با عصر آنالین ما را دنبال کنید
عوام فریبی انتخاباتی
به شیوه سنتی
محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
سه شنبه  11خرداد

2

آگهی حصر وراثت
 12صفحه
 20 -1400شوال  -1442سال بیست و   ششم د   وره جدید       -شماره  6000 - 7207تومان
آقای محمدمهدی رئیســی ده خیری به شماره شناسنامه  67متولد
 1364به شــرح دادخواســت به کالســه  06/72/1400از این شــورا
درخواســت صدور گواهی حصــر وراثت نموده و اعالم داشــته که
وزیر میراث فرهنگی
شادروان صاحب جان عباسی به شــماره شناسنامه  2490864084در
در شیراز خبرداد
تاریخ  1400/2/27در داراب بدرود حیات گفته و وراث حینالفوت آن
بازگرداندن بیش از
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر محمدمهدی رئیسی ده خیری به
 2هزار قلم اشیاء تاریخی
کد ملی شماره  2491712385فرزند متوفی
در حراجی های
 -2غالمعباس رئیســی ده خیری به کد ملی شــماره 2490612748
خارجی به کشور 3
صادره از داراب فرزند متوفی
 -3معصومه رئیسی ده خیری به کد ملی شماره  2480047636صادره
از داراب فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در روزنامه
امامجمعه مرودشت:
عصــر مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او میباشــد از تاریخ نشر
نامزدهای انتخابات
آگهی ظرف مدت یک ماه به شــعبه جنتشــهر شورای حل اختالف
وعدههای بدون پشتوانه
تقدیم در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
ندهند
 /45م الف
رئیس شعبه  06شورای حل اختالف جنت شهر
4
حسن پاک نیا

https://asremardom.ir
«دروازه تخت جمشید»
به روی گردشگران
گشوده شد

تیم فوتبال فجرسپاسی و
لزوم استفاده از فرصتها
برای صدرنشینی
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آگهی

خانم بهاره آذرین فرزند محمد با کد ملــی  181853529احترام ًا با
توجه به طرح دعوی از ســوی خانم رقیه صبری فرد به طرفیت شما
با کالســه  1400-180در مرکز داوری ،وقت جلســه رسیدگی در روز
چهارشنبه مورخ  1400/3/26ســاعت  9صبح برگزار ،با همراه داشتن
اصل و تصویر اسناد ،مدارک و کارت شناسایی در محل مرکز داوری
اتحادیه امالک به نشــانی خیابان قصردشت خیابان سید جمالالدین
اسدآبادی (پوســتچی) روبروی بیمه آسیا حضور بهم رسانید .بدیهی
است عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط مرجع داوری
نخواهد بود( .ضمن ًا آقای مجتبی نعمت اللهی به عنوان داور منفرد این
پرونده تعیین گردیده در صورت جهات رد ظرف ( 10ده) روز جهات
مذکور را به این مرکز اعالم نمایید).
 /1719م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
تابنده ماه
محمدقاسم 2

رئیس جهاد دانشگاهی مطرح کرد؛

تکلیف خود را با شاخصهای بینالمللی
سنجش توسعهیافتگی مشخص کنیم

پزشکیان در نطق میان دستور؛

دالیل رد صالحیتم را اعالم کنید
رضایی:

مبارزه با فساد را از خودمان
شروع کنیم
زاکانی:

سرمایه راکد را با ارائه درست
امکانات مولد میکنم
معاون توسعه ستادی شبکه های
مردمی فارس آیت اهلل رئیسی
منصوب شد

جریمه  ۷۰درصدی
برای متخلفان احتکار و
گرانفروشی در فارس

همتی:

4

2

3

یاریگر من در دفاع از منافع ملی
باشید
قاضیزاده هاشمی:

انتظار بخش تولید از
دولت بعدی

به هر ایرانی بسته غذایی
 ۳۰۰هزار تومانی میدهم

10

مهرعلیزاده:

با کنترل تورم انگیزه فساد و احتکار
از بین میرود

سیدحسن خمینی:

نمیشود برای مردم
تصمیم گیری کرد

جلیلی:

2

همزمان با حضور وزیر میراث فرهنگی ؛

شوراهای مشورتی رسانه های کشور

شجاعت  ،قاطعیت و درایت با انتخاب

نماد صلح جاری در شیراز رونمایی شد
آگهی
آقای علی اکبــر احمدی فرزند جالل با کد ملی  2549939293احترام ًا
با توجه به طرح دعوی از ســوی آقای عباس رضائی به طرفیت شما
با کالســه  1400-177در مرکز داوری ،وقت جلسه رسیدگی در روز
چهارشــنبه مورخ  1400/4/2ساعت  8:30صبح برگزار ،با همراه داشتن
اصل و تصویر اسناد ،مدارک و کارت شناسایی در محل مرکز داوری
اتحادیه امالک به نشــانی خیابان قصردشت خیابان سید جمالالدین
اسدآبادی (پوســتچی) روبروی بیمه آسیا حضور بهم رسانید .بدیهی
اســت عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط مرجع داوری
نخواهد بود( .ضمن ًا آقایان محمدهادی معمــاری ،مهیار بهرام وند و
حســن پناهی به عنوان هیئت داوران این پرونده تعیین گردیده در
صورت جهــات رد ظرف ( 10ده) روز جهات مذکــور را به این مرکز
اعالم نمایید).
 /1720م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه
آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول1400/3/5 :
نوبت دوم1400/3/11 :
شــهرداری در نظر دارد در راســتای مجوز به
شــماره های  78و  88به ترتیب مورخ 99/2/1
و  99/9/24شــورای محترم اسالمی شهر دهرم
پروژه زیرســازی و آســفالت های معابر سطح
شــهر دهرم به متراژ تقریبی  20هزار مترمربع اقــدام نماید .لذا از
کلیه شــرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید از زمان چاپ
و انتشــار نوبت دوم این آگهی به مدت ده روز نســبت به دریافت
اســناد مناقصه و ارائه پیشــنهادات به امور مالی شــهرداری دهرم
مراجعه نمایند .شــماره تماس واحد مالی 09917639294 :واحد فنی:
09178565485
-1شرکت کنندگان موظفند قبل از ارائه پیشنهاد قیمت اطالع و آگهی
از کمیت و کیفیت کار از محل اجرای کار بازدید نمایند.
-2شــرکت کنندگان مناقصه می بایســت مبلغ  1/200/000/000ریال را
به حساب شــماره  0107266549001نزد بانک ملی شعبه فراشبند به
نام ســپرده شــهرداری دهرم واریز نماید و ضمانت نامه بانکی در
وجه شــهرداری دهرم به مدت حداقل سه ماه تهیه پیوست مدارک
پیشنهاد قیمت خود نماید.
-3شــهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار و به پیشنهادات مبهم،
مشروط ،مخدوش و فاقد ســپرده و مدارک مورد نیاز یا آنهایی که
بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر نخواهد داد.
-4در صورتی که برندگان اول تا سوم مناقصه در فرصت قانونی حاضر
به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.
-5متقاضیان مــی توانند تا پایــان وقت اداری روز دوشــنبه تاریخ
 1400/3/17جهت دریافت اســناد مناقصه به امــور مالی -دبیرخانه
شهرداری دهرم مراجعه نمایند.
-6پیشنهادات باید تا پایان وقت اداری روزپنجشنبه تاریخ 1400/3/20
در پاکــت های الک و مهر شــده در قبال اخذ رســید به دبیرخانه
شهرداری تحویل نمایند.
-7جلســه کمیســیون حداکثر یک هفته بعد از اتمام مهلت قانونی
برگزار و نتیجه اعالم خواهد شد.
-8هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
-9ســایر اطالعات و جزئیات مناقصه در اسناد و مناقصه درج خواهد
شد.
-10شــهرداری در تأمین قیر جهت اجرای پروژه آســفالت مشارکت
می نماید و براســاس قیمت بورس و اوراق بهــادار در زمان انعقاد
قرارداد محاســبه در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت و مبلغ آن را
از خالص صورت وضعیت پیمانکار کسر می نماید.
شناسه آگهی1140019 :
/1691م الف
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وزیر بهداشت باید متخصص نظام
سالمت باشد نه صرفا یک پزشک

2

آگهی
آقای محمدمهدی حق شناس فرزند احمدرضا با کد ملی 2452316016
احترامــ ًا با توجه به طرح دعوی از ســوی آقای ســعید رحمانی نژاد
به طرفیت شــما با کالســه  99-882در مرکز داوری ،وقت جلسه
رســیدگی در روز یکشنبه مورخ  1400/4/6ســاعت  9صبح برگزار ،با
همراه داشــتن اصل و تصویر اســناد ،مدارک و کارت شناسایی در
محل مرکز داوری اتحادیه امالک به نشانی خیابان قصردشت خیابان
سید جمالالدین اسدآبادی (پوستچی) روبروی بیمه آسیا حضور بهم
رسانید .بدیهی است عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط
مرجع داوری نخواهد بــود( .ضمن ًا خانم فاطمه نمازیان به عنوان داور
منفرد این پرونده تعیین گردیده در صورت جهات رد ظرف ( 10ده)
روز جهات مذکور را به این مرکز اعالم نمایید).
 /1723م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه
آگهي مناقصه عمومي شماره 1400/21
( يك مرحله اي )

مناقصه گـزار :شركت گاز استان فارس
شرکت ملی گاز ایران
فارس موضوع مناقصه :اجرای شبکه
شرکت گاز استان
(سهامی خاص)
- 1شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه :اجرای  22674متر شبکه
فلزی و پلی اتیلن جهت توســعه شبکه نواحی  3و  4شیراز ،به روش
تأمین كاال ،تجهیزات و نصب به صورت توأم  ، PCفهرســت بهایی (تهیه بخشی از كاال به
عهده كارفرما)
 - 2مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه :
مبلغ تضمیـــن حداقل به مبلغ 1/450/000/000ریال مي باشد كه بایدتوسط پیشنهاد
دهنده به یکي از صورتهاي ذیل اقدام گردد.
الف) ضمانت نامه بانکي و یا ضمانت نامه های صادره از ســوی موسســات اعتباری
غیربانکی دارای مجوز از بانک مركزی جمهوری اســامی ایران كه تا سه ماه از تاریخ
تسلیم پیشنهاد معتبر باشد.
ب) واریز وجه به شــماره حساب شبا ( )IR 710100004101133430232891با اخذ
تأییدیه بر روی فیش واریزی از خزانه امور مالی شركت گاز استان فارس
ج) سایرضمانت نامه های موضوع بندهای (پ)( ،ج)( ،چ) و (ح) ماده ()4آیین نامه تضمین
معامات دولتی به شماره /123402ت  50659ه مورخ  94/9/22مصوب هیات وزیران
 - 3زمان فروش اســناد مناقصه و ارزیابــی :از تاریــخ  1400/03/17لغایت
( 1400/03/20از طریق سامانه تداركات الکترونیک دولت ،حداكثر تا ساعت )12:00
 - 4مهلت و محل تحویل پیشــنهادات :حداكثر تا ســاعت  13:00روز دوشنبه مورخ
 1400/03/31دبیرخانه واحد حراست شركت گاز اســتان فارس و سامانه تداركات
الکترونیک دولت
توجه :طبق شــیوه نامه شــماره  28/1 - 311578مــورخ  93/7/5وزارت نفت،
مناقصه گران مي توانند پیشنهاد مالی اصاحی خود را فقط یک بار در سامانه ستاد ،تا قبل
از شروع گشایش پاكت ها به صورت دیجیتالی در سامانه ستاد بارگذاری و تأیید نمایند.
 - 5مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداكثر
براي یک بار قابل تمدید مي باشد.
 - 6تاریخ ،ساعت و محل گشــایش پاكات :روز دوشنبه مورخ  1400/04/07ساعت
 10:30ســاختمان مركزي شركت گاز استان فارس  -بلوار استقال – نبش خیابان باغ
حوض – طبقه ششم – سالن كنفرانس
 - 7شرایط مناقصه گر
• داشتن رتبه تأسیسات تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه كشور
• داشتن گواهی صاحیت ایمنی از اداره كار
• داشتن ظرفیت آزاد معادل حداقل برآورد پروژه ( 28/962/124/110 /-ریال)
• داشتن تجهیزات الزم ،تخصص و توانایي فني و مالي انجام كار مطابق با استانداردهاي
شركت ملي گاز ایران
• ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شــده در زمان انعقاد قرارداد بر اساس
بخشنامه  63268وزارت اقتصاد و دارایی.
 - 8اقدامات الزم جهت خرید اسناد مناقصه:
 - 1-8ثبت نام در ســامانه تداركات الکترونیک دولــت به آدرس  setadiran.irو
دریافت توكن
 - 2-8انجام واریزي به مبلغ  400 ،000/-ریال به حساب شماره  4001133404025447بانک
مركزی جمهوری اسامی ایران ،شناسه واریز ( )306133458292740838300000000501و
شماره شــبا  IR03 0100 0040 0113 3404 025447از طریق سامانه تداركات الکترونیک
دولت.
شركتهاي واجد شرایط در بند  7جهت خرید اسناد مي توانند به سایت سامانه تداركات
الکترونیک دولت به ادرس  setadiran.irمراجعه نمایند .پشنهادات مناقصه گراني كه
حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابي كیفي كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح
خواهد شد (حداقل سه مناقصه گر) .اطاعات درج آگهي در وب سایت شركت گاز استان
فارس به آدرس  www.farsgas.irو پایگاه ملي اطاع رســاني مناقصات به آدرس
 http://iets.mporg.irقابل دسترسي مي باشد.
شماره فکس 071 - 38304074 - 38209000 :
شماره تماس شركت گاز استان فارس 071-38209443-9
تاریخ درج آگهي نوبت اول 1400/03/10 :تاریخ درج آگهي نوبت دوم1400/03/11 :
شناسه آگهی1141809 :
روابط عمومي شركت گاز استان فارس

ایران و جهان

سه شنبه  11خرداد  20 1400شوال 1442

سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

عوام فریبی انتخاباتی
به شیوه سنتی
نامـزدی کـه می گویـد یارانه هـا را بـه مبلـغ 450
هـزار تومـان می رسـانم از اقتصـاد و مفاهیـم
آن آگاهـی نـدارد .کسـی کـه تبلیـغ می کنـد و
قـول می دهـد و ریـش گـرو می گـذارد کـه بـرای
بی خانمان هـا خانـه می سـازم و چنیـن و چنـان
می کنـم امـا برنامـه ای ارائـه نمی دهـد کـه
هزینه هـای آن را چگونـه تأمیـن می کنـم آن هم به
شـیوه دیگـری عـوام فریبـی می کنـد.
بـا گذشـت چندیـن دوره انتخاباتـی دیگـر عـوام
هـم متوجـه هسـتند کـه اینگونه شـعارها بـه نوعی
خالی بنـدی اسـت و صرفـا بـرای جـذب آراء
می باشـد .فـرق بین عـوام و خواص امـروز در فهم
مسـائل سـاده ای ماننـد اقتصاد معیشـتی نیسـت.
وقتـی بـه قول سـعدی:
«شب چو عقد نماز می بندم
چه خورد بامداد فرزندم»
سـفره خالی و فشارهای اقتصادی ناشـی از ناتوانی
در تأمیـن نیازمندی هـای ضـروری آینـه ای اسـت
روبـروی نیازمنـدان کـه پر اسـت از امـا و اگرها.
همـه می داننـد کـه تحریـم در اقتصـاد ایـران بـه
قـول رئیـس سـابق بانک مرکـزی که حـاال فرصت
شـفاف سـازی در گفتگوهای مناظـره ای پیدا کرده
 50درصـد تأثیـر مسـتقیم و غیرمسـتقیم داشـته
ا ست .
همـه می داننـد خشکسـالی و کاهـش بـاران و
صـرف بـرق بـرای بیـت کویـن سـازی موجـب
خاموشـی های بسـیار شـده اسـت.
همـه می داننـد ضعـف مدیریـت اداری و سـازمانی
باعـث هدررفـت پـول ملـی و اختالس هـای کالن
شـده است.
امـا همـه نمی داننـد چگونـه بایـد سیاسـتی اعمال
نمـود کـه تحریم هـا برداشـته شـود .بـرای جبران
کاهـش بـاران و خشکسـالی چـه باید کرد تـا برق
مشـترکان قطع نشـود و یا در گزینـش مدیران چه
ضوابطـی می توانـد شایسـته سـاالری را محقـق
سازد.
لیکـن کسـی که مدعـی کرسـی ریاسـت جمهوری
اسـت بایـد بداند و اگر نمی داند مشـاورینی داشـته
باشـد تـا او را آگاه کننـد کـه چگونـه می تـوان
عزتمندانـه تحریم هـا را خنثـی نمـود یـا آنهـا را با
توافـق بـرای همیشـه حـذف کـرد و یـا در تأمیـن
بـرق چـه اقدامـات عاجلـی می تـوان انجـام داد.
حـرف زدن هزینـه ای ندارد امـا برنامـه ارائه دادن،
بـه آمـار و واقعیت ها توجه کـردن و شـجاعانه گره
کار را عنـوان نمـودن هزینه دارد .هـم هزینه آبرویی
و هم هزینـه مالی.
پسـت و یا سـمت ریاسـت جمهوری به قـول حافظ
همان کاله دلکشـی اسـت که به درد سـر نمی ارزد
«شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است
کالهی دلکش است اما به درد سر نمی ارزد».
کسـی کـه قـدم در ایـن راه پرفـراز و نشـیب
می گـذارد بایـد دل شـیر داشـته باشـد و زور فیـل.
بعضی هـا هیـچ کـدام از ایـن دو صفـت را ندارنـد،
پهلـوان پنبـه انـد .بعضی ها هـم دل شـیر دارند اما
زور فیـل ندارنـد.
دل شـیر تهـ ّور و بـی باکـی نیسـت ،شـجاعت
اسـت کـه در آن عقـل دخیـل اسـت و زور فیـل هم
داشـتن رابطـه و رانـت نیسـت .بلکه تجربـه و علم
و آگاهـی سیاسـی و اقتصـادی اسـت بـا رویکـرد
فرهنگ سـازی کـه متأسـفانه بعضـی از نامزدها که
قبلا امتحـان خـود را داده انـد ندارنـد.
حـال بایـد مـردم بـه عملکـرد نامزدهـا ،تـوان و
جـرأت و اطالعـات و تجربـه و آگاهی هـای آنـان
بنگرنـد و تصمیـم بگیرنـد آراء خود را بـه نفع کدام
نامـزد انتخاباتـی بـه صنـدوق می ریزنـد .کسـی
کـه می گویـد یارانـه شـما را بـه  450هـزار تومان
می رسـانم و اگـر هـم راسـت گفتـه باشـد و بتواند
چنیـن کاری کنـد تـورم را صـد برابـر می کنـد و
حجـم نقدینگـی را افزایـش می دهـد .یا کسـی که
می گویـد تدبیـری بـه کار می بـرم تـا در کاهـش
تـورم ،تثبیـت نرخ شـناور ریال و کاهـش بهای ارز
تأثیرگذار باشـد.
بعضـی قول هـا و شـعارها متأسـفانه اعتمـاد
عمومـی را نسـبت به عملکـرد دولت حال و گذشـته
و آینـده تضعیـف می کنـد و مردم را بـه درد چه کنم
گرفتـار می نمایـد .نقـد عملکـرد دولـت بـرای یک
نامـزد انتخاباتـی یـک راهـکار بـرای توجـه افـکار
عمومی بـه مسـائل کشـور اسـت و باید هم باشـد.
امـا نفـرت پراکنـی و دسـت گذاشـتن روی نقطـه
ضعف هـا بدون عنـوان نمـودن نقطه قوت هـا نقد و
شـفاف سـازی تلقی نمی شـود بلکه نوعـی مخالفت
و دشـمنی را تداعـی می کنـد.
وقتـی آقـای احمدی نـژاد یارانـه  45هـزار تومانی
را عملـی کـرد و گفـت می خواهـد نفـت را بـه
سـفره مـردم بیـاورد ،حجـم نقدینگی هـا چنـان
تورمی ایجـاد کـرد کـه آنچـه در سـفره مـردم هم
بـود پرواز کـرد و سـفره ها خالـی ماند بـه گونه ای
کـه بـا آن  45هـزار تومـان نتوانسـتند هیـچ خرید
ضـروری را انجـام دهنـد .بـه ویـژه در روسـتاها و
خانواده هـای عیالـوار کـه نـان آور خانـواده را بـه
بیـکاری و پـای منقـل نشسـتن تشـویق کـرد .و
احمـدی نـژاد بـا گـران کـردن ارز و فـروش آن با
نـرخ سـه برابـری در بـازار آزاد گرانـی را دامن زد.
شـرایط امـروز جهـان از یـک سـو و از دیگـر
سـوی شـرایط جهـان بـه گونـه ای اسـت کـه
فقـر ،تنگدسـتی ،بیـکاری و تعطیلـی کارخانجـات
و کارگاه هـای بسـیاری میـزان قـدرت خریـد را به
شـدت کاهـش داده و معلـوم نیسـت تقاضـا برای
اد امه د  ر ستون روبرو
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رئیس جهاد دانشگاهی مطرح کرد؛

پزشکیان در نطق میان دستور؛

دالیل رد صالحیتم را اعالم کنید

تکلیف خود را با شاخصهای بینالمللی
سنجش توسعهیافتگی مشخص کنیم

نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس
بــا بیــان اینکــه از شــورای نگهبــان
تشــکر میکنــم کــه اینبــار را از
روی دوش مــن برداشــت گفــت:
شــورای نگهبــان بــه صــورت
شــفاف علــت رد صالحیتــم را
اعــام کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،در
ادامــه جلســه علنــی روز دوشــنبه
مجلــس شــورای اسالمی مســعود
پزشــکیان نماینــده مــردم تبریــز در نطــق میــان دســتور بــا اشــاره بــه رد صالحیتــش از ســوی
شــورای نگهبــان بــرای نامــزدی انتخابــات ریاســت جمهــوری گفــت :از شــورای نگهبــان تشــکر
میکنــم کــه اینبــار را از روی دوش مــن برداشــت.
وی ادامه داد :شورای نگهبان به صورت شفاف علت رد صالحیتم را اعالم کند.
پزشــکیان افــزود :مــن همیشــه یــار مظلومــان بــودم و در جبهــه آنهــا زندگــی کــردم .دنبــال پــول
و مــال و َمنــال نبــودم و هیـچگاه در جبهــه ظالمــان و قدرتمنــدان گام برنداشــتم.
وی بــا بیــان اینکــه شــورای نگهبــان بایــد شــاخصهای بررســی صالحیــت نامزدهــای انتخابــات
ریاســت جمهــوری را اعــام کنــد ،گفــت :برونــداد رد صالحیتهــای اخیــر ایــن بــود کــه فقــط
یــک جنــاح میتوانــد در انتخابــات ریاســت جمهــوری رقابــت کنــد.
نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس شــورای اســامی تأکید کــرد :در جامعــه بیعدالتــی در اقتصــاد،
قومیــت ،سیاســت و اجتمــاع وجــود دارد؛ بایــد وضعیــت اصــاح شــود.

رئیــس جهــاد دانشــگاهی بــا بیــان اینکــه جمهــوری
اســامی ایران بایــد تکلیــف خــود را بــا شــاخصهای
بینالمللــی ســنجش توســعهیافتگی مشــخص کنــد ،گفــت:
یــا بپذیریــم کــه ایــن شــاخصها درســت هســتند و ادامــه
وضــع موجــود و عــدم تــاش بــرای ارتقــاء آنهــا باعــث
تبعــات ناگــواری در کشــور میشــود و بــرای اصــاح آنهــا
برنامهریــزی کنیــم و یــا اگــر معتقدیــم کــه ایــن شــاخصها
درســت نیســتند و بدنبــال ســیاهنمایی وضعیــت جمهــوری
اسالمی هســتند ،بایــد بگوئیــم شــاخصهای صحیــح
چــه هســتند ،چگونــه تهیــه شــدهاند و تناســب بیــن ایــن
شــاخصها و وضعیــت زندگــی واقعــی مــردم چگونــه اســت.
دکتــر حمیدرضــا طیبــی ،رئیــس جهــاد دانشــگاهی در گفــت و گــو بــا ایســنا ،در خصــوص
شــاخصهای بینالمللــی توســعهیافتگی و اقدامــات بــرای ارتقــاء شــاخصهای توســعه کشــور
در دولــت آتــی اظهــار کــرد :بــر اســاس آمارهایــی کــه ســازمانهای مختلــف بینالمللــی ارائــه
میکننــد ،رتبههــای ایــران در شــاخصهای ســنجش پیشــرفت و توســعهیافتگی ،بســیار
نامناســب اســت .اگــر آمارهــا صحیــح هســتند ،شــورایعالی انقــاب فرهنگــی چــه اقداماتــی
جهــت ارتقــاء شــاخصها انجــام داده و یــا در دســت اقــدام دارد؟ اگــر هــم درســت نیســتند،
شــاخصهای درســت کدامنــد؟ مــن مقــام مســئول در ارتبــاط بــا شــاخصهای بینالمللــی،
قبــول و یــا عــدم قبــول آنهــا نیســتم و از مســئوالن مربوطــه بایــد ســؤال شــود .در مــورد
برنامههــای شــورایعالی انقــاب فرهنگــی نیــز قــرار بــر ایــن شــده اســت کــه ایــن تیــپ
ســواالت از دبیــر شــواریعالی ســوال شــود.

سیدحسن خمینی:

نمیشود برای مردم تصمیم گیری کرد
یــادگار امــام گفــت :اگــر شــما حــق رای
دادن داریــد ،بنــده هــم بایــد حــق داشــته
باشــم نامــزدی را کــه دوســت دارم انتخــاب
کنــم البتــه هــر کــس رای اکثریــت را بــه
دســت آورد همــه بــه او احتــرام می گذارنــد
و او را قبــول می کننــد؛ بنابرایــن نمی تــوان
عــده ای را انتخــاب کــرد و بــه مــردم گفــت
بــه همین هــا رای بدهیــد.
بــه گــزارش ایســنا ،سیدحســن خمینــی در
اختتامیــه دهمیــن رویــداد ملــی ،فرهنگــی
دانشــجویی طریــق جاویــد کــه بــا همــکاری
معاونــت فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی و
موسســه تنظیــم و نشــر آثــار حضــرت امــام
خمینــی (ره) بــا موضــوع امــام خمینــی (ره)،
انقــاب اســامی و انتخابــات برگــزار شــد،
گفــت :چــون یــک مغالطــه ای در ســخنان
و گفته هــا مطــرح می شــود ،بنــده توضیــح
می دهــم .وقتــی گفتــه می شــود رای مــردم
دخالــت در مشــروعیت نظــام اســامی دارد
بالفاصلــه بــه ذهــن انســان می آیــد کــه
مشــروعیت را خــدا داده و ایــن ســخن نوعــی
شــرک اســت و نبایــد مــردم را در کنــار خــدا
نشــاند.
وی ادامــه داد :هــر حکمــی در مســئله
قــرار می گیــرد تــا احــراز موضــوع نشــود
نمی تــوان حکــم را جــاری کــرد .مثــا اگــر
بنــده می گویــم آب مطهــر و پــاک کننــده
اســت ابتــدا بایــد آب بــودن آن مایــع احــراز
شــود تــا بعــد پذیرفتــه شــود کــه ایــن آب

مطهــر اســت .همــان طــور کــه در احــکام
اســام بیــان شــده بــرادر از بــرادر ارث می بــرد
پــس ابتــدا بــرادری فــرد بایــد احــراز شــود تــا
بعــد بتوانــد ارث ببــرد .بــه قــول خودمــان تــا
بــرادری طــرف اثبــات نشــود نمی توانــد
ارث ببــرد .حــاال کســی بیایــد و بگویــد ایــن
ســخن یعنــی شــریک قائــل شــدن بــرای
خــدا ،ایــن چــه ســخن بــی منطقــی اســت؟
ایــن مشــابهت ســازیها هیــچ ربطــی بــه
هــم نــدارد.
یــادگار امــام افــزود :آیــا عدالــت و فقاهــت
در عــرض خداســت کــه کســی رگ گردنــش
بیــرون بزنــد و فقاهــت را رد کنــد و فقــط
عدالــت را بپذیــرد؟ همانطــور کــه عدالــت
قیــد موضــوع اســت ،مــردم هــم قیــد
موضــوع هســتند پــس اگــر گفتــه می شــود
کــه حکومتــی اقبــال عمومــی نــدارد پــس

جلیلی:

وزیر بهداشت باید متخصص نظام
سالمت باشد نه صرفا یک پزشک
یــک داوطلــب انتخابــات
ریاســت جمهــوری گفــت:
فــردی کــه میتوانــد در
مســند وزارت بهداشــت بــه
خوبــی فعالیــت کنــد ،دیگــر
صرفــا یــک پزشــک نیســت
بلکــه بایــد متخصــص نظــام
ســامت باشــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســعید
جلیلــی در گفتگــوی خــود در رابطــه بــا روایــت نظام ســامت در
اینســتاگرام ضمــن ادای احتــرام بــه شــهدای ســامت بویــژه در
دوران کرونــا ،بــا بیــان اینکــه مدیریــت ایــن نظــام بــا مدیریــت
بیمــاری تفــاوت دارد ،اظهــار کــرد :در حــوزه نظــام ســامت دو
نــگاه وجــود دارد .نگاهــی کــه بــه حداقلهــا اکتفــا میکنــد و
وظیفــه خــود را منحصــر در درمــان مــردم و تامیــن دارو میدانــد
و نگاهــی کــه معتقــد اســت بایــد همـهی مولفههــای دخیــل در
نظــام ســامت را وارد معــادالت کــرد و نســبت بــه همـهی آنهــا
برنامهریــزی نمــود.

مهرعلیزاده:

با کنترل تورم انگیزه فساد و
احتکار از بین میرود
نامــزد انتخابــات ریاســت
جمهــوری ،بــا بیــان اینکــه بــا
کنتــرل تــورم انگیــزه فســاد و
احتــکار از بیــن مـیرود ،گفــت:
بــه جــای «انقبــاض» در
بودجــه بایــد ایجــاد «انضبــاط»
کنیــم.
محســن مهرعلیــزاده روز
یکشــنبه در گفتوگویــی بــا
بیــان اینکــه اگــر تــورم کنتــرل شــود ،انگیــزه فســاد و احتــکار
هــم از بیــن مــی رود ،گفــت :بــه جــای انقبــاض در بودجــه بایــد
در بودجــه ایجــاد انضبــاط کنیــم
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مشــروع نیســت ،طبــق نظــر کســانی کــه
آن را قیــد می داننــد ،ایــن حکــم خداســت.
وقتــی گفتــه می شــود کــه نظــر اقبــال
عمومــی و نظــر جمهــور و اکثریــت جامعــه
شــرط مشــروعیت نظــام اســت و انتخابــات
مشــروعیت ســاز اســت ،تاکیــد می کنــم
مشــروعیت ســاز اســت ،از ایــن جهــت اســت
کــه اقبــال عمومــی در منظــر امــام جــزو
موضــوع اســت.
سیدحســن خمینــی خاطرنشــان کــرد :پیامبران
آمدنــد تــا مــردم اقامــه قســط کننــد .همــه
راهنمایــان دینــی می آینــد تــا جامعــه اقامــه
عــدل و داد کنــد .چــرا؟ چــون جامعــه خــودش
بایــد همــراه و همــدل شــود ،نمی شــود بــرای
مــردم تصمیــم گیــری کــرد .در ســخنان
دوســتان بایــد قــدری انصــاف هــم باشــد .اگــر
شــما حــق رای دادن داریــد ،بنــده هــم بایــد

نامــزد ریاســت جمهــوری دوره ســیزدهم افــزود :زمان «شکســت
بــازار» دولــت میتوانــد بــه شــیوهای مانــع ورشکســتگی
تولیدکننــدگان شــود .بــورس ،بــازار اقتصــادی مــورد نیــازی
اســت و میتــوان از ایــن طریــق نقدینگــی جامعــه را بــه ســمت
توســعه و تولیــد هدایــت کــرد .امــا نبایــد از بیــرون در بــورس
دخالــت کــرد .بــورس بــازار اســت و بایــد بــه شــکلی طبیعــی
رشــد کنــد.

رضایی:

مبارزه با فساد را از خودمان
شروع کنیم
نامــزد ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا بیــان
اینکــه مبــارزه بــا فســاد را بایــد از خــود و خانوادههایمــان و از
بدنــه دولــت شــروع کنیــم ،گفــت :تــا مبــارزه بــا فســاد را از
خودمــان شــروع نکنیــم ،اعتمــاد مــردم برنمیگــردد.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا محســن رضایــی روز
یکشــنبه در برنامــه تلویزیونــی شــبکه یــک بــا معرفــی خــود
بــه عنــوان یــک ســرباز گفــت :مــن ســرباز وطــن هســتم از
 ۱۷ســالگی تــا امــروز بــه ایــن شــغل افتخــار می کنــم .از ۱۷
ســالگی در ســال  ۵۰وارد سیاســت شــدم و  ۷ســال در مبــارزه
بــا رژیــم شــاه بــه گــروه انقالبیــون پیوســتم .خوشــحالم در آن
مقطــع بــا مارکسیســت ها و منافقیــن همــراه نشــده ام و بــا
مــوج عظیمی کــه ملــت ایــران تحــت رهبــری امــام عزیــز بــه
وجــود آورد ،همــراه شــدم.
وی ادامــه داد :بعــد از پیــروزی انقــاب اسالمی سیاســت را ادامــه
دادم امــا چنــد ماهــی نکشــید کــه ترورهــا و انفجــارات شــروع
شــد .لبــاس سیاســت را در آوردم و لبــاس ســربازی جدیــدی را
بــه نــام پاســداری بــر تــن کــرده.

زاکانی:

سرمایه راکد را با ارائه درست
امکانات مولد میکنم
نامــزد ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری گفــت:
میخواهــم زمینــهای را فراهــم کنــم کــه در آن مــردم
نقدینگــی خــود را بــه ســمت بــازار ســرمایه ســوق دهنــد و بــا
ارائــه درســت امکانــات در بــازار اولیــه ،شــرایط مولــد شــدن
ســرمایه راکــد فراهــم شــود.

حــق داشــته باشــم نامــزدی را که دوســت دارم
انتخــاب کنــم البتــه هــر کــس رای اکثریــت را
بــه دســت آورد همــه بــه او احتــرام می گذارنــد
و او را قبــول می کننــد بنابرایــن نمی تــوان
عــده ای را انتخــاب کــرد و بــه مــردم گفــت
بــه همینهــا رای بدهیــد.
وی تصریــح کــرد :عدالــت در حــوزه اقتصــادی
بــرای اینکــه از تفســیر مارکسیســتی جلوگیری
شــود ،تســاوی شــرایط پیشــرفت تعریــف شــد.
اتفاقــا در دوره هایــی از انقــاب ایــن کار
بســیار خــوب انجــام شــد امــا در دوره هایــی
هــم ضعیــف عمــل شــد .توزیــع فرصتهــای
پیشــرفت بایــد بــرای همــه بــه وجــود بیایــد.
عدالــت در همــه جنبه هــا آرمــان ماســت.
بنــده هــم عدالــت محــور محــض نیســتم.
اصــا نقــد بــرای همیــن اســت کــه اگــر بنــده
اشــتباه کــردم شــما تذکــر دهیــد و اگــر شــما
اشــتباه کردیــد بنــده بــه شــما تذکــر بدهــم.
سیدحســن خمینــی تاکیــد کــرد :مــردم بایــد
خودشــان اقامــه عدالــت کننــد .اگــر بنــده
بخواهــم بــرای آنــان اقامــه عدالــت کنــم از
آرمــان انبیــاء خــارج می شــوم .برخــی کــه
پیشــنهاد مــدل چینــی را مطــرح کــرده انــد
بایــد بگویــم اجــرای ایــن پیشــنهاد شــدنی
نیســت و در مقابــل آرمــان انبیاســت .فقــر
معیشــتی فقــر فرهنگــی مشــکالت عمیــق
در حوزه هــای مختلــف فســاد سیســتماتیک
و غیــر سیســتماتیک بایــد محــک عدالــت
بخــورد.

بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،علیرضــا زاکانــی روز یکشــنبه در
گفــت و گویــی گفــت :میخواهــم در بــازار ســرمایه زمینــهای
را فراهــم کنــم کــه در آن بــا آمــوزش صحیــح و جلوگیــری از
منفعتطلبــی و ســودجویی در بــورس امکانــی فراهــم شــود کــه
مــردم نقدینگــی خــود را بــه ســمت بــازار ســرمایه ســوق دهنــد
و در ایــن بــازار بــا ارائــه درســت امکانــات در بــازار اولیــه شــرایط
مولــد شــدن ســرمایه راکــد فراهــم شــود.
نامــزد انتخابــات ریاسـتجمهوری افــزود :مــا در بــورس در ســال
 ۹۸افــراد حقیقــی بــاالی هــزار میلیــارد تومــان نداشــتیم امــا در
ابتــدای ســال  ۹۹بــا زدن جیــب مــردم برخــی از حقوقیهــا
شــرایط جــدی پیــدا کردنــد کــه بایــد پاســخگو باشــند.

همتی:

یاریگر من در دفاع از منافع ملی
باشید
نامــزد ســیزدهمین دوره
انتخابــات ریاســت جمهــوری
گفــت :از رهبــران سیاســی و
کنشــگران دارای مرجعیــت در
اجتمــاع میخواهــم یاریگــر
مــن در پاســداری از منافــع
ملــی باشــند.
بــه گــزارش روز دوشــنبه
ایرنــا« ،عبدالناصــر همتــی»
در حســاب کاربــری خــود در توئیتــر نوشــت :بــه عنــوان یــک
تکنوکــرات بــه حضــور بیشــتر فنســاالران در کابینــه و تشــکیل
دولتــی مــدرن بــرای چیــره شــدن بــر بحرانهــا ،بــاور دارم؛
همچنیــن بــه اثربخشــی و ظرفیــت سیاســتمداران نیکاندیــش
در بهبــود حکمرانــی و اتخــاذ تصمیمهــای ســخت نیــز آگاهــم.
وی افــزود :بنابرایــن فروتنانــه از رهبــران سیاســی و کنشــگران
دارای مرجعیــت در اجتمــاع ،آنانکــه بــه تعامــل ازخانــه تــا جهــان
ـوی رواداری و
بــاور دارنــد ،آنانکــه در برابــر تمامیتخواهــی ،سـ ِ
گفــت و گــو میایســتند و آنــان کــه انــزوا و تحریــم را ســزاوار
ایــران نمیداننــد ،میخواهــم کــه یاریگــر مــن در پاســداری
از منافــع ملــی باشــند.
نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری گفــت :بــا تمــام آنــان
کــه از حــذف شایســتگان آزردهانــد همدلــم؛ بــا تمــام آنانکــه
بــرای جمهوریــت نگرانانــد همراهــم ،امــا ایــران را چــه کنیــم
عزیــزان؟ روزنههــای امیــد را کــه نمیشــود بســت.

"بی بی" رفتنی شد؛ توافق رقبای
نتانیاهو برای تشکیل دولت
رهبــر حــزب "یمینــا" ،رقیــب بنیامیــن نتانیاهــو ،نخســت وزیــر
فعلــی رژیــم صهیونیســتی اعــام کــرد کــه بــرای تشــکیل
دولــت تغییــر بــا یائیــر الپیــد ،رهبــر حــزب "آینــدهای هســت"
تــاش خواهــد کــرد .ایــن توافــق بــه معنــای پایــان کار
نتانیاهــو ملقــب بــه "بــی بــی" پــس از  ۱۲ســال نخســت
وزیــری پیاپــی اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از روســیا الیــوم ،نفتالــی بنــت،
رهبــر حــزب یمینــا یکشــنبه شــب در ســخنرانی تلویزیونــی
اعــام کــرد کــه بــا یائیــر الپیــد ،دیگــر رقیــب بنیامیــن
نتانیاهــو بــرای تشــکیل دولــت وحــدت بــه توافــق رســیده
اســت .بنــت بــا بیــان ایــن کــه فرصتــی بــرای تشــکیل دولــت
راســتگرا در اســرائیل وجــود نــدارد ،گفــت" :امــروز اعــام
کــردم کــه مصمــم هســتم تمــام تــاش ممکــن را بــرای
تشــکیل دولــت وحــدت بــا دوســتم؛ یائیــر انجــام دهــم تــا
بــا هــم «کشــور» را نجــات دهیــم و اســرائیل را در مســیر
درســت قــرار دهیــم ".
بنــت تأکیــد کــرد کــه "از همــه احــزاب بــرای ورود بــه
تشــکیل دولــت دعــوت میشــود".
وی عنــوان داشــت" :مــا بــا دو گزینــه روبــرو هســتیم؛ یــا
تشــکیل دولــت وحــدت یــا رفتــن بــه انتخابــات پنجــم".
رهبــر حــزب یمینــا در ادامــه افــزود" :پیــام مــن بــه اردوگاه
ملیگراهــا ایــن اســت کــه اگــر کســی بــرای ترســاندن شــما
بگویــد کــه ایــن یــک دولــت چپگــرا اســت ،دروغ اســت.
مــن بــه شــما اطمینــان میدهــم کــه ایــن دولــت بســیار
راســتگراتر از دولــت فعلــی اســت".
وی همچنیــن بــا انتقــاد شــدید از نتانیاهــو گفــت" :نتانیاهــو
دیگــر ســعی نمیکنــد دولــت تشــکیل دهــد .او میخواهــد
اردوی ملیگراهــا و کل کشــور را بــا خــود بــه قلعــه
شــخصیاش ببــرد".
توافــق بنــت و الپیــد بــرای تشــکیل ائتالفــی از نیروهــای
راســت ،میانــه و چــپ ممکــن اســت منجــر بــه ســرنگونی
دوران نتانیاهــو بــه عنــوان رهبــر اســرائیل شــود.
فرصــت الپیــد بــرای تشــکیل دولــت چهارشــنبه (دوم ژوئــن)
پایــان می یابــد.
بــرای تشــکیل دولــت بــدون حــزب لیکــود ،بایــد طیــف
وســیعی از احــزاب از راســت افراطــی تــا چــپ افراطــی بــا هــم
ائتــاف کننــد کــه تنهــا نقطــه اشتراکشــان کنــار زدن نتانیاهــو
اســت .عــاوه بــر ایــن ،آنهــا بــه رای نماینــدگان عرب کنســت
نیــاز دارنــد کــه بــا سیاسـتهای بنــت بــرای ضمیمــه کــردن
بخشهایــی از کرانــه باختــری بــه خــاک اراضــی اشــغالی
موافــق نیســتند.

قاضیزاده هاشمی:

به هر ایرانی بسته غذایی
 ۳۰۰هزار تومانی میدهم
نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه
ســامت مــردم برایــم اهمیــت دارد ،گفــت :بــه ازای هــر
ایرانــی بســته ماهانــه  ۳۰۰هــزار تومانــی را طراحــی
کردیــم و برنامــه از بــذر تــا ســفره را اجــرا می کنیــم.
بــه گــزارش روز یکشــنبه خبرنــگار سیاســی ایرنــا،
امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی در گفــت و گویــی بــا
اشــاره بــه ســوابق اجرایــی ،علمــی و نمایندگــی مجلــس
اظهــار کــرد :تقریبــا همــه زوایــای کشــور را شــناخته ام
و اشــراف قابــل قبولــی از همــه موضوعــات کشــور پیــدا
کــرده ام .عــاوه بــر ایــن در اندیشــکده گام دوم هــم
برنامــه تحولــی را تدویــن کردیــم تــا بــرای مشــکالت
جــدی مــردم راه حلــی بیندیشــیم.
نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری دربــاره ســه اولویــت
اصلــی برنامــه اصلــی اقتصــادی خــود افــزود :شــعار
محــوری دولــت مــا "ثبــات و آرامــش بــا دولــت ســام"
اســت .چــون دولــت ســام میخواهــد بــرای مــردم
آرامــش بیــاورد.
اد  امه از ستون روبرو

فـروش نفت بـه وضعیت گذشـته قبـل از تحریم ها
بازگـردد.
مضافـا اینکـه تولیـد اتومبیل هـای برقی در دسـتور
کار همـه کارخانجـات اتومبیـل سـازی اسـت کـه
اگـر در آینـده تمـام اتومبیل هـا بـه هر دلیـل برقی
شـوند هـزاران بلکـه میلیون هـا شـغل مسـتقیم و
غیرمسـتقیم از میـان می رونـد.
اگـر کسـی آمـد و گفت من ظـرف حداقل  10سـال
چنـان تحولـی در آمـوزش و پرورش ایجـاد می کنم
کـه شـیوه ها و روش هـای تدریـس تغییـر کننـد تا
دانـش آموختـگان دانـش آمـوز و دانشـجو بعـد از
فراغـت از تحصیـل جـذب بـازار کار شـوند و توان
علمـی و فنـی مـورد نیاز را داشـته باشـند همـه باید
بـه وی رأی دهنـد زیـرا تنهـا راه نجـات بیـکاری و
رفع آسـانخواهی توجـه به زیرسـاخت های آموزش
و پـرورش و علـوم دانشـگاهی اسـت .اگـر کسـی
گفت سـرمایه گـذاری داخلـی و خارجی را تشـویق
می کنـم تـا در ایـران سـرمایه گـذاری کننـد و
شـرایط مطلـوب را بـا ارائه تسـهیالتی بـرای آنان
فراهـم می کنـم بدانیـد که در اندیشـه رفـع بیکاری
و اشـتغالزایی اسـت.
اگـر کسـی گفـت جلـو سوءاسـتفاده دالل هـا،
رانتخوارهـا ،واسـطه ها ،آقازدگی هـا و رابطـه بـازی
و فامیـل گرایـی را می گیـرم و مثـل امیرکبیـر جـان
در گـرو اهـداف می گـذارم می تـوان بـه او اعتمـاد
کـرد و وی را مسـتحق ریاسـت جمهـوری دانسـت
مشـروط بر آنکـه کارنامه وی از چنیـن عملکردهایی
خالی نباشـد.
مـردم ما فهیم ،دلسـوز ،وطـن دوسـت و باورمندند
و گـول نمی خورنـد اما اعتمـاد می کنند ،سـعی کنیم
اعتمـاد مردم را حفـظ کنیم.
کشـور و ملت از عـوام فریبی ،نفـرت پراکنی ،دروغ
پـردازی و گنـده گویـی به قـدر کافی لطمـه خورده
انـد .بایـد طرحی نـو درانداخت هرچند نتوان سـقف
فضای ادعاها را شـکافت.
والسالم

فارس
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نماد صلح جاری در شیراز رونمایی شد
نماد صلح جاری در شیراز با حضور وزیر میراث فرهنگی رونمایی شد .این نماد که
کفشی از جنس آهن و برنز است ...

بازگرداندن بیش از  2هزار قلم  اشیاء تاریخی در حراجی های خارجی به کشور
وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه علیرغم تمام تحریمها
اما در دولت دوازدهم توانستهایم بیش از  ۲۲هزار میلیارد تومان ...
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تا انتخابات                                                                   1400زهرا جعفری /عصر مرد م

شاخصهای گردشگری فارس ارتقا یافت
استاندار فارس گفت :فعالیت ،اقدامات و پیشرفتهایی که در استان در حوزه میراث
فرهنگی و گردشگری صورت گرفته با وجود تمام مشکالت ...

همزمان با حضور وزیر میراث فرهنگی ؛

نماد صلح جاری در شیراز رونمایی شد

سند توسعه!
نکته اول و آخر)
صبـح کـه در محوطـه مجتمـع آپارتمانـی محـل زندگـی مـا [؟!]
بـه سـراغ ماشـینم رفتـم تا بـه دفتـر روزنامه بـروم ،همزمان با مـن ،خانم
شـیک پوش جوانـی بـا پوشـش مانتو سـورمه ای ،کفـش و مقنعـه اداری
از کنارم گذشـت .او در دسـت سـمت راسـتش یک کیسـه زباله به همراه
داشـت و زیـر بغـل سـمت چپـش شـماری پرونـده نسـبتا پرحجـم و در
کمـال نابـاوری دیـدم بـه جـای اینکه به سـمت سـطل های زبالـه برود-
از آنجـا کـه ماشـینش کنار دیـوار محوطه پـارک بود -نزدیـک دیوار رفت
و کیسـه زبالـه را بـا یـک حرکـت آکروباتیک ،پشـت دیوار پـرت کرد!
وقتـی برگشـت ،کنجـکاو شـدم و زیـر چشـمی نوشـته روی پوشـه های
سـرخ رنگـی را کـه در دسـتش بـود نـگاه کـردم.
روی پوشه ها با ماژیک سیاه ،بزرگ نوشته شده بود« :سند توسعه شهرستان»!...
نتیجه گیری اخالقی)
به نظر می رسد ،این ،نمونه ای از وضع کنونی مملکت ماست!
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مهـر :نمـاد صلـح جـاری در شـیراز بـا حضـور وزیـر میـراث فرهنگـی رونمایـی
شد .
ایـن نمـاد کـه کفشـی از جنـس آهـن و برنـز اسـت بـه طول یـک متـر و عرض
 ۴۰سـانتی متـر و ارتفـاع یـک متـر اسـت .ایـن کفـش کـه بـه دسـت یکـی از
هنرمندان صنایع دسـتی شـیرازی سـاخته شـده دیـروز طی مراسـمی با حضور
وزیـر میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری رونمایی شـد.
در ایـن بـاره عبـاس حسـین آبـادی سـازنده ایـن اثـر فاخـر بـه خبرنـگار مهـر
گفـت :در واقـع ایـن اثـر نمـادی از صلـح اسـت کـه با آهن و برنز سـاخته شـده
اسـت .ایـن هنرمنـد مجسـمه سـاز فلـزات در فـارس افـزود ایـن اثـر بـه مـدت
یـک سـال سـاخته شـده و بـه طـور کامـل دسـت سـاخت اسـت.
به گفته وی با توجه به اینکه مسابقات فوتبال  ۲۰۲۲قطر یکی از پر بیننده ترین
برنامه هـا محسـوب میشـود از ایـن رو ایـن نماد با هـدف صلح جهانی سـاخته
شـده اسـت چـرا که هم اکنـون جهان بـه صلح نیازمند اسـت.

وزیر میراث فرهنگی در شیراز خبرداد

بازگرداندن بیش از  2هزار قلم اشیاء تاریخی در حراجی های خارجی به کشور
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

******

اعالم اسامی مسئوالن شهرستان ها
دکتـر مجیـد فروردیـن مسـئول سـتاد مرکـزی دولـت مردمـی ،ایـران قـوی  1400اسـتان فـارس ،اسـامی مسـئوالن
سـتادهای مرکـزی «آیـت ا ...رئیسـی» را در شهرسـتان های اسـتان اعلام کـرد:
آباده؛ حجت االسالم سید علی اصغر سعادت
ارسنجان؛ حجت االسالم مهدی محمدی
استهبان؛ حجت االسالم احمد جاوید
اقلید؛ علیرضا گرامی
اوز؛ حجت االسالم محمدجواد عدالتی
بختگان؛ ناصر کریمی
بوانات؛ کریم مهری
بیضاء؛ سید محمود هاشمی نژاد
پاسارگاد؛ علی اکبر یارمحمودی
جهرم؛ احمد فخارزاده
خرامه؛ حجت االسالم علی اصغر علیایی
خرم بید؛ کرامت ا ...فاضل پور
خفر؛ محمدحسین فضلی
خنج؛ محمدرضا فتحی
داراب؛ علی نجفی
رستم؛ محسن انصاری
زرقان؛ حجت االسالم محمدرضا نریمانی
زرین دشت؛ مهدی یوسفی
سپیدان؛ علی ضامن امیری
سروستان؛ شهرام سلطانی
سرچهان؛ حجت االسالم احمد گل سرخ تنها
شیراز؛ محسن فروردین
فراشبند؛ حسن روئین تن
فسا؛ محمد راهوار
فیروزآباد؛ غالمحسین جاوید
قیر و کارزین؛ غالمحسین مرادی
کازرون؛ حجت االسالم محمدجواد عزمی
کوار؛ عباس حمیدی
کوه چنار؛ حجت االسالم رضا کشاورزی
گراش؛ عبدالعزیز فیروزی
الرستان؛ مهدی شریف زاده
المرد؛ مجتبی شیری
مرودشت؛ کرامت ظاهری نیا
ممسنی؛ علی اکبر مهدی
مهر؛ حسین کمالی
نی ریز؛ حسین قلی پور
شک نکنید ،منتظر هستیم
رئیـس شـورای اصالح طلبـان در فـارس گفت :برای ارایه لیسـت منتظـر نتیجه تأییـد صالحیت های نهایی هسـتیم.
ابراهیـم صبـوری افـزود :هنـوز هیـچ تصمیمی بابت ایـن که در انتخابات شـوراها لیسـت ارایه بدهیم یـا ندهیم گرفته
نشـده اسـت ،اما عالقمندیـم که لیسـت ارایه کنیم.
وی تأکید کرد :اگر دستمان باز باشد ،شک نکنید که لیست خواهیم داد.
صبوری یادآور شد؛ برای این که بتوان لیست داد باید افراد قابل دفاعی نیز باشند لذا فعال منتظر هستیم.
منع فعالیت به نفع شوراها
رئیـس سـتاد مرکـزی آیـت ا ...رئیسـی در فـارس گفـت :سـتادهای مردمـی آیـت ا ...رئیسـی حـق فعالیت بـه نفع هیچ
کـدام از کاندیـدای شـورای شـهر را ندارند.
دکتـر مجیـد فروردیـن با بیـان این که مانعی بـرای فعالیت سـتادهای مردمی در اسـتان وجود ندارد افزود :سـتادهای
مردمـی می تواننـد در زیرمجموعـه شـورای هماهنگـی که در حال شـکل گیری اسـت ،فعالیت های خـود را به صورت
منسـجم دنبـال نماینـد.وی تصریـح کـرد :طـی یکـی دو روز آینـده سـتاد مرکزی آیت ا ...رئیسـی در کالنشـهر شـیراز،
راه انـدازی خواهـد شـد و عالقمنـدان به همـکاری در این سـتاد می توانند با مراجعه فردی به سـتاد مرکـزی چگونگی
فعالیـت و نحـوه همکاری خود را اعلام نمایند.
اعضای ستاد مرکزی
دکتـر فروردیـن همچنیـن اعلام کـرد :مسـئولیت بانـوان سـتاد مرکـزی آیـت ا ...رئیسـی در فـارس بـر عهـده خانـم
منصـوره طاهـری و کمیتـه شهرسـتان ها بـر عهـده هدایـت طاهـری اسـت.
مسئولیت بخش رسانه و فضای مجازی این ستاد را نیز ،محمدکاظم فریدونی بر عهده خواهند داشت.
تجمع عمومی نداریم
وی همچنیـن درخصـوص سـفر آیت ا ...رئیسـی به اسـتان فـارس گفت :با توجه به مصوبات سـتاد ملـی کرونا تاکنون
بحثـی در ایـن خصـوص مطـرح نبـوده ،امـا در صـورت برنامه ریـزی سـفرهای اسـتانی ،دیدارهـا در سـطح خـواص و
نخبـگان خواهـد بـود و تجمـع عمومی نخواهیم داشـت.
معاون توسعه ستادی شبکه های مردمی فارس آیت الله رئیسی منصوب شد
دبیـر شـورای هماهنگـی سـتاد هـای آیـت الله رئیسـی در اسـتان هـای فـارس ،کهگیلویه و بویـر احمد و بوشـهر طی
حکمـی دکتـر علـی داورپنـاه را بـه سـمت معاونت توسـعه سـتادی شـبکه های مردمـی فارس منصـوب كرد.

ایسـنا :وزیـر میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و
گردشـگری بـا بیـان اینکـه علیرغـم تمـام تحریمهـا اما
در دولـت دوازدهـم توانسـتهایم بیش از  ۲۲هـزار میلیارد
تومـان پـروژه را افتتـاح کنیـم ،گفـت :اکنـون حـدود
 ۱۶۲هـزار میلیـارد تومـان پـروژه در حال سـاخت اسـت
و انتظـار مـیرود تـا پایـان این دولـت برخـی از پروژهها را
بـه افتتـاح برسـانیم.
علیاصغـر مونسـان دوشـنبه  ۱۰خـرداد در آییـن
افتتـاح مرکـز فرهنگـی سـعدی و تعـدادی از پروژههـای
میـراث فرهنگـی فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه  ۶۷۰هتـل
در کشـور در حـال سـاخت اسـت کـه  ۱۷۵مـورد آن
دارای سـتارههای  ۴و  ۵اسـت ،افـزود :قطعـا افتتـاح
ایـن طرحهـا آینـده روشـنی بـرای گردشـگری را نویـد
میدهـد.
او ادامـه داد :بیـش از  ۴۰۰واحـد هتـل در دولـت تدبیـر
و امیـد افتتـاح شـده و حـدود  ۲۰۰واحـد اقامتـگاه
بومگـردی در بخـش گردشـگری نیـز بـه بهرهبـرداری
رسـیده کـه ظرفیـت تختهـا را بـه  ۴۶۰هـزار تخـت

رسـانده اسـت.
وزیـر میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری
بـا اشـاره بـه اضافـه شـدن بخـش طبیعتگـردی بـه

ً
فعالیتهـای گردشـگری که عمدتـا فرهنگـی و تاریخی
بـوده اسـت ،گفـت :این مهـم موجب جذب گردشـگران
شـده و امـکان رقابـت را در منطقـه بـرای ایـران ایجـاد
کـرده اسـت.
مونسـان بیـان کـرد :در حـال حاضـر  ۱۸مجموعـه
گردشـگری در حـال بهـره بـرداری و در بدتریـن شـرایط
اقتصـادی و تحریـم توانسـتیم بیش از  ۲۰۰۰قلم اشـیاء
تاریخـی در حراجهـای خارجـی به کشـور عـودت دهیم.
او یـادآور شـد :بیـش از  100میلیـارد و  ۲۰۰میلیـون
تومـان تسـهیالت بـه آسـیبدیدگان ناشـی از کرونـا در
بخـش گردشـگری پرداخـت شـده اسـت و  ۶۷۰میلیـارد
تومـان تسـهیالت نیـز در بانکهـا در مرحلـه پرداخـت
داریم.
وزیـر میـراث فرهنگـی از احیـای کاروانسـراهای کشـور
و تبدیـل آنهـا بـه هتـل کارونسـرا خبـر داد و گفـت :ایـن
اقـدام بـا واگـذاری کاروانسـراها اجرایـی شـده اسـت.
مونسـان همچنیـن طـرح تجـاری سـازی ،برندینـگ،
بسـته بنـدی و طراحی صنایع دسـتی را از دیگر اقدامات

اخیـر ایـن وزارتخانـه عنـوان و خاطرنشـان کـرد :سـال
گذشـته و در بخـش صـادرات صنایـع دسـتی ،علیرغـم
فراگیـری بیمـاری کرونایـی اما رشـد این بخـش متوقف
و منفی نشـد.
مونسـان بـا اشـاره بـه اینکـه بـا بهـره بـرداری از
ظرفیتهـای کشـور در حـوزه گردشـگری ،گـوی رقابت
گردشـگری را از کشـورهای همجـوار ربودهایـم ،افزود:
نسـبت بـه واگـذاری حـق بهـره بـرداری از برخـی از
واحدهـای تاریخـی بـه بخـش خصوصـی اقـدام شـد تـا
بـا جـذب اعتبـار ایـن طرحها نسـبت بـه بهره بـرداری و
احیـای  ۵٠٠بـاب خانـه تاریخـی در کشـور اقـدام شـود.
وزیـر میـراث فرهنگـی بـا اشـاره بـه بودجـه کـم ایـن
وزارتخانـه در خصـوص مرمـت و نگهـداری ابنیـه
تاریخـی ،گفت :اگـر بخواهیم مجمـوع اعتباراتی که در
بودجـه بـرای نگهداشـت  ٣۴اثـر ملـی و  ٢۴اثـر جهانـی
پیشبینـی شـده اسـت را صـرف ایـن آثـار کنیـم سـرانه
بودجـه نگهـداری هـر اثر نزدیک بـه پنج میلیـون تومان
خواهـد بـود.

استاندار:

شاخصهای گردشگری فارس ارتقا یافت
ایرنـا :اسـتاندار فـارس گفـت :فعالیـت ،اقدامـات و
پیشـرفتهایی کـه در اسـتان در حـوزه میـراث فرهنگـی و
گردشـگری صـورت گرفتـه بـا وجـود تمـام مشـکالت ،کار
بسـیار ارزشـمندی اسـت و باید یادآوری کنیم که دولت تدبیر
و امیـد کوشـید کـه بتوانـد حرکـت قابـل قبولـی در ایـن حوزه
داشـته باشـد و امـروز نیـز نتایـج آن کاملا ملمـوس اسـت.
عنایـت اللـه رحیمـی ،دوشـنبه در آییـن افتتـاح طرحهـای
حـوزه میـراث فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری فارس
از جملـه مرکـز فرهنگی سـعدی افـزود :صنعت گردشـگری
بـه مفهـوم امروزی از چنان نقش کلیدی در توسـعه کشـورها
برخـوردار اسـت کـه نمیتـوان از آن غافـل شـد و بـا توجـه
داشـتههای فراوانـی کـه در ایـن زمینـه در کشـور داریـم و
اسـتان فـارس هـم در ایـن پهنـه بـه خوبـی میدرخشـد بایـد
توجـه ویـژه بـه صنعت گردشـگری داشـته باشـیم.
وی ادامـه داد :وجـود داشـتههای مـادی و معنـوی ماننـد
حـرم احمد بن موسـی (ع) ،آثـار تاریخی همچون پاسـارگاد،
تخـت جمشـید ،محـور ساسـانی و همچنیـن برخـورداری از
مردمانـی فرهنگـی و میهمـان نـواز ،هـر گردشـگری را بـه
سـمت ایـن اسـتان جـذب میکنـد.
او اظهـار داشـت :وجـود مشـاهیری همچـون سـعدی،
حافـظ ،مالصـدرا و سـیبویه نیـز داشـتهها و ظرفیتهـای
بسـیار ارزشـمندی اسـت کـه باید به آنهـا بالیـد و معرفی کرد.
اسـتاندار فـارس تصریـح کـرد :وجـود پارکهـای متعـدد
حفاظـت شـده و مراکـز و مناطـق طبیعـی در جـای جـای
چشم شیشه ای

فـارس نیـز گویـای توانمنـدی در ایـن زمینـه اسـت.
رحیمی افزود :در ُبعد پزشـکی و توریسـم درمانی هم اسـتان
فـارس و شـهر شـیراز دارای توانمندیهـا و ظرفیتهـای
بسـیاری اسـت که مـورد توجه مـردم کشـورهای منطقه قرار
گرفته اسـت.
وی گفـت :مـا تکلیـف داریـم کـه زیرسـاختهای الزم را
در غالـب مجـازی ،واقعـی ،کالبـدی ،فرهنگـی ،شـکلی و
محتوایـی تامیـن کنیـم کـه بـه رغـم تحریمهـای ظالمانـه و
شـیوع بیمـاری کرونـا ،فعالیتهـا در زمینـه توسـعه صنعـت

گردشـگری بـه شـدت مـورد توجـه واقـع شـده کـه در ایـن
ارتبـاط جـا دارد از حمایتهـا وزیـر میـراث فرهنگـی،
گردشـگری و صنایـع دسـتی قدردانـی کنیـم.
اسـتاندار فـارس افـزود :امیدواریـم کـه آینـدگان بتواننـد
توسـعهای بهتـر از امـروز را رقـم بزننـد و از داشـتهها و
امکانـات بـه شـکل مطلوبتری بهـره ببرنـد و ما نیـز بتوانیم
آثـاری را ایجـاد کنیـم کـه آینـدگان بـه آن افتخـار کننـد.
رشـد قابـل توجـه زیرسـاختهای گردشـگری
فـارس در دولـت تدبیـر و امیـد
سرپرسـت اداره کل میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایـع
دسـتی فـارس هم گفت :اسـتان فارس با سـه هـزار اثر ثبت
شـده ملـی و چهـار اثـر ثبـت شـده جهانـی یکـی از مقاصـد
گردشـگری کشـور و دارای پتانسـیل باالیـی در زمینـه جذب
گردشـگر است.
جمشـید معینـی ،بـا بیـان اینکـه ایـن مهـم طـی سـالهای
اخیـر مـورد توجـه مسـئوالن قـرار گرفتـه افـزود :در بخـش
میهمـان پذیرهـا ،تـا سـال  ۹۲در اسـتان فـارس  ۱۳۳واحـد
میهمـان پذیـر وجود داشـت کـه در پایان سـال  ۹۹این تعداد
بـه  ۱۳۷مـورد افزایـش یافت.
وی ادامـه داد :در سـال  ۹۲تعـداد هتلهای اسـتان نیز ۴۲
واحـد بـود کـه در پایان سـال  ۹۹به  ۸۵واحد رسـید.
او اظهـار داشـت :تعـداد هتـل آپارتمانهـای اسـتان نیـز در
سـال  ۹۹بـه  ۲۴واحـد رسـید در حالـی کـه ایـن تعـداد در
ابتـدای شـروع بـه کار دولـت تدبیـر و امیـد  ۱۳واحـد بـود.
بازیافت

سرپرسـت اداره کل میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایـع
دسـتی فـارس تصریـح کـرد :خانههـای مسـافر نیـز کـه تـا
پیـش از ایـن به شـکل غیرمجـاز فعالیت میکردنـد در دولت
تدبیـر و امید سـاماندهی شـدند که تاکنون بـه  ۱۳۴واحد نیز
مجوز داده شـده اسـت.
معینـی گفـت :در بحـث اقامتگاههـای بـوم گـردی هـم تـا
قبـل از روی کار آمـدن دولـت تدبیـر و امیـد هیـچ مـوردی
در اسـتان وجـود نداشـت کـه در پایـان سـال  ۹۹تعـداد ایـن
اقامتگاههـا بـه  ۱۶۴واحـد رسـید و دفاتـر خدمات مسـافرتی
نیـز از  ۱۲۵دفتـر در سـال  ۹۲بـه  ۳۸۲دفتـر در پایـان سـال
 ۹۹رسـید.
او اضافـه کـرد :تعـداد اتاقهـای اقامتـی اسـتان نیـز نیـز
کـه در سـال  ۹۲پنـج هـزار و  ۴۲۰بـاب بـود در پایـان سـال
 ۹۹بـه هشـت هـزار و  ۶۸۶بـاب رسـید و تعـداد تختهـای
واحدهـای اقامتـی اسـتان نیـز از  ۲۲هـزار و  ۳۷تخـت در
سـال  ۹۲بـه  ۳۵هـزار و  ۳۵۰تخـت در سـال  ۹۹افزایـش
یافت.
در سـفر علـی اصغـر مونسـان وزیـر میـراث فرهنگـی،
گردشـگری و صنایـع دسـتی بـه اسـتان فـارس  ۲۴طـرح
گردشـگری بـا افـزون بـر  ۷۳۰میلیـارد ریـال سـرمایهگذاری
افتتـاح شـد.
در ایـن آییـن همچنیـن مجموعـه فرهنگـی سـعدی ،مـوزه
نورآبـاد ،درگاه ورودی بیشـاپور ،سـایت مـوزه دروازه پردیـس
تخـت جمشـید بـه بهرهبـرداری رسـید.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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نامزدهای انتخابات وعدههای بدون پشتوانه ندهند
امامجمعه مرودشــت ،انتخابات را فرصتی بــرای ملت ایران و عاملی بیبدیل برای
استحکام پایههای نظام خواند و با انتقاد از برخی تالشها ...

جریمه  ۷۰درصدی برای متخلفان احتکار و گرانفروشی
بازرســی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت ،معدن و تجارت

معاون
استان فارس گفت:در  ۸روز ابتدای خردادماه جاری ...

بعد از دریافت پیامک برای واکسیناسیون مراجعه کنید
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز ،با اشاره به تداوم واکسیناسیون
گروههای هدف اعالم شده از سوی ستاد ملی مدیریت ...

مدیر روابط عمومی علوم پزشکی شیراز:

بعد از دریافت پیامک برای واکسیناسیون مراجعه کنید
ایسـنا/فارس مدیـر روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،بـا اشـاره
بـه تـداوم واکسیناسـیون گروههـای هـدف اعلام شـده از سـوی سـتاد ملـی
مدیریـت کرونـا ،از شـهروندان درخواسـت کـرد کـه بعـد از دریافـت پیامـک و
در تاریـخ مشـخص شـده ،بـا مـکان مـورد نظر بـرای دریافـت واکسـن مراجعه
شود.
دکتـر روحاللـه حسـینی دوشـنبه  ۱۰خـرداد بـه خبرنـگاران گفـت :واجـدان
شـرایط دریافـت واکسـن ،اعضـای گروههـای سـنی  ۷۰سـال بـه باال هسـتند
کـه بایـد ابتـدا ضمـن مراجعـه بـه سـایت سلامت ،اقـدام بـه ثبـت نـام کننـد.
حسـینی اضافـه کـرد :شـهروندان واجـد شـرایط ،بعـد از ثبـت نـام و
دریافـت پیامـک ،براسـاس تاریـخ و مـکان اعلام شـده ،بـرای مراجعـه بـه
مراکـز واکسیناسـیون در شـیراز و فـارس اقـدام کننـد و بـه هیـچ عنـوان
در غیر اینصورت مراجعه نداشته باشند.
ایـن مقـام مسـئول ضمـن یـادآوری اینکـه تمـام افـراد قطعـا واکسـینه خواهند
شـد ،گفـت :توصیههـای مـا بـرای جلوگیری از بـروز هرگونـه ازدحـام جمعیت
در مراکـز واکسیناسـیون مطـرح میشـود.
حسـینی تاکیـد کـرد کـه شـهروندان به هیـچ عنوان قبـل از دریافـت پیامک به
مراکـز تزریـق واکسـن در شـیراز و فـارس مراجعـه نکننـد زیـرا امـکان پذیرش

متقاضیـان ،خـارج از نوبـت تعییـن شـده در ایـن مراکز ،وجـود ندارد.
ایـن مقـام مسـئول همچنیـن در خصـوص آخریـن آمارهـای وضعیـت شـیوع
کرونـا در فـارس گفـت :تعـداد تسـتهای تشـخیص مولکولـی ،بـه  ۹۰۷هزار
و  ۴۶۵مـورد و تعـداد تسـتهای سـریع کـه در قالـب طـرح شـهید حاج قاسـم
سـلیمانی تهیـه میشـود هـم بـه  ۱۰۴هـزار و  ۷۶۲مـورد افزایش یافته اسـت.
حسـینی خاطرنشـان کـرد :بـا انجـام تسـتهای تشـخیص مولکولـی۲۶۲ ،
هـزار و  ۲۹بیمـار مثبـت قطعـی و با انجام تسـتهای سـریع ۱۵ ،هـزار و ۷۰۸
بیمـار مثبت شناسـایی شـد ه اسـت.
او تعـداد کل بیمـاران شناسـایی شـده در فـارس را تـا تاریـخ  ۱۰خـرداد۲۷۷ ،
هـزار و  ۷۳۷نفـر اعلام و اضافـه کـرد :هـم اینـک  ۱۰۸۲بیمـار مثبـت یـا
مشـکوک در بیمارسـتانهای فـارس بسـتری هسـتند کـه از بیـن آنـان۱۷۵ ،
نفـر وضعیتشـان وخیـم گـزارش شـده و در بخـش مراقبتهـای ویـژی ،تحت
درمـان قـرار دارند.
حسـینی در ادامـه بـا اعلام جـان باختـن  ۱۲هـم اسـتانی دیگـر در اثـر ایـن
بیمـاری طـی روز گذشـته تاکنـون ،مجمـوع جـان باختـگان ناشـی از کوویـد
 ۱۹از ابتـدای شـیوع بیمـاری تـا کنـون را  ۴۵۹۰نفـر اعلام و اضافـه کـرد:
خوشـبختانه در ایـن مـدت بالـغ بـر  ۲۵۴هزار نفـر از بیمـاران ،بهبـود یافتهاند.

امامجمعه مرودشت:

نامزدهای انتخابات وعدههای بدون پشتوانه ندهند
ایرنـا :امامجمعـه مرودشـت ،انتخابـات را فرصتـی برای
ملـت ایـران و عاملـی بیبدیل بـرای اسـتحکام پایههای
نظـام خوانـد و بـا انتقـاد از برخـی تالشهـا برای دلسـرد
کـردن مـردم نسـبت بـه انتخابـات گفـت :داوطلبـان
انتخابـات ،وعدههـای فریبنـده و بـدون پشـتوانه ندهند
و بـا ارائـه برنامههـای واقعـی بـا مـردم سـخن بگویند.
حجتاالسلام مهـدی آقایـی دوشـنبه در گفـت و گـو
بـا ایرنـا افـزود :دشـمنان نظـام و انقلاب بـا تبلیغـات
فریبنـده بـه دنبـال دلسـرد کـردن مـردم از صندوقهای
رای هسـتند ولـی غافـل از اینکـه به فضل الهـی ،مکر و
حیلـه دشـمنان بـه خودشـان بازخواهـد گشـت.
وی تصریـح کـرد :همانطور که ملت ایران اسلامی در
مراسـم تشـییع جنازه سـردار سلیمانی با شـکوه وعظمت
وصف ناشـدنی به میـدان آمدنـد ،در روز  ۲۸خردادماه با
حضـور حداکثری خـود در پای صندوقهای رای پاسـخ

محکمی بـه یاوهگویـان خواهند داد.

امامجمعـه مرودشـت گفـت :برگـزاری انتخابات پرشـور
و انتخـاب افـراد شایسـته ،مسـیر تغییـر مثبت و سـازنده
بـرای کشـور را همـوار میکنـد امـا دشـمنان همچـون
گذشـته در تلاش هسـتند تـا بـا تبلیغـات رسـانهای،
مقدمـات تضعیـف نظام جمهـوری اسلامی و انقالب را
فراهـم کنند.
آقایـی افـزود :انتخابـات و تعییـن سرنوشـت کشـور
توسـط مـردم یکـی از دسـتاوردهای بـزرگ انقلاب
اسالمی اسـت و شـرکت حداکثـری مـردم سـبب
مشـروعیت سیاسـی نظـام جمهـوری اسلامی ،حفـظ
اقتـدار و امنیـت درونـی کشـور در برابـر توطئه دشـمنان
میشـود.
امامجمعـه مرودشـت ادامـه داد :امـروز بیـش از هـر
زمانـی نیازمنـد یک دولـت انقالبی به لحاظ سـاختاری،
چابـک و جـوان ،جهـادی واهـل تکیـه بـه جوانـان

نخبـه هسـتیم کـه بـا اعتمـاد بـه نخبـگان و جوانـان
شـاهد پیشـرفت هرچـه بیشـتر در امـورات وجبـران
عقبماندگیهـا باشـیم.
آقایـی در ادامـه با اشـاره به برگـزاری همزمـان انتخابات
ششـمین دوره شـوراهای اسالمی شـهر و روسـتا بـا
انتخابـات ریاسـتجمهوری گفـت  :نامزدهـای ایـن
انتخابـات نیـز ضمـن معرفـی خودشـان بـه جامعـه بـه
شـور انتخابـات خواهنـد افـزود.
وی گفـت :از داوطلبـان انتخابـات تقاضـا دارم کـه
اخلاق انتخاباتـی را رعایـت و از زدن هرگونـه توهیـن و
تهمـت بـه اشـخاص دوری کننـد و اخلاق اسلامی را
فـدای انتخابـات نکننـد.
انتخابـات سـیزدهمین دوره ریاسـتجمهوری همزمـان
بـا انتخابـات ششـمین دوره شـوراهای اسالمی شـهر و
روسـتا جمعـه  ۲۸خردادمـاه جـاری برگـزار میشـود.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی فارس:

بسیج دانشجویی همواره در کنار مردم است
مهـر :دبیـر شـورای تبییـن مواضـع بسـیج دانشـجویی
فـارس گفـت :بسـیج دانشـجویی اسـتان فـارس همـواره
در کنـار مـردم بـوده و تـا حصـول نتیجـه پیگیـری مباحث
شـهری در کنـار مـردم خواهـد بـود.
حامـد علـی زاده ظهـر دوشـنبه در جمـع خبرنـگاران بـا
اشـاره بـه فعالیتهـای بسـیج دانشـجویی فـارس در
بحـث افزایـش مشـارکت مردمـی در انتخابـات ،گفـت:
هسـته تخصصـی عدالـت شـهری بسـیج دانشـجویی
اسـتان فـارس با هـدف احصاء مسـائل و مشـکالت مردم
و پیگیـری و مطالبـه آن از نهادهـا و مسـئولین مربوطـه
تـا حصـول نتیجـه راه انـدازی شـد در ایـن هسـته قصـد
داریـم کـه بـا محوریـت گفتمان عدالت شـهری ،مسـائلی
همچـون شـفافیت در شـئون مختلـف ،قانـون تعـارض
منافـع ،خالءهـای قانونـی و مدیریتـی در نظارتها ،ثبات
رویـه در تصمیمگیریهـا و مدیریـت شـهری ،توسـعه
و پیشـرفت متـوازن بـا توجـه بـه نیازهـای منطقـهای و
همچنیـن ایجـاد مدیریـت یکپارچـه شـهری را بـه نتیجـه
برسـانیم.
وی بـا اشـاره بـه اهمیت شـورا در مدیریت شـهری ،تمرکز
هسـته عدالـت شـهری بـر انتخابـات پارلمـان شـهری را
یـک اولویـت اعلام و اضافـه کـرد :بـا توجـه بـه اهمیـت
و نقـش شـورای شـهر در مدیریـت شـهری ،کمیتههایـی
کـه بـرای هسـته تشـکیل شـد را با توجـه به اولویـت بندی
چشم شیشه ای

و نیازسـنجی کـه از مسـائل و مشـکالت مـردم داشـتیم،
بـر اسـاس کمیسـیونهای تخصصـی شـورای شـهر و
معاونتهـای شـهرداری راه انـدازی کردیـم ولـی در ادامه
و بعـد از انتخابـات شـورای شـهر نیـز این هسـته بـه قوت
بـه کار خـود ادامـه خواهـد داد.
ایـن فعـال دانشـجویی افـزود :کمیتههـای حقوقـی،
سیاسـی ،مدیریـت ،اقتصـادی و تولیـد ،فرهنگـی و
اجتماعـی ،عمـران و شهرسـازی ،فضـای مجـازی و اداره
امـور شهرسـتانها بـا اسـتفاده از ظرفیـت دانشـجویان
فعـال و نخبـه دانشـگاههای شـیراز و فـارس ،ایجاد شـده
اسـت و در کنـار دانشـجویان ،اسـاتید مطـرح دانشـگاهها
و کارشناسـان و متخصصـان حوزههـای مختلف مدیریت
شـهری بـه همـکاری بـا ایـن هسـته میپردازنـد.
دبیـر شـورای تبییـن مواضـع بسـیج دانشـجویی اسـتان
فـارس بـه بیـان اهـداف تشـکیل ایـن هسـته پرداخـت و
گفـت :از اهـداف این هسـته تخصصی تا اتمـام انتخابات
ششـمین دوره شـورای شـهر و روسـتا ،تنظیـم تعهدنامـه
حقوقـی اسـت کـه مسـائل مختلفـی اعـم از ثبـت و اعالم
عمومی شـعارها و وعدههـای انتخاباتـی ،ثبـت منابـع،
امـوال و داراییهـا ،ثبـت هزینههـا و منابـع تبلیغاتـی،
اعلام سـابقه شـغلی و نداشـتن اشـتغال همزمـان در
مـدت عضویـت شـورا ،انتخـاب شـهردار شایسـته و
نظـارت بـر حسـن عملکرد مجموعـه شـهرداری ،برگزاری

جلسـات مردمـی ،تهیـه و ارائـه مصوبـات تخصصـی بـه
کمیسـیونها ،پذیـرش فرهنـگ ایرانی-اسلامی و…
اسـت کـه بـا دعـوت از نامزدهـای محتـرم ایـن دوره آن
را امضـا خواهنـد کـرد و متعهـد خواهنـد شـد کـه در طول
مسـئولیت خـود در شـورا بـه آن اهتمـام ورزنـد و مجموعه
دانشـجویان مطالبـه گـر در بسـیج دانشـجویی اسـتان
فـارس هـم در مراحـل مختلـف بر حسـن انجام ایـن تعهد
نامـه نظـارت خواهنـد داشـت.
او گفـت :از دیگـر اهـداف مـا پیشـنهاد و ارائـه تعـداد و
نامهـای کمیسـیونهای شـورای شـهر ششـم خواهـد
بـود کـه به صورت بسـته پژوهشـی و کارشناسـی ،بـا نقد و
بررسـی نقـاط ضعف و قوت کمیسـیونهای ادوار گذشـته
شـورای شـهر ،خالءهـا و موانعـی را کـه از اجرای درسـت
و کارآمـد وظایـف کمیسـیونها جلوگیـری کـرده را احصاء
کنیـم و بـا ارائـه راه حلهایـی آن را بـه شـورای بعـدی
پیشـنهاد بدهیم در این فرآیند از نظرات اسـاتید دانشـگاه،
متخصصـان و صاحبنظـران حـوزه مدیریـت شـهری و
همچنیـن ادوار گذشـته و اعضـای فعلـی شـورای شـهر
کمـک گرفتهایـم.
ایـن فعـال دانشـجویی برنامـه نبـض شـهر را محـور
فعالیتهـای هسـته عدالت شـهری دانسـت و بیـان کرد:
از مهمتریـن فعالیتهـای ایـن هسـته برگـزاری سلسـله
نشسـتهای ششـمین دوره انتخابـات شـورای شـهر و
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روسـتا اسـت کـه تحـت عنـوان ویـژه برنامـه نبـض شـهر
برگـزار میشـود .تـا کنـون  ۶برنامـه از آن را اجـرا کردهایم
و در سـه نشسـت اول بـه نقـد و بررسـی کمیسـیونهای
ادوار گذشـته شـورای شـهر پرداختهایـم کـه ایـن برنامهها
بـا حضور کارشناسـان و صاحبنظران ،ادوار شـورای شـهر
و اعضـای فعلی شـورای شـهر برگزار شـد و در سـه برنامه
دیگر از نمایندگان لیسـتهای مطرح شـیراز در ششـمین
دوره انتخابـات شـورای شـهر دعـوت بـه عمـل آمـد کـه
خروجـی ایـن برنامههـا بـه صـورت گـزارش خبـری و
تصویـری در شـبکههای مجـازی و خبرگزاریها به سـمع
و نظـر مخاطبـان میرسـد.
عضـو هسـته تخصصـی عدالـت شـهری حضـور مـردم
در پـای صندوقهـای رأی را ضـروری دانسـت و بیـان
داشـت :در آخـر از همـه مـردم شـریف شـیراز تقاضـا
میکنـم کـه بـا شـناخت کامـل و بررسـی درسـت بـه
کاندیداهـای شـورای شـهر رأی بدهنـد ،چـرا کـه آینـده
شـهر شـیراز بسـته بـه توانمنـدی و مدیریـت ایـن افـراد
اسـت و عملکـرد ایـن افـراد در شـورای شـهر بـه صـورت
مسـتقیم و غیـر مسـتقیم نحـوه زندگـی شـما و فرزندانتان
را تحـت الشـعاع قـرار خواهـد داد بـه امید اینکه بـا حضور
پرشـور مـردم در پـای صندوقهـای رأی بـا ورود شـورایی
مقتـدر و کارآمـد بتوانیـم شـهری در خـور شایسـته مـردم
عزیـز شـیراز بسـازیم.
عکس  :پلیس فارس

وقتی منازل انبار می شود؛

جریمه  ۷۰درصدی برای متخلفان احتکار و گرانفروشی در فارس
عصرمردم:
معـاون بازرسـ 
ی و حمایـت از حقوق مصرف کنندگان سـازمان صنعـت ،معدن و تجارت اسـتان فارس گفت:در ۸
روز ابتـدای خردادمـاه جاری بیش از  ۳میلیارد ریال کاالی احتکار شـده در فارس کشـف شـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه اقالم کشـف شـده شـامل روغـن ،شـکر ،برنـج ،جـو و ذرت می شـود ،افـزود :در مدت
زمـان یـاد شـده بیـش از یـک میلیـارد ریـال پرونـده تخلـف احتـکار روغـن ۱۶۱ ،میلیـون ریـال پرونـده تخلـف
شـکر،بیش از  ۴۶میلیـارد ریـال برنـج و  ۲میلیارد و  ۳۰۰میلیون ریال پرونده تخلف احتکار تشـکیل شـده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه بـرای یـک عمـده فـروش بـه دلیـل احتـکار روغـن ،برنـج و شـکر پرونـده تخلف ثبت شـده
عنـوان نمود:ایـن واحـد علیرغـم تعریـف شـبکه توزیعـی و مصـرف کننـده اقـدام بـه عرضه برنـج خارج از شـبکه
تنظیـم بـازار بـه میـزان  ۴۲۰کیلوگـرم بـه یـک سـوپر مارکـت نموده اسـت.
حسـنی ادامـه داد :طـی گـزارش واصلـه مبنی بـر احتکار انواع روغـن نباتی و شـکر در یک باب منزل مسـکونی
در شـیراز ،بازرسـان بـه محـل مراجعه و با دسـتور قاضی تعزیرات وارد منزل شـدند و مشـاهده کردنـد حدود ۸۰۰
حلـب روغـن  ۵کیلویـی و  ۵۰۰کیلوگـرم شـکر به صورت کیسـه  ۵۰کیلویی در منزل انبار شـده اسـت.
بـه گفتـه صاحـب منـزل آنجـا انبـار بوده اسـت اما مشـخص شـد که در سـامانه جامـع انبار ها ثبت نشـده اسـت.
لـذا پرونـده تخلـف  ۶۱۰میلیون ریال برای آن تشـکیل شـد.
وی بـه کشـف ذرت و جـو احتـکار شـده در یکـی از شـرکت های تعاونـی اشـاره کـرد و ادامـه داد ۵۰ :تـن ذرت و
 ۵۰تـن جـو نیـز بـه صـورت غیرقانونـی انبـار شـده بـود کـه پرونـده تخلـف  ۲میلیـارد و  ۱۰۰میلیـون ریالـی برای
آن تشـکیل شد.
حسـنی بـا تاکیـد بـر لـزوم ثبـت نام مراکـز نگهـداری کاال از جملـه عمده فروشـان و شـرکتهای پخـش کاال در
سـامانه جامـع انبارهـا گفـت :تمامی واحدهـای ذخیرهسـازی یـا نگهـداری کاال از جملـه انبارهـا و سـردخانهها
موظـف هسـتند بـا مراجعـه بـه سـامانه جامـع انبارهـا بـه آدرس  www.nwms.irنسـبت بـه ثبـت الکترونیکـی
مشـخصات و اطالعـات کاالهـای موجـود در انبـار و ورود و خـروج کاال اقـدام نماینـد.
معـاون بازرسـی سـازمان صمـت فـارس بـا تاکیـد بـر برخـورد قانونـی بـا متخلفـان افـزود :در صـورت شناسـایی
تخلفـات علاوه بـر عرضـه کاالها به شـبکه دولتـی ،متخلفـان به پرداخـت جریمه برابر بـا  ۷۰درصـد ارزش کاال
ملـزم میشـوند.
وی تاکیـد کـرد :شـهروندان میتواننـد هـر نـوع تخلـف اقتصـادی را از طریـق سـامانه ۱۲۴سـتاد خبـری ایـن
سـازمان اطلاع دهنـد تـا بازرسـان در سـریعترین زمـان آن را مـورد بررسـی قـرار دهنـد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس:

حکم استرداد  ۲۳میلیون روپیه به بیتالمال صادر شد
ایسـنا :مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی فـارس از صـدور حکـم اسـترداد  ۲۳میلیـون روپیـه از سـوی یـک شـرکت
بازرگانـی متخلـف بـه بیتالمـال ،از سـوی تعزیـرات خبـر داد.
غالمرضـا سـاالری بـا بیـان اینکـه یـک شـرکت بازرگانـی به اتهـام ایفـا نکـردن تعهـدات ارزی ،از سـوی تعزیرات
فـارس محکـوم شـده اسـت ،گفـت :ایـن شـرکت بایـد مبلـغ  ۲۳میلیـون روپیه را بـه بیـت المـال بازگرداند.
سـاالری گفـت :بـر اسـاس شـکایت یکـی از بانکهـای اسـتان فـارس ،یـک شـرکت بازرگانـی مبلـغ  ۲۳میلیون
روپیـه بـرای واردات برنـج دریافـت کـرده بـود اما طبـق گزارش گمرک ،چنین کاالیی به کشـور وارد نشـده اسـت.
سـاالری بـا بیـان اینکـه پرونـدهای در رابطـه بـا ایـن موضـوع در شـعبه سـوم تعزیـرات حکومتـی اسـتان فـارس
تشـکیل و بررسـی شـد ،گفـت :بـا احضار مدیرعامل شـرکت بازرگانی یاد شـده بـه تعزیرات حکومتـی و بازجویی از
وی ،تحقیقاتـی پیرامـون موضـوع انجـام و نهایتـا تخلـف ایفـا نکـردن تعهد ارزی محرز و مسـلم شـد.

جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مقابله با کرونا:

مسافرین از ورودی های استان فارس بازگردانده می شوند
مهـر :جانشـین اسـتاندار فـارس در سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا کرونـا گفـت :از سـاعت  12روز چهارشـنبه
تمامی مسـافرین از ورودی هـای اسـتان فـارس بازگردانـده و جریمـه خواهنـد شـد.
عبدالرضـا قاسـم پـور صبـح دوشـنبه در جمـع خبرنـگاران ،گفـت :بـا توجه به دسـتور سـتاد ملی کرونـا و احتمال
افزایـش سـفرها ،از سـاعت  ۱۲ظهـر روز چهارشـنبه این هفته تا  ۱۲ظهر روز دوشـنبه هفته آینـده به مدت  ۶روز
سـفرهای اسـتانی و شهرسـتانی مانند سـایر نقاط کشـور در فارس نیز ممنوع اسـت.
وی ادامـه داد :در ایـن راسـتا جریمـه ورود و خـروج بـه شـهرهای قرمـز یک میلیـون تومان و نارنجـی و زرد ۵۰۰
هـزار تومـان اسـت و علاوه بر جریمـه خودروهـا به مبـدا بازگردانده میشـوند.
معـاون اسـتاندار فـارس یـادآور شـد :در حـال حاضر  ۱۹شهرسـتان اسـتان از جمله شـیراز در وضعیـت نارنجی و
 ۱۷شهرسـتان دیگـر در وضعیت نارنجی هسـتند.

مدير كل راه و شهرسازی الرستان مطرح کرد:

بررسی بیش از  ٢٨هزار استعالم فرم جیم در یک سال اخیر
عصرمردم:
حسـن شـبانى مدير كل راه و شهرسـازی الرسـتان به تشـريح نحوه بررسـی وضعيت فرم جیم در یک سـال اخیر
در ايـن اداره كل پرداخت .
شـبانى اظهـار داشـت  :بـا شـروع فرآينـد ثبـت نـام طـرح اقـدام ملـى مسـكن در شـهر هاى حـوزه اسـتحفاظى ،
حجـم وسـيعى از بنـد جيـم ثبتنامشـدگان برنامـه اقـدام ملـی مسـکن کـه بـه موضـوع اسـتفاده نکـردن از
تسـهیالت دولتـی برای خرید و یا سـاخت مسـکن اشـاره دارد از سـوى همـكاران در حوزه املاك و حقوقى براى
تكميـل مـدارك متقاضيـان رصـد و پایـش شـد .
وى در خصـوص سـازوكار ايـن اسـتعالم گفـت  :هـر شـخص برای دریافت وام مسـکن یا اسـتفاده از تسـهیالت
دولتـی مثـل مسـکن مهـر یـا طـرح اقـدام ملـی مسـکن در تکمیل مـدارک با موضـوع اسـتعالم فرم جیـم مواجه
خواهد شـد .
وی افـزود  :اسـتعالم فـرم جیـم فقـط در خصـوص دریافـت تسـهیالت دولتـی اسـت کـه اگـر جـواب اسـتعالم
شـخص درخواسـت کننـده مثبـت باشـد اصطالحـا فرم جیـم سـبز و در صورتی کـه جواب اسـتعالم منفی باشـد
فـرم جیـم قرمـز خواهـد بود .
مدیـر کل راه و شهرسـازی الرسـتان بـا بیـان اینکـه  :مراجعـان و شـهروندانی که بـرای این امر مراجعـه می کنند
بایسـتی در نظـر داشـته باشـند اسـتعالم فرم جیـم در خصوص همسـر نیز همزمان مورد بررسـی قـرار می گیرد ،
افـزود  :یعنـی علاوه بـر شـخص متقاضـی  ،همسـر متقاضی هم نبایـد از هیچ یک از تسـهیالت خرید مسـکن
( وام هـای سیسـتم بانکـی و طرح هـای دولتی تامین مسـکن ) اسـتفاده کرده باشـد .
در ادامـه یـادگار مديريـت املاك و حقوقـى ايـن اداره كل بـه تشـريح ميـزان مراجعيـن پرداخـت و خاطـر نشـان
كـرد  :بـر این اسـاس بانک زمین اداره کل راه وشهرسـازی الرسـتان در یک سـال گذشـته  ٢٨هـزار و  ٧٠٠مورد
فـرم جیـم اقشـار ویـژه  ،مسـکن یکـم و اقـدام ملی را بررسـی نموده اسـت .

در دیدارفرماندار شیراز با رئیس جدید جهاد کشاورزی فارس مطرح شد؛

تنگناهای بخش کشاورزی شهرستان شیراز

عصرمردم:
فرمانـدار شهرسـتان شـیراز بـه همراهـی مدیـر جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان بـا رئیـس جدیـد سـازمان جهاد
کشـاورزی اسـتان فـارس دیـدار و گفتگـو کرد.
محمـد رضـا امیـری در ایـن نشسـت ضمن تبریـک انتصاب احمد طمراسـی به سـمت ریاسـت سـازمان مذکور،
گفـت :برنامـه ریزی هـای سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس بـرای توجه ویـژه به مراکـز جهاد کشـاورزی
بخش هـا و دهسـتان ها و تجهیـز آتـی آنهـا قابـل تقدیر اسـت.
نماینـده عالـی دولت در شهرسـتان شـیراز با اشـاره بـه برخی از نیاز های بخش کشـاورزی این شهرسـتان تصریح
کـرد :تخصیـص اعتبـار بـرای تکمیـل مرکـز جهـاد کشـاورزی ارژن از جملـه کار های مهمی هسـت که شایسـته
اسـت در اولویـت اقدامات قـرار گیرد.
امیـری بـا تاکیـد بـر تاثیـر و نقـش قنـوات در تامیـن منابـع آبـی بخـش کشـاورزی شهرسـتان شـیراز خواسـتار
تخصیـص اعتبـار ویـژه بـه ایـن بخـش شـد.
فرمانـدار شهرسـتان شـیراز اظهـار کـرد :پوشـش انهـار سـنتی نیـز تاثیـر بسـزایی در افزایـش راندمـان انتقـال و
بهبـود بهـروری آب دارد از ایـن رو کشـاورزان ایـن شهرسـتان انتظـار دارنـد بـه ترمیم ایـن شـبکه ها توجه خاصی
صـورت گیرد.بـه گفتـه وی؛ تخصیـص اعتبـارات ملـی بـرای انجـام طرح هـای امـور فنـی و زیـر بنایـی می تواند
راه گشا بوده و ضمن کاهش هزینه ها موجب افزایش تولید محصوالت کشاورزی شود.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیان اینکه تخصیـص بیش از پیـش نهاده های کشـاورزی در تامین نیاز گیاهـان و افزایش
عملکـرد محصـول موثـر اسـت ،افـزود :اختصاص بهینه و متناسـب کود هـای شـیمیایی یارانه دار به کشـاورزان
شهرسـتان شـیراز در تولیـد محصـوالت کشـاورزی خصوصا گنـدم ،جو و کلـزا تاثیر معنا داری خواهد داشـت.
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اطالعاتی جالب درباره فواید سبزیجات

باشــگاه خبرنگاران :پایگاه آمریکایی « »Eat This, Not Thatدر گزارشی به بهترین
سبزیجات برای خوردن طبق توصیه یک متخصص تغذیه پرداخت.
ایــن پایگاه در گزارش خود به نقل از این متخصص تغذیه نوشــت :کلم بروکلی ،کلم پیچ و
کلم غنچه (که به آن کلم بروکسل نیز میگویند) تنها ،تعدادی از سبزیجات دلچسب هستند که
در یک گروه بزرگتر از محصوالت به نام سبزیجات چلیپایی رده بندی میشوند.
او در ادامه گفت :من به عنوان یک متخصص رژیم غذایی ،از خوردن ســبزیجات گوناگون
دفاع میکنم ،اما اگر مجبور بودم تا میان آنها تبعیض قائل شوم ،سبزیجات چلیپایی (که به آن
ســبزیجات صلیبی نیز میگویند) گزینه نخست من برای بهترین سبزیجات بود .این سبزیجات
سرشار از مواد مغذی و فیبر بوده و دارای اثرات ضد سرطانی هستند.
بر پایه این گزارش ،سبزیجات چلیپایی دارای ویتامینهای محلول در آب و محلول در چربی
هســتند؛ یعنی ویتامینهای  C، A، Eو  Kدر آنها یافت میشــود .ویتامین  Cدر تشــکیل
کالژن کمک کرده و سبب میشود تا موها ،پوست و ناخنهای شما سالم رشد کنند.
ویتامینهای محلول در چربی  A، Eو  Kکمک میکنند تا سیستم ایمنی بدن مورد حمایت
قرار گرفته و روند ضد پیری را تقویت میکنند .پس از این رو ،طیفی از این سبزیجات را بخورید
تا در سالهای آتی سالم بمانید.
سبزیجات چلیپایی بخشــی از خانواده کلمها هستند .این طبقه از سبزیجات به دلیل داشتن
فیبر زیاد و اینکه نقشــی حیاتی را در سالمتی دستگاه گوارش ایفا میکنند ،معروف هستند .اگر
شما فکر میکنید هضم این سبزیجات دشوار است ،این مسئله بخاطر فیبر باالی آنهاست؛ پس
سعی کنید به جای خام خوردن آنها ،این سبزیجات را بپزید .سبزیجات خانواده کلمها (براسیکا)
همچنین به سم زدایی شناخته میشــوند .شما میتوانید توانایی طبیعی بدن خود برای از میان
بردن سموم را با افزودن این سبزیجات به رژیم غذاییتان تقویت کنید.
ســبزیجات چلیپایی همچنین دارای خواص ضد ســرطانی هســتند .این سبزیجات حاوی
«گلوکوزینوالت» هستند که با کاهش خطر سرطان به واسطه خنثی سازی سلولهای سرطانی
بدن در ارتباط هســتند .برای همین تعجبی ندارد که ســبزیجات چلیپایــی ،به عنوان بهترین
سبزیجات معرفی میشوند.

یک ساعت زود از خواب بیدار شدن
خطر افسردگی را کاهش می دهد

مهر :انجام یک مطالعه ژنتیکی روی  ۸۴۰هزار نفر نشان داد که تغییر زمان خواب و فقط یک
ساعت زود بیدارشدن ،خطر ابتال به افسردگی را  ۲۳درصد کاهش می دهد.
یافتههای محققان دانشــگاه کلرادو نشــان دهنده برخی از قویترین شواهد است که نشان
میدهد نســخه کرونوتیپ -تمایل فرد به خوابیدن در یک زمان مشــخص -بر خطر افسردگی
تأثیر میگذارد.
«ســلین وتر» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :ما مدتی است میدانیم که بین
زمان خواب و خلق و خو رابطه وجود دارد ،اما سوالی که اغلب از پزشکان بالینی میشنویم این
است :چقدر زود از خواب بیدارشدن فایده دارد؟»
وی در ادامه میافزاید« :ما دریافتیم که حتی یک ساعت تغییر در زمان خواب با کاهش قابل
توجه خطر ابتالء به افسردگی ارتباط دارد».
مطالعات مشــاهدهای قبلی نشان داده است که شــب زنده دارها بدون توجه به مدت خواب
شان ،دو برابر بیشــتر از افراد سحرخیز دچار افسردگی میشوند .اما از آنجا که اختالالت خلقی
خود میتوانند الگوی خواب را مختل کنند ،محققان هنوز در رمزگشایی علل آن هستند.
بیش از  ۳۴۰گونه ژنتیکی متداول ،از جمله انواع موسوم به «ژن ساعت»  ،PER۲شناخته
شده است که روی کرونوتیپ شــخصی افراد تأثیر میگذارد ،و ژنتیک در مجموع  ٪۴۲-۱۲از
اولویت زمان بندی خواب ما را توضیح میدهد .محققان در بررسیهای خود پی بردند یک ساعت
کاهش مدت زمان خواب با  ۲۳درصد کاهش ریسک اختالالت افسردگی مرتبط است.
در توضیح علت این موضوع ،برخی تحقیقات نشــان میدهد که قرار گرفتن در معرض نور
بیشــتر در طول روز ،که افراد سحرخیز بیشتر آن را دریافت میکنند ،منجر به انبوهی از تأثیرات
هورمونی شده که میتواند بر روحیه تأثیر بگذارد.
محققان تأکید میکنند که یــک آزمایش بالینی تصادفی بزرگ برای تعیین قطعی اینکه آیا
زود خوابیدن میتواند افسردگی را کاهش دهد ،ضروری است.

تاثیر تستوسترون پایین بر افزایش
خطر ابتال به آندومتریوز

مهــر :محققان پی بردند قرار گرفتن در معرض هورمون ها در زمان جنین ممکن اســت در
ابتال به آندومتریوز نقش داشته باشد.
آندومتریوز که  ۱۰درصد از زنان در ســن باروری را تحــت تأثیر قرار میدهد ،یک وضعیت
دردناک است که در آن بافتی شبیه آندومتر در خارج از رحم روی سایر اندامها مانند تخمدانها،
لولههــای رحمی ،روده و دیوارههای خارجی رحم رشــد میکند .تشــخیص آندومتریوز به طرز
نامطلوبی دشــوار است :به طور متوسط ،بین  ۷تا  ۱۰سال طول میکشد تا تشخیص دقیق این
بیماری انجام شود.
نتایج دو مطالعه نشان میدهد که او ًال آندومتریوز مربوط به جنین در حال رشد در رحم مادر
دارای تستوســترون بسیار کم است .نکته دوم اشــاره میکند که سندرم تخمدان پلی کیستیک
ناشــی از دریافت بیش از حد تستوســترون در زمان جنینی در رحم اســت .در مطالعه هورمون
جنســی مردانه در خانمها ،محققان دریافتند در مقایسه با زنان فاقد این بیماری ،زنان مبتال به
آندومتریوز بیشتر در زمان جنینی در مادرانی که سطح تستوسترون پایینی داشتند رشد کردند.
«ناتالی دینســدیل» ،سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه ســایمون فریزر کانادا ،در این باره
میگوید« :به نظر میرسد قرار گرفتن در معرض کم تستوسترون برای جنین دختر در حال رشد
به طور مداوم باعث کاهش تستوســترون تخمدان نسبت به سطح هورمون استرادیول میشود.
کمبود یا فقدان تستوســترون در رحم ممکن اســت مرحله هورمونی را برای پیشــرفت بعدی
آندومتریوز فراهم کند».
وی در ادامــه میافزاید« :این عدم تــوازن تأثیرات مختلفی دارد که رشــد ضایعهای مانند
آندومتریوز را باعث میشود .تستوســترون به طور کلی یک سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن
و همچنین یک مهار کننده التهاب اســت .درحالیکه سیســتم ایمنی بدن و پاسخ التهابی آن در
آندومتریوز بسیار فعال است».

ارتباط بین تعداد خواهر و برادر
و بروز مشکالت قلبی عروقی

مهر :نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد بین تعداد خواهر و برادرهای یک فرد با افزایش
خطر بروز مشکالت قلبی عروقی ارتباط وجود دارد .در مطالعه اخیر محققان دانشگاه لوند سوئد،
ارتباط بین تعداد و ســن نســبی خواهر و برادرها و خطر ناشی از حوادث قلبی عروقی کشنده و
غیرکشــنده را بررسی کردند .نتایج نشــان میدهد که عضو یک خانواده بزرگتر با چند خواهر
و برادر بودن یا فرزند دوم یا ســوم خانواده بودن میتواند خطر بروز مشــکالت قلبی عروقی را
افزایش دهد .طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی ،بیماریهای قلبی عروقی که بر قلب و عروق
خونی تأثیر میگذارند ،از علل اصلی مرگ و میر در جهان هستند.
ســابقه خانوادگی و فاکتورهای سبک زندگی مانند استعمال دخانیات و رژیم غذایی نادرست
از جمله عوامل پرخطر شــناخته شده برای بیماریهای قلبی عروقی از جمله بیماری کرونر قلب
و ســکته مغزی هستند .عالوه بر ســابقه خانوادگی که عمدت ًا تحت تأثیر عوامل ژنتیکی است،
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد ساختار خانواده ،به ویژه ترتیب تولد و تعداد افراد خانواده،
میتواند خطر مرگ ناشی از مشکالت قلبی عروقی را تحت تأثیر قرار دهد.
یک مطالعه مشــاهدهای بزرگ روی افراد  ۵۸-۳۰ســاله نشــان میدهد که تعداد خواهر و
برادرهــا و ترتیب تولد میتوانــد بر خطر کل حوادث قلبی عروقــی در طی یک دوره پیگیری
 ۲۵ســاله تأثیر بگذارد .این مطالعه شامل دادههای مربوط به  ۱.۳۶میلیون مرد و  ۱.۳۲میلیون
زن بود که از سال  ۱۹۹۰تا  ۲۰۱۵تحت نظر بودند.
محققان مشــاهده کردند از نظر اندازه خانواده ،مردان و زنانی که بیش از یک خواهر و برادر
دارند ،در مقایســه با کســانی که خواهر و برادر ندارند ،کمتر در معرض خطر مرگ هستند .اما
مردان و زنانی که بیش از ســه خواهر و برادر دارند ،با ریســک باالتر مشــکالت قلبی عروقی
مواجه هســتند .در مورد ترتیب تولد هم ،بچههای اول در مقایسه با بچههای بعد ،با خطر کمتر
مشکالت قلبی عروقی روبرو هستند .در عوض ،بچههای اول با ریسک باالتر مرگ به هر دلیلی
روبرو هستند .محققان بر انجام تحقیقات بیشتر برای پی بردن به وجود این رابطه تاکید دارند.
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تبیان :شــیر بز حاوی پروتئینهای با کیفیت باال
است؛ اما چربی آن کمتر از چربیهای شیر گاو است.
بنابراین زودهضم بوده و یک ماده غذایی سالم است.
این شــیر عالوه بر پروتئینهای باکیفیت ،حاوی
مواد مغذی زیادی است که به بدن در جهت عملکرد
مناســب کمک میکنند .سؤال اینجاست که آیا شیر
بز برای کودکان مفید اســت یا ممکن است خطراتی
برای آنها داشته باشد؟
مزایای شیر بز
قبل از هر چیــز باید بگوییم که محصوالت لبنی
جزو مــواد غذایی مفید و باارزش هســتند .با وجود
اینکه این روزها در خصوص این محصوالت غذایی
بحــث و گفتگوی زیادی وجــود دارد؛ اما نتایج اکثر
پژوهشها نشان میدهند که وجود لبنیات در برنامه
غذایی ضروری است و به سالمت بدن کمک زیادی
میکند .شــیر بز نیز جزو محصوالت لبنی بوده و در
ادامه در خصوص مزایای مربوط به آن بیشتر توضیح
میدهیم.
شــیر بز باعث رشــد عضالنی کودکان
میشود
شــیر بز حاوی پروتئینهای باکیفیت است .این
شیر جزو مواد غذایی با مواد مغذی باال است که تمام
اسیدهای آمینه ضروری را دارا بوده و به راحتی هضم
میشــود .عالوه براین ،نتایج برخی پژوهشها نشان
میدهند که پروتئینها برای عملکرد خوب عضالت
الزم و ضروری بوده و از تخریب بافتها پیشــگیری
میکنند .اگر پروتئین به میزان کافی به بدن نرســد
احتمال بروز «ســارکوپنی» یا کمماهیچگی افزایش
مییابد .ســاراکوپنی به از دست رفتن و تحلیل توده
ماهیچههای اسکلتی بدن گفته میشود که با افزایش
سن رخ میدهد.
شــیر بز به افزایش تراکم اســتخوان
کودکان کمک میکند
شــیر بز عالوه بر دارا بودن میــزان قابلتوجهی
پروتئیــن باکیفیت ،حاوی میزان خوبی کلســیم نیز
هســت .این ماده معدنی بــرای افزایش و تضمین
سالمت استخوانها الزم و ضروری است .به عقیده
متخصصــان مصرف شــیر بــز در دوران نوجوانی
تبیان :برای بیشتر افراد ،کووید  19یا همان کرونا
یک بیماری خفیف و بیدردســر اســت؛ اما عدهای
نیز دچار عالئم ســختی میشــوند که تا ماهها ادامه
دارند ،از جمله خستگیها طوالنیمدت ،درد مداوم و
تنگی نفس .بیماری کرونا روی بعضی از افراد اثرات
ناتوانکنندهای دارد و حتی ممکن اســت بعد از یک
پیادهروی کوتاه هم احســاس خستگی و تنگی نفس
کنند .تاکنون تمرکز پزشــکان و دانشمندان بر روی
نجات زندگــی افراد در این پاندمی بوده اســت؛ اما
حاال با آمار رو به رشــد افرادی روبرو هســتیم که با
پیامدهای طوالنیمدت این عفونت دستوپنجه نرم
میکنند.
هنوز یک سری از ســؤاالت اساسی بدون پاسخ
قطعی باقی ماندهاند .مث ً
ال اینکه چرا بعضی از افرادی
که کرونــا گرفتهاند بعــد از گذشــت مدتها هنوز
عالئمی دارند یا اینکه آیا واقع ًا ریکاوری کامل از این
بیماری روی میدهد یا نه.
«کووید طوالنی» چیست؟
همهی بیمــاران مبتال به کرونا عالئم یکســان
ندارنــد و دو بیمــاری که به کوویــد طوالنی مبتال
میشــوند میتوانند عالئم بســیار متفاوتی را تجربه
کنند؛ اما شایعترین ویژگی کووید طوالنی ،خستگی
ناتوانکننده است.
دیگر عالئم کووید طوالنی شــامل تنگی نفس،
ســرفههایی که خوب نمیشــوند ،درد مفاصل ،درد
عضالنی ،مشــکالت بینایی و شــنوایی ،سردرد ،از
دست دادن حس بویایی و چشایی و همچنین آسیب
به قلب ،ریهها ،کلیهها و روده میشوند.
مشکالت مربوط به ســامت روان نیز در کووید
طوالنی گزارش شده است .مانند افسردگی ،اضطراب
و مشکل داشتن در واضح فکر کردن.
کوویــد طوالنی میتواند در نهایت کیفیت زندگی
فــرد را پایین بیاورد .بعضی از افرادی که دچار کووید
طوالنی میشــوند اینطور میگویند که خستگی که
تجربه میکنند شبیه خســتگیهایی نیست که قب ً
ال
تجربه کردهاند.
کووید طوالنی فقط مربوط به کســانی نیست که
بیماری شدیدی داشتهاند و در  ICUبستری بودهاند.
بلکه حتی کســانی که مبتال به عفونت نسبت ًا خفیفی
شدهاند نیز میتوانند به عالئمی طوالنی و مشکالت
شدیدی دچار شوند.
چه تعداد افراد بــه کووید طوالنی دچار
هستند؟
مطالعهای که در بزرگترین بیمارســتان ُرم روی
 143نفــر صورت گرفت ،بیماران بســتری را بعد از
ترخیص نیز تحت نظر گرفت.
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فواید شیر بز برای کودکان

به کاهش خطر شکســتگی اســتخوانها در سنین
بزرگســالی کمک زیادی میکند .نتایج پژوهشی که
به چاپ رســیده است نیز نشان میدهد مصرف شیر
بز در ســنین کودکی و نوجوانی خطر ابتال به پوکی
استخوان را در سنین باال کاهش میدهد.
شیر بز زودهضم است
شــیر بز در مقایســه با شــیر گاو چربی کمتری
دارد .به همین دلیل نیــز هضم آن راحتتر صورت
میگیرد .البته بدین معنی نیســت کــه چربی برای
سالمت کودکان مضر است .نتایج پژوهشهای اخیر
نشــان میدهند که چربیها به مدت زمان بیشتری
برای خروج از معده نیاز دارند بنابراین ممکن اســت
مصرف زیاد آن باعث بروز مشکالتی برای برخی از
کودکان شود.
از چه ســنی میتوان به کودکان شیر بز
داد؟
در برخی از کودکان به دلیل آلرژی به شــیر گاو

چرا بعضی از افرادی که کرونا میگیرند
دیرتر خوب میشوند؟

معلوم شــد  87درصد از این بیمــاران ،تقریب ًا تا
دو ماه بعد دســتکم یکی از عالئم کرونا را داشتند
و بیــش از نیمی از این بیماران همچنان خســتگی
ناتوانکننــدهای را تجربــه میکردند؛ امــا در این
مطالعات ،تمرکز فقط روی بیمارانی بود که در نهایت
نیاز به درمان بیمارستانی داشتند.
یک اپلیکیشــن پیگیــری عالئم کوویــد که در
بریتانیا توســط چهار میلیون نفر اســتفاده شده است
دریافت  12درصد از افراد هنوز بعد از  30روز ،عالئم
کرونا را دارند .تازهترین اطالعات گرفته شــده از این
اپلیکیشــن نشان میدهد  2درصد از تمام افرادی که
کرونــا گرفتهاند ،بعد از نود روز عالئم کووید طوالنی
را دارند.
آیا کرونا حتماً باید شدید باشد تا تبدیل
به کووید طوالنی شود؟
اینطور که پیداســت ،خیر .نیمی از افرادی که در
مطالعهای در دوبلین حضور داشــتند ،بعد از گذشتن
ده هفته از ابتال به کرونا همچنان خستگی را تجربه
میکنند .یکســوم افراد نیز از نظر فیزیکی توانایی
آن را نداشــتند که س ِر کارشــان برگردند .پزشکان
ارتباطی میان شدت عفونت و خستگی طوالنیمدت
پیدا نکردند.
اما خســتگی مفــرط و ناتوانکننــده ،تنها یکی
از عالئم کوویــد طوالنی اســت .بیمارانی که دچار
پنومونــی یــا عفونت ریه میشــوند ممکن اســت
مشکالت بیشــتری داشته باشــند زیرا ریههایشان

مضرات زیاده روی در استفاده از
خوشبوکنندهها؛ در هوای گرم

باشــگاه خبرنــگاران :ناتالیا یاکوولــوا متخصص
پوســت ،نســبت به مضرات اســتفاده بیش از حد از
دئودورانتها هنگام افزایش دما هشدار داد.
ناتالنا یاکوولوا در اظهاراتی مطرح کرد :اســتفاده
بیش از حــد از دئودورانتها یا خوشــبوکنندهها در
دمای باال باعث التهاب پوست شده و احتمال انسداد
مجاری غده عرق را افزایش میدهد.
او افــزود :دئودورانتهایی وجــود دارند که منافذ
پوســت و مجاری خارجی غدد را مسدود میکنند و

میتوان شــیر بز را جایگزین کرد .اما بهتر است که
قبل از گنجاندن این نوع شیر در برنامه غذایی کودک
کمی صبر کنید .چون ممکن اســت باعث بروز عدم
تحمل یا برخی آلرژیها شود .به عقیده متخصصان
کودک بهتر است این فراورده لبنی بعد از  12ماهگی
در برنامه غذایی کودک گنجانده شود .با این حال به
عقیده برخی دیگر از متخصصان میتوان از شــیر بز
زودتــر از  12ماهگی بخصوص در برخی از کودکان
که شرایط ویژهتری دارند نیز استفاده کرد .باید بدانید
که این شــیر حاوی میزان زیادی مواد معدنی است.
بنابرایــن زمانی که کلیهها در حال رشــد و تکامل
هســتند ممکن برای آنها کمی تهاجمی و سنگین
باشــد .بنابراین بهترین کار این است که متناسب با
شرایط کودکتان و با مشــورت پزشک سن مناسب
استفاده از این شیر را تعیین کنید.
شیر خشک با پایه شیر بز
در ســالهای اخیر شیرخشکهایی با پایه شیر بز

منجر به تجمع مایعات ترشــح شده توسط پوست و
ایجاد التهاب میشــوند .یاکوولــوا توضیح داد :مواد
افزودنی معطر در دئودورانت تحت تأثیر درجه حرارت
باال به تغییر واکنشهای شــیمیایی کمک میکنند و
میتوانند عفونتهای پوستی را تشدید کنند.
این پزشــک متخصــص به زنان یائســه و افراد
مبتــا به اختالالت عروقی که از افزایش تعریق رنج
میبرنــد توصیه کرد برای اســتفاده از دئودرانتها با
پزشک مشورت کنند.

آسیب دیده است.
ویروس کرونــا چگونه ســبب کووید
طوالنی میشود؟
نظرات زیادی وجــود دارد اما جواب قطعی وجود
ندارد .ویروس کرونا ممکن است از بیشتر قسمتهای
بدن پاکسازی شود؛ اما در بعضی از قسمتهای بدن
هنوز باقی بماند .مث ً
ال اگر اسهالتان هنوز خوب نشده
پس این ویروس در رودههایتان هســت ،یا اگر هنوز
بویاییتان برنگشــته پس این ویروس در عصبهای
بویاییتان هست.
ویروس کرونا میتواند میزان زیادی از سلولهای
گوناگــون بــدن را دچــار عفونت کــرده و موجب
واکنش بیش از اندازهی سیســتم ایمنی شده و ضمن ًا
آسیبهایی در بدن ایجاد نماید.
یکی از تئوریها این اســت که سیستم ایمنی بعد
از کرونا به حالت نرمــال برنمیگردد و همین باعث
کووید طوالنی میشود.
همچنیــن این عفونــت ممکن اســت عملکرد
ارگانهــای بدن برخی افــراد را تغییــر دهد و این
موضوع خصوص ًا در صورتی که ریهها دچار آســیب
شده باشند آشکارتر دیده میشود.
کووید –  19میتواند متابولیسم بیمار را نیز تغییر
دهد .مواردی وجود دارد که افراد بعد از ابتال به کرونا،
به دیابت دچار شــده و کنترل قند خونشــان سخت
شده است.
عالئم اولیهی تغییر در ساختار مغز وجود دارد؛ اما
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نیز تولید شده است .این نوع شیرخشکها در مواقعی
که مصرف شــیر گاو باعث ایجاد نفخ و گاز شدید و
دردهای شکمی در کودکان میشود جایگزین بسیار
مناسبی محســوب میشــود .از آنجایی که شیر بز
زودهضم است چنین عالئمی بروز نمیدهد.
در هر صــورت همچنان توصیه میشــود که با
پزشک کودکان مشــورت کنید و متناسب با شرایط
کودک و نظر پزشک اقدام کنید.
اثرات نامناسب احتمالی مصرف شیر بز
در کودکان
خطــر عمده مصرف شــیر بز در کــودکان بروز
حساسیت پروتئینی اســت .در واقع ممکن است بین
حساســیت به پروتئینهای شــیر گاو و پروتئینهای
شیر بز حساسیت متقابل وجود داشته باشد .در نتیجه
اگر کودک نســبت به پروتئین شــیر گاو حساسیت
داشته و نتواند آن را تحمل کند به احتمال زیاد نسبت
به پروتئینهای شیر بز نیز حساسیت خواهد داشت .به
جز این تأثیر هیچ مشکل دیگری در خصوص مصرف
شــیر بز وجود ندارد .اگر این ماده غذایی را به درستی
و در زمان مناســب در برنامه غذایی کودک بگنجانید
مشــکلی بروز نکرده و کام ً
ال برعکس برای او مفید
خواهد بود .به بیان دیگر بهترین کار این است که این
شیر بعد از یک سالگی به کودک داده شود .مگر اینکه
در شــرایط ویژه و با نظر پزشک قبل از این سن در
برنامه غذایی کودک گنجانده شود .توجه داشته باشید
که با مصرف شــیر بز نیز ممکن است مواردی مانند
گاز بروز کند اما این موارد جزئی هستند.
شیر بز انتخابی مناسب برای کودکان
بــه عنوان جمعبندی باید بگوییم که میتوان بعد
از یک سالگی شــیر بز را وارد برنامه غذایی کودک
کرد .این ماده غذایی زودتر از شیر گاو هضم میشود.
همچنین حاوی میزان زیادی مواد مغذی اســت که
در این میــان پروتئینها و مواد معدنی مفیدی مانند
کلسیم برجستهتر هستند .در نهایت اینکه چربیهای
این شــیر نیز به عنوان چربیهای ســالم شــناخته
شدهاند .با وجود اینکه اکثر اسیدهای چرب موجود در
این شیر از نوع اشباعشده هستند؛ اما میزان این مواد
کمتر از شیر گاو است.
مطالعات مختلفی هنوز در حال بررسی هستند.
ویــروس کرونا یا کووید –  19ســبب اتفاقهای
عجیبی در خون نیز میشــود ،از جمله لخته شــدن
غیرعادی خون و آســیب به شبکهای که خون را در
سراسر بدن حمل میکند.
آیا کووید طوالنی غیرعادی است؟
خســتگی و ضعف بعد از عفونت معمول اســت و
همهی ما عفونتی را تجربه کردهایم که مدتها طول
کشیده تا بهبود پیدا کند.
در مــورد کوویــد –  19به نظر میرســد عالئم
طوالنیمدت ،بیشتر دیده میشــوند و تعداد افرادی
که به کووید طوالنی دچار میشوند نیز بیشتر است.
تأکید ما روی کلمهی «به نظر میرسد» است زیرا تا
وقتی که اطالعات دقیقی از تعداد مبتالیان به دست
نیاید ،نمیدانیم این عالئم تا چه اندازه شایع هستند.
ویروس کرونا این ویژگی منحصربهفرد را دارد که
بــه روشهای گوناگونی به میزبــان حمله میکند و
سپس رفتارهای ســلولها را تغییر میدهد و همین
تغییر اســت که باعث میشــود بعضی از افراد دچار
عفونتهای شدیدتر شــده و عالئمشان ادامه دارتر
باشد.
آیا کسانی که کرونا میگیرند کام ً
ال خوب
میشوند؟
به نظر میرســد با گذشت زمان ،تعداد افرادی که
به کووید طوالنی دچار میشــوند کمتر میشود .اما
این ویروس در پایان ســال  2019ظاهر شد و هنوز
اطالعات بلندمدتی در دست نیست.
امــا این نگرانی وجود دارد کــه حتی اگر بیماران
اکنون بهبود پیــدا کنند ،میتوانند با ریســکهایی
مادامالعمر روبرو شوند یا خیر.
افرادی کــه پیش از ابتال به کرونا دچار ســندرم
خســتگی مزمن بودهاند بیشتر احتمال دارد دوباره به
این سندرم مبتال شوند.
چه باید بکنید اگر به کووید طوالنی دچار
شدید
برای حفظ ســطح انرژی خود به نکات زیر توجه
کنید:
 .به خودتان فشــار نیاوریــد و فعالیتهای زیاد و
ســنگین انجام ندهید و حتم ًا استراحت کافی داشته
باشید.
 .روزهایتــان را برنامهریزی کنیــد تا فعالیتهای
خستهکنندهتان را طی هفته انجام دهید ،نه طی یکی
دو روز
 .کارهــای خــود را اولویتبندی کنیــد تا فقط
فعالیتهایی را انجام دهید که واقع ًا ضروریاند.
 .با پزشک یا تیم درمانی خود در ارتباط باشید.
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مزایا و معایب ازدواج با خانواده پرجمعیت

بیتوته :امروزه یکی از معیارهای ازدواج جوانان ،پرجمعیت یا کم جمعیت
بودن خانواده هاست که هر کدام مزایا و معایبی دارند ولی بیشتر اشخاص به
ازدواج با خانواده های کم جمعیت عالقه دارند.
در خانواده هایی كه یك بچه دارند بعضی اوقات به علت توجه بیش از
حد به فرزندشان ،مشكالت ارتباطی و عاطفی و وابستگی های عمیق دیده
می شود و در مقابل ،در خانواده های پرجمعیت احساس مشارکت ،پیوستگی،
مشورت طلبی و جمع دوستی بیشتری وجود دارد.
خانواده هایی كه بچه های زیاد دارند و در اصطالح پرجمعیت هستند و به
علت آنکه تعداد اعضای خانواده همسر آینده تبدیل به یکی از موارد معیارهای
انتخاب همسر شده است ،ازدواج فرزندان این خانواده ها با مشکل روبرو
می شوند.
دلیل عالقه اشخاص به ازدواج با خانواده های کم جمعیت
ازدواج با خانواده کم جمعیت به علت متمدن بودن!
معموال کسانی که به دنبال ازدواج با خانواده کم جمعیت هستند« ،کم جمعیت
بودن خانواده» را عالمت تمدن شخص مقابل و خانواده اش می دانند .این
اشخاص بیشتر خودشان هم خانواده کم جمعیتی دارند.
ازدواج با خانواده کم جمعیت به علت فرار از مشکالت
کسانی که خانواده پر جمعیتی دارند برای فرار از مشکالت زیادی جمعیت و
سردرگم شدن از وضعیت و رفت و آمدهای خانواده پرجمعیت خواستار ازدواج
با خانواده کم جمعیت هستند.
ازدواج با خانواده کم جمعیت به علت نبود کمبودهایی تربیتی
معموال کسانی که به دنبال ازدواج با خانواده کم جمعیت هستند ،فکر می کنند
به علت جمعیت باالی خانواده ،پدر و مادر به فرزندان کمتر رسیدگی می کنند
و آنها دچار بعضی مشکالت و کمبودهایی مانند تربیت ضعیف ،مشکالت مالی
بسیار هستند پس افراد این خانواده همیشه عقده های اقتصادی ،کمبود محبت
و خالهای عاطفی زیادی دارند.
مزایای بودن در خانواده پرجمعیت
فرصت های یادگیری در خانواده های پرجمعیت
فرزندان در خانواده های پرجمعیت یاد می گیرند تا ارتباطی قدرتمند را با
خواهر و برادرشان داشته باشند .از آنجایی که در اینطور خانواده ها تعداد بچه ها
زیاد است داشتن خواهر و برادر زیاد این برتری را دارد تا با هم بازی کنند یا
با همدیگر دعوا کنند .آنها یاد می گیرند چطور به توافق برسند و با هم فعالیت

مشترک داشته باشند.
آنها مرتب حس می کنند که می توانند خواهر و برادر خود را به عنوان یک
دوست در کنار خود داشته باشند .همینطور آنها یاد می گیرند نسبت به
همدیگر مسئولیت پذیر باشند .اینها همه مهارت های زندگی است .یاد گرفتن
برای کنار آمدن با شخصیت های مختلف یا صبور بودن در اوضاع ناخوشایند
به بچه ها کمک می کند تا در زندگی آینده شان هم موفق باشند.
افراد در خانواده های پرجمعیت یاد می گیرند که چگونه با تالش در کنار
هم کار کنند .در خانواده های با جمعیت کم ،والدین به تنهایی تمام کارهای
خانه را انجام می دهند .ولی در خانواده های پرجمعیت کار گروهی الزم به
نظر می رسد بدیهی است در خانواده های پرجمعیت ،پدر یا مادر به تنهایی

برخی آرام ،برخی ناآرام ،برخی مهربان و برخی مستقل هستند برخی موسیقی
دوست دارند و برخی ورزش .در کنار هم بودن همه ی این مهارت ها و
شخصیت ها زندگی را برای خانواده دوست داشتنی می کند .همینطور استفاده
کردن از این تنوع در خانواده به برنامه ریزی و حل موضوع کمک می کند.
در خانواده های پرجمعیت افرادخانواده یکدیگر را کمک می کنند .این
موضوع بسیار امیدوارکننده است زمانی که بدانیم که همیشه فردی هست که
می توانیم به او تکیه کنیم .در خانواده های پرجمعیت این امر پررنگ تر است.
اغلب همه ی افراد خانواده به هم متکی هستند و همدیگر را کمک می کنند.
البته در این میان والدین نقش راهنما را دارند .والدین خطاهای بچه هایشان
را درست می کنند و به آنها یاد می دهند که چطور با یکدیگر رفتار کنند.
معایب خانواده کم جمعیت
در خانواده هایی که یک بچه دارند بعضی اوقات به علت توجه بیش از حد به
فرزندشان ،مشکالت ارتباطی و عاطفی و وابستگی های عمیق دیده می شود
و اگر از لحاظ روابط بین فردی و تعامل های اجتماعی و استقالل یافتگی
فرزندان خانواده های پرجمعیت نسبت به فرزندان خانواده های کم جمعیت
جلوتر هستند.
فرزندان خانواده های کم جمعیت توقعشان زیاد است چون سطح رفاه خانواده
باالتر است.
در خانواده های کم جمعیت شما حس تنهایی و گاهی افسردگی می کنید
ولی چنانچه در خانواده ای بزرگ باشید ،همواره کسانی هستند که با آنها
وقت بگذارند.
معایب بودن در خانواده پرجمعیت
بزرگترین مشکل در خانواده های پرجمعیت استرس های مالی و اقتصادی،
استرس های عاطفی بیشتر به واسطه ی مشکالتی که دیگر اعضای خانواده
تجربه می کنند است .والدین در خانواده های پرجمعیت باید برای این عوامل
استرس زا که با فرزندانشان ارتباط دارند آماده شوند.
والدین در خانواده های پرجمعیت وقت کمتری را با بچه هایشان طی
می کنند .فرزندان در خانواده های پرجمعیت زمان کمتری را با پدر و مادرشان
برای بازی ،صرف ناهار و ...می گذرانند .در حقیقت والدین به علت درگیری
با مشکالت مربوط با خانواده کمتر وقت می کنند تا با بچه هایشان وقت
بگذرانند.

نمی توانند کارها را انجام دهند .بنابراین هر کدام از فرزندان قسمتی از کارها
را به عهده می گیرند تا کارها انجام شود .در حقیقت بچه ها احتیاج دارند تا
یاد بگیرند هر چیز که مال آنهاست را تمیز کنند ،سر و سامان بدهند و یا از
آن محافظت بکنند.
تنوع در خانواده های پرجمعیت
بودن شخصیت ها و مهارت های مختلف در خانواده های پرجمعیت سبب
می شود تا اعضای خانواده یکدیگر را تکمیل کنند .بودن در خانواده های
پرجمعیت این برتری را دارد که از قدرت یک یک اعضای خانواده در زندگی
روزانه استفاده شود .افراد در خانواده های پرجمعیت شخصیت ها و مهارت های
مختلفی دارند.

چطور خودمان را بین استرسهای روزمره شاد کنیم؟

باشگاه خبرنگاران :حدود یک سالونیم است که دنیا ،لبخند نمیزند .نیستی،
آنقدر به هستی نزدیکشده که هر روز صبح با ترس از دست دادن عزیزی
به خاطر ابتال به کرونا چشم باز میکنیم .شادی راهش را گمکرده و به همین
دلیل بار خستگی را بیشازپیش روی شانههای خودمان احساس میکنیم.
اکنون با گذشت این مدت ،تقریبا همه به این نتیجه رسیدهایم که خودمان
باید از روشهایی دوباره به شادی برگردیم و آن را تمرین کنیم ،اما با چه
روشهایی میتوانیم کمی شاد شویم؟
تازهها را تجربه کنید
چقدر از خریدن یک جفت جوراب نو خوشحال میشوید؟ از آنهایی هستید
که خریدتان را جایی بگذارید که چند روز آن را ببینید و ذوق کنید؟ اگر نیستید
این کار را امتحان کنید .هر اتفاق تازه درحد اضافهکردن چند طعمدهنده جدید
به فنجان چای همیشگی ،تا اتفاقات تازه بزرگ ،میتواند باعث شادی شود؛
بنابراین سعی کنید تجربههای تازه داشته باشید و از کوچکترین تا بزرگترین
تجربه و اتفاق را امتحان کنید.
به خودتان برسید
مسألهای در ظاهر شماست که اذیتتان کند؟ برای مثال از وزن ،رنگ مو،
شکل ناخنها ،سرووضع و لباس و ...خود راضی هستید؟ اگر نیستید ،سعی
کنید حتما مورد را برطرف کنید .درست است که بعضی از آنها به هزینه و
بعضی دیگر به زمان نیاز دارد ،اما هدف گذاری کنید و برای رسیدن به آن،
پلهپله پیش بروید .همین که در مسیری که دوست دارید قدم بگذارید ،احساس
شادی خواهید کرد.
با برقیها خداحافظی کنید
شاید تکراری باشد ،اما تمرین کنیم برای ساعتهایی در روز ،گوشی همراه،
تبلت ،لپتاپ و ...را خاموش کنیم؛ البته زیر بار آن نمیرویم و تصور میکنیم
با خاموشکردن این وسایل ارتباطی مجازی ،بسیاری از اخبار و اتفاقات را از
دست خواهیم داد .عالوه بر اینکه ضرورت رعایت فاصلهاجتماعی باعثشده
فضایمجازی و ارتباطهای مجازی جایگزین آن شود ،اما با این حال در
ساعتهایی از روز حتما از این وسایل فاصله بگیرید و اخبار و حوادث تلخ
را دنبال نکنید .گاهی بیخبری از آنچه اطراف ما میگذرد ،باعث آرامش و

شادی میشود.
 .۱حداقل دو ساعت صبح و دو ساعت عصر ،گوشی را خاموش کنید.
 .۲حتما شبها یا در میانه روز ،گوشی را خاموش یا از دسترس خارج کنید.
 .۳از ساعت ۹شب به بعد ،گوشی را کنترل نکنید و اخبار را نخوانید .به
اینترتیب خواب آرامتری خواهید داشت.
نفسها را از شماره درآورید
در طول روز ،درمعرض استرس و اضطرابهای گوناگون قرار داریم؛ بنابراین
ممکن است دچار تپش قلبشده یا از نظر تنفسی دچار مشکل شویم .از سوی
دیگر استفاده از ماسک ،این حالت را تشدید میکند .یکی از راهکارهای کسب
آرامش و نشاط ،تمرینهای تنفسی است.
صبح پس از بیدارشدن از خواب ،تمرینها را برای چند دقیقه انجام دهید.
شب پیش از خواب تمرینها را تکرار کنید.

میشود .یکی از راهکارهای خالصشدن از این افکار ،نوشتن است ،اما به
چه شکل؟
نوشتن به قصد راهحل :مسائل را روی کاغذ بنویسید و درمقابل هرکدام اگر
راهحلی به نظر شما میرسد ،بنویسید.
نوشتن به قصد رهایی :اگر راهحلی وجود ندارد و مسأله قابل بازگشت نیست،
بنویسید و بعد برگهها را پاره کنید و دور بریزید.
نوشتن به قصد مشورت :گاهی خودتان راهی به ذهنتان نمیرسد .مسائل را
یادداشت کنید و از مشاور یا دوستی که به او اطمینان دارید ،برای حل مشکل
کمک بگیرید.
راه شادی را پیدا کنید
شادیهای کوچک را دستکم نگیرید .این نکته مهمی است .برای مثال اگر
با نوشیدن یک فنجان چای با شیرینیای که دوست دارید ،خوشحال میشوید،
حتما این کار را بکنید .اگر با خرید یک خودکار ،یک کتاب ،یک دفتر یا هر
چیز کوچک دیگری شاد میشوید ،حتما این شادی را به خودتان هدیه دهید.
احساس خوب ناشی از شادیهای کوچک اثر بزرگی روی روند زندگی و حال
آن روز ما دارد.
هدفگذاری کنید و پیش بروید
به هیچوجه از اهداف بزرگ شروع نکنید و از هدفهای کوچک برای تغییر
شروع کنید؛ مانند تغییر زمان خواب و بیداری و بهتدریج به تحوالت بزرگی که
میخواهید برسید .حرکت در مسیر اهداف ،شادیآفرین است.
استراحت کنید تا شاد شوید
حتما ساعتهایی از روز را فقط برای خودتان وقت بگذارید و در این فرصت
فقط به عالیقتان برسید؛ اگر حتی این عالقه درازکشیدن و انجامندادن کاری
است!
بپذیریم که نمیشود
پذیرش به معنی عقبنشینی نیست .بهمعنی این است که بپذیریم بعضی
کارها و اتفاقات از عهده و توان ما خارج است .بپذیریم بعضی از کارها به زمان
و بعضی دیگر نیاز به فراهمشدن مقدماتی نیاز دارد .دراین صورت با آرامش
میتوانیم قدم برداریم و بهاهداف برسیم و شاد باشیم.

درطول روز هرزمان دچار افت خلق شدید برای چند دقیقه تمرینهای تنفسی
انجام دهید.
آببازی کنید تا آرام شوید
یکی از توصیههای روانپزشکی برای کسب نشاط و شادی ،دوشگرفتن است.
پیش از کرونا یکی از توصیههای مهم ،سونا و استخر بود ،اما در حال حاضر
چنین امکانی وجود ندارد؛ بنابراین سعی کنید هر روز صبح یا هر شب پیش از
خواب دوش بگیرید .گاهی بد نیست وان را کمی پر کنید و برای دقایقی در
وان دراز بکشید .میتوانید در همین حین موسیقی گوش کرده و عصارههای
آرامشبخش معطر مانند اسطوخودوس نیز به آب وان اضافه کنید.
بنویسید ،هرچه در ذهن دارید
بارها ماجراها را مرورکرده و به پاسخهایی که میتوانستیم بدهیم و ندادیم،
فکر میکنیم .گریهکرده ،قهر و آشتی میکنیم و ...حرفها در سر ما تکرار
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کتابخانه
سه  شنبه  11خرداد 1400

دیگر نمی توانم به سیاهی قلم زنم
بر برگ های دفترم
می خواهم شعری سرایم
که بوی خاک دهد
بوی کاهگل های خیس
نه به عاریت از نافه های آهوان
یا به رنگ قمریان گنگ آسمان
که شعری سپید بی هیچ استعاره ای
با زبان روستائیان
می خواهم زندگی را سرایم
و بوی خنده های سگم را
و گوش های مهربان
و افراشته اش وقتی صدایش می زنم
می خواهم دلم را سرایم
بی هیچ کنایه ای بر لبان گشوده اش
و بسازمش با نرده های عشق
یگانه پلی در عبور من از سایه امدیگر نمی توانم به سیاهی قلم زنم
بر برگ های دفترم
می خواهم نقبی زنم
به اشتراک رنگ ها
در واژه های سفید دل
«شهریور »97
با خوانش این شعر با ذهنیات مردمی شاعر
آشــنا می شــویم .در حقیقت این شعر چکیده
افکاری اســت که در سر شاعر می گذرد .او به
دنبال سادگی و بی پیرایه گی است .می خواهد از
چیزهای عادی بگوید .او شعر را در همه اشیاء،
حیوانات و آدم ها می بیند و شاعرانه گیشــان را
به جستجو و تماشــا می نشیند .او می خواهد و
ایمان دارد که موفق هم می شــود .و می تواند
آحــاد مردم را بر بلندای غرورشــان بنشــاند.
اینگونه اســت که شــاعر از اعمــاق رنجها و
دردهای مردم زاده می شود.
رحمانیان حقیقی در شعرش زندگی می کند؛
هرچنــد که گاهــی می خواهد اندیشــه های
تب آلودش را با داروی ُمغلق پســامدرن درمان
کند.
*تکه های ســیب در دهــان نجار /و صمغ
درخت کاج /بر تراشه های چوب /و وصله های
سیب گاز زده
و درود بر بانوی مصر /الهه ی باستان /مریم
باکره
و ســام بر بدل های جلجتا /داربست پای
اهریمن /عاشــق جمجمه هــای اجنه ها /در
برهوت
و ســوگند به بزاق ســیب /که شفا می دهد
همه را /جز دلقکان کور!» (شعر )34
«مرداد »96
اما تعداد این نوع شــعرها به عدد انگشتان
یک دست هم نمی رســد .چرا که با شعارهای
مســتتر در شــعر ابتدای مقاله که می خواهم-
می خواهم تطابق ندارد .در شــعر دیگر هم به
تعبیرهای پسامدرنیســتی برخورد می کنیم .که

می دانیم پناه بردن به این گونه واژه ها نشــانه
روح بی آرام شاعر است در مواجهه با چیزهایی
که نه نام دارند و نه دلیل! یک نوع پریشــانی.
تخیــات گاه بیمارگونه و گاه
پنــاه دادن بــه
ِ
هنرمندانه.
***
شــعرهای  36-13-10-2و  43را می توان
شــعرهایی اجتماعــی نامید .در این شــعرها
افق های دورتر مدنظر شاعر است .در این نوع
شعر شاعر از خویشــتن خویش دل می کند و
نگاهش بــه پیرامون خود و اوضــاع و احوال
مردمان است .به این شعر بسیار زیبا که به یاد
برادرش «رحیم» که پهلوانانه زیست ،مظلومانه
از پای افتاد و قهرمانانه مرد» ســروده اســت
توجه کنید.
مرد جویای گور خود بود
جایی که در بسترش غروری نروید
و بی اعتنا به فتح های بیشمار
و کمرهایی که بر خاک دوخته بود
آسوده بخوابد
و عاری از پولک های ژولیده اش
به اعماق فرو رود
و در اقیانوس مرگ
بی کرانه شود
مرد جویای گور خود بود
خسته از سکسه های باد
و برگ های ریزان در بهار عمر
و تقالیی مدام میان خود
و سایه اش
که لحظه ها را
با افیونی سیاه
خشت می زد (شعر )43
«آبان »96
هیچ شــاعر یا نویســنده ای فارغ از حدیث
نفس نیست .به خاطر حساسیتی که در مواجهه
با زندگی -عشــق و مرگ نشان می دهد و آن
را در درون خویش بــه ودیعت می گذارد؛ تنها
زمانــی می تواند از شــ ِّر آن نجات پیدا کند که
آن را همانند یک اثــر هنری بازتاب دهد و به
قضاوت بگذارد.
شــعرهای  22-8-7-6-1و  67در همین
طیف ســروده شده اند .شــعر  67نمونه بارز و
زیبایی از حدیث نفس است.
امروز مداد خاطراتم
تراش خورده است
و دیوانه وار
بر قلب من می دود
زخم می زند
و می نویسد
خاطرات تلخ
چه بیهوده تکرار می شوند
و واژه های شوم
چه آسان مجابم می کنند
که مداد را بشکنم
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مادیان زندگی بی سوار هم می دود
مجموعه شعر از :مهدی رحمانیان حقیقی

انتشارات نوید شیراز 117 -صفحه 25000 -تومان
امین فقیری

دیگر نه هوای بازگشتن است
نه توان ماندن
در هق و هق زوزه های دل (شعر )67
«دی ماه » 97
هر شــاعر با تغزل ،با عشق ،میانه ی خوبی
دارد .اصو ًال شــاعری بدون محبت و عشــق
نمی تواند معنایی داشته باشد .من فکر می کنم
مســایل دیگر ذهن شــاعر را به خود معطوف
کرده که در بین  71شــعر فقط پنج شعر بوی
تغزل می دهد .شعرهای  3و  5و  35و  40و 41
خون ات را
به گل های سرخ داده ای

و نور چشمانت را
بر مژگان یلدا
به چله گذاشته ای
و اینک در تناسخ زندگی
نگاه دل نشین ات
رهاست در بنفشه زار
و نگهبان باغچه ات
الهه ی آتش است
آزاده گل بنی
آتشین رخسار (شعر )60
«مهر » 96
شــعری که مهــدی رحمانیــان حقیقی به

ژرفکاوی در فرهنگ و ادب فارسی

طلیعه خادمیان
جای پال سال ها؛ بیست مقاله درباره شاهنامه ،ادب فارسی ،تاریخ و فرهنگ ایران .جالل خالقی مطلق .به کوشش :مهناز مقدسی و هومن
عباسپور .تهران :نشر همیشه592 .1398 ،ص 980000 .ریال
سال هاست که ادب دوستان ایرانی با پژوهش های استاد جالل خالقی مطلق در فرهنگ و ادب
فارسی آشنا هستند و پاسخ بسیاری از سؤاالت خود را به ویژه در شاهنامه پژوهشی و ادب حماسی
ایران ،از خالل آثار ایشان یافته اند .بی شک اهل ادب و ایران دوستان همه بر بزرگی و اهمیت
پژوهش سترگ خالقی بر روی شاهنامه فردوسی ،این افتخار ملی ،هم سخن اند و آن را یکی از
جامع ترین پژوهش های حماسی ادبیات جهان می دانند .این خدمت فرهنگی کم نظیر که حاصل
گردآوری و بررسی کهن ترین دست نوشته های شاهنامه و مقابله آن هاست که در هشت دفتر ،طی
سال های  1366تا  1386در نیویورک با نظارت احسان یارشاطر منتشر شد ،مهم ترین دستاورد
علمی خالقی مطلق است .اما وی افزون بر این اثر بزرگ ،مقاالت پرشماری نیز در فرهنگ و ادب
ایران نگاشته که همواره راهگشای دانش پژوهان بوده است.
کتاب حاضر مجموعه ای از بیست مقاله است که پیش تر در نشریات و دانشنامه ها به چاپ
رسیده بودند و در  1397به همت مهناز مقدسی و هومن عباسپور گردآوری شده و به صورتی
پیراسته منتشر شده اند .البته گفتنی است که تمام مقاالت توسط نویسنده بازبینی شده و در صورت
لزوم اصالحاتی نیز بر آنها اعمال شده است.
مقاله نخست درباره ابومنصور محمدبن عبدالرزاق ،بانی شاهنامه منثور معروف به شاهنامه
ابومنصوری است .مقاله دیگر «سنجشی کوتاه میان ُهمر و فردوسی» نام دارد که قیاس جالبی
است میان این دو حماسه سرای بزرگ و نقد آرای کسانی چون نولدکه که ایلیارد و اودیسه را با
شاهنامه مقایسه کرده اند.
مقاله «از شاهنامه تا خدای نامه» که از پژوهش های معتبر شاهنامه است ،جستاری مفصل
است درباره مآخذ مستقیم و غیرمستقیم شاهنامه و واکاوی ارزشمندی است درخصوص منابع مورد
استفاده فردوسی« .جای رستم ،آرش ،اسپندیار ،گشتاسب ،جاماسب و اسکندر در خدای نامه» نام
مقاله ای است که نقش هر یک از شخصیت های یاد شده را در منابع و داستان های پس از سرودن
شاهنامه هویدا می کند .از دیگر مقاالت مهم این مجموعه «نبرد رستم فرخزاد با سعد وقاص»
است که در واقع روایتی تطبیقی و مقایسه ای از حماسه و تاریخ است.
از دیگر مقاالت بسیار جالب این کتاب پژوهشی است که خالقی مطلق آن را مقدمه ای بر ادبیات
پارتی و ساسانی خوانده است و «بیژن و منیژه و ویس و رامین» نام دارد .نویسنده در این مقاله،
پس از بیان چکیده دو داستان ،به قیاسی زیبا میان این عشّ اق افسانه ای می پردازد.
«حافظ و حماسه ملی ایران» نام یکی از دل نشین ترین مقاالت این مجموعه است که در آن
به اشارات گوناگون و پرشمار حافظ به داستان ها و قهرمانان شاهنامه با ذکر شاهد و مثال پرداخته
شده است.
از دیگر نوشته های ارجمند این مجموعه ،شرح مفصل دکتر خالقی مطلق درباره اسدی طوسی

و منابع موثّق پیرامون آثار اوست که به ویژه اطالعات مهم و منحصر به فردی درخصوص کتاب
االبنیه اسدی و مطالعات دانشمندان ایرانی و خارجی پیرامون این اثر دارد.
در مقاله «ادب» که شرحی خردمندانه از ادب و آداب ایران زمین است ،مؤلف بر اساس تألیفات
قدما ،ادب را نازکی و اندازه در پندار و گفتار و کردار می داند و هر یک از این صفات را با زیور
مثال هایی از ادب فارسی می آراید .در این مقاله نمونه هایی از کهن ترین متون پهلوی مانند مینوی
خرد تا متون ادوار میانه در ذکر شیوه ادب و آداب در میان ایرانیان آورده شده که از آن میان گفته
حسن بن سهل وزیر درباره انواع آداب در ایران بسیار جالب است که در کتاب زهره اآلداب نوشته
الحصری (در گذشته به سال 453ق) آمده است« :آداب ده است :سه شهرجانی و سه انوشروانی و
سه عربی .و یک برتر از همه .شهرجانی :نواختن عود و باختن شطرنج و ورزیدن نیزه .انوشروانی:
پزشکی ،هندسه و سوارکاری .عربی :شعر و انساب و تاریخ .و اما آن یک نوع که از همه برتر است:
قطعه های افسانه و داستان که مردم در مجالس نقل می کنند».
مقاله «کاوشی در آناباسیس» برگزیده نکاتی است که نویسنده از کتاب آناباسیس گزنفون
در مورد ایران انتخاب کرده است که از جمله اشارات مهم آن می توان به این نکات اشاره کرد:
کوروش و احوال شخصی او؛ شهرها و دهات ایران و انیران در آن دوره؛ گستره خاک ایران؛ زبان
پارسی؛ پول ایران؛ زیور و جامه ایرانی؛ پای کوبی ایرانیان؛ و سرانجام رزم افزارها و آرایش سپاه
ایران.
«زیبایی کمال مطلوب زن در فرهنگ ایرانی» نام مقاله ای است که در آن نویسنده به
توصیف های گوناگون و ایده آل های اهل ذوق از زیبایی زنان در فرهنگ ایرانی پرداخته و
نمونه هایی از کهن ترین منابع تا ادوار میانه آورده است .کهن ترین این توصیف ها ،دو نمونه از
اوستا است که یکی در وصف زیبایی آناهیتا ،ایزدبانوی باروری و فراوانی ،است که هم زیباست
و هم بلندباال و درشت قامت و جنگاور .کوتاه سخن آن که به رغم این نکته که در سراسر ادب
پارسی زن زیبا سپیدروی و انارگونه و مروارید دندان و باالبلند و فراخ چشم و ابرو کمان توصیف
شده ،اما سخن آخر در زیبایی در فرهنگ ایرانی جمالی است که در دل می نشیند و شیرین ترین
سخن در این موضوع را وحشی بافقی از زبان مجنون به آن کس که منکر زیبایی لیلی بود گفت:
«اگر در دیده مجنون نشینی /به غیر از خوبی لیلی نبینی» و یا در طوطی نامه که زیبایی را چنین
می بیند« :خوبی فراوان و جمال بی پایان هم اوراست که در دل جای گیردُ :حسن نه نیکویی رنگ
است و پوست /هر چه کند جای به دل ها نکوست».
باری ،کتاب جای پای سال ها همچون دیگر آثار نویسنده ،سیری عمیق و پربار در ادب بی بدیل
زبان فارسی است که به ویژه افزون بر علم و اطالع فراوان ،جویندگان را به روش تحقیق علمی
سالم رهنمون می شود.

همســرش تقدیم کرده است در نهایت زیبایی
و مهر است.
و اینجــا زنی بود /که بوی نور می داد /و در
مهتاب پیشانی اش /گلهای میخک روئیده بود.
و در گرگ و میش زندگی /رنج را قاب کرده
بود /و سپیده را می جست
خــروس خواب آلود /مشــام اش را کجا گم
کــرده بود /کــه بویت را نمی شــنید /و بانگ
برنمی آورد
«مهر - 96شعر »41
شــاعر خیلی کم و به ندرت سراغ شعرهای
روایی می رود .شاید دوست ندارد داستانی را به
صورت منظوم روایت کند .شعر  15شعر زیبایی
است که به صورت دیالوگ برای دخترش غزل
سروده است:
به کجا می روی ای دختر آرزوها؟باد بر شانه هایت می رقصد
و کبوترها گیسوانت را می بافند
به خانه باز می گردممی خواهم انار شوم
***
به سودای چه می روید ،ای کبوترها؟به سودای بازی می رویمبازی با جغد پیر
***
آی جغد ،آی جغدغبار عینکت را پاک می کنی!
ساکت باش!بگذار چاره ای بیندیشم
***
چشمانت چه رقاص وار می چرخندای دختر آرزوها
چشمان روشنم تاس های بازی اندتماشا کن!
***
و بازی آغاز می شود
و غوغای تاس ها
...
جفت شش
...
***
در چه کارید چنین خندان
کبوترها!؟
دانه برمی چینیمآرزو می کاریم
***
آی جغد ،آی جغد!کجا می روی؟
ماه بر در پلک هایت می کوبد
راحتم بگذار!می خواهم به خانه بازگردم
به ویرانه ها
***
«و دختر آرزوها انار شد
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کهکشانی پر ستاره-تماشا کن!»
«اردیبهشت »95
***
عنایت شاعر نســبت به بعضی کلمات گاه
باعث شــک و تردید می شود .شک از این نظر
که آیا شاعر نسبت به مظاهر دیگر بی اعتنا بوده
اســت .در نهایت این نمی تواند عیب و ایرادی
باشد اما اینکه در بین  71شعر  11بار به سیب،
 7بار به مــار 7 ،بار به گل ســرخ و  7بار هم
به ماه و خورشــید ،کمی دور از ذهن است .آیا
شــاعر خودش را در محدوده ای خاص زنجیر
نکرده است.
*ارواحی از عصر سنگ
با جلیقه های انتحاری بر تن
و انفجار در باغستان سیب
(پاره ای از شعر )19
*آتش بر آتــش /در حیای بــاغ /و نفرین
صاحبان ســیب /و خلسه برگ های ترد عشق/
در خزان عمر
*خدا /شــیطان /و مار /و یگانگی به شکل
سیب
*بوی سیب می آید /و صدای بق بقوی مار/
در قفس
*و ســوگند به بزاق سیب /که شفا می دهد
همه را /جز دلقکان کور
***
*مــار زهدان خاک را /می گــزد /و رنگین
کمــان خون و زهر /در باغچه /خاک آبســتن
گل های سرخ است
*ماه مغرورانه می خندد /و مار به ناگهان در
میان علف های خواب /می خزد
*پرواز کن /مار بر گوش عقاب /گوشــواره
می سازد
***
*پرهایش برفی بود /و کاکل اش خاکستری/
و من سرخ گلی را /در باغچه می کاشتم
*نقش خون می زند گل سرخ /بر باغچه ام/
و خواب بنفشه ها را می رباید
*خــون ات را /به گل های ســرخ داده ای/
و نــور چشــمانت را /بر مژگان یلــدا /به چله
گذاشته ای
***
*«مــاه» /عروس آســمان اســت /با دلی
کوچک و سرخ /که در خلوت کوچه های شب/
خون هر ستاره را می مکد /و به صبح می رسد.
*خورشید طالی مذاب را /به ماه داده بود /و
ماه با لبان اش /پیکرم را نقاشی می کرد.
***
حتما چشم به راه شاعری قدر باید باشیم ،اما
مهدی رحمانیان حقیقی به خوبی می داند که در
راه پر از سنگالخی قدم گذاشته است؛ مهارت و
پشتکار و مطالعه اشعار شاعران جهان!!

گردشگری
سهشنبه  11خرداد 1400

مشهد بهعنوان یک شهر زیارتی شناخته میشود که هر سال پذیرای
گردشگران زیادی از اقصی نقاط داخل و خارج ایران است .در کنار زیارت
و سبککردن روحتان میتوانید از جاذبههای متعدد این کالنشهر نیز دیدن
کنید و خاطرههای خوشی را برای خود رقم بزنید .یکی از بهترین زمانها برای
گشتوگذار در مشهد ،در طول شب است که با جمع خانواده یا دوستان راهی
یکی از جاهای دیدنی مشهد مانند مراکز خرید ،شهربازی ،پارک آبی و ...شوید
و فرصت با هم بودن و خوشگذرانی را از دست ندهید.
حرم امام رضا (ع)
حرم امام رضا (ع) بزرگترین و مهمترین جاذبه مذهبی ایران و شهر مشهد
است که محبوبیت بسیاری نزد گردشگران داخلی و خارجی دارد .این مجموعه
باشکوه با معماری منحصربهفردش در سال  ۱۳۱۰در فهرست آثار ملی ایران
به ثبت رسید .عالوه بر وجود بارگاه مبارک امام رضا (ع) در این محل ،تعدادی
از مشاهیر از جمله شیخ بهایی ،شیخ طبرسی و ...نیز در این حرم دفن شدهاند.
حرم مطهر از نظر وسعت و ظرفیت ،یکی از بزرگترین مساجد دنیا به شمار
میرود که دارای چندین ورودی ،صحن ،مسجد ،رواق ،موزه ،کتابخانه ،ایوان
طال ،نقارهخانه ،سقاخانه و غیره است .پنجره فوالد که داستانهای متعددی
درباره آن شکل گرفته ،یکی از شلوغترین نقاط حرم محسوب میشود .حرم
امام رضا (ع) در شب حالوهوای معنوی خاصی پیدا میکند و وجود جمعیت
زیادی که برای اقامه نماز مغرب و عشا خود را به حرم رساندهاند ،در این امر
بیتاثیر نیست؛ بهخصوص زمانی که در صحن انقالب و مقابل ایوان طال به
عبادت و راز و نیاز مشغول میشوید.
اتوبوس برقی ،امانت ویلچر ،کفشداری ،پارکینگ عمومی ،دفتر امانات،
آبخوری ،سرویس بهداشتی و وضوخانه ،فروشگاههای رضوی ،مراکز
پاسخگویی به سواالت دینی و شرعی ،دفتر نذورات و وجوهات ،دفاتر اشیای
پیداشده و ...از جمله امکانات و خدمات حرم به شمار میروند.
آدرس :مشهد ،حرم امام رضا (ع)
منطقه نمونه گردشگری چالیدره
منطقه گردشگری چالیدره حدود  ۱۷کیلومتر با مشهد فاصله دارد و امکانات
موجود اعم از وسایل تفریحی و رستوران و کافیشاپ ،آن را به یکی از
انتخابهای اهالی مشهد برای گشتوگذار در شب تبدیل کردهاند .چالیدره،
منطقهای خوشآبوهوا است که در هر فصل زیبایی خاص خود را دارد؛
اما بهترین زمان برای بازدید از آن را میتوان نیمه اول سال ،بهویژه فصل
تابستان دانست که خبری از گرمای طاقتفرسا نیست و میتوانید از امکانات
تفریحی آبی سد نهایت لذت را ببرید.
در کنار ماهیگیری ،قایقسواری و استفاده از کشتی شناور ،از سایر سرگرمیهای
چالیدره از قبیل تلهسیژ ،بانجی جامپینگ ،برج گردان ،زیپالین ،لنج تفریحی،
ترن کوهستان ،عینک واقعیت مجازی ،اسکله تفریحی ،عکاسخانه سنتی،
تفریحهای ویژه کودکان و ...استفاده کنید و ساعاتی خاطرهانگیز را برای خود
بسازید .در این میان بیشک قایقسواری روی سد زیبای چالیدره و استفاده از
مرکز ماساژ ماهی تجربهای متفاوت و لذتبخش برایتان خواهد بود .در نهایت
نیز در رستوران چالی  ،۲رستوران شبهای کوهستان ،کشتی پذیرایی VIPیا
کافی شاپ و رستوران گردان این مجموعه دلی از عزا درآورید.
آدرس: مشهد ،طرقبه ،کیلومتر دو جاده نقندر ،منطقه نمونه گردشگری
چالیدره
طرقبه
طرقبه یکی از مقاصد معروف حومه مشهد برای شکمگردی؛ بهخصوص
برای چشیدن غذای مشهور و بسیار خوشمزه شیشلیک است؛ ضمن اینکه
بهدلیل آبوهوای خنک و ییالقی که دارد ،گزینهای عالی برای گشتوگذار در
فصل گرم محسوب میشود.
در واقع شبهای زیبا و سرزنده این منطقه ،بهخصوص در انتهای جاده
جاغرق باعث شده است که بسیاری از مردم بومی مشهد با تاریکی هوا از
هیاهوی زندگی شهری به این طبیعت خوشآبوهوا پناه ببرند و برای چند
ساعتی با اعضای خانواده و دوستان خود خوش بگذرانند .قطعا صرف غذایی
سنتی همراه با دوغ ،چای آتشی ،ذرت کبابی ،ترشیجات ،باقالی و ...در کنار
صدای آب رودخانه و محیطی عالی از یک شبگذرانی خاطرهانگیز حکایت
دارند .آشکدههای معروفی نیز در مسیر جاغرق به طرقبه فعالیت میکنند که
برخی فقط برای خوردن آش به این منطقه میآیند.
باغ و مجموعه تفریحی ویالشهر از مراکز رفاهی و تفریحی طرقبه است که
میتوانید تفریحهایی مانند قایقسواری در دریاچه ،تله کابین ،ترن کوهستانی،
زیپ الین ،قایقسواری و بانجی جامپینگ را امتحان کنید و در فضای آالچیق
و رستورانهای آن از دورهمیهای خود لذت ببرید .تعداد زیادی مراکز خرید
نیز در این منطقه وجود دارد که از آن جمله میتوان به مجتمع تجاری ویالژ
توریست ،مجتمع تجاری گیالس و بازار بینالمللی بعثت اشاره کرد.
آدرس :مشهد ،انتهای بلوار وکیل آباد ،طرقبه
شاندیز
شانديز یکی دیگر از مناطق ییالقی مشهد به حساب میآید که بهواسطه
داشتن آبوهوایی مطبوع و خنک در فصول گرم سال ،بین مشهدیها
پرطرفدار است .در این منطقه کوهستانی شاهد جریان رودهای پرآب و
درختان سربهفلککشیده خواهید بود که روحتان را جال میدهد و خستگی
زندگی روزمره را از شما دور میکند .وجود رستورانهای متعدد و مطرح در
شاندیز نویدبخش صرف یک وعده غذای عالی و باکیفیت هستند که اغلب
بخشی از برنامه گشتوگذار اهالی به این منطقه را تشکیل میدهد.
در کنار لذتبردن از این همه زیبایی میتوانید به پدیده شاندیز ،از مراکز خرید
لوکس مشهد سر بزنید و عالوه بر خرید ،از امکانات آن همچون شهربازی
سرپوشیده ،رستوران و فودکورت ،سالن اسکیت پاتیناژ روی یخ و ...استفاده
کنید.
پارک جنگلی شاندیز یکی دیگر از جاهای دیدنی منطقه است که انتخابی
معرکه برای شبگذرانی در شبهای بلند تابستان به شمار میرود.
آدرس :مشهد ،بزرگراه وکیل آباد ،شاندیز (نمایش روی نقشه)
شهربازی ها و پارک های آبی مشهد
شهربازی سرزمین عجایب
شهربازی سرزمین عجایب مشهد در دو طبقه آخر مجتمع تجاری بزرگ
الماس شرق قرار دارد که در سال  ۱۳۸۶در شمال شهر مشهد آغاز به کار کرد.
این شهربازی جزو استانداردترین شهربازیهای کشور با ضریب ایمنی باال به
حساب میآید که در نزدیکی مراکز تجاری و خرید نظیر بازار بینالمللی قرار
دارد و ضمن داشتن طراحی منحصربهفرد و فوقالعاده ،مجهز به دستگاههایی
با استاندارد اروپا است .تونل باد صبا ،پارک آبی ساحلی آفتاب و شهربازی
الماس شهر از جاذبههای نزدیک به این محل هستند.
در این محل میتوانید از بازیها و سرگرمیهایی نظیر دستگاههای شبیهساز،
شن بازی ،مینی جت ،کنسولهای بازی رایانهای ،بولینگ ،بیلیارد و دارت لذت
ببرید .بوفه ،سینما  ۶بعدی ،اتاق عکاسی ،اتاق گریم و کارگاه خالقیت کودکان
نیز در این شهربازی وجود دارد تا تفریح شما بینقص و کامل باشد.
آدرس :مشهد ،مجتمع تجاری الماس شرق ،طبقه سوم و چهارم
شهربازی الماس شهر
شهربازی الماس شهر یکی از معروفترین شهربازیهای مشهد است که در
سال  ۱۳۸۳با نام شهر خورشید آغاز به کار کرد و پس از تغییروتحوالت عمده
در سال  ۱۳۹۶با نام جدید الماس شهر به فعالیتش ادامه داد .در این شهربازی
میتوانید روزی پر از هیجان و شادی را تجربه کنید و با بزرگترین ترن هوایی
خاورمیانه ،انواع وسایل و تجهیزات بادی برای سرگرمی کودک و بازیهای
مهیج حسابی خوش بگذرانید.
در اینجا بیش از  ۱۲۰دستگاه بازی نظیر کشتی صبا ،سرسره پرواز در آسمان،
ماشین برقی ،جایروسویینگ ،یوفو ،کروسل ،چرخ و فلک ،سالتو ،اسکیت یو،
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بهترین جاهای دیدنی مشهد در شب
ترامپولین ،سورتمه و استخر توپ وجود دارد که برای ردههای سنی مختلف
مناسب هستند .ضمن تفریح و شادی میتوانید از امکانات رفاهی آن نظیر
رستوران ،کافه ،سالن آمفی تئاتر و پارکینگ اختصاصی استفاده کنید .وجود
اتاق گریم کودک و امکان عکاسی با مار و آفتاب پرست نیز گزینه دیگر پیش
روی شما است که قطعا برایتان جذاب خواهد بود.
آدرس :مشهد ،خیام شمالی ،روبهروی بازار بینالمللی سپاد
شهربازی سرزمین بازی ها
شهربازی سرزمین بازیها از بزرگترین شهربازیهای سرپوشیده کشور
است که بهدلیل قرارگیری در پایانه مسافربری مشهد ،به آن شهربازی
ترمینال نیز گفته میشود؛ همچنین اهالی مشهد آن را با نامهای دیگری از
قبیل شهربازی سمگا و شهربازی ایستاپ میشناسند .این مجموعه سرپوشیده
در سال  ۱۳۸۹آغاز به کار کرد و در حال حاضر مجهز به سالن بولینگ،
باشگاه پینت بال ،سالن لیزرتگ ،کارتینگ ،بیلیارد ،اتاق فرار ،سینمای  ۶بعدی،
بسکتبال ،تیراندازی ،فوتبال دستی ،ایر هاکی ،سالن پاتیناژ ،صخرهنوردی،
بازیهای کامپیوتری و ...است.
آدرس :انتهای خیابان امام رضا (ع) ،طبقه زیرین پایانه امام رضا (ع)
شهربازی هپی لند
شهربازی هپی لند (شهربازی آرمیتاژ) در اواخر سال  ۱۳۹۲در مجتمع آرمیتاژ
افتتاح شد و بهدلیل قرارگیری در بلوار طبرسی جنوبی و فاصله کم با حرم
مطهر ،محبوبیت بسیاری بین گردشگران و شهروندان مشهد دارد .در واقع
اینجا نزدیکترین شهربازی به حرم است که وسایل بازی و سرگرمیهای
متعددی برای کودکان و نوجوانان نظیر ماشین کوبنده ،بازیهای سیموالتوری،
هلیکوپتر کودکان ،کاروس ،دارت ،دربی ،سینما هفت بعدی ،پلی استیشن،
فوتبال دستی ،بازیهای رایانهای و ...دارد .در کنار بازی و تفریح میتوانید از

یکی از امکانات جدید سرزمین موجهای خروشان ،مجهزترین سینما ماشین
ایران با ظرفیت  ۵۰۰خودرو در محل پارکینگ این مجموعه است که در
شهریور  ۱۳۹۹افتتاح شد و بهلطف داشتن یک پرده سینمایی بزرگ ،تجربه
متفاوتی را برای برایتان رقم خواهد زد.
آدرس :مشهد ،انتهای بلوار وکیل آباد ،ابتدای جاده شاندیز ،سرزمین موجهای
خروشان
پارک های مشهد
پارک کوه سنگی
کوه سنگی یکی از معروفترین و پرطرفدارترین جاذبههای مشهد است که
در هر ساعت از شب میتوانید به این پارک بزرگ بروید و با صعود به باالی
کوه ،به تماشای چشمانداز زیبا و جذاب اطراف بپردازید .کوهسنگی تقریبا در
مرتفعترین مکان شهر قرار دارد و از فراز قله آن امکان دیدن چراغ منازل و
معابر شهر وجود دارد ،حتی مناظر حرم گنبد و گلدستههای مطهر رضوی نیز
پیش روی شما قرار میگیرد که به این ترتیب لذت حضور در این محل برایتان
مضاعف میشود .جالب اینکه اگر در زمان غروب خورشید به این پارک بروید،
یکی از زیباترین غروبهای خورشید را از ارتفاعات کوهسنگی شاهد خواهید
بود .جذابیت این محل به همین موضوع خالصه نمیشود و نورپردازیهای
پارک نیز شبی خاطرهانگیز را برایتان به وجود میآورند.
عالوه بر این ،رستورانها و اغذیهفروشیهای مختلف کوه سنگی امکان
صرف غذایی خوشمزه را در دل این طبیعت زیبا فراهم کردهاند ،پس این
موقعیت را از دست ندهید!
آدرس :مشهد ،بلوار کالنتری ،کوه سنگی (نمایش روی نقشه)
پارک جنگلی وکیل آباد
پارک وکیل آباد یکی از پارکهای بزرگ و قدیمی شهر مشهد است که

کافه و اتاق عکاسی استفاده کنید.
آدرس :ضلع شرقی حرم مطهر ،بلوار طبرسی ،مجتمع آرمیتاژ طبرسی،
شهربازی هپی لند
سرزمین موجهای آبی
سرزمین موجهای آبی یکی از بهترین مراکز تفریحی مشهد و جزو
کاملترینترین پارکهای آبی ایران است که به افراد عاشق آب امکان
میدهد تا روزی پر از هیجان را تجربه کنند .با توجه به اینکه دو پارک مجزا
برای پذیرش همزمان آقایان و بانوان در این محل در نظر گرفته شده است،
تمام اعضای خانواده میتوانند همزمان از امکانات آن بهرهمند شوند.
مجموعه سرزمین موجهای آبی بهدلیل داشتن انواع سرسره مثل سرسره
جت موج (طوالنیترین سرسره در ایران) و سرسره تورنادو ،رودخانه خروشان،
جکوزی سرد و گرم ،سقوط آزاد ،حمام سنتی و حمام ترکی ،استخر بزرگساالن،
چاله فضایی و بخشها و بازیهای گوناگون ،حس نشاط و شادابی را برای
شما به ارمغان میآورد .سرسره سوپر لوپ را شاید بتوان یکی از بهترین
بخشهای پارک آبی دانست که با قرارگیری در کابینی زیبا و وهم انگیز،
هیجانی وصفناپذیر را نصیبتان میکند .رستوران و کافیشاپ ،فروشگاه لوازم
ورزشی ،مهدکودک ،واقعیت مجازی و سالن ماساژ از دیگر بخشهای این
شهربازی سرپوشیده هستند .پارک آبی مذکور در فاصله  ۱۵کیلومتری حرم
مطهر امام رضا (ع) قرار دارد و دسترسی به آن آسان است.
آدرس :مشهد ،بزرگراه امام علی (ع) ،بلوار اندیشه ،نبش اندیشه  ،۸۱سرزمین
موجهای آبی
پارک ساحلی آفتاب
مجموعه فرهنگی ورزشی پارک ساحلی آفتاب در نيمه شعبان سال  ۱۳۹۰در
مجاورت بازار بينالمللی سپاد و مجتمع تجاری الماس شرق آغاز به کار کرد و
امكان استفاده همزمان كليه اعضای خانواده از امكانات مفرح این محل وجود
دارد .این محل از بخشهای مجزایی برای بانوان ،آقايان ،كودكان ،پارک آبی
و  VIPتشکیل شده است.
مجموعه بانوان شامل استخر ،سونا ،حمام سونای ماسه ،استخر نمک
دريايی ،سرسره ،حمام آفتاب ،سالن ماساژ ،اتاق نگهداری كودک ،فست فود،
كافیشاپ و غیره میشود .مجموعه آقایان عالوه بر استخر استاندارد و سونا،
دارای امکاناتی مانند سرسره چاله فضايی ،استخر موج ،رودخانه خروشان،
سرسره پيچ و دوقلو ،چشمه جوشان ،استخر مخصوص غواصی و غیره است.
آدرس :مشهد ،انتهای بلوار خیام شمالی ،ميدان بهارستان ،جنب الماس شرق
سرزمین موجهای خروشان
سرزمین موجهای خروشان یکی دیگر از پارکهای آبی سرپوشیده مشهد
است که امکان استفاده همزمان بانوان و آقایان را در دو بخش جداگانه
برای عالقهمندان فراهم کرده است .این پارک دارای چندین سرسره سقوط
آزاد ،سرسره سرعتی و رودخانه موج ،دریاچه متالطم ،غار نمک ،ترامپولین،
جویس شاپ ،پارک مخصوص کودکان و مهدکودک است که میتواند
لحظههای ناب و بینظیری را برای شما به وجود آورد.
این همه ماجرا نیست و امکانات و تفریحهای فوقالعادهای در این پارک
آبی در انتظار شما است .بیشک با وجود سونای خشک و بخار ،جکوزی و
حمام ترکی ،سالن ماساژ پیشرفته ،فیش اسپا (دکتر ماهی) ،سالن ایروبیک و
بازیهایی نظیر زیپ الین بر فراز موجهای خروشان و پینت بال لیزری نهتنها
میتوانید خستگی را از تن به در کنید ،بلکه با انجام بازیهای جالب ،هیجان
را چاشنی زندگیتان خواهید کرد .پارکینگ ،مرکز خرید ،کارواش ،رستوران،
کافی شاپ و ...دیگر بخشهای این مجموعه هستند.

بهواسطه انبوه درختان کاج ،چنار و سرو ،قرارگیری در درهای خوشآبوهوا
و داشتن نهرهای متعدد ،مکانی عالی برای شبگردی در مشهد ،بهخصوص
در شبهای بلند تابستان محسوب میشود .رودخانهای دیدنی از وسط این
پارک جنگلی عبور میکند که فضای آرامبخشی به آن بخشیده است و وقتی
شکوه و آرامش طبیعت با صدای دلنواز جریان آب ادغام میشود ،حسی دلپذیر
پیدا خواهید کرد .با این اوصاف میتوان گفت که پارک وکیل آباد انتخابی
عالی برای گذران وقت با خانواده و دوستان ،برپایی بساط پیکنیک و ثبت
لحظههای ناب است.
این پارک در فاصله هفت كیلومتری مركز شهر قرار دارد و بهدلیل تنوع
امکانات نظیر رستوران ،كافه ،وسایل بازی کودکان و باغوحش ،یكی از
پرطرفدارترین پارکهای شهر مشهد به شمار میرود.
آدرس :مشهد ،میدان آزادی ،بلوار وكیل آباد ،پارک جنگلی وکیل آباد
پارک هفت حوض
پارک هفت حوض در هفت کیلومتری جنوب شرقی مشهد در منطقهای
زیبا با طبیعت بكر واقع شده است و بهخاطر قرارگیری در دامنه كوه خلج،
از زیباترین پارکهای شهر محسوب میشود .علت نامگذاری این پارک به
هفت حوض ،وجود حوضچههای طبیعی زیبایی بودهاند كه در مسیر آبهای
جاری از دل كوه به وجود آمدهاند .به غیر از این هفت حوض طبیعی و زیبا،
تک حوضهای بزرگی نیز در پارک قرار دارد که بکر و دستنخورده هستند
و از همین رو هنگام بازدید از آنها تنها صدای جریان آب ،گوشتان را نوازش
میدهد و آرامش عجیب و وصفناپذیری را برای شما به ارمغان میآورد.
این پارک از آبوهوای خنک و دلپذیری برخوردار است و از همین رو محل
مناسبی برای پیکنیکهای خانوادگی و دوستانه در آالچیقهای تابستانی و
زمستانی و پاتوق خوبی برای عاشقان طبیعت و کوهنوردی به حساب میآید.
همچنین امکانات رفاهی از قبیل رستوران سنتی ،سوپرمارکت ،سرویس
بهداشتی و پارکینگ برای رفاه حال بازدیدکنندگان فراهم شده است.
آدرس :مشهد ،انتهای بلوار غدیر ،جاده (خلج) ،پارک هفت حوض
پارک ارم
پارک ارم بهواسطه فاصله حدودا  ۱۰کیلومتری به حرم مطهر ،گردشگران
و مسافران بسیاری را جذب خود کرده و محل مناسبی برای تفریح كودكان
و حتی بزرگساالن است .فضای مخصوص بازی کودکان ،بخش جداگانهای
برای بانوان ،زمین فوتبال ،جایگاه کرایه دوچرخه ،باشگاه ورزشی و پارکینگ
از امکانات این پارک هستند.
این پارک که در سال  ۱۳۸۶افتتاح شد ،با مناظر طبیعی بسیار زیبا ،برکه و
آبنما به یکی از محبوبترین پارکهای مشهد تبدیل شده است.
آدرس :مشهد ،گلشهر ،بلوار شهید آوینی ،خیابان پنج تن ،پنج تن  ۴۵پارک
ارم
بام مشهد
بام مشهد یا پارک کوهستانی خورشید یکی از جاهای دیدنی مشهد است
که میتوانید بدون دغدغه با خودروی شخصی وارد آن شوید .آالچیقهای
زیبایی در این پارک وجود دارد که میتواند محیطی ایدئال برای پیکنیک
و دورهمیهای خانوادگی باشد .اگر به باالترین نقطه پارک بروید ،شاهد
چشمانداز فوقالعادهای از شهر خواهید بود .زیبایی این پارک در شب دوچندان
میشود؛ چراکه شهر مشهد با چراغهای روشن زیر پایتان خودنمایی میکند.
عالوه بر این بهلطف وجود درختکاریها و گلکاریهای زیاد در محوطه بام
مشهد میتوانید هوای پاک و تمیزی را استنشاق کنید.
از قسمتهای جذاب پارک کوهستانی خورشید میتوان به باغ کودک ،پیست
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دوچرخهسواری ،محوطه فوتبال ساحلی و والیبال ساحلی و ...اشاره کرد.
کافههای جذابی در حوالی بام مشهد واقع شده است که در فصل زمستان
با ازدحام گردشگرانی مواجه میشوند؛ زیرا از سرمای هوا به این کافهها پناه
میآورند .ضمن اینکه دستفروشهای حاشیه بام مشهد با بساط آش و
عدسی و لبوی خود حسابی پرطرفدار هستند.
آدرس :مشهد ،انتهای بلوار هاشمیه (وکیل آباد) ،هاشمیه  ،۹۱بام مشهد
(پارک کوهستانی خورشید)
مراکز خرید مشهد
بازار رضا
بازار رضا در نزدیکی حرم رضوی در ضلع شرقی میدان بیت المقدس (فلکه
آب) قرار دارد و یکی از مهمترین و معروفترین بازارهای شهر به حساب
میآید که گردشگران برای خرید سوغات و صنایع دستی حتما سری به آن
میزنند .این بازار قدیمی و نوستالژیک که اکثر گردشگران و اهالی مشهد با
آن خاطره دارند ،به فروش انواع کاالها از سجاده و مهر و تسبیح گرفته تا
پوشاک ،اسباببازی ،عطر ،زعفران ،زرشک ،انگشتر فیروزه و عقیق ،نبات و
ادویه اختصاص دارد .بازار رضا دارای دو ورودی و خروجی اصلی است که به
میدان  ۱۷شهریور و فلکه آب منتهی میشوند.
آدرس :ضلع جنوب شرقی میدان بیت المقدس (فلکه آب) ،بازار رضا
بازار فردوسی
بازار فردوسی بهدلیل تنوع کاال و قیمتهای مناسب و اختصاص هر طبقه
به یک نوع محصول ،بازدیدکننده زیادی دارد و کمتر کسی پیدا میشود که
دست خالی از آن بیرون بیاید .در این بازار چهار طبقه از سیسمونی نوزاد و
لباس کودک تا پوشاک آقایان و خانمها ،مانتو و روسری ،ساعت ،بدلیجات،
طال و جواهر به فروش میرسد .از آنجا که دسترسی خوبی به این مجموعه
وجود دارد و با وسایل حملونقل عمومی میتوان بهراحتی به این بازار رفت،
مورد استقبال خریداران محلی و زائران و گردشگران است.
آدرس :مشهد ،انتهای بلوار مفتح ،نرسیده به میدان مفتح ،بازار فردوسی
مجتمع تجاری گردشگری الماس شرق
مجتمع تجاری گردشگری الماس شرق یکی دیگر از مراکز خرید مشهد
محسوب میشود که بهخاطر شکل الماسمانندی در بخش گنبدی این سازه،
الماس شرق نامگذاری شده است.
در این مرکز انواع پوشاک زنانه ،مردانه ،لوازم بهداشتی آرایشی ،کاالی
خواب ،رایانه و تلفن همراه ،ترمه ،ساعت ،صنایع دستی ،خشکبار ،نقره و
بدلیجات ،کیف و کفش و ...فروخته میشود.
یکی از بخشهای جذاب مجتمع ،آبنمای منحصربهفرد آن موسوم به
آبنمای جامپینگ است که حركتهای ديدنی و جذابی را پديد میآورد.
در کنار خرید میتوانید عکاسخانه سنتی را امتحان کنید که با فضاسازی
و دکوراسیون زیبا و بهرهگیری از معماری سنتی ایرانی و البسه ایران قدیم،
تجربه جالبی را برایتان رقم خواهد زد.
پارکینگ طبقاتی ،رستوران ،شهربازی سرزمین عجایب ،آکواریوم شهر
دریایی و سینما پنج بعدی از دیگر بخشهای مجتمع الماس هستند .این
مجتمع  ۶طبقه در حاشیه بزرگراه صد متری کمربندی شهر مشهد قرار دارد و
از همین جهت دسترسی به آن آسان است.
آدرس :مشهد ،انتهای بلوار خیام شمالی ،مجتمع تجاری گردشگری الماس
شرق
مرکز خرید خورشید
مرکز خرید خورشید یکی از شیکترین مراکز خرید مشهد از نظر معماری و
ظاهر و همین طور اجناس فروشی است .این مرکز خرید  ۹طبقه در خیابان
احمدآباد ،از پررفتوآمدترین خیابانهای شهر قرار گرفته است و در نتیجه
بهراحتی میتوانید به آن دسترسی داشته باشید .اگر بهدنبال کاالهای برند
هستید ،در اینجا برندهای معروفی برای پوشاک مردانه و زنانه ،کیف ،کفش و
لوازم آرایشی پیدا خواهید کرد .پس از خرید نیز به کافیشاپ لوکس بیسکویت
در طبقه دوم سری بزنید و از خود پذیرایی کنید.
آدرس :مشهد ،خیابان احمدآباد ،بین بلوار ابوذر غفاری و بلوار رضا ،روبهروی
سه راه راهنمایی ،مرکز خرید خورشید
مرکز خرید وصال
مجتمع تجاری گردشگری وصال ۶ ،طبقه و  ۴۰۰واحد تجاری دارد و
فروشگاههایی با برندهای معتبر را در خود جای داده است .هایپر مارکت،
آسانسور پانوراما ،رستوران ،آبنمای موزیکال ،نمازخانه ،پارکینگ طبقاتی،
پارکینگ مجزا برای خودروهای سنگین و مجموعه علمی و تفریحی پرفسور
بازیما ،سایر بخشهای این مرکز خرید را تشکیل میدهند.
یکی از ویژگیهای متمایز مرکز خرید وصال را میتوان وجود نمایشگاه
دائمی مبلمان در طبقههای اول تا چهارم آن دانست که انواع مختلف مبلمان
مانند مبلهای کالسیک و مدرن ،میزهای نهارخوری و وسایل چوبی منزل
را به فروش میرسانند .ضمن اینکه مرکز خرید وصال ،گزینهای عالی برای
عروس و دامادها است تا اجناسی همچون لباس و پارچه ،آینه و شمعدان ،لوازم
آرایشی ،کیف و کفش و ...را خریداری کنند.
آدرس :مشهد ،بلوار خیام شمالی ،منطقه گردشگری سپاد ،بلوار بهارستان،
بهارستان  ،۶مرکز خرید وصال
مرکز خرید پروما
مرکز خرید پروما یکی از بهترین مراکز خرید مشهد است که بهدلیل وسعت
زیاد و تنوع فروشگاهها و اجناس ،شما را دست خالی نمیگذارد و میتوانید
از انواع پوشاک ،کیف و کفش با برندهای روز دنیا ،زعفران و خشکبار دست
به انتخاب بزنید .اگر بهدنبال خرید اجناس برندهای مطرح هستید ،این مرکز
خرید نیاز شما را برطرف میکند؛ چراکه نمایندگی بسیاری از برندهای لوکس
و درجه یک دنیا را در خود جای داده است و حراجهای آخر فصل آن جذابیت
ویژهای دارد.
عالوه بر این ،هایپرمارکت پروما در طبقه همکف به فروش خوراکی ،میوه،
نان و شیرین و مواد پروتئینی اختصاص دارد که بین شهروندان و گردشگران
پرطرفدار است .در نهایت به طبقه آخر بروید تا از کافیشاپ و فستفود این
محل استفاده ببرید .از امکانات مرکز خرید میتوان به شهربازی ،بولینگ و
بیلیارد اشاره کرد که برای سرگرمی و تفریح بازدیدکنندگان فراهم شده است.
آدرس :مشهد ،بلوار فردوسی ،میدان جانباز ،مرکز خرید پروما
مرکز خرید آرمیتاژ
مجتمع آرمیتاژ با معماری مدرن و جذابش ،از مراکز خرید لوکس مشهد است
که انواع برندهای داخلی و خارجی مانند پوشاک ،عطر ،ساعت ،محصوالت
چرمی ،طال و لوازمخانگی را عرضه میکند .سایر طبقههای این برج به
بخشهای اداری ،موزهها و گالریها و ...اختصاص دارد.
فودکورت ،کافیشاپ و رستورانها از جمله بخشهای خوشمزه مرکز خرید
آرمیتاژ هستند که میتوانید پس از گشتوگذار و خرید ،خود را به یک وعده
غذای لذیذ مهمان کنید .در این میان نباید رستوران بینالمللی آرمیتاژ را از
دست بدهید که با نمایی شگفتانگیز و سرویسدهی عالی ،خاطرهای خوش
برای شما میسازد .امکاناتی از قبیل سالن بولینگ ،بیلیارد ،استخر ،سونا و
جکوزی ،پردیس سینمایی ،سالن ماساژ ،شهربازی ،شهر مشاغل برای کودکان
و غیره نیز در این محل وجود دارد که آن را از سایر مراکز خرید مشهد متمایز
میکند.
هایپرمارکت ،لوازم الکترونیک ،وسایل آشپزخانه ،کافیشاپ ،کاالی خواب،
پوشاک ،عطر ،ساعت ،عینک و جواهرات ،بخش تخصصی مبلمان ،دکوراسیون
داخلی و تزیینات منزل ،بخش کودک و نوجوان ،اسباببازی ،کاالی خواب
و کافه کودک و ...تنوع محصوالت این مرکز خرید را نشان میدهند که هر
شهروندی و گردشگری میتواند وسایل موردنیاز خود را خریداری کند.
آدرس :مشهد ،نبش هفت تیر هشت ،خیابان گلشن ،مرکز خرید آرمیتاژ
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 ۲۱۷فوتی جدید کرونا در کشور
شمار جانباختگان از  ۸۰هزار تن گذشت

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،در طی 24ساعت
 ۲۱۷تن در کشــور به دلیل کرونــا جان باختند
و مجموع جانباختگان این بیماری در کشــور از
 ۸۰هزارنفر فراتر رفت.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعــام مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت تاکنون

سه میلیون و  ۶۴۳هزار و  ۳۵۶نفر ُدز اول واکسن
کرونا و  ۵۲۲هزار و  ۷۰۷نفر نیز ُدز دوم را تزریق
کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شده در
کشور به  ۴میلیون و  ۱۶۶هزار و ُ ۶۳دز رسید.
از روز یکشــنبه تا دیــروز  ۱۰خرداد  ۱۴۰۰و
بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۱ ،هزار

و  ۴۲بیمــار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناسایی که هزار و  ۳۸۸نفر از آنها بستری شدند.
مجمــوع بیمــاران کوویــد ۱۹در کشــور به
دو میلیون و  ۹۱۳هزار و  ۱۳۶نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۲۱۷ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جانباختــگان این بیماری به  ۸۰هزار و  ۱۵۶نفر
رسید.
خوشــبختانه تاکنون دو میلیــون  ۴۵۸هزار
و  ۶۸۴نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
چهار هــزار و  ۱۶۰نفر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۱۹میلیون و  ۹۳۶هزار و  ۵۴۸آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۱۳شــهر کشــور در وضعیت
قرمز ۲۱۴ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۲۱ ،شهر
در وضعیت زرد قرار دارند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی خبرداد

کشف بیش از  ۷۰هزار ماینر در کشور
رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشــف
بیش از  ۷۰هزار دستگاه ماینر در کشور خبر داد.
سردار محمدرضا مقیمی در گفتوگو با ایسنا،
دربــاره برخورد پلیــس با اســتخراج غیرقانونی
رمز ارزها ،گفــت :در مورد دســتگاههای ماینر
یــا همان اســتخراج رمز ارزها بایــد بگویم که
این دســتگاهها قاچاق هســتند و عــاوه بر آن
اســتفاده غیرمجاز آنها از صنعت برق کشــور را
داریم که تبعات ســویی در حوزههای اقتصادی
و اجتماعی درپــی دارد که قطع برق هم جزوی
از این تبعات اســت .از این رو پلیس با این موارد
برخورد میکند.
وی بــا بیــان اینکــه از ابتدای گســترش
رمــز ارزها در جهان و به تبع آن در کشــورمان
تاکنون نزدیک به  ۷۲هزار دستگاه ماینر در کشور
کشف و ضبط شده است ،گفت :از ابتدای امسال

حدود  ۳۰۰۰دســتگاه ماینر کشف و ضبط شده
کــه ما این موارد را به حوزههای مربوطه تحویل
داده و با متخلفان نیز برخورد شده است.
وی بــا بیان اینکه اســتخراج رمــز ارزها در
سه قسمت خانگی ،نیمه صنعتی و صنعتی انجام
میشود ،گفت :پلیس با این موارد برخورد قانونی
خواهد داشت و طی این مدت افرادی هم به دلیل
ارتکاب همین اقدامات مجرمانه دستگیر شدهاند.
رییــس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشــاره
بــه قاچاق بــودن دســتگاههای ماینــر ،گفت:
دســتگاههای اســتخراج رمز ارز نو نیســتند و
به صورت دســت دوم و به عنوان دستگاه خارج
از اســتفاده وارد کشور میشوند .طبیعی است که
چنین دستگاههایی عمر مفید خود را طی کرده و
عملکــرد مثبتی ندارند .عالوه بر آن هزینهبری و
برق بیشتری هم مصرف میکنند.

مقیمــی با بیان اینکه بعضی از ســازمان ها و
دستگاهها نیز در این زمینه فعال هستند ،گفت :ما
اخبار اینها را داریم و باید با این ها برخورد شود.
وی در مــورد اســتخراج مجــاز نیــز گفت:
بعضــی مجــوز گرفتهاند ،یعنی برقشــان را هم
خودشــان تولیــد میکنند و بــرای تامین برق،
باری به شبکههای سراسری وارد نمیکنند .این
مــوارد در فضاهایی که ایجــاد کردهاند در حال
فعالیت هســتند .پلیس تنها با مــوارد غیرقانونی
برخورد میکند.

بین الملل

پلیس فرانسه به دنبال مردی مسلح
با سابقه خشونت خانگی

پلیس فرانسه با کمک تعدادی بالگرد در پی فردی مسلح است که پیش
از این سابقه خشونت خانگی داشته و با حضور در خانه همسر سابقش و در
زمان دخالت پلیس به سمت آنها شلیک کرده است.
به گزارش ایســنا ،حدود  ۲۱۰نیــروی پلیس و چهــار بالگرد در حال
جســتوجو در جنگلهای منطقه دوردونی برای یافتن این جوان  ۲۹ساله
هســتند که به دلیل محکومیت قبلی در موضوع خشــونت خانگی ،دارای
دستبند الکترونیک بود.
فرانســین بورا ،شــهرداری روستای الردین-ســن الزار به خبرگزاری
فرانســه گفت :این مرد کامال مسلح اســت و حدود  ۳۰سال سن دارد .او
ورزشکار است و به سرعت در حال حرکت است.
وی افزود :ما توانســتیم محل حرکت وی را شناســایی کنیم اما منطقه
جنگلی است و دسترسی به او دشوار است.
وی تصریح کرد :فرد مظنون به دلیل خشــونت خانگی زندانی شــد و
به همین دلیل از دستبند الکترونیکی استفاده میکرد .وی چهار بار مرتکب
خشــونت خانگی شده بود .آندره پتیوت ،فرمانده نیروی پلیس منطقه گفت
مظنون کسی است که منطقه را به خوبی میشناسد.
یــک منبع نزدیک به این عملیات گفت که فرد مظنون بین ســالهای
 ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۶در ارتش فرانسه خدمت کرده بود.
به گزارش یورونیوز ،پلیس گفت که حدود نیمه شــب یکشــنبه مظنون
به خانه همسر ســابق خود در روستایی با  ۱۸۰۰سکنه رفته بود و در آنجا
رفتار خشــونتباری داشته اســت .هنگامی که پلیس در محل حاضر شد،
مظنون قبل از فرار به ســمت جنگلهای اطراف به سمت نیروهای پلیس
شلیک کرد.

وقوع تیراندازی مرگبار در فلوریدای آمریکا

در پی وقوع تیراندازی در ایالت فلوریدای آمریکا ،دست کم دو تن کشته
و تعدادی دیگر مصدوم شدند.
به گزارش ایســنا ،در پی این حادثه تیراندازی در محوطه بیرونی محل
برگزاری کنسرت در ایالت فلوریدا دست کم دو تن کشته و بیش از  ۲۰نفر
دیگر نیز مصدوم شدند.
آگهی حصر وراثت
آقای محمدمهدی رئیســی ده خیری به شماره شناسنامه  67متولد
 1364به شــرح دادخواســت به کالســه  06/72/1400از این شــورا
درخواســت صدور گواهی حصــر وراثت نموده و اعالم داشــته که
شادروان صاحب جان عباسی به شــماره شناسنامه  2490864084در
تاریخ  1400/2/27در داراب بدرود حیات گفته و وراث حینالفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر محمدمهدی رئیسی ده خیری به
کد ملی شماره  2491712385فرزند متوفی
 -2غالمعباس رئیســی ده خیری به کد ملی شــماره 2490612748
صادره از داراب فرزند متوفی
 -3معصومه رئیسی ده خیری به کد ملی شماره  2480047636صادره
از داراب فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در روزنامه
عصــر مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او میباشــد از تاریخ نشر
آگهی ظرف مدت یک ماه به شــعبه جنتشــهر شورای حل اختالف
تقدیم در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
 /45م الف
رئیس شعبه  06شورای حل اختالف جنت شهر
حسن پاک نیا

پلیس آمریکا اعالم کرد :ســه فرد مســلح که سوار بر یک خودرو سفید
رنگ بودند به سمت جمعیت شلیک کرده اند.
گفته شده وضعیت جسمی یکی از مصدومین وخیم است.
رســانه های محلی در گزارشــی اعالم کرده اند بیــن  ۲۰تا  ۲۵نفر به
بیمارستان های اطراف محل حادثه منتقل شده اند.
مظنونین این حادثه بالفاصله پس از تیراندازی از محل متواری شــده و
تاکنون هیچ یک از آنان دستگیر نشده اند.
به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه خبری بی بی سی ،هر ساله هزاران
نفر در ایاالت متحده بر اثر شــلیک گلوله کشــته می شــوند .جو بایدن،
رئیس جمهوری این کشور در ماه آوریل از اقدامات جدیدی برای مقابله با
خشونت با اسلحه خبر داده است.

اعالم وضعیت اضطراری در نیوزیلند
در پی جاری شدن سیل

بارانهای ســیل آســا در نیوزیلند مقامات محلــی را مجبور به اعالم
وضعیت اضطراری کرد.
به گزارش گروه بین الملل باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از شــبکه
تلویزیونی پرس تی وی ،به دنبال جاری شــدن ســیل در نیوزیلند ،هزاران
واحد مسکونی در این کشور تخلیه شدند.
بــر این اســاس ،بــه دنبال بــارش بارانهای ســیل آســا در منطقه
کانتربری ( )Canterburyدر جنــوب نیوزیلند وضع اضطراری اعالم
شده است.
در حدود  ۳هزار واحد مسکونی در خطر ویرانی قرار دارند .بارش بارانهای
ســیل آسا و افزایش ســطح آب رودخانهها تشدید شــده و عملیات تخلیه
همچنان ادامه دارد.
ارتش نیوزیلند در صورت نیاز به کمک در حال آماده باش به سر میبرد.
اداره هواشناسی نیوزیلند در بیانیهای پیش بینی کرد بارش بارانهای سیل آسا
همچنان ادامه داشته باشد.
در این حال عالوه بر منطقه کانتربری برای چند منطقه دیگر هم وضع
اضطراری قرمز اعالم شده است و مقامات سطح آب رودخانهها را به دقت
زیر نظر دارند و آن را کنترل میکنند.
منطقه کانتربری نیوزیلند در جنوب نیوزیلند قرار دارد و مرکز آن شــهر
کرایست چرچ ( )Chris tchurchاست.

آگهی
خانم بهاره آذرین فرزند محمد با کد ملــی  181853529احترام ًا با
توجه به طرح دعوی از ســوی خانم رقیه صبری فرد به طرفیت شما
با کالســه  1400-180در مرکز داوری ،وقت جلســه رسیدگی در روز
چهارشنبه مورخ  1400/3/26ســاعت  9صبح برگزار ،با همراه داشتن
اصل و تصویر اسناد ،مدارک و کارت شناسایی در محل مرکز داوری
اتحادیه امالک به نشــانی خیابان قصردشت خیابان سید جمالالدین
اسدآبادی (پوســتچی) روبروی بیمه آسیا حضور بهم رسانید .بدیهی
است عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط مرجع داوری
نخواهد بود( .ضمن ًا آقای مجتبی نعمت اللهی به عنوان داور منفرد این
پرونده تعیین گردیده در صورت جهات رد ظرف ( 10ده) روز جهات
مذکور را به این مرکز اعالم نمایید).
 /1719م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه
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فارس

ناكامي قاچاقچي در انتقال  170كيلو حشيش

فرمانده انتظامی اســتان گفت :ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر داراب در
بازرسي از سواري پژو آردي  170كيلو حشيش كشف كردند.
ســردار رهامبخــش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پايــگاه خبري پلیس،
بيــان كرد :ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان داراب حين گشــت
زنــي در محورهاي خاكــي منتهي به اين شهرســتان (روســتاي مرواريد) ،به
يك سواري پژو آردي مشكوك شدند و دستور ايست را صادر كردند.
وي عنوان داشــت :راننــده قاچاقچي بدون توجه به دســتور پليس و عالئم
هشدار دهنده با افزايش سرعت اقدام به فرار كرد.
فرمانده انتظامی استان فارس با بيان اينكه پس از طي مسافتي تعقيب و گريز
ماموران انتظامي موفق شدند خودرو را توقيف كنند ،گفت :در بازرسي از آن 170
كيلو حشيش كشف شد.
ســردار حبيبــي با بيان اينكه متهــم تحويل مراجع قضایــي و از آن طريق
روانه زندان شــد ،اظهار داشــت :بي شــک احســاس مسئوليت شــهروندان
در مبــارزه با مواد مخدر و جلوگيــري از قاچاق کاال و ارائــه اطالعات و اخبار
پيرامــون اين معضل اجتماعــي به مرکــز فوريتهاي پليــس  110ميتواند
گام موثري در برخورد با قاچاقچيان و سوداگران مرگ باشد.

کشف  110کیلو حشيش در نيريز

جانشــین فرماندهی انتظامی استان از کشف  110کیلو حشيش در شهرستان
نيريز خبر داد.
ســردار یوســف ملکزاده در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشــت :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان نيريز هنگام نظارت بر
وسايط نقليه عبوری در گردنه گچي به  3دستگاه موتورسيكلت حامل بار مظنون
شدند و دستور ایست را صادر كردند.
وي عنــوان داشــت :پــس از طي مســافتي تعقيــب و گريز بــا توجه به
كوهســتاني بودن منطقــه راكبان كــه عرصه را بــر خود تنگ ديــده بودند
يك دستگاه موتورسيكلت را رها و با استفاده از پوشش گياهي منطقه متواري شدند.
جانشــین فرماندهــی انتظامــی اســتان بــا بيــان اينكــه در بازرســي از
زين موتورســيكلت توقيفي و همچنين پاكسازي از محل تردد قاچاقچيان 110
كيلو حشيش كشف شد ،تصريح كرد :تالش براي دستگيري سوداگران مرگ كه
متواري شدهاند با جديت ادامه دارد.

كشف  15دستگاه موتور و پنل كولر قاچاق

فرمانــده انتظامي شهرســتان الرســتان از كشــف  15دســتگاه موتور و
پنل كولر گازي و یک دســتگاه ماشــین لباسشــویی خارجي قاچاق به ارزش
 3میلیارد و  100میلیون ريال خبر داد.
ســرهنگ داود امجــدی در گفتوگو بــا خبرنگار پايگاه خبــري پليس ،در
تشــريح اين خبــر بيان كرد :در راســتاي تــداوم اجراي طرح تشــديد مبارزه
با قاچاق كاال و ارز و ســلب تحرك از قاچاقچيان ،ماموران انتظامی الرســتان
هنگام نظارت بر خودروهاي عبوري به یک دستگاه كاميون مشكوك شدند و آن
را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي بــا بيان اينكه مامــوران در بازرســي از اين خودرو 15دســتگاه موتور
و پنل كولر و يك دســتگاه ماشــین لباسشــویی خارجي قاچاق كشف كردند،
عنــوان داشــت :ارزش اموال مكشــوفه برابر نظــر كارشناســان 3 ،میلیارد و
 100میلیون ريال برآورد شده است.
فرمانده انتظامي در پایان گفت :در این خصوص یک نفر دســتگیر و تحويل
مراجع قضایي شد.

كشف  25دستگاه موتورسيكلت مسروقه
از مخفيگاه سارقان

فرمانــده انتظامی ممســني گفــت :در بازرســي از مخفيــگاه اعضاي باند
ســه نفره سارقان 25 ،دستگاه موتورسيكلت مســروقه به ارزش  4ميليارد ريال
كشف شد.
ســرهنگ محمد نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كــرد :در پی وقوع چند فقره ســرقت موتورســيكلت در برخي از مناطق شــهر
ممســني ،تیم ویژهای از ماموران پلیس تشكيل گردید و موضوع به صورت ويژه
در دستور كار قرار گرفت.
وی افــزود :کارآگاهان پليــس آگاهي با انجام اقدامــات فنی و تخصصی و
برقراري گشــتهاي محســوس و نامحســوس ،موفق شــدند اعضــاي باند
 3نفره سارقان را شناســايي و آنان را در يك عملیات ضربتی در مخفیگاهشان
دستگیر كنند.
فرمانده انتظامی ممسني تصریح کرد :متهمان دستگیر شده در تحقیقات فنی
پلیس به  25فقره سرقت موتورسيكلت اعتراف كردند.
ســرهنگ نيكبخت با اشــاره بــه اينكه در بازرســي از مخفيگاه ســارقان
 25دستگاه موتورسيكلت مســروقه كشف شد ،تصريح كرد :كارشناسان ارزش
وسايط نقليه مكشوفه را  4ميليارد ريال برآورد كردهاند.

سارقان به عنف با  45فقره انواع سرقت روانه
زندان شدند

فرمانــده انتظامی مرودشــت از دســتگیری  2ســارق به عنف و كشــف
 45فقره انواع سرقت در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ فرشید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در تشریح
ایــن خبر بيان كرد :در پی وقوع یک فقره ســرقت به عنف (زورگیری) با تهدید
سالح سرد در شهرستان مرودشــت ،پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور
کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود :کارآگاهان پلیس آگاهی در بررســيهاي اوليه مطلع شــدند كه 2
نفر با تهديد سالح ســرد مبلغ  5ميليون ريال از يك شهروند سرقت و سريعا از
محل متواري شدهاند.
فرمانده انتظامی مرودشــت خاطر نشان كرد :ماموران انتظامي با جمع آوری
ســرنخ های موجود و انجام گشتزنيهاي محسوس و نامحسوس موفق شدند
هويت هر دو متهم را شناســايي و پس از هماهنگــي با مقام قضایي آنان را در
مخفيگاهشان دستگير كنند.
ســرهنگ زينلي با بيان اينكه متهمان در بازجويي اوليه به  45فقره سرقت از
اماكن خصوصي ،محتويات خودرو ،طيور و زورگيري اقرار كردند ،عنوان داشــت:
سارقان پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شدند.

با تيزبيني پليس دستگاههاي استخراج ارز دیجیتال
قاچاق خاموش شدند

فرمانده انتظامي كازرون گفت :با تيزبيني پليس  26دســتگاه اســتخراج ارز
دیجیتــال قاچاق به ارزش  7ميليــارد و  800ميليون ريال در يك كارخانه ذرت
خشك كني خاموش شدند.
ســرهنگ اســماعيل زراعتيان در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
تصريــح كرد :ماموران پليس آگاهي كازرون با اقدامات فني و تخصصي از وجود
تعدادي دســتگاه استخراج ارز ديجيتال قاچاق در يك كارخانه ذرت خشك كني
مطلع شدند و بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :كارآگاهان پليس آگاهي پس از هماهنگي با مقام قضایي به محل

مورد نظر اعزام و در بازرســي از آن مكان موفق شدند  26دستگاه استخراج ارز
ديجيتال خارجي قاچاق كشف كنند.
فرمانده انتظامي كازرون با اشاره به اينكه در اين خصوص يك نفر دستگیر و
تحویل مراجع قضایی شد ،عنوان داشت :كارشناسان ارزش دستگاههاي مكشوفه
را  7میلیارد و  800ميليون ریال برآورد كردهاند.

تصادف در فارس  ۳کشته برجای گذاشت

رئيس پليس راه شــمالي اســتان ،گفت :بر اثر برخورد پژو پارس با ســواري
جــك در محور مواصالتــي كازرون 3 ،نفر كشــته و يك نفر نيــز مجروح و
به بيمارستان منتقل شد.
ســرهنگ عبدالهاشــم دهقانــي در گفتوگو بــا خبرنگار پايــگاه خبري
پليــس ،بيان كــرد :در پي اعالم مركز فوريتهاي پليســي  110مبني بر وقوع
يك فقــره تصادف فوتــي در محور مواصالتــي كازرون ،بالفاصلــه مأموران
به همراه ديگر نيروهاي امدادي به محل مورد نظر اعزام شدند.
وي افــزود :مامــوران در بررســيهاي اوليــه مشــاهده کردند ســواري
پژو پارس با  3سرنشين به شدت با يك خودرو جك برخورد كرده است.
رئيس پليس راه شمالي استان عنوان داشت :در اين حادثه راننده هر دو خودرو
و يكي از سرنشينان پژو فوت و ديگر سرنشين مجروح و راهي بيمارستان شد.
ســرهنگ دهقانــي خاطر نشــان كــرد :كارشناســان در صحنــه حاضر
شــدند و علــت وقوع اين حادثه را تجــاوز به چپ از جانب راننده ســواري پژو
اعالم كردند.

كشف كاالي قاچاق در سپيدان

فرمانده انتظامي ســپيدان از توقيف  2دســتگاه خودرو و كشف انواع كاالي
قاچاق به ارزش يك ميليارد و  227ميليون ريال خبر داد.
ســرهنگ احمد فداكار در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان كرد:
روز یکشنبه ماموران انتظامي ســپيدان هنگام نظارت بر خودروهاي عبوري در
محورهاي مواصالتي ،به  2دســتگاه پژو  405و وانت نيسان مظنون شدند و آنها
را متوقف كردند.
وي ادامه داد :ماموران انتظامي موفق شــدند در بازرسي از اين خودروها ،یک
دســتگاه یخچال 20 ،دستگاه دریل پیچ گوشتی شارژی 8 ،دستگاه فرز شارژی،
 24دســتگاه پولیش برقی 30 ،دستگاه مینی فرز و  2هزار عدد گچ صنعتی (تيغه
سنگي) خارچي قاچاق و فاقد مدارك قانوني كشف كنند.
فرمانده انتظامي ســپيدان با بيان اينكه در اين راستا  2نفر دستگير و تحويل
مراجع قضایي شدند ،افزود :کارشناسان ارزش محمولههاي قاچاق كشف شده را
يك ميليارد و  227ميليون ريال برآورد کردهاند.

کشف آرد قاچاق در اقلید

فرمانده انتظامی اقلید از توقیف یک دســتگاه وانت نیســان و کشف  2تن و
 840کیلوگرم آرد قاچاق خبر داد.
ســرهنگ مراد صارمی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان كرد:
ماموران انتظامی اقليد حین گشت زني و نظارت بر محورهاي مواصالتي ،به یک
دستگاه وانت نيسان حامل بار مشکوک شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف
کردند و در بازرســي از اين خودرو  2تن و  840کیلوگرم آرد قاچاق كشــف شد،
افزود :در اين راستا راننده با تشكيل پرونده جهت انجام مراحل قانوني به مراجع
قضایي معرفي شد.

پژو حامل تریاک به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی فســا از توقیف یک سواري پژو  405و کشف  40کیلو مواد
مخدر از نوع تریاک خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قســام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشــریح این خبر بيان كرد :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان فسا
هنگام نظارت بر محورهای مواصالتی به یک ســواري پژو  405مشکوک شدند
و آن را براي بررسی بيشتر متوقف کردند.
وی با بيان اينكه در بازرسی از اين خودرو 40 ،کیلو مواد مخدر از نوع تریاک
کشــف شد ،افزود :در اين خصوص يك راننده قاچاقچي دستگير و پس از انجام
مراحل قانوني روانه زندان شد.

مهار آتش سوزی ارتفاعات بمو

رئیــس ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری شــیراز از مهار
آتش ســوزی ارتفاعات مراتع پارک جنگلی بمو بعد از یازده ساعت عملیات بی
وقفه خبر داد.
محمدهادی قانع در تشــریح این خبر اظهار داشت :ساعت  ۱۶:۹دقیقه عصر
روز یکشــنبه وقوع آتش سوزی در ارتفاعات بمو شیراز گزارش شد که بالفاصله
نیروهای آتشنشانی از سه ایستگاه  ۳ ,۲۱و  ۱۲به محل اعزام شدند.
قانع با بیان اینکه این آتش ســوزی بنا به عوامل محیطی به ســرعت بخش
وســیعی را در بــر گرفته بود عنوان کــرد :نیروهای عملیات از چهار ایســتگاه
 ۷ ، ۹، ۱۸و  ۱۷به عنوان تیم کمکی در محل حاضر شــدند و در مهار و کنترل
شعله های گسترده آتش همکاری کردند.
وی بیان کرد :باالخره با تالش نفســگیر و یازده ساعته آتش نشانان از هفت
ایســتگاه عملیاتی ،نیروهای محیط زیســت و منابع طبیعی ،نیروهای مردمی و
بســیجیان این آتش سوزی بزرگ در ســاعت  ۳:۱۹دقیقه بامداد دیروز مهار و
کنترل شــد .قانع یادآور شد :علت آتشسوزی در دست بررسی است که پس از
نظر کارشناسی اعالم میشود.

تصادف مرگبار در پل عدالت

برخورد شدید خودرو سواری با موانع حاشیه خیابان ،حوالی پل عدالت ،بامداد
دیروز باعث مرگ راننده شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان آتشنشانی شیراز ،در ساعت  ۱:۱۲بامداد
دیروز شهروندان در تماس تلفنی با سامانه  ،125از وقوع این حادثه رانندگی خبر
دادند كه با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی شیراز بالفاصله آتش
نشانان ایستگاه  ۱۴به محل حادثه رهسپار شدند.
آتش نشــانان اعزامی در گزارش اولیه خود اعالم كردند :یك دستگاه خودرو
ســواری پژو  ۴۰۵به هنگام حرکت در مسیر حوالی پل عدالت به علت نامعلوم با
موانع بتنی حاشیه خیابان برخورد كرد كه در پی این حادثه ،راننده خودروسواری
به شدت مجروح و دراخل اتاقک متالشی شده این وسیله نقلیه گرفتار شد.
نیروهــای آتش نشــانی با رعایت مــوارد ایمنی و پــس از چیدمان عالئم
راهنمایی در طول مسیر ،اقدام به بازدید و بررسی و ایمن سازی خودرو كرده و با
اســتفاده از ابزار هیدرولیكی مخصوص نجات پس از ایجاد فضا سازی در اتاقک
خودرو ،راننده محبوس شــده را آزاد کرده و با احتیاط کامل از داخل این وسیله
نقلیه بیرون آوردند.
در معاینات اولیه انجام شده توسط عوامل اورژانس مشخص شد که متاسفانه
راننده خودروســواری كه مردی  ۴۰ساله بود ،در این حادثه جان خود را از دست
داده است.
با توجه به اینكه شخص فوت شده تحویل عوامل نیروی انتظامی شد ،آتش
نشــانان صحنه حادثــه را از بقایای به جا مانده این تصادف پاكســازی كرده و
همچنیــن خــودروی تصادفی را برای بررســی علت بروزایــن حادثه ،تحویل
كارشناسان پلیس راهور دادند.
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شماره 7207

انتظار بخش تولید از دولت بعدی

عضو هیأت مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت (صمت) با اشاره
به نیاز کشور به یک فضای امن اقتصادی با ثبات و برنامه بلند مدت،
گفت که حل مشــکل نقدینگی ،مشکالت حوزه کسب و کار و بهبود
روابط بینالملل برای تســهیل تجارت از جمله انتظارات بخش تولید
از دولت آینده است.
آرمــان خالقــی در گفتوگو با ایســنا ،بــا بیان اینکــه موانع و
محدودیتها در بخش تولید شناسایی شده و صورت مسئله مشخص
است ،اظهار کرد :حاال باید دید با توجه به این اولویتها ،دولت چطور
با مشــکالت برخورد میکند .یکی از موضوعات مهم که ســرفصل
مشــکالت تولید شناسایی شده نقدینگی اســت .بنابر نظرسنجیها
تامین نقدینگی اهمیت باالیی برای واحدهای تولیدی دارد.

وی موضوع دوم را مشــکالت محیط کســب و کار عنوان کرد و
گفت :در بهبود فضای کســب و کار که خود یک ســرفصل اســت،
موضوعات زیادی از جمله بوروکراسی اداری ،مالیات ،صدور مجوزها
و تامین اجتماعی ،قراردادها ،قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کارها
مانند قانون تجارت ،قوانین بانکی ،نحوه دریافت تســهیالت و سایر
موضوعات برون بنگاهی وجود دارد.
عضــو هیأت مدیــره خانه صنعــت ،معدن و تجــارت همچنین
به اهمیــت ارتباط بین المللی اشــاره و تصریح کــرد :بهبود روابط
بین المللی باعث میشود مواد اولیه با کمترین مشکل تامین صادرات
و واردات و مبادالت پولی با سهولت انجام شود.
خالقی با اشــاره به نیاز کشــور بــه یک فضای امــن اقتصادی

با توقف رشد تولید رقیبان؛

این بار برای اوپک پالس فرق میکند

"این بار فرق میکند" ممکن است خطرناکترین جمله در
کسب و کار باشد چرا که میلیاردها دالر با این تصور که تاریخ
خود را تکرار نمیکند از دســت رفته است با این حال به نظر
می رسد در دنیای نفت واقعا این بار وضع برای اوپک پالس
فرق میکند و رشــد تولید در خارج از این گروه متوقف شده
است.
به گزارش ایسنا ،برای نخســتین بار در چند دهه گذشته
شرکت   های نفتی شــتابی برای افزایش تولید در واکنش به
نزدیک شــدن قیمت نفت برنت به مرز  ۷۰دالر در هر بشکه
ندارند .حتی در منطقه پرمیان که بزرگترین منطقه تولید نفت
شیل در قلب رونق انرژی آمریکاست ،شرکت  های حفاری در
برابر افزایش هزینه تولید مقاومت میکنند.
صنعت نفت به دلیل درخواســت ســرمایه گــذاران وال
اســتریت از شــرکت ها برای هزینــه کمتر بــرای حفاری
و متمرکز شــدن به ســود نقــدی ســهامداران و همچنین
کارزارهای فعاالن محیط زیســت علیه سوخت های فسیلی،
روی طنــاب باریکــی حرکــت میکند .شــرکت اکســون
موبیل که با رای ســهامداران بــرای ورود فعاالن به هیات
مدیره این شــرکت شکســت خفت باری را متحمل شــد،
نمونه ای از این روند است.
رویدادهــای مهمی که طی یک هفته گذشــته در صنعت
نفــت روی داده اند ،این اســتدالل که فرصــت خوبی برای
تولیدکننــدگان اوپک پالس وجــود دارد و این گروه فضای
بیشتری برای مانور و احیای تولیدش دارد را تقویت میکند.
در حالی که تولید غیراوپک نتوانســته است به سرعتی که
انتظار می رفت بهبود پیدا کند یا شاید از تجربه گذشته می ترسد،
این گروه در نشست روز سه شنبه احتماال ادامه افزایش تولید را
تایید میکند.
ســهامداران از اکســون می خواهند کمتر حفاری کرده و
به ســوددهی به ســرمایه گذاران معطوف شود .اکسون تنها
شرکتی نیست که با این وضعیت روبرو است.
شــرکت رویال داچ شل هم هفته گذشــته در یک مبارزه
حقوقی تاریخی شکست خورد و دادگاه از این شرکت خواست
آالیندگی خود را تا سال  ۲۰۳۰به میزان قابل توجهی کاهش
دهد که چنین امری مستلزم تولید کمتر نفت است .بسیاری در
صنعت نفت نسبت به موج شکایت ها نگران هستند و غول  های
نفتی غربی در مقایسه با شرکت  های نفتی دولتی که عمده تولید
اوپک را تشکیل می دهند ،اهداف قابل دسترس تری هستند.
درســت است که تولید غیراوپک پالس از افتی که در سال
 ۲۰۲۰داشت در حال بهبود اســت اما با احیای کامل فاصله
دارد.
مجموعــا تولیــد غیراوپــک پــاس امســال
 ۶۲۰هزار بشکه در روز رشد خواهد کرد که کمتر از نصف ۱.۳
میلیون بشکه در روز کاهشی است که در سال  ۲۰۲۰داشت.

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که رشــد عرضه
تا پایان امســال به هیچ وجه همگام با رشد پیش بینی شده
تقاضا نخواهد بود.
تولید نفت پس از سال  ۲۰۲۱احتماال در بعضی از کشورها
از جمله آمریکا ،برزیل ،کانادا و گویان افزایش پیدا خواهد کرد
اما تولید در کشــورهای دیگر نظیر انگلیس ،کلمبیا ،مالزی و
آرژانتین کاهش پیدا میکند.
مدیــران و معامله گران نفت می گویند از آنجا که افزایش
تولید غیراوپک پالس کمتر از رشد تقاضای جهانی برای نفت
خواهد بود ،این گروه بازار را در کنترل خواهد گرفت.
روند فعلی برخالف رویه گذشــته اســت که شرکت  های
نفتی در واکنش به قیمت  های باالتر ،به ســرمایه گذاری می
پرداختند و تولید نفت غیراوپک افزایش پیدا می کرد و وزیران
این گروه که در راس آنها شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر
انرژی عربســتان سعودی قرار دارد را با وظیفه دشوار متعادل
کردن بازار روبرو می کرد.
تاکنون عدم رشــد تولید غیراوپــک پالس چندان در بازار
ملموس نبوده اســت زیــرا پاندمی ویــروس کرونا همچنان
تقاضای جهانی برای نفت را محدود نگه داشــته اســت اما
ممکن است وضعیت مذکور اواخر امسال و سال  ۲۰۲۲بیشتر
به چشم بیاید .تا آن زمان برنامه   های واکسیناسیون کووید ۱۹
احتماال به ثمر نشســته و جهان به نفت بیشتری نیاز خواهد
داشت.
بازگشــت نفت ایران به بازار بخشی از این تقاضا را تامین
خواهد کرد اما احتماال نیاز به نفت بیشتری خواهد بود.
هنگامی کــه افزایــش تقاضــا روی دهد ،تــا حدودی
زیــادی برعهده اوپک خواهد بود که شــکاف میان عرضه و
تقاضا را پر کند.
یک ســیگنال از متفاوت بودن روند احیای تولید خارج از
اوپک ،آمار دکل های حفاری آمریکاست .اگرچه شمار دکل ها
به تدریج افزایش پیدا میکند اما این افزایش در مقایســه با
آخریــن باری که قیمت نفت در ســال  ۲۰۰۸-۲۰۰۹ریزش
کرد ،کندتر است.
شرکت  های شیل به تعهدشان برای بازگرداندن پول بیشتر
به سهامداران از طریق سود نقدی متعهد مانده اند .در نتیجه
تولید نفت آمریکا از ژوییه ســال  ۲۰۲۰در حدود  ۱۱میلیون
بشــکه در روز ثابت مانده است .خارج از آمریکا و کانادا ،این
دورنما حتی تیره تر است.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،هنگامی که شاهزاده عبدالعزیز
بن ســلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی اوایل امسال گفت
حفاری برای همیشه رفته است به نظر پیش بینی جسورانه ای
بــود امــا در نشســت هفتــه جــاری اوپــک پــاس
وزیــران ایــن گــروه مــی تواننــد امیــدوار باشــند که
حق با اوست.

بــا ثبات و برنامه بلنــد مدت ،گفت :دولت آینده باید ســهم و نقش
بخش خصوصی در اقتصاد را به رسمیت بشناسد .بر اساس قانون اساسی
اقتصاد ایران به ســه بخش دولتی ،خصوصی و تعاونی تقســیم شده
اگــر بخش خصوصی و تعاونــی را غیر دولتی در نظــر بگیریم این
دو بخش باید در تصمیم گیریهای دولت مشارکت فعال داشته باشد
نه اینکه دولت برای آنها تصمیم بگیرد.
وی افزود :اگر دولت آینده بدنه خود را کوچک کند موفق خواهد
بود ،اما با این خدم و حشــم و تشکیالت عریض و طویل ،هزینههای
مدیریتــی دولت و هزینههای مربوط به کشــورداری و حکمرانی در
کشور باال است.
راهکارهایی برای حل مشکل نقدینگی
وی همچنیــن با تاکید بر اینکه دولت باید از تصدی  گری دســت
بــردارد ،در رابطه با راهکارهای حل مشــکل نقدینگی در واحدهای
تولیدی اظهار کرد :با فرض اینکه منابع مالی کشــور همین اســت و
نمیخواهیم دولت با خلق پول موجب تورم شود ،نیاز به نقدینگی باید
کاهش پیدا کند .بنابراین باید هزینهها کاهش پیدا کند ،گردش پول
تنظیم شــود ،ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد و به فکر منابع مالی
غیر بانکی باشیم .برای مثال شرکتهای سرمایه گذاری و تهاتر مالی
فی مابین بنگاهها تقویت شود.
همچنین به گفته عضو هیأت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت
راه دیگر برای استفاده از روشهای تامین نقدینگی غیر بانکی ،تقویت
و ثبات بورس است .در چنین شرایطی مقدار نقدینگی تغییر نمیکند،
اما هدفمند میشــود .برای مثال اگر گردش مالی شــرکت سه ماه
طول میکشد ،در صورت تنظیم شدن مناسبات و بوروکراسی اداری
و پرداخت بهموقع بدهیهــای دولت ،زمان این گردش مالی ممکن
است به یک ماه برسد و قدرت مالی بنگاهها افزایش پیدا میکند.
وی افزود :بنابراین راهکار خلق نقدینگی نیســت ،بلکه با مدیریت
منابع مالی کشور و تغییر روابط اقتصادی ،میتوان نقدینگی مورد نیاز
واحدهای تولیدی را تامین کرد.

آگهی حصر وراثت
آقای حســن علی کامران دارای شناســنامه شــماره  21به شــرح
دادخواست به کالسه /1400/62ح ش رونیز از این دادگاه درخواست
گواهــی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان منتها
گل اصطهبان به شماره شناســنامه  14564در تاریخ  1390/3/26در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر
 -2ناصر کامران فرزند میرزامحمد به شماره ملی 2529319731
 -3محمدحســین کامــران فرزنــد میرزامحمد به شــماره ملی
2529319731
 -4محمدرضــا کامــران فرزنــد میرزا محمــد به شــماره ملی
2529772517
 -5غالمعلی کامران فرزند میرزا محمد به شماره ملی 2529321787
(پسران متوفی)
 -6صدیقه کامران فرزند میرزا محمد به شماره ملی 2529772517
 -7نســرین کامران فرزند میرزامحمد به شماره ملی 2529315205
(دختران متوفی) وال غیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را سه نوبت پی
در پی ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 /771م الف
قاضی شورای حل اختالف شهر ایج
یاسر محبی
آگهی مزایده مورد وثیقه
به موجب پرونده اجرائی به شــماره  139904011166000129/1له بانک
کشاورزی شــعبه استهبان علیه کریم مبارکی فرزند علی اصغر و زهرا
صادقی مزیدی فرزند اســداله (وام گیرنده) و الهام مبارکی فرزند
علی اصغر و ســروش زارع فرزند حســین(راهنین) که موازی چهار
سهم مشــاع از یکصد و بیست سهم سهام ششــدانگ یک درب باغ
و زمین زراعتی وصل به آن به پالک شــماره  4301واقع در بخش 13
فارس -اســتهبان مزرعه مبارک آباد خیر ذیل ثبت  9114صفحه 565
دفتر  110که چهار سهم از  120سهم ششــدانگ پالک  4301مشهور به
مزرعــه مبارک آباد به میزان  3/56هکتــار و به صورت زراعت می
باشد با ســه و نیم ســاعت آب از تلمبه به نام الهام مبارکی فرزند
علی اصغر صادر و تســلیم شده است و ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  1108/30مترمربع به پالک شماره  4326/45واقع در بخش
 13فارس استهبان دهســتان خیر روســتای بنوان ذیل ثبت 12289
دفتر  161صفحه  291به مســاحت حدود  270مترمربع اسکلت آجری،
ســقف تیرآهن ،فاقد شنارزهای افقی و عمودی ،دارای  4خواب ،هال،
پذیرایی و سرویس های بهداشــتی با قدمت حدود  45سال ساخت
می باشد به نام ســروش زارع فرزند مرحوم حسین صادر و تسلیم
شــده بوده است حدود آن بدین شرح شماال اول به طول  24/90متر
مربع دیواری اســت به خانه پالک  4326/44دوم که شرقی است به
طول  4/3متر درب و جرز اســت به کوچه بن بســت سوم به طول
 7/90متر درب و دیواری اســت به کوچه مزبور شرقا به طول 30/20
متر به دیوار دبســتان پــاک  4326/1جنوبا به طــول  36متر درب
و دیواری اســت به کوچه غربا به طول  32/60متر دیواری اســت به
زمین پالک  4326/48مورد وثیقه ســند رهنی شماره  63145مورخ
 1382/11/6تنظیمی دفترخانه نه استهبان به انضمام کلیه مستحدثات
و منضمات و متعلقات شــرعیه و عرفیه ملکــی خانم الهام مبارکی که
برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری چهار سهم از  120سهم پالک
 4301به مبلغ  2492000000ریال (معادل دویســت و چهل و نه میلیون و
دویســت هزار تومان) ارزیابی و پالک ثبتی  4326/45به نام سروش
زارع به مبلــغ  1950000000ریال (یک میلیارد و نهصــد و پنجاه میلیون
ریال) ارزیابی گردیده ،از طریق مزایده به فروش می رســد .مزایده
از ساعت  9الی  12روز چهارشنبه  1400/3/26در محل اداره ثبت اسناد
و امالک استهبان واقع در فلکه دانشجو مزایده از مبلغ ارزیابی آغاز و
به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته خواهد شد و چنانچه روز
مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد ،مزایده روز اداری
بعد از تعطیلی در همان محل و ســاعت انجام می شود و حقوق دولتی
و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شــد .شرکت در مزایده
منوط به پرداخت  10درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی در جلسه مزایده است .برنده
مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز
از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ
مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در
این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می
گردد که فاقد بیمه می باشند.
/772م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک استهبان
احمد انتظار

ظرفیتهای سرمایهگذاری خارجی در دوران پساتحریم
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مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت :در صورت برداشته شدن تحریمها ،ظرفیتهای بسیاری
برای ســرمایهگذاری خارجی در حوزه بندری و دریایی به وجود خواهــد آمد ،اما با این وجود تاکنون
 ۱۷هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری داخلی در این بخشها انجام شده است.
محمد راســتاد در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :در صــورت به نتیجه رســیدن مذاکرات وین و
برداشته شدن تحریمها پتانسیل افزایش میزان حمل و نقل دریایی از طریق بنادر افزایش یافته و جذب
میشــود و خطوط کشتی رانی بین المللی می تواند بدون هیچ محدودیتی به ایران تردد داشته باشند.
این موضوع سبب خواهد شد که مراودات بازرگانی ایران با دیگر کشورهای دنیا در حوزههای صادرات،
واردات ،ترانزیت و ترانشیپ تسهیل شود.
وی با بیان اینکه برداشــته شــدن تحریمهای غیر قانونی و ظالمانه علیه ایران تاثیر بسزایی روی
رونق تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی خواهد گذاشــت ،افزود :در زمینه ســرمایهگذاری در بنادر
شــمالی و جنوبی ایران بایــد گفت که در حال حاضر بیش از  ۱۷هزار میلیارد تومان ســرمایهگذاری
بخش خصوصی در  ۳۳۰پروژه مختلف انجام شــده اســت و بخش خصوصی خارجی هم میتواند در
دوران پســاتحریم در زیربخشهای بندری و دریایی ســرمایهگذاری کند؛ چرا که کماکان فضا برای
سرمایهگذاری در حوزههای تجهیزات و بخشهای روبنایی وجود دارد.
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با توجه به
بازتر شــدن فضای بینالمللی و رسیدن مذاکرات وین به مراحل نهایی ،استقبال و مذاکرهای از سوی
طرفهای خارجی صورت گرفته اســت یا خیر؟ گفت :هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است
و باید منتظر نتیجه مذاکرات باشــیم .تا زمانی که نتیجه این نشستهای دیپلماتیک که یکی از آنها
برداشته شــدن تحریمهای صنعت کشتیرانی است ،مشخص نشود ،مذاکره یا پیشنهاد مشخصی هم
در بر نخواهد داشت.
راســتاد همچنین درباره چگونگی رعایت پروتکلهای بهداشــتی اعالم کرد :از اول شیوع ویروس
کرونا تا کنون بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا عمل کردیم و همه ضوابط و دستورالعملهای
ابالغی را رعایت کردیم و درباره کشــتی ای که اخیرا وارد بنادر ایران شده بود همه مصوبات دقیقا و
با قاطعیت برای آنها رعایت شده بود و به جرات میتوان گفت حداقل آثار کرونایی را از طریق بنادر
تجاری شاهد بودیم و در ماههای گذشته مسئله حادی در بنادر به وجود نیامده است.

واردات واکسن توسط بخش خصوصی نهایی شد

رییس اتحادیه واردکنندگان دارو از نهایی شــدن خرید و واردات واکســن کرونا از ســوی بخش
خصوصی خبر داد.
ناصر ریاحی در گفت و گو با ایســنا ،اظهار کرد :خوشــبختانه با پیگیریهای انجام شده ،سرانجام
سازمان غذا و دارو ،نامه مجوز الزم برای واردات واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی را صادر کرد و
به این ترتیب شرکت دریافت کننده مجوز از روز دوشنبه نسبت به گشایش ال سی و انتقال منابع مالی
برای واردات این واکسن اقدام خواهد کرد تا در کوتاه ترین زمان ممکن به کشور برسد.
وی درباره نوع واکســن خریداری شــده از ســوی بخــش خصوصی نیز گفت :در گام نخســت
یک میلیون دوز واکســن آســترانزکا خریداری شده که به کشور وارد خواهد شــد .در گام بعدی که
بالفاصله پس از این قرارداد پیگیری می شود ،سه میلیون دز واکسن سینوفارم چین خریداری میشود
که البته به شرط حمل مقطعی ،مذاکرات بر سر آن ادامه دارد.
عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد :با توجه به اینکه احتماال در آینده نزدیک واکسن
ایرانی کرونا نیز عرضه خواهد شد ،ما این شرط را برای واکسن چینی گذاشتیم تا در صورتی که دولت
تغییر نظر داد یا سیاســت دیگری اجرایی شــد ،تمام این واکســن باالجبار به کشور وارد نشود و فقط
بخشی از آن را وارد کنیم.
ریاحــی درباره زمان بندی واردات این واکســن به کشــور نیز بیان کرد :آمادگــی داریم که تمام
یک میلیون دز واکسن آسترازنکا را به شکل یک جا به کشور وارد کنیم ،اما این بسته به ظرفیت و شرایط
وزارت بهداشت خواهد بود .در صورتی که شرایط برای دریافت چند مرحلهای فراهم باشد ما نیز در ابتدا
 ۱۰۰هزار دز و سپس در قالب محمولههای  ۲۰۰تا  ۲۵۰هزار دزی این واکسنها را وارد خواهیم کرد.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان:

روستاهای دارای تنش آبی
در اولویت طرح   های تامین آب قرار می گیرند
حبیب صادقی  /اصفهان

طرح   های تامین آب اســتان اصفهان با اولویت روســتاهای دارای تنش آبی ،بازنگری شــده و از
اعتبارات ملی بهره مند می شوند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اعالم این خبر ،افزود :تامین پایدار آب روستاها
از اولویت   های این شــرکت است و تا پایان ســال جاری ،حداقل  65روستای دیگر از چرخه آبرسانی
سیار حذف خواهند شد.
هاشم امینی که در جلسه مجمع صورت   های مالی طرح   های تملک دارایی   های سرمایه ای آبفای
استان اصفهان سخن می گفت ،با اشاره به حدود  300کیلومتر اجرا و اصالح شبکه   های آب روستایی
در قالب طرح  ، 300-100در سال گذشته ،عنوان کرد :از مهم ترین نتایج این طرح کاهش قابل توجه
آب بدون درآمد در روســتاها و مدیریت مصرف آنها بود که به کاهش ســرانه مصرف آب در روستاها
منجر خواهد شد.
وی پراکندگی روســتاهای استان به خصوص در اردســتان و نایین را از مشکالت اصلی آبرسانی
پایدار به آنها دانســت و گفت :از حدود  460هزار نفر جمعیت روستایی تحت پوشش 420 ،هزار نفر از
روستاییان در قالب مجتمع   های روستایی به صورت پایدار آبرسانی می شوند.
امینی در خصوص وضعیت تصفیه خانه   های فاضالب در حال ســاخت گفت :تصفیه خانه فاضالب
فوالدشــهر تا دهه فجر امسال تکمیل و وارد مدار بهره برداری می شود و تصفیه خانه   های فاضالب
نطنز و چادگان در حال حاضر حدود  70درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته که به شرط تامین اعتبارات
عمرانی ،مراحل تکمیل آن ســرعت می یابد .وی افزود :پکیج تصفیه خانه فاضالب شهر تودشک نیز
به شرط تامین اعتبارات عمرانی ،امسال وارد مدار بهره برداری خواهد شد.
مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان با اشــاره به قدمت و فرسودگی شــبکه فاضالب در شهرهای
اصفهان ،خمینی شــهر و شاهین شهر ،افزود :بخش عمده ای از کلکتورهای فرسوده شهر اصفهان با
روش   های نوین و معمول اصالح شــده و با دریافت  50میلیون یورو از قسمت دوم اعتبارات فاینانس
و برگزاری مناقصه بین المللی ،ادامه اصالحات انجام می شود.
وی در خصوص توســعه خدمات الکترونیکی آبفای اســتان اصفهان گفت :هم اکنون  95درصد از
خدمات  23گانه شرکت در شهرها و روستاها به صورت غیر حضوری ارائه می شود.
آگهی حصر وراثت
آقای یزدان پناه خسروپور دارای شناسنامه شماره  333متولد  1354از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نگهدار خســروپور به شماره
شناســنامه  961در تاریــخ  1400/2/12در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2رستم خسروپور به شماره شناسنامه  19صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -3محمدیار خسروپور به شماره شناسنامه  2صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -4شورانگیز خسروپور به شماره شناسنامه  6صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -5فرنگیس خسروپور به شماره شناسنامه  5صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -6روح انگیز خسروپور به شماره شناسنامه  2صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -7شهدخت خسروپور به شماره شناسنامه  9صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -8سمیه خسروپور به شماره شناسنامه  422صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -9زرین تاج خسروپور به شماره شناسنامه  231صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -10خدیجه یک کالم مهارلوئی به شماره شناسنامه  25صادره از حوزه سروستان همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر مردم یک مرتبه آگهی
مینماید تا هر شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /1722م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
قاسم محمدی

اهدای خون اهدای زندگی
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کیخا:

تیم فوتبال فجرسپاسی
و لزوم استفاده از فرصتها برای صدرنشینی

نتیجه ای ماندگار برای ژیمناستیک
ایران در المپیک رقم می زنم

قهرمان شیرازی ژیمناستیک جهان گفت :در
آمادگی کامل برای مسابقات المپیک توکیو قرار
دارم و به طور حتم نتیجه ای ماندگار برای کشور
ثبت می کنم.
ســعید رضا کیخا در گفتگو بــا خبرنگار مهر،
از آمادگــی مطلوب خود بــرای حضوری موفق
در المپیک توکیو خبر داد و اظهار داشــت :تعویق
رقابتهای بین المللی که بدلیل شرایط کرونایی
پیش آمد گرچه ســختیهایی را به همراه داشت،
اما باعث شد برروی نقاط ضعف خود بیشتر تمرکز
کنم و اکنون از آمادگی خوبی برخوردارم.
وی کــه چندین عنوان جهانی و آســیایی در
کارنامه دارد و شــش حرکت جدید ژیمناستیک
را به  نــام خود در جهان ثبت نموده اســت ،بیان
داشــت :با لغو مســابقات آســیایی ،تنها رقابت
باقــی مانــده گزینشــی المپیــک ،رقابتهای
بیــن المللی قطر اســت که برگــزاری آن نیز
نامشخص است و اگر این مسابقات برگزار نشود،
شانس حضور در المپیک را نخواهم داشت.
قهرمان ژیمناســتیک جهان افزود :به جرأت
میتوان گفت که سطح مسابقات انتخابی المپیک
از خود بازیهای المپیک بیشــتر اســت زیرا در
مسابقات انتخابی ،حدود  ۲۰۰تا  ۴۰۰ورزشکار از
سراسر جهان شرکت میکنند اما در المپیک تعداد
قهرمانان اندک است.
ملی پوش رشــته خرک حلقه ژیمناســتیک
ایران ،مهمترین حریف خود را یک ژیمناست کار
ژاپنی دانست و بیان داشــت :در مسابقات قبلی
انتخابی المپیک ،در رده سوم قرار گرفتم و برای
حضور در المپیک میبایست در مسابقات قطر از
حریف ژاپنی خود کــه در رنکینگ جهانی از من
باالتر ایستاده پیشی بگیرم.
کیخا با اشــاره به برگزاری بازیهای المپیک
در مردادماه ســال جاری اظهار داشــت :میدانم
که میتوانم درصــورت حضور در المپیک توکیو،
نتیجــهای ماندگار برای ژیمناســتیک کشــورم
رقم بزنم.
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ایرنا :تیم فوتبال فجر شــهید سپاسی شیراز با توجه به
هشــت دیدار باقی مانده از لیگ دســته یک نباید فرصت
صدرنشــینی را از دســت بدهد و باید قدر تمــام بازیها
را بداند.
بــه گــزارش ایرنا ،این تیم امروز ســه شــنبه یازدهم
خردادماه در ورزشــگاه پارس میزبان تیم چوکا تالش است
که در خطر سقوط قرار دارد و نمی تواند دیدار آسانی باشد
و باید این تیم را جدی بگیرد تا همچنان در کورس مدعیان
باقی بماند.
فجری ها طی چند دیدار گذشته به دلیل کمبود بازیکن
مصدوم و محروم نتوانســته نتایج الزم را بگیرد و دســت
ســرمربی این تیم برای بســتن ترکیبی دلخواه تنگ بوده
است.
شاگردان علی کالنتری سرمربی تیم فجر تا پایان لیگ
به ترتیب با چوکا تالش در شیراز بازی دارند ،سپس با خیبر
در خرم آبادٰ ،رایکا بابل در شــیراز ٰ،اســتقالل خوزستان در
اهواز ،شاهین بوشهر در شیراز ٰ،هوادار در تهران ،آرمان گهر
ســیرجان در شیراز و درآخرین بازی هم باید به مصاف تیم
گل ریحان در کرج بروند که یکی از کاندیدای ســقوط به
دسته دوم است.
دیدارهای باقی مانده تیم فجر
بدین ترتیب فجری ها با تیم های اســتقالل خوزستان،
خیبر خــرم آباد و هوادار بازی حساســی دارنــد زیرا این
تیم  ها مدعی هســتند و فجری ها بایــد برای این دیدارها
برنامه ریزی خوبــی انجام دهند تا امتیاز الزم را بگیرند و
رقیبان خود را از ســر بردارند ضمن اینکه بازی با شاهین
بوشهر که هنوز امید دارند را باید جدی بگیرند.
همچنین فجری ها در ادامه با چوکا تالش ،رایکا بابل،

رییس هیأت بیماران خاص و پیوند اعضا فارس
اعالم کرد:

حضور  ۱۰ورزشکار استان فارسی
در مسابقات جهانی

رییس هیأت بیماران خاص و پیوند اعضا استان فارس گفت :مسابقات جهانی
“پنج کیلومتر” با حضور  ۱۰نفر از ورزشکاران بیماران خاص و پیوند اعضاء فارس
برگزار می شود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ورزش پارس ،لیال دودمان با بیان این
خبر ،عنوان کرد :در پی لغو مسابقات جهانی پیوند اعضا  ۲۰۲۱آمریکا ،رویداد
جهانی “پنج کیلومتر “ به صورت مجازی برگزار می شود.
وی بــا بیــان اینکه ایــن مســابقات از روز جمعــه هفتم خــرداد ماه
آغــاز و تا روز شــنبه پانزدهم خرداد ماه برگزار می شــود ،افــزود :در این
مســابقات آقایان مرتضی فنایی ،حســین رئوفی ،سعید ســهرابی ،موسی
خلیفــه ،ســحر مهدوی پــور ،رهــا رضایی فــرد و خانم هایده اســامی
در رشــته پیاده روی ،بهرام صداقت در رشــته تردمیل ،میثم همتی و الهام
روشن چراغ در رشته دوو میدانی شرکت می کنند.
دودمان خاطر نشــان کرد :ورزشــکاران می بایســت تا جمعه  ۱۴خرداد
فعالیــت های خود را انجام داده و اطالعات مربوطه را بر روی وب ســایت
اعالمی از سوی فدراسیون بارگزاری کنند.
رییس هیأت بیماران خاص و پیوند اعضاء استان فارس در پایان با اشاره
بــه هدف برگزاری این رویداد ،گفــت :تأکید بر اهمیت ورزش در جهان ،به
اشــتراک گذاری عکس  هایی از طی کردن مســیر در شبکه های اجتماعی
و افزایــش آگاهی در خصوص اهمیت اهدا عضــو از مهم ترین اهداف این
مسابقات می باشد.
دودمان یادآور شد :مربیگری این ورزشکاران توسط خانم علیپور به عنوان
مربی خانم  ها و آقای رفیعی به عنوان مربی آقایان خواهد بود.

نایب رئیس هیأت والیبال فارس اعالم کرد:

حضور چهار بانوی شیرازی در اردوی تیم ملی

نایب رئیس هیــأت والیبال فارس گفت :چهار والیبالیســت از فارس در
اردوی تیم ملی بزرگساالن بانوان حضور دارند.
طاهــره بهــرام زاده در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ورزش پــارس ،با
بیــان اینکــه روز چهارم تا ششــم خرداد  ۲۲نفــر بازیکن جــوان به تیم
ملی دعــوت شــدند ،اظهــار داشــت :از هفتم تــا چهاردهــم بازیکنان
باتجربــه تر هــم به اردو دعوت شــدند و تاکنــون دو نفر خــط خورده و
دو نفر دیگر هم از تیم جدا شدند و چهار نفر از اردو بیرون آمدند.
وی با بیان اینکه از فارس پنج نفر به تیم ملی دعوت شــده بودند ،افزود:
مریم حبیبی از اردو جدا شــد و چهار نفر دیگر از بانوان فارس در اردو حضور
دارند.
نایب رئیس هیأت والیبال فارس بیان کرد :پوران زارع ،نگار کیانی ،الهام
فالح ،سارا نظری والیبالیست های شیرازی حاضر در این اردو به سرمربیگری
فریبا صادقی ،مربیگری فاطمه شعبان خمسه و افسانه ایراندوست و سرپرست
خانم صدیقه اسالمی می باشند.
بهــرام زاده اضافــه کرد :این اردو جهت حضور مســابقات آســیایی که
شــهریورماه در فیلیپین برگزار می شــود آماده می شوند که در هر اردو چند
نفــر خط می خورند و در نهایت  ۲۰نفــر باقی می مانند تا حدود یک ماه یا
دو هفته قبل از اعزام  ۱۶نفر و در نهایت  ۱۴نفر انتخاب می شوند.

آرمان گهر ســیرجان و گل ریحان البــرز هم بازی دارند
که این دیدارها هم ســخت اســت و هم آســان هر چند
بازی با تیم های پایین جدول هم که در خطر سقوط دارند
نمی تواند آسان باشد از این رو این هشت بازی باقی مانده
در سرنوشــت آنها برای صعود به لیگ برتر بســیار حیاتی
اســت ،به واقع صعود فجری ها دســت خودشان است که
حتما به آب و آتش خواهند زد.
فجری ها برای بازی مقابل چوکا تالش به   جز مصدومان
تیم سایر بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند و مشکل سه
بازیکن سرباز آنها هم حل شده و می توانند در ترکیب تیم
قرار گیرند.
چوکا تالش چگونه تیمی است؟
چوکا تالش در جدول رده بندی حال و روز خوبی ندارد،
امــا دوندگــی و جنگندگی یکی از خصوصیــات تیم  های
شمالی اســت که تیم چوکا هم از این قاعده جدا نیست و
بسیار سختکوش است.
این تیم هم اینک با  ۲۵امتیاز در رده شــانزدهم است و
قطعا برابر فجر مدعی با احتیاط بازی خواهد کرد تا دست
کم یک امتیاز بگیرد و در ادامه هم برنامه دارند تا بر روی
ضد حمله به گل برســند که فجری هــا باید مواظب این
روش حریف باشند.
چوکا هــم در حمله و هم در دفاع در جدول شــرایط
خوبــی ندارد اما این دلیل نمی شــود که فجری ها آنها را
ساده بگیرند ،اگر اینگونه شود شاید در پایان بازی با امتیاز
شیراز را ترک کنند و حسرتی دیگر را برای فجری به جای
بگذارند.
چوکا را دست کم نمی گیریم
ســرمربی تیم فجر با بیان اینکه تمرینات بسیار خوبی

پشــت سرگذاشــتیم  ،گفت :برای تیم چوکا احترام خاصی
قائل هســتیم و بــه هیچ عنــوان این تیم را دســت کم
نخواهیم گرفت.
علی اصغر کالنتری دوشــنبه در مصاحبــه با خبرنگار
ایرنا بیان داشت :برای این بازی به  جز مصدومان تیم بقیه
بازیکنان حضور دارند و با کوشش دست اندرکاران باشگاه
نیز مشکل سه بازیکن سرباز که هفته گذشته مقابل ملوان
نتوانستیم ازآنها استفاده کنیم ،حل شده است.
وی اضافه کرد :هرچند تیم چوکا در پایین جدول اســت
اما این تیمی کامال سختکوش و دونده هستند و چند دیدار
این تیم را بررســی کردیم ،روی ضــد حمله برنامه دارند و
بازیکنان ما نیز کامال برای این بازی سخت توجیه شده اند.
کالنتری ادامه داد :هشت بازی تا پایان لیگ باقی مانده
است که هر کدام شــرایط خاص خود را دارند و بازیکنانم
نیــز از اهمیت این دیدارها اگاه هســتند و باید با تمرکز به
مصاف آنها برویم.
 ۷۰امتیــاز نداریم که برای دیگر تیم ها بازی
کنیم
این پیشکسوت فوتبال فارس با بیان اینکه ما در جدول
رده بنــدی  ۷۰امتیاز نداریم که بخواهیم برای ســایر تیم
هــا بازی کنیم ،افزود :ما بــرای خودمان بازی می کنیم و
منتی هم ســر کسی نمی گذاریم زیرا نیاز به امتیاز داریم و
برای تیم خوب قشقایی شیراز هم در ادامه مسابقات آرزوی
موفقیت داریم زیرا تیم شهرمان است.
در پایان هفته بیســت و ششــم تیم بــادران تهران با
 ۴۴امتیاز در صدر قرار دارد ،تیم های هوادار تهران و مس
کرمان با  ۴۳امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند .همچنین
تیم خیبر خرم آباد ،استقالل خوزستان ،فجر سپاسی ،خوشه
طالیی ســاوه به ترتیب با  ۴۰امتیاز در رده چهارم تا هفتم
قرار دارند ،شاهین شهرداری بوشــهر و پارس جم جنوبی
هم  ۳۹امتیازی هســتند و هنوز شانس برای مدعی شدن
با توجه به هشــت دیدار باقی مانــده ،دارند و حتی ملوان
 ۳۶امتیازی هم امیدوار است به باالی جدول صعود کند.
بدین ترتیب  ۱۰تیم شــانس صعود به لیگ برتر دارند و
بایــد منتظر ماند و دید در پایان لیگ دســته یک از میان
آنهــا ،دو تیم اول و دوم جدول جواز صعــود به لیگ برتر
دریافت می کنند.
در رقابت های فوتبال دسته یک کشور  ۱۸تیم شرکت
دارنــد و پس از انجام  ۳۴بازی تیم های اول و دوم جدول
جواز صعود به لیگ برتر دوره بیست یکم را کسب خواهند
کرد و سه تیم انتهای جدول هم راهی دسته دوم می شوند.
تیم نــود ارومیه با  ۲۳امتیــاز و گل ریحان البرز هم با
 ۱۸امتیاز در خطر سقوط قرار دارند.

تبیین نقشه راه مجموعه ورزش و جوانان فارس
با توجه به شرایط کرونا و پساکرونا

مدیرکل ورزش و جوانان فارس از تبیین نقشه راه و اجرایی کردن برنامه
راهبردی تدوین شــده با توجه به شرایط کرونا و پسا کرونا در سال 1400
خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز ،گردهمایی رؤسای ادارات ورزش
و جوانان شهرستان های استان با حضور مدیرکل ورزش و جوانان ،معاونین
وی و مدیران ستادی اداره کل در شیراز برگزار شد و در ابتدا روسا و مدیران
ستادی جدید االنتصاب معرفی شدند.
در این جلســه ،برنامه راهبردی تدوین شــده با توجه به شــرایط کرونا
و پســاکرونا با رویکرد ســامت محور و رقابت محور همچنین نقشــه راه
اداره کل ورزرش و جوانــان فارس در ســال  1400در حوزه های مختلف
تشریح شد.
نمایندگان شهرســتانها هر کــدام به تفکیک در حــوزه های مختلف،
مشــکالت و نقطه نظرات خود را مطرح کردند و مدیران ســتادی نســبت
به ترســیم برنامه ها و ارائه پاســخ در جهت رســیدن به اهداف سازمانی
پرداختند.
همچنین شهرستانهای برتر با توجه با شاخص های از پیش تعیین شده
در حوزه های مختلف معرفی شدند .کمبود اعتبارات جاری و فصل پنجم و
مواردی دیگر از طرف روسای شهرستانها مطرح شد.
مدیــرکل ورزش و جوانان فارس در این جلســه ضمن تاکید بر حضور
حداکثری جامعه ورزش در انتخابات و انتخاب اصلح با اشاره به طرح آمایش
ســرزمین گفت :برای رســیدن به وضعیت مطلوب تر باید تالش بیشتری
کرد و بی شــک اجرای طرح آمایش و برنامه مداری از به هدر رفتن منابع
جلوگیری خواهد کرد و زودتر به اهداف سازمانی خواهیم رسید.
عبــاس حاجی زاده با تاکید بر اخذ شناســه هیات های ورزشــی افزود:
با توجه بــه قوانین و مقررات واریز وجه و کمک به هیات های ورزشــی،
گرفتن شناســه و داشتن حســاب به نام هیات های ورزشــی شهرستانها
ضروری است.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس دانش افزایی مدیران و داشتن اطالعات
کافی در حوزه های مختلف را از ضروریات و ابزار مدیریتی دانست.
وی بیــان کرد :انضباط و تعهد کاری همه همکاران ورزش و جوانان در
سطح اســتان می تواند روند مدیریتی مدیران و رسیدن به اهداف سازمانی
را تسهیل نماید.
معاون توســعه امور ورزش اســتان فارس نیز در این نشست گفت :نگاه
ما به ورزش فارس نگاه آمایشــی اســت و اســتعدادیابی و نخبه پروری از
برنامه  های اصلی این معاونت می باشد.
ســاالری افزود :بر اســاس برنامه راهبردی تدوین شــده ،انتظارات و
سهم هر هیات و هر شهرســتان در کسب موفقیت های ورزشی استان در
حوزه  های همگانی ،قهرمانی ،آموزش و امور باشگاهها مشخص شده است.
معاون جوانان و امور فرهنگی نیز بر برگزاری ســتاد ســاماندهی و ثبت
ســمن در شهرســتانها تاکید کرد و افزود :برگزاری کارگاه های آموزشی
پیش از ازدواج عامل بسیار مهمی در کاهش تعارضات زناشویی خواهد بود.
در این جلســه مقرر شــد در جلسات شــورای معاونین با برنامه ریزی
تعدادی از رؤســای شهرستانها جهت طرح مسائل و مشکالت اداره مربوط
حضور داشــته باشــند همچنین مصوباتی در جهت رشد و توسعه ورزش و
جوانان استان تصویب شد.

دامغانی:

کار آلکنو قابل ستایش است
زیاد شدن خطا در جوانگرایی طبیعی است
کارشــناس والیبال ایران می گوید که ایجاد خطا
در تیم ملی به دلیل جوانگرایی امری طبیعی است.
محمدرضا دامغانی در گفت و گو با ایســنا ،درباره
عملکرد والیبــال ایران در لیگ ملــت های والیبال
 ۲۰۲۱گفت :قبل از اینکه بخواهم درباره ســه بازی
ایران توضیح دهم ،باید پیش زمینه ای را عرض کنم.
باتوجه به جسله ای که آلکنو با داورزنی و فدراسیون
والیبال ایران داشــت مشخص شد که این رقابت ها
بــازی تدارکاتی برای ایران باشــد و می توان از این
دید ،به کارشناســی این رقابت ها پرداخت .همچنین
باید گفت نزدیک به هفت تیم که در المپیک خواهند
بــود و با ایران بازی دارند ،در لیگ ملت های والیبال
حضور پیدا کرده اند.
او افــزود :این رقابت ها همانطور که در گذشــته
گفته شــد مســابقات تدارکاتی خوبی بــرای تیم ها
اســت .آقای آلکنو در این بازی تک تک بازیکنان را
ارزیابی می کند تا بفهمد هر بازیکن تحت فشــار چه
عملکردی را خواهد داشت.
وی اضافــه کرد :معتقدم که تاکنون آلکنو بهترین
عملکرد را داشــته و کمتر کســی فکر نمی کرد تیم
ایران با این ترکیب به میدان رود .باید گفت که تمام
مردم دنیا عالقه مند هســتند که تیم ملی کشورشان
در رقابت های بین المللی موفق و پیروز میدان باشد.
اما آلکنو با دیدگاه بازی تدارکاتی به این رقابت ها پا
گذاشــته و باید طبق همین مسئله ،بازی ها را تحلیل
کرد.
دامغانی گفت :در بازی اول بالفاصله بعد از اینکه
مشخص شــد معروف به دلیل سرماخوردگی بازی را
از دست داده است بار روانی بدی به تیم تحمیل شد.
معروف را در بازی اول نداشــتیم و شــاهد بودیم که
هیچ یک از بازیکنان عملکرد خوبی نداشــتند .حتی
بازیکنــان با تجربه ای مانند عبادی پور و موســوی
درخشان عمل نکردند .نبود معروف از لحاظ ذهنی بار
بدی را به تیم ملی تحمیل کرد.
او ادامــه داد :در بازی اول خــوب عمل نکردیم
و نتوانســتیم مقابل ژاپن بهترین خود باشــیم .قول
می دهم که اگر بــازی با ژاپن به جای بازی با هلند
برگزار می شــد ما پیروز میــدان بودیم .بازی با ژاپن
خوب نبــود و به همین دلیل متاســفانه امتیازاتی در
رنکینگ جهانی از دست دادیم.
دامغانی در باره بازی ایران با روسیه که با شکست
ملی پوشان همراه بود ،گفت :این بازی قابل پیش بینی

بود چرا که روســیه از فیزیک بسیار خوبی برخوردار
است .روســیه با شیوه "ســرویس خوب بزن و بعد
توپ را دفاع کن" ،توانست قهرمان جهان و المپیک
شــود .در بازی با ایران هم روس ها ســرویس های
خوبی زدند و حضور میخاییلوف برای روســیه نعمت
بزرگی بود که به روســیه در شــرایط سخت کمک
کرد؛ هرچند که ســرمربی روســیه تصمیم گرفت از
موزرسکی اســتفاده نکند .باید گفت که در بازی دوم
نســبت به بازی اول خوب بودیم .وادی بازی اول با
وادی بازی دوم اصال قابل مقایســه نبود .باید بگویم
که ملی پوشان در بازی دوم عملکرد بهتری داشته و
توانستند بهتر شوند.
او ادامــه داد :در بازی دوم ،بازیکنان جوان به این
اعتماد رسیدند که بدون سعید معروف هم باید والیبال
بــازی کرد و بدون او هم باید تیــم ملی ایران برنده
شــود .معروف از لحاظ فنی با ســایر پاسورها تفاوت
زیادی دارد اما جوانان ایران به این باور رســیدند که
می توان والیبــال بازی کرد بدون معروف ،شــهرام
محمــودی و یا نفرات دیگر .در بــازی دوم آلکنو به
بازیکنان باور و اعتماد به نفس را القا کرد.
دامغانی درخصوص بازی ســوم ایران برابر هلند
که به پیــروزی ایران انجامید ،اظهــار کرد :هلند از
عبدالعزیز از ابتدا استفاده نکرد و باید بگویم که ما هم
از ابتدا از سعید معروف استفاده نکردیم .آلکنو در این
بازی ها بازیکنان را ارزیابی می کند تا ببیند عملکرد
آنها در زمان تحت فشــار چگونه بوده و خودباوری را
به آنها القا می کند .می توان اعتراف کرد که بازیکنان
جوان لحظه به لحظه بهتر می شوند.

او در باره جوانگرایی تیم ملی والیبال ایران گفت:
ایجاد خطــا در تیم ملی به دلیــل جوانگرایی امری
طبیعی اســت .به عنــوان مثال زمانی کــه به مربی
می گوییم از جوانان اســتفاده کن و پیروز شــو مانند
این اســت که به شــخصی بگوییم که در استخر بپر
و خیس نشــو! ذات اســتفاده از بازیکن جوان خطا و
ارور است.
دامغانی گفت :آلکنو کار خود را حرفه ای جلو می برد
و تصمیمــات خود را به خوبی اجرا می کند .من قول
می دهم با گذشــت زمان و در بازی های آینده تیم
ملی والیبال ایران خودش را پیدا کند و بازیکنان جوان
عملکرد خوبی را از خود نشان دهند.
وی درادامــه افــزود :اعتماد به نفــس نکته ای
مهم اســت که آلکنو به بازیکنان جوان القا می کند.
به عنوان مثال صابر کاظمی در بازی با هلند با اینکه
ســه دفاع رو به روی خود داشت توپ را به آرامی در
منطقه دو زمین فرود آورد.
او ادامه داد :کســی که والیبال بازی کرده است از
این ضربه کاظمی متوجه خواهد شــد که توان فنی
باالیی داد و همچنیــن اعتماد به نفس خوبی را پیدا
کرده است.
دامغانی در پایان گفت :بــه اعتقاد من از عملکرد
آلکنو رضایت وجود دارد چرا که به بازیکنان القا کرده
کــه به آنها اعتماد دارد و صــرف نظر از نتیجه آلکنو
کار خود را بــا پختگی هرچه تمام تر انجام می دهد.
ایران نباید در این رقابت ها دنبال پیروزی باشــد چرا
کــه ماموریت تیم ملی جوانگرایــی بوده و کار آلکنو
قابل ستایش است.

روایت دختر تاریخ ساز ایران از کسب
اولین مدال جهانی در وزنه برداری

دختر وزنه بردار ایران گفت :زمان مسابقه فقط به این
فکر می کردم که هیچ حرکتی را از دست ندهم تا بتوانم
مدال بگیرم و تمام تمرکزم روی وزنه هایم بودم.
به گزارش ایســنا ،یکتا جمالی دختر نوجوان ایران در
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان توانست با
ثبت رکورد مجموع  308کیلوگرم بر سکوی سوم جوانان
جهان قرار بگیرد و سه مدال برنز به دست بیاورد .جمالی
اولین مــدال وزنه برداری تاریخ بانــوان ایران را در رده
جهانی کسب کرد.
یکتا جمالی در گفتگو با ایســنا درباره عملکرد خود در
مســابقات وزنهبرداری قهرمانی جوانان جهان بیان کرد:
قبل از مســابقه همه به من روحیه دادند بنابراین استرس
آنچنانی برای مسابقه نداشتم و توانستم آن را کنترل کنم
و فقط به این فکر می کردم که بتوانم مدال بگیرم و خدا
را شکر که توانستم سه مدال برنز کسب کنم.
او ادامه داد :در ســه ماه آخــر اردو ،به خانه نرفتم و با
حمایت فدراسیون ،کمک مربی و مشاور فنی تیم ،تمرینات
خیلی خوبی را داشتم .در زمان مسابقه نیز هر وزنه ای که
می زدم به این فکر می کردم که میتوانم اولین مدال را
بگیرم بنابراین تالش کردم که هیچ کدام از حرکت هایم
را از دســت ندهم و خدا را شــکر هر شش حرکت را هم
درست انجام دادم .زمانی هم که روی سکوی مسابقات
رفتم ،خیلی خوشحال بودم و حسی که داشتم را هیچ گونه
نمی توانم بیان کنم .مردم عزیزم هم خیلی دعا کردند و
از همه تشکر می کنم.
جمالی با اشــاره به برنامهای که برای آینده خود دارد
گفت :تقریب ًا ســه سال اســت که وزنه برداری را شروع
کردهام و این اولین مسابقه بین المللی برون مرزی من بود.
هدفی که دارم خیلی بزرگ است و می خواهم به طالی
المپیک برسم و برای آن خیلی تالش می کنم و می دانم
که حتما به آن خواهم رسید.
نفر ســوم وزنه برداری جوانان جهان در پاسخ به این
پرســش که وجود رقیبانی که ســابقه بیشتری نسبت به
او در وزنهبرداری داشــتند و حتی مــدالآور هم بودهاند
نگرانش نکرد ،گفت :روز مسابقه فقط به وزنه های خودم
فکر میکردم و اص ً
ال کسی را نمی دیدم .تمام تمرکزم را
روی کارم گذاشته بودم تا بتوانم وزنه هایم را بزنم.
جمالی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه فکر
میکند مدالی که او گرفته چقدر در انگیزه دیگر دختران
وزنه بردار تاثیر مثبت بگذارد تا قوی تر از قبل به کارشان
ادامه دهند ،تاکید کرد :وزنهبرداری بانوان ایران از ســال
 ۹۶شروع به کار کرده است و خیلی از وزنهبرداران هستند
که قوی کار میکنند .آنها هم می توانند به مسابقات بروند
و مدال بگیرند .کار ســختی نیســت فقط نیاز به تالش
و اراده کافی دارد.
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انگارنهراگنا

ایرنــا :پس از شــیوع کرونا در زمســتان  ،۹۸زندگی
عمومی   مردم تحت الشــعاع شرایط ناشــی از کرونا قرار
گرفت ،در این میانه فعالیت   های فرهنگی و هنری شــاید
بیش از دیگر مشاغل مورد ضرر و زیان قرار گرفت.
تعطیلیهای پی در پی بواســطه رنگ بندی شــهرها،
سالن   های ســینما ،تئاتر و کنسرت   های موسیقی را عمال
دچار تعطیلی طوالنیتری کرد.
اگر در ســینمای جهــان پخشکننده   های حرفه ای از
طریق قانون کپی رایت و پلتفرم   های مختلف سعی کردند
همزمان با اکران فیلمها در ســالن   هایی با رعایت پروتکل
بهداشــتی اکران آنالین را مد نظر قــرار دهند ،در داخل
کشور ما مدت   ها زمان برد تا اکران آنالین با بلیط فروشی
به رســمیت شناخته شود و عمال فیلمهای در نوبت اکران
نوروزی  ۹۹عمال بهره ای از آن نبردند.
در چند نوبت طی دو سال اخیر به فراخور در زمان   هایی
بازگشایی سالن   ها در دســتور کار قرار گرفت و مجددا به
دلیل اینکه هیچگونه برنامه ریزی مدون و حمایتی در پی
نداشت عمال به تعطیلی گرایید.
در بهار  ۱۴۰۰پس از کش و قوس   های فراوان و شروع
واکسیناســیون عمومی   مجددا دستور به بازگشایی سالنها
اعالم شد اما با گذشت حدود یک ماه از بازگشایی   ها هنوز
رغبتی در مخاطبان برای حضور در ســالن ها و دیدن فیلم
بر پرده مشاهده نمی شود.
این در حالی است که برای مخاطبان جدی سینما هیچ
چیزی جای دیدن فیلم در تاریکی ســالن ســینما در یک
خاطره جمعی را پر نمیکند.
یک عاشــق ســینما حتی در دوباره دیدن فیلم   های
مورد عالقــه   اش بر تلویزیون مجددا همــان خاطرات را
مرور می   کند و دلش برای آن حال و هوا تنگ می   شــود
با اینهمه چرا همچنان بســیاری بــرای دیدن فیلم وارد
سالن نمی   شوند؟
شــاید نخستین دلیل در بی انگیزگی برای دیدن آثار بر
پرده عدم اطمینان نســبت به رعایت مسائل بهداشتی در
ســالن ها باشد که پس از بررســی و مشاهدات میدانی در
برخی سینماها عمال متوجه شــدم که پروتکل   ها به نحو
اســتانداردی رعایت می   شود و به مراتب سالن   های سینما
از بسیاری از فروشگاه   ها و مراکز خرید هم امن  تر هستند
اما شــاید ضعف در سیســتم اطالع رسانی و حتی ساخت
برنامه   های با محوریت حمایت از تئاتر و ســینما در رسانه
ملی مشاهده نمی   شود.
این در حالی اســت که در کالنشــهر شــیراز به جز
دو مجموعه بقیه ســینماها در اختیار حوزه هنری است و
به نظر می   رسد هیچگونه فعالیتی در جهت آشتی مردم با
سالن   ها دیده نمی   شود.
دومین دلیل را شــاید باید همان نگاهی دانســت که
در دهه   های گذشــته ســینما را به عنــوان یک کاالی
ســرگرمی   و پرکننــده اوقــات فراغت معرفی کــرده تا
یــک پدیده اثرگــذار فرهنگــی و اجتماعــی؛ این مورد
نافی آن نیســت که بخشــی از ســینما و تئاتر می   تواند
سرگرم  کننده باشد و اصوال سرگرم کردن مخاطب خسته
از مســائل روزمره با آثار هنری هم هدفی ارزنده اســت.
اما فراموش نکنیم ســینما می   تواند در اصلی ترین امور
جاری زندگی به عنوان یک پدیده فرهنگی وارد عمل شود
همانگونه که در طی سالهای طوالنی عمر سینما بسیارند
آثاری که همچنان مورد توجه هســتند و در زمان نمایش
توانسته  اند تاثیری شگرف بر ذهن و روح مخاطب بگذارند.
اصــوال بخش عمــده ای از آثار تولیدی در ســینما و
خصوصا تئاتر توانســته در جهت بهبود شرایط اجتماعی،
فرهنگ سازی ،نمایان کردن آسیب   های اجتماعی نقشی
اساسی داده باشــد هرچند همواره با بی  توجهی مسئوالن
امر روبرو بوده اند.
شاید زمانه تعطیلی ســالن  های سینما فرصت مناسبی
برای تجدید نظر در مفاهیمی   باشــد که توسط افراد دارای

اذان صبح
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06   :    00

اذان ظهر

12 : 58

اذان مغرب

20:    15

احمد     رضا سهرابی

تریبون در جامعه بارها و بارها اعالم شده است.
نکته بعدی را باید در خود آثار انتخاب شــده توســط
ســینماها برای این دوران جســتجو کرد ،اینکه متاسفانه
هرگز شغلی وجود نداشته است که به عنوان ارزیاب مطلع
در تمام ســالها شــرایط اجتماعی ،روحی و سیاسی مردم
جامعه را بررسی کند که در شرایط حال چه اثری می   تواند
بیشتر مورد پسند و توجه مخاطب قرار بگیرد.
موردی که به نظر می   رســد بیــش از پیش به تعریف
آن نیازمندیم ،چراکه با توجه به شــرایط ناشــی از کرونا
چه اثر ســینمایی می   تواند مردم را ترغیب به دیدن فیلم
کند؟ در حالی که ترســی هم از کرونا در دل دارد و یا در
ذهنش نهادینه شــده که باید برای سالمتی در فضای باز
وقت بگذراند.
از ســوی دیگر شــرایط کرونا به ما یادآوری کرد که
اصوال زیر ســاخت   های مناســب در مــورد فعالیت   های
فرهنگی و هنری به روز را در اختیار نداریم.
به نظر می   رسد بازگشایی دستوری سالنها در شرایط
فعلی هیــچ کمکی به بدنــه تولید نمی   کنــد ،هنرمندان
بســیاری از کار بیکار شــده اند و به دلیل نداشتن امنیت
شغلی مناسب در شرایط نابسامانی به سر می   برند.
از سوی دیگر بازگشــایی   های قبلی سالن   ها به دلیل
عدم توجه به شــرایط موقتی بوده اســت و همچنان عده
زیادی از مردم و حتی فعاالن هنری اطمینان خاطر ندارند
که این سالنها قرار است تا کی باز بماند و آیا با بروز اولین
نشانه   های پیک بعدی مجددا سالن ها تعطیل خواهند شد
یا خیر؟
دوران کرونا از اولین روزهای آغاز در بهمن  ۹۸تاکنون
که عمری یک سال و چند ماهه را طی می   کند و با توجه
بــه اظهارنظر آگاهــان احتماال تا پایــان  ۱۴۰۰هم ادامه
خواهد داشــت می   تواند در کنار همه تلخیهایش ما را با
این حقیقت روبرو کنــد که اگر در آینده ای دور یا نزدیک
مجددا چنین اپیدمی   در جهان گسترش یافت چه باید کرد؟
اصوال چــه راهکار و راه  حلــی در خصوص
دوران پساکرونا اندیشیده شده است؟
مــواردی که در ادامه می   خوانید هــر چند با تمرکز بر
سالن   های ســینما نوشته شده اســت اما فراموش نکنیم
تمامی   بخش   های دیگر هنری همانند تئاتر ،ســالن   های
کنسرت ،نگارخانه   ها و گالری   ها هم دچار همین مشکالت
هستند که می   توان به همین شکل به آنها نیز پرداخت:
آنچه باید در این شــرایط به ان اندیشــیده شــود و
راهگشــایی برای آن صورت بگیرد را به اختصار می   تواند
در موارد زیر جستجو کرد:
اطالع رسانی
اطــاع رســانی   های خبری در خصوص بازگشــایی
سالن   ها و یا شعارهای مســئوالنه دردی را دوا نمی   کند،
باید در یک برنامه مستمر برنامه سالن های سینما و تئاتر
به  صورت عمومی   و از طریق فضاهای پر بازخورد مخاطب
هماننــد شــبکه   های رادیویی و تلویزیونی ،رســانه   های
نوشتاری و خبرگزاری   ها و صفحات مجازی اطالع رسانی
شود.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه برنامه ماهانه
هر شــهر متشــکل از یک برنامه جامــع اجراهای تئاتر
صحنه ای ،اجراهای خیابانی ،اجراهای موســیقی ،برنامه
ماهانه ســالن   های ســینما و حتی برنامه   های فرهنگی
و ادبی در روزنامه   ها منتشــر و در ســطح شــهر نیز در
ایســتگاه   های مترو و اتوبوس توسط شهرداری   ها توزیع
می   شود.
دوم :تالش برای تاسیس و ایجاد سالن   های تابستانی
برای اجــرای برنامه   های فرهنگی و هنــری در مناطق
مختلف شهر.
ســالن   های روباز عالوه بــر اینکــه می   تواند حس
اطمینان بیشتری در مورد سالمت را در مردم تقویت کند
بــه دلیل متفاوت بودن می   تواند جذابیت بیشــتری برای

صاحب امتیاز و مد       یر مسئول :محمد        عسلی
سرد      بیر :اسماعیل عسلی
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صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد

امام صادق (ع)

«دروازه تخت جمشید» به روی گردشگران گشوده شد

«دروازه تخت جمشــید» بعد از یک دهه کاوش
باســتان شناسی به روی گردشــگران گشوده شد تا
به عنوان جاذبه جدید گردشــگری فارس در فهرست
جاذبههای تاریخی و گردشگری ایران قرار گیرد.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،تــل آجری یکی از
محوطههای باســتانی فارس اســت کــه یک دهه
مورد کاوشهای باســتان شناسی قرار گرفت و طی
این کاوشها آثار متعــدد فرهنگی مربوط به بیش از
دو هزار و  ۵۰۰ســال کشف شــد و دریچهای تازه را
برای باستان شناســان و محققان و پژوهشگران در
حوزه میراث فرهنگی گشــود .این محوطه هم اکنون
به یک سایت موزه تبدیل شده است.
این محوطه باستانی معروف به تل آجری رسم ًا به
عنوان سایت موزه پردیس پارسه معرفی و به فهرست
جاذبههای تاریخی و گردشگری استان فارس اضافه
خواهد شد.
محوطه باستانی تل آجری در فاصله  ۳کیلومتری
شــمال غرب تختجمشــید در محل معروف به باغ
فیروزی قرار گرفته ابعاد آن  ۳۰در  ۴۰متر است .تپه
باستانی که به ارتفاع  ۳متر از سطح زمینهای اطراف
کــه در حریم درجه یک تخت جمشــید واقع شــده
اســت .در واقع این محوطه باستانی در  ۱۷خرداد ماه
سال  ۱۳۸۵با شماره  ۱۵۵۳۰در فهرست آثار ملی به ثبت
رســید و به گفته علیرضا عسکری چاوردی سرپرست
ایرانی گروه کاوشهای باســتان شناسی تل آجری،
این محوطه در نتیجه یک دهه کاوشهای باستانشناسی
هیأت مشترک ایرانی  -ایتالیایی در پارسه تخت جمشید
در چارچوب پروژه ی از (کاخ تا شــهر) چشــماندازی
نو از کهنترین شهر پارسی ایران باستان را گشود.
وی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت :در واقع این
افق تازه کشف دروازه شهر پارسه است ساختمانی با
جهت شمال غربی جنوب شرقی اما حدود  ۲۰درجه از

محور شرقی غربی انحراف دارد این بنا ابعادی برابر با
 ۲۹متر در  ۳۹متر داشته و از دیوار ستبری به عرض
 ۱۰متر تشــکیل شده که فضای داخلی به ابعاد  ۸متر
عرض و  ۱۴متر طول را احاطه شده و مسیر دسترسی
به این اتاق از طریق دو راهرو وجود دارد.
عسکری با بیان اینکه با کشف کتیبه میخی بابلی
و عیالمی   و با توجه به کارکرد بنا مشخص شد که این
بنا یک دروازه یادمانی بوده است ،افزود :است دروازه
با شکوه در مقیاس وســیعتری طرح دروازه معروف
ایشتار حدود  ۵۸۰سال پیش از میالد را تکرار میکند
که پیش از ساخت تختگاه تخت جمشید در دوره یکی
از دو پادشاه نخستین پارسیان بنا شده است به احتمال
زیاد هدف از ســاخت این دروازه برای نشــان دادن
فتح شهر بابل در ســال  ۵۳۹پیش از میالد در دوره
کوروش بوده است.
به گفته این باســتان شناس این بنا به طور کامل
از آجر و خشــت ساخته شده اســت و نمای سرتاسر
دیوارها و آجرهای لعابدار تزئین شــده به طوری که
تزئین بخــش پایین دیوارها دارای نقوش هندســی
و گل اســت و آجرهــای لعابدار متعدد مکشــوفه از

بازگشایی سینماها بدون مخاطب
مخاطب داشته باشد تا با رعایت پروتکل   های بهداشتی به
همراه خانواده به تماشــای این برنامه   ها بنشیند همانگونه
که در دهه  ۴۰و  ۵۰اکثر سینماها یک سالن روباز تابستانی
برای نمایش فیلم داشــتند که همواره هم مورد اســتقبال
عموم قرار می   گرفته است.
سوم :حمایت
هنرمندان و فرهنگوران جامعه همانند ســایر اقشــار
جامعه نیازمند حمایت هســتند ،چراکه عالوه بر مشکالت
جــاری عمومی   همانند گرانی و تورم ،بیمه و  ...به حمایتی
بیشتر در جهت تولید و عرضه نیازمند هستند.
در شرایط فعلی شاید بهتر باشد تا با حمایت از صاحبان
فیلم و یا تئاتر که پس از بازگشایی سالن   ها نیز همچنان با
بحران حضور مخاطب در سالن   ها مواجه هستند عالوه بر
حمایت از ایشان به رونق سالن   ها هم کمک شود.
این حمایت می   تواند با استفاده از ظرفیت   های دولتی و
خصوصی در هر استان بررسی و برنامه ریزی شود.
حمایتهایی همانند خریــد بلیط و توزیع رایگان و یا
نیم بهای آن بین کارکنان هر اداره و سازمان ،و یا پوشش
بخشــی از هزینه   ها از اطالع رسانی تا تولید اثار هنری که
با توجــه به قوانین موجود در خصوص اختصاص درصدی

در شــرایط فعلی شــاید زمان آن باشــد تــا برنامه
اکــران برنامه   هــای فرهنگی و هنــری از رویه دیگری
به نام ســنجش نیاز مخاطب پیروی کند به شکلی که با
نظرســنجی و پژوهش پیرامون فضای روانی و اجتماعی
جامعه ترتیب برگزاری برنامه   ها تغییر کند.
همانگونه که پس از سالها در صدا و سیما برنامه   های
مختلف بر اساس مناسبت   های ملی و مذهبی همانند ماه
رمضــان ،عید نوروز ،اعیاد مذهبی ،ماه محرم و صفر و ...
تولید و پخش می   شــود مسلما باید به راه چاره ای اصولی
و علمی   منطبق بر شــرایط جامعه اندیشــید که حال که
ســالن   های سینما بطور مثال بازگشــایی شده اکران چه
اثری و تحت چه شرایطی مناسب تر است؟
آنچه تحقیقات میدانی از ســالن های بازگشایی شده
سینما در شیراز نشــان میدهد فیلم   های بر پرده همانند
قبل طبق جدول اکران در حال پخش است و به جز یکی
دو عنــوان مابقی چندان در ترغیب مخاطب به ســالن ها
موثر نیست.
توجه همزمان به فضاهای مجازی و حقیقی
خالقیت در کمبود پدید می   آید و خالقیت انسان ثمره
تنگناها و کمبودهاســت .زمانی که در روزهای نخســت

از بودجه هر ســازمان به فعالیت   های فرهنگی و هنری به
راحتی قابل انجام است.
بی تردید حمایت   های اینچنینی دوســویه خواهد بود،
عالوه بر حمایــت از تولید کننده هنری افراد شــاغل در
این ســازمان  ها و ادارات به عنوان بخشی از مردم همین
جامعه عالوه بر اســتفاده از این سوبسید فرهنگی و هنری
با فعالیت   های این  چنینی آشنایی بیشتری پیدا می   کنند و
عمال در دراز مدت شاهد تربیت نسل جدیدی از مخاطبان
خواهیم بود.
آنچه که امروزه به عنــوان معضلی همه گیر در جامعه
همواره بر آن تاکید می   شود توجه به نسل جوان و کودکان
و نوجوانانی اســت که با هجمه شــبکه   های مجازی که
به آسانی در اختیار آنهاســت می   توانند دچار بحران   های
مختلفی شــوند ،توجه به محصــوالت فرهنگی و هنری
داخلی که با آداب و رسوم ،فرهنگ و دیدگاه   های کشور ما
همسو است می   تواند بخشی از این مشکالت و آسیب   های
اجتماعی را کاهــش دهد و خانواده   ها را در تربیت اصولی
فرزندان خود یاری کند.
درجه بندی   های کرونایی برای فیلم:
همانگونــه که در کارخانه   ها و مراکــز تولیدی بزرگ
بخشــی بــه عنــوان بازاریابی و ســنجش وجــود دارد
بی تردید زمان آن رسیده تا بحث فرهنگ و هنر نیز به این
مسئولیت توجه بیشتری شود.

کرونــا فعالیت   های فرهنگی و هنری عمال تعطیل شــد،
کمتر کســی تصور می   کرد این دوران این   چنین به درازا
بکشد.
پس از گذشــت چند ماه ،عموم مشــاغل سعی کردند
به نحوی فعالیت خود را ادامه دهند و در این مسیر فضای
مجازی شاید بهترین راه حل موجود بود.
هنرمنــدان و فرهنگوران نیــز از همین قاعده پیروی
کردنــد ،برگــزاری برنامه   های زنــده گفتگــو ،اجرای
موسیقی در شــبکه   های اجتماعی ،اکران تئاتر و کنسرت
در پلتفرم   هــای اینترنتــی و در نهایت اکــران فیلم   های
جدیــد به   صورت مجــازی که هم از طریــق کامپیوتر و
تلویزیون   های هوشــمند و هم از طریق تلفن همراه قابل
مشاهده بود.
نکتــه قابل توجــه این اســت که بطور مثــال فیلم
«شــنای پروانه» نخستین ســاخته حمد کارت فیلمساز
شــیرازی عمال از طریق فروش مجازی و اکران محدود
حضوری توانست فروشــی میلیاردی را برای تهیه کننده
ارمغان بیاورد.
در همین زمان حتی بســیاری از ســریال   های شبکه
خانگــی هم ترجیــح دادند بــه دلیل گرانی مــواد اولیه
دی وی دی ســریال   های خود را به   صــورت هفتگی بر
همین پلتفرم   ها بارگذاری کنند تا مخاطب با پرداخت حق
اشــتراکی اندک بتواند به این برنامه   ها دسترسی بیست و

آوارهای بنا نشان میدهد سرتاسر سطوح دیوارها به
نقوش حیوانات اســطورهای گاو نر و حیوان ترکیبی
موشخوشو منقوش شده است.
وی در ادامــه گفــت :این بنــای تاریخی امکان
دسترسی به یک باغ سلطنتی پردیس را فراهم میکرد
که شامل یک کاخ بزرگ بوده و اکنون ویرانههای آن
موجود اســت این دروازه یادمانی در دوره هخامنشی
متروک شد ،سپس بر اثر زمین لرزهای بزرگ تخریب
و در دورههای بعد دیوارهای آن نیز به غارت رفت.
این اســتاد دانشگاه با اشــاره به اینکه این دروازه
با آجر و خشــت بنا شــده و سرتاســر نمــای آن با
آجرهای لعابدار رنگی مزین بوده اســت ،افزود :پارسه
شــکوهمندترین شــهر ایران باســتان دارای دروازه
زیبا همتراز با دروازه بابل بوده اســت این دروازه در
کهنترین بخش شــهر در فاصله  ۳کیلومتری غرب
کاخهای تخت جمشــید واقع اســت کیفیت ساخت
هنری حجم ابعــاد فنی و روش ســاخت بنا برابر با
دروازه ایشتار بابل فاخر است.
وی ادامــه داد :ایــن دروازه در مســیر کاخها و
بناهای ســلطنتی رخش که هر شــهر در همان آغاز

چهار ساعته داشته باشد.
در این مورد هم سریال   های موفقی مورد توجه مردم
قرار گرفتند و باعث آشــنایی و اســتقبال عمومی   از این
شبکه   ها شوند.
اما شــاید همین اســتقبال از این فضاها باعث شده تا
بســیاری دیدن فیلم در ســالن   ها را در اولویت دوم قرار
دهند کــه باید بــرای آن در دوران پســاکرونا چاره   ای
اندیشــید ،هماننــد برنامه ریزی که در خصوص نســخه
نمایش خانگی فیلم   ها در سالهای قبل صورت گرفت .به
شــکلی که با بهبود شرایط عمال اکران آنالین از گردونه
خارج شود و پس از اتمام اکران در سینماها ،فیلم سینمایی
پس از چند ماه تاخیر وارد شبکه مجازی شود.
نکته دیگر که بی ارتباط با این بحث نیســت ،مسائل
اقتصادی است که مدتهاست گریبان جامعه را گرفته است.
در یــک ســینمای معمولی بهای بلیط بــرای هر نفر
 ۲۰هزار تومان مصوب شــده اســت ،برای یک خانواده
 ۵نفره  ۱۰۰هزار تومان بهای بلیط حداقل یک ســاعت
زمان برای رفت و آمد به ســینما ،حداقل  ۵۰هزار تومان
خریــد خوراکی برای دیدن فیلــم و در نهایت هزینه ای
 ۴۰هزار تومانی و حداقلی برای کرایه رفت و آمد.
این باعث می   شود تا یک خانواده به جای صرف هزینه
ای حــدود  ۲۰۰هزار تومان ترجیح دهد با خرید یک بلیط
فیلم را در خانه ببیند موردی که متاسفانه صاحبان صنعت
سینما در بازگشایی اخیر به آن توجه نکرده اند.
با توجه به تمام مســائل گفته شــده شاید عملی ترین
راه حل برای اینکه مخاطب مجددا وارد سالن سینما شود
دادن رایانه سینما باشد.
اینکه حداقل در چند ماه نخســت بازگشایی سالن ها
با تمهیدی بلیط ســینما به صورت نیم بها عرضه شود تا
مخاطبان حداقل توجیهی اقتصــادی در این خصوص را
مد نظر قرار دهند ،که این کار بدون مشارکت و همکاری
نهادهای مرتبط امکان پذیر نخواهد بود.
متاســفانه از دیدگاه برخی از مسئوالن ،هنر ابزاری در
جهت تعاریف مختلف است درحالی که ذات هنر به دلیل
اینکه پدیده ای خالق اســت خود می   تواند تعاریف متعدد
را پدیــد آورد ،یا اینکه برخی دیگر هنر را در اولویت   های
بعدی جامعه قرار می   دهند با این تفکر که مشــکل امروز
جامعه بیشــتر معیشتی و اقتصادی است تا اینکه فرهنگی
و اجتماعی باشد.
در رد این نظر باید گفت راه توسعه سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعــی از راه فرهنــگ می   گذرد و ســینما ،تئاتر،
موســیقی و سایر هنرها می   توانند راهگشای این مسیر رو
به افول باشند.
بــه همین دلیل امروز بیش از هــر زمان دیگری باید
در اصالح ساختاری این تفکر قدیمی   که مسلما در جهان
امروز نقشی ندارد کوشش کرد.
همانگونه که در تمامی   شــرایط دشوار به سایر صنوف
پرداخته می   شــود زمان آن رســیده تا با عبرت گرفتن از
دوران کرونا به آینده با نگاهی جامع تر توجه کنیم.
هنرمنــدان و اهالــی فرهنــگ در تمــام دوران   ها و
بزنگاه   ها از طریق تولید آثار فرهنگی و هنری دوشادوش
جامعه خود تالش کرده اند و اینک زمان آن رســیده تا با
حمایت از این قشــر مظلوم حداقل بخشــی از مشکالت
ایشان جبران شود.
فرامــوش نکنیــم حمایــت از فرهنــگ و هنــر
یک ســرمایه  گذاری بی ضرر در همه دوران   هاســت به
نحوی که جامعه ای فرهنگی عالوه بر اینکه از هنرمندان
و اهالی فرهنگ به عنوان شــهروندان و بخشی از جامعه
حمایت می   کند در ســوی دیگر ثمره تولیدات ایشــان را
به عنوان خوراک روح همان جامعه مصرف می   کند.
جامعه پسا کرونا بیش از هر چیز نیازمند نشاط ،آرامش
و عادی سازی زندگی اســت که این مهم قطعا به همت
فرهنگ و هنر اتفاق می   افتد.

عصر هخامنشــی بنا شــده اســت و در حقیقت این
دســتاورد بزرگ باســتان شناســی حاصل یک دهه
کاوش روشــمند در یکــی از مهمترین محوطههای
باستانی شهر پارسه معروف به تل آجری است.
سرپرست ایرانی گروه باستان شناسی تل آجری در
ادامه این گفت وگو گفت :در روند پیشــرفت تکمیلی
ایــن پروژه بیــن المللی تالش برای امــکان بازدید
گردشــگران از دروازه پارســه به انجام رسید بدیهی
است فراهم ساختن زیرساختهای گردشگری برای
ایجاد سایت موزه گردشگری در شهر پارسه فرصتی
مغتنم برای معرفی شهر ایرانی با رویکرد توسعه پایدار
است .به گفته وی پروژه پوشش حفاظتی سایت طی
ســالهای  ۱۳۹۵تا  ۱۴۰۰با پشتیبانی وزارت میراث
فرهنگی انجام شده است.
این پروژه محصول همکاریهای بین المللی میان
دو کشور ایران و ایتالیا در حوزه میراث فرهنگی و روابط
علمی   بین دانشگاهی برای شــناخت فرهنگ است.
کاوشهای باســتان شناسی محوطه به سرپرستی
علیرضــا عســکری چاوردی از دانشــگاه شــیراز و
پی یر فرانچسکو کالری از دانشگاه بولونیا ایتالیا انجام
شــد در این زمینه همکاری و پشــتیبانی مؤسسات
بیــن المللی هر دو کشــور به ویــژه وزارت میراث
فرهنگی ایران و ارگانهای وابسته به این وزارتخانه
پژوهشگاه میراث فرهنگی ،پژوهشکده باستان شناسی
وزارت امور خارجه ،معاونت میراث فرهنگی اداره کل
پایگاههای میراث جهانی به ویژه پایگاه میراث جهانی
تخت جمشــید با همکاری طرف ایتالیایی دانشــگاه
بولونیا ایتالیا مؤسســه بینالمللــی مطالعات مدیترانه
و شرق شناســی ُرم ،بنیاد فالمینا راونا ،شرکت آرته
آکادی وزارت امــور خارجه ایتالیــا و همکاریهای
بین المللی ُرم ،شــرکت الیتهاوی ،بولونیا دانشگاه
اوربینو و دانشگاه شیراز است.

فصلنامه "فرهنگ مردم" ویژه
"شیراز" منتشر شد

ایســنا :شــماره جدیــد فصلنامه "فرهنــگ مردم"
با مطالبی ویژه شــهر شــیراز و آثاری از نویســندگان ،و
فرهنگــوران و صاحبنظران حوزههای ادبیــات ،تاریخ و
فرهنگ عامه ،منتشر شد.
شــماره  60-59فصلنامه "فرهنگ مــردم" به مدیر
مسئولی و سردبیری ســید احمد وکیلیان ،حاوی مقاالت
و آثاری از پژوهشــگران ،اساتید دانشــگاه ،نویسندگان و
ادیبان و مختص فرهنگ و مردم شــیراز ،روی پیشخوان
کتابفروشیها قرار گرفته است.
در این شماره ،مقالههایی پیرامون لهجه ،آئینها ،رسوم،
باورها و دیگر ابعاد فرهنگ مردم شــیراز با عناوینی نظیر
آئین عروسی در شیراز ،نگاهی به فعالیتهای فرهنگیاران
اســتان فــارس ،افزودههای خوان خنده ،واســونکهای
شیرازی ،آنفلوآنزا در شیراز ،بالون در آسمان شیراز ،جایگاه
درخت در فرهنگ مردم شــیراز و  ...منتشــر شده است.
توکلیــان در این شــماره از فصلنامــه فرهنگ مردم،
آثار ،مقاالت و نوشــتههایی از حســین آزاده ،محمدرضا
آلابراهیــم ،علــی بلوکباشــی ،احمــد حبیبــی ،محمد
جعفری(قنواتی) ،ابوالقاسم فقیری ،سهراب فرسیو ،اولریش
مارزلف ،مصطفی ندیم ،شــیخ عبدالرســول نیر شیرازی
و  ...به زیور طبع آراسته شده است.
به گزارش ایســنا ،ســید احمد وکیلیان ،بهار ســال
 1381نخســتین شــماره از این فصلنامــه را که اکنون
در آســتانه بیست ســالگی قرار دارد ،منتشر کرد؛ او خود
شیرازی اســت و از دست پروردگان و دســتایاران ،سید
ابوالقاســم انجوی شیرازی محسوب میشــود .وکیلیان
پیــش از ایــن و طــی حیات بیســت ســاله مجلهاش،
به بررسی فرهنگ مردم شهرهایی چون همدان ،کاشان،
اصفهان و دیگر شــهرهای ایران ،پرداخته است .فصلنامه
فرهنگ مردم ،آرشــیو مکتوبی از آئین ،رســوم ،باورها و
فرهنگ عامه مردم نقاط مختلف ایران به شــمار میرود
و میتوان از آن به عنوان یک مجله مرجع در این بخش،
یاد کرد.

نافه فرهنگ
در شبکه استانی فارس

برنامه" نافه " کاری از سیمای شبکه استانی فارس
بــا رویکرد فرهنگی عالقه مندان بــه این حوزه را پای
گیرنده ها می کشاند.
به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز فارس؛
در این برنامه تلویزیونی گفتگو محور با دعوت از فعاالن،
پیشکســوتان و جوانــان موفق در عرصــه فرهنگ که
صاحب ایده ،نظر و تجربه هستند مسائل فرهنگی کشور
بویژه استان فارس مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
در برنامه" نافه "فرهنگورانی در حوزه های مختلف
از جمله سینما ،تئاتر ،موسیقی ،هنرهای دستی و سنتی،
شعر ،ادبیات داستانی و کودک ،نویسندگی ،پژوهشگری،
تاریخ پژوهــی و تاریخ نگاری حضور دارند تا مســائل
فرهنگی را موشکافی کنند و مورد مداقه قرار دهند.
هر قســمت برنامه نافه به مدت  30دقیقه روی آنتن
شــبکه فارس می رود و قرار است پنجشنبه شب ها از
شبکه استانی فارس پخش شود.
این برنامه به تهیه کنندگی ،کارگردانی و تدوینگری
حسین ضامنی ،اجرای بهمن ســلیمانی ،تصویربرداری
حســین ســلطان پور ،صدابرداری ســجاد طاهری در
سیمای فارس تولید شده است.
نام ایــن برنامه با بهره گیری از کاربرد واژه نافه در
اشعار حافظ گرفته شده که دارای تعابیر متعدد فرهنگی
و هنری است.

