شما هستند و تقویت
خواهند شد .حقیقتا باید بگوییم که انگیزه های درونی در زمینه های مختلف
یادگیری ،می توانند حال خوشی را به دنیا انتقال دهند و چیزی به جز قدرت،
مقام و پول را به عنوان ارزش ،برای مردم تعریف نمایند .در این صورت است که
صلح و آرامش ،جامه عمل می پوشد.
راهکارهای ساده برای تقویت انگیزش یادگیری
• برای موفقیت دانش آموز و فرزند خود یک پاداش در نظر بگیریم .این پاداش
می تواند مادی و یا معنوی باشد.
• تجربه های یادگیری را تا حد امکان ،جذاب و هیجان انگیز کنید و البته
این کار باید در اولین تجربه های انجام شود .چرا که اگر دانش آموز در اولین
تجربه ی یادگیری خود ،احساس بدی داشته باشد ،تا ابد آن حس با او خواهد
2
ماند.
• مقایسه هرگز جواب نیست.
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داستان
شنبه  29آبان 1400

پرده آنقدر بزرگ بود که سید توانست آن را روی تپه بیرون از میدان دهکده
بین دو سپیدار آویزان کند .نخهای دو گوشه ی باالی پرده را به شاخه ها گره زد
و روی گوشه های پایین ،دوقلوه سنگ گذاشت .باد آرامی که در دهکده و الی
درختها راه می رفت نیمرخ نخ نما شده ی اسفندیار را روی پرده آهسته تکان
می داد .در همان حاشیه پرده که به درخت چسبیده بود دست رستم و دشنه به
اندازه ساقه علف باالتر از دنده سهراب بود .سید به رستم گفت :دست نگه دارید
تا مردم بیایند.
وسط پرده ،رستم با ابعاد بزرگتری روی اسب نشسته بود ،با دست راستش به
آفتاب روی پرده اشاره می کرد .بر نیم دایره باالی شاخ های کالهش با نخ سرخ
نوشته شده بود« :تا فردا خواهیم دید که کدامیک از اسبهای ما بدون سوار باز
می گردد».
پارگی پرده روی خطوط شکسته ای دوخته شده بود که از صورت تهمینه
می گذشت و همانجایی تمام می شد که تهمینه موهایش را ریخته بود .صبح
اطراف آن ها تکه ای از پرده بود که به اندازه یک دستمال ،آبی مه گرفته ای
داشت.
سید با کف دست روی سینه رستم زد و خاک زره اش را تکاند و از پشت سرش
شنید که صدای کوچک دویدن بچه ها می آید ،تا بچه ها دور سپیدار و سید
بنشینند ،زنان ،رنگ روی رنگ ،در پیراهن های بلند و شرابه های روسری نزدیک
شدند ،مردان دهکده هم آمدند .جلیقه آن ها هنوز بوی دود زمستان می داد .سید
چوبش را برداشت ،از مردم صلوات گرفت.
بچه ها جیغ خودشان را کشیدند روی صلوات بزرگترها ،سید به خاطر فردوسی
که آن طرف استخر طوس ایستاده بود و به پرده بین درختهای این طرف آرارات
نگاه می کرد ،باز هم صلوات گرفت :قهوه چی زودتر از دیگران گفت «الهم
صلی علی محمد و آل محمد» بچه ها تا سیاه شدن رگ های گردنشان داد
کشیدند«الهم»...
بسیاری از زنان خجالت می کشیدند که نازکی صلواتشان را مردان نامحرم
بشنوند و مثل نمازشان آهسته گفتند«الهم»...
وقتی مرتضی دید مردم ناگهان همه با هم دهانشان را باز می کنند و دوباره
می بندند او هم دهانش را باز کرد و آرواره پایینش را دو سه بار تکان داد.
سبیل پشت لبش تازه کرک زده بود .دو ماه پیش کبودی غده شده سینه اش
را وسط مزرعه برنج به پدرش نشان داده بود و با کج کردن گوشه لبها و بستن
چشمهایش فهمانده بود که کجایش درد می کند ،پدر سرش را به باال تکان داده
بود و حالیش کرده بود که مهم نیست ،خوب می شود.
سید چوبش را به طرف گوشه پرده دراز کرد و گفت :یک روز تهمینه احساس
کرد که حامله است و از غذای ترش ...تازه عروسی که بین زنها نشسته بود سرش
را پایین انداخت و سعی کرد قرمزی ریخته روی گونه هایش را از دیگران پنهان
کند .هنوز به مادرش هم نگفته بود .مرتضی روی دنباله چوب سید به تهمینه
نگاه کرد.
هوا بوی برنج تازه سبز شده را داشت و طعم آرام نمکی که از روی خزر می آمد
روز را پر کرده بود .سید بین دو درخت راه می رفت ،چوبش را مثل عصا به زمین
می زد و آواز دردهای تهمینه را می خواند.
مرتضی ،مردم اطرافش را صورت به صورت نگاه کرد ،شانه پدرش را تکان داد
و با دستهایش گفت :به من هم بگو!
پدر به پرده اشاره کرد بعد با دست روی شکمش یک نیمکره کشید .بعد هر دو
دستش را به اندازه یک قنداق باز کرد و مثل گهواره در هوا تکان داد .مرتضی
لبخند زد .سید گفت :صبح نزده تهمینه زایید ،چی؟
مردم داد کشیدند :پسر...
مرتضی بعد از مردم دهانش را باز کرد بی آنکه بداند چه کسی ،چه چیزی را
زاییده است.
سید گفت :اسم پسرش را چی گذاشت؟
مردم داد کشیدند :سهراب
مرتضی هم دهانش را باز کرد.
زنی که روی تنه بریده درختی نشسته بود ،برخاست ،چهار انگشتش را روی
لبهایش گذاشت و تا برخاستن بقیه زن ها«،هله له له له» کرد.
تا رودخانه ،تا پل ،تا پرچین مسجد ،تا بوی تن اسبهایی که به درختها بسته شده
بودند ،صدای «هله له له له » زنان شنیده شد.
مرتضی تکان خوردن صداها را روی صورتش احساس می کرد و می دانست
یک چیز بدون شکل بین دهان مردم و در هوا جریان دارد که او نمی تواند آن را
با دست هایش بگیرد.
این را از همان سال هایی می دانست که با تنکه بین دیگران راه می رفت.
چند سال پیش یک روز سر سفره ناهار ،قاشق را به پشت دیگ کته زد .قاشق
خالی را در د هانش فرو برد و با چشم هایش از مادرش پرسید...؟
مادر گفت :آره ننه این صداست.
یک شب به تاریکی هایی که روی تاریکی های چاه ریخته می شد اشاره کرد
و پرسید...؟
مادرش با تکان دادن سر گفت :نه آن هیچ صدایی ندارد.
تابستان گذشته یکی از گوش هایش را روی تنه درخت گردو گذاشت و به پدرش
التماس کرد که او هم گوشش را روی درخت بگذارد.
پدر گفت :نه.
مرتضی با حنجره چوبی اش آنقدر زوزه کشید ،آنقدر ناخن هایش را از پایین به
باال روی درخت کشید تا پدرش باور کند که درخت دارد قد می کشد.
پدر داد زد :خیلی خوب ،خیلی خوب ،دارد قد می کشد.
در تمام روزهایی که باران می بارید مرتضی مطمئن بود که باران هیچ صدایی
ندارد .دانه های باران نرم بود ،مثل صبح که از آن باال می آمد و روی سفال ها
می ریخت ،مثل پیراهن مادرش.
الی زنانی که «هله له له له» می کردند نمی توانست مادرش را پیدا کند .سید
گفت:تهمینه پیش از آنکه به سهراب شیر دهد ،بازوبند را ...مرتضی دید که زنها
دوباره نشستند و مادرش با همان چشمهای پیله آورده ،زیر پیشانی چین خورده ای
که انگار از الی سیمهای خاردار گذشته بود به سید زل زده است.
مرتضی بین مردهایی که به طرف پرده سرک می کشیدند راه باز کرد ،خودش
را از مردم کنار کشید ،تا قدم زنان به ایوان خانه اش باز گردد ،روی لبه ایوان
بنشیند و به سکوت پارس کشیدن سگی که در حیاط می دوید گوش کند ،تا به
قهوه خانه برود و آنجا روی نیمکتی بنشیند و به صدای آب در لیوان روبرویش
نگاه کند و از خودش بپرسد که مردم کنار پرده چه می کنند ،سید توانست سهراب

لحظه ای پس ازآن که رستم خنجر به جگرگاه سهراب فرو برد ،این رستم
نبود که قاصد به جستجوی نوش دارو برای فرزند فرستاد ،بلکه سهراب غم
پدر را بر نتافت و به جستجوی نوش دارویی برای او رفت با همان جگرگاه
خونالود ،سر به بیابان ها و بعد کشتزارهای ایران زمین گذاشت .بعد از پرس و
جو از بسیاری کسان ،دهقانی یافت که کارش ساختن نوش دارو بود .سهراب از
او پرسید که آیا نوش دارویی برای درد پدری که فرزندش را نشناخته به قتل
می رساند داری؟ دهقان به او پاسخ مثبت می دهد اما به بهای یک سال کارکردن
برداشت
و برداشت محصول از زمین .سهراب زمین را می کاود و می کارد اما موقع
ِ
محصول درو شده به تاراج می رود.
محصول ،آن منطقه به تسخیر در می آید و
ِ
برداشت محصول
پس سهراب یک سال دیگر به کار در زمین می نشیند .موقع
ِ
غم رنج بیکران پدر
این بار دیوان و انیران محصول را به تاراج می برند .سهراب ِ
و نوش داروی آن را فراموش می کند و در خشم فرو می رود از این دست های
زمین ایران زمین
ناتوانش که نمی تواند یک سال محصول از تکه کوچکی از این ِ
سال قحطی می رسد .او از
برداشت کند .پس می خواهد تا دوباره تالش کند اما ِ
سال قحطی را به پایان برساند و سال بعد درست
دهقان یاد می گیرد که چگونه ِ
موقع درو محصول ،این بار سپاهیان ایرانند که لشکر کشیده اند و محصول دهقان
را برای آذوقه ی سربازان به یغما می برند .سهراب کاله از سر بر می دارد و به
آسمان خیره می شود .دهقان به او می گوید در تمام این سال ها در جستجوی
نوش دارو بودی ،نوش داروی رنج ،در زمینی که کار می برد و بار نمی دهد .این
جا سهراب از دور صف طویلی از عزاداران را می بیند .به سوی آن ها می رود .از
آن ها جویا می شود که این پیک ِر کیست که می برند .می گویند این پیکر تهمینه
غم فرزند مرده است .سهراب چشم باز می کند و خود
مادر سهراب است که از ِ
را در دست های پدر می یابد و می فهمد رویای قبل از مرگ بر او فرود آمده و
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شب سهراب کشان
بیژن نجدی

را تا سالی که دندان در بیاورد بزرگ کند ،همانجا کنار پرده و در آوازهای سید،
سالهای نوجوانی سهراب در پرتاب نیزه به طرف برگهایی که می افتاد و پاره کردن
آب چشمه ها با شمشیر ،گذشت.
نزدیک غروب مرتضی از قهوه خانه به طرف پرده بازگشت ،لحظه ای به مردم
رسید که سهراب رو در روی پدرش بر اسب نشسته بود.
سید گفت :اسب سهراب یکی از نوه های رخش بود ،همینکه آن یالن به هم در
آمیختند اسب هاشان به مهر گردن به هم مالیدند و یال به آشنایی بر هم ریختند.
مرتضی دید پدرش سیگاری را روی لبهایش گذاشته است و با انگشتانی که
می لرزد کبریت می کشد .بچه های هفت هشت ساله با دهان باز از پرده به سید
و از سید به پرده نگاه می کنند .مردان دهکده صورتی داشتند که باید یک خبر بد
از روی آن بگذرد .مادر مرتضی چانه اش را به مشتهایش تکیه داده بود و پیری
صورتش ،پوست خسته ای داشت.
مرتضی با دستهایش از پدرش پرسید :چه خبر شده؟
پدر سرش را تکان داد :بعد ...بعد.
مرتضی به طرف قهوه چی رفت که از او بپرسد.
سید گفت :همه اسبها شیهه کشیدند وقتی که سهراب بر سینه پدرش نشست
و دشنه را...
قهوه چی به مرتضی اشاره کرد که بنشیند.
مرتضی از الی زنانی که ر وی زمین نشسته بودند گذشت ،کنار مادرش نشست

سکوت سیاه شده باغچه را نشنود .قدمهایش را روی صدای قد کشیدن علفها
ریخت و تا به خانه قهوه چی برسد یک پل از روی رودخانه گذشت .یک جاده
مالرو بین دو مزرعه افتاد ،یک پنجره خودش را باز کرد.
قهوه چی روی تاالر سرگرم بستن پشه بند بود که صدای تکان خوردن دروازه
حیاط را شنید .داد زد :کیه آنجا؟
دروازه چوبهای موازی میخ شده روی تیرکهای فرو رفته در زمین بود که با
طناب گره خرده ای لنگه های آن را بهم چفت کرده بودند .زن قهوه چی سرش
را از روی بالش برداشت و به آرنجش تکیه کرد و گفت:
– آن چادر را بده به من صفر.
صفر چادر را از روی نرده تاالر به زنش داد و دوباره داد زد :کیه؟
مرتضی چوب های دروازه را تکان داد .صفر گفت :حرف بزن دیگر نامسلمان،
فانوس کجاست؟
مادر حسن چادر را روی پیراهنش انداخت و رفت از روی طاقچه ایوان فانوس
را آورد.
صفر فانوس را روشن کرد و از ایوان پایین رفت.
مرتضی دید یک مشت نور آویزان ،پله به پله پایین می آید و تاریکی حیاط
برایش راه باز می کند .روی تکانهای فانوسی که جلو می آمد تکه ای از دیوارک
مرغدانی روشن شد .بعد تبری که به افرا تکیه کرده بود ،یک لنگه دمپایی ،بعد
سرتا سر نردبانی که روی زمین افتاده بود.

و آستین مادرش را تکان داد و با باز و بسته کردن چشمهایش گفت :چی شده؟
مادر پرده را نشانش داد و با انگشتها و لب های ساکتش گفت :آن پدر و پسر
می خواهند همدیگر را بکشند.
مرتضی دستهایش را از هم باز کرد و گفت :چرا؟
سید گفت :غروب شده است و آفتاب می گذرد ،امشب رستم به راز می نشیند
و نیاز در مهتاب ،و سهراب در حریر آواز و در باران شراب .تا فردا که باقی را
بگوییم یاهو.
مرتضی نفهمید که چرا ناگهان مردم برخاستند و در کشکولی که سید می گرداند
پول ریختند و در سرازیری تپه پراکنده شدند.
تاریکی خاکستری اول شب با آن ها به طرف خانه ها می رفت .چراغهای روی
ایوان یکی یکی روشن می شد .مادرش کنار چاه ایستاد .پدرش با سطل ،آب
برداشت .مادرش وضو گرفت .پدر گِل مزرعه را از روی پاشنه و الی انگشتانش
شست .مادر مرتضی صدای اذانی را که از مسجد می آمد به مرتضی نشان داد.
آن طرف استخر طوس ،فردوسی ایستاده بود و به بلندی مقبره اش نگاه می کرد.
درحیاط پدر آب ریخت و مرتضی وضو گرفت .روی حصیر ایوان ،کنار پدرش
ایستاد و بی هیچ آیه ای به سجده رفت.
سفره شام را که انداختند مرتضی کارد کنار سینی هندوانه را برداشت و با
کشیدن آن روی پیراهنش پرسید :چه کسی کشته شد؟
مادر سرش را باال برد :هیچکدام.
مرتضی گفت...:؟
پدر پرسید :چه می گوید؟
مادر گفت :می پرسد آن ها که هستند؟
پدر گفت :بگو اینقدر حرف نزنند.
مادر گفت :شامت را بخور مرتضی.
مرتضی لبهایش را جمع کرد ،فوت کرد ،کف دستهایش را کنار شانه هایش
گرفت .مادر گفت :آره آن ها خوشگلند خیلی هم زور دارند.
مرتضی دو تا انگشتش را به هم قالب کرد و اشاره کرد ،آشتی می کنند.
پدر گفت :نه.
مرتضی لقمه ای را که برداشته بود ،در بشقاب گذاشت ،نقاشیهای روی پرده را
به یاد آورد و یک تکه از صدای تاریکی آن طرف چاه ریخت ته دلش .به مادرش
اشاره کرد...:؟
مادرش گفت :بس کن مرتضی ،من چه می دانم!
مرتضی گفت...:؟
پدر گفت :چه میگه؟
مادر گفت :می پرسد پس چه کسی می داند؟
پدر اشاره کرد :سید.
مادر گفت :ترا به خدا به او نگو که سهراب...
مرتضی از ایوان پایین رفت.
مادر داد کشید :کجا؟ مرتضی.
پدر گفت :ولش کن ،ما چطوری می توانیم حالیش کنیم.
مرتضی درحیاط به صورتش آب زد ،دستهایش را روی گوشهایش گذاشت تا

صفر نرسیده به دروازه فانوس را تا روی سینه اش باال گرفت و گفت :تویی
مرتضی ،این وقت شب؟
مادر حسن در ایوان داد زد :کیه صفر آقا؟
صفر طناب دور چوبهای دروازه را باز کرد و گفت :پسر یاور است.
مادر حسن گفت :کدام یاور؟
صفر آقا با بی حوصلگی گفت :مرتضی است بابا ،مرتضی.
طناب را باز کرد .مرتضی با دست روی صورتش ریش درازی کشید و گفت...:
صفر گفت :چی میگی مرتضی؟ بیا تو ببینم ،مواظب این نردبان باش.
تا به تاالر برسند و از پله ها باال بروند بی آنکه صفر ببیند مرتضی لبهایش را
باز و بسته می کرد ،انگشتانش را خم میکرد روی هم می کشید و تپه آن طرف
تاریکی را نشان می داد.
در تاالر مادر حسن از او پرسید :حالت خوش نیست؟
مرتضی گفت...:
مادر حسن گفت :حال مادرت خوش نیست؟ مرتضی گفت...:
صفر گفت :می فهمی چی میگه؟
مادر حسن گفت :نه ارواح حسن من.
مرتضی به اطرافش نگاه کرد .یک چتر از نرده تاالر آویزان بود آن را برداشت و
به طرف پرده تاالر رفت .ته چتر را روی پرده کشید ،از حلقش صدایی ریخت توی
دهانش مثل کسی که بخواهد استفراغ کند.
صفر با دست هایش دورکش پیژامه روی کمرش طرحی از شال سبز را کشید
و گفت :سید را می گویی؟
مرتضی کمی لبخند زد :سرش را تکان داد و گفت...:
صفر گفت :سید اینجا نیست.
مرتضی چتر را زمین گذاشت ،ابروهایش را باال برد و گفت...:
صفر گفت :قهوه خانه است ،می فهمی؟ سید توی قهوه خانه می خوابد.
مرتضی بهت زده نگاهش کرد.
صفر گفت :قهوه خانه است ،چطور حالیت کنم زبان بسته!
دست مرتضی را گرفت و او را به اتاق برد ،سماور گوشه اتاق را برداشت و توی
صورت مرتضی داد کشید :توی قهوه خانه من خوابیده ،می فهمی؟
مرتضی دستهایش را ضربدر روی سینه اش گذاشت و ده ها بار سرش را به
پایین تکان داد .باالخره او توانسته بود بفهمد که رستم و سید و سهراب آن شب
را کجا خوابیده اند .روی ایوان پس پسکی رفت .از روی همان پله اول خودش را
انداخت کنار یک دایره زرد که پای فانوس در حیاط نشسته بود.
این طرف دایره مادر حسن گفت :میگم صفر آقا ،یک توک پا برو خانه یاور
ببین چه شده؟
آن طرف دایره ،مرتضی می دوید و تاریکی دور تا دورش بوی عرق زیر بغل او را
می گرفت .موهای صاف و بلندی داشت .صورتش سفیدی تیره شده همه آدمهایی
را داشت که صبحانه و ناهارشان را در مزارع برنج می خورند .چشمهایش پر از
سیاهی خفه شده ای بود .دختران دهکده می دانستند که مرتضی اصال نمی شنود،
از کنارش که رد می شدند با صدای بلند می گفتند:
– خوشگلی هم حدی داره ،مرتضی!

نگاهی به داستان «شب سهراب کشان» اثر بیژن نجدی
بهمن نمازی

مادرش را و مادرش را از رستم طلب می کند و از او می خواهد تا نوش دارویی
غم این ماد ِر بزرگ ،برای درد این ماد ِر پهناور بیابد.
برای ِ
سهراب چشمی نداشت تا پدرش را پیش از نبرد بشناسد و نه گوشی تا صدای
او را از صدای بیگانه تشخیص دهد .چشم و گوش او نیز از سوی دشمن به تاراج
رفته بود و رستم ،اسیر مک ِر خودی ،چشم بسته به میدان آمده بود .در جنگ ،برنده
یا بازنده ،این میدان ها هستند که لگد کوب می شوند ،این میدان ها هستند که
تاراج می شوند .آن تهمینه های خاموش که سالیان لب فرو می بندند که کوری
نشانه ای پیدا کند تا گنگی از آن سخن بگوید.
هنوز آن سهراب کر و الل است .در کشتزارها می دود ،در کشتزارهایی که
عرق تن او را در هوای شرجی پراکنده می کنند« :آن طرف دایره مرتضی
بوی ِ
می دوید و تاریک دور تا دورش بوی عرق زیر بغل او را می گرفت .موهای صاف
و بلندی داشت و صورتش سفیدی تیره شده همه آدم هایی را که صبحانه و
ناهارشان را در مزارع برنج می خورند».
شب ممتد سهراب کشان چه می خواهیم بفهمیم
از چشم های سهراب در این ِ
غیر از این که« :چشم هایش پر از سیاهی خفه شده ای بود».
و چهره ی او را از کجا می خواهیم ببینیم جز از پشت نگاه دختران دهکده:
«دختران دهکده می دانستند که مرتضی اصال نمی شنود .از کنارش که رد

می شدند با صدای بلند می گفتند :خوشگلی هم حدی داره مرتضی!»
سهراب داستان ما اما ،تکان خوردن صداها را روی صورتش احساس می کند.
ِ
او می داند که یک چیز بدون شکل بین دهان مردم و در هوا جریان دارد که او
سهراب داستان ما مثل سهراب شاعر ما گوشش
نمی تواند با دستهایش آن را بگیرد.
ِ
را روی تنه ی درخت می گذارد و سعی می کند تا به پدر حالی کند که صدای رشد
درخت را می شنود« :تابستان گذشته یکی از گوشهایش را روی تنه درخت گردو
گذاشت و به پدرش التماس کرد که او هم گوشش را روی درخت بگذارد.
پدر گفت :نه.
مرتضی با حنجره چوبیش آنقدر زوزه کشید ،آنقدر ناخن هایش را از پایین به باال
روی درخت کشید تا پدرش باور کند که درخت دارد قد می کشد.
پدر داد زد :خیلی خب ،خیلی خب دارد قد می کشد».
سهراب داستان ما هم الی زنانی که هله له له له می کردند نمی توانست
مادرش را پیدا کند.
«سید گفت :تهمینه پیش از آنکه به سهراب شیر دهد بازوبند را ...مرتضی دید
که زن ها دوباره نشستند و مادرش با همان چشم های پیله آورده زیر پیشانی چین
خورده ای که انگار از الی سیم های خاردار گذشته بود به سید زل زده است».
تهمینه هم با همان چشم های پیله آورده که انگار از الی سیم های خاردار
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هنوز فردوسی نتوانسته بود برود روی استخوان های دراز کشیده اش دراز بکشد.
در تمام این هزار سال او ندیده بود کسی مثل مرتضی الی بوته های تمشک ،با
آن همه دلشوره بدود و بتواند بی هیچ صدایی آنهمه داد بکشد.
از خانه قهوه چی تا قهوه خانه ،کوچه باریکی از کنار ماغ گاوها می گذشت.
سفال های کارخانه برنج کوبی از پشت همدیگر را بغل کرده بودند ،یک لنگ
خیس روی سر در حمام آویزان بود .قهوه خانه باز بود و سماور خاموش بود و پر
از آب سرد چشمه ،بوی چای در گوشه های رف جمع شده بود .روی نیمکت پت
و پهنی بیرون از قهوه خانه ،قالیچه پهن کرده بودند .سید تشکش را روی قالیچه
انداخته بود ،چراغ سرخ توتون ،کوچک و گرد از دور دیده می شد ،مرتضی دود
سیگار سید را زمانی دید که به دو قدمی نیمکت رسیده بود .سید پشتش را به دو
متکا داده بود و شال سبز کمرش را دور تا دور سرش پیچیده بود .آنهمه ریش
صورتش نمی گذاشت کسی بفهمد که چند سال دارد .صدای دود گرفته اش را
روی مثنوی آرامی ریخته بود .مرتضی هر چه نگاه کرد پرده را آن طرف ها ندید،
هر چه نگاه کرد نتوانست از حرکت لبهای سید بفهمد که کدامیک از پدر یا پسر
زنده مانده اند؟
سید مثنوی اش را برید گفت :دیر آمدی حضرت ،بساط چای جمع شده.
مرتضی مستطیل بزرگی در هوا کشید و گفت...:
سید گفت :چی؟
مرتضی دوباره مستطیل اش را بزرگتر کشید و دستش را مثل شمشیر باال و
پایین برد.
سید گفت :ها! پس تو اللی حضرت؟ حاال چرا نمی نشینی؟
پاهایش را روی تشک جمع کرد و اشاره کرد :بنشین.
مرتضی پایین تشک نشست.
سید گفت :صفر ترا فرستاده؟
مرتضی گفت...:
سید به قهوه خانه رفت و تا روشن کردن چراغ زنبوری چندین بار گفت :من زبان
خودم حالیم نمی شود ،چه برسد به الل بازی دیگران.
چراغ به دست بیرون آمد :خوب داشتی می گفتی.
مرتضی شانه های خودش را بغل کرد و خودش را روی تشک انداخت ،یک
دشنه بلند را بی آنکه دیده شود در شکمش فرو برد ،با ابروهای باز از هم پرسید...:
سید گفت :ها؟! می خواهی برایت نقل بگویم؟ تو دیده ای که قلندر بیکاره ولی
شب که دراز نیست .حضرت!
مرتضی پوست گلویش را گرفت.
سید گفت :جان جدم این کار را نکن.
مرتضی چراغ زنبوری را برداشت و به قهوه خانه رفت .چراغ را به طرف دیوارها
گرفت .پرده ای از تاریکی روی پنجره آن طرف قهوه خانه آویزان بود .سید هم
دنبالش رفت توی قهوه خانه :دنبال چه می گردی؟
مرتضی باز هم مستطیل اش را این بار روی دیوار کشید ،همان لحظه چشمش
افتاد به پرده تا شده که روی تاقچه بود ،کنار چراغهای پایه بلند بلور و خاموش.
پرده را برداشت ،سید گفت :بگذار سرجاش.
مرتضی پرده تهمینه و ر ستم و ...را به سینه اش چسباند و بی آنکه چراغ زنبوری
را روی زمین بگذارد یک قدم عقب رفت .سید دو تا انگشتش را روی هم مالید و
گفت :ببین پول می خواهی؟
مرتضی با چشم های پر از ریزه های نخ ابریشم گفت ... :نه.
سید گفت :گفتم بگذار سر جایش.
مرتضی با چراغ و پرده در قهوه خانه دور زد .سید داد کشید :بده به من آن
پرده را.
مرتضی با گوشه پرده چشم هایش را پاک کرد.
زیر پوست سید ترحم بهت زده ای جمع شد ،خونی که از رگهای گردنش باال
می رفت پست استخوان گلویش ریخت .چنگ انداخت شال سبز را از روی سرش
برداشت .آهسته گفت :یا جدا.
بعد داد کشید :ببین عوضی! آن پرده به درد تو نمیخورد.
مرتضی به طرف در قهوه خانه دوید .سید خودش را انداخت وسط در .مرتضی
با چراغ و پرده نیمی از قهوه خانه را دور زد .سایه سماور از دیوار باال رفته بود،
سایه مرتضی از روی کاشیها می گذشت بین دیوار و سقف شکسته می شد
می افتاد کف قهوه خانه ،روشنی چراغ زنبوری روی چراغهای پایه بلور رف تکان
می خورد ،روی قوری های بند زده پاره پاره می شد .سید گفت :مگر می گذارم
مفتکی ورش داری؟
و خودش را به طرف مرتضی پرت کرد .مادر حسن خیال کرد که پیش از اذان
صبح شده است .در پشه بند نشست ،صفر را تکان داد و گفت :نگاه کن!
تا صفر بتواند بفهمد که بیدار شده است ،تا بتواند آن سرخی را ببیند دیگر همه
مردم دهکده ،آتش را دیده بودند ،آن ها از مزارع گذشتند ،از پل گذشتند ،از مالرو
گذشتند و تاریکی پر از همهمه روستا را تا کنار قهوه خانه بردند .دور بوی داغ شده
کاشیها و صدای سوختن سقف گالی پوش ایستادند .وقتی که یکی از تیرکهای
سقف افتاد ،فردوسی سرش را برگرداند و به سردارانش گفت :بروید آن آتش را
خاموش کنید!
اسفندیار بی آنکه نیزه را از چشمش بیرون کشد سوار اسب شد ،سهراب با همان
دشنه فرو رفته دراستخوان دنده اش اسب را زین کرد و سوار بر اسب آنقدر استخر
را دور زد تا سیاوش ،چشم از خون ریخته زیر پاهایش بردارد و پیشاپیش اسب
از تاریکی پشت پلکانهای طوس بیرون آید .همه منتظر ماندند تا پیرمرد پیدایش
شود ،همینکه رستم با موهای سفید که تا وسط سرش ریخته بود ،با ریش شانه
نکرده ،رسید ،آنها از اسب پیاده شدند.
رستم خستگی اش را روی رکاب باره اش گذاشت .آن ها کمک کردند تا پیرمرد
سوار شود .اینطرف آرارات آن ها اسب هاشان را به درختان سپیدار بستند و
زره هایشان را از سینه برداشتند و روی زین گذاشتند ،پاپوش ها را از رکاب اسبها
آویزان کردند و لخت به درون قهوه خانه رفتند.
از پنجره قهوه خانه بوی قند سوخته می آمد ،سرداران یک جسد زغال شده
و چند تکه استخوان را بیرون آوردند و پرده ای را که نسوخته بود .صفر رفت و
نردبان وسط حیاطش را آورد ،یک نفر سوزنی آورد و روی نردبان پهن کرد و جسد
سید را روی سوزنی گذاشتند و بردند.
مرتضی هم سوخته بود .زیرا دیگر بین مردم نبود و دیگر نمی توانست حرف
بزند .شب روی باران آهسته ای خودش را به اذان می زد ،سرداران روی برهنگی
خیس پوستشان دوباره زره پوشیدند .پیرمرد پرده را روی گردن اسبش انداخت.
آن ها در راهی که تا طوس زیر اسب داشتند به پشت ننگریستند و گریستند.

کرد.سهراب داستان ما همه ی آن دشت را زیر پا گذاشت
گذشته به جهان نگاه می
ِ
شب سهراب کشان ،کسی از طرفین کشته شده است یا این که هر دو
تا بفهمد ِ
همدیگر را شناخته اند؟
«سفره شام را که انداختند مرتضی کارد کنار سینی هندوانه را برداشت و با
کشیدن آن روی پیراهنش پرسید چه کسی کشته شد؟
مادر سرش را باال برد :هیچکدام.
مرتضی گفت...:؟
پدر پرسید :چه می گوید؟
مادر گفت :می پرسد آن ها که هستند.
پدر گفت :بگو اینقدر حرف نزند.
مادر گفت :شامت را بخور مرتضی».
پدر مرتضی از زنش می خواهد که به پسر اللش بگوید اینقدر حرف نزند و
پسر اللش حرف نمی زند و شامش را می خورد اما مصمم است تا سرنوشت
سهراب را بداند .پس جستجویش را تا یافتن پاسخ نهایی ادامه می دهد در آن
شب سهراب کشان!
«رستم خستگیش را روی رکاب باره اش گذاشت ...تا صفر بتواند بفهمد که
بیدار شده است .تا بتواند آن سرخی را ببیند».
شاید «بیژن نجدی»« ،دوباره از همان خیابان ها» می گذرد تا با «یوزپلنگانی
که با او دویده اند» از جلوی ساختمان هالل احمر «الهیجان» رد شود و بعد
«کاشف السلطنه» را پشت سر بگذارد و طرف های غروب به نیمه ی تاریک «بام
شب
الهیجان» یعنی همان «شیطان کوه» برسد تا دوباره از بلندترین نقطه ی آنِ ،
ممتد سهراب کشان را تماشا کند و دوباره ببیند همه ی چترها زیر باران ،سهراب و
تاریخ ادبیاتِ معاصر ما نبود؟...
سیاوش شده اند و آیا او
ِ
سهراب ِ

گردشگری
شنبه  29آبان 1400

بیتوته :نخستین شهر خشت خام در ایران ،یزد است .این شهر پس از شهر بم،
به عنوان دومین شهر تاریخی دارای سکنه ایران شناخته شده است .شهر یزد
در مرکز استان یزد و شهرستان یزد واقع شده است .شهر یزد به عنوان شهر
قنات ،قنوت ،قناعت ،آتش ،آفتاب ،حسینیه ایران ،بادگیر ها ،دارالعلم و دارالعمل،
دارالعباده ،شهر شیرینی و دوچرخه ها به شهرت فراوانی دست یافته است .یکی از
جاذبه های تاریخی و فرهنگی واقع در یزد ،خانه ی الری ها می باشد .این خانه
در محله فهادان ،در مجاورت عمارت کاله فرنگی ،بنا شده است .خانه تاریخی
الری ها در مجاورت بناهای بقعه سید گل سرخ ،زندان اسکندر یا مدرسه ضیائیه
و برج قرار دارد.
خانه الری ها؛ از گذشته تا کنون
قدمت تاریخی خانه الری ها به دوره ی قاجار باز می گردد .خانه الری ها در
سال  1286قمری ،تحت مالکیت «حاج ابراهیم الری» ساخته شد .در سال های
نخست بنا ،خانه الری ها به عنوان خانقاه نعمت اللهی مورد استفاده قرار می گرفت
و در دوره ی قاجار به عنوان یکی از خانه های اشرافی و عیانی شناخته می شد.
خانه الری ها تا اواخر دوره ی حکومت رضا شاه تحت مالکیت خانواده الری قرار
داشت .در طی این دوره ،مشکالتی در خصوص انحصار وراثت به وجود آمد که
سبب متروکه شدن خانه گشت .حدود  50سال پس از ترک خانه الری ها ،در سال
 ،1363خانه الری ها تحت مالکیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی یزد واقع شد .این
سازمان کاربری خانه را تغییر داد و به محل سازمان میراث فرهنگی مبدل ساخت.
الزم به ذکر است خانه الری ها در تاریخ  24بهمن  1375به شماره ی  1837در
لیست آثار ملی ایران قرار گرفته است .حدود  270سال قبل ،در ادوار گذشته به
قومی مهاجر در یزد ،الری می گفتند .الری ها از استان فارس در خصوص تجارت
به شهر یزد مهاجرت می کردند .در سال  1285یکی از الری های مهاجر به نام
«حاج محمد ابراهیم الری» خانه ای را بنا کرد و عنوان «خانه الری ها» را برای
آن برگزید.
معماری خانه الری ها
معماری به کار برده شده در طراحی خانه الری ها ،مختص خانه های کویری است.
این خانه در مساحتی بالغ بر  1700متر بنا شده است .زیر بنای خانه الری ها نیز
شامل  1200متر مربع می شود .خانه الری ها متشکل از شش باب خانه است .در
واقع درب های مختلفی در عمارت الری ها ساخته شده است که بعضی از فضا ها
اعم از انبار ،مطبخ و اصطبل را به صورت جداگانه به بیرون از فضای خانه مرتبط
می سازد .درب ورودی خانه دارای دو کوبه است .کوبه ی سمت راست مخصوص
زنان و کوبه ی سمت چپ مخصوص آقایان تعبیه شده است .روایت ها حاکی از آن
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آشنایی با خانه الری ها؛ از خانه های تاریخی و اشرافی یزد

دارند که به موجب چادر داشتن زنان و گرفتن چادر در اطراف صورت به وسیله ی
دست چپ ،زنان قادر به در زدن با دست راست بودند .عالوه بر این ،اکثر آقایان
به همراه خرید به منزل می رفتند ،بدین جهت دست راست آن ها مشغول گرفتن
خریدها بوده است .به همین موجب کوبه سمت چپ برای آقایان طراحی شده است.
به جرأت می توان گفت خانه الری ها به موجب برخورداری از در ،پنجره ،ارسی
و اتاق های مزین به نقاشی و آیینه کاری شاهکاری از خانه های اعیانی در قرن
سیزدهم است .طرح ساخت خانه الری ها توسط حاج غالمحسین مالزینل در سه
حیاط مجزا اجرا شده است .در طراحی حیاط خانه بافت شهری یزد به کار گرفته
شده است .در واقع خانه الری ها دارای یک حیاط اصلی ،میانه و کوچک است که
مجموعه ای از تاالر ،اتاق ،ایوان ،یک سر در و هشتی را شامل می شود .هشتی
در فاصله ای میان دو حیاط به صورت هشت ضلعی ،مربع یا مستطیل ،به صورت
سرپوشیده و دارای سقف قرار دارد که به هر دو حیاط به یک اندازه دسترسی دارد.

حیاط اصلی
حیاط اصلی یا اول به صورت مستطیل ،در مرکز اتاق های اندرونی و بیرونی تعبیه
شده است .درب دوم خانه به حیاط اول ختم می شود .در وسط حیاط ،یک حوض
زیبا قرار دارد که با عنوان غروب نشین شناخته می شده است .بر روی حوض یک
تخت بزرگ نهادینه شده است .عالوه بر این ،خانه الری ها به بادگیر های متعددی
مجهز است که در گوشه و کنار عمارت به منظور خنک سازی هوا تعبیه شده اند.
در حیاط اول یک ایوان بزرگ ساخته شده است که به بادگیر بلند خانه دسترسی
دارد .زیر ایوان اصلی ،سرداب وجود دارد .راه دسترسی به سرداب به وسیله ی
 38پله به سمت پایین میسر است .سرداب خانه الری ها دارای دو شمسه رنگ
است و با سقف طاق تویزه ،متشکل از گچ و نی جلوه ی بی نظیری را به ارمغان
آورده است .در قطب های شمالی ،جنوبی ،شرقی و غربی حیاط اول اتاق هایی

آگهی
آقای عبدالغفور متشرعی با کد ملی  ،2571665650خانم ناهید نوبخت قالتی با کد ملی  2299267344احترام ًا با توجه به طرح دعوی از سوی آقای
آرش اســمعیلی و خانم صدف اعالتاب به طرفیت شما با کالسه  1400-687در مرکز داوری ،وقت جلسه رسیدگی در روز یکشنبه مورخ 1400/9/21
ســاعت  9صبح برگزار ،با همراه داشتن 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 آسیا حضور بهم رسانید .بدیهی است عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور
رأی توســط مرجع داوری نخواهد بود( .ضمن ًا آقای مهیار بهرام وند به عنوان داور منفرد این پرونده تعیین گردیده در صورت جهات رد ظرف 7
(هفت) روز جهات مذکور را به این مرکز اعالم نمایید).
 /4873م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه

32303830-32300337

آگهی
ورثه مرحوم حبیب مرزبان در حــال پیگیری و انجام مراحل تفکیک و
یا افراز  52630مترمربع از پالک ثبتی  2074/26بخش  4شــیراز واقع
در بلوار مولوی ،پشــت پارک شهروند طبق کروکی ذیل را از طریق
شهرداری شــیراز دارد لذا کسانی که نســبت به آن به هر نحوی
معترض می باشند اعتراض خود را به همراه اسناد و امالک معتبر به
اداره کل امالک و مستغالت شــهرداری واقع در بلوار خبرنگار طبقه
دوم ساختمان قطار شهری ارائه نمایند.
/4870م الف
غالمعباس کاظمی
مدیرکل امالک و مستغالت
آگهی تحریر ترکه
با توجه به اینکه آقای عیدی بهمنی بکتی فرزند گرگی طی دادخواستی
به طرفیت -1نوراله بهمنی بکتی فرزند گرگی -2راه خدا بهمنی بکتی
فرزند گرگی -3جمشــید بهمنی بکتی فرزند گرگی -4هادی بهمنی
بکتی فرزند گرگی -5سمنبر بهمنی بکتی فرزند گرگی -6ملک بهمنی
بکتی فرزند گرگی -7مهین بهمنی بکتی فرزند گرگی -8ملیحه بهمنی
بکتی فرزند گرگی -9زرافشان بهمنی بکتی فرزند گرگی -10گل نساء
جوکار بکتی فرزند عوض درخواســت تحریر ترکه نسبت به ماترک
متوفی عیدی بهمنی بکتی نمودهاند لذا شورا به استناد ماده  9قانون
شــوراهای حل اختالف و ماده  210قانون امور حسبی وقت رسیدگی
روز سه شنبه مورخ  1400/9/30ســاعت  15تعیین نموده است مقرر
میگــردد طی یک نوبت آگهی و کلیه وراث یــا نماینده قانونی آنها
و بســتانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه
دارند در ساعت و روز تعیین شده در شورا جهت تحریر ترکه حاضر
شوند.
 /4875م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان حوزه قضایی سروستان
قاسم محمدی

عمومی اي
ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ
در ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮﻛﺖ در
ﻓﺮاﺧﻮان
آﮔﻬﻲ
یک مرحله ای
مناقصه
شرکت
فراخوان
آگهي
اداره ﻛﻞ راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻳﺮ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﻛﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان فارس در نظر دارد مناقصه عمومی زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻲ
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم
ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮر و درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻲ اﻣﻀﺎء اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﻛﺎت

ردﻳﻒ
1

2

ﺷﺮح ﭘﺮوژه

اﺻﻼح ﻣﺴﻴﺮ ورودي ﺗﻮﻧﻞ اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ اﻗﻠﻴﺪ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه
ﺑﻬﺴﺎزي و روﻛﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺟﻬﺮم
– ﻓﺴﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد
)رﻳﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ )رﻳﺎل(

،

ﮔﻮاﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

26.751.185.857

1.338.000.000

رﺗﺒﻪ ) (5راه و ﺗﺮاﺑﺮي

107.572.836.784

5.379.000.000

رﺗﺒﻪ ) (5راه و ﺗﺮاﺑﺮي

99.458.128.231

4.973.000.000

رﺗﺒﻪ ) (5راه و ﺗﺮاﺑﺮي

27.887.685.856

1.395.000.00

رﺗﺒﻪ ) (5راه و ﺗﺮاﺑﺮي

درزﮔﻴﺮي  ،ﻟﻜﻪ ﮔﻴﺮي و روﻛﺶ
3

4

آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﺷﻴﺮاز – ﺳﭙﻴﺪان
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه

ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ و ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺑﻨﻴﻪ ﻓﻨﻲ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻗﻠﻴﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه

الزامیﺑﺎﺷﺪ
اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
مطابقﺑﺎبااﺳﻨﺎد
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ
می .باشد .
مناقصه
اسناد
ﺻﻼﺣﻴﺖمعتبر
ﮔﻮاﻫﻲصالحيت
داﺷﺘﻦگواهی
 ()11داشتن
(2
 )2مهلت دریافت اسناد مناقصه مورخ  1400/09/01بمدت ( )5روز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
باشد.
آﺧﺮﻳﻦمی
امکان پذیر
ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺪارك و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ  :آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺪارك ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ اداري ﻣﻮرخ
ﻣﻬﻠﺖ
(3
اداره
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺤﻞ
 1400و
/09/16
ﭘﺎﻳﺎن وﻗﺖ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ
در اﺳﻨﺎد
ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج
ﮔﺰار ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آن ﺑﻪ
بارگذاریﻧﺴﺨﻪ
 1400و ﺗﺤﻮﻳﻞ
/16 )3
اداري
آن وقت
پايان
ستاد تا
سامانه
اداريدر
الکترونیکی
صورت
مدارک به
بارگذاری
رﻋﺎﻳﺖمهلت
آخرین
قیمت :
پیشــنهاد
مدارک و
/09مهلت
آخرین
ﻛﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .و تحویل نســخه فیزیکی آن به مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری  1400/09/16و محل آن
1400/09/16
مورخ
زﻣﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ را در ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  1400/09/17در اﻳﻦ اداره ﻛﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ
(4
ﺷﺪ .کل می باشد.
اداره
دبیرخانه
ﺧﻮاﻫﺪ
اي
ﺟﺎده
ﻧﻘﻞ
ﺣﻤﻞ و
مورخراﻫﺪاري و
اداره ﻛﻞ
ﺷﻴﺮاز ﺑﻠﻮار
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
مناقصهﺧﺼﻮ
نمایندگانﺑﻴﺸﺘﺮ در
درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت
دﺳﺘﮕﺎه :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺗﻤﺎس
اﻃﻼﻋﺎت
(5
کل
اداره
این
 1400/09/17در
ﻣﺪرسصبح
ساعت 10:00
جلسه در
اﺳﻨﺎددر
گرانصحاضر
ﺟﻬﺖحضور
ﮔﺰار را در
پیشنهادها
پیشنهاد
گشایش
 )4زمان
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس – اداره ﭘﻴﻤﺎن و رﺳﻴﺪﮔﻲ
بازگشایی خواهد شد .
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﻣﺰد ﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
(6
اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  :شیراز بلوار مدرس اداره کل راهداري و حمل
دریافت
گزار جهت
مناقصه
دســتگاه
اﻃﻼﻋﺎتتماس
 )5اطالعات
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :
ﻋﻀﻮﻳﺖ در
ﻣﺮاﺣﻞ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد
(7
رسیدگیو 88969737
85193768
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :
دﻓﺘﺮ
27313131
ﺗﻤﺎس :
و نقلﻣﺮﻛﺰ
پیمان و
اداره
فارس– ،
استان
جاده اي
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،در ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ) (www.setadiran.irﺑﺨﺶ " ﺛﺒﺖ ﻧﺎم /ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه/ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ  ":ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .
 )6هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
وب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ آﮔﻬﻲ  www.setadiran.irو iets.mporg.ir
(8
 )7اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
اداره ﻛﻞ راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
مرکز تماس  ، 27313131:دفتر ثبت نام  85193768 :و 88969737
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول 1400/08/29 :
1400نام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش " ثبت نام /پروفایل تامین کننده/مناقصه گر  ":موجود
ثبت
تماس
دفاتر/08
دوم /30 :
اطالعاتﻧﻮﺑﺖ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر
است .
 )8وب سایت ها جهت بازبینی آگهی  www.setadiran.irو iets.mporg.ir
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/08/30 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/29 :
شناسه آگهی1222196 :
ﻣﻬﻠﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻮرخ  1400/09/01ﺑﻤﺪت ) (5روز از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﻛﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irاﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان فارس

بر اساس فصل های مختلف تعبیه شده است .اتاق های قسمت شمالی مخصوص
فصل زمستان بنا شده اند و اتاق های جنوبی به وسیله ی تاالر و بادگیر ،مناسب
سکونت در فصل تابستان به شمار می روند .در واقع در ضلع جنوبی یا جنوب غربی
حیاط اصلی ،ایوان بزرگی قرار دارد که در فصل تابستان ،مانع تابش نور مستقیم
خورشید به اتاق ها می شود و هوایی متبوع را به وجود می آورد .در قسمت شرقی
خانه الری ها اتاق سرداب ،آینه و مطبخ مناسب فصل پاییز وجود دارد .در ضلع
غربی نیز ویژه ی فصل بهار ،بهار خواب تعبیه شده است.
یکی دیگر از عوامل مشهور شدن خانه های عمارت ،مزین سازی به شیشه های
رنگی ،در و پنجره های زیبا ،آیینه کاری ،نقاشی و گچ بری می باشد.
حیاط میانی
طرح بنای حیاط میانی به مثابه ی حیاط اصلی می ماند .حیاط میانی به هفت دری،
سه دری و پنج دری ها شهرت یافته است .در بخش شمال غربی حیاط میانی ،یک
هفت دری قرار دارد .در مقابل هفت دری به صورت قرینه ،دیواری تراش خورده
تعبیه شده است .در قسمت شمال شرقی حیاط نیز یک پنج دری و سه دری طراحی
شده است .الزم به ذکر است حیاط میانی به حیاط سوم راه دارد.
حیاط سوم
مرکز سکون و آرامش خانه الری ها ،حیاط سوم است .این حیاط متشکل از یک
خانه ی کوچک است .تحقیقات بیانگر آن هستند که در ادوار گذشته ،اهل خانه
برای کسب آرامش به حیاط سوم پناه می بردند .عالوه بر درب حیاط میانی ،درب
جداگانه ای برای دسترسی به حیاط سوم تعبیه شده است .این حیاط یک طبقه
بلندتر از حیاط میانی ساخته شده است و نور مورد نیاز را به وسیله ی نور گیر موجود
در وسط سقف تأمین می کند.
مناسب ترین زمان برای بازدید از خانه الری ها
به موجب قرار گیری خانه الری ها در یزد ،به بررسی آب و هوای غالب در یزد
می پردازیم .یکی از خشک ترین مناطق ایران یزد است .این منطقه ی کویری،
عاری از پوشش گیاهی است و از نوسانات شدید درجه حرارت برخوردار است .اقلیم
آب و هوایی یزد گرم -خشک و بیابانی می باشد .فصول اصلی یزد ،به دو بخش
فصل بلند گرما (از اسفند تا مهر) و فصل کوتاه سرما( از آبان تا اواخر بهمن) تقسیم
می شود .فصل زمستان در یزد به موجب نوسانات دما و پوشش گیاهی کم در
مناطق کویری ،به شدت سرد و طاقت فرسا است .بدین جهت توصیه می شود در
اواخر ماه های فصل تابستان عازم سفر به یزد و بازدید از خانه ی الری ها شوید.
مسیر دسترسی به خانه الری ها
یزد -خیابان امام خمینی -محله فهادان -در مجاورت عمارت کاله فرنگی

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
آگهی حصر وراثت
آقای خلیل عابدینی دارای شناســنامه شــماره  40متولد  1354به شرح
دادخواســت به کالســه  1400/201ح ش ایج از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عذرا روز
به شماره شناســنامه  2250در تاریخ  1400/8/5در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1علی عابدینی به شماره شناسنامه  170صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفی
 -2عباس عابدینی به شماره ملی  2529941769صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -3خلیل عابدینی به شماره ملی  2529775176صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -4مهین عابدینی به شماره ملی  2529774900صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -5فریبا عابدینی به شماره شناسنامه  12صادره از حوزه استهبان فرزند
متوفی
 -6فرخ نگار عابدینی به شــماره شناسنامه  20صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
 -7سهیال عابدینی به شماره ملی  2529324700صادره از حوزه استهبان
فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را ســه نوبت
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 /848م الف
قاضی شورای حل اختالف شهر ایج
یاسر محبی

سال بیست و ششم شماره 7344
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آگهی بخشنامه ابطال سند
آقای عبــاس اکبری اردکانی با تســلیم استشــهادنامه به شــماره
 140002153760000340مورخ  1400/8/4دفترخانه  232شیراز و اقرارنامه
شــماره  24011مورخ  1400/8/1دفترخانه مذکور و وکالت نامه شماره
 23212مــورخ  1400/8/22دفترخانــه  261شــیراز و  32652مورخ
 1400/8/23دفترخانه  568تهران مدعی اســت کــه تعداد یک جلد
ســند مالکیت به پالک  13/375واقع در بخش  3شیراز که ششدانگ
یک قطعه زمین محصور به شــماره پالک  375فرعی از  13اصلی و به
مســاحت  497/25مترمربع ذیل دفتر  682صفحه  89و شماره ثبت
 118386به نام نسرین اکبری اردکانی ثبت و سند مالکیت شماره چاپی
-304658الف  85صادر شــده و طی سند قطعی شماره  8995مورخ
 94/8/6دفترخانه  232شیراز تمامی مورد ثبت به خانم زینب غفارپور
اردکانی و پدرام و عباس و پریســا اکبری اردکانی انتقال قطعی یافته
اســت که به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای
صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی
آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک و سند
مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود
می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله کتبا 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 مقررات صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/4874م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

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  140060311034005042هیــأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی محمدامین قهرمانی فرزند عزیزاله به شــماره شناســنامه
 9917صادره از شیراز در ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان احداثی در
یک قطعه زمین وقفی به مساحت  200مترمربع قسمتی از پالک 4623
فرعی از  2071اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  46فرعی از 2071
اصلی قطعه زمین وقفی واقع در فارس بخش  4برابر اجاره نامه اداری
به شماره  623مورخ  1398/12/21محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/29 :
/4805م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی مناقصه عمومی
شماره ص5803/00/08/
تاریخ 1400/8/24
شهرداری جهرم به استناد مصوبه صورتجلسه
شــماره  16ردیف  1مورخ  1400/8/4شورای
اســامی شــهر جهرم ،در نظر دارد اجرای
رنگ آمیزی تک لبه های سطح شهر ،با اعتبار
حدود  8/823/000/000ریال (هشت میلیارد و هشتصد و بیست
و سه میلیون ریال) از طریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج
در اســناد مناقصه به بخش خصوصی واجد شــرایط و دارای
صالحیت واگذار نماید.
آخریــن مهلت قبول پیشــنهادات پایان وقــت اداری مورخ
 1400/9/16می باشــد .محــل تحویل پاکت پیشــنهادی واحد
حراست شــهرداری جهرم می باشد .شهرداری در رد یا قبول
یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار می باشد .به پیشنهادهای
مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که پس از
مهلت مقرر ارســال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .مبلغ
سپرده شرکت در مناقصه  442میلیون ریال (چهارصد و چهل
و دو میلیون ریال) که به صــورت ضمانتنامه بانکی معتبر در
وجه شهرداری جهرم یا واریز وجه به حساب 0106437212008
نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد .هزینه مناقصه به عهده
برنده مناقصه می باشد .برندگان اول تا سوم در صورتی که
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط می گردد .مدت اجرای پروژه تا پایان سال 1400
می باشــد .متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشتر به سایت
 www.jahrom.irو یا با شماره تلفن  071-54234770تماس
و جهت دریافت اوراق مناقصه به واحد فنی و سایر اطالعات و
جزئیات پروژه که در اسناد مناقصه مدرج می باشد ،به واحد
فنی شهرداری جهرم ،واقع در چهارراه دفاع مقدس ،ساختمان
شهرداری مراجعه نمایند.
نوبت چاپ اول1400/8/29 :
نوبت چاپ دوم1400/9/6 :
تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادات
1400/9/17
شناسه آگهی1224099 :
عبدالرحیم اسدی
شهردار جهرم

آگهی مزایده عمومی 1400-1
نوبت اول1400/8/29 :
نوبت دوم1400/9/6 :
شــهرداری مادرســلیمان در نظر دارد به استناد مصوبه
مورخ  1400/6/16شــورای اسالمی شــهر و آئین نامه مالی
شهرداری ها نســبت به فروش یک قطعه زمین مسکونی متعلق به خود
با قــرارداد واگذاری از وراث مرحوم حبیب الــه کریمی خرمی به متراژ
 658/24مترمربع واقع در بولوار بقیه اهلل االعظم جنب ساختمان بخشداری
(قطعه شــماره  20از نقشه تفکیکی در اســناد مزایده) از طریق مزایده
عمومی اقدام نماید .لذا متقاضیان مــی توانند از تاریخ درج آگهی نوبت
دوم به مدت یک هفته جهت دریافت اســناد مزایده به واحد امور مالی
شــهرداری به آدرس :فارس ،شهرستان پاسارگاد ،بخش پاسارگاد ،شهر
مادر سلیمان ،بولوار بقیه اهلل االعظم ساختمان شهرداری مراجعه نمایند و
در مدت زمان معین شــده نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت در پاکت مهر
شده به واحد دبیرخانه شــهرداری اقدام نمایند ضمن ًا در صورت نیاز به
اطالعات بیشتر شماره تلفن  07143582100آماده پاسخگویی می باشد.
)1قیمت پایه براساس نظریه شماره  2218کارشناسی رسمی دادگستری
مبلغ  6/500/000ریال به ازاء هر مترمربع می باشد( .مبلغ برآورد اولیه کل
 4/278/560/000ریال)
)2مبلغ تضمین شرکت در مزایده 5 :درصد مبلغ برآورد اولیه کل معادل
 213/372/250ریال به عنوان ســپرده شــرکت در مناقصه به صورت
واریز وجه نقد به حســاب سپرده شهرداری به شــماره 0106204222000
و یا ضمانتنامه بانکی در وجه شــهرداری مادرســلیمان (شناســه ملی:
 14003806935کد اقتصادی)411449848487 :
)3برندگان اول ،دوم و ســوم مزایده هرگاه حاضر بــه انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
)4ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج
است.
)5آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات از تاریخ آگهی نوبت دوم در روزنامه
به مدت ده روز کاری می باشد.
)6تاریخ بازگشایی حداکثر یک هفته بعد از تاریخ مهلت تسلیم پیشنهادات
می باشد.
)7هزینه درج آگهی ،کارشناســی ،نقل و انتقال هرگونه مالیات و عوارض
برعهده برنده مزایده می باشد.
)8شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
)9شــرایط پرداخت به صورت نقدی بوده و متقاضی ظرف مدت هفت
روز از ابالغ نتیجه کمیســیون مزایده مهلت دارد نســبت به واریز وجه
اقدام نماید و امکان تقسیط وجود ندارد.
)10مشخصات قطعه مذکور و کروکی پیوست می باشد.
)11مبلغ پیشنهادی باید از مبلغ پایه بیشتر باشد.
/5191م الف
شناسه آگهی1225320 :
محمد توکلی شوریجه
سرپرست شهرداری مادرسلیمان
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شناسایی  ۵۷۸۴بیمار جدید کووید ۱۹در کشور
 ۱۰۰نفر دیگر جان باختند

طبــق اعــام وزارت بهداشــت ،در طول
 ۲۴ســاعت متاســفانه  ۱۰۰بیمــار مبتال به
کووید ۱۹در کشور جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۲۸هزار

و  ۷۳۴نفر رسید.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعالم روابط عمومی
وزارت بهداشت ،از روز پنجشنبه تا دیروز  ۲۸آبان
 ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،

 ۵هزار و  ۷۸۴بیمــار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشــور شناســایی کــه  ۸۹۳نفــر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون
و  ۶۹هزار و  ۵۵۹نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون  ۵میلیون و  ۷۵۹هزار
و  ۳۷۸نفــر از بیمــاران ،بهبود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند.
ســه هزار و  ۴۳۱نفر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخشهــای مراقبتهای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۳۷میلیون و  ۵۷۴هزار و  ۶۶۳آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۲۶شــهر کشور در وضعیت
قرمز ۸۷ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۲۲ ،شهر
در وضعیــت زرد و  ۱۱۳شــهر در وضعیت آبی
قرار دارند.

فرمانده انتظامی   استان فارس خبر داد؛

کشف  136کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس فارس و مرکزی
فرمانده انتظامی   اســتان از کشــف  136کیلو
و  500گرم تریاک در عملیات مشــترك پليس
فارس و استان مرکزی خبر داد.
ســردار رهامبخــش حبيبــي در گفتوگو با
خبرنــگار پایگاه خبــری پلیس ،اظهار داشــت:
مأموران انتظامی   شهرســتان نیریز ضمن تعامل
اطالعاتــی با پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان
مرکزی ،مطلع شــدند قاچاقچیان با يك دستگاه
وانت نيســان حامل بار انار قصد انتقال مقادیری
مواد مخدر از اســتانهای شرقی به سمت فارس
را دارند.
وی بــا بیان اینکه مأمــوران انتظامی   پس از
هماهنگي با مراجع قضایی سريعا به محور نیریز-

بختگان اعزام شدند ،بيان كرد :مأموران با انجام
گشت زنیهای محســوس و نامحسوس موفق

شدند وانت نیســان حامل بار را شناسایی كنند.
فرمانــده انتظامی   اســتان با اشــاره به اينكه
ماموران در بازرســی از این خــودرو  136کیلو
و  500گــرم تریــاک که به صــورت حرفهاي
زیر بار انار جاسازی شده بود ،کشف كردند ،گفت:
در این خصوص یک قاچاقچــی مواد مخدر نيز
دستگیر شد.
ســردار حبيبي ضمن اشاره به تشکیل پرونده
و معرفی قاچاقچی به مرجع قضایی ،خاطر نشان
کرد :پلیس با هوشــیاری و اشــراف اطالعاتی
قاطعانه با مخالن امنیــت جامعه مقابله و اجازه
فعالیتهــای مجرمانــه به ســوداگران مرگ را
نخواهد داد.

رهایی جوان زرین دشتی از حبس با گذشت خانواده مقتول
عضــو انجمن حمایت از زندانیان زرین دشــت
گفت :پس از رایزنی   های فراوان جوان زرین دشتی
با گذشت خانواده مقتول از حبس رهایی یافت.
بــه گزارش خبرنگار مهر ،پس از آخرین جلســه
صلح و ســازش که با حضور جمعــی از نمایندگان
انجمن حمایت از زندانیان و مصلحین زرین  دشــت
برگزار شــد ،اولیــا دم جوان  ۱۶ســاله از حبس و
پرداخت دیه کامل فرزند خود انصراف دادند.
یعقوب ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ،در این
خصوص اظهار کرد :خانواده مقتولی که در بیســت
و ششــمین روز از مرداد ســال  ۱۳۹۰در یک نزاع
خیابانی فرزند  ۱۶ساله شــان به وســیله سالح سرد
(چاقو) به قتل رســیده بود ،با گذشتن از حبس و دیه
کامل ،از اجرای محکومیت او گذشتند.
وی بــا بیان اینکه برای محکوم علیه پرونده این
قتل در سال  ۹۰حکم قصاص صادر شده بود ،اعالم
کرد :پس از اعتراض به دلیل ســن پایین وی (۱۶
سال) مجدداً این پرونده از سوی دیوان عالی کشور
بررسی و منجر به شکسته شدن حکم قصاص و در
نهایت به حبس  ۵ساله و دیه کامل تغییر یافت.
مدیر روابط عمومی   دادگستری زرین دشت افزود:
پس از رایزنیهای زیاد بــا خانواده مقتول به لطف
خدا روز  ۲۶آبان  ماه ســال  ۱۴۰۰خانواده مقتول از
محکومیــت و تحمل حبس ایــن جوان که در حال
حاضر  ۲۶ساله است ،گذشتند.
عضو انجمن حمایت از زندانیان زرین دشت متذکر
شــد :با تالش و زحمات عوامــل قضایی و اعضای
انجمن حمایــت از زندانیــان و همچنین همراهی
خیریــن نیک اندیش زرین   دشــتی ایــن پرونده با
مصالحه خانواده مقتول بسته و محکوم علیه آزاد شد.
ولی پور با بیان اینکه این اقدام خداپســندانه باعث

شــد تا یک جوان پس از ده ســال از زمان تشکیل
پرونــده از حبس رهایــی پیدا کنــد ،تصریح کرد:
امیدواریم که محکوم   علیه به زندگی بازگشــته و از
گذشته خود عبرت بگیرد.
او بر لزوم فرهنگ سازی و رعایت حقوق سایرین
اشــاره کرد و گفت :نهادهای متولی با ایجاد کارگاه
آموزشــی و فرهنگ سازی در خصوص کنترل خشم
زمینــه آرامش جامعه را فراهم کننــد تا آمار جرم و
جنایت کاهش یابد.
کارشــناس فرهنگی دادگستری شهرستان زرین
دشت ادامه داد :هیچکسی دوست ندارد که مرتکب
جرایم سنگین شود اما به دلیل غرور بی جا و کنترل
نکردن خشم مرتکب فجایع اینچنینی میشوند.
این مقام مسئول همچنین از خانوادههایی که به
هر دلیلی فرزندشان به قتل رسیده خواست که لذت
عفو و بخشش را جایگزین انتقام کنند و با بزرگواری
و گذشت راه و رسم درست زندگی کردن را به افراد

خطاکار بیاموزند.
به گفتــه این عضو انجمن حمایــت از زندانیان
زرین دشت بسیاری از اتفاقات منجر به جرح یا فوت
بــا قصد و غرض قبلی نیســت ،بلکه به دلیل غرور
بی جا و یک لحظه عصبانیت منجر به اتفاقات بسیار
ناگوار میشود.
ولی پور ابراز امیدواری کرد :در چند ساله اخیر و
با پادر میانی انجمن حمایت از زندانیان زرین دشــت
که متشــکل از ریش ســفیدان محلــی و خیرین
نیک اندیــش این حوزه اســت ۵ ،خانــواده در این
شهرستان با گذشت از قصاص ،زندگی دوباره ای به
محکومین بخشیدهاند.
وی تاکید کرد :بخشــش خانواده مقتول یکی از
بزرگترین اقدامهای نیک و حسنهای است که هرگز
از بین نمیرود و به عنوان سمبل فداکاری و گذشت
در دل همه جاودان شده و این خانوادهها خودشاننیز
به آرامش می   رسند.

انهدام باند کالهبرداری تلفنی در پوشش رادیو و جایزه خوشحسابی
رییس پلیس فتای تهــران بزرگ از انهدام
باند بزرگ کالهبرداری تلفنــی به بهانه جایزه
خوش  حسابی خبر داد.
به گزارش ایســنا ،ســرهنگ داود معظمی
   گودرزی در حاشــیه دســتگیری اعضای این
باند با حضور در جمــع خبرنگاران گفت :مدتی
قبل شماری از شــهروندان با مراجعه به پلیس
فتــا اعالم کردند که فردی ناشــناس با معرفی
خود به عنوان فردی کــه از رادیو جوان تماس
گرفته به آنان اعالم کرده که برنده جایزه خوش
حســابی شدهاند و برای واریز جایزه باید کدملی
و دیگر اطالعات هویتی و همچنین کدی را که
از طریق پیامک به وی اعالم شــده ،در اختیار
داشــته باشــد ،تا بتواند مبلغ جایزه را برای این
افراد واریز کند.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ اضافه کرد:
بنا بر گفتــه مالباختگان به محــض اعالم کد
ارسالی این افراد تماس را قطع کرده و چندثانیه
بعد پیامک برداشت از حســاب برایشان ارسال

شده و متوجه برداشت از حساب خود شدهاند.
وی بــا بیان اینکه عمــده قربانیان این باند،
افراد ســالخورده و دارای اطالعات کم از حوزه
پرداختهــای آنالین بودند ،گفــت :با توجه به
تعداد شــکات ،رسیدگی به موضوع به طور ویژه
در دســتور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفته و
مجوزهای الزم برای شناسایی و دستگیری این
افراد نیز از مقام قضایی اخذ شد.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه
ماموران با استفاده از شیوههای پلیسی شش عضو
این باند را شناســایی و در عملیاتهای جداگانه
دســتگیر کردند ،گفت :این افراد تحت بازجویی
قرار گرفته و مشخص شد که سرکرده آنان فرد
دیگری است که همچنان متواری است ،از این رو
تحقیقات و اقدامات برای دستگیری این فرد نیز
آغاز شد و سرانجام این فرد که تالش کرده بود با
اقدامات پیچیده رد خود را در فضای سایبر از بین
ببرد از ســوی ماموران شناسایی و دستگیر شد.
معظمی   گودرزی با بیان اینکه هر هفت عضو

این باند شامل دو زن و پنج مرد تحت بازجویی
قرار گرفتند ،گفت :این افــراد در بازجوییهای
انجام شده به جرم خود اعتراف و اقرار کردند که
از طریق تماس تلفنی و دادن وعده برنده شدن
در جایزه خوش حســابی ،اقدام به تخلیه حساب
آنان کردهاند.
وی با بیان اینکه تا کنون بیش از  100مالباخته
در این پرونده مورد شناســایی قــرار گرفتهاند،
گفــت :در حال حاضــر تعداد شــکات پرونده
در حــال افزایــش اســت و تاکنــون بیش از
 30میلیارد ریال از حساب شهروندان خالی کردهاند.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشــاره به این
پرونده به شــهروندان هشــدار داد که به هیچ
عنــوان فریب چنیــن تماسهایــی را نخورند؛
چرا که هیچ ســازمان و نهاد رســمی   از طریق
شمارههای شخصی یا شــبکههای اجتماعی با
شهروندان تماس نمیگیرد و عالوه بر آن برای
واریز جایزه نیــز هیچ نیازی به دریافت کد و ...
نیست.
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سانحه رانندگی در جاده سروستان شش مصدوم
برجای گذاشت

ســانحه رانندگی در جاده سروســتان به شیراز شــش مصدوم بر جای
گذاشت.
به گزارش خبرنگار مهر ،مقارن ســاعت  ۱۷و شش دقیقه روز پنجشنبه
گزارش یک فقره ســانحه رانندگی در محور سروستان به سمت شیراز دو
کیلومتری روســتای «پشت پر» به اورژانس اعالم شد .بعد از اعالم حادثه،
بالفاصله نیروهای اورژانس با چهار دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شدند.
در این حادثه یک دستگاه پژو  ۴۰۵واژگون و شش نفر مصدوم شدند.
نیروهــای اورژانس بعد از مداوای اولیه ،یک مصدوم را به بیمارســتان
رجایی ،دو مصدوم به بیمارســتان نمازی و سه مصدوم را نیز به بیمارستان
مسلمین شیراز منتقل کردند.

نشتی گاز در شهر اقلید  ۵نفر را مسموم کرد

نشتی گاز مونوکسیدکربن در شهر اقلید  ۵نفر را راهی بیمارستان کرد.
به گــزارش خبرنگار مهر ،بامداد روز پنجشــنبه در پی اطالع اورژانس
از نشــت گاز یک منزل در شــهر اقلید ،نیروهای اورژانس با یک دستگاه
آمبوالنس به محل مراجعه کردند .در این حادثه  ۵عضو یک خانواده با گاز
مسموم شده بودند.
 ۵مصدوم این حادثه به وســیله آمبوالنس به بیمارســتان حضرت ولی
عصر (عج) منتقل شدند.

کشف  ۲پرنده شاهین در ایست بازرسی قطرویه

رئیس اداره پارک ملی قطرویه گفت ۲ :پرنده شــاهین در ایست بازرسی
قطرویه کشف و متخلفین دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری مهــر ،جواد مهدی پور افزود :مأموران پارک ملی
قطرویه با همکاری ایســت و بازرســی این منطقه ،هنگام گشت و نظارت
بر خودروها ،به یک دســتگاه خودرو تاکسی مشکوک شده و در بازرسی از
خودرو ۲ ،شاهین که به صورت ماهرانهای جاسازی شده بود ،کشف کردند؛
و در جریان این پرونده دو نفر نیز ،دستگیر شدند.
وی تصریح کرد :دو متخلف قصد داشــتند این پرندگان را به بوشــهر
انتقال داده و از آنجا ،با هدف تجارت و با قیمتهای نجومی ،به کشورهای
حوزه خلیج فارس قاچاق کرده و توســط دالالن و واســطه گران به شیوخ
عرب بفروشند.
مهدی پور افزود :افراد دســتگیر شــده ،بالفاصله با هماهنگی دادستان
عمومی   و انقالب نی ریز تحویل بازداشتگاه موقت شدند.
رئیــس پارک ملی قطرویه گفت :شــکار ،زنده گیــری ،خرید ،فروش،
حمل ،نگهداری و صدور پرندگان شکاری ،عالوه بر محکومیت به حداکثر
مجــازات حبس مقرر در قانون ،جزای نقدی از ســیصد میلیون ریال تا دو
میلیارد ریال را در پی دارد.

توقیف  ۳۴خودروی شوتی در الرستان

فرمانده انتظامی   الرســتان از توقیف  34دستگاه خودرو سواری شوتی و
كشــف  25ميليارد ريال انواع كاالي قاچاق توسط ماموران اين فرماندهي
خبر داد.
ســرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
بیان جزئيات این خبر اظهار داشــت :جهت پیشگیری از تصادفات جادهای
و در راستای برخورد با خودروهای تندرو ویژه حمل کاالی قاچاق (شوتی)،
ماموران انتظامی   الرستان با بهره گیری از تمامی   امکانات ،اقدامات الزم را
برای نظارت بر محورهای مواصالتی و توقیف این خودرو   ها در دستور کار
قرار دادند.
وي اظهار داشت :ماموران در یک عملیات پلیسی و ضربتي موفق شدند
 34دســتگاه خودرو سواری تندرو (شوتی) ویژه حمل کاالی قاچاق و اتباع
بیگانه را در محورهاي خاكي و فرعي الرستان -بندرعباس متوقف کنند.
فرمانده انتظامی   الرســتان خاطر نشــان کرد :در بررسی انجام شده از
وسايط نقلیه توقیفی 26 ،قلم انواع لوازم خانگی از نوع تلویزیون ،لباسشویی،
اتوبرقی ،ظروف آشــپزخانه و جارو برقی قاچاق كشف و حدود  85نفر اتباع
بيگانه غيرمجاز و فاقد كارت شناسايي نيز دستگير شد.
ســرهنگ امجدی با بیان اینکه اين خودروها برابر دستور مقام قضایی
به مدت  6ماه در پارکینگ توقیف خواهند بود ،گفت :ارزش کاالهای کشف شده
برابر نظر کارشناسان  25میلیارد ریال برآورد شده است.
اين مقام انتظامي با اشاره به اينكه در اين خصوص  34راننده قاچاقچي
دستگير و تحويل مراجع قضایی شدند ،به شهروندان توصیه کرد :به جهت
کاهش تصادفات جادهای و برای حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با رواج
بیکاری در جامعه که دســتاورد عرضه انواع کاالهای خارجی و قاچاق است
بــا پلیس همکاری کرده و هرگونــه اطالعات و اخباری را در این زمینه به
مرکز فوریتهای پلیسی  110اطالع دهند.

جریمه  ۴.۳میلیارد ریالی مسافر فرودگاه شیراز
برای جاسازی دالر

ایرنا :مدیــرکل تعزیرات حکومتی فارس اعالم کرد :فردی که در لباس
خود دالر جاســازی کرده بود در فرودگاه شــیراز شناســایی و دستگیر و
سرانجام چهار میلیارد و  ۳۰۰میلیون ریال جریمه شد.
غالمرضا ســاالری میزان این ارز را  ۱۵هــزار دالر اعالم کرد و گفت:
فردی که این پول   ها را جاســازی کرده بود به عنوان مســافر قصد خروج
از کشور داشــت که ماموران نیروی انتظامی   مستقر در فرودگاه شیراز او را
بازداشت کردند.
روابــط عمومی   اداره کل تعزیرات حکومتی فارس از قول این مقام بیان
کــرد :طبق قانون خروج غیر قانونی بیش از پنج هزار یورو ارز و معادل آن
از کشور ،قاچاق تلقی می   شود و پیگرد قانونی دارد.
ساالری افزود :شعبه هفتم تعزیرات حکومتی استان که مسئول رسیدگی
به پرونده بود تحقیقاتی را پیرامون موضوع انجام داد که پس از بررسی   های
به عمل آمده تخلف این فرد محرز و مسلم شد.
مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان فــارس اضافه کرد :نهایتا شــعبه
رســیدگی کننده ،حکم به ضبط ارزهای مکشوفه و جریمه چهار میلیارد و
سیصد میلیون ریالی متهم پرونده داد.

کشف  200تن گندم احتکارشده در فیروزآباد

فرمانده انتظامی   فیروزآباد از کشــف محموله  200تنی گندم احتکارشده
به ارزش  12میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بیان
داشت :ماموران پلیس امنيت عمومي فیروزآباد در راستای برخورد با عاملین
احتکار کاالهای اساسی و موردنیاز شهروندان ،با تالشهای شبانه روزی و

اقدامات فني از وجود یک انبار گندم احتکار شده در يكي از محلههاي اين
شهرستان مطلع شدند.
وی ادامه داد :ماموران بالفاصله جهت بررســی موضوع وارد عمل شده
و پس از هماهنگی با مراجع قضایی نســبت به بازرسی محل دپو محموله
گندم اقدام کردند.
ســرهنگ جوکار با بيان اينكه ماموران در بازرسی از انبار مذکور موفق
به کشــف  200تن گندم احتکارشده گردیدند ،گفت :طبق نظر کارشناسان
ارزش محموله کشف شده  12میلیارد ریال برآورد شده است.
این مقــام انتظامی   برخورد قاطعانه با احتکارکننــدگان را از برنامههای
اصلــی پلیس عنوان کرد و افزود :در اين خصوص  2نفر دســتگير و براي
انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایی شدند.

رفع تصرف اراضي ملي در استهبان

فرمانده انتظامي شهرستان استهبان از رفع تصرف  8هزار متر از اراضي
ملي به ارزش  4ميليارد ريال خبر داد.
ســرهنگ حســين اكبرپور در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :در پي مراجعــه نماينده منابع طبيعي مبنــي بر تصرف اراضي
ملي در شــهر ايج از توابع استهبان ،موضوع در دستور كار ماموران انتظامي
قرار گرفت.
وي افزود :ماموران پس از هماهنگي با مراجع قضایی به همراه نماينده
منابــع طبيعي به محل مورد نظر اعزام و موفق شــدند  8هزار متر مربع از
اراضي ملي كه ســودجويان اقدام به كاشت نهال كرده بودند را قلع و قمع
و رفع تصرف كنند.
فرمانده انتظامي اســتهبان با اشاره به اينکه برابر نظر كارشناسان ارزش
زمينهاي رفع تصرف شده  4ميليارد ريال برآورد شده است ،گفت :برخورد
با زمين خواران و سودجويان به صورت ويژه در دستور كار پليس است.

كشف قرصهاي روانگردان در مرودشت

فرمانده انتظامی   مرودشت از كشف  13هزار و  730عدد انواع قرصهاي
روانگردان قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرشــید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشــریح این خبر بیان داشت :در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در
یکی از روستاهای شهرستان مرودشت اقدام به توزیع قرصهای روانگردان
میکند بررسي موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افــزود :ماموران بــا اقدامات فني و تخصصي محــل اختفاء متهم
که در یک گاوداری بود را شناســايي و با هماهنگــي مقام قضایی وي را
دستگير كردند.
فرمانده انتظامی   شهرستان مرودشت با بیان اینکه در بازرسي از مخفيگاه
متهم  13هزار و  730عدد قرص روانگردان و  14لیتر شربت متادون کشف
شد ،اظهار داشــت :متهم به منظور انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی
معرفی شد.

تخریب  42حلقه چاه غیر مجاز کشاورزی
در خرامه

فرمانده انتظامي خرامه از تخریب و مسلوب كردن  42حلقه چاه غیرمجاز
در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ عبدالرسول جوکار در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بیان داشــت :برابر احکام صادره از مقام قضایی و مصوبات شــورای تامین
مبنی بر پرکردن چاههای غیر مجاز در این شهرســتان ،تدابیر ویژه ای در
این خصوص توسط پليس اندیشه شد.
وي ادامه داد :با توجه به حفظ منابع زیر زمینی و جلوگیری از برداشتهای
آب غیــر مجاز ،مامــوران انتظامی   اين شهرســتان بــا تمامی   امکانات و
با همکاری اداره منابع آب 42 ،حلقه چاه غیر مجاز را تخريب و مسلوب كردند.
فرمانده انتظامي شهرســتان خرامه خاطر نشان کرد :تخریب و پر کردن
چاههای غیرمجاز برای پیشــگیری از خشک شدن سفره   های زیر زمینی و
جلوگیری از بحران آب انجام ميشود.

خودروهای حامل احشام قاچاق توقیف شدند

فرمانده انتظامي شهرستان المرد گفت خودروهای حامل احشام قاچاق
توقیف و  123راس گوشــفند قاچاق و فاقد مجــوز به ارزش  369میلیون
تومان کشف شد.
سرهنگ مهراب زارع پور فرمانده انتظامی   شهرستان المرد در گفتوگو
با خبرنــگار پايگاه خبري پليس ،با اعالم اين خبر اظهار داشــت :ماموران
انتظامی   بخش عالمرودشــت این شهرســتان با همکاری نیروهای سپاه و
بسیج  2دســتگاه خودرو ایسوزو و 2دستگاه نیسان که حامل احشام قاچاق
بودند را توقیف که پس از بازرســی از آنها تعداد  123راس گوسفند قاچاق
و فاقد مجوز کشف گردید.
وی بیان داشــت :ماموران ضمن هماهنگــی با مقام قضایی خودروها و
احشام قاچاق را تحویل آگاهی شهرستان نمودند.
فرمانــده انتظامی   شهرســتان المرد با اشــاره به اینکه کارشناســان
ارزش احشــام مکشــوفه را 369میلیون تومان برآورد کرده اند ،گفت :در
این خصوص  4نفر دســتگیر و برای انجام مراحــل قانونی تحویل مراجع
قضایی شدند.

اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در جهرم

فرمانده انتظامي شهرســتان جهرم از اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي
و تشديد مبارزه با ســارقان ،مزاحمين خياباني و خرده فروشان مواد مخدر
طي يك ماه اخير خبر داد.
ســرهنگ خسرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبر بيان كرد :در راســتاي ارتقاء احساس امنيت و آرامش
عمومي ،طرح پيشگيري و تشديد مبارزه با سرقت ،خرده فروشان مواد مخدر
و مزاحميــن خياباني ،با بهره گيري حداكثري از امكانات و هدفمندســازي
گشت   هاي انتظامي اجرا شد.
وي افزود :در طول اجراي اين طرحها ماموران انتظامي ضمن دستگيري
 8نفر از قاچاقچيان و خرده فروشــان و جمعآوري  11نفر معتاد متجاهر ،در
بازرسي از مخفيگاه آنان  98كيلو انواع مواد مخدر کشف و متهمان پس از
تشکيل پرونده تحويل مراجع قضایی شدند.
فرمانده انتظامي شهرســتان جهرم با بيــان اينكه در طول اجراي طرح
يك ماهه ،ماموران  53ســارق را دستگير و  98فقره انواع سرقت را كشف
كردند ،افزود :توقيف  6دســتگاه وســايط نقليه متعلق به خرده فروشان از
ديگر نتايج اين طرح بود
ســرهنگ رزمجويي اظهار داشــت :همچنين ماموران پليس راهنمايي
رانندگي در اجراي اين طرح  138دستگاه خودرو و  101دستگاه موتورسيکلت
متخلف كه براي شهروندان ايجاد مزاحمت داشتند را توقيف و به پارکينگ
منتقل كردند.
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تورم؛ بهانهای برای حذف نشدن ارز !۴۲۰۰؟

درحالیکــه نمایندگان مجلس بــا دو فوریت
حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی مخالفــت کردنــد و
جایگزین پرداخــت یارانه نقدی بــه جای آن را
تــورمزا میدانند ،بحثهایی درباره اینکه آیا ادامه
حضور این ارز در اقتصاد ایران تورمزاســت یا خیر
وجود دارد زیرا برخالف مجلســیها ،کارشناسان
اقتصادی به اســتناد تــورمزا بــودن حضور ارز
ترجیحی ،بر حــذف آن تاکید میکنند و پرداخت
یارانه نقدی به صورت مساوی به مردم را بهترین
جایگزین ارز  ۴۲۰۰تومانی میدانند.
به گزارش ایسنا ،درحالیکه طبق جزء  ۳بند ب
تبصره  ۱قانون بودجه سال جاری ،دولت میتواند
هر زمان بخواهد نســبت به حــذف ارز ترجیحی
اقــدام کند اما دولت در هفتــه پیش از الیحهای
رونمایی کرد که طبق آن ،ســقف ارز ترجیحی از
 ۸به  ۱۲.۶میلیــارد دالر افزایش یابد و  ۲۷هزار
میلیــارد تومــان از محل منابــع حاصل از حذف
احتمالــی ارز  ۴۲۰۰تومانی به خانوارها به صورت
یارانه نقدی نیز پرداخت شود.
پس از ارسال الیحه دولت ،چشمها به تصمیم
مجلسی که بارها بر حذف ارز ترجیحی و رانتهای
شــکل گرفته از خالل آن تاکید میکرد ،دوخته
شده بود که برخالف انتظار ،نمایندگان مجلس با
فوریــت حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی مخالفت کردند و
این ارز باز هم در اقتصاد ایران ماندگار شد.
آنچه که مجلســیها را از حذف ارز ترجیحی
منصرف کــرد ،تبعات تورمــی و تاثیر حذف آن
بر قیمتهای کاالهای اساســی اســت اما اذعان
کارشناسان اقتصادی چیز دیگری میگوید و علی
سعدوندی _ یک کارشناس اقتصادی معتقد است
که ارز  ۴۲۰۰تومانی عامل تورم اســت و باید هر
چه زودتر حذف شود تا اقتصاد کشور از ضررهای

حضور آن نجات پیدا کند.
همچنین ،روز گذشــته رئیــس اتاق بازرگانی
تهران از فاجعه ارز  ۴۲۰۰تومانی در افزایش تورم
خبر داد و گفت :در سال  ۱۳۹۹حدود  ۱۰.۵میلیارد
دالر ارز ترجیحی به کاالهای اساســی پرداخت
شــده که از این عدد پنج میلیارد دالر سهم نفت
و مابقی مربوط به وجوه بانک مرکزی یا صندوق
توسعه ملی اســت که به این ترتیب با نرخ بازار
آزاد حــدود  ۱۰۰هزار میلیارد تومان میشــود.
این ارز پایه پولی را به شــدت افزایش داده و در
حالیکه در سال  ۱۰۰۰ ،۱۳۹۹هزار میلیارد تومان
به نقدینگی اضافه شده  ۷۵۰هزار میلیارد تومان
آن از محل ارز ترجیحی بوده است.
وی تاکیــد کــرد :زمانی که دولــت پولی از
فروش نفــت دریافت نکند عمال بــرای تامین
کاالهای اساســی مجبور به استقراض از بانک
مرکزی میشــود کــه این موضوع در شــرایط
تورمی خود عاملی برای تشدید مشکالت است

از این رو باید در این زمینه تغییراتی گسترده در
دستور کار قرار گیرد.
از ســوی دیگر ،برخی دیگر از کارشناســان
اقتصادی با مجلس درباره تورمزا بودن حذف ارز
ترجیحی همسو هستند و کامران ندری میگوید
که حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی میتواند جو روانی
منفی بر قیمت کاالهای اساسی و اقتصاد بگذارد
که در این زمینه الزم است دولت ،موج افزایش
شــدید قیمتها را کنترل کند و سپس به سمت
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی برود.
درحالیکه اکثر اقتصاددانان بر رانتی و تورمزا
بودن تولــد ارز  ۴۲۰۰در اقتصــاد ایران اتفاق
نظر دارند اما فرشــاد مومنی تاثیر نگذاشتن ارز
 ۴۲۰۰تومانی بر زندگــی مردم را طبق گزارش
مرکز آمار و بانک مرکزی نادرست خواند و گفت:
اندازه رانت ناشــی از افزایش نرخ ارز ۳۵۰ ،برابر
بیشــتر از رانت ناشــی از مابهالتفاوت نرخ دالر
 ۴۲۰۰تومانی است .عالوه براین ،طبق گزارش

کمتر از  ۵درصد طرحها به پیشرفت فیزیکی  ۸۰درصد رسیدند

بانــک مرکزی و مرکــز آمــار ،افزایش قیمت
کاالهای اساسی یک ســوم تا یک پنجم سایر
کاالهایی بوده که دالر  ۴۲۰۰تومانی نگرفتند.
در ایــن بین ،تعیین جایگزیــن ارز ترجیحی
نیز موضوعی اســت که هم از سوی نمایندگان
مجلــس و هم اقتصاددانان مطرح میشــود .در
حالیکه در الیحه دولت برای حذف ارز ترجیحی،
قرار است با حذف این ارز معادل  ۲۷هزار میلیارد
تومان یارانه داده شــود اما میرتاج الدینی -نایب
رییس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس ،دلیل
مخالفت بــا دو فوریت حــذف ارز  ۴۲۰۰را در
فراهم نشدن بســترها و ساختارهای الزم برای
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی اعالم کرد و گفت :برای
حــذف این ارز باید کاالبــرگ به مردم پرداخت
شــود و یارانه نقدی داده نشود زیرا یارانه نقدی
تورمزا است.
اما کارشناســان اقتصادی ،پرداخــت یارانه
نقدی به صورت مســاوی به مــردم را بهترین
گزینه میدانند که در این زمینه ،دولت باید پاسخ
مشــخصی به این سواالت داشته باشد که آیا در
موارد هزینهکرد پرداخت نقدی مابهالتفاوت این
ارز انحراف ایجاد نمیشود؟ آیا براساس آنچه گفته
میشــود با پرداخت این مبلغ به  ۴۰میلیون نفر
مقصود حاصل میشود و اطالعات و آمار دقیقی
از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟
با توجه به ادعــای مخالفان و موافقان حذف
ارز  ۴۲۰۰مبتنی بر تاثیر داشــتن و نداشتن آن
بر تورم ،در آخر این ســوال مطرح میشــود که
کدامیــک از دو روی ســکه ارز  ۴۲۰۰تومانی
درســت اســت و آیا تورمزا بودن حذف این ارز
صرفا بهانهای برای ادامه حضور ارز ترجیحی در
اقتصاد ایران است یا خیر؟

مخالفان ،اوراق بیشتری خریدند!
درحالیکه فعاالن بازار ســرمایه مخالف انتشار
اوراق هستند و آن را عاملی در افت شاخص بورس
میدانند ،گزارش بانک مرکزی از نوزدهمین حراج
اوراق حاکی از آن اســت که خریداران حقیقی و
حقوقی بازار سرمایه با خرید  ۶۶۰۰میلیارد تومان،
نسبت به بانکها اوراق بیشتری خریدهاند.
به گزارش ایســنا ،در شرایطی که دولت برای
تامین کســری بودجــه راهی جز انتشــار اوراق
نداشــت ،اما پس از برگــزاری دو حراج و فروش
حدود  ۲۴هزار میلیارد تومان اوراق توســط دولت

رئیســی ،فعاالن بازار ســرمایه مدعی شدهاند که
انتشار اوراق دولت تاثیر منفی بر بازار سرمایه دارد.
طبق گفته فعــاالن این بازار ،دولت در مهرماه
اوراق منتشــر کرده و این موضوع موجب ریزش
بورس شده اســت که در واکنش به این موضوع،
وزارت اقتصاد اعالم کرد؛ نه تنها دولت از مهرماه
هیچ اوراقی منتشــر نکرده بلکه مبلغ آنچنانی هم
از فروش اوراق برای تامین کسری بودجه دریافت
نکــرده و مبلغ حاصــل از فــروش آنها صرف
بازپرداخت اصل و سود اوراق شده است.

درحالیکه هجمههای منفی شکل گرفته باعث
شد دولت تمرکز خود برای تامین کسری بودجه را
از انتشار اوراق به سمت فروش اموال مازاد منتقل
کنــد و انتشــار حداقلــی اوراق را در پیش گیرد،
برگــزاری نوزدهمین حــراج اوراق پس از مدتی
وقفه حاکی از آن اســت که در این حراج بیش از
 ۷۵۰۰میلیارد تومان اوراق به فروش رفته است.
همچنین ،در این حراج معادل سه بانک در بازار
بین بانکی بــه میزانی بیش از  ۹۰۰میلیارد تومان
اوراق خریدهاند.

واکنش اردوغان به سقوط آزاد لیر

رجب طیب اردوغان در گردهمایی حزب حاکم این کشور با انتقاد مجدد از
نرخ بهره باال گفت :آن هایی که طرفدار افزایش نرخ بهره هستند حق انتقاد
از شرایط فعلی را ندارند .من نه می خواهم و نه می توانم کنار آنها قرار گیرم.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری ترکیه ،اردوغان با اشاره به اینکه دستور
خداوند در مورد نرخ بهره مشخص است ،گفت :ما به این موضوع ( نرخ بهره)
بر طبق دستورات دینی نگاه می کنیم و اقداماتمان را بر این اساس انجام می دهیم.
رییس جمهــور ترکیه که به دلیل دخالت هایش در تصمیمات بانک مرکزی
و اصرار به کاهش نرخ بهره مورد انتقاد شــدید مخالفان قرار گرفته است با
پافشاری بر مواضع قبلی خود گفت :تا زمانی که من رییس جمهوری هستم،
تا آخرین نفس به مبارزه با تورم و نرخ بهره ادامه می دهم .نرخ بهره علت و
تورم معلول این مشکل است.
بانــک مرکزی ترکیه ماه قبل و پس از روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید،
در تصمیمی شــوکه کننده برای بازار تصمیم گرفت نــرخ بهره را دو درصد
کاهش دهد .از آن زمان به بعد بود که دومینوی ریزشی لیر آغاز و تا امرو نیز
ادامه یافته اســت تا جایی که هر دالر ابتدا به طور کامل از ســد هشت لیر و
سپس  ۹لیر و حاال  ۱.۵لیر گذشته است.

آگهی تجدید مناقصه عمومی
نوبت اول 1400/8/29

شــهرداری خرامــه در نظــر دارد
براســاس مصوبه شماره 6-52ش1400/
به تاریخ  1400/8/26شورای اسالمی شهر خرامه نسبت
به خرید مجموعه کامل جایگاه  CNGبا ظرفیت اسمی
 PSI1500تا مبلــغ ( 100/000/000/000یکصد میلیارد ریال)
شامل کلیه تجهیزات و تأسیسات الزم و مورد نیاز را از
طریق شرکتهای مورد تأیید شرکت ملی گاز از طریق
مناقصه عمومــی اقدام نماید .لذا از کلیه اشــخاص
حقوقی مجاز و دارای صالحیت در این زمینه دعوت به
عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس
شهرســتان خرامه بلوار دانشــجو روبروی دانشگاه
پیام نــور خرامه شــهرداری خرامه بــه واحد امور
قراردادها مراجعه نمایند.
-1سایر جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
-2مهلت ارسال پیشنهادات از تاریخ آگهی به مدت
ده روز می باشد.
-3متقاضیان می بایســت مبلغ  5/000/000/000ریال را
به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب جاری
 0105677403009شهرداری خرامه نزد بانک ملی شعبه
خرامه واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک
تضمین شــده بانکی تهیه و آن را ضمیمه پیشنهادات
خود نمایند.
-4چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد
نگردند سپرده های آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد.
-5به پیشنهادات مخدوش و مشروط و فاقد سپرده
و یا ارائه شده خارج از مهلت مقرر ترتیب اثری داده
نخواهد شد.
-6شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات
مختار است.
شناسه آگهی1225799 :
/5195م الف
امین ا ...عوضی پور کشکولی
شهردار خرامه

از ســوی دیگر ،بررسی ســهم خرید اوراق از
جانب بورسیها حاوی نکته قابل توجهی است که
با وجود مخالفتهای فعاالن بازار سرمایه مبنی بر
تاثیر منفی انتشــار اوراق بر این بازار ،اکنون حدود
 ۶۶۰۰میلیارد تومان اوراق توسط خریداران حقیقی
و حقوقی بازار سرمایه خریده شده است.
ایــن موضوع ،این ســوال را مطــرح میکند
که چرا فعاالن بازار ســرمایه که مخالف انتشــار
اوراق بودهاند ،اکنون بیشــترین اوراق را خریداری
کردهاند؟

جدیدتریــن آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) نشــان میدهد که تا پایان مردادماه
امســال بیش از  ۷۵درصد کل طرحهای در دست اجرا کمتر از  ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته
و فقط کمتر از پنج درصد آنها بیش از  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند.
به گزارش ایســنا ،بر اساس این آمار از بین  ۸۱هزار و  ۱۳۴طرح در دست اجرا تا پایان مرداد
امســال ،حدود  ۶۱هزار و  ۱۱۶طرح معادل  ۷۵.۳درصد کل طرحها کمتر از  ۲۰درصد پیشــرفت
فیزیکــی ۱۶ ،هــزار و  ۲۳۸طرح معــادل  ۲۰درصد بین  ۲۰تا  ۸۰درصــد و  ۳۷۸۰طرح معادل
 ۴.۶درصد کل طرحها بیش از  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند.
اخیرا مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ،مسائل مربوط به تحریم و
تامین نقدینگی را در باال بودن تعداد طرحهای با پیشرفت فیزیکی کمتر از  ۲۰درصد موثر دانسته
و گفته بود که برخی هم اهلیت نداشــتند و فقط می خواستند زمین را نگه دارند تا گران شود که
در این زمینه سختگیریها و مشوقهایی در نظر گرفته شده است.
همچنین بیشترین طرحهای در دست اجرا ،طرحهایی با اشتغال  ۱۰تا  ۵۰نفر کارکن است که
 ۵۰هزار و  ۱۴۹طرح معادل بیشتر از نیمی از کل طرحها را شامل میشود ۲۳ .هزار و  ۶۳۰طرح
در دست اجرا نیز کمتر از  ۱۰نفر کارکن دارند و تعداد طرحهای با  ۵۰تا  ۱۰۰نفر کار کن و بیش از
 ۱۰۰نفر کارکن نیز به ترتیب  ۴۴۲۵طرح و  ۲۹۳۰طرح بوده است.
مجموع اشتغال پیش بینی شده در طرحهای در دست اجرا نیز بیش از دو میلیون و  ۲۵۰هزار
نفر اســت که بیش از  ۹۱۰هزار نفر از آنها در طرحهایی با  ۱۰تا  ۵۰نفر کارکن و  ۹۰۱هزار و
 ۱۳۶نفر از آنها در طرحهایی با بیش از  ۱۰۰کارکن مشغول خواهند شد.
مجموع سرمایه در طرحهای در دست اجرا تا پایان مرداد نیز بیش از  ۱۷۱۶هزار میلیارد تومان
پیش بینی شده است.
بیشترین طرحها در گروه کانیهای غیرفلزی
در ایــن میان تا پایان مرداد ماه امســال  ۱۱هزار و  ۴۴۷طرح در بخش "ســایر محصوالت
کانیهای غیرفلزی" ۸۵۰۳ ،طرح در بخش "محصوالت غذایی و آشــامیدنیها" و  ۷۹۶۲طرح
در بخش "ســاخت مواد و محصوالت شیمیایی" در دســت اجرا بوده و این سه بخش بیشترین
تعداد طرحها را به خود اختصاص داده اند .کمترین طرحها نیز به بخشهای "تحقیق و توسعه"،
"کشاورزی ،شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته" ،و "فاضالب ،دفع زباله ،بهداشت محیط و سایر
فعالیتهای مشابه" اختصاص دارد که به ترتیب یک ،پنج و  ۱۹طرح در آنها در دست اجراست.
استانهای محروم میزبان کمترین طرحهای صنعتی
در میــان اســتانها نیز از بیــن  ۸۱هزار و  ۱۳۴طرح در دســت اجرا ۶۵۶۶ ،طــرح در یزد،
 ۵۳۵۰طرح در خراســان رضوی و  ۵۰۹۳طرح در اصفهان در دســت اجراست که بیشترین تعداد
طرحها را به خود اختصاص دادهاند .اما از بین استانها کمترین تعداد طرحها در ایالم ،کهگیلویه
و بویر احمد و بوشهر با  ۵۸۹ ،۵۱۹و  ۶۷۰طرح است.
وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
از بین کل طرحها ،در مجموع هشــت منطقه آزاد و ویــژه اقتصادی فقط  ۹۹۰طرح صنعتی
معادل  ۱.۲درصد طرحها ،در دســت اجراســت کــه برای آنها بیش از  ۶۶هزار نفر اشــتغال و
 ۱۶۸۳هزار میلیارد تومان سرمایه پیش بینی شده است.
از بین مناطق آزاد نیز منطقه آزاد چابهار با  ۱۸طرح ،کیش با  ۳۲و قشــم با  ۴۸طرح کمترین
تعداد طرحها را در دســت اجرا دارند .اما ســایر مناطق آزاد یعنی منطقه آزاد اروند ،انزلی ،ماکو و
ارس ۷۸ ،۷۲ ،۴۲و  ۲۲۱طرح در دست اجرا دارند و  ۴۷۹طرح در منطقه ویژه اقتصادی در دست
اجرا است.
در زمینه حوزه فعالیت ،نیز "ســاخت مواد و محصوالت شیمیایی" با  ۱۸۲طرح پرطرفدارترین
حوزه و "تحقیق و توسعه" با یک طرح ،کم طرفدارترین حوزهها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
هستند.
این در حالی اســت کــه مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشــریفات گمرکی
ســادهتری نســبت به ســرزمین اصلی با اهدافــی از جمله حمایــت از صنعت داخلی کشــور،
جــذب فناوری هــای نوین در امــر تولید ،گســترش تولیدات صــادرات محور و اشــتغالزایی
راهاندازی شدهاند.

ترس بورسهای جهان از تورم
افزایش مجدد تورم کشــورهای اروپایی باعث ریزش
شاخصهای بورسی شد.
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ ،متوسط نرخ تورم
در  ۱۹کشور عضو منطقه یورو در  ۱۲ماه منتهی به اکتبر
با  ۰.۳درصد افزایش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل
بــه  ۴.۴درصــد رســید تا نرخ تــورم مجددا از ســطح
دو درصدی هدفگذاری شــده توسط بانک مرکزی این
منطقه فاصله گیرد.
در ســطح اتحادیــه اروپا ایــن نرخ به طور متوســط
 ۴.۱درصد بوده که از ماه قبل  ۰.۵درصد بیشتر شده است.
انــرژی با تــورم  ۷.۱۲درصــدی و خدمــات با تورم
 ۳.۸۶درصدی پیشتاز گروه های مختلف بودهاند.
از ســوی دیگر اما رشــد اقتصادی کشــورهای عضو
اتحادیه اروپا در ســطح باالیی باقی مانده اســت .مرکز
آمار اتحادیــه اروپا گزارش اولیه خود از رشــد اقتصادی
کشورهای اروپایی در سومین فصل سال  ۲۰۲۱را منتشر
کرد که بر این اساس متوســط رشد اقتصادی  ۱۹کشور
عضو منطقه یورو و  ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا به ترتیب
 ۲.۲درصد و  ۲.۱درصد بوده است .این رشد در مقایسه با
رشد سه ماهه قبل در منطقه یورو  ۰.۱درصد و در اتحادیه
اروپا  ۰.۲درصد افزایش پیدا کرده است.
با وجود پیشرفت واکسیناسیون ،رشد اقتصادی بسیاری
از کشورهای جهان در ســطح ناامیدکننده ای باقی مانده
است .رشد منفی اقتصادی ســومین اقتصاد بزرگ جهان
همان گونه که پیشتر نیز انتظار می رفت ،از سر گرفته شد
و پس از یک رشــد فصلی مثبت ،رشد اقتصادی ژاپن به
منفی سه درصد رســید .این رشد که  ۰.۸درصد کمتر از
رشد پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان و  ۳.۴درصد
کمتر از رشد دوره مشابه قبل است ،بیش از همه به دلیل
رشد منفی  ۵.۵درصدی مخارج سرمایه ای رقم خورد.
در هشداری آشکار برای اقتصاد آمریکا ،شاخص خوش
بینی به اقتصاد این کشور تا پایان ماه اکتبر به  ۶۶.۸واحد
رســیده که این رقم  ۴.۹درصد کمتر از رقم ثبت شده در
ماه قبل است.
با توجه بــه این رونــد انتظار مــی رود ورود جریان
ســرمایه   های جدید بــه بخش های مختلــف اقتصادی
آمریکا کندتر شــده و دولت مجبور شود به طور مستقیم
نقدینگی بیشتری به بازارها تزریق کند .کار بررسی الیحه
پیشنهادی دولت برای تخصیص یک تریلیون دالر اعتبار
در مجلس سنا به زودی آغاز می شود.
مرکز آمار انگلیس در گزارشی اعالم کرد که در نتیجه
کاهــش محدودیت هــای کرونایی و پیشــرفت در روند
واکسیناســیون ،اقتصاد این کشــور در  ۱۲ماه منتهی به
ســپتامبر  ۶.۶درصد رشــد کرده که این عملکرد اگرچه

 ۱۶.۹درصد کمتر از رشد ثبت شده بازه منتهی به سه ماه
قبل بوده اما این رشد اقتصادی یکی از بهترین ارقام رشد
ثبت شده امسال انگلیس بوده است.
رشــد اقتصادی ســه ماهه دوم ســال انگلیس باالی
 ۲۰درصد بود که بهترین رشــد فصلی تاریخ معاصر این
کشور محسوب می شود.
وضعیت تورم نسبت به ماه های قبل نه تنها بهتر نشده
که حاال با اوج گیری قیمت انرژی و مســکن و همچنین
نقدینگی موجود روز به روز شــرایط وخیم تری را تجربه
میکند.
نرخ تــورم بزرگترین اقتصاد جهان در  ۱۲ماه منتهی
به اکتبر با  ۰.۸درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی
به ماه قبل به ســطح  ۶.۲درصد رسید .این نرخ تورم که
 ۰.۴درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و باالترین سطح
تورمی ثبت شده در آمریکا در  ۳۰سال اخیر بوده است.
افزایش سریع قیمت ها به ویژه در بخش مسکن باعث
نگرانی سیاســت گذاران و فعاالن بازارهای مالی شــده
است .پس از انتشــار خبر رکوردشکنی قیمت مسکن در
انگلیــس ،حاال در آمریکا نیز میشــل بومان -مدیر بانک
مرکزی این کشــور -با ابراز نگرانی نســبت به افزایش
مداوم قیمت مســکن گفته است با پیشی گرفتن تقاضا بر
عرضه در بخش مسکن ،تورم می تواند سرکش تر و مهار
آن سخت تر شود.
وی با بیان اینکه شــاهد اختالالت کم ســابقه ای در
بخش مسکن هســتیم ،افزود :در کوتاه مدت انتظار دارم
روند قیمت ها کماکان صعودی باشد.
تا پایان اکتبر ،تــورم انتظاری فعاالن اقتصادی آمریکا
با افزایش  ۰.۴درصدی نســبت به ماه قبل به  ۵.۷درصد
رســید .افزایش انتظارات برای باال ماندن تورم به کاهش

اطمینــان مصرف کننــدگان منجر خواهد شــد .پیشتر
نیز گروهــی از اقتصاددانان آمریکایی در نامه مشــترکی
هشــدار داده بودنــد که تــداوم روند کاهــش اطمینان
مصرف کنندگان به شــرایط اقتصادی این کشــور باعث
خواهد شد تا رشد اقتصادی به دلیل کاهش سرمایه های
ورودی جدید کاهش قابل توجهی پیدا کند.
طبق اعالم سازمان بهداشــت جهانی تاکنون بیش از
 ۲۵۵میلیــون و  ۵۴۹هــزار و  ۵۰۱مورد ابتــا به کرونا
گزارش شده است که در این بین پنج میلیون و  ۱۳۵هزار
و  ۹۵۲نفر جان خود را از دست دادهاند.
در بین کشــورهای مختلف ،باالترین تلفات مربوط به
آمریکا با  ۷۸۶هزار و  ۹۹۰نفر ،برزیل با  ۶۱۱هزار و  ۵۲۴نفر،
هند با  ۴۶۴هزار و  ۱۵۳نفر ،مکزیک با  ۲۹۱هزار و  ۲۴۱نفر
و روسیه با  ۲۵۹هزار و  ۸۴نفر بوده است.
دن اسپایسر  -تحلیلگر بازار سرمایه در موسسه ای ان زد -
گفت :ســه ماهه ســوم ســال دارای جنبه های مثبت و
جنبه های منفی بود و ما شــاهد بودیم شرکتهای بزرگ
شاخص اس اند پی  ۵۰۰یک رشد متوسط  ۱۳درصدی را
در درآمد خود به نسبت فصل قبل ثبت کردند.
از طــرف دیگر ریســکهای موجود بر ســر راه بازار
از جملــه تورم و اخالل در زنجیــره تامین طی این مدت
نه تنها کمتر نشده اند بلکه بیشتر هم شده اند.
بورس آمریکا
در وال استریت همه شاخصها ریزشی بودند؛ تا جایی
که هر ســه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از
روز قبل خود بسته شدند.
شــاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با  ۰.۵۸درصد
کاهش نسبت به روز قبل و در سطح  ۳۵هزار و  ۹۳۱.۰۵واحد
بسته شد.

شــاخص «اس اند پی  »۵۰۰با  ۰.۲۶درصد ریزش تا
سطح  ۴۶۸۸.۶۷واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم
بورســی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با  ۰.۳۳درصد
کاهش در سطح  ۱۵هزار و  ۹۲۱.۵۷واحدی بسته شد.
بورسهای اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا ،شاخص "فوتسی
 "۱۰۰بورس لندن با  ۰.۴۹درصد کاهش نســبت به روز
قبل و در سطح  ۷۲۹۱.۲۰واحد بسته شد.
شــاخص "دکس  "۳۰بورس فرانکفورت در آلمان با
صعــود  ۰.۰۲درصدی و ایســتادن در ســطح  ۱۶هزار و
 ۲۵۱.۱۳واحدی به کار خود خاتمه داد و شــاخص "کک
 "۴۰بورس پاریس با پیشــروی  ۰.۰۶درصدی در سطح
 ۷۱۵۶.۸۵واحد بسته شد.
در مادرید شــاخص "ایبکس  ۰.۵۲ "۳۵درصد پایین
رفت و به  ۸۹۳.۴۰واحد رسید.
بورسهای آسیایی
در معامالت بورسهای آسیا ،شاخصها عملکرد بدی
داشــتند؛ تا جایی که شــاخص "نیک کی  "۲۲۵بورس
توکیــو ژاپن با ریزش  ۰.۴درصدی تا ســطح  ۲۹هزار و
 ۶۸۸.۳۳واحدی پایین رفت.
شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگکنگ  ۰.۲۵درصد
پایین رفت و در سطح  ۲۵هزار و  ۶۵۰.۰۸واحد بسته شد.
در چین شــاخص "شــانگهای کامپوزیــت" صعود
 ۰.۰۵درصدی را تجربه کرد و در ســطح  ۴۸۸۵.۷۵واحد
بسته شد.
در اســترالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس "۲۰۰
بورس ســیدنی با  ۰.۶۸درصد کاهش و ایستادن در سطح
 ۷۳۶۹.۹۳واحدی به کار خود خاتمه داد.
در بین دیگر شــاخصهای مهم آســیایی ،شــاخص
" تاپیکــس" ژاپــن نزولی بود( .معیار محاســبه تغییرات
قیمتی ،ســاعت پایانی معامــات روزانه بورس نیویورک
بوده است).
نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمتها نزولی بود .هر بشکه
نفت "وســت تگزاس اینتر مدیت" با  ۱.۴۴درصد کاهش
بــه  ۷۸.۲۳دالر رســید و نفت خام برنت دریای شــمال
با ریزش  ۱.۵۸درصدی به ازای  ۸۰.۴۰دالر در هر بشکه
مبادله شد.
طال و نقره
همچنیــن در بازار فلــزات گرانبها ،بهــای هر اونس
طال با صعود  ۰.۸۸درصدی نســبت به روز قبل در سطح
 ۱۸۶۶.۸۹دالر معامله شد.
هر اونس نقره با افزایش  ۰.۶۲درصدی به ازای  ۲۵.۱۹دالر
مبادله شد.
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پیکان صفر  -فجرسپاسی یک

فجر سپاسی نخستین باخت پیکان را رقم زد
تیم فوتبال پیکان در هفته پنجم لیگ برتر برابر
فجر سپاسی شکست خورد.
در ادامه مســابقات هفته پنجم لیگ برتر دیروز
جمعه تیمهای پیکان و فجر سپاسی به مصاف هم
رفتند که این مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود
فجربه پایان رسید.
شــاگردان کالنتــری موفق شــدند تیم بدون
شکست پیکان را مغلوب کنند و صاحب سه امتیاز
مهم شوند.
به گزارش "ورزش سه" ،تیم فوتبال پیکان در
چهار هفته ابتدایی لیگ برتر نمایش خوبی داشت
و توانســت تیمهای هوادار ،تراکتــور و ذوبآهن
را شکســت دهــد و تنها یک تســاوی برابر نفت
مسجدســلیمان داشــته باشــد ،اما آنها دیروز که
مقابل فجرسپاســی قرار گرفتند ،غافلگیر شدند و
برابر شــیرازیهایی که طی دو دیــدار قبلی خود
یک برد و یک مســاوی برابر اســتقالل داشتند،
با یک گل نتیجه را واگــذار کردند تا نتوانند موقتا
به صدر جدول صعود کنند و در آن طرف شاگردان
کالنتری نیز به دومین برد در این فصل رسیدند.
فجر با یک تغییر نســبت به استقالل
برابر پیکان
به گزارش "ورزش سه" ،تیم فوتبال فجرسپاسی
شیراز که در دیدار اخیرش مقابل استقالل توانست
در لحظات پایانی از شکست فرار کند و به تساوی
یک بر یک ارزشــمند برابر آبیپوشان دست یابد،
دیروز با یک تغییر نســبت به بــازی هفته قبل به

مصاف پیکان رفت.
ایمــان صادقی ،محمدعرفان معصومی ،محمد
قنبری ،علی موالیی ،امید منصوری ،ســعید زارع،
حمید نعمتی ،احمدرضا زنــدهروح ،میالد احمدی،
رضا آقابابایی و محمد کاظمی  ۱۱بازیکن منتخب
علیاصغر کالنتری بودند که ترکیب فجر شــهید
سپاسی شیراز برابر پیکان را تشکیل دادند.
سیروان قربانی تنها بازیکنی است که برخالف
هفته گذشته در ترکیب فجر سپاسی حضور نداشت
و امید منصوری مقابل پیکان بازی کرد.
گل غیرمنتظره علیــه ادامه یکه تازی

پیکان
هافبک فرصتطلب تیم فوتبال فجرسپاســی
توانســت روی ریباند شــوت همتیمی خود دروازه
خالی پیکان را باز کند و تیمش را پیش بیندازد.
شــاگردان علیاصغــر کالنتــری در جریــان
نیمه نخست ،نمایش کماشتباهی را در خط دفاعی
داشــتند و ســعی کردند تا پله پله به سوی دروازه
حریف نزدیک شوند؛ سرانجام روی یک کار تیمی
زیبا بــا همکاری عرفان معصومی و رضا آقابابایی،
او شــوتی فنی و سرکش را به سوی دروازه پیکان
روانه کرد که ضربه او به تیرک دروازه برخورد کرد.

اما این پایان کار نبــود چرا که در ریباند توپ
در مقابــل میالد احمدی افتاد و او در مقابل دروازه
خالی با ضربــهای آرام دروازه پیکان را فرو ریخت
تا شــاگردان کالنتری با برتری و کســب  3امتیاز
نیمه نخســت را بــه پایان ببرند و بــا پیروزی به
رختکن بروند.
در ایــن بازی که در ورزشــگاه انقالب کرج و
به میزبانی پیکان برگزار شــد ،پیــکان پس از 4
هفته شکســت ناپذیری دیروز باالخره نتیجه را در
یک بازی خانگی مقابل فجر شهید سپاسی واگذار
کرد تا صدرنشین هم نشود و از سوی دیگر حریف
تازه لیــگ برتری آنها نیز به روند خوب خود برای
سومین هفته پیاپی ادامه بدهد.
به این ترتیب تیم پیکان نخستین باخت خود را
در این فصل تجربه کرد و با ســه برد ،یک تساوی
و یک باخت  ۱۰امتیازی باقی ماند.
تیم فجر هم به دومین برد این فصل خود رسید
و با یک تساوی  ۷امتیازی شد.
بهترین بازیکن
ایمان صادقی ،دروازهبان فجر سپاســی شیراز
در جریان مســابقه با خروجهــای به موقع مانع از
موفقیت مهاجمان پیکان در گلزنی با ضربات ســر
شــد و حمالت آنها را نیز دفع کرد .او که با اتالف
وقت خود سرعت بازی را هم کم کرد ،در لحظات
پایانی با دو واکنش عالی اجازه نداد دروازه فجر باز
شــود و مثل دو دیدار از چهار هفته گذشته ستاره
تیمش بود.

خانم گل فوتبال ایران:

نابرابری بین مردان و زنان فوتبال زیاد است
افســانه چترنور میگوید تیم فوتبال زنان شهرداری سیرجان
با نایب قهرمانی در جام باشــگاههای آسیا شگفتی خلق کرد و در
تاریخ فوتبال زنان ایران ثبت شد.
به گزارش ایســنا ،تیم فوتبال زنان شــهرداری سیرجان برای
اولینبار در مســابقهای بینالمللی شــرکت کرد و به دومین دوره
جام باشگاههای زنان آسیا اعزام شد.
ســیرجان در این رقابتها مقابل بنیادکار ازبکستان و گوکوالم
هند پیروز شــد اما در آخرین دیــدار خود مقابل امان کالب اردن
شکست خورد و عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.
در آسیا شگفتی خلق کردیم
افســانه چترنور در مورد عملکرد سیرجان در این مسابقات به

ایســنا گفت :به نظر خیلی از کارشناسان فوتبال ،ما شگفتی خلق
کردیم و این عنوان برای فوتبال زنان ایران ثبت تاریخ شد.
او در مــورد عملکرد خود بیان کرد :با توجه به آســیبدیدگی
بجا مانــده از اردوهای ملی به مدت یک مــاه از هر تمرینی باز
ماندم ،اما بالفاصله از لحظهای که مجوز تمرین به من داده شد،
تمریناتم را با تیم و حتی اختصاصی با شــدت ویژهای آغاز کردم.
رســیدن به شرایط آرمانی برایم خیلی سخت بود اما میخواستم
در خلق شــگفتی بزرگ برای کشــورم تاثیر گذار باشم .بنابراین
تالش زیادی کردم.
چترنور در مورد گلی که از روی ضربه ایســتگاهی به هند زد و
انتشار زیادی در شــبکههای مجازی داشت ،گفت :بارها ضربات

ایران ،هفتمین تیم شکست ناپذیر فوتبال جهان

تیم ملی فوتبال ایران در رده هفتم شکســت ناپذیرتریــن تیمهای فوتبال جهان قرار گرفته
است.
به گزارش ایسنا ،از آخرین باخت تیم ملی فوتبال ایران  ۱۳بازی میگذرد ،زمانی که تیم تحت
هدایت مارک ویلموتس برابر عراق شکســت خورد و همین نتیجه باعث شد تا این مربی بلژیکی
آخرین حضور خود را روی نیمکت ایران تجربه کند.
از آن زمان هدایت تیم ملی ایران بر عهده اسکوچیچ بوده است و این مربی در  ۱۳دیداری که
روی نیمکت تیم ملی نشسته است به  ۱۲برد و یک مساوی رسیده تا ایران بدون شکست بماند.
به این ترتیب تیم ملی ایران اکنون هفتمین تیم شکســت ناپذیر دنیا محسوب میشود و یکی
از تیمهایی است که در سال  ۲۰۲۱شکست نخورده است.
در رده نخست الجزایر قرار دارد که  ۳۳بازی بدون شکست دارد و با فاصله زیاد عنوان شکست
ناپذیرترین تیم ملی فوتبال جهان را در حال حاضر در اختیار دارد.
فهرست شکست ناپذیر ترین تیم های ملی جهان در حال حاضر:
 -۱الجزایر  ۳۳بازی
 -۳مراکش  ۲۲بازی
 -۵فرانسه  ۱۸بازی
 -۷ایران  ۱۳بازی
 -۸عربستان  ۱۱بازی

 -۲آرژانتین  ۲۷بازی
 -۴انگلیس  ۲۰بازی
 -۶مصر  ۱۴بازی
-۸سنگال  ۱۱بازی
 -۱۰کره جنوبی  ۹بازی

شکست در ضربات پنالتی مساوی لحاظ شده است و بنابراین باخت انگلیس به ایتالیا در فینال
یورو مساوی در نظر گرفته شده است.

پیروزی مقصودلو مقابل قهرمان آسیا

پرهام مقصودلو قهرمان شطرنج آسیا را شکست داد.
به گزارش ایســنا،پرهام مقصودلو مرد شماره یک شطرنج ایران که در رقابتهای تاتا استیل
شرکت کرده است در دور اول و دوم این رقابتها مقابل نمایندگان هند و آمریکا تن به شکست
داد .شکســت نماینده ایران در این رقابتها درحالی بود که او با ریتینگ  ۲۵۱۶در این رقابتها
حضور دارد و حریف دور اول و دوم مقصودلو دارای ریتینگ  ۲۳۲۳و  ۲۶۴۷بودند.
باوجود این که مرد شــماره یک شطرنج ایران ،مسابقات تاتا استیل را با باخت شروع کرده بود
اما او نا امید نشــد و در دور ســوم حریف هندی خود را شکست داد .همچنین او در دور چهارم و
پنجم ویدیت هندی و آرونیان ســوپر استاد بزرگ ارمنی و شطرنجباز مطرح جهان را متوقف کرد
و به تساوی رسید.
مقصودلو در دور ششــم این مســابقات به مصاف لی کوآنگ لیم ،قهرمان حال حاضر شطرنج
آسیا و قهرمان پیشین بلیتس جهان از ویتنام رفت و او را شکست داد .این پیروزی درحالی برای
مرد شماره یک شطرنج ایران به دست آمد که حریف او با ریتینگ  ۲۷۱۵در این مسابقات شرکت
کرده اســت .باتوجه به نتایج به دســت آمده مقصودلو با  ۳امتیاز از  ۶امتیاز ممکن در رده هفتم
این مسابقات ایستاده است.
مســابقات شطرنج تاتا استیل یک مسابقه رفت و برگشت  ۱۰نفره است که در کتابخانه ملی
هند در کلکته برگزار می شود.

پیروزی تیم فوالد خوزستان برابر هوادار

تیم فوالد خوزستان در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال برابر هوادار به پیروزی رسید.
به گزارش خبرنگار مهر ،در ادامه مسابقات هفته پنجم لیگ برتر فوتبال دیروز جمعه تیم فوالد
خوزستان میزبان تیم هوادار تهران بود که جدال دو تیم با یک گل به سود فوالد تمام شد .حمید
بوحمدان ( )۷۰برای فوالد در این بازی گلزنی کرد.

ایســتگاهیام را به گل تبدیل کرده بــودم اما در آن لحظه چون
خانوادهام بازی را زنده میدیدند و از آســیبدیدگی زهرا علیزاده
ناراحت بودم ،حتما باید بهترین ضربه ایستگاهی خود را میزدم.
او به تبعیض بین فوتبالیستهای زن و مرد ایران اشاره کرد و
گفت :برابر نبودن و تفاوت زیادی بین قراردادهای زنان و مردان
وجود دارد اما ما دختران فوتبالی به خاطر عشــق و عالقهمان با
تالش و پشتکار فقط رو به جلو پیش میرویم.
چترنور در پایان گفت :تمام بازخوردهایی که از طرف مردم در
فضای مجازی گرفتیم ،سراســر جامعه زنان را غرق شور و شعف
ملــی کرد که جا دارد از همه مردمی کــه برایمان دعا کردند و
انرژی مثبت فرستادند ،تشکر کنم.

کالنتری:

11

تیمی نیستیم که به  ۱۴بازیکن وابسته باشیم

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی از عملکرد شاگردانش برابر پیکان تمجید کرد.
به گزارش ایسنا ،علی اصغر کالنتری ،سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی در نشست خبری پس از
دیدار با پیکان که با برتری یک بر صفر تیم شــیرازی خاتمه یافت ،اظهار کرد :میدانستیم بازی
سخت و پرفشــاری داریم زیرا این تیم به راحتی در صدر قرار نداشت .به لطف تالش و کوشش
بازیکنان موفق شدیم با آنالیزی که داشتیم ،پیکان را شکست دهیم.
وی ادامه داد :حریف را به خوبی آنالیز کرده بودیم و روی ضدحمالت برنامه داشتیم .در همان
نیمه اول توانستیم به گل برسیم .در نیمه دوم قابل پیشبینی بود که حریف در خانه ،ما را تحت
فشــار بگذارد و رو به بازی مستقیم و ارســال از کنارهها بیاورد .خط هافبک و خط دفاع عملکرد
خوبی داشــتند و با وجود تحت فشــار بودن ،عملکرد خوبی داشتند .سه تعویض اجباری به دلیل
مصدومیت داشتیم که جزو بازیکنان اصلی ما بودند و به دنبال وقتکشی نبودیم.
کالنتــری در خصوص دوندگی زیاد بازیکنان تیمش گفت :ما شــاکریم که تیم ما به  ۱۴نفر
وابســته نیســت و تیمی  ۲۳نفره هســتیم ۴ .بازیکن جوان داریم که به زودی از آنها رونمایی
میشــود و کل کشور درباره آن صحبت خواهند کرد .سیروان قربانی که یکی از بهترین بازیکنان
ماست ،نداشتیم و چند بازیکن ما هم غایب بودند .دوندگی ،خصیصه تیم ماست و هر بازی شرایط
خاص خود را دارد.
سرمربی فجرسپاسی در خصوص شرایط میزبانی ورزشگاه خانگیشان گفت :اولین کسی که از
شــرایط زمین چمن حافظیه ضرر میبیند ،ما هستیم .روی همین چمن هم کار شده و روز به روز
بهتر میشــود اما از  ۲ماه دیگر که زمین پارس آمده شود ،سعی میکنیم در آن زمین از حریفان
میزبانی کنیم.

ستارگان فارس مقابل جوانان زردشتی یزد پیروز شد

ایرنا :تیم ســتارگان فارس در هفته چهارم لیگ برتر والیبال بانوان مقابل تیم جوانان زرتشتی
یزد به برتری دست یافت.
نایب رییس هیات والیبال فارس شــامگاه پنجشنبه پس از برتری تیم فارس به خبرنگار ایرنا
گفت :در این بازی که در سالن شهید ابوالفتحی شیراز برگزار شد تیم میزبان با نتیجه سه بر یک
حریف خود را مغلوب کرد.
طاهره بهرام زاده افزود :تیم فارس در گیم نخست در یک بازی نزدیک با نتیجه  ۲۵بر  ۲۳به
پیروزی رسید و در گیم دوم برابر تیم سختکوش جوانان زرتشتی  ۲۵بر  ۱۸برنده شد.
وی اضافه کرد :درگیم ســوم ،سر انجام تیم یزد توانست با تالش خوبی که انجام داد با نتیجه
 ۲۵بر  ۲۲میزبان را شکست دهد تا امیدوار به گیم چهارم شود.
بهرام زاده بیان کرد:اما در گیم چهارم تیم فارس که نمی   خواست این بازی خانگی را از دست
بدهد ســرانجام با نتیجه  ۲۵بر  ۲۲از ســد حریف خود گذشت و در نهایت سه بر یک برنده این
بازی سخت شد.
در رقابت   های لیگ برتر والیبال زنان  ۱۰تیم شــرکت دارند و به صورت دوره ای با هم بازی
می   کنند.

پرسپولیس در رفسنجان هم برنده نشد

دیدار تیمهای پرسپولیس و مس رفسنجان با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
به گزارش ایسنا ،در ادامه هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران ،تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت
 ۱۶در ورزشگاه شهدای مس ،میهمان مس رفسنجان بود که این دیدار در نهایت با تساوی یک
بر یک به پایان رسید.
برای مس رفســنجان در این دیدار عقیل کعبی در دقیقه  ۶۷و برای پرسپولیس مهدی ترابی
در دقیقه  ۷۱گلزنی کردند.
پرسپولیس در  ۳بازی آخر خود به ترتیب یک شکست برابر آلومینیوم اراک و دو تساوی مقابل
گلگهر کرمان و مس رفسنجان کسب کرده است.

ساخت ورزشگاهی در جنوب شیراز ،معطل مجوز مراجع ذیربط مانده است
ایرنا :مالک باشــگاه ایمان سبز   شیراز در نظر
دارد در جنوب شهر شیراز و در منطقهای محروم
و کم   برخوردار ورزشــگاه  ۱۰هزار نفری احداث
کنــد اما بــرای تحقق این امر مهــم همچنان
گرفتار پیچ    و   خمهای اداری است و معطل مجوز
مراجع ذیربط مانده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،شیراز سالهاست از
داشتن چندین ورزشگاه خوب با چمن مناسب و
استاندارد محروم است و با انتقادهای زیادی هم
از سوی تیم   ها مواجه بوده است.
حال اینکه بخش خصوصی پیشــقدم شده و
براســاس اصل  ۴۴قانون اساسی می   خواهد در
جنوبی ترین منطقه شیراز که امکان آسیب   های
اجتماعــی وجود دارد ،ورزشــگاه بســازد نباید
ســرمایه گذار را دلســرد کرد تا عطای کار را به
لقایش بخشد.
حمایت استاندار برای مجوز ساخت
ورزشگاه
سرمایه گذار باشگاه ایمان سبز شیراز ،دیروز
جمعه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا از مســئوالن
استان به ویژه استاندار خواست حال اینکه زمین
این ورزشــگاه که چهار هکتار مســاحت دارد و
زمین فوتبال آن زیر کشــت رفته است مراجع
ذیربط مجوز ساخت این ورزشگاه را صادر کنند
زیرا با ساخت ورزشگاه فضای سبز آن هم حفظ
می   شود.
بیژن غالمی   ادامه داد :این باشــگاه پنج سال
اســت فعالیت خــود را از زمیــن خاکی منطقه
مهدی آبــاد (کتس بــس) با راه انــدازی جام
محــات آغاز کرده و هم اینک این باشــگاه با
یک ساختار کامال حرفه ای به ویژه در پایه   های
فوتبال در کشور فعالیت دارد.
وی اضافه کرد :کاری کــه تیم   های بزرگ
و مطرح کشور در ساختار   ســازی پایه   ها انجام
نمی   دهند و همیشه چشمشان به دنبال بازیکنان
تیم   های دیگر بوده اســت ما نیز دورخیز بلندی
بــرای حضــور در لیگ   های مختلف کشــور
برداشته ایم.
از زمین خاکی تا حضور در لیگ برتر
کشور
او افــزود :هم اینــک تیم   هــای نونهاالن،
نوجوانــان و جوانان این باشــگاه در لیگ برتر
کشور ،تیم امید در دسته یک و تیم بزرگساالن
هم در دسته دوم شرکت دارند و بر این باوریم

که در آینده نزدیک تیم بزرگساالن که زیر نظر
غالم پیروانی و چند مربی باسابقه شیراز تمرین
می   کنــد به لیگ برتر صعود کند تا شــیراز به
مانند چندین سال پیش صاحب  ۲تیم در سطح
اول فوتبال کشور شود.
ســرمایه گذاری بر روی محله   های
کم  برخوردار
غالمی   با بیان اینکه سیاســت این باشــگاه
سرمایه گذاری بر روی محله   های کم برخوردار
اســت ،گفت :بیشترین اســتعدادها در محالت
ضعیف یافت می   شــود بــرای همین هم همه
ساله جام محالت را با شرکت  ۳۴منطقه برگزار
می   کنیم تا استعدادها بیشتر کشف شوند.
مالک این باشــگاه اشــاره کــرد :برگزاری
مسابقات محالت بهترین روش است تا بتوانیم
با کشــف بهترین   ها زمینه حضــور در فوتبال
حرفه ای را فراهم کنیم و باور داریم استعداد   های
ورزشــی در مناطق محروم و کم  برخوردار وجود
دارند.
باشگاه به اقشار کم درآمد تعلق دارد
غالمی   بیان داشــت :این باشــگاه متعلق به
تمام مردم فارس به ویژه اقشار کم درآمد است
و هر کس شایســتگی دارد به عضویت باشگاه
درمی   آید و برخالف برخی باشگاه   ها هزینه ورود
نمی   گیریم و حتی به بازیکنان هم حقوق و هم
کفش و لباس می   دهیم.
وی با اظهار اینکه برای شهرســتانی   ها نیز

خوابگاه و غذا تهیــه کرده ایم که این امر برای
نخستین بار اســت که در شیراز اتفاق می   افتد،
افزود :اگر قرار اســت درآمدزایی شــود باید از
راه اصولــی و قانونی صورت گیــرد نه اینکه از
بازیکنان پول بگیریم و آن هم بازیکنانی که در
منطقه محروم زندگی می   کنند.
فوتبال یک صنعت اســت و جایگاه
اجتماعی دارد
وی گفت :فلســفه اصلی ما این اســت که
جوانان به ورزش روی بیاورند و وقت خود را در
زمین   های ورزشی ســپری کنند و این مقوله را
سر لوحه کار خود قرار دهند.
غالمی   افــزود :فوتبال فراتــر از یک ورزش
اســت و جایگاه اجتماعی دارد و احساس کردیم
اگر در رشته ای به ویژه در مناطق محروم خوب
سرمایه  گذاری شود مردم به ویژه جوانان بیشتر
استقبال می   کنند.
او اظهار داشت :همه تالش ما این است که
امکانات را فراهم کنیم و آن را به جایی برسانیم
که یکی از قطب   های فوتبال در کشور شود و در
تمام رده   ها فعال باشیم که حتی نخواهیم از یک
بازیکن دیگر استان   ها استفاده کنیم و از دسترنج
خودمان بهره ببریم.
حمایت مالی نمی   خواهیم
مالک باشــگاه ایمان ســبز با بیــان اینکه
حمایت مالی نمی   خواهیــم ،گفت :تا زمانی که
زمین چمن باشــگاه مهیا می   شود هیات فوتبال

و اداره کل ورزش و جوانان زمین مناسب برای
مسابقه در اختیار ما قرار دهند به عنوان مثال در
اصفهان سه ورزشگاه در اختیار سپاهان قرار دارد
و طبیعی است این تیم مدعی می   شود.
وی اضافه کرد :انتظار داریم مسئوالن فوتبال
ورزشگاهی را در اختیار ما بگذارند و دریغ نکنند
زیرا ســرمایه ما همین بچه   ها هســتندکه باید
بتوانیم آنها را حفظ کنیم زیرا اگر جامعه ســالم
باشد وقتی یک ورزشکار می   آید با خود چند نفر
دیگر را هم می   آورد.
زمین فوتبال ما زیر کشت رفته است،
بماند برای نسل   ها
وی گفــت :زمین فوتبال مــا که به صورت
استاندارد زیرســازی و زهکشی شده است و در
منطقه محــروم ده   پیاله قرار دارد هم اینک زیر
کشت رفته است و از نظر آب مشکلی نداریم.
غالمی   گفت :چندی پیــش مدیرکل ورزش
و جوانــان فارس از زمین چمن این ورزشــگاه
بازدیــد کرد و مورد تایید قــرار گرفت و از آنجا
کــه به فکــر راه   اندازی یــک مجموعه بزرگ
ورزشــی هســتیم کــه رشــته   های دیگر هم
فعالیت کننــد و پذیــرای  ۱۰هزار تماشــاگر
باشــد نیاز به مجــوز مراجع ذیربــط داریم تا
هرچــه زودتر آن را به بهره برداری برســانیم و
بماند برای نســل   های منطقه محروم شــیراز.
بازی بــا نود ارومیه در ورزشــگاه
دستغیب
تیم بزرگساالن ایمان سبز شیراز به سرمربیگری
غالمحســین پیروانی امــروز شــنبه  ۲۹آبان
در هفته دوم مســابقات دسته دوم باشگاه   های
کشوردر ورزشگاه شهید دستغیب میزبان تیم نود
ارومیه است.
تیم ایمان ســبز در نخســتین هفته با نتیجه
 ۲بر یک تیم خلیج فارس ماهشهر را شکست داد.
تیم ایمان سبز شــیراز در گروه دوم مسابقات
فوتبال دســته دوم که با شرکت  ۱۴تیم برگزار
می   شود ،حضور دارد.
رقابت   های فوتبال دسته دوم کشور در  ۲گروه
 ۱۴تیمی   برگــزار می   شــود و در پایان مرحله
گروهــی  ۲تیم اول جــدول هر گــروه راهی
دسته یک خواهند شــد و تیم   های دوم هم در
مرحلــه حذفی به مصاف هــم خواهند رفت تا
چهره ســومین تیم صعودکننده به دســته یک
مشخص شود.
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پیامبر اکرم (ص)

صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد

استاندار فارس:

عنوان پایتخت کتاب ایران برای شیراز
فرصتی فرهنگی است

احمد     رضا سهرابی

ایرنا :اســتاندار فــارس در پیامی   به
مناســبت هفته کتــاب و کتابخوانی و
با اشــاره به انتخاب شــیراز به عنوان
پایتخــت کتاب ایــران ،ایــن رویداد
را فرصتــی برای گســترش فرهنگ
کتابخوانی دانست.
محمد   هادی ایمانیــه در پیام خود
نوشــت :بــدون تردید شــیراز هماره
پایتخت کتاب ایران و جهان اســت .با
تمدید این نشــان برای شیراز در سال
 ۱۴۰۰فرصتــی مغتنــم فراهم آمد تا
عطر کتاب و عاشــقان آن از شهر شعر
و شعور و بهار نارنج به دیگر شهرهای
ایران پراکنده شــده و دمــاغ مردمان
فهیم و عزیز ایران را معطر سازد.
پیام اســتاندار فارس که در سایت
اداره کل کتابخانه   هــا عمومی   فارس
درج شده حاکی اســت :در سال   های
گذشــته همه دســتگاه   های فرهنگی
اســتان فارس بــا حمایت های بخش
خصوصی و همراهی اهالی حوزه کتاب
و کتابخوانی تالشــی وصــف ناپذیر
داشــتند تا عنوان پایتخت کتاب ایران
به شیراز تعلق گرفت.
ایمانیــه افــزود :شــیراز شــهر
بزرگداشت محمدحسن سمســار ،محقق ،تاریخدان و
تاریخنگار اهل شیراز برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،این مراســم از مجموعه رویدادهای
«برخــوان هنر» با همکاری ســازمان اســناد و کتابخانه
ملی فارس ،دانشــنامه فــارس و کمیته ملــی موزههای
ایران(ایکوم) در ســازمان اســناد و کتابخانه ملی فارس و
به خاطر شــرایط ناشــی از همهگیری کرونا با میهمانانی
محدود برگزار شد و برخی از سخنرانیها با ارسال پیام در
این مراسم شرکت کردند.
کوروش کمالی سروســتانی ،رییس ســازمان اسناد و
کتابخانه ملی فارس در بزرگداشــت محمدحسن سمسار
درباره این چهره فرهنگی گفت :ســیزدهمین روز از پاییز
ســال  ،۱۳۱۳شــیراز آغازه شــکوهی ماندگار را تجربه
میکند؛ چشمانی به جهان هستی گشوده میشود تا بعدها
در طرح وارهای از اندیشــه ،احســاس و آرزو ،هنر ماندگار
این ســرزمین ،هویتی ماناتر بیابــد .دلباختگی او به هنر
واالی ســرزمینش در قابی از رنــگ و نقش و تصویر ،او
را بهســوی اندیشهای بنیادین در پیریزی طرحی ماندگار
در این عرصه واداشت .نگاه مصمم و جستوجوگرش ،در
گذر همه این سالها ،ظرایفی از هنر را کشف میکرد که
بازتابش را در آثار تمام عیار هنریاش به تماشــا گذاشته
است؛ آنجا که نقطه عزیمتی برای ما به احساس و تفاخر
به هنر ایرانی واگذاشــته است؛ چکادی سترگ و روشنایی
شگرف!
او افزود :برگ برگ آثار استاد سمسار ،به مثابه بستری
فراهــم ،برای بیان منویــات هنری ،همــواره کارکردی
ماندگار خواهد داشت .آنسان که بخشی از هنر این مرز و
بوم ،در کالبد دستان ،قاب نگاه و گستره اندیشهاش ،از دل
فضای مهزده و رخوت فراموشی ،به جهان رستگار مانایی
سوق یافته و اشارات گنگ و محو هنر ،بهواسطه حضورش
مصداق معنایی و درک و آگاهی یافته است.
کمالی همچنین درباره کارنامه کاری سمسار بیان کرد:
او صاحب کارنامهای اســت درخشــان که میتوان در آن
سیر و جهان یک هنرجوی خردمند ،عاشق و آگاه را یافت.
برخی از این بســیارها ،بر این قرارند؛ نسل اول موزهداران
ایران ،بنیانگذار و مبدع موزه هنرهای تزیینی ،کارشــناس
گوهربین آثار هنری و خطی ،نخستین مدیرکل موزههای
پس از انقالب اســامی ،استاد دانشگاه ،عضو کمیته ثبت
جهانی یونســکو ،مشــاور عالی بخش هنر دایرهالمعارف
بــزرگ اســامی و نیز ،خلــق آثاری ســترگ و ماندگار
همچون موزههای ایران ،جغرافیای تاریخی ســیراف ،آثار
هنری ایران ،تهران در تصویر ،کاخ گلستان ،کمالالملک،
سیمای تهران در سده  ۱۳هجری ،مقاالت ارزشمندی که
در دایرهالمعارف بزرگ اســامی و مجلههای هنر و مردم
و بررســیهای تاریخی چاپ و منتشر شــده و بسیار آثار
درخور دیگری که اســتاد حسن سمســار ،به زیور طبع و
چاپ ،آنان را آراسته است؛ آثاری که مدام در ذهنمان جا
باز میکنند تا ارزش هنر را بیش از پیش بازشناسیم؛ آثاری
که کنشی ضدتاریخی دارند و گذر روزها و ماهها و سالها
بر پیکرهشان ،زوال زمان ،نخواهد گذاشت.
مدیر دانشنامه فارس گفت :مواجهه بیمحابا ،خالص و
خاص او با ذات هنر و دعوت مخاطبان به تماشا و آگاهی
در قابهای شیشهای نقشبســته بر پیشانی موزهها ،راز
مانایی اوست و چنین است که کشف این هنر رخ داده در
برهه زمان برای مخاطبانش نیز خوشایند و با حس ادراک
و آگاهی توامان است.
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شــاعرانه   های عاشــقی و شهر شعر و
شعور و کتاب اســت .گذشته کتاب و
کتابت را که در فارس به ویژه شــیراز
جســت و جو کنیم ردپاهای عالمانه ای
از کتــاب و حرفه   های مرتبط با کتاب
می   یابیم.
اســتاندار فارس ادامه داد :درک بن
مایه   هــای ادب و عرفــان و آثار باقی
مانده از ایشــان آنقدر وزین و ارزشمند
اســت که هنوز قطره ای از دریای آن
درک نشده است؛ کافی است کمی   در
آثار مالصــدرا و ابن خفیف و روزبهان
بقلی و دیگر بزرگانی مانند ســعدی و
حافــظ و عرفی تا به امروز تاملی بیش
از پیش داشــته باشــید؛ و آنگاه یقین
خواهید کرد که در گوشــه ای از عالم
نفس می   کشید که سرشــار از علم و
کتاب و کتابخوانی بوده و هست.
ایمانیــه نوشــت :انتظــار بیش از
پیش می   رود که همه دســتگاه   هایی
که بــا عناوین غیــر فرهنگی در حال
خدمت رســانی به مردم فارس و شیراز
هســتند نگاه خود را بــا حمایت   های
معنــوی و مادی ،به نــگاه فرهنگی و
به ویژه فرهنــگ مطالعه و کتابخوانی

در بزرگداشت محمدحسن سمسار چه گذشت؟
کمالی در ادامه اظهار کرد :اســتاد سمســار افزون بر
هنرشناسی زبانزدهاش ،انسانی واال ،استادی آگاه ،مردی
دلنشــین با آرامش ماندگار شیراز اســت .ما شیرازیان و
هنردوســتان ایرانزمین ،به افتخار اســتاد محمدحســن
سمســار و تمــام تصاویــر ،عکسهــا و روایتهایی که
برایمان از هنر ایرانزمین ساخته و بهگونهای دلخواسته،
وجوه عینی گذشته تاریخی هنر این سرزمین را در تصاویر
و روایتهایــش برایمان زنده نگه داشــته ،کاله تکریم
از ســر بر میگیریم که او برایمان به مثابه نوری بوده در
داالنهای تودرتوی خط و عکس و کتیبه و تاریخ!
اشرف بروجردی ،رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
ایران نیز در ســخنانی که در این رویداد پخش شد ،گفت:
هر جــا بحث هنر ،فرهنگ و دانش حــوزه هنری مطرح
هســت استاد سمسار نامشــان در آنجا میدرخشد و این
خصیصه را طی ســالیان دراز همراه خودشان دارند طوری
که برای همه کســانی که در وادی هنــر گام برمیدارند

که درباره محمدحسن سمســار گفت :در روزگار ما استاد
سمســار با همت و پشتکاری ســتودنی عمر شریف خود
را در راه شــناختن و شناســاندن فرهنگ و هنر مهین ما
گذرانده و ســالیان دراز چشم جهانبین بر اوراق مذهب و
نســخههای عهد عتیق و کتیبههای بر جای مانده از دل
تاریخ کهنسال ایران گشــوده است .مایه افتخار است که
مرکز دایرهالمعارف بزرگ اســامی در طول مدت بیش از
 ۳۰ســال از همکاری و همیاری و رایزنی ارزشــمند این
استاد بزرگوار برخوردار بوده و بسیاری از مقاالت تحقیقی
ایشــان در مداخل و عناوین دایرهالمعارف بزرگ اسالمی
درج شده است.
او ادامه داد :مجموعه مقاالت ایشــان خود دانشنامهای
دلپذیر از مباحث مربوط به هنر ایران است.
اکبــر ایرانــی نیــز در ســخنرانی خود سمســار را
«سمســار الفن» خواند و گفت :اســتاد سمســار از خاک
ادبپرور شیراز است .نخست با رجوع به ناظر االطبا دیدم

بــه عنوان یــک مرجع ،ذخیــره و یک چهره شــاخص
شناختهشــده هستند .استاد سمســار را به لحاظ اخالقی،
رفتــاری ،صیانت از آثــار و مفاخر فرهنگــی هنری این
ســرزمین میتوان شــناخت و تعریف کرد؛ استاد از جمله
کسانی اســت که دغدغه همیشگی در این سرزمین دارند
و برای حفظ ماندگاری آثار هنری ایران عزیز تالش کرده
و میکنند.
او افزود :ایران به عنوان کشور فرهنگدوست و کشوری
که سابقه و دیرینه فرهنگ را در گذر زمان با خودش حمل
میکرده ،به عنوان مهد فرهنگ ،تمدن ،هنر ،علم و دانش
اســت و این جایگاه ،جایگاهی است که در درون خودش
استادان بزرگواری دارد همچون استاد سمسار که به وجود
آن هاست که آثار ماندگار میشوند.
ســیدعبدا ...انوار ،سخنران دیگر این نشست هم گفت:
دکتر سمســار یکــی از بهترین کارشــناسهای کارهای
هنری ،کتابداری و باستانشناســی است و کارهای ایشان
همواره موردپســند افرادی اســت که در آن رشتهها کار
کردهانــد .عالقه به کارهای فهرســتنگاری و کتاب در
ایشان بسیار است.
ســیدکاظم موسوی بجنوردی ،ســخنران دیگری بود

نوشــته است سمســار االرض یعنی آنکه ماهر به احوال
زمین است .بنده هم به تبعیت از این لغتشناس برجسته
میگویم سمســارالفن آنکه ماهر به شــناخت هنر است؛
کســی که سالها درباره نســخ خطی هنری سند ،مهر و
فرمان قلم زده و در کتابخانه ها صدها اثر هنری و نســخ
خطی هنری را بررســی کرده اســت و در هنر نگارگری
صاحب نظر اســت و در فهرستنویسی نسخ خطی هنری
صاحب تجربه و کارآزموده است.
فریبا افکاری ،ســخنران دیگر بزرگداشت محمدحسن
سمســار او را استادی هنرشــناس خواند که خود هنرمند
موزهدار ،نسخهشــناس ،فهرستنگار و باستانشناس است
و نامش با موزهها و کاخ گلستان و میراث فرهنگی عجین
شده اســت و افزود :استاد سمسار دانشیمردی است که با
تاریخ و باستانشناســی و مطالعات تاریخی پیوندی عمیق
دارد؛ او که با موزه و فرهنگ عامه آشناست ،او که دلبسته
هنرهای تزئینی ایرانی اســت .طــرح و تنظیم جدید موزه
هنرهای تزئینی ایران حاصل تالشهای اوســت .اســتاد
بیش از  ۳۰ســال است که در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی
به تحقیق و پژوهش در گروه هنر و معماری مشغول است.
ایشــان برای نخستینبار فهرســتی مینگارد که به تمام

در سالی که شیراز پایتخت ایران است
همسو تر کرده تا خدمات آنها نیز رنگی
از دانایی و توانایی داشته باشد.
اســتاندار فارس اظهار داشت :باشد
که با همراهــی و همدلی همه اهالی
فرهنگ و کتاب ،امســال شیراز عنوان
پایتخت کتاب جهان را با شــعار شهر
شعور و معرفت کسب کرده تا فرهنگ
دانایــی را برای مردم ســرزمین ایران
بــه ارمغــان آورد .در ایــن هفته پیام
ادیبان و نــام  آوران شــیراز را با زبان
کتاب به گوش مردمان ایران و جهان
می   رسانیم و بر آن باوریم که فارس و
شیراز همواره بر بلندای معرفت اندوزی
و عشــق  ورزی و بر بنیاد کتاب استوار
خواهد بود.
شیراز سال  ۱۳۹۹و امسال ()۱۴۰۰
به عنــوان پایتخت کتاب ایران معرفی
شــد .عنوانــی کــه وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی   از ســال  ۱۳۹۳تاکنون
به شــهرهای دارای شرایط داده است.
از ســال یادشده تاکنون این شهرها به
ترتیب پایتخت کتــاب ایران بوده اند:
اهواز ،نیشــابور ،بوشهر ،کاشان ،یزد و
شیراز.

ویژگیهای نســخههای هنری و توصیــف آنها پرداخته
است .جنبه دیگر علمی اســتاد عالوهبر پژوهش ،آموزش
و تدریس اســت .اســتاد عالوه بر روحیه علمی از فضائل
واالیی برخوردار است.
عمادالدین شــیخ الحکمایی نیز در این رویداد از تاثیر
کارهای سمســار گفت و بیان کــرد :تأثیری که کارهای
ارزشــمند اســتاد بر حداقل چهار نســل بعد از ایشــان
را مــا میتوانیم در پژوهشــگرانی ببینیم کــه همچنان
وامــدار تالشهای ایشــان بوده و هســتند و به صورت
مســتقیم و غیرمستقیم از محضر ایشــان استفاده کرده و
بهرهمند شدهاند.
شــیخ الحکمایی همچنین گفت :جامع االطراف بودن
اســتاد و تالشهایی که استاد با نخ تســبیح هنر و تاریخ
هنر پیوند دارد در حوزههای سندشناســی ،نسخهشناسی،
مهر شناسی ،مینیاتور ،تذهیب ،عکاسی و خط و خوشنویسی
نمایان است.
نایب شیرازی ،سخنران دیگر این رویداد نیز گفت :کاری
که استاد سمسار با تاسیس موزه هنرهای تزئینی و نوشتن
مقاالت و کتابهــا انجام میدهند ســاخت یک پارادایم
جدید است که نگاه بسیار بسیار روشنگرانه و روشنفکرانه با
چشمانداز جهانی به شناساندن هنرها دارند .طی چهار دهه
بیشــترین آثار ملی که ثبت شده با مشارکت استاد سمسار
بوده است .در مباحث موزه ،موزهداری ،کارشناسی آثار هنری
و ثبت آثار ملی به یقین میتوان گفت که تنها استراتژیست
اصلــی و بزرگ که توانســته آنها را تدویــن ،هدفمند و
جهتمند کند بالشک استاد سمسار هستند.
ســیدمحمد بهشــتی نیز در این رویداد با ارسال پیامی
بیان کرد :جناب آقای سمســار یکی از بهترین کارشناسان
کشور در حوزه نگارگری و نســخ خطی و در زمینه تاریخ
هنر دوران اسالمی یگانه هستند .ایشان دانششان فقط از
کتابها حاصل نشده بلکه انســی که با خود آثار داشته و
آنچه از آثار دریافت کردهاند ،وضعیت ایشــان را بیبدیل
کرده اســت .کمتر کارشناســی با این زمان طوالنی و این
انس گســترده و عمیق به آثار ،کار مطالعاتی و پژوهشــی
انجام داده است.
محمدحسن سمسار در مراسم بزرگداشت خود با خواندن
شــعری از حافظ با مطلع «در ازل پرتو حســنت ز تجلی
دم زد» گفت :قســمت من از آنچه حافظ فرمودند دوست
داشــتن این آب و خاک و احساس بدهکاری به آن است.
من احســاس میکنم که از این خاک برخاستهام و بر این
خاک فرو خواهــم رفت و در این خاک خواهم خفت؛ پس
یک بدهی دارم بر این آب و خاک .آن بدهی را در حد توانم
باید انجام بدهم.
او با اشاره به سخنرانیهای این رویداد بیان کرد :آنچه
در مورد شخص من میفرمایند ،اگر از من بپرسید میگویم
شما در آینه پاک ضمیر خودتان نگاه کرده و نسبت به من
قضاوت کردهاید .من هم آدمی هســتم مثل بقیه انسانها؛
گاه خوب ،گاه بد ،گاه مالیم ،گاه ســخت .این شما هستید
که با چشمان و زبان مهربان خودتان در مورد من قضاوت
کردید ،نوشتید و گفتید و من سپاسگزارتان هستم.
پخش ســخنرانی محمدحســن طالبیان ،معاون سابق
میــراث فرهنگــی وزارت میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدستی ،محمدرضا کارگر ،جبرییل نوکنده مدیر موزه
ملی ایــران ،محمدرضا زاهدی رئیس امــوال در ادارهکل
موزههای وزارت میراث فرهنگــی و فریبا افتخار از دیگر
بخشهای این نشست بود.

آغاز سومین جشنواره سراسری شعر باران
جهاددانشگاهی فارس

ایســنا :دبیر علمی   جشنواره سراسری شــعر باران ،از آغاز
به کار ســومین دوره این جشــنواره دانشــجویی خبر داد و از
دانشــجویان عالقمند همه مراکز دانشــگاهی و آموزش عالی
کشور برای شرکت در آن دعوت کرد.
دکتر ســیدمحمد برفر در حاشیه رونمایی از پوستر جشنواره
دانشجویی شعر باران ،که همزمان با مراسم اختتامیه نمایشگاه
فناوری   هــای نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشــگاهی فارس
برگزار شــد ،گفت :جشنواره سراسری شــعر باران هر   دو سال
یکبار برگزار میشود.
وی با یادآوری اینکه اولین دوره جشــنواره دانشجویی شعر
باران از سال  ۱۳۹۴و با همکاری نهادهای مختلف فرهنگی و
دانشگاهی ،برگزار شــد ،گفت :امسال نیز با توکل به خداوند و
امید به همکاری شــاعران عالقمند و اهالی ادب ،سومین دوره
خود را برگزار می   کند.
مدیر مرکز آفرینشهای ادبی دانشــجویان جهاددانشگاهی
فــارس تاکید کــرد که محورهــای موضوعی ســومین دوره
جشــنواره ،حضرت فاطمه زهرا سالم   ا...علیها ،مقام شامخ مادر
و آزاد خواهد بود.
برفر افزود :دانشــجویان عالقمند به شــرکت در جشنواره
می   توانند آثار خود را در ســه قالب شــعر کالسیک ،نیمایی و
ســپید تا ابتدای دی   ماه  1400به ایمیل cul.fr@acecr.
 ac.irیا از طریق سایت Roytab.ir/sherebaran3
ارسال کنند.
عضو هیأت علمی   جهاددانشگاهی استان فارس خاطر نشان
کرد که داوری آثار این دوره از جشــنواره را غالمرضا کافی و
خانمها زیبایی نژاد و تسلیمجهرمی   برعهده دارند.
به گزارش ایسنا ،مراسم رونمایی از پوستر سومین جشنواره
شعر باران ،با حضور شماری از مسئوالن استانی و کشوری ،در
آئین اختتامیه نمایشــگاه فناوریهای نرم و صنایع و فرهنگی
برگزار شد.

شش کتاب در شیراز رونمایی شد

ایرنا :شش کتاب در پنجمین روز از هفته کتاب و کتابخوانی
در محل آرامگاه ســعدی شــیرازی با حضــور فرهنگوران و
عالقمندان به کتاب رونمایی شد.
پایگاه اطالعرســانی و روابط عمومــی   اداره کل فرهنگ و
ارشــاد اسالمی   استان فارس اعالم کرد :در این آیین که عصر
پنجشنبه  ۲۷آبان  ۱۴۰۰برگزار شد کتابهای کیمیاگر عشایر
نوشــته همایون فرهمند ،قلیچخانی نوشــته زینب قلیچخانی،
از دیلم تا دیلمان و خودآموز ترکی قشــقایی نوشــته محسن
رجاییپناه از انتشــارات قشــقایی و کتابهای خاتم هنر صلح
نوشته مهدی محسنی و مجموعه شعر خاتم شیراز نوشته حسن
داناپور از انتشارات آینه رونمایی شد.
آریــن رزمجویی مدیرگــروه فرهنگــی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اســامی   فارس در این آیین با اشــاره به برنامهریزی
هرســاله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی   در هفته کتاب نسبت
به رونمایی از کتابهای چاپ جدید گفت :امسال نیز به تبع هر
سال در هر استان آیین رونمایی از کتابهای پژوهشی مربوط
به همان استان رونمایی می   شود که خوشبختانه استان فارس
با بیش از  ۷۰کتاب پژوهشــی در زمینه استان فارس ،بیشترین
کتابهای پژوهشی استانی را داراست.
وی افزود :با آنکه پژوهشــگران و نویسندگان فارس بیش
از دیگر اســتانها به پژوهــش در فرهنگ ،هنــر ،دانش و...
پرداختهاند ،هنوز بســیاری از زوایای اســتان فارس ناشناخته
ماندهاند که جای پژوهش دارند.

به خاطر فیلم «قدرت سگ» انجام میشود؛

اهدای جایزه کارگردان سال جشنواره
پالم اسپرینگز به جین کمپیون

جین کمپیون جایزه کارگردان
سال را از جشنواره بینالمللی فیلم
پالم اسپرینگز دریافت میکند.
به گــزارش خبرگــزاری مهر
به نقــل از ورایتی ،جین کمپیون
در جشنواره بینالمللی فیلم پالم
اسپرینگز سال آینده میالدی که بین روزهای ششم تا هفدهم
ژانویه برگزار میشود به خاطر کارش روی فیلم «قدرت سگ»
جایزه بهترین کارگردان سال را دریافت خواهد کرد.
این فیلم که بر پایه رمان همنام ســال  ۱۹۶۷توماس سوج
ساخته شده است.
«قدرت سگ» بازگشت کمپیون به کارگردانی سینما پس از
توقفی  ۱۲ســاله بود .او با نخســتین فیلم خود یعنی «پیانو»
تبدیل به اولین کارگردان زنی شــده بود که برنده جایزه نخل
طالی کن میشــود و همچنین یکی از هفت زنی است که تا
به حال توانســته نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین کارگردانی
شود.
هارولد متزنر رییس هیات مدیره فســتیوال پالم اســپرینگز
در بیانیــهای گفــت :جین کمپیــون با جدیدتریــن فیلمش
«قدرت ســگ» یک بار دیگر شــاهکاری ســینماتیک خلق
کرده اســت .این درام روانشناختی که با پسزمینهای وسترن
به نمایش گذاشته میشود ،با کار فوقالعاده مجموعه بازیگرانش
به رمان توماس سوج جان میبخشد.
از چهرههایــی که قب ً
ال برنــده جایزه بهتریــن کارگردان
فستیوال پالم اسپرینگز شــدهاند میتوان از الحاندرو گونزالس
ایناریتو ،اســتیو مککویین ،الکســاندر پین ،جیســون ریتمن،
کوئنتین تارانتینو و کلویی ژائو نام برد.

