با عصر آنالین ما را دنبال کنید

زیاده عرضی نیست !
اسماعیل عسلی

شنبه  8خرداد  17 -1400شوال  -1442سال بیست و   ششم د   وره جدید       -شماره  6000 - 7204تومان

 12صفحه

رئیسی:

دولت ما ،دولت مردمی
خواهد بود
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رهبر معظم انقالب اسالمی در نشست تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسالمی:

امام جمعه شیراز:

نمایندگان ،درگیر
آسیب های کرسی
مجلس نشوند

شکست سنگین والیبال
ایران مقابل ژاپن
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هر که او آگاهتر ،جانش فزون

https://asremardom.ir

4

رئیس اتاق اصناف شیراز:

 ٨برابر نیاز شهر شیراز
واحد صنفی داریم

اگر نامزدها مردم را قانع کنند قادر به حل مشکالت
اقتصادی هستند مشارکت باال میرود
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توضیحات شهردار
منطقه  ۲شیراز در مورد
تخریب یک گورستان
قدیمی

وستفالیای ایرانی
زهرا جعفری
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* جبهه اصالحات ایران نامزدی
برای معرفی به مردم ندارد
* یک میلیون و۳۰۰هزار رأی اولی
* تخلف انتخاباتی
* فصل الخطاب

پایگاه جامع سند
تحول بنیادین آموزش
و پرورش در فارس
رونمایی شد
3

ایران ،پیروزی بشار اسد
در انتخابات سوریه را
تبریک گفت
2

مهرعلیزاده:
سهم اقتصاد دولتی باید تا  ۲۵درصد
کاهش یابد
یارانه  ۴۵۰هزار تومانی از دید رضایی

قائم مقام وزیر صمت اعالم کرد ۴٠ :هزار تن پیاز در استان فارس در حال خراب شدن است

بررسی « ادعای ارتباط نامتعارف یک تبعه خارجی با کاربران ایرانی
در فضای مجازی» توسط پلیس

رئیـس مرکـز اطلاع رسـانی و ارتباطـات معاونـت اجتماعـی ناجـا از تشـکیل
پرونـده ای در خصـوص ادعـای یکی از اتباع خارجی و بررسـی صحت و سـقم
آن توسـط پلیـس خبر داد.
بـه گزارش ایسـنا ،سـرهنگ خسـروی در این بـاره گفت :تصاویـری در فضای
مجـازی منتشـر شـده مبنـی بـر ایـن کـه یکـی از اتبـاع بیگانـه مدعی شـده
آگهي مناقصه عمومي شماره 1400/19
(يك مرحله اي)

مناقصه گـزار :شركت گاز استان فارس
شرکت ملی گاز ایران
فارس موضوع مناقصه :احداث ساختمان ایستگاه
شرکت گاز استان
(سهامی  خاص)
- 1شــرح مختصر كار و محل اجراي پروژه  :احداث ســاختمان،
بازسازی روکش آســفالت و دیوار محوطه ایستگاه  T.B.Sابیوردی
شیراز به صورت فهرست بهایی
 - 2مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه :
مبلغ تضمين حداقل به مبلغ 540/000/000ریال مي باشد كه بايدتوسط پيشنهاد دهنده
به يكي از صورتهاي ذيل اقدام گردد.
الف) ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از ســوی موسســات اعتباری
غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران كه تا سه ماه از تاريخ
تسليم پيشنهاد معتبر باشد.
ب) واريز وجه به شــماره حساب شبا ( )IR 710100004101133430232891با اخذ
تأییدیه بر روی فیش واریزی از خزانه امور مالی شرکت گاز استان فارس
ج) ســایرضمانت نامه های موضوع بندهای (پ)( ،ج)( ،چ) و (ح) ماده ()4آیین نامه
تضمین معامالت دولتی به شماره /123402ت  50659ه مورخ  94/9/22مصوب هیات
وزیران
 - 3زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی :از تاريخ  1400/03/09لغايت 1400/03/12
(از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ،حداکثر تا ساعت )19:00
 - 4مهلت و محل تحويل پيشــنهادات :حداكثر تا ســاعت  13:00روز دوشنبه مورخ
 1400/03/24دبيرخانه واحد حراست شركت گاز اســتان فارس و سامانه تدارکات
الکترونیک دولت
توجه :طبق شــیوه نامه شــماره  28/1 - 311578مــورخ  93/7/5وزارت نفت،
مناقصه گران مي توانند پیشنهاد مالی اصالحی خود را فقط یک بار در سامانه ستاد ،تا قبل
از شروع گشایش پاکت ها به صورت دیجیتالی در سامانه ستاد بارگذاری و تأیید نمایند.
 - 5مدت اعتبار پيشنهادها :سه ماه از آخرين موعد تسليم پيشنهادها و اين مدت حداكثر
براي يك بار قابل تمديد مي باشد.
 - 6تاريخ ،ساعت و محل گشــايش پاكات :روز دوشنبه مورخ  1400/03/31ساعت
 10:00ســاختمان مركزي شركت گاز اســتان فارس  -بلوار استقالل – نبش خيابان
باغ حوض – طبقه ششم – سالن كنفرانس
 - 7شرايط مناقصه گر
• داشتن رتبه ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور
• داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار
• داشتن ظرفیت آزاد معادل حداقل برآورد پروژه ( 10/653/022/496 /-ریال)
• داشتن تجهيزات الزم ،تخصص و توانايي فني و مالي انجام كار مطابق با استانداردهاي
شركت ملي گاز ايران
• ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شــده در زمان انعقاد قرارداد بر اساس
بخشنامه  63268وزارت اقتصاد و دارایی.
 - 8اقدامات الزم جهت خريد اسناد مناقصه:
 - 1-8ثبت نام در ســامانه تدارکات الکترونیک دولــت به آدرس  setadiran.irو
دریافت توکن
 - 2-8انجام واريزي به مبلغ  400 ،000/-ريال به حساب شماره  4001133404025447بانك
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شناسه واریز ( )306133458292740838300000000501و
شماره شبا  IR03 0100 0040 0113 3404 025447از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت.
شركتهاي واجد شرايط در بند  7جهت خريد اسناد مي توانند به سایت سامانه تدارکات
الکترونیک دولت به ادرس  setadiran.irمراجعه نمایند .پشنهادات مناقصه گراني كه
حداقل امتياز قابل قبول را در ارزيابي كيفي كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح
خواهد شد (حداقل سه مناقصه گر) .اطالعات درج آگهي در وب سايت شركت گاز استان
فارس به آدرس  www.farsgas.irو پايگاه ملي اطالع رســاني مناقصات به آدرس
 http://iets.mporg.irقابل دسترسي مي باشد.
شماره فكس 071 - 38304074 - 38209000 :
شماره تماس شرکت گاز استان فارس 071-38209443-9
تاريخ درج آگهي نوبت اول1400/03/08 :
تاريخ درج آگهي نوبت دوم1400/03/09 :
شناسه آگهی1140440 :
روابط عمومي شركت گاز استان فارس
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اسـت با کاربـران ایرانـی ارتباط نامتعـارف دارد.

وی ادامه داد :با توجه به انتشـار وسـیع این تصاویر در فضای سـایبر ،بسـیاری
از هموطنان و اصحاب رسـانه خواسـتار رسـیدگی به این موضوع شـدند.
خسـروی اظهـار کـرد :پرونـده ای تحـت همیـن عنـوان به صورت مشـترک

مدیرعامل راه آهن:
کریدور غرب خزر حدفاصل ایران تا
دریای سیاه فعال میشود

در دو پلیـس تخصصـی نیـروی
انتظامـی جمهـوری اسلامی
ایـران در رابطـه بـا پیگیـری و
مشـخص شـدن صحـت و سـقم
این موضوع تشـکیل شـده است.
براسـاس گـزارش سـایت پلیس،
وی عنـوان داشـت :بـه محـض
مشـخص شـدن ابعـاد ماجـرا
مراتـب بسـرعت اطلاع رسـانی
خواهـد شـد.

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  140060311034001116مورخ  1400/2/18هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی میرشائی فرزند فرج به شماره شناسنامه 2
صادره از شیراز در اعیانی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  23/83مترمربع پالک  8فرعی از  2034اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2034
اصلی واقع در بخش  4شــیراز ملک مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک از مالک رســمی به واسطه اجاره نامه عادی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/23 :
/1717م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی مزایده عمومی

نوبت دوم1400/3/8 :
نوبت اول1400/3/1 :
شــهرداری خرامه در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شــهر خرامه به شماره  99-5-927به تاریخ
 1399/5/30تعداد  3قطعه از زمین های شــهرک عرفان (پشت استخر آموزش و پرورش) و یک قطعه زمین
واقع در فاز یک بلوار جهاد از طریق مزایده عمومی و براساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری به فروش
برساند.
متقاضیان می توانند پس از چاپ آگهی نوبت دوم ( )1400/3/8جهت ارائه پیشنهاد قیمت به واحد مالی شهرداری
خرامه واقع در بلوار دانشجو روبروی دانشگاه پیام نور ساختمان اداری شهرداری خرامه مراجعه نمایند.

ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻪ

ﺷﻬﺮك ﻋﺮﻓﺎن ﻗﻄﻌﻪ 1

ﺷﻬﺮك ﻋﺮﻓﺎن ﻗﻄﻌﻪ 11

ﺷﻬﺮك ﻋﺮﻓﺎن ﻗﻄﻌﻪ 15

ﻓﺎز  1ﺑﻠﻮار ﺟﻬﺎد ﻗﻄﻌﻪ 1

ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻲ

213/1775

ﻛﺎرﺑﺮي

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

213/1785

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

214/978

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

213/1770

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺘﺮاژ

369/69

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ زﻣﻴﻦ )رﻳﺎل(
2/745/000/000

331/53

3/215/000/000

259/90

5/198/000/000

220/50
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قاضیزاده هاشمی:
تورم را به زیر  ۵درصد میرسانیم

2/205/000/000

-1مبلغ سپرده  5درصد قیمت پایه می باشد.
-2زمان تسلیم پیشنهادات از تاریخ  1400/3/5تا پایان وقت اداری دوشنبه  1400/3/17می باشد.
-3زمان بازگشایی پاکت ها روز سه شنبه  1400/3/18می باشد.
-4سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
-5سپرده برنده اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط می گردد.
-6شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
-7هزینه آگهی به عهده برنده مزایده است.
-8متقاضیان جهت نیاز به اطالعات بیشتر می توانند با شماره های  07132726164-07132722741تماس حاصل فرمایند.
/1635م الف
شناسه آگهی1138099 :

حبیب اله خدادادی  -شهردار خرامه
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ایرنـا :مدیرعامـل راه آهـن گفـت :بـا بازسـازی محـور ریلی ارمنسـتان و جلفـا که در
جنـگ منطقـهای آسـیب دیـده بود ،بـه زودی کریـدور غرب خـزر حدفاصل ایـران تا
دریـای سـیاه فعال میشـود.
«سـعید رسـولی» در گفـت و گویـی بـا اشـاره به سـفر چنـد روز اخیر هیـات راه آهن
ایـران بـا ریاسـت وزیـر راه و شهرسـازی بـه ارمنسـتان و نتایـج و دسـتاوردهای این
سـفر گفـت :مسـیر ریلی مـرز جلفا کـه با وجـود هفت میلیـون تن ظرفیـت جابجایی
بـار سـاالنه ،قبـل از جنـگ منطقـهای متروکـه شـده بـود ،با ایجـاد صلـح در منطقه
و مذاکـرات ایـران و روسـیه بـا جمهـوری آذربایجـان و ارمنسـتان در آسـتانه فعـال
شـدن است.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی افزود :در شـاخه شـرقی کریدور ریلی شـمال  -جنوب
از مسـیر سـرخس  -اینچـه بـرون بـا کشـورهای شـمالی و آبهـای خلیـج فـارس
ارتبـاط داریـم و کریـدور میانـی هـم ،از طریـق بنـدر امیرآبـاد و کاسـپین بـزودی به
شـبکه ریلـی متصـل میشـود .وی ادامه داد :در کریـدور غرب خزر از آسـتارا به خاطر
اجـرا نشـدن قطعـه رشـت  -آسـتارا حلقه مفقـودهای وجـود دارد اما اتصـال ریلی این
مسـیر برقـرار اسـت و قطارها از جمهـوری آذربایجان وارد پایانه آسـتارا میشـوند که
امیـد اسـت بـا تکمیـل و بازسـازی بخش غربـی کریـدور ،اتصـال راه آهن ایـران به
دریـای سـیاه از طریـق جلفا -نخجوان -ارمنسـتان و گرجسـتان به روسـیه برسـد.
بـه گفتـه رسـولی بـه دنبـال مذاکره با رئیـس راه آهـن ارمنسـتان و توافقـات حاصل
شـده ،در سـفر اخیـر تفاهمنامـهای بـه امضا رسـید و مقرر شـد تا دو کشـور اطالعات
تعرفـهای را مبادلـه کننـد تـا هرچه زودتر به نقشـه اجرایـی برای آغاز تبـادل بار ریلی
دسـت یابیـم؛ در بخـش ترانزیـت ریلی نیز سـال گذشـته باوجـود اینکـه در چهار ماه
نخسـت سـال بـا هیچ کشـوری تبادل نداشـتیم ،رکـورد ترانزیت ریلی سـالهای قبل
را شکسـتیم و امیدواریـم ایـن رکورد را در سـال جـاری جابجا کنیم.
مدیـر عامـل شـرکت راه آهـن ایـران با بیـان اینکه با سـاخت هـزار کیلومتـر خطوط
ریلـی آنتنـی حمـل بـار متحـول میشـود ،افـزود :طبـق مطالعـات انجام شـده ،فقط
بـا سـاخت هـزار و  ۶۲کیلومتـر خطـوط آنتنـی و اتصـال  ۱۲۱چشـمه بـار بـه ریـل،
میتـوان سـاالنه  ۱۳۰میلیـون تـن بـار را کـه اکنـون از طریـق جاده حمل میشـود،
بـا اسـتفاده از خطـوط ارزان و ایمـن ریـل جابجا کرد .وی با اشـاره به اینکه در سـال
گذشـته باوجـود شکسـت رکـورد تاریخـی حمل بـار در کشـور ۵۰ ،میلیون تـن بار با
ریـل جابجـا شـد ،گفـت :بـا توجـه بـه واقعیتهـای موجـود و ظرفیتهـای کشـور،
امسـال بـه عنـوان سـال پایانـی برنامـه ششـم و  ۵سـال آینده یعنـی تا پایـان برنامه
هفتـم توسـعه ،حداقـل  ۱۰۰میلیـون تـن از بـار ایـن چشـمههای بـار را جـذب حمل
و نقـل ریلـی خواهیـم کـرد که نقشـی اساسـی در کاهش قیمـت تمام شـده ،کاهش
مخاطـرات جـادهای و آلودگی هـوا دارد.
 ۲سال هیچ واگن باری و مسافری وارد نکردیم
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی بـا بیـان اینکـه از دو سـال گذشـته هیـچ واگـن باری
و مسـافری و انـواع لکوموتیـو و خودکشـش از خـارج کشـور خریداری نشـده اسـت،
افـزود :در سـالهای  ۹۸و  ۹۹بیـش از هـزار و  ۷۹۳دسـتگاه انـواع واگـن و لکوموتیو
در داخـل کشـور تولیـد یا بازسـازی شـده اسـت و برای تحقـق حمل بار چشـمههای
بـار شناسـایی شـده ،طبـق مطالعـات موجـود حداقـل بایـد  ۶۶هـزار واگن به شـبکه
ریلی کشـور اضافه شـود.
رسـولی از تقاضـای بیـش از  ۱۰هـزار و  ۴۰۰واگـن توسـط بخش خصوصـی در حال
حاضـر خبـر داد و گفـت :بـا اسـتفاده از منابع مالی موجـود و ظرفیتهـای قانونی این
تقاضاهـا دسـته بنـدی شـده و بـه کارخانجات واگن سـازی سـفارش داده میشـود و
امیدواریـم بـا مشـارکت بخـش خصوصـی و منابع بانکـی و کمکهای دولتـی تأمین
مالـی سـاخت ایـن واگنها انجام شـود کـه در این صـورت ،تحول بزرگـی در صنعت
ریلـی کشـور بـه وقوع پیوسـته و ایـن صنعت متحـول میشـود .مدیرعامـل راه آهن
در ادامـه بـر لـزوم ارتقـای بهـره وری نـاوگان موجود و افزایش سـرعت سـیر قطارها
و تعمیـر نـاوگان خـراب موجـود تاکیـد کرد و افـزود :در سـایه اعتماد و تکیـه بر توان
تولیـد کننـدگان داخلی کشـور ،صنعـت ریلی مسـیر خودکفایی را به خوبـی طی کرده
و در ترمـز قطارهـای بـاری و محـور قطـار کـه روزگاری واردکننـده بودیم امـا امروز
بـه صادرکننـده تبدیل شـده ایم.
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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

زیاده عرضی نیست !
در این دوره از انتخابات ریاســت جمهوری که
می   توان آن را از جهاتــی ویژه قلمداد کرد نامزدها
فاصله ی ماهوی زیادی از یکدیگر ندارند و ماموریت
آنها خــارج کردن کشــور از وضعیــت بحرانی با
محوریت رویکردهای گره گشــای اقتصادی است.
از این رو نامزدها ضمن ترســیم دیدگاه   های خود
باید به پرسش   های مطرح در بین افکار عمومی   به
گونه ای پاسخ دهند که متقاعد کننده و برانگیزاننده
باشــد به گونه ای که بتوانند در خوش بینانه ترین
حالت ،آرای خاموش و خاکستری را سمت و سو داده
و به آرای قابل پیــش بینی بیفزایند .در این صورت
نیازمند طرحی جامع و مانع هستند.
در گام اول آنها بایــد تعریفی از ملت ارائه دهند
که پوشــش دهنده تمامی   اقوام و ســاکنان ایران
زمین بــا هر دین و آئین و زبان و قومیتی باشــد و
حتی خــرده فرهنگ   ها را نیز در بــر گیرد .در گام
دوم نیازمند تبیین جایــگاه واقعی ایران در منطقه
و جهــان بر اســاس آمارهای دقیقی هســتند که
توجیه کننده ی وضع کنونی کشور باشد و مشخص
کنند که کشور را در چه شرایطی تحویل می   گیرند و
قصد دارند آن را با چه شرایطی تحویل دهند و این
که فکر می   کنند با چــه تغییراتی می   توانند دوره ی
چهار ســاله خود را تمــام کنند .البتــه قابل انکار
نیســت که حتی با اعجــاز و اســتمداد غیبی هم
نمی   توان ظرف چهار ســال شاخص   های اقتصادی
را به گونه ای متحول کرد که تورم به صفر برســد
یا همه چیــز روی خط تعادل قــرار گیرد و عدالت
اجتماعی محقق گردد و منجر شــود به این که رتبه
جهانی ایران در شاخص   های اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگــی دگرگونی   های زیــادی را تجربه کند.
نامزدها در گام سوم باید بگویند چگونه می   خواهند
ظرفیت   های مســکوت مانده قانون اساسی را برای
رفع مشــکالت کشور به کار گیرند زیرا برهیچ کس
پوشــیده نیست که ما هنوز به قانون اساسی با همه
ایرادهایــی که به آن وارد اســت عمل نکرده ایم و
در خوش بینانه ترین حالت به آن نگاه ســلیقه ای
داشته ایم .شــاید اگر رئیس جمهوری بیاید که به
مر قانون اساســی عمل کند پس از چهار ســال به
ایرادهای واقعی آن پــی ببریم و عزم خود را برای
اصالح آن با نگاه ســاختاری جــزم کنیم و از این
مرحله با کمتریــن هزینه عبور نماییم .اشــاره به
ظرفیت   های بکر قانون اساسی نشان دهنده میزان
اشــراف یک نامزد بر روح حاکم بر قانون اساسی
اســت بدون این کــه بخواهد یک اصــل را فدای
اصلــی دیگر کند .زیرا قانون اساســی به گونه ای
تدوین گردیده کــه بزرگنمایی هر اصل و کم نگری
نســبت به هر اصــل دیگر موجــب تضییع حقوق
بخشــی از شهروندان خواهد شــد.تعریف جامع و
مانع از اســتقالل که چالش بــزرگ و مورد اختالف
بین جناح   های سیاســی اســت ترســیم کننده ی
دورنمایی اســت کــه تکلیف سیاســت خارجی و
گزینه   های پیش روی اقتصاد را روشن می   کند.
نامزد   های ریاســت جمهوری بایــد بگویند که
اقتدار کشور را در چه مولفه   هایی جستجو می   کنند و
دستیابی به چنین اقتداری را در گرو دنبال کردن چه
سیاست   هایی می   دانند و باید به این پرسش کلیدی
پاســخ دهند که آیا تناســبی بین سیاست خارجی
دنبال شــده ظرف چند دهه اخیر و پتانســیل   های
اقتصادی کشور وجود داشــته یا نه و این که برای
کاستن از هزینه ی چنین سیاست   هایی ،چرخش   ها
و تجدید نظر   ها باید معطوف به چه اقداماتی باشد.
بر هیچ کس پوشیده نیســت که تحقق عدالت
اجتماعــی به عنــوان مطالبه اصلی مــردم در گرو
اقدامات همســو در ابعاد گوناگون و پرهیز از نگاه
تک ســاحتی اســت از این رو رییس جمهور آینده
نمی   تواند با وعــده ی اقدامی   خاص که مطمح نظر
یک جناح سیاســی اســت در جهت متقاعد کردن
مردم ،گام بردارد.
متقاعد کردن مــردم در ایــن دور از انتخابات
که تفاوت معناداری با ســایر دوره   ها دارد نیازمند
اقناع ســازی پلکانی اســت .زیرا ظرفیت فرهنگی
جامعه کــه چنین انتخاباتی محصول آن اســت در
سطحی نیســت که مردم عادی بتوانند با ارزیابی
کارشناســانه از وعده   ها و شــعارهای نامزدها به
مفاهمــه ای مطلوب برای گزینــش نامزدی خاص
برســند لذا نامزدها ابتدا باید بــه دنبال قانع کردن
خواص جامعه برای متمایز کــردن طرح و ایده ی
خود با هدف پیشی جستن از سایر نامزدها باشند.
پس از آن بر اساس میزان تاثیری که خواص جامعه
خصوصا دانشــگاهیان ،فرهنگیان و سایر قشرهای
مرجع بر افــکار عمومی   دارند به تدریج زمینه   های
برجستگی یک نامزد در بین شش نامزد دیگر فراهم
می   شــود و احتمال می   رود که انتخابات ریاســت
جمهوری بتواند در ســایه ی انتخابات شورای   های
شهر و روستا فرصتی برای جلوه گری داشته باشد.
مردم ظرف چند دهه ی اخیر بر اساس تجربه ی
تاریخی به میــزان تاثیرپذیری یک رییس جمهور
پی برده اند و به این نتیجه رســیده اند که باالترین
مقام اجرایی کشــور باید قادر بــه عبور از معبری
تنــگ و باریک باشــد و در مواردی با شــجاعت
موانع ایذایی را پشــت ســر بگذارد و برای همراه
کردن ســایر قوا و مولفه   های متنفذ در سایه ،قدرت
البی گیری باالیی داشته باشد.
گره خــوردن وضعیت بحرانی کشــور با منافع
اد امه د  ر ستون روبرو
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روسیه:

انتخابات سوریه گام مهمی در تثبیت اوضاع این کشور است

ایرنا :وزارت خارجه روســیه در بیانیه ای
اعالم کرد که انتخابات سوریه گام مهمی در
تثبیت اوضاع این کشور است
به گزارش ایرنا ،وزارت خارجه روسیه روز
جمعه در بیانیه خود با اشاره به حضور ناظران
از چند کشور ازجمله از روسیه افزود :ناظرانی
از شورای فدراسیون ،مجلس دوما و مجلس
اجتماعی روســیه بر روند برگزاری انتخابات
سوریه نظارت داشتند.
انتخابات ریاســت جمهوری ســوریه روز
چهارشــنبه با حضور سه داوطلب یعنی بشار
اسد ،عبداهلل ســلوم عبداهلل و محمود مرعی
برگزار شد.
حموده صباغ رییس مجلس سوریه بامداد
جمعه اعالم کرد که بشار اسد با  ۹۵.۱درصد
آرا ،در انتخابات ریاست جمهوری این کشور
پیروز شد.
به گزارش ایرنا،رییس مجلس نمایندگان
این کشور گفت :اسد موفق شد از مجموع آرا،
 ۱۳میلیون و  ۵۴۰هزار و  ۳۶۰رأی را بدست
آورد و برای ســومین بــار رییس جمهوری
سوریه شود.
بیانیــه وزارت خارجه روســیه ادامه داد:
انتخابات ریاست جمهوری سوریه که برگزار
شــد را موضوع داخلی این کشور و گامی در

مسیر تحکیم ثبات داخلی این کشور می دانیم.
«بر این باوریم که تامین فعالیت مناســب
نهادها و مراجع حکومتی ســوریه بر اساس
قوانین این کشور را به نفع همه مردم سوریه
می دانیم بویــژه اینکه مبارزه مســلحانه با
تروریست ها در این کشور ادامه دارد».
وزارت خارجه روسیه افزود :در این رابطه
بیانــات مقام های برخی کشــورهای غربی
مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات ریاســت
جمهوری روســیه پیش از برگــزاری آن را
عامل فشار آشــکار بر دمشق و تالش دیگر
برای مداخله در امور داخلی سوریه به منظور

بی ثبات سازی اوضاع این کشور می دانیم.
در این بیانیه آمده اســت :هیچ کس حق
ندارد اراده خود را بر سوری ها در مورد زمان
و شــرایط انتخاب رئیس جمهور این کشور
تحمیل کند.
بیانیــه وزارت خارجه روســیه ادامه داد:
مسکو به نوبه خود مصمم است به خط مشی
خود برای حمایت از حق حاکمیت ،استقالل
و وحــدت و یکپارچگی ســوریه و تمامیت
ارضــی این کشــور و کمک به بازســازی
زیرســاخت های اجتماعی و اقتصادی آن و
رفع پیامدهای منفی مناقشــه در این کشور

ادامه دهد.
کنســتانتین کاســاچوف معاون شورای
فدراسیون (مجلس ســنای روسیه) از نتایج
انتخابات ریاســت جمهوری سوریه که بشار
اسد در آن به پیروزی رسید ،استقبال کرد.
به گزارش ایرنا ،کاســاچوف روز جمعه به
خبرگزاری ریانووســتی گفت :پیروزی بشار
اســد در انتخابات ریاســت جمهوری سوریه
حاکی از آن است که مردم این کشور از روند
حل و فصل سیاســی مسائل سوریه حمایت
می کنند.
در همین حال ،چند کشــور مخالف اسد
از جمله ترکیه و آلمان که میزبان بیشــترین
جمعیت پناهندگان ســوری هستند ،مانع از
برگزاری انتخابات شده اند .آمریکا و اتحادیه
اروپا نیز روز ســه شــنبه اعــام کردند که
انتخابات سوریه آزاد و عادالنه نیست.
خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی در این
باره نوشت :آمریکا و چهار متحد این کشور با
صدور بیانیه ای مشروعیت انتخابات ریاست
جمهوری سوریه را رد کردند.
وزیــران امور خارجه آمریــکا ،انگلیس،
فرانســه ،آلمان و ایتالیا در بیانیه خود مدعی
شــدند که انتخابات ســوریه آزاد و عادالنه
نیست.

مهرعلیزاده:

سهم اقتصاد دولتی باید تا  ۲۵درصد کاهش یابد

ایرنا :نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات
ریاســت جمهوری گفت :باید سهم نزدیک
به  ۶۷درصدی اقتصاد در دست دولت را به
 ۲۰تا  ۲۵درصد برسانیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا محسن
مهرعلیزاده در گفــت و گویی درباره برنامه
های خــود اظهار کرد :ما بایــد راه را برای
فعالیتهای اقتصــادی رقابتی باز کنیم که
معنی مترادفش این اســت که بتوانیم این
ســهم بیش از  ۶۰درصد و شــاید نزدیک
به  ۶۷درصد اقتصاد در دســت دولت را به
رقمهای پایینتر برسانیم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری افــزود :به عنــوان مثال در یک
روند طبیعی این رقــم حداکثر به  ۲۰تا ۲۵
درصد در انتهای چهار سال برسد که برنامه

من اســت و اگر به این ترتیب پیش برویم
خواهیم توانســت اقتصــاد رقابتی را حاکم
کنیم.
وی یادآور شــد :در اقتصاد رقابتی تولید
رشــد میکند ،با رشــد تولید ،تورم کنترل
شــده و با کنترل تورم نوســانات قیمتی در
بازار کنترل میشــود و امیدواریم با الگوی
صحیحی که اتخــاذ خواهیم کرد بتوانیم از
پس این کار بربیایم که قطعا برخواهیم آمد.
معاون رییــس دولت اصالحــات ادامه
داد:نزدیک به دو ســال اســت با همکاری
دوســتانم بر روی الگویــی کار می کنیم و

این الگو برگرفته از الگوهای صحیح علمی
در دنیا بوده و تحت عنوان اقتصاد اجتماعی
پایهگذاری شده است.
وی ادامــه داد :اقتصــاد اجتماعــی در
حقیقت یــک اقتصاد توســعهای همراه با
مراقبتهای اجتماعی اســت به نحوی که
بتوانــد حمایتهــای اجتماعــی الزم را از
بعــد مراقبتهای تامیــن اجتماعی ،حقوق
بازنشستگی ،خدمات ،بهداشت ،هزینههای
پزشکی و حداقل دســتمزد را در حدی که
بتواند برای مردم یــک زندگی زیبندهای را
فراهم کند.

رئیسی:

دولت ما ،دولت مردمی خواهد بود
تورم یک رقمی امکان پذیر است

کاندیــدای ســیزدهمین دوره انتخابات
ریاســت جمهوری گفت :دولــت ما دولت
تحول و دولت مردمــی خواهد بود و مردم
باید در این تحول نقش آفرینی کنند.
بــه گــزارش ایســنا ،حجت االســام
والمسلمین سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز
بعد از حضور در صداوســیما به منظور ضبط
گفتگوی رادیویی در جمع خبرنگاران گفت:
هم اکنون  ۷۰درصد ظرفیتهای اقتصادی
کشــور غیر فعال اســت .با فعال شدن این
ظرفیتها میتوانیم سالی یک میلیون شغل
ایجاد کنیم.
وی افزود :دولت ما دولت تحول و دولت

مردمی خواهد بود و مردم باید در این تحول
نقش آفرینی کنند.
رئیسی تاکید کرد :عدالت اقتصادی محور
تحول ما در حوزه اقتصاد خواهد بود.
رئیســی افزود :امروز و در وضعیت فعلی
کرونایــی ،مهمتریــن نقش رســانه ملی،
رســاندن پیام نامزدهای انتخابات ریاســت
جمهوری به مردم و رساندن خواست مردم
به نامزدهاست.
رییسی افزود :این تحول ،تحولی نیست
که دولتمردان بنشــینند در اتاق دربســته و
برای بخش های مختلف برنامه ریزی کنند
بلکــه باید مردم در این تحول نقش آفرینی

کنند.
وی ادامه داد :آنچه که االن همه نگرانش
هستند این است که چرا تسهیالت به تولید
کننده نمی رسد؟ مگر ما نمی گوییم افزایش
نقدینگی .این نقدینگی کجاســت که تعداد
قابل توجهی از کارخانه ها فریادشــان بلند
اســت که ما کمبود نقدینگی داریم .افزایش
نقدینگی که اینگونه در کشور نگران کننده
می شــود ،کجا می رود؟ اگــر تولیدکننده
فریادش بلند اســت معلوم اســت که جای
دیگــر مــی رود .در داللی و ســوداگری
می رود .باید در تولیــد بیاید .اگر نقدینگی
وارد تولید نشود سیل بنیان کن می شود؛ لذا

حتما باید به طرف تولید بیاید.
کاندیــدای ســیزدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری تاکید کرد :برنامه ریزی ما
این است که نقدینگی به طرف تولید بیاید،
در این صــورت افزایــش نقدینگی نگران
کننده نیست لذا یکی از کارهای مهم آوردن
نقدینگی به سمت تولید هست .فعال شدن
تولیــد می تواند به افزایش اشــتغال کمک
ستاد حامیان مردمی
کند.

وکیلی:

هر رییسجمهوری بتواند گرهگشایی کند ،اصالحطلب است

ایرنا :نماینده مردم تهران در مجلس دهم
گفت :هر رییسجمهــور منتخبی که بتواند
گرهها و بنبســتهای این سالها را باز و
تحریمها را برطرف کند و وضعیت معیشت
مردم را بهبود ببخشــد ،بــه اعتقاد من این
همان دولت اصالحطلب است.
محمدعلی وکیلی روز جمعه در گفت وگو

با خبرنگار سیاســی ایرنا ،انتخابات خوب را
رقابتی و با مشارکت حداکثری ارزیابی کرد
و افزود :انتخابات رقابتی و مشارکتی موجب
اقتدار نظام و گرهگشــایی از بنبســتهای
بینالمللی میشود.
مدیــر مســوول روزنامه ابتــکار ،درباره
آرایــش نیروهــا در انتخابــات  ۲۸خرداد
ریاستجمهوری ،خاطرنشــان کرد :آرایش
و تکثــر نســبی هفــت نامــزد انتخابات
ریاســتجمهوری بجای تنوع حاوی تکثر
اســت .با اینکه عبدالناصر همتی و محسن
مهرعلیزاده منســوب به جریان اصالحطلب
هســتند اما نمیدانم این  ۲نفــر و یا یکی

از این دو چقدر میتواننــد اصالحطلبان را
بــرای جلب حمایت از خود قانع کنند .جبهه
اصالحات میخواســت براساس نظرسنجی
گزینه نهایی را مشــخص کند در حالی که
همتی و مهرعلیزاده جــزو  ۱۴گزینه جبهه
اصالحات نبودند.
وکیلی ادامه داد :پنــج نامزد اصولگرای
انتخابات ریاســتجمهوری همه طیفهای
اصولگــرا را نمایندگــی نمیکنند و احتمال
میدهم بخشــی از آنها نقش پوششــی را
برای سید ابراهیم رییسی داشته باشند البته
ممکن اســت که این ظرفیت در محســن
رضایی باشد که مســتقل بماند و یک پای

رقابت باشد.
وی دربــاره پیشبینــیاش از نتیجــه
انتخابــات و احتمال رقابــت درون جریانی
اصولگرایان به دلیل تعــدد نامزدها ،گفت:
بعیــد میدانم دوقطبی اصولگرایی شــکل
بگیــرد؛ البته در گذشــته گفته بــودم که
ســهقطبی شــکل میگیرد اما بــا آرایش
فعلی حتی امکان دوقطبی هم نیســت .اگر
آرایش کنونی ،سطح مشارکت را تغییر ندهد
به اعتقاد من ســید ابراهیم رییسی ،رییس
جمهوری ســیزدهم است مگر اینکه اتفاقی
چــون ســال  ۹۲بیفتد اما وقــوع آنرا قوی
نمیدانم.

درج نشان «اهدای عضو» بر روی «کارت های ملی» با تصویب دولت

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان
از پیگیری و تصویب درج نشــان «اهدای
عضو» بر روی «کارت های ملی» خبر داد.
دکتر نجفیزاده در گفت وگو با ایســنا
گفت :متاســفانه در ایران حدود  ۱۰درصد
بزرگســاالنمان کارت اهدای عضو دارند،
در حالیســت که این آمار در آمریکا به ۵۶
درصد رسید و در انگلیس بیش از یکسوم
بزرگســاالن کارت اهدای عضو دارند .زیرا
در کشــورهای غربی بــر روی گواهینامه

درج میشــود کــه فرد تمایل بــه اهدای
عضو دارد.
وی افزود :در ایران هشــت سال است
که پیگیــری کردیم که نشــان تمایل به
اهدای عضو بــر روی گواهــی نامه درج
شــود ،اما موفق نشده بودیم .حتی یکبار تا
کمیســیون اجتماعی دولت رفت و رد شد.
ما مجددا از طریق وزارت بهداشت ،وزارت
کشــور و راهنمایی رانندگی اقدام کردیم و
با پیگیری دکتر جهانگیری دوباره موضوع
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در کمیســیون اجتماعی مطرح شــد که ما
را دعــوت کردند و دالیلمــان را توضیح
دادیم .خوشبختانه پذیرفتند و چند روز قبل
در هیات دولت تصویب شــد .حتی به این
صورت تصویب شد که نهتنها کارت گواهی
نامــه ،بلکه در اطالعــات کارت ملی ثبت
شــود که فرد تمایل به اهدای عضو دارد.
قرار اســت طی روزهای آینده این مصوبه
ابالغ شــود و بعد باید بــرای اجرای آن را
پیگیری کنیم.

ایران ،پیروزی بشار اسد در انتخابات
سوریه را تبریک گفت

وزارت امور خارجه کشــورمان با صدور بیانیهای برگزاری موفق
انتخابات سوریه و پیروزی بشار اسد را به دولت و ملت سوریه تبریک
گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر ،وزارت امور خارجه کشورمان با صدور
بیانیهای برگزاری موفق انتخابات ســوریه و پیروزی بشار اسد را به
دولت و ملت سوریه تبریک گفت.
در این بیانیه آمده اســت :برگزاری موفق انتخابات و مشــارکت
گســترده مردم سوریه گام مهمی در اســتقرار صلح ،ثبات ،آرامش،
بازسازی و شکوفایی سوریه است.
در بیانیه وزارت امور خارجه تاکید شــده است :جمهوری اسالمی
ایران ضمن احترام به تصمیم مردم ســوریه ،از حق تعیین سرنوشت
ملت ســوریه و آینده آن کشور بدون هرگونه دخالت خارجی حمایت
کرده و پیروزی قاطع رئیس جمهور اسد در این انتخابات را به ایشان
و مردم مقاوم سوریه تبریک میگوید.

یکی از مراجع عراق حمایت قاطع از
مقاومت و الحشد الشعبی را اعالم کرد

ایرنا :در پی حادثه بازداشت فرمانده عملیات امنیت غرب االنبار
در الحشد الشــعبی ،یکی از مراجع عظام عراق با انتشار بیانیه ای
حمایت قاطع خود را از الحشد الشعبی و گروه های مقاومت عراقی
اعالم کرد.
به گزارش ایرنا ،آیت اهلل « سیدکاظم حائری» از مراجع عظام
عراقی مقیم قم با انتشار بیانیه ای امروز جمعه در واکنش به قضیه
بازداشت «قاســم مصلح» فرمانده عملیات امنیت غرب االنبار در
سازمان الحشــد الشــعبی گفت« :بر موضع خود در پشتیبانی از
فرزندانمان در الحشــد الشعبی و گروه های مقاومت عراقی تاکید
می کنم».
این مرجع عراقی افزوده است« :ما در انها ،دست های کوبنده
و قدرت قاهره علیه کمین کنندگان به امنیت کشور و منافع ملت
عراق می بینیم».
آیت اهلل حائری ادامه داده اســت :آنها آماده جانفشــانی در راه
منافع کشور و دفاع از مقدسات و حرم های آن هستند.
بــه گفته وی ،این نیروی مخلص که جایگاه مقدســی در دل
های بخش عظیمی از ملت عراق باز کرده ،تضمین کننده امنیت
کشور و وحدت سرزمینی آن است.

قاضیزاده هاشمی:

تورم را به زیر  ۵درصد میرسانیم

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :ما ۴.۵
میلیون مســکن کمبود داریم و برنامهریــزی ویژهای برای تامین
این میزان مســکن انجام دادیم .به گزارش خبرنگار مهر ،ســید
امیرحسین قاضیزاده هاشــمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری
ســیزدهم در گفتگویی یکی از مســائل اصلی مــردم را تورم و
گرانیها دانســت و گفت :امســال تورم رکورد زنی کرد و به ۵۰
درصد رسید .این تقریب ًا در  ۸۰ ،۷۰سال گذشته بینظیر است.
قاضیزادههاشــمی با بیان اینکه خیلی از کشورها مساله تورم
را حل کردند گفت :ما یــک برنامهریزی ویژه کردیم که کمتر از
 ۴ســال نرخ تورم را نه تنها تک رقمی کنیم بلکه به زیر  ۵درصد
برسانیم و آن را ثابت نگه داریم.
وی افزود :اقدام دوم که باید به آن توجه کرد ،تامین مســکن
برای مردم اســت .ما  ۴.۵میلیون مســکن کمبود داریم و ما یک
برنامهریزی ضربتی برای تامین این میزان مسکن انجام دادیم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم گفت :یک عده مردم
نمیتوانند برای تامین مسکن مشارکت مالی کنند ،بخصوص االن
که مسکن گران شده است و متوسط انتظار برای مسکندار شدن
 ۳۵سال شده است .قاضی زاده هاشمی گفت :یک زمانی این عدد
 ۱۰سال بود یعنی اگر کسی داراییهای خود را ذخیره میکرد ،بعد
از  ۱۰سال میتوانست صاحبخانه شود.
وی با بیان اینکه ما پدیده بدمســکنی و مســکن فرسوده هم
داریم ،گفت :ما باید مســاله بی سرپناهی را حل کرده و سه دهک
پایین را هم بدون اینکه مشــارکت مالی داشــته باشند ،صاحب
مسکن کنیم و به صورت قسطی طی  ۳۰سال از آن پس بگیریم؛
یعنی یک نوع اجاره به شرط تملیک است.
اد  امه از ستون روبرو

شــخصی و گروهی عده ای ســوداگر ،آقا زاده و
ده هزار فامیل ،کار رییــس جمهور را خصوصا برای
مانــور دادن در میدان سیاســت خارجی دشــوار
می   ســازد .در شــرایطی که کشــورهای همسایه
ایران بعضا معضالت اقتصادی و سیاســی خود را با
سوء استفاده از انزوای اقتصادی ایران حل کرده اند
و شرایط وخیم ایران را نردبان ترقی خود ساخته اند،
خارج کردن ایران از حصارهای چند الیه ی اقتصادی و
سیاسی و حتی فرهنگی و علمی   کار آسانی نخواهد بود.
معموال روســای جمهوری که ماموریت آنها ویژه
قلمداد می   شــود با نگاه انتحاری و به قصد معامله
کردن آبرو و وجاهت خود برای عبور دادن کشــور از
گذرگاه   های باریــک و پرخطر وارد چنین عرصه ای
می   شــوند و در چنیــن وضعیتــی که بــه اعتماد
عمومی   ضربه   های مهلکی وارد شــده و شکاف   های
عمیق طبقاتی ،جامعه را به ســمت دوقطبی شــدن
سوق داده ،بیشتر نقش محلل را ایفا می   کنند.
به نظر می   رســد که بزرگترین ماموریت رییس
جمهور آینده ایجاد تناســب بین سیاست خارجی
و پتانســیل   های اقتصادی باشــد زیرا این اصل به
محاق رفته ،شــرطی اساســی و بنیانی برای ایجاد
دگرگونی   های ســازنده اســت .به همین دلیل به
شــجاعتی فراتر از اختیاراتی که تاکنون رؤســای
جمهور از آن برخوردار بوده اند نیازمند اســت زیرا
یک تنه باید در قامت شــخصیتی فراجناحی همگان
را در این مســیر دشــوار با خود هموار کند و کاری
که اســاف او در آن توفیقی نداشــتند را به فرجام
برساند.
رییس جمهور آینده باید بداند که تا مهر و امضای
افکار عمومــی   را در پای بخشــنامه   های دولتی و
سخنرانی   ها و چانه زنی   های خود نداشته باشد کاری
از پیش نخواهد بــرد؛ به همین دلیل نیازمند رفتاری
اســت که موید تعریفی منطقی و دنیا پسند از ملت
باشد .آنچه نشان می   دهد یک شخص با اکثریت آرا
بر کرسی ریاســت جمهوری نشسته ،مهر و امضای
همراهی مردم و خشــنودی آنها در پای کارنامه ی
چهارساله ی اوست .زیاده عرضی نیست.
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 ۴٠هزار تن پیاز در استان فارس در حال خراب شدن است
مقائــم مقــام وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :بــا توجــه بــه عــدم برنامــه ریزی
در حــوزه کشــت محصــوالت کشــاورزی در اســتان فــارس نزدیــک به...
یاد  داشت خبرنگار

فارس

May 29, 2021

توضیحــات شــهردار منطقــه  ۲شــیراز در مــورد تخریــب یــک
گورســتان قدیمــی
شهردار منطقه  ۲شیراز در مورد تخریب شماری از قبور در گورستانی قدیمی...

احمد  رضا سهرابی  /عصر مرد  م

نذر آزادی

نکته اول و آخر)
بــه نظــر مــی رســد بــا پایــان یافتــن شــیوع ویــروس کرونــا،
جهــان بــه مرحلــه جدیــد پســاکرونایی گام خواهــد نهــاد.
مرحلــه ای کــه اگــر نخواهیــم گفــت ســبک زندگــی مــا را دچــار
دگرگونــی خواهــد کــرد امــا حداقــل خواســته یــا ناخواســته بــر
زندگــی پیرامونــی مــا اثــر خواهــد گذاشــت.
حــال در همیــن رهگــذر و بــا نگاهــی گــذرا بــه شــیوع ویــروس
یــک و نیــم ســاله ایــن ویــروس در جهــان و البتــه مــرگ و
میرهایــی کــه در جریــان آن اتفــاق افتــاد ،مراســم خاکســپاری و
ختــم بســیاری از جانباختــگان برگــزار نشــد و صاحبــان مصیبــت
ترجیــح دادنــد بــه یــاد و نــام جــان باختــه ،هزینــه مراســم را صــرف امــور خیریــه کننــد.
نتیجه گیری اخالقی)
بــی تردیــد یکــی از حــوزه هــای نیکــوکاری ،کمــک بــه آزادســازی زندانیــان جرایــم غیرعمــد
اســت کــه بــه گفتــه مســوالن قضایــی ،هســتند زندانیانــی کــه بخاطــر مبالغــی انــدک و حتــی
 ۴٠٠تــا  ۵٠٠هــزار تومــان ،روزگار در زنــدان ســپری مــی کننــد کــه خــود بــی تردیــد تبعــات و
ناهنجــاری هایــی بــرای شــخص زندانــی و خانــواده هایشــان در پــی دارد.
در چنیــن رهگــذری ،بــه نظــر شایســته مــی رســد چــه در دوران کرونایــی و چــه در دوران
پســاکرونایی ،صاحبــان عــزا کــه بــه هــر دلیــل قصــد برگــزاری مراســم یادبــود جــان باختــگان را
ندارنــد ،هزینــه مراســم را صــرف آزادســازی زندانیــان جرایــم غیــر عمــد ســازند تــا بــا ایــن اقــدام
شایســته ،فرهنــگ جدیــدی در حــوزه نیکــوکاری گشــوده شــود.
تا انتخابات 1400

زهرا جعفری /عصر مرد  م

وستفالیای ایرانی

*

به سیزده رسیدیم ۱۳،هم سیاسی انتخابات مصادف است با اولین آن در سده جدید خورشیدی و
بر حسب اتفاق پیچیده ترین آن !از شور و حالی که چندان خبری از آن نیست تا نامشخص بودن
قابل تامل کاندیداهای اصلی !
در سایه چنین پیچیدگی خاص ! ششمین انتخابات شوراها شاید بتواند به مدد تكثر همیشگی و
تایید صالحیتهای دقیقه نودی خود به ایجاد شور و حال در این انتخابات خاص کمک نماید.
به رسم دیرین تالش خواهیم کرد در ستون "وستفالیای ایرانی "ضمن پرداختن و ارائه آخرین
اطالعات و اخبار و البته بر اساس ماهیت جذاب خود "حاشیههای "این انتخابات ،در مسیر انتخاب
"شایسته تر "گامی هر چند کوچک اما موثر داشته باشیم !
"حق انتخاب" ،از واالترين حقوق در همه برشهای زندگی انسان هاست و در این میان ایفای این
حقوق در سپهر سیاسی بی شک موثرترین آن در سرنوشت جمعی است !
آینده روشن فردای ایران عزیز غایت و نهایت ما ،در ستون "وستفالیای ایرانی "است .
چنین بادا....
*صلح همه جانبه  ،رسیدن به همگرایی

******

جبهه اصالحات ایران نامزدی برای معرفی به مردم ندارد
جبهـه اصالحـات ایـران ،در بیانیـه ای بـا اشـاره بـه ایـن کـه تمـام تلاش خـود را بـهکار گرفـت تا
انتخاباتـی پرشـور ،رقابتـی و مشـارکتی بـا حضـور نماینـدگان جریانهای متکثـر برگـزار و زمینه برای
حـل مشـکالت اساسـی کشـور و وضعیـت ناگـوار اقتصادی و معیشـت مردم فراهم شـود ،اعلام کرد:
فرآینـد رسـیدگی بـه صالحیتهـا ضربهٔ شـدیدی بـه اعتمـاد و امید مردم بـرای اصالح امـور از طریق
انتخابـات و صنـدوق رای زد.
در بخشـی از ایـن بیانیـه آمـده اسـت  :مجمـع عمومـی جبههٔاصالحـات ایـران ۹ ،نفـر ثبت نـام کرده
بودنـد و جبهـه میخواسـت از میـان آنهـا نامـزد نهایـیاش را انتخـاب کند .امـا بـا رد صالحیت همهٔ
آنهـا ،اینـک جبهـه ،نامزدی بـرای معرفی بـه مـردم در انتخابـات  ۱۴۰۰ندارد.
در ایـن بیانیـه تأکیـد شـده اسـت:پیام ایـن اقـدام فقـط بـه معنـای حـذف اصالحطلبان نیسـت ،بلکه
حـذف مـردم از فرآینـد تصمیمگیـری در امور کشـور اسـت.
اصالحطلبـان بـا معرفـی طیـف گسـتردهای از افـراد و گرایشهـا کوشـیدند تـا از هرگونـه تنـش در
جریـان انتخابـات جلوگیـری کنند اما مشـخص شـد کـه گروهـی مصرانـه میخواهنـد کاری کنند که
مـردم و صاحبـان سلائق مختلـف سیاسـی در انتخابـات شـرکت نکـرده و انتخابات با حضـور حداقلی
شـرکتکنندگان و یـک سـلیقه خـاص برگزار شـود.
یک میلیون و۳۰۰هزار رأی اولی
سـخنگوی سـتاد انتخابـات بـا بیـان اینکـه در ایـن دوره از انتخابات بیـش از یک میلیـون و  ۳۰۰هزار
رای اولـی داریـم افـزود :انتظـار داریـم با حضور و مشـارکت جـدی رای اولیها انتخابـات  ۱۴۰۰جذاب
شود .
سـید اسـماعیل موسـوی گفـت :نکتـه بسـیار مهمی کـه در ایـن انتخابـات وجـود دارد ،بحـث رعایت
شـیوه نامههـای بهداشـتی در تبلیغـات همـه نامزدهـا اعـم از ریاسـت جمهـوری ،مجلـس ،خبـرگان و
شـوراهای شـهر و روستاست.
تخلف انتخاباتی
سـخنگوی سـتاد انتخابـات کشـور ادامه داد :اگـر نامزدها و سـتادهای آنها شـیوه نامههای بهداشـتی
مصـوب سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا را در تبلیغاتشـان رعایـت نکننـد ،بـه عنـوان تخلـف انتخاباتـی
محسـوب میشـود و قاعدتـ ًا بـا آنهـا برخـورد خواهد
فصل الخطاب
رییـس نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاهها گفـت :همـ ه ظرفیتهـا بـرای مشـارکت
حداکثـری در انتخابـات بـهکار گرفته شـود.
حجـت االسلام والمسـلمین مصطفـی رسـتمی رییـس نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در
دانشـگاهها ،اعلام کـرد :فرمایشـات اخیـر رهبر انقلاب بایـد فصلالخطاب همـه دلسـوزان انقالب و
ایـران باشـد .از امـروز تـا  28خـرداد هم ه ظرفیتهـا خصوصـا در جامعه دانشـگاهی بایـد در کمک به
مشـارکت حداکثـری بـهکار گرفته شـود.

پایگاه جامع سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در فارس
رونمایی شد

مهــر :مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فــارس گفــت :پایــگاه جامــع ســند تحــول بنیادیــن توســط ایــن
اداره کل راهانــدازی شــده و بــرای تمــام اندیشــمندان و عالقــه منــدان حــوزه تعلیــم و تربیــت و
عمــوم مــردم قابــل دسترســی اســت.
فرهــاد اســماعیلی بعــد از ظهــر پنجشــنبه در مراســم رونمایــی از پایــگاه جامــع ســند تحــول
بنیادیــن آمــوزش و پــرورش کشــور در شــیراز عنــوان کــرد :ایــن ســامانه بــه منظــور تجمیــع و
یکپارچــه ســازی اطالعــات مرتبــط بــا ســند تحــول بنیادیــن و کمــک بــه اجــرای هــر چــه بهتــر
ایــن ســند راهانــدازی شــده اســت.
او افــزود :ایــن ســایت دارای بخشهــای مختلفــی شــامل کتابهــا ،مقالههــا ،پایــان نامههــا،
رســالههای دکتــرا ،رویدادهــای مختلــف مرتبــط بــا ســند تحــول بنیادیــن و فیلمهــای حــوزه
تعلیــم و تربیــت و ســند تحــول بنیادیــن اســت.
اســماعیلی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن ســایت امــکان ارتبــاط دوســویه و تعاملــی وجــود دارد،
گفــت :افــراد میتواننــد هــر فکــر و ایــدهای مرتبــط بــا حــوزه تعلیــم و تربیــت و ســند تحــول
بنیادیــن دارنــد در قالــب مقالــه در ایــن ســایت بــه اشــتراک بگذارنــد.
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پایــگاه جامــع ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش در
فــارس رونمایــی شــد
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت :پایگاه جامع سند تحول بنیادین...
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قائم مقام وزیر صمت اعالم کرد:

 ۴٠هزار تن پیاز در استان فارس در حال خراب شدن است
مهــر :قائــم مقــام وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :بــا توجــه
بــه عــدم برنامــه ریــزی در حــوزه کشــت محصــوالت کشــاورزی
در اســتان فــارس نزدیــک بــه  ۴٠هــزار تــن پیــاز در حــال خــراب
شــدن اســت.
محمــد صــادق مفتــح بعــد از ظهــر پنجشــنبه در نشســت تخصصــی
بنکــداران و عمــده فروشــان مــواد غذایــی کشــور در شــیراز بیــان
کــرد :ایــن اولیــن بــاری نیســت کــه خرابــی محصــوالت کشــاورزی
در کشــور روی میدهــد بلکــه هــر ســال در نقــاط مختلــف کشــور
ایــن موضــوع در حــال روی دادن اســت.
وی اضافــه کــرد :بــا توجــه بــه آمارهایــی کــه در کشــور جمــع آوری
میشــود بــه علــت عــدم هماهنگــی میــان بــازار و تولیدکننــده در
هــر ســال  ٢٠بــار بــه محصــوالت کشــاورزی پــس از تولیــد و در
زمــان عرضــه خســارت وارد میشــود.
مفتــح تاکیــد کــرد :هرچــه میــزان ســبد کاالهــای مصرفــی در کشــور
افزایــش یافتــه اســت تنــوع در بازارهــا نیــز افزایــش یافتــه امــا در
نقطــه مقابــل سیســتم توزیــع محصــوالت تاکنــون تغییــری نکــرده
اســت و شــبکه توزیــع هنــوز همچــون گذشــته دارای مشــکالت
متعــدد اســت کــه هنــوز ایــن مشــکالت برطــرف نشــدهاند.
قائــم مقــام وزیــر صمــت اضافــه کــرد :عــدم رشــد سیســتم توزیعــی
از آن جهــت اســت کــه دســتگاههای متولــی نتوانســتهاند نقــش
خــود را در بــروز رســانی ایــن بخــش از تولیــد انجــام دهنــد فرامــوش
نکنیــم کــه عــدم حمایــت از ایــن بخــش موجــب شــده تــا برخــی
از فعالیــن سیســتم توزیــع مــواد غذایــی از چرخــه خدمــت رســانی
خــارج شــوند.
مفتــح افــزود :یکــی از موضوعاتــی کــه در کشــور وجــود دارد ایجــاد

اتحادیــه کشــوری بــرای برخــی از واحدهــا اســت یکــی از واحدهایــی
کــه نیازمنــد ایجــاد اتحادیــه کشــوری در آن احســاس میشــود
واحدهــای عرضــه کننــده عمــده مــواد غذایــی اســت کــه بایــد
اتحادیــه عمــده فروشــان و بنکــداران کشــور تأســیس و ایجــاد شــود.
او ادامــه داد :بــا ایجــاد ایــن اتحادیــه شــاهد خواهیــم بــود کــه رقابــت
در میــان بنگاههــای عرضــه کننــده رنــگ جدیــدی خواهــد گرفــت و

موجــب رشــد و تعالــی واحدهــای اســتانی میشــود امــا اکنــون ایــن
امــکان از واحدهــای عرضــه کننــده گرفتــه شــده اســت و رقابــت ایــن
واحدهــا تنهــا بــه بدنــه اقتصــاد کشــور لطمــه میزنــد.
مفتــح معتقــد اســت :اگــر اتحادیــه کشــوری بنکــداران ایجــاد نشــود
ایــن واحدهــا در آینــدهای نچنــدان دور توســط ســوپرمارکتها و
هایپــر مارکــت هــا از بیــن خواهنــد رفــت.

توضیحات شهردار منطقه  ۲شیراز در مورد تخریب یک گورستان قدیمی
ایســنا :شــهردار منطقــه  ۲شــیراز در مــورد
تخریــب شــماری از قبــور در گورســتانی قدیمــی
موســوم بــه قبرســتان «مهرعلــی کوچــک» یــا
«دباغــی» توضیحاتــی را ارائــه داد.
غالمرضــا شــهریاری گفــت :بخشــی از ایــن
محلــه در یــک زمیــن رهــا شــده قــرار دارد کــه
بخشــی از ایــن زمیــن نیــز ،قبــا بــه عنــوان
گورســتان اســتفاده میشــده و تعــدادی قبــر نیــز
در آن موجــود اســت.
شــهریاری بــا بیــان اینکــه ،زمیــن یــاد شــده ،بــه
دلیــل نداشــتن متولــی خــاص ،بــه محــل انباشــت
زبالــه و نخالــه و مکانــی بــرای تجمــع متکدیــان
و معتــادان بــدل شــده بــود ،گفــت :ایــن موضــوع،
اعتــراض مکــرر ســاکنان محــل را بــه دنبــال
داشــت؛ اهالــی خواســتار ســاماندهی ایــن زمیــن
و تبدیــل آن بــه مکانــی مناســب بودنــد و حتــی
نســبت بــه وجــود قبــور در ایــن محــدوده هــم
اعتــراض داشــتند.
او خاطرنشــان کــرد :پــس از رایزنیهــای فــراوان،
شــهرداری طرحــی را بــرای احــداث یــک پــارک
محلـهای ،آمــاده کــرد و در برنامــه خــود ،بــا جلــب

رضایــت ســاکنان ،حفــظ قبــور بــه شــکل یــک
یادمــان و بــه طــور حفاظــت شــده را مــد نظــر
قــرار داد.
شــهریاری بــا یــادآوری اینکــه موضــوع احــداث
پــارک ،بــه تازگــی در ایــن محــل اجرایــی شــده
اســت ،گفــت :متاســفانه طــی یــک هفتــه یــا ۱۰
روز قبــل ،عــدهای شــبانه ،اقــدام بــه تخریــب
شــماری از قبــور موجــود در ایــن محــدوده
کردهانــد کــه شــهرداری بالفاصلــه پــس از

اطــاع ،بــا حضــور در محــل ،اقدامــات قاونــی را
در دســتور کار قــرار داد.
شــهردار منطقــه  ۲شــیراز بــا تاکیــد براینکــه
شــهرداری بــه هیــچ عنــوان اجــازه تخریــب قبــور
را نــداده و نمیدهــد ،گفــت :ایــن محــل بــه
عنــوان گورســتان اســتفاده نــدارد و حفــظ قبــور
تنهــا بــه واســطه شــعائر دینــی انجــام میشــود.
شــهریاری خاطرنشــان کــرد کــه در ایــن
محــدوده ،قــرار اســت پارکــی زیبــا تحــت عنــوان

«بوســتان زندگــی» احــداث شــود ،اعــام
کــرد کــه مهمتریــن وظیفــه شــهرداری ،ایجــاد
محیطــی مناســب بــرای شــهروندان اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،طــی روزهــای اخیــر ،کلیپــی
در فضــای مجــازی منتشــر شــد کــه در آن
تخریــب کامــل گورســتان قدیمــی مهــر علــی
کوچــک یــا دباغــی نشــان داده میشــود.
در ایــن گورســتان ،بــه گفتــه برخــی آگاهــان،
قبرهــای قدیمــی مربــوط بــه بیــش از  ۳۰۰ســال
قبــل نیــز وجــود داشــته و ســنگ قبــر فــردی بــه
نــام مهرعلــی ،قدمتــی حــدود  ۴۰۰ســاله داشــته
اســت.
اســفند ســال  ،۹۷در خبــری کــه روی ســایت
شــهرداری قــرار گرفــت ،اعــام شــده بــود کــه
موضــوع ســاماندهی ایــن قبرســتان بــا هــدف
حفــظ قبــور ،زیباســازی ،جداســازی محوطــه
از معبــر اصلــی ،پیشــگیری از ورود متکدیــان و
معتــادان و  ....در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
طــی روزهــای اخیــر ،عــاوه بــر تســطیح کامــل
بخشــی از ایــن گورســتان ،شــماری از قبــور هــم
تخریــب شــده اســت.

مدیر کل بنیاد مسکن فارس:

 50درصد از سهمیه مسکن اقدام ملی فارس به شهرستان الرستان اختصاص یافت
مهــر :مدیــر کل بنیــاد مســکن انقــاب
اســامی فــارس گفــت :تــاش هــای بنیــاد
مســکن الرســتان طــی مــدت اخیــر ســتودنی
بــوده اســت.
عطــا اهلل زمانــی مظفــر آبــادی ظهــر پنــج
شــنبه در ســفر یــک روزه خــود بــه الرســتان
ابتــدا از پروژههــای بنیــاد مســکن ایــن
چشم شیشه ای

شهرســتان بازدیــد و از نزدیــک در جریــان
رونــد مســکن ســازی و همچنیــن طرحهــای
محرومیت زدایــی در ایــن شهرســتان قــرار
گرفــت و پــس از آن در نشســت بررســی
عملکــرد ایــن بنیــاد در الرســتان شــرکت کــرد.
مدیــر کل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی
فــارس در حاشــیه ایــن ســفر در گفتگــو بــا

خبرنــگار مهــر ،اظهــار داشــت :عملکــرد بنیــاد
مســکن انقــاب اســامی الرســتان در ســال
گذشــته بســیار خــوب و ســتودنی اســت.
وی ضمــن تقدیــر از تالشهــای مدیریــت و
پرســنل ایــن بنیــاد در تحقــق اهــداف بنیــاد
مســکن انقــاب اســامی خاطــر نشــان
ســاخت :امیــد اســت کــه در ســال جــاری

نافرمانی اجتماعی یا بی توجهی به بهداشت محیط شهر؟

نیــز ایــن مجموعــه پرتــاش در الرســتان بــا
تالشــی مضاعــف نســبت بــه تحقــق بودجــه
خصوصــ ًا اخــذ اســناد تملیکــی ،جلوگیــری از
تصــرف اراضــی افزایــش محــدوده .بازنگــری
طرحهــای هــادی ،اســتفاده از ظرفیــت و تــوان
خیریــن در ســاخت مســکن محرومیــن اهتمــام
ورزنــد.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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پروژه هایی چون پیاده راه ،مطالبه مردمی است
شــهردار شــیراز در مراســم افتتــاح پیــاده راه شــهید خلبــان رادفــر گفــت :اجــرای این
تیــپ پــروژه هــا مطالبــه مــردم اســت و اهمیــت ایــن پــروژه هــا وقتی بیشــتر...

 ٨برابر نیاز شهر شیراز واحد صنفی داریم
رئیــس اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان فــارس گفــت :براســاس آمارهــای بــه دســت
آمــده بالــغ بــر  ۸برابــر نیــاز شــهر شــیراز ،واحــد صنفــی در ایــن کالن شــهر...

امام جمعه شیراز:

نمایندگان درگیر آسیب های کرسی مجلس نشوند
ایرنــا :نماینــده ولــی فقیــه در اســتان فــارس و امــام جمعــه شــیراز بــا
اشــاره بــه هجمــه رســانههای خارجــی در آســتانه انتخابــات ،گفــت:
بــا آب میــوه و ســاندیس و تــی تــاپ نمیتــوان ملــت را  ۴۲ســال
در مســیر انقــاب نگــه داشــت و قطعــا وجــود اهــداف و آرمانهایــی
واال در ایــن خصــوص تاثیــر گــذار بــوده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،آیــت اهلل لطــف اهلل دژکام در خطبههــای نمــاز
جمعــه شــیراز بــا اشــاره بــه هجــوم رســانههای ضــد انقــاب افــزود:
بــودن مــردم در مســیر انقــاب اســامی پایمــردی و مجاهــدت
میخواهــد و اکنــون ایــن مســیر در حــال تجدیدقــوای ســازمان
اســت کــه چلــه دوم انقــاب در راســتای اهــداف انقــاب بــه نتیجــه
برســد کــه هــدف نهایــی نیــز ایجــاد تمــدن نویــن اســامی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در راســتای پایمــردی بــرای انقــاب برخــی
نهادهــا ماننــد شــورای نگهبــان ایــن روزهــا زیــر فشــارند،گفت :بایــد
هوشــیار بــود کــه دشــمن بیــکار ننشســته اســت؛ ضمــن تقدیــر از
زحمــات شــورای نگهبــان بایــد گفــت کــه هــر اقدامــی از ســوی ایــن
نهــاد انجــام مــی شــد بــاز دشــمنان حــرف خــود را میزدنــد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان فــارس افزایــش مشــارکت در انتخابــات
را یکــی از وظایــف مهــم دولــت دانســت و گفــت :مشــکل اصلــی
کنونــی کشــور معیشــت مــردم اســت کــه بــا روی کار آمــدن دولتــی
انقالبــی و حــزب الهــی ایــن مشــکل حــل خواهــد شــد.
آیــت اهلل دژکام در ادامــه ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه عمــده
مســایل فردی،دینــی و سیاســی مــا بایــد براســاس قــرآن باشــد،گفت:
بعضــی افــراد در حــال حاضــر و در آســتانه انتخابــات در ســتادهای
نامزدهایــی کــه احتمــال پیــروزی آنهــا را در انتخابــات میدهنــد
حاضــر مــی شــوند کــه ایــن افــراد اگــر بــا علــم انتخــاب نکــرده
باشــند ظاهربیــن بــوده و در مســیر خداونــد حرکــت نمیکننــد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان فــارس بــا بیــان اینکــه ایــن قشــر در
تمــدن ســازی اســامی نیــز نمیتواننــد نقشــی ایفــا کننــد تاکیــد
کــرد :مســیری کــه در انقــاب شــکوهمند اســامی بــه رهبــری امــام
خمینــی(ره) ایجــاد شــده مســیر درســتی اســت و هرگــز نبایــد در ایــن
مســیر تردیــد کــرد.
وی اظهــار داشــت :نظامــی کــه بــه برکــت خــون شــهدا ایجــاد شــده
حفــظ خواهــد شــد،هرگز نبایــد در برخــی مســائل تردیــد شــود زیــرا
حکــم خــدا اســت و نبایــد در ایــن مســیر تردیــد کــرد.
آیــت اهلل دژکام عنــوان کــرد :ملــت ایــران در  ۲۸خردادمــاه و
انتخابــات پیــش رو نشــان خواهــد داد کــه پــای حــرف خــود محکــم
ایســتاده و ایــن مســیر را پرتــوان ادامــه خواهنــد داد.
وی در ادامــه بیــان کــرد :بــرای رســیدن ایــن مســیر بــه نتیجــه
نهایــی بایــد مجاهــدت و تــاش کــرد و مجاهــدت قهرمانانــه در

وســط میــدان بایــد باشــد کــه ایــن جهــاد بــرای خــدا اســت کــه
هرکــس هــر کاری در ایــن نظــام انجــام مــی دهــد بایــد بــرای
رضــای خداونــد باشــد.
امــام جمعــه شــیراز بیــان کــرد :کســانی کــه مومــن بــه انقــاب
اســامی هســتند نبایــد شــک کننــد کــه مســیری کــه در حــال
پیمایــش اســت درســت نیســت.
وی اظهــار داشــت :تمــام تــاش رســانههای غربــی و آمریکایــی
شــک انداختــن در دل مــردم در آســتانه انتخابــات  ۲۸خــرداد ۱۴۰۰
اســت کــه آحــاد مــردم بایــد بــه آن بــی توجــه باشــند.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان فــارس گفــت :رهبــری در بیانیــه گام
دوم انقــاب تاکیــد کردنــد کــه بایــد بــرای اجــرای عدالــت بیــش از
ایــن تــاش کــرد کــه الزمــه آن تقــوا و وجــود عالمــان آگاه بــه
مقتضــای حکــم خــدا اســت.
وی ادامــه داد :بــرای ایجــاد تحــول در نظــام اســامی بایــد نســلی

عالــم پــرورش داده شــود کــه کار اصلــی حــوزه علمیــه ایــن اســت
کــه کســانی را تربیــت کننــد کــه پــس از تحصیــل احــکام الهــی را
بشناســند و در صــدد اجــرای آن تــاش کننــد و ایــن وظیفــه اصلــی
حــوزه علمیــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــام ثبــت نــام حــوزه هــای علمیــه نیــز گفــت:
جوانــان مســتعد بایــد بــرای ورود بــه حــوزه ثبــت نــام کنند،بســیاری
ممکــن اســت وارد حوزههــای علمیــه شــوند امــا مجتهــد نخواهنــد
شــد و بایــد افــراد بــا اســتعدادی متوســط و رو بــه بــاال وارد حــوزه
شــوند چــون بــرای عدالــت اســامی بــه ایــن افــراد عالــم نیــاز اســت.
آیــت اهلل دژکام در ادامــه گفــت :دشــمنان اســام پــس از پیــروزی
انقــاب هــر ســاعت بــرای ایــن کشــور خــط و نشــان کشــیده انــد و
در هــر صحنــه انقــاب در حــال خالــی کــردن دل مومنــان بودهانــد.
وی حرفهــای دشــمنان ایــران را تکــراری دانســت و گفــت :پیــش
از برگــزاری هــر انتخاباتــی ایــن گــروه میگوینــد کــه مــردم خســته
شــده و پــای صنــدوق رای نمــی آینــد ،شــاید مــردم از بیعدالتــی و
یکســری رفتارهــا خســته شــده باشــند امــا ایــن بــدان معنــا نیســت
کــه اصــل حرکــت انقــاب را بــی ارزش بداننــد زیــرا مــردم بــرای
خــون شــهدا احتــرام قائــل بــوده و هســتند و پــای صنــدوق رای نیــز
حاضــر میشــوند.
نمایندگان درگیر آسیبهای کرسی مجلس نشوند
وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــه روز هفتــم خــرداد کــه بنــام
قانــون و مجلــس شــورای اســامی نــام گــذاری شــده اشــاره کــرد
و گفــت :رهبــر انقــاب شــب گذشــته ســخنرانی مهمــی خطــاب بــه
نماینــدگان داشــتند کــه دلســوزان نظــام بایــد همــواره مضامیــن ایــن
ســخنرانی را تکــرار و نماینــدگان نیــز چارچــوب هایــی کــه رهبــری
فرمودنــد را بــه خوبــی اجرایــی کننــد.
امــام جمعــه شــیراز بــه  ۲ســرفصل مهــم در ســخنرانی رهبری اشــاره
کــرد و گفــت :رهبــری گفتنــد در انتخابــات پیــش رو نبایــد مســایل
فرعــی را بــه موضوعــات اصلــی اولویــت داد زیــرا مشــکل کنونــی و
اصلــی کشــور بیــکاری جوانــان اســت و نبایــد مســایلی ماننــد فضــای
مجــازی بــر ایــن موضــوع اولویــت داده شــود.
وی اضافــه کــرد :بــا اتــکا بــر تــوان داخلــی بایــد مشــکل بیــکاری
جوانــان را حــل کــرد و بایــد دقــت شــود کــه رویکــرد دولتــی کــه
انتخــاب مــی شــود اینگونــه باشــد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان فــارس در پایــان تاکیــد کــرد:
رهبــری در ســخنرانی شــب گذشــته فرمودنــد کــه بــر کرســی
مجلــس نشســتن ممکــن اســت آســیبهایی نیــز داشــته باشــد کــه
نماینــدگان کنونــی بایــد مراقبــت کننــد کــه گرفتــار ایــن آســیبها و
درگیــر مســایل حاشــیهای نشــوند.

استاندار فارس تاکید کرد:

تشکلهای صنفی متناسب با پیشرفت فناوری به روز شوند

ایســنا :اســتاندار فــارس بــا بیــان اینکــه
تشــکلهای بخــش خصوصــی بایــد متناســب
بــا نیازهــای جامعــه و پیشــرفت فنــاوری خــود
را بــه روز کننــد ،گفــت :اصنــاف و بازاریــان بــا
ایجــاد زمینــه اشــتغال بــدون تحمیــل هزینــه بــر
دوش بخــش عمومــی و دولــت ،نقــش موثــری در
رونــق اقتصــادی ایفــا میکننــد.
عنایــتاهلل رحیمــی پنجشــنبه  ۶خــرداد در
نشســت تخصصــی تبییــن جایــگاه بازرگانــان و
توزیــع کننــدگان مــواد غذایــی کشــور در شــیراز با
بیــان اینکــه تولیــد کننــدگان ،تجــار و بازرگانــان
ســرمایههای ارزشــمند فــارس هســتند ،عنــوان
کــرد :بازاریــان و تشــکلهای بخــش خصوصــی
نقــش ارزشــمند و موثــری در زمــان مشــکالت
کشــور داشــتهاند.
او افــزود :نقــش تجــار ،بازرگانــان و رســتههای
تخصصــی آنــان در زمــان مبــارزات انقــاب،
پیــروزی انقــاب ،در دوران دفــاع مقــدس و
اســتمرار نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران
بســیار بــا اهمیــت بــوده اســت.
اســتاندار فــارس بــا بیــان اینکــه اصناف بیشــترین

میــزان کمکهــای مومنانــه را در راســتای
حمایــت از مــردم نیازمنــد انجــام دادهانــد ،افــزود:
اصنــاف در تامیــن و توزیــع اقــام مــورد نیــاز
جامعــه کوشــا و موفــق بودنــد.
رحیمــی بــا اشــاره بــه شــدت گرفتــن تحریمهــای
ظالمانــه و جنــگ اقتصــادی دشــمنان علیــه ملــت
ایــران در ســالهای اخیــر ،گفــت :اصنــاف و
تشــکلهای صنفــی توانســتند در قالــب تامیــن
مایحتــاج عمومــی مــردم و پذیــرش ســود
کمتــر ،حمایــت از مســتضعفین و پشــتیبانی از
دســتگاههای اجرایــی خدمترســانی قابــل

توجهــی را بــه مــردم داشــته باشــند.
او ادامــه داد :در جریــان ســیل فروردیــن ، ۹۸
یکــی از مجموعههایــی کــه صادقانــه و خالصانــه
بــرای کمــک بــه آســیب دیــدگان وارد صحنــه
شــد اصنــاف و بازاریــان بودنــد.
اســتاندار فــارس بــا بیــان اینکــه از ابتــدای شــیوع
کرونــا کمبــود برخــی اقــام و تجهیــزات مــورد
نیــاز جامعــه مشــهود بــود ،گفــت :اصنــاف ،تولیــد
کننــدگان و تجــار مســئوالنه وارد صحنــه شــدند
و کمبودهــا را برطــرف کردنــد و هــر زمــان کــه
اعتبــارات دولتــی ناکافــی بــود در قالــب خیریــن
و اتــاق اصنــاف بــه کمــک بخــش بهداشــت و
درمــان آمدنــد.
رحیمــی بــا بیــان اینکــه در ایــام کرونــا ناچــار بــه
اجــرای دســتور العملهــای بهداشــتی و رعایــت
فاصلــه گــذاری اجتماعــی هســتیم ،گفــت:
اصنــاف و بازاریــان بــا نهایــت گشــاده رویــی بــا
ایــن دســتورالعملها همــکاری کردنــد و بــرای
کمــک بــه مــردم و بخــش بهداشــت و درمــان،
کســب و کار خــود را تعطیــل کردنــد.
او تاکیــد کــرد :بایــد در قالــب ارائــه تســهیالت و

سیاســتهای تشــویقی در حوزههــای مالیاتــی
و تامیــن اجتماعــی از اصنــاف حمایــت کنیــم و
اقدامــات انســان دوســتانه و متعهدانــه آنهــا را ارج
بگذاریــم.
اســتاندار فــارس ادامــه داد :در قالــب طــرح هــر
بنــگاه اقتصــادی بــه عــاوه یــک اشــتغال۳۸ ،
هــزار شــغل جدیــد در ایــن اســتان ایجــاد شــد و
مدیریــت اســتان تــاش کــرد بــا ارایه تســهیالت
و حمایتهــای مالیاتــی و بیمــهای از اصنــاف و
تولیدکننــدگان حمایــت کنــد.
رحیمــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه فشــارهای
اقتصــادی گالیههایــی را در ســطح جامعــه ایجــاد
کــرده اســت ،گفــت :بــا توجــه بــه توصیههــای
مقــام رهبــری و حفــظ نظــام و ارزش هــا و بایــد
مــردم را تشــویق بــه حضــور در انتخابــات کنیــم
تــا منافــع ملــی و امنیــت ملــی تامیــن شــود.
اســتاندار فــارس همچنیــن خواســتار ارائــه
شــاخصها و مالکهــای انتخــاب افــراد
شایســته در انتخابــات شــد و گفــت :تضمیــن
میکنیــم کــه از آرای مــردم پاســداری و
انتخاباتــی قانونمنــد ،ســالم و امــن برگــزار کنیــم.

شهردار شیراز:

پروژه هایی چون پیاده راه ،مطالبه مردمی است
عصرمردم
شــهردار شــیراز در مراســم افتتــاح پیــاده راه
شــهید خلبــان رادفــر گفــت :اجــرای ایــن تیــپ
پــروژه هــا مطالبــه مــردم اســت و اهمیــت ایــن
پــروژه هــا وقتــی بیشــتر میشــود کــه مــردم از آن
اســتقبال کننــد و ایــن نشــان از موفقیــت پــروژه
دارد.
حیــدر اســکندرپور افــزود :چنیــن پــروژه ای شــاید
از نظــر حجــم کوچــک باشــد امــا در زندگــی مردم
بســیار اثــر گــذار اســت چــون امــروز اکثــر مــردم
در آپارتمانهایــی بــا متــراژ کــم زندگــی میکننــد،
فضاهــای رفاهــی محــدود اســت و بــا احیــا
اینگونــه فضاهــا و حضــور در آنهــا ،دقایقــی از
فشــارهای مختلــف بــر آنهــا کاســته مــی شــود.
وی در خصــوص علــت تاخیــر در عملیــات اجرایی
پــروژه گفــت :بــا توجــه بــه نوســانات بــازار و بــاال
رفتــن هزینــه دیگــر پیمانــکاران حاضــر بــه کار بــا
قیمــت قبلــی نبودنــد و بــا توجــه بــه اینکــه بایــد
قــرارداد را بایــد عــوض میکردنــد ،باعــث شــد کار
چنــد ماهــی بــا تاخیــر اجــرا شــود.
شــهردار شــیراز بــا تقدیــر از باغدارانــی کــه در

اجــرای ایــن پــروژه بــا شــهرداری همــکاری
کردنــد ،اضافــه کــرد :اگــر همراهــی باغــداران
نبــود ایــن پــروژه بــه ثمــر نمــی رســید ،معتقدیــم
بــا سیاســت انقباضــی کــه تــا کنــون در باغهــا
اجــرا شــده نمیشــود کار کــرد بلکــه بایــد

بــا وضــع قوانیــن جدیــد بــه بــاغ داران هــم
فرصتهایــی بدهیــم کــه بــا دل خــوش و اطمینــان
بیشــتر باغهــا را نگهــداری و بــرای نســل بعــدی
حفــظ کننــد.
اســکندرپور خاطرنشــان کــرد :معتقــدم مــردم
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میتواننــد باغــات قصردشــت را احیــا کننــد و بــا
احیــای فضــای اطــراف باغــات و حضــور مالکیــن
در باغــات ،خودشــان بــاغ را احیــا و نگهــداری
مــی کننــد.
وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ایــن پیــاده راه
بــه نــام یکــی از شــهیدان واالمقــام و تقدیــر از
خانــواده شــهید رادفــر افــزود :شــهدا متعلــق بــه
کل کشــور و جــز میــراث معنــوی کشــور هســتند.
براســاس ایــن گــزارش ،پیــاده راه شــهید رادفــر
واقــع در پشــت بیمارســتان دنــا خیابــان شــهید
رادفــر بــا هــدف کیفیــت بخشــی بــه فضاهــای
عمومــی شــهر بــا رویکــرد تعالــی بخشــی بــه
پــروژه هــا و انتقــال حــس خــوب بــه شــهروندان
و ترویــج فرهنــگ ورزش ،ســامتی و تقویــت
زندگــی پیــاده در شــهر افتتــاح شــد.
ایــن پــروژه بــه طــول  ۵۰۰متــر  ،مســاحت
ســنگفرش  ۲۵۰۰مترمربــع ،فضاســازی جانبــی
 ۱۰۰۰متــر مربــع ،نورپــردازی بــا  ۱۰۰دســتگاه
چــراغ دفنــی و  ۳۵پایــه چــراغ ،احــداث دو
آبنمــا عرضــی در طــول مســیر و بازســازی ۷۰۰
مترمربــع نمــای کاهگلــی انجــام شــده اســت.

نمایندگان درگیر آسیب های کرسی مجلس نشوند
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان فــارس و امــام جمعــه شــیراز بــا اشــاره بــه هجمــه
رســانههای خارجــی در آســتانه انتخابــات ،گفــت :بــا آب میــوه و ســاندیس...

رئیس اتاق اصناف شیراز:
 ٨برابر نیاز شهر شیراز واحد صنفی داریم

مهــر :رئیــس اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان فــارس گفــت:
براســاس آمارهــای بــه دســت آمــده بالــغ بــر  ۸برابــر نیــاز شــهر
شــیراز ،واحــد صنفــی در ایــن کالن شــهر وجــود دارد.
بســید محمــود هاشــمی ظهــر پنجشــنبه در نشســت تخصصــی
بنکــداران و عمــده فروشــان مــواد غذایــی کشــور در شــیراز
بیــان کــرد :بــر خــاف وعدههایــی کــه مســئولین تاکنــون
ارائــه کردهانــد اصنــاف تــا کنــون هیچگونــه تســهیالتی
کرونایــی دریافــت نکــرده انــد ایــن در حالــی اســت کــه بــا
توجــه بــه عــدم حمایــت مســئوالن از واحدهــای صنفــی عرضــه
کننــده نبایــد انتظــار داشــت کــه در دوران پــس از کرونــا شــاهد
ورشکســتگی واحدهــای عرضــه کننــده نباشــیم.
وی اضافــه کــرد :بــا توجــه بــه تمامــی مشــکالتی کــه در واحدهــای عرضــه کننــده مــواد غذایــی و
واحدهــای صنفــی وجــود داشــته و تاکنــون هیچکــدام یــک از واحدهــای صنفــی نســبت بــه تعدیــل
نیــرو یــا تعطیلــی اقــدام نکردهانــد بلکــه همــواره در تــاش بــوده تــا بتواننــد مشــکالت مــردم را
برطــرف کنــد.
هاشــمی در ادامــه متذکــر شــد ۹۵ :درصــد واحدهــای صنفــی در ســطح شــهر شــیراز پــس از شــیوع
ویــروس کرونــا بــا ایــن مشــکل مواجــه بودهانــد و تنهــا  ۵درصــد از واحدهــای صنفــی بودهانــد
کــه بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا در فعالیــت آنــان خللــی ایجــاد نشــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول در حــوزه واحدهــای صنفــی اگــر مــوازیکاری از بیــن نــرود شــاهد
خواهیــم بــود کــه واحدهــای صنفــی بــرای دریافــت مجــوز بــا مشــکالت متعــددی مواجــه خواهنــد
شــد.
رئیــس اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان تاکیــد کــرد :بــر اســاس آمــار گرفتــه شــده بالــغ بــر  ۸برابــر
نیــاز شــهر شــیراز واحــد صنفــی در ایــن کالن شــهر وجــود دارد ایــن در حالــی اســت کــه بیــش از
 ۱۰ســال اســت مقــرر شــده تــا شــهرکهای صنفــی در شــیراز ایجــاد شــود کــه تاکنــون نســبت
بــه ایــن جــاده شــهرکهای صنفــی نتوانســتهایم بــه دســتاورد مناســبی دســت پیــدا کنیــم.
وی تاکیــد کــرد ۴ :شــهرک صنفــی در ســطح شــهر شــیراز کامـ ً
ا و بــر زمیــن مانــده و پیشــرفت
فیزیکــی آنــان صفــر درصــد اســت کــه ایــن موضــوع نشــان دهنــده آن اســت کــه دولــت اعتمــاد
بــه بخــش خصوصــی نــدارد و اگــر میخواهــد شــاهد رشــد بخــش خصوصــی باشــد بایــد مدیریــت
بخــش خصوصــی توســط بخــش خصوصــی انجــام شــود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خبر داد
جریمه  ۵۷۰میلیاردی متخلفان مرغ در استان فارس

مهــر :مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی فــارس گفــت :از ابتــدای
امســال بــا تشــکیل  ۳۷۰پرونــده بــرای رســیدگی بــه تخلفــات
مــرغ در فــارس متخلفــان  ۵۷۰میلیــارد ریــال جریمــه نقــدی
شــدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،غالمرضــا ســاالری بــا اشــاره
بــه وضعیــت نظــارت و رســیدگی بــه مشــکالت توزیــع مــرغ در
اســتان فــارس افــزود :در چنــد مــاه گذشــته شــاهد نوســاناتی در
قیمــت مــرغ بودیــم کــه ایــن موضــوع گالیــه منــدی شــهروندان
را در پــی داشــته اســت.
وی یــادآور شــد :از بــدو التهابــات بــازار مــرغ ،تعزیــرات حکومتــی
اســتان بطــور جــدی بــه ایــن موضــوع ورود کــرده و ضمــن اعمــال جریمههــای ســنگین بــرای
متخلفیــن ،بــا همــکاری ســازمان جهــاد کشــاورزی و ســازمان صمــت کــه متولــی نظــارت در ایــن
حــوزه هســتند اقــدام بــه برگــزاری گش ـتهای مشــترک بازرســی از مرغداریهــا ،کشــتارگاهها و
واحدهــای صنفــی عرضــه کننــده مــرغ کــرده اســت.
ســاالری از تشــکیل  ۳۷۰پرونــده بــرای رســیدگی بــه تخلفــات مــرغ از ابتــدای ســال خبــر داد و
اضافــه کــرد :بالــغ بــر  ۵۷۰میلیــارد ریــال جریمــه نقــدی بــرای متخلفیــن ایــن پروندههــا اعمــال
شــده و عــاوه بــر ایــن احکامــی همچــون نصــب پارچــه تخلــف نیــز صــادر و اجــرا شــده اســت.
مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی اســتان فــارس بخشــی از مشــکالت بوجــود آمــده را متوجــه
مرغداریهــا دانســت و اظهــار داشــت :طبــق بررســیهای بــه عمــل آمــده برخــی از
مرغداریهــای اســتان ســهمیه نهــاده دولتــی را دریافــت ولــی بــه میــزان اعالمــی اقــدام بــه
جوجه ریــزی نکردهانــد کــه بــرای رســیدگی بــه تخلفــات ایــن مرغداریهــا نیــز پرونــده تعزیراتــی
تشــکیل شــده و بعــد از انجــام تحقیقــات ،احــکام قانونــی صــادر و در صــورت محــرز شــدن تخلــف،
متخلفیــن اعمــال قانــون خواهنــد شــد.
ســاالری بــا اشــاره بــه تخصیــص یارانــه بــرای تأمیــن خــوراک و دان مرغداریهــا ،ادامــه داد :از
آنجایــی کــه مرغداریهــا بــرای تأمیــن انــرژی ،جوجــه یــک روزه و نهــاده دامــی از یارانــه دولتــی
بهــره میگیرنــد لــذا مــرغ مشــمول کاالهــای گــروه قیمــت گــذاری اجبــاری شــده و هرگونــه
فــروش باالتــر از نــرخ مصــوب ،تخلــف محســوب شــده و پیگــرد قانونــی دارد.
مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی اســتان فــارس بــا بیــان اینکــه وضعیــت تولیــد و عرضــه کاالهــای
اساســی بصــورت مســتمر توســط دســتگاههای متولــی نظــارت و همچنیــن تعزیــرات حکومتــی
رصــد میشــود اضافــه کــرد :تعزیــرات حکومتــی در برخــورد بــا افــرادی کــه بــه قصــد ســودجویی
اقــدام بــه اخــال در بــازار میکننــد هیچگونــه اغماضــی نخواهــد کــرد و پروندههایــی کــه در
ایــن رابطــه تشــکیل میشــود بــا ســرعت و قاطعیــت رســیدگی و متخلفیــن بــه اشــد مجــازات
محکــوم خواهنــد شــد.

گشایش کارخانه قند فسا

ایســنا :پــس از توقفــی چنــد ســاله و بــه دنبــال اجــرای طــرح تعمیــرات کامــل ،در آئینــی بــا حضــور
امــام جمعــه موقــت تهــران و مدیــران هلدینــگ اقتصــادی و خودکفایــی آزادگان در شهرســتان فســا،
کارخانــه قنــد مینــو فســا مجــددا راهانــدازی و رســما افتتــاح شــد و آغــاز بــه کار کــرد.
پنجشــنبه  6خــرداد و طــی آئینــی بــا حضــور حجتاالســام محمدحســن ابوترابیفــرد امــام
جمعــه موقــت تهــران و جمعــی از مســئوالن اســتانی و شهرســتانی و مدیــران هلدینــگ اقتصــادی
و خودکفایــی آزادگان ،کارخانــه قنــد مینــو فســا ،افتتــاح شــد و تولیــد شــکر در اوزان مختلــف را از
ســر گرفــت.
رئیــس دادگســتری شهرســتان فســا در ایــن مراســم طــی ســخنانی گفــت :ایــن واحــد تولیــدی پــس
از توقفــی چنــد ســاله ،بــا پیگیریهــای دســتگاه قضــا و مســئوالن ارشــد قضایــی اســتان فــارس،
مجــددا احیــا شــده اســت.
حجتاالســام خورشــیدی بــا بیــان اینکــه  80میلیــارد تومــان بدهــی ایــن واحــد تولیــدی بــه
کارگــران ،بــا پیگیریهــای دادگســتری پرداخــت شــده اســت ،ایــن اقــدام را کاری بســیار بــزرگ
برشــمرد و افــزود :امــروز امــکان توســعه ایــن کارخانــه وجــود دارد.
خورشــیدی خاطرنشــان کــرد :بدهــی کارخانــه حــدود 155میلیــارد تومــان بــوده کــه از ســوی
شــرکت مینــو 105میلیــارد تومــان آن پرداخــت شــده اســت و انتظــار داریــم بقیــه مبلــغ بدهــی
نیــز پرداخــت شــود.
مدیــر عامــل کارخانــه قنــد مینــو فســا نیــز در ســخنانی بــا اشــاره بــه ســابقه 70ســاله ایــن واحــد
تولیــدی کــه از ســال  1330در فســا راهانــدازی شــده اســت ،گفــت :از ســال  1399ایــن کارخانــه
پــس از چندیــن ســال تعطیلــی ،توســط هلدینــگ اقتصــادی و خودکفایــی آزادگان خریــداری شــد.
عباســیان اردکانــی ،بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در طــول ماههــای اخیــر گفــت :برنامــه
آتــی مــا ایــن اســت کــه حداقــل 11مــاه کارخانــه فعــال باشــد و یــک مــاه نیــز بــرای ســرویس
دســتگاهها اختصــاص یابــد.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه یکــی از برنامههــای آتــی ایــن واحــد صنعتــی ،افزایــش
ظرفیــت تولیــد اســت ،گفــت :افزایــش تولیــد شــکر خــام از  250بــه  400تــن در روز یکــی از
برنامههــای ایــن واحــد تولیــدی اســت کــه منجــر بــه افزایــش ظرفیــت خریــد چغندرقنــد از
کشــاورزان خواهــد شــد.
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فرمول یک متخصص تغذیه
برای تهیه بی خطرترین بستنی

باشگاه خبرنگاران :متخصص تغذیه
روســی درباره برخی غذاها هشدار داد
و گفت :همه محصوالت غذایی برای
افرادی که به تناســب انــدام اهمیت
میدهند ،مفید و ایمن نیست.
آنا بلوســوا افزود :بستنی که از میوه
در خانه تهیه میشــود ،بی خطرترین
بستنی برای تناســب اندام است .این
بســتنی میتواند از توتهــای تازه یا
یخزده که آن را با شــیر یا آب مخلوط
میکنیم ،باشــد .میتوانید کمی شکر یا یک قاشق عسل به آن اضافه کنید و در قالبها بریزید
تا یخ سفت شود .این متخصص اضافه کرد :بستنی میوهای خریداریشده در فروشگاه نیز حاوی
ُدز باالیی از کالری نیست و به عنوان ماده خنک کننده در هوای گرم بسیار مناسب است.
به گفته او؛ بســتنی خامهای همیشه چرب اســت و کالری زیادی دارد .گزینه دیگری که در
همه فروشــگاهها یافت نمیشود بستنی میوهای و توت است .این بستنی عم ً
ال هیچ شیر در آن
وجود ندارد و بسیار ارزان است.
این متخصص معتقد اســت که تمرین دادن به گلو در مصرف بســتنی مهم است ،زیرا کمی
بستنی یا یک نوشابه در هوای گرم به عادت گلو به سرما کمک میکند.

چربی دور قلب با افزایش خطر نارسایی قلبی
مرتبط است

مهر :نتایج یک مطالعه نشــان می دهد چربی دور قلب در زنان ریســک نارسایی قلبی را دو
برابر می کند و در مردان ،این خطر را تا  ۵۰درصد افزایش می دهد.
نتایج مطالعات محققان دانشکده پزشکی آیسان نیویورک نشان میدهد داشتن چربی اضافی
در اطراف قلب موجب افزایش ریسک نارسایی قلبی ،بخصوص در زنان ،میشود.
زنان مبتال به مقادیر باالی چربی پریکارد (اطراف قلب) دو برابر بیشــتر دچار نارسایی قلبی
میشوند ،در حالی که در مردان  ۵۰درصد این احتمال وجود دارد.
این مطالعه برای شناســایی ارتباط بین چربی پریکارد و نارسایی قلبی به طور بالقوه میتواند
منجر به مداخله زودرس و پیشگیری از بیماریهای قلبی شود.
«ساتیش کنچای» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :نزدیک به دو دهه است که
ما میدانیم چاقی براســاس اندازه گیری ســاده قد و وزن ،میتواند خطر ابتالء به نارسایی قلبی
را دو برابر کند ،اما اکنون با اســتفاده از فن آوری تصویربرداری ،یک گام فراتر رفته تا نشــان
دهیم که چربی اضافی اطراف قلب ،شاید به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی عضله قلب ،خطر این
وضعیت بالقوه کشنده نارسایی قلبی را افزایش میدهد».
در این مطالعه ســی تی اسکن تقریب ًا  ۷۰۰۰زن و مرد در رده سنی  ۴۵تا  ۸۴سال در سراسر
ایاالت متحده با نژادهای متنوع برای اندازه گیری چربی پریکارد اســتفاده شــد .هنگام شروع
مطالعه ،هیچ یک از شرکت کنندگان شواهدی از بیماری قلبی نداشتند.
محققان بیش از  ۱۷ســال این شرکت کنندگان را تحت نظر داشتند و خاطرنشان کردند که
تقریب ًا  ۴۰۰نفر از آنها دچار نارسایی قلبی شدند .بررسی دادههای آنها نشان داد که چربی اضافی
پریکارد با خطر باالتر نارسایی قلبی در زنان و مردان ارتباط دارد.
نتایج نشان داد حجم باالی چربی پریکارد خطر ابتالء به نارسایی قلبی را تقریب ًا  ۱۰۰درصد
یا دو برابر در زنان و حدود  ۵۰درصد در مردان افزایش داد.
برای این مطالعه ،محققان حجم چربی اضافی یا «زیاد» اطراف قلب را در زنان  ۷۰سانتی متر
مکعب ( ۲.۴اونس مایع) یا بیشــتر و در مردان  ۱۲۰ســانتی متر مکعب ( ۴اونس مایع) یا بیشتر
تعریف کردند .مقادیر کمتر از آن «عادی» در نظر گرفته شد.
دکتر کنچای در ادامه میافزاید« :تحقیقات ما شــواهد مهمی ارائه میدهد که چربی اضافی
پریکارد به طور قابل توجهی خطر نارســایی قلبی را افزایش میدهد .برای تأیید یافتههای ما به
مطالعات بیشتری نیاز است .تحقیقات آینده در این زمینه همچنین باید بر روی روشهایی مانند
داشــتن رژیم غذایی ســالم برای قلب و تحرک بدنی برای دستیابی و حفظ وزن مطلوب بدن و
کاهش و جلوگیری از رسوب چربی در اطراف قلب متمرکز شود».

ارتباط فشارخون باال و زوال عقل در زنان قوی تر است

مهر :به گفته محققان ،فشارخون باال زنان را در معرض خطر باالتر زوال عقل قرار می دهد.
در حــال حاضر هیچ روش درمانی مؤثری برای زوال عقل وجود ندارد ،از اینرو شناســایی
مؤثرترین راهها برای پیشگیری از این بیماری بسیار مهم است.
نتایج مطالعه جدید محققان دانشــگاه نیو ساوت ولز استرالیا نشان داد که استعمال دخانیات،
دیابت ،میزان باالی چربی بدن ،سکته مغزی و وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین همه از عوامل
خطر یکســانی برای زوال عقل در مردان و زنان است .با این حال محققان پی بردند فشارخون
باال با ریسک باالتر زوال عقل در زنان نسبت به مردان همراه است .محققان معتقدند شیوههای
درمانی شــخصی ترشده در درمان فشــارخون باال به مراتب مؤثرتر است .دمانس یا زوال عقل
شامل کاهش تدریجی حافظه ،مهارتهای شناختی و توانایی انجام کارهای روزمره است.
براساس اعالم سازمان جهانی بهداشت ( ،)WHOحدود  ۵۰میلیون نفر در سراسر جهان به
زوال عقل مبتال هستند .هر ساله ،تقریب ًا  ۱۰میلیون مورد جدید اضافه میشود.
تغییرات مشخص در سبک زندگی و درمانهای دارویی میتوانند ریسک زوال عقل را کاهش
دهند .مشکالت قلبی عروقی نظیر فشارخون باال از فاکتورهای پرخطر مهم زوال عقل محسوب
میشــوند .محققان در بررسی فاکتورهای پرخطر زوال عقل پی بردند که فشارخون باال زنان را
بیــش از مردان در معرض خطر زوال عقل قرار میدهد ،و تأثیر بقیه فاکتورها در زنان و مردان
یکســان است .مطالعه بیش از نیم میلیون نفر نشــان داد فشارخون باال در میانسالی زنان را در
معرض خطر بیشتر زوال عقل قرار میدهد.
محققان معتقدند تفاوتهای جنســیتی مشاهده شده در فشارخون مرتبط با خطر زوال عقل
ناشی از تفاوتهای بیولوژیکی بین زنان و مردان است.

قندها باعث افزایش غلظت خون نخواهند شد

باشگاه خبرنگاران :نرگس جوزدانی متخصص تغذیه و رژیم درمانی درباره مصرف برنج اظهار
کرد :برنج همانند نان و ماکارانی نوعی کربوهیدرات به شمار میآید.
او افزود :مصرف برنج و کربوهیدراتها هیچ ارتباطی نمیتوانند با غلظت خون افراد داشــته
باشــند ،برای مثال اگر برنج در غلظت خون نقش داشته باشد ،نان و ماکارانی هم در این زمینه
بی تاثیر نخواهند بود و عملکرد یکسانی خواهند داشت.
جوزدانی تصریح کرد :مواد غذایی که باعث افزایش خون ســازی میشــوند در غلظت خون
نقش دارند ،برای مثال مصرف انواع گوشت ها ،مصرف زیاد جگر و مصرف بیش از اندازه چربی
نسبت به سایر مواد غذایی تاثیر بیشتری در افزایش غلظت خون خواهند داشت ،اما مواد غذایی
حاوی کربوهیدراتها که برنج را هم شامل میشوند باعث بروز چنین اتفاقی نمیافتند.
او ادامه داد :اصو ًال قندها باعث افزایش غلظت خون نمیشــوند ،برنج یا نان و ماکارانی روی
انســداد مجاری ادراری ،ســنگ کلیه و صفری هم نمیتوانند اثر بگذارند؛ چرا که ســنگهای
کلیوی سنگهایی هستند که یا اسیداوریکی یا اگزاالتی (شایعترین سنگهای کلیوی) هستند؛
به همین علت مواد حاوی کلسیم با پروتئین را محدود میکنند.
جوزدانی با بیان اینکه کربوهیدراتها در انسداد عروق و کانالهای نخاعی تاثیر دارند ،تاکید
کرد :کاهش االسیســیتی رگها معموال به علت افزایش سن ،تجمع تجربی در داخل رگها (به
علت چاقی و مصرف زیاد چربیهای اشباع مانند دنبه ،چربیهای موجود در گوشتهای گوسفند،
جگر و  )...ایجاد میشود و میتوانند پالکهایی را با عنوان پالکهای قلبی_ عروقی در داخل
عروق ایجاد کرده و فرد را مستعد انسدادهای قلبی کنند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت :کربوهیدراتها تنها باعث افزایش تری گلیســرید
بدن میشوند ،یعنی اگر دریافت کربوهیدرات مانند برنج در فردی بیش از اندازه نه متعادل باشد
باعث افزایش تری گلیســرید خون میشود که نوعی چربی خون بوده و میزان آن معموال باالتر
از عــدد  ۵۰۰و  ۶۰۰میرود و خیلی عالئم خاصی را برای فــرد ایجاد نمیکند که مصرف آن
بر عکس کلســترول اســت ،در واقع مصرف مقدار کمی از کلسترول میتواند ریسک و احتمال
ابتال به بیماریهای قلبی_ عروقی را به شــدت در فرد افزایش دهد ،اما تری گلیســرید چنین
عملکردی را ندارد.
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نوشیدنی جادویی که عملکرد مغزتان را تقویت میکند
باشــگاه خبرنگاران :مطالعهای توســط دانشگاه
اکستر انگلیس نشان داد که افراد بین  ۷۰تا  ۸۰سال
برای بهبود تناســب اندام رگهــای خونی و تقویت
عملکرد شــناختی مغز ،یک لیــوان آب چغندر قرمز
روزانه مصــرف میکنند .آب چغنــدر باعث کاهش
ظهور باکتری در دهان و در نتیجه کاهش بیماری و
عفونت میشود.
چغندر قرمز ،اســفناج و ســاالد سرشار از نیترات
هستند .به گفته محققان بسیاری از باکتریهای موجود
در دهان در تبدیل آن نیتراتها به اکســید نیتریک
نقش دارند که به تنظیــم فعالیت رگهای خونی و
انتقال عصبی کمک میکند ،این در حالی اســت که
افراد مســن معمو ًال از کاهش تولید اکسید نیتریک
رنج میبرند.
باشــگاه خبرنگاران :غالب خانمها نسبت به سالمتی
خود آگاهی بیشــتری دارند و میکوشند برنامه غذایی
موثر بر سالمتیشــان دنبال کننــد .برنامه رژیم غذایی
سالم بر ســامتی برنامهای اســت که ترکیب صحیح
ویتامینها را در خود جای داده باشد.
هر یک از ویتامینهــای متفاوت عملکرد خاصی را
در بــدن انجام میدهد .کمبــود ویتامینهای مورد نیاز
میتواند در مشــکالت جدی سالمتی نقش داشتهباشد.
به عنوان مثال ،کمبود ویتامین دی میتواند سبب بروز
افسردگی شــود .به همین دلیل اهمیت زیادی دارد که
ویتامینهــا را از طریق مواد غذایی که میخورید ،یا در
صورت لزوم ،از طریق مکملهای ویتامین دریافت کنید.
 -۱ویتامین A
اولین ویتامین مهم برای خانم ها ،ویتامین  Aاست
که خواص آنتیاکســیدانی دارد .خانمها در هر ســنی
بــه ویتامین  Aنیــاز دارند ،چون به ســاخت و تقویت
استخوانها ،دندانها ،بافتهای نرم ،پوست و غشاهای
مخاطی کمک میکند؛ همچنین ویتامین  Aخطر ابتال
به بیماریهای مزمن را کاهش میدهد ،بینایی را بهبود
میبخشد ،فرآیند پیری را ُکند و سیستم ایمنی را تقویت
میکند.
مــواد غذایی سرشــار از ویتامین  Aشــامل زردک
(هویج) ،طالبی ،کدو تنبل ،زردآلو ،بادمجان رومی (گوجه
فرنگــی) ،تربوز (هندوانه) ،بروکلی ،کلم پیچ ،پاپایا ،هلو،
فلفل قرمز ،پالک (اســفناج) ،تخم مرغ ،جگر ،شــیر و
غالت غنی شده است.
 -۲ویتامین B۲
این ویتامین که با عنوان ریبوفالوین شناخته میشود
برای رشــد و سوخت و ســاز نرمال ضروری است .این
ویتامیــن به باال رفتن انرژی و تقویت سیســتم ایمنی
کمک میکند ،و در عین حال مور مور شدن و بیحسی،
اضطراب ،استرس و خستگی مفرط را کاهش میدهد.
کمبود ویتامین ب  ۲میتواند روی ســوخت و ســاز
اثر داشته باشــد و سیستم ایمنی و عملکردهای عصبی
را تحــت تاثیر قرار دهد ،برخی مواد غذایی سرشــار از
ویتامین  B۲شامل گوشت ،پنیر ،شیر ،ماست ،سبزیجات
برگــدار ،تخم مرغ ،غالت و حبوبات ،دان ه ســویا ،بادام،
مغزها و سمارق (قارچ) است.
 -۳ویتامین B۷
ویتامین  B۷که با عنوان بیوتین نیز شناخته میشود،
برای رشد سلول و سنتز اسیدهای چرب الزم است .این
ویتامین غدد تعریق ،مو و پوست را سالم نگه میدارد .در
واقع این ویتامین رشــد مو را تقویت میکند و به درمان
شکنندگی ناخنها کمک میکند؛ همچنین ویتامین B۷
برای رشد استخوان و مغز استخوان الزم است و به حفظ

باشــگاه خبرنگاران :اگــر نمیتوانید کلــم بروکلی،
کرفس یا کلــم پیچ را تحمل کنید ،ممکن اســت یک
ابرچش باشــید که این ویژگی میتواند شــما را در برابر
بیماری کووید ۱۹-محافظت کند.
ابرچشاها افرادی هســتند که نسبت به مزههای تلخ
بسیار حســاس هســتند .به گفته محققان آنها نه تنها
کمتر به کووید ۱۹-مبتال میشوند بلکه نسبت به افرادی
کــه به طعمهای تند و تلخ حســاس نیســتند کمتر در
بیمارستان بستری میشوند.
بر اســاس یــک مطالعه جدیــد ،ابرچشــاها عالئم
کووید ۱۹-را فقط به مــدت  ۵روز تجربه میکنند ،این
در حالی است که این فرآیند در سایر افراد  ۲۳روز طول
میکشــد .اینکه چگونه طعمها و حس چشایی بر خطر
ابتال به کوویــدا ۱۹-تاثیر میگذارند ،دقیقا مشــخص
نیست ،اما محققان نظریهای دارند.
گیرندههای چشــایی تلخ از جمله یکی از آنها به نام
 T۲R۳۸در جوانههای چشــایی زبان یافت میشــوند.
ایسنا :کارشناسان ســامت می گویند احساس
اضطراب ناشــی از بیماری کووید ۱۹-را می توان
با اعمــال تغییرات محدودی در رژیم غذایی کنترل
کرد.
آغاز همــه گیری بیماری کووید ۱۹-و تداوم آن
موجب بروز احســاس اضطراب و استرس در بیشتر
افراد و جوامع شــده که در این شــرایط مراقبت از
سالمت روان اهمیت بیشتری پیدا می کند.
به گفته کارشناســان تغذیه افراد مــی توانند با
اعمال تغییراتی در سبک زندگی احساس اضطراب
خود را کنترل کنند.
به طــور مثال گنجاندن مــواد غذایی خاص در
رژیم غذایی روزانه می تواند یکی از گامهای اساسی
در این خصوص باشد .میوه ها ،سبزیجات ،حبوبات،
غالت برای سالمتی مفید هستند.
همچنیــن مصــرف خوراکــی هــای حــاوی
پتاســیم همچون موز و تخمه کدو به حفظ تعادل
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همچنین محققان تصریح کــرده اند که مصرف
روزانــه یــک فنجــان آب چغندر باعــث کاهش
باکتریهای دهانی میشــود که با بیماری و التهاب
ارتباط دارند .عالوه بر این ،فشــار خون سیستولیک
نیز کاهش مییابد.
آنی فانهاتالو نویســنده این مطالعه ،گفت :مصرف
غذاهای غنی از نیترات مانند چغندر ،منجر به تغییرات
مثبتی در میکروبیوم دهان میشود.
سیستم میکروبیوم گروهی از میکروبهاست که
در بدن زندگی و همزیستی میکنند .تحقیقات زیادی
در مورد فواید میکروبیوم ســالم در روده انجام شده
امــا هنوز تحقیقات کمی در مورد نمونه آن در دهان
انجام شــده است .سیستم میکروبیوم در دهان نقش
مهمی در تحریک جذب نیترات از سبزیجات دارد.

ویتامینهای ضروری برای زنان

کلسترول در سطح نرمال کمک میکند.
در حالــی که کمبود ویتامین  B۷خیلی نادر اســت،
اما رخ میدهد و میتواند ســبب شکنندگی مو ،جوش،
عملکرد غیرعــادی قلب ،سســتی ،کمخونی (آنمی) و
افســردگی خفیف شود .ممکن اســت از این نشانههای
کم خونی اطالعی نداشته باشید.
مواردی از برترین گزینههــای غذایی برای دریافت
ویتامین  B۷ماهــی ،بادام ،زردک (هویج) ،موز ،طالبی،
میوههای زرد ،ســبزیجات برگی سبزرنگ ،عدس ،برنج
قهوهای ،فلفل ،زردهی تخم مرغ ،ســویا ،بلغور جوی دو
سر ،شیر ،پنیر ،ماست و مغزها است.
 .۴ویتامین B۶
این ویتامین که با عنوان پیریدوکســین نیز شناخته
میشــود ،یک ویتامین ضروری است که برای سالمت
سیستم ایمنی اهمیت زیادی دارد .این ویتامین خاص به
بدن کمک میکند تا هورمونها و مواد شیمیایی مغزی
تولید کند و نهایتا به کاهش افســردگی ،بیماری قلبی و
از دست دادن حافظه کمک میکند.
ویتامیــن ب  ۶در عیــن حال میتوانــد به تنظیم
ســطح قند خون کمک کند .خانمهای باردار میتوانند
خوراکیهای دارای ویتامین  B۶بخورند تا از شر حالت
تهوع صبحگاهی خالص شوند .کمبود ویتامین  B۶در
بدن میتواند سبب کمخونی (آنمی) شود.
برخی از مهمترین خوراکیها برای دریافت دوز کافی
ویتامین  B۶غالت غنیشــده ،آووکادو ،موز ،گوشــت
قرمــز ،لوبیاها ،ماهی ،بلغور جو دو ســر ،مغزها ،دانهها،
و میوههای خشک است.
 .۵ویتامین B۹

یکــی دیگر از بهتریــن ویتامینها بــرای خانم ها،
ویتامین ب  ۹است .ویتامین  B۹که با عنوان اسید فولیک
نیز شــناخته میشــود ،برای همــهی خانمها ضروری
اســت ،چون به پیشــگیری از بیماری قلبی ،فشار خون
باال ،آلزایمر ،افسردگی ،سرطان و از دست دادن حافظه
کمک میکند؛ همچنین ســامت مغز و عملکرد سلولی
را باال میبرد و باروری و رشد جنین را در دوره بارداری
بهبود میبخشد.
کمبــود ایــن ویتامیــن در خانمهای باردار ســبب
نارســاییهای لوله عصبی در نوزاد ،نظیر اســپینا بیفیدا
میشود.
خوراکیهای سرشار از ویتامین  B۹شامل سبزیجات
برگی به رنگ ســبز تیره ،آب مالته (پرتقال) ،مارچوبه،
تربوز (هندوانه) و خربزه ،توت فرنگی ،غالت غنیشده،
حبوبات ،لوبیاها ،مخمر مغذی ،و تخم مرغ است.
 -۶ویتامین B۱۲
ویتامین ب  ۱۲برای ســوخت و ساز ،تقسیم سلولی
نرمال و ســنتز پروتئین مهم اســت .ایــن ویتامین به
پیشــگیری از بیمــاری قلبی ،از دســت دادن حافظه و
کمخونی (آنمی) کمک میکند.
همچنیــن میتــوان از آن برای درمان افســردگی
اســتفاده کرد و به حفظ ســامت دســتگاه عصبی و
عملکرد مغز نیز کمک میکنــد .کمبود ویتامین B۱۲
میتواند سبب کجخلقی ،افسردگی و گیجی شود.
برخــی از برترین منابع خوراکی برای ویتامین B۱۲
پنیر ،تخم مرغ ،ماهی ،گوشــت قرمز ،شــیر ،ماست و
غالت صبحانه غنیشده است.
 -۷ویتامین D

ویژگی چشایی خاصی که
از شما در برابر کرونا محافظت میکند

دکتر هنــری برهم ،متخصص گــوش ،حلق و بینی در
باتــون روژ آمریکا گفت :هنگامی که  T۲R۳۸تحریک
میشود ،با تولید اکســید نیتریک برای کمک به از بین
بردن یا جلوگیری از تکثیر بیشــتر ویروسها در مخاط
تنفس ،پاسخ میدهد .غشاها بر روی سیستم تنفسی شما
قرار گرفته و محل ورود ویروسها از جمله سارس-کوو۲
را ایجاد میکنند که باعث ایجاد کووید ۱۹-میشود.
به گفته برهم ،این نتایج دارای پیامدهای مهمی است
و به افراد اجازه انتخاب آگاهانهتر در مورد واکسیناسیون
را میدهد .چندین مطالعه در حال بررسی چگونگی تاثیر
گیرندههای چشــایی تلخ بر خطــر ابتال به کووید ۱۹-و
سایر عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی است.

این مطالعه شــامل نزدیک به  ۲۰۰۰نفر (متوســط
ســن  ۴۶سال) بود که توانایی چشــایی آنها با استفاده
از نوارهــای کاغذی مورد آزمایش قرار گرفت .همه قبل
از ابتال به کووید ۱۹-مورد آزمایش قرار گرفتند ،زیرا این
میتواند حس چشایی و بویایی آنها را به خطر بیندازد.
شــرکت کنندگان در یکی از سه گروه غیرچشندهها،
ابرچشاها و چشندهها قرار گرفتند :غیر چشندهها افرادی
هستند که به هیچ وجه نمیتوانند طعمهای تلخ خاصی را
تشــخیص دهند .ابرچشاها به شدت به طعم تلخ حساس
هســتند و میتوانند سطح بسیار کمی را تشخیص دهند.
چشندهها جایی بین این دو قرار میگیرند.
در طول مطالعه ۲۶۶ ،شــرکت کننده به کرونا مبتال

کنترل اضطراب ناشی از همه گیری
با رژیم غذایی

الکترولیت ها و کنترل فشار خون کمک می کند.
عالوه بر این ،مصرف این خوراکی ها در تسکین
استرس و عالئم اضطراب نقش دارد.
تخمه کدو همچنین منبع خوبی از عنصر «روی»
(زینک) است .کمبود روی با تاثیر مخربی بر خلق و
خو و احساسات فرد همراه است.
به نوشــته روزنامه هندوستان تایمز ،کارشناسان
تغذیــه تاکید دارند :عالوه بر حفــظ ذهنیت مثبت
و اســتراحت کافی فرد بایــد رژیم غذایی متعادل و
سرشار از مواد مغذی داشته باشد تا بتواند با فشارها
و مشکالت بهداشت روان مقابله کند.

سبزیجات دارای برگ سبز ،منبع غنی از منیزیم
هستند که مصرف آنها رفتارهای مضطرب گونه را
کاهــش می دهد و در نتیجه به فرد کمک می کند
تا آرامش داشته باشد.
همچنین مصرف ویتامیــن  Eو امگا  ۳موجود
در خشــکبار و دانه ها با کاهش احساس اضطراب،
احســاس درماندگــی و اســترس مرتبط اســت.
این دســته از خوراکیها سرشــار از فیبــر خوراکی،
اســیدهای چرب مفیــد ،ویتامینها ،مــواد معدنی و
آنتی اکسیدانها هستند که ســامت مغز را تقویت
می کنند.

ویتامیــن  Dیک ویتامین محلول در چربی اســت
که جذب کلســیم را باال میبرد و در قوی نگه داشــتن
استخوانها نقشــی کلیدی دارد؛ همچنین ویتامین D
خطر ابتــا به ام اس ،آرتریت روماتوئید و انواع مختلف
سرطان را کاهش میدهد.
این ویتامین مهم بــرای خانمها میتواند به کاهش
عالئم سندروم پیش از قاعدگی کمک کند؛ ممکن است
کمبود این ویتامین استخوانهایتان را ضعیف کند.
قرار گرفتن در معرض نور خورشــید به مدت کوتاه و
بــه صورت روزانه میتواند به بدنتان دوز الزم ویتامین
 Dرا بدهد .برای اکثر آدمهایی که پوست روشن دارند،
 ۱۰تا  ۱۵دقیقه قرار گرفتن در معرض نور خورشید کافی
است .به عالوه شما میتوانید خوراکیهایی بخورید که
سرشار از ویتامین  Dاست ،مانند ماهیهای چرب ،شیر
غنیشده ،جگر و تخم مرغ.
 .۸ویتامین E
ویتامیــن  Eخــواص ضد پیری دارد که با آســیب
ســلولی مبارزه میکند و تغییرات مرتبط با ســن را در
بدنتان ُکند میکند .همچنین این ویتامین به پیشگیری
از بیمــاری قلبی ،آب مروارید ،از دســت دادن حافظه و
برخی سرطانها کمک میکند .از دست دادن حافظه و
فراموشی گاهی مرتبط با زوال عقل نیست!
به عــاوه ،ویتامین  Eبرای پوســت و مو ضروری
است .این ویتامین اغلب در محصوالت مراقبت از مو و
پوست گنجانده میشود .خوراکیهای سرشار از ویتامین
 Eشــامل جوانهی گندم ،فندق ،بادام ،پالک (اسفناج)،
مارگاریــن ،روغــن ذرت ،روغن جگر ماهــی ،کرهی
بادام زمینی و تخمه آفتابگردان است.
 .۹ویتامین C
این ویتامین که به تقویتکننده ایمنی معروف است،
برای ســامتی خانمها فواید زیــادی دارد .ویتامین C
برای تسریع فرآیند بهبودی مفید است ،رشد بافتها را
بهبود میبخشد و خطر برخی سرطانها ،بیماری قلبی و
آسیب به بافتها را کاهش میدهد .همچنین در تشکیل
گلبولهای قرمز نقشی اساسی ایفا میکند.
برخی از برترین خوراکیهای سرشــار از ویتامین C
کلم بروکلی ،گریپفروت ،کیوی ،مالته (پرتقال) ،فلفل،
ســیبزمینی ،توت فرنگی ،جوانههــا و بادمجان رومی
(گوجه فرنگی) است.
 .۱۰ویتامین K
ویتامین  Kدر تقویت اســتخوانها نقش کلیدی ایفا
میکنــد و انعقاد خون را در وضعیتی نرمال نگه میدارد
همچنین خطــر بیماریهای قلبــی مختلف را کاهش
میدهد .ایــن ویتامین خاص برای عملکــرد ایمنی و
انرژی نیز ضروری است.

بودند .افراد غیرچشــنده بسیار بیشــتر از ابرچشاها آلوده
میشوند و همچنین دارای کووید ۱۹-شدید هستند.
چشندهها عالئم کووید ۱۹-خفیف تا متوسط را نشان
میدهند که اغلب نیازی به بســتری شدن در بیمارستان
ندارند .این مطالعه نشــان داد افرادی که دارای شــرایط
زمینهای بودند یا در سنین باالتر با کاهش توانایی حس
مزه تلخ مواجه بودند ،از این قاعده مستثنی هستند.
دکتر آلن هیرش ،مدیــر بخش اعصاب بنیاد تحقیق
و درمان بویایی و چشــایی در شیکاگو ،کار خود را صرف
مطالعه تاثیرات بو و طعم از دســت رفته بر بیماری کرده
است.
او میگوید یافتههای جدید بسیار منطقی است .افراد
میتوانند از کشــف وضعیت چشایی خود بهرهمند شوند.
اگر مزه تلخ را حس نمیکنید .باید بسیار مراقب باشید و
برای مدت طوالنیتری ماســک بزنید تا از خود در برابر
کووید ۱۹-محافظت کنید .متاسفانه اکثر مردم نمیدانند
در کدام دسته قرار میگیرند.
کارشناســان تغذیــه عــاوه بر رعایــت موارد
ذکر شــده ،گنجاندن برخی خوراکیهای دیگر را نیز
به رژیــم غذایی توصیه می کنند کــه از آن جمله
می توان به موارد زیر اشاره کرد:
شکالت تلخ :این خوراکی حاوی «تئوبرومین»
اســت که ترکیبی برای کاهش اضطراب اســت و
باعث بهبود روحیه فرد می شود.
مرکبات :مصرف مرکبــات حاوی ویتامین C
همچون پرتقال و گریپ فروت به طور قابل توجهی
بر سیستم ایمنی تاثیر گذاشــته و ذهن فرد را آرام
می سازد.
پروبیوتیکها :مصرف پروبیوتیکها تاثیر مثبتی
بر میکروبیوم روده دارد که می تواند تاثیر مستقیمی
بر سالمت روان و رفتار فرد داشته باشد.
دمنــوش بابونــه :ایــن دمنــوش دارای
آنتی اکســیدان و خاصیــت آرام بخش اســت که
می تواند احساس اضطراب را کاهش دهد.
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ژانر وحشت در ادبیات داستانی

یکی از ویژگیهای شگفت انگیز ادبیات خوشایندسازی و لذت بخش
کردن چیزهایی است که به خودی خود و با نگاهی متعارف و طبیعی،
ناخوشایند مینمایند .مسائلی مانند اندوه یا ترس و وحشت فی نفسه
آزاردهنده اند ،اما یک اثر داستانی میتواند همین احساسات را به شکلی
جذاب و دلخواه به خوانندگانش عرضه کند.
کنجکاوی و میل به از سر گذراندن تجربههای ناشناخته یا کمتر
شناخته شده وقتی به غریزه روایت دوست افراد اضافه میشود ،اشتیاق
شمار بسیاری از خوانندگان داستان و رمان را به مطالعه ادبیات ژانر
وحشت در پی خواهد داشت .روی هم رفته در طول تاریخ ،مقوله ترس
و وحشت جایگاه مهمی در روایت های فردی ما از زندگی داشته است.
از نقش و نگارهایی که انسان بدوی درون غارش میکشیده ،تا آثار
ادبی و سینمایی ای که امروزه با صرف هزینه های هنگفت میکوشند
مخاطبان فراوانشان را وحشت زده کنند ،گویای این جایگاه اند .بسیاری از
داستان های ابتدایی و افسانه های بومی نیز حکم فیلمهای ترسناک امروز
را برای مخاطبانشان داشته اند.
از جمله این افسانههای نخستین میتوان به داستانهایی اشاره کرد که
برخی مبلغان دینی برای پیروان خود تعریف میکردند یا روایتهایی
منتسب به اسطورهها و موجودات فراطبیعی در ایران و یونان و روم و
آسیای خاوری و ...در تاریخ ادبیات ایران از اساطیر اوستایی تا داستانهای
شاهنامه فردوسی و قصههای عامیانه اقوام ایرانی نمونههایی از داستان
ترسناک را در خود جای داده اند.
چرا به ترس عالقه داریم؟
روزنامه گاردین در اکتبر سال  ۲۰۱۵میالدی یادداشتی با عنوان «چرا
ما کتابهای ترسناک میخوانیم؟» به قلم لو مورگان ،نویسنده آثار ژانر
وحشت ،منتشر کرد .مورگان نوشته اش را اینگونه آغاز میکند« :بسیاری
از کتابهای مورد عالقه ام در کودکی از آثار نویسندگانی نظیر استفن
کینگ ،جیمز هربرت و برام استوکر بودند و عالقه فراوانی به داستانهای
خون آشامها داشتم».
بیشتر بدانید :چگونه استیون کینگ  Stephen Kingنویسنده
محبوب ژانر وحشت شد؟
امروزه در ایران بسیاری از کتاب خوانهای کوچک ،کتابهای دارن شان
را از حفظ هستند و یکی از مشاهدات شخصی ام پس از انتشار «دراکوال»ی
برام استوکر ،استقبال شدید طیف سنی نوجوان و جوان به این کتاب
کالسیک بود ،همان طور که بیشتر عالقهمندان به سینمای وحشت نیز
از این سنین هستند .آیا بزرگ ساالن نمیترسند یا عالقهای به ترس
ندارند؟ پرفسور گلن اسپارکس ،استاد دانشگاه پاردو ،عقیده دارد که یکی
از مهمترین نکات راجع به آثار ژانر وحشت ،احساسی است که در حین
تجربه اثر و پس از اتمام کتاب یا فیلم داریم .ضربان قلب و فشار خون
ما هنگام مطالعه یا تماشای این آثار به شدت باال میرود و از طرفی ،بدن
جوانان از این حیث توان بیشتری برای دفع آثار منفی این عملکرد دارد.
میشود استدالل کرد که شاخصه جسمانی میتواند دلیلی بر عالقه
جوانان به این ژانر باشد .آدرنالینی که در پی ترس و وحشت در بدن
فرد ترشح میشود ،قطعا برای انسانی مسن یا بزرگسال آن قدر جالب
نیست که برای خوانندگان ک م سنتر جذاب است! مارگاریتا تارتاکفسکی،
دکتری علوم ،در مقاله اش به بحث جنسیتی عالقه مندان به این ژانر اشاره
میکند .به عقیده تارتاکفسکی و با استناد به آمار ،مردان در مقایسه با زنان
عالقه بیشتری به این ژانر دارند .او در تفسیر این گزاره توضیح میدهد که
در بیشتر جوامع ،مرد به عنوان جنس شجاع معرفی شده و رشد کرده است.
در نتیجه از تهدیدها لذت می برد .به نظر پروفسور اسپارکس ،حتی در
مالقات های عاشقانه ،مردان تمایل دارند با طرف خود به سینما بروند
و فیلمی ترسناک ببینند ،زیرا در چنین موقعیتی مرد می تواند با به رخ
کشیدن شجاعتش ،در برابر جنس مخالف خودنمایی کند .نکته دیگری
که در مقال ه های اسپارکس و تارتاکفسکی اهمیت دارد ،این است که چرا
کودکان نباید با این آثار تعاملی داشته باشند .به اذعان تارتاکفسکی ،در
سنین  ۵تا  ۷سال تماشا کردن برای کودکان به معنای باور کردن است.
هم چنین تا پیش از چهارده سالگی ،رویارویی با وحشتهای این چنینی
ممکن است باعث اضطراب و مشکالت کودک هنگام خواب شود،
مسئلهای که اثر عمیق سینما و ادبیات وحشت بر انسان را نشان میدهد.
چه اثری ترسناک است؟
ادبیات وحشت معموال ادبیاتی غیرواقعگرا یا آ ن گونه که امروزه در ایران
نامیده میشود ،در زمره ادبیات گمانه زن استِ .جی ا ِی کادن در مقدمه

ن های ترسناک» مینویسد« :اثری داستانی و منثور که
کتاب «داستا 
خواننده را شوکه میکند یا میترساند ،حتی شاید سبب احساس تنفر
و بی میلی فرد شود ».این تنفر و بی میلی هنگامی اتفاق میافتد که
در داستان با فضایی چنان رعب آور یا جنون آمیز روبه رو شویم که حتی
رغبت نکنیم آن را ادامه دهیم و تمام کنیم.
اگر «داستان ترسناک» را در واژه نامه های مختلف جست و جو کنید،
با عبارت «اتفاقات غیرطبیعی» بیش از هر عبارتی رو به رو خواهید شد.
ارتباط وحشت و غیرطبیعی بودن یکی از نکاتی ا ست که از نخستین
داستان های ترسناک تا امروز به چشم میخورد .جالب این است که
ترس یکی از احساسات بدوی و طبیعی آدمی ا ست و در واقع ،هیچ چیز
غیرطبیعیای راجع به آن وجود ندارد .لو مورگان در ادامه یادداشتش به
این نکته اشاره میکند که ما همه شبانه روز را درگیر ساخت دنیایی امن
و آرام برای خود و خانواده مان هستیم ،اما در نهایت ،دنبال چیزهایی
میگردیم که ما را بترسانند .مورگان مسئله این پارادوکس را با پاسخی
ساده حل میکند.
ما به ترسیدن ،به رنج کشیدن و عصبی شدن نیاز داریم و از طرفی حاضر
نیستیم جان خودمان یا عزیزانمان را به خطر بیندازیم .پس چاره چیست؟
دنبال این احساسات در داستانها میگردیم .نویسندگان ادبیات وحشت
نیز از تاریکترین و در عین حال هیجان انگیزترین عناصر برای ارضای
این نیازها بهره میبرند .برای نمونه ،به داستان «هانسل و گرتل» از
برادران گریم بپردازیم .خواهر و برادری در جنگل گم میشوند .جادوگری
آدم خوار آنها را میرباید و تالش میکند با چاق کردن هانسل و گرتل
به غذای بیشتری دست یابد .ما کامال خود را غرق در چنین داستانی
میبینیم .گویی ما نیز همراه هانسل و گرتل هستیم و جادوگر پیر قرار
است کلکمان را بکند.
برادران گریم داستان خود را با گم شدن در جنگل آغاز میکنند .حتی در
جهان امروز که فناوری باعث شده است بی نیاز به نقشه ،پیچیدهترین راه
را بیابیم ،ترس ما از گم شدن ذرهای کم نشده است .کافی ا ست چنددقیقه
راهمان اشتباه شود تا زمین و آسمان را به یکدیگر بدوزیم .حال یک عنصر
طبیعی ،گم شدن ،کنار عنصر غیرطبیعی ،جادوگر ،قرار میگیرد .جادوگران
نیک و شرور از گذشته تا حال ،نقش بسزایی در وحشت ما داشته اند .یکی
از جالبترین نمونههایی که در ادبیات کهن ایران نیز به چشم میخورد،
داستان جادوگری به نام بابِل در کتاب تاریخی «شهرستانهای ایرانشهر»
است که دارای جادویی سفید و خیر بوده .نقطه مقابل او اَخْ ت جادوگر در
کتاب «ماتیکان یوشت فریان» است ،جادوگری با قدرتی سیاه که روی
تختی از جمجمه و اسکلتهایی بی شمار مینشسته است.
اما به داستان «هانسل و گرتل» بازگردیم .تا امروز گزارشی علمی

و مری شلی مشاهده کرد .شاهکارهای ادبی متعددی مثل «هانسل و
گرتل»« ،فرانکشتاین»« ،دکتر جکیل و آقای هاید» و «تصویر دوریان
گری» از نمونههای موفق آن دوران طالیی بودند .داستان گوتیک نوع
تازهای از ترس را به خواننده القا میکرد.
لغت «گوتیک» ریشه در کلمه «گوت» -از اقوام آلمانی -دارد و به
سازههای قرون وسطی اشاره میکند .در واقع معماری آن بناها گوتیک
نامیده میشده و اگر به آثاری که در جمالتی قبل نام برده شدند
نگاهی بیندازیم ،شاهد تأثیر قرون وسطی روی شیوه داستان گویی و
فضاسازیهای نویسندگانشان خواهیم بود .کاخ ترسناک کنت دراکوال در
رمان برام استوکر و حال و هوای تیره و مه گرفته انگلستان ویکتوریایی
در رمان اسکار وایلد ارجاعاتی مستقیم به آن دوران هستند .حتی در
شخصیتهای این داستانها میتوان ردپای قرون وسطی و ارجاعاتی
غیرمستقیم به آن را مشاهده کرد .مثال نقطه ضعف دراکوال صلیب است.
البته این مسئله نیز که بیشتر این آثار تأثیرگرفته از افسانههای بومی عصر
تاریک اروپا هستند بسیار در این جریانات دخیل است.
در سده بیستم ،ادبیات وحشت دچار مشکالتی نظیر جنگهای جهانی شد
و از طرفی ظهور صنعت سینما به عنوان مدیومی تازه برای ترسیدن ،کار
ادبیات را دشوار کرد .بسیاری از نویسندگان این ژانر سراغ فیلم نامه نویسی
رفتند .برخی نیز با زردنویسی عمر خود را گذراندند .در این دوره تأثیر
سینما روی ادبیات بسیار مشهود است .مردم در دوران پساجنگ به شکل
تازهای از وحشت در ادبیات و سینما نیاز داشتند و با تجربهای که از جنگ
جهانی و ظهور دیکتاتورهای آدم کشی مثل هیتلر و استالین به دست آمده
بود ،چه گزینهای بهتر از قاتلهای سریالی و بی رحم؟
هرچند نویسندگانی مثل اچ پی الوکرافت و گستون لروکس داستانهای
درخور تحسینی در این قرن نوشتند ،توجهها سمت مخلوقاتی هولناک
نظیر دکتر هانیبال لکتر در رمانهای «اژدهای سرخ» و «سکوت برهها»
به قلم توماس هریس معطوف میشد تا داستانهای عمیق الوکرفت یا
«شبح اپرا»ی لروکس .در همین حین کامیک بوکها به رقیب کاغذی
تازهای برای رمانها و مجموعههای داستان تبدیل شدند و ادبیات
باید چاره تازهای برای خود میاندیشید .نویسندگان سراغ داستانهای
قدیمی رفتند و با مدرن سازی آنها ارتباط قوی و دوطرفهای میان
ادبیات و سینما پدید آوردند .بازگشت جن گیرها ،زامبیها و شیاطین
در داستان های استفن کینگ و آیرا ل ِوین اقتباسهای متعددی به خود
دیدند که از معروفترین هایشان میتوان به اقتباس رومن پوالنسکی از
«بچه رزماری» لوین و استنلی کوبریک از «درخشش» کینگ اشاره کرد.
به عقیده منتقدان ،نویسندگان ادبیات وحشت در طول تاریخ از جنبههای
مذهبی و زیباییشناسی کمی فاصله گرفته اند و در سالیان اخیر بیش
از پیش روی جنبههای ذهنی و ناخودآگاه انسان تمرکز میکنند .کافی
ا ست داستانهای استفن کینگ را با نمونههای گوتیک که پیشتر ذکر
شد مقایسه کنیم .در اثری مانند «تصویر دوریان گری» ،تمرکز نویسنده
بر اخالقیات است یا برام استوکر در «دراکوال» توجه ویژهای به دین
و توصیف مکانها دارد ،اما استفن کینگ در رمانی نظیر «آن» سراغ
دورترین و عمیقترین الیههای ذهن میرود و با خود ترس روبهرو
میشود .این سیر تحول در ادبیات وحشت به این منجر شده است که
تحلیلهای روان شناختی بسیاری راجع به آثار نوشته شود و حتی در سینما
نیز شاهد چنین مقولهای باشیم.همان طور که لو مورگان مینویسد ،ما
درباره ترس هایمان کنجکاو هستیم .مطالعه آثار ترسناک برای ما به نوعی
مکاشفه در روح محسوب میشود و به کمک آن میتوانیم روایت بهتری
از خودمان داشته باشیم.
پروفسور جفری گلدستین عقیده دارد مردم سرگرمی ای انتخاب میکنند
که رویشان تأثیر بگذارد و کسانی که سراغ فیلم های ترسناک میروند،
دنبال تأثیری بزرگ هستند .در واقع ،این تأثیر بزرگ همان طور که پیش
تر اشاره کردیم ،تنها به ابعاد روحی فرد خالصه نمی شود و در وضعیت
جسمانی افراد نیز تأثیرگذار است.
در ادبیات با تصویر حاضر و آماده ای سروکار نداریم و تخیل قرار است
درگیرمان کند .ذهن تصاویر را میسازد و عمال این ما هستیم که خودمان
را میترسانیم ،و نویسنده و اثر حکم رابطی بین خودآگاه و ناخودآگاه ما
دارند .ادبیات وحشت چیزی فراتر از سرگرمی به ما عرضه میکند و نباید
به هیچ عنوان آن را دست کم گرفت.
کاری از :گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
ویرایش و تدوین :عباس عسلی رودﻛﻲ ﺟﺪول 37

راجع به جادوگرها مکتوب نشده است که وجود آنها را اثبات کند .به
همین سبب ،نقش عنصر غیرواقعی داستان را برعهده دارند .ولی عنصری
که نباید در این داستان فراموش کرد مسئله آدم خواری است که امری
نیمه طبیعی تلقی میشود .نیمه طبیعی بودنش از این جهت است که در
حالت طبیعی و در هیچ یک از ادیان الهی ،خوردن گوشت انسان مجاز
نیست و در میان ادیان و مذاهب غیرالهی نیز به ندرت چنین امری دیده
میشود .به نوعی ،امر آدم خواری بار روانی داستان را به دوش میکشد و
خواننده را درگیر میکند .درواقع ،برادران گریم با کنار هم قرار دادن این
سه عنصر ،داستانی خلق کردند که خودآگاه و ناخودآگاه انسان را بهطور
هم زمان تحت تأثیر خود قرار میدهد .از طرفی با گم شدن و جادوگران
روبه رو هستیم و از طرف دیگر ،فعلی که با اخالقیات ما جور درنمی آید.
اخالقیات در ادبیات وحشت جایگاه مهمی دارد .بسیاری از این داستانها
حول محور نبرد خیر و شر میچرخند و ابعاد متفاوت داستان مباحثی نظیر
ایمان و عدل را در بر میگیرد .گاهی نیز سراغ مذهب میرود .برای نمونه،
در اثری مانند «فرانکشتاین» با تالشی برای دمیدن روح انسان در کالبد
موجودی غیرانسان روبه رو هستیم.
از گذشته تا امروز ،انسان تالش کرده است موجودی خردمند شبیه به
خود خلق کند و در داستانهای متعدد شاهد چنین پی رنگی بوده ایم،
مسئلهای که با آنچه در کتب الهی به عنوان قدرت محدود انسان توصیف
شده ،در تقابل است .اگر به نتایج این تالش نظیر «فرانکشتاین» بنگریم،
متوجه ناکامی انسان در این امر خواهیم بود .در مجموع ،ادبیات ترسناک
در طول تاریخ سراغ بخشهای تاریک و بعضا فراطبیعی تخیل انسان رفته
است و شاهد تلفیق آن با دین ،عرفان و حتی سیاست بوده ایم.
ادبیات وحشت از دیروز تا امروز
ادبیات وحشت مانند بسیاری از ژانرهای ادبی ،ریشه در داستانهای بومی
و بعضا سنتهای دینی مرسوم جامعه دارد .گذشتگان عالقه بسیاری به
مضامینی ،چون پسامرگ ،عالم خواب ،جادو و فرقههای عجیب داشتند.
به همین دلیل ،هرچه در زمان به عقب بازمی گردیم ،شاهد داستانهای
بیشتری هستیم که پر از موجودات فراطبیعیاند .افسانههایی نظیر ارواح
و شیاطین و موجودات ماورایی تقریبا در هر جغرافیایی رؤیت میشوند،
هرچند با پی رنگها و پرداختهایی متفاوت.
برای نمونه ،داستانهای یونان باستان تمرکز زیادی روی مقوله خدایان
داشتند و در کشورهای اروپای شرقی ،از قبیل مجارستان و بلغارستان،
این تمرکز روی شخصیت هایی ،چون خون آشامان بود .با گذر زمان ،این
شخصیتها دچار تغییر شدند و ادبیات وحشت نیز شمایل تازهای به خود
گرفت .در سده هجدهم میالدی شاخه داستان گوتیک شکل گرفت که
اوجش را میتوان صد سال بعد و با ظهور غولهای ادبی نظیر ادگار آلن پو
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داستان
شنبه  8خرداد 1400

پيرمرد برگشت و پشت سرش را نگاه كرد .از گرما كالفه بود .سگ را
ديد كه لهله ميزد و سايه به سايهاش ميآمد .زير بغلش خيس عرق بود و
پيراهن چسبيده بود به تنش .خيابان داغ بود و خلوت .ديوار گلي باغ را كه
از آن طرف خيابان ديد ،پا سست كرد و ايستاد .بعد اين طرف و آن طرفش
را پائيد و از عرض خيابان گذشت .تقريبا بالفاصله ماشيني با سرعت از
پشت سرش رد شد و سگ را زير گرفت .عدهای توی پیادهرو از صدای
ترمز ماشین سرشان را برگرداندند .اما سگ از زیر ماشین صحيح و سالم
بیرون آمد .انگار نه انگار که برایش اتفاقی افتاده و از مرگی حتمی جان
بدر برده .نگاهی به اطراف کرد ،پيرمرد را که ديد باز افتاد پشت سرش.
جثهی درشتي داشت و یک دست سیاه ميزد .ماشين كام ً
ال از روي سگ
رد شده بود.
چطور ممکنه؟
توي پيادهروي خنك آن طرف ،مقابل ديوار باغ ايستاد و از دو طرف
ديوار فرسوده را نگاه كرد كه مثل نواري خنك تا دور دست رفته بود.
سايهي بلندش ،توي پيادهرو افتاده بود .سرشاخهي درختهاي سپيدار و
نارون از سر فروريختهي ديوار همراه نرمه باد ميجنيدند و انحناء سبزشان
توي هوا ،آبي آسمان را خط ميانداخت.
باید همین جاها باشه!
ديوار باغ را تا جايي كه ميپيچيد و از دیدرس دور ميشد نگاه كرد.
از كدام طرف برم؟ در كدوم سمت بود؟
رسيد به جايي كه ديوار ميپيچيد .این سمت كه دری نداشت ،حتما
سمت ديگري است.
اشتباهی نیومده باشم؟
دیوارخشتی همان طور سر پا مانده بود ،اما فرسوده .قسمتهای
بااليياش ریخته بود و گل به گل زخم شده بود.
چرا این همه سال اندودش نکردن؟
ي درختها توي نسيمي ناپيدا ميجنبيدند و رفتاري آشنا
سرشاخه 
داشتند .توي ذهنش مرتب سايهروشنهاي محوي ميآمد و ميرفت .بوي
نعنا ،نسترن و خنكي ماليم آب زير مشامش پيچيد .حاالآن سمت ديوار
رفته بود توي سرش .جويبار باريكي هم بود كه توي عمارت و زير همهي
درختها ميپيچيد و نزديك توت كهنسال آخر باغ از منفذ زير ديوار به
معبري سنتي رو به سمت ملك همسايه ميرفت .نسترنها درست توي
زاويهها بودند ،مست و اليعقل .دور تا دور عمارت.
بايد همهي آدمها تمام شده باشند .اما يك مرتبه طوبي آمد توي سرش.
مگه آدمي چند سال دوام مياره ،طوبي؟
انگار طوبي هميشهي خدا توي صندوقخانه روي تخت خوابيده بود و
هالهي موهاي سفيد و تنكش روي بالش و دور گردي صورتش پريشان
مانده بود .روي عسلي كنارش تلي از قرص و شربت و پماد ريخته بود
و البته آن صندلي چرخدار هميشه منتظر .چقدر بيصدا گردانده بودش؟
خدا كنه تا برميگردم بيدار نشده باشه!
چيزي به شلوارش چسبيد .برگشت سگ را ديد كه پوزهاش را به پاي
او ميچسباند .بدش آمد .دستش را بلند كرد .اما سگ فقط بر و بر نگاهش
کرد .مثل قير سیاه بود با دو نقطهي زرد توي صورتش.
چي ميخواي؟
نور پلشتي توي چشمهاي سگ بود كه ميترساندش .مثل ديني كه نه
ميشد انجامش داد و نه زيرش زد .هر وقت يادش ميآمد دلش آويزان
ميشد .روي زمين گشت ،سنگي نبود .سگ زل زده بود توي صورتش.
هميشه اسمهاي زيادي ميآيد توي سرم و ميرود .اص ً
ال دست خودم
نيست .خودشان ميآيند و ميروند .اشرف ،جوهر ،بشري.
اين بار سياهي لهيدهي مراد بود با كاله پشمي سبز كه داشت
خميده خميده و بيصدا از الي انارها ميگذشت .دستهايش را از پشت
قفل كرده بود و آهسته و نرم از الي درختهای عمارت ميگذشت .اگر
برگي روي موزاييكها يا ميان گلدانها افتاده بود خم ميشد و برميداشت.
خب اگه اینا واقعی نیستن پس چرا مدام میان توی سرم؟
رسيده بود سر نبشي كه ديوار ميپيچيد و هنوز از در خبري نبود.
پيچيد به راست و تا ديدرس نگاه كرد .در نبود .برگشت و ديد سگ
زبانش را بیرون آورده و آرام و صبور از پیاش میآید .چند مگس روي
پوزه و گوشهي چشمش نشسته بودند .خوب که نگاه كرد دید یکی از
گوشهایش از وسط بریده شده .تشنه و خسته بود .بعد خط سبز پونهها
را ديد كه سرتاسر روي جدول آب را پوشانده بودند .انگار صداي آب از ته
يك خواب دور صدايش ميزد؛ مثل بذری سبک و نامرئي كه در در باد
پراکنده شده باشد .سگ رو به ديوار پارس كرد .خم شد ،كلوخي برداشت و
پرتاب كرد .سگ نالهاي كرد و عقب نشست .اما دوباره برگشت.
ضلع ديگر باغ پيش چشمش تا ابد ميرفت .صداي وزش باد از س ِر
شاخهها ميآمد و خشخش برگهاي خشك یکییکی و آرام از
درختهايي كه توي سرش بود ميافتاد روي سنگفرشها .عرق پوستش
خشك شده بود و خنكش ميكرد .به محاذات ديوار پيش رفت .چشمش
كه به در خورد دلش باز شد و آرام گرفت .چشمهایش را روی قاب دو
لنگهي چوبي میزان کرد.
حتم ًا خودشه!
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دلش قرص شد .همان در بود .همان كه هميشه بوده بود .اما زهوارش
در رفته بود .انگار سالهاست كه باز و بسته نشده بود .زير در و الي جرز
ديوار جا به جا علف روييده بود .بلند و كوتاه.
خودشه!
به بلندي چوبهاي رنگ و روي رفتهاش نگاه كرد كه باريك و كوتاه
بودند ،اندازهي سر يك آدم معمولي .اما باالخره اتفاقي بود توي آن ديوار
يكدست .رو كرد سمت معبر روبرو كه بازشدگاهي وسيع بود .بعد دستش
رفت توي جيب .اما جيبش خالي بود .آن جيب يكي ،ديگري ،نه ،نبود.
كليد نبود .توي هيچ كدام نبود.
احتما ًال يادم رفته با خودم بياورم .حتم ًا كار طوبي است.
اما چرا کلید را بگذارد توی جیبش؟ سالي يك بار هم بيرون نميرفت.
توي اين گرما كجا برم؟
به پالك گرد و كهنهي زنگ در نگاه كرد فنر شاسي وسط زنگ افتاده
بود و همان پايين گير كرده بود .با اين حال صداي نرم و ماليم زنگ
حاال آمده بود توی سرش و حتم دو تا ياكريم زير سقف ايوان حاال ترسيده
بودند و هراسان گردن ميكشيدند .برگشت .چشمش به سگ افتاد كه
پيش آمده بود و بريده بريده داشت رو به در پارس ميكرد .با آن هيبت
ترسناكش ،سگ نبود كه! جانور زمخت سياهي بود با پوزهي كثيف و
چشمهاي زرد مرضي.
تو بايد سر ساعت آن قرص آبي را بخوري؛ اون هم روزي دو بار.
با كي بود ،طوبي يا بانو؟ مراد روزي چند بار عصرها ،هوا خنك ،بانو
را روي صندلي چرخدار دور تا دور عمارت ميچرخاند .بعد بانو ميرفت
مينشست كنار رنگهاي پنجره .دواهاي ديگر اگر كمي پس و پيش
ميشد مهم نبود .اما اين يكي را دكتر مخصوص ًا تاكيد كرده بود .اگر سر
وقت نميخورد ممكن بود براي هميشه فلج شود .نميدانست چه ساعتي
است .سگ دوباره پارس كرد .خشمگين و آزرده .معلوم نبود چرا .رو كرده
بود به در و هر بار عصبيتر پارس ميكرد .مرد خم شد و سنگي را برداشت
و پرت كرد سمت سگ .سنگ خورد به كمر سگ .اما انگار نه انگار .از
جایش تکان هم نخورد .همانطور آنجا ايستاد و بر و بر نگاه كرد .هر چه
فكر كرد سگ را يادش نميآمد .اص ً
ال هيجوقت هيچ سگي توی سرش
نبود .نميدانست از كجا آمده .باز دستش را گذاشت روي زنگ و دوباره
البد ياكريمها .هميشه تا مراد با آن پاي معيوب ،خميده خميده برسد پشت
در خیلی طول ميكشيد .به سگ نگاه كرد و چيزي توي دلش فرو ريخت.
چیزی توی زردي چشم سگ بود که میترساندش .ترسيد كه مبادا طوري
شده باشد .ياكريم مادر را ديد كه پريشان شده و با هراس به اين سو آن
سو گردن راست ميكند.
مراد اگر صداي زنگ را شنيده باشد حاال بايد از كنار رديف انارها رد
شده باشد .اما زنگ كه خرابه! از درز در نگاه كرد .تنهي نارون پيري جلوي
ديدش را گرفته است .بايد آن قدر صبر كند تا مراد سالنه سالنه برسد
كنار در ،هنوز نرسيده داد بزند كه :كي بودي آبادي؟ آن وقت كلون در را
بكشد .در لنگ ميزد و لنگهي سمت چپي ميافتاد .شاید مراد ده بار نجار
آورده بود و هر بار لقي پاشنهيدر را گرفته بود .اما گودي زير پاشنهي در
مدام فراخ ميشد .ديوار هم فرسوده بود و گلهايش فرو ميريخت .نگاه
كرد به تلي از خاك پاي ديوار كه ريخته و همانجا سفت شده و رويش
علف سبز شده بود .سر ديوار به مرور و ضرب باران باريك و تيز شده و
گلهايش به مرور ريخته بود .بعد زنی با چارقد سفید آمد توی سرش .کپل

بود و گونههای سرخش برق ميزد .مراد ،چند مرتبه بگم لقي اين در رو
بگير! یک بنای خوب هم بيار براي ديوار! تاي كمر مراد راست نميشد.
چشمهايش مثل چشم كسي بود كه سالها مدام توي نور خورشيد نگاه
كرده باشد .پر از شيار و چروكيده .با ريش و سبيلي نرم و سفيد.
سگ دوباره آمد جلو و رو به در پارس كرد وغريد .بعد صداي پا آمد.
چكمههاي مراد هميشه شلي بودند .گاهي ميرفت توي آفتاب درشان
ميآورد .یک ساعت طول ميکشید تا جورابهايش را لنگه لنگه توي
جوي آب تميز کند ،بچالند و بگذارد الي شاخههاي انار؛ جايي كه
پولكهاي قرمز توي سايه برق ميزدند .آن وقت صداي خشخش جارو
آمد كه روي موزاييكهاي سفالي حياط كشيده ميشد .بوی نسترن هم
بود .هميشه یک پنجرهي چوبي بود که یک لنگهي آن هميشه باز بود.
با قابها و برشهاي مينياتوري و شیشههای رنگی کوچک .دور تا دور
عمارت بوی نسترن پيچيده بود .اص ً
ال بانو به هواي همان بو بود كه هر
صبح قبل از طلوع الي پنجره را باز ميگذاشت .ميآمد كنار پنجره و به
برگهاي روي استخر نگاه ميكرد .سياهي يك عكاس هم گاهي ميآمد
توي سرش .با جليقه ،سبيل نازك ،دوربين ،سهپايهي بلند و يك پارچه
سياه .زير پارچه كه ميرفت ،.دست چپش را ميگرفت كنار دوربين .آن
وقت ميگفت :كليك! بانو ميخنديد و موهایش پريشان ميشد.
سگ بيتاب شده بود؛ يك هوا و تند تند پارس ميكرد .جلو رفت و از
منفذ در نگاه كرد .تنهي نارون جلو چشم را گرفته بود.
نكنه وقت دواي طوبي گذشته باشه؟
دكتر تاكيد كرده بود كه حتم ًا بايد سر وقت بخورد .اگر طوبي بميرد چه
میشود؟ پا پس كشيد و به زنگ در خيره شد .بعيد بود زنگ سالم باشد.
خواست باز زنگ بزند ،اما ترسيد طوبي بدخواب شود .اگر بدخواب ميشد
اعصابش بهم ميريخت تا شب سرش درد ميگرفت .بدخلق ميشد و
بهانهگير .از جايي دور صدايي گنگ و محو ميآمد.
يك مرتبه رو به سگ گفت :آخه تو کی هستی ؟
سگ ساكت بود و گوش تيز كرده بود .از در فاصله گرفت و به ديوار باغ
نگاه كرد كه توي معبر باريكي ميپيچيد به راست و از چشم پنهان ميشد.
باز توي جيبش دنبال كليد گشت .اسمها مثل نرمه باد از مجاري هوا پيدا
و پنهان ميشدند .ميآمدند و ميرفتند .زينب ،فيروز ،بشري ،حيدر .خنكي
توی سرش كش ميآمد و توي تمام مويرگهايش پخش میشد .سرش
از طنين اسمها خنک ميبود.
گفت :از جون من چي ميخواي؟
سگ جلو آمد .رو به در باغغريد و دندان نشانداد .گوش بریدهاش سيخ
شده بود .از دور صدايي شنيد .نزديك رفت و از الي منفذ در نگاه كرد.
صدايي ميآمد .از درز در نگاه كرد .مردی از دور ميآمد .چهارشانه و قوي
هيكل كه با اطمينان قدم برميداشت .پشت سرش از دو سمت انارها را
جا ميگذاشت .به طوبي فكر كرد و ترسيد كه مبادا توي خواب غلت زده
باشد و از روي تخت افتاده باشد .حاال مرد با پشت در فاصلهاي نداشت.
سگ از در فاصله گرفته بود .اما بيوقفه پارس ميكرد و رو به در دندان
نشان ميداد .صداي پا كه از پشت در تمام شد دنبالش صداي كشيدن
كلون بود كه تراز لنگههاي در را بهم زد .آدم نبود که!غولي بود چارشانه و
پشمالو .زمخت ،سيه چرده و صورت خشني داشت .سگ رفته بود عقب و
يكصدا ميغريد .غول آن قدر بزرگ بود كه تمام تنش توي چارچوب جا
نميشد .سگ عقب رفته بود ،مدام بیتابی ميکرد و دندان نشان ميداد.

غول حاال جلوی در را گرفته بود .چشمهاي آفتاب خورد ه را زير موهاي
ژوليدهاش تنگ كرد.
گفت :بازم تو!؟
پيرمرد گفت :پس مراد كجاست؟
گفت :اي بابا ،مگه قرار نشد ديگه پاتو اینجا نذاری؟
گفت :بذار بیام داخل.
گفت :نميشه.
گفت :همین یه مرتبه ،باشه؟
غول خواست در را ببندد .اما پيرمرد همچنان ايستاده بود و توی سرش
پر از التماس بود.
گفت :قول میدم فقط چند دقيقه ،باشه؟
غول به سگ نگاه کرد که بیامان میغرید و پارس میکرد.
گفت :اما اون نميتونه بياد تو!
پيرمرد نگاهي به سگ انداخت.
گفت :باشه .اص ً
ال نميشناسمش .همين طوري راه افتاده پشت سرم.
سنگی برداشت و برای سگ پرتاب کرد .سگ رفت دورتر ایستاد .پيرمرد
از در گذشت و ایستاد تا غول در را ببندد .پشت سرش سگ ايستاده بود
توي درگاه .غول كه جلو آمد ،انگار ترسيد و چند متر از در فاصله گرفت.
آن وقت شروع كرد به پارس كردن .غول در را بست .صداي سگ ميآمد
كه مدام پارس ميكرد .بعد هر دو از رديف انارها گذشتند و از سمت
كنارههاي استخر رفتند سمت عمارت .استخر هنوز همانطور بود كه
بود .جلو استخر ،روي سه پايهي فلزي ،كوزهاي بود كه با پارچهاي نخي
مرطوبي پوشيده شده بود .اليهاي از برگهاي رنگارنگ مثل هميشه روي
استخر را پوشانده بود .برگهاي خشك روي سنگفرشها هم كپه شده و
ي انار مانده بود .جلوي عمارت كه ايستادند،
يك جفت جوراب روي شاخه 
غول جلوتر رفت و به الي در فشارآورد .پشت سرش آرام لغزيد و پشت
سر غول راهرو را تا نيمه رفت و ايستاد تا غول قفل در را باز كند و زنجير
لنگهي در را بياندازد .داخل تاريك بود و شيشههاي رنگي همه سياه بودند.
غول پردهها را كنار زد و پنجرهها را باز كرد .گذاشت تا رايحهي تازه خواب
چيزها را بياشوبد .مبلها و اثاثيهها زير گرد و خاك خوابيده بودند .بانو مثل
هميشه سرجايش روي مبل ويكتوريا نشسته بود .آينه را گرفته بود دست
راست و قرص صورتش را در آن نگاه ميكرد .بايد ميرفت دنبال برق
مردمكها ،پولكهاي براق نور و چيزهايي كه هيچكس ديگري نديده
بود .يك سري چيزها اص ً
ال توي آينه نبودند ،فقط مثل هياهوي آبشاري
از رنگ و رطوبت توي سرش فرو ميريختند و هميشهي خدا از انحناي
ساعدش رايحهي نسترن نشت ميكرد .ضربههاي ساعت توي سينهاش
شتاب گرفته بود.
گفت :دست خودم نيستكه ،همهاش ميترسم مبادا فلج بشي!
خواست جلو بیاید .يكمرتبه از نزديك صدای سگ آمد .دلش فرو ریخت.
نفهميد كه سگ چطوري آمده بود داخل و حاال پائين مبل پارس ميكند
و دندان نشان ميداد .گوش بريدهاش سيخ شده بود.
راس راسي تو كي هستي؟
گفت :قرصها را بايد سر وقت بخوري ،بايد يادت بمونه ،باشه؟
غول گفت:ديگه بايد برگردي!
مرد پا پس کشید .اما نگاهش به بانو بود كه همانطور نصفه نيمه
توي آينه مانده بود .منتظر عكاس كه بگويد كليك و تمام! اما نميگفت.
نميگفت و تمام نميشد! سگ جلو مبل نشسته بود و سرش راگذاشته
بود روي دستهايش ،اما گوشهايش راست شده بود .ردي از تهديدهاي
نامرئي توي غبارهاي هوا به مشامش ميرسيد.
غول دست گذاشت روي شانهاش :بايد برگردي!
حاال دل نهاده شده بود و خیالش آرام بود .پا سفت كرد .اما نتوانست
برگردد .پاهايش نميرفت .هر چه كرد نتوانست قدم از قدم بردارد .گذاشت
تا سينهاش آهسته آهسته از غبار نسترن خالي شود .بعد همهي چيزها خود
به خود شروع كردند به عقب عقب رفتن .درست مثل يك فيلم سينمايي.
اول در و ديوار پنجدري بود بعد راهرو .بعد فرشها از زير پايش ردشد .بعد
استخر ،درختها و ديوارها.
انارها كه يكي يكي پس نشستند رو به غول گفت :گاهي روي خط
باريك پاشويهي استخر ميدويد ،باورت ميشه؟
غول گفت :ديگه نبايد بيايي اينجا ،باشه؟
و در را باز كرد .اما يك مرتبه سايهي خميدهي مراد جلوي كوزه آب
جابجا شد.
داد زد  :مراد! مراد!
گفت :تو هم ديدي؟
غول دستش را آرام گذاشت روي شانهاش.
گفت :ديگه نبايد بيايي اينجا .برام مسئوليت داره ،ميفهمي؟
پا گذاشت توي كوچه .ظهر شده بود و تيغ آفتاب مستقيم باالي معبر
بود .انبوهي از گنجشكها ناگهان از روي سرشاخههاي روي ديوار پريدند.
هر چه فكر كرد نفهمید که چطور سگ آمده بود توی عمارت .اين طرف
و آن طرف را به جستجوي سگ چشم دواند ،سياهي سگ را ديد كه
ميغريد و با شتاب از نبش ديوار جلو ميآمد.

آگهی
آگهی حصر وراثت
آقای ســیاوش روستا دارای شناســنامه شماره
 7متولد  1359از این دادگاه درخواســت گواهی
حصر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که
شادروان اسفندیار روســتا به شماره شناسنامه
 317در تاریــخ  1400/2/20در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2موسی روستا به شماره شناسنامه  12صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -3سردار روستا به شماره شناسنامه  9صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -4بهروز روستا به شماره شناسنامه  53صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -5زهرا روستا به شماره شناسنامه 5140023180
صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -6فاطمه روستا به شماره شناسنامه  8صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -7مریم روستا به شماره شناسنامه 2280315246
صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
 -8گالب فتحی بکتی به شــماره شناسنامه 346
صادره از حوزه سروستان همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت
مزبور را در روزنامه عصر مردم یک مرتبه آگهی
مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی
صادر خواهد شد.
 /1712م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
قاسم محمدی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311034000672مــورخ
 1400/1/30هیــأت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  2تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای
صدراله فتوحی تل سرخی فرزند اسمعیل به شماره
شناســنامه  860صادره از مرودشت در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  250مترمربع پالک 4428
فرعی از  2066اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک
 2066اصلــی واقــع در بخش  4شــیراز ملک مورد
تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه ملک
از مالک رسمی به واســطه اجاره نامه رسمی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/23 :
/1714م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311034001023مورخ
 1400/2/13هیــأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای رحمن درویشــی فرزند فرج اله به شماره
شناسنامه  433صادره از فیروزآباد در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  186/12مترمربع پالک
 5451فرعی از  2086اصلی مفروز و مجزی شــده
از پالک  85فرعــی از  2086اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رســمی آقای کمال
نصر محرز گردیده اســت .لذا بــه منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی
تقدیــم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/23 :
/1713م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311034000603مورخ
 1400/1/29هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای علی اکبر سخائی فر فرزند حسین به شماره
شناسنامه  93115صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  248/33مترمربع پالک
 4558فرعی از  2071اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  37فرعــی از  2071اصلی واقع در بخش
 4شــیراز خریداری از مالک رسمی آقای شکراله
شریفی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از
اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/23 :
/1710م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

دفترچه تمبر مالیاتی و پروانه وکالت و مهر وکالت مخصوص وکال متعلق به
آقای غالمرضا زارع به شماره پروانه  517فرزند اسکندر مفقود گردیده
است لذا از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
غالم رضا عادل زاده با تسلیم استشــهادنامه به شماره 140002157091000017
مورخ  1400/2/8دفترخانه  58شیراز و وکالت نامه شماره TLVLXCIEHJ61
سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران -دبی و اقرارنامه شماره  21687مورخ
 1400/2/18دفترخانه  282شیراز مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت
به پالک  11/2215واقع در بخش  3شــیراز که ششدانگ یک قطعه زمین به
مســاحت  1000مترمربع ذیل دفتر  361صفحه  157و شماره ثبت  51900به نام
مهتاب زرعی مرادی ثبت و ســند مالکیت شماره چاپی  529198صادر شده
که به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور ســند
المثنی نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون
ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک و سند مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از
انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تسلیم نماید ضمن
ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت
سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/205م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

در مصرف آب و برق
صرفه جویی کنیم

روزنه
شنبه  8خرداد 1400

مقدمه :اروپای بعد از رنسانس ،در راستای یک ضرورتِ تاریخی ،به
رمزخوانی و تفسی ِر متون مقدس روی آورد و آن را «تاویل متن» نام نهاد.
برهمین اساس و به تدریج مبانی اولیهی «هرمنوتیک» شکل گرفت .قبل از
مسائل مربوط به زبان و تاویل بگونهای خاص مورد
این ،در قرون میانی نیز،
ِ
اگوستین قِدیس» بوده است .درتداوم
توجه چهرهی بارز آن زمان« ،سنت
ِ
عصر روشنگری ،این دانش در جریان اندیشه و عمل ،به علم یا نظریهی
تاویل اعتالء یافت .دردوران بعد از ُس َنت به تدریج واژههای ،فهم ،زبان ،هنر و
زمان ،به طور فراگیر به این مقوله راه یافت و دیدگاههای مختلفی را به وجود
آورد .در طی دوران مدرن ،خصوصا در دهههای گذشته ،هرمنوتیک و تاویل
درآمیزش با فلسفه ،زبان شناسی ،انسان شناسی ،ادبیات و سایر علوم انسانی،
به مقوله ای پیچیده وموثردر رویکرد به نظریه شناخت و پرسش بنیادین انسان
از هستی ،تبدیل شده است.
دورههای هرمنوتیک در یک تقسیم بندی کلی:
ِ
هرمنوتیک سنتی یا مذهبی -ریشهی واژهی هرمنوتیک ،از نقش
هِرمِس( ،)1به عنوان فهماننده پیام َرمزی خدایان به میرایان ،ازاسطورههای
میانی میالدی و پس از آن ،هرمنوتیک
قدیم یونان سر برآورده است .درقرون
ِ
ِ
به عنوان یک فن ،بطور محدود ،در تفسیر متون مذهبی و حداکثر مطالعات
تاریخی ،مورد استفاده دین شناسان و سایر عالقه مندان قرار میگرفت .در
این مرحله متون مقدس ،تاریخی یا حقوقی هر کدام به روش خاصی تفسیر و
تاویل میشده است به همین سبب ازنظر روش شناسی ،به آن «هرمنوتیک
خاص» گویند.
هرمنوتیک کالسیک  -ازاواخر سده نوزدهم ،هرمنوتیک به تدریج از
کاربر ِد سنتی آن فاصله گرفت و با نگرشهایی نوین ،توسط ،نظریه پردازانی
چون ،شالیرماخر و دیلتای (متفکران الهی) ،و فیلسوفان و زبان شناسان دیگر،
درعرصههای علوم انسانی و ادبیات و هنر به جهان راه یافت .شالیر ماخر و
«نیت مؤلف» و «وجود معنای نهایی در متن» ،به شدت
دیلتای ،هردو از
ِ
روش علم ،خصوصا علوم
جانبداری میکردند .در این مرحله هرمنوتیک به ِ
متون مقدس ،تاریخی ،حقوقی ،ادبی
انسانی نزدیک میشود؛ با این رویکرد که ِ
و غیره ،جملهگی تحت یک روش عام تفسیر و تاویل شوند .به همین سبب این
نوع هرمنوتیک را «هرمنوتیک عام» گویند.
هرمنوتیک فلسفی (یا فلسفه هرمنوتیکی) :در اوایل قرن بیستم،
مارتین هایدگر توانست تحت تاثیر نیچه و فروید و نگاهی تاز ه به آموزههای
استادش هوسرل به تاویل و هرمنوتیک در چهارچوب هستی شناسی خاص
خود جانی دوباره ببخشد .به دنبال آن ،گادامر بانگاهی تازه و متفاوت ،آن را
نهایی
«معنای
اعتالء بخشید .درهرمنوتیک فلسفی اعتقاد به «نیت مؤلف» و
ِ
ِ
متن» وجود ندارد و بر همین اساس به روش یا متد خاصی برای تاویل معتقد
نیستند و اعتقاد براین است که درک واستنباط هر خواننده منحصر به خود
اوست.
هرمنوتیک مدرن  -درهرمنوتیکت معاصرتالش زیادی صورت گرفته است تا
بر خالف هرمنوتیک فلسفی ،شیوه و راهکاری خاص برای دستیابی به فهمی
واحد ارائه شود .نمایندگان بزرگ این دوره «امیلیوبتی »و «ا ِریک هرش » با
نقد نظر ّیات هایدگر و گادامر ،سعی در احیای آموزههای هرمنوتیک کالسیک
دارند و میکوشند برای دغدغههای ذهنی شالیر ماخر و دیلتای ،قاعدهای
منسجم و اصولی تعریف کنند .قاعدهای که هم «روش فهم» را توجیه کند و
هم به دریافت «فهم نهایی» از اثر نایل گردد .ا ِریک هرش عقیده دارد که در
تفسیر متن ،دو برداشت مستقل از یکدیگر وجود دارد :نخست معنایی که از
الفاظ متن دریافت میشود ،دیگری شواهد آن معانی در دورانی که اثر تفسیر
میشود .سپس توضیح میدهد که معنای لفظی همواره ثابت است ا ّما شواهد
آن معنا در هر دورهای فرق می کند .مث ً
ال قلم ،دریک دوره ممکن است به
قلم  نی اطالق شود؛ در دورة دیگر به مداد زغالی و زمانی هم به خودنویس
اطالق گردد .ا ّما در تمامی این سه دوره ،معنای قلم یک چیز بیشتر نیست،
«وسیله ای برای نوشتن» .وی معتقد است که اگر چه همیشه نمی توان به
معنای نهایی مورد نظر مؤلّف دست یافت ،ا ّما با به کارگیری روش ،ضمن
دریافت معنای درست تر ،معانی نادرست و لغزان را نفی نمود» (نقل از سایت
فنون ادبی)
ک شخصی نگارنده از نقش «هرمنوتیک »:در زندگی انسان.
ادرا 
العمل خودآگاه یا ناخودآگا ِه
من به هرگونه احساس ،پندار ،گفتار ،رفتار و عکس
ِ
بیرونی (مثل تغییر رنگ چهره ،اخم یا انبساط و عالیم ترس ،شوق،
درونی و
ِ
محبت ،تنفر ،آگاهی ،اقناع ،رد و قبول ،عشق ورزی ،عبادت؛ نیایش ،کشف،
خلق آثار فلسفی علمی فرهنگی ادبی
اختراع ،هر نوع کنش رفتاری و باالخره ِ
های اولیهی انسان در مواجهه
هنری؛ گفتار و غیره را ) که از برخورد پیش فهم ِ
با محرکهای درونی یا بیرونی (از قبیل لحظههای مرگ اندیشی ،آواهای
شنیدن
دریافت حس ششمی ،مشاهده ،خواندن یا
گنگ درون یا بیرون ،الهام،
ِ
ِ

آثار فلسفی ،تاریخی علمی ادبی هنری ،دریافت حواس پنجگانه ،و امثال اینها)
تاویل هرمنوتیگی میگویم.
پدیدار شود،
ِ
مطابق با این ادراک ،انسان تنها موجودی است که هر لحظه در حال تاویل
و «فهمکردن» است .انسان  -یا به قول هایدگر ،دازاین( _)4در این دیگاه
هستندگان دیگر متمایز است» زیرا تنها موجودی است که به
«از همهی
ِ
تالش برای فهمیدن،
«هستی» می اندیشد تا آن را درک و «فهم» کند و این
ِ
تنها راه و هدف زندگی اوست ،به عبارت دیگر «راه ،خود مقصد است» .ما
تنها با رمزدانی و نقشخوانی فهمانهی خود در بستر زبان ،قادر به ایجاد تعادل
بین خود با خود ،و خود با بیرون از خود و در نتیجه معنامند کردن هستی خود
زهدان هستی ،راه
محض بیرون آمدن از
هستیم .به راستی وقتی جانوران به
ِ
ِ
آمیزش سرشتی با ذرات دیگر روی
را میدانند ،وقتی عناصر و ذراتِ جامد از
ِ
بر نمیتابند .چرا انسان به عنوان موجودی فهمنده ،با ساز و کارهای خودآگاه و
ناخودآگاه ذهنی خود ،نتواند بطور پیش فهمانه بوی خیر و شر را تشخیص دهد.
بر این اساس هر انسان ،تاویلگر مسایل و موضوعات پیرامون خویش است و
نگران تَک ّثر و فراوانی تاویلهای
هیچ نخبه و مرجعی هم نمیتواند منکر یا حتی
ِ
دیگران باشد .پس بهتر است روا بداریم که «دیگری» نیز در تاویل و تفکر آزاد
ش کننده کژتابی و «نافهم»یها خواهد
باشد .آزادی -،اگر باشد -خود پاالی 
شد .مناسبترین بزرگراهها همیشه روی جادههای مالرو بنا شده اند -هایدگر.
تاویل یک قصهی عامیانه:
کتاب سلیم جواهری یک مجموعه قصه عامیانه ای است که در دوره قاجار
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هرمنوتیک و تاویل متن
نواز فرح شیرازی

مکتوب شده اما خط و نشان بعضی قصهها تا تیموریان و صفویان می توان
دنبال کرد .چند سال پیش قصه ای از این کتاب را در یک سایت فرهنگی
دیدم .قبل از این در خردسالی روایتی از این قصه را از زبان مادر بزرگ شنیده
ضدقهرمان کتاب ،مردی
روایت ایشان ،صورتی رازناکتر داشت .مثال
بودم.
ِ
ِ
دوالپاست (دوالپا به کسی گویند که پاهایی چون تسمه و کمند دارد و
«دوال» ،فریب و حیله هم معنی شده است) اما در روایت شفاهی ،این موجود،
غولک مرموزیست که شنیدن نامش ،رعشه به جان آدم میاندازد .مزید بر
ِ
این ،قهرمان روایت شفاهی نه مانند آنچه در کتاب آمده «در جزیره ای زیر
یک درخت آرمیده »،بلکه در حاشیهی نهری خروشان بدر کمین آدمها نشسته
است ...باری قهرمان قصه کتاب ،مانند قهرمان «هزارو یک شب» مجبور است
برای حفظ جانش ،جان شاه را قصه باران کند.
خالصه قصه کتاب «...به جزیرهای رسیدم ،از دور نگاه کردم ،دیدم شخصی
به صورت آدمیان در زیر درختی نشستهاست .شکر کردم که الحمداهلل در میان
آدمیان رسیدم .جانب او رفتم و سالم کردم .جواب را باز داد و گفت  :ای جوان،
پاهای من درد میکند ،مرا دوشگیر و به خانه بر تا نان و گوشت به تو دهم.

ُدرست و رهائيم در ُمشت باشد.
آتش اين رود در گذرم ،پاي كوبان
پس هيهات گوي ،كه نه سياه روي از ُگدا ِر ِ
پهناب رود اندر شدم.
به
ِ
آنگاه:
واماندهاي ديدم خسته،
که پای بسته،
به شانهی رود درنشسته بود.
بهچشم رهروي مینمود چون من که قص ِد سفر داشت.
بَدا که تردیدش نمیگذاشت.
باز گشتم و مر ّدد ایستادم كه:
حال چه كنم ؟
« دومرد در کرانهی رود ايستاده اند.
هر دو ،دو دلند.
آيا اين یکی دلير است و آن يكي ترسو؟ ()3

من پشت به جانب او کردم آن بدبخت بر پشت من سوار شد و پاهای چون
دوالی بر پشت و کمر من پیچید و مرا راه انداخت .من هر چند حیله کردم که
او را از پشت خود به زیر اندازم نتوانستم و هرگاه میخواستم بنشینم دوال را
چنان فشار میداد که نزدیک بود کمرم بشکند و گوش مرا به دندان میجاوید.
ناچار از ترس ،تن به قضا دادم به درون خانه رفتم ،جزمیوه خشک چیز دیگر
ندیدم .گفت :از این میوهها بخور به من هم بده تا بخورم و من قدری خوردم.
گویا زهر قاتل بود .به او هم میدادم .آن ظالم بر من سوار بود و مرا به هر
جانب میدوانید و اگر دیر به او چیز میدادم ،گوش مرا میجاوید .ناچار با او
میساختم تا آن زوز در میان درختان کدویی به نظرم آمد او را برداشتم و تخم
او را بیرون آوردم ،قدری انگور چیدم و شیرهاش را کشیدم و کدو را پر از آب
انگور کردم ،در آفتاب گذاشتم .چون آب انگور در کدو رسیده شد با خود گفتم
چنگ او خالص شوم.
به اومیدهم تا بیهوش شود و از پشتم بیفتد .شاید که از ِ
چون شب شد قدری از آن آب انگور به او دادم .بخورد و گفت  :کیفم رسیده و
نشاط میکرد و خصیه مرا میفشرد که باز بده تا بخورم .قدری دیگر هم به او
دادم تا پاهایش سست شد و از پشتم افتاد .عمود را برداشتم و بر کله او زدم و
روانه گشتم .میدویدم و بر عقب نگاه میکردم»....
ِ
غولک «من» یا حدیث نفس
«یوسف درون» است .کنایهای پر رمز
این قصه ،کنایه از «خر عیسی» یا
ِ
و راز از انسان چند وجهی در مراتب گردیدن و شدن اش .میگویند حقیقت
پیوسته در حال ساخته شدن است و انسان ،نه بیرون از آن ،که درون آن واقع

گفتم س ِر را ِه خويش گيرم كه آزمونم در پيش است.
همسرایان را آواز بر آمد که:
آزمون همين است.
گفتم:
رخصتي دهیدم تا او را نصيحتي كنم و موعظتي فرمايم.
ضعف نفس بكاهد.
شايد كه دست از ترس بدارد و از
ِ
گفتند:
حال او چه داني ،كه او خود رهروي است چون تو.
تو ِ
دانستنيها داند ،رفتن نتواند.
و همسرایی کردند که:
طلبي زاهدانه و وعظِ واعظانه نه او را به آن سوي رود ميرساند و نه
عافيت
ِ
تو را بسالمت از آزمون ميرهاند .اگر قصد مرحمتي داري ،باید به همدلی و
دست سرنوشت روي آري...
سپردن خویش به ِ
پس ،دل ُدرشت داشتم و افتاده را بر ُپشت تا آسوده در آن سويش بر زمين
نهم؛ اما به آن سوي نرسيده ،در ُگردةی ُگدا ِر رود ،او را بازشناختم:
لك دوبارة من بود»،
«غ َو ِ
غولک دوبارۀ من بود كه در اندامم پيچيد و به گردابم كشيد،
چندان كه :غرق شدم.
**

شده است؛ چگونه میتوان از درون ،بیرون را فهمید؟ پس به «تاویل» متوسل
می شویم ،و طی زمان ،هی به تاویل های تازه تر می رسیم .شاید یک معنای
«همواره ساخته شدن» انسان همین باشد.
حدیث نفس:
سر بُرده در موجی به َهر َدم  /و بر آورده ز موجی در َد ِم ديگر،
اک(« )1من»ی دیگر.
آویخته بر شانه ام هربار /از هرموج /خَ ّس ِ
َمني كه در من النه دارد و آسودهام نميگذارد.
چليپای رنجي ناگزير که میکشم بر دوش.
ِ
هزارسال در كورهی آزمون تافتم.
هزار فک ِر رهایی بافتم.
هزاربار بهسنگ او را راندم.
و هربار دانستم که:
سنگبستهی اویم.
من بِه َ
اما از دانستن تا توانستن مغاکیست.
تا که در آن سال:
دام خيالي خام،
به آزموني نافرجام،
آتش «نَمرو َد»م بر زمین نهاد)2( .
در كرانهی نه ِر
خروشان ِ
ِ
رودخانهاي که شادمانه و سرمست ،بیرون از سخن من از پهندشتي ميگذشت.
گمانم رفت كه چون از گدار و گردهی این رود به سالمت برآيم ،آزمونم

ساحل ديگر فراز آمدم.
باري ،پس از تالطم بسيار ،نيمهجان ،از
ِ
آواخ ،چنان در من در تنیده بود كه خزندهاي به طعمهی عاج ِز خويش!
و بدين قرار هفت روز برآمد كه او همچنان با من ميخزيد ،و قوتِ جان از
من ميمزيد ،چندان كه بيجان شدم ،نزديك به هالك.
آنگاه خيالي گذر كرد كه:
پاي فراري بر در زنم،
دست گريزي برسر!
یا ِ
هیهات که نه پايم به كار بود و نه دستم به اختيار.
در حال كه چنين خيالها گذر ميكرد ،نغمهاي از جانباش راست شد.
گوش خواباندم تا آوايش را بشنوم.
آوا نبود.
چشم گرداندم.
آه ..نغمهی نگاه بود که میبارید.
از چشمی یا زبانی؟ نميدانم.
در اين آشفته حالي بانك زدم:
اين كيست كه از زبان من سخن ميگويد،
با رگانام ترانه ميسرايد
و با چشمانم نغمه ميخواند؟،
همسرایان از اعماق سرودی ساز كردندکه:
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هان ،دست اختيار،
از آستين در آر.
سر كن ترانهاي.
لَن تَرانیای( )4بَرآر
من نعره بر کشیدم:
دست خودم هست،
گيرم كه اختيار ِ
دستم در اختيا ِر خودم هست؟
پس شگردی دیگر آغاز کرد.
دستانم را گشود تا دست به كاري زنم.
ميل به ديدارش کردم.
چندان شاد شدم ،كه ِ
روي گرداندم.
ديدمش.
آه ه ه ه،
در هيات ساحره ای خوش سيما،
باتمناي گرمي درنگاه.
و ُهرم آهي از گرمگاه.
انگار جاني دوباره به جانم دميد،
با
شعلهی.
آتش
ِ
خورشي ِد
آسمان
ِ
سينهاش
این بار.
چندان كه پاي سست نمودم
و آزمون نادرست.
كودك ذهن پيچاند پاي گر ِد كمرگاهم و تَختهبن ِد تَنَم كرد.
آنگاه.
ِ
چندان كه رهايي از خود نتوانستم.
گفتم:
عجبا ،آنگار ،من گرد او پیچیدهام ،اینبار.
و چه پیچیدنی! افالکی یا خاکی ؟ نمیدانم.
آنگاه پاهايم را گشود تا بدين كوي و بدان كوي پاي دركشم و نانآورش
باشم و او خوش نشينِي به پشت اندرم.
تخم رجاء
و هفت سال بر اين منوال بر آمد كه او را بر ُگرده می داشتم ،و ِ
ميكاشتم.
***
آخراالمر ،صبويي ساختم از َصبر.
و معجوني پرداختم از راز.
و چهل سال برپای ايستادم،
تا برآيد از آن َصبو ،نيرنگي.
بر آمده اكنون.
در آن كفي افيون.
تا كي بنوشانم به او زخمي.
تا بر زمین اش وانهد یکبار.
آن غولك اجبار،
این كودك ناچار.
یا
این کودک اجبار،
آن غولك ناچار؟...
همین.
منابع اصلی مطالعاتی:
 -1هرمنوتیک مدرن -گزینه جستارها  -ترجمه :بابک احمدی-مهران
مهاجر -و محمد نبوی،
 -2ساختار و تاویل متن -تالیف بابک احمدی
 -3زمینه وزمانه پدیدار شناسی (هوسرل /هایدگر) -تالیف سیاوش جمادی
 -4هستی وزمان /مارتین هایدگر -تر جمه عبدالکریم رشیدیان.
 -5هایدگر و پرسش بنیادین -تالیف بابک احمدی
 -6هایدگر و تاریخ هستی -تالیف بابک احمدی
 -7سایر ترجمه وتالیفهای متفرقه فلسفی و زبانشناسی ،سخنرانیها و مطالب
در سایتهای داخلی و خارجی
توضیحات:
هِرمِس= هرمس در فرهنگ اسالمی ادریس پیامبر است که نوع ایرانی اش
«هرمز» است.

( -)1خَ ّساک= در بوشهر به اختاپوس گویند.
( -)2آتشی که نمرود برای سوزاندن ابراهیم بر پا کرد و ابراهیم به سالمت
از آن بر آمد.
(-)3قطعه شعری در نمایشنامه «استثناء و قاعده» ،نوشتهی برتولت برشت،
شاعر نمایشنامه نویس آلمانی
( -)4لنترانی -در تداول عامه فارسي زبانان ،ناسزا و درشت گفتن .بد و بيراه
گفتن .درشت و خشن گفتن .رجوع به لن تراني شود که ماخوذ از آيه شريفه
«قال لن تراني ولکن انظر الي الجبل » باشد و البته این کلمه معني فوق را
در آيه شريفه نميدهد ،فارسي زبانان اين معني به کلمه داده اند :خداوندی که
چون نامش بخوانی /نیابی در جوابش لن ترانی -نظامی گنجوی
(- )6دازاین ( واژهای آلمانی است که به «آنجا بودن» یا «آنجا هستی»
(آلمانی - da:آنجا;  - sineبودن یا هستی) ترجمه شدهاست .این واژه
در فارسی در بیشتر موارد ترجمه نمیشود و به همان صورت دازاین آورده
میشود .این واژه در انگلیسی هم اغلب « »existenceترجمه شدهاست.
دازاین یک مفهوم اساسی در فلسفه هستی شناسی هایدگر به خصوص در
کتاب معروف وی ،هستی وزمان میباشد .هایدگر عبارت دازاین را برای اشاره
به تجربه «بودن» که مختص به انسان است استفاده میکرد .بدین معنی که
دازاین یک شکل از بودن میباشد که از مسائلی همچون «شخص»« ،مرگ»
و معضل یا پارادوکس «زندگی در ارتباط با دیگر انسانها درحالی که در نهایت
با خود تنها میباشد» ،آگاه است و باید با آنها مواجه شود.
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فوت  ۱۸۴بیمار کرونایی دیگر در کشور
 ۱۵۳۲تن بستری شدند

بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت ۱۸۴ ،بیمار کووید ۱۹طی  24ساعت
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۷۹هزار و  ۵۶۸نفر رسید.
به گزارش ایسنا ،تا کنون سه میلیون و  ۱۳۸هزار
و  ۳۳۳نفر ُدز اول واکســن کرونا و  ۴۹۹هزار و

 ۴۰نفــر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع
واکسن های تزریق شده در کشور به سه میلیون
و  ۶۳۷هزار و ُ ۳۷۳دز رسید.
همچنین از روز پنجشنبه تا دیروز  ۷خرداد و
بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۰ ،هزار
و  ۲۵۳بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور

شناســایی که  ۱۵۳۲نفر از آنها بستری شدند و
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به دو میلیون
و  ۸۸۶هزار و  ۱۱۱نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۱۸۴ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جــان باختــگان این بیمــاری بــه  ۷۹هزار و
 ۵۶۸نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون دو میلیون و  ۴۱۰هزار
و  ۲۵۲نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
 ۴۳۸۳نفر از بیماران مبتــا به کووید ۱۹در
بخــش های مراقبت هــای ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت ،تاکنون  ۱۹میلیون و  ۵۵۰هزار
و  ۵۵۸آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور
انجام شده است و در حال حاضر  ۱۳شهر کشور
در وضعیت قرمز ۲۱۴ ،شهر در وضعیت نارنجی،
 ۲۲۱شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

تولید  ۲۰۰۰لیتر محلول ضدعفونی کننده تقلبی
از پسماند دستگاه دیالیز
مامــوران پلیس پیشــگیری تهــران بیش از
دو هزار لیتر ماده ضدعفونی کننده تقلبی را کشف
و ضبط کردند.
به گزارش ایسنا ،مدتی قبل ماموران کالنتری
 ۱۰۸نــواب از طریق منابع خبــری و اطالعاتی
مطلع شدند که افراد سودجو اقدام به تهیه و تولید
موادضدعفونی کننــده تقلبی کرده و قصد فروش
آن را دارند که در همین راستا رسیدگی به موضوع
را دســتورکارخود قرار داده و با بررسی اقدامات و
تحقیقات اولیه متوجه شــدند کــه گزارش واصله
صحت دارد.
در ادامه هماهنگی با مقام قضایی انجام شــده

و ماموران با اخذ مجــوز از مقام قضایی به محل
فعالیت ایــن افراد مراجعه و مشــاهده کردند که
افراد ســودجو در حال تولید مواد ضدعفونی کننده
غیربهداشتی و تقلبی هســتند که در همین راستا
اقدام به توقیف اقالم موجود در این محل کرده و
دو نفر را نیز دستگیر کردند.
در بازرســی از این محل دستگاه برچسب زنی
برای جعل برند ،تعدادی برچســب تقلبی ،بطری
و  ...بــه همراه بیش از دو هــزار لیتر مایع تقلبی
ضدعفونی کننده کشف و ضبط شد.
بــا انتقال دو متهــم به مقر پلیــس این افراد
اعتــراف کردند که بــا تهیه مایع مصرف شــده

غربالگری کرونایی بیش از  ۳۲۵هزار مسافر
ورودی به کشور و قرنطینه  ۶۳نفر

رییس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر از غربالگری
بیش از  ۳۲۵هزار مســافر ورودی به کشــور طی  ۸۰روز گذشته
خبر داد.
مهــدی ولیپــور در گفتوگو با ایســنا ،دراین بــاره گفت :از
 ۲۰اســفندماه  ۹۹که طرح غربالگری مسافران ورودی به کشور
بر عهده جمعیت هالل احمر گذاشــته شــد تا صبــح روز جمعه
هفتــم خرداد  ۳۲۵هزار و  ۵۲۰نفر از مســافران مورد غربالگری
قــرار گرفتهاند که از این تعداد  ۶۳نفر به دلیل داشــتن عالئم و
مثبت شدن تستها به قرنطینه موقت منتقل شدهاند.
وی با بیان اینکه طی این مدت ۴۵هزار و  ۳۹۷تســت فوری
از مســافران اخذ شده است ،گفت :همچنین  ۱۷هزار و  ۲۰تست
 PCRنیز از موارد مشکوک گرفته شده است.
ولیپور با بیان اینکه این اقدامات از سوی  ۴۷۱نیروی عملیاتی
و در  ۲۸پایانه مرزی که در حال حاضر  ۱۵مورد آن فعال اســت،
انجام شــده اســت ،گفت :طرح مراقبت بهداشــتی پیشگیری از
شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور همچنان ادامه
خواهد داشت.

شوینده دســتگاه دیالیز و ترکیب آن با ید و نمک
اقدام به ساخت مواد ضدعفونی کننده کرده و قصد
توزیع آن در بازار را داشتند که دستگیر شدند.
پلیس به ایســنا اعالم کرد که برای دو متهم
دســتگیر شده پروندهای تشکیل شده و آنان برای
ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدهاند.

پایان عملیات اطفای حریق انبار الکل در اهواز

رئیس سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از پایان عملیات
اطفای آتش در انبار الکل کوی عامری اهواز خبر داد.
ابراهیــم قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد :بعد از ســاعتها تالش
آتش نشــانان عملیات اطفای آتش سوزی انبار الکل در منطقه کوی عامری اهواز
به اتمام رسید.
وی افــزود :تعدادی از نیروهای آتش نشــانی مرحله ایمن ســازی را به اتمام
رساندهاند و عملیات لکه گیری (دودهای باقیمانده از چند نقطه کانون آتش سوزی)
نیز انجام گردید.
رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اهواز تصریح کرد:
کارشناسان سازمان در حال بررسی علت وقوع حادثه هستند که متعاقب ًا اعالم میشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
اهــواز فرماندهی عملیات اطفای این آتش ســوزی را برعهده گرفته بود و در این
آتش سوزی  ۱۲نفر از آتش نشانان مصدوم شدند.
از ســاعت  ۱۷و  ۵۰دقیقه عصر پنجشــنبه حادثه آتش سوزی یک باب منزل
مســکونی که به صورت غیرمجــاز در خیابانی غیر تجــاری و صنعتی که محل
زندگی خانوادههای بســیاری اســت و به انبار الکل تبدیل شده بود آتش گرفت و
آتش نشانان با از خودگذشتگی جان اهالی منطقه را نجات دادند و از بروز انفجاری
مهیب جلوگیری کردند.

بین الملل

 ۱۲کشته و مفقود بر اثر واژگونی یک قایق
در سواحل فلوریدا

دســت کم دو نفر بر اثر واژگونی یک قایق در سواحل فلوریدای آمریکا
جان خود را از دست دادند و  ۱۰نفر دیگر مفقود شدند.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل ا ز شبکه ای
بی سی نیوز ،گارد ساحلی آمریکا اعالم کرد به دنبال واژگونی یک قایق که
از کوبا به سواحل فلوریدا آمده بود  ۱۲تن کشته و مفقود شدند.
اجســاد دو تن از مسافران از آب خارج شده اســت ،ولی گفته میشود
 ۱۰تن همچنان مفقود هستند.
در این حادثه که حوالی ســاعت  ۱۳در جنوب غربی سواحل کی وست
فلوریــدا رخ داد  ۸نفر نیــز نجات یافتند .واحدهای گارد ســاحلی در حال
جستجوی مسافران باقی مانده هستند.
هنوز علت واژگونی این قایق و شمار دقیق مسافران آن مشخص نیست.

انفجار باتری موتور الکتریکی هنگام شارژ

باتری یک موتور الکتریکی در زمانی که در حال شارژ بود ،منفجر شد و
پارکینگی در شهر نانتانگ چین را به آتش کشید.
بــه گزارش گ باشــگاه خبرنگاران جــوان ،یک موتــور الکتریکی در
پارکینگ ساختمانی در حال شارژ بود که ناگهان دود غلیظی از آن متصاعد
شــد .این موتور که در شــهر نانتانگ چین قرار داشت ،به دلیل اختالل در
عملکرد باتری منفجر شد و پارکینگ را به آتش کشید.
نیروهای آتش نشــانی برای اطفای آتش اقــدام کردند و تلفاتی از این
حادثه گزارش نشده است.

خطر فورانهای آتشفشانی در کنگو
به مناطق شهری رسید

فوران آتشفشــان "نیراگونگو" در شــرق جمهوری دموکراتیک کنگو
اکنون شهرهای منطقه را تهدید میکند.
به گزارش ایســنا ،آتشفشان "نیراگونگو" که از  ۳۲روز پیش فعال شده
اســت در روزهای گذشته حدود  ۵۰خانه روستایی را تخریب کرده و اکنون
مناطق شهری این حوالی را تهدید میکند.

مقامهای دولتی کنگو روز پنجشــنبه از ســاکنان  ۱۰منطقه از مناطق
۱۸گانه شهر گوما در نزدیکی این آتشفشان درخواست کردند که خانههای
خود را تخلیه کنند.
به گزارش یورونیوز ،ریختن گدازههای آتشفشانی روی چندین روستا در
این منطقه تاکنون به مرگ  ۳۲نفر انجامیده است.

عملیات نجات بیش از  ۱۰۰۰نفر در پی وقوع توفان
در شرق هند

توفان این کشور
مقامات هند از نجات بیش از  ۱۰۰۰نفر که در دومین
ِ
موســوم به "توفان یاس" گرفتار شده و از حوادث مرتبط با آن آسیب دیده
بودند ،خبر دادند.
به گزارش ایســنا ،توفان سهمگینی موسوم به "یاس" ( )Yaasاز روز
چهارشنبه مناطقی در شرق هند را درنوردید.
نارندرا مودی ،نخســت وزیر این کشور روز پنجشنبه ریاست جلسهای را
برای بررسی پیامدهای توفان یاس و در حالی که مقامات ،گزارش مفصلی
از جنبه های مختلف آمادگی و ارزیابی خسارات ارائه دادند ،برعهده داشت.
ش مقامات محلی هند ،حدود  ۱۰۶تیم از نیروهای ملی برای
بنابــر گزار 
مقابله با حوادث ( )NDRFبا  ۴۶تیم در بنگال غربی و اودیســا مســتقر
شــدند که بیش از  ۱۰۰۰نفر را نجات دادند و بیش از  ۲۵۰۰اصله درخت
و تیرهای ســقوط کرده را که منجر به مســدود شــدن راه ها شده بودند،
جابهجا کردند.
همچنین نیروهای نظامی و گارد ساحلی ،افراد گرفتار در توفان را نجات دادهاند
و این در حالی است که نیروی دریایی و هوایی نیز در حالت آماده باش بودهاند.
به گزارش شینهوا ،روز چهارشنبه پنج نفر در حوادث مرتبط با توفان یاس
در نواحی ساحلی بنگال غربی و اودیسا جان باختند.
بــر اثر وقوع ایــن توفان دهها هزار خانه گلی در شــرق هند تخریب و
شــلوغ   ترین فرودگاه منطقه ای در کلکته تعطیل شــد .همچنین توفان با
وقوع خیزآب در مناطق ساحلی همراه بوده است.
توفــان یاس دومین توفانی اســت کــه طی یک هفته این کشــور را
درنوردیده اســت .پیش از این توفانی موسوم به "تائوکتا" ()Tauktae
باعث تخلیه گســترده سواحل غربی هند شــد و مقامات این کشور را که
درگیر مهار همه گیری کروناویروس بودند ،تحت فشار قرار داد.
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آتش سوزی به تنوع زیستی منطقه حفاظت شده
مله گاله فارس زیان رساند

ایرنا :مســوول مدیریت بحران اداره کل حفاظت محیط زیســت فارس
گفت :وقوع آتش سوزی در ارتفاعات روستای کراچ واقع در منطقه حفاظت
شده مله گاله به بخشی از گونه های گیاهی ،جنگلی ،خسارت زد.
کامران اســاملو روز جمعه با تشریح ابعاد مختلف آتش سوزی در این
پهنه زیست محیطی خاطر نشــان کرد :وقوع آتش سوزی در این اراضی،
حوالی ســاعت  ١٠صبح روز پنجشنبه آغاز شد و بالفاصله نیروهای محیط
زیست اداره کل ،اداره شیراز ،نیروهای اجرایی منابع طبیعی و اهالی روستای
کراچ به کمک ماموران ماموران منطقه حفاظت شده مله گاله شتافتند.
وی اظهار داشــت :علی رغم وزش باد شــدید با همدلــی و همراهی
دلسوزان طبیعت در ساعت  ٧عصر ،آتش سوزی به طور کامل مهار شد.
اســاملو تصریح کرد :آتش سوزی ها ،موجب تخریب زیستگاه و از بین
رفتن تنوع زیســتی و پوشش گیاهی شــده و انتشار دود ناشی از آن باعث
آلودگی هوا شد و خاکستر آن نیز به آلودگی زمین های کشاورزی و هوای
مناطق مسکونی منجر می شود.
این مقام مسوول ،از عموم مردم خواست از روشن کردن آتش در طبیعت
ی
به ویژه در فصول گرم ســال و نزدیک مراتع و جنگل ها به جد خوددار 
کنند چرا که ممکن اســت آتش به ظاهر خاموش شده پس از ترک محل،
مجدد شعله ور شد ه و تمام منطقه را فرا گیرد.

کشف انواع کاالی قاچاق میلیاردی در الرستان

فرمانده انتظامی    الرستان از کشف انواع کاالی قاچاق به ارزش یک میلیارد
و  560میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبري پليس ،افزود:
ماموران انتظامی    این شهرســتان در اجرای طــرح مقابله با کاالی قاچاق،
هنگام نظارت بر محورهای مواصالتی به یک دســتگاه اتوبوس مشکوک
شدند و آن رابرای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افــزود :ماموران در بازرســی از این اتوبوس 86 ،هزار نخ ســيگار،
 29کارتن میوه آناناس و دراگن 30 ،كيلو پروتئین 30 ،قوطی انواع پودرهای
انرژی زا ورزشی ۶۴۴ ،شیشه ویتامین سی خارجی قاچاق که به طرز ماهرانه ای
در خودرو جاسازی شده بود را کشف کردند.
فرمانده انتظامی    الرســتان با اشــاره به اینکه در این خصوص یک نفر
دســتگیر و تحویل مراجع قضایي شــد ،تصريح كرد :برابر نظر کارشناسان
ارزش کاالهای مکشوفه یک میلیارد و  560میلیون ریال برآورد شده است.

کشف  15فقره سرقت در شیراز

رئیس پلیس آگاهی اســتان از دســتگيري اعضای باند سارقان منزل و
کشف  15فقره سرقت در شیراز خبر داد.
ســرهنگ کاووس حبیبی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :در پی ارجاع یک فقره پرونده سرقت منزل به همراه متهم از
کالنتری صدرا شــیراز به پلیس آگاهی ،رسیدگی به موضوع در دستور کار
قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در بررسی    های صورت گرفته مشخص شد متهم دارای
 6فقره سابقه کيفري اســت ،افزود :متهم در تحقیقات تکمیلی کارآگاهان
پلیس آگاهی به  15فقره سرقت منزل با همدستي فردي دیگر اعتراف کرد.
رئیس پلیس آگاهی اســتان فارس با اشــاره به دستگیری همدست این
ســارق در یک عملیات دیگر ،افزود :در این خصــوص یک خریدار اموال
مســروقه نیز دستگیر و در بازرســی از منزل وي مقادیری اموال مسروقه
شــامل یک دستگاه دي وي دي ،يک دســتگاه ال اي دي ،يک دستگاه
دوربين عکاسي و دو عدد ساعت مچي گراقيمت کشف شد.
سرهنگ حبیبی به شهروندان هشدار داد :حتی االمکان از خالی گذاشتن
منزل خود ،خود داری کنند ،از سیســتم    های هوشمند ضد سرقت استفاده
نمایند و چنانچه متوجه حضور افراد مشــکوک درحال پرسه زدن در محل
زندگی خود شدند مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت    های پلیسی 110
اطالع دهند.

کشف  121راس احشام قاچاق در فیروزآباد

فرمانــده انتظامــي فیروزآباد گفت :بــا تالش مأمــوران انتظامي اين
شهرستان 121 ،راس احشام قاچاق و فاقد مجوز كشف شد.
ســرهنگ مهدی جوكار در گفت و گو بــا خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيــان كرد :در ادامه طرح تشــديد مبــارزه با قاچــاق كاال و ارز ،ماموران
انتظامي اين شهرســتان هنگام نظارت بر محورهــاي مواصالتي ،در یک
عملیات ضربتی 1 ،دســتگاه کامیون بنز حامل احشام قاچاق را شناسايي و
توقيف كردند.
فرمانده انتظامي شهرستان فیروزآباد با اشاره به اينكه در بازرسي از اين
خودرو 121 ،راس احشــام كشف شــد ،تصريح كرد :برابر نظر كارشناسان
ارزش احشــام قاچاق مكشــوفه 2 ،میلیــارد و  242ميليــون ريال برآورد
شده است.
اين مقام انتظامي با اشــاره به دستگيري یک نفر و معرفي آن به مراجع
قضايي ،خاطر نشان كرد :با توجه به اينكه بسياري از بيماري    هاي خطرناك
بين انســان و دام مشــترك اســت ،جابه جايي و نقل و انتقال اين گونه
احشام بدون مجوز بهداشتي به دليل اينكه مي تواند سالمت شهروندان را
به مخاطره بياندازد ،ممنوع مي باشد.

اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در آباده

فرمانــده انتظامي آباده گفت :در اجراي طــرح ارتقاء امنيت اجتماعي و
پاکســازي نقاط آلــوده 29 ،معتاد و خرده فروش طي دو هفته گذشــته به
مراجع قضایي معرفي شدند.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار داشت :در راســتاي ارتقاء امنيت اجتماعي ،مأموران انتظامي
اين شهرســتان طرح پاکسازي نقاط آلوده و جرم خيز را در راستاي افزايش
احساس امنيت عمومي و رفاه حال شهروندان ،طي دو هفته گذشته در اين
شهرستان اجرا كردند.
وي افزود :ماموران موفق شــدند در اجراي اين طرح ضمن دســتگيري
 29خــرده فروش و معتــاد مواد مخدر ،در بازرســي از محل پاتوق آنان و
همچنين نظارت بــر محورهاي مواصالتي 85 ،كيلــو و 414گرم ترياك،
 73گرم هروئين 55 ،گرم شيشــه و  118گرم ســاير مواد مخدر را كشف
و ضبط كنند.
فرمانده انتظامي آباده تصريح كرد :دســتگيري  13نفر ســارق ،كشف
 20فقره انواع ســرقت ،كشف  2دســتگاه خودرو و موتورسيكلت مسروقه،
توقيف  74دســتگاه موتورســيكلت مزاحم و متخلف و كشف  2هزار ليتر
سوخت قاچاق از نوع گازوئيل از ديگر نتايج اجراي اين طرح ميباشد.
سرهنگ مســعودي از اســتمرار اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در

طول سال جاري خبر داد و گفت :از اولويتهاي پليس ارتقاء کيفي احساس
امنيت در بين شــهروندان ،مقابلــه با تهيه و توزيع کننــدگان موادمخدر،
جمع آوري معتادان پر خطر ،برخورد با سارقان و اراذل و اوباش و مزاحمان
خياباني مي باشد.

اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در کوهچنار

فرمانده انتظامي كوهچنــار نتایج اجرای طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در
اردیبهشت ماه سال جاری را تشریح کرد.
سرهنگ لطف ا ...محمدي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بیان کرد :طرح ارتقاء امنيت اجتماعي با هدف امن کردن محالت جرم خيز،
پاکســازي نقاط آلوده و ارتقاء احســاس امنيت در بين شهروندان ،توسط
يگان    هاي انتظامي شهرستان کوهچنار در اردیبهشت ماه اجرایی شد.
وي بــا بيان اينكــه در اجرای این طرح 3 ،کیلــو و 150گرم انواع مواد
مخدر کشــف 21 ،خرده فروش و معتاد نيز دستگير شدند ،گفت :دستگیری
 35متهم تحت تعقیب ،شناسایی و دستگیری يك قاتل ،دستگیری يك عامل
شرارت و تیراندازی و کشف کاالی قاچاق به ارزش  2میلیارد ریال از دیگر
نتایج اجرای اين طرح بود.
فرمانده انتظامي شهرســتان كوهچنار با اشــاره به ايــن که متهمان با
تشــکيل پرونده به مرجع قضایي معرفي شدند ،گفت :مشارکت شهروندان
در ايجاد امنيت پايدار بسيار حائز اهميت است.
سرهنگ محمدی هدف از اجراي اين طرحها را افزايش احساس امنيت
در بين شهروندان عنوان کرد و از آنان خواست با پليس همکاريهای الزم
را داشته باشند.

کشف  21دستگاه استخراج ارز ديجيتال قاچاق

فرمانده انتظامی    شهرســتان مرودشت از کشف  21دستگاه استخراج ارز
ديجيتال قاچاق به ارزش  2میلیارد و  200میلیون ریال خبر داد.
ســرهنگ فرشــید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
بیان داشــت :در پی کســب خبر مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از
دستگاههای استخراج ارز دیجیتال قاچاق در یک مرغداری متروکه در يكي
از روستاهای شهرستان مرودشت ،موضوع بالفاصله در دستور کار ماموران
انتظامي قرار گرفت.
وی افزود :ماموران انتظامي به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این
مرغداری موفق شــدند  21دستگاه استخراج ارز دیجیتال 6 ،دستگاه پاور و
یک دستگاه مودم خارجي قاچاق کشف کنند.
فرمانده انتظامی    شهرســتان مرودشــت با اشــاره به اینکه ارزش این
دســتگاهها توسط کارشناســان  2میلیارد و  200میلیون ریال برآورد شده
است ،گفت :مکان مورد نظر پلمب شد.
ســرهنگ زینلی با بيــان اينكه تالش پلیس برای دســتگیری صاحب
ماينرهاي كشــف شده ادامه دارد ،از شهروندان خواست در صورت مشاهده
هرگونه استفاده غير مجاز از دستگاه    هاي استخراج ارز ديجيتال موضوع را
از طريق مركز فوريت    هاي پليسي  110اطالع دهند.

كشته شدن پسر زير چرخهاي وانت نيسان

فرمانده انتظامي زريندشــت گفت :يك راننده وانت نيسان بي احتياط،
هنگام حركت با دنده عقب در شــهر دبيران ،برادر زاده خود را زير گرفت و
موجب مرگ وي شد.
سرهنگ محمد بردبار در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :حســب اعالم مركز فوريتهاي پليسي  110مبني بر وقوع يك فقره
تصادف در شــهر دبيران شهرستان زريندشــت ،بالفاصله ماموران براي
بررسي موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
وي تصريح كرد :ماموران در بررسيهاي اوليه مشاهده كردند كه راننده
وانت نيســان بي احتياط ،هنگام حركت با دنده عقب متوجه حضور پســر
 2ساله برادر خود در پشت خودرو نميشود و پس از برخورد منجر به مرگ
وي ميشود.
فرمانده انتظامي زريندشت خاطر نشان كرد :رانندگان هنگام حركت با
دنــده عقب و خروج از پاركينگ ،ابتدا بايد از نبود مانع يا فردي در پشــت
وسله نقليه خود مطمئن شوند تا چنين حوادث ناگواري رخ ندهد.

دستگیری عامل تیراندازی کمتر از  48ساعت
در کازرون

فرمانده انتظامی    شهرســتان کازرون از دســتگیری عامل تیراندازی در
کمتر از  48ساعت خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشریح این خبر اظهار داشت :پس از اعالم مرکز فوريتهاي پليسي110
مبنی بر وقوع یک مورد تیر اندازی منجر به جرح در خیابان بیمارستان ،موضوع
به صورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیــس امنیت عمومی    قرار گرفت.
وی افزود :ماموران در بررســیهاي اولیه مطلع شدند که فردی ناشناس
با یک قبضه اســلحه جنگی به ســمت مردی  33ساله تیراندازی کرده و
وی را مجروح و سریع از محل متواری شده است.
فرمانده انتظامی    شهرســتان کازرون تصریح کرد :با تحقیقات تخصصی
و بررســی    های به عمل آمــده ماموران انتظامي موفق شــدند در کمتر از
 48ســاعت مرد تيرانداز  38ســاله را شناسایی و وی را در مخفیگاهش در
یکی از محالت این شهرستان دستگیر کنند.
سرهنگ زراعتیان با اشاره به کشف سالح به کارگیری شده در تیراندازی،
تصريــح كرد :متهم در تحقیقات اوليه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و علت
و انگیزه خود را اختالفات شخصي اعالم کرد.
فرمانــده انتظامی    شهرســتان کازرون در پایان افــزود :حاالت مجروح
رضايت بخش است.

کشف  12تن مرغ احتکار شده در جهرم

فرمانده انتظامي شهرســتان جهرم از کشــف  12هــزار کیلوگرم مرغ
احتکار   شده به ارزش  10ميليارد و  260ميليون ريال خبر داد.
سرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پی دریافت اخباري از شــهروندان مبنــي بر عدم توزیع
گوشــت مرغ و نگهداری آن در يكي از مرغداریهای شهرســتان جهرم
با هدف فروش بــا قیمت باالتر از نرخ مصوب ،موضوع به صورت ویژه در
دستور کار ماموران انتظامي قرار گرفت.
وی افزود :پس از محرز شــدن موضوع ،كارآگاهان پلیس آگاهی جهرم
بــا هماهنگی مراجع قضایي به محل مورد نظر اعزام و در بازرســي از آن
مكان موفق شدند  12هزار کیلوگرم مرغ احتکار شده را كشف كنند.
فرمانده انتظامی    شهرستان جهرم با اشــاره به اينكه كارشناسان ارزش
مرغهاي مكشــوفه را  10ميليارد و  260ميليون ريال برآورد كردند ،عنوان
داشت :در اين خصوص يك نفر دستگير و تحويل مراجع قضایي شد.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در نشست تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسالمی:

اگر نامزدها مردم را قانع کنند
قادر به حل مشکالت اقتصادی هستند مشارکت باال میرود
رهبر معظم انقالب اســامی صبــح روز پنجشــنبه در دیدار
تصویری با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی در سخنان
مهمی درباره مســائل اخیــر انتخابات ،بیــان راهحلهای عینی و
واقعی درباره مشــکالت اقتصادی و معیشتی مردم در برنامههای
انتخاباتــی نامزدها را عامل اصلی در افزایش انگیزه مشــارکت در
انتخابات خواندند و با تبیین بایدها و نبایدهای رقابتهای انتخاباتی
تأکید کردند :اثر نتیجه انتخابات ســالها بر زندگی مردم و کشور
ســایهافکن خواهد بود و امیدواریم انتخابــات  ۲۸خرداد بر خالف
خواسته دشمنان مایه آبرو ،عزت و سربلندی ایران بشود.
ایشــان در این دیدار که در آغاز دومین ســال فعالیت مجلس
یازدهــم صورت گرفت ،همچنین با بیان توصیههایی به نمایندگان
ملت در مجلس شــورای اســامی بــرای اســتمرار ویژگیهایی
نظیــر «حرکت انقالبــی و خردمندانــه»« ،تــاش بیوقفه» و
«کارآمدی و مردمی بــودن» افزودند :همه مجالس همانگونه که
امام بزرگوار فرمودند باید خود را عصاره فضائل درخشــان و متعدد
ملت قرار دهند.
رهبر انقالب عملکرد مجلس در یکســال اخیر را نشاندهنده
تالش ،همت بلند و کارآمــدی خواندند و حضور نیروهای جوان و
ُپرتوان در کنار نیروهای دارای ســوابق تقنینی و اجرایی را ،موجب
توفیق مجلس در تصویب لوایح و طرحهای مهم و متعدد دانســتند
و با تشــکر از حضور رئیس و نماینــدگان مجلس در میان مردم و
ســفرهای استانی گفتند :این حرکت بســیار خوب را ادامه دهید و
همیشه در کنار مردم بمانید.
ایشــان تصویرســازی منفی از مجلس یازدهم را حرکتی بدون
انگیزههای دلسوزانه و اصالحی خواندند و افزودند :برخی انتقادات
به قصد اصالح و تکمیل صورت میگیرد اما در تصویرسازی منفی،
این انگیزهها وجود نــدارد ،نمایندگان مجلس باید با بیاعتنایی به
ایــن کارها ،به اجرای وظایف خود ادامــه دهند و در رفتار و گفتار
بهانهای به دست دشمنان و اینگونه مخالفان ندهند.
حضرت آیتا ...خامنــهای در بیان چند توصیــه به نمایندگان
منتخب ملت در مجلس افزودنــد :توصیه اصلی ،انقالبی ماندن و
حفظ ویژگیهایی نظیر «تحرک و تالش بیوقفه» اســت ،چرا که
خداوند به فرموده قرآن کریم ،مالئک رحمت خود را بر کسانی نازل
میفرماید که در صراط مستقیم ،استقامت به خرج دهند.
رهبر انقالب با اشــاره به انحراف تدریجی برخی عناصر گفتند:
برخی در اوایل ،پرتوان و با حرارت بودند اما وسوسههای مال ،مقام
و شهرت ،راهشان را کج کرد و گاه  ۱۸۰درجه تغییر داد.
ایشان ،انقالبی ماندن را نیازمند مراقبت دائمی و حسابکشی از
خود دانســتند و افزودند :معنای حقیقی تقوا ،مراقبت مدام در مقابل
خطرها و لغزشهاست.
توصیه دوم رهبر انقالب« ،افزایش کارآمدی و وجودعقالنیت و
طمأنینه» در مجلس بود.
ایشان گفتند :عملکرد مجلس تاکنون خوب بوده اما ریلگذاری
بــرای اصالح امور کشــور ،کارهای فراتــر و فراوانتری میطلبد
و نیازمنــد وجود آرامــش عقالنی و پرهیــز از کارهای هیجانی و
احساسی است.
رهبر انقالب ،مجلس را از مظاهر عمده خرد جمعی در کشــور
خواندند و با انتقاد از کســانی که در خارج مجلس ،انقالبیگری را
به معنــای حرفهای غیرمســئوالنه و رفتار هیجانــی میدانند،
افزودند :انقالبیگری یعنی روحیه اقــدام صحیح ،عازم و جازم در
جهت درست و برگرفته از عقالنیت.
رهبر انقالب ،امــام خمینی را مظهر تمامعیــار انقالبیگری و
عقالنیت خواندند و افزودند :امــام ره) از همه انقالبیتر و در عین
حال عاقلتر بود و همیشــه پختهتر و سنجیدهتر حرف میزد و در
این مسیر هیچگاه اصطالح ًا کم نیاورد.
توصیه دیگر رهبر انقالب ،آسیبشناسی رفتار نمایندگان بود.
ایشــان ،اســتفاده از تواناییهای قانونی نظیر سؤال ،استیضاح
و تحقیق و تفحص به نفع مســائل شــخصی ،گروهی یا قومی را
از جمله این آســیبهای احتمالی دانستند و گفتند :از این تواناییها
باید فقط در جهت ُم ّر قانون و حقیقت استفاده کرد.
رهبر انقالب ،ورود به مسائل اجرایی و تالش برای سپرده شدن
مسئولیتهای شهری و اســتانی به اشخاص مورد نظر را از دیگر
آسیبهایی دانستند که نمایندگان در معرض آنها قرار دارند.
حضرت آیــتا ...خامنهای ،همچنین نماینــدگان مجلس را به
مراقبــت و دقت در اســتفاده از تریبون مجلــس توصیه کردند و
افزودنــد :گاهی بیان انتقادات در جمعهای محدود مؤثر اســت اما
بیان این حرفها در تریبون مجلس بیاثر و حتی مضر است.
پرهیز از تالش برای رســیدن به منصب وزارت یا پســتهای
اجرایی توصیه بعدی رهبر انقالب به نمایندگان مجلس بود.
ایشــان ،هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را نیز به دقت در این
مــوارد توصیه کردنــد و افزودند :البته مراقبــت درونی نمایندگان
مؤثرتر است.
توصیه بعدی رهبر انقالب به نمایندگان مجلس« ،اهتمام جدی
به کار کارشناســی در بررســی طرح   ها و لوایح و باال بردن سطح
کیفی قوانین» بود.
حضرت آیت ا ...خامنه ای گفتند :باال بودن سطح کیفی قوانین
بــه قوت و عملی بودن ،صریح و روشــن و بــدون ابهام بودن ،و
تأویل ناپذیر بودن قوانین است و نمایندگان باید در مورد طرحها و
لوایح با صاحبنظران مشورت کنند تا سطح کارشناسی ارتقاء یابد.
رهبر انقالب یک نکته را نیز متذکر شــدند و افزودند :در مسائل
حساس و مهم ،ترجیح این است که به جای طرح ،الیحه ارائه شود
زیرا موافقت دولت به عنوان مجری را به همراه دارد و همچنین از
پشتوانه کار کارشناسی بدنه دولت نیز برخوردار است.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای با توصیه بــه «رعایت اولویتها و
مســائل اساســی» افزودند :خوشــبختانه در برنامههای مجلس،
اولویتها دنبال میشــود اما این موضوع بایــد بهطور جدی مورد
توجه قرار گیرد و با توجه به شــعار ســال ،اولویت اصلی کشــور
برطرف کردن موانع تولید و پشــتیبانی از تولید است زیرا اگر تولید
احیاء شود ،اقتصاد کشور جان خواهد گرفت.
رهبر انقالب اســامی بــا یادآوری توصیه خــود به دوره   های
مختلف مجلس در خصوص عالج تراکم قوانین خاطرنشان کردند:
باید با مشخص کردن یک مهلت برای این موضوع فکری شود.
حضرت آیت ا ...خامنه ای در آخرین توصیه خود به نمایندگان

با اشــاره به کالم پر مغز امــام(ره) مبنی بر اینکه «مجلس عصاره
فضائل ملت اســت» ،گفتند :این کالم یعنــی مجلس باید عصاره
فضائل ملت باشــد و فضائل ملت هم که در  ۴۲سال گذشته و در
عرصههای مختلف بروز یافتــه عبارتند از مجاهدت ،ایثار ،عزت و
اعتماد بهنفس ،امید و توانایی ایستادگی در برابر مشکالت.
ایشــان در بخش دیگری از سخنانشــان به موضوع انتخابات
ریاست جمهوری پرداختند و افزودند :دشمنان از همه امکانات خود
استفاده می کنند تا انتخابات مایه سرشکستگی ملت شود و برخی
هم در داخل دانسته یا ندانسته حرف بدخواهان را ادامه می دهند اما
من بسیار امیدوارم که به لطف خداوند و با همت ملت ،این انتخابات
مایه آبرو و عزت کشور شود.
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به احراز صالحیت کاندیداهای
انتخابات ریاســت جمهوری از جانب شــورای نگهبان ،گفتند :من
الزم می دانم از همه کســانی که براســاس احســاس مسئولیت
وارد عرصه انتخابات شدند ،تشــکر کنم و همچنین از کسانی که
صالحیت آنها احراز نشــد و نجیبانه برخــورد و مردم را دعوت به
شرکت در انتخابات کردند ،بطور مضاعف تشکر می کنم.
حضرت آیــت ا ...خامنه ای خاطرنشــان کردنــد :عدم احراز
صالحیــت برخی افراد بــه معنی بیصالحیتی آنان نیســت بلکه
به این معنا است که شورای نگهبان با توجه به گزارش ها ،امکانات
و آشناییهای خود نتوانسته صالحیت آن فرد را تشخیص دهد ،اگر
چه ممکن است آن فرد صالحیت باالیی هم داشته باشد.
ایشان با اشاره به برخی اعتراض   ها به شورای نگهبان افزودند:
البته انگیزه این اعتراضها متفاوت اســت .برخی اعتراضها از سر
دلســوزی و به دلیل نگرانی از مشارکت پایین مطرح می شوند ،و
برخی هم بدلیل آنکه نامزد مورد نظرشــان احراز صالحیت نشده،
گلهمند و ناراحت هســتند که به آنها ایرادی نمیشــود داشت ،اما
برخی با اصل شــورای نگهبان مخالفند و با مطالب خود در فضای
مجازی و مطبوعات ،میخواهند از این فرصت برای انتقام از شورای
نگهبان استفاده کنند که خداوند از این افراد نخواهد گذشت.
رهبر انقالب اسالمی درباره برخی نگرانیها از احتمال مشارکت
پاییــن مردم در انتخابــات  ۲۸خرداد ،گفتند :مــن معتقدم میزان
مشــارکت مردم ارتباطی با این اسم یا آن اســم ندارد بلکه مردم
بهدنبال فردی هســتند که دارای مدیریت و اراده قوی و کارآمدی
باال برای حل مشــکالت کشور باشد و برای مردم هم مهم نیست
که این فرد چه عنوانی دارد و یا از چه جناحی اســت ،البته شــاید
این موضوع برای گروههای سیاســی مهم باشــد ولی برای عامه
اینگونه نیست.
حضرت آیت ا ...خامنه ای خاطرنشــان کردند :مهم این است
که نامزدها مردم را اقناع کنند که مشــکالت جامعه را می شناسند،
مدیر و مدبر و با صداقت هســتند و توانایی اداره کشور را دارند .در
این صورت به لطف خدا مردم با مشارکت باال در پای صندوق   های
رأی حاضر خواهند شد.
ایشان با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه نامزدها باید
در مناظــرات دیدگاههای خود را درباره فضایمجازی و سیاســت
خارجی اعالم کنند ،تأکید کردند :اینها جزء مســائل مردم نیست.
مســئله مردم «بیکاری جوانان ،معیشــت طبقات ضعیف و مافیای
واردات» است که کمر تولید را میشکند و جوانان مبتکر و با انگیزه
را مأیوس و کشاورزان زحمتکش را بیچاره میکند.
رهبر انقــاب در همین خصوص افزودند :اخیراً به مســئوالن
درباره وضعیت کشــاورزان تذکر دادهایم زیرا کشــاورز با زحمت و
رنج فراوان محصولی را تولید میکند اما سیاســتهای نادرست و
واردات ،او را به خاک ســیاه می نشــاند و ســود اصلی را به جیب
دالل   ها می برد.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با تأکید بر اینکه باید کســی مسئول
قوه مجریه شــود که این مسائل و مشــکالت اصلی مردم را بداند
و بتواند آنها را حل کند ،گفتند :در چنین صورتی ،کشــور به معنی
واقعی کلمه سعادتمند خواهد شد.
ایشان مسائل سیاسی و فرهنگی را با اهمیت خواندند اما افزودند:
اکنون مسئله فوری و اصلی کشور ،اقتصاد است و نامزدها باید برنامه   ها
و راه حل   های خود برای حل مشــکالت اقتصادی را به مردم ارائه
دهند و آنها را قانع کنند که توانایی حل مشکالت اقتصادی را دارند.
رهبر انقالب با اشــاره به مخالفت دشمنان با انتخابات از ابتدای
پیروزی انقالب بخصوص بعد از تغییر قانون اساسی و سپرده شدن
وظایــف اجرایــی اداره دولت بــه رئیس جمهور ،گفتنــد :در این
 ۴۲ســال دســتور کار تبلیغاتی دشــمنان اینگونه بوده که قبل از
انتخابــات میگویند مردم شــرکت نخواهند کرد ،بعد از شــرکت
مردم در انتخابات میگویند انتخابات مهندسیشده بوده و در مورد
فــرد انتخــاب شــده به عنــوان رئیسجمهــور هم مــی گویند
او اختیاری ندارد.
حضرت آیت ا ...خامنه ای با تأکید بر اینکه اکنون هم دســتور
کار تبلیغاتی دشــمن همین    گونه اســت ،افزودند :آنها تالش دارند
به مردم القاء کنند انتخابات و انتخاب رئیس جمهور هیچ فایده ای ندارد
و متأسفانه برخی در داخل نیز این حرفها را تکرار و تئوریزه می کنند.

ایشان تأکید کردند :با وجود همه این دشمنیها و تبلیغات ،وظیفه
همه آن اســت که هر آنچه تکلیف شــرعی و رضای خداوند است
دنبال کنیم و وظیفه خود را انجام دهیم.
حضــرت آیتا ...خامنهای در ادامه به بیــان چند توصیه خطاب
به کاندایداهای انتخابات ریاست جمهوری و طرفداران آنها و عموم
مردم پرداختند.
رهبــر انقــاب نامزدهــا را از تبدیــل کــردن انتخابــات به
«صحنــه جنگ قدرت و برخوردهای اهانتآمیز» مشــابه آنچه در
آمریکا و بعضی کشــورهای اروپایی معمــول و مایه آبروریزی آنها
اســت ،بر حذر داشــتند و گفتند :در گذشته نیز هر گاه در مناظرهها
و برنامههــای انتخاباتی از اینگونه روش های تخریبی ،تهمتزنی و
ترساندن مردم از رقیب استفاده شد ،کشور ضرر کرد.
ایشــان تأکید کردند :میدان انتخابات میدان مســابقه خدمت و
ســبقت گرفتن در خیرات اســت و باید از نفرتپراکنی و اتهامزنی
پرهیز شود.
حضــرت آیــتا ...خامنــهای با تأکید بــر پرهیز از شــعارهای
غیــر واقعبینانه و فریبنده ،افزودند :نامزدها بــا توجه به امکانات و
واقعیات کشور ،شعار و وعده بدهند.
«رعایت جدی مالحظات اخالقی» و «خودداری از هنجارشکنی
و شکســتن خطوط اصلــی نظــام» توصیه بعدی رهبــر انقالب
به کاندیداها بود.
ایشان خاطرنشــان کردند :رعایت اخالق اسالمی در مناظرهها
و مصاحبهها ،موجب ســرریز شدن آن در جامعه و الگوگیری مردم
خواهد شد.
حضرت آیتا ...خامنهای افزودند :راهکار بعضی افراد برای بیشتر
دیده و شــنیده شدن ،شکستن خطوط اصلی نظام است در حالیکه
نظام جمهوری اســامی نظامی مستقر ،پا برجا و جا افتاده است که
با همین خطوط خدایی و مردمی در مقابل دشمنیها ایستاده است،
ضمن اینکه هنجارشــکنی موجب ایجاد موقعیت بهتر در بین مردم
نخواهد شد.
رهبر انقالب سپس خطاب به طرفداران نامزدها« ،نیت خدایی»
را موجــب برکت و رضایت الهی در صــورت رقم خوردن هر گونه
نتیجهای دانســتند و گفتند :گاهی داغتر بــودن طرفداران از خود
کاندیداها موجب تعارض و بدگویی میشــود که در این زمینه باید
مراقبت کــرد چرا که از برنامههای مخالفــان به جان هم انداختن
طرفداران نامزدها و استفاده از فضای مجازی برای بدگویی و انتشار
دروغ علیه یکدیگر است.
ایشــان افزودند :انگیزههای دشــمنان برای ایجاد اخالل بسیار
عمیق اســت البته در فضای مجازی نیز گاهی مســائلی برجســته
میشود که لزوم ًا بازتاب خواست مردم نیست.
حضرت آیتا ...خامنهای از کاندیداها خواســتند بین خود و خدا
ملتزم شــوند که نتیجه انتخابات هر چه شــد ،همه آن را بپذیرند و
نجیبانه تسلیم شوند.
ایشــان خاطرنشان کردند :نباید انتخابات و جمهوریت را تا وقتی
قبول داشت که به نفع ما باشد و اگر به نفع دیگری شد بگوییم آن
را قبول نداریم که متأســفانه آزمون تلخی از این قضیه در سال ۸۸
در تاریخ انتخابات باقی ماند.
رهبر انقالب در پایان سخنانشــان خطاب به عموم مردم گفتند:
انتخابات در یک روز انجام میشــود اما اثر آن تا چند ســال باقی
میماند بنابراین با شرکت در انتخابات که متعلق به خود شما است،
از خداوند برای رأی دادن به کســی که شایسته این مسئولیت است
کمک بخواهید.
ایشان تأکید کردند :کسانی که مردم را از رفتن پای صندوق رأی
منع و القاء بیفایــده بودن انتخابات را میکنند ،دروغ میگویند که
دلسوز مردم هستند ،بنابراین به حرف آنها اعتنا نکنید.
حضرت آیتا ...خامنهای همچنین اهمیت انتخابات شــوراهای
شــهر و روستا را یادآور شدند و گفتند :این انتخابات تأثیر زیادی در
مدیریت شهرها و روستاها دارد.
رهبــر انقالب با ابراز امیدواری برای جلب هدایت الهی در عمل
به وظیفه ،از صاحبان سخن نافذ در همه اصناف و اقشار خواستند از
نفوذ سخن خود برای ترویج انتخابات استفاده کنند.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســامی ،قالیباف رئیس مجلس
شورای اسالمی در گزارشــی ،مهمترین اقدامات تقنینی و نظارتی
انجامشده در سال اول مجلس یازدهم را برشمرد.
اولویــت دادن بــه مســائل اقتصادی و معیشــتی بــا تصویب
قوانینی مانند «بســته اقتصاد مردمی»« ،قوانیــن ناظر به افزایش
تولید و کاهش قیمت مســکن»« ،تعییــن تعرفه خرید محصوالت
کشــاورزی»« ،الزام دولت به پرداخت یارانه کاالهای اساســی»،
«کاهش مالیات واحدهای تولیــدی»« ،اختصاص  ۲۰هزار میلیارد
تومان برای محرومیتزدایی» ،و اهتمام به اصالح ســاختار بودجه
و نوســازی نظــام بانکی و مالیاتی ،و همچنیــن قوانین مهم دیگر
از جملــه مصوبــه اقدام راهبــردی در موضوع هســتهای از جمله
مــواردی بود کــه قالیباف در گــزارش عملکرد مجلــس به آنها
اشاره کرد.

تضمین امنیت شرط جذب سرمایه   های خارجی

10

یک مقام کارگری ثبات اقتصادی و تضمین امنیت ســرمایه گذاران را در جذب سرمایه   های خارجی
موثر خواند و گفت :اگر می خواهیم ســرمایه   های خارجی وارد کشــور شوند و فرصت های شغلی برای
نیروهای کار به وجود آید باید خیال سرمایه گذاران را آسوده و امنیت سرمایه   هایشان را تضمین کنیم.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا درباره راهکار جذب سرمایه   های خارجی به کشور و تقویت بازار کار
اظهار کرد :برای جذب سرمایه   های خارجی راههای مختلفی وجود دارد ولی با توجه به شرایط اقتصادی
و سیاســی جامعه معتقدم که باید شــرایطی به وجود آوریم که سرمایه گذار خارجی عالقمند به حضور
در کشــور شود و بداند پولی که وارد کشور می کند از نظر بانک مرکزی مشکلی برای رد و بدل کردن
آن وجود ندارد یعنی سوئیفت بانکی باز باشد تا بتواند معامله   های بین المللی انجام دهد و بدون دغدغه
سرمایه و پولش را وارد یا خارج کند.
وی ادامه داد :بخشی از نفتی که فروختیم و میلیاردها دالر درآمد نفتی که به دست آوردیم به واسطه
تحریم در کره جنوبی و کشــور همسایه ما عراق مانده اســت ،وقتی سرمایه گذار خارجی این مساله را
می بیند طبیعی است که نخواهد سرمایه اش را در داخل به کار گیرد چون می داند که ممکن است در
نقل و انتقال و تبادل بانکی دچار مشکل شود.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه سرمایه   های خارجی زمانی وارد کشور می شوند که سرمایه گذار
احساس امنیت کند ،خاطرنشان کرد :این کار مستلزم آن است که از طرف سیاستگذاران و سیاستمداران
کشــور ،موانع پیش روی سرمایه گذاری برداشته شــود و اطمینان خاطر به سرمایه گذار خارجی بدهیم
که اگر وارد کشــورمان شــد و قصد راه اندازی یک خط تولید یا سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز را
داشت ،امنیت سرمایه اش تضمین شده است و می تواند معامله کند و به راحتی پولش را خارج کند .اگر
این اتفاق بیفتد کشورهای بسیاری برای سرمایه گذاری پیشقدم خواهند شد.
چمنی با ذکر کشــور ســریالنکا به عنوان انتخاب ســرمایه گذاران خارجی اظهار کرد :در سریالنکا
بزرگترین برندهای خارجی برای خود کارخانه دارند چون نیروی کار ارزان است و سرمایه گذار به راحتی
می تواند محصولش را بفروشد و برای نیروی کار حتی اگر ارزان قیمت باشد ،کار ایجاد کند.
این مقام مســئول کارگری در پایان ثبــات اقتصادی و تضمین امنیت ســرمایه   های خارجی را در
جذب آن موثر خواند و تصریح کرد :معتقدم باید شــرایطی در اقتصاد کشور به وجود آید که سرمایه گذار
با خیال آســوده اقدام به ســرمایه گذاری کند و نگران از دست رفتن ســرمایه اش نباشد؛ راهش دادن
تضمین امنیت است که مشکلی برای سرمایه او به وجود نمی آید؛ تنها در این صورت است که می توان
شاهد ورود سرمایه   های خارجی به داخل کشور و ایجاد فرصت های شغلی برای نیروهای کار در کشور بود.

ترخیص کاالهای اساسی قضایی شد

ترخیص فوری کاالهای اساســی در حالی در روزهای اخیر در دســتور کار دستگاههای مربوطه قرار
گرفته که دادســتانی کل نیز به ماجرای دپوی  ۶میلیون تنی کاالهای اساسی وارد شده و ضرب االجل
تعیین کرده است.
به گزارش ایســنا ،پایان اردیبهشت ماه زمانی بود که مصوبه مربوط به ترخیص کاالهای اساسی که
مورد تایید رئیس جمهوری قرار گرفته بود از سوی وزارت صمت به گمرک ایران ابالغ شد.
این در حالی بود که از ابتدای سال جاری بار دیگر حجم کاالهای اساسی دپو شده در گمرک و بنادر
افزایش یافته و به حدود  ۶میلیون تن رســیده بود و بر این اســاس حدود یک ماه پیش با بررسی موانع
ترخیــص و تعیین راهکارهای مربوطه ،گزارش آن به رئیس جمهوری اعالم شــد و وی نیز بالفاصله
موافقت خود را اعالم و دستگاههای اجرایی را ملزم به اجرا کرده بود.
اما در تازهترین اقدام برای تسریع ترخیص کاالهای اساسی ،دادستانی کشور نیز به موضوع وارد شده
است؛ به طوری که معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه باید کاالهای اساسی به فوریت
ترخیص شود گفته که در این زمینه بخشنامهای به دادستانهای بندرعباس ،بندر انزلی ،چابهار ،امیر آباد
گرکان و یک شهر دیگر صادر شده است.
دادستانی کل کشور ،تکلیف کرده که دادستانهای شهرهای بندرعباس ،بندر انزلی ،چابهار ،امیر آباد
گرکان و یک شهر دیگر بر نحوه ترخیص این اقالم اساسی نظارت و برخورد میکنند که صاحبان کاال
سریعا به گمرکات جهت ترخیص مراجعه کنند.
این در حالی اســت که از ابتدای هفته گذشته ،گمرک ایران مصوبات مربوطه را به گمرکات اجرایی
ابالغ و صاحبان کاال را مکلف کرد که به ســرعت نســبت به ترخیص کاالها اقدام کنند چرا که عمده
موانع پیش روی ترخیص با مصوبات اخیر برداشته شده بود.
بر اســاس مصوبه اخیر برای ترخیص کاالهای اساسی ،ترخیص  ۹۰درصدی کاالهای اساسی که از
پایان سال گذشته متوقف شده بود دوباره تمدید و در دستور کار قرار گرفت.
همچنین گمرک موظف شد متقاضیانی که خواستار استفاده از رویه اعتباری برای ترخیص کاالهای
اساسی خود هســتند را به بانک مرکزی هدایت کند .همچنین لیســت ثبت سفارش کاالهای اساسی
موجود در گمرک به تفکیک صاحبان کاال و شــماره ثبت سفارش جهت پیگیری تخصیص و تأمین ارز
این کاال با توجه به هماهنگی با وزارت صمت اعالم شود.

آزادراه   های الکترونیکی  ۱۱تایی شدند

با اتصال چهار آزادراه کشــور در روزهای گذشته به شبکه الکترونیکی عوارض ،پرداخت عوارض در
 ۱۱آزادراه به صورت الکترونیکی فعال شدند و  ۱۶آزادراه دیگر همچنان الکترونیکی نیستند.
به گزارش ایسنا ،در روزهای گذشته محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه افتتاح مرکز اخذ
الکترونیکی عوارض آزادراه کشــور از اتصال  ۱۱آزادراه به شــبکه الکترونیکی عوارض خبر داد و گفت:
با چهار آزادراهی که امروز به این شــبکه متصل شــدند تعداد آزادراه   های مجهز به سیســتم پرداخت
و دریافــت عوارض الکترونیکی به عدد  ۱۱رســید و برای افزایش اســتقبال مردم درصدد هســتیم تا
سیستم   های متنوعی برای پرداخت عوارض به صورت الکترونیکی طراحی کنیم.
اسالمی افزود :طی دو سال گذشته همواره به سمت حمل و نقل هوشمند و هوشمندسازی اتوبان   ها
و آزادراه   های کشــور حرکت کردیم و در این راستا پرداخت عوارض آزادراه   ها را به صورت الکترونیکی
دنبال کردیم تا توقف در باجه   های مختلف حذف شــود و مردم ســوخت بی رویه مصرف نکرده و در
صف   ها برای پرداخت نرخ عوارض معطل نشوند.
وزیر راه و شهرســازی همچنین از مردم درخواســت کرد تا همکاری الزم را برای پرداخت به موقع
عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی انجام دهند تا وزارت راه و شهرســازی به تعهد خود نسبت به
پرداخت سرمایه   های بخش خصوصی عمل کرده و سرمایه سرمایه گذاران زودتر به آن   ها برگردد.
البته به گفته وی کســانی که عوارض الکترونیکی خود را پرداخت نمی کنند براساس قانون مشمول
جریمه شده و جریمه   های سنگینی نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایســنا ،در حال حاضر آزادراه   های اصفهان-نطنز ،نطنز-کاشــان ،رشت-قزوین ،تهران-
پردیس ،تهران-شــمال ،تهران-ســاوه ،کرج-قزوین و ...جزو آزادراه   هایی هستند که سیستم پرداخت
عــوارض الکترونیکــی در آن   ها وجود دارد و باید دیــد در ادامه دیگر آزادراه   های کشــور نیز به جمع
الکترونیکی   ها خواهند پیوست یا آنکه این طرح همچنان عقیم خواهند ماند.

ارزهای دیجیتالی در آستانه جهش جدید

برای نخســتین بــار از  ۲۲آوریل ،میزان خروجــی بیت کوین از صرافیها بیشــتر از میزان ورودی
بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از کوین دسک ،دادههای جمع آوری شده از رفتار معامله گران بزرگ ارزهای
دیجیتالی نشان میدهد که تا حدی حس آنها به نزولی باقی ماندن بازار تضعیف شده است .بیت  کوین
با ورود تقاضای جدید در برخی از ســاعات معامالت روزهای گذشته موفق شده است تا جایگاه خود را
در بــاالی کانال  ۴۰هزار دالری تثبیــت کند .از طرف دیگر میزان ورود ارزهای دیجیتالی به صرافیها
تغییری محســوس نســبت به روزهای قبل داشته تا جایی که برای نخســتین بار از  ۲۲آوریل ،میزان
خروجی بیت کوین از صرافی   ها بیشــتر از میزان ورودی بوده اســت این به معنای ساده تر به این معنی
خواهد بود که معامله گران بزرگ انتظار دارند قیمت   ها به زودی صعودی شوند.
با کاهش میزان عرضه ارزهای دیجیتالی ،ایجاد یک عامل که تقاضا را به طرز قابل توجهی افزایش
دهد باعث خواهد شــد تا نرخها بار دیگر مســیر صعودی را در پیش گیرند .روز  ۲۲آوریل  ۱۰هزار و
 ۶۲۸واحد بیت کوین توســط دارندگان به صرافی   ها وارد شد که در  ۱۴ماه اخیر بی سابقه بود و همین
مساله جرقه ابتدایی ریزش کم سابقه بازار را زد که نظیرش در سه سال اخیر دیده نشده بود.
ارزش بیت کویــن در هفدهــم می به  ۳۰هزار دالر رســید که نســبت به قیمــت  ۶۴هزار و ۸۰۱
دالری ثبت شــده در یکم آوریل ،تقریبا نصف شــده بود .با این حال روند ریزش قیمت   ها تا حد زیادی
متوقف شده و بسیاری از معامله گران امیدوارند دور صعودی تازهای از سر گرفته شود.
برخی از تحلیلگران مشــهور بازار ارزهای دیجیتالی گفتهاند بازار نزولی تمام شــده و به زودی شاهد
آغاز دور تازه صعودها خواهیم بود اما برخی دیگر از جمله مارک کوبان -میلیاردر مشــهور آمریکایی و
مالک باشگاه داالس ماوریکز -گفته اند بازار ارزهای دیجیتالی وارد یک دوره آرامش قیمتی شده اند.
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رئیس هیات ورزش    های همگانی استان فارس:

نماینده مجلس:

از ظرفیتهای ملی برای توسعه ورزش فارس استفاده شود

فارس پیشگام ثبت رکورد در کشور است
رئیس هیات ورزش    های همگانی استان فارس
گفت :هیات ورزش    های همگانی فارس در راستای
رسالت ترویج فرهنگ عمومی    ورزش ،از ورزشکاران
نخبه و رکورد دار فارس حمایت می    کند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ورزش پارس،
به نقل از روابط عمومی    هیات ورزش    های همگانی
فارس ،ســیروس پاک فطرت در مراســم تقدیر از
ورزشــکاران رکورد دار اســتان ،اظهار داشت :تمام
اهتمام این هیات عالوه بر تشــویق مردم به ورزش
و فعالیت بدنی ،آماده کردن بســتری مناسب جهت
معرفی و پرورش اســتعداد    های ورزشی ناب است
تا با معرفی این قهرمانان ،دیگر ورزشــکاران الگو
برداری نمایند و اســتعداد و توانایــی بالقوه خود را
کشف و بالفعل در آورند.
بر همین اساس ،در این مراسم از فرجام شفیعی
که موفق شــده بود با ضربات انگشــت  ۱۱۳قطعه

ســنگ قرنیز ،احمد برنا که موفق شــده بود ۹۹۳۳
روپایــی در یک ســاعت ،مهرداد طهماســبی که
موفق شده بود با ثبت ســه رکورد که  ۱۴۵روپایی

با توپ داژبال در یــک دقیقه ۱۲۵ ،روپایی با توپ
راگبی در یک دقیقــه ۷۴۹۲ ،روپایی با توپ داژبال
در یک ســاعت ،همچنین مرتضــی محکم با ۲۰

حرکت بارفیکس با انگشــتانه وسط دست ست در
یک دقیقه ،مصطفی محکم  ۱۳۴۹حرکت پشــت
بازو با دســتگاه ســیم کش به وزن  ۳۰کیلوگرم در
یک ساعت ،علیرضا نصیری با شکستن  ۷۹۶قطعه
ســنگ با مشــت در یک دقیقه و ایمان حکمت با
شکســتن  ۸۳۲قطعه سنگ قرنیز با ضربه دست در
یک دقیقه تقدیر شد.
در این مراســم ،غالمیان مســئول کمیته ثبت
رکورد اســتان فارس ،جمالی مدیرکل فروش چای
گلستان و حسین علیان و اعضاء کمیته ثبت رکورد،
ورزشکار جویباری علی محبتی جوان  ۲۵ساله معلول
جســمی    از ناحیه  ۲پا که رکورد    هــای متعددی را
کسب کرده و در پله نوردی برج میالد ،رکورد صعود
هزار و  ۶۹۱پله در مدت  ۴۱دقیقه را ثبت کرده بود،
حضور داشتند و در ادامه از این ورزشکار معلول نیز
قدردانی شد.

سرمربی تیم فجر:

مجوز بازی سه بازیکن فجرسپاسی به خاطر سربازی صادر نشد
ایرنا :ســرمربی تیم فجر گفت :مجوز بازی ســه
بازیکن اصلی ما مقابل ملوان انزلی به دلیل مشــکل
سربازی صادر نشد و این امر در حالی صورت گرفت
که چند بازیکن مصدوم داریم.
علی اصغرکالنتری پنجشنبه پس از شکست برابر
ملوان انزلی در مصاحبه با خبرنگار ایرنا ،افزود :مجوز
بازی این ســه بازیکن سوم خردادماه پایان یافت در
حالی که از آنها در بازی  های گذشــته استفاده کرده
بودیم و بــرای بازی مقابل ملوان هم در فهرســت
بازیکنــان قرار داشــتند و در آخریــن لحظه مجبور
شدیم آنها را خط بزنیم.
وی اضافه کرد :با اینکه می    دانســتیم تیم حریف
در ضد حملــه خوب کار می    کند و روی این امر هم
کار کرده بودیم اما باز هــم بر روی همین تاکتیک
گل خوردیم.
کالنتــری ادامه داد :نیمه نخســت آنها را کنترل
کردیــم اما در نیمــه دوم با این اینکــه خوب بازی
کردیم و فرصت    هایی هم برای گلزنی داشــتیم اما
از دست رفت؛ ضمن اینکه برای ما مساوی هم برابر
تیــم حریف در خانه اش خوب بود که این امر محقق
نشد.

ســرمربی تیم فجر با بیان اینکه با وجود چندین
بازیکن مصدوم مقابل تیم اســتقالل مالثانی اهواز
در هفته گذشــته و  ۱۰نفره بودن بازیکنان ما تحلیل
رفت ،بیان داشت :امیدوارم برابر تیم چوکا تالش که
قرار است سه شنبه یازدهم خردادماه در شیراز برگزار
شود ،بازیکنان مصدوم و ســه بازیکن سرباز به این
دیدار سخت برسند ،زیرا تیم چوکا هم در خطر سقوط
قرار دارد.

شکست سنگین والیبال ایران مقابل ژاپن

نداشتن بازی تدارکاتی کار دست ایران داد

تیم ملی والیبال ایران در رقابتهای
لیگ ملــت های والیبــال در دور اول
مقابل ژاپن قرار گرفت.
به گزارش ایسنا ،ملی پوشان والیبال
ایران در اولین دور از مســابقات لیگ
ملت های  ۲۰۲۱والیبال دیروز (جمعه
 ۷خرداد) از ساعت  ۱۵.۳۰مقابل ژاپن
قــرار گرفتند .تیم ملی ژاپن که همگروه ایران در المپیک اســت در یک بازی یک طرفه
توانست ایران را شکست دهد.
ژاپــن جزو اولین تیم هایی بود که برای المپیک و لیگ ملت های والیبال خود را آماده
کرد و با بازی تدارکاتی هماهنگی بین بازیکنانش را به وجود آورد .این درحالی اســت که
تیم ملی ایران بدون هیچ بازی تدارکاتی پا به این رقابت ها گذاشت.
عدم شــناخت کافی آلکنو از تیم ملی و عدم هماهنگی بازیکنان باعث شد که ایران در
این بازی عملکرد خوبی نداشته باشد و با نتیجه سنگین  ۳بر صفر شکست بخورد.
به نظر میآید با گذشت زمان و شناخت بیشتر سرمربی ایران ،ملی پوشان بتوانند در ادامه کار
به نتایج بهتری دست پیدا کنند.
بلند قامتان ایران با ترکیب ســید محمد موسوی ،امیر غفور ،میثم صالحی ،محمد طاهر
وادی ،علی اصغر مجرد و میالد عبادی پور (کاپیتان) مقابل تیم ملی ژاپن ظاهر شد.
سعید معروف به دلیل سرماخوردگی نتوانست در این دیدار ملی پوشان ایران را همیاری
کند و غایب بزرگ این بازی نام گرفت.
در ابتدای بازی تیم ملی ژاپن عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت و توانست
 ۱۰بر  ۷از تیم ملی ایران جلو بیفتد .ملی پوشــان ایران با لباس سفید مقابل ژاپن با لباس
قرمز ،دریافتهای خوبی را نداشته و نمی توانستند توپ های آخر را به ثمر برسانند .با این
تفاصیل ،تیم ملی ایران در اواسط بازی  ۱۴بر  ۱۰از حریف عقب افتاد.
ژاپنی ها که با بازی تدارکاتی به این رقابتها پا گذاشــته بودند در ســت اول عملکرد
درخشانی داشتند .ملی پوشان والیبال ایران به دلیل نداشتن بازی تدارکاتی هماهنگی الزم
را نداشتند و برای همین دست اول را به ژاپن واگذار کردند.
ژاپن در پایان این دست موفق شد با نتیجه  ۲۵بر  ۱۹مقابل ایران به پیروزی برسد.
در ابتدای دســت دوم این دیدار ،ملی پوشــان ژاپن باز هم عملکرد درخشانی داشتند و
عدم هماهنگی در تیم ملی ایران در دست دوم هم مشاهده میشد.
میــاد عبادی پور که به عنوان کاپیتان در ترکیب حضور داشــت نتوانســت در ابتدای
رقابت ،بازی خوبی به نمایش بگذارد اما با گذشــت زمان بازی او هم بهتر شــد .در اواسط
بازی دســت دوم ،بیشتر پاس ها به امیر غفور میرسید که این ملی پوش توپ ها را برای
ایران به امتیاز تبدیل می کرد.
والیبالیست های ایران با دریافت زیبای حضرت پور موفق شدند در امتیاز  ۱۵برابر شوند
و با عمکرد درخشان لیبروی ایران یک امتیاز از ژاپن پیش بیفتند.
در امتیاز های پایانی اما ملی پوشــان ایران کم آوردند و با نتیجه  ۲۵بر  ۲۲بازی را به
حریف واگذار کردند.
ملی پوشــان ایران درحالی در دست سوم به زمین آمدند که تنها به برد فکر میکردند.
ایران در صورت باخت در این دســت ،بازی را به ژاپن واگذار میکرد بنابراین ملی پوشان
ایران با تمام قوا به میدان آمدند .در ابتدای ســت ،ایران توانســت از حریف پیش بیفتد اما
در ادامه کار ژاپنی ها باز هم درخشان عمل کردند و اختالف امتیاز را به  ۲امتیاز رساندند.
در اواسط بازی ،ژاپن با درخشش بازیکنانش کار را به تساوی کشاند تا دو تیم در امتیاز
 ۱۵برابر شوند.
در ادامه ،ملی پوشــان ایران با عملکرد ضعیفی که داشــتند این دست را هم به حریف
واگذار کردند .در نهایت ،ایران با نتیجه سنگین  ۳بر صفر شکست خورد.

هنوز شانس صعود داریم
وی گفت :برای تیم مــا هنوز هم هیچ چیز تمام
نشــده اســت زیرا با صدر تنها جدول چهــار امتیاز
اختالف داریم و با وجود هشت بازی دیگر می    کوشیم
همچنان به عنوان مدعــی باقی بمانیم ضمن اینکه
تیم    های زیــادی شــانس صعود به لیــگ برتر را
دارند و رقابت در باالی جدول فشــرده شــده است.
دیدار تیم    های ملوان انزلی و فجر شــیراز در هفته

بیست و ششــم رقابت    های لیگ دســته یک جام
آزادگان شــامگاه چهارشنبه با نتیجه یک بر صفر به
سود ملوان پایان یافت.
هم اینک در جدول رده بندی تیم بادران تهران
پس از انجــام  ۲۶بازی با  ۴۴امتیاز در صدر جدول
جای دارد ،مس کرمان با یک بازی کمتر با  ۴۳امتیاز
دوم اســت و تیم هوادار تهران هــم با همین تعداد
امتیاز در مکان سوم ایســتاده است ،تیم    های خیبر
خرم آباد ،اســتقالل خوزستان ،فجرسپاسی و خوشه
طالیی ســاوه هم با  ۴۰امتیاز بــه تربیت چهارم تا
هفتم هستند.
همچنیــن تیم    های پارس جم جنوبی ،شــاهین
شــهرداری بوشــهر و ملوان انزلی هم  ۳۶امتیازی
هستند و هنوز شانس صعود دارند.
در رقابت    های فوتبال دســته یک کشور  ۱۸تیم
شرکت دارند و پس از انجام  ۳۴بازی تیم    های اول و
دوم جدول جواز صعود به لیگ برتر دوره بیست یکم
را کسب خواهند کرد و  ۲تیم انتهای جدول هم راهی
دسته دوم می    شوند.
تیم نود ارومیه با  ۲۳امتیاز و گل ریحان البرز هم
با  ۱۸امتیاز در خطر سقوط قرار دارند.

ایرنا :نماینده مردم شــیراز و زرقان درمجلس شــورای اســامی گفــت :از ظرفیت
دستگاههای ملی باید به نفع ورزش فارس استفاده شود.
علیرضا پاک فطرت در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان اســتان فارس افزود :تکمیل
پروژهای نیمه تمام شیراز و زرقان اهمیت و ضرورت ویژه ای دارد که باید برای تکمیل
این طرح    ها اهتمام ورزید.
وی ادامه داد :نیازســنجی ورزشی در سطح کالنشهر شیراز نیز امر مهمی است و باید
از ظرفیت    های ملی برای ایجاد زیرساخت های این بخش بهره گرفت.
پاک فطــرت ضمن قدردانی از خدمات انجام یافتــه در اداره کل ورزش و جوانان و
ضــرورت حمایت از ورزش حرفه ای و قهرمانی اعالم آمادگی کرد تا در جهت اختصاص
اعتبارات دولتی در حوزه ورزش از سوی مسوالن ملی موضوع را پیگیری کنند.
عبــاس حاجــی زاده؛ مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان فارس نیــز در این دیدار
خواســتارهمراهی و همکاری بیشــتر و بهتر نمایندگان این اســتان در مجلس شورای
اســامی با این اداره کل برای رفع نیازها و برطرف شدن نواقص کارهای برجای مانده
از سال های گذشته شد.
در این جلســه همچنین مقرر شــد که در خصوص تکمیــل پروژه    های عمرانی در
دســت اجرای حوزه ورزش فارس و به ویژه شیراز و زرقان از ظرفیت های مالی و اداری
دستگاههای ملی خصوصا وزارت نفت و سایر منابع مالی وزارتخانهها به نفع ورزش این
خطه استفاده شود.

تیم های لنگرود گیالن و فارس به لیگ برتر والیبال نشسته
صعود کردند

ایرنا :تیم شهرداری لنگرود گیالن در
مرحله نهایی رقابت های والیبال نشسته
دسته یک کشور با شکست دادن تیم هیات
فارس به عنوان قهرمانی دســت یافت و
به همراه تیم فارس جواز صعود به لیگ
برتر را کسب کردند.
بــه گزارش ایرنا ،در این بازی که روز
جمعه در ورزشگاه یادگار امام شیراز برگزار شد هر  ۲تیم بازی پایانی بر گزار کردند تا در
پنج گیم سر نوشت قهرمانی مشخص شود.
گیم نخســت این بازی را فارســی ها به ســود خود تمام کردند ،اما در گیم دوم تیم
شهرداری لنگرود بازی را به تساوی کشاند ،در گیم سوم باز هم برتری از آن تیم فارس
بود اما در گیم چهارم لنگرودی ها به خود آمدند و بازی را به تساوی کشاندند تا کار به
گیم پنجم کشیده شــود ،اما در گیم پنجم تیم شهرداری لنگرود بازی بسیار خوبی را از
خود به نمایش گذاشــت و در نهایت با نتیجه  ۱۵بر  ۶از سد تیم فارس گذشتند و جام
قهرمانی را به خود اختصاص دادند و تیم فارس هم به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.
همچنین در دیدار رده بندی نیز تیم بوئین زهرا قزوین با نتیجه سه بر صفر تهران را
از پیش رو برداشت و به مقام سوم دست یافت.
در پایــان این بازی ها با حضور مدیــر کل ورزش و جوانان فارس جام قهرمانی به
تیم های برتر اهدا شد.
هیات فارسٰ،تهران ،شــهرداری لنگرود و قزوین چهار تیم راه یافته به مرحله نهایی
بودند که به صورت دوره ای با هم بازی کردند.
 ایــن رقابت ها دیروز جمعه هفتم خرداد ماه در مجموعه ورزشــی یادگار امام
شیراز پایان یافت.

کاراته کای مرودشتی؛

انتظار همراهی بیشتر داریم
کاراته کای قهرمان مرودشــتی و مربی تیم
ملــی کاراته عمان بــا بیان اینکه ایــران دارای
اســتعدادهای زیادی در این رشــته است ،گفت:
انتظار همراهی بیشــتر و تغییــر نگاه    ها به این
ورزش را داریم.
به گزارش پایگاه خبری ورزش پارس ،شیهان
محمدعلــی زارع از قهرمانان کاراته شهرســتان
مرودشت و متولد سال  ۱۳۵۳است.
وی از ســال  ۱۳۶۴کاراته را زیر نظر اســتاد
حبیب ا ...همت آغاز کرده و دارای کمربند ســیاه
دان هفت است.
این ورزشکار باسابقه ،دانشجوی تربیت بدنی
دانشگاه آزاد مرودشت بوده و سابقه قهرمانی آسیا
کشور تاجیکستان در ســال  ۲۰۰۱را در کارنامه
خود دارد.
وی که داور نمونه ســال  ۲۰۱۹کشور عمان
بوده و دارای سوابق مربیگری در سطح بین الملل
است ،در حال حاضر مربی تیم ملی کاراته عمان
و مربی ارشد آکادمی     jkaعمان با بیش از چهل
باشــگاه تحت نظر این ســبک که بیش از چهار
پنجم کاراته کشور عمان را شامل می    شود.
زارع در گفت و گو بــا خبرنگار ورزش پارس
گفت :از ســال  ۶۵تا  ۹۷بیش از  ۱۰۰دوره مقام
آور مســابقات کشــوری کاراته بوده و  ۱۲دوره
کسب عناوین قهرمانی مسابقات کاراته کارگران
کشور را داشته است.
این کاراته کار مرودشــتی که مدت  ۱۲سال
رکــورددار کارگران ایــران بوده اســت ،افزود:
همچنیــن به همراه تیم کاراتــه ارژن فارس در
لیگ کشور قهرمان شده است.

زارع تصریــح کرد :تاکنــون چهار دوره مربی
کاراته تیم    های بزرگســاالن استان فارس ،مربی
کاراته دانشــگاه    های آزاد اســامی    منطقه یک
کشــور به مدت شش ســال و مربی تیم کاراته
ارژن فارس در سوپر لیگ کشور بوده است.
وی با بیان اینکــه در چهار دوره مربی کاراته
کارگران استان فارس بوده است ،خاطرنشان کرد:
مربی کاراته بســیج استان فارس ،تعلیم و تربیت
بیش از یک هزار هنرجوی کاراته در سطح استان
فارس از دیگر فعالیت    های ورزشی او است.
وی افــزود :ایران در کارانــه از لحاظ فضا و
مربیگــری از لحاظ یادگیــری بازیکنان و هوش
باالی ورزشکاران یک کشــور فوق العاده عالی
است.
زارع تصریــح کــرد :از تمام نقــاط ایران و

اســتان  ها بازیکــن تیم ملی و قهرمان آســیا و
جهان و المپیک در کاراته داریم که خوشــبختانه
حمایت    های خوبی از آنان شده است.
وی گفــت :بهترین و قوی ترین تیم کشــور
خودمــان بوده که به غیرت و منش پهلوانی آنان
بر می    گردد که از جان خود مایه می    گذارند.
زارع بیان کرد :ســال گذشته تیم ملی کاراته
عمان را به مرودشــت دعوت کردیم و اینجا اردو
زدند.
وی با قدردانی از اســتاد خود حبیب ا ...همت
گفت :امــروز اداره ورزش و جوانان شهرســتان
مرودشــت بــا ســکانداری محمدمیرزایــی نیز
فعالیت    های ارزشمندی را به انجام می رساند که
امیدواریم روز به روز شــاهد ارتقاء این فعالیت    ها
باشیم.

خطر از دست رفتن جام جهانی برای ایران؛

 :ESPNاسکوچیچ باید جور ویلموتس را بکشد
 ESPNدر گزارشــی درباره شرایط تیمها
برای صعود به جام جهانی نوشته است و کار تیم
ملی ایران را سخت توصیف کرد.
به گزارش ایســنا و به نقــل از ،ESPN
در آســتانه از ســرگیری رقابت هــای انتخابی
جام جهانی در قاره آســیا شرایط در گروه ایران
پیچیده شــده اســت .پس از به یادماندنیترین
نمایش ســال های اخیــر تیم ملــی ایران در
جام جهانی ،شانس ایران برای صعود به سومین
جام جهانی متوالی پس از شروع کند رقابت های

مقدماتی در خطر است.
دو پیــروزی از ابتــدای کار خــود از جمله
پیروزی  ۱۴بر صفر کامبوج به معنای عزم جزم
ایران بــرای صعود از مســابقات مقدماتی بود.
با این حال ،شکســت های پشــت ســر هم از
بحرین و عراق کار را برای این تیم بسیار سخت
کرده است.
ایران در حال حاضر با شش امتیاز و یک بازی
کمتر در رده ســوم گروه قــرار دارد ،پنج امتیاز
عقبتــر از عراق که در صــدر گروه قرار دارد و

سه امتیاز کمتر از بحرین در رده دوم است.
مارک ویلموتس از آن زمان سمت مربیگری
را ترک کرده اســت و ایــن مربی کروات یعنی
دراگان اسکوچیچ است که وظیفه اجتناب ناپذیری
دارد که ماه آینده شــرایط تیم ملی را در بحرین
تغییر دهد.
تیم ملی ایــران در بازی اول خود در بحرین
باید به دیدار هنگ کنگ برود .ملی پوشــان در
دیدار رفت در زمین این تیم توانســتند با دو گل
به برتری برسند.

هاشمیان:

حیف است که ملیپوشان ایران
در جام جهانی بازی نکنند
مربی تیم ملی فوتبــال ایران میگوید این تیم بازیکنان
بااســتعداد و با کیفیتی دارد و حیف است که آنها فرصت
حضور در جام جهانی را به دست نیاورند.
به گزارش ایســنا ،وحید هاشمیان ،دستیار ایرانی دراگان
اســکوچیچ در تیم ملی درباره شــرایط تیم ملی در اردوی
کیش گفت :خوشــبختانه در چند وقت گذشــته فدراسیون
فوتبــال تالش کرد کــه امکانات مختلــف را فراهم کند.
همچنیــن از مســئوالن جزیره کیش تشــکر میکنیم که
شــرایط را فراهم کردند .بازیکنان از زمــان ورود به اردو،
با روحیه هستند و اتحاد و دوستی را بین بازیکنان میبینم.
مربــی تیم ملی تاکید کرد :باید بازی به بازی فکر کنیم.
هنگکنگ تیم خوبی است و باید باهوش بازی کنیم .روی
آنالیزها تمرینــات را طراحی کردیم و امیدوارم که در اولین
بازی مردم را خوشحال کنیم.
وی درباره وضعیت آب و هوایی بحرین گفت :به همین
خاطر تالش شــد در جزیره کیش اردو برگزار کنیم و تقریبا
خودمــان را با بحرین وقف دهیم .البته اگر زودتر میآمدیم،
برای ما خطرناک میشد .میتوانیم در این شرایط آماده آن
آب و هوا شویم.
مربی تیم ملی فوتبال ایران درباره اضافه شدن به اردوی
تیم ملی در ســال  ۲۰۰۶و گلزنی به تیم ملی قطر و نجات
ایران از حذف در دور گروهی و تکرار این اتفاق در انتخابی
جام جهانی  ۲۰۲۲گفت :در آن ســال شرایط سختی برای
صعود داشــتیم .باید در خاک اردن و قطر بازی میکردیم.
کار بسیار سختی داشــتیم اما یک اتحاد ملی به وجود آمد.
من ســالیان ســال در تیم ملی نبودم اما دیدم تیم ملی در
شرایط سخت قرار گرفته ،یکسری مسائل را کنار گذاشتم و
به کمک تیم آمدم .این اتحاد بود که باعث شد صعود کنیم.
االن هم  ۱۰روز است که مردم و مطبوعات تالش میکنند
که شرایط خوبی را فراهم کنند.
وی افزود :ما بازیکنان خیلی خوبی داریم .حیف اســت
ایــن بازیکنان در جام جهانی بازی نکننــد .ما در دو بازی
مقابل بحرین و عراق بــه خودمان باختیم .اگر بازیکنان ما
در شــرایط عادی بازی کنند ،پتانسیل باالیی دارند .من به
توانایــی بازیکنان ایران اعتقاد دارم .ما باید تالش کنیم که
مردم را شاد کنیم ،چراکه این وظیفه ماست .تالش خواهیم
کرد در پایان مســابقات مردم شاد باشند و از آنها میخواهم
که برای ما انرژی مثبت بفرستند.
مربــی تیم ملی فوتبال ایران که با برنامه ورزش و مردم
گفت و گو می کرد در خصوص اضافه شــدن کریم باقری
به کادر فنی تیــم ملی گفت :کریم باقری عالوه بر توانایی
فنی ،از نظر شــخصیتی هم جایگاه خوبــی دارد .میتوانیم
از تجربیــات وی در کادر فنــی تیم ملی اســتفاده کنیم.
ضمن اینکه باقــری ارتباط خوبی با بازیکنــان دارد و این
موضوع میتوان مفید باشــد .در مجموع از انتخاب باقری
خوشحال هستم.
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جشــنواره اســتانی فیلم تچر ،در دو بخــش آزاد و ویژه در
زمینههای تاریــخ ،آیینها و تأثیر آن در ســبک زندگی ،در دو
گونه فیلم داســتانی و مستند برگزار میشــود .پویشگران این
هنــر ،پیوندگاه آثار خود را به همراه لیســت دســتاندرکاران،
تا پایــان تیرماه  ۱۴۰۰به شــماره واتســاپ ۰۹۰۳۱۷۳۹۱۸۷
دبیرخانه بفرستند.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابــط عمومی    اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی    استان فارس؛ آیین رونمایی از نخستین
پوستر جشنواره فیلم کوتاه تچر در مرودشت با حضور عبدالصمد
ســلیمانی ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی    مرودشت ،حمزه
علیزاده ،کارشناس فرهنگی و هنری این اداره ،غالمعلی نوروزی،
مســئول دبیرخانههای انجمنهای فرهنگی و هنری ،احســان
وزیری ،نائــب رئیس و رادش احســانی ،روابط عمومی    انجمن
فیلم ،عکس و پویانمایی مرودشت رونمایی شد.

عبدالصمد ســلیمانی ،در این آیین گفت :شهرستان مرودشت
با داشــتن ســه اثر ثبتی جهانی در حوزه میــراث فرهنگی ،از
شهرســتانهای باســتانی کشور به شــمار میآید که با داشتن
پیشــینه تاریخی ،میتوانــد در رویدادهــای فرهنگی و هنری
تاثیرگذار و موثر باشد.
وی افزود :انجمن فیلم ،عکس و پویانمایی این شهرســتان
با حضور هنرمندان تحصیلکرده و پرتالش ،نخســتین جشنواره
استانی فیلم کوتاه تچر را در راستای شناساندن بناهای تاریخی،
آئینهــا و آداب و رســوم و تاثیــرات آن در زندگی ،شــناخت
چهرههای جوان فیلمساز استان ،به کوشش انجمن فیلم ،عکس
و پویانمایی این شهرستان ،برنامهریزی شده است.
ســلیمانی ادامه داد :برگزاری این گونه جشــنوارهها میتواند
بستری مناسب برای پویایی جوانان توانمند در زمینه فیلم باشد؛
تــا گامهایی اســتوار بردارند ،از پلههای پیشــرفت یکی پس از
دیگری باال روند و به بلندای این هنر در کشور برسند.
احسان وزیری ،دبیر این جشنواره نیز گفت :جشنواره استانی
فیلــم تچر ،در دو بخش آزاد و ویژه در زمینههای تاریخ ،آیینها
و تأثیر آن در ســبک زندگی ،در دو گونه فیلم داستانی و مستند
برگزار میشود .پویشگران این هنر ،پیوندگاه آثار خود را به همراه
لیست دســتاندرکاران ،تا پایان تیرماه  1400به شماره واتساپ
 09031739187دبیرخانه بفرستند.

سریال عروسکی مرضیه برومند کلید خورد

سریال عروسکی مرضیه برومند در شبکه خانگی کلید خورد.
به گزارش ایســنا بــه نقل از روابط عمومــی مرضیه برومند
«مجتمع مســکونی کلیلــه و دمنه» را به تهیه کنندگی ســید
مصطفی احمدی میسازد.
کارگــردان مجموعههــای خاطرهانگیزی چون «مدرســه
موشها»« ،قصههای تا به تا» و «خونه مادر بزرگه» تولید سریال
تازه عروســکیش با عنوان «مجتمع مسکونی کلیله و دمنه» را
آغاز کرد .این ســریال با ســرمایهگذاری فیلمنت ســاخته و به
صورت اختصاصی از این سامانه پخش میشود.

دانشمند در ميان مردمان نادان ،مانند زنده اى است در ميان مردگان.
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صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد

گفتوگو با فرهاد حسنزاده

داستانهایی که واقعیت میشوند

احمد     رضا سهرابی

فرهاد حســنزاده میگوید :برخی از نویسندگان جلوتر از اتفاقات
هستند؛ در سالهای پیش ما شاهد فیلمها یا داستانهایی بودیم که
ایده اصلیشان نابودی زندگی بر روی زمین بهخاطر بحرانهایی مثل
ویروســی کشنده یا ویرانی محیط زیست و بحرانهایی از این دست
بوده است .انگار واقعیتها را از روی داستانها نوشتهاند نه داستانها
را از روی واقعیتها.
این نویســنده ادبیات کــودک و نوجوان در گفتوگو با ایســنا
دربــاره مواجهه ادبیات با بحرانهایــی مثل جنگ ،بالیای طبیعی و
بیماریهای همهگیر از جمله کرونا ،اظهار کرد :ما فعال تبعات شکلی
و ظاهری کرونا را میبینیم مثــل آمارهای تلفات و تاثیرات آنی که
این بیماری بر جسم آدمها میگذارد .اما آنچه دید ه نمیشود و پنهان
اســت ،آســیبهای روحی و روانی آن است که تا سالهای سال در
ذهن و روح و روان مردم و در خاطرات جمعی این سرزمین میماند.
بعضی از عواقب این بیماری ســالهای ســال با ما و در رفتارهای
عمومــی ما خواهد ماند؛ مثل عواقبی که جنــگ بر ما تحمیل کرد.
یعنی با گذشت سالهای سال از جنگ هشتساله ایران و عراق سایه
تاثیرات روحی و روانی آن بر سلســله اعصاب جامعه حاکم اســت و
خودمان خبر نداریم .بنابراین کرونا هم این تاثیرات را خواهد گذاشت.
حســنزاده در ادامه با بیان اینکه بیشــتر نگران کودکان است،
گفت :بزرگترها بهگونهای خود را تخلیه میکنند .آنها درگیر کار و
روزمره گی هستند و تجربه بیشتری در مواجهه با بحرانها دارند ،اما
کودکان دوران رشد خود را طی میکنند و این دوران زمان یادگیری
و تکامل شــخصیت آنهاســت .بنابراین کودکان دیگر رشد طبیعی
نخواهند داشــت و گویــی در گلخانه بزرگ میشــوند .محصوالت
گلخانهای هم همانطور که میدانید با محصوالت طبیعی و ارگانیک
تفاوت زیادی دارند.
او با مقایســه جنگ هشتساله با کرونا بیان کرد :بخشی از آثارم
مربوط به جنــگ و موقعیتهایی بوده کــه نوجوانان در جنگ قرار
گرفت ه و با مقاومت ،تفکر و خالقیت توانستهاند آن بحران را پشتسر
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بگذارند ،یکجورهایی کرونا مانند تجربه جنگ ماســت ،در دورهای
که من کارهای جنگی مینوشــتم به گونهای آماده کردن بچهها و
بزرگترها برای موقعیتهای اینچنینی هم بوده اســت .ادبیات این
خصلت را دارد که میتواند با تصویرسازی و بیان داستان و روایتها
ذهن مخاطب خود را برای شرایط و دوران بحرانی آماده کند.
نویســنده «موش ســر به هــوا»« ،هســتی» و «آهنگی برای
چهارشنبهها» درباره تولیدات ادبی مرتبط با کرونا در دوران کرونایی
هم گفت :نوشــتن درباره کرونا شــروع شــده اما تمام نشده و هر
نویســندهای با توجه به تجربه و توان خــود ،کارهایی را انجام داده
یا انجــام میدهد ،این موضوع تمام نشــده و ادامه دارد .همانطور
که هنوز دربــاره جنگجهانی دوم و یا جنــگ خودمان داریم فیلم
میسازیم و داستان مینویســیم ،قطعا داستانهای کرونا ،که عامل
اصلی رخدادهای فعلی اســت ،در آینده شــکل میگیــرد ،اما عمده
داستانهایی که در یک سال و نیم گذشته بوده ،بیشتر نقش آموزشی
و بازدارندگی داشتهاند ،تعدادی ترجمه بوده و درصد کمی هم تالیف
اما داستانهایی که به آن ادبیات محض میگوییم ،باید زمان بگذرد
که داستان کرونا در ذهن نویسنده شکل بگیرد و نوشته شود.
حسنزاده در ادامه تصریح کرد :من چند داستان کوتاه با موضوع
کرونا نوشتهام که در مجالت منتشر شده است .داستان «سیبزمینی
ســرخ کردن بدون ســس» در مجله رشــد دانشآموز و داســتان
«تاریخ انقضای سلجوقیان» در نشریه دوچرخه چاپ شد .دو داستان
دیگر هم هســت که برای بزرگســاالن است .مســئلهای که وجود
دارد این است که همیشــه هنرمندان و نویسندگان متاثر از اتفاقات
اجتماع خود هستند ،این اتفاقات در ذهنشان تاثیر میگذارد و آنها
نه به عنوان دارو بلکه به عنوان نشــان دادن محل درد ،آن وقایع را
به تصویر میکشند.
او افزود :داستانها در پیرامون ما موج میزنند و آدمها به سادگی
از کنار این داســتانها و حتی داســتانهای خودشان عبور میکنند.
درحالی که نویســندگان با قدرت جادویی کلمــات زمان را متوقف

«همایش ملی جلوه    های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز»
فراخوان داد

رئیس گــروه امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی اســتان فارس از «همایش ملی جلوه    های هنر
و معمــاری مکتب زند و قاجار شــیراز» خبر داد و گفت:
موسسه فرهنگی هنری نواآفرین سرور مهر ،در نظر دارد
همایش ملی جلوههای هنر و معماری مکتب زند و قاجار
شــیراز را با مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس در شــیراز و تاریخ هــای  28و  29مهرماه 1400
برگزار کند که البته آیین رونمایی نیز دوازدهم خرداد ماه
در نظر گرفته شده است.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس    ،هادی ورشویی
گفــت :این همایش در دو بخش مــورد ارزیابی قرار می
گیرد :نخست؛ بخش پژوهشی ،که ارسال مقاالت مرتبط
بــا محور    های همایش و دوم؛ بخش مســابقه ،در حوزه
طراحی گرافیک محیطی ،المان    های شــهری و طراحی
دست آزاد و اســکیس .جهت پربار بودن این همایش به
لحــاظ علمی و فرهنگی ،موسســه تالش    هایی را تا به
امروز در جهت همکاری با دانشگاه شیراز در بخش کمیته
علمی و داوری و همچنین پایگاه جهان اسالم  ISCدر
جهت گرفتن اعتبار علمی به سرانجام رسانده است.
رئیس گروه امور هنری فرهنگ و ارشاد فارس گفت:
همایش یاد شــده به دلیل ملی بــودن 60 ،درصد کمیته
علمــی از خارج اســتان ،از دانشــگاه    های معتبر ایران؛
دانشــگاه تهران (هنرهــای زیبا) ،دانشــگاه هنر تهران،
دانشگاه شهید رجایی انتخاب شــده است .دانشگاه هنر
شیراز ،موسسه عالی ارم ،دانشکده فنی و  ...حمایت    های
معنوی خود را به این موسسه اعالم داشته اند .همچنین

ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان فارس و
شهرداری شیراز حمایت    هایی در جهت مشارکت بخش
عملی اعالم داشته اند.
ورشــویی اظهار داشــت :نخســت بخش پژوهشی؛
بخش ارســال مقاالت با محور دوره زند و قاجار اســت
که شــامل معرفی جلوه    های تصویــری در دوران زند و
قاجار (نقاشی ،گرافیک ،خوشنویسی ،عکاسی و کتابت)،
تحوالت گرافیک (چاپ سنگی ،خوشنویسی ،کتاب آرایی،
نشریات ،مهرها) ،تجزیه و تحلیل آثار هنری دوران زند و
قاجار ،دوران قاجار؛ احیا و تجدید حیات هنرها (گچ   بری،
جلدسازی ،کاشی کاری ،نقش برجسته و ) ،...است.
او ادامه داد :مکتب خاص نگارگری دوران زند و قاجار
(شمایل نگاری درباری ،نقاشی گل و مرغ) ،نشانه شناسی
و زیبایی شناســی نقــوش دوران زند و قاجــار ،مطالعه،
شناخت و معرفی هنرها و سبک    های هنری ،تعامل هنر
و ادبیات ،ســنت و مدرنیسم ،تاثیرات اجتماعی و سیاسی
بــر تولید آثار هنری ،رســانه    ها و ارتباطات جمعی ،زنان
و هنر ،معماری و شهرســازی ،موسیقی ،رویکرد تطبیقی
هنــر و معماری معاصر با دوران زند و قاجار نیز در همین
بخش قرار دارد.
وی اعالم داشــت :بخش ویژه ارســال مقاالت نیز با
محور کلیه مطالعات در رشته    های هنر و معماری معاصر
ایران (معماری ،تجسمی ،موسیقی و هنرهای دراماتیک
و کاربردی) و دوم بخش عملی (مســابقه) بخش جنبی و
مســابقه با تاکید بر (هویت شیراز و نقش مایه    های دوره
زندیه) شــامل طراحی گرافیک محیطی ،المان شهری،
طراحی دست آزاد و اسکیس می باشد.

رئیس گــروه امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی اســتان فارس بیان داشــت :دبیران همایش و
دبیر علمی را دکتر ســید جواد ظفرمنــد برعهده دارد و
همچنین دبیر هنری دکتــر محمدعلی کریمی پور ،دبیر
اجرایی دکتر نازنین دهناد ،مدیر همایش ندا دهناد هستند
و این همایش متشکل از دبیران علمی و داوری و شورای
سیاست گذاری می باشــد و مکاتبات ،ثبت نام و ارسال
مقاالت از طریق سایت conf.navaafarin.com
انجام می شود.

دعوت از انیمیشن ایرانی برای جشنواره سباستوپل آمریکا

اسپرو» ساخته
انیمیشن کوتاه «سانگ َ
فرزانــه امیدوارنیا در تــازه ترین حضور
جهانی خود در جشنواره سباستوپل آمریکا
به نمایش درمی آید.
به گــزارش ایســنا ،انیمیشــن کوتاه
اســپرو» (آواز گنجشک) طبق
«ســانگ
َ
گفته ســازندگان؛ تاکنون در  ۳۰جشنواره
مورد تایید آکادمی اســکار حضور داشته
و بیش از  ۴۰جایــزه بین المللی از جمله
جایزه بهترین فیلم از چهل و نهمین دوره
جشــنواره جیفونی ایتالیا ،چهل و سومین
دوره فســتیوال فیلم کــودک و نوجوان
لوکاس در آلمان ،جایزه بهترین انیمیشن
از استودیو «بوزتّو» ایتالیا ،و بهترین فیلم
جشــنواره ویمبلدون انگلیس را دریافت
کرده است.
همچنین این انیمیشــن پیش از این با
برنده شدن جایزه بهترین انیمیشن کوتاه
جشــنواره بین المللی لیبو در شــیلی به
آکادمی اسکار معرفی شده است.
اســپرو» به
ایده اولیه فیلم «ســانگ
َ
اتفاقی که در سال  ٢٠١٥رخ داده بود برمی

گردد .یک کامیون حمــل مواد پروتئینی
در مرز اتریش ،کنار جاده رها شده بود در
حالی که جســم بی جان  ٧١پناهجو در
یخچال کامیون بود .آنها از سرزمینهای
پر رنجشــان عــازم دنیــای آزاد بودند.
سال  ۲۰۱۹مشــابه این فاجعه در ایرلند
تکرار شد.
برای ساخت دکور این فیلم  ۴۰۰درخت،
ُ ۷۰۰گل و  ۱۵۰خانه کوچک از جنس پارچه
ساخته شــده است .همچنین برای اجرای
بخشــی از این پــروژه از انیماترونیک و

فیلمبرداری مستقیم از عروسک ها استفاده
شده است.
فرزانه امیدوارنیا کارگردان ایرانی مقیم
دانمــارک فارغالتحصیل رشــته طراحی
صنعتــی از دانشــکده هنرهــای زیبای
دانشگاه تهران کارشناسی ارشد طراحی و
خالقیت و دکترای دیزاین از دانشگاه پلی
تکنیک دانمارک است.
اسپرو»
«سانگ
بر
وی تا کنون عالوه
َ
دو فیلم کوتاه دیگر به نام های «بودن»
( )۲۰۱۷و «دلبند» ( )۲۰۲۰را ساخته که

در جشنواره های متعدد به نمایش درآمده
اند .او همچنین برای اپرای تئاتر ساطنتی
دانمارک طراحی لباس کــرده و تاکنون
نمایشــگاه های متعــددی در زمینه  های
نقاشــی ،عروســک ســازی و مجسمه
ســازی در دانمارک و نمایشگاه مجسمه
های پارچه ای را در ایران برگزار کرده و
به داســتان نویسی و فیلمنامه نویسی هم
مشغول است.
عوامــل این فیلم کوتــاه عبارتند از:
فیلمنامــه نویســان :فرزانــه امیدوارنیا،
مهدی رســتم پــور ،مدیــر فیلمبرداری:
علیرضا برازنده ،تدوین :احســان واثقی،
طراحی و ساخت عروسک و دکور :فرزانه
امیدوارنیا ،جلوههــای بصری :محمدرضا
نجفی امامی ،عباســعلی عباسی ،طراحی
و ترکیب صداها :رامین ابوالصدق ،اصالح
رنگ :نیما دبیرزاده ،گروه تولید :شــهاب
فرج دادیان ،علی ســرحدی ،ســعید راد،
طراحی پوستر :اونیش امین اللهی ،ساخت
تیزر :حمید نجفی راد ،تهیه کننده :فرزانه
امیدوار نیا.

و در داســتانها ثبت می کنند .برخی از نویســندگان معموال بزرگی
و ابعــاد یک حادثــه هولناک را به تصویر میکشــند .حتی برخی از
نویســندگان جلوتر از اتفاقات هستند؛ در ســالهای پیش ما شاهد
فیلمهــا یا داســتانهایی بودیم که ایده اصلیشــان نابودی زندگی
بر روی زمین بهخاطر بحرانهایی مثل ویروســی کشنده یا ویرانی
محیط زیست و بحرانهایی از این دست بوده است .انگار واقعیتها
را از روی داستانها نوشتهاند نه داستانها را از روی واقعیتها.
نویســنده «قصههــای کوتی کوتــی»« ،زیبا صدایــم کن» و
«عقربهای کشــتی بمبک» همچنین درباره اینکه کرونا میتواند
به عنوان یک ســوژه جهانی دریچهای رو به ادبیات جهان باز کند،
گفت :کرونا بحرانی است که تمام دنیا با آن درگیر شده و هر کشوری
بنا بر تجربیات خود با آن برخورد کرده اســت .ما اگر نگاهی بومی به
این اتفاق جهانی داشته باشــیم و بتوانیم از این منظر در ادبیاتمان
بــه آن بپردازیم میتوان امیدوار بود که حرفــی تازه برای جهانیان
خواهیم داشــت .باید دید کرونا در ایــران چگونه بر زندگی ایرانیها
تاثیر گذاشــته و با آن مقابله یا مواجهه داشتهاند .اما اگر تکرارکننده
مضامین دیگران باشیم اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

بازگشایی کتابخانه    های عمومی    در مناطق
نارنجی استان فارس

کتابخانه    های عمومی    اســتان فارس در مناطق نارنجی از نظر
شــیوع بیماری کرونا ،از روز پنجشنبه ششم خردادماه به صورت
حضوری میزبان اعضا و مخاطبان خواهد بود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی    اداره کل کتابخانه    هــای
عمومی    اســتان فارس ،با توجه به خارج شــدن استان فارس از
وضعیت قرمز کرونایی و قرار گرفتن بیشتر شهرستان    های استان
در وضعیت زرد و نارنجی ،تمامی    کتابخانه    های عمومی    در مناطق
نارنجی استان همچون مناطق زرد ،از روز پنجشنبه  6خردادماه با
رعایت پروتکل    های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی ،خدمات
حضوری و امانت منابع به اعضا را از سر می    گیرند.
بر این اساس ،با تأکید بر اجرای دستورالعملهای بهداشتی ستاد
ملی کرونا ،بخش مخزن کتابخانه همچنان به صورت بسته اداره
خواهد شد و اجرای برنامههای فرهنگی به شکل حضوری (جمع
خوانی ،نقد کتاب ،کتابخوان و …) به صورت مجازی خواهد بود.
همچنیــن بــه دلیل حفظ فاصلــه گــذاری اجتماعی و قطع
زنجیره ویروس کووید  ،19ســالن    های مطالعــه کتابخانه    ها در
مناطق نارنجی همچنان تعطیل اســت؛ اما در مناطق زرد استان،
سالن    های مطالعه با ظرفیت یک سوم فعالیت خواهد داشت.
این در حالی اســت که به منظور رعایــت حال عموم مردم و
توجه بــه نیاز مخاطبــان ،همچنان ارائه خدمــات غیرحضوری
همچون ثبت نام ،رزرو ،امانت کتــاب و میز مرجع مجازی برای
افرادی که امکان حضور در کتابخانه    ها را ندارند ،برقرار اســت و
عالقه مندان می    توانند در ساعات کاری کتابخانه    ها بدون مراجعه
حضوری از خدمات مورد نیاز خود بهره مند شوند.

تخصیص  ۱۰۰میلیارد ریال اعتبار به
پروژه    های گردشگری فارس

سرپرســت میراث فرهنگی فارس گفــت ۱۰۰ :میلیارد ریال
اعتبار برای پروژههای گردشــگری در فارس تخصیصیافته که
باید نمایندگان و روسای ادارات شهرستانها پیگیری کنند.
به گــزارش خبرگــزاری مهر ،جمشــید معینی در نشســت
هماندیشی مجازی سرپرست اداره کل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی اســتان فارس با رؤسا و نمایندگان شهرستانهای
اســتان فارس افزود :شورای اداری شهرســتانها با حضور چهار
نماینده شهرســتان بهصورت دورهای در بحــث میراثفرهنگی،
گردشگری ،سرمایهگذاری و صنایعدستی هرماه با حضور معاونین
و مسئول امور ســتادی هر معاونت و کارشناسان مسئول برگزار
میشود تا مشکالت و مسائل شهرستانها را بررسی شود.
وی تصریح کرد :نمایندگان و رؤســای ادارات شهرستانها با
همــکاری فرمانداریها و معاونین اداره کل بــرای تأمین اعتبار
هماهنگی الزم را به عملآورند.
سرپرســت میراث فرهنگی فارس ادامه داد  ۱۰۰:میلیارد ریال
اعتبار برای پروژههای گردشگری در استان فارس تخصیصیافته
که باید نمایندگان و رؤســای ادارات شهرستانها پیگیری کنند تا
این اعتبارات در پروژههای گردشــگری مناسب به نوع شایسته و
بایسته توزیع شود.
معینی گفت :رؤســا و نمایندگان شهرســتانها باید در هفته
صنایعدســتی که در پیشرو داریم با برنامهریزی و صرفهجویی در
هزینهها و با خالقیت خود برنامههای متنوعی برگزار کنند.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
اســتان فارس افزود :ســه پروژه بزرگ مرکز فرهنگی سعدی در
شــیراز ،محوطه ورودی مجموعه بی شاپور در شهرستان کازرون
و موزه نورآباد در شهرســتان ممســنی در آینده نزدیک با حضور
مسئولین کشوری و استانی افتتاح میشود.
در ادامه این نشســت رؤسا و نمایندگان شهرستانهای استان
فارس ،نظرات و آخرین تحوالت شهرستانها را بیان کردند.

