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اعالم ویژه برنامه های
سالروز رحلت امام(ره)
در فارس
3

تبعه خارجی منتشرکننده
تصاویر خصوصی دختران
ایرانی دستگیر شد

https://asremardom.ir
جشنواره «بایوم شرین»
برگزیدگانش را شناخت

اولین دوره داوری درجه
سه فوتبال سال جاری در
شیراز برگزار شد

2

12

11

 12صفحه

ASR e MARDOM - IRANDAILY - NO.7208 VOL. 26 - Jun 2، 2021

وزیر میراث فرهنگی در دیدار با امام جمعه شیراز تأکید کرد:

طرح توسعه حرم احمدی به
بافت تاریخی شیراز لطمه نزند

مقام روس:

چشماندازهایی برای همکاری
نظامی با ایران داریم

4

سفارت پاکستان در تهران:

فعال ویزا صادر نمیکنیم

دستور روحانی برای ترخیص بدون
تعلل کاالهای اساسی از گمرکات

مدیر کل بنیاد مسکن فارس :

رئیـس جمهـور در سـتاد هماهنگـی اقتصـادی گفـت :ترخیص
کاالهـای اساسـی از گمرک ،بایـد بدون تعلل همراه با شـفافیت
از سـوی دسـتگاههای مرتبـط اجرایی شـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهر ،دویسـت و سـیامین جلسـه سـتاد
هماهنگـی اقتصـادی دولـت دیـروز (سهشـنبه) بـه ریاسـت
حجتاالسلام حسـن روحانـی برگـزار و گزارشـی از آخریـن
وضعیـت واردات کاال در گمـرکات کشـور و همچنیـن موجودی
کاالهـای اساسـی در انبارهـا و گمـرکات و اقدامات انجام شـده
بـرای ترخیـص سـریع ایـن کاالهـا و توزیـع آن بـه بـازار مصـرف
ارائـه شـد.رئیس جمهـور در ایـن جلسـه تسـهیل ورود و خـروج
کاال در گمـرکات کشـور را از اولویتهـای مهـم دولـت در
حـوزه تجـارت دانسـت و گفـت :ترخیـص کاالهـای اساسـی از
گمـرکات کشـور ،بایـد بـدون تعلـل و در کوتاهترین زمـان همراه
با شـفافیت از سـوی دسـتگاههای مرتبط انجام و مصوبه سـتاد
اقتصـادی دولـت در ایـن زمینـه ،بـه طـور کامـل اجرایـی شـود.
وی بـا اشـاره بـه راه انـدازی سـامانه جامـع تجـارت ،اظهـار
کـرد :بـا توجـه بـه موجـودی فـراوان کاال در گمـرکات کشـور و
پیشـرفتهایی کـه در زمینـه ثبـت اطالعـات ،نحـوه ترخیـص و
تسـریع در بـه حداقـل رسـاندن زمـان ترخیـص کاالهـا حاصـل
شـده اسـت ،سـرعت بخشـیدن به ترخیص کاالهای اولویتدار
از ضرورتهـای حیاتـی کشـور اسـت.

میزان تسهیالت مسکن به
 ۸۰و  ۱۰۰میلیون تومان
افزایش می یابد
4

دبیر شورای زکات استان
فارس اعالم کرد؛

پرداخت  28میلیارد
تومان زکات توسط
فارسی ها
3

برقی که مثل آب خوردن
مصرف می شود
3

تأسف قاضی زاده هاشمی از آتش سوزی
مجدد جنگلهایزاگرس
یـک کاندیـدای انتخابـات ریاسـت جمهـوری  ١۴٠٠از آتش
سـوزی مجـدد جنگلهـای زاگـرس ابـزار تاسـف کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـید امیرحسـین قاضیزاده هاشـمی در
صفحـه شـخصی خـود در توییتـر نوشـت« :جنگلهـای
زاگـرس میـراث ملـی چنـد هزار سـاله ایـران ،امسـال هم
گرفتـار آتـش سـوزی شـده و دریـغ از دولـت مدعـی تدبیـر
کـه در ماههـای پایانـی ایـن  ۸سـال کابـوسوار ،همچـون
سـالهای گذشـته بـاز هـم فقـط تماشـاگر ایـن فاجعـه
دردنـاک اسـت».
قاضی زاده هاشمی:

دو ماهه کرونا را جمع کنیم
نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری مسـاله کرونـا را بسـیار
جـدی و اورژانسـی توصیـف کـرد و گفـت :دو تـا سـه ماهـه
ایـن موضـوع را جمـع کنیـم تـا مـردم خاطرجمـع شـوند کـه
سـال بعـد میتواننـد زندگی عادی داشـته باشـند .به گزارش
روز سـه شـنبه خبرنـگار سیاسـی ایرنـا ،امیرحسـین قاضـی
زاده هاشـمی در گفـت و گویـی گفـت :بـورس و رمـز ارزهـا
بحرانـی اسـت و ایـن بـه معنـای ایـن نیسـت کـه ایـن برنامه
اساسـی مـا در حـوزه اقتصـاد اسـت بلکـه برنامـه اساسـی
مـا در حـوزه اقتصـاد ایجـاد ثبـات در قیمتهـا بـه صـورت
دایمی بـرای کنتـرل تـورم و ثبـات در نـرخ تـورم اسـت.نامزد
انتخابـات ریاسـت جمهـوری عنـوان کـرد :اولیـن کاری کـه
بایـد انجـام دهیـم ،حل کـردن قضیه بـورس اسـت بنابراین
دولـت یـک فـاز اورژانسـی دارد مثلا قضیـه کرونـا کاملا
اورژانسـی اسـت و  ۶۰درصـد مشـاغل گرفتـار ایـن موضـوع
شـده انـد و بایـد در ایـن زمینه اورژانسـی عمل کرد و دو سـه
ماهـه ایـن موضـوع را جمـع کنیـم.
قاضـی زاده هاشـمی ادامه داد :بایـد ایـن مسـاله را جمـع و
جـور کنیـم تـا مـردم خاطرجمـع شـوند کـه می تواننـد سـال
بعـد زندگـی عـادی داشـته باشـند.
محسن رضایی:

شجاعت  ،قاطعیت و درایت با انتخاب

تاکید قالیباف بر صیانت از چندجانبه گرایی
و مخالفت با یکجانبه گرایی

در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد؛
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شوراهای مشورتی رسانه های کشور

در اجالس اکو انجام شد

برخی نامزدها برای رییسجمهور
شدن نیامدهاند
محسـن رضایـی گفـت :مـردم بـا حـذف نامزدهایـی کـه
بـرای رییـس جمهـور شـدن نیامـده انـد ،میتواننـد گزینـه
درسـت را پیـدا کننـد .بـه گـزارش خبرنـگار سیاسـی ایرنـا،
محسـن رضایـی روز سـه شـنبه در حسـاب کاربـری توییتـر
خـود نوشـت :در آزمونهـای تسـتی وقتـی تشـخیص
گزینـه درسـت سـخت اسـت ،از روش حذف گزینه اسـتفاده
می شـود.
نامـزد انتخابـات ریاسـتجمهوری در ادامـه توییـت خـود
آورده اسـت :مـردم مـا بـا حـذف گزینه هایـی کـه «بـرای
رییـس جمهـور شـدن نیامـده انـد» ،یـا ممکـن اسـت ایـن

قطر:

از میانجیگری میان ایران و
عربستان استقبال میکنیم
یک تحلیلگر خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری:

به جای وعدههای بورسی،
برنامه عملیاتی ارائه کنید

2

ربیعی:

خوشحاليم که امروز خيلي ها به
ديدگاه دولت رسيده اند
یک حقوقدان:

«ممنوعیت خروج مسئوالن»
نشاندهنده عمق فساد است
ارتش جمهوری اسالمی ایران
علت حادثه در پایگاه هوایی دزفول
در حال بررسی است
2

نامزد سـیزدهمین دوره انتخابات ریاسـت جمهوری هشـدار
داد کـه شـرایط اقلیمی بـه گونـهای پیـش مـیرود کـه ایران
در خطـر کـم آبی قـرار گرفته اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا« ،محسـن مهرعلیـزاده» روز سـه شـنبه در
حسـاب کاربـری خـود در توییتـر نوشـت :ورشکسـتگی آبـی
را بایـد بـه عنـوان یکـی از بحرانهـای اصلـی کشـور بـه
رسـمیت بشناسـیم.
نامـزد سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری
همچنیـن افـزود :مدرنیزاسـیون کشـاورزی بایـد یکـی از
اولویتهـای دولـت آینـده بـرای حـل ایـن مشـکل باشـد.
محسـن مهرعلیـزاده بـه همـراه سـید ابراهیـم رییسـی،
سـعید جلیلـی ،عبدالناصـر همتی ،علیرضا زاکانی ،محسـن
رضایـی و امیرحسـین قاضـی زاده هاشـمی هفت نامـزد
انتخاباتـی هسـتند کـه برنامه هـای خـود را بـه مـردم اعلام
خواهنـد کـرد تـا شـهروندان بتوانـد طبـق ایـن برنامه هـا در
روز  ۲۸خـرداد رییـس جمهـوری سـیزدهم را انتخـاب کنند.

ارزان بـدون یـک ریال بودجه دولتی پیش بینی شـده اسـت.
به گزارش روز سـه شـنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسـانی سـتاد
انتخاباتـی ابراهیـم رییسـی ،افشـین پروینپـور بـا تشـریح
جزییـات طـرح ویـژه مسـکن ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت
جمهـوری افـزود :طـرح یادشـده ،طـرح ارتقایافتـه مسـکن
مهـر اسـت؛ بـه گونـه ای کـه هـم مشـکالت آن را نـدارد،
هـم کیفیـت مسـکن را افزایـش می دهـد و هـم فشـاری بـه
بودجـه دولـت وارد نخواهـد کرد.ایـن عضـو سـتاد رییسـی با
بیـان اینکـه بخش مسـکن هیـچ وابسـتگی به خـارج ندارد
و تمـام نهاده هـای سـاختمانی در کشـور تولیـد می شـود،
اظهـار کـرد  :مسـکن لکوموتیـو و پیشـران اقتصـاد اسـت.
بـا توجـه بـه نیـاز کشـور و کمبودهـای چنـد سـاله اخیـر نیاز
اسـت سـاخت و سـازها بـا اجـرای طرحهـای قـوی تقویـت
شـود.وی بـا بیـان اینکـه سـاخت مسـکن میتوانـد رشـد
اقتصـاد را دو برابـر کند ،افـزود :بخش مسـکن کارکردهای
ویـژهای دارد کـه هیـچ بخـش اقتصـادی کشـور آنـرا نـدارد.
عضـو سـابق شـورای عالی مسـکن اظهار داشـت :یک تیم
تخصصـی و پژوهشـی در حـوزه اقتصـاد و مسـکن حـدود ۷
مـاه اسـت روی طرحـی کار میکنـد که ارتقـا یافتـه و تقویت
شـده طـرح مسـکن مهـر اسـت ،و هـم اکنـون بـه عنـوان
یکـی از برنامه هـای اصلـی دولـت مردمی آیـت اللـه رئیسـی
در دسـتور کار ایشـان قـرار دارد.

مسـئولیت را «نیمـه کاره رهـا کننـد» ،میتواننـد گزینـه
درسـت را پیـدا کننـد.

همتی:

کدخدایی مطرح کرد

مهرعلیزاده:

ورشکستگی آبی  ،بحرانی جدی
برای کشور است

برای تقویت فرآیندهای
شایستهگزینی شفاف و بدون تبعیض
اولویت قائلم
نامـزد سـیزدهمین دوره انتخابات ریاسـت جمهـوری ،نظام
گزینشـی کنونـی را ضـد توسـعه دانسـت و نوشـت :بـرای
تقویـت فرآیندهـای شایسـتهگزینی شـفاف و بـدون تبعیـض
اولویـت قائلم.
به گزارش ایرنا ،عبدالناصر همتی روز سـه شـنبه در حسـاب
کاربـری خـود در توییتـر نوشـت :تارانـدن سـرمایههای
انسـانی از عرصـ ه مدیریتـی کشـور ،مانعـی بـزرگ در مسـیر
توسـعه اسـت و تنگنظریهـا و گزینشهـای تبعیـض آمیز
راه را بـر تنفـس سـاختار تصمیمسـازی کشـور بسـته اسـت.
نامـزد سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری تاکید
کـرد :مـن نظـام گزینشـی کنونـی را ضـد توسـعه میدانـم
و بـرای تقویـت فرآیندهـای شایسـتهگزینی شـفاف و بـدون
تبعیـض اولویـت قائلـم.
طرح رئیسی برای مسکن:

ساخت  ۴میلیون خانه با آورده صفر
و زمین رایگان
عضـو سـتاد انتخاباتی سـید ابراهیـم رییسـی از تدوین طرح
ویـژه مسـکن در برنامـه اقتصـادی ایـن نامـزد انتخابـات
ریاسـت جمهـوری خبـر داد و گفـت :در ایـن طـرح سـاخت
 ۴میلیـون مسـکن بـا آورده اولیـه صفـر ،زمین رایـگان و وام

تأثیر بررسی صالحیتها بر میزان
مشارکت بسیار اندک است
سـخنگوی شـورای نگهبـان گفـت :براسـاس
نظرسـنجیهایی کـه مؤسسـات دولتـی داشـتهاند تأثیـر
آرای شـورای نگهبـان در بررسـی صالحیتهـا بـر میـزان
مشـارکت بسـیار انـدک اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از پایـگاه اطالعرسـانی شـورای
نگهبـان ،عباسـعلی کدخدایـی سـخنگوی شـورای نگهبان
در گفتگویـی بـا شـبکه تلویزیونـی پـرس .تـی .وی در پاسـخ
بـه سـؤالی دربـاره بحـث رد صالحیـت نامزدهـای انتخابات
ریاسـت جمهـوری ،گفـت :مـا در حـوزه انتخـاب ریاسـت
جمهـوری عبـارت رد صالحیـت نداریـم بلکـه شـورای
نگهبـان صالحیـت افـراد واجـد شـرایط را احـراز میکنـد؛
طبیعتـا بـه مفهـوم ایـن نیسـت کـه افرادی
البتـه ایـن نکتـه
ً
کـه صالحیـت آنهـا احراز نشـده اسـت ،شـرایط نامناسـبی
دارنـد یـا صالحیتـی بـرای مسـئولیتهای دیگـر ندارند.وی
افـزود :اصـل  ۱۱۵قانـون اساسـی شـرایطی را ماننـد ایرانی
االصـل بـودن ،رجـل سیاسـی -مذهبـی ،مدیـر ،مدبـر و...
بـرای نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری ذکـر کرده اسـت؛
اعضـای شـورای نگهبـان هـم ایـن شـرایط را بـا مسـتندات
نهایتا با انجـام رأیگیری مخفی
پرونـده انطبـاق میدهنـد و ً
نفـر یـا نفـرات واجد شـرایط را اعلام میکنند .امـا قانونگذار
دربـاره بقیـه افراد که شـرایط کافـی برای نامـزدی انتخابات
را ندارنـد ،سـکوت کـرده و حکـم دیگـری را اعلام نکـرده
اسـت کـه بخواهیـم نسـبت بـه آنهـا واژه رد صالحیـت را
بـه کار گیریـم.
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سرمقاله سردبیر

سرمقاله

ایـن که می گوینـد ذائقه ی سیاسـی مـردم تغییر
کـرده چنـدان بیراه نیسـت چـرا کـه در دوره های
قبلـی انتخابـات  ،انـواع و اقسـام شـعارها تجربه
شـده و مـردم بـا پشـت کـردن از ایـن جنـاح
و رویکـرد بـه آن جنـاح زیـر و بـم پتانسـیل
کارآمـدی احـزاب نیم بنـد را در اشـکال گوناگون
آن محـک زده انـد .ضمـن ایـن کـه در ایـن دوره
چربـش قابـل مالحظـه ی سـهم فضـای مجازی
در مقایسـه بـا رسـانه های شـنیداری و دیـداری
و مکتـوب بیـش از همیشـه بـه چشـم می آیـد و
منتقدیـن و دگراندیشـان کـه بنـا بـر مصالحی به
ایـن فضـا کـوچ اجباری داشـته انـد  ،به سـادگی
دسـت از چانـه زنـی بـر سـر چنـد و چـون احراز
صالحیت هـا برنمی دارنـد لـذا فرآینـد همگرایـی
که از لوازم مشـارکت حداکثری اسـت دستخوش
چالش هـای جـدی شـده اسـت !
وجـود چهره هـای آشـنا و تجربـه شـده در ایـن
دوره  ،چالش هـای بـه وجـود آمـده پیرامـون
مکانیـزم اقنـاع سـازی  ،نارضایتـی عمومـی از
وضعیـت معیشـتی و تـورم و بیـکاری  ،تردیدهای
ایجـاد شـده در بـاره ی کـم و کیـف اختیـارات
رئیـس جمهور و دالیـل عدیده ی دیگـر دورنمای
میـزان مشـارکت را در هالـه ای از ابهـام فرو برده
و تالش هـای صـورت گرفتـه بـرای جلـب توجـه
مـردم نیـز تاکنـون بـه تغییـر معنـاداری منجـر
نگردیـده اسـت  .از یـک سـو خـواص جامعـه
تاکنـون به پالس های ارسـالی از سـوی کاندیداها
واکنـش مطلوبـی نشـان نـداده انـد و از سـویی
دیگـر گروه هـای هـدف کـه در دوره های پیشـین
نقـش تعیین کننـده ای در نتایج انتخابات داشـته
انـد و بـا در دسـت گرفتـن ابتـکار عمـل بـرای
تبلیغـات جهـت دار بـه میـدان می آمدنـد هنوز به
همگرایـی الزم دسـت نیافتـه انـد .
در اغلـب دوره هایی که شـاهد برگـزاری انتخابات
ریاسـت جمهـوری بوده ایـم تقریبـا بیسـت روز
مانـده بـه انتخابـات  ،تکلیـف حداقل دو چهـره با
قابلیـت رقابـت حداکثـری بـرای عـرض انـدام و
ایجـاد چالش هـای شـورانگیز انتخاباتـی روشـن
بـود اما در ایـن دوره با اما و اگرهایی مواجه شـده
اسـت ؛ ضمـن این کـه زمزمه هـای پر بسـامد در
فضـای مجـازی از حضـور نامزدهای پوششـی که
سـر بزنـگاه به نفـع دیگـری کناره گیـری می کنند
حکایت دارد .
پرسـش اصلی این اسـت کـه اگر یـک کاندیدای
پوششـی بتوانـد بـا شـعارهایی مـردم پسـند به
شـکار مخاطـب بپـردازد و پـس از ایجـاد اجماع
نسـبی در میـان افـکار عمومی بـرای خـود به نفع
دیگـری کنـار رود  ،تکلیـف شـعارها و برنامه هـای
او چـه می شـود ؟ آیـا نامزدی کـه از کنـاره گیری
نامـزدی دیگـر به نفـع خود سـود بـرده حاضر به
تاییـد برنامه هـا و شـعارهای پـر سـر و صـدای
نامـزد پوششـی خواهـد بود یـا پس از ایـن که با
چنیـن نردبانـی بـر بـام صعود کـرد  ،همـه چیز را
رهـا می کنـد و دنبـال برنامه هـا و شـعارهای خود
مـی رود و تعهـدی بـرای پـای بنـدی بـه چنیـن
شـعارهایی ندارد ؟
عـده ای از سیاسـیون بـر ایـن بـاور هسـتند کـه
همگرایـی قریـب الوقـوع قـوای سـه گانـه پـس
از اعلام نتایـج قابـل پیـش بینـی انتخابـات نـه
تنهـا نبایـد دغدغـه برانگیـز باشـد بلکـه چـون
بسـتری بـرای محـک خـوردن سیسـتم اداره ی
کشـور فراهـم می کنـد فرصتـی طالیی محسـوب
می شـود تـا مجموعه ی نظـام به دفـاع از کارآیی
خـود برخیـزد ؛ زیـرا تاکنـون تمـام کاسـه ها و
کوزه هـا پـس از اتمـام کار هـر دولتـی بـر سـر
شـخصیت ها خصوصـا رئیـس جمهـور خـرد
می شـد و ایـن و آن بـا قـرار گرفتن در حاشـیه ی
امـن از تیـررس نـگاه غضـب آلـود مـردم در
امـان می ماندنـد امـا اینـک شـاهد فراهـم آمدن
شـرایط باژگونه ای هسـتیم تا ببینیـم همگرایی و
همسـویی سـه قوه می توانـد ظرفیت هـای معطل
مانـده قانـون اساسـی را فعـال سـازد و بـه چند
دهـه امـا و اگـر بـر سـر کارآیـی سـاز و کارهای
قانونـی تعریف شـده بـرای اداره ی کشـوردر این
چارچـوب پایـان دهد ؟ !
موضـوع دیگـری کـه به عنـوان وجـه تمایـز این
دوره از انتخابـات ریاسـت جمهـوری مطـرح
اسـت معطـوف شـدن شـعارها به گشـایش های
اقتصادی اسـت  .چـرا که فعلا زنده مانـدن برای
اقشـار آسـیب پذیـر و کوچانده شـده بـه زیر خط
فقـر ،مهم تـر از چگونـه زندگی کردن اسـت  .لذا
اغلـب مـردم بـرای شـنیدن وعده هـای چـرب و
شـیرین گـوش تیز کـرده انـد و ماننـد خریداری
کـه وارد مغازه ی اغذیه فروشـی شـده بـا ناخنک
زدن بـه کلکسـیون شـعارها ی دلفریـب گاه بـا
تاملـی آمیختـه بـه نابـاوری و گاه بـا مطایبـه و
طنـازی از کنـار برخـی گنـده گویی هـا می گذرند !
مشـکل اصلی این اسـت کـه مردم متـر و مقیاس
و ترازویـی کـه بتواننـد بـه قابـل اعتنـا بـودن
شـعارها پی ببرنـد در اختیار ندارنـد  .گاه می بینیم
آمـاری کـه یـک نامـزد ریاسـت جمهـوری برای
اثبـات دعـوی خـود بـه آن اسـتناد می کنـد بـا
آمـاری که نامـزدی دیگـر در اختیار دارد یکسـان
نیسـت و جالـب اینجاسـت که نـه بانـک مرکزی
اد امه د  ر ستون روبرو
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ســخنگوي دولــت اعــام کــرد کــه بــه
اعــام احيــاي کامــل برجــام تــا پيــش از
پايــات کار دولــت بســيار اميدواريــم .
بــه گــزارش ايســنا ،علــي ربيعــي در نشســت
خبــري هفتگــي خــود بــا تاکيــد بــر اينکــه
صندوق هــا بــه عنــوان دســتاوردي بــزرگ
در بيــش از يکصــد ســال فــداکاري يــک
ملــت و در کــوران دو انقــاب مشــروطه
و انقــاب اســامي بدســت آمــده اســت،
تاکيــد کــرد :صنــدوق راي ميــراث انقــاب
و امــام اســت؛ دســتاورد بــه بلــوغ رســيده از
مشــروطه اســت.
ســخنگوي دولــت در پاســخ بــه ايــن
پرســش کــه برخــي تحليــل مــي کننــد
کــه غــرب بــه ويــژه آمريــکا منتظــر نتيجــه
انتخابــات ايــران هســتند تــا چگونگــي
پيشــبرد مذاکــرات را مشــخص کننــد و
نظــر دولــت در ايــن بــاره ،گفــت :هيــچ
بنبســتي در مذاکــرات ويــن وجــود نــدارد.
مذاکــرات بــه مرحلــه اي رســيده کــه بايــد
در مــورد تعــداد معــدودي مســائل کليــدي
تصميــم گيــري شــود و ايــن مســائل هــم
دقــت و وســواس و زمــان مــورد نيــاز خــود
را مــي طلبــد .مــا نــه اجــازه ميدهيــم
کــه گفتوگوهــا فرسايشــي شــود و نــه

خوشحاليم که امروز خيلي ها
به ديدگاه دولت رسيده اند

تعجيلــي بــراي رســيدن بــه توافــق داريــم.
مــاک و ســنجه مــا حقــوق ملــت و تاميــن
منافــع عالــي مــردم و نظــام اســت.
ربيعــي ادامــه داد :تيــم گفتوگــو کننــده
مــا نيــز در هميــن چارچــوب حرکــت کــرده
و دســتورالعملهاي مرکــز را مطابــق النعــل
بالنعــل جلــو بــرده اســت .اگــر گفتوگوهــا
نيــاز بــه تصميماتــي در تهــران داشــته
باشــد ،قطعــا ايــن تصميمــات در پايتخــت
گرفتــه ميشــود.
وي تصريــح کــرد :امــا نکتــه قابــل
توجــه ايــن اســت کــه فصــل انتخابــات
بــرکات زيــادي دارد از جملــه اينکــه

برخــي از افــراد کــه طــي ســالهاي اخيــر
حتــي حاضــر نبودنــد کــه فشــار تحريــم
را در وضعيــت اقتصــادي کشــور بــه
رســميت بشناســند؛ ســالها بــا پذيــرش
کنوانســيون هاي  FATFمخالفــت مــي
کردنــد و يــا بــا سياســت هاي دولــت در
دفــاع از آزادي هــاي قانونــي شــهروندان
در فضــاي مجــازي مخالــف بودنــد ،امــروز
پيشــگام تــر از دولــت دنبــال رفــع تحريم هــا
هســتند و از گشــايش در فضــاي مجــازي
صحبــت مــي کننــد .البتــه مــا از هميــن
مواضــع در جهــت دفــاع از حقــوق مــردم،
اســتقبال مــي کنيــم و آن را بــه فــال نيــک

علت حادثه در پایگاه هوایی
دزفول در حال بررسی است

مي گيريم.
خوشــحاليم کــه امــروز خيلي هــا
بــه ديــدگاه دولــت رســيده انــد
ســخنگوي دولــت يــادآور شــد :خوشــحاليم
کــه امــروز خيلي هــا بــه ديــدگاه دولــت
رســيده انــد و در مــورد تعامــل بــا جهــان
همــه ســخن مــي گوينــد .از يــاد مــردم
نرفتــه کــه در هميــن چنــد ســال پيــش
آوردن نــام برجــام مثــل بيــان يــک امــر
کفرآميــز تلقــي مــي شــد.
براي تعميق همکاري با همسايگان
نياز به تحريم زدايي داريم
ربيعــي همچنيــن در پاســخ بــه پرسشــي
دربــاره آخريــن راهحــل بــراي پرداخــت
بدهــي عــراق بــه ايــران تأکيــد کــرد :در
ماههــاي گذشــته ،بســيار شــنيده ايــم
نيــازي بــه رفــع تحريــم نداريــم و بــا
همســايگان مشــکالت تبــادالت ارزي را
حــل خواهيــم کــرد .واقعيــت امــر اين اســت
کــه تحريم هــاي يکجانبــه دولــت آمريــکا
در ســه ســال گذشــته آنقــدر ســنگين و
بــي رحمانــه بــه منظــور نابــودي اقتصــاد
ايــران طراحــي شــده بــود کــه حتــي بــه
دوســتان نزديــک مــا در جهــان هــم اجــازه
ناديــده گرفتــن آن تحريم هــا را نمــي داد.

یک حقوقدان:

«ممنوعیت خروج مسئوالن» نشاندهنده عمق فساد است
یــک حقوقــدان بــا اشــاره بــه طــرح
«ممنوعیــت خــروج مســئوالن پــس از اتمــام
مســئولیت» گفــت :ایــن طــرح نشــاندهنده
مبــارزه بــا فســاد نیســت بلکــه نشــاندهنده
عمــق فســاد در کشــور اســت.
کامبیــز نــوروزی در گفتوگــو بــا ایســنا
در ارتبــاط بــا طــرح «ممنوعیــت خــروج
مســئوالن پــس از اتمــام مســئولیت» کــه
در دســتور کار کمیســیون قضایــی مجلــس
قــرار دارد بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح
نشــاندهنده مبــارزه بــا فســاد نیســت بلکــه
نشــاندهنده عمــق فســاد در کشــور اســت،
گفــت :ابعــاد فســاد در مدیریــت رانتــی انقــدر
پیچیــده ،گســترده ،ســازمانیافته و عمیــق
شــده اســت کــه بــرای مبــارزه آن متاســفانه

بــه چنیــن طرحهایــی متمســک شــدهاند.

ایــن حقوقــدان ادامــه داد :وقتــی کســی
پرونــده کیفــری دارد چــه در مرحلــه دادســرا
و چــه در مرحلــه دادگاه بــرای اطمینــان از
حضــور متهــم در کشــور و دسترســی بــه آن
بازپــرس یــا دادیــار قــراری صــادر میکنــد
و ممکــن اســت ایــن قــرار بازداشــت،
وثیقــه و ...باشــد کــه بــه آن قــرار تامیــن
گفتــه میشــود امــا نکتــه مهــم ایــن
اســت کــه تشــخیص اینکــه یــک متهــم
بــه عنــوان مثــال متهمی کــه مدیــر یــک
دســتگاه لشــکری یــا کشــوری اســت ،بایــد
ممنوعالخــروج شــود یــا نــه در صالحیــت
بازپــرس یــا دادیــار آن پرونــده اســت و از
نظــر اصــول حقوقــی خطــا اســت کــه همــه
مســئوالنی کــه اتهامی متوجــه آنهــا اســت

بــه طــور کلــی ممنوعالخــروج شــوند و
تشــخیص بــه شــکل مــوردی بــا توجــه بــه
نــوع و اهمیــت اتهــام ،شــخصیت متهــم و
شــرایط حاکــم بــر پرونــده برعهــده بازپــرس
و دادســرا اســت.
نــوروزی افــزود :حکــم کلــی کــه در ایــن
طــرح مــورد بحــث اســت ممکــن اســت
منجــر بــه تصمیمــات نــاروا و ظالمانــهای
شــود بــه عنــوان مثــال مدیــری کــه متهــم
اســت امــا اســتحقاق ممنوعالخــروج شــدن
نــدارد و بازپــرس پرونــده چنیــن تشــخیصی
نــداده اســت ،بــه شــکل نــاروا ممنوعالخــروج
شــود پــس بایــد بگوییــم ایــن طــرح بــا
اصــول حقوقــی و اصــول دادرســی مغایــرت
دارد.

در اجالس اکو انجام شد

تاکید قالیباف بر صیانت از چندجانبه گرایی و مخالفت با یکجانبه گرایی
رئیــس مجلــس شــورای اســامی ،بــا بیــان
اینکــه مخالفــت بــا یکجانبه گرایــی و
صیانــت از چندجانبــه گرایــی از اولویتهــای
مهــم مجلــس شــورای اســامی ایران
اســت ،گفــت :جمهــوری اســامی ایران
ضمــن حفــظِ تناســب و تــوازن در روابــط
ِ
ـی خــود بــا مناطــق مختلــف جهــان،
خارجـ ِ
قــارهی
بــر نــگا ِه ویــژه بــه همســایگان و ّ
ـی آســیا کــه محــل
تاریخــی ،تمدنــی و ادیانـ ِ
ـکونت همــه ماســت ،تأکیــد ویــژه ای دارد.
سـ ِ
بــه گــزارش ایســنا ،محمدباقــر قالیبــاف
صبــح دیــروز (سهشــنبه  ۱۱خردادمــاه)
در افتتاحیــه دومیــن کنفرانــس مجمــع
پارلمانــی ســازمان همکاریهــای اقتصــادی
( )PAECOکــه در کشــور پاکســتان
برگــزار شــده اســت بــه صــورت ارتبــاط

تصویــری حضــور پیــدا کــرد و گفــت :جنــاب
آقــای اســد قیصــر ،رئیــس محتــرم مجلــس

ملــی پاکســتان ،در ابتــدا الزم مــی دانــم
از میزبانــی جنابعالــی و همــکاران محتــرم
شــما در پارلمــان پاکســتان بــرای برگــزاری
شایســته ایــن اجــاس تشــکر و قدردانــی
کنــم .همچنیــن مایلــم از جنابعالــی،
بــرای دعــوت از اینجانــب جهــت مشــارکت
در ایــن نشســت مهــم ،سپاســگزاری کنــم.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی ،ادامــه داد:
همانگونــه کــه اســتحضار داریــد ،اینجانــب
مقدمــات ســفر را بــرای حضــور در اجــاس
مهــم ( PAECOپــا ا ِکــو) و همچنیــن
ِ
دیدارهــای رســمی دوجانبه بــا مقامــات
عالیرتبــه کشــور دوســت و بــرادر جمهــوری
اسالمی پاکســتان فراهــم ســاختم ،امــا
بــه دلیــل مالحظــات و محدودیتهــای
بهداشــتی اعمــال شــده از ســوی ســتاد

کرونــا ،اکنــون بــه صــورت مجــازی در جمــع
شــما حضــور یافتــه ام و امیــدوارم هرچــه
زودتــر شـ ِّر ایــن ویــروس منحــوس از جهــان
کوتــاه شــود .إن شــاءاهلل در اولیــن فرصــت
نزدیــک بــه اســام آبــاد ســفر خواهــم کــرد.
رئیــس قــوه مقننــه افــزود :منطقــه اکــو بــا
 ۸میلیــون کیلومتــر مربــع مســاحت و قریــب
نیــم میلیــارد نفــر جمعیــت ،برخــوردار از
نعمــات و موهبتهــای سرشــار الهــی
اســت .ایــن منطقــه مهــم دارای منابــع
موقعیــت
و ثــروت طبیعــی و انســانی و
ِ
کــم نظیــ ِر جغرافیایــی اســت ،بــه نحــوی
ـرق دور متصــل
کــه اروپــا را بــه چیــن و شـ ِ
میکنــد و روســیه و آســیای مرکــزی را بــه
خلیــج فــارس ،دریــای عمــان و اقیانــوس
هنــد ،پیونــد می دهــد.

فعال ویزا صادر نمیکنیم

قطر :از میانجیگری میان ایران و عربستان
استقبال میکنیم

ســفارت جمهــوری اسالمی پاکســتان در
تهــران اعــام کــرد کــه ایــن ســفارت در
حــال حاضــر ویــزا صــادر نمیکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،جمعــی از
دانشــجویان طــی یکــی دو روز اخیــر
بــا تجمــع مقابــل ســفارت پاکســتان در
تهــران خواســتار صــدور ویــزای ایــن
کشــور بودنــد.
در ایــن رابطــه ســفارت پاکســتان در تهــران بــه ایســنا گفــت :ایــن دانشــجویان متقاضــی
صــدور ویــزای پاکســتان هســتند تــا بتواننــد از طریــق ســفارت آمریــکا در کراچــی ویــزای
ایــن کشــور را بــرای ادامــه تحصیــل دریافــت کننــد .صــدور روادیــد در ســفارت انجــام
میشــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه منــع رفــت و آمــد دو طرفــه از ایــران بــه پاکســتان
و بالعکــس وجــود دارد .بــه محــض بهبــود شــرایط موجــود و تصمیــم مقامــات ســتاد ملــی
مبــارزه بــا کرونــا مبنــی بــر لغــو ممنوعیــت ســفر متقابــل  ،ســفرها از ســر گرفتــه خواهــد
شــد و در عیــن حــال روادیــد هــم صــادر میشــود.

ســخنگوی وزارت امورخارجــه قطــر گفــت کــه کشــورش از ایفــای نقــش میانجــی میــان
ایــران و عربســتان ســعودی اســتقبال می کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،لؤلــؤة الخاطــر ،ســخنگو و معــاون وزارت امورخارجــه قطــر در گفتوگــو
بــا خبرگــزاری اســپوتنیک تاکیــد کــرد کــه دوحــه آمــاده ایفــای نقــش میانجیگــری میــان
قدرتهــای منطقـهای بــرای برقــراری صلــح و ثبــات در خاورمیانــه اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد کــه قطــر در صــورت خواســت کشــورها بــرای میانجــی گــری
آمــاده اســت.
الخاطــر همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی دربــاره احتمــال میانجــی گــری دوحــه میــان ایــران
و ریــاض گفــت کــه تاکنــون چنیــن درخواســتی از قطــر مطــرح نشــده اســت امــا مــا از ایــن
مســئله اســتقبال میکنیــم.
ایــن دیپلمــات قطــری در ادامــه بــر اهمیــت ضــرورت گفتوگــو بــا ایــران بــرای همزیســتی
مســالمت آمیــز در منطقــه کــه نگرانی هــای کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس و عــرب را نیــز
در نظــر می گیــرد ،تاکیــد کــرد.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود از بازیگــران بیــن المللــی خواســت تــا حمایــت
بــی قیــد و شــرط از اســرائیل را مــورد بازبینــی قــرار دهنــد.

سفارت پاکستان در تهران:
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بــر اثــر اشــکال غیــر قابــل پیشبینــی در یــک فرونــد
هواپیمــای اف  5دو تــن از خلبانــان پایــگاه هوایــی دزفــول
بــه شــهادت رســیدند.
بــه گــزارش ایســنا ،ارتــش جمهــوری اســامی ایران در
اطالعیــه ای اعــام کــرد :صبــح امــروز ســرهنگ کیانــوش
بســاطی و ســروان حســین نامنــی از خلبانــان نیــروی هوایی
ارتــش در حیــن آمادهســازی هواپیمــا قبــل از پــرواز ،بــر
اثــر عملکــرد ناگهانــی صندلــی پــران بــه شــهادت رســیدند.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،علــت دقیــق حادثــه توســط
کارشناســان فنــی در حــال بررســی اســت.
مقام روس:

چشماندازهایی برای همکاری
نظامی با ایران داریم
یــک مقــام بلندپایــه روس تصریــح کــرد کــه مســکو
چشــماندازهایی درخصــوص همکاریهــای نظامــی و
فنــی بــا ایــران دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری تــاس ،دمیتــری
شــوگایف رئیــس ســرویس فــدرال همکاریهــای نظامــی و
فنــی روســیه دیــروز (ســه شــنبه) در حاشــیه کنگــره
اتحادیــه ماشــین ســازان گفــت :مــا روابــط دیرین ـهای بــا
ایــران داریــم و در حــال اجــرای تعهــدات قراردادی هســتیم
کــه بــرای تحویــل کاال در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی ادامــه داد :چش ـماندازهایی در خصــوص همکاریهــای
نظامــی و فنــی وجــود دارد .تهــران عالقهمنــد بــه انــواع
مختلــف تســلیحات روســی اســت.
بنابــر ایــن گــزارش ،کاظــم جاللــی ســفیر جمهــوری
اســامی ایران در مســکو پیــش از ایــن در مــاه اکتبــر در
گفــت وگــو بــا یــک رســانه روســی گفتــه بــود :ایــران و
روســیه چشــم اندازهــای خوبــی بــرای توســعه روابــط فنــی
و نظامی دارنــد.
اد  امه از ستون روبرو

و نـه مرکـز آمـار و نـه روابـط عمومی وزراتخانه ها
در مقابـل تحلیل هـای مبتنـی بـر آمار  ،واکنشـی از
خـود نشـان نمی دهنـد .
رسـانه ها از یکسـو بـرای دفـاع از عملکـرد نظام
و انگیـزه بخشـیدن بـه مردم بـرای امیـدواری به
آینـده آمـاری تحسـین برانگیـز ارائـه می کننـد
و از سـویی دیگـر نامزدهـا بـرای درهـم کوبیـدن
دولتـی کـه ماه هـای آخـر ماموریت خود را سـپری
می کنـد  ،از اعـداد و ارقامی سـخن می گوینـد کـه
مـردم را بیـش از پیـش عصبانـی می کنـد و بـا
خـود می گویند پس سـایر مسـئولین کـه وظیفه ی
قانونگـذاری و نظـارت و خـط دهـی و برخـورد
قضایـی را بـر عهـده داشـته انـد  ،چـه توجیهـی
بـرای سـکوت خـود در قبـال عملکـرد دولـت
دارنـد !  .آثـار جنـاح زدگـی بـر چهـره ی مغمـوم
شـخصیت های سیاسـی  ،گونـه ای سـردرگمی را
بـه مخاطبـان القاء می کنـد و معلوم نیسـت بخش
تکمیل کننده ی پازل رشـد و توسـعه ای که محور
سخنرانی هاسـت در اختیـار چـه نهاد و سـازمانی
اسـت  .تکیه بر تولیـد داخلی  ،کارآفرینـی و مبارزه
بـا قاچـاق و  ...همـه شـعارهایی اسـت کـه بـر
کلـی گویـی متکـی اسـت  ،نیازمند سـازو کارهای
عملـی اسـت لـذا یـک نامـزد ریاسـت جمهـوری
بایـد بگویـد چگونـه می خواهـد بـدون تغییـر در
سیاسـت خارجی کـه به ایجـاد حلقه هـای مفقوده
در چرخه هـای اقتصـادی منجـر گردیده  ،بـه دنبال
جـذب سـرمایه گـذار خارجـی باشـد و کارآفرینی
نمایـد یا بـا چـه بضاعتـی می خواهد مرزنشـینان
را بـه درجـه ای از بـی نیـازی برسـاند کـه قـادر
بـه قطـع کـردن دسـت عوامـل تسـهیل کننده ی
قاچاق باشـد .
همیـن وضعیت اسـفبار بـورس را در نظـر بگیرید
کـه اعتبـار اقتصـاد کشـور را زیر سـئوال بـرده و
بـه حیـاط خلـوت دولـت بـرای تامیـن کسـری
بودجـه تبدیل شـده اسـت  .رئیـس جمهـور آینده
بایـد بگویـد چگونه می توانـد با تضمیـن پرداخت
خسـارت بـه زیـان دیـدگان اعتمـاد از دسـت
رفته ی سـرمایه داران خـرد و کالن را برای احیای
بـازار بـورس احیـا نماید .
در بحـث اقتصـاد  ،آسـان تریـن کار شـعار دادن
و سـخت تریـن کار عمـل کـردن به شـعار اسـت
زیـرا آنچـه مشـخص می کنـد کـه یـک مدعـی
اصلاح امـور اقتصادی تـا چه انـدازه واقـع بینانه
شـعار می دهـد  ،آمـار و اعـداد و شـاخص هایی
اسـت کـه ایجاد تغییر در آنها گاه به بیسـت سـال
فرصت نیـاز دارد .
گاه بـا اشـاره به یک فرمول سـاده کـه در چنته ی
اقتصـاد دانـان اسـت می تـوان تمامی رشـته های
یک نامزد ریاسـت جمهوری مدعـی دگرگونی های
خلـق السـاعه کـه شـعارهای پوپولیسـتی می دهد
را پنبـه کـرد و بـه او و مخاطبانـش ثابـت نمود که
نـه چنان اسـت کـه تـو می گویی !
مگـر می شـود از مشـکالت اقتصادی سـخن گفت
و از تحریـم و سیاسـت خارجـی سـخن نگفـت ؟
مگـر می شـود به اسـتقبال سـرمایه گـذاری رفت
ولـی نسـبت به بـی ثباتی پـول ملی بی اعتنـا بود .
پـر واضـح اسـت کـه بـه ایـن سـادگی نمی توان
سـر و ته اقتصادی که در حال فروپاشـی اسـت را
بـه هـم آورد  .لذا نامزدهـا باید بـه دورنمای تحقق
شـعارهای خـود نگاهـی واقـع بینانـه و اقناعـی
داشـته باشـند و قاشـق خالـی در دهـان مـردم
نگذارند ! ُ
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برقی که مثل آب خوردن مصرف می شود
ابرها در پاییز و زمستان سال گذشته قدری بخیل تر شدند و خورشید امسال ،قدرتی
سوزان تر! ...
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یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

توقف چند ساعته خدمات اتوبوسرانی در شیراز
توقف چند ســاعته در سرویس دهی خطوط اتوبوسرانی در شیراز ،مردم این کالنشهر
را با مشکالتی در تردد مواجه کرد ...

دورهمی خانوادگی و سفرهای آخر هفته در فارس ممنوع است
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شیراز گفت :با توجه به شرایط شکننده ابتال به کرونا
در فارس پرهیز از سفرهای غیرضروری و همچنین دورهمی های ...
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در گفت و گو با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس مطرح شد؛

زهرا جعفری /عصر مرد  م

برقی که مثل آب خوردن مصرف می شود
احمد  رضا سهرابی

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

******

سامانه ثبت نام خانه ها برای ستاد
رئیـس شـورای مرکـزی و سیاسـتگذاری نهضـت «هر خانه یک سـتاد آیت الله رئیسـی» گفت :مـا برای نهضت
هرخانـه یـک سـتاد سـامانه ای را راه انـدازی کردیـم کـه هـر فـردی تمایـل داشـت خانـه اش را تبدیـل به سـتاد
کنـد ،ثبت نـام کند.
علیرضـا احمـدی رئیـس شـورای مرکـزی و سیاسـتگذاری نهضـت هرخانـه یـک سـتاد آیـت اللـه رئیسـی در
نشسـت خبـری گفـت :از زمـان نام نویسـی آیت الله رئیسـی ایشـان بحـث نهضـت هرخانه یک سـتاد را مطرح
کردنـد کـه ایـن موضـوع طـرح خوبـی بـرای مشـارکت عمومی مردم اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه امـروز حتـی یـک رای هـم مـی توانـد در سرنوشـت کشـور تاثیرگـذار باشـد ،افـزود :آیـت الله
رئیسـی در جهـت منافـع نظـام وارد انتخابـات شـدند .مـا نیازمنـد یـک نهضـت بـرای حضـور مردمـی هسـتیم و
وظیفـه داریـم در ایـن نهضـت مـردم را آگاه کرده و به سـمت مشـارکت عمومـی در انتخابات ریاسـت جمهوری
سـوق دهیم.
گفتـه میشـود؛علت مخالفـت بـا حضـور تاجرنیـا بـه عنـوان نماینـده مهرعلیـزاده در برنامـه تلویزیونـی ،مصوبـه
کمیسـیون بررسـی تبلیغـات انتخابـات ریاسـت جمهوری اسـت .بر اسـاس این مصوبـه نماینـدگان نامزدها نباید
محکومیـت قضایی داشـته باشـند.
دیروز با ورود علی تاجرنیا به صداوسیما مخالفت شده بود.
دعوت
عضـو شـورای مرکـزی حـزب کارگـزاران ،از احتمـال دعـوت جبهـه اصالحـات ایـران از همتـی و مهرعلیـزاده
بـرای ارائـه برنام ه خبـر داد.
یداللـه طاهرنـژاد عضـو شـورای مرکزی حـزب کارگـزاران و نماینده حزب در جبهـه اصالحات ایـران ضمن ابراز
بیاطالعـی از برخـی خبرهـا مبنـی بر پشـتیبانی سـتاد انتخاباتی جهانگیـری از فعالیتهـای انتخاباتی همتی
در اسـتانها ،گفـت  :آنچـه کـه تا االن روشـن اسـت این اسـت کـه حداقـل  ۲نفر از ایـن حضراتی که بـه عنوان
کاندیـدای تاییـد صالحیـت شـده در عرصـه حضـور دارنـد ،گرایـش به اصالحطلبـان دارنـد و باید دیـد که جبهه
اصالحـات در نهایـت بـه کدامیـک گرایـش دارنـد .بـه هـر حـال تمام تالش مـا این اسـت که برنامههـای حزب
را در چارچـوب جبهـه اصالحـات جلو ببریـم و عمل کنیم.

اعالم ویژه برنامه های سالروز رحلت امام(ره) در فارس
مهر:رئیـس شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسلامی فارس ویـژه برنامه هـای سـالگرد ارتحـال امـام خمینـی(ره) و
قیـام خونیـن  ۱۵خـرداد در فـارس را اعلام کرد.
حجـت االسلام محمـد رضایی ظهر سـه شـنبه در جمع خبرنـگاران از اجـرای ویـژه برنامههای سـالگرد ارتحال
حضـرت امـام خمینـی (ره) و قیام خونیـن  ۱۵خرداد در اسـتان خبر داد.
وی بـا بیـان اینکـه امـام خمینـی (ره) شـخصیتی بـه وسـعت تاریـخ و نهضـت او نقطـه عطفـی در دنیـای معاصر
اسـت اذعـان داشـت :نـام امـام خمینـی (ره) بـر پیکره تاریـخ تا ابـد ماندگار اسـت.
رئیـس شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسلامی فارس بـا اشـاره بـه نیـاز جامعـه امـروز بـه تفکرات نـاب امـام راحل
و اقدامـات انقالبـی و خالصانـه ایشـان تصریـح کـرد :نهضـت امـام خمینـی (ره) یـک نهضـت هدفمند بـرای به
سـعادت رسـیدن مـادی و معنـوی جامعـه بـود و اصـول اولیـه آن نهضـت بایـد احیا شـود.
حجـت االسلام رضایـی درباره سـالروز قیـام خونین  ۱۵خرداد ،شـهادت جمع کثیـری از مردم در این روز توسـط
رژیـم طاغـوت را لکه ننگی بر پیشـانی رژیم گذشـته دانسـت و خاطر نشـان کـرد :امام خمینـی (ره)  ۱۵خرداد را
نقطـه عطفـی در تاریـخ انقلاب اسالمی میدانسـتند و همـواره بـر اهمیت بزرگداشـت ایـن روز در مسـیر انقالب
تأکید داشـتند.
وی بـا یـادآوری سـخن حضـرت امـام در هنـگام دسـتگیری ایشـان مبنـی بـر اینکـه سـربازان مـن در گهوارههـا
هسـتند ،امیـد بـه آینـده را از صفـات بـارز امـام راحـل دانسـته و تأکیـد کـرد :امـام خمینـی (ره) همـواره بـه آینده
ایمـان و امیـد داشـت و بـا اطمینـان دربـاره پیـروزی انقلاب اسلامی و آینـده درخشـان ایـران اسالمی سـخن
میگفـت.
رئیـس شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسالمی اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه انتخابـات پیـش رو و لزوم تشـویق مردم
بـه مشـارکت حداکثـری گفـت :وظیفـه مـا نیز امیـد بخشـی و روحیه دهی به مردم اسـت تـا آینده ایـران را با رأی
خودشـان بـه کاندیـدای اصلـح بسـازند و مقابل طمع دشـمنان و خیال خـام بدخواهـان ایران اسالمی بایسـتند.
ایـن مقـام مسـئول بـا تأکیـد بـر ظرفیـت بـاالی مناسـبتهای نیمـه خـرداد در راسـتای بیـان ویژگیهـای فـرد
اصلـح و بیـان اهمیـت شـرکت در انتخابـات ،اهتمـام دسـتگاهها بـه اسـتفاده از ایـن ظرفیـت را خواسـتار شـد و
افـزود :اسـتفاده از ایـن ظرفیـت بـرای انتخابـات نـه بـه معنـی طرفـداری از فـرد یـا جنـاح خـاص بلکه بـه معنی
بیـان ویژگیهـای فـرد اصلـح و ترغیـب مردم به شـرکت پرشـور در انتخابات و انتخاب فرد مورد نظرشـان اسـت.
حجـت االسلام و المسـلمین رضایـی در تشـریح برنامههـای نیمـه خـرداد در فـارس گفـت :روز پنجشـنبه ۱۳
خـرداد همزمـان بـا نمـاز مغـرب و عشـاء مراسـم بزرگداشـت سـالگرد ارتحـال حضـرت امـام خمینـی (ره) را در
صحـن حـرم مطهـر حضـرت احمـد بن موسـی شـاهچراغ (ع) بـا رعایـت کامل کلیـه شـیوه نامههای بهداشـتی
و فاصلـه گـذاری اجتماعـی خواهیـم داشـت کـه حجـت االسلام و المسـلمین ادیانـی رئیـس سـازمان عقیدتـی
سیاسـی نیـروی انتظامی کشـور سـخنران و حـاج مهـدی سـروری مـداح ایـن مراسـم خواهنـد بـود.
وی افـزود :جمعـه  ۱۴خـرداد سـاعت  ۷صبـح مراسـم قرائـت دعای ندبه همـراه با بزرگداشـت شـهدای گرانقدر
قیـام خونیـن  ۱۵خـرداد در حـرم مطهـر حضـرت شـاهچراغ (ع) بـا رعایـت کلیـه دسـتور العمل هـای بهداشـتی
برگـزار خواهد شـد.
حجـت االسلام رضایـی گفـت :شـنبه  ۱۵خرداد همزمـان با نماز مغرب و عشـاء نیز مراسـم شـهادت امام جعفر
صـادق (ع) همـراه بـا بزرگداشـت نـام و یـاد امـام راحـل عظیـم الشـأن و شـهدای گرانقـدر انقلاب اسلامی در
همـان مـکان برگـزار میگردد.
رئیـس شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسلامی فارس بـا تأکیـد بـر ضـرورت تلاش همـگان بـرای برگـزاری ویـژه
برنامههـای  ۱۴و  ۱۵خـرداد ،افـزود :بـر اسـاس برنامه ریزی صورت گرفته در سـتاد بزرگداشـت ارتحال حضرت
امـام خمینـی (ره) ضمـن برگزاری مراسـم در شهرسـتانهای اسـتان ،اجرای مسـابقات فرهنگی ،نشسـتهای
تبیینـی در فضـای مجـازی ،برپایـی نمایشـگاه عکـس ،بداهـه نویسـی هنرمنـدان خوشـنویس ،انجـام تبلیغـات
شـهری ،تولیـد نماهنـگ و تیـزر و برگـزاری شـب شـعر مجـازی از جملـه برنامههـای پیـش بینی شـده بـرای این
ایام میباشـد.

تعـادل تولیـد و مصـرف بـه هـم می خـورد.
مدیرعامـل شـرکت توزیع نیروی برق فـارس نمونه وار به اعمال خاموشـی های
اضطـراری اخیـر اشـاره می کنـد و می-گویـد :بـه ناچـار بـرای حفـظ تعـادل
عرضـه و تقاضـا ،تصمیـم بـر ایـن شـد کـه خاموشـی در حوزه هـای تجـاری و
خانگـی بـه حداقـل برسـد و مدیریت بار در دو حـوزه صنایع و کشـاورزی اعمال
شود.
خسـروی ایـن نکتـه را هـم یـادآور می شـود کـه از سـوی وزارت نیـرو ،بـرای
اسـتان ها ،سـقف اوج مصـرف تعریـف شـده اسـت امـا در عیـن حـال ،اسـتان
فـارس در همیـن شـرایط کنونـی  400مـگاوات بیـش از سـقف تعریـف شـده
بـرق مصـرف می کنـد!
او بـرای گریـز از تنگناهـای یـاد شـده ،بـه پیشـنهاد تغییـر سـاعت کار ادارات
در اسـتان هـم اشـاره کـرد و گفـت :ایـن پیشـنهاد بـه اسـتانداری ارایـه شـده
و اسـتانداری جهـت موافقـت نهایـی ،موضـوع را بـه وزارت کشـور ارجـاع داده
است.شـایان ذکـر اسـت بـه گفتـه مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی بـرق فارس،
 20درصـد مشـترکین بـرق در ایـن اسـتان بـه دلیـل رعایـت اسـتانداردهای
مصـرف از بـرق «امیـد» [رایـگان] اسـتفاده می کننـد ،حـدود  70درصـد
مشـترکین بـه اصطلاح خوش مصرف و حـدود  10درصد مشـترکین پرمصرف
هسـتند.

ابرهـا در پاییـز و زمسـتان سـال گذشـته قـدری بخیل تـر شـدند و خورشـید
امسـال ،قدرتـی سـوزان تر!
نتیجـه آن شـده اسـت کـه هنـوز تابسـتان از راه نرسـیده ،بـه گفتـه احمدرضـا
خسـروی مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق فـارس ،میزان مصـرف برق در
کشـور  19درصـد و در ایـن اسـتان نزدیـک بـه  50درصد افزایش یافته اسـت!
او در همیـن رهگـذر می گویـد :بـه دلیـل کاهش بارش و تشـدید خشکسـالی،
ظرفیـت تولیـد نیـروگاه هـای بـرق آبـی هـم از  10هـزار مـگاوات بـه حـدود 6
هـزار و  500مـگاوات رسـیده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق فـارس در عین حـال و در گـذر خبرهای
ناخوشـایند ،از اتفـاق های خوشـی هـم خبر می دهـد و می گوید :بـرق نیروگاه
اتمـی بوشـهر بـا ظرفیـت  1000مـگاوات هفتـه گذشـته وارد مـدار شـد و امید
مـی رود بـا وارد مـدار شـدن برخـی دیگـر از نیروگاه هـا ،وضعیت بهبـود یابد.
خسـروی البتـه بـر ایـن نکته هم تأکیـد می کند که رشـد مصرف برق در کشـور
بـه حـدی اسـت کـه تولیـد نمـی توانـد بـه آن برسـد و خشکسـالی هـم مزید بر
علت شـده اسـت.
او تصریـح کـرد :در چنیـن شـرایطی ،چـاره ای جـز مدیریـت مصـرف نداریـم
چـرا کـه وقتـی تولیـد از مصـرف عقب بیفتد باعث فروپاشـی شـبکه می شـود و

دبیر شورای زکات استان فارس اعالم کرد؛

پرداخت  28میلیارد تومان زکات توسط فارسی ها
عصرمردم:
دبیـر شـورای زکات اسـتان فـارس از پرداخـت بیـش از
 283میلیـارد ریـال زکـوات فطـره و کفـارات در اسـتان
فـارس خبـر داد.
محمـد بذزافشـان ،دبیـر شـورای زکات اسـتان فـارس

گفـت :امسـال  283میلیـارد و  831میلیون و  432هزار
و  356ریـال زکات فطریـه و کفارات توسـط مردم فارس
پرداخـت و در دبیـر خانـه شـورای زکات اسـتان بـه ثبـت
رسـیده است.
مدیـر کل امـداد فـارس بـا اشـاره بـه میـزان فطریـه

جمـع آوری شـده توسـط شـورای زکات اسـتان ،افزود :
در اسـتان  271میلیـارد و  884میلیـون و  713هـزار و
 156ریـال فطریـه عـام و سـادات و  11میلیـارد و 946
میلیـون و  719هـزار و  200ریـال کفـارات عمـد و
غیر عمد جمع آوری شده است

دبیـر شـورای زکات اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه تمـام
زکـوات جمـع آوری شـده در همـان محـل بـه مصـارف
معیشـتی نیازمنـدان می رسـد ،گفـت :سـال گذشـته
بیـش از  26میلیـارد تومـان زکات فطـره و کفـارات در
اسـتان جمـع آوری شـد.

توقف چند ساعته خدمات اتوبوسرانی در شیراز
ایسـنا :توقـف چنـد سـاعته در سـرویس دهـی خطـوط
اتوبوسـرانی در شـیراز ،مـردم ایـن کالنشـهر را بـا
مشـکالتی در تـردد مواجـه کـرد.
صبح سـه شـنبه  ۱۱خـرداد ،امتنـاع جمعـی از رانندگان
خطـوط اتوبوسـرانی در شـیراز برای حضـور در محل کار
و ارائـه خدمـات حمـل و نقلـی ،منجر به بروز مشـکالت
جـدی در تـردد شـهروندان ،ترافیـک خیابانهـا و از کار
باز ماندن مردم شد.
جمعـی از راننـدگان شـماری از خطـوط اتوبوسـرانی
شـهرداری شـیراز ،در اعتـراض بـه وضعیـت درآمـدی و
معیشـتی خـود و لـزوم پرداخـت یارانـه کمک معیشـتی،
اتوبوسـها را متوقـف کـرده و از ارائـه خدمـات حمـل و
نقلـی سـرباز زدنـد.
مدیـرکل ارتباطـات شـهرداری شـیراز در گفـت و گـو بـا
ایسـنا ،اعالم کرد کـه در پی تعطیلی ناوگان اتوبوسـرانی
در ایـن کالنشـهر و اعتـراض رانندگان ،جلسـهای فوری
تشـکیل شـده و در حـال تلاش بـرای بازگشـت نـاوگان
اتوبوسـرانی به مدار فعالیت طی سـاعات آینده هسـتیم.

حمیـد جورکـش گفـت :حـدود  ۸۵اتوبـوس فعـال در
سـطح شـهر شـیراز داریـم کـه بـا همـه گیـری بیمـاری
کرونـا ،سـتاد اسـتانی مدیریـت بیمـاری کرونـا در فـارس
در مقاطعـی از زمـان تصمیـم بـه تعطیلـی ایـن سیسـتم
حمـل و نقلـی گرفـت.

او افـزود :بـا تعطیلـی اتوبوسهـا ،شـهرداری موظف به
پرداخـت یارانـه کمـک معیشـتی بـه راننـدگان اتوبـوس
شد .
مدیـرکل ارتباطـات شـهرداری شـیراز خاطرنشـان کـرد:
قبلا بـه ازای هـر روز تعطیلـی یـک دسـتگاه اتوبوس بر

مبنـای درآمـد ۲۴۰ ،هـزار تومـان بایـد پرداخـت میشـد
امـا اکنـون بـه  ۳۰۰هـزار تومان رسـیده اسـت.
جورکـش یکـی از مطالبـات راننـدگان معترض را مسـئله
مـا بـه تفـاوت هزینـه و درآمـد آنهـا ذکـر و اضافـه کـرد:
راننـدگان بـه دلیـل اینکـه  ۷۰درصـد از درآمدشـان
در دوران شـیوع کرونـا کاهـش یافتـه و مـردم کمتـر از
اتوبوسهـا اسـتقبال کردهانـد ،بایـد مـا به تفـاوت هزینه
و درآمـد نیـز طبـق توافـق بـا شـهرداری دریافـت کننـد.
او ادامـه داد :قبلا  ۴مـاه بدهـی داشـتیم و بـا
پرداختهایـی کـه در وضعیـت اقتصـادی اتفـاق افتـاد،
وضعیـت پرداختـی بـه دومـاه رسـید و اکنـون تقریبـا دو
مـاه راننـدگان اتوبـوس از شـهرداری طلبـکار هسـتند.
مدیـرکل ارتباطـات شـهرداری شـیراز بـا بیـان اینکـه در
پـی ایـن اعتـراض تقریبـا سـرویس دهـی اتوبـوس در
تمـام نقـاط شـهر تعطیـل شـده ،گفـت :دیروز جلسـهای
در مدیریـت پایانههـای اتوبوسـرانی شـهرداری شـیراز
برگـزار نشـد تـا ایـن مشـکل حل و فصل شـود تـا مجددا
اتوبوسهـا در مـدار فعالیـت قـرار گیرنـد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعالم کرد؛

دورهمی خانوادگی و سفرهای آخر هفته در فارس ممنوع است
مهر:رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز گفـت :بـا
توجه به شـرایط شـکننده ابتلا به کرونا در فـارس پرهیز
از سـفرهای غیرضـروری و همچنیـن دورهمی هـای
خانوادگـی در تعطیلات آخـر هفتـه الزامی اسـت.
دکتـر مهـرزاد لطفـی ظهـر سـه شـنبه در سـیصد و سـی
و چهارمین نشسـت سـتاد دانشـگاهی مدیریـت بیماری
کوویـد  ۱۹پرهیـز از سـفرهای غیرضـروری و همچنیـن
چشم شیشه ای

دورهمی هـای خانوادگـی در تعطیلات آخـر هفتـه را
الزامی دانسـت.وی بـا توجـه بـه تعطیلات آخـر هفتـه،
ضـرورت مشـارکت مـردم در رعایـت پروتکلهـای
بهداشـتی و پرهیـز از سـفرهای غیرضـروری بـرای
قطـع زنجیرههـای انتقـال کرونـا ویـروس را مـورد تاکیـد
قـرار داد.او اظهـار کـرد :نبایـد عـادی انـگاری و رعایـت
نکـردن پروتکلهـای بهداشـتی موجـب شـود بـار دیگـر

بـا مـوج جدیـدی از ایـن بیمـاری مواجـه شـویم.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بیـان کـرد:
موفقیـت در کنتـرل و مهـار کرونـا ویـروس ،مشـارکت
مـردم و همـکاری تمامی سـازمانها ،ادارات و
ارگانهـای مختلـف را میطلبـد ،بنابرایـن همـه اقشـار
مـردم جامعـه در قبـال ایـن بیمـاری خطرنـاک مسـؤول
هسـتند.دکتر لطفـی بـا بیـان اینکـه همچنـان اسـتفاده

دف نوازان در سعدیه

از ماسـک ،رعایـت فاصلـه فیزیکـی ،شسـت و شـوی
مرتـب دسـتها و پرهیـز از سـفرهای غیرضـروری و
دورهمی هـا ،مهمتریـن توصیههـای بهداشـتی بـه
عمـوم افـراد جامعه اسـت؛ عامـل اصلی ایجـاد وضعیت
بحرانـی در اسـتان و آغـاز موجهای جدیـد کرونا ویروس
را جـدی نگرفتـن ایـن توصیههـای بهداشـتی عنـوان
کـرد.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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میزان تسهیالت مسکن به  ۸۰و  ۱۰۰میلیون تومان افزایش می یابد
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس گفت :میزان نسهیالتی که این بنیاد برای ساخت
مسکن اقشار آسیب پذیر پرداخت میکند اکنون در ...
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سال بیست و ششم شماره 7208

شب خاتم در شیراز
طی مراســمی به همت سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز ،آیین
شب خاتم و ادب با حضور مدیر کل کمیسیون ملی ...

وزیر میراث فرهنگی در دیدار با امام جمعه شیراز تأکید کرد:

طرح توسعه حرم احمدی به بافت تاریخی شیراز لطمه نزند
ایرنـا :وزیـر میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایـع دسـتی بااشـاره بـه طـرح
توسـعه حـرم شـاهچراغ شـیراز گفت:طـرح توسـعه حرم بایـد طرحی باشـد که
کمتریـن آسـیبی بـه بافـت تاریخـی نزنـد و هویتـی بـرای بافـت تاریخی باشـد.
برپایـه مطلـب دریافتـی ایرنـا از روابـط عمومـی اداره کل میـراث فرهنگـی،
ی اصغـر مونسـان در دیـدار بـا
گردشـگری و صنایعدسـتی اسـتان فـارس ،علـ 
نماینـده ولیفقیـه در اسـتان فـارس بـر لـزوم حفـظ بافـت تاریخی مجـاور حرم
شـاهچراغ تأکیـد کـرد.
وی گفـت :امیدواریـم بـا کارهـای علمـی الزم بـا تولیت حـرم مطهر شـاهچراغ
هـ م بافـت تاریخـی حفـظ شـود و هـم بتوانیـم بـا کمتریـن آسـیب بـه بافـت
تاریخـی بـه نتیجـه مثبتـی برسـیم.

مونسـان بیـان کـرد :مطمئنیـم تولیـت حـرم شـاهچراغ تغییـر کاربریهـای
مناسـبی را بـرای بناهـای تاریخـی در نظـر میگیـرد و مـا فقـط بـا تخریـب آثار
تاریخـی مخالفیـم چـون بناهـای تاریخـی هویـت یـک کشـور و ملـت اسـت و
اگـر مـا در برابـر خارجیهـا ادعـای تمـدن و فرهنـگ داریـم بهواسـطه همیـن
آثـار تاریخی اسـت.
وزیـر میـراث فرهنگـی بـا اشـاره بـه ظرفیتهـای گردشـگری شـهر شـیراز
بهویـژه گردشـگری مذهبـی اظهـار کرد:باوجـود تمـام فرصتهایـی کـه بـرای
توسـعه گردشـگری مذهبـی در شـیراز وجـود دارد ،فـارغ از بحـث گردشـگری
ً
زیارتـی کـه شـیراز جایـگاه نسـبتا قابـل قبولـی دارد ،در ایـن زمینـه خدمـات
ترکیبـی نیـز بـه گردشـگران ارائـه میشـود.

مدیر کل بنیاد مسکن فارس :

میزان تسهیالت مسکن به  ۸۰و  ۱۰۰میلیون تومان افزایش می یابد
ایرنـا :مدیـر کل بنیـاد مسـکن اسـتان فـارس گفـت:
میـزان نسـهیالتی کـه این بنیاد برای سـاخت مسـکن
اقشـار آسـیب پذیـر پرداخـت میکنـد اکنـون در قالـب
تسـهیالت  ۵۰میلیـون تومانـی و وام رایـگان ۳۰
میلیـون تومانـی تعریـف شـده امـا بـه زودی بـا ابلاغ
سـازمان مرکـزی ایـن تسـهالت بـه  ۸۰و  ۱۰۰میلیون
تومـان افزایـش می یابـد.
عطـا اللـه زمانـی روز سـه شـنبه در نشسـت مجمـع
خیریـن مسـکن سـاز فـارس بـا اشـاره بـه اینکـه
تسـهیالت کم بهره بنیاد مسـکن گره گشـای بسـیاری
از مشـکالت بـرای احـداث سـرپناه ویـژه نیازمنـدان
 ،اقشـار آسـیب پذیـر  ،مددجویـان تحـت پوشـش
نهادهـای حمایتـی  ،خانوارهـای دارای عضـو معلـول
و متقاضیانـی کـه تحـت پوشـش هیـچ نهـاد حمایتـی
نیسـتند می باشـد افـزود :هـر چنـد بـا ایـن تسـهیالت
و کمک هـا نمیتـوان خانـه سـاخت امـا بـه داشـتن
سـرپناه کمـک میکنـد.
وی اضافـه کـرد  :خیریـن اسـتان فـارس تـا کنـون بـا
بهـره گیـری از کمک هـای تسـهیالت کـم بهـره و
آورده متقاضیـان و حمایت هـای دولـت بـه سـاخت
یـک هـزار و  ۴۶واحـد مسـکونی در اسـتان فـارس
همـت گمارده انـد و هـزاران واحـد مسـکونی نیـز در

دسـت احـداث دارنـد  ،ایـن واحد هـای مسـکونی در
شـهر صـدرای شـیراز و شهرسـتان های اسـتان فارس
بـا پیشـرفت فیزیکـی متفـاوت در حال سـاخت اسـت.
مدیـر کل بنیـاد مسـکن اسـتان فـارس بـه تعهـد
خیریـن فـار س بـرای سـاخت  ۵هـزار واحد مسـکونی
در اسـتان فـارس و انعقـاد قـرار داد در ایـن زمینـه
در سـالهای گذشـته اشـاره و خاطـر نشـان کـرد :
متاسـفانه بـه علـت آنکـه تعهـد تامیـن زمیـن عملـی

نشـده اسـت و سـازمان های مسـوول زمینی در اختیار
خیریـن مسـکن سـاز قـرار ندادنـد ایـن تعهـد همچنان
بـر زمیـن مانـده اسـت و هیچ واحـد مسـکونی از محل
ایـن تفاهـم نامـه و تعهـد خیریـن سـاخته نشـده اسـت
در حالیکـه سـاخت سـاالنه یک هـزار واحد مسـکونی
خیـر سـاز دراسـتان فـارس بخشـی از این تعهد اسـت.
مهنـدس زمانـی در ادامـه گفـت :بسـیاری از
شهرسـتان های فـارس از جملـه شهرسـتان خـرم بیـد

خیرینـی دارد که اکنـون آماده مجتمع مسـکونی ۱۰۰
واحـدی ویـژه اقشـار نیـاز منـد اسـت و در صورتیکـه
زمیـن مناسـب رایـگان از سـوی دولت و سـازمان های
مسـوول در اختیـار گذاشـته شـود کلنگ سـاخت ۱۰۰
واحـد مسـکونی درایـن شهرسـتان بـر زمیـن میخورد.
مدیـر کل بنیاد مسـکن اسـتان فارس به طرح مسـکن
اقـدام ملـی اشـاره کـرد و ادامـه داد  :از محـل طـرح
مسـکن اقـدام ملـی سـهمیه های خوبـی در اختیـار
اقشـار مختلـف ماننـد فرهنگیـان قـرار میگیـرد ،
شایسـته اسـت خیرین مسـکن سـاز نیـز از محل طرح
اقـدام ملـی دارای سـهمیه سـاخت شـوند تـا در قبـال
ایـن طـرح و بـا اسـتفاده از کمک هـای خیریـن بتـوان
مسـکن مناسـب بـرای نیازمنـدان سـاخت.
وی همچنیـن بـه برخـی از دیگـر مشـکالت خیریـن
مسـکن سـاز اشـاره کـرد و گفـت :از جملـه ایـن
مشـکالت پیـدا کردن ضامـن کارمند بـرای متقاضیان
مسـکن اسـت  ،بانکهـای عامـل در ایـن زمینه پیشـتر
ضمانـت سـفته زنجیـره ای را پذیرفتـه انـد  ،بارهـا ایـن
موضـوع در شـورای بانکهـای اسـتان فـارس مطـرح
شـده و ضمانـت زنجیره ای پذیرفته شـده اما همچنان
در بسـیاری از شهرسـتان ها خیرین مسـکن سـاز برای
تامیـن وثیقـه متقاضیـان مشـکل ضامـن دارنـد.

طـی مراسـمی به همـت سـازمان فرهنگـی ،اجتماعی
و ورزشـی شـهرداری شـیراز ،آییـن شـب خاتـم و ادب
بـا حضـور مدیـر کل کمیسـیون ملـی یونسـکو در
ایـران ،مدیـر گـروه فرهنگ کمیسـیون ملی یونسـکو و
شـهردار شـیراز و مدیـران شـهری برگـزار شـد.
یکـی از معیارهـای دلبرانـه شـهر شـیراز هنـر خاتـم
اسـت
عبدالمهـدی مسـتکین مدیر گروه فرهنگ کمیسـیون
ملـی یونسـکو در ایـران در ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه
اسـتعارات سـعدی و حافـظ در خصـوص شـیراز گفت:
شـیراز شـهری اسـت کـه دل دارد و اگـر شـهری از
دل تهـی شـد ،هیـچ پایـه و مقامـی در هسـتی نخواهد
یافت.
مسـتکین افـزود :یکـی از معیارهـای دلبرانـه شـهر
شـیراز هنـر خاتـم اسـت کـه اقلیم هـای متفـاوت بـا
عناصـر متفـاوت ایـن هنـر را تشـکیل می دهنـد.
وی بـا اشـاره بـه هنـر اسـتاد عبدالخالـق گلریـز
خاتمـی در خلـق آثـار ارزشـمند خاتم گفت :هنـر خاتم،
دلبـری شـهر شـیراز اسـت.
شـهرداری توانسـت رسـالت خـود را در حوزه
فرهنـگ و هنـر به جـای آورد
سـولماز دهقانـی عضـو شـورای اسالمی شـهر شـیراز
نیـز در ایـن مراسـم با اشـاره بـه اینکـه رویکرد شـورای
اسالمی شـهر شـیراز در ایـن دوره تحقـق شـعار
فرهنـگ محـوری بـود ،گفـت :فرهنـگ محـوری
در گفتمـان شـهرداری هـم محقـق شـد و مجموعـه
شـهرداری توانسـت رسـالت خـود را در حـوزه فرهنـگ
و هنـر بـه جـای آورد.
دهقانـی خاطرنشـان کـرد :برگـزاری ایـن آیین هـا
حداقـل کاری اسـت کـه می تـوان بـرای هنرمنـدان
یـک شـهر انجـام داد.

وی همچنیـن از شـهردار شـیراز خواسـت کـه بازارچـه
هنـر در بافـت تاریخـی سـنگ سـیاه هـر چـه زودتـر
بـه بهـره بـرداری برسـد زیـرا ایـن اقـدام یـک ظرفیـت
ویـژه بـرای بافـت تاریخـی اسـت و انجـام اقدامـات و
عملیـات اجرایـی در بافـت تاریخـی موجـب میشـود تـا
اقتصـاد محلات تاریخی شـیراز دوبـاره رونـق بگیرد و
توانمند سازی مردم صورت بگیرد.
عضو شـورای اسالمی شـهر شـیراز همچنیـن در پایان
خاطـر نشـان کـرد :امیـد اسـت شـهر شـیراز بتوانـد در
سـال آینـده به شـبکه شـهرهای خلاق بپیوندد.
باید به اقتصاد صنایع دستی و هنر توجه کنیم
سـعید نظـری عضـو شـورای اسالمی شـهر شـیراز در
ایـن مراسـم گفـت :پیچیدگی های خاتم شـیراز از پس
زمینه هـای فکـری و اجتماعـی مـردم شـیراز گرفتـه
شـده اسـت .زمانیکـه مسـاجد شـیراز معمـاری شـیراز
و کاشـی کاری و پیچیدگی هـای هنـر آنـرا می بینیـم

و ورزشـی شـهرداری شـیراز نیـز در ایـن مراسـم گفت:
شـیراز نامی خـوش آوازه اسـت کـه بـا نـام شـعرای
بزرگـی همچـون سـعدی و حافـظ گـره خـورده اسـت،
شـیراز شـهر عاشـقان خاندان والیت و رسـالت و شـهر
آرامـگاه حضرت شـاهچراغ(ع) اسـت که چـون نگینی
سـبز بـر تـارک فرهنـگ ایـن شـهر می درخشـد.
جعفـری ادامـه داد :شـیراز شـهر مکتـب ادبـی،
فلسـفی ،عرفـان ،هنـر و تسـامح اسـت و شـهری کـه
قابلیت هـای بسـیار فرهنگـی ،هنـری ،تاریخـی،
معمـاری و گردشـگری دارد و فرهنـگ شـهر شـیراز
علاوه بـر آنکـه از پشـتوانه های غنـی فرهنگـی و
هنـری برخـوردار اسـت از امتیـاز حضـور مردمانـی پـر
مهـر و همـدل برخـوردار اسـت.
وی اضافـه کـرد :ایـن مـوارد و بیـش از اینهـا مـا را بـر
آن داشـته تـا بـا بـاور بـه ظرفیت هـای فرهنگـی شـهر
شـیراز دبیرخانـه شـهر خلاق را بـا چشـم انـدازی
روشـن بـه راهبردهـای توسـعه فرهنگـی شـهر شـیراز
راه انـدازی و بـا پیوسـتن بـه شـبکه شـهرهای خلاق
یونسـکو از غنـای تجربه و اندیشـه جهانی بهـره ببریم.
معـاون شـهردار اضافـه کـرد :امیـد اسـت ایـن تعامـل
و هـم افزایـی بـا نهـادی مرکـزی و پیـش رو در تبدیـل
شـهر شـیراز به پایتخـت رویدادهای فرهنگـی و هنری
ایـران مؤثـر واقع شـود.
براسـاس این گزارش ،در پایان آیین شـب خاتم و ادب
از دو اثـر اسـتاد عبدالخالـق گلریـز خاتمی ملقـب بـه
پـدر خاتـم ایـران که مـدت سـاخت آنها ۱۶سـال طول
کشـید رونمایـی شـد .همچنیـن از دو اثـر پژوهشـی
شـامل کتـاب خاتـم هنر صلـح ،بـه نویسـندگی مهدی
محسـنی و مهـدی پارسـایی و کتـاب گردشـگری ادبی
از امیرحسـین حکمت نیا و پوسـتر اولین دوره آموزشـی
مسـیرهای گردشـگری ادبـی رونمایی شـد.

دبیر ستاد انتخابات استان فارس:

مجریان انتخابات به نقش رسانه ها در فضای کنونی جامعه توجه کنند
مهر:دبیـر سـتاد انتخابـات اسـتان فـارس گفـت :بـا
توجـه بـه شـرایط کرونایـی اسـتان فـارس مجریـان
انتخابـات بایـد بیـش از پیـش بـه نقـش برجسـته
رسـانهها در فضـای کنونـی جامعـه اشـرافیت و تسـلط
داشـته باشـند.
حجـت اللـه رضایـی گفـت :رقابـت ،مشـارکت ،امنیت
و سلامت چهـار مؤلفـه ضـروری مـورد نظـر همـه
دسـت انـدرکاران و مجریـان انتخابـات اسـت و بـا
تمـام تـوان تلاش خواهیـم کـرد بـا تعامـل و همکاری
هیأتهـای اجرایـی و نظـارت ،انتخابـات  ۲۸خـرداد
مـاه در اسـتان فـارس بـا رعایـت کامـل ایـن مؤلفههـا
برگـزار شـود.وی تصریـح کـرد :بهـره گیـری از تجارب
انتخابـات ادوار گذشـته از سـوی هیأتهـای اجرایـی
و دسـتاندرکاران انتخابـات میتوانـد در دسـتیابی بـه
اهـداف رقابت ،مشـارکت ،امنیت و سلامت انتخابات

نقـش اساسـی و تأثیرگـذاری ایفـا کنـد.
وی امانـت داری از آرا مـردم را بزرگتریـن هـدف
مجریـان انتخابـات توصیـف و تصریـح کـرد :غفلت از
امانتـداری یـا جانبـداری از فـرد یـا افـراد موجب سـلب
اعتمـاد مـردم از مجریان و دسـت انـدرکاران انتخابات
خواهـد شـد و بنابرایـن سـتاد انتخابـات اسـتان فـارس
ایـن موضـوع را از سـوی هیچ فـردی و به هیـچ عنوان
برنخواهـد تابیـد.
دبیـر سـتاد انتخابـات اسـتان فـارس از رسـانهها بـه
عنـوان یکـی از ارکان اساسـی و تأثیرگـذار در جوامـع
مبتنـی بـر مـردم سـاالری یادکـرد و افـزود :قـدرت در
دنیـای امـروزی بـه دلیـل وجـود و حضـور رسـانههای
مختلـف بـه خصـوص فضای مجـازی گسـترش یافته
و پراکنـده شـدهاند تـا آنجـا کـه بـا ارسـال یـک پیـام یـا
تصویـر یـا فیلـم کوتـاه ممکـن اسـت فضـای جامعـه

دسـتخوش تغییـر و تحـوالت اساسـی شـود.
مدیـرکل سیاسـی ،انتخابـات و تقسـیمات کشـوری
اسـتانداری فـارس همچنیـن تأکیـد کـرد :بـا توجـه
بـه پاندمی بیمـاری کویـد  ۱۹در جهـان و در کشـور
مـا نقـش رسـانهها و بـه خصـوص فضـای مجـازی
بیـش از پیـش در تمـام حوزههـای حاکـم بـر جوامع به
خصـوص در فضـای انتخاباتـی حاضـر نقشـی اثرگـذار
و حسـاس اسـت و بـه همیـن دلیل نیـز دسـتاندرکاران
و مجریـان انتخابـات بایـد بیـش از پیـش بـه نقـش
برجسـته رسـانهها در فضـای کنونـی جامعه اشـرافیت
و تسـلط داشـته باشـند.
دبیـر سـتاد انتخابـات اسـتان همچنیـن بـه اعضـا
هیأتهـای اجرایـی انتخابـات شهرسـتانهای
فـارس توصیـه کـرد :بررسـیها و دقـت الزم در تعییـن
شـعب اخـذ رأی بـا در نظـر گرفتن سـهولت دسترسـی

طرح توسعه حرم احمدی به بافت تاریخی شیراز لطمه نزند
وزیر میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنای ع دســتی بااشــاره به طرح توسعه حرم
شاهچراغ شیراز گفت:طرح توسعه حرم باید طرحی باشد ...

یک دانشجوی پزشکی مطرح کرد:

میتوان موارد ابتال و مرگ کرونا را کاهش داد
ایسـنا :یک دانشـجوی پزشـکی دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز مدعی شـد که با اجرای روش ابداعی او ،امکان
کاهـش مـوارد ابتلا بـه کرونا و مرگ ناشـی از ابتال بـه این بیماری تـا حدود  ۳۰درصـد وجود دارد.
محسـن زهرایـی ضمـن بیـان اینکه متـد پیشـنهادی او بـا عنـوان " "Zahraei methodدر قالب یـک مقاله ،در
یـک ژورنـال علمی آمریـکا و زیـر مجموعـه آی اس آی نمایه شـده اسـت ،توضیح داد :در بیمارسـتانها بخشـی
تحـت عنـوان فسـت کوویـد وجـود دارد کـه هر بیمـار مراجعـه کننده ،در صـورت داشـتن عالئم مشـکوک کرونا،
در آن بخش بسـتری میشـود.
او ادامـه داد :پزشـک و تیـم درمانـی در ایـن بخـش منتظـر نتیجه تسـت میشـوند و اگـر نتیجه تسـت منفی بود
کـه بیمـار مرخـص شـده و اگر مثبـت بود ،متناسـب با نیـاز ،تحت مـداوا قـرار میگیرد.
ایـن دانشـجوی پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز خاطرنشـان کـرد :وقتـی بیماری بـه این بخـش منتقل
میشـود ،حتـی اگـر کرونـا نداشـته باشـد و تسـتش منفـی شـود ،امـکان دارد در مواجهـه با بیمـاران ،ویـروس را
گرفتـه و بعـد از مرخـص شـدن ،بـه سـایر افـراد اعـم از همراهـان ،بسـتگان و  ....منتقـل کند.
زهرایـی افـزود :مـا بـا آنالیـز مقـاالت معتبـر زیـادی عالئـم قطعـی و احتمالـی کرونـا را دسـته بندی و مشـخص
کردیـم کـه بیمـاران بـا کـدام عالئـم احتمـال دارد تسـت شـان مثبـت شـده یـا بـا کـدام عالئـم احتمـال دارد
تستشـان منفـی شـود ،بنابرایـن امتیازهایـی را بـرای عالئـم مختلـف مشـخص و جدولـی طراحـی کردیـم کـه
حیـن معاینـه بیمـار مشـکوک ،نمـره گـذاری انجـام شـود.
او بـا بیـان اینکـه با جمع امتیازات و بررسـی حدنصاب احتمال مثبت و منفی شـدن تسـتها مشـخص میشـود،
گفـت :بـرای کسـانی کـه احتمـال دارد تسـت آنهـا منفـی شـود ،کادر درمـان موظـف هسـتند که طبـق این متد
اقدامات الزم و پیشـگیرانه را اعمال کنند تا جواب تسـت بیمار مشـخص شـود و حتی یک جداسـازی در بخش
فسـت کوویـد انجـام میشـود تا بیمـار مواجهه کمتـری با دیگر بیماران داشـته باشـند.
دانشـجوی پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز کـه پیـش از ایـن هـم روشـهایی بـرای سـترون سـازی گان
جراحـی و  ...ابـداع کـرده اسـت ،گفـت :ایـن متد به دلیل کاهش ریسـک ابتال و کاهش ریسـک توزیـع بیماری،
منجـر بـه زمینـه سـازی کاهشـی  ۳۰درصـدی در مـوارد ابتلای جدیـد و حتی مـرگ ناشـی از کرونا خواهد شـد.

مدیرکل بهزیستی فارس خبر داد

پرداخت  ۱۱۷میلیارد تومان تسهیالت اشتغال آفرین به مددجویان
فارس
مهر:مدیـرکل بهزیسـتی فـارس گفـت :در سـال گذشـته حـدود  ۱۱۷میلیـارد تومـان تسـهیالت خوداشـتغالی و
کارفرمایـی بـه مددجویـان و کارفرمایـان سراسـر اسـتان پرداخـت شـده اسـت.
محمـد صـادق کشـفی نـژاد ظهـر سهشـنبه در جمـع خبرنـگاران گفـت :توانمنـد سـازی بـا پرداخـت تسـهیالت
ایجـاد اشـتغال پایـدار و پرداخـت کمـک هزینههـای بیمـهای اولویـت بهزیسـتی بـرای مددجویـان اسـت.
او افـزود :مددجویانـی کـه دارای مـدرک فنـی حرفـهای معتبـر باشـند یـا پروانـه کسـب و شـغلی دارند کـه نیاز به
حمایـت جهـت پایداری شـغل داشـته باشـند بـا مراجعه به بهزیسـتی محـل پرونده خـود میتوانند مراحـل قانونی
دریافـت تسـهیالت کمبهـره خود اشـتغالی را طـی کنند.
مدیـرکل بهزیسـتی فـارس ادامـه داد :همچنیـن کارفرمایانـی کـه اقـدام بـه بکارگیـری مددجویـان و نیازمنـدان
تحـت پوشـش بهزیسـتی میکننـد ،از تسـهیالت کارفرمایـی بهزیسـتی بهرهمنـد میشـوند.
کشـفینژاد بـا توضیـح اینکـه در سـال  ۹۹یکصـد و  ۱۷میلیـارد تومـان تسـهیالت خوداشـتغالی و کارفرمایـی بـه
مددجویـان و کارفرمایـان سراسـر اسـتان فـارس پرداخت شـده ،عنوان کرد :سـقف تسـهیالت خود اشـتغالی در
سـال  ۵۰۰ ،۹۹میلیـون ریـال بـرای هـر مددجـو و  ۲۰میلیـارد ریـال بـرای هـر کارفرما بـه ازای بـه کارگیری ۴۰
نفـر نفـر مددجـو بـوده کـه امید اسـت در سـال جـاری این مبلـغ افزایـش یابد.
ایـن مقـام مسـئول گفـت :کمـک هزینـه پرداخـت بیمههـای خویـش فرمایـی و کارفرمایـی تأمیـن اجتماعـی،
برنامـه دیگـر بهزیسـتی بـرای ایجـاد آینده بهتر و توانمندسـازی مددجویان اسـت ،که در همین راسـتا سـال ،۹۹
 ۱۵۳میلیـارد و  ۵۴۵میلیـون ریـال کمـک هزینـه بـه مددجویـان اسـتان فـارس پرداخـت کردهایـم.

سرپرست مدیریت توسعه منابع اداره کل راه و شهرسازی الرستان
منصوب شد

شب خاتم در شیراز
قطعـا از پیچیدگی هـای فکـری مـردم شـیراز نشـأت
گرفتـه اسـت و ایـن پیچیدگی هـا در دنیای امـروز نباید
حـذف شـود و بایـد آنـرا بـه دنیـا عرضـه کنیم.
نظـری اظهـار داشـت :هنـر خاتـم بـه واسـطه
ارزش هایـی کـه در آن وجـود دارد می توانـد یکـی از
مبانـی اصلی انتشـار اندیشـه های پاک و صلـح گرایانه
مـردم شـیراز باشـد.
وی افـزود :در شـیراز بایـد بـه دنبـال ایـن سیاسـت ها
باشـیم تـا ورودی هـای شـهر را مملـو از آثـار هنـری و
ادبـی و خاتـم شـیراز کنیـم تـا هـر گردشـگری کـه بـه
شـیراز می آیـد در سـبد خـود عالوه بـر سـوغات ،خاتم
شـیراز را بـا خـود ببرد .چـرا که بایسـتی به اقتصـاد این
هنـر و بـه اقتصـاد صنایع دسـتی و هنر توجـه کنیم.
ظرفیت هـای فرهنگـی شـیراز موجـب راه انـدازی
دبیرخانـه شـهر خلاق شـد
مرتضـی جعفـری رییس سـازمان فرهنگـی ،اجتماعی
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رأی دهنـدگان بـه شـعب ،رعایـت کامـل و دقیـق
پروتکلهـای ابالغـی سـتاد انتخابـات کشـور و سـتاد
مدیریـت بیمـاری کرونـا و همچنیـن آمـوزش دقیـق
عوامـل اجرایی و دسـتاندرکاران انتخابات را در دسـتور
کار خـود داشـته باشـند.
رضایـی بـا اشـاره بـه برگـزاری همزمـان دو انتخابـات
مهـم و سرنوشـت سـاز ریاسـت جمهـوری و انتخابـات
شـوراهای اسالمی شـهر و روسـتا و عشـایری
یادآورشـد :همزمانی ایـن دو انتخابـات نیازمند دقت و
حساسـیت بیشـتری از سـوی همه هیأتهـای اجرایی
و دسـتاندرکاران و عوامـل برگـزاری انتخابـات اسـت و
بایـد بـا تمـام تـوان تلاش کنیـم از آرا مـردم بـه خوبـی
صیانـت کـرده و شـرایط را بـرای انتقال آرام مسـئولیت
بـه خدمتگـزاران جدید ملت در چارچـوب قانون فراهم
کنیم .

عصرمردم:
مدیـرکل راه و شهرسـازی الرسـتان در حکمی حکمـت ظهرابـی را به سـمت سرپرسـت مدیریت توسـعه منابع این
اداره کل منصـوب کرد.
مهنـدس حسـن شـبانی مدیـرکل راه و شهرسـازی الرسـتان در حکمی حکمـت ظهرابـی را بـه سـمت سرپرسـت
مدیریـت توسـعه منابـع ایـن اداره کل منصـوب کرد.
شبانی در قسمتی از این حکم خطاب به حکمت ظهرابی چنین آورده است:
نظـر بـه سـوابق و تجربه هـای ارزشـمند جنابعالـی ،بـه موجـب ایـن حکـم بـه عنـوان سرپرسـت مدیریت توسـعه
منابـع منصـوب می شـوید.
امیـد اسـت بـا تـوکل بـه درگاه خداونـد متعـال و برنامـه ریزی هـای صحیـح و بـا رعایـت قوانیـن ،آییـن نامه هـا و
دسـتورالعمل های ابالغـی ،بـا اعمـال مدیریـت صحیـح و مطلـوب در بـه کار گیـری منابـع و ظرفیت هـای ایـن
اداره کل موجبـات تحـول اساسـی در حوزه هـای ماموریـت را فراهـم آوریـدو
وی همچنیـن از خدمـات ارزنـده محسـن طالـب زاده در مـدت دوران تصـدی سرپرسـتی مدیریـت توسـعه منابـع
تقدیـر و تشـکر کرد.

سیب گالب نوبرانه مرودشت به بازار آمد
عصرمردم:
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مرودشـت از آغـاز برداشـت سـیب گالب از  1600هکتـار از باغ هـای سـیب
ایـن شهرسـتان خبـر داد.
کاووس همتی با بیان اینکه برداشـت سـیب گالب در دو مرحله انجام می شـود ،افزود :برداشـت سـیب گالب
کهنـز اوایـل خـرداد و سـیب گالب پائیزه اواخر شـهریور ماه انجام می شـود.
او بـا بیـان اینکـه تنهـا  400هکتـار از باغ های این شهرسـتان سـیب گالب کهنز اسـت ،اظهار کـرد :پیش بینی
می شـود بالـغ بـر  10هـزار تـن سـیب گالب از این رقم تولیـد و روانه بازار شـود.
همتـی بـا اشـاره بـه اینکـه متوسـط برداشـت سـیب گالب  25تـا  30تـن در هکتـار اسـت ،تصریح کـرد :ولی در
سـایت الگویـی بـا بهـره گیری از دانش کارشناسـان و آموزش هـای ترویجی در یک باغ دو هکتـاری به  40تن در
هکتار نیز رسـیده اسـت.این مقام مسـئول عمده ارقام سـیب تولیدی این شهرسـتان را شـامل سـیب گالب کهنز
و سـیب گالب پائیـزه برشـمرد و تصریـح کـرد :سـیب تولیدی عالوه بـر تامین نیاز شهرسـتان به شهرسـتانهای
شـیراز و تهـران ارسـال میشود.بیشـترین میـزان تولیـد سـیب گالب در مرودشـت درکامفیروز اسـت کـه به دلیل
شـرایط مسـاعد آب و هوایـی محصـول تولیدی از کیفیت بسـیار باالیی برخوردار اسـت.

نصب لرزه نگار برخط در سده اقلید
ایرنـا :دبیـر سـتاد مدیریـت بحـران اقلیـد فـارس گفـت :بـرای پاالیـش و کنتـرل لـرزه خیـزی در این شهرسـتان
دسـتگاه شـتاب نـگار در بخـش سـده نصـب و بـه شـبکه شـتاب نـگاری کشـور وصل شـد.
محسـن شـریفی ،سهشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افزود:بـا همـکاری اداره کل مدیریـت بحـران و
راه و شهرسـازی اسـتان فـارس ،بـا هـدف توسـعه شـبکه شـتاب نـگاری شهرسـتان اقلیـد علاوه بـر  ۲دسـتگاه
ً
شـتاب نـگار برخـط کـه قبلا در شـهر اقلیـد نصـب شـده بـود سـی و یکمین ایسـتگاه شـتاب نـگار برخط اسـتان
دربخـش سـده نصب شـد.
ُ
وی ادامـه داد :همچنیـن یـک دسـتگاه شـتاب نـگاردر مرکز خدمات جهاد کشـاورزی خنجشـت و یک دسـتگاه
شـتاب نگارجدید در سـاختمان دهیاری روسـتای شـهرمیان نصب و راه اندازی شـد.
شـریفی ادامـه داد :درحـال حاضـر شهرسـتان اقلیـد چهار ایسـتگاه شـتاب نـگار زلزلـه از مجموع  ۱۰۵ایسـتگاه
شـتاب نـگار زلزلـه اسـتان فـارس را به خـود اختصاص داده اسـت.
همچنیـن در ایـن بـاره ،کارشـناس ارشـد شـبکه شـتاب نـگاری زلزلـه ایـران در گفـت و گـو بـا ایرنـا بـا اشـاره بـه
بررسـی گسـتره لـرزه خیزی حوزه شـمالی اسـتان فـارس گفـت :مهمتریـن مراکز جمعیتـی در شهرسـتان اقلید،
شـهر اقلیـد وبخش هـای مرکـزی ،سـده و حسـن آبـاد اسـت.
محمدرضـا ابراهیـم پـور افـزود :گسـتره مـورد پایـش ،بخشـی از پهنه هـای سـاختاری گوناگـون را درکمربنـد
کوهزائـی آلپ-هیمالیـا شـامل می شـود ،ایـن پهنه هـا از شـمال خـاور بـه سـوی جنـوب باختـر ،بخش هایـی از
پهنه هـای ایـران مرکـزی ،سـنندج – سـیرجان ،زون خردشـده و پهنـه سـاختاری زاگـرس بلنـد را در بـر می گیرد.
وی ادامـه داد :آنچـه مشـخص اسـت گسـل های شـمال اسـتان فارس ،شـامل گسـل آبـاده ،سـوریان ،جیان و
گسـل ده بیـد بـا رونـد غالـب شـمال باختـری -جنـوب خـاوری و گسـل نزدیک به خـاور – باختـر گـرداب از جمله
گسـل های بـارز و بنیـادی در منطقه اسـت.
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هسته زردآلو مفید است یا مضر؟

باشــگاه خبرنگاران :مجید امتیازی،
متخصص طب ســنتی گفت :زرد آلو
دارای مزاج ســرد و مرطوب است ،اما
اگر شــیرینتر باشد ســردی آن کمتر
است و میل به گرمی میکند.
او بیــان کرد :بهترین نــوع زردآلو
پوســتی لطیــف دارد همچنین پرآب
است و حاوی هسته شیرین است.
امتیــازی عنوان کــرد :از نظر طب
قدیم و رایــج ایرانی خــواص زردآلو

خشک بیشتر است.
متخصــص تغذیه گفت :زردآلو به دلیل داشــتن بتاکاروتــن و پروویتامین  Aمیوهای مفید،
ضد سرطان ریه و لوزالمعده است.
او تصریح کرد :تراکم بتاکاروتن در زردآل و تر کمتر از نوع خشــک این میوه اســت همچنین
زردآلو خشک خاصیت بیشتری دارد.
امتیازی اظهار داشــت :زردآلو برای مادران باردار ،شــیرده و کودکان مفید است و این میوه
مسهل صفرا است.
او گفت :افرادی که دارای خشــکی دهان ،تشــنگی ،غلیان خون ،التهاب معده ،جوشهای
ریز ،اگزمای خفیف و یا کمی شــدید هستند ،در کنار درمانهای مفید این میوه بهترین خوراکی
برای آنها است.
متخصص طب ســنتی گفت :زردآلو به دلیل مزاج سرد و مرطوب برای افرادی که مشکالت
گوارشــی دارند و غلبه کیفیت سردی در سیســتم گوارش آنها وجود دارد ،خوردن زردآلو ضرر
دارد.
او افزود :افرادی که مشــکالت گوارشــی دارند بهتر است زردآلو را با مسهالتی مانند عسل،
انیسون ،زنیان ،زیره و دم کرده پونه مصرف کنند که نفخ آن برطرف شود.
امتیازی گفت :بدترین نوع خوردن زردآلو در حالت ناشــتا است که ساختار مزاجی را به سمت
کیفیت مضر سوق میدهد.
متخصص طب ســنتی افزود :نوشیدن آب ســرد بعد از مصرف زردآلو و استفاده از زردآلو بعد
از غذاهای ســنگینی مانند خورشت ســبزی ،آبگوشت ،جگر ،کله پاچه و خورشت گوشتی غلیظ
ساختار گوارشی را مختل میکند.
او گفت :زردآلو حاوی آنتی اکسیدان قوی است ،اما هسته زردآلو حاوی ماده آمیگدالین است
که خوردن آن در حجم زیاد سبب مسمومیت میشود و هفت یا هشت دانه بیشتر مصرف نکنند.

مهمترین موانع کاهش وزن

باشــگاه خبرنگاران :آنا کریووشــوا ،متخصص غدد ،متخصص تغذیه در روســیه با اشاره به روش
اصولی الغری گفت :خوراکیهای از پیش منجمد و پخته شــده ،نانهای ســفید ،شیرینی و غذاهای
حاوی قندهای پنهان (مانند ماســت ،سسهای آماده ،گوشتهای نیمه تمام) میتوانند جلوی کاهش
وزن را بگیرند .مصرف بیش از حد کالری ،به ویژه غذاهای شــیرین ،باعث افزایش تولید انســولین،
هورمونی میشود که متعادل کننده کربوهیدرات است.
او گفت :با خوردن شــیرینی ،مقادیر زیادی انسولین باعث تحریک تبدیل گلوکز به چربی و ذخیره
آن میشود .با رشد وزن و بافت چربی اضافی ،سلولها دیگر به طور موثر به انسولین پاسخ نمیدهند.
این هورمون حتی بیشــتر تولید میشود ،وزن از دست دادن متوقف میشود و رژیمهای غذایی دیگر
به همان اندازه موثر نیستند؛ بنابراین خوردن شیرینی را کاهش دهید .خوردن متناوب ،راه حل الغری
اســت .اختصاص سه وعده غذایی مشخص :صبحانه ،ناهار و شام .بهتر است تنقالت را به کلی حذف
کنید یا یک مشت آجیل برای این کار بگذارید و چند وعده زیاد نخورید.
غالب ًا قند به غذاهای کم چرب اضافه میشــود تا طعم و مزه آن خوب شــود .چربیها دارای ارزش
غذایی باال و اشباع مدت طوالنی هستند و باعث از بین رفتن ناگهانی گرسنگی میشوند .محصوالت
لبنی کم چربی حاوی کالری کمتری هســتند ،به این معنی که از گرســنگی بیشــتر درب یخچال را
بیشتر باز میکنید.
از کربوهیدرات نترسید .سبزیجات ،میوهها و غالت گلوکز را برای عضالت و مغز ما تأمین میکنند.
آنها انرژی تأمین میکنند و برخالف شکالتها و بیسکویت ها ،به سرعت جذب نمیشوند.
کربوهیدراتهــای پیچیده برای مدت طوالنی معده را پــر میکنند و تقویت انرژی الزم را فراهم
میکنند .آخرین اشتباه عدم نوشیدن آب کافی است .بدن به دلیل کمبود آب احساس گرسنگی میکند.
پرهیز از غذاهای نمکی ،شیرین ،دودی و همچنین قهوه و الکل به حفظ آب در بدن نیز کمک میکند.

بیماری عجیبی که
زنان بیشتر در معرض آن قرار دارند

باشگاه خبرنگاران :سیستم ایمنی یکی از مهمترین سیستمهای بدن است ،زیرا وظیفه مقابله
با بیماریها و ویروسها را در بدن دارد .هر نقصی در این سیســتم مشکالت سالمتی زیادی را
ایجاد میکند؛ به همین دلیل در این گزارش به بررسی بیماری «ایمنی زیادی» می پردازیم.
بیماری ایمنی زیادی چیست؟
بیماری ایمنی زیادی ،عبارت از عدم تشــخیص ویروسها و باکتریهای مفید و مضر توسط
گلبولهای ســفید است که ســعی دارند وارد بدن شوند؛ بنابراین این گلبولها سعی در حمله به
بافتهای داخلی بدن و حمله به سلولها یا سیستمهای مختلف بدن دارند.
ایــن گلبولها برای حمله به یکدیگر نیز تالش میکنند؛ به گونهای که مصونیت متشــکل
از آنتاگونیســتهای سلولی اســت که برای مقابله با اجسام مضر که وارد بدن میشوند ،فعالیت
میکنند اما اگر بیماری ایمنی زیادی داشته باشید ،این گلبولها به خود نیز حمله میکنند.
مطالعات جدید پزشکی و علمی ثابت کرده است که زنان بیشتر از مردان در معرض بیماری
ایمنی زیادی قرار دارند و این به دلیل آن اســت که قدرت سیســتم ایمنی بدن در زنان بیش از
مردان است.
علل بیماری ایمنی زیادی
یکــی از دالیل اصلی این بیماری وجود نقص در سیســتم ایمنی بدن بیمار و عدم تعادل در
هورمونهای ترشح شده توسط غدد داخل بدن ،به ویژه هورمونهای جنسی است.
عوامل و مشــکالت ژنتیکی نیز در احتمال ابتال به بیماری ایمنی زیادی در فرد نقش زیادی
دارند؛ ممکن اســت فرد داروی خاصی بخورد یا در معرض برخی مواد شــیمیایی قرار گیرد که
باعث عدم تعادل در سیستم ایمنی بدن وی میشود.
همچنین ،برخی از باکتریها یا ویروسهای مضر میتوانند مشکالت خود ایمنی ایجاد کنند.

برخی داروها موجب کاهش تاثیر واکسن های
کرونا می شوند

مهر :به گفته محققان ،بســیاری از افراد داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می
کنند که می تواند موجب کاهش تاثیر و کارآمدی واکسن های کووید  ۱۹شود.
محققان دانشکده پزشکی میشیگان دریافتند برخی داروها با کاهش عملکرد سیستم ایمنی،
خطر بروز عالئم کووید  ۱۹و بســتری شــدن در بیمارســتان را در این گروه از افراد افزایش
میدهند.
دکتــر «بت واالس» ،متخصص روماتولوژی و سرپرســت تیم تحقیق ،در این باره میگوید:
«داروهای ســرکوب کننده سیســتم ایمنی معمو ًال برای درمان بیماریهایی که واکنش ایمنی
نامناسبی دارند و احتمال آسیب به قسمتهای خاصی از بدن خود بیمار را دارند استفاده میشود».
وی در ادامــه افزود« :نمونه هایی از این نوع بیماریها شــامل بیماریهای خودایمنی مانند
آرتریت روماتوئید و لوپوس اســت ،جایی که سیستم ایمنی بدن برخی از قسمتهای بدن خود
بیمار را مانند مفاصل به عنوان یک تهدید می بیند».
به گفته محققان ،مورد دیگری که ممکن است افراد از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی
استفاده کنند ،هنگام پیوند عضو است تا سیستم ایمنی بدن به عضو پیوند یافته به عنوان مهاجم
حمله نکند .همچنین برخی از داروهای شــیمی درمانی هم که برای نابودی سلولهای سرطانی
استفاده میشوند میتوانند عوارض جانبی نظیر توقف سیستم ایمنی را به همراه داشته باشند.
یکی دیگر از داروهای ســرکوب کننده سیســتم ایمنی که مصرف متداولی دارد استروئیدها
هستند .استروئیدها شامل داروهایی مانند پردنیزون و دگزامتازون هستند.
به بیماران مبتال به نقص ایمنی توصیه میشود حتی پس از واکسیناسیون اقدامات احتیاطی
مانند شستن دستها و فاصله فیزیکی را همچنان رعایت نمایند.
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مزیتی که خانههای بدون آسانسور برای سالمتی دارند
باشگاه خبرنگاران :باال و پایین رفتن از پلهها یکی
از ورزشهای بسیار مفید برای بدن است .این ورزش
برای تقویت سالمت جسمی ،روحی و روانی یک فرد
فواید مثبتی دارد ،اما برخی از افراد ممکن اســت در
مورد این نوع ورزش تنبل باشــند حتی اگر این یک
نوع ورزش رایگان و برای همه گروههای ســنی در
دسترس باشد.
در این راســتا ،محققان انگلیســی آســیبهای
آپارتمان بدون پله را برای ســامتی بررسی کرده و
هشدار داده اند که انتقال از خانهای با پله به خانهای
بدون پله میتواند روند پیری را تسریع کند.
دانشــمندان این پدیــده را «پای یــک طبقه»
مینامند؛ این اصطالح به ضعف پیشــرونده عضالت
پا گفته میشــود کــه اغلب در افــرادی که به یک
اقامتگاه یک طبقه نقل مکان کرده و بدون پلههای
چالش برانگیز زندگی میکنند ،ظاهر میشود.
دکتر کارولین گرگ محقق پیری اسکلت عضالنی
و ســامت در دانشگاه بیرمنگام میگوید :یک عامل
ناســازگار در ارتباط با نقل مــکان به یک خانه یک
طبقه وجود دارد .باال رفتن از پلهها روش بسیار خوبی
برای حفظ یا بهبود قدرت عضالت است.

باشگاه خبرنگاران :انجیر یکی از پرخاصیتترین
مواد غذایی محسوب میشــود که سرشار از مواد
مغذی است .با این حال ،زیاده روی در مصرف آن،
میتواند عوارض زیادی داشته باشد.
 -۱سنگین شدن معده
زیاده روی در مصرف انجیر باعث سنگین شدن
معده و دل درد میشود .گرچه به دلیل آنکه انجیر
دارای سطح باالیی از فیبر بوده و برای افرادی که
از یبوست رنج میبرند مفید است؛ اما خوردن بیش
از حد آن باعث دل درد میشود .نوشیدن آب سرد
پس از خوردن انجیر در این زمینه توصیه میشود.
 -۲نفخ شکم
انجیر یکی از میوههایی است که باعث بروز نفخ
شکم میشود .برای درمان این مشکل بهتر است
آب انیسون (بادیان رومی) بنوشید.
 -۳ایجاد حساسیت به نور آفتاب
گرچه مصرف انجیر تاثیر مثبتی در روند درمان
بیماریهای مزمن پوســتی مانند سرطان پوست
دارد ،اما در عین حال حساســیت پوســت به اشعه
آفتــاب را افزایش میدهد .اشــعه فرابنفش آفتاب
( )UVبرای پوســت مضر بوده و باعث مواردی،
چون پیری زودرس ،مالنوما و ســرطان پوســت
میشود .این موضوع میتواند بثورات پوستی نیز به
همراه داشــته باشد .اگر جزو افرادی هستید که به
طور مستمر انجیر استفاده میکنند ،برای جلوگیری
تبیــان :فقــط خو ِد غذایــی که در بشــقابتان
میگذارید و میخورید مهم نیســت ،بلکه شیوهی
غذا خوردن شــما هم میتواند بر سالمتیتان اثر
بگذارد .خصوصــ ًا خانمها دارای عادتهای غذایی
خاصی هستند که هرچند بینشان متداول است اما
روشهای درستی نیستند.
خیلی از عوامل وجود دارند که شاید حتی ندانید
چگونه به سالمتی شما آسیب میزنند؛ از ننشستن
هنگام غذا خوردن و ُپرخوری و کمبود مواد مغذی
الزم برای تخمکگذاری گرفته تا تراکم استخوان
و حتی قدرت باروریتان؛ اما نگران نباشید ،مطمئن ًا
شــما میتوانید این عادتها را اصالح کرده و یک
شیوهی درســت تغذیهای را از همین امروز شروع
کنید .فقط کافیســت یــاد بگیرید بــدون اینکه
ُپرخوری کنید یا ســراغ مواد غذایی ناسالم بروید،
چگونه از غذا خوردنتان لذت ببرید.
ایستاده غذا میخورید
مادرهای شــاغل ممکن اســت به دلیل کمبود
وقتــی که اغلب با آن مواجه هســتند ،حین اینکه
مث ً
ال به تکالیف بچهها رســیدگی میکنند جلوی
کانتر آشــپزخانه بایستند و غذایشــان را همزمان
بخورند .این کار اص ً
ال درســت نیست؛ یک صندلی
مقابل کانتر بگذارید و بنشــینید و غذایتان را میل
کنید .وقتی بــا عجله و بدون توجه غذا میخورید،
بدنتــان اطمینان ذهنی که برای خوردن نیاز دارید
دریافت نمیکند .حتم ًا بنشــینید ،قاشق و چنگال
دســتتان بگیرید ،به غذایتان نگاه کنید ،لقمهها را
خوب بجوید و بدون عجلــه و با مکث غذایتان را
میل کنید.
باقیمانــدهی غــذای فرزندتــان را
میخورید
بلــه ،کالریهایــی کــه در باقیمانــده غذای
بچههایتان وجــود دارند نیز به حســاب میآیند.
درست اســت که دور ریختن غذای اضافی اسراف
است اما اگر این مقدار غذا به نفع سالمتیتان نباشد
نباید آن را بخورید .خوردن باقیمانده غذای بچهها،
دریافت کالری روزانهتان را افزایش میدهد.
بدون برنامه غذا میخورید
همهی ما بــا ریزهخواریهای طی روز آشــنا
هســتیم .مث ً
ال بعدازظهر احســاس میکنیم باید
چیزی بخوریم و سراغ یخچال یا کابینت میرویم
و چیزی میخوریم تا زمان شــام برسد .این کار به
نفع سالمتیمان نیست.
ریزهخواریهــا که اغلب هم هلههوله هســتند

ســال  ۲۰۱۸یک تحقیق در ژاپن ،شامل بیش از
 ۶۰۰۰نفر از افراد  ۶۵ســال به باال یا کسانی که در
خانههای یک طبقه زندگی میکنند تاثیر مســتقیم

خانه در هرگونه وخامت جسمی را بررسی کرد.
نتایج این مطالعه نشــان داد که وجود پله در خانه
به جلوگیری از وخامت ســامت جسمانی مربوط به

عوارض خطرناک زیادهروی
در مصرف انجیر

از بروز بیماریهای پوستی از قرار گرفتن طوالنی
مدت در مقابل نور آفتاب اجتناب کنید.
 -۴آسیب به کبد و رودهها
انجیــر میتوانــد بــرای کبد نیز مضر باشــد.
همچنین به دلیل دانههای موجود در انجیر ،ممکن

است این میوه باعث انسداد رودهها شود .دانههای
انجیر به اندازهای ســفت هستند که هضم آنها را
ســخت است و باقی ماندن آنها در روده میتواند
خطرناک باشد.
 -۵جذب کلسیم

تغذیه سالم در زنان

به طور کلی بدون اینکه ارزش غذایی داشته باشند،
کالری زیادی دارند.
میتوانید از میوه و ســبزی بیشتر استفاده کنید
تا به عنوان اســنک و میان وعده آنها را مصرف
کنید .مقداری ماست یونانی یا چند تکه میوه ،یک
میان وعده بسیار عالی میتواند باشد.
به جــای اینکه چیزی را که بدنتان نیاز
دارد بخورید ،چیزی را میخورید که فکر
میکنید مجاز است
شاید اغلب این اشتباه را میکنید و طبق ذهنیتی
که از رژیم گرفتن دارید ،بر اســاس چیزهایی که
مجاز هستید ،غذاهای خود را انتخاب میکنید ،نه
طبق چیزی کــه بدنتان نیاز دارد .با این کار ،اتفاق ًا
بیشــتر میخورید تا نیاز بدن و هوس غذاییتان را
جواب دهید .به بدنتان گوش دهید و پیش از اینکه
به خوردن ادامه دهید از خودتان بپرســید آیا واقع ًا
هنوز گرسنهاید.
به غذاها برچســب «خــوب» و «بد»
میزنید
همــهی غذاها میتوانند در یــک رژیم غذایی
ســالم جا داشته باشند ،مگر اینکه نسبت به غذایی
آلرژی داشته باشــید یا مصرف غذایی برایتان منع
پزشکی داشته باشد .برچسب بد یا خوب به غذاها
زدن میتواند به شــما احســاس گنــاه بدهد و در
نهایت باعث شــود رابطهی خوبی با غذاها نداشته
باشید .در عوض بهتر است بیشتر وقتها غذاهایی

را انتخــاب کنید که ارزش غذایــی دارند و وقتی
تصمیم به خوردنشان میگیرید ،لذت ببرید.
اغلب از پودرهــای رژیمی جایگزین
وعده اصلی استفاده میکنید
انواع پودرها یا شیکهایی که به عنوان جایگزین
غــذای اصلی در بازار وجود دارند کم کالری بوده و
مواد مغذی کمــی نیز دارند ،بنابرایــن نمیتوانند
انرژی الزم بــرای فعالیتهای فیزیکی و ذهنی را
به شــما بدهند و بهتر است از آنها به عنوان میان
وعده استفاده کنید ،نه جایگزین وعده اصلی.
جایگزین کردن غذای اصلی با انواع شیکهایی
که به همین منظور تولید شده و در بازار به فروش
میرســند ،نه تنها بدنتان را تحت فشار میگذارند
و باعث میشــوند زودتر گرسنه شــده و ُپرخوری
کنید ،بلکــه از خوردن غذای اصلــی که مطمئن ًا
دارای ویتامینها و امالح بیشتر و متنوعتری است
و به نفع سالمتی و متابولیسمتان است نیز محروم
خواهید شد.
در صبحانهتان پروتئین وجود ندارد
بــرای خانمها اهمیت ویــژهای دارد که با باال
رفتن ســن ،عضالت خود را حفــظ کنند (کاهش
توده عضالنی از ســی سالگی شــروع میشود!).
اگر از شــام امشــب تا ناهار فردا بــدون پروتئین
بمانیــد ،عضالتتان تحلیل رفتــه و قدرت خود را
از دســت میدهند .بهترین کار این است که حتم ًا
در صبحانهتان نیز پروتئین مصرف کنید .ماســت
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سن کمک میکند.
ویکتوریا ریندل ،فیزیوتراپیســت و متخصص در
زمینه درمان ســالمندان میگوید هنگامی که انجام
کارهــا را متوقف میکنید ،توانایــی انجام آنها را از
دســت میدهید و میگوید .آنچه معمو ًال برای افراد
مسن اتفاق میافتد این است که وخامت در سالمتی
آن پیش از کاهش طبقات منازل آنها آغاز میشود،
اما وقتی در خانهای بدون پله ســاکن میشــوند و
زندگی ثابتی دارند ،این وخامت تشدید میشود.
طبق تحقیقات و مطالعات انجام شده ،باال رفتن از
پلهها فواید زیادی برای سالمتی بدن دارد ،از جمله:
 باال رفتــن از پلهها به تقویت اســتخوانها وعضالت کمک میکند؛ به ویژه برای خانمهایی که
در مشــاغل اداری کار میکننــد ،زیرا احتمال پوکی
استخوان در آنها بیشتر از مردان است.
 باال رفتن از پلهها باعث ســوزاندن کالری و درنتیجه حفظ وزن سالم میشود.
 بــاال رفتن از پلهها به تولیــد اندورفین کمکمیکنــد؛ هورمونهایــی که مســئول احســاس
خوشبختی هســتند و باعث کاهش احساس تنش و
استرس میشوند.

انجیر دارای مادهای به نام اوکســالیت است که
در روند جذب کلســیم در بدن مداخله میکند .این
اختالل در نهایت باعث کمبود کلسیم در بدن شده
و در نتیجه فرد دچار ضعف استخوان و بیماریهای
دیگر ناشی از کمبود کلسیم میشود.
 -۶خونریزی
انجیر دارای طبع گرم اســت و میتواند باعث
خونریزی در بدن شود .زیاده روی در خوردن انجیر
میتواند باعث خونریزی در شبکیه چشم ،مقعد ،و
واژینال شــود .همچنین این موضوع میتواند کم
خونی هموتولیک را درپی داشته باشد .در صورتی
که پس از مصرف انجیر شــاهد خونریزی هستید
ســریع ًا مصرف آن را متوقف کنیــد .اگر همچنان
خونریزی ادامه یافت مراجعه به پزشــک ضروری
است.
از دیگر عوارض زیــاده روی در مصرف انجیر
میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 -۱کاهش سطح قند خون
 -۲ایجــاد آلرژی که میتوانــد به صورت ورم
ملتحمه ،شوک آنافیالکسی ،و رینیت (ورم غشای
مخاطی بینی) بروز کند.
 -۳اگزاالت مضر موجود در انجیر میتواند برای
افرادی که از بیماریهای کلیوی و کیســه صفرا
رنج میبرند ،خطرناک باشد.

پرپروتئین ،تخممرغ ،جو دو ســری که از شب قبل
با مغزها آن را خیس کردهاید ،میتوانند گزینههای
پروتئینی بسیار خوبی برای صبحانه باشند.
شام زیاد میخورید
خیلی از افراد تصور میکنند اگر در شام ُپرخوری
کنند میتوانند با صبحانه نخوردن در روز بعد ،این
ُپرخوری را جبران کنند اما این شیوه شما را گرفتار
یک چرخه معیوب میکند .بدن شما عادت میکند
که صبح چیزی نخورد و ســپس در ساعات بعدی
روز این نخــوردن را تالفی کنــد و همین باعث
میشود احساس کنید هنگام خوردن کنترلی روی
اشــتهایتان ندارید و حتی استرس پیش از خوابتان
زیاد شــده و خوابتان به هم بریزد .با خوردن یک
صبحانه کامل این چرخه معیوب را بشکنید و پیش
سبکی بخورید.
از خواب شام ُ
رژیم کــم کربوهیدرات را تا مدتهای
طوالنی ادامه میدهید
رژیمهای کــم کربوهیــدرات میتوانند برای
خانمها مضرتر باشــند زیرا باعــث به هم خوردن
تعــادل هورمونهــای بدنشــان میشــوند .اگر
دریافــت کالریتان برای مدتهــای طوالنی کم
باشــد و ســطح انرژی کمی داشــته باشید باعث
خواهد شــد پریودهایتان بینظم شــده و از تراکم
اســتخوانهایتان کم شــود .رژیمهــای کاهش
وزن کم کربوهیدرات (مانند کتوژنیک) شــاید در
کوتاهمدت جواب بدهند؛ اما برای بلندمدت مناسب
نیستند ،مگر اینکه پزشکتان توصیه کند.
به جای وعدههــای غذایی کامل ،میان
وعده خواری میکنید
شــاید گاهی به نظرتان برســد به جای اینکه
بنشــینید و یک وعده غذای کامــل بخورید ،بهتر
است در طول روز چند میان وعده بخورید .این ایده
ممکن است برای کسی که مشغله زیاد دارد خوب
به نظر برسد یا مث ً
ال شاید به اشتباه شنیده باشید که
این روش غذا خوردن باعث افزایش متابولیسمتان
میشــود .به هر حال این کار درســت نیست زیرا
باعث میشــود بدن شما زمان زیادی صرف تولید
هورمونهایی کند که قند خون و استرس اضافی را
تنظیم میکنند .ضمن ًا شما هرگز زمان زیادی سیر
نخواهید ماند و ناخودآگاه مرتب ًا به خوردن و غذاها
فکر خواهید کرد! پس وعدههای غذایی اصلیتان
را بخورید تا بدنتان دچار گرسنگیهای مکرر نشده
و اشتهایتان قابل کنترل باشد.
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خشم خود را از کودکی قورت دهید!
باشگاه خبرنگاران :خشم همیشه با انسان همراه بوده است ،اما گاهی
برخی از انسان ها ،به سرعت از کوره در میروند و خشمگین میشوند،
ا ّما عدهای دیگر ،میتوانند در سختترین شرایط نیز ،خشم خود را کنترل
کنند که در این میان ،کنترل و جهت دهی به خشم بسیار حائز اهمیت
است و این مهم را باید ازکودکی به فرزند خود آموخت.
رویا نوری جامعه شناس ،در رابطه با آموزش چگونگی کنترل خشم از
دوران کودکی اظهار کرد :اگرچه عصبانیت ،یک هیجان طبیعی است ،ا ّما
افراد در زمان عصبانیت ،باید مراقب واکنشهای خود باشند .زیرا نوجوانانی
که در معرض خطر و مستعد بروز رفتارهای پرخطری هستند به احتمال
زیاد ،در زمان عصبانیت ،رفتار پرخاشگرانهای از خود نشان میدهند و
دلیل آن هم این است که درواقع ،وقتی فرد عصبانیت خود را به شیوهای
ابراز میکند که به خود یا دیگران صدمه میزند ،از شیوه درست و سالمی
برای ابراز خشم استفاده نمیکند و این موضوع ممکن است درمورد فرزند
شما هم صادق باشد .ا ّما نکته اینجاست که فرزند شما باید همواره سعی
کند موقعیتهایی که باعث آزردگی و عصبانیت او میشود را به طور سالم
و سازنده مدیریت کرده و برای مقابله با خشم خود ،از شیوههای صحیح
استفاده کند .وی بیان کرد :فرد باید عوامل ایجاد و نشانههای خشم را
بشناسد و بپذیرد که عصبانی است و بداند که باید در برابر خشم ،چه
واکنشی از خود نشان دهد.
این جامعه شناس با بیان راهکارهایی برای این منظور تصریح کرد :یکی
از راهکارها این است که فرد هنگام خشم خود ،از قانون ده ثانیهای استفاده
کند و هنگام عصبانیت خود بهتر است که عکس العملی نشان ندهد و از
یک تا ده بشمارد تا از هرچه بیشتر شدن عصبانیت خود جلوگیری کند.

نوری گفت :حفظ آرامش ،از دیگر راهکارهایی است که فرد باید هنگامی
که مورد انتقاد دیگران قرار میگیرد به آن توجه کند چرا که این کار باعث
میشود که او درست و منطقی رفتار کند.
وی ادامه داد :هنگامی که دیگران از فردی انتقاد می کنند او نباید

مشغول شود که این کارها می توانند سرگرمی هایی مانند مطالعه کردن،
مرتب کردن وسایل شخصی ,خوردن یک خوراکی که دوست دارد و
تماشای تلویزیون و ...باشد.
نوری بیان کرد :از دیگر کارهایی که فرد هنگام ناراحتی و خشمگین
شدن می تواند انجام دهد نامه نوشتن است .بدین صورت که فرد درمورد
عصبانیت خود نامه بنویسد و سپس ،آن را پاره کند.
وی گفت :برخی از افراد هنگامی که عصبانی می شوند ترجیح می دهند
محیط را ترک کنند و این کار می تواند مفید باشد زیرا فرد عصبانی بهتر
است که قدم بزند و محیطی که باعث خشم او شده را ترک کند.
این جامعه شناس با اشاره به ورزش کردن به عنوان یکی از راهکارهای
رهایی از خشم و عصبانیت ادامه داد :هنگامی که فرد عصبانی می شود
می تواند چند حرکت ورزشی انجام دهد و به فعالیت هایی چون پیاده روی
در هوای آزاد ،شنا ،کوهنوردی و ...بپردازد چرا که این فعالیت ها شیوه
مناسبی برای مقابله با خشم هستندو نکته مهمی که وجود دارد این است
که وقتی عصبانیت بسیار شدید و غیر قابل کنترل است ،انرژی حاصل را
می تواند با فعالیت های جسمی و کارهایی که به دیگران صدمه نمی زند،
آزاد کند که از آن جمله می توان به پاره کردن روزنامه ،کوبیدن بالش به
دیوار و ...اشاره کرد.
نوری افزود :مذاکره و گفت و گو کردن ،بهترین انتخاب است و در
حقیقت ,برنده یا بازنده واقعی ندارد چراکه در گفت و گو ،هر دو طرف باید
از برخی خواسته های خود چشم پوشی کنند و در این میان ،الزم نیست
برای عصبانی شدن توضیحی داده شود و گفتن «من رفتار بدی داشتم و
عذر می خواهم ».کافی است تا همه سوء تفاهم ها ازبین برود.

عصبانی شود و حتما باید ضمن حفظ آرامش خود ,به روح و جسم خود
استراحت دهد.
این جامعه شناس افزود :تغییر کانال دادن از دیگر مواردی است که فرد
هنگام عصبانیت می تواند درخصوص آن اقدام کند و به انجام کار دیگری

نحوه برخورد والدین با اشتباهات کودکان

باشگاه خبرنگاران :یکی از مهمترین دغدغههای والدین ،نحوه برخورد با
اشتباهات کودک است .کودکان با رفتارهای اشتباه خود بزرگ میشوند
و شخصیت خود را شکل میدهند ،لذا کودکان با اشتباه کردن ،رفتارهای
درست را یاد میگیرند اما رفتار والدین در این زمینه بسیار مهم و تاثیرگذار
است و موجب یادگیری درست یا غلط در کودک میشود.
رفتارهای غلط ،آسیبهای جدی بر شخصیت کودک وارد میکند که
یکی از آنها کمبود اعتماد به نفس است .برخورد با اشتباهات کودکان،
اصولی دارد که با رعایت آنها میتوانید به بهترین نحو به کودک خود
پاسخ دهید و او را تربیت کنید.
اشتباهات کودکان و برخورد با آنها
اشتباه کردن یک امر معمول و عادی برای رشد و پرورش کودکان است.
هیچ کودکی نیست که کارهایش را مطابق انتظار والدین انجام دهد و همه
آنها اشتباهاتی را انجام میدهند ،اما آنچه که اهمیت دارد ،نحوه برخورد
والدین با این گونه اشتباهات است ،چرا که باعث عبرت آموزی و تغییر
رفتار صحیح کودکان میشود.
بهترین شیوه برخورد با اشتباهات کودک
والدین الزم است از هرگونه تنبیه بدنی و فریاد زدن بر سر کودک
خودداری کنند ،چرا که رفتار آنها باید با توجه به نوع رفتار اشتباه کودک
باشد و سعی کنند یک ارتباط عاطفی قوی میان خود و فرزند شکل دهند
تا کودک نیز حرف شنوی بیشتری از آنها پیدا کند و در صورتی که کودک
اشتباه خود را پذیرفت ،والدین نیز رفتار درستی را با کودک داشته باشند.
جواد عینی پور روانشناس بالینی درباره رفتار اصولی در برخورد با
اشتباهات کودکان اظهار کرد :اگر برخوردی از کودک سر زد که از نگاه ما
اشتباه بود برچسب منفی به کودک نچسبانیم و بعد بر اساس آن برچسب
با او برخورد کنیم ،یعنی (گستاخی ،تو نمیفهمی ،بی ادبی و )...چرا که
برچسب زدن در ارتباط با کودکان اقدامی مضر است و سبب میشود که
بچهها بر حسب آن واکنشهای هیجانی از خود نشان دهند و نسبت به
تحقیر و توهین صورت گرفته رفتارهایی تدافعی داشته باشند و بروز انزوا و
نافرمانی مقابلهای را در آنها شاهد باشيم.
وی با بیان اینکه برخورد والدین در هر مقطع سنی بستگی به دوره
سنی رشد کودک دارد ،ادامه داد :این امر مهم است که والدین بدانند در

هر مقطعی سنی رشد چه چیزهایی مهم است و برخوردی که والدین با
اشتباهات کودکان میکنند بستگی دارد که کودک در چه سنی است و در
آن مرحله سنی کودک در چه مرحلهای از رشد قرار داشته باشد.
وی افزود :از صفر تا  ۳سالگی دوره اعتماد و استقالل در کودک است.
کارهایی که از بچه در این سنین سر میزند که از نگاه والدین اشتباه
تلقی میشود ،اما باید به مفهوم استقالل در کودکان توجه کنیم ،چرا که

برخوردی که میکنند با در نظر گرفتن اینکه کودک در پی چیست؟! بچه
در پی این هست که به استقالل برسد ،بنابراین برخوردی که باید صورت
گیرد نباید به استقالل آن آسیب رساند یعنی بگویند باشه تو پاتو بزار تو
کفش و سپس کمک کنند بند کفشش را ببندد و سپس کودک را تشویق
کنند که آفرین خودت کفشت را پوشیدی.
وی تصریح کرد :سنین  ۳تا  ۶سالگی دوره ابتکار و خالقیت است و
بچهها در این سن کارهایی انجام میدهند که از نگاه والدین عجیب است
یعنی اسباب بازیها را خراب میکند ،چرخ ماشین را در میآورد که از دید
والدین خطا است ،اما از دید کودکان خالقیت و نوآوری بوده که اگر چرخ
ماشین را در میآورد و ...اصال قصد تخریب ندارد ،بلکه میخواهد خالقیت
به خرج دهد و اثر عمل خود را نشان دهد ،بنابراین هر کاری انجام میدهد
که عمل تازهای را تجربه کند.
اين روانشناس افزود :والدین گمان نکنند که بچهها با انجام یکسری از
کارها خرابکاری یا شیطنت دارند و بعضا برخی از پدرها و مادرها کودک
را خرابکار قلمداد میکنند یعنی به بچه میگویند مگر ما روی گنج قارون
نشستهایم که برای تو مدام اسباب بازی بخریم .این امر مهم است که
والدین با تهیه یکسری از وسایل به کودک اجازه دهند تا خالقیت و ابتکار
خود را بر روی آن وسایل تجربه کند.
عینی پور گفت :مقطع سنی  ۶تا  ۱۲سالگی دوره لیاقت و کارایی است.
عملکردهای کودک در این سن در راستای اثبات توانمندی و لیاقت است.
پدر و مادر نباید این احساس را در فرزند تضعیف کنند ،بلکه با برخوردهای
اصولی بايد سعی در تقویت این احساس در کودک برآیند.
وی خاطر نشان کرد :سن  ۱۲تا  ۲۰سالگی دوره هویت یابی در فرزند
است ،یعنی با انتخاب نحوهای از پوشش ،مدل اصالح سر و ...میخواهد
ثابت کند که من کی هستم؟! به نوعی سعی در تعریف خود دارد .همچنین
والدین در این دوره به این تعریف و احساس آسیب وارد نکنند و در مسیر
درست قرار دهند یعنی نوجوان به شدت از عقیدهای حمایت میکند که
از نگاه خانواده درست نیست ،والدین نباید با رفتاری اشتباه سعی در خلع
هویت فرزند داشته باشند ،بلکه با حوصله آن را متوجه عمل و رفتار خود
کنند که آیا تو متعلق به این عقیدهای یا اینکه این عقیده درستی برای
تو نیست.

میخواهد به استقالل برسد ،اما والدین این را به عنوان یک عمل اشتباه
در نظر میگیرند یعنی نوشیدن آب ،پوشیدن کفش و ...که کودک اصرار
دارد به تنهایی این عمل را انجام دهد ،اما والدین سعی بر این دارند که
خود این کار را اجام دهند و زمانی که کودک مقابله میکند آنها گمان
میکنند بچه لجباز حرف گوش نمیکند.
این روانشناس بالینی ادامه داد :بنابراین والدین در 2این دوره سنی
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کشکول
چهارشنبه  12خرداد 1400

- 1پیش درآمد
در تاریخ ادب پارســی ،از قدیم االیام شیوه ای از کتاب سازی وجود داشته
است که اسم و عنوان دقیق و قرار و قانون مشخصی ندارد و می توانیم از آن
به نام :کتب تقریری -تحریری ،یا تقریرات تحریر شده یا نوشته های گفتاری،
یا گفتارهای مکتوب یا هر نام و عنوان من درآوردی دیگری یاد کنیم .و صد
البته هیچ مطمئن نباشیم که عنوانی درست و دقیق و جامع و مانع برای این
گونه تألیفات -که تعدادشان کم هم نیست -برگزیده ایم.
گذشــتگان ما که خدایشــان بیامرزاد ،به اجبار ،یا از ســر تفنن ،عناوین
متفاوتــی را برای این نوع از تألیفات برگزیده اند که آنچنان که باید و شــاید
ُم ّبین محتوای آنها نیست .مث ً
ال گاهی عنوان «مجالس» را برگزیده اند که در
پاره ای از موارد به مجموعه به هم پیوســته دروس یک استاد که در جلسات
آموزشی و حلقه های درس ،تقریر و به صورت درجا تحریر یا خالصه نویسی
شده است .گفته می شود ،مانند «مجالس غزالی» که مجموعه ای از تقریرات
اوســت و در پاره ای دیگر از موارد ،به صورتجلسات محافل علمی -تفریحی
که از سوی منشیان و کاتبان تدوین می شده ،اطالع می شود مانند« :مجالس
جهانگیری» که شرح نشست های شبانه نورالدین جانگیر بابری با ادبا و علما
و شعرا و زعما و امرا و بُلها و عمله حضور و غیره هم است.
عناوین متنوع دیگری نیز مانند «احوال و اقوال»« -احوال و ســخنان»-
«مقامات»« -تقریرات»« -ملفوظات» و «گفتارها» و «مقاالت» به این نوع
از تألیفات داده شــده است که «مقاالت جالل الدین محمد بلخی از آن جمله
است ،مقاالت مولوی که در نزد اهل ادب به «فیه مافیه» مشهور است شامل
بخش هائی از تقریرات او در مجالس مختلف است که از سوی کاتبان ثبت و
ضبط شده و به صورت یک مجموعه واحد تدوین و تألیف شده است.
کتاب هایی از این دســت که حاصل مجلس گفتن های 1یک گوینده در
زمان های مختلف و احیان ًا مکان های متعدد است ،ویژگی های خاص خودش
را دارد .از جمله اینکه ممکن است که یک موضوع عمداً یا سهواً بیش از یک
بار گفته شده باشد .اشــخاصی با گروه های مورد تعریض قرار گرفته باشند،
کلمه ای و کالمی به زبان گوینده جاری شــده باشــد که به طور معمول در
کتابت ،به سرقلم نمی آید.
حاشیه روی ها ،ارسال مثلها و شوخ طبعی هائی به مناسبت (یا بی مناسبت)
در جای جای کالم گوینده منعقد شــود کــه علی االصول در تألیفات کتبی،
جائی و جاهی ندارد .و این همه کم و بیش ،در فیه مافیه به چشــم می خورد.
به ویژه حاشــیه روی و به ویژه تر شوخ طبعی که حضرت مولوی در این هر دو،
تخصصی بسزا دارد.
در فیه مافیه بخشی از شوخ طبعی های مولوی در بیان «نوادر» و به زبان
امروزی تر ،در «لطیفه»هائی متجلی می شــود که وی برای انتقال بیشــتر و
بهتر مفاهیم ،جابه جا با کالم خود آمیخته و تحویل مستمع داده است.
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لطیفه های مولوی در فیه مافیه
پژوهشگر :منوچهر احترامی

بخش نخست

مولوی چنانکه در مثنوی نشان داده است آدم رک گوئی است و گفتنی های
خود را صریح و ســیخکی و بی پرده می گوید و آنچه در دلش می گذرد چه با
قافیه و چه بی قافیه ،به تصریح بر زبان می آورد .از همین روست که خواندن
بخش هائی از مثنوی ،جز در تنهایی و یا خلوت امکان پذیر نیست.
فیه مافیه اما ،از این جهت گرفت و گیر کمتری دارد ،شــاید به این علت
که در بین جمع مســتمعین تقریر شــده و مولوی خود به لحاظ رعایت حال
مخاطب ،ســخن خود را جمع و جورتر و پوشــیده تر بیان کرده است .یا شاید
به این جهت که کاتب و محرر هنگام ثبت ســخن ،خط قرمزهایی را رعایت
کــرده و عندالمصلحت کلمه ای و عبارتی و مفهومی را به عمد از قلم انداخته

آگهی مزایده فروش امالک

ردﻳﻒ

ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻲ

ﺷﻤﺎره

ﻣﺴﺎﺣﺖ

1

3156/2267

-

245/9

2

3156/2263

-

ﻗﻄﻌﻪ

250/09

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ

ﻓﺎز دو ﻗﺪﻳﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎن

50/000/000

ﻓﺎز دو ﻗﺪﻳﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎن

70/000/000

ﻣﻴﺮزاي ﺷﻴﺮازي

ﻣﻴﺮزاي ﺷﻴﺮازي

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)رﻳﺎل(

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در

ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي

ﻧﻮع ﺳﻨﺪ

614/750/000

ﺗﺠﺎري -ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

دارد

875/315/000

ﺗﺠﺎري -ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

دارد

ﻣﺰاﻳﺪه )رﻳﺎل(

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده تا ده روز پس از درج آگهی مرحله دوم به اداره امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
جلسه کمیسیون مزایده مورخ  1400/3/29ساعت  15در محل شهرداری برگزار می گردد و حضور متقاضیان در جلسه بالمانع است.برنده مزایده مکلف است ظرف مدت  7روز پس از اعالم کتبی شهرداری وجه آن را به حساب درآمد شهرداری فسا واریز نماید.شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها و یا همه آنها مختار است.در صورت انصراف نفرات اول تا سوم برنده ،سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.سایر موارد در اسناد مزایده و برگ پیشنهاد قیمت می گردد.متقاضیان بایستی سپرده خود را در پاکت «الف» و اسناد خود را در پاکت «ب» و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت «ج» جداگانه تسلیم شهردارینمایند.
ســپرده شــرکت در مزایده متقاضیان ،بایســتی به صورت ضمانت نامه بانکی ترجیحا سه ماهه در حق شهرداری فســا و به حساب شماره 0209012278004به نام سپرده شهرداری واریز نمایند.
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و جی میل متقاضیان الزامی است و ابالغ به برنده به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.هزینه کارشناسی و هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برندگان مزایده می باشد.مقاطعه کاران در صورت شرکت در مزایده و برنده شدن بایستی مبلغ کل مزایده را نقدا به حساب شهرداری واریز نمایند./1958م الف
شناسه آگهی1142927 :
حسن برات  -شهردار فسا

آگهی مناقصه شماره  1مرحله دوم
(آسفالت معابر شهری)

نوبت اول1400/3/5 :
نوبت دوم1400/3/12 :
شهرداری ُکره ای در نظر دارد به استناد مجوز شماره
 163مورخ  1400/2/11شــورای محترم اسالمی شــهر کره ای عملیات
اجرای آســفالت معابر شــهر کره ای را از طریق مناقصه عمومی به
پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید ،لذا از کلیه پیمانکاران تشخیص
صالحیت شده و دارای رتبه بندی دعوت به عمل می آید.
*عملیات اجرای آسفالت معابر شهر کره ای به میزان  15000مترمربع با
برآورد اولیه  12/000/000/000ریال
شرایط:
مبلــغ تضمین شــرکت در مناقصه  600/000/000ریال می باشــد کهپیشنهاددهندگان می بایست مبلغ مذکور را به صورت ضمانت نامه
بانکی یا فیش واریزی نقدی به حســاب سپرده شهرداری به شماره
 0105777620000نزد بانک ملی ایران شعبه سرچهان واریز نمایند.
به پیشنهادات فاقد ســپرده ،مبهم ،مخدوش ،دارای قلم خوردگی،خارج از موعد مقرر و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شــهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات مختار می باشد وهزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیفشــهرداری موضوع ماده  10آئین نامه مالی و معامالتی شهرداری ها
می باشد.
ســپرده نفرات اول ،دوم و ســوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزدشــهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه نفــر اول از تاریخ ابالغ کتبی
شــهرداری در مدت  7روز از تنظیم قرارداد خودداری نماید سپرده
او به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم منعقد و چنانچه نفر دوم و سوم
در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشــوند سپرده آنها نیز به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
برنــده مناقصه در زمان انعقاد قرارداد بایــد معادل  10درصد کلپیمان را به عنوان ضمانت نامه بانکی به شهرداری تسلیم نماید.
شــرکت کنندگان می توانند جهــت دریافت اســناد مناقصه بهشــهرداری کره ای مراجعه و جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره
تلفن  07144423100تماس حاصل نمایند.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.آخرین مهلت تسلیم پیشــنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ  1400/3/22می باشد.
بازگشایی پاکات رأس ســاعت  14/30روز یکشنبه مورخ 1400/3/23در محل شهرداری کره ای صورت خواهد پذیرفت.
شناسه آگهی1140076 :
/1694م الف
محمدحسین میرزایی
شهردار کره ای

ابوالقاسم فقیری

یا کلمه و عبارت و مفهومی دیگر را جایگزین آن کرده و در نهایت دستی به
ســر و گوش مطلب کشیده و نوعی از ویراستاری را بر آن تحمیل کرده است
که ما با معیارهای امروز به آن ممیزی می گوئیم.
پرواضح اســت که مولوی تقریب ًا تمامی قصه های مثنوی را از منابع دیگر
گرفته و اگر احیانا مأخذ معدودی از قصه های مثنوی معلوم نباشــد ،احتمال
قریب به یقین این اســت که منبع اصلی هنوز به دســت ما نرسیده است و
احتمال بسیار ضعیف آنکه این قصه ها از آن خود مولوی است.
نــوادر و لطیفه های فیه مافیه نیز کــم و بیش همین حکم را دارد .اگرچه
بخشــی از این لطیفه ها را در منابع قبل از مولوی می بینیم ،اما مقایســه فیه

آگهی

نوبت دوم1400/3/19 :
نوبت اول1400/3/12 :
شهرداری فسا در نظر دارد؛ به استناد مجوز شــورای محترم اسالمی شهر به شماره /99/744ص مورخ  1399/12/9نسبت به
فروش نقدی دو قطعه زمین با کاربری مســکونی -تجاری به شرح ذیل اقدام نماید .از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به
عمل می آید با توجه به اطالعات ذیل در مزایده شرکت نمایند متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن
 09177311070و  09173326537تماس حاصل نمایند.
)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

سال بیست و ششم شماره 7208

آگهی تجدید مناقصه

نوبت اول1400/3/5 :
نوبت دوم1400/3/12 :
شــهرداری داراب در نظــر دارد به
اســتناد مجوز شورای اســامی شهر
داراب نسبت به اجرای محوطه سازی و موزاییک کاری
پارک شهید پورخســرو با اعتبار و برآورد اولیه به مبلغ
 58/832/684/253ریال به شرکتهای واجدالشرایط و
دارای رتبه بندی از ســازمان برنامه و بودجه از طریق
برگــزاری مناقصه عمومــی اقدام نمایــد .متقاضیان
می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات از
تاریخ  1400/3/12تا پایــان وقت اداری مورخ 1400/3/25
با توجه به شــرایط زیر به شــهرداری داراب واقع در
خیابان شهید مدرس به شماره تماس  07153520051و
کدپستی  7481865317اقدام نمایند.
-1مدت اجرای قرارداد :هشت ماه شمسی
-2مبلــغ تضمیــن (ســپرده) شــرکت در مناقصه
 2/950/000/000ریــال کــه باید به صــورت ضمانتنامه
بانکــی یا فیــش واریــز نقدی به حســاب شــماره
 IR940170000000105801087000نــزد بانــک ملی به نام
شهرداری داراب ارائه گردد.
-3چنانچه برندگان اول ،دوم و ســوم مناقصه حاضر به
انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنها به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
-4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد
درج گردیده است.
-5هزینه درج آگهــی در دو نوبت بــه عهده برنده
مناقصه خواهد بود.
-8شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
-9تاریخ گشایش پیشنهادها1400/3/26 :
شناسه آگهی1139947 :
/1690م الف
نصرا ...سالمی نژاد
شهردار داراب

مافیه با «مقاالت شــمس» که آن نیز با فیه مافیه ســاختار یکسانی دارد و
شــامل مجالسی است که شمس الدین محمد تبریزی در جمع مخاطبان خود
تقریر کرده است ،نشان می دهد که این دو یار نزدیک ،لطایف خود را از منابع
مشترک گرفته اند و حتی به ضرورت نزدیکی بسیار ،بخشی از این لطیفه ها را
برای یکدیگر تعریف کرده اند .حتی در یکی دو جا مولوی هنگام نقل لطیفه،
تأکید می کند که آن را از شمس شنیده است.
گیرم که هنر لطیفه گوئی در نزد شــمس بارزتر از مولوی است و او لطیفه
را با حالوت تر و جذاب تر از مولوی تعریف است .فیه مافیه -همچون مقاالت
شــمس -این ویژگی را دارد که سخنان شــفاهی مولوی تقریب ًا بدون دخل
و تصرف عینا توســط کاتب و منشی یادداشت شــده و تقریب ًا بدون ادیت و
ویراســتاری و حذف و اضافه غیرالزم -و شاید هم الزم -به دست ما رسیده
اســت و لذا می تواند به عنوان نمونه ای از شیوه تقریر اهل فضل در دوره ای
از حیات ادبی زبان فارسی ،مورد توجه و تحقیق و تدقیق محققان قرار گیرد.
شیوه بیان لطیفه ها ،روشــن می کند که زبان شفاهی مولوی ،مانند زبان
سعدی شیرازی و عبید قزوینی شــیرازی 2بسیار ساده و بی گره و همه کس
فهم بوده است و این شاید از ویژگی های ادبی قرن هفتم باشد که ساختاری
از زبان فارسی در آن به وجود آمده که تا امروز تداوم یافته است3.
غرض مــا از این مقدمه طوالنی همه آن بود که به منظور ارائه تصویری
دقیق تر از مولوی شوخ طبع و غالب ًا هزال ،به بازخوانی لطیفه هائی که به زبان
حضرتش جاری شــده و از طریق کتاب مستطاب فیه مافیه ،کتب ًا به دست ما
رسیده است ،بپردازیم.
ایــن کار را ،نه با تمــام و نه به صورت نصفه با هــدف کم کردن حجم
مقاله ،انجام داده ایم که ذیال مالحظه می کنید .اما در ضمن دریغ مان می آید
که از ایــن نکته ناگفته بگذریم که بعضی تعریض ها و شــیرین مزاجی ها و
نازک طبعی هــا ماننــد نمونه های زیر ،در فیه مافیه وجــود دارد که خواندن
پاره ای از آنها ،گاهی شوق انگیزتر از لطیفه های این مجموعه است:
اگر صد لون حلوا سازند از شکر ،دانی که در آنجا شکر است ،چون شکررا دانســته ای ،کسی که شاخی از شکر بخورد ،چون شکر را نشناسد؟ مگر او
را دو شاخ باشد.
سئوال کرد که از نماز نزدیک تر به حق راهی هست؟فرمود :هم نماز
درخت زرد و خشک می شود از تشنگی و نمی داند تشنگی چیست.سر ،آن است که سِ ّری در او باشد وگرنه ،هزار سر به پولی نیرزد.کســی گفت :در خوارزم کســی عاشق نشــود ،زیرا در خوارزم شاهدانبسیارند .چون شــاهدی بینند و دل بر او بندند ،بعد از او ،از او بهتر بینند؛ آن
بر دل ایشان سرد شود.
ادامه دارد...

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32300337-32303830
آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهنام مهدوی پور فرزند داریوش به شــماره شناسنامه 368
صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته معماری صادره از واحد دانشگاهی استهبان با شماره
 1435805مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشــد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به
دانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبان به نشانی استهبان -میدان دانشجو -بلوار امام رضا(ع)-
دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید.

آگهی ابالغ دادنامه غیابی
بدینوسیله مقادیر کاالی خارجی شامل شامپو ،خوشبوکننده و کرم ضد
آفتاب مرسوله پستی بالصاحب در فرودگاه رها شده به ظن قاچاق
به موجب دادنامه غیابی شــماره  140000211024000041مورخ 1400/1/24
صادره از شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شــیراز به ضبط کاال به نفع
ســتاد اجرایی محکوم گردیده ابالغ می گردد چنانچه صاحب کاال به
حکم صادره اعتراض دارند ظرف مهلت یک ماه پس از تاریخ نشــر
آگهی به این مرجع واقع در خیابان شــهید حدادی ،اداره کل تعزیرات
استان فارس مراجعه و اعتراض خود را تسلیم شعبه نمایند در غیر این
صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
/1733م الف
مدیردفتر شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شیراز
علیخانی

تجدید آگهی مناقصه
شهرداری دوبرجی در نظر دارد حسب
مصوبه شــماره  58مورخه 1396/7/20
شــورای اسالمی شــهر دوبرجی نسبت
به اجرای جمــع آوری حمل زباله ،تنظیف
خیابانهــا ،کوچه ها ،معابر و عملیات فضای ســبز و ســایر
عملیات در شــهر دوبرجی به مبلــغ  5/000/000/000ریال به
شرکتهای واجدالشرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی
طی دو نوبت (نوبت اول 1400/3/4 :و نوبت دوم )1400/3/12
طبق شرایط ذیل اقدام نماید.
-1مورد مناقصــه :اجرای جمع آوری حمــل زباله ،تنظیف
خیابانهــا ،کوچه ها ،معابر و عملیات فضای ســبز و ســایر
عملیات در شهر دوبرجی
-2مدت اجرای قرارداد :یک سال
نوع قرارداد :مدیریت پیمان
-3محل اطالع از شرایط ،محتوی و دریافت اسناد مناقصه
و تسلیم پیشنهادها :دبیرخانه شهرداری دوبرجی واقع در
شهر دوبرجی ،بلوار والیت به شماره تماس 07153684613
و کدپستی 7488151665
مهلت قبول پیشــنهادها :از تاریخ  1400/3/12تا پایان وقت
اداری مورخ 1400/3/25
-4مبلغ تضمین (سپرده) شــرکت در مناقصه 250/000/000
ریال
-5نوع تضمین (سپرده) شــرکت در مناقصه :به صورت
ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حســاب شــماره
 522653231بانک کشاورزی به نام شهرداری دوبرجی
-6چنانچه برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند ســپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری
ضبط خواهد شد.
-7ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد
درج گردیده است.
-8هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه
خواهد بود.
-9شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
-10تاریخ گشایش پیشنهادها1400/3/26 :
شناسه آگهی1139356 :
/1684م الف

آگهی ابالغ دادنامه غیابی
بدینوســیله به آقای محمدعلی رزاق به اتهــام نگهداری غیرقانونی
نفتکوره به مقــدار  24000لیتر در حکم قاچاق کــه به موجب دادنامه
غیابی شــماره  139900211026001541مورخ  99/8/29صادره از شعبه
دهم تعزیرات حکومتی شــیراز عالوه بر ضبط محموله مکشــوفه به
پرداخت جزای نقــدی  2/911/147/200ریال محکــوم گردیده ابالغ
می گردد چنانچه به حکم صادره اعتراض دارند ظرف مهلت یک ماه
پس از تاریخ نشــر آگهی به این مرجع واقع در خیابان شهید حدادی،
اداره کل تعزیرات استان فارس مراجعه و اعتراض خود را تسلیم شعبه
نمایند در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
/1731م الف
مدیر دفتر شعبه دهم تعزیرات حکومتی شیراز
کرمی
آگهی ابالغ دادنامه غیابی
بدینوسیله به آقای محمدرضا قاموســی فرزند غالمحسین به اتهام
نگهداری کاالی قاچاق (لوازم مســتعمل یدکی خودرو) که به موجب
دادنامــه غیابی شــماره  13999000211024001608مــورخ 99/12/24
صادره از شــعبه چهارم تعزیرات حکومتی شیراز به ضبط کاال به نفع
ستاد اجرایی حضرت امام(ره) محکوم گردیده ابالغ می گردد چنانچه
صاحب کاال به حکم صادره اعتراض دارند ظرف مهلت یک ماه پس از
تاریخ نشر آگهی به این مرجع واقع در خیابان شهید حدادی ،اداره کل
تعزیرات اســتان فارس مراجعه و اعتراض خود را تسلیم شعبه نمایند
در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
/1729م الف
مدیردفتر شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شیراز
علیخانی
آگهی ابالغ دادنامه غیابی
بدینوســیله به آقای محمدامین اســماعیلی فرزنــد یداله به اتهام
نگهداری کاالی قاچاق (لوازم مســتعمل یدکی خودرو) که به موجب
دادنامــه غیابی شــماره  13999000211024001607مــورخ 99/12/24
صادره از شــعبه چهارم تعزیرات حکومتی شیراز به ضبط کاال به نفع
ستاد اجرایی حضرت امام(ره) محکوم گردیده ابالغ می گردد چنانچه
صاحب کاال به حکم صادره اعتراض دارند ظرف مهلت یک ماه پس از
تاریخ نشر آگهی به این مرجع واقع در خیابان شهید حدادی ،اداره کل
تعزیرات اســتان فارس مراجعه و اعتراض خود را تسلیم شعبه نمایند
در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
/1730م الف
مدیردفتر شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شیراز
علیخانی
آگهی
آقای فرهاد فضلــی فرزند علی با کد ملــی  2292410036احترام ًا با
توجه به طرح دعوی از ســوی خانم مهوش نکوئیان به طرفیت شما
با کالســه  1400-227در مرکز داوری ،وقت جلسه رسیدگی در روز
یکشنبه مورخ  1400/4/6ســاعت  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
است عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط مرجع داوری
نخواهد بود( .ضمن ًا آقایان مهیار بهــرام وند ،محمدهادی معماری و
حســن پناهی به عنوان هیئت داوری این پرونده تعیین گردیده در
صــورت جهات رد ظرف ( 10ده) روز جهات مذکــور را به این مرکز
اعالم نمایید).
 /1725م الف
رئیس مرکز داوری اتحادیه امالک شیراز
محمدقاسم تابنده ماه

در مصرف آب و برق صرفه جویی کنیم

روزنه
چهارشنبه  12خرداد 1400

رمان تاریخی محل تالقی تاریخ با ادبیات است .مواد خام رمان از تاریخ
می آید و اندیشه و تخیل هنرمند به آن پر و بال داده و حاصل این درهم
تنیدگی در چگونگی ارائه محتوا نمود پیدا می کند .نوشتن رمان تاریخی از
سویی نیاز به شناخت تاریخ وقوع حوادث و از سویی دیگر به ذهنی خالق
نیاز دارد که نه تنها محیط جغرافیایی ،بلکه شرایط اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی را بشناسد بلکه از همه مهمتر به شناخت شخصیت و
روانشناسی آنان که در کنش افراد بازتاب دارد ،دست یافته و آنها را درونی
کرده باشد.
وقایع رمان «بلندیهای شورستان» در دهه اول قرن سیزدهم خورشیدی
می گذرد .آشفتگی های بعد از مشروطیت و درگيری گروهها و جناحهای
مختلف ،با عقاید و منافع متضادکه میتواند مصداقی عینی بر این شعر نیما
باشد« :میهمان خانه ،میهمان کش روزش تاریک /که به جان هم نشناخته
انداخته است /چند تن خواب آلود /چند تن ناهموار ،چند تن ناهشیار».
زوال حکومت قاجار ،سر بر کشیدن رضاخان ،تأثیر کسانی چون فروغی،
داور ،تیمور تاش و حتی نقش «حزب سوسیالیست و انتقال حکومت از
قاجار به پهلوی» که در کتاب سیدکمال الدین طباطبایی به خوبی تشریح
شده است؛ به شکل گیری نوعی «تجدد آمرانه» می انجامد که آرزویش
استقرارحکومتی متمرکز بود .حکومتی که به بسیاری از آرزوهای تحقق
نیافته مشروطه بپردازد .یکی از این آرزوها «تخته قاپوی عشایر» و پایان
دادن به مرکز گریزی نیروهایی است که خود حاصل قرن ها استبداد و
عقب ماندگی جامعه بوده است .این که سرانجام این تجدد آمرانه به کجا
انجامیده و چگونه بسیاری از آرمانهای مشروطیت فدای دیکتاتوری فردی
گشت؛ موضوع کتابهای فراوانی بوده است که بازتاب ادبی این وضعیت
را میتوان در رمان «مردگان جزیره موریس» نوشته فرهاد کشوری دید.
قهرمان اصلی رمان در حقیقت قلعه ی مزایجان است که در تقابل و تنازع
با روح زمانهای که پوشیده در ردای تجدد و تجددخواهی است رو به انهدام
میگذارد و به تاریخ میپیوندد .این قلعه در کنار روستایی به همین نام ،در
نزد حاجیآباد «زرین دشت» فعلی شهرستان داراب قرار دارد .می دانیم که
قلعهها نقش مؤثری در سراسر تاریخ ایران داشتهاند .به نوشتهي نویسنده
«در کشور خودمان ایران نمونههای فراوانی از این گونه مواضع وجود
دارد که معروفترین آنها قلعه الموت ،محل استقرار رهبران و هواخواهان
باطنیان یا فرقه اسماعیلیه  ...است» ص 11
از دیگر قالع می توان از قلعه چهریق در آذربایجان ،قلعه منگشت ،قلعه
تل ،دژ اسدخان در منطقهي بختیاری نام برد که تا قبل از به کارگیری
میسر نبود.
هواپیما و توپهای سنگین دست یابی به این مواضع به راحتی ّ
«کلیه ساکنان قلعه به دلیل عصیان و تمرد از مقررات حکومتی و
یاغیگری مورد تعقیب نیروهای دولتی بوده و از طریق غارت کاروان های
خارجی و داخلی و دریافت عشریه از تولیدات کشاورزی منطقه امرار معاش
می نمودهاند و قلعه مزایجان از این رهگذر صاحب ثروت و مکنت فراوانی
بوده است .به طوری که عالوه بر تأمین معاش تفنگچیان و خانوارهای
ساکن قلعه ...با دادن رشوه و هدیه ،بسیاری از نیروهای کلیدی دولتی را
مطیع و همراه خود می نموده است»...ص  11و 12
رهبر ساکنین قلعه ،تهمتنخان است که میگوید« :از همون دوران جوانی
که سواددار شدم کتابهای مالصادقو می خوندم .کتاب قانون ابوعلی سینا
و چند تا از کتابهای دیگر در مورد درد و مرض »...صفحه 115
تهمتن خان به کمک هدایت به تحریک یکی از خوانین ،قلعه را از دست
رقیبان خارج کرده و حاکم بالمنازع قلعه و آبادیهای اطراف می گردد و
با در پیش گرفتن شیوهای «پر نیش و نوش» ساکنین قلعه را راضی نگه
میدارد .به تدریج ذهنیتی شکل میگیرد که «قلعه توی کله ...اهالی...
یعنی جایی که دولت و نظامی ،قدرت نداشتن نزدیکش بیان»ص 257
اما به قول فروغ فرخزاد «طبیعی است که آسیابهای بادی میپوسند» و
دشواری از انجا آغاز میشود که افول احمدشاه و سر بر آوردن رضاخان و
بعدها رضاشاه شرایط جدیدی به وجود می آورد که دیگر این مرکز گریزی
را تاب نمی آورد .قلعه به محاصره درمی آید و ساکنین قلعه تصمیم به
مقابله میگیرند.
 «رضاخان تیری توی تاریکی انداخته ،حاال به ستاره خورده ،یا بهسنگ»ص 83
اما همین تهمتن خان کم و بیش به محدودیتهای خود و قلعه نشینان
آگاه است و وقتی بیماری احشام قلعه نشینان را کشتار می کند ،می گوید:
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قلعه مزایجان و آسیابهای بادی
تأملی بر رمان «بلندی های شورستان»
نوشته محمدحسن حکمت

«توی کتاب نوشتن که قدیمترها ایران ما از همه ی دنیا جلوتر بود ...اما
االن فرنگیها نه تنها برای آدمی بلکه برای درد و مرض هر جونوری دوا
درس می کنن»ص 138
با ادامهي محاصره و افزایش فشارها و از همه بدتر خشکسالی ،کمبود
آذوقه پیش میآید و به تدریج صدای قلعه نشینان شنیده ميشود:
 «قلعه چهریق در آذربایجان به دست نظامیها افتاد»ص 257 «رضاشاه با احمدشاه فرق میکرد .مثل سیل مخالفهای دولتو جارومیکرد»...ص 268
 با خبر بودم که مردم ميگن«تهمتنخان دیگه تهمتنخان قدیمینیست ...دو بار تیرم خطا رفت»ص 27
[چرخمو باد اشکنادو کوکمو زمونه  /دو خطم چی زی تری نیزنه نشونه]
 هادی ...از من پرسید «راسته که میگن :بعضی از خانهای اینانلوهمراهی نظاميها شدن؟»ص 270
 رضاشاه به امیر لشکر فارس پیغوم داده بود که «مگه مملکت چن تا شاهالزم داره که فالن چوپان و فالن راهزن از داراب حکم صادر کنه»ص272
 «بنده خدا ،از اسم کاظم خان بهارلو زن باردار ،بار مینداخت .از دولتشکست خورد»...ص 284
 از زبان فروشنده دوره گرد« :قلعه بازارش کساد شده ،قلعه دیگه ،اونقلعه جلوتری نیست»ص 291
 «مردم نميدونن به خیالشون اختیار آسمون هم دست تهمتن خانه،خیلیها شون نادونن ،اما خیلی شون هم از روی بخل و دشمنیه»ص 292
 «چرا همه خُ و بد ميبینن؟»« .خُ و دیدم ،تموم زنها پا سبک کردن،اما چه بچه ای؟ خدا دخیل ،بعضی از بچهها سر نداشتن ،بعضی مثل بز
شاخ داشتن»ص 305
 «از همه اینها بدتر درخت کنار بود که دو تا گلوله ی توپ پشت سرهم کردنش ذغال ...درختی که مردم بهش اعتقاد داشتن ،ایمان و امید
مردم را به آتش کشید»ص 346

غالمرضا بهنیا

سرانجام هدایت خان یار دیرینه تهمتن خان با درک وضعیت وخیم
ساکنین قلعه ...جوانی به نام ساالر را که در خواستگاری دختر تهمتنخان
ناکام مانده بود ،برمی انگیزد تا تهمتنخان را به قتل برساند .تصمیم هدایت
خان نظایری در تاریخ معاصر دارد که یک مورد آن را در فیلم «شیر
سنگی» مسعود جعفری جوزانی دیدهایم و مورد دیگر را از زبان عبداهلل خان
ضرغام پور در کتاب «کوچ کوچ» نوشته کی عطا طاهری خواندهایم .در هر
دو مورد ظاهراً از روی مصلحت اندیشی و برای نجات «ایل» با قدرت
حاکم به سازش دست زده و «یار عزیزی» را قربانی کرده اند.
*
رمان بلندیهای شورستان سرشار از توصیفهای زیبا و گفتگوهایی با
گویش متداول در منطقه است که نمونههایی را در اینجا ميآورم:
 «اندازه دو نخ سیگار دود کردن از ناشتایی خوردنم گذشته بود که»...ص 25
 «زنی گندمگون ،موهایش عین گندمزار آماده ی درو ،دست به کمر ومیان تسمه» ص 29
 «هزار ماشاءاهلل فقط ریش دوفاقی از رستم کم داره» ص 30 «گرمای آفتاب کافری می کرد» ص 31 «برج عالم بین انگاری انگشت قلعه بود که به ماه شب چهارده اشارهميکرد» ص 39
 «آدمی باورش نمیشه که از این آسمونی که حاال آتش ميباره ،روزیباران بباره» ص 52
 «باباش ،سال دردی سه روز و سه شب توی تُو ميسوخت تا خدا ازشرضا شد» ص 55
 [دارایی اش] ده تا بز بود و اندازه گوش بزی زمین» ص 55 «روغن گوسفندی ،خمس و زکات عطرشو به مردم ارزانی کرد» ص 67 «خانی آقا دیگه دو پشمه هس» [اشاره به میانسالی]» ص 71« -قلعه توی تاریکی شب انگشتری بود که کوه خداآفرین به انگشت
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کرده بود» ص 83
 «وقتی می خواد خبری بده دور سوراخهای دماغش زرد می شد .عینزردآلوی مونده به دور هسته» ص 125
 «قلم توی دستش بیقراری ميکرد .ميخواست چشمها ی کاغذ رووسمه کنه» ص 132
 «دستهاش به اندازه کهره ی شیرخوری مو داشت» ص 134 «دیدم همه ی بدنش شده بازو و سینه» ص 137 «سر و گردن و کمر و نشیمنگاه و پاشنه ی پای ساالر با هم طراز بودن،اگه شاقول مینداختی ،مو نميگفت» ص 177
 «ابرها انگاری امنیه افتیده دنبالشون ...داد و هواری کردن و رفتن»...ص 235
 «علف به اندازه که دل دخترهای دم بخت خوش کنه ُسوز شده بود»ص 237
 «این دل مثل بره تازه علف خوره علف تر و تازه تری ببینه ميرههمون طرف» ص 267
 «تش باد مثل همیشه کاکای حقای [تنی] تابستون مزایجان بود»ص 269
 «وقتی که جنگل آتش ميگیره شیر باید کجا بره؟» ص 274 «آدمی همین جوریه حتی دو پای آدميهم توی پیری هر کدوم بهراهی ميرن» ص 275
 «آفتاب هنوز کاله کج نکرده بود» ص 282 «تهمتن مثل کنده ای ميماند که ریشه اش را کرم خورده و چیزینمانده که به خاک بیفتد» ص 381
 «ماه نیشش باز بود» ص 387 «از قفلی که چن تا کلید داره بترس» ص 387 «قوس دماغش دو ابرو رو از هم جدا ميکرد ،طوری که روی پیشونیشهم پشته ی کوتاهی درست میشه ،به نظر میومد که دو تا دشت بزرگ جائی
به هم جوش خوردن» ص 388
 «نوک سبیلش عین تاج خروسی بودند که چشمش به ماده مرغ افتیده»ص 392
**
در رمان «بلندیهای شورستان» از دید نگارنده کاستیهایی وجود دارد:
 از زبان نیروهای محاصره کننده قلعه روایتی را نميخوانیم. به جای توضیح در مورد «خانه اجنه» [محل نگهداری متخلفین] در پانوشت به دیوان حافظ ارجاع داده شده است .ص 32
 در صفحات  406 – 398 204 – 186 – 69 – 35اشعار به شاهنامهارجاع داده شده است در صورتی که در متن مشخص شده که شعرها از
فردوسی است.
 بعضی کلمات مثل می شد یا ميزد در بعضی از صفحات جدا و در بعضیصفحات روی هم نوشته شده است.
 در پانوشت صفحه  366صولتالدوله و صولهالدوله هر دو نوشته شده کهبرای یکدستی بهتر است به صورت صولتالدوله نوشته شود.
 نام سراینده شعرهای فصل  8در پانوشت فصل  9نوشته شده است. «ساالر و فوالد روبروی هم عین کنده ی سوخته ی کنار و ترکهقدکشیده انار وایسادن» ص 136
بهتر است نامها جا به جا شوند چون توصیف فوالد در اول جمله آمده
است.
 در صفحه  85در پانوشت شماره  9خپل ،کوتاه معنی شده است درصورتی که خپل عالوه بر کوتاهی مفهوم چاقی را نیز در خود دارد.
 شعرخوانی فصل چهل و هشت که بیان ماجرای رستم و شغاد است باهمه زیبایی با توجه به لحظات احتضار تهمتن خان کمی طوالنی است.
با توجه به حجم بیش از  300صفحه رمان خوشبختانه غلطهای چاپی
کمی دارد:
ص  12سطر  4خاروبار به جای خواروبار
ص  15سطر  31اسکان به جای استکان
ص  47سطر  2قعر به جای قهر
ص  117سطر  24کالهشسو به جای کالهشو
ص  378سطر َ 5حزر به جای حذر

آگهی
آگهی ابالغ دادنامه غیابی
بدینوسیله به شرکت کوهسار راه شیراز به اتهام نگهداری غیرقانونی نفتگاز
به مقــدار  32000لیتر در حکم قاچاق که به موجب دادنامه غیابی شــماره
 139900211026001627مورخ  99/10/2صادره از شعبه دهم تعزیرات حکومتی
شیراز به ضبط محموله مکشــوفه و پرداخت جزای نقدی 4/741/484/800
محکوم گردیده ابالغ می گردد چنانچه به حکم صادره اعتراض دارند ظرف
مهلت یک ماه پس از تاریخ نشــر آگهی به این مرجع واقع در خیابان شهید
حدادی ،اداره کل تعزیرات اســتان فارس مراجعه و اعتراض خود را تسلیم
شعبه نمایند در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
/1732م الف
مدیر دفتر شعبه دهم تعزیرات حکومتی شیراز
کرمی
آگهی
بدینوســیله به آقای حسین حسینی فرزند ابوطالب که به موجب دادنامه
شــماره  139900211049000486مورخ  99/6/27تعزیــرات حکومتی فارس
به اتهــام قاچاق کاالی گمرکی عالوه بر ضبط خودرو و کاالی مکشــوفه به
پرداخت جریمه نقــدی به میزان  363747384ریال به نفع دولت محکوم
شده اند ابالغ می گردد چنانچه به حکم صادره اعتراض دارند ظرف مهلت
یک ماه پس از تاریخ نشــر آگهی به این مرجع واقع در شهرستان کازرون،
انتهای خیابان حافــظ جنوبی ،اداره تعزیرات حکومتی شهرســتان کازرون
مراجعه و اعتراض خود را تســلیم شــعبه نمایند در غیر این صورت برابر
مقررات اقدام خواهد شد.
/1734م الف
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی
کازرون
پویان نژاد
آگهی
بدینوسیله به آقای نعمت گرایی کرم آبادی فرزند علی به آدرس لرستان،
دلفان ،بخش مرکزی ،شهرســتان نورآباد ،بلوار شهید بهشتی ،کوچه  14که
به موجب دادنامه شماره  139800211042000355مورخ  1398/10/3تعزیرات
حکومتی فارس به اتهام قاچاق کاالی گمرکی عالوه بر ضبط کاالی مکشوفه
به پرداخت جریمه نقدی به میزان  81/324/172ریال به نفع دولت محکوم
شده اند ابالغ می گردد چنانچه به حکم صادره اعتراض دارند ظرف مهلت
یک ماه پس از تاریخ نشــر آگهی به این مرجع واقع در شهرستان فسا ،فاز
 3قدیم ،بلوار امام محمد باقر(ع) ،اداره تعزیرات حکومتی شهرســتان فسا
مراجعه و اعتراض خود را تســلیم شــعبه نمایند در غیر این صورت برابر
مقررات اقدام خواهد شد.
/1735م الف
رییس شعبه بدوی قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان فسا
زارعی

آگهی
بدینوســیله به آقای ایرج کوهی فرزنــد عزیزاله با کدملی
 2392145670که به موجب دادنامه شماره 140000211059000223
مورخ  1400/2/22تعزیرات حکومتی فارس به اتهام قاچاق کاالی
گمرکی عالوه بر ضبط کاالی مکشوفه به پرداخت جریمه نقدی
به میزان  40/000/000ریال به نفع دولت محکوم شــده اند ابالغ
می گردد چنانچه به حکــم صادره اعتراض دارند ظرف مهلت
یک ماه پس از تاریخ نشر آگهی به این مرجع واقع در شهرستان
نورآباد ممسنی ،بلوار هفت تیر ،خیابان جانبازان ،اداره تعزیرات
حکومتی شهرستان ممســنی مراجعه و اعتراض خود را تسلیم
شــعبه نمایند در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد
شد.
/1728م الف
رییس شعبه بدوی قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی
شهرستان ممسنی
حسینی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خانــم زهرا ایران پور ســعدی طی وکالتنامه شــماره 74166
مورخ  99/8/29دفترخانه  230شــیراز با تسلیم استشهادنامه
به شــماره  14003157104000171مورخ  1400/3/1دفترخانه 155
شیراز و اقرارنامه شــماره  27803مورخ  1400/3/2دفترخانه
مذکور مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت به پالک
 1103/33970واقع در بخش  3شــیراز که ششدانگ یک واحد
آپارتمان به مســاحت  90/34مترمربع ذیــل دفتر الکترونیکی
 139620311035005844به نام رویا فرکی ثبت و ســند مالکیت
شــماره چاپی -085246ب 95صادر شــده به علت جابجایی
مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی
نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه
قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک و سند
مورد آگهــی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت
نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل
مراجعــه و اعتراض خود را کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل
ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت
مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه
نشــود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و
به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/1736م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهی
بدینوســیله بــه آقای محمــد کرمی نــژاد فرزند علی بــا کدملی
 4260142054که به موجب دادنامه شــماره  140000211059000266مورخ
 1400/2/25تعزیرات حکومتی فارس به اتهام قاچاق کاالی گمرکی عالوه
بر ضبط خودرو و کاالی مکشــوفه به پرداخت جریمه نقدی به میزان
 150/000/000ریال به نفع دولت محکوم شــده اند ابالغ می گردد چنانچه
به حکم صادره اعتراض دارند ظرف مهلت یک ماه پس از تاریخ نشــر
آگهی به این مرجع واقع در شهرستان نورآباد ممسنی ،بلوار هفت تیر،
خیابان جانبازان ،اداره تعزیرات حکومتی شهرســتان ممسنی مراجعه و
اعتراض خود را تســلیم شعبه نمایند در غیر این صورت برابر مقررات
اقدام خواهد شد.
/1727م الف
رییس شعبه بدوی قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان
ممسنی
حسینی

آگهی ابالغ دادنامه غیابی
بدینوســیله به آقای محمدحســین مباشــری مطلق فرزند عبدالعلی
بــه شــماره ملــی  6480049977کــه به موجــب دادنامه شــماره
 139900311094000323مورخ  1400/1/11صادره از سوی شعبه دوم تعزیرات
حکومتی شهرســتان مرودشــت به اتهام ارتکاب قاچاق کاالی گمرکی
(موتورسیکلت) به ضبط کاال به نفع دولت و پرداخت جزای نقدی به مبلغ
 445/418/880ریال محکوم گردیده است ابالغ می گردد چنانچه به حکم
صادره اعتراض دارند ظرف مهلت یک ماه پس از تاریخ نشر این آگهی
به این مرجع واقع در شهرســتان مرودشــت خیابان فرهنگ مراجعه و
اعتراض خودش را تسلیم شعبه نمایند .در غیر این صورت برابر مقررات
اقدام خواهد شد.
/1726م الف
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات
حکومتی شهرستان مرودشت
بهروزی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034000607مــورخ  1400/1/29هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره مرادی دســت خضر
فرزند محمد به شماره شناسنامه  334صادره از شیراز در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  156/87مترمربع پالک  3109فرعی از 2155
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2155اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی ورثه سید حسن حیدری به نام های نسترن
نزاکت مهرانگیز روح انگیز محترم فرانگیز نازدار شهرت همگی حیدری
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/3/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/27 :
/1724م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139960311034007860مــورخ  1399/12/10هیأت
اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای محمدجواد جهرمی فرزند
احمد به شماره شناسنامه  29صادره از خفر در ششدانگ یکباب مغازه
به مســاحت  15/01مترمربع پالک  6029فرعــی از  2082اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  157فرعی از  2082اصلی واقع در بخش  4شیراز
انتقال ملک از منهاج زارع احدی از ورثه مالک رسمی منصور زارع محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/2/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/12 :
/762م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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فوت  171بیمار کووید ۱۹در کشور
 ۱۰۶۸۷ابتال جدید کرونا در کشور

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت،
طی  ۲۴ساعت در کشــور ۱۰هزار و  ۶۸۷بیمار
جدید کووید ۱۹شناســایی شــدند و متاســفانه
 ۱۷۱تــن نیز به دلیل این بیماری جان خود را از
دست دادند.
به گزارش ایســنا ،بنابر اعــام مرکز روابط

عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت تاکنون
سه میلیون و  ۷۸۶هزار و  ۲۶۸نفر ُدز اول واکسن
کرونا و  ۵۲۶هزار و  ۳۲۶نفر نیز ُدز دوم را تزریق
کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شده در
کشور به  ۴میلیون و  ۳۱۲هزار و ُ ۵۹۴دز رسید.
از روز دوشــنبه تا دیــروز  ۱۱خرداد  ۱۴۰۰و

بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۰ ،هزار
و  ۶۸۷بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناسایی که هزار و  ۶۰۰نفر از آنها بستری شدند.
مجمــوع بیمــاران کوویــد ۱۹در کشــور به
دو میلیون و  ۹۲۳هزار و  ۸۲۳نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۱۷۱ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۸۰هزار و  ۳۲۷نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون دو میلیون و  ۴۷۷هزار و
 ۵۹۶نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
 ۴هزار و  ۶۴نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها
تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۱۹میلیون و  ۵۹هزار و  ۲۳۸آزمایش
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.

تبعه خارجی منتشرکننده تصاویر خصوصی دختران ایرانی دستگیر شد
ایرنا :دادستان کاشان گفت :تبعه خارجی که
مدعی ارتباط نامتعارف با کاربران ایرانی شــده
و نسبت به انتشــار تصاویر خصوصی دختران و
زنان ایرانی اقدام کرده بود ،در عوارضی کاشان
به اصفهان شناسایی و دستگیر شد.
روح ا ...دهقانی روز سهشــنبه در گفت و گو
با خبرنگار ایرنا با اشــاره به اینکه انتشار تصاویر
و ویدئوهای ارتبــاط نامتعارف این تبعه واکنش
های زیادی را در شــبکه هــای اجتماعی و در
بین مردم در پی داشــت ،اظهار داشت :با توجه
به حساسیت این موضوع پرونده به صورت ویژه
در دســتور کار مقامات انتظامــی و اطالعاتی
قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این فرد در نهایت عصر روز
دوشنبه در عوارضی کاشان به اصفهان شناسایی
و دســتگیر شــد ،ادامه داد :متهم پس از تفهیم
اتهام بــرای انجام مراحــل اداری و قضایی به
تهران منتقل شد.
رییس مرکز اطالع رسانی و ارتباطات معاونت
اجتماعی ناجا روز جمعه هفتم خرداد از تشکیل
پرونــدهای درباره ادعای یکــی از اتباع خارجی
و بررسی صحت و ســقم آن توسط پلیس خبر
داده بود.
سرهنگ سیداحمد خسروی افزود :تصاویری
در فضای مجازی منتشــر شده مبنی بر این که
یکی از اتباع بیگانه مدعی شده است با کاربران

ایرانی ارتباط نامتعارف دارد.
وی ادامه داد :با توجه به انتشار وسیع این تصاویر
در فضای سایبر ،بسیاری از هموطنان و اصحاب
رسانه خواستار رســیدگی به این موضوع شدند.
رییــس مرکز اطالع رســانی و ارتباطات ناجا
اظهار داشــت :پرونــدهای با همیــن عنوان به
صورت مشــترک در  ۲پلیس تخصصی نیروی
انتظامی جمهوری اســامی ایــران در رابطه با
پیگیری و مشخص شــدن صحت و سقم این
موضوع تشکیل شده است.
وی اضافه کرد :به محض مشــخص شدن
ابعــاد ماجرا مراتب به ســرعت اطالع رســانی
خواهد شد.

 ۸عضو خانواده زاهدانی به قتل رسیدند
ایرنا :فرمانده انتظامی شهرســتان زاهدان
گفت :هشــت عضو یک خانــواده زاهدانی در
یک جنایت به قتل رسیدند.
سرهنگ محمود ســعادتی روز سهشنبه در
گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت :در ساعت
 ۱۲و  ۳۰دقیقــه ظهر دیروز در پی اعالم خبر
وقوع قتل از سوی یکی از شهروندان به پلیس
در یکی از محالت شهرستان زاهدان موضوع
به صورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیس

مرکز استان قرار گرفت.
وی افــزود :با حضور مامــوران در صحنه
جنایت مشخص شد ،احتماال در دوشنبه شب
تعداد هشت نفر از اعضای یک خانواده شامل
( ۲زن ،ســه پسر و سه دختر) با شلیک سالح
به قتل رسیده و عامل یا عامالن این جنایت از
محل متواری شده اند.
فرمانده انتظامی شهرســتان زاهدان ادامه
داد :بالفاصلــه کاراگاهــان پلیــس آگاهی و

بازپــرس ویــژه قتل در محل حاضر شــده و
پیگیــری هــای الزم برای شناســایی عامل
یــا عاملیــن این جنایــت هولنــاک در حال
انجام است.
گفتنی اســت ،همســر و پدر اعضای این
خانواده به علت محکومیت جرایم مواد مخدر
زندانــی رای باز بوده که روز دوشــنبه (دهم
خرداد ماه) در ساعت  ۱۳و  ۲۰دقیقه خود را به
زندان معرفی کرده است.

دزد دورهمیهای فامیلی دستگیر شد
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ
از دستگیری سارقی خبر داد که در دور همی ها و
مهمانی های فامیلی ،از اقوامش سرقت می کرد.
به گزارش ایســنا ســرهنگ کارآگاه ســعید
مجیدی در این باره اظهار کرد :خانمی با مراجعه
به پلیس اظهار کرد که بیســت و یکم آبان سال
گذشــته برای تولد فرزنــدش در منزل خود یک
مهمانی تدارک می بیند .حوالی ســاعت  ٢١پس
از اتمام مهمانی و خروج مهمانان از منزل ،متوجه
می شــوند که سارق یا ســارقانی وجه نقد ،ارز و
مقادیری طال جمع ًا به ارزش  ۱۵۰میلیون تومان
را سرقت کردند.
وی با اشــاره به اینکه همــه مهمانان تحت

تحقیقات پلیسی قرار گرفتند ،گفت :طی بررسی  های
میدانی مشخص شد سرقت های مشابه دیگری
نیز از دوســتان و اقوام مشــترک افراد حاضر در
مهمانی صورت گرفته است.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی اظهار کرد:
با توجه به حساســیت و سریالی بودن سرقت ها،
تحقیقات پلیسی به صورت دقیق و منسجم ادامه
داشت تا اینکه کارآگاهان به یکی از مهمانان به
نام "کیارش" مشوک شــدند .در نهایت پس از
جمع بندی سرنخ های پلیسی مشخص شد پس از
تاریخ سرقت از منزل شاکی ،مبلغ چشمگیری از
یکی از طال فروشــی های سطح شهر تهران به
حساب وی واریز شده است.

وی ادامه داد :مدیر طالفروشی به این پایگاه
احضار شد و در خصوص مبالغ واریزی به حساب
فرد گفت که مقداری طال به صورت بدون فاکتور
از متهم خریده است.
وی ادامــه داد :پس از تــاش کارآگاهان در
نهایــت متهم به هشــت فقره ســرقت دیگر به
همین شیوه از سایر اقوام اعتراف کرد.
رئیــس پایگاه چهارم پلیــس آگاهی در پایان
گفت :ســارق و مالخر پس از تحقیقات تکمیلی
به دادســرا معرفی شــدند که با توجه به نسبت
فامیلی بین سارق و مالباختگان متهمان پس اخذ
رضایت از همه شاکیان متهم با صدور قرار تامین
آزاد شد.

انهدام باند جیببرهای اتوبوسهای بی آر تی
ســرکالنتر یازدهــم پلیــس پیشــگیری
تهــران بزرگ از انهدام باند ســه نفره جیببران
اتوبوس  های بی آر تی خیابان انقالب خبر داد.
به گزارش ایسنا ،ســرهنگ اردشیر نادری در
خصوص جزییات دســتگیری این سارقان گفت:
با مراجعه تعــدادی از شــهروندان به کالنتری
نامجو در خصوص ســرقت تلفن همراه و وجوه
نقدشان در ایســتگاه بی آر تی ،تیمی از ماموران
کالنتری شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان
را در دستور کار قرار دادند.

وی بــا بیــان اینکــه در بررســی پرونده ها
مشخص شد که سرقت ها در ایستگاه بی آر تی
اتفاق افتاده اســت ،ادامه داد :بر اساس اطالعات
به دســت آمده سرقت ها توســط سه مرد جوان
انجام شده بود.
ســرکالنتر یازدهم پلیس پیشگیری تهران با
بیان اینکه تعدادی از مالباختگان توانسته بودند،
چهره ســارقان را به خاطر بسپارند تصریح کرد:
سارقان از شلوغی اتوبوس سوء استفاده می کردند
و با تنه زدن و همکاری با یکدیگر اموال شهروندان

را از جیبشان سرقت می کردند.
وی گفت :گشت زنی های محسوس و نامحسوس
توسط ماموران عملیات کالنتری نامجو آغاز شد
تا اینکه ماموران ،ســارقان را هنگام پرســه زنی
مشاهده و نسبت به بازداشت آنها اقدام کردند.
سرهنگ نادری با بیان اینکه تاکنون تعدادی
از مالباختگان چهره ســارقان را شناسایی کردند،
افزود :متهمان در کالنتری به  ۲۰فقره سرقت با
همکاری یکدیگر اعتراف کرده اند و هر سه سارق
به مرجع قضایی معرفی شدند.

بین الملل

سوءقصد به جان وزیر اوگاندایی؛
دختر وزیر کشته شد

وزیـر کار و حمـل و نقـل و رئیس اسـبق ارتـش اوگاندا از حملـه افراد
مسـلح جـان سـالم بـه در برد امـا دختر و راننده او کشـته شـدند.
بـه گزارش گـروه بینالملـل خبرگزاری فارس ،رسـانهها از سـوءقصد
افـراد مسـلح بـرای تـرور فرمانده ارتـش اوگانـدا طی سـالهای  ۲۰۱۳تا
 ۲۰۱۷و وزیـر کنونـی کار و حمـل و نقل این کشـور خبـر دادند.
رسـانههای محلـی در اوگانـدا از قبیل شـبکه «انبیاس» این کشـور،
از تـرور نافرجـام ژنـرال «کاتومبـا وامـاال» وزیـرکار و حمـل و نقـل این
کشـور خبـر دادند.
به گزارش اسـپوتنیک ،افراد مسـلح سـاعت  ۹صبح دیروز (سـه شـنبه

بـه وقـت محلـی) خـودروی توئیتـا لنـد کـروز حامـل وامـاال را بـه رگبار
بسـتند .در ایـن حملـه او زخمی شـد و «برندا» دختر وی بـه همراه راننده
وزیـر کار و حمـل و نقـل اوگاندا در این حمله کشـته شـدند.
ژنـرال «کاتومبـا واماال» از  ۲۰۱۳تـا  ۲۰۱۷فرمانده ارتش اوگاندا بود و
بعـد از کنـار رفتـن از ایـن منصب ،ابتدا وزیر دولت در امور سـاخت و سـاز
شـد و بعـد از آن عهـدهدار منصب وزارت کار و حمل و نقل بوده اسـت.
بـه گفتـه شـاهدان عینـی سـوءقصد نافرجـام به وامـاال ،چهـار مهاجم
مسـلح با موتورسـیکلت به خودروی او نزدیک شـدند و او و سرنشـینان را
به گلوله بستند.
رسـانهها و مقامهـای اوگانـدا دربـاره اینکـه چـه گروهـی مسـئول
سـوءقصد بـه جـان وزیـر کار و حمـل و نقـل بـوده اسـت ،اظهارنظـری
نکرد هانـد.
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کشف بالغ بر  305میلیارد کاالی قاچاق در فارس

فرمانده انتظامی اســتان از اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کاال و
ارز و کشف بالغ بر  305میلیارد ریال کاالی قاچاق خبر داد.
ســردار رهام بخش حبیبی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :دومين مرحله طرح سراسري مبارزه با قاچاق کاال و ارز توسط
مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان و همکاری سایر یگان های انتظامی
به مدت  72ساعت اجرایی شد.
وی ادامه داد  :در این راستا  82دستگاه خودرو سبک و سنگین توقیف و
در بازرسی از آن ها مقادیر زیادی انواع کاالی قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه بنا به اظهار نظر کارشناسان
مربوطه ،ارزش این محموله هــای قاچاق بالغ بر  305میلیارد ریال برآورد
شده اســت ،تصریح کرد :در این خصوص  111متهم دستگیر و با تشکیل
 109فقره پرونده ،به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری برادران قاتل بعد از  ۱۳سال
در کازرون!

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از دستگیری قاتل و برادرش خبر داد
كه در ارديبهشت سال  87مردي  29ساله را به قتل رسانده بودند.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
در تشــریح جزئیات این خبر بيان كرد :در اردیبهشــت ماه ســال 1387
يك فقره قتل به پليس اعالم گردید و در بررســيها مشخص ميشود كه
 2راکب و تركنشين يك دســتگاه موتورسیکلت با اسلحه جنگي كالش
به سمت شخصی به هویت معلوم كه در يك واحد مرغداري مشغول به كار
بوده تيراندازي و وی را به قتل و سريعا از محل متواري ميشوند.
وي با بيان اينكه وقوع قتل در ساعات پاياني شب صورت گرفته و هيچ
سرنخي در دسترس نبوده است ،افزود :ماموران انتظامي پس از سالها کار
فني و تخصصي موفق شدند هويت عامالن تيراندازي را شناسايي كنند.
فرمانده انتظامی شهرســتان کازرون با اشــاره به اينكه ماموران پس از
هماهنگي با مقام قضایی موفق شــدند متهمان كه  2برادر  41و  43ساله
بودند را دســتگير و به مقر انتظامي انتقال دهند ،گفت :قاتل و برادرش در
بازجويي اوليه علت و انگيزه قتل را اختالفات شخصي عنوان كردند.
متهمان پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شدند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی فارس:

مراقب کالهبرداری کوین  ATCباشید

ایسنا :رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان فارس ،هشدار داد که
افراد بدون دانش و شــناخت کافی و کامل ،وارد فعالیت اقتصادی در حوزه
ارزهای دیجیتال نشوند زیرا احتمال کالهبرداری از آنان وجود دارد.
سرهنگ حشمت سلیمانی با بیان اینکه شاهد افزایش پروندههای قضایی
با محوریت کالهبرداری کوین  ،ATCهســتیم و این موضوع به صورت
جدی در دســتور کار افسران پلیس فتا قرار دارد ،گفت :در راستای ماده 21
قانون جرایم رایانهای مصوب  1388و ماده  215قانون مجازات اسالمی و
ماده  148قانون آیین دادرســی کیفری ،فعالیت مجرمانهی وبسایتهای
 www.ai.trade.comو www.exchange.aitrades.com
و  www.aitrades.comو کوین  ATCبرای این پلیس محرز شده است.
به گزارش ایســنا به نقل از سایت پلیس ،سلیمانی گفت :ساده ترین راه
برای کالهبــرداری ،ایجاد و بازاریابی پروژههــای جعلی و فروش این ارز
دیجیتال به افراد ناآگاه از طریق وب  ســایتهای اعالمی اســت و از آنجا
که وســیله مجرمانه برای کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشــروع
در حد گسترده است ،لذا از ســرمایه گذاری و فعالیت در این وبسایت ها
خودداری کنند.
این مقام انتظامی به شــهروندان توصیه کــرد :با توجه به این نکته که
هیچ پشــتوانه دولتــی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزهــا وجود ندارد ،لذا
وبسایتهای جعلی و فاقد مجوز زیادی در این زمینه فعال شده است.
رئیس پلیس فتا استان فارس از هموطنان درخواست کرد که در صورت
اطــاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضایمجازی ،موضوع را از طریق
نشانی پلیس فتا به نشانی  www.cyberpolice.irبخش ارتباطات
مردمی گزارش کنند.

کشف بيش از  47کیلو تریاک در اقلید

فرمانده انتظامی شهرســتان اقلید از کشف  47كيلو و  800گرم تریاک
با همكاري پليس چهارمحال و بختياري خبر داد.
ســرهنگ مراد صارمــی در گفتوگو با خبرنگار پایــگاه خبری پلیس،
بيان كرد :در پی گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان چهار محال و
بختیاری مبنی بر اینکه  2نفر با هویت معلوم با يك ســواري سمند در حال
انتقال تریاک از شیراز به استانهای شمالی کشور میباشند بررسي موضوع
در دستور كار ماموران انتظامي اقليد قرار گرفت.
وي افزود :ماموران انتظامي سريعا به محور شيراز-اصفهان اعزام شدند
و با برپايي تور ايست و بازرســي خودرو سمند را شناسايي و دستور ايست
را صادر كردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اقلید با بيان اينكه پس از طي مسافتي تعقيب
و گريز و با توجه به كوهستاني بودن منطقه و تاريكي هوا راننده و سرنشين
با به جا گذاشــتن خودرو متواري شدند ،گفت :در بازرسي از آن  47كيلو و
 800گرم تریاک كشف شد.
ســرهنگ صارمي اضافه کــرد :در اين خصوص يك ســواري پرايد با
 2سرنشــين كه اســكورت محموله بود توقيف و متهمــان تحويل مراجع
قضایی شدند.

کشف دارو و لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق

فرمانده انتظامی داراب از کشــف  ۶00قلم لوازم آرایشــی بهداشتی و
داروی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :کارشناســان پلیس فتا داراب هنگام پایش فضای مجازی
با صفحه ای در شــبکه اجتماعی اینستاگرام روبرو شدند که مدیر آن اقدام
به تبلیغ و فروش دارو و لوازم آرایشی غیر مجاز میکرد.
وي افــزود :كارشناســان پليس فتا با اقدمات فنــي و تخصصي موفق
شــدند متهم را شناسايي و با هماهنگي مقام قضایی وي را در مخفيگاهش
دستگير كنند.
فرمانــده انتظامی داراب با بيــان اينكه در بازرســي از مخفيگاه متهم
 600قلم انواع دارو و لوازم آرایشــی غیرمجاز و قاچاق کشــف شد ،گفت:
كارشناسان ارزش اموال مكشوفه را  500ميليون ريال برآورد كردهاند.
ســرهنگ نوشاد در پایان گفت :متهم براي انجام مراحل قانوني تحويل
مراجع قضایی شد.

 25ميليارد كالهبرداري در پرونده زن و شوهر

رئیس پلیس فتا اســتان از دســتگیری زن و شوهری که از طریق درج
آگهی و هدایت شــهروندان به صفحات فیشــینگ مبلغ  25ميليارد ريال
كالهبرداري كرده بودند ،خبر داد.
سرهنگ حشــمت سلیمانی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در پی مراجعه تعدادی از شــهروندان به پلیس فتا مبنی بر اینکه
در ســايت ديوار آگهي تحت عنوان اخــذ وام و یا دریافت وام بدون ضامن
مشــاهده و پس از مراجعه به ســايت اعالم شــده مورد كالهبرداري قرار
گرفتهاند رسیدگی به موضوع در دستور کار كارشناسان قرار گرفت.
وي گفت :كارشناســان پليس فتا در بررســيهاي اوليه مطلع شــدند
كــه كالهبرداران پس از درج آگهی در ســایت دیوار و به بهانه بررســی
مــدارک اولیه و ثبت در ســامانه بانکی ،قربانیان را بــه درگاه جعلی بانک
(فیشــینگ) هدایت و ســپس اقدام به برداشــتهای غیر مجاز از حساب
آنان ميكردند.
رئیس پلیس فتا اســتان افزود :كارشناســان با انجــام اقدامات فنی و
تخصصي موفق شــدند متهمان كه زن و شوهر بودند را شناسايي و آنان را
در مخفيگاهشان در يكي از محلههاي شيراز دستگير كنند.
سرهنگ سليماني با بيان اينكه متهمان در بازجويي اوليه به  25ميليارد
ريال كالهبرداري از  100شــهروند اقرار كردند ،اظهار داشت :زن و شوهر
كالهبردار براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایی شدند.
اين مقام ســايبري با اشاره به اینكه شــهروندان برای دریافت وام حتما
بــه بانک مراجعه و هرگز فریب آگهیهاي اغوا كننده در فضای مجازی را
نخورند ،گفت :ســایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir
آماده دريافت هرگونه نقطه نظرات شهروندان است.

کشف  11دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق
در آباده

فرمانده انتظامي آباده گفت :در بازرسي از يك واحد دامداری  11دستگاه
بیت کوین قاچاق به ارزش  2ميليارد و  200ميليون ریال كشف شد.
سرهنگ سیدابوالفضل مســعودی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،اظهار داشــت :ماموران انتظامی کالنتــری  11انقالب با اقدامات
فني و تخصصي از وجود تعدادي دســتگاه استخراج ارز ديجيتال قاچاق در
يك واحد دامداری در يكي از محله هاي شهرســتان آباده مطلع شــدند و
بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :مامــوران انتظامي پس از هماهنگي با مقام قضایی به محل
مورد نظر اعزام و در بازرسي از آن مكان موفق شدند  11دستگاه استخراج
ارز ديجيتال خارجي قاچاق كشف كنند.
فرمانده انتظامي آباده با اشــاره به اينكه كارشناسان ارزش دستگاههاي
مكشوفه را  2ميليارد و  200ميليون ریال برآورد كردهاند ،عنوان داشت :در
این خصوص یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

كشف موتورسیکلت  8ميلياردي قاچاق در فسا

فرمانده انتظامي فسا از کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش
 8میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در راســتای اجرای طرح مقابله با قاچاق ،ماموران انتظامي
با اقدامات فني و تخصصي از دپو يك دســتگاه موتورســيكلت قاچاق در
یکی از پارکینگهای اختصاصی شهرســتان فســا مطلع شــدند و بررسي
موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :مامــوران انتظامي پــس از هماهنگي با مقــام قضایی به
محل مورد نظر اعزام و در بازرســي از آن مكان موفق شدند يك دستگاه
موتورسيكلت سنگين خارجي قاچاق كشف كنند.
فرمانده انتظامي فســا با بيان اينكه كارشناســان ارزش موتورسيكلت
قاچاق كشف را  8ميليارد ريال برآورد كردهاند ،افزود :در این رابطه یک نفر
دستگير و براي انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایی شد.

كشف  20دستگاه كارت گرافيك قاچاق

فرمانــده انتظامی مهر از کشــف  2ميليارد ريــال كاالي قاچاق در اين
شهرستان خبر داد.
سرهنگ عظيماله كرمي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشت :در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال ،ماموران انتظامي شهرستان
مهر هنگام نظارت بر خودروهای عبوری به یک سواری سانتافه به ظن حمل
کاالی قاچاق مشــکوک شــدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.
وي خاطر نشــان کرد :ماموران در بازرســی از اين خودرو موفق شــدند
 20دســتگاه كارت گرافيك و  5عدد تبلت خارجــي قاچاق و فاقد مدارک
قانونی کشف كنند.
فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه برابر اعالم کارشناسان ارزش محموله
کشــف شده  2میلیارد ریال برآورد شده اســت ،تصريح كرد :در این رابطه
یک نفر دستگیر و تحويل مراجع قضایی شد.

 5تن شير خشك قاچاق به مقصد نرسید

فرمانده انتظامي شهرستان خرامه از کشف  5تن شير خشك قاچاق در
بازرسي از  2دستگاه خودرو خبر داد.
سرهنگ زماناله كريمي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشريح جزئيات اين خبر بيان كرد :ماموران انتظامي خرامه هنگام نظارت بر
خودروهای عبوری در يكي از محورهاي مواصالتي به  2دســتگاه كاميون
و وانت نيسان مشكوك شدند و آنها را برای بررسي بيشتر متوقف کردند.
وي افزود :ماموران در بازرســی از اين خودروها 4 ،هزار و  975كيلوگرم
شیر خشک خارجي قاچاق و فاقد هرگونه مجوز حمل کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان خرامه با اشاره به اینکه ارزش شیر خشکهاي
مكشــوفه  3ميليارد و  150ميليون ريال برآورد شده است ،تصريح کرد :در
اين خصوص  2نفر دســتگير و براي انجام مراحــل قانوني تحويل مراجع
قضایی شدند.

کشف  10هزارکیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع

فرمانده انتظامی الرســتان از توقیف یک دســتگاه كاميون و کشــف
 10هزار کیلوگرم آرد فاقد مجوز و خارج از شبكه توزيع خبر داد.
سرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :در راســتای مبارزه با کاالی قاچاق مامــوران انتظامی این فرماندهی
هنگام نظارت بر محورهای مواصالتی به یک دســتگاه كاميون حامل بار
مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وي با بيان اينكه در بازرسي از اين خودرو  10هزار کیلوگرم آرد قاچاق و
خارج از شبکه توزیع کشف شد ،افزود :در اين راستا راننده با تشكيل پرونده
جهت انجام مراحل قانوني به مراجع قضایی معرفي شد.
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سر و ته یارانه  ۴۵۰هزار تومانی کجاست؟

اعالم "پرداخــت یارانه  ۴۵۰هزار تومانــی" در بین برنامههای
انتخاباتی کاندیداهای ریاســت جمهوری ،ابهامات و ســواالتی دارد
که بر اساس آمارهای رسمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
به گزارش ایســنا ،همان طور که قابــل پیشبینی بود ،موضوع
اصلی اقتصادی که برخی کاندیداها در برنامههای خود دســت روی
آن دست گذاشــتند ،بحث یارانه نقدی اســت که بعضا جای بحث
بسیار دارد.
یکی از مواضع یارانهای کاندیداهای ریاست جمهوری به پرداخت
یارانه  ۴۵۰هزار تومانی از سوی محسن رضایی برمیگردد .اما اعالم
وی ،با توجه به اینکه هنوز توضیح کاملی همراه نداشــته ،ابهامات
زیادی دارد و در چند موردی که در این رابطه اظهارنظر کرده ،هنوز
پاســخ مشخصی به ســواالت پیرامون یارانه  ۴۵۰هزار تومانی ارائه
نشده است.
مروری بر وعدههای این کاندیدای ریاست جمهوری درباره یارانه
که در روزهای اخیر و دوشنبه شب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری
مطرح شد ،ابهاماتی دارد.
دهک دهم هدف قرار دارد
رضایــی گفته که میخواهد در دولتــش یارانه  ۴۵۰هزار تومانی
پرداخت کند .در ادامه در یک ویدئو اعالم کرده که «اولین مســاله
دولت وی توجه به ساماندهی یارانههای پنهان است .به این صورت
که بنزیــن و گازوئیل را به دهک ثروتمند بــا قیمت واقعی خواهد
فروخت و  ۹دهک دیگر این ســوختها را با نرخ ترجیحی دریافت
میکننــد .از این محل چهار میلیارد دالر صرفهجویی خواهد شــد
کــه به  ۴۰میلیون نفر (هر  ۱۷۸هزار تومــان یارانه) اختصاص پیدا
میکند .چهار میلیارد دالر دیگر نیز قرار اســت از نهادههای دامی و
اساسی صرفهجویی شود که در مجموع  ۳۵۰هزار تومان میشود که
با  ۹۱هزار تومــان فعلی در مجموع  ۴۵۰هزار تومان یارانه پرداخت
خواهد شد».
رضایی مدعی شــده که به گونهای مدیریت خواهد کرد که این
پرداخــت یارانه بدون تاثیــر در قیمتها و تــورم جابجایی منابع و
برداشت بودجه باشد.
اما اظهار دیگر محسن رضایی ،تاکید مجدد بر درست بودن عدد
 ۴۵۰هزار تومانی یارانه اعالمی وی اســت و گفته که این اعالم با
پشــتوانه اســت و تورمی ایجاد نمیکند و هزینه روی دوش دولت
نخواهد گذاشت.
ایــن کاندیدای ریاســت جمهوری گریزی به بحــث یارانههای
پنهــان زده و گفته «ســاالنه معادل  ۱۳۰میلیــارد دالر یارانه داده
میشــود که بخش زیــادی از آن را ثروتمنــدان میبرند و در برق
مصرفی در لوسترها و بنزین خودروهایشان مصرف میکنند ،در حالی
که برق یک لوستر یک ثروتمند معادل برق یک کوچه در شهرهای
جنوبی ایران است که این موضوع بیعدالتی و نابرابری است».
در دیگــر اظهار رضایــی بار دیگر بر مواضعی که داشــته بدون
توضیح اضافهای تاکید و اعالم شده که « بعد از اینکه دولت جدید

را دست بگیرد ،سریعا نسبت به ساماندهی یارانهها اقدام خواهد کرد»
و بار دیگر بــه «چهار میلیارد دالر فروش محصوالت نفتی از محل
یارانــه ثروتمندان و معادل همین مقــدار از خرید نهادههای دامی »
اشــاره کرده و گفته که «یارانه را به مبلغ  ۴۵۰هزار تومان برای هر
نفر در جمعیت  ۴۰میلیونی افزایش میدهد».
ایــن چند مرحله از اظهارات رضایــی تکمیل کننده اطالعات در
رابطه با طرح وی نیست ،اما مروری بر آن ،سواالتی را ایجاد میکند.
الزام برای ساماندهی یارانه پنهان ،چگونه؟
اول موضوع اینکه وی با وجود تمام مســائل اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و ابعاد دیگر کشــور ،اولین مســاله را ساماندهی
یارانههای پنهان میداند و اینکه چرا این موضوع را به عنوان مساله
اول انتخاب کرده ،خود جای سوال دارد؛ هرچند که یارانههای پنهان
و پرداخت حجم سنگینی از آن در سال آسیبهای جدی به وضعیت
اقتصــادی ایران وارد کرده و سالهاســت که دولتها نتوانســتند
گامهای موثری در بهبود این وضعیت بردارند.
در این رابطه باید گفت ،طبق اعالم دولت روحانی در مهر ،۱۳۹۸
ایرانیها در ســال بیش از  ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و
آشکار دریافت میکنند که بیش از  ۹۰۰هزار میلیارد آن یارانه پنهان
بوده اســت که محل تامین آن  ۳۰۰هزار میلیــارد تومان بودجهای
و فرابودجــهای اســت و  ۶۰۰میلیارد تومان دیگــر به حوزه نفت و
انرژی بر میگــردد که بالغ بر  ۲۰۰هزار میلیارد تومان آن در بنزین
نهفته است.
در مورد توزیع یارانهها نیز این گزارش نشــان داده بود که دهک
دهم  ۲۳برابر ســایر دهکها یارانه دریافت میکند و یارانه دریافتی
آنها در برق حدود  ۳.۶برابر ،گاز حدود  ۲.۵برابر و کاالهای اساســی
 ۴.۷برابر بقیه است.
اینکه قرار اســت نحوه ســاماندهی یارانههای پنهان در دولت
رضایی به چه نحوی باشــد ،وی به نوعی حذف یارانه سوخت دهک
دهــم را هدفگذاری کــرده و قرار بر فروش بنزیــن و گازوئیل به
قیمت واقعی بــه این دهک دارد ،اما ســایر دهکها نرخ ترجیحی
دریافت میکنند .اینجا این سوال مطرح است که آیا تمامی  ۹دهک
دیگر افراد متوســط و رو به پایین هستند که باید همه آنها همچنان
یارانه سوخت و با نرخ ترجیحی دریافت کنند یا اینکه سه دهک باال
می توانند مشمول این تغییر باشند؟ و دیگر اینکه آیا الزاما حذف تمام
یارانه دهک دهم راهگشای معضل یارانههای پنهان است؟
آیا ارز  ۴۲۰۰حذف می شود؟
اما قرار اســت منابع پرداختی از محل فروش قیمت واقعی بنزین
و گازوئیــل به دهک دهم ،چهار میلیارد دالر باشــد که از محل آن
 ۱۷۸هزار تومان یارانه به  ۴۰میلیون نفر اختصاص پیدا میکند.
مابقــی  ۴۵۰هــزار تومان اینگونه قرار اســت تامین شــود که
چهار میلیارد دالر دیگر از محل نهادههای دامی و کاالهای اساســی
صرفهجویی میشــود .این اشــاره این احتمال را مطرح میکند که
محسن رضایی در مورد حذف ارز  ۴۲۰۰تومان از واردات نهادههای

دامــی و کاالهای اساســی اقدام خواهد کرد و نرخــی باالتر از آن
اعمال خواهد شد ،به نحوی که چهار میلیارد دالر از آن صرفهجویی
میشــود ،اما او علنی در این مورد بحثی مطرح نکرده و نحوه تامین
چهار میلیارد دالر مشخص نیست.
یارانه  ۹۱هزار تومانی کجاست؟
طبق گفته این کاندیدای ریاســت جمهوری ۳۵۰ ،هزار تومان از
 ۴۵۰هزار تومان از محل این صرفهجوییها یعنی چهار میلیارد دالر
قیمت سوخت دهک دهم و چهار میلیارد دالر نهادههای دامی ایجاد
خواهد شــد که با  ۹۱هزار تومان یارانه فعلــی به  ۴۵۰هزار تومان
خواهد رسید.
سوال اینجاست که یارانه  ۹۱هزار تومانی فعلی کدام یارانه است؟
این در حالی اســت که در بخش یارانههای نقدی هر نفر  ۴۵هزار و
 ۵۰۰تومان دریافت میکند و از ســویی در یارانههای معیشتی مبلغ
 ۵۵تا  ۲۰۵هزار تومان متفاوت اســت و یارانــه  ۹۱هزار تومانی در
عمل وجود ندارد؛ بنابراین الزم است این کاندیدای ریاست جمهوری
توضیح دهــد که یارانه  ۹۱هــزار تومانی دقیقا کدام یارانه اســت
که باید  ۳۵۰هــزار تومان به آن اضافه و یارانه  ۴۵۰هزار تومانی را
ایجاد کند.
کدام گرانی سوخت ،تورم نداشته است؟
از ســویی رضایی تاکید دارد که یارانه  ۴۵۰هزار تومانی وی هیچ
تاثیــری در تورم ندارد و جابهجایی پول یا برداشــت از بودجه انجام
نمیشــود .در این رابطه این ادعا مطرح اســت کــه کدام برنامه در
دســتور کار قرار دارد که می تواند با حذف یارانه سوخت حتی برای
دهک دهم و حذف بخشــی از یارانه نهادههــای دامی و کاالهای
اساسی تغییری در تورم ایجاد نکند؟
این در حالی است که تجربه نشان داده ،هرگونه تغییری در قیمت
ســوخت به طور مشــخص بر افزایش قیمتها تاثیر گذاشته است؛
به طوری که در سال  ۱۳۸۹که دولت دهم قانون هدفمندی یارانهها
را آغاز و قیمت سوخت را چند برابر کرد و قیمت بنزین از  ۱۰۰تومان
بــه  ۴۰۰و  ۷۰۰تومان افزایش یافت ،تبعات تورمی آن ســالها بر
اقتصاد ایران موثر بود .همچنین در ســال  ۱۳۹۸که قیمت بنزین در
دولت دوازدهم افزایش یافت ،تبعات تورمی آن قابل کتمان نیست و
حتی مســئوالن مربوطه اعالم کردند که در افزایش قیمت دالر در
ماههای بعد تاثیرگذار بوده است.
در رابطــه با درآمد چهار میلیــارد دالری حاصل از صرفه جویی
خریــد نهادههای دامی و اساســی نیز اگر بنا بر حــذف ارز ۴۲۰۰
تومانی باشد ،الزم به یادآوری است که هر بار دولت نسبت به حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانــی از کاال اقــدام کرده ،افزایــش قیمت آن در بازار
مشهود بوده و موجب تورم شــده است ،حتی در بودجه سال جاری
حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی با وجود تمام رانتها و تبعاتی که در توزیع
آن وجود دارد ،به نتیجه نرســید .بنابرایــن حتی اگر حذف این نرخ
از کاالی اساســی تصمیم کامال درستی باشــد ،تورم حاصل از آن
قابل انکار نیست.
حذف  ۳۸میلیون نفری در راه است؟
یک مورد قابل توجه دیگر در این ادعای کاندیدای ریاست جمهوری
به جمعیت یارانهبگیر برمیگردد.
وی بارها به  ۴۰میلیون نفر و منابع  ۴۵۰هزار تومانی به آنها تاکید
کرده اما حرفی از  ۳۸میلیون نفر دیگر یارانهبگیر فعلی نزده اســت.
اینکه آیا قرار اســت پرداختی به روال گذشته به کل  ۷۸میلیون نفر
اما با اختالف مبلغ ادامه داشته باشد؟
همچنین محســن رضایی درباره یارانه معیشــتی که از دو سال
گذشــته و با افزایش قیمت بنزین بین بخشی از یارانهبگیران توزیع
میشــود ،توضیحی ارائه نکرده که آیا قرار اســت این مدل از یارانه
را بــه همراه یارانــه  ۴۵هزار تومانی حذف کنــد و همه را به یارانه
 ۴۵۰هزار تومانی برای  ۴۰میلیون نفر محدود کند؟
در کنار تمام این مسائل که در ابهام باقی مانده ،جریان های دیگر
از جمله میزان افزایش قیمت بنزین و سوخت حتی برای دهک دهم
یا نرخ دالری که قرار اســت این ارز به ریال تبدیل شود نیز مطرح
است که بیپاسخ مانده و الزم به شفافسازی از سوی این کاندیدای
ریاست جمهوری است.

یک تحلیلگر خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری:

به جای وعدههای بورسی ،برنامه عملیاتی ارائه کنید
بازار ســرمایه یکــی از موضوعاتی اســت که
برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری در روزهای
گذشــته طی صحبتهای خود به آن اشاره کرده
و به صورت کلی برنامههایشــان برای این بازار را
تشــریح کردند؛ موضوعی که یــک تحلیلگر بازار
ســرمایه بر این باور اســت که صحبــت در مورد
کلیات بازار ســرمایه کمکی به ایــن بازار نخواهد
کــرد و هیچکدام از کاندیداها برنامه عملیاتی هنوز
مطرح نکردهاند.
به گزارش ایسنا ،در حالی که شمارس معکوس
برای برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری آغاز
شده اســت ،کاندیداهای این انتخابات برنامههای
خود را برای اداره کشور در حوزههای مختلف ارائه
کردهاند که ســرفصل برخی از این سناریوها بازار
سرمایه بود.
برای مثال امیرحسین قاضیزاده هاشمی ،وعده
حل مشکل بورس طی ســه روز را داده که باعث
واکنش عبدالناصر همتی شده است .واکنشی مبنی
بر اینکه "مگر بورس مایکروفر است که سه روزه
بتوان مشکل آن را حل کرد؟! "
در سوی دیگر ماجرا علیرضا زاکانی ،این نکته را
مطرح کرده که دولت در بورس رونق کاذب ایجاد
کرده و این موضوع باعث شده مردم آسیب ببینند
و محسن رضایی هم وعده تشکیل صندوقی برای
جبران ضرر سهامداران داده است.
خبری از برنامههای عملیاتی نیست
درباره این برنامههای مطرح شــده از ســوی

کاندیداهای ریاســت جمهوری ،یک تحلیلگر بازار
ســرمایه اظهار کرد که این برنامهها کلی است و
کاندیداها باید برنامههای عملیاتی خود را مطرح کنند.
فردیــن آقابزرگی در گفتوگو با ایســنا ،با بیان
اینکه تاکنون هفت کاندیدای ریاســت جمهوری
به صورت کلی درباره بــورس صحبت کردهاند و
هیچکدام با ارائــه برنامه عملیاتی نکات خاصی را
مطرح نکردهاند ،گفت :با توجه به صحبتهایی که
در هشت سال گذشته از سوی رئیسجمهور دولت
یازدهم و دوزادهم مطرح شد و بخش قابل توجهی
از آن تحقــق پیدا نکرد ،انتظــار میرود کاندیداها
برنامههای عملیاتی خود را در همه حوزهها از جمله

بازار سرمایه مطرح کنند.
وی ادامه داد :صرفا دستور کار قرار دادن مبارزه
با فســاد ،رسیدگی به معیشت مردم و ...بحثهای
کلی بوده و سالهاســت که دنبال راهکار اجرایی
آن هســتیم .در حوزه بازار سرمایه بهترین برنامه،
رســیدگی به امــور عملیاتی و طــرح موضوعاتی
مانند اســتقالل بانک مرکزی و سازمان بورس به
عنوان دو عضو مستقل برای مسئولیت بازار پول و
سرمایه است.
این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد :پرداختن به
موضوعات عملیاتی بهتر از آن است که کاندیداها
صرفــا به ایراداتی که در دولت قبل وجود داشــته

و اموری که به سرانجام نرســیده است ،بپردازند.
شــخصا بیانات و رهنمودهایی کــه بتواند به طور
واضحی خط مشــی کاندیداها را مشــخص کند،
ندیدهام.
آقابزرگی ادامه داد :همــه کاندیداها می گویند
رسیدگی به بازار سرمایه در دستور کار است و ابراز
تمایل میکنند کــه بازار را تقویت و زیان مردم را
جبران کنند ،اما برنامــه عملیاتی برای آن مطرح
نکردهاند.
لزوم به رسمیت شناختن بانک مرکزی
و سازمان بورس
وی بــا تاکید بر اینکه به رســمیت شــناختن
اســتقالل بانک مرکزی و سازمان بورس میتواند
یکــی از ملزومــات برنامههای اقتصادی باشــد،
توضیــح داد :بانــک مرکزی و ســازمان بورس
درحال حاضر به عنوان ادارات دولتی مشــغول به
کار هســتند ،درحالی که میتوانند با نگرش بخش
خصوصی اداره شوند.
به اعتقــاد این کارشــناس ،باید یــک برنامه
اســتراتژیک و بلند مدت از ســوی وزارت اقتصاد
باشــد که تکلیــف را بــرای ســازمان بورس و
بانک مرکزی مشــخص کند و اســتقالل آنها را
به رسمیت بشناسد .دلیلی ندارد دولت در همه امور
اقتصــادی دخالت کند ،بلکه فقط باید نظارت کند.
حتی متولی خصوصی ســازی باید خارج از دولت
باشــد ،نه سازمان خصوصی سازی که معاون وزیر
اقتصاد است.
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یک کارشــناس اقتصادی ضمن بیان اینکه چالــش و بحرانهایی که دولت آینده با آن روبرو
است ،تنها راهکار عبور از این بحران را اصالحات ساختاری دانست.
وحید شــقاقی در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه دهه  ۱۴۰۰حساسترین دهه کشور است،
اظهار کرد :اگر نتوانیم در این دهه اصالحات ساختاری انجام دهیم ،کشور به نقطه برگشت ناپذیر
میرسد و امکان اصالحات از بین میرود.
وی ضمــن تقســیم چالشهای دهه پیش رو به ســه الیــه ،گفت :در الیه اول ،کشــور با
چهار بحران آب ،جمعیت ،صندوق بازنشستگی و پایان عصر صادرات مواجه خواهد بود.
نظام بانکی بزرگترین چالش دولت آینده
این کارشــناس اقتصادی از نظام بانکی به عنوان ابر چالش دهه آینده نام برد و ادامه داد :در
الیه سوم چالشهایی چون محیط زیســت ،فضای نامناسب کسبوکار ،نابرابری ،بیکاری ،فساد
و  ...وجود دارد.
در بحث آب ،معادل  ۷۰درصد ســرزمین به مرحله تنش آبی رسیده است که اگر نتوانیم آن را
کنترل کنیم ،در چند سال آینده شاهد درگیری بین استانها ،شهر و روستاها خواهیم بود.
وی افزود :در ســال گذشته رشــد جمعیت به کمترین میزان رسید که اگر نتوانیم این کاهش
رشــد جمعیت را متوقف کنیم ،در پایان دهه پیش رو رشــد جمعیت صفر میشــود که بســیار
خطرناک است.
صندوقهای بازنشستگی نیز ناترازی بیش از  ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان دارند که برای رفع آن
به  ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است و در صورت رفع نشدن آن احتماال تا پایان دهه
 ۱۴۰۰باید نصف بودجه عمومی کشور صرف صندوق بازنشستگی شود.
نابرابری اقتصادی در ایران شدید است
شــقاقی با بیان اینکه تا سال  ۲۰۳۰میالدی ،دنیا از واردات نفت عبور میکند که پایان عصر
صادرات نفت ایران است ،گفت :نظام بانکی کشور  ۱۰۰۰هزار میلیارد ناترازی دارد که برای رفع
آن به این میزان منابع ،اصالح قوانین و نظارت سختگیرانه بانک مرکزی احتیاج است.
همچنین ،نابرابری در اقتصاد ایران تشــدید شده است؛ به گونهای ضریب جینی به  ۴۱درصد
رسیده که حکایت از عمیقتر شدن فاصله طبقاتی دارد.
ایــن تحلیلگــر اقتصادی مطرح کرد که کشــور به دلیــل عدم اصالحات ســاختاری درگیر
ابر چالشهای انباشــت شــده اســت که کار دولت بعدی را ســخت میکند و در حساسترین
دوره ایران مجبور اســت که اصالحات ســاختاری برای کنترل بحرانها و چالشهای اقتصادی
انجــام دهد که تحقق این اصالحات به یک گفتوگو و اجماع ملی ،عزم جدی و اجماع نخبگان
نیاز دارد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی

برنامهای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نداریم

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد :هیچگونه افزایش قیمتی در سفرهای هوایی
رخ نداده و برنامهای هم برای آن وجود ندارد.
محمدحســن ذیبخش در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :برخالف برخی اظهارات صورت گرفته
هیچ گونه افزایش قیمتی در نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی اعمال نشــده و همواره همان
سقفهای تعیین شده سابق رعایت میشود.
وی افــزود :تخلــف در نرخ فــروش بلیت هواپیما از ســوی هر شــرکت هواپیمایی یا دیگر
ارائه کنندگان بلیت هواپیما تخلف محرز و بســیار بزرگی به شــمار رفته و با عوامل آن برخورد
قضایی خواهد شد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشــوری ادامه داد :البته بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته و
آمارهای ارائه شده تا کنون شــرکتی در این زمینه مرتکب تخلف نشده اما مسلما با گرانفروشان
بلیــت هواپیما در پروازهای داخلی برخورد میکنیم و مــردم میتوانند از طریق راههای ارتباطی
ســازمان هواپیمایی مــا را در جریان تخلفات احتمالی در این زمینه قرار دهند تا با مســببان آن
برخورد شود.
به گزارش ایســنا ،بیست و چهارم آبان ماه سال گذشته بود که جلسه شورای عالی هواپیمایی
کشــوری با حضور نمایندگان وزارت امــور اقتصادی و دارایی ،وزارت امــور خارجه ،عضو ناظر
کمیسیون عمران مجلس شورای اســامی ،سازمان برنامه و بودجه ،دادستانی عمومی و انقالب
تهران ،عضو مطلع شــورای عالی هواپیمایی کشوری ،رییس هیات مدیره و مدیرعامل هواپیمایی
جمهوری اســامی ایران "هما" و نماینده شرکت  های هواپیمایی داخلی برگزار و مقرر شد قیمت
بلیت پروازهای داخلی با  ۱۰درصد افزایش نســبت به جدول نرخی اعالم شده در خرداد ماه سال
 ۱۳۹۹مواجه و محدودیت حداقل قیمت نیز از این نرخ  نامه جدید حذف شد.
بر این اساس سه روز پس از این جلسه ،انجمن شرکتهای هواپیمایی نرخ  نامه جدیدی برای
پروازهای داخلی منتشــر کرد و براین اساس حداکثر قیمت برای پروازهای داخلی در  ۲۲۷مسیر
پروازی مختلف مشخص و  ۴۸۱هزار و  ۹۰۰تومان پایینترین نرخ منتشر شده برای قیمت بلیت
پروازهای داخلی در مسیرهای کوتاه و یک میلیون و  ۵۱۸هزار و  ۵۰۰تومان باالترین آن بود که
به مسیر پروازی تبریز-بندرعباس اختصاص دارد.

ایران مانع رشد بیشتر تولید نفت اوپک شد

نتایج نظرســنجی رویترز نشــان داد تولید نفت اوپک در ماه مه تحت تاثیر تسهیل محدودیت
عرضــه این گــروه افزایش یافت اما کاهش صــادرات ایران و کاهش ناخواســته تولید اعضای
آفریقایی ،رشد تولید این گروه را محدود کرد.
به گزارش ایسنا ،نظرسنجی رویترز نشان داد اوپک که متشکل از  ۱۳کشور عضو است ،در ماه
مه  ۲۵.۵۲میلیون بشــکه در روز نفت تولید کرد که  ۲۸۰هزار بشــکه در روز در مقایسه با آوریل
افزایش داشت .تولید نفت این گروه از ژوئن سال  ۲۰۲۰هر ماه بجز فوریه افزایش داشته است.
اوپــک و متحدانش با امیدواری به احیای تقاضای جهانی برای نفت تصمیم گرفتند از اول ماه
مه بخشی از محدودیت عرضه خود را که از ماه مه سال  ۲۰۲۰به اجرا گذاشته اند ،تسهیل کنند.
به گفته اوژن واینبرگ از کومرس بانک ،به نظر می رسد بازار نفت در آستانه دیدار دیروز سه شنبه
وزیران اوپک پالس در وضعیت خوبی قرار دارد .با وجود محدودیت های رفت و آمد که همچنان
وجود دارند ،تقاضا برای نفت در سراسر جهان رو به بهبود است.
طبق توافق اوپک پالس ،تولید اوپک اجازه یافت  ۲۷۷هزار بشکه در روز در ماه مه نسبت به
آوریل افزایش پیدا کند .عربستان سعودی هم متعهد شد کاهش تولید داوطلبانه ای که در فوریه،
مارس و آوریل انجام داده بود را به صورت تدریجی خاتمه دهد و در مه  ۲۵۰هزار بشــکه در روز
به تولیدش اضافه کند.
طبق نظرسنجی رویترز ،اما کاهش تولید در کشورهای دیگر افزایش تولید عربستان سعودی را
تحت الشــعاع قرار داد و افزایش تولید اوپک در ماه مه کمتر از حد انتظار شد .این گروه همچنان
کمتر از سقف مجاز تحت توافق محدودیت عرضه ،نفت تولید میکند.
نرخ پایبندی اوپک به توافق محدودیت عرضه در ماه مه  ۱۲۲درصد در مقایسه با  ۱۲۳درصد
در آوریل بود.
بزرگترین افزایش تولید در میان اعضای اوپک در ماه مه مربوط به عربســتان سعودی بود که
تولیدش را  ۳۴۰هزار بشــکه در روز افزایش داد .عراق که دومین عضو بزرگ اوپک است در ماه
مه نفت بیشتری تولید کرد و  ۷۰هزار بشکه در روز به تولیدش افزود و از سهمیه اش فراتر رفت.
لیبی که از مشارکت در محدودیت عرضه معاف شده است پس از لغو وضعیت اضطراری برای
بارگیری نفت از یکی از بنادر این کشور ،تولیدش را در ماه مه افزایش داد.
اما کاهش تولید در کشورهای دیگر افزایش تولید اوپک را محدود کرد .بزرگترین کاهش تولید
مربوط به نیجریه بود که صادرات در شماری از پایانه های این کشور کاهش یافت .تولید آنگوال
هم کاهش داشت.
ایران که از سه ماهه چهارم سال  ۲۰۲۰با وجود تحریم های آمریکا صادراتش را افزایش داده
است در ماه مه به دلیل تقاضای کمتر چین ،نفت کمتری صادر کرد.
نظرســنجی رویترز با هدف رصد عرضه نفت به بازار انجام میشود و بر مبنای آمار کشتیرانی
فراهم شــده از ســوی منابع خارجی ،آمار رفینیتیو آیکان ،اطالعات شرکت های رصد نفتکش  ها
مانند پترولجســتیک و کپلر و اطالعات فراهم شــده از ســوی منابع داخلی شرکت ها ،اوپک و
شرکت های مشاوره انرژی است.
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مدیرعامل شرکت عمران صدرا:

شش نوجوان استان فارسی در اردوی تیم ملی کشتی

تورنمنت چهارجانبه فوتسال به میزبانی صدرا برگزار میشود
ایسنا :مدیرعامل شرکت عمران و توسعه شهر
جدید صدرا ،گفت :تورنمنت چهارجانبه بینالمللی
فوتسال ،به میزبانی صدرا و در تیرماه امسال برگزار
خواهد شد.
خلیل حاجیپور افزود :با توجه به در پیش بودن
مســابقات فوتســال  ۴جانبه بینالمللی ،نماینده
فدراســیون فوتبال و برگزار کننــده تورنمنتها و
ایونتهای رســمی و رئیس هیات فوتبال فارس
به منظور بررسی شرایط میزبانی تورنمنت فوتسال
با همراهی ســرمربی تیم ملی فوتســال از سالن
بینالمللی چند منظوره تخصصی فوتســال صدرا
بازدیــد کرده و ظرفیتهای آن را مورد بررســی
قرار دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شرکت
عمران شــهر صدرا ،نماینده فدراســیون فوتبال و
برگــزار کننده تورنمنت ها و ایونت های رســمی
کشــور نیز بیان کرد :استان فارس از استعدادهای
زیادی برخــوردار بوده و بازیکنان زیادی را به تیم
ملی تحویل داده است.

ترابیــان گفت :اســتان فــارس علیرغم تمام
فعالیتهــا و پتانســیلهای ارزنــدهای کــه از
آن برخــوردار اســت تا بــه امروز ســاختار قابل
توجهی برای برگــزاری تورنمنتهای بینالمللی
نداشته است.
او افزود :در پی بازدید انجام شــده و بررســی
امکانات ورزشی شهرصدرا و سالن ورزشی ،موافقت
خود را بــرای برگزاری تورنمنــت اعالم کردیم.
ترابیــان با بیــان اینکه ســالن بینالمللی چند

منظــوره صدرا باید برند شــود و در  AFCثبت
شــود ،اضافه کرد :این ســالن یک ثروت ملی و
آبروی کشور اســت که با همت و زحمات شرکت
عمران شــهر صدرا ســاخته شــده و باید از آن
بهره برداری بهینه شود و شکل بینالمللی به  خود
گرفته به   گونهای که ماندگار و مستمر باشد و هر
ساله مورد استقبال  AFCقرار گیرد.
او ادامــه داد :بدلیل زمان انــدک باید به کارها
ســرعت بخشــید و در جلســات بعد برنامهها و

هماهنگیهــا الزم را در قالب چک لیســت ارائه
خواهم داد.
رئیس هیــأت فوتبال فارس نیز گفت :شــهر
شیراز به لحاظ زیرساختهای فرودگاهی و اقامتی
ظرفیت مناسبی دارد و تنها علت برگزار نشدن این
تورنمنت ،نبود سالن ورزشــی مناسب و استاندارد
برای رقابتهای فوتسال بود.
هنرپیشه با اشاره به وجود چند سالن مناسب و
استاندارد ورزشی در شهر جدید صدرا و نزدیکی آن
با شــیراز ،این شهر را محلی مناسب برای میزبانی
تورنمنت بین المللی فوتسال دانست.
رئیس هیأت فوتبال استان فارس گفت :امیدوار
هســتیم که این دوره از مسابقات در سطح خوبی
برگزار شده و امکان تداوم میزبانی ،طی سال های
آینده نیز فراهم شود.
به گزارش ایسنا ،تورنمنت چهارجانبه فوتسال،
قرار اســت با حضــور چهار تیم برگزار شــود که
تاکنون حضور تیمهای عمان ،ارمنســتان و ایران
در این رقابتها قطعی شده است.

اولین دوره داوری درجه سه فوتبال سال جاری در شیراز برگزار شد
دبیر کمیته داوران هیات فوتبال شــیراز گفت :اولین کالس داوری
درجه  ۳فوتبال در ســال  ۱۴۰۰با  ۲۳شرکت کننده از شهرستان شیراز
برگزار شد.
به گزارش پایــگاه خبری و تحلیلی ورزش پارس ،رعیت پیشــه با
بیان اینکه این دوره به مدت  ۱۶ســاعت با مربیگری استاد مهرپیشه از
مدرســان و ناظران فدراسیون فوتبال کشورمان برگزار شد ،اظهار کرد:
ورزشگاه حافظیه میزبان این دوره سه روزه بود که هشت بانوی دوستدار
داوری و  ۲۴نفر از آقایان بین سنین  ۱۵تا  ۲۵سال حضور داشتند.
وی هــدف از برگــزاری دوره فوق را اضافه کــردن تعدادی جوان
آینده   دار بانو و آقا به سیستم داوری استان و کشور عنوان کرد و افزود:
تعدادی از آنها با توجه به اینکه ســن زیر  ۲۰ســال داشتند اما اشتیاق
آنها جهت امر قضاوت در مستطیل سبز ،آینده ای درخشان برای ورزش
شهرستان و استان رقم خواهند زد.
دبیر کمیته داوران هیات فوتبال شــیراز بیان کــرد :هدف دیگر از
تشکیل کالس فستیوال داوری از جوانان و نوجوانان شهرستان و استان
بین ســنین  ۱۳تا  ۱۸سال است که پشتوانه ای برای آینده داوری این
استان باشند.
رعیت پیشــه ادامه داد :بر اســاس قانون فدراســیون بهترین سن
برای شــروع قضاوت  ۱۷تا  ۲۵خواهد بود کــه  ۹۵درصد این کالس
نیــز حائز ایــن امتیاز بودند و امید داریم در آینــده ای نه چندان دور از
این جوانان بیشــتر بشــنویم و بتوانیم نســلی خوب از داوران جوان را

تحویل کشور دهیم.
وی افــزود :در انتهای کالس نیز تســت آمادگی جســمانی جهت
آشــنایی بیشتر شرکت کنندگان با تســت های جسمانی داوران برگزار
شــد که به حمدا ...همگی آنها هم بانوان هم آقایان از شرایط جسمانی
نسبتا خوبی برخوردار بودند.
دبیر کمیته داوران هیات فوتبال شــیراز گفــت :در برنامه های آتی
کمیته داوران فوتبال شیراز برگزاری کالس های هدفمند داوری فوتبال
در سنین پایین برای بانوان و آقایان وجود خواهد داشت تا بتوانیم داوری
این استان را در سطح کشور به سطحی خوب و باال برسانیم.
بانوان داور فارس سرآمد کشور
مســئول کمیته داوران فارس گفت :بانوان داور فارس در فوتبال و
فوتسال سرآمد کشور هستند.
سعید بطحایی در حاشیه برگزاری کالس داوری درجه سه در شیراز،
بــا بیان اینکه داوران خوبی از اســتان داریم کــه در عرصه های بین
المللی هم ســوت زده اند ،اظهار داشت :زری فتحی در رشته فوتسال،
خانم نوروزی ،ســامانیان ،رضوی و گودرزی کسانی هستند که در لیگ
برتر قضاوت می کنند و پیش از این هم بانوان خوبی در ســطح کشور
حضور داشتند.
وی افــزود :کالس درجه  ۳شــروع داوری اســت و به همین دلیل
مــدت کالس طوالنی تر اســت و حداقل چهــار روز آموزش عملی و
تئوری دارد و افراد شــرکت کننده بعد از گذراندن دوره به جمع داوران

این پرسپولیس ،بالیدن دارد یا نالیدن!؟

فوتبال درمانده ایران ،شیر خفتهای است که روزی شاید
یک روی ســکه
ِ
برخیزد و حق فوتبال را از نااهالن بگیرد و به اهلش بسپارد و روی دیگرش،
خط پیشــانی خسته مردمی اســت که تنها دلخوشیشان همین توپ گرد و
معیشت ناسورشان باشد.
زمین سبز است تا مرهمی بر در ِد
ِ
به گزارش ایسنا :اگر قرار باشد در تیمی با کبکبه و دبدبه ردیف به ردیف،
عالیجنابان هیات مدیره بر دل هم نشســته باشند و عالیجاهی به ریاست،
باالی سرشان نشسته باشد و جناب مدیر عاملی هم به عنوان مجری پشت
میزش نشسته باشد و همه و همه و این همه مدیر در جوار هم با کلی ابواب
جمعی زیردســتی  -چنین که میرود  -قادر نباشــند چرخه اقتصادی تیمی
چون پرسپولیس را به درستی بچرخانند ...از جناب وزیر ورزش میپرسیم در
پی این همه انتصاب و هی برو و هی بیای کذا پشــت کذا عاقبت از کدامین
هیات رییســه دورهمی و مدیرعامل با عمل و بی عمل باید توقع داشت که
در پس این عقوبت اقتصادی ،چرخ لنگ تیمشان را از گل بطالت در بیاورند!؟
ما ماندهایم ایــن جنابان عالیجاه  -البته تو بخــوان تمامی آن مدیران
عالیجاهــی که فصل به فصل در آفتاب تابان با عزت از در جلو آمدند و در
دل سیاهی شــب با ذلت از در پشتی رفتند  -تا چه اندازه به مقوله مدیریت
ورزشــی و ایضا به منزلت و پیشینه با اعتبار برندی چون پرسپولیس آگاهی
داشــته و دارند و مــرد و مردانه چند بار در این  ۵۰و اندی ســال  -جدا از
ســابقه و اعتبار آن "شاهین" پرکشیده  -میدان به میدان با علقه و عالقه و
دلبستگی به تماشای این تیم نشسته اند و تا چه اندازه از خاستگاه و جایگاه
واالی تیمی که خوش خط مینویســندش مردمی و ناهنجار میخوانندش
دولتی ،و خیل مردم هواداری که نســل به نسل ،اکثرشان از طبقه فرودست
و کارگر و زحمتکش و دســتمزد بگیر هستند و در شرایط اقتصادی جامعه،
هشتشــان همچنان گرو نهشــان اســت ،آگاهی دارند که مدام در رفت و
برگشت هستند!؟
هیهات ...مگر دیگر جیبی هم برای این مردم زحمتکش هوادار مانده که
از سر ناتوانی تیمداری میخواهید دست در جیبشان کنید؟
کسی در میان این همه مدیران واالتبار هست که لطف کند به این خیل
خلیل هوادار بگوید باالخره عاقبت خصوصیســازیهای سرکاری چه شد؟
بگوید آن کمیته اقتصادی در پس کدام میز و میزنشینان گم شد؟ بگوید چه
شد که آن ردیف بودجه ساختگی ترک برداشت و فرو ریخت و چه شد که آن
حق تبلیغات محیطی در پس قرض و قولههای متعدد از اسپانسرها پیشخور
شد و ...از حق پخش چه باید گفت؛ همان که افتد و دانی؟ سالیان سال است
رفته توی حلق شــی ِر سیما جان ،تو بگرد دنبال آن شیر اوژنی که پیدا شود و
از حلقشان درآورد ...کدام شیر افکن تو میشناسی؟!
حاال هم در این ســکه دو روی پرســپولیس تو بگو چه کسانی همچنان
شــیر هستند و چه کســانی همیشه خط و ایضا چه کســانی در این شیر و
خط بازیهای مســتدام ،همچنان شرح وظایفشان در باالنشینی ،بالیدن به
بردهای میدانی است و چه کسانی سهم عرق ریختنشان در پس هر میدان،
همچنان نالیدن از سر نداری!؟
فوتبال همیشــه مستمن ِد مستاصل؟
چه رســم نافرخندهای است در این
ِ
همچنان که اربابش همین فدراســیون فخیمهمان بــه عالم و آدم بدهکار
است ،حاال رعیتهایش هم از سر استیصال ،چشم به جیب مردم مستضعف
بدوزنــد و خود را طلبکار مردم بدانند و هی مدام جار بزنند" ،هواداران یاری
کنید تا ما تیمداری کنیم".
شهرام وزیری  -پیشکسوت روزنامهنگاری ورزشی

اضافه میشوند.
مســئول کمیته داوران فارس با بیان اینکــه داوران باید کار کنند و
در طی کار کردن تجربیات اضافه می شــود ،ادامه داد :داوری یک کار
تجربی اســت کــه احتیاج دارد هر بار که داور بــرای قضاوت به زمین
میرود از تجربیاتی که در آن بازی به دست میآورد در بازیهای بعدی
هم استفاده کند.
بطحایی بیان کرد :به جز کالس های درجه ســه کالس های ارتقا
هم داریم چون داوری از در جه سه شروع می شود و بعد از دوسال و نیم
درجه  ، ۲درجه یک ،ملی و بعد از آن به بین المللی می رسد.
وی بــا یــادآوری اینکــه در ســال گذشــته و در دوران کرونا نیز
کالس  های مختلف درجه ســه ،کالس هــای ارتقا درجه دو به یک و
ســه به دو در استان برگزار شده است ،ابراز داشت :داوری از سن پایین
شروع میشود و هر فرد طی تجربیاتی که کسب میکند و درجه هایی
که باال میرود به ســن بازنشستگی میرسد و در این حال تجربه داور
خوب اســت اما آمادگی بدنی الزم را ندارد به همین خاطر یک ســن
بازنشســتگی برای داوران وجود دارد و برای اینکه خللی در کار داوران
ایجاد نشــود این کالس ها برگزار می شــود و پشت سر هم داور تولید
میشود تا به مرحله بازنشستگی برسد همین چرخه تکرار میشود.
وی در خاتمه اضافه کرد :ما هدفمان این است که داورهای مستعد و
با آتیه را شناسایی کنیم تا به مدارج باالی بین المللی برسند و افتخاری
برای کشور باشند.

شش کشتی گیر از فارس در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان حضور دارند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ورزش پارس ،ســومین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی
نوجوانان روزهای دهم تا بیستم خردادماه  ۱۴۰۰در کیاشهر استان گیالن برگزار می شود.
بدین ترتیب شش نوجوان از استان فارس در این مرحله از اردو حضور دارند که محمدرضا غالمی
در وزن  ۴۵کیلوگــرم ،محمدمهدی غالمپــور در وزن  ۵۱کیلوگــرم ،محمدرضاتوکلیان در وزن ۵۵
کیلوگــرم ،پوریا کیهان فرد در وزن  ۶۵کیلوگرم ،محمدامین اســتواری در وزن ۷۱کیلوگرم ،ابوالفضل
نوشاد در وزن  ۸۰کیلوگرم کشتی گیران دعوت شده به سومین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی
نوجوانان هستند .پیش از این دو مرحله دیگر اردو به میزبانی شیراز و تبریز برای فرنگی کاران نوجوان
برگزار شده بود.

اعزام تیم ملی هندبال زنان به مسابقات قهرمانی آسیا

فدراسیون هندبال از اعزام تیم ملی هندبال زنان به مسابقات قهرمانی آسیا کره جنوبی خبر داد.
به گزارش ایســنا ،فدراسیون هندبال ایران حضور تیم ملی هندبال زنان در رقابتهای قهرمانی آسیا
کره جنوبی را به صورت کتبی به کنفدراسیون آسیا اعالم کرد .بر این اساس فدراسیون هندبال ایران با
ارسال نامهای به صورت رسمی برای شرکت در این رقابتها ثبت نام کرد.
این رقابتها از  ۲۴شــهریور تا  ۳مهرماه  ۱۴۰۰برگزار خواهد شد و در صورت حضور  ۱۲تیم در این
مسابقات ،شــش تیم برتر این رقابتها جواز حضور در مســابقات قهرمانی زنان جهان  ۲۰۲۳را کسب
خواهند کرد .در غیر اینصورت و حضور کمتر از  ۱۲تیم ،سهمیه آسیا پنج تیم خواهد بود.
تیم ملی هندبال زنان ایران بعد از مسابقات قهرمانی آسیا سال  ۹۷دیگر تشکیل نشده است و در حال
حاضر کادر فنی نیز مشخص نیست .در این شرایط فدراسیون باید با توجه با نزدیک بودن مسابقات هر
چه سریعتر تکلیف کادر فنی تیم ملی هندبال زنان و اردوهای تیم ملی را مشخص کند.
رییس فدراسیون هندبال در این خصوص گفت :پس از بررسیهایی که انجام دادیم ،با وجود هزینهها
و محدودیتها ،تصمیم گرفتیم از این فرصت هم برای رشــد و توسعه هندبال بانوان کشورمان استفاده
کنیم و با مشخص شدن زمان و مکان این رقابتها و اعالم رسمی زمان ثبت نام از سوی کنفدراسیون
هندبال آســیا ،آمادگی خود را برای شــرکت در رقابتهای قهرمانی زنان آسیا به صورت رسمی اعالم
کردیم چرا که نمیخواستیم این شانس را از دختران ارزشمند هندبالیست کشورمان بگیریم.
علیرضــا پاکدل افزود :البته با توجه به شــرایط تغییر چندین باره زمان برگزاری مســابقات ،مطمئن
نبــودن از برگــزاری این رقابتها در تاریخی مشــخص و روشــن نبودن تعداد تیمهــای صعودکننده
به رقابتهای جهانی نمیتوانســتیم زودتر از این زمان تصمیمگیری کنیم چرا که باید تمامی شرایط را
در نظر میگرفتیم .به امیدخدا در چند روز آینده کادرفنی تیم ملی بانوان هم معرفی و اردوهای این تیم
را بالفاصله آغاز خواهیم کرد تا بانوان هندبالیســت کشورمان در بهترین شرایط ممکن تمرینات خود را
زیر نظر کادرفنی تیم ملی برگزار کنند.

جریمه  AFCبرای فرهاد مجیدی ،وریا غفوری و مهدی ترابی

کنفدراســیون فوتبال آسیا عالوه بر باشگاه اســتقالل ،مهدی ترابی ،وریا غفوری و فرهاد مجیدی
را جریمه کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC ،در جدیدترین احکام انضباطی
خود دو بازیکن تیمهای استقالل و پرسپولیس و سرمربی آبیها را جریمه کرد.
فرهاد مجیدی به دلیل غیبت در نشســت خبری پیش از دیدار با الدحیل ۱۰ ،هزار دالر جریمه شد
که باید  ۲هزار و  ۵۰۰دالر از این مبلغ را در مدت  ۹۰روز پرداخت کند.
باشــگاه استقالل به دلیل تضمین نکردن حضور ســرمربی خود در نشست خبری پیش از بازی با
الدحیل ۱۰ ،هزار دالر جریمه شــد .وریا غفوری به دلیل اظهارات بعد از دیدار مقابل الشرطه عراق که
بیاحترامی تلقی شــد ،به  ۵هزار دالر جریمه محکوم شد که  ۳هزار و  ۷۵۰دالر آن به مدت دو سال
تعلیق شده .وی هزار و  ۲۵۰دالر از این مبلغ را باید تا  ۹۰روز پرداخت کند.
همچنین باشگاه پرسپولیس به دلیل پست اینستاگرامی از یک بازی خانگی در لیگ قهرمانان آسیا
بعد از کرونا محروم و  ۱۷هزار و پانصد دالر جریمه شد .مهدی ترابی ،بازیکن پرسپولیس نیز به دلیل
تأخیر در برگزاری نشست خبری قبل از مسابقه با الوحده ،به پرداخت  ۲هزار دالر جریمه نقدی محکوم
شد که  ۵۰۰دالر آن را باید تا  ۹۰روز پرداخت کند.

رییس کمیته فوتبال ساحلی فارس

شیراز زمین فوتبال ساحلی ندارد
ایرنا :رییس کمیته فوتبال ساحلی استان فارس با
بیان اینکه اغلب شــهرهای کشور دارای زمینهای
استاندارد فوتبال ساحلی هســتند ،گفت :کالنشهر
شیراز از داشتن زمین فوتبال ساحلی محروم است.
حمیدرضا زارعی سه شنبه در مصاحبه با خبرنگار
ایرنا افزود :شــهرهای دیگر می توانند حتی میزبان
مسابقات خارجی در رشته فوتبال ساحلی هم باشند.
وی ادامــه داد :حــدود هفــت ماه پیــش نامه
نگاری  ها و جلســات مختلفی با اعضای شورا شهر
شــیراز و همچنین رییس تربیت بدنی شــهرداری
شیراز در مورد احداث زمین فوتبال ساحلی در شیراز
برگزار کردیم.
وی اضافه کرد :مســئول تربیت بدنی شهرداری
شیراز تاکنون هیچگونه قدمی برای احداث نخستین
زمین فوتبال ســاحلی در شهر شــیراز برنداشته و
این درحالی اســت که شهردار منطقه چهار شیراز و
همچنین لیال دودمان و نوذر امامی اعضای شورای
شــهر موافقت خود را برای ساخت زمین ساحلی در
بــاغ جنت اعــام کردند و صورتجلســه نیز صادر
شده است.
کاپیتان ســابق تیم ملی فوتبال ســاحلی ایران
ادامه داد :جای تعجب اســت کــه معاون فرهنگی،
ورزشی شهرداری شــیراز موافقت خود را برای در
اختیار گذاشتن بودجه کافی برای ساخت این زمین
در بوستان جنت اعالم کرده است اما مسئول تربیت
بدنی شهرداری همکاری نمی کند و نمی دانم چرا
این کار را می کند و با احســاس پاک عالقه مندان
به این رشته که سالها در حسرت داشتن یک زمین
رنج می برند بازی می کند؟
زارعی گفت :بــا احدات زمین فوتبال ســاحلی
رشته  هایی همچون والیبال ،هندبال ،کبدی ،کشتی،
دو و میدانی ،راگبی و ســایر رشته هایی که ورزش
ســاحلی دارند می توانند برای عالقه مندان خود از
این زمین استفاده کنند.

رییس کمیته فوتبال ســاحلی ادامه داد :سرانجام
پس از مــدت ها دوندگی قرار اســت پنجشــنبه
 ۱۳خردادمــاه در دفتر معــاون فرهنگی اجتماعی
ورزشــی شــهرداری شــیراز و با حضــور رئیس
کمیســیون فرهنگی و اجتماعی و ورزشــی شورا
جلسه ای تشکیل شــود تا این موانع برداشته شود
امیدوارم این اتفاق بیفتد و خبر خوشحال کننده ای
برای عالقه مندان از درون این جلسه بیرون بیاید.
در ســال های نه چندان دور شــهر شیراز  ۲تیم
فوتبال ســاحلی در لیگ برتر کشور و  ۲تیم هم در
دسته یک داشــت اما رفته رفته به دلیل مشکالت
مالی و نداشــتن زمین تمرین تمــام تیمها عطای
کار را به لقایش بخشیدند و چندسالی این رشته در
اســتان فارس دچار رکورد شد اما کمتر از یک سال
اســت که با انتصاب رییس کمیته فوتبال ســاحلی
فــارس ،فعالیت این رشــته جذاب و ســخت آغاز
شده است.
در اوج سال هایی که فارس  ۲تیم در لیگ برتر
داشت چندین بازیکن از این استان هم به عضویت
تیم ملی درآمدند و در جام جهانی فوتبال ساحلی هم
بازی کردند که می توان به علی میزرا اســتواری و

حمیدرضا زارعی اشاره کرد.
همچنین مســوول کمیته فوتبال ساحلی استان
فارس  ۲۶آبان ماه  ۱۳۹۹با بیان اینکه شــاید تیم
فارس به لیگ فوتبال ســاحلی نــرود چون زمین
اســتاندارد ندارد به ایرنا گفته بود :بر اســاس نامه
فدراســیون فوتبال در صورتی که تا بهمن ماه ۹۹
نتوانیم زمین اســتاندارد برای مسابقه تهیه کنیم از
لیگ برتر فوتبال ساحلی محروم میشویم.
حمیدرضا زارعی افزوده اســت :در گذشــته نه
چندان دور اســتان فارس  ۲تیم در لیگ برتر و یک
تیم در دســته یک و چندین ملی پوش داشت و در
زمین بعثت شــیراز که یکی از چهار زمین استاندارد
کشــور بود و دیگر نامی از آن نیســت تمرین می
کردیم و مسابقه می دادیم.
بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ساحلی ایران گفت:
هم اینک مجموعه ورزشــی بعثت شیراز در اختیار
بخش خصوصی قرار گرفته و این رشــته از داشتن
زمین محروم است و فارس تنها استانی است با توجه
به ســابقه خوب از داشتن یک زمین محروم است و
تامین زمین استاندارد حداقل خواسته عالقه مندان
این رشته است.

جریمه پرسپولیس در پرونده شکایت گوا
باشگاه پرسپولیس در پرونده شکایت باشگاه هندی
به پرداخــت جریمه و به یک بازی بدون تماشــاگر
محکوم شد.
به گــزارش ایســنا ،پس از انتشــار یک پســت
اینســتاگرامی حاشیهســاز در صفحه رسمی باشگاه

پرســپولیس درباره کشور هند ،باشــگاه گوای هند از
پرسپولیس به  AFCشکایت کرد و در نهایت کمیته
انضباطی کنفدراســیون فوتبال آســیا حکم نهایی را
صادر کرد.
بــر همین اســاس یک منبــع مطلع در باشــگاه
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پرسپولیس به ایسنا گفت که این باشگاه در این پرونده
به پرداخت  ١٧هــزار و  ۵٠٠دالر به عنوان جریمه و
برگزاری یک بازی بدون تماشاگر محکوم شده است.
دیدار بدون تماشاگر پرسپولیس در لیگ قهرمانان
آسیا بعد از پایان بیماری کرونا اعمال میشود.

نماینده سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ
در تهران

نمونهگیری غافلگیرانه از المپیکیهای
ایران

نماینده همکار ســازمان جهانی مبارزه با دوپینگ با حضور
در تهران ،اقدام به نمونهگیری از ورزشکاران ایرانی کرده و این
اقدام کماکان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا ،در حالی که حدود دو ماه تا آغاز رقابتهای
المپیک توکیو باقی مانده است ،از ابتدای هفته جاری یک زن
روسی تبار به عنوان نماینده شرکت دانمارکی به نام  ITAکه
با ســازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) همکاری میکند به
تهران آمده است تا نمونهگیریهایی را از ورزشکاران ایرانی بر
اساس لیست  RTPانجام دهد.
بر اســاس درخواست فدراســیونهای ورزشی کشورهای
مختلف و پس از تجمیع این درخواســتها ،این شرکت همکار
وادا ،اقدام به انجام تستهای دوپینگ از ورزشکاران میکند و
با توجه به این که از شنبه هفته جاری نماینده  ITAدر تهران
حضور یافته تاکنون از محل تمرین ورزشــکاران رشــتههای
وزنهبرداری ،کشــتی ،قایقرانی ،تکواندو و جانبازان و معلوالن
بازدید و اقدام به نمونهگیری برای انجام تســت دوپینگ کرده
است و این روند کماکان از سایر رشتههای المپیکی ایران ادامه
دارد و فدراسیونهای ورزشی و ورزشکاران موظف به همکاری
با این نماینده وادا هستند.
به گزارش ایســنا ،یکی از اختیارات سازمان جهانی مبارزه
بــا دوپینگ (وادا) و ســتاد ملی مبــارزه با دوپینــگ (ایران
نادو) این اســت که ورزشــکار را در هر ســطحی و حتی اگر
دوره محرومیــت و مصدومیت دارد مورد تســت قرار دهند و
به تبعیت از کدی که در وادا تعریف شــده و قانون اســتاندارد
اســت ،ورزشــکاران از فدراســیونهای مختلف کــه عمدتا
فدراسیونهای المپیکی هستند و اســامی آنها به وادا اعالم
شده است ،وارد لیست  RTPمیشوند.
نکتــه بســیار مهم ایــن که ورزشــکاری کــه نامش در
لیســت  RTPقرار دارد ،اگر تعداد ســه مرتبه در این حوزه
دچار تخلف شــود عمال محروم میشــود؛ یعنی اگر ورزشکار
بــه تعــداد دو نوبت آدرسها را پر نکرده باشــد و از ســوی
ســتاد مبارزه با دوپینگ به وی ایمیل ارســال و اعالم شده و
یک نوبت هم افســر ستاد برای تست مراجعه کرده باشد و در
نهایت ورزشکار پیدا نشود ،این سه نوبت برابر محرومیت است
و باید جدی گرفته شود ،بنابراین ورزشکاران در آستانه المپیک
نباید در دام پر نکردن آدرس و در دسترس نبودن قرار گیرند.

گارسیا رسما به بارسلونا پیوست

مدافع اســپانیایی منچستر سیتی با عقد قراردادی رسما به
بارسلونا پیوست.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت ،بارسلونا دومین خرید
خود را هم نهایی کرد و این خرید هم از منچستر سیتی است.
طبق اعالم باشــگاه بارســلونا قرارداد با اریک گارسیا تا فصل
 ۲۰۲۶-۲۰۲۵معتبر است.
بارسلونا روز گذشــته هم با سرخیو آگوئو ،مهاجم آرژانتینی
منچســتر ســیتی قرارداد امضا کرد تا فصل نقل و انتقاالت
تابستانی را خیلی زود آغاز کند.
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انگارنهراگنا

جشــنواره «بایوم شرین» با تمرکز بر زبان   های مادری در
بخش   هــای آرای مردمی   کودکان ،آواهای ماندگار ،الالیی و
آواها و اشعار زنان و مادران ،ضمن معرفی برگزیدگان به کار
خود پایان داد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط عمومی   اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی   استان فارس؛ «بادام شیرین» یا در
زبان محلی «بایوم شــرین» رویداد هنری است که در سطح
ملی بــا موضوع زبان   های مادری کار خود را از شهرســتان
ممسنی استان فارس آغاز کرد .این جشنواره کودکان  ۵تا ۱۳
سال و زنان و مادران ایرانی را که به یکی از زبان   های محلی
آشــنایی دارند فراخواند تا در کنار هم در بخش   های جداگانه
ای به رقابت بپردازند.
پیام مدیر کل فرهنگ و ارشــاد فارس برای نخســتین
جشنواره ملی زبان مادری ،توسط آرین رزمجویی رییس گروه
فرهنگی قرائت شد:
زبان مادری زبانی برگرفته از آموزش نیست ،زبان مادری
زبان عشــق است ،عشــق به خانواده ،عشق به ملیت ،عشق
به وطن و ســرزمین ،ســرزمینی که در آن زیست می   کنی
تا داشــته   هایت شــکل گرفته و در ســایه آموزش سینه به
سینه قوام یابد ،استوار شــود و ریشه   هایش عمق وجود تو و
بازماندگان را ســیراب کند .این نگاه به فرهنگ و زبان برای
اولین بار می   تواند یک دگرگونی بزرگ و ارزشــمند باشد که
ریشه در ســرزمین ایران داشته و رشد و تعالی آن شاخ هایی
تناور بــرای حفظ و پایمردی میوه   هــای آینده اش را در پی
خواهد داشت .این نگاه به زبان مادری با قابلیت   های قومی   و
قبیله  ای ،نشانی ارزشمند از زبان ملی ما دارد که به دنبال خود
از فرهنگ   های متعالی در سرزمین رنگارنگ ایران بهره مند
خواهد شــد ،این دیدگاه چشمانی عاشق و دلی مملو از مهر
نیاز دارد که عزیزان ما در این جشــنواره بدان مفتخرند .این
حرکت ادبی فرهنگی که نشــان ملیت ایران را به دوش دارد
جریانی بزرگ و تاثیرگذار اســت و می  تواند هدایتگر کودکان
و نوجوانانی باشد که دل در مهر مادران خود بسته  اند تا زبان
را با گوش جان نیوش کنند و ســرزمین خــود را هر چند با
اقلیت   های زبانی و قبیله ای به ایران معرفی نمایند .الالیی   ها
و گویه   ها و داستان  هایی که سرشار از فرهنگ بومی   ما است.
امید آن اســت تا فرهنگ و تمدن ایران بزرگ ما همســو با
فرهنــگ و تمدن مردمان ســرزمینش بماند تا ســالها ،که
مردمان ما سرشار از مهر و محبت و صبر و پایداری اند و این
نشان از همان فرهنگ غنی ایران است .هر نقطه از جهان با
تعالی فرهنگ می   توانند زنده و پاینده باشد و این نوع جریان
سازی   ها هدف بزرگ و ارزشمند این تعالی فرهنگ را هموار
خواهد کرد.
بر خود واجب می   دانم حرکت عزیزانی که از ایده تا اجرای
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امام علی (ع)

صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد

گشایش موزه آموزش و پرورش فارس جایگاهی برای انتقال تاریخ

ایرنا :نخســتین موزه آموزش و پرورش استان فارس در
شــیراز گشــایش یافت و به بهره برداری رسید که معاون
پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش این مکان را
جایگاهی برای انتقال تاریخ نامید.
علیرضا کاظمی   دوشــنبه در آیین افتتاح نخســتین موزه
تاریخ و اســناد آموزش و پرورش فارس در شیراز گفت :این
موزه مکانی اســت که می   تواند بخش عظیمی   از تاریخ ما را
کــه در کتاب   ها نمی   گنجد و نمی   توانیم برای دانش آموزان
تصویرســازی کنیم در کمتر از آنی به مخاطب و متربی خود
همراه با هنر و لذت منتقل کند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بیان
کرد :موزه که بخش مهمی   از فرهنگ یک جامعه اســت و
شــاید یکی از بزرگترین رســانه   های گویا و موثر در فضای
جامعه باشــد که اقبال عمومی   دارد و مــا می   توانیم از این
طریق بخشــی از تاریخ ،هویت و فرهنگمان را در بهترین شــکل
ممکن به مخاطبانمان منتقل کنیم.
کاظمی   ادامه داد :ما همه یک ماموریت را دنبال می   کنیم و کار
ارزشمند استان فارس بخشــی از مولفه   های فرهنگی یک جامعه
است و ارزش بسیار باالی فرهنگی دارد.
کاظمی   با اشــاره به اینکه این ظرفیت در هیچ اســتانی به این
شــکل نیســت ،گفت :این رویکرد فرهنگی و این موزه و میراث
فرهنگــی بخشــی از هویــت ،فرهنــگ و تمدن مــا را در واقع
تشکیل می   دهد.
وی افــزود :قطعا اگر بخواهیم آینده را پرافتخار طی کنیم باید
به گذشــته پرافتخار خود توجه کنیــم و ارزش   های خودمان را در
بخش   هــا و ابعاد مختلف هم بشناســیم و هم بــه رخ جهانیان
بکشــانیم و هم مردم ،دانش آموزان و فرهنگیان را با این تمدن و
فرهنگ آشنا کنیم.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت :نگاه
ما در حوزه ســند تحول بنیادین این اســت که اگر قرار باشد واقعا

جشنواره «بایوم شرین» برگزیدگانش را شناخت
این جشــنواره را در حال انجام دارند ســتایش کرده و خسته
نباشید بگویم .این اداره کل نیز به نوبه خود همه توان خود را
برای اجرای هر چه بهتر این جشنواره خواهد گذاشت.
زبان مادری نشانگر هویت و فرهنگ شخص و
جامعه ای است که با آن سخن میگویند
در ادامه آرین رزمجویی رییــس گروه فرهنگی اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی   استان فارس بیان داشت :در وهله
اول زبــان مــادری را باید تعریف کنیم .زبــان مادری یعنی
زبانــی که کودک از مادر خودش برای اولین بار میشــنود و
یاد میگیرد ،اما زبان  شناســان امروزی معتقدند که زبانی که
کــودک برای اولین بار از مادر خود میشــنود و یاد میگیرد
زبان اول است و زبانی که بعدا می   آموزد زبان دوم می گویند.
اهمیت زبان مادری به حدی است که سازمان جهانی یونسکو

مــادر حتی در رحم مادر به کودک منتقل میشــود به همین
دلیل نوزاد به صدای مادر و بعد به صدای پدر بیشــتر واکنش
نشــان میدهد .هرگاه کودک با زبان مادری خودش سخن
بگوید ارتباط مستقیمی   بین دل ،مغز و زبان او برقرار میشود
و می  توانیــم بگوییم که کودک با زبــان و فرهنگ خودش
قد میکشــد و هویتش بر اســاس دوران کودکی  اش شکل
میگیرد و استعدادش شکوفا میشود.
رییــس گــروه فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی   استان فارس اظهار داشت :ما در جهان حدود  6هزار
زبان رایج داریم که متاسفانه نزدیک به  40درصد این زبان  ها
در حال فراموشــی و خطر هستند.در ایران هم علیرغم وجود
زبان  های زیاد باز تعدادی از زبان ها در حال فراموشــی و در
وضعیت بحرانی هســتند مانند زبان کروشی در استان فارس

یک  روز را در ســال بــه نام زبان مــادری نامگذاری کرده و
آن روز دوم اســفندماه می  باشد .زبان مادری نشانگر هویت و
فرهنگ شخص و جامعه ای است که با آن سخن میگویند.
زبان مادری فقط زبان ســخن گفتن نیســت بلکه زبان
عاطفه ،زبان احساس ،زبان زندگی فرد هم می باشد به همین
دلیل نابودی زبان مادری یعنی نابودی فرهنگ و هویت.
رزمجویی افزود :در بسیاری از فرهنگ ها ،تاریخ و ادبیات
و اســطوره مادر معادل ســرزمین در نظر گرفته شده ،مادری
که کودک در دامان او رشــد می   یابد .پس ســرزمین مادری
و زبان مادری همواره بخش بزرگی در شناخت هویت فردی
را شکل میدهد .بســیاری از زبان شناسان و زیست شناسان
و روانشناســان معتقدند که آهنگ ،رنــگ و زیبایی صدای

یا زبان ســنایا در اســتان تهران و زبان خلجی در اطراف قم
و ......این آمار بســیار نگران کننده هســت زیرا به این معنی
اســت که کودکان این مناطق نمیتوانند زبان مادری خود را
یاد بگیرند و ناچارند زبان دیگری را بیاموزند در نتیجه هویت
این کودکان با هویت اجداد خودشان باهم سازگاری ندارند.
بــر پایه این گزارش ،هیجان و جذابیت این جشــنواره از
این   رو اســت که اجرای هنرمندان در چارچوب بازگویی قصه
و الالیی یا داســتان و آثار ادبی ملی به گویش   های محلی و
شعب زبان پارسی انجام می   شود.
گفتنی است تمرکز بر حضور آثار کودکان و زنان و مادران
از تازه   ها و بدعت گذاری   های این جشــنواره بشمار می   رود.
برگزاری این جشــنواره به شــیوه و پلتفرم مجازی فرصتی

کتاب تدارکاتچی را نویسنده ساکن شیراز نوشت

ایرنا :نویسنده ساکن شیراز که اصالتی آبادانی دارد ،کتابی
با نام تدارکاتچی نوشته و روانه بازار نشر کرده که موضوعش
سیاسی و در قالب داستان است.
این کتاب ،داســتان مردی از رجل سیاســی است که در
جریــان تبلیغات انتخاباتی خود کامال غافلگیرانه با مرگ خود
روبه رو میشود ،اما روح خود را تسلیم مرگ نمیکند و سعی
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امروز

احمد     رضا سهرابی

میکند با جســمی   که در حال تجزیه شــدن است به جبران
اشتباهات چندین ســاله خود در سیاست بپردازد و بازیهای
سیاسی را برهم بزند و تعریفی جدید از سیاست و مملکتداری
ارائه دهد.
نویســنده این کتــاب عبدالرضا کمال نادیان اســت که
میگوید :داســتان این کتاب به طرز شــگرفی و به شیوهای
جذاب نوشته شده که خواننده را درگیر می   کند و مخاطب آن
در وهله نخســت برخی افراد دست اندرکار هستند و ماجرای
آن میتواند تلنگری به برخی سیاســیون باشد و از طرفی نیز
مردم دیگر مخاطب اصلی این کتاب هســتند تا تفکر کنند و
بــا توجه به تاثیرگذاری چند بُعدی هر برنامه ،اقدام به انتخاب
صحیح افراد کنند.
این نویســنده درباره ایده کتاب به ایرنــا گفت :زمانیکه

روزنامه عصر مرد  م
ساختمان
کوچه 33
مالصد       را -
چهارراه
قصرد       شت -
شیراز -
عصر مرد م
ساختمان-روزنامه
نبش- 33
کوچه
مالصد را  -نبش
چهارراه
قصرد شت -
نشانی:شیراز -
نشانی:

مناظرههای تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را
نــگاه میکردم ،فکر و تخیلم را بــه کار بردم که اگر یک نفر
قرار باشــد از جنــس مردم در این مناظرات شــرکت کند و
بخواهــد از توده و ایران حرف بزند این کشــمکشها به چه
صورتی در میآیند و بحثها به کجا میرســد و این شد که
تدارکاتچی را نوشتم.
از کمــال نادیان پرســیدیم آیا نوشــتن در ژانر سیاســی
محدودیتهایی هم دارد؟ که پاسخ داد :جدای از مسائلی که در
نویسندگی خالق وجود دارد که در تمام ژانرها مشترک است.
در ژانر سیاســی با دو کنش و واکنش رو به رو هستیم .یکی
در خود داستان و اینکه چه نقدی به روالی که در حال ارزیابی
آن هســتی وارد اســت و احیانا چه پیشنهادی میتوانی برای
بهبود شــرایط داشته باشی که این مورد یا دانسته فرضشده

تربیت را به معنای واقعی و با همان رویکرد ســند دنبال کنیم باید
موقعیت   های تربیتی رشد دهنده برای دانش آموزانمان فراهم کنیم
و موزه یکی از این بخش   هاست.
کاظمی   بیان داشت :ما امسال اردوهایی یک روزه  ای را تحت عنوان
اردوهای شمیم نور با هدف قرارگیری دانش آموزان در موقعیت  های
تربیتی طراحی کردیــم و این موزه مانند باغ موزه دفاع مقدس در
تهران و بسیاری از استان   ها گنجینه ارزشمندی از تاریخ پرافتخار
کشور ماست.
وی گفــت :ما وظیفه داریم زمینه ارتباط دانش آموزان را با این
بخش مهــم از حوزه فرهنگی برقرار کنیم و نگاه ما به موزه صرفا
بــه عنوان یک مکان دیدنی نیســت بلکه یک مــکان تربیتی و
رسانه ای گویا است.
همچنین مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت :موزه آموزش
و پرورش فارس در مباحث رونق گردشــگری فرهنگی بسیار مؤثر
است و باعث هویت بخشی به دانش آموزان میشود.
فرهاد اســماعیلی با اشــاره به اینکه اهمیت ســند در زندگی
یک ملت همانند اهمیت حافظه برای یک فرد است ،بیان کرد :ما
فراهم کرد تا افراد بی  شــماری از سراسر کشور در آن شرکت
نمایند به گونه ای که در بازه زمانی کوتاه تعیین شــده از سوی
ســتاد برگزاری جشــنواره و دوره ســخت اعمال محدودیت
فعالیت   های اجتماعی و فرهنگی ناشــی از همه گیری کرونا
تعداد  ۱۱۰اثر به دبیرخانه جشنواره فرستاده شد.
آییــن پایانــی و معرفــی آثــار برتــر نخســتین
جشــنواره ملــی بایــوم شــرین (بــادام شــیرین)
با پیشنهاد و مدیریت مرتضی سعیدیان پیشکسوت و مدرس
هنرهای نمایشــی و دبیری پوریا مرادی بــه یاری اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی   اســتان فارس و همراهی ســایر
ارگان   های دولتی شهرســتان ممســنی و به کوشش انجمن
نمایش شهرستان ممسنی و سمن جوانان اخالق مدار دژ سپید،
شورای شهر نورآباد و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی   ممسنی به
شکل مجازی به مدت دو ســاعت روی پلتفرم   های اینترنتی
آنالین برگزار شد و نتایج زیر اعالم گشت:
برگزیــدگان آرای مردمی    بخــش کودکان (۵
تا۱۳سال)
تبسم خداپرست (کازرون)
آنیتا میرفردی (نورآباد ممسنی)
نازنیــن زهرا محمدی بردبــری و آتنا حبیبــی (خانمیرزا
چهار محال و بختیاری)
نیایش جوکار (نورآباد ممسنی)
نغمه رستمی   (نورآباد ممسنی)
بخش آواهای ماندگار (زنان و مادران) الالیی:
-۱فاطمه محمودی (آذربایجان شرقی)
-۲فرزانه مرادی (نورآباد ممسنی)
-۳سمیرا نظری (شهریار-تهران)
آواها و اشعار زنان و مادران:
-۱فاطمه مروت (رستم)
-۲طوبی مهدی زاده شمس آبادی (دزفول)
-۳الهه ذبیحی (نورآباد ممسنی)
همچنین دبیرخانه جشنواره از آثار شرکت کنندگان
زیر تقدیر کرد:
-۱رها اسدی (نورآباد ممسنی)
-۲مهرسا پورال مهتریان (میناب-هرمزگان)
-۳حسین رضایی مزارعی (بهبهان-خوزستان)
-۴سیده صبا موسوی (لردگان-چهارمحال و بختیاری)
-۵رقیه قره قاشلو (اسفراین-خراسان شمالی)
 -۶عشرت درزاده (سراوان -سیستان و بلوچستان)
 -۷مریم مردانی (بروجن-چهارمحال و بختیاری)
-۸فاطیما رشیدی(نورآباد ممسنی)
-۹پرنیا حسین پور (گیالن)
-۱۰اسما محمدی (خانمیرزا-چهارمحال و بختیاری)
مثال در کتابهای که در این ژانر نوشته میشود غالبا الگویی
از تمــدن غربی مد نظر اســت و یا اصــا صحبتی از جامع ه
ایدهآل نمیشود.
دوم کنش داستان در مخاطب کتاب و واکنشی که از آنها
دریافت میشود .باید این واقعیت را پذیرفت که گروههایی در
جامعه درست برخالف داستان ما فکر میکنند و اولویتهای
سیاسی دیگر دارند و ممکن است مطالب کتاب را بر نتابند.
این نویســنده درباره هدف از نوشــتن این کتاب را چنین
توضیــح داد :هر خلق محتوا و کتابــی لزوما برای آموزش یا
اندرز نیست .بسیاری از داســتانها جنبه سرگرم کننده دارند
هرچند ممکن است موضوعات مختلفی را شامل شوند .کتاب
تدارکاتچی در واقع سعی دارد نشان دهد که جور دیگری هم
میتوان زندگی کرد و گاهی الزم اســت بازیهای سیاســت
را کناز بزنیم و با رودرویی با ملت به ســوی پیشرفت حرکت
کنیم ،طوری که هم اخالق لحاظ شده باشد و هم مردم نقش
مهمتری در جامعه ایفا کنند.

در این موزه از  ۱۳۰سال گذشته اسناد ،مدارک و مراحلی که
طی نمودیم شامل فراز و فرودها را به تصویر کشیدیم.
وی ادامــه داد :این موزه محلی اســت بــرای محققان،
پژوهشــگران ،دانش آموزان و تمام کســانی که می   خواهند
درباره نظام تعلیم و تربیــت تحقیق کنند و کارهای تکراری
نکنند و خطا کمتر داشته باشند.
اســماعیلی با اشاره به اینکه گســتره قدیم فارس بسیار
پهناور بوده ،گفت :همچنین استان فارس پیشینه بسیار غنی
در آموزش و پرورش کهن و مدرن دارد که بیش از  ۱۲۰سال
اســت که این اســتان چرخه تعلیم و تربیــت را به حرکت
درآورده است.
وی افزود :این موزه می   خواهــد این حرکت را به تصویر
بکشــد و برای محققان و پژوهشگران مرکزی برای پژوهش
و تحقیــق نظــام تعلیم و تربیت در گذشــته ،حــال و برای
برنامه ریزی آینده باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه این موزه اولین
مرکز اســناد اموزش و پرورش فارس و یک مرکز تخصصی است
گفت :این موزه مکانی است برای تمام کسانی که می   خواهند سیر
تحول را در تکنولوژی آموزشی ببینند.
اسماعیلی اظهار داشت :ما در این موزه پذیرای اسناد و مدارکی
هســتیم که به نوعی بــه تاریخ آموزش و پرورش اســتان فارس
مربوط می   شــود که به نام خودشــان در این موزه نگهداری و در
معرض دید همگان قرار خواهد گرفت.
وی با اشــاره به راهکار  ۶.۳ســند تحول بنیادین گفت :در این
بند عنوان شــده که ما مکلفیم به ایجاد موزه و نمایشگاه   های علم
و فناوری در تمام شــهرها و لذا امروز با نگاهی عمیق گامی   را در
اجرایی شدن سند تحول بنیادین برداشته ایم.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس افــزود :این موزه در مباحث
رونق گردشگری فرهنگی بسیار موثر است و باعث هویت بخشی
به دانش آموزان ماست.

معاون وزیر میراث فرهنگی:

 ۱۷۰موزه بخش خصوصی در کشور فعال است

معاون وزیر میراث فرهنگی با اشــاره به وجود  ۱۷۰موزه خصوصی از
مجموع  ۷۴۴موزه موجود در کشــور ،گفت :هیچ توسعه و آیندهای پایدار
نیست مگر این که مسیرش از گذشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمدحســن طالبیان در آئین افتتاح نخستین
مــوزه تاریخ و اســناد آموزش و پرورش فارس با اشــاره بــه اینکه همه
دســتگاهها یک میراثی دارند که باید به آن توجه کنند ،گفت :خوشبختانه
آموزش و پرورش این کار را انجام داده است.
او افزود :اگر بخواهیم بحث نوآوری و خالقیت را داشــته باشــیم باید
گذشته را خوب بشناسیم و به میراث و ثروتهای فرهنگی اهمیت دهیم.
معاون وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی ادامه داد:
در کشــوری که  ۱۱هزار سال سابقه زیست داریم در واقع به یک درخت
تاریخی تنومند و سلیم که میتوانیم تجربیات را به آیندگان انتقال دهیم و
این خود باعث میشود اتفاقی برای این کشور با تکانهای مختلف ،نیفتد.
او با اشــاره به اینکه همه دســتگاهها یک میراثی دارند که باید به آن
توجه کنند ،گفت :مث ً
ال وزارت راه و شهرسازی نسبت به شهرها باید بداند
در گذشــته شهرها چگونه ایجاد میشده و نسبت به محیط طبیعی چگونه
اقدام میکردند.
طالبیان ،فارس را ســرزمینی جالب و پر از رمز و راز دانســت و گفت:
فــارس تمام دوران تاریخی را داشــته و از پیــش از تاریخ تا به امروز چه
خالقیتها و موضوعات مختلفی دارد و در واقع دوران شــکوه کشــور در
اینجا وجود دارد و اســتقرارهای مهم دورههای هخامنشــی و ساسانی را
شامل میشود.
او با اشــاره به اینکه فارس دارای انسانهای عمیق و فرهنگی بوده و
هست ،افزود :بسیاری از اولینها در فارس بوده مانند قلعه دختر که اولین
گنبدی اســت که در جهان خلق میشود یا شهر گور که جاهای دیگر بعد
از آن اقتباس کرده است.
معاون وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی موزه را یک
مرکز پژوهشــی ،علمی ،فنی و توســعهای دانست و گفت :در دنیا موزهها
درست میشوند تا بچهها بدانند هر موضوعی چه فرآیندی داشته است.
طالبیــان عنوان کرد :اگر بخواهیم بحث نواوری و خالقیت را داشــته
باشــیم باید گذشته را خوب بشناســیم و به میراث و ثروتهای فرهنگی
اهمیت دهیم.

فیلمساز جوان شیرازی با «رنگآبی»
روایت شاعرانه کم آبی را به تصویر کشید

ایرنا« :رنگآبی» عنوان جدیدترین فیلم لعیا رحیمی   کارگردان زیر  ۲۰سال
شیرازی است که در این فیلم به موضوع آب و انرژی پرداخته و با روایتی
شاعرانه مسئله کم آبی را به تصویر کشیده است.
مطلب دریافتی ایرنا حاکی اســت :لعیارحیمی   که چندی پیش با مستند
«ســیرچه» در جشنواره شــهرهای جدید کشور _ عالیشــهر جایزه فیلم
منتخب جشنواره را از شهر صدرا دریافت کرده بود ،این بار داستان فیلمش
را در صفحه نقاشی دختربچه ای هشت ساله پیش برده است.
این مطلب افزوده اســت:با پایان یافتن مراحل تدوین ،در بخش فیلم
داســتانی -جشنواره یونسکو -شرکت داده شده و آماده رقابت با دیگر آثار
شده است.
ایــن کارگردان جــوان که دوره آموزشــی و فعالیت خــود را با گروه
هشــگینکمان به مدیریــت مســیحارحیمی   آغاز نمــوده از آینده حرفه
فیلمسازی خود می   گوید و با خشــنودی به فعالیت تیمی   و گروهی اشاره
کرده و تاکید می   کند که قطعا برای کشــف اســتعداد و توانمندی   هایمان
انتخاب رشته مناسب بهترین استفاده
باید در سن نوجوانی اقدام کنیم و با
ِ
را از دانشگاه و فرصت   های آموزشی داشته باشیم.
مدیریت حرفه ای
لعیارحیمی   نویسنده و کارگردان این فیلم با اشاره به
ِ
برنامه   ها می   گوید :به هر حال من و دیگر دوستانم طبق استعداد و عالقه
شــخصیمان پذیرفتیم که با گروه هشگینکمان پیش برویم و از این بابت
هنری گروه برای اعضا در
مشــاورین
اطمینان داریم که با برنامه   هایی که
ِ
ِ
نظرگرفتند ،مسی ِر موفقیت را به خوبی طی خواهیم کرد.

