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دغدغه   های قهرمانان
ورزشی در اسرع وقت
حل می شود

«تصویر گر زمان خویش»
در ستایش و رثای هنرمند
نقاش استاد خلیل توللی
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با حضور رئیس جمهور انجام شد؛

نماینده ولی فقیه در فارس :

حافظ می تواند جلودار ما
برای استقالل و عظمت و
حماسه آفرینی ها باشد

https://asremardom.ir

رونمایی از نقشه مهندسی فرهنگی فارس در شیراز

استاندار فارس:

• توجه به معیشت مردم نباید ما را از توجه به فرهنگ و نمادهای تمدنی بازدارد
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• توسعه باید بر اساس عدالت انجام پذیرد

فرایند اجرای طرح
توسعه حرم شاهچراغ (ع)
تسهیل شود

و
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وزیر نیرو در جریان سفر به کازرون اعالم کرد :

 ۴۰۰میلیون مترمکعب آب سهم
استان فارس از دریا
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وزیر کشور:

کشف  38تن
مواد مخدر در فارس

مصوبات سفرهای استانی تا تحقق
کامل پیگیری میشوند

9

وزیر نفت:

 ۸۰۰میلیارد تومان به بهسازی جاده
شیراز -عسلویه اختصاص یافت

انفجار تروریستی در
مسجد شیعیان در قندهار

معاون رئیس جمهور:

عکس ها  :علی گزبلند  /عصر مرد  م  -ایرنا
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آغاز گامهای منسجم
برای رفع چالشهای
اقتصادی
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وزیر ارشاد:

طرح مدیریت واحد فرهنگی ،تحولآفرین است
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی گفت:
مهمتریـن مصوبـه فرهنگی دولت سـیزدهم،
ایجـاد مدیریـت واحـد فرهنگـی در کشـور
اسـت کـه بـا اجـرای آن ،تحـول جـدی در
اقتصـاد فرهنـگ و هنر را شـاهد خواهیم بود.
بـه گـزارش ایرنا،محمـد مهـدی اسـماعیلی
در حاشـیه سـفر بـه اسـتان فـارس در جمـع
خبرنـگاران افـزود :مهمتریـن مصوبـه
فرهنگـی دولـت سـیزدهم در هیـأت دولـت
مصـوب و در حـال تبدیـل بـه قانـون اسـت
کـه در آن مقـرر شـده همـه نهادهایـی کـه
بودجـه فرهنگـی یـا سـاختار فرهنگـی دارنـد
بـه وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی بپیوندند؛
بـا ایـن وجـود نظـارت بهینـه بـر هزینـه کـرد
منابـع فرهنگـی سـایر دسـتگاهها نیـز حاصل
می شـود و ایـن وضعیـت کنونـی کـه نوعـی
تبعیـض را در حـوزه فرهنـگ شـاهد هسـتیم
از بیـن خواهـد رفـت و تمامی رسـانه ها نیـز به
میـزان قابـل قبولی از مشـوق ها و تسـهیالت
بهرهمنـد خواهنـد شـد.
وی یـادآور شـد :با پیوسـتن نهادهای صنعتی
و اقتصـادی بـه ایـن بخـش ،شـاهد تحـول
جـدی در اقتصـاد فرهنـگ و هنـر خواهیـم
بود.
تاسـف وزیـر فرهنگ بـرای نیمـه تمام
مانـدن  ۵دهـهای یکـی از مهمتریـن
پروژههـای مـوزهای خاورمیانـه
وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسلامی که پنجشـنبه
بعنـوان نماینـده ویـژه رئیـس جمهـوری به دو
شهرسـتان پاسـارگاد و ارسـنجان سـفر کـرده
بـود ،در تشـریح جزئیـات ایـن سـفر گفـت:
در سـفر بـه ایـن شهرسـتانها بـه جز مسـایل
فرهنگـی و هنـری بـه موضوعاتـی در حـوزه
اقتصاد،صنعت ،بهداشـت و درمان و مسـایل
زیرسـاختی نیـز رسـیدگی شـد.
اسـماعیلی بـه بازدیـد از مـوزه پاسـارگاد کـه
رونـد اجرایـی آن  ۵۰سـال متوقـف مانـده
اشـاره کـرد و گفـت :تعطیلـی کار سـاخت این
مـوزه چندیـن دهـه جـای تاسـف دارد.
وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی ادامه داد :کار
مطالعاتـی این موزه در سـال  ۱۳۴۹آغاز و کار
عمرانـی ایـن پـروژه از سـال  ۱۳۵۶آغاز شـده
اسـت و اکنـون نیـز بیـش از  ۵۰سـال اسـت
کـه کار سـاخت این پـروژه آغاز شـده اما هنوز
نیازمنـد اعتباراتـی برای افتتاح اسـت.
وی بـا بیان اینکه این طـرح یکی از مهمترین
پروژههـای مـوزهای خاورمیانـه اسـت،اضافه
کـرد :تامیـن اعتبـار بـرای تکمیـل مـوزه
پاسـارگاد بایـد تسـریع شـود و قطعـا در دولـت
بـرای تخصیـص اعتبـار مـورد نیـاز ایـن طرح

مهـم پیگیـر خواهـم بـود.
وی در ادامـه شـهر پاسـارگاد را منطقـه ای
مسـتعد در حـوزه گردشـگری دانسـت و
عنـوان کـرد :در بازدیـد از شـهر پاسـارگاد
تاسـف خـوردم زیـرا بـا جذابیـت بـاالی ایـن
منطقـه بـه لحـاظ تاریخی،فرهنگی،هنـری
و گردشـگری امـا تاکنـون خدمـات مناسـبی
در شـان ایـن منطقـه ارایـه نشـده و مـردم
ایـن شـهر گالیههـای زیـادی در سـفرم بـه

ایـن منطقـه مطـرح کردنـد کـه تمـام ایـن
مـوارد بـه رئیـس جمهـور منتقـل خواهـد
شد.
اسـماعیلی بـا بیـان اینکـه درخواسـتهای
مردمی زیـادی در سـفر بـه شـهر تاریخـی
پاسـارگاد بـه وی ارجـاع شـده،اظهار داشـت:
تمام این درخواسـتها در دولت سـیزدهم که
دولـت مـردم اسـت پیگیـری میشـود.
وی در بخـش دیگـر سـخنان خـود بـا اشـاره
بـه بازدید وی از یادمان شـهدای گمنام شـهر
پاسـارگاد کـه مشـکالتی از نظـر نامناسـب
بـودن مسـیر دسترسـی داشـت ،بیـان کـرد:
یادمان هـای شـهدای گمنـام در مناطـق
مختلـف اسـتان فـارس تاسـیس شـده کـه در
سـفر امـروز بـه شهرسـتان پاسـارگاد از یکی از
ایـن یادمان هـا بازدیـد کـردم کـه مشـکالتی
از نظـر مسـیر دسترسـی داشـت کـه رفـع این
مشـکالت در دولت مطـرح و پیگیری خواهد
شد .
تالشهـای وزارت ارشـاد دولـت
سـیزدهم بـرای حمایـت از رسـانه و
اصحـاب آن
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در ادامـه بـه
لـزوم حمایـت از رسـانه های رسمی کشـور
تاکیـد کـرد و گفـت :در سـالهای اخیـر بـه
دلیـل تحـوالت رسـانهای و ایجـاد ابزارهـای
نویـن ،رسـانههای مکتـوب مرجعیـت خـود را
از دسـت دادهانـد بگونـه ای کـه در آخریـن

بررسـیها رسـانههای مکتـوب در سـطح
کشـور بیـن  ۲تـا  ۳درصـد محـل رجـوع مردم
هسـتند کـه برخـی از ایـن مراجعـات نیـز بـه
نسـخههای الکترونیکـی رسـانههای مکتوب
اسـت.
اسـماعیلی تصریـح کـرد :دهـه  ۸۰دوره
شـکوفایی نشـریه های کاغذی بـود به نحوی
کـه برخـی روزنامه هـا در روز  ۵۰۰تـا ۶۰۰
هـزار نسـخه تیـراژ داشـتند و  ۵نشـریه باالی
 ۲۰۰هـزار تیـراژ در ایـران وجـود داشـت امـا
رونـد بـه دلیل رشـد تکنولوژی به سـمتی رفته
کـه اکنـون دیگـر ایـن وضعیـت وجود نـدارد.
وی عنـوان کـرد :رونـد نـزول مرجعیـت
روزنامه هـا و رسـانه های مکتـوب تـا حـدودی
طبیعـی اسـت بـه نحـوی کـه بـا توجـه بـه
توسـعه ابزارهـای نویـن اینگونـه تغییـرات در
اغلـب مشـاغل و کسـب و کارهـا ایجـاد شـده
اسـت.
تغییــر اقلیــم رســانهای بــه معنــای
تعطیلــی رســانههای مکتــوب نیســت
اسـماعیلی تغییـر اقلیم از توجه به رسـانههای
مکتـوب به سـمت رسـانه های الکترونیکی را
امـری تحقـق یافته عنـوان کرد و افـزود :این
رونـد بـه معنـای تعطیلـی رسـانههای مکتوب
نیسـت و حاکمیـت بایـد تلاش کنـد کـه
مرجعیـت نسـبی بـرای رسـانههای مکتـوب
حفـظ شـود کـه در حـال حاضـر نیـز اینگونـه
است.
وی عنـوان کـرد :در خصوص مسـکن اهالی
رسـانه نیـز اخیـرا قـراردادی الحاقی بـا وزارت
راه و شهرسـازی منعقـد شـده کـه  ۱۴هـزار
واحـد مسـکن ملی بـرای اهالی رسـانه به رقم
قبلـی کـه حـدود  ۱۰هـزار واحـد بوده اسـت،
افزوده شـود.
اسـماعیلی شـامگاه چهارشـنبه در آسـتانه
سـفر اسـتانی رئیسجمهـوری وارد شـیراز
شـد و در آییـن بزرگداشـت یـادروز حافـظ
شـیرازی شـرکت کـرد .بیسـتم مهرمـاه در
تقویـم رسمی کشـور بـه عنـوان یـادروز حافـظ
نامگـذاری شـده اسـت و هرسـاله برنامههایی
بـه ایـن مناسـبت در چنیـن روزهایـی برگـزار
میشـود.
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی همچنین
روز پنجشـنبه بـه شهرسـتانهای پاسـارگاد
و ارسـنجان فـارس سـفر و مسـائل
ایـن شهرسـتانها را بـه نمایندگـی از
رئیسجمهـوری بررسـی کـرد .ایـن عضـو
کابینـه همچنیـن در سـفر بـه شـیراز از رونـد
اجـرای پـروژه ناتمـام تـاالر مرکـزی شـیراز و
همچنیـن تـاالر و گـذر حافـظ بازدیـد کـرد.
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تا تحریم داخلی برداشته نشود،
برداشته شدن تحریم خارجی
تاثیری ندارد
اژهای:

دنبال کوتاهکردن فرآیندهای
پیچیده و فسادزا با همکاری
دولت و مجلس هستیم
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نماینده ولی فقیه در فارس :

حافظ می تواند جلودار ما برای استقالل و عظمت و حماسه آفرینی ها باشد
بـه گـزارش روابـط عمومی نهـاد نماینـده ولـی فقیـه
در فـارس و امـام جمعـه شـیراز ،آیتاللـه دژکام،
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس  ۲۱مهرماه در
آییـن یـادروز حافـظ در کـه در جـوار آرامـگاه خواجـه
اهـل راز برگـزار شـد ،گفـت :جمعـی از فرهیختگان
و عالقهمنـدان بـر گرد آرامـگاه حافظ جمع شـدهاند
تـا بـه او احتـرام کنیـم ،گرچـه حافـظ بـه احتـرام مـا
نیـازی نـدارد بلکـه آمدهایـم تـا از حافـظ یـاد بگیریم
زیـرا جامعـه ما همیشـه بـه ایـن یادگیـری و بهرهمند
شـدن از سـخن حافـظ و نکتهپردازیهـای او
محتـاج اسـت.
وی بـه تبییـن مباحثـی در خصوص پیوند حماسـه و
عرفـان پرداخـت و افـزود :هرچه که بـر بالین حافظ
میآییـم سـخن از عرفـان اسـت و گاهـی بـه نظـر
میرسـد کـه اینقـدر در ایـن وادی جلـو رفتهایـم کـه
نمیخواهیـم واقعیـت عرفان را کـه چگونه در زندگی
مـا تأثیـر میگـذارد و باعث خلـق حماسـههای پیاپی
در جامعـه ایرانـی و اسالمی میشـود را بپذیریـم.
آیتاللـه دژکام بـا تأکیـد بـر اینکـه بایـد بپذیریـم کـه
در ایـران از همـان گذشـتههای پیـش از حافـظ تـا
امـروز ،هرجـا صحنهای حماسـی خلق شـده اسـت،
یـک بسـتر معنـوی ،فرهنگـی و عرفانـی پشـت ایـن
حماسـهها بـوده اسـت ،افزود :عطـار نیشـابوری در
میـدان دفـاع از مرزهـای ایران کشـته شـده اسـت و
منطقالطیـرش هنـوز منطق دفـاع از حریم معنویت
و عرفـان و ایـران را بـا هـم بـه مـا یـاد میدهد.
امـام جمعـه شـیراز بـا بیـان اینکـه ایـن حـال یکـی
پـس از دیگـری در تاریـخ مـا تکـرار شـده اسـت تا به
انقلاب شـکوهمند اسلامی خود رسـیدیم ،گفـت:
اگـر پشـت ایـن حرکـت عظیـم کـه  ۳۰۰هـزار خون
برایـش ریختـه شـده اسـت ،یـک گرایـش معنـوی
عمیـق از سـخن حافـظ نبـود نمیتوانسـتیم شـروع
کنیـم و ادامـه دهیـم.
وی تصریـح کـرد :ایـن فاصلـهای را کـه بـه نوعـی

در اذهـان ایجـاد شـده اسـت کـه گویـی ایـن خـاک
شـهیدان عشـق ربطـی بـه خـاک شـهیدان مـرز و
بـوم مـا نـدارد ،پـاک کنیـم و در ایـن راسـتا بایـد یک
حرکـت عمیـق علمـی و معنـوی شـروع شـود .مـا
بـدون ایـن گذشـته نمیتوانیـم بـرای آینـده خودمان
کاری کنیـم و اگـر ایـن گذشـته را دیگرانـی مصـادره
کننـد و از مـا بگیرنـد ،مطمئـن باشـید کـه شکسـت
خواهیـم خـورد.

آیتاللـه دژکام تصریـح کـرد :در مجموعـه
کتابهـای امـام کـه ایـن حرکـت بـزرگ حماسـه
تاریـخ معاصـر مـا را رقـم زد ،وقتـی نـام حافـظ
را جسـتوجو میکنیـم ،اینقـدر متعـدد اسـت
کـه انسـان تعجـب میکنـد و بعـد مـا غافالنـه
میخواهیـم بگوییـم ایـن حرکـت مربـوط بـه ایـن
فضـا نیسـت .اینجا بنه و مرکزی اسـت که جوشـش
همـه حرکتهـای انقالبـی مـا از اینجاسـت؛ البتـه
حافـظ اینقدر لطیف سـخن گفته اسـت کـه به عمق
جـان همـه مینشـیند و جاذبـه در سـخن حافـظ از
ً
دافعـه مسـلما خیلـی قویتـر اسـت و همـه را سـر
سـفره خـودش ابتدائـا مینشـاند و بـه تعبیـر عامیانه
خودمـان نمکگیـر میکنـد بعـد بـه میـدان اقـدام و

عمـل انقالبـی میبـرد.
عضـو مجلـس خبـرگان بـا بیـان اینکـه اگـر وزیـر
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بنایی بـرای محکـم
کـردن پیونـد بیـن عرفـان و حماسـه نگذارنـد مـا
در سـالهایی کـه پیـش رو داریـم ،ممکـن اسـت
لطمههایـی بخوریـم ،افـزود :سـخنان حافـظ از
قـرآن برمیخیـزد و دیگرانـی کـه میخواهنـد حافظ
را بـه شـکل دیگـری مصـادره کننـد ،پژوهشهـای
قرآنمحـور دربـاره حافـظ کمـک میدهد کـه مقابل
انحـراف و بدفهمی حافـظ را بگیریـم.
وی بـا طـرح ایـن سـئوال کـه در رابطـه بـا پیونـد
حماسـه و عرفـان چقـدر مطلب تولیـد کردیم ،گفت:
ً
در ایـن  ۴۰سـال اخیـر واقعـا بایـد حـرف حماسـی
میزدیـم .متأسـفانه چیـز قابـل مالحظـهای در
ادبیـات و تولیدهـای فکری و علمی مـا در این رابطه
وجـود نـدارد و ایـن رنجی اسـت کـه بارش بـه دوش
ماسـت ،بـرای اینکـه بایـد ایـن کار را میکردیـم امـا
ً
اینقـدر غریـب افتاده اسـت کـه به نظر میرسـد مثال
میتـوان حماسـه بزرگـی مانند  ۸سـال دفاع داشـته
باشـیم امـا پشـتیبانی از عرفـان اصیـل و عمیق مثل
حافـظ نداشـته باشـیم؛ این نشـدنی اسـت.
آیتاللـه دژکام بـا بیـان اینکـه نبایـد احسـاس کنیـم
وقتـی همـه چیـز را بـه سـمت حرفهـای عربـی
میبریـم ،تمـام میشـود ،گفـت :گاهـی حرفهـا در
اوج باالتر و با لطافت بیشـتری در سـخنان برخی از
بـزرگان مـا آمـده اسـت .فاصله مولـوی که بـه نوعی
شـاگردان ابـن عربـی بـه او تعلیـم کردهاند تـا حافظ
چنیـن مسـئلهای اوج گرفتـه اسـت نـه اینکـه در آن
حـد مانـده و لطافـت پیـدا کرده اسـت.
امـام جمعـه شـیراز تأکید کـرد :حافظ بـه هیچکدام
از فرقههـای صوفیـه وابسـتگی نـدارد و اویسـی
مسـلک اسـت و خود روحـش به این اوج پـرواز کرده
ً
اسـت و رسـما بـه هیچکـدام از فـرق و جریانهـای
تصـوف رسـما وابسـته نیسـت ،گرچـه معلـوم اسـت

خیلـی خـوب حرفهـای آنـان را میفهمیـده اسـت
امـا در سلسـله آنهـا نمیگنجـد و ایـن خـود یـک
ویژگـی بـرای حافـظ اسـت کـه نبایـد از آن غفلـت
کنیم .
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا ابـراز
امیـدواری از اینکـه حافـظ خوانـی را متناسـب بـا
نیازهـای امـروز خودمـان رواج دهیـم ،گفـت :بـه
تحلیلهـای عالمانـه و ارزشـمندی کـه در زمینـه
حافـظ بسـیار ارائـه میشـود ،احتـرام میگـذارم ولی
حافـظ بـرای مـا محبـوب اسـت ،چـون حـرف دل
مـا را میگویـد و راه جلـوی پایمـان میگـذارد .اگـر
ً
بخواهیـم اشـعار حافـظ را محـدود کنیـم کـه صرفـا
بازتـاب مسـائل اجتماعـی حملـه مغـول و از این نوع
حرفهایـی که زده میشـود ،اسـت ،ایـن بهرهمندی
حافـظ را از قـرآن نادیـده گرفتهایـم.
آیتاللـه دژکام بـا بیـان اینکـه حافـظ چـون بازتـاب
آیـات قـرآن در غزلـش دیـده میشـود ،میتوانـد
رهنمـا و جلـودار حرکـت امـروز مـا بـرای اسـتقالل،
عظمـت و حماسـهآفرینیهای جدیـد باشـد ،افزود:
بایـد بـا حافـظ بایـد زندگـی کنیـم چنانـی که بـا قرآن
زندگـی میکنیـم .دیـوان حافـظ را بازتاب آیـات قرآن
میدانیـم.
نماینـده رهبـر معظـم انقلاب در فارس تأکیـد کرد:
اسـتفاده از اشـعار و بهرهگیـری از حافـظ تنهـا یـک
روز و یـک هفتـه نباشـد بلکـه همـه سـال باشـد زیرا
ارتبـاط گرفتـن بـا معانـی ارزشـمندی را حافـظ بـه ما
یـاد میدهـد.
وی در بخـش پایانـی سـخنان خـود بـا بیـان اینکـه
مسـلما نـگاه دولـت تـازه نفـس بـه اینکـه مسـائل
فرهنگـی بـه عنـوان متنـی کـه بایـد در حاشـیهاش
بقیـه مسـائل نوشـته شـود ،به میـدان بیاورنـد ،قوی
اسـت ،گفـت :مـا بـه زودی شـاهد حرکتهـای
خوبـی در رابطـه بـا کارهـای مـورد نیـاز فرهنگـی از
وزیـر جـوان تـازه نفـس خواهیـم بـود.

معاون رئیس جمهوری:

  ۳۰میلیارد تومان به ورزش بانوان فارس اختصاص یافت
معـاون رئیـس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده
کـه در قالـب سـفر اسـتانی دولـت بـه فـارس آمـده
در جمـع بانـوان ورزشـکار گفـت:در ایـن سـفر
 ۳۰میلیـارد تومـان بـه ورزش بانـوان اختصـاص
داده شـده است.انسـیه خزعلـی پـس از بازدیـد از
مجموعـه ورزشـی حجـاب شـیراز در جلسـهای بـا
حضـور بانـوان ورزشـکار و مـدال آور اسـتان فارس
اظهـار کـرد :علاوه بـرآن  ۱۰میلیـارد تومـان از
وزارت نیـرو بـرای مجموعـه ورزشـی حجـاب و ۱۰
میلیـارد تومـان هـم از وزارت نفـت بـرای پـارک

بانـوان در نظـر گرفتـه شـده اسـت تـا بتوانیـم هـم
ورزش همگانـی و هـم ورزش قهرمانی در قسـمت
بانـوان را فعالتـر کنیـم.
وی ادامـه داد:مدیـرکل اداره ورزش و جوانـان
اسـتان فـارس قول داده کـه خانه ورزش روسـتایی
ویـژه بانـوان در ایـن اسـتان راه انـدازی شـود.
در زمینـه تامیـن تجهیـزات و وسـایل ورزشـی نیـز
حتمـا ورزشـکاران را مـورد حمایـت قـرار خواهیـم
دادو درصـدد هسـتیم کـه تجهیـزات مربـوط بـه
باشـگاههای ورزشـی بانـوان را پیگیـری کنیـم.

بیمه و استخدام ورزشکاران
خزعلـی در زمینـه بیمـه ورزشـکاران گفت:بیمـه
مطالبـه بـه حقـی اسـت کـه از سـوی هنرمنـدان
و ورزشـکاران مطـرح میشـود امـا درحـال حاضـر
دولـت بـا کسـری بودجـه مواجـه اسـت و امـکان
تعهـد جدید وجـود ندارد ،بدون شـک اگر وضعیت
اقتصـادی کشـور بهتـر شـود بیمـه ورزشـکاران در
دسـتور کار دولـت قـرار می گیرد .تمـام تالش خود
را بـه کار خواهیـم گرفـت کـه بحث قوانیـن مربوط
بـه اسـتخدام ورزشـکاران را پیگیـری کنیـم.

ایران و جهان
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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

همه شاخ و برگ ها
ریشه دارند
در گذشـته های دور فرمانروایانـی کـه پـس از
پیـروزی و بـه دسـت گرفتن قـدرت بـر منطقه ای
چیره می شـدند سـعی می کردنـد تمامی نشـانه ها
و نمادهایـی کـه یـادآور هژمونـی و رد پـای
فرمانروایـان قبلـی بـود را مضمحـل سـاخته و
یادمانـی جدیـد بـر پـا کننـد تـا بدیـن وسـیله
هیبـت و شـکوه انقیـاد آورخـود را بـه رخ مـردم
بکشـند  .خوشـبختانه در نظام هـای مردمسـاالر
که بـر اسـاس مانیفسـت اولیـه آن قـوای مجریه
و قضائیـه و مقننـه از اسـتقاللی هـر چنـد نسـبی
برخوردارنـد شـاهد چنین رویدادهای پـر هزینه ای
در شـکل گسـترده اش نیسـتیم  .امـا در عین حال
نمی توانیـم منکـر تغییـر رویه هـا و دگرگونـی
رویکردهـا بـه دنبال برخـی جابجایی ها باشـیم  .به
هـر حـال هـر نظامی خـود را موظـف می دانـد کـه
بـا هـدف جامـه ی عمـل پوشـانیدن بـه وعده های
خـود پاسـخگویی بـه نیازهـای عامـه را بـا تغییر
در اولویت هـا  ،برنامـه ریزی هـا و قانونگذاری هـا
آغـاز کنـد کـه صـد البتـه اگـر چـه در زمانبـری
آن تردیـدی نیسـت امـا اجتنـاب ناپذیـر اسـت .
در ابتـدای انقلاب ایـن مشـکل را داشـتیم کـه
برخـی افـراد هـر چه را بـه رژیـم گذشـته مربوط
و منسـوب می دانسـتند بـدون درک و تحلیلـی
واقـع بینانـه از انگیزه هـا و اهـداف و نتایجش  ،آن
را تخطئـه می کردنـد و تصورشـان ایـن بـود کـه
تمامی اقدامـات  ،راهکارها و حتـی مطالعات صورت
گرفتـه بـه منزلـه ی ابـزاری در خدمـت طاغـوت
بـوده کـه هدفـی خـاص و غیـر مردمـی را دنبـال
می کـرده اسـت .اصـوأل نـگاه مطلـق گرایانـه بـه
دسـتاوردهای تاریخـی و تمدنی و الصاق برچسـب
خـوب مطلـق یـا بـد مطلـق بـه حـوادث تاریخی ،
اقدامـات و برنامه هـای گذشـتگان  ،رویکـردی
واقـع بینانـه بـرای برخـورد بـا داشـته ها و خیـز
برداشـتن بـرای تحصیـل نداشـته ها نیسـت .کـم
نگـری بـه بخش هـای مهمـی از تاریـخ ایـران به
گسسـت های ذهنـی که آفتـی بـرای بهره مندی از
تجـارب تاریخـی اسـت  ،دامـن می زنـد ؛ در حالی
کـه مـا بـرای اثبـات وجـود مشـترکات فرهنگی و
باسـتانی بـا سـرزمین های مجـاور خـود نیازمنـد
جانمایـی گذشـته های دور و نزدیـک در حافظـه
تاریخـی خود هسـتیم  .هر چه نگاه سـلبی نسـبت
بـه گذشـته و ارزش هـای نهفتـه در آن عمیـق تر
باشـد بیانگـر تفـاوت نـگاه اداره کننـدگان امـور
نسـبت بـه دیدگاه هایـی اسـت کـه زمانـی بـا تار
و پـود زندگـی و فرهنـگ و تمـدن ایـن مـرز و
بـوم درآمیختـه بـوده اسـت  .بایـد بـاور کنیـم که
بـرای اثبـات و نهادینـه کردن یـک دیـدگاه لزوما
نیازمنـد نفـی مطلـق سـایر دیدگاه ها نیسـتیم  .هر
چنـد مـا هنوز هـم بـا دیدگاه هایـی مواجـه ایم که
برخـورد سـلبی را گونـه ای انقالبـی گـری تلقـی
می کننـد امـا عمـوم مـردم و بخش قابـل توجهی
از مجریـان امـور بـه کنـه بسـیاری از واقعیت هـا
وقـوف پیـدا کـرده و دیگـر از آن شـتابناکی در
داوری هـا و پافشـاری بـر کژتابی هـا در برخـورد
بـا واقعیت هایـی کـه پـس از طـی پروسـه های
تاریخـی و تحـوالت اجتمایـی نمـود عینـی پیـدا
کـرده انـد خبـری نیسـت  .روند مـال خـود کردن
شـخصیت های علمـی و هنـری و تاریخـی نیـز در
جریـان روشـنگری های صـورت گرفتـه دچـار
دگردیسـی های واقـع بینانـه ای شـده و اینگونـه
نیسـت کـه بتـوان بـا حـذف بخشـی از تاریـخ و
بـه نمایش گذاشـتن برشـی عرضی از یـک مقطع
تاریخـی پـازل مخدوش شـده ی هویـت جویی را
بـا پرسـش های گوناگـون مواجـه کـرد  .موقعیـت
جغرافیایـی ایران و قـرار گرفتن این سـرزمین در
کانـون تالقـی شـرق و غـرب و شـمال و جنـوب،
آن را بـه کلکسـیونی از خـرده فرهنگ هـا و اقـوام
و آداب و رسـوم گوناگـون تبدیـل کـرده به طوری
کـه حتـی ملیـت و مذهب نیـز در آن قابـل تفکیک
از یکدیگـر نیسـتند  .گاهـی کـه از روی ناگزیـری
و بـرای فهـم بیشـتر یـک مطلـب بـه کنـکاش
پیرامـون ریشـه های یـک واژه می پردازیـم سـر
از ناکجـا آبادهایـی در می آوریـم کـه بـا برخـی
مطلـق نگری هـا سـر سـازگاری نـدارد  .رویش ها
و ریزش هـای رخ داده درایـن سـرزمین تنهـا بـه
جریان هـای سیاسـی و شـخصیت ها و دیدگاه های
اقتصـادی محـدود نمی شـود بلکه هر اندیشـه ای
پـس از ورود بـه این سـرزمین ضمـن تاثیرگذاری
بـر رفتارهـا از تاثیـر پذیـری نیـز در امـان نمانده
و آنچـه از برخـورد امـواج در ایـن دریـای پـر
خـروش حاصـل شـده تلفیقـی از نگاه هایی اسـت
کـه در طـول زمـان بومی شـده اسـت .لذا بایـد
اذعـان داشـت کـه هـر گونـه توفیقـی در حوزه ی
فرهنـگ تنهـا با لحاظ کـردن پیوسـت های بومی و
گرایش هـای ملـی قابـل دسترسـی اسـت و ایـن
گونه نیسـت کـه یـک جریان فکـری بتوانـد با در
پیـش گرفتـن راهـی تجربـه نشـده و رودررویـی
تمـام عیـار با نحله هـای گوناگون فکـری  ،تضمین
کننـده ی مانـدگاری خـود باشـد چـرا که پـس از
مدتـی ماننـد شـمعی کـه در رهگـذار توفـان قرار
گرفتـه بـه خاموشـی می گرایـد .
اندیشـه ها نیـز ماننـد عناصـر دائمـا در فرآینـد
آمیـزش و تفکیـک دچـار دگردیسـی می شـوند
بـه طـوری کـه مدیریـت و مهندسـی تالقـی
اندیشـه ها کاری سـخت دشـوار به نظر می رسـد .
اد امه د  ر ستون روبرو
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معاون رئیس جمهور:

تا تحریم داخلی برداشته نشود،
برداشته شدن تحریم خارجی تاثیری ندارد
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور گفــت :تــا
زمانــی کــه تحریــم داخلــی کــه در اختیــار
خــود مــا اســت برطــرف نشــود ،برداشــته شــدن
تحریم هــای خارجــی حتــی همیــن امــروز نیــز
تاثیــر چندانــی بــر حــل مشــکالت نخواهــد
داشــت.
محســن رضایــی میرقائــد در حاشــیه بازدیــد از
بنــدر امــام خمینــی(ره) کــه دیــروز  ۲۳مهرمــاه
انجــام شــد ،در جمــع خبرنــگاران اظهــار
کــرد :بندرامــام خمینــی از مهمتریــن بنــادر
کشــور اســت و عمــده کاالهــای اساســی از
ایــن بنــدر وارد کشــور می شــوند .همچنیــن
عمــده محصــوالت پتروشــیمی ایران کــه
بخــش قابــل توجهــی از ارز درآمــدی کشــور
را رقــم زده اســت ،از بنــدر امــام خمینــی صــادر
می شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،وی افــزود :گفــت:
مشــکالتی در بنــدر امــام خمینــی (ره)
وجــود دارد کــه نشــان می دهــد ،عــاوه بــر
تحریم هــای خارجــی ،تحریــم داخلــی نیــز
داریــم.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور عنــوان کــرد:
تــا زمانــی کــه تحریــم داخلــی کــه در اختیــار

خــود مــا اســت برطــرف نشــود ،برداشــته شــدن
تحریم هــای خارجــی حتــی همیــن امــروز نیــز
تاثیــر چندانــی بــر حــل مشــکالت نخواهــد
داشــت.
وی افــزود :یکــی از مشــکالتی کــه در بنــدر
امــام خمینــی (ره) وجــود دارد ایــن اســت کــه
کاالیــی کــه وارد یــا قصــد خــروج از کشــور را
دارد در بنــدر می مانــد .در ایــن زمینــه گاهــی
برخــی از کشــتی ها تــا  ۲مــاه بــر روی آب

می ماننــد تــا فرصــت کننــد وارد اســکله شــوند.
رضایــی گفــت :پــس از ایــن کــه ایــن
کشــتی ها وارد اســلکه می شــوند ،بــه دلیــل
مجوزهایــی کــه بایــد بــرای ترخیــص کاال
دریافــت شــود و عــدم هماهنگــی کــه در
ایــن زمینــه وجــود دارد ،زمــان زیــادی کاال در
انبارهــا باقــی می مانــد .نتیجــه ایــن تاخیرهــا
در ترخیــص کاال از بنــادر ایــن اســت کــه کاال
دیــر بــه مــردم برســد یــا کاالهــای صادراتــی

دیــر بــه خــارج از کشــور بــرود.
وی بــا بیــان ایــن کــه تاخیــر در ترخیــص کاال،
قیمــت کاال را بــاال می بــرد ،ادامــه داد :یکــی
از دالیــل تــورم در کشــور تاخیــر در ورود کاال
اســت .هــر مدتــی کــه کاال روی آب بمانــد،
یــک یــا دو درصــد قیمــت کاال در کشــور بــاال
مــی رود.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور گفــت:
تاخیــری کــه در زمــان صــادرات کاال بــه وجــود
می آیــد ،هزینــه کاالی صادراتــی را افزایــش
می دهــد و در رقابــت بــا کشــورهای رقیــب،
صــادرات کمتــری خواهیــم داشــت.
وی ادامــه داد :مســاله تحریم هــای داخلــی در
چنــد نقطــه کشــور از جملــه بنــادر و گمــرکات
کشــور وجــود دارد و در ایــن دولــت مصمــم
هســتیم تــا ایــن تحریم هــای داخلــی را یکــی
یکــی برطــرف کنیــم.
رضایــی بــا بیــان ایــن کــه هزینه هــای
مدیریتــی کشــور نبایــد بــر مــردم تحمیل شــود،
افــزود :دولــت مــردان نبایــد هزینــه کــم کاری
خــود را بــر زندگــی مــردم تحمیــل کننــد و
الزمــه ایــن کار برطــرف شــدن تحریم هــای
داخلــی اســت.

اژهای:

دنبال کوتاهکردن فرآیندهای پیچیده و فسادزا
با همکاری دولت و مجلس هستیم
رئیــس قــوه قضاییــه در نشســت کارشناســی
بررســی مشــکالت مربــوط بــه مــاده ۴۷۷
گفــت :مــن شــخص ًا قائــل بــودم و دنبــال
ایــن هســتم کــه بعضــی از فرآیندهــای
پیچیــده و فســادزا را بــا همــکاری دولــت
و مجلــس کوتــاه کنیــم تــا بــا شــفافتر،
چابکتــر و کارآمدتــر شــدن ســاختار نظــام
قضایــی مشــکالت مــردم کاهــش یابــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از مرکــز
رســانه قــوه قضاییــه ،در ادامــه سلســله
نشســتهای تخصصــی مســئوالن عالــی
دســتگاه قضــا بــرای بررســی چالشهــا و
راهکارهــای اصــاح فرایندهــای قضایــی در
جهــت کاهــش مشــکالت مــردم در دوره
«تحــول و تعالــی» ،نشســتی کارشناســی
بــا موضــوع «علــل و عوامــل شــکل گیــری
پروندههــای مــاده  »۴۷۷برگــزار شــد.
مــاده  ۴۷۷درخواســت اعــاده دادرســی
بــه رییــس قــوه قضاییــه در خصــوص
پروندههایــی اســت کــه ادعــا میشــود
در آنهــا حکــم خــاف ّبیــن شــرع صــادر
شــده اســت.
جلســه
ایــن
آغــاز
در
مرتضــوی
حجتاالسالموالمســلمین

مقــدم رئیــس دیــوان عالــی کشــور بــا
ارائــه گزارشــی از آخریــن آمــار پروندههــای
جــاری مربــوط بــه مــاده  ۴۷۷و رونــد
رســیدگی بــه آنهــا ،گفــت کــه ایــن مــاده
بــه یــک معضــل بــرای دیــوان عالــی
تبدیــل شــده اســت.
وی تعــداد درخواســتها بــرای اعــاده
دادرســی بــر اســاس مــاده مذکــور را رو
بــه افزایــش و موجــب اطالــه دانســت و
متذکــر شــد کــه بخــش قابــل توجهــی از
ایــن درخواس ـتها بــر اســاس مبانــی غلــط

ارائــه شــده انــد و اص ـ ً
ا قابلیــت پیگیــری
ندارنــد و ایــن بــا روح قانــون کــه محــدود
بــه رســیدگی مجــدد بــه احــکام خــاف
ّبیــن شــرع اســت ،منافــات دارد.
رئیــس قــوه قضاییــه در ایــن نشســت بــر
ورود تخصصــی و فنــی بــرای ریشــهیابی
چالشهــای موجــود در نظــام قضایــی
کشــور تأکیــد کــرد و متذکــر شــد :قوانیــن
و فرآیندهــای پیچیــده درون و بیــرون قــوه
قضاییــه کــه بــرای مــردم دردسرســاز بــوده
و موجــب فســاد و کنــدی کار شــدهاند،

بایــد اصــاح شــوند.
حجتاالســام والمســلمین محســنی اژهای
گفــت :مــن شــخص ًا قائــل بــودم و دنبــال
ایــن هســتم کــه بعضــی از فرآیندهــای
پیچیــده و فســادزا را بــا همــکاری دولــت
و مجلــس کوتــاه کنیــم تــا بــا شــفافتر،
چابکتــر و کارآمدتــر شــدن ســاختارها
مشــکالت مــردم کاهــش یابــد.
وی بــرای نمونــه بــه پیچیدگیهــای قانــون
مالیــات و فراینــد صــدور مجوزهــا اشــاره
کــرد و گفــت کــه فرایندهــای طوالنــی و
الیــه الیــه در ایــن حوزههــا عــاوه بــر آن
کــه مشــکالتی را بــرای مــردم بــه وجــود
آورده ،قطعــا فســادزا هــم هســت.
رئیــس قــوه قضاییــه از مــاده ۴۷۷
بهعنــوان یکــی از فرایندهــای پیچیــده
قضایــی یــاد کــرد و بــا تأکیــد بــر لــزوم
تســهیل ایــن رونــد ،بــه تشــریح مســیری
کــه بــرای اصــاح ایــن فراینــد طــی
شــده پرداخــت و اظهــار داشــت :در یــک
دوره شــعب تخصصــی بــرای رســیدگی بــه
درخواســت اعــاده دادرســی ایجــاد شــد کــه
بعدهــا مشــخص شــد کارآمــدی الزم را
نداشــتهاند.

بیانیه مشترک نخست وزیر و رئیس جمهور عراق درباره انتخابات
برهــم صالــح ،رئیــس جمهــور عــراق و
مصطفــی الکاظمــی ،نخســت وزیــر عــراق
در بیانیــه مشــترکی اعــام کردنــد :اراده و
خواســت مــردم اصــل اساســی و قانونــی بــه
عنــوان منبــع مشــروعیت حکومــت اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از المیادیــن،
در ایــن بیانیــه آمــده اســت ،انتخابــات
یــک مســئله ملــی و رونــد دموکراســی
مســالمت آمیــز بــرای رجــوع بــه شــهروندان
و گزینههایشــان اســت.
دو طــرف بــر لــزوم اخــذ اعتمــاد عراقیهــا
بــه رونــد انتخابــات تأکیــد کردنــد تــا
انتخابــات بیانگــر اراده و خواســت واقعــی
آنهــا باشــد.
صالــح و الکاظمی همچنیــن دربــاره
اعتراضــات علیــه رونــد انتخابــات اعــام
کردنــد :اعتراضــات در راســتای قانونــی
مــورد قبــول اســت و تعامــل بــا آن براســاس
قانــون اساســی و قانــون بایــد مســئله اصلــی
باشــد.
دو مقــام مذکــور بــر حمایــت از کمیســاریای

انتخابــات و هیئــت قضایــی متخصــص
بــرای پیگیــری ایــن پرونــده و جدیــت
کامــل در بررســی شــکایتها علیــه رونــد
انتخابــات تأکیــد کردنــد.
دو طــرف از تمــام طرفهــا خواســتند
موضــع ملــی مســئوالنهای را دربــاره منافــع
عالــی کشــور و پایبنــدی بــه آتــش بــس و
ممانعــت از هرگونــه تنشــی کــه صلــح و

امنیــت جامعــه را احتمــاال تهدیــد میکنــد،
اتخــاذ کننــد.
عــاوه بــر ایــن رؤســای جمهوری و شــورای
عالــی قضائــی عــراق بــا انتشــار بیانیــهای
مشــترک بــر ضــرورت فصــل الخطــاب
قــرار دادن قانــون در همــه اعتراضــات
مربــوط بــه رونــد اجــرای انتخابــات در
کشــور تأکیــد کردنــد.

اردوغان:

آمریکا مستقیما تروریستهای شمال سوریه را حمایت میکند
رجــب طیــب اردوغــان ،رئیــس جمهــور
ترکیــه تأکیــد کــرد کــه کشــورش همــه نــوع
حمایــت را از مــردم افغانســتان انجــام خواهــد
داد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از آناتولــی،
ایــن اظهــارات پــس از اقامــه نمــاز جمعــه در

مســجدی در اســتانبول در بیانیــه مطبوعاتــی
اعــام شــد.اردوغان بــه ســفر اخیــر هیئــت
طالبــان بــه ترکیــه اشــاره کــرد و توضیــح
داد کــه هیئــت طالبــان در مــورد کمکهــای
بشردوســتانه و مرحلــه جدیــد در افغانســتان
درخواســت هایی دارد.وی افــزود" :مــا در
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مــورد ایــن خواســتهها همــه نــوع حمایــت
را از مــردم افغانســتان انجــام خواهیــم داد".
رئیــس جمهــور ترکیــه خاطرنشــان کــرد کــه
ترکیــه فــرودگاه کابــل را اداره میکــرد و
اگــر در دوره آینــده توافقاتــی حاصــل شــود ،
میتوانــد بــا همــکاری قطــر و دولــت کنونــی

برهــم صالــح و فائــق زیــدان ،رئیــس
شــورای عالــی قضائــی ،در بیانیــه مشــترک
خــود کــه دیــروز (جمعــه  15اکتبــر) منتشــر
شــد تأکیــد کردنــد کــه ایــن بیانیــه را
نظــر بــه مســئولیتهای ملــی و قانونــی و
حقوقــی خــود و در راســتای تــاش بــرای
حفــظ ســامت روالهــای قانونــی و مســیر
دموکراتیــک کشــور و همچنیــن بــه منظــور
تأکیــد بــر ضــرورت حفاظــت از منافــع
عمومی ملــت عــراق و حراســت از امنیــت و
ثبــات کشــور و جلوگیــری از کشــیده شــدن
کشــور بــه هرگونــه تنــش منتشــر کردهانــد.
در ایــن بیانیــه بــر ضــرورت مبنــا قــرار دادن
نظــر ملــت بــه عنــوان منبــع مشــروعیت در
کشــور و بــر اینکــه انتخابــات حقــی ملــی
و مســیر مســالمتآمیز دموکراتیــک بــرای
اطــاع از آرا و گزینههــای ملــت اســت
تأکیــد و افــزوده شــده کــه بایــد اعتمــاد
ملــت عــراق بــه رونــد انتخابــات تأمیــن
شــود تــا بازتابدهنــده اراده واقعــی آنــان
باشــد.
در افغانســتان دوبــاره ایــن وظیفــه را بــر عهده
بگیرد.اردوغــان همچنیــن گفــت :مبــارزه مــا
در ســوریه در دوره آینــده بــه شــکل متفاوتــی
ادامــه مییابــد امــا متوقــف نمی شــود.وی
همچنیــن گفــت گــه گروههــای تروریســتی
در شــمال ســوریه مســتقیما از ســوی آمریــکا
حمایــت میشــوند.
اردوغــان در مــورد بحــران انــرژی در اروپــا
تاکیــد کــرد کــه "ترکیــه در حــال حاضــر
مشــکلی در ایــن زمینــه نــدارد و مــا همچنــان
اقدامــات الزم را انجــام می دهیــم".

پاشینیان ادعاهای تازه
علیاف علیه ایران و ارمنستان را
تکذیب کرد
نخســتوزیر ارمنســتان اتهامــات تــازه رئیــس جمهــور
آذربایجــان علیــه ایــران و ارمنســتان را تکذیــب کــرد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگــزاری اســپوتنیک،

نیکــول پاشــینیان ،نخســت وزیــر ارمنســتان ،ادعاهــای
اخیــر الهــام علــی اف ،رئیــس جمهــور آذربایجــان را
تکذیــب کــرد .علــیاف امــروز در جلســه شــورای ســران
کشــورهای مســتقل مشــترک المنافــع در قالــب یــک
کنفرانــس ویدئویــی ادعــا کــرده بــود" :ارمنســتان بــه
مــدت  30ســال بــا تبانــی ایــران از مناطــق اشــغالی قبلــی
آذربایجــان بــرای قاچــاق مــواد مخــدر بــه اروپــا اســتفاده
میکــرد".
رئیــس جمهــور آذربایجــان همچنیــن مدعــی شــده بــود:
افزایــش شــدید حجــم هروئیــن توقیــف شــده پــس از
کنتــرل آذربایجــان بــر تعــدادی از مناطــق اشــغالی ،حاکــی
از ایــن امــر اســت.
نیکــول پاشــینیان ،نخســت وزیــر ارمنســتان در ایــن بــاره
گفــت :میخواهــم خاطرنشــان کنــم کــه مــا بطــور بســیار
تنگاتنــگ بــا نهادهــای انتظامی ایــران همــکاری کــرده و
بــه شــکل بســیار موثــری بــا قاچــاق مــواد مخــدر مبــارزه
میکنیــم .مــن همچنیــن میتوانــم ارقامــی را ارائــه کنــم
کــه بــه خوبــی میــزان نــاکام گذاشــتن عملیــات قاچــاق
مــواد مخــدر و کشــف و ضبــط مــواد مخــدر را نشــان
می دهنــد.
بــر اســاس برآوردهــای او ،حجــم مــواد مخــدر کشــف شــده
ســه تــا چهــار برابــر و حتــی بیشــتر شــده اســت.
پاشــینیان افــزود :ایــن نشــان میدهــد کــه نیروهــای
انتظامی ایــران و ارمنســتان همــکاری تنگاتنگــی داشــته و
بــه طــور موثــری بــا قاچــاق مــواد مخــدر مبــارزه می کننــد.

اولین نشست علنی
رژیم صهیونیستی
با  6کشور عربی در امارات
رســانههای اســرائیلی از اولیــن نشســت علنــی دولــت
رژیــم صهیونیســتی و شــش کشــور عربــی در امــارات کــه
بــه عــادی ســازی روابــط بــا ایــن رژیــم پرداختهانــد ،خبــر
دادنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،روزنامــه "جویــش اینســایدر" در
گزارشــی اعــام کــرد :امــارات طــی روزهــای ســه شــنبه و
چهارشــنبه شــاهد حادثــه تاریخــی بــود کــه اولیــن در نــوع
خــود اســت .اســرائیل در کنــار امــارات ،بحریــن ،مصــر،
اردن ،مراکــش و ســودان در نشســتی تحــت عنــوان ""N7
شــرکت کــرد کــه نمــاد واژه عــادی ســازی و طرفهــای
شــرکت کننــده در ایــن نشســت بــود .ایــن نشســت در
حاشــیه نمایشــگاه بیــن المللــی اکســپو برگــزار شــد.
بــه گــزارش ایــن روزنامــه حــدود شــش مــاه بــرای ایــن
نشســت برنامهریــزی شــده بــود .عیــدان رول ،معــاون
وزیــر خارجــه رژیــم صهیونیســتی و عیســاوی فریــج،
وزیــر همــکاری منطقــهای ایــن رژیــم تصاویــری را از
دیدارهایشــان بــا نصرالدیــن عبدالبــاری ،وزیــر دادگســتری
ســودان در ابوظبــی منتشــر کــرد.
موسســه  Jeffrey M.Talpinsو شــورای آتالنتیــک
میزبــان ایــن نشســت بودنــد.
ویلیــام وشســلر ،مدیــر مرکــز رفیــق حریــری و برنامــه
خاورمیانــه در شــورای آتالنتیــک اعــام کــرد کــه هــدف از
ایــن نشســت مشــخص کــردن شــکافها در رونــد عــادی
ســازی و چگونگــی کمــک بــه آنهــا اســت.
یــک مســئول ارشــد در وزارت خارجــه آمریــکا نیــز از ایــن
اقــدام اســتقبال کــرد.

اد  امه از ستون روبرو

ظرفیت هـای نادیـده انگاشـته شـده ی فرهنگـی
ایـران زمیـن از قدرت هاضمـه باالیـی برخـوردار
اسـت بـه طـوری کـه می توانـد تاثیـری جهانی و
فرامنطقـه ای در حوزه هـای اندیشـگانی از خود بر
جـای بگذارد  .تصـور کنید آنچه اکنـون در یمن رخ
می دهـد نمی توانـد بی ارتبـاط با گسـیل گروهی از
ایرانیان در عهد ساسـانی به این سـرزمین باشـد .
چـه کسـی می تواند منکـر ایـن در هـم تنیدگی ها
باشـد ایـن کـه ناچاریـم بـرای درک بهتـر برخـی
رویدادهـا تاریـخ را بـه سـمت گذشـته ورق بزنیم
و بـاور کنیـم کـه هـزاران کیلومتر مربع واقع شـده
بیـن اروند و شـامات صدها سـال عرصـه درگیری
رومی هـا و ایرانی هـا بـوده و ایـن درگیری هـا
پـس از تضعیـف دو قدرت بـزرگ شـرقی و غربی
در پوشـش بهانه هایـی ایدئولوژیـک تـداوم
یافتـه اسـت  .قایـل شـدن آبشـخوری منحصر به
فـرد بـرای رفتارهـای گوناگـون بـا هیـچ منطقـی
سـازگار نیسـت لـذا کسـانی که بـه دنبـال برنامه
ریـزی بـرای فعالیت هـای فرهنگی هسـتند ناگزیر
بایـد بـر تمامی رویش هـای فرهنگـی و سـهم
جریان هـای فکـری بر زایش هـای صـورت گرفته
ظـرف هـزاران سـال صحـه بگذارنـد و بـه دنبـال
ترسـیم الگوهـای غیرقابل تاسـی نباشـند  .همه ی
شـاخ و برگ هـا ریشـه دارنـد !
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توجه به معیشت مردم نباید ما را از توجه به فرهنگ و نمادهای
تمدنی بازدارد
رئیس جمهور در شیراز گفت :توجه به معیشت مردم نباید ...

با حضور رئیس جمهور انجام شد؛

رونمایی از نقشه مهندسی فرهنگی فارس در شیراز
عصرمردم:
بـا حضـور رئیـس جمهـور جمعـي از وزرا ،نماينـدگان فـارس ،از سـند فرهنگـی اسـتان فارس بـه عنوان برشـی از
نقشـه مهندسـی فرهنگی کشـور رونمایی شـد.
نماینـده ولیفقیـه در فـارس در آییـن رونمایـی از ايـن سـند فرهنگـی که در نشسـت شـورای اداری اسـتان انجام
شـد ،گفـت  :ایـن سـند حاصـل همفکـری  ۲۵۰۰نفر از فرهیختگان اسـتان اسـت.
آیتاللـه لطـف اللـه دژکام افـزود :خالصـه ایـن سـند متکـی بـر اصـل تقواسـت و ما بایـد تلاش کنیم تا تقـوا در
جامعـه رواج پیـدا کند.
وي همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه در سـفر یـک روزه ریاسـت جمهـوری بـه اسـتان ،مطالبـات ،مشـکالت و
ظرفیتهـا مـورد توجـه وبررسـي قـرار گرفـت ،عنـوان کـرد:در ايـن سـفر  ۶هـزار و  ۴۰۰میلیـارد تومان بـه فارس
بـرای تامیـن برخـی از نیازهـا و انجـام هزینـه در پروژه هـاي اولويـت دار اختصـاص يافـت
امـام جمعـه شـیراز خاطرنشـان کـرد :بـه عنـوان نماینـده ولیفقیـه میگویـم اگـر در خـرج کـردن این مبلـغ تقوا
نباشـد معلـوم نیسـت چـه بر سـرمان خواهـد آمد.
آیتاللـه دژکام گفـت :تقـوا صرفـا یـک عمـل فـردی و شـخصی نیسـت  ،یـک وظیفـه اجتماعـی بـرای نظارت و
پیگیـری کـردن اسـت لـذا باید به کمـک دولت در قانونمنـد کردن مصـارف و هزینه کرد عادالنـه آن تالش کنیم
تـا مبالـغ تخصیصـی در جـای خود بـه خوبی صرف شـود.
حجتاالسلام والمسـلمين سـید محیالدیـن طاهـری در شـورای اداری فـارس کـه بـا حضـور رئیـس جمهـور
برگزار شـد ،با اشـاره به وجود دسـتهای پنهان در فارس براي خروج سـرمایه از اسـتان ،خواسـتار تشـکیل یک
گـروه بازرسـی مخفـی از سـوي رييـس جمهـور برای بررسـی این موضوع شـد.
دبيـر جامعـه روحانيـت شـيراز افـزود :بایـد مشـخص شـود کـه چـه دسـتانی در کار اسـت کـه اجـازه نمیدهـد
سرمایه گذاری در فارس شکل بگیرد و آن را به استانهای دیگر هدایت میکنند.
طاهـری  ،بـر لـزوم توجـه به جایـگاه وعرصه هـاي مديريتي فارس متناسـب با شـان آن تاکید کـرد و گفت:اجازه
ندهيدكوتوله هـاي سياسـي در ايـن عرصـه وفضا مديريت ومسـؤليت بگيرند.
وي بیـان کـرد :بـرای ایجـاد تحرک در اسـتان فارس بایـد از افراد توانمند ،با جرات ،جسـور و جوان اسـتفاده کرد
تـا مـردم معناي شـیرینی خدمت و پیروی از والیـت را درک کنند.
وي در بخشـي ديگـر از سـخنانش بـا اشـاره بـه اینکـه  ۷درصـد اراء مـردم در انتخابـات اخیـر ریاسـت جمهـوری
مربـوط بـه مـردم فـارس بـوده اسـت ،خطـاب بـه ایتاللـه رئیسـی گفـت :مـردم حقشـان را ادا کردند حـال امروز
نوبـت شماسـت کـه حـق آنهـا را ادا کنید.
دبیـر جامعـه روحانیـت شـیراز تصریـح کرد :فـارس تنها عنوان خود را یدک میکشـد و یک اسـتان بسـیار محروم
اسـت  ،در حالیکـه در بـدو پیـروزی انقلاب ،فـارس پهنـاور  ۳.۵اسـتان امـروزی را در برمیگرفـت و امـروز هـم
تمـام امکانـات جزایـر منطقـه و مسـائل امنیتـی آنها توسـط فارس تامیـن و اداره میشـود اما سـهمی از این منبع
عظیـم ندارد.
فـارس محروم مـردم باید
طاهـری خاطرنشـان کـرد :آب از خليـج فـارس بـه شـمال غربی کشـور مـیرود امـا در ِ
بشـکه آب بـر دوش بگذارند.
وي تاکیـد کـرد :ایـن حـق فـارس اسـت کـه به دریا وصل شـود ،چـرا که ایـن اتصال وجود داشـته و قطع شـده و
از سـوی دیگـر این اتصـال دارای مصوبه قانونی اسـت.
طاهـری اظهـار کـرد :مقـام معظـم رهبری فـارس را اسـتانی در قله و سـومین حـرم نامیدند لذا حرمهـای مطهر
بایـد محـور تمـام مباحـث و برنامههای اقتصادی ،سیاسـی و فرهنگی باشـد.
دبیـر جامعـه روحانیـت شـیراز گفـت :امـروز وضعیـت مناطـق اطـراف حرمهـای مطهـر بـه ویـژه حـرم مطهـر
سـیدعالءالدین حسـین(ع) در شـان ایـن حرمهـا نیسـت و طـرح  ۵۷هکتـاری توسـعه حـرم عمـدا بـه بهانـه
گردشـگری و حفـظ چنـد خانـه میراثی مخروبه به فراموشـی سـپرده شـده اسـت لـذا الزم انتظار داریـم این طرح
بـزودی وارد فـاز اجرایـی شـود.

وزير ميراث فرهنگى ،گردشگرى و صنايع دستى:

حافظیه آبروی ما در دنیاست
صفد  ر د  وام

بازدید وزیر بهداشت از دو مرکز واکسیناسیون در شیراز
ایرنا :وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شامگاه پنجشنبه در ادامه برنامه های سفر استانی دولت به فارس،
پـس از زیـارت حـرم مطهـر حضرت شـاهچراغ(ع) ،شـبانه از پایـگاه واکسیناسـیون حضرت احمدبن موسـی(ع)
و همچنین پایگاه واکسیناسیون حسینیه عاشقان ثارالله(ع) در شیراز بازدید کرد.
دکتـر «بهـرام عیـن اللهـی» در ایـن بازدیـد شـبانگاهی ضمن بررسـی رونـد اجـرای واکسیناسـیون در ایـن پایگاه
تجمیعـی ،بـا تیم هـای اجـرای واکسیناسـیون گفـت و گـو کـرد و از نزدیـک بـا مسـایل آنان آشـنا شـد.
«مهـرزاد لطفـی» رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز نیز کـه در این بازدید وزیـر بهداشـت را همراهی می کرد،
فرآینـد اجـرای واکسیناسـیون در پایگاه های اسـتان را تبیین کرد.
پایـگاه واکسیناسـیون حضـرت احمدبـن موسـی(ع) از جملـه پایگاه هـای شـبانه روزی شـهر شـیراز اسـت کـه
بـا توجـه بـه قـرار گرفتـن در جـوار حـرم مطهـر حضـرت شـاهچراغ(ع) ،مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه و از زمـان
راه اندازی ،روزانه مراجعان باالیی برای دریافت واکسن به این پایگاه مراجعه کرده اند.
وزیـر بهداشـت در ادامـه بـه صـورت سـرزده از پایگاه واکسیناسـیون حسـینیه عاشـقان ثارالله(ع) بـه عنوان یکی
دیگـر از پایگاه هـای شـبانه روزی واکسیناسـیون شـیراز بازدید کرد.
عیـن اللهـی در ایـن بازدیـد اسـتقبال عمومی مـردم و مشـارکت در امر واکسیناسـیون را برای مسـووالن و دسـت
انـدرکاران امیدبخـش و موجـب انگیـزه خدمـت دانسـت و ضمـن بررسـی رونـد واکسیناسـیون در ایـن پایـگاه ،از
تعامـل مثبـت دو مجموعـه دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز و سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی تقدیر کرد.
وزیـر بهداشـت پنجشـنبه بـه نمایندگـی از رئیسجمهـوری در سـفر اسـتانی دولت در شهرسـتانهای الرسـتان،
گـراش ،اوز و خنـج حضـور یافـت و مسـائل مربـوط بـه ایـن شهرسـتانهای جنوبی فـارس را بررسـی کرد.
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فرایند اجرای طرح توسعه حرم شاهچراغ (ع) تسهیل شود
استاندار فارس ،ضمن تاکید بر لزوم تعیین تکلیف طرح توسعه حرم مطهر شاهچراغ
(ع) و تسهیل فرآیند اجرای این طرح گفت :در کنار فراهم کردن ...

 ۴۰۰میلیون مترمکعب آب سهم استان فارس از دریا
وزیر نیرو درحاشــیه ســفربه شهرســتان کازرون ،گفت :از رویکردهای مهم دولت
سیزدهم ،تامین آب مورد نیاز فالت مرکزی و ...

رئیس جمهوری در شیراز تأکید کرد :

توجه به معیشت مردم نباید ما را از توجه به فرهنگ و
نمادهای تمدنی بازدارد
زهرا جعفری

رئیـس جمهـور در شـیراز گفـت :توجـه بـه معیشـت مـردم نبایـد مـا را از توجـه بـه
فرهنـگ و نمادهـای تمدنـی بـازدارد.
آیـت ا ...سـید ابراهیـم رئیـس در نشسـت خبـری پایـان سـفر یـک روزه خـود بـه
اسـتان فـارس بـا تأیـد بـر ایـن کـه در دولـت سـیزدهم فرهنـگ اولویـت اسـت و
توجـه بـه آن را از دسـت نخواهـد داد افـزود :اقتصاد گردشـگری ،رفع مشـکالت
مراکـز فرهنگـی ،تأمیـن بودجـه و اعتبـار رویکـرد دولـت در حمایـت از حـوزه
فرهنگـی اسـت و در ایـن زمینـه نزدیـک بـه  100میلیـارد تومـان اعتبـار در ایـن
سـفر بـرای کمـک بـه بخش هـای گردشـگری ،تعمیـر ،مرمـت و حفـظ بناهـای
میراثـی تخصیـص یافـت.
وی از فـارس بـه عنـوان مهـد تمـدن ،فرهنـگ و ادبیات فارسـی یاد کـرد و اظهار
داشـت :آثـار ایـن تمـدن و مدنیـت در جـای جای فـارس که جایـگاه اولیـاء خدا و
سـومین حرمیـن اهـل بیت اسـت ،خـود را نشـان می دهد.
آیـت ا ...رئیسـی افـزود :آثـار تمدنـی ،هنـر فاخرایرانـی ،شـعر و ادب پارسـی بـا
بزرگانـی چـون حافـظ و سـعدی ،تخـت جمشـید ،زنـان و مـردان فرهیختـه ایـن
دیـار ،فالسـفه ،حکمـا ،نـام آورران و وجـود  15هـزار شـهید بزرگـوار واالمقـام و
شـهید محـراب آیـت ا ...دسـتغیب شناسـه فرهنگـی ایـن اسـتان اسـت کـه بایـد
مـورد توجـه قـرار گیـرد.
وی خاطرنشـان کـرد :تقویـت بعـد فرهنگـی اسـتان یـک وظیفـه همگانـی اسـت
و در کنـار توجـه بـه ایـن فرهنـگ غنـی و تمدنـی و معرفـی آن در ابعـاد مختلـف
در عرصـه ملـی و بیـن المللـی بایـد بـه اقتصـاد گردشـگری ،زیـارت ،سـیاحت و
سلامت نیـز توجـه داشـت و آن را فعـال نمـود.
رئیـس جمهـور در بخشـی دیگـر از سـخنانش بـا اشـاره به فـارس به عنـوان قطب
کشـاورزی کشـور و ضـرورت جـدی گرفتـن ایـن جایگاه گفـت :فارس بایـد جایگاه
خـود را حفـظ کنـد امـا در کنـار آن مسـأله خشکسـالی نیـز یک بحث جدی اسـت
کـه بایـد مـورد توجـه قرار گیـرد و متناسـب با ایـن وضعیـت برنامه ریـزی کرد.
آیـت ا ...رئیسـی خواسـتار شـکل گیـری کمیتـه خشکسـالی زیـر نظـر وزارت نیـرو

و شـورای عالـی آب بـرای تدبیـر در ایـن حـوزه و انجـام عادالنـه آب رسـانی بـه
مناطـق مختلـف شـد.
وی بـا تأکیـد بـر طـرح سـاماندهی بیـن الحرمیـن و لـزوم اجـرای پـروژه ارتبـاط
فـارس بـه دریـا سـخن گفـت و تصریـح کـرد :تکمیـل طرح هـای نیمـه تمـام در
حـوزه آب ،صنعـت ،کشـاورزی و گردشـگری می بایسـت در اولویـت قـرار گیـرد.
رئیـس جمهـور از تصویـب  100طـرح بـا تخصیـص اعتبار بالـغ بر  6هـزار میلیارد
تومـان در ایـن سـفر خبـر داد و گفـت :پیگیری مصوبات سـفر به صورت سـتادی
بـر عهـده معـاون اجرایـی رئیـس جمهـور گذاشـته شـده و در حـوزه اسـتانی نیـز
میـدان دار ،اسـتان بـا بهـره بـرداری از اعتبـار و حمایـت دولـت خواهـد بود.
آیـت ا ...رئیسـی افـزود :مـردم بایـد اطلاع داشـته باشـند خدمتگزارنشـان چـه
مصوبـات و مسـایلی را دنبـال می کننـد .وی با اشـاره به این کـه 40درصد ظرفیت

اسـتان امـروز معطـل اسـت ،گفـت :نقدینگی بانکهـا باید به سـمت تولیـد هدایت
شـود زیـرا بـا تقویـت تولیـد اسـت که می تـوان تـورم و رکـود را مدیریـت کرد.
وی افـزود :از همـه مدیـران می خواهیـم در بحـث ایجـاد اشـتغال احسـاس
مسـئولیت کننـد زیـرا ایـن رنـج آور اسـت کـه جـوان مـا در گوشـه خانـه بنشـیند و
دنبـال کار باشـد ،امـا شـغلی نباشـد.
رئیـس جمهـور بـه کارگیـری و افزایش نیروی انسـانی در حوزه ادارات و شـرکت ها
بـرای اقتصـاد کشـور را مضـر دانسـت و گفـت :در بحـث ایجـاد اشـتغال بایـد بـه
دنبـال ایجـاد خـط تولیـد و گـره گشـایی از طریـق افزایش تولیـد بود.
وی در پایـان یـادآور شـد :در این سـفر طرح هـای مرتبط با جاده هـای مواصالتی
بـه صـورت ریلـی و زمینـی مورد بررسـی قـرار گرفت و تأکیـدات الزم پیرامـون آنها
شد.

استاندار فارس:

فرایند اجرای طرح توسعه حرم شاهچراغ (ع) تسهیل شود
ایرنـا :اسـتاندار فـارس ،ضمـن تاکیـد بـر لـزوم تعییـن
تکلیـف طـرح توسـعه حـرم مطهـر شـاهچراغ (ع) و
تسـهیل فرآینـد اجـرای این طـرح گفت :در کنـار فراهم
کـردن شـرایط دسترسـی بـه حرم مطهـر از طریـق قطار
شـهری ،ضـرورت دارد که آسـیبهای اجتماعی موجود
در اطـراف حـرم و بافـت تاریخـی نیـز رفـع شـود.
محمد هـادی ایمانیـه در شـورای اداری اسـتان فـارس
کـه بـا حضـور رئیـس جمهـوری برگـزار شـد افـزود:
آسـیبها و مشـکالتی کـه در اطـراف ایـن حـرم مطهـر
وجـود دارد در شـان ایـن مـکان مقـدس نیسـت و بایـد
سـاماندهی شـود.
او ادامـه داد :قطعـا رفـع مشـکالت اطـراف حـرم مطهر
شـاهچراغ در گرو تعیین تکلیف طرح توسـعه آن اسـت.
وی ،خشکسـالی چند سـاله را از دیگر مشـکالت فارس
برشـمرد و بیـان کـرد :بـا تکمیـل سـدهای نیمـه تمـام
اسـتان ،انتقـال آب خلیـج فـارس بـه اسـتان و اجـرای
آبخیـزداری میتـوان ایـن بحـران را مدیریـت کـرد.
اسـتاندار فـارس افـزود :حـوادث رانندگـی و تصادفـات
جادههـای منجـر بـه فـوت ،پروژههـای نیمـه تمـام
راهسـازی و آزادراهـی ،تکمیـل قطـار شـهری شـیراز و
ضعـف در تامیـن زیرسـاختهای خدماتـی شـهرکهای
صنعتـی از دیگـر مشـکالتی اسـت کـه اسـتان بـا آن
مواجـه هسـت.
ایمانیـه گفـت :در بحـث شـرکت های دانـش بنیـان
نیـز بـه دلیـل عـدم تفویـض اختیـار ،رونـد صـدور مجـوز
تاسـیس ایـن شـرکتها بـا مشـکل همـراه شـده اسـت.

عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم

وزيـر ميـراث فرهنگـى ،گردشـگرى و صنايـع دسـتى معنقـد اسـت :مهـم
تریـن مشـكل مـا كـه بايـد تصمیـم انقالبـی در رابطـه بـا آن گرفته شـود بحث
حريم هـاى ابنيه هـاى تاريخـى اسـت كه در اسـتان فـارس هم به دليـل اينكه
منطقـه وسـیعی را حریـم ابنیـه تاریخی قرار داده اسـت و اجازه سـاخت و سـاز
در آن منطقـه را نمیدهنـد بنابرايـن بايـد در جهـت رفـع اين مشـكل چـاره اى
انديشيد.
عـزت اللـه ضرغامى شـامگاه پنج شـنبه  ٢٢مهرماه در نشسـت شـوراى ادارى
اسـتان فارس كه به رياسـت حجه االسلام و المسـلمين رئيسـى رئيس جمهورى اسلامى ايران در تاالر امامى
اسـتاندارى فارس برگزار شـد ،اظهار داشـت:
در اين رابطه بايد با قوانین حریمها را از حالت انقباضی برداشته و انبساطی کنیم .
او بـا اشـاره بـه اينكـه در ایـن جهـت بايـد بـا تدويـن آییـننامـه جدیـد مـى بايسـت مشـکل حریم هـا را نـه تنها در
اسـتان فـارس بلکـه در نقـاط مختلـف کشـور حـل کنیـم ،خاطـر نشـان كـرد :در راسـتاى اجـراى ايـن طـرح به
ً
جـرأت و جسـارت نيـاز اسـت زیـرا قطعـا هجمههایـی بـه خصـوص در فضـای مجـازی در پـى خواهـد داشـت و
شـاید يكـى از داليـل اينكـه دیگـران هـم ایـن زمینـه اقـدام نکردند بـه دلیل تـرس و واهمـه از اینگونـه هجمه ها
بوده اسـت.
وى بـر توجـه و پيگيـرى ایـن بحـث در شـورایعالی انقلاب فرهنگـی و هیئـت دولـت تأكيـد كـرد و گفـت:
بـاز کـردن راه بیـن حرم هـای شـاهچراغ(ع) و سـیدعالءالدین حسـین(ع) از جملـه مهـم تريـن اولويت هاسـت
بنابرايـن بـا وجـود بافـت فرسـوده موجـود در ايـن مسـير و اينكـه برخـی از نقـاط ایـن منطقـه نـه امکان بازسـازی
دارنـد نـه امـکان از بیـن رفتـن در صورتـی کـه ایـن مسـیر بـه خصـوص بـرای بحـث گردشـگری زیـارت ،مسـیر
بسـیار مهمی اسـت.
وزيـر ميـراث فرهنگـى بـه جايـگاه نخسـت فـارس در بحـث ميـراث فرهنگى هم اشـاره كـرد و گفت :فـارس هم
در بحـث میـراث ملمـوس و هـم میـراث ناملمـوس و هـم جمـع ایـن دو در سـطح کشـور در رتبـه اول دارد و در
انـواع ۱۷گانـه گردشـگری بـه ویـژه در بحث گردشـگری ،تاریخـی ،طبیعی ،زیارتی و غیـره نيز جایـگاه ویژه دارد.
وزیـر میـراث فرهنگـی از تخصیـص  ۸۰میلیـارد تومـان بـه پروژههای میـراث فرهنگی در سـفر به اسـتان فارس
خبـر داد و گفـت :البتـه ایـن بودجـه در مقایسـه بـا بودجههای دیگـر کم اسـت و خیلـی دردی را دوا نمیکند ،اما
بـا ایـن حـال آن را در ایـن سـفر توزیـع کردیـم .بخـش زیادی از ایـن بودجه صـرف کارهـای مرمتی می شـود زیرا
اگـر آثـار تاریخـی خـود را مرمـت و حفظ نکنیـم ،از بیـن میروند.
وی بـا بیـان اینکـه در حافظیـه  ۲پـروژه مهـم ملـی داریـم ،گفـت :آرامـگاه حافظیـه علـیرغـم اینکـه جایـگاه
برجسـتهای دارد و آبرویی برای ما در دنیاسـت ،تنها یک یا دو هکتار وسـعت دارد لذا طرح توسـعه آن در دسـت
اقـدام اسـت و بایـد تسـریع شـود و بـرای آن نیـاز بـه مقـداری تسـهیالت اسـت تا تکمیل شـود.
او همچنيـن خواسـتار توسـعه گردشـگرى بـوم گـردى در اسـتان فـارس شـد و افـزود :در ايـن رابطـه علاوه بـر
همـكارى مـردم احتيـاج بـه اعطـاى تسـهيالت داريـم بـر ايـن اسـاس بـا رشـد و توسـعه بـوم گـردى بسـيارى از
مشـكالت صنعـت گردشـگرى مرتفـع خواهـد شـد.
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وی اظهـار داشـت :فـارس در زمینـه فعالیـت خیریـن
جـزو اسـتانهای پیش رو اسـت و مهمترین درخواسـتی
کـه خیریـن از مسـئوالن دارنـد ایـن اسـت کـه در مسـیر
فعالیـت آنهـا مانـع تراشـی نکنند.
او گفـت :تکمیـل ورزشـگاههای نیمـه تمـام و بازمانـده
از گذشـته ،تولیـد مسـکن ،اصلاح طـرح طرح پزشـک
خانـواده شـهری ،تکمیل بیمارسـتانهای نیمـه تمام در
شهرسـتانهای اسـتان و تسـریع در اجـرای پروژه شـهر
سلامت از دیکر مواردی اسـت که نیاز اسـت در اسـتان
دنبال شـود.
ایمانیـه افـزود :در بحـث حمایـت از نخبـگان نیـز
پرداخـت وام  ۵۰۰میلیـون تومانـی بـه  ۶۰۰نفـر از
نخبـگان در کشـور دنبـال میشـود کـه الزم اسـت هـم

مبلـغ و هـم تعـداد افزایـش یابـد.
آیـت اللـه دکتـر سـید ابراهیـم رییسـی رئیـس جمهـوری
اسلامی ایران شـامگاه پنجشـنبه در پایان سـفر اسـتانی
خـود بـه فـارس ،شـیراز را بـه مقصد تهـران تـرک کرد.
بـه گـزارش ایرنـا ،رییـس جمهـوری صبح پنجشـنبه ۲۲
مهرمـاه جـاری و در جریـان هفتمین سـفر اسـتانی خود
وارد شـیراز شـد و بعد از اسـتقبال مسـئوالن و نمایندگان
اسـتان فـارسدر بازدیدهـای سـرزده ای بـه شهرسـتان
مرودشـت در  ۴۵کیلومتری شـمال شـیراز رفت و ضمن
بازدیـد از کارخانـه تعطیـل شـده آزمایـش ،در جمع مردم
روسـتای کنـاره مرودشـت و دامـداران و کشـاورزان
منطقـه حضـور یافـت و بـا آنهـا رو در رو گفـت و گـو کرد.
بازدیـد از کارخانـه در حـال احـداث کاغذسـازی فـارس

و زیـارت آرامـگاه حافـظ شـاعر بلنـدآوازه ایـران ،برنامـه
دیگـر قبـل از ظهـر پنجشـنبه رئیـس جمهـوری بود.
وی همچنیـن در ادامـه برنامههـای سـفر بـه اسـتان
فـارس از مجموعـه تاریخـی تخـت جمشـید بازدیـد و بـا
بازدیدکننـدگان و کارشناسـان ایـن مجموعـه ثبـت شـده
در میـراث جهانـی یونسـکو گفتوگـو کـرد.
دکتـر رییسـی در ادامـه برنامههـای سـفر اسـتانی بـه
فـارس ،بـه زیـارت حرم مطهـر حضرت احمد بن موسـی
الکاظـم شـاهچراغ (ع) در شـیراز مشـرف شـد.
رئیسجمهـوری اسلامی ایران همچنیـن بـا حضـور در
مجموعـه حافظیـه شـیراز ،آرامگاه شـاعر بزرگ فارسـی
زبـان حافـظ شـیرازی را زیـارت کرد.
آیـت اللـه رییسـی در ادامـه برنامههـای سـفر اسـتانی
بـه فـارس از ورزشـکاران افتخارآفریـن ایـن اسـتان در
رقابتهـای بینالمللـی ،المپیـک و پارالمپیـک قدردانی
کرد.
وی همچنیـن در ادامـه برنامه های سـفر یـک روزه خود
بـه اسـتان فـارس در جمـع نخبـگان  ،عشـایر ،فعـاالن
کارگـری و اقتصـادی و همچنین ایثارگـران حضور یافت
و بـه ترسـیم کلـی سیاسـت های راهبـردی در دولـت
سـیزدهم در حوزه هـای مختلـف پرداخـت.
شـرکت در شـورای اداری بـا حضـور وزرای همـراه و
مسـئوالن ،نماینـدگان اسـتان فـارس و جمـع بنـدی
نهایـی سـفر و همچنیـن حضـور در نشسـت خبـری
در فـرودگاه شـیراز آخریـن برنمـه کاری سـفر یـک روزه
آیت الله رئیسی به استان پهناور فارس بود.

وزیر نیرو در جریان سفر به کازرون اعالم کرد :

 ۴۰۰میلیون مترمکعب آب سهم استان فارس از دریا
عصرمردم:
وزیـر نیـرو درحاشـیه سـفربه شهرسـتان کازرون ،گفـت:
از رویکردهـای مهـم دولـت سـیزدهم ،تامیـن آب مـورد
نیـاز فلات مرکـزی و اسـتانهای مواجـه بـا کـم آبـی در
کشـور است.
علـی اکبـر محرابیـان ،بـا تاکیـد براینکـه تامیـن آب
مطمئـن بـرای شـرب ،صنعت و کشـاورزی در دسـتور کار
قـرار خواهـد داشـت ،گفـت :یکـی از راهکارهـای مهـم
تامیـن آب مـورد نیـاز ،انتقـال آب دریا به فلات مرکزی و
اسـتانهای مختلـف اسـت.
وی در بـاره طـرح انتقـال آب از خلیـج فـارس بـه اسـتان
فـارس هـم گفـت :در قالب انتقـال آب به فلات مرکزی
بـرای مصـارف صنعـت و شـرب آب از دریـا بـه فـارس
می رسـدکه اسـتان فـارس تخصیـص اولیـه در ایـن طرح
را دارد و در نشسـت های تخصصـی میـزان تخصیـص،
افزایش یافته و  ۴۰۰میلیون متر مکعب در سـال اسـت .
وی بـا یـادآوری اینکـه طـرح انتقـال آب از خلیـج فـارس
قرار اسـت از طریق سـه کریدور شـرقی ،غربـی و مرکزی
انجـام شـود ،اظهـار داشـت :تاکنـون هشـت شـرکت و
کنسرسـیوم آمادگـی خـود را بـرای اجـرای ایـن پـروژه
اعلام کردهانـد.
مقـام عالـی وزارت نیـرو ،خاطرنشـان کـرد :تامیـن آب
اسـتان فـارس از سیاسـت های اصلـی وزارت نیـرو اسـت
کـه بـا تامیـن آب از دریـا  ،طرح هـای انتقـال آب و تامین

آب از سـدها آب مـورد نیـاز اسـتان تامیـن می گـردد .وزیر
نیـرو در بخـش دیگـری از سـخنان خـود از پیشبینی ۱۴
مصوبـه در حـوزه صنعـت آب و بـرق و فاضلاب بـرای
فـارس در سـفر اسـتانی هیئـت دولـت خبـر داد و گفـت:
بعـد از نهایـی شـدن این مصوبـات ،آنها را اعلام خواهیم
کـرد .او همچنیـن بـا اشـاره بـه بازدیدهـای انجـام شـده
از شهرسـتان کازرون ،گفـت :متاسـفانه رونـد اجـرای

پروژههـای مختلـف در ایـن شهرسـتان بسـیار کنـد بـوده
و سـد نرگسـی ،تصفیهخانـه فاضلاب و بیمارسـتان،
نیازمنـد تسـریع در رونـد اجـرا اسـت.
محرابیـان ،اظهـار داشـت :سـد نرگسـی ،به عنـوان یکی
از منابـع تامیـن کننـده آب شـرب ،کشـاورزی و صنعت در
شهرسـتان کازرون ،حـدود  ۷۰درصـد پیشـرفت فیزیکـی
دارد ،از رایزنـی با دسـت انـدرکاران برای افزایش سـرعت

ایـن پـروژه خبـر داد و گفت :تلاش می کنیم که تـا پایان
سـال آینـده ایـن سـد بـه مرحلـه آبگیری برسـد و بـه مرور
مـورد بهره بـرداری قـرار گیرد.
محرابیـان ،اجـرای شـبکه آبیـاری بـه شـکل خـط لولـه
جهـت ایـن سـد را از دیگـر طرح هـای در دسـت اقـدام،
عنـوان نمـود و خاطرنشـان کرد کـه امید واریم ایـن پروژه
تـا سـال آینـده بـه مرحلـه اجـرا درآیـد تـا ضمـن تامین آب
زمین هـای زراعـی ،زمینـه تامیـن آب شـرب نیـز فراهـم
شود.
وزیـر نیـرو ،در خصـوص بیمارسـتان کازرون نیـز بـا
اشـاره بـه گالیـه منـدی مـردم شهرسـتان ،گفـت :ایـن
پـروژه بیـش از  ۱۰سـال قبـل آغـاز شـده و بـا توجـه بـه
پیگیری هـای دکترعباسـی نماینـده مجلس ،مدتی اسـت
کـه عملیـات اجرایـی ادامـه یافتـه اسـت.
محرابیـان ،اجـرا و تکمیـل ایـن بیمارسـتان را از
مصوبـات مـورد نظـر در سـفر هیئـت دولـت دانسـت و
اضافـه کـرد :تصفیهخانـه فاضلاب شهرسـتان کازرون
نیـز از پروژههایـی اسـت کـه سـالها قبـل آغـاز شـده و
امیدواریـم براسـاس صحبت هـای پیمانـکار و مجـری،
طـی ماههـای آینـده آمـاده بهـره بـرداری شـود.
گفتنـی اسـت ،ادای احتـرام بـه مقـام شـامخ شـهدا ،
مالقـات مردمـی و حضـور در جلسـه شـورای اداری
شهرسـتان  ،از دیگـر برنامه هـای وزیر نیرو در سـفر به دو
شهرسـتان کازرون و کوهچنـار بـود.
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 ۸۰۰میلیارد تومان به بهسازی جاده شیراز -عسلویه اختصاص یافت
وزیر نفت گفت :با توجه به شــرایط بحرانی جاده شــیراز -فیروزآباد-عسلویه۸۰۰ ،
میلیارد تومان به بهسازی و توسعه این محور اختصاص یافت ...

مصوبات سفرهای استانی تا تحقق کامل پیگیری میشوند
وزیر کشــور با اشاره به سازوکار سفرهای استانی دولت سیزدهم گفت :این سفرها در
سه مرحله قبل ،حین و بعد سفر با برنامهریزی مناسبی ...

رئیس جمهوری :

توسعه باید بر اساس عدالت انجام پذیرد
صفد ر د وام

عکس :علی گزبلند  /عصر مرد م

رئيـس جمهـورى اسلامى ايـران گفـت :گاهـی مطرح می شـود كه سـفرهای
اسـتانی شـايد هزینه هایـی داشـته باشـد،اگر مـا بـه اسـتانها سـر نزنیـم و
مشـکالت بخشـهای مختلـف آن را از نزدیـک نبینیـم ،چگونه این مشـکالت
را شناسـايى و برطـرف کنیـم؟
حجه االسلام والمسـلمين سـيد ابراهيم رئيسـى عصـر پنج شـنبه  ٢٢مهرماه
در جريـان سـفر يـك روزه اش بـه اسـتان فـارس در جمع اقشـار مختلـف مردم
و جمعـى از طلاب در مسـجد شـهداى شـيراز گفـت :مـا مصمـم هسـتیم که
در میـان مـردم و بـا حضـور ميدانـى بـا مشـكالت مـردم آشـنا و در جهـت رفـع
مشـكالت تلاش كنيم.
وى بـا تأكيـد بـر اينكـه در ايـن سـفر سـخت مشـتاق ديـدار عمومـى بـا مـردم
اسـتان فـارس بـودم امـا متأسـفانه بـه دليل شـيوع بيمـارى كرونا بسـتر فراهم
نگرديـد ،ادامـه داد :آنچـه امـروز بـه عنـوان نظـام اسلامی دنبال آن هسـتیم
و بـه عنـوان محـوریتریـن نکتـه بیانیـه گام دوم بـه مـا میآمـوزدآن اسـت که
حرکـت گام دوم در جبـران عقبماندگیهـا باشـد بـر ايـن اسـاس یکـی از ایـن
عقـبماندگیهـا مسـئله اجـرای عدالـت اسـت.
او بـا تأكيـد بـر ايـن نكتـه كـه داشـتن انگیـزه و بینـش و دانـش و مسـیر الهی
هیـچ منافاتـی بـا رفـاه اجتماعـی و برخـورداری از امکانـات اجتماعـی نـدارد،
اظهـار داشـت :آنچـه فریـاد همـه انبیـا بوده اسـت و قـرآن کریم هـم همین را
میفرمایـد اقامـه قسـط اسـت .آنکه اقامه قسـط میکند انسـان اسـت .زندگی
برخـوردار از عدالـت میتوانـد مسـیر سـعادت را بـه انسـان بنمایانـد.
رئيـس جمهـورى اضافـه كـرد :بايـد در كنار توسـعه يافتگـى به اجـراى عدالت
اجتماعـى هـم توجـه شـود چرا كه توسـعه بابـد بر اسـاس عدالت انجـام پذيرد.
رئيسـى تأكيـد كـرد :سياسـت مـا اين اسـت كه بـر اسـاس آمایش سـرزمینی و
مطالعـات واقعـی نيازهـاى واقعى اسـتان فارس را بسـنجيم و براى رفـع نيازها
بطور مناسـب و متناسـب اقـدام كنيم.

او بـا بيـان اينكـه محـور حرکـت دولـت سـیزدهم بـا حمایـت مـردم و بـا تـوکل
بـه حضـرت حـق ،اجـرای عدالـت خواهـد بود ،خاطرنشـان كـرد :توجـه دولت
همـواره در جهـت اجـرای قانـون ،شناسـايى کمبودهـا و رفـع محرومیت هـا
مى باشد.
رئيـس جمهـور از ظرفيت هـاى مختلـف اسـتان فـارس در سـاير حوزه هـا بـه
نيكـى يـاد كـرد و گفت :با وجـود جوانان تحصيلكـرده و نيروى انسـانى توانمند

در خطـه فـارس نبايـد شـاهد بيكارى باشـبم از ايـن رو دولت بر اسـاس تكليف
در جهـت ايجـاد اشـتغال و دفاع از حقـوق مردم اقداماتى شايسـته خواهد كرد.
وى ايجـاد بسـتر اشـتغال جوانـان را از سـوى دولـت ضـرورى عنـوان كـرد و
افـزود :مديـران اسـتانى هـم بايـد بـا همـت در جهـت رشـد اشـتغال جوانـان
ايـن اسـتان تلاش الزم را داشـته باشـند چـرا كـه همـه بخش هـاى دولـت و
حاكميـت بایـد در ايـن رابطـه احسـاس وظيفـه كننـد.
رئيـس جمهـورى رشـد روز افـزون واكسيناسـيون عمومـى را از ديگـر
اولويت هـاى دولـت سـيزدهم توصيـف نمود و گفـت :با وجود اجراى مناسـب
واكيسناسـيون بايـد همـواره در راسـتاى پيشـگيرى از آمـدن مـوج جديـد ايـن
بيمـارى تلاش كنيـم.
او توجـه دولـت بـه مسـئله معیشـت و کنتـرل تـورم وگرانی هـا و رونـق دادن به
کسـب و کار مـردم را از ديگـر سياسـت هاى محـورى عنـوان كـرد و افـزود:
بـه دليـل رشـد كرونـا شـاهد تعطيلـى بسـيارى از مشـاغل بـوده ايـم كـه بايد با
برنامـه ريـزى دقيـق در جهـت رفـع زيان هـا در اين حـوزه و بازگشـايى مدارس،
دانشـگاهها و مراكـز آموزشـى حركـت كنيم.
وى درعيـن حـال از ايجـاد بسـتر مناسـب بازگشـايى مـدارس و دانشـگاهها در
سـطح كشـور خبـر دادو افزود :بـا كنتـرل بيمارى كرونـا بسـيارى از واحدهای
توليـدی راه انـدازى دوبـاره خواهند شـد.
رئيـس جمهـورى از اسـتان فـارس بـه عنـوان يكـى از اسـتانهاى مهـم كشـور
در عرصـه توليـد يـاد كـرد و گفت :اسـتاندار بايد بسـترهاى مناسـب توليد نظير
اشـتغال خانگـى فراهـم نمايـد و البتـه سياسـت دولـت هـم در مسـیر تأمیـن و
تولیـد کاال آن هـم بـا حضـور مـردم ،اصنـاف و تولیدکننـدگان مى باشـد.
رئيسـى همچنيـن بـه جايگاه فـارس در زمينه گردشـگرى سلامت اشـاره كرد
و گفـت :بـا وجـود ظرفيت هـاى مختلـف پزشـكى ،گردشـگرى و مذهبـى اين
اسـتان مديـران مـا بايـد بـا همراهـى مـردم در جهـت توسـعه اشـتغال و رفـع
مشـكالت مسـكن گام هـاى مؤثـرى بردارند.

تأکید رئیس جمهور بر لزوم تکمیل پروژه های نیمه تمام در استان ها
عصرمردم:
رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه دولـت سـیزدهم هیـچ
نیـازی بـرای تشـریح وضعیتی کـه کشـور را در آن تحویل
گرفـت ،نمیبینـد ،گفـت :بنای مـا در دولت بر این اسـت
کـه بـه جـای توضیـح وضـع کشـور ،در عمـل بـرای حـل
مشـکالت تلاش کنیـم و بـه مـردم امیـد ببخشـیم.
آیتاللـه دکتـر سـید ابراهیـم رئیسـی شـامگاه پنجشـنبه
در نشسـت شـورای اداری اسـتان فـارس بـا اشـاره بـه
گزارشهـای ارائه شـده از سـوی شـماری از وزرا و معاون
اجرایـی رئیـس جمهـور دربـاره طرحهـای مصـوب و
اقدامـات در نظر گرفته شـده برای اسـتان ،گفـت :تبیین
ایـن طرحهـا و اقدامـات بـرای آن اسـت کـه یـک حـس
مشـترک بیـن مسـئوالن اسـتانی و مسـئوالن کشـوری
بـرای اجـرای ایـن طرحهـا و حـل مشـکالت اسـتان
فـارس ایجـاد شـود.
رئیـس جمهـور گفـت :دولـت سـیزدهم در اجـرای
برنامههـای خـود برای پیشـرفت و آبادانی کشـور ظرفیت
کامـل دولت و حتـی نهادهای حاکمیتـی را در نظر گرفته
و اگـر بخواهیـم جامعتـر بگوییـم ،ارائه گـزارش مصوبات
سـفر اسـتانی در جلسـه شـورای اداری بـرای ایجـاد یـک

حـس مشـترک در همـه مجموعـه نظـام اسـت.
آیتاللـه رئیسـی بـا بیـان اینکـه دولـت سـیزدهم روی
مشـارکت مـردم در اجـرای برنامههـای خـود حسـاب
ویـژهای بـاز کـرده اسـت ،گفـت :از همـه مسـئوالن
دسـتگاههای اجرایـی میخواهـم دربـاره برنامههـا و
اقدامـات خـود بـا مـردم صحبـت و آنـان را بـا برنامههـا و
اهـداف دولـت همـراه کننـد.
رئیـس جمهـور در ادامـه بـا بـا بیـان اینکـه اولویـت دولت
در اجـرای طرحهـای عمرانـی در اسـتانها تکمیـل
طرحهـای نیمـه تمـام اسـت ،گفـت :نجـات اقتصـاد
کشـور در گـرو رونـق تولیـد اسـت و اگـر میخواهیـم
اقتصـاد مقاومتـی در همـه ابعـاد آن اجرا شـود ،باید تولید
رونـق بگیـرد و ظرفیتهـای معطـل مانـده ،فعـال شـود.
آیتاللـه رئیسـی گفـت :اسـتان فـارس نشـان داده در
بخـش تولیـد ،حـرف جدی بـرای گفتـن دارد و از روسـای
بانکهـا میخواهـم اعطـای تسـهیالت بانکـی را بـه
سـمت تولیـد هدایـت کننـد.
آقـای رئیسـی بـا اشـاره بـه اظهـار نگرانـی از افزایـش
نقدینگـی در کشـور ،گفـت :نگرانی آنجاسـت که افزایش
نقدینگـی بـه سـمت واسـطهگری و داللـی بـرود ،امـا اگر

نقدینگـی به سـمت تولید هدایت شـود ،افزایـش آن هیچ
نگرانـیای ایجـاد نخواهـد کرد.
رئیـس جمهـور در ادامـه سـخنانش بـا تأکیـد بـر اینکـه
اسـتان فـارس در زمینههـای گردشـگری زیـارت،
سلامت و سـیاحت جاذبههـای فراوانـی دارد که ضرورت
دارد بیـش از پیـش فعـال شـود ،گفـت :زیرسـاختها و
ظرفیتهـای اسـتان فـارس در عرصه گردشـگری بسـیار
ممتـاز اسـت و اگـر فعـال شـود ،میتوانـد تأثیر زیـادی در
رونـق اقتصـادی و آبادانـی اسـتان داشـته باشـد.
آیتاللـه رئیسـی همچنیـن بـا اشـاره بـه قابلیتهـای
اسـتان فـارس در عرصـ ه کشـت گیاهـان دارویـی،
محصـوالت کشـاورزی و محصـوالت پتروشـیمی بهویژه
در عرصـه محصـوالت پاییندسـتی ،گفـت :ایرانیـان
داخـل و خـارج کشـور بداننـد کـه اسـتان فـارس یکـی از
بهتریـن نقـاط بـرای سـرمایهگذاری امـن و تضمین شـده
اسـت.
رئیـس جمهـور گفـت :از اسـتاندار فـارس میخواهـم از
فکـر و اندیشـه همـه فرهیختـگان و صاحبنظران اسـتان
بـرای طراحـی راهکارهـای برونرفـت از وضـع کنونـی
بهـره بگیـرد و اسـتان فـارس میتوانـد در این زمینـه الگو

باشد.
آقـای رئیسـی در ادامـه بـا بیان اینکـه در دولت سـیزدهم
ترجیـح دادیـم بـه جـای پرداختـن بـه اینکـه کشـور را در
چـه وضعـی تحویـل گرفتیـم ،در عمـل به حل مشـکالت
اقـدام کنیـم ،گفـت :هیـچ نیـازی بـرای تشـریح وضـع
کنونـی کشـور وجـود نـدارد و هرکـس ،نگاهـی بـه سـفره
خـودش بینـدازد بـه خوبـی درک میکنـد کـه بـا چـه
وضعـی مواجـه هسـتیم.
آیتاللـه رئیسـی در پایـان بـا اشـاره بـه دیـدار اخیـر خـود
بـا رهبـر معظـم انقلاب بـرای ارائـه گـزارش عملکـرد و
دریافـت رهنمـود ،گفـت :در ایـن دیـدار خدمـت ایشـان
عـرض کـردم کـه هـر چـه از دوره مسـئولیت بنـده بـه
عنـوان رئیـس جمهـور میگـذرد ،نگاهـم نسـبت بـه
آینـده امیدوارتـر میشـود و آینـده را بیـش از پیش روشـن
میبینـم و ایشـان نیـز در پایـان ایـن دیـدار به بنـده گفتند
ً
کـه بـه ایـن نـگاه ،بنـده عمیقـا بـاور دارم.
در جلسـه شـورای اداری اسـتان فـارس ،سـند تحـول
فرهنگی اسـتان به عنوان برشـی از سـند فرهنگی کشـور
بـا حضـور رئیـس جمهـور و آیتاللـه دژکام نماینـده ولـی
فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه شـیراز رونمایـی شـد.

امامجمعه شیراز:

سفرهای استانی ،مسئوالن را با مشکالت مردم آشنا میکند
ایرنـا :نماینـده ولـی فقیه در اسـتان فارس و امـام جمعه
شـیراز بـا اشـاره بـه سـفرهای اسـتانی دولـت سـیزدهم
گفـت :هیـچ چیـز مثل سـفرهای اسـتانی ،مسـئوالن را
بـا مشـکالت مـردم و معضلات کشـور آشـنا نمیکنـد.
آیـت اللـه لطـف اللـه دژکام در خطبههـای نمازجمعـه
شـیراز بـا اشـاره بـه هفتمیـن سـفر اسـتانی دولـت کـه
پنجشـنبه  ۲۲مهرمـاه بـه اسـتان فـارس انجـام شـد،
افـزود :ازجملـه اسـتان هایی کـه در تهـران و پایتخـت
میگوینـد وضـع آن از هـر جهـت خوب اسـت و مشـکلی
نـدارد اسـتان فـارس اسـت .الحمدللـه! البتـه وضـع
فـارس از جهـات بسـیاری خـوب اسـت امـا در بسـیاری
از جهـات نیـز مشـکالت عدیـده و عقـب ماندگی هـا و
محرومیت هایـی داریـم.
دژکام گفـت :خوبـی سـفر رئیس جمهـور و وزرا به فارس
همیـن اسـت کـه مشـکالت را از نزدیـک می بیننـد و
درک می کننـد.
نماینـده مـردم فـارس در مجلـس خبـرگان رهبـری
گفـت :یـک فایـده مهـم دیگـر ،آشـنا شـدن دولـت بـا
ظرفیت هـای بسـیار خـوب اسـتان فـارس اسـت .فارس
در تامیـن منابـع انـرژی کشـور چـه نقشـی دارد؟ فـارس
یکـی از اصلـی تریـن منابـع تامیـن انـرژی اسـت و حـال
کـه اینگونـه اسـت بایـد بخشـی از ایـن درامـد نیـز بـرای
رفـع محرومیـت و توسـعه اسـتان اختصـاص یابـد.
وی گفـت :فایـده دیگـر سـفرهای اسـتانی ایـن اسـت
کـه مـردم مسـتقیما بـا وزرا و مسـئوالن ارشـد ارتبـاط
می گیرنـد و رو در رو سـخن می گوینـد.
وی در عیـن حـال گفـت :بایـد بدانیـم کـه رئیـس
جمهـور و مسـئوالن ارشـد دولتـی نمی تواننـد در همـه
امـور مداخلـه کننـد و کارهـای قضایـی و حقوقـی بایـد
بـه دسـتگاه قضـا ارجـاع شـود .ایـن بحـث تقسـیم کار
اجتماعـی را نخبـگان بایـد بـرای مـردم توضیـح دهند تا
توقـع کاذبـی در بیـن اقشـار مختلف مـردم ایجاد نشـود.

امـام جمعـه شـیراز بـا اشـاره بـه تصمیمـات دولـت برای
توسـعه و پیشـرفت فـارس گفـت :در همیـن سـفر قریب
 ۶۴۰۰میلیـارد تومـان بـرای مسـائل مختلـف اسـتان
تخصیـص یافتـه کـه در قالـب پروژه هـا و طرح هـای
مختلـف اجـرا میشـود.
وی تاکیـد کـرد :ایـن پـول و بودجـه بایـد بـه خوبـی
مدیریـت بـا دقت خرج شـود ،متاسـفانه بعضـی وقت در
هزینـه بودجـه ،ریخـت و پـاش میشـود و یـا بـا رانـت و
ویـژه خـواری و مـواردی از ایـن دسـت مواجـه میشـویم
درحالـی کـه اگـر پـول را صحیـح خـرج کنیـم خـدا بـه
آن برکـت می دهـد و موجـب آبـادی و تحـول میشـود
کـه ایـن موضـوع در شـرایط محاصـره اقتصادی کشـور
اهمیـت بیشـتری دارد.
دژکام بـا اشـاره بـه سـخنان رئیـس جمهـوری در جلسـه
شـورای اداری اسـتان فـارس گفت :در جلسـه شـامگاه
پنجشـنبه ،رئیـس جمهـور برای بـارش باران دعـا کرد و
از خداونـد اسـتمداد طلبیـد .این حرکت صحیح اسـت و

بایـد از خـدا برای حل مشـکالت اسـتمداد طلبید و البته
همانطـور کـه رئیـس جمهـور نیـز گفتنـد بـه فکـر رتق و
فتـق امور نیـز بود.
وی بـا اشـاره بـه رونمایـی از سـند نقشـه مهندسـی
فرهنگـی اسـتان فـارس به دسـت رئیس جمهـور گفت:
جمـع کثیـری از فرهیختـگان و نخبـگان روی آن کار
کردنـد و تلاش کردنـد تا به سـرانجام رسـید .االن ما در
ایـن عرصـه دقیقـا می دانیـم به چـه سـمتی می خواهیم
برویـم و چـه اتفاقـی بایـد بیفتـد.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان فـارس گفت :از
امـروز همـه مـا و دسـتگاه های مختلف اسـتان موظفیم
در عرصـه فرهنـگ بـا نـگاه بـه این سـند ،اقـدام و عمل
کنیم.
وی تاکیـد کـرد :اسـتان فـارس تاثیرگـذاری ویـژه ای در
عرصـه فرهنگـی دارد و امیدواریـم ایـن اسـتان بتوانـد
فرهنـگ خـود را بـه دیگـر مناطـق کشـور صـادر کنـد.
شـرابخواریِ ،ربـا ،سـگگردانی و بـی حجابـی بخاطـر

غفلـت و دوری از معنویـت اسـت
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس در خطبـه اول
نمازجمعـه شـیراز با بیـان اینکه بـرای خدا بایـد از خواب
غفلـت بیـدار شـویم ،گفت :اینکـه در جامعه مـا مواردی
چـون شـرابخواری و ربـا و سـگ گردانـی و بـی حجابـی
اتفـاق می افتـد ،بخاطـر غفلـت اسـت.
وی گفـت :قـدم اول در کسـب معنویـت ایـن اسـت کـه
از خـواب غفلـت بیـدار شـویم و قـدم دوم ایـن اسـت کـه
تفکـر کنیـم و اهـل فکر باشـیم.
وی در ادامه با اشـاره به حدیثی از امام حسـن عسـکری
(ع) گفـت :روح عبـادت به زیادی و کثـرت نماز خواندن
و روزه گرفتـن نیسـت بلکـه عبـادت آن اسـت کـه در کار
خـدا زیـاد فکـر کنیـم .آیـا ما فکـر میکنیـم کـه کار خدا
چیسـت؟ جهان آفرینـش یکی از کارهای خداسـت.
دژکام گفـت :فکر کردن در کار خدا باید دل ما را روشـن
کنـد .کار خـدا در عرصـه آفرینـش در علـوم طبیعـی و
فیزیک و زیسـت شناسـی از آن بحث میشـود پس چرا
مـا بـا خوانـدن ایـن کتاب ها یـاد خـدا نمی افتیـم؟ چون
فکـر نمیکنیـم فقـط حفـظ میکنیم.
وی خاطرنشـان کـرد :نمـاز مـا اگـر بـا فکر و تامل باشـد
مـا را بـاال می بـرد امـا اگـر توجـه نکنیـم بـه چیـزی کـه
میخوانیـم ،نمـاز مـا موجـب تعالـی مـا نمیشـود .اگـر
نمازمـان را بـا توجـه و تامـل بخوانیـم مـا را بـه اوج
می رسـاند.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان فارس در بخـش دیگری از
سـخنان خود هفتـه نیروی انتظامی را گرامی داشـت و از
زحمـات شـبانه روزی نیـروی انتظامی در تامیـن امنیت و
آرامـش قدردانی کرد.
پـس از اتمـام نمازجمعـه  ۲۳مهـر شـیراز ،نمازگـزاران
جمعـه بـه مناسـبت شـهادت امام حسـن عسـکری (ع)
در حرکـت جمعـی به سـمت حـرم مطهر شـاهچراغ (ع)
بـه عـزاداری پرداختند.

توسعه باید بر اساس عدالت انجام پذیرد
رئيس جمهورى اســامى ايران گفت :گاهی مطرح می شــود كه سفرهای استانی
شايد هزینه هایی داشته باشد،اگر ما به استانها سر نزنیم و ...

وزیر کشور:

مصوبات سفرهای استانی تا تحقق کامل پیگیری میشوند
ایرنـا :وزیـر کشـور بـا اشـاره بـه سـازوکار سـفرهای اسـتانی دولـت سـیزدهم
گفـت :ایـن سـفرها در سـه مرحلـه قبـل ،حیـن و بعـد سـفر بـا برنامهریـزی
مناسـبی برای گرهگشـایی از مشـکالت اسـتانها صـورت میگیـرد و تا تحقق
کامـل مصوبـات پیگیـری میشـوند.
احمـد وحیدی در سـخنانی در حاشـیه هفتمین سـفر اسـتانی دولت سـیزدهم
در شـیراز افزود:در گام نخسـت ،قبل از سـفر اسـتانی ،جلسـات خوب و قوی
از نظـر کارشناسـی در تهـران بـا حضور معـاون اول رئیسجمهوری و اسـتاندار
و مسـئوالن اسـتانی برگـزار و مسـائلی کـه از قبـل شناسـایی شـده ،بحـث و
بررسـی میشـود و راهکارهـای رفـع آنهـا در قالـب مصوبـات سـفر اسـتانی تدوین میشـود.
وحیـدی گفـت :در زمـان سـفر اسـتانی نیـز تعـدادی از وزیـران و معاونـان رئیسجمهـوری بـه نمایندگـی از
رئیسجمهـوری در مناطـق مختلـف اسـتانها حضـور مییابنـد و در صورت نیاز ایـن مناطق به تدویـن مصوبات
گرهگشـا از مشـکالت ،مـوارد را بـرای بررسـی در هیـأت دولـت مطـرح میکننـد.
وزیـر کشـور گفـت  :در هفتمیـن سـفر اسـتانی دولـت که به مقصد اسـتان فـارس در حـال انجام اسـت ،وزیران و
معاونـان رئیسجمهـوری از شـامگاه چهارشـنبه و صبـح پنجشـنبه در مناطق مختلف اسـتان حضـور یافتهاند.
وی بـا اشـاره بـه سـخنان رئیسجمهـوری مبنـی بر اینکـه دولت در رفـع موانع بهرهگیـری از ظرفیتهای اسـتان
فـارس جدیـت دارد ،گفـت  :در مرحلـه سـوم و بعـد از سـفر نیز مصوبات سـفرهای اسـتانی دولت تـا تحقق کامل
پیگیری میشـوند.
وحیـدی همچنیـن بـا اشـاره بـه بازدیدهـای سـرزده روز پنجشـنبه آیـت اللـه دکتـر سـید ابراهیم رییسـی در سـفر
اسـتانی بـه فـارس گفـت :رئیسجمهوری در ایـن بازدیدها ،دسـتور رفع مشـکالت کارخانه تعطیل شـده آزمایش
مرودشـت و کارخانـه در حـال احـداث کاغذسـازی زاگـرس فارس را صـادر کرد.
رئیسجمهـوری در بازدیـد از روسـتای کنـاره در شهرسـتان مرودشـت نیـز سـخنان مـردم و فعـاالن
صنعـت دامـداری و کشـاورزی در ایـن منطقـه را شـنید و دسـتورهای الزم بـرای رفـع ایـن مشـکالت را
صادر کرد.
وی ادامه داد :درخواسـتهایی نیز از سـوی مردم در زمینه رفع مشـکالت کمبود آب آشـامیدنی مطرح شـد که
بـا دسـتور رئیسجمهوری بـرای رفع آنها همراه شـد.
رئیـس جمهـوری پنجشـنبه در آغـاز سـفر اسـتانی بـه فـارس،در بازدیدهـای سـرزده ای به شهرسـتان مرودشـت
در  ۴۵کیلومتـری شـمال شـیراز رفـت و ضمـن بازدیـد از کارخانـه تعطیل آزمایـش ،در جمع مردم روسـتای کناره
مرودشـت و دامـداران و کشـاورزان منطقـه حضـور یافـت و بـا آنهـا رو در رو گفـت و گـو کـرد .بازدیـد از کارخانـه
در حـال احـداث کاغذسـازی فـارس و زیـارت آرامـگاه حافـظ شـاعر بلنـدآوازه ایـران ،برنامـه دیگـر قبـل از ظهـر
پنجشـنبه رئیـس جمهـوری بود.
دکتـر رییسـی رئیسجمهـوری در بـدو ورود بـه شـیراز اعالم کرد کـه حدود یکصد طرح برای رفع مسـائل اسـتان
فارس در دسـتور کار سـفر دولت است.

وزیر نفت:

 ۸۰۰میلیارد تومان به بهسازی جاده شیراز -عسلویه اختصاص یافت
ایرنـا :وزیـر نفـت گفـت :با توجـه به شـرایط بحرانـی جـاده شـیراز -فیروزآباد-
عسـلویه ۸۰۰ ،میلیـارد تومـان بـه بهسـازی و توسـعه ایـن محـور اختصـاص
یافت.
جـواد اوجـی کـه پنجشـنبه همزمـان بـا سـفر اسـتانی دولـت بـه فـارس ،بـه
نمایندگـی از رئیسجمهـوری در جلسـه شـورای اداری شهرسـتان فیروزآبـاد
حضـور یافتـه بـود ،افـزود :توسـعه میادیـن گازی اسـتان فـارس را در دسـتور
کار خواهیـم داشـت و در جلسـه شـورای اداری اسـتان بـه ریاسـت جمهـوری
مباحـث اشـتغال ،آب شـرب و کشـاورزی اسـتان را مطـرح خواهـم کـرد.
در ایـن جلسـه کـه بـا حضـور فرمانـداران و ائمه جمعـه شهرسـتانهای فیروزآبـاد ،قیروکارزیـن و فراشـبند برگزار
شـد ،وزیـر نفـت گفـت  :طـی دو جلسـه کـه در تهـران برگـزار شـده در حـوزه نفـت بالـغ بـر هـزار و  ۱۵۰میلیـارد
تومـان کـه بخشـی اعظـم آن در حـوزه مسـئولیت اجتماعی بـوده ،به اسـتان فارس اختصاص داده شـده اسـت.
اوجـی ادامـه داد :از ایـن مبلـغ بخـش اعظم آن به شهرسـتان فیروزآبـاد ،قیروکارزین و فراشـبند و جاده شـیراز-
کـوار -فیروزآبـاد اختصـاص خواهـد گرفت.وزیـر نفـت اضافـه کـرد :بـا توجـه بـه شـرایط بحرانـی و خـاص جـاده
فیروزآبـاد -کـوار و فیروزآبـاد -جم-عسـلویه  ۸۰۰میلیـارد تومـان بـه ایـن محـور اختصاص داده خواهدشـد.
اوجـی بیـان داشـت :از ایـن مبلـغ  ۳۰۰میلیارد تومـان به صورت نقـدی و  ۵۰۰میلیـارد تومـان آن را تهاتر با نفت
خواهیـم کرد.وزیـر نفـت ابـراز داشـت :بخـش زیـادی از ایـن پروژه هـای عمرانـی کـه در کشـور وجـود دارد و در
شهرسـتانها و اسـتان ها بیـش از چندیـن سـال بـه طـول انجامیـده بـا روش جدید قابـل حل خواهـد بود.
اوجـی خاطرنشـان کـرد :خداونـد بـه اسـتان فـارس نعمت هـای فراوانـی عطـا کـرده کـه دومیـن اسـتان از نظـر
ذخایـر گاز اسـت و  ۱۱۴میلیـون مترمکعـب در روز تـوان تولیـد ایـن ذخایـر بـوده اسـت.
توسعه فاز دوم پاالیشگاه فراشبند در برنامه آتی
وزیـر نفـت گفـت :میادیـن نفتـی فـارس تا  ۱۱۰میلیـون متر مکعب دیگـر جای توسـعه دارد و برای توسـعه جدید
ایـن میادیـن از جملـه توسـعه میادیـن گازی آغار ،فـاز دوم آن با معرفی پیمانکاران شـروع بـه کار خواهد کرد و در
اولویـت کاری قـرار خواهـد گرفت.وزیـر نفـت تصریح کـرد :با توسـعه میادیـن گازی این شهرسـتان بخش زیادی
از مشـکالت اشـتغال مرتفع خواهد شد.
اوجـی افـزود :بـا توسـعه میادیـن گازی ۲۴۰ ،میلیـون متـر مکعـب تولیـد گاز خواهـد داشـت و جـزء اولویت های
برنامـه کاری وزارت نفـت خواهـد بـود.وی ادامـه داد :توسـعه فـاز دوم پاالیشـگاه فراشـبند در برنامه قـرار خواهد
گرفت.وزیـر نفـت اضافـه کـرد :دربحث مسـئولیت اجتماعی پروژههایـی با هماهنگی اسـتاندار و سـازمان برنامه
و بودجـه اسـتان بیـش از  ۲۵۰میلیـارد تومـان بـه  ۲۵۰پروژه آموزشـی ،رفاهی ،بهداشـتی و فرهنگـی اختصاص
داده شـده کـه تاکنـون سـابقه نداشـته وزارت نفـت تا این بعـد مسـئولیت های اجتماعـی بپذیرد.
اوجـی بیـان داشـت :هـر پـروژهای کـه در ایـن منطقـه توسـعه پیـدا کنـد در نظـر داریم تا سـقف چهـار درصد آن
پـروژه بـه عنـوان مسـئولیت اجتماعـی در ایـن منطقه هزینه شـود.
 ۱۰۰روستای استان فارس تا پایان سال از گاز بهرهمند میشوند
وزیـر نفـت همچنیـن گفـت :در توسـعه یـک میـدان گازی حداقـل  ۵۰۰تـا  ۶۰۰میلیـون دالر بـار مالـی دارد کـه
چهـار درصـد از ایـن مبلـغ صـرف مسـئولیت اجتماعـی در اسـتان خواهد شـد.
وی ادامـه داد  :در بحـث گاز رسـانی تـا پایـان سـال  ۱۰۰روسـتا در ایـن اسـتان از گاز بهـره منـد خواهنـد شـد و
اعتبـارات مطلوبـی در ایـن خصـوص در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
مشکالت پتروشیمیهای فیروزآباد ،فسا ،داراب و جهرم رفع میشود
اوجـی خاطرنشـان کـرد :طـرح پتروشـیمی فیروزآباد را بـه صـورت جـدی پیگیـر خواهـم بـود و تضمیـن تامیـن
خـوراک ایـن پتروشـیمی داده شـده و هـر سـرمایه گـذاری که حاضـر باشـد ،در حوزه پایین دسـت و پتروشـیمی و
پارکهـای زنجیـرهای صنایـع تکمیلـی سـرمایه گـذاری کنـد ،هر گونـه حمایت و مجوز خـوراک و تضمیـن خواهم
کـرد.وی تصریـح کـرد :پتروشـیمی فیروزآباد طـی جلسـهای بـا قـرارگاه خاتـم مقـرر شـد تعییـن تکلیـف کـرده و
هلدینگهـای بزرگـی در کشـور هسـتند کـه با قـرارداد می توانند مردم و منطقـه را از بالتکلیفی درآورند و مشـکل
پتروشـیمی فیروزآباد ،فسـا ،داراب و جهـرم مرتفـع خواهـد شـد.
وزیـر نفـت همزمـان با سـفر اسـتانی هیأت دولـت به فارس،بـه نمایندگـی از رئیسجمهـوری در شهرسـتانهای
فیروزآبـاد ،فراشـبند و قیروکارزیـن حضور یافت و به بررسـی مسـائل این شهرسـتانها پرداخت .این شهرسـتانها
در جنوب شـرقی شـیراز واقع هسـتند.

مدیرعامل بانک کشاورزی:

"دامدار کارت" برای دامداران کشور صادر میشود
ایرنـا :مدیرعامـل بانـک کشـاورزی گفـت :سـال  ۹۹در جهـت خدمـت بـه کشـاورزان  ۸۰۰میلیارد تومان با سـود
 ۱۲درصـد جهـت  ۵۰هـزار نفر از کشـاورزان کشور،کشـاورز کارت صادر شـد و این قشـر از جامعه توانسـتند از آن
اسـتفاده کننـد و امسـال نیـز تا  ۱۰روز آینـده دامـدار کارت را راه انـدازی می کنیم.
روح الـه خدارحمی کـه در حاشـیه سـفر هیـأت دولـت بـه فـارس بـه داراب سـفر کـرده بـود در مصاحبـه بـا ایرنـا
افـزود :کشـاورزانی کـه کشـاورز کارت سـال قبـل دریافـت کـرده انـد بایـد مبلـغ آن را بازپرداخـت کننـد تـا دوباره
همـان مبلـغ بـرای آنها شـارژ شـود.
وی در خصـوص امهـال مطالبـات کشـاورزان نیـز گفـت :بـر اسـاس مصوبـات قانونی؛ بنـد  ۳۳قانـون برنامه بند
ل تبصـره  ۱۶قانـون بودجـه و تبصـره  ۳۵را اجـرا کردیـم و امسـال نیـز اگـر کشـاورزان  ۲۰درصـد از بدهی شـان
در قالـب بخشـنامه امهـال بپردازنـد می توانیـم دوبـاره تقسـیط مجـدد کنیـم امـا دولت مصوبـه دیگـری در زمینه
امهـال بدهـی کشـاورزان خسـارت دیـده از خشکسـالی و سـرمازدگی دارد کـه منتظریـم دسـتورالعمل اجرایی آن
بـه مـا ابالغ شـود تـا آن را اجـرا کنیم.
مدیرعامـل بانـک کشـاورزی در ادامـه گفـت :در نیمـه اول امسـال در زمینـه تأمیـن ماشـینآالت کشـاورزی؛
مکانیزاسـیون و همینطـور بـذر گواهی شـده تسـهیالت خوبـی برای کشـاورزان فراهم کردیم و کما فی سـابق در
زمینـه توسـعه گلخانه هـا؛ کاشـت و فـرآوری گیاهـان دارویـی تسـهیالت خوبـی پرداخـت می نماییـم.
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ارتباط مصرف استاتین ها با روند پیشرفت
دیابت نوع۲

مهر :محققان ارتباطی بین اســتاتین ها و کاهش حساســیت به انســولین پیدا کرده اند که
می تواند منجر به دیابت نوع  ۲شــود .پزشکان اســتاتین ها را برای کاهش سطح کلسترول در
خون فرد تجویز میکنند .این دارو احتمال ابتالء به بیماریهای قلبی عروقی را کاهش میدهد.
در مطالعه حاضر ،تیمی از محققان دانشــگاه تکزاس دریافتند افراد مبتال به دیابت نوع  ۲که
استاتین مصرف میکردند ،با احتمال بیشتر روند پیشرفت بیماری دیابت روبرو بودند.
محققان دریافتند یکی از عوارض جانبی احتمالی مصرف اســتاتین ها کاهش حساســیت به
انسولین است ،به این معنی که فرد بیشتر در معرض ابتالء به دیابت نوع  ۲است.
دیابت نوع  ۲شــرایطی اســت که باعث میشود ســطح قند یا گلوکز خون بیش از حد باال
برود .این امر به این دلیل رخ میدهد که فرد یا نمیتواند انســولین کافی تولید کند یا حساسیت
کمتری به انسولین دارد .انسولین به سلولها کمک میکند تا گلوکز را در خون فرد جذب کنند.
با تولید نشدن انسولین کافی یا کاهش حساسیت به آن ،سطح قند خون فرد افزایش مییابد
و این افراد را در معرض بیماریهای قلبی عروقی قرار میدهد.
دکتر «اســحاق مانسی» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :تحقیقات قبلی نشان
داده بود که استاتین ها با افزایش مقاومت به انسولین مرتبط هستند .اما پزشکان به طور معمول
«مقاومت به انسولین» را برای بیماران خود اندازه گیری نمیکنند».
طبق برآورد محققان ،شــیوع جهانی دیابت که در سال  ۲۰۱۹به  ۴۶۳میلیون نفر میرسد تا
ســال  ۲۰۳۰به  ۵۷۸میلیون نفر افزایش مییابد .محققان دریافتند که  ۵۵.۹درصد از بیمارانی
که از استاتین ها استفاده میکردند در طول دوره مطالعه مبتال به دیابت شدند ،در حالی که این
رقم در گروه مقایسه ۴۸ ،درصد بود.

بین بیماری آلزایمر و شدت کووید ۱۹
ارتباط وجود دارد

مهر :در یک مطالعه جدید ،دانشمندان به ارتباط ژنتیکی بین ابتال به آلزایمر و عوارض شدید
کووید  ۱۹پی بردند .بیماری آلزایمر شایعترین نوع زوال عقل است ،سندرمی که در آن عملکرد
شناختی به تدریج در طول زمان کاهش مییابد .طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ،بیش از
 ۵۵میلیون نفر در سراسر جهان با زوال عقل زندگی میکنند و پزشکان ساالنه  ۱۰میلیون مورد
جدید را تشخیص میدهند .حدود  ۶۰تا  ۷۰درصد از این موارد آلزایمر هستند.
دکتر «درویس صالح» ،سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه کالج لندن ،در این باره توضیح
میدهد« :در حالی کــه آلزایمر در درجه اول با تجمع مضر پروتئین آمیلوئید و گره خوردگی در
مغز مشــخص میشود ،اما التهاب گســتردهای هم در مغز وجود دارد که اهمیت سیستم ایمنی
بدن در آلزایمر را برجسته میکند».
مطالعات ژنتیکی قبلی نشان داد که ژنهای مختلف میتوانند خطر ابتالء به بیماری آلزایمر
را تغییــر دهند .این «ژنهای پرخطــر» نحوه واکنش میکروگلیا یا ســلولهای ایمنی مغز به
پروتئین آمیلوئید و درهم پیچیدگی را تغییر میدهد.
در این مطالعه ،دانشــمندان بر زیرگروهی از سلولهای میکروگلیا معروف به «میکروگلیای
پاسخ اینترفرون» ( )IRMمتمرکز شدند که با افزایش سن و در پاسخ به پروتئینهای آمیلوئید
افزایش مییابد .سلولهای  IRMبه پروتئینهای اینترفرون که بدن برای مبارزه با عفونتهای
ویروسی مانند کروناویروس آزاد میکند پاسخ میدهند.
محققان در این مطالعه ،گونهای از ژن اولیگوآدنیالت ســنتتاز  )OAS۱( ۱تحریک شــده
توسط اینترفرون را شناسایی کردند که میتواند خطر ابتالء به آلزایمر را  ۱۱تا  ۲۲درصد افزایش
دهد .دانشمندان همچنین نشان داده اند که  ،OAS۱که پروتئینهای التهابی را تنظیم میکند،
با ریسک ژنتیکی مرتبط با عوارض شدید کووید  ۱۹مرتبط است.
این تحقیق نشــان میدهد که بدن برای کاهش میزان پروتئینهای ایجاد کننده التهاب به
 OAS۱نیاز دارد .این یافتهها همچنین اهمیت التهاب را در ابتالء به بیماری آلزایمر و شــدت
کووید  ۱۹نشان میدهد.

گونه دلتا خطر بستری شدن در بیمارستان را
 ۲۳۵درصد افزایش می دهد

مهــر :به گفته محققان ،بین گونه های جدیــد کروناویروس ،بخصوص گونه دلتا ،و افزایش
خطر ابتال به نوع شــدید بیماری کووید ۱۹و مرگ ارتباط وجود دارد .محققان این گونهها را با
افزایش خطر بســتری شدن در بیمارستان ،بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه ( )ICUو
مرگ مرتبط میدانند .به گفته محققان ،واکسیناسیون خطرات ناشی از بیماری شدید و مرگ را
حتی در مورد گونههای نگران کننده کاهش میدهد .با این حال ،حتی با افزایش واکسیناسیون،
اقدامات کنترلی برای کاهش انتشار این گونههای جدید الزم است.
محققان دانشگاه تورنتو کانادا موارد مربوط به سویه های آلفا ،بتا ،گاما و دلتا را بررسی کردند.
گونههای آلفا ،بتا و گاما دارای یک جهش هستند که سرعت انتقال را افزایش میدهند ،در حالی
که دلتا دارای جهشی است که توانایی تکثیر آن را افزایش میدهد.
با این حال ،محققان پی بردند بیشترین خطرات مربوط به نوع دلتا بود .در موارد دلتا ،افزایش
خطر بســتری شــدن  ۱۰۸درصد ،افزایش خطر بستری در  ۲۳۵ ،ICUدرصد و خطر مرگ در
مقایسه با نسخه اولیه  ۱۳۳درصد بیشتر بود.

 ۳ویروس و  ۳تهدید در زمستان امسال

ایسنا :پاییز و زمستان امسال همه گیری کووید ۱۹-بیشت ِر توجهات را به خود جلب کرده اما
بیماریهای تنفسی دیگری نیز وجود دارند که خطر شیوع آنها نیز با سرد شدن هوا ،قریب الوقوع
اســت .عالوه بر بیماری کووید ،۱۹-ویروس سینسیشیال تنفسی ( )RSVو آنفلوآنزای فصلی
هم دو بیماری تنفســی دیگری هســتند که موارد ابتال به آنها در فصل پاییز و زمستان افزایش
پیدا می کند .موارد ابتال به ویروس سینسیشــیال تنفســی به طور معمول در فصل زمستان در
میان کودکان افزایش می یابد .آنفلوآنزای فصلی نیز معموال از ماه اکتبر آغاز شده و تا فصل بهار
ادامه پیدا می کند .ســال گذشته موارد ابتال به ویروس سینسیشیال تنفسی و آنفلوآنزای فصلی
نسبت به شرایط معمول کمتر بود .هرچند ،اکنون با توجه به کاهش محدودیتهای کرونایی و در
شــرایطی که همه گیری کووید ۱۹-ادامه دارد ،برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند شیوع
آنفلوآنزا در سال جاری نگران کننده خواهد بود.
متخصصان تاکید دارند امســال نیز برای جلوگیری از شیوع بیماریهای تنفسی ضرورت دارد
تا توصیه هایی همچون شستشــوی مرتب دســتها ،حفظ فاصله اجتماعی ،استفاده از ماسک و
مراقبت از کودکان بیمار در خانه ،جدی گرفته شوند.
به گفته متخصصان ،آنفلوآنزای فصلی پیش روی ماست و الزم است برای مقابله با آن تمامی
موارد پیشــگیرانه از جمله استفاده از ماسک ،ماندن در خانه به هنگام بیماری ،شستشوی دستها
و تزریق واکسن را رعایت کنیم.
عالئم بیماری های تنفسی
سینسیشیال تنفسی ،آنفلوآنزای فصلی و کووید ۱۹-عالئم مشابهی دارند از جمله:
 تب عطسه و گرفتگی بینی از دست دادن اشتها سردرد گلو درد احساس خستگیبه همین دلیل حائز اهمیت اســت که فرد برای تشخیص صحیح بیماری به پزشک مراجعه
کند چرا که درمان این بیماریها متفاوت خواهند بود.
عالئم هشدار دهنده ویروس های تنفسی شامل تب باال و مشکل در تنفس است.
واکسن کووید ۱۹-و آنفلوآنزا
اواخر ســال گذشته که تزریق واکســن کووید ۱۹-آغاز شد ،متخصصان پیشنهاد کردند بین
تزریق این دو واکســن فاصله زمانی تعیین شــود .هرچند ،در حال حاضر نتایج تحقیقات حاکی
از آن اســت که این فاصله زمانی ضروری نیســت و فرد می تواند در یک روز هر دو واکسن را
تزریق کند.
درمان بیماریهای تنفسی
هیدراتاسیون و اکسیژن درمانی گاهی برای بیماران مبتال به آنفلوآنزا و سینسیشیال تنفسی
که در بیمارستان بستری می شوند ،مورد استفاده قرار می گیرد .با این حال روش های پیشگیرانه
همچون واکسیناسیون از بهترین اقدامات برای مقابله با این ویروسها به حساب می آیند.
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تبیــان :معمو ًال بــه چربیهای موجــود در رژیم
غذایی به چشــم مواد مضر نگاه میشود؛ اما حقیقت
این است که همه چربیها یکسان نیستند.
انواعی از چربیها برای ســامتی قلبتان مفیدند
و نیــز انواعی از آنها در صورت مصرف بیش از حد
باعث ناراحتی قلبی میشــوند .همچنین چربیهایی
وجــود دارند که ارزش غذایی کمــی دارند و به نظر
میرســد برای ســامتی خطرناکاند ،به طوری که
ســازمان غذا و دارو از تولیدکننــدگان مواد غذایی
خواسته است که آنها را به طور کامل حذف کنند.
چربی بد نیســت .ما به چربــی احتیاج داریم زیرا
بخشــی از غشای سلولی ماســت ،مهم ایجاد تعادل
در کسب انواع مختلف چربی است زیرا باعث آرامش
بیشتر بدن میشود.
در حالــتایــدهآل ،رژیم غذایی شــما در درجه
اول باید شــامل چربیهای ســالم باشد ،چربیهای
تکغیراشــباع و چندغیراشــباع که با سالمت بهتر
قلب مرتبط هستند .آنها در روغنهای گیاهی مانند
زیتون ،کلزا ،آفتابگــردان ،آجیل و دانهها ،آووکادو و
ماهی یافت میشــوند؛ اما دو نوع دیگر چربی وجود
دارد که ممکن است آنها را نادیده بگیرید .در اینجا
آنچه که باید در مورد چربی اشــباع شــده و چربی
ترانــس ،تفاوت آنها و علت کاهش مصرف یکی از
این دو بدانید ،تشریح شده است.
چربی ترانس در مقابل چربی اشباع شده
چهــار نوع اصلــی چربــی وجــود دارد ،چربی
چندغیراشــباع و تکغیراشباع که متخصصان تغذیه
مصرف آنها را بسیار توصیه میکنند ،چربی ترانس
و چربی اشباعشــده .چربیهای ترانس و چربیهای
اشــباع شــهرت خوبی ندارند .آنها بــه اصطالح
«چربیهای بد» هستند که بدون شک در مورد آنها
حرفهایی شــنیدهاید .در حالی که هر دوی آنها با
مشــکالت سالمتی در ارتباطاند ،اما از جهات زیادی
با هم تفاوت دارند.
در حوزهی بهداشــت چربیهای اشــباع به یک
دیو تبدیل شــدهاند .به همین دلیل سالهاســت که
متخصصــان ســامت ،رژیم کم چربــی را توصیه
میکنند .پس از کشــف ارتباط بین چربی و بیماری
قلبــی ،آنها به طور کلی چربــی را به عنوان رژیم
غذایی خطرناک محسوب کردند.
تحقیقــات جدید این طرز فکــر را اصالح کرده
اســت (به هر حال ،چربیهای تک و چند غیر اشباع
سالم هستند) .رژیم غذایی حاوی این چربیها برای
قلبتان مضر است ،اما ما به مقداری چربی اشباع شده
نیاز داریم .حتی غذاهای ســالم مانند ماهی سالمون
و آجیلها حاوی مقداری چربی اشــباع شده هستند.
و از ســوی دیگر ،حتی غذاهای سرشار از چربیهای
اشــباع نیز دارای خواص خوبی هستند .شیر کامل و
کره دارای چربیهای چند غیراشباع و تک غیراشباع
مفید برای قلب هستند.
از طرف دیگــر ،چربی ترانس احتمــا ًال بدترین
نوع چربی اســت که میتوانیــد بخورید .آنقدر برای
ســامتی شما مضر اســت که دیگر در محصوالت
غذایی استفاده نمیشود.
چربی اشباع شده چیست؟
در مقایســه با چربیهای ترانس ،چربی اشــباع
شــده آنقدرها هم بد نیست .چربی اشباع شده نوعی
چربی خوراکی است که به دلیل ساختار شیمیاییاش
معمو ًال در دمای اتاق جامد اســت .از نظر شیمیایی،

باشــگاه خبرنگاران :وقتی صحبت از درد معده
میشــود ،یافتن علت مشــکل دشــوارتر از حل
سودوکو پیشرفته است .در زیر برخی از عالئم ذکر
شــده است که به شــما میگوید دردهای شکمی
گویای کدام وضعیت سالمتی است؛
 .۱رفالکس اسید
دکتر دیوید پــورا ،رئیس ســابق اتحادیه ملی
ســوزش ســر دل در آمریکا میگوید :احساس یا
ســوزش زیر استخوان سینه که معموال پس از غذا
خوردن یا دراز کشیدن بدتر میشود.
راهکار :اگر فقط چند بار در ســال احســاس
ســوختگی میکنید ،آن را با آنتی اســیدها مانند
 Tumsدرمــان کنید .اگر چند بار در هفته به آن
مبتال میشــوید ،ممکن است به بیماری رفالکس
معده ( )GERDمبتال باشــید .پزشک میتواند
تعیین کند که آیا دارویی برای کاهش تولید اســید
به شما کمک میکند یا خیر.
 .۲آپاندیسیت
التهاب آپاندیس ،یک کیســه انگشتی باریک
متصل به روده بزرگ است که بیش از  ۵درصد از
افراد در زندگی خود با آن مشکل خواهند داشت.
چه حســی دارد :ناراحتی کســل کننده در
اطراف ناف که به ســمت پایین شکم راست شما
حرکت میکند .با گذشــت زمان بســیار دردناک
میشــود و راه رفتن درد را بدتــر میکند .در این
شــرایط بالفاصله به اورژانس مراجعه کنید چرا که
برای برداشــتن آپاندیس نیاز به جراحی دارید .اگر
بیش از حد منتظر بمانید ،ممکن اســت پاترکیده و
جانتان را تهدید کند.
 .۳سندرم روده تحریک پذیر ()IBS
مطالعات نشــان میدهد که حدود  ۱۲درصد از
افراد مبتال به  IBSهستند.
چه حسی دارد :تهوع ،نفخ ،اسهال یا یبوست
و گرفتگی در قســمت تحتانی شــکم .دکتر لورن
گرسون ،اســتادیار سابق پزشکی دانشکده پزشکی
دانشــگاه اســتنفورد میگوید ایــن عالئم هنگام
حرکت رودهها کاهش مییابد.
راهکار :به پزشک مراجعه کنید ،احتماال داروی
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تفاوت چربی ترانس
و چربی اشباع

مولکولهای این چربی هیچ پیوند دوگانهای ندارند و
با اتمهای هیدروژن اشباع شدهاند.
چربیهــا در اصل زنجیــرهای از اتمهای کربن
هستند که به اتمهای هیدروژن متصل شدهاند .آنها
میتوانند پیوندهای یگانه (اشباع) ،یک پیوند دوگانه
(تک غیراشــباع) یا بیش از یــک پیوند دوگانه (چند
غیراشباع) داشته باشند.
پیوندهای دوگانه خوباند .یک ویژگی این است
که آنها به ســیالتر شدن غشــاء کمک میکنند تا
سلولها عملکرد بهتری داشته باشند.
چربی اشباع شده و سالمتی شما
مشخص شــده اســت که چربی اشــباع شده،
لیپوپروتئین با چگالی پایین ( )LDLرا که معمو ًال به
عنوان کلسترول بد شناخته میشود ،افزایش میدهد.
اما این امر کمی پیچیده است.
وقتی چربی اشباع شــده از رژیم غذایی حذف و
کربوهیدراتهای تصفیه شــده جایگزین میشوند،
هیچ فایــدهای برای بدن ندارد .بــا این حال ،وقتی
چربی اشــباع شده با چربیهای تک یا چندغیراشباع
جایگزین شد ،خطر بیماری قلبی کاهش یافت.
بنابراین ،در حالی که محدود کردن مصرف چربی
اشباع بسیار مهم است ،اما آنچه شما برای جایگزین
کــردن آن انتخاب میکنید بیشــترین تفاوت را در
بهبود سالمتی شما ایجاد میکند.
غذاهای سالم مانند ماهی سالمون ،اردهی کنجد
و آجیــل اغلب حاوی مقداری چربی اشــباع و تا حد
زیادی چربیهای تک یا چندغیراشباع بسیار سالمتر
هســتند .مزایای این غذاها از ضرر احتمالی ناشــی
از مقادیر کم چربیهای اشــباع شــده بیشتر است.
بنابراین باید چقدر چربی اشباع دریافت کنید؟ توصیه
میشــود که روزانه در حد  ۲۰گرم یا کمتر از چربی
اشباع استفاده کنید.
چگونــه چربی اشــباع شــده کمتری
بخوریم؟
روشهای ســادهای برای کاهــش میزان چربی

اشباع شــده در رژیم غذایی وجود دارد ،بدون اینکه
عطر و طعم غذاها کاهش یابد.
با درک اینکــه کدام غذاها دارای چربی اشــباع
هستند شروع کنید:
• گوشت قرمز مانند گوشت گاو و گوسفند
• مرغ با پوست
• لبنیات پرچرب (کره ،خامه ،پنیر)
• روغن نارگیل
• روغن نخل
برای شروع ،به جای شیر کامل ،از شیر کم چرب
اســتفاده کنید و ایــن روغنها را بــا روغن زیتون
جایگزین نمایید.
به جای کــره ،آووکادو یا روغــن زیتون را روی
نان تســت خود قرار دهید .هر دوی اینها سرشار از
اسیدهای چرب تک غیراشباع هستند.
کره بــادام زمینی زیادی را روی نــان خود قرار
ندهید .در عوض ،یک الیه سبک روی نانتان پخش
کنید و ســپس گــردو را روی آن خــرد کنید تا دوز
مناسبی از اسیدهای چرب امگا  ۳داشته باشید.
ایــن چربیهــای غیراشــباع میتوانــد خطــر
بیماریهــای قلبــی عروقی ،ســطح کلســترول و
تریگلیســیرید و التهاب را کاهــش دهد .آنها در
بسیاری از ماهیها یافت میشوند ،اما غذاهای حاوی
امگا  ۳زیادی وجود دارد که ماهی نیستند.
خواندن دقیق برچسب محصوالت غذایی میتواند
به شــما در انتخاب مادهی سالمتر کمک کند .میزان
چربی به عنوان «چربی کل» ذکر شــده اســت و به
دنبال آن انوع مختلف آن ثبت شــده تا بتوانید میزان
چربی اشباع را بررسی کنید.
به میزان ارزش غذایــی محصول نیز توجه کنید
که بر اســاس میزان مصــرف  ۲۰۰۰کالری در روز
نوشــته شده است .مقدار توصیه شــده روزانه چربی
اشــباع ،به میزان  ۱۰درصــد از کل کالری دریافتی
روزانه شما است.
چربیهای ترانس کدامند؟

مشکالت شکمی که هرگز نباید
نادیده بگیرید
ضد اسپاســم تجویز میکند که ناراحتی عمومی را
نیز تسکین دهد.
 .۴سنگ کیسه صفرا
سنگهای کیسه صفرا ناگتهایی به اندازه توپ
نخودی تا گلف در کیسه صفرا ،کیسهای متصل به
کبد و روده کوچک است که از کلسترول سفت شده
و صفــرا (مایعی که به هضم چربی کمک میکند)
ساخته شدهاند ،آنها به دلیل رژیم غذایی پرچرب
یا کیسه صفرا که به درستی تخلیه نمیشود ایجاد
میشوند .سنگ کیســه صفرا بسیار شایع است و
زنان بیشتر از مردان به آن مبتال میشوند.
عالئــم آن به این صورت اســت که یک درد
شدید در قسمت میانی باالی شکم مایل به سمت
راست ،زیر قفسه سینه شــما حرکت میکند .درد
میتواند پس از صرف غذا تشدید شود.
راهــکار :اگــر درد در چند ســاعت برطرف
نشد یا تب یا اســتفراغ داشتید ،به پزشک مراجعه
کنید .او میتواند ســنگ کیســه صفرا را از طریق
سی تی اسکن یا سونوگرافی تشخیص دهد .ممکن
اســت برای برداشتن کیســه صفرا به جراحی نیاز
داشته باشید.
 .۵زخم معده
زخمی که در دیواره معده ایجاد میشود .در این
شرایط درد سوزشی در معده شروع و قطع میشود،
اما وقتی گرســنه میشوید بدتر میشــود .اگر از
داروهای غیر استروئیدی مانند آسپرین یا ایبوپروفن
استفاده میکنید ،فورا آن را متوقف کنید ،این داروها
باعث تخریب مخاط معده میشوند .به پزشک خود
مراجعــه کنید؛ ممکن اســت بــرای از بین بردن
باکتریهای ایجاد کننــده زخم یا حتی جراحی به
آنتی بیوتیک نیاز داشته باشید.
 .۶عدم تحمل الکتوز

ناراحتــی پس از مصرف فرآوردههای شــیر به
دلیل کمبود آنزیــم هضم کننده الکتوز ،قندی که
در محصوالت لبنی وجود دارد ،ایجاد میشود.
عالئم آن تهوع ،گرفتگی ،نفخ ،گاز و یا اسهال
 ۳۰دقیقه تا دو ســاعت پس از صرف یا نوشــیدن
غذاهای حاوی الکتوز است.
راهکار :شــیر کمتری بنوشــید ،یــا آن را با
غذاهــای دیگر بخوریــد تا روند هضــم غذا کند
شود .ســعی کنید مجموعهای از محصوالت لبنی
را آزمایش کنید .پنیرهای سفت دارای مقدار کمی
الکتوز هستند و به طور کلی عالئم ایجاد نمیکنند.
نکته مهم بــرای عدم تحمل الکتوز :از
آنجا که محصوالت لبنی برخی از رایجترین منابع
کلسیم هســتند ،اطمینان حاصل کنید که از مواد
معدنــی ضروری به اندازه کافــی در جاهای دیگر
رژیم غذایی خود استفاده میکنید.
 .۷بیماری کرون
شــایعترین نوع در گــروه بیماریهایی به نام
بیماری التهابی روده اســت؛ بیماری کرون معموال
انتهای روده کوچــک و روده بزرگ را تحت تاثیر
قــرار میدهد .در صورت بروز عالئمی از قبیل درد
مداوم شکمی ،اسهال ،کاهش وزن و گاهی اوقات
تب بدانید که به این بیماری مبتال شدهاید و ممکن
است در مدفوع خود خون پیدا کنید.
راهکار :کرون بیشــتر در افراد زیر  ۳۰ســال
شایع اســت .اگرچه قابل درمان است ،اما درمانی
وجود ندارد .درمان شــامل داروهای ضد التهابی و
استروئیدهاست که ممکن است مجبور باشید چند
سال یا یک عمر مصرف کنید.
 .۸کولیت
کولیت یک نوع شایع بیماری التهابی روده است
که فقط روده بزرگ و راست روده را درگیر میکند.
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چربیهــای ترانس ،که به عنوان روغن گیاهی تا
حدی هیدروژنه یا اسیدهای چرب ترانس نیز شناخته
میشوند ،مضرتر از چربیهای اشباع شده هستند.
چربیهــای ترانس نوعی چربی اشــباع نشــده
هســتند کــه از منابع طبیعــی یا مصنوعــی تهیه
میشوند .چربیهای ترانس طبیعی در معده حیوانات
نشخوارکننده (مانند گاو و گوسفند) تولید میشوند و
میتوانند در گوشت و محصوالت لبنی خاصی یافت
شوند؛ اما بیشــتر چربیهای ترانس صنعتی هستند
و از طریق یک فرآیند به نام هیدروژناســیون تولید
میشوند .یعنی زمانی که هیدروژن به روغن گیاهی
اضافه میشود تا در دمای اتاق به چربی جامد تبدیل
گردد .این فرآیند عمر مفیــد محصوالت را افزایش
میدهد.
چربیهای ترانس معمو ًال در غذاهای بستهبندی و
فرآوری شده یافت میشوند مانند:
• بیسکوییت
• پیتزای منجمد
• اسنکهای فرآوری شده
• کیکها
• دونات
• خمیر کراست پای
• مارگارین
• روغنهای تردکننده شیرینی
چربی ترانس و سالمتی شما
چربیهای ترانس مضرتر از چربیهای اشباع شده
هستند .چربی ترانس باعث افزایش کلسترول،LDL
کاهش لیپوپروتئین با چگالی باال ( )HDLیا همان
کلســترول خوب و افزایش خطر بیماریهای قلبی و
سکته مغزی میشود.
چربیهای ترانس مصنوعــی ،که در طی فرآیند
هیدروژناسیون تولید میشوند ،میتوانند خطر ابتال به
دیابت نوع  ۲را افزایش دهند .توصیه میشود مصرف
چربی ترانس تا حد ممکن پایین باشد.
در ســال  ،۲۰۱۵اعالم شد که چربیهای ترانس
دیگر به طور کلی به عنوان مادهی ســالم شــناخته
نمیشوند .در  ۱۷ســپتامبر  ،۲۰۱۸کانادا استفاده از
روغنهای تا حــدی هیدروژنه در غذاها ،منبع اصلی
چربی ترانس تولید شده صنعتی ،را ممنوع کرد.
چربیهای ترانس موجود در غذاها
چربیهای ترانــس را میتــوان در برخی منابع
طبیعی مانند شــیر و گوشــت یافت .در مورد اینکه
آیا آنها به اندازه انواع مصنوعی برای سالمتی شما
مضر هستند یا خیر ،هنوز قطعیتی وجود ندارد .به نظر
نمیرســد که این منابع به انــدازه چربهای ترانس
موجود در غذاهای فرآوری شده برای شما مضر باشد.
چربیها در رژیم غذایی شما
دوران برتری رژیم غذایی کمچرب گذشته است.
در دوران مدرن ،متخصصان تغذیه فایده (و ضرورت)
چربی را در رژیم غذایی تشخیص دادهاند .در عوض،
تمرکز بر خوردن انواع چربی مناسب است.
ما باید چربی را در رژیم غذایی کاهش دهیم ،اما
باید تأکید کنیم که غذاهای فرآوری شده و غذاهای
سرخ شده مضر هستند.
توصیه متخصصین چیست؟
از چربیهای ترانس دوری کنید .چربیهای اشباع
شــده را به حداقل برســانید و تا جایی که میتوانید
چربهــای ناســالم را بــا چربیهای تــک و چند
غیراشباع جایگزین نمایید.

بیماری یک فرد جوان ،بیشــتر موارد تا  ۳۰سالگی
تشخیص داده میشود .این بیماری احساسی مانند
درد یا گرفتگی شــکم ،اسهال خونی ،نیاز فوری به
اجابت مزاج ،کاهش وزن ،تهوع و گاهی اســتفراغ
ایجاد میکند.
راهکار :در صورت خفیف ،عالئم را با داروهای
بدون نســخه درمان کنید .در موارد شدید ،ممکن
اســت مجبور شــوید از داروهــای ضدالتهاب یا
استروئیدها استفاده کنید.
 .۹بیماری سلیاک
یک بیماری گوارشــی که به دلیل عدم تحمل
گلوتــن ،پروتئین موجود در گندم ،چــاودار و جو،
به روده کوچک آســیب میرساند .بیماری سلیاک
کــه اغلب بــه عنوان  IBSاشــتباه تشــخیص
داده میشــود ،در حال حاضر یکی از شــایعترین
اختالالت گوارشی محسوب میشود.
چه حســی دارد :گرفتگی ،نفخ و اســهال.
عالئم جدیتر شــامل کم خونی ،پوکی استخوان
و حتی ناباروری است.
راهکار :از خوردن پیتــزا اجتناب کنید ،درمان
بیماری ســلیاک رژیم غذایی بدون گلوتن اســت.
خوشبختانه این روزها تعداد زیادی محصول عالی
بدون گلوتن موجود است.
 .۱۰بیماری تیروئید
این بیمــاری در صــورت کمبود یــا فراوانی
هورمونهای ترشــح شــده از غده تیروئید ایجاد
میشــود ،بیش از حد میتواند متابولیسم شما را به
ســرعت باال ببرد .خیلی کم میتواند باعث کندی
شــود .تیروئید بیش فعال میتواند باعث اســهال
شــود .ضعف تیروئید میتواند باعث یبوست شود.
عالئم دیگر برای کــم کاری و کم کاری تیروئید
بســیار متفاوت اســت ،اما میتواند شامل کاهش
وزن یــا افزایش وزن ،ضربان قلــب تند یا انرژی
کم ،عصبی یا افســردگی ،ریزش مو و موارد دیگر
باشد.
راهکار :پزشک شما احتماال داروی هورمونی
برای تنظیم تیروئید تجویز میکند .گاهی در موارد
شدید جراحی الزم است.
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نقش مهم والدین در بازی کردن با فرزندان

باشگاه خبرنگاران :همانقدر که امنیت برای برای کودک ضروری است ،بازی
کردن نیز اهمیت دارد و جز اساسیترین نیازها و کارهای کودک در طول روز
است .هر کدام از بازیها قابلیت این را دارند عالوه بر اینکه کودک را سرگرم
میکنند ،به او درس زندگی اجتماعی دهند تا در بزرگسالی به رشد روانی
درستی برسد .اگر کودک روند بازی کردنش به درستی پیش برود در آینده
به ارتباط درست اجتماعی منجر میشود و عدم انجام این مسئله مشکالت
مهارتهای ارتباط بزرگسالی را در پی دارد.
انواع بازی ها در دوران کودکی و اثرات آن
مینا ارجمندپور ،دکتری تخصصی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ،به
بررسی مسئله مهم بازی کردن در دوران کودکی پرداخت و گفت :وقتی بازی
با کودک انجام میشود ،سبب افزایش دلبستگی با او و حتی ترمیم رابطه با
کودک برای والدین را در پی دارد .بازیهایی که بار آموزشی دارند حین انجام
آن به تقویت مسائل شناختی ،توجه و تمرکز کودک منجر میشود .بازیهایی
که ایفای نقش در آن وجود دارد به کودک کمک میکند تا برای زندگی واقعی
و انجام دادن آنها در دنیای بزرگسالی اش آماده شود.
ارجمندپور در ادامه افزود :در بازی که کودک نقشها و نحوه آن را تعیین
میکند و به اصطلالح نقش اول بازی است به پرورش استعداد و خالقیت
کودک میانجامد .همبازی شدن با کودک برای بهبود شناخت و رابطه او با
والد بسیار موثر است .والدین در این بازیها بهتر است قوانین و چارچوبهای
سخت و پیچیده به جز مواردی ،چون ممنوع بودن گاز گرفتن ،پرتاب اشیاء،
هل دادن و زدن قرار ندهند تا این زمان که معموال  ۲۰دقیقه است صرفا به
لذت بردن کودک از آن زمان و تعامل با او بگذرد.
این روانشناس به دو هدف بازیهای حرکتی اشاره کرد و گفت :این بازی ها
دو هدف تخلیه انرژی و تقویت تمرکز را دنبال میکنند ،بازیهایی که از سن
بیتوته :افراد خجالتی و مخصوصا نوجوانان دارای خصوصیات و نشانه هایی هستند
که خجالتی بودن آنها را نشان می دهد .برخی از این نشانه ها شامل موارد زیر
است:
• در جمع حضور پیدا نمی کنند
• عادت به خود خوری دارند
• زیاد صحبت نمی کنند
• در مقابل ضایع شدن حق خود سکوت کرده و هیچ اعتراضی نمی کنند
• اعتماد به نفس پایینی دارند
• از اینکه بیش از حد صحبت کنند می ترسند
• برای نه گفتن توانایی ندارند
• در تصمیم گیری دچار ناتوانی و ضعف می باشند
چرا برخی از نوجوانان خجالتی هستند؟
برای اینکه ریشه و دلیل کمرو و خجالتی بودن برخی از نوجوانان را بدانید باید
به موارد زیر اشاره کنیم:
• تربیت نادرست پدر و مادر و عادت دادن آنها به گوشه گیری و انزوا
• تنبیه کردن غیر اصولی و نادرست فرزند
• مقایسه کردن بیش از حد فرزند خود با دیگران
• معاشرت و هم نشینی کردن با افراد مغرور و خود برتر بین
• نداشتن حمایت کافی از سوی پدر و مادر
• عدم خود باوری و اعتماد به نفس
• احساس کمبود در اطراف خود
عواقب و پیامدهای کمرویی و خجالتی بودن نوجوانان
نوجوانانی که با چنین مشکلی رو به رو هستند و در صورتی که نتوانند این مشکل
را برطرف کنند دچار عواقب و مشکالت بیشتری در آینده خواهند شد .به طوری
که برخی از آنها می تواند بسیار مخرب و جبران ناپذیر باشد.
برای مثال اگر فردی به دلیل خجالتی بودن نتواند از حق خود دفاع کند و هنگام
پایمال شدن حقش سکوت کند ،بدون شک در آینده نیز شاهد ضایع شدن حق
خانواده خودش خواهد شد و نمی تواند آرامش را در خانواده برقرار کند.
مواردی که در قسمت قبل به عنوان عالئم و نشانه های خجالتی بودن ذکر شد
را می توان به عنوان عوارض نیز حساب کرد.
فردی که در گفتن نه توانایی نداشته باشد ،در تصمیم گیری دچار ضعف شود ،از
حاضر شدن و صحبت کردن در جمع ترس داشته باشد و فاقد اعتماد به نفس و
خودباوری باشد ،نمی تواند آینده ی روشنی داشته باشد .از این رو اگر شما هم دچار
این مشکل هستید الزم است تا هر چه زودتر آن را برطرف کنید.
والدین چگونه می توانند به نوجوان خجالتی خود کمک کنند؟
پدر و مادر اولین افرادی هستند که فرزند با آنها رو به رو می شود و اولین
مهارت های زندگی را از آنها می آموزد .آنها مهم ترین الگوی رفتاری فرزند خود
می باشند و در شکل گیری شخصیت فرزند خود نقش مهمی دارند.
شما به عنوان پدر و مادر برای برطرف کردن مشکل خجالتی بودن نوجوان خود،

پایه رشد شروع میشوند مثل سینه خیز رفتن ،چهار دست و پا رفتن ،لی لی
کردن و جفت پا پریدن هم انرژی کودک از راه سالم را تخلیه میکند و سبب
خستگی و رخوت بیهوده نمیشود و هم مستقیما بر تمرکز و توجه کودک به
میزان بازیهای تعادلی اثرگذار است.
وی در ادامه تصریح کرد :بازیهای تقلیدی در سنینی که کودک دارای
حس و هوش است و میتواند با انجام تقلید ابزارهای مختلف که بزرگساالن
و اطرافیان به کار میبرند را استفاده کند و به جای آنها ایفای نقش بپردازد.
ارجمندپور درباره بازیهای نمادین گفت :که از یک ون یم سالگی آغاز و تا
 ۹سالگی ادمه میباند و در  ۵سالگی به اوج میرسند .در این بازی کودک از
اشیائی به عنوان نماد مفاهیم مختلف استفاده میکند و برای آنها نقش تعیین
میکند برای مثال مبل منزل رابه عنوان ماشین معرفی و خود را راننده آن
تصور میکند .این مسئله به رشد روانی کودک و هوش او کامال مرتبط است.
بازیهای خیالی در کودکی خالقیت در بزرگسالی را نیز به ارمغان میآورند و
به خالقیت در هنر و نویسندگی شوند.
تمرینهایی که مربوط به حواس کودک ،بویایی ،چشایی و المسه هستند که
به مهارت کودک در سنین باالتر مرتبط هستند .تمرینهایی برای حل مسئله
مثل پازل چیدن هم برای تقویت عملکرد مغز مفید هستند.
وی با تاکید به ای که هر چقدر هم والدین با کودک خود بازی کنند ،جای
بازیهایی که کودکان با همساالن خود در محیط شاد و طبیعی انجام میدهند
را نمیگیرد ،افزود :مهارتهای ارتباطی همچون زمان ،یادگیری مفهوم نوبت
در بازی و مفهوم مشارکت از فواید بازی کودک با همساالنش است.
بازیهایی که توانمندی شناختی ،جسمانی ،هیجانی کودک را باال میبرند
اگر در سطح تعادل و متناسب با سن خاص انجام شوند به پیشرفت کودک و
حال خوب او مینجامد.
به خاطر آن سرزنش نکنید ،چون اتفاق خاصی نیفتاده است و سزاوار سرزنش کردن
خود نمی باشید .بعد از اینکه مرتکب چنین اشتباهاتی شدید نه تنها نباید خود را به
خاطر آن سرزنش کنید بلکه حتی نباید برای لحظه ای به آن فکر کنید .در چنین
مواقعی سرزنش کردن خود نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه باعث بدتر شدن
مشکل کمرویی و خجالتی بودن شما می شود.
عادت زندگی کردن در لحظه را یاد بگیرید و فقط تصمیمی که فکر می کنید به
نفع خودتان است بگیرید و به ادامه آن کاری نداشته باشید.
تقویت فن بیان
همه افراد برای زندگی کردن در جامعه الزم است تا مهارت های فن بیان را یاد
بگیرند و در خود تقویت کنند .در جوامع امروزی بدون داشتن فن بیان و مهارت
صحبت کردن نمی توان به خوبی درخشید و خود را به دیگران معرفی کرد و نشان
داد .داشتن فن بیان به معنی این است که شما هنگام صحبت کردن با مخاطب
به بهترین نحو بیشترین تأثیر را در او بگذارید .فردی که دارای فن بیان باشد،
یک فرد خجالتی محسوب نمی شود و می تواند به بهترین نحو در جمع بدرخشد.
تقویت مهارت های ارتباطی
مهارت های ارتباطی در واقع نوعی مکمل برای فن بیان به حساب می آیند.
هنگامی که شما فن بیان باالیی داشته باشید و کالم شما از نفوذ خوبی برخوردار
باشد ،اگر با زبان بدن ،ارتباط چشمی ،خواندن زبان بدن دیگران و ...نیز همراه باشد
می توانید به بهترین نحو در جامعه بدرخشید.
معاشرت با افراد با اعتماد به نفس باال
حتما بسیاری از شما این جمله معروف را شنیده اید« :شما میانگین پنج نفری
هستید که بیشترین زمان را با آنها می گذرانید».
عادت ها و خلق خوی افرادی که با هم به طور مرتب رفت و آمد می کنند بر
روی هم تأثیر می گذارد .بنابراین اگر با افرادی که دارای اعتماد به نفس باالیی
هستند معاشرت کنید به مرور خلق و خوی آنها بر شما تأثیر گذاشته و خود شما
نیز مانند آنها خواهید شد.
ویژگی های افراد چه مثبت و چه منفی به طور ناخودآگاه بر روی هم تأثیر
می گذارند .اگر شما به طور مرتب با افراد خجالتی و کم رو رفت و آمد کنید بدون
شک از رفتار آنها تأثیر خواهید گرفت و این مشکل در شما شدیدتر می شود .اما
در صورتی که با افراد دارای اعتماد به نفس باال معاشرت کنید شما نیز مانند آنها
رفتار خواهید کرد.
حضور بیشتر در جمع های دوستانه
هنگامی که در یک جمع صمیمی و خودمانی باشید و از بودن در آن جمع احساس
امنیت و آرامش کنید ،بدون شک برای صحبت کردن اعتماد به نفس بیشتری
خواهید داشت و راحت تر می توانید صحبت کنید و آرامش خود را حفظ کنید .از
این رو توصیه می شود تا حد امکان در این شرایط قرار بگیرید و از فرصت حضور
و صحبت کردن در جمع های آشنایان و نزدیکان بیشتر استفاده کنید .با این کار
به مرور متوجه خواهید شد که تا چه حد میزان اعتماد به نفس شما باال رفته است
و دیگر خبری از آن دختر یا پسر کم رو و خجالتی نیست.

با نوجوان خجالتی چگونه رفتار کنیم؟

باید مهارت هایی را بیاموزید .باید یاد بگیرید که از فرزند خود بیش از حد توقع
نداشته باشید .همچنین باید توانایی ها و استعدادهای او را مدام برای او یاد آوری
کنید و او را تشویق و تحسین کنید و همچنین از او به لحاظ عاطفی حمایت کنید.
اما توجه داشته باشید که با نادیده گرفتن رفتارهای نادرست او و با تشویق های
بی مورد در او اعتماد به نفس کاذب ایجاد نکنید ،بلکه باید با او گفتگو کنید و با
استفاده از عقل و منطق و بدون نادیده گرفتن شخصیت فرزندتان ،مشکل را حل
کنید و مراقب باشید به گونه ای رفتار کنید که اعتماد به نفس او دچار تخریب
نشود .همچنین به یاد داشته باشید که به حرف های فرزند نوجوان خود گوش کنید
و عقاید او را تأیید کنید و آنها را در جمع کوچک نشمارید .به این ترتیب مشاهده
خواهید کرد که همین رفتار های ساده تا چه حد می تواند به باال بردن اعتماد به
نفس فرزند شما کمک کند.
روش های برطرف کردن مشکل خجالتی بودن
اگر شما یک جوان یا نوجوان کمرو و خجالتی هستید و عالئمی که ذکر شد را
در خود مشاهده می کنید و یا در بین اطرافیان خود چنین فردی را می شناسید،
بهتر است روش های درمان این مشکل را بدانید و فورا در جهت رفع کردن آن
اقدام کنید تا بتوانید یک آینده درخشان و یک زندگی بهتر برای خود رقم بزنید.
در ادامه روش هایی برای رفع این مشکل توصیه می شود که شامل موارد زیر
می باشد:
• از تلقین کردن های منفی دست بردارید

• هرگز خود را سرزنش نکنید
• مهارت های فن بیان را در خود تقویت کنید
• مهارت های برقراری ارتباط با افراد جامعه را به خوبی یاد بگیرید
• تا حد امکان با افراد مثبت اندیش و با اعتماد به نفس باال رفت و آمد کنید
• سعی کنید در جمع های دوستانه حضور بیشتری داشته باشید
تلقین مثبت
یکی از راه های مقابله و برطرف کردن خجالت و کمرویی تکرار کردن جمالت
مثبت و دادن تلقین های مثبت به خود می باشد.
هنگامی که شما مرتب به خودتان می گویید که انسان کم رویی هستید و چنین
تلقینی به خود می کنید در واقع بدون اینکه خودتان آگاه باشید ،در حال بدتر کردن
اوضاع می باشید .با هر بار تصور کردن اینکه شما یک فرد خجالتی هستید در واقع
به همان میزان خجالتی بودن در شما تقویت می شود.
به جای آن توصیه می شود مهارت های خود باوری را در وجود خود تقویت کنید
تا به این باور برسید که شما هم می توانید مانند بسیاری از افراد و چه بسا بهتر از
آنها بدون هیچ گونه خجالتی زندگی کنید و یک زندگی آرام و بدون درد سر داشته
باشید .برای رسیدن به خود باوری تکرار کالمی را دست کم نگیرید.
خود را سرزنش نکنید
اگر در یک جمع هنگام صحبت کردن دچار اشتباهات جزئی شدید2،یا دچار ضعف
در تصمیم گیری شدید و نتوانستید به موقع از کلمه نه استفاده کنید ،هرگز خود را
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داستان
شنبه  24مهر 1400

وقتی که میس امیلی گریرسن مرد ،همه اهل شهر ما به تشییع جنازه اش
رفتند .مردها از روی تأثر احترام آمیزی که گویی از فرو ریختن یک بنای
یادبود قدیم در خود حس می کردند ،و زنها بیشتر از روی کنجکاوی برای
تماشای داخل خانه او که جز یک نوکر پیر -که معجونی از آشپز و باغبان
بود -دست کم از ده سال به این طرف کسی آنجا را ندیده بود.
این خانه ،خانه چهارگوش بزرگی بود که زمانی سفید بود ،و با آالچیق ها
و منارها و بالکون هایی که مثل طومار پیچیده بود به سبک سنگین قرن
هفدهم تزیین شده بود ،و در خیابانی که یک وقت گل سرسبد شهر بود قرار
داشت .اما به گاراژها و انبارهای پنبه دست درازی کرده بودند حتی یادبودها
و میراث اشخاصی مهم و اسم و رسم دار را از آن صحنه زدوده بودند .فقط
خانه میس امیلی بود که فرتوتی و وارفتگی عشوه گر و پابرجای خود را میان
واگون های پنبه و تلمبه های نفتی افراشته بود -وصله ناجوری بود قاتی
وصله های ناجور دیگر.
و اکنون میس امیلی رفته بود به مردگان مهم و باصالبتی بپیوندد که
در گورستانی که مست بوی صندل است میان گورهای سرشناس و گمنام
سربازان ایالت متحده و متفقین که در جنگ جفرسن به خاک افتادند،
آرمیده اند.
میس امیلی در زندگی برای شهر به صورت یک عادت دیرینه ،یک
وظیفه ،یک نقطه توجه ،یا یک نوع اجبار موروثی درآمده بود؛ و این از
سال  ،1884از روزی شروع می شد که کلنل سارتوریس شهردار -همان
کسی که قدغن کرده بود هیچ زن سیاهی نباید بدون روپوش به خیابان
بیاید -میس امیلی را از تاریخ فوت پدرش به بعد برای همیشه از پرداخت
مالیات معاف کرده بود .نه اینکه میس صدقه بپذیرد ،بلکه کلنل سارتوریس
داستان شاخ و برگ داری از خودش درآورده بود ،به این معنی که پدر میس
امیلی پولی از شهر طلبکار بوده و شهر از لحاظ صرفه اش ترجیح می داد
که قرضش را به این طرق بپردازد .البته چنین داستانی را فقط آدمی از
نسل و طرز تفکر کلنل سارتوریس می توانست از خودش بسازد و فقط زنها
می توانستند آن را باور کنند.
وقتی که آدم های نسل بعدی ،با طرز تفکر تازه خود ،شهردار و عضو
انجمن شهر شدند ،این قرار مختصر نارضایی ایجاد کرد .اول سال که شد،
یک برگ ابالغیه مالیات توسط پست برای میس امیلی فرستادند.
ماه فوریه آمد و از جواب خبری نشد .آن وقت یک نامه رسمی به او
نوشتند و ازش خواهش کردند که سر فرصت سری به مقر «شریف» بزند.
یک هفته بعد خود «شریف» یک نامه به او نوشت و تکلیف کرد که به
دیدنش برود ،یا اینکه اتومبیلش را برای او بفرستد .در پاسخ یادداشتی
دریافت کرد که روی یک برگ کاغذ کهنه قدیمی به خط خوش ظریف
و روان ،با جوهر رنگ باخته ای نوشته شده بود؛ به این مضمون که ایشان
دیگر از منزل بیرون نمی روند .برگ ابالغیه مالیات هم بدون شرح و
توضیحی به یادداشت ضمیمه شده بود.
انجمن شهر جلسه مخصوصی تشکیل داد .هیأتی مأمور مالقات او شد.
اعضای هیأت رفتند و در زدند .دردی که هشت یا نه سال یا بیشتر بود
که کسی از میان آن نگذشته بود -از همان زمانی که میس امیلی تعلیم
نقاشی چینی را ترک کرده بود .همان پیرمرد سیاهی که نوکر میس امیلی
بود اعضای هیأت را به داخل سالن دنج و تاریکی راهنمایی کرد .از این
سالن یک پلکان به میان تاریکی های بیشتری باال می رفت .بوی زهم گردو
خاک و پلن می آمد .بوی سرد و مرطوبی بود .پیرمرد سیاه آنها را به سالن
پذیرایی راهنمایی کرد.
سالن با مبلهای سنگینی که روکش چرمی داشتند آراسته شده بود .وقتی
که سیاه پرده یکی از پنجره ها را کنار زد دیدند که چرم مبلها ترک ترک
شده است .و وقتی که نشستند ،غبار رقیقی آهسته و تنبل وار از اطراف
رانهایشان بلند شد و با ذرات بطیء و تنبل خود ،در تنها شعاع آفتاب که از
پنجره می تابید دور خود پیچ و تاب خورد .تصویر مدادی میس امیلی در یک
قاب اکلیلی تاسیده ،روی سه پایه نقاشی گذاشته بود.
وقتی که میس امیلی وارد شد آنها از جا پا شدند .میس امیلی زن
کوچک اندام چاقی بود که لباس سیاه تنش بود .زنجیر طالیی نازکی تا
کمرش پایین می آمد و زیر کمربندش ناپدید می شد .به یک عصای آبنوس
که سر طالیی تاسیده ای داشت تکیه داده بود و شاید به همین جهت بود
که آنچه در دیگری ممکن بود فقط فربهی برازنده ای باشد ،در او چاقی و
لختی می نمود .بدنش ورم کرده به نظر می رسید ،مثل بدنی که مدت ها در
اعماق تاالب راکدی مانده باشد .رنگش هم همان طور سفید و بیخون بود.
چشم هایش میان چین های گوشتالوی صورتش گم شده بود .وقتی که
اعضای هیئت پیغام خودشان را بیان می کردند ،چشم هایش به این طرف
و آن طرف حرکت می کرد .مثل دو تکه ذغال بود که تو یک چانه خمیر
فرو کرده باشند .میس امیلی به آنها تعارف نکرد بنشینند ،همین طور تو
درگاه ایستاد و آرام گوش داد ،تا آن کسی که حرف می زد به لکنت افتاد
و زبانش بند آمد.
بعد صدای تیک تیک یک ساعت نامریی که شاید به دم همان زنجیر
طالیی آویزان بود به گوشش رسید.
صدای میس امیلی خشک و سرد بود« :من در جفرسن از مالیات معافم.
این را کلنل سارتوریس به من گفته است .شاید شما بتوانید با مراجعه به
سوابق موجود خودتان را قانع کنید».
«ولی میس امیلی ما به سوابق مراجعه کرده ایم .ما مقامات صالحیتدار
شهر هستیم .مگر شما ابالغیه ای به امضای شریف از ایشان دریافت
نکردید؟»
میس امیلی گفت« :چرا من کاغذی دریافت کرده ام .شاید ایشان به خیال
خودشان شریف باشند ...ولی من در جفرسن از مالیات معافم».
«اما دفاتر خالف این را نشان می دهد .ما باید توسط»...
«از کلنل سارتوریس بپرسید .من در جفرسن از مالیات معافم».
«ولی میس امیلی»...
«از کلنل سارتوریس بپرسید( ».کلنل سارتوریس تقریبا ده سال بود مرده
بود« ).من در جفرسون از مالیات معافم .توب!» پیرمرد سیاهی ظاهر شد.
«این آقایان را به بیرون راهنمایی کن».
و به این طریق میس امیلی آنها را ،سوار و پیاده شان را ،شکست داد:
چنانکه سی سال پیش پدرهاشان را سر قضیه «بو» شکست داده بود.
این قضیه دو سال پس از مرگ پدرش بود .مدت کوتاهی پس از اینکه
معشوقش -کسی که ما خیال می کردیم با او ازدواج خواهد کرد -او را
ترک کرده بود .میس امیلی پس از مرگ پدرش خیلی کم از خانه بیرون
می رفت و پس از اینکه معشوقش او را ترک کرد ،دیگر اصال کمتر کسی او
را می دید .چند نفر از خانم ها جسارت به خرج دادند و به دیدنش رفتند ،اما
میس امیلی آنها را نپذیرفت .تنها نشانه زندگی در خانه او ،همان سیاه بود-
که آن زمان جوان بود -و با یک سبد بازاری به بیرون رفت و آمد می کرد.
خانم ها می گفتند« :مگر یک مرد -حاال هر طوری باشد -می تواند یک
آشپزخانه را حسابی نگهداری کند؟» و بنابراین وقتی که خانه میس امیلی بو
افتاد ،تعجب نکردند .باالخره این هم نمونه ای از کارهای روزگار و خانواده
عالیقدر گریرسن بود.
یکی از همسایه ها ،از زن های همسایه ،باالخره به استیونز شهردار
هشتاد ساله شکایت کرد.
شهردار گفت« :حاال یعنی می فرمایید من چکار بکنم؟»
خانم گفت« :خوب دستور بفرمایید بو را برطرف کند .مگر شهر قانون
ندارد؟»
شهردار گفت «من یقین دارم این کار لزومی نخواهد داشت .احتمال دارد
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برترین داستان های کوتاه جهان

یک گل سرخ برای امیلی
ویلیام فاکنر
نجف دریابندری

ماری یا موشی باشد که کاکا سیاه میس امیلی تو باغچه کشته است .من
راجع به این موضوع با ایشان صحبت خواهم کرد».
روز بعد هم دو شکایت دیگر رسید .یکیش از طرف مردی بود که یکدل
دو دل برای شکایت آمده بود« :آقای شهردار ما حتما باید فکری راجع به
این موضوع بکنیم .من شخصا هیچ میل نداشتم که مزاحم میس امیلی
بشوند ،ولی باید حتما راجع به این موضوع یک فکری کرد ».و آن شب
انجمن شهر جلسه تشکیل داد .سه نفر از اعضاء آدم های پا به سنی بودند
و یک نفرشان از آنها جوانتر بود -از همین افراد متجددی که تازگی ها
داشتند پا می گرفتند.
او گفت« :بسیار ساده است؛ بهش اخطار کنید که خانه اش را تمیز کند،
ضرب االجل هم معین کنید و اگر نکرد»...
شهردار گفت «چه می فرمایید آقا؟ مگر می شود یک خانم محترم را تو
روش به عنوان بوی بد متهم کرد؟»
در نتیجه شب بعد ،پس از نیمه شب ،چهار نفر مأمور مثل دزدها پاورچین
از چمن خانه میس امیلی گذشتند و وارد خانه شدند .پای شالوده و درز آجرها
و دریچه های زیر زمین بو می کشیدند .و یکی از آنها مثل آدمی که بذر
بیفشاند از کیسه ای که گل شانه اش بود چیزی می پاشید .در زیرزمین را
هم شکستند و آنجا و قسمت های بیرون ساختمان را آهک پاشیدند .وقتی
که دوباره از چمن می گذشتند یکی از پنجره ها که تا آن وقت تاریک بود
روشن شد ،و میس امیلی در آن ظاهر شد .نور از پشت سرش می تابید.
نیم تنه اش راست و بی حرکت ،مثل یک بت ،ایستاده بود .آنها پاورچین
پاورچین از چمن گذشتند و قاتی سایه های درخت هایی که در طول خیابان
صف کشیده بودند گم شدند .بعد از یکی دو هفته دیگر بو برطرف شد.
همین وقتها بود که مردم شروع کرده بودند که واقعا برای میس امیلی
غصه بخورند .مردم شهر ما که یادشان بود که چطور خانم یات ،عمه بزرگ

می دیدیم.
اوایل ،ما از اینکه میس امیلی باالخره دلش یک جایی بند شده بود دلمان
خوش شده بود .مخصوصا از لج اینکه خانم ها می گفتند« :هرگز یک فرد
خانواده گریرسن محل سگ هم به یک نفر شمالی نخواهد گذاشت -آن
هم یک کارگر روزمزد ».اما غیر از اینها ،عده دیگر هم ،پیرتر از اینها ،بودند
که می گفتند حتی غم و غصه زیاد هم نباید باعث شود که یک خانم واقعی
قید اصالت و نجیب زادگی را بزند .می گفتند« :بیچاره امیلی -خویش و
قوم هاش حتما باید به سراغش بیایند ».میس امیلی چند تا خویش و قوم در
آالباما داشت .اما سالها پیش ،پدرش سر نگهداری خانم یات ،پیرزن دیوانه،
با آنها به هم زده بود؛ و دیگر روابطی بین دو خانواده موجود نبود .و آنها در
تشییع جنازه هم شرکت نکرده بودند.
و همین که مردم گفتند «بیچاره امیلی» پچپچه های در گوشی شروع شد.
به همدیگر می گفتند «یعنی فکر می کنید که واقعا این طور باشد؟ ...البته
که هست ...جز این چه می تواند »...و از پشت دست هایشان .و خش خش
لباس های ابریشمی و ساتین ،و حسادت ها و آفتاب بعدازظهر یکشنبه ،وقتی
که آن یک جفت اسب بور رد می شدند و صدای سبک و نازک سم آنها به
گوش می رسید ،در گوش همدیگر می گفتند «بیچاره امیلی».
میس امیلی همیشه سرش را باال باال می گرفت ،حتی وقتی که دیگر به
نظر ما پشتش زمین خورده بود .انگار بیش از همیشه انتظار داشت که به
اصالت و نجابت او ،به عنوان آخرین فرد خانواده گریرسن ،سر فرود بیاوریم.
انگار همینش مانده بود تا صالبت و غیرقابل نفوذ بودن خود را بیش از پیش
به ثبوت برساند .مثل وقتی که رفت مرگ موش بخرد .این بیش از یک سال
پس از زمانی بود که مردم بنا کرده بودند بگویند «بیچاره امیلی» -همان
زمانی که دو تا دختر عمویش به دیدنش می رفتند.
میس امیلی به دوافروش گفت «من مقداری سم الزم دارم ».در آن موقع

میس امیلی باالخره پاک دیوانه شده بود ،فکر می کردند که گریرسن ها
قدری خودشان را باالتر از آنچه بودند می گرفتند .مثال اینکه هیچ کدام
از جوان ها لیاقت میس امیلی را نداشتند .ما همیشه تابلوهایی را پیش
خودمان تصور می کردیم که میس امیلی با هیکل باریک و سفیدپوش در
قسمت عقب آن ایستاده بود؛ و پدرش به شکل یک هیکل پهن تاریک که
تعلیمی سواری در دست داشت در جلو تابلو و پشتش به میس امیلی بود،
و چهارچوب دری که به عقب باز شده بود آنها را مثل قاب در میان گرفته
بود .وقتی که میس امیلی سی سالش شد ،نمی توان دقیقا گفت که ما راضی
و خوشحال شده بودیم ،بلکه به عبارت بهتر می توان گفت دلمان خنک
شده بود .چون با وجود آن جنون ارثی که در خانواده آنها سراغ داشتیم،
می دانستیم که اگر واقع ًا بختی به میس امیلی روآور شده بود ،میس امیلی
کسی نبود که پشت پا به بخت خودش بزند.
وقتی که پدرش مرد ،خانه آنها تنها چیزی بود که از او برای میس امیلی
باقی مانده بود.
مردم خوشحال شده بودند .چون باالخره محملی پیدا کرده بودند که برای
میس امیلی دلسوزی کنند .تنهایی و فقر او را تنبیه می کرد .افتاده می شد.
او هم دیگر کم و بیش هیجان و یأس داشتن و نداشتن چند شاهی پول را
می توانست درک کند.
روز پس از مرگ پدرش همه خانم ها خودشان را حاضر کردند که برای
تسلیت و پیشنهاد کمک به دیدنش بروند .ولی او همه را دم در مالقات کرد.
لباسش مطابق معمول بود و هیچ اثر اندوهی در چهره اش دیده نمی شد .به
آنها گفت که پدرش نمرده است ،به رؤسا هم که به دیدنش می رفتند ،و به
دکتر ،که می خواستند او را متقاعد کنند که جنازه پدرش را به آنها تسلیم
کند ،همین را می گفت و فقط وقتی که دیگر نزدیک بود به قانون و زور
متوسل شوند تسلیم شد و آنها جنازه را فورا دفن کردند.
ما در آن موقع نمی گفتیم که میس امیلی دیوانه است .ما خیال می کردیم
که باید این کار را بکند .ما تمام جوانهایی را که پدرش از او رانده بود به یاد
داشتیم ،و چون دیگر کسی نمانده بود ،می گفتیم باید هم به کسی که او را
غارت کرده است دو دستی بچسبد ،همان طور که همه می چسبند.
میس امیلی مدتی مریض بود .وقتی که دوباره او را دیدیم ،موهایش را
کوتاه کرده بود ،و شکل دخترها شده بود؛ و آدم را کمی به یاد فرشته هایی
که تو پنجره های رنگین کلیسا می کشند می انداخت -قیافه آرام و غمگینی
داشت.
شهر تازه کنترات فرش کردن خیابان ها و پیاده روها را داده بود ،و در
تابستان پس از مرگ پدر میس امیلی ،کار شروع شد .شرکت ساختمانی
با سیاه ها و قاطرها و ماشین هایش آمد .یک سر عمله هم داشتند به اسم
هومر بارون -شمالی گنده کمربسته سبزه ای بود که صدای نکره ای داشت
و رنگ چشماش از رنگ صورتش روشن تر بود .بچه های کوچک دسته
دسته دنبالش راه می افتادند که ببینند چطور به سیاه ها فحش می داد و
سیاه ها چه طور با آهنگ باال و پایین رفتن بیل هایشان آواز می خواند.
هومر بارون به زودی با همه اهل شهر آشنا شد .هر جا ،نزدیکی های
چهارراه ،می شنیدی که صدای خنده زیادی می آید ،می دیدی که هومر بارون
میان جمعیت است .همین روزها بود که کم کم او را با میس امیلی در یک
گاری اسبی زردرنگ کرایه ای ،که یک جفت اسب بور آن را می کشید،

بیش از سی سالش بود .هنوز یک زن معمولی بود؛ گو اینکه از حد معمولی
کمی الغرتر بود .چشم های خرد و خودپسند و تحقیرکننده ای داشت.
گوشت صورتش دور و بر شقیقه ها و کاسه چشمش کیس شده بود .آدم
خیال می کرد کسانی که تو مناره های چراغ های دریایی زندگی می کنند
باید این شکلی باشند .به دوافروش گفت «من مقداری سم الزم دارم».
«بله چشم ،میس امیلی .چه نوع سمی؟ برای موش و این چیزها به
عقیده من»...
«من بهترین سمی را که دارید می خواهم -به نوعش کار ندارم».
دوافروش چند سم را اسم برد.
«اینها که عرض کردم حتی فیل را هم می کشد .اما آنکه شما الزم
دارید»...
میس امیلی گفت «ارسنیک است .ارسنیک خوب سمی است؟»
«ارسنیک؟ ...بله بله خانم .اما آنکه شما الزم دارید»...
«من ارسنیک الزم دارم».
دوافروش از باال به صورتش نگاه کرد .میس امیلی هم ،رک ،نگاهش را به
او میخکوب کرد .صورتش مثل پرچمی بود که از چهار طرف آن را کشیده
باشند .دوافروش گفت «بله چشم اگر این را الزم دارید ...ولی قانون ایجاب
می کند که بفرمایید آن را به چه مصرفی می خواهید برسانید».
میس امیلی فقط نگاهش را به او دوخت .سرش را به عقب میل داد که
راست به چشم های او چشم بدوزد .داروفروش نگاهش را به جای دیگر
انداخت و رفت ارسنیک را پیچید .اما خودش برنگشت .پاکت را داد دست
شاگردش که پسرک سیاهی بود .او پاکت را آورد داد به میس امیلی .وقتی
که میس امیلی ،در منزلش ،پاکت را باز کرد ،روی جعبه ،زیر نقش جمجمه
و استخوان های چپ و راست عالمت خطر ،نوشته بود «برای موش».
روز بعد ما همه می گفتیم «خودش را خواهد کشت»؛ و فکر می کردیم
که این بهترین کار است .اوایلی که میس امیلی با هومر بارون دیده می شد
ما می گفتیم که با او ازدواج خواهد کرد .می گفتیم «هومر بارون را به راه
خواهد آورد ».آدم زن بگیری نبود .بعدها ،بعدازظهرهای یکشنبه که آنها
تو گاری اسب براقشان می گذشتند ،ما از روی حسادت می گفتیم «بیچاره
امیلی ».میس امیلی سرش را باال نگاه می داشت .هومر بارون لبه های
کالیش را باال زده بود و سیگار برگی میان لب هایش گذاشته بود و تسمه
اسب را با دستکش های زردرنگش گرفته بود.
آن وقت چند نفر از خانم ها کم کم سر و صداشان بلند شد که :برای شهر
قباحت دارد ،برای جوانها بد سرمشقی است .مردها نمی خواستند دخالت
کنند .اما خانم ها کشیش را که غسل تعمید می داد مجبور کردند (کس و
کار میس امیلی همه اهل کلیسا بودند) که برود میس امیلی را مالقات کند.
این کشیش هرگز آنچه را در این مالقات گذشته بود فاش نکرد .ولی دیگر
به دیدن میس امیلی نرفت .یکشنبه دیگر باز میس امیلی و هومر بارون تو
خیابان پیدا شدند .و روز بعد زن کشیش موضوع را به اقوام میس امیلی،
که در آالباما بودند ،نوشت .آن وقت دوباره خویش و قوم های میس امیلی
تو خانه او پیداشان شد .و ما دست روی دست گذاشتیم و ناظر جریانات
شدیم .اولش چیزی رخ نداد .آن وقت ما یقین کردیم که آنها می خواهند
با هم ازدواج کنند .به خصوص که خبر شدیم که میس امیلی به دکان
جواهرسازی رفته و یک دست اسباب آرایش مردانه نقره سفارش داده که
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روی هر تکه اش حروف «ه.ب» کنده شده باشد .دو روز بعد از آن هم خبر
شدیم که یک دست کامل لباس مردانه به انضمام یک لباس خواب خریده
است .ما پیش خودمان گفتیم دیگر ازدواج کرده اند ،و واقع ًا دلمان خنک شد.
چونکه دیدیم حتی دو تا دختر عموهای میس امیلی بیش از آنچه خود میس
امیلی تا حاال فروخته بود واقع ًا «گریرسن» بودند.
خیابانها مدتی بود تمام شده بود؛ بنابراین وقتی که هومر بارون رفت ما
تعجب نکردیم .اما از اینکه میان مردم یکهو سر و صدا بلند نشد ،کمی بور
شدیم .ما خیال می کردیم که هومر رفته است که مقدمات رفتن میس امیلی
را فراهم کند .یا اینکه به او مجال بدهد که از دست دختر عموهایش خودش
را خالص کند( .در آن موقع ما برای خودمان دسته ای بودیم و همه طرفدار
میس امیلی بودیم که دختر عموهایش را دک کند ).و یک هفته نگذشت
که آنها رفتند و همان طور که منتظر بودیم سه روزه هومر بارون به شهر
برگشت .یکی از همسایه ها دیده بود که غروب کاکا سیاه میس امیلی از در
مطبخ او را وارد کرده بود .و این آخرین دفعه ای بود که ما هومر بارون را
دیدیم .و تا مدتی بعد دیگر میس امیلی را هم ندیدیم .فقط کاکا سیاه او با
زنبیل بازاریش آمد و شد می کرد .اما در خانه همیشه بسته بود .گاهگاهی
ما میس امیلی را برای یکی دو دفعه تو پنجره می دیدیم .مثل آن شب که
موقع آهک پاشیدن او را دیده بودند .تقریبا شش ماه تو خیابان پیدایش نشد.
انگار این خاصیت را از پدرش به ارث برده بود .خاصیتی که بارها روح او
را به زنجیر می کشید؛ اما وحشی تر و خبیث تر از آن بود که مرگ بپذیرد.
دفعه بعد که او را دیدیم دیگر چاق شده بود و موهایش داشت خاکستری
می شد ،و در مدت چند سال بعد ،آنقدر خاکستری شد و شد تا کامال به
رنگ فلفل نمکی و چدنی درآمد؛ و همان طور ماند .و تا روز مرگش در
هفتاد سالگی ،هنوز به همان رنگ چدنی ،مثل موهای یک مرد زبر و
زرنگ باقی بود.
از همان وقت به بعد ،در جلو عمارتش همین طور بسته بود .به جز مدت
شش هفته سال ،زمانی که در حدود چهل سالش بود و نقاشی چینی تعلیم
می داد .در آن موقع کارگاهی در یکی از اطاق های طبقه پایین ترتیب داده
بود و دخترها و نوه های مردم عصر کلنل سارتوریس با همان نظم و همان
روحی که یکشنبه ها با یک سکه بیست و پنج سنتی -برای انداختن تو
سینی اعانه که دور می گرداندند -به کلیسا فرستاده می شدند به کارگاه
میس امیلی می رفتند .میس امیلی در آن زمان از پرداخت مالیات معاف بود.
آن وقت خرده خرده نسل جدید روی کار آمد و استخوان بندی و روح شهر
را تشکیل داد ،و شاگردهای قدیمی بزرگ شدند و دیگر بچه هایشان را با
جعبه رنگ و قلم مو و عکس هایی که از مجالت مد بانوان بریده می شد
نزد میس امیلی نفرستادند .در جلو عمارت پشت سر آخرین شاگرد بسته
شد و همچنان بسته ماند .وقتی که شهر دارای سرویس پست شد ،تنها
میس امیلی بود که نگذاشت شماره فلزی باالی در خانه اش بکوبد و جعبه
پستی به آن بیاویزند .میس امیلی حرف کسی را گوش نمی کرد.
روزها و ماه ها و سال ها ما کاکاسیاه میس امیلی را می پاییدیم که
موهایش خاکستری تر و قامتش خمیده تر می شد و با سبد بازاریش آمد
و شد می کرد .ماه دسامبر هر سال که می شد یک ابالغیه مالیات برای
میس امیلی می فرستادیم ،که یک هفته بعد به توسط پست پس فرستاده
می شد .گاه گاهی ،جسته گریخته ،او را در یکی از پنجره های طبقه پایین
می دیدیم .پیدا بود که اطاق های طبقه باال را به کلی بسته است .نیم تنه
میس امیلی ،مثل نیم تنه سنگی بتی که به دیوار محراب معبدی نصب
شده باشد ،به ما نگاه می کرد؛ یا نگاه نمی کرد؛ ما هرگز نتوانستیم این را
تشخیص بدهیم.
به این ترتیب میس امیلی ،میس امیلی عالیمقام ،حی و حاضر ،نفوذناپذیر،
آرام ،سمج ،نسلی را پشت سر می گذاشت و به نسل دیگر می پیوست.
آن وقت مرگ او اتفاق افتاد .در میان خانه ای که پر از سایه و تاریکی و
گرد و خاک بود ،مریض شد؛ در جایی که غیر از سیاه پیر مرتعش کسی بر
بالینش نبود .ما حتی از مریض شدنش هم باخبر نشدیم .مدتی بود که دیگر
از سیاه خبر نمی گرفتیم.
سیاه با کسی ،شاید حتی خود میس امیلی هم ،حرف نمی زد .چون که
صدایش انگار از ماندن و به کار نرفتن خشن و زنگ زده شده بود .میس
امیلی در یکی از اطاق های طبقه پایین ،روی یک تختخواب چوب گردوی
پرده دار ،مرد؛ در حالی که موهای خاکستریش میان بالشی که از ندیدن نور
خورشید زرد شده بود فرو رفته بود.
سیاه اولین دسته زنها را که صداهاشان را در سینه خفه کرده بود و با
هیس! هیس! همدیگر را خاموش می کردند و نگاه های سریع و کنجکاو
خود را به اطراف می انداختند ،از در عمارت داخل کرد؛ و خودش ناپدید
شد .مستقیما رفت داخل عمارت و از در پشت آن خارج شد و دیگر کسی
او را ندید.
دو تا دختر عموهای میس امیلی فورا حاضر شدند و روز بعد تشییع جنازه
را ترتیب دادند ،و اهل شهر آمدند که میس امیلی را زیر توده ای از گلهای
خریداری شده تماشا کنند ،که تصویر مدادی پدرش روی آن به فکر عمیق
فرو رفته بود و خانم ها نیم صدا زیر لب پچ پچ می کردند ،و مردهای خیلی
پیر ،بعضی هاشان با اونیفورم زمان جنگ داخلی ،که آن را ماهوت پاک کن
کشیده بودند ،روی سکوی جلو کلیسا و چمن ایستاده بودند و درباره
میس امیلی با هم گفتگو می کردند .که حاال یعنی میس امیلی همدوره آنها
بوده و با او رقصیده اند و شاید زمانی دلش را هم برده اند .و مثل همه پیرها
حساب حوادث گذشته را با هم شلوغ می کردند -گذشته برای آنها مانند
جاده باریکی نبود که آنها در انتهای آن قرار داشتند و دنباله آن از آنها دور
می شد ،بلکه مثل چمن وسیعی بود که هرگز زمستان ندیده بود و همین
ده سال آخری مثل داالنی آنها را از آن جدا کرده بود.
ما در آن موقع متوجه شده بودیم که در طبقه باال اتاقی بود که
چهل سال بود کسی داخل آن را ندیده بود و می بایست در آن را شکست .اما
قبل از آنکه در آن را باز کنند ،تأمل کردند تا میس امیلی به طرز آبرومندی
به خاک سپرده شد.
به نظر می رسید که شدت شکستن در اتاق را پر از گرد و خاک کرده است.
اتاق را انگار برای شب زفاف آراسته بودند .غبار تلخ و زننده ای ،مثل خاک
قبرستان ،روی میز توالت ،روی اسباب های بلور ظریف و اسباب آرایش
مردانه که دسته های نقره ای تاسیده داشت و نقره اش چنان تاسیده بود
که حرف روی آن محو شده بود نشسته بود .پهلوی اینها یک یخه کراوات
گذاشته بود .گویی تازه از گردن آدم باز شده بود .وقتی که از جا برداشته
شد ،روی غباری که سطح میز را فرا گرفته بود ،هالل کمرنگی از خود جا
گذاشت .روی صندلی یک دست کت و شلوار بود که با دقت تا شده بود ،و
زیر آن یک جفت کفش و جوراب خاموش و دور افتاده قرار داشت.
خود مردی که صاحب این لباس ها بود روی تختخواب دراز کشیده بود .ما
مدت زیادی فقط ایستادیم و لبخند عمیق و بی گوشت او را که تا بناگوشش
باز شده بود نگاه کردیم .جنازه ظاهراً زمانی به طرز در آغوش کشیدن
کسی این طور خوابیده بوده است .ولی اکنون ،این خواب طوالنی ،که حتی
عشق را به سر می برد ،حتی زشتی های عشق را مسخره می کند ،او را در
ربوده بود .بقایای او ،زیر بقایای پیراهن خوابش ،از هم پاشیده شده بود و از
رختخوابی که روی آن خوابیده بود جدا شدنی نبود .روی او و روی بالشی که
پهلویش گذاشته شده بود ،همان غبار آرام و بی حرکت نشسته بود.
آن وقت ما متوجه شدیم که روی بالش دوم اثر فرورفتگی سری پیدا بود.
یکی از ما چیزی را از روی آن برداشت .ما به جلو خم شدیم ،همان گرد
تلخ و خشک بینی ما را سوزاند .آنچه دیدیم یک نخ موی خاکستری چدنی
بود.
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آگهی
شنبه  24مهر 1400

سند موقت زمین به شماره  2395به پالک  440صادره در
مورخ  92/2/3مربوط به امالک تفکیکی شــهرک آسمان
شهر مصیری متعلق به سید نعمت اهلل هاشمی ساکن شهر
مصیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي تجدید مناقصه عمومي
1400-706

نوبت اول 1400/ 07 /20 :روزنامه افسانه
نوبت دوم 1400/ 07 / 24 :روزنامه عصرمردم
شــهرداري منطقه پنج شــيراز در نظر دارد عملیات احداث رمپ و
تکمیل پل هوایی ارتش را از طريــق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد
شرايط واگذار نمايد .لذا از كليه پيمانكاران داراي حداقل پایه  5رشته
ابنیه از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دعوت بعمل مي آيد
با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس شیراز بلوار
رحمت روبروی بوستان ســعدی شهرداری منطقه پنج مراجعه نمايند.
ضمن ًا در صورت نياز به اطالعات بيشــتر شــماره تلفن37367860 :
آماده پاسخ گويي ميباشد.
 مبلغ برآورد 13.712.681.117 :ریال
 مدت قرارداد  8 :ماه
 مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  685.634.056ريال بصورت ضمانت
نامه بانکی يا فيش واريزی نقدی بحســاب ســپرده 100785543066
بانک شهرشعبه بین الحرمین بنام شهرداری منطقه  5شیراز
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 در زمــان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشــنهادی بعنوان ضمانت
حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
 آخرین مهلت تســلیم پیشنهادات ســاعت  13روز دو شنبه مورخ
 1400/08/10می باشد.
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
شماره  215 /29881مورخ 1400/07/19
نوبت اول1400/7/24 :
نوبت دوم1400/7/25 :

شرکت آب و فاضالب شيراز در نظر دارد از طريق
برگزاري مناقصه عمومي يــك مرحله اي با ارزیابی
کیفی  ،نصب انشــعاب فاضالب و لوله گذاری  250م م ته خط بهمراه
اجرای  clean outو منهول در محدوده منطقه یک آبفا شــیراز را به
شرح زير به شركت و پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
 -1نشانی دستگاه مناقصه گزار  :آدرس :شيراز  ،بلوار آیت اهلل ربانی –
حد فاصل کوچه  15و کوچه  -17تلفن 32281156-8
 -2محل اجرا  :شهرســتان شــیراز (محدوده منطقه یک شرکت آبفا
شیراز )
 –3مدت اجرا ( 15 :پانزده) ماه شمسی .
 –4محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات :شيراز  -بلوار آیت اهلل
ربانی – حد فاصل کوچه  15و کوچه  -17تلفن 32281156-8
 –5برآورد اوليه  31.597.794.082 :ریال
 -6تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه :از روز شنبه مورخ 1400/07/24
 –7تاريــخ نهائي فروش اســناد مناقصه  :تا پایان وقــت اداری روز
چهارشنبه مورخ 1400/07/28
 –8تاريخ نهائي عودت اسناد مناقصه تكميل شده توسط مناقصهگر :تا
ساعت  12ظهر روز شنبه مورخ 1400 /08 /15
 -9تاريخ بازگشــايي پاكت ها :ســاعت  9صبح روز یکشــنبه مورخ
1400/08/16
 -10به مداركي كه فاقد امضاء،مشــروط،مخدوش و مداركي كه بعد
از انقضاء مدت مقرر در اين آگهي واصل شود مطلق ًا ترتيب اثر داده
نخواهد شد.
 -11محل تامین اعتبار  :اعتبار از محل بودجه جاري شــركت آبفا شیراز
ميباشد.
 -12مبلغ تضمين شركت در مناقصه  1، 077, 934, 000 :ريال
 -13نوع تضمين شــركت در مناقصه :ضمانتنامه بانكي معتبر -واريز
آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت صنایع پالستیک آبساران
بدینوسیله از سهامداران شــرکت صنایع پالستیک آبساران دعوت
می شود تا در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در
روز چهارشــنبه  1400/8/5رأس ساعت  9صبح در محل شرکت صنایع
پالستیک آبساران تشکیل می گردد شرکت فرمایند.
دســتور جلســه-1 :انتخاب مدیران -2انتخاب بازرسین -3انتخاب
روزنامه کثیراالنتشار -4تصویب ترازنامه حساب سود و زیان
هیأت مدیره شرکت صنایع پالستیک آبساران

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول :مورخ  1400/7/24روزنامه عصرمردم
نوبت دوم :مورخ  1400/8/3روزنامه عصرمردم
مناقصه گزار :دهیاری روستای تفیهان
موضوع مناقصه :بهسازی معابر
شــرح مختصــر کار :خاکبــرداری ،بیس ریزی ،آســفالت،
کانیواگذاری و لبه گذاری
محل اجرای پروژه :روستای تفیهان دهستان بیدزرد
مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مناقصــه :ارائه ضمانت نامه
بانکی به مبلــغ  5درصد مبلغ برآورد اولیه بــه نام دهیاری
روستای تفیهان
زمان فروش اســناد و محل دریافت :اسناد مناقصه از تاریخ
درج آگهی به مدت  14روز کاری
محل دریافت اســناد مناقصه به آدرس :بخشداری مرکزی
شیراز
نحوه خرید اسناد :واریز وجه نقد به مبلغ  300000ریال به شماره
حساب  0107573653001بانک ملی
مهلت و محل تحویل پیشنهادات :حداکثر تا پایان وقت اداری
روز دوشنبه  1400/8/10محل بخشداری
زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکات اعالم خواهد شد.
شرایط مناقصه:
داشتن حداقل رتبه  5راهسازی از مراجع ذیصالح
نفرات اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قراردادنشدند
سپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد.
برنــده مناقصه ملزم به ارائه ضمانت نامــه بانکی به میزان
 10درصد کل مبلغ قرارداد می باشد.
ارائــه فیش واریزی جهــت دریافــت اوراق مناقصه الزامی
می باشد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
کپی برابر با اصل کلیه مدارک الزامی می باشــد (اساسنامه
گواهی  hseصالحیت ایمنــی کار ارائه گواهی صالحیت ایمنی
کار الزامی می باشد).
شماره تماس 09176043808 :قهرمانی دهیار تفیهان
 07137766001دفتر دهیاری
شناسه آگهی1207115 :
/4507م الف
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سند و فاکتور فروش و نامه فک رهن خودرو لیفان ( 620سی سی )1800
مدل  1394به رنگ قهوه ای (روشن متالیک) به شماره پالک 379د58
ایران  93به نام احسان نامور به شماره موتور LFB479Q140401834
و شماره شاســی  NAKNF4225EB117127مفقود و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

 تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  13روز چهار شنبه مورخ 1400/08 /12
می باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه می باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 تعدیل :تعدیل آحاد بها براساس بخشنامه شماره  101/173073مورخ
 82/9/15سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد شاخص مبنای
پیمان سه ماهه دوم سال  1400پرداخت خواهد شد.
 بدیهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداري در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار ميباشد در اینصورت
سپرده ها مسترد می گردد.
 شــرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف
شهرداری موضوع ماده  10آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
 ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج
است.
 پیشــنهاد دهندگان و یا نمایندگان آنها مجاز به حضور در کمیسیون
مناقصه می باشند.
 جهت اخذ اســناد مناقصــه ،از طریق مراجعه به ســایت معامالت
شهرداری شــیراز به آدرس  PMIS.SHIRAZ.IRیا از طریق مراجعه
حضوری و ارائه معرفی نامه معتبر و کارت شناسایی به آدرس( :بلوار
رحمت ،روبروی بوستان ســعدی ،واحد قراردادها منطقه پنج) اقدام
گردد.
 آگهــی و اطالعات مریوط به مناقصه از طریق ســامانه شــفافیت
شهرداری شیرازقابل مشاهده می باشد.
شناسه آگهی1203848 :
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
نقدي به حساب شركت آب و فاضالب شــيراز -چك بانكي تضميني
در وجه شركت آب و فاضالب شيراز -مسدودي مطالبات مناقصه گر
در صورت وجود مطالبات از محل جاری شركت آب و فاضالب شيراز
 -14قيمت اسناد 1.500.000 :ريال واريز به حساب شماره 0105699022004
بانك مليمركزي بنام شركت آب و فاضالب شيراز.
 -15ســاير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده
است.
 -16داشتن گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی صادره از اداره کل تعاون ،
كار و رفاه اجتماعي الزامی است.
متقاضيان ميتوانند قبل از دریافت اســناد و شــركت در مناقصه از
طريق ســايتهاي زير اطالعات مناقصه را دريافت نموده و ســپس
نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
 -17اعتبار پیشنهاد ها  :پيشنهادها بایستی بدون هيچگونه قيد و شرط
از تاريخ بازگشــايي پاكات به مدت سه ماه معتبر و برای سه ماه دیگر
قابل تمديدباشد.
 -18مدیر طرح/مشاور /نظارت  :نظارت براجراي تعهدات پيمانكار از
طرف كارفرما به عهده معاون خدمات مشــترکین و درآمد شرکت
آبفا شــیراز می باشد .به نشانی :شــيراز  ،بلوار آیت اهلل ربانی – حد
فاصل کوچه  15و کوچه  -17تلفن 32281156-8
وب ســايت جهت اطالعات بيشــتر آگهي مناقصــه www.nww.ir
 www.abfa-shiraz.com ،http://iets.mporg-irميباشد.
شــرکتها و پيمانکاراني که داراي رتبهبندي ســازمان برنامه و بودجه
کشــور در پايه  5آب و باالتــر بوده و مايل به شــرکت در مناقصه
مي باشــند مي توانند با اعالم آمادگي کتبي نسبت به دريافت اسناد
مناقصه اقدام نمايند.
با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پايگاه ملي اطالع رســاني
مناقصات كليه شــركت كنندگان در مناقصه ميبايســت در پايگاه
مذكور به آدرس ذيل ثبت نام و كد كاربري دريافت نمايند و همراه
با پاكات پيشنهاد خود كد كاربري را تحويل دهند.
http://iets.mporg.ir
شناسه آگهی1206048 :
شرکت آب وفاضالب شيراز
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقای بهنام محمدی فرد وکیل غالمرضا زارع به اســتناد وکالت نامه
شــماره  38582مورخ  1400/1/29دفترخانه  397شیراز با تسلیم سه
برگ استشهادیه به شماره یکتا  140002154789000026مورخ 1400/2/21
دفتر  397شیراز و اقرارنامه شــماره  40215مورخ  1400/7/20که در
دفترخانه اسناد رسمی  397شیراز تنظیم گردیده است مدعی است
که تعداد یک جلد سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ عرصه و اعیان
یک قطعه زمین به پــاک  19076فرعی از  12اصلی واقع در بخش 3
شــیراز که با دفتر امالک  451و صفحه  386به نام آقای غالم کریمی
ثبت و ســند مالکیت دفترچه ای به شــماره چاپی  129140سری الف
سال  82صادر و به موجب ســند انتقال قطعی شماره  52314مورخ
 1398/3/13به آقــای غالمرضا زارع انتقال یافته اســت و به علت
آتش ســوزی اداره مفقود گردیده 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
آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد
تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود
را کتب ًا تسلیم 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 نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد .در ضمن متن آگهی
با توجه به آرشیو الکترونیکی و سوابق موجود در بانک اطالعاتی اداره
ثبت اســناد و امالک تنظیم گردیده است و با عنایت به از بین رفتن
پرونده فیزیکی در حوادث آتش سوزی مسئولیت هرگونه معامله با
متعاملین می باشد.
/3875م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034004738مورخ  1400/6/24هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا شیری مهارلوئی فرزند
حسین به شماره شناسنامه  20صادره از سروستان در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  170مترمربع پالک  2374فرعی از  2148اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2148اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری
از مالک رسمی شــهرداری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند 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 تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/9 :
/3869م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

سال بیست و ششم شماره 7315

آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت به اینکه خانم مهین عشــاق و آقای احمد فرازی با تسلیم چهار برگ استشهادیه محلی مدعی است که تعداد دو جلد سند مالکیت مربوط
به (موازی دو ســهم و یک هشــتم سهم مشاع از شانزده سهم سهمی مهین عشاق و موازی هشــت و نیم سهم مشاع از شصت و چهار سهم) سهام
ششــدانگ یکباب خانه تحت پالک  134/1اصلی واقع در اســتهبان بخش  13فارس که ذیل ثبت شماره  15698و  15697صفحه  574و  571دفتر
 206امالک به نام نامبرده ثبت و ســند مالکیت به شــماره  404003و  404002صادر و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است .مراتب طبق
ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود و هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود میباشــد تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /834م الف
آگهی مناقصه عمومی
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
1400-730
احمد انتظار

نوبت اول آگهی 1400/07/24
نوبت07/
نوبت دوم آگهی 25
 1400/07/24 1400روزنامه عصرمردم
اول /آگهی
آگهی
نوبتو دوم
تماشادر نــظر دارد عملیات نورپردازی میدان طاووس را از طریق مناقـــصه عمومی و با
روزنامهشیراز
1400/07/25ـــرداری
سبز شهری شه
فضای
سازمان سیما ،منظر
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهـــــرداری شیراز در نــــظر دارد عملیات نورپردازی میدان طاووس را از طریق
جهتبا اخذ
دعوتموارد
شرایطتوجه به
واجدآید ،با
های می
شرکتبعمل
كليه دعوت
لذا ازشرایط
نمايد.واجد
واگذار های
خـــــصوصیشركت
نماید .لذا از كلیه
واگذار
صوصی
بخش خـــ
مناقـــــصه ذیل به
شـــرایط
توجه
ذیل آيد،
بعمل مي
بخش
ذیل به
شـــرایط
عمومی و با
سبز
فضای
و
منظر
سیما،
سازمان
شرقی
قدوسی
بلوار
نبش
مطهری،
شهيد
ميدان
،
شیراز
آدرس:
به
مناقصه
اســــــناد
اخذ
جهت
ذيل
موارد
ــــناد مناقصه به آدرس :شیراز  ،میدان شهید مطهری ،نبش بلوار قدوسی شرقی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند .ضمناً
به اس
شهری مراجعه نمايند .ضمن ًا در صورت نياز به اطالعات بيشتر شمــاره تلفن 07138431279 -07138431270آماده پاسخگوئي مي باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شمــاره تلفن 07138431279 -07138431270آماده پاسخگوئی می باشد.
تاریخ بازدید
ساعت بازدید
مدت
مبلغ
مبلغ برآورد
شرح
ردیف
میدانی
میدانی
قرارداد
تضمین(ریال)
اولیه(ریال)
1400/07/29
 9صبح
 3ماه
605/000/000
12/081/145/278
نورپردازی میدان طاووس
1

آگهی مناقصه عمومی 1400-730

 -1مبلغ تضمين شــرکت در مناقصـــــــه بايد به يكي از صورتهاي مشـــــــروحه زير همراه با اســناد مناقصه در پاكت ( الف ) به دستگاه
1
شركت در مناقصـــــه باید به یكی از صورتهای مشـــــروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاكت ( الف ) به دستگاه مناقصه
تضمین
مبلغ
شود.
تسليم
مناقصه-گزار
الف  -ضمانتنامه به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملي 14002091671 :و كداقتصادي411364877455 :
گزار تسلیم شود.
ب – فيش واريز نقدي به حساب سازمان به شماره  700792254289بانک شهر
برنامه وو بودجه
تجهیزات از سازمان
تاسیسات
نیرو یا رتبه
شرکت-دارای
باشد411364877455.
كداقتصادی:
14002091671
شناسه ملی:
شهرداری 5شیراز با
رتبه به 5نفع
ضمانتنامه
 -2الف
 -3ارائه سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه به همراه مستندات الزامی می باشد.
بانک شهر
700792254289
سازمان12به شماره
تحویلنقدی به
مهلت واریز
آخرین– فیش
 -4ب
باشد.
مورخه  1400/08/08می
حساب ساعت
پیشنهادها :تا
سالن جلســات اداره كل حقوقي شهرداری شیراز واقع در
1400/08/08
ساعت 13
پاکت ها
بازگشایی
تشــکیل
محل باشد.
برنامه ودربودجه
مورخهسازمان
تجهیزات از
تاسیسات
رتبه 5
کمیسیون 5نیرو یا
دارای رتبه
زمان-شركت
2 -5
چهارراه خلدبرين خواهد بود.
تمامباشد.
الزامییامی
مستندات
بود وبه همراه
مناقصه
موضوع
مرتبط با
آگهیسابقه
هزینه ارائه
-3 -6
پیشنهادات مختار می باشد.
رد یک
شهرداری در
خواهد
مناقصه
بعهدهكاربرنده
شهرداری و تصمیمات متخذه خواهد بود.
بمنزله
مناقصه و
شرکت در
بدیهی است
شروطمی باشد .
کلیه1400
قبول/08/
مورخه 08
پیشنهاد12
ارائهتا ساعت
پیشنهادها:
تحویل
آخرین مهلت
-4 -7
 -8سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.
-5 -9
باشد.اداره كل حقوقی شهرداری شیراز واقع
جلسات
قابلدر محل
1400
ســایتها ساعت  13مورخه /08/08
بازگشایی پاكت
زمان تشكیل
سالنمی
مــشاهده
https://shaffaf.shiraz.ir
كمیسیوناز طریق
اطالعات مربوطه
آگهـــی و
مناقصه موظف به ثبت نام در سایت  vendor.shiraz.irمی باشند.
شرکت در
خواهد بود.
متقاضیانخلدبرین
کلیه چهار راه
 -10در
شناسه آگهی:
-6
 1206112بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
هزینه آگهی
اداره كل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

 -7بدیهی است شركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول كلیه شروط شهرداری و تصمیمات متخذه خواهد بود.
 -8سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.
-6شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
آگهی مزایده عمومی
باشد.
می
شاهده
ــ
م
قابل
https://shaffaf.shiraz.ir
 -9آگهـــی و اطالعات مربوطه از طریق ســایت
-7در صورتی که نفرات اول تا ســوم حاضر به عقد قرارداد نشــوند
شهرداری صفاشــهر در نظر دارد :به استناد مجوز
شهرداری ضبط و به نفرات بعدی واگذار می گردد.
سپرده آنها به
اسالمی
 -11كلیه شماره
نفعمی باشند.
vendor.shiraz.ir
سایت
محترم در
شــورایثبت نام
 1400/6/14موظف به
مورخدر مناقصه
متقاضیان6شركت
شــهر صفاشــهر امالک خــود را در طبقه همکف
-8در صورتی به شــرکت کننده دوم و سوم به عنوان برنده مزایده
مبلغالملل
تفاوتبین
ارتباطاتکهو امور
مهمانسرای شــهرداری واقع در صفاشهر ناحیه یک اداره كل
شیرازمزایده از مبلغ
شهرداری برنده
پیشــنهادی او با
رجوع می شود

بلوار امام خمینــی ره از طریق مزایــده عمومی با
رعایت تشــریفات قانونی به صورت اجاره واگــذار نماید متقاضیان
می بایست قیمت پیشــنهادی خود را پس از بازدید با رعایت شرایط
ذیل اعالم نمایند:
-1یکباب تجاری به مســاحت  100مترمربع مبلغ پایه اجاره بها ماهیانه
حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری  30/000/000ریال
-2زیرزمین به مساحت  100مترمربع مبلغ پایه اجاره بها ماهیانه حسب
نظریه کارشناس رسمی دادگستری  17/000/000ریال
-3ســپرده شرکت در مزایده می بایســت به صورت ضمانت نامه
بانکــی و یا واریز مبلغ پنــج درصد قیمت پایه هر کــدام به صورت
جداگانه به حساب شماره  0105782570009بانک ملی شعبه دهبید به
نام شهرداری صفاشهر می باشد.
-4تقاضیان می بایســت پیشنهادات و اسناد مزایده و فیش سپرده به
صورت الک و مهر شده به امور مالی تسلیم نمایند.
-5مدت قبولی پیشنهادات مزایده از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به
مدت  10روز تا پایان وقت اداری  1400/8/3می باشد.
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
خانــم مــژگان روســتا بــا تســلیم استشــهادنامه به شــماره
 140002157298000109مورخ  1400/7/17دفترخانه  441شیراز و اقرارنامه
شــماره  29302مورخ  1400/7/17دفترخانه  416شــیراز مدعی است
که تعداد یک جلد ســند مالکیت به پــاک  8/23918واقع در بخش
 3شیراز که ششــدانگ یکباب آپارتمان به مساحت  78/14مترمربع
ذیل دفتر الکترونیکــی  139720311035010425به نام نامبرده ثبت و
سند مالکیت شــماره چاپی -359024الف 97صادر شده که به علت
جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی
نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون
ثبت آگهی میشود که هر کس نســبت به ملک و سند مورد آگهی
معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد
تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محــل مراجعه 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 نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/3870م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311035002541مــورخ  1400/6/16موضوع
پرونده کالسه شماره  1399114411035000681هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای عبدالرســول دهقانی به شماره شناسنامه
 848کدملی  2292198509صادره از شــیراز فرزند عبدالحســین
در ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  312مترمربع به پالک
 12/38837مفروز و مجزی شده از پالک  12واقع در فارس بخش 3
حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی آقای داداله
رضائی زردخونی فرزند ولی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 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 تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/24 :
/3846م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

با رعایت کردن پروتکل های

بهداشتی به یکدیگر احترام بگذاریم

سپرده بیشتر نباشد.
-9هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
-10افراد مشــمول قانون منع مداخله کارکنان دولت حق شرکت در
مزایده را ندارند.
-11به پیشــنهاداتی که فاقد سپرده و مخدوش باشد ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
-12متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده کسب اطالعات
بیشتر به شهرداری صفاشهر مراجعه و یا با شماره تلفن 07144452088
تماس حاصل فرمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/7/24 :
بازگشایی پیشنهادات1400/8/4 :
شناسه آگهی1203498 :
/4486م الف
هاشم احمدی
سرپرست شهرداری صفاشهر

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقای بهنام محمدی فــرد وکیل غالمرضا زارع به اســتناد وکالت نامه
شماره  38582مورخ  1400/1/29دفترخانه  397شیراز با تسلیم سه برگ
استشهادیه به شــماره یکتا  140002154789000030مورخ  1400/2/21دفتر
 397شــیراز و اقرارنامه شماره  40216مورخ  1400/7/20که در دفترخانه
اسناد رسمی  397شــیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد
یک جلد سند مالکیت دفترچه ای ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه
زمین به پالک  9329فرعی از  12اصلی واقع در بخش  3شیراز که با دفتر
امالک  451و صفحه  383به نام آقای غالم کریمی ثبت و ســند مالکیت
دفترچه ای به شماره چاپی  129139سری الف سال  82صادر و به موجب
سند انتقال قطعی شــماره  52315مورخ  1398/3/13به آقای غالمرضا
زارع انتقال یافته اســت و به علت آتش سوزی اداره مفقود گردیده و
نامبرده تقاضای صدور ســند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره 5
ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت
به ملک و سند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت
نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و
اعتراض خود را کتب ًا تسلیم نماید ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه
معامله تســلیم 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 تســلیم خواهد کرد .در ضمن متن
آگهی با توجه به آرشــیو الکترونیکی و سوابق موجود در بانک اطالعاتی
اداره ثبت اسناد و امالک تنظیم گردیده است و با عنایت به از بین رفتن
پرونده فیزیکی در حوادث آتش سوزی مســئولیت هرگونه معامله با
متعاملین می باشد.
/3874م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311035002552مــورخ  1400/6/16موضوع
پرونده کالسه شماره  1399114411035000787هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای حســین زارع مویدی به شماره شناسنامه 83
کدملی  5469935035صادره از ســپیدان فرزند طالب در ششدانگ
یکباب ســاختمان به مســاحت  200مترمربع به پالک  8/41937مفروز و
مجزی شــده از پالک  8/1229واقع در فارس بخش  3حوزه ثبت ملک
شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای سید فتحعلی جعفری
محرز گردیده اســت .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 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 اول1400/7/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/24 :
/3843م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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 ۱۹۷فوتی و  ۱۱۸۵۷بیمار جدید کرونا
 ۳۵۶شهر در وضعیت زرد و نارنجی

بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی
وزارت بهداشت ،در طول  ۲۴ساعت ۱۹۷ ،بیمار
کرونایی جان خود را از دســت دادند و مجموع
جان باختــگان این بیمــاری بــه  ۱۲۳هزار و

 ۶۹۵نفر رسید.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم مرکز روابط عمومی
و اطالعرسانی وزارت بهداشت ،از روز پنجشنبه
تا دیروز  ۲۳مهرماه  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای

قطعی تشــخیصی ۱۱ ،هزار و  ۸۵۷بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی که ۱۵۹۱
نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون
و  ۷۶۵هزار و  ۹۰۴نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنــون  ۵میلیــون  ۲۹۴هزار
و  ۹۸۱نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
 ۴۹۲۴نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش
های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت
قرار دارند.
تاکنون  ۳۳میلیون و  ۷۸۷هزار و  ۹۵۲آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر هفت شــهر کشور در وضعیت
قرمز ۱۰۸ ،شــهر در وضعیت نارنجی ۲۴۸ ،شهر
در وضعیــت زرد و  ۸۵شــهر در وضعیــت آبی
قرار دارند.

کشف  38تن مواد مخدر در فارس

فرمانده انتظامی اســتان فارس در سخنان
خود پیــش از آغــاز خطبه های نمــاز جمعه
شــیراز ،ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطره
شــهدای گرانقــدر ایران اســامی بــه ویژه
شــهدای عزیز نیروی انتظامــی ،گفت :نیروی
انتظامــی بــا برنامه ریــزی های ویــژه ای
که از سال گذشته آن را پایه گذاری و در سال جدید
نیز ادامه خواهد داشــت ،به دنبال محقق شدن
پلیس هوشــمند و ارتقاء خدمت رسانی مطلوب
به مردم است.

سردار رهام بخش حبیبی افزود :هدف  گذاری
و مأموریت هایی که نیروی انتظامی در ســطح
جامعه انجام می دهــد ،همگی برای امنیت و
آرامش مردم اســت و این موضوعی است که
دشمنان آن را نمی خواهند و قصد دارند بین مردم
و پلیس فاصله بیندازند.
وی با تأکید بــر همراهی و همکاری مردم
با مأموریت های نیروی انتظامی ،گفت :پلیس
بــه دنبال آن اســت تا امنیــت و آرامش را در
جامعه رواج دهد و در این مسیر از هیچ تالش

و کوششی دریغ نمی کند.
فرمانده انتظامی استان فارس افزود :در سال
جاری حدود  38تن انواع مواد مخدر کشف شده
اســت که نسبت به مدت مشــابه سال قبل با
افزایش  24درصدی روبرو بوده است.
ســردار حبیبی با هشــدار به مخالن نظم و
امنیت عمومی جامعــه ،بیان کرد :امنیت مردم
خط قرمز پلیس است و نیروی انتظامی با تمام
توان و با هماهنگی دستگاه قضایی ،با مخالن
نظم و امنیت برخورد می کند.

تولد  ۷۹۱کودک از مادران  ۱۰تا  ۱۴ساله در سال جاری

مطابق با آمار اولیه شــمار موالید امسال که از
سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده است،
از  ۳۰اســفند  ۹۹تا  ۱۶مهــر  ،۱۴۰۰تعداد ۷۹۱
کودک از مادران  ۱۰تا  ۱۴ســاله متولد شده اند.
به گزارش ایسنا ،مطابق با آمار اولیه شمار موالید
سال ( ۱۴۰۰بر حسب سن مادر در زمان تولد) که
از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده ،در
شش ماه و  ۱۶روز نخست سال  ،۱۴۰۰تعداد ۷۹۱
کودک از مادران  ۱۰تا  ۱۴ســاله متولد شده اند
و بــه گفته ســازمان ثبــت احوال کشــور این
ارقام آمارهای اولیه هســتند و ممکن اســت در
بازبینی   های آتی تغییر کنند.
در این میان ۴۲۱ ،کودک از مجموع  ۷۹۱کودک
متولد شــده از مادران  ۱۰تا  ۱۴ســاله ،پســر و
 ۳۷۰کودک نیز دختر هستند.
با توجه به اینکه این آمار بر حسب گروه سنی
مادر در زمان تولد و به تفکیک جنســیت فرزند
و استان منتشر شده اســت؛ تا کنون سیستان و
بلوچستان با تولد  ۱۲۷پسر و  ۱۲۱دختر از مادران
 ۱۰تا  ۱۴ساله طی سال  ۱۴۰۰در صدر این آمار
قرار دارد.

پس از سیســتان و بلوچســتان ،بــه ترتیب
خوزستان با تولد  ۴۸پســر و  ۴۴دختر ،خراسان
رضوی با تولد  ۳۶پســر و  ۲۹دختر ،گلســتان با
تولد  ۲۵پســر و  ۲۱دختر ،کرمان با تولد  ۲۳پسر
و  ۲۲دختر و آذربایجان شــرقی با تولد  ۲۵پسر و
 ۱۰دختــر در صدر آمار کودکان متولد شــده از
مادران  ۱۰تا  ۱۴ساله قرار دارند.
در ایــن بیــن اما خراســان جنوبی بــا تولد
یک پسر ،کهگیلویه و بویر احمد و قم هر کدام با
تولد یک دختر و ایالم با تولد دو دختر استان هایی
هستند که کمترین کودکان از مادران  ۱۰تا  ۱۴ساله
در آنجا متولد شده اند.

همچنین در همین بازه زمانی (از  ۳۰اسفند ۹۹
تــا  ۱۶مهر  )۱۴۰۰تعداد  ۳۶هزار و  ۵۶۲کودک
از مادران  ۱۵تا  ۱۹ساله متولد شده اند که از این
تعداد  ۱۸هزار و  ۹۲۲کودک پســر و  ۱۷هزار و
 ۶۴۰کودک نیز دختر هستند.
به گزارش ایســنا ،در توضیحاتی که همراه با
جداول آماری در سایت سازمان ثبت احوال کشور
منتشر شده ،آمده اســت که سازمان ثبت احوال
کشــور با توجه به نیازکاربران برای دسترســی
به شــمار موالید و توصیهنامه ســازمان بهداشت
جهانــی و نیز با توجه به ضــرورت بهرهبرداری
هر چــه فزونتر صاحبنظران از دادههای پایگاه
اطالعات جمعیت کشــور ،در تالشی چند ماهه
اقدام به ایجاد ساختار جدولهای شمارش موالید
به تفکیک ســن مادران برپایه هفته و جایگزینی
آن با ســاختار قبلی (برپایه فصل) کرده است و
این جداول را باید آمارهای اولیه دانســت چراکه
تهیه «آمارهای رســمی نهایــی» با توجه به بند
 ۲۵۸اصول و توصیههایی برای نظام آمار حیاتی
(ســازمان ملل متحد )۲۰۱۳ ،به روال گذشته و
به صورت ساالنه انجام میشود.

بین الملل

انفجار تروریستی در مسجد شیعیان در قندهار

منابع خبری از وقوع انفجار انتحاری در شــهر قندهار افغانســتان حین
برگزاری نماز جمعه در بزرگترین مســجد متعلق به شــیعیان در مرکز این
والیت خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،مقامهای محلی به پایگاه طلوع نیوز افغانستان گفتند،
این انفجار دیروز جمعه توسط  ۳عامل انتحاری صورت گرفته و بزرگترین
مسجد شیعیان در استان قندهار در جنوب افغانستان را هدف گرفت.
به گفته منابع محلی این انفجار مسجد "فاطمیه" متعلق به شیعیان واقع
در ناحیه پلیس شهر قندهار را هدف گرفت و به هنگام برگزاری نماز جمعه
رخ داد .شاهدان عینی تعداد تلفات این انفجار را باال تخمین زدهاند ،اما هنوز
آمار دقیقی در این زمینه منتشر نشده است.
در همین حال اســکای نیوز به نقل از برخی منابع محلی اعالم کرد در
این انفجار  ۳۵تن کشته و  ۷۰تن زخمی شدند.
خبرگزاری المیادین هم از افزایش تلفات این انفجار خبر داده و شــمار
کشته ها را  ۴۶و زخمیها را  ۲۰۰تن اعالم کرده است.
هنوز گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است.
نیروهای طالبــان پس از بمباران برای بســتن تمــام راههای منتهی
به مسجد شتافتند .سخنگوی وزارت کشور طالبان هم گفت برای تحقیقات
بیشتر این رویداد یک تیم ویژه به محل رویداد اعزام شده است.
هفته گذشــته نیز در جریان انفجاری انتحاری در حسینیه "سید آباد" در
منطقه "خان آباد" قندوز در شــمال افغانســتان  ۱۲۰تن کشته و  ۲۰۰تن
دیگر زخمی شــدند .داعش مســئولیت این انفجــار را که محکومیتهای
گستردهای را به دنبال داشت برعهده گرفت.
انفجــار قندوز پس از خروج نیروهای ناتو بــه رهبری ایاالت متحده از
افغانستان شدیدترین انفجار بود.

سقوط مرگبار اتوبوس به درهای در کلمبیا

مقامات محلی کلمبیا از سقوط یک دستگاه اتوبوس به دره ای به عمق
تقریبــا  ۱۵۰متری در یک منطقه کوهســتانی در نواحی مرکزی و مرگ
دست کم شش تن در این سانحه خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،آنها همچنین مصدوم شدن چندین نفر دیگر را در این
حادثه تایید کرده اند.
به گفتــه مقامات ،این حادثــه در یک منطقه کوهســتانی دورافتاده و
صعــب العبور رخ داده و همین امر ،امکان دسترســی به محل و قربانیان و

مصدومان را دشوار کرده است.
تاکنون مرگ شــش تن و مصدومیت  ۲۴تن دیگر تایید شــده اســت.
گزارشها حاکی اســت که راننده ،کنترل اتوبوس را از دست داده و از جاده
منحرف شده است.
به گزارش شــینهوا ،مصدومان به بیمارستان   های محلی انتقال یافتند و
حال چهار نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است.

آتش سوزی مرگبار در یک برج مسکونی
در جنوب تایوان

مقامات تایوان می گویند :در حادثه آتش ســوزی در یک برج مسکونی
 ۱۳طبقــه واقــع در جنوب تایوان حداقل  ۴۶نفر کشــته و ده   ها نفر دیگر
به طور جدی مصدوم شده اند.
بــه گزارش ایســنا ،ســازمان آتــش نشــانی محلی گفته اســت که
یک ســاختمان مسکونی-تجاری در شهر کائوسیونگ روز پنجشنبه طعمه
آتش شد .عملیات مهار و خاموش کردن این آتش سوزی بیش از چهار ساعت
طول کشید.
اداره آتش نشانی گفت که  ۷۹نفر به بیمارستان منتقل شده اند ،از جمله
 ۱۴نفر که وضعیت آنها وخیم است.
مقام   ها پیشــتر اخطار دادند که مردم ممکن اســت در بخش مسکونی
ساختمان میان طبقات هفتم و یازدهم گرفتار شده باشند.
ساکنان ناحیه مجاور به رسانه   های محلی گفتند صدای بلندی که شبیه
به انفجار بوده را پیش از آتش سوزی شنیده اند.
بنابر گزارش بی بی ســی ،علت آتش ســوزی روشن نیست و ماموران
برای تحقیق در صحنه حاضر شده اند.

وقوع زمین لرزه  ۶.۶ریشتری در جزایر سلیمان

زمین لرزه ای در مقیاس  ۶.۶ریشــتر دیــروز (جمعه) مناطقی از جزایر
سلیمان را لرزاند.
به گزارش ایســنا ،مرکز مطالعات زمین شناسی آمریکا محل وقوع این
زمین لرزه را در سواحل یک منطقه دارای سکنه موسوم به "بواال" محاسبه
کرده است.
همچنیــن بنابر گــزارش خبرگزاری رویتــرز ،کانون زلزلــه در عمق
 ۳۳کیلومتری زمین برآورد شده است.
جزایر سلیمان ( )Solomon Islandsکشوری با بیش از  ۹۹۰جزیره
و واقع در اقیانوس آرام جنوبی است.
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فارس

توقيف پژو حامل  181كيلو ترياك در نيريز

كشف موتورسيكلت قاچاق درآباده

فرمانده انتظامی اســتان از کشف  181کیلو تریاک در بازرسی از سواري

فرمانده انتظامي آباده از كشف يك دستگاه موتورسيكلت خارجي قاچاق

پژو  405در محور سيرجان-شيراز خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشت :مأموران انتظامي نيريز هنگام نظارت بر خودروهای عبوری
در محور سيرجان-شــيراز به یک سواري پژو  ۴۰۵مظنون شدند و دستور
ایست دادند که راننده اقدام به فرار کرد.
وي افزود :پس از طی مســافتی تعقیب و گریز ماموران انتظامي موفق
شدند با اقدامات فني و تخصصي خودرو را توقيف و راننده را نيز دستگير كنند.
فرمانده انتظامی اســتان با بيان اينكه در بازرســی از اين خودرو  181کیلو
تریاک کشف شــد ،عنوان داشت :متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی
معرفی شد.
سردار حبيبي تاکید کرد مخالن نظم و امنیت و قاچاقچیان بدانند استان
فارس محل امنی برای اقدامات مجرمانه آنها نبوده و پلیس با آنان برخورد
قانونی و قاطع خواهد کرد.

به ارزش يك ميليارد ريال در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،در تشريح جزئيات اين خبر بيان كرد :در راستاي اجراي طرح مبارزه
بــا قاچاق کاال و ارز ،ماموران كالنتــري  11انقالب آباده با اقدامات فني و
تخصصي مطلع شدند فردي در يكي از محلههاي شهرستان آباده در منزل
خود اقدام به نگهداري يك دستگاه موتورسیکلت خارجي قاچاق ميكند كه
موضوع را به صورت ويژه در دستور کار خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران بــا هماهنگي مقام قضایي به محل مورد نظر اعزام
و در بازرسي از آن مكان موفق شــدند يك دستگاه موتورسيكلت خارجي
قاچاق و فاقد مدارك را كشف كنند.
فرمانده انتظامي آباده با بيان اينكه كارشناســان ارزش موتورســيكلت
مكشــوفه را يك ميليارد ريال برآورد كردهاند ،گفت :در این راستا یک نفر
دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

"گردش کرونا" و "بروز بیماری" در کشور همچنان باالست
در بازگشاییها شتابزده عمل نشود
ویروس شــناس و رییس مرکــز تحقیقات
ویروس شناسی دانشــگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی بدون عجله
برای بازگشــاییها و ســرعت بخشــیدن به
واکسیناســیون ،گفت :همچنان باید به هوش
باشیم .در هر صورت تا زمانی که واکسیناسیون
ما به وضعیت و درصد مناســب پوشــشدهی
نرســد ،همچنان خیزهایی را خواهیم داشت .ما
دو پیک ســهمگین را تحمل کردیم و همچنان
هم میبینیــم که گردش ویروس و میزان بروز
بیماری در کشور باالست.
دکتر علیرضا ناجی در گفتوگو با ایسنا ،درباره
وضعیــت اپیدمی کووید  ۱۹در کشــور ،گفت:
اپیدمــی در ایران در پیک پنجم به سراشــیبی
خودش رســیده و امیدوارم که مســافرتهای
تابســتانی و مراسمی که برگزار شد و همچنین
شتابزدگی که در بازگشاییها اعم از مشاغل،
مدارس ،دانشگاهها و ...داریم ،باعث نشود که ما
با پیک و خیز دیگری مواجه شویم.
اُفت پیک پنجم
وی بــا بیــان اینکه خطر خیزهــای مجدد
همیشــه وجود دارد ،گفت :در حال حاضر موارد
بیماری را در افرادی که در مراسم اربعین رفتند،
داریم میبینیم یا در افرادی که مســافرتهای
داخلی یــا خارجــی میرونــد .علیرغم همه
هشدارهایی که وجود داشت ،باز هم این مسائل
وجــود دارد .با این حال طبق نمودارها آنچه که
مشــاهده میشــود ،یک روند رو به اُفتی را در
پیک پنجم شــاهدیم و رنگ اکثر مراکز کشور
هم از قرمز به نارنجی و زرد تبدیل شده است.
باید بههوش باشیم همچنان گردش
ویروس در کشور باالست
ناجی تاکید کرد :بــا این حال همچنان باید
بــه هوش باشــیم .در هر صورت تــا زمانیکه
واکسیناســیون ما به وضعیت و درصد مناسب
پوشــشدهی نرســد ،همچنــان خیزهایی را
خواهیم داشت و در همه جای دنیا هم به همین
صورت اســت .به هر حال ما دو پیک سهمگین
را در پیــک چهــارم و پنجم تحمــل کردیم و
همچنان هم میبینیم کــه گردش ویروس در
کشور باالســت و همچنان میزان بروز بیماری
در کشور باالســت .به طوری که روزانه  ۱۲تا
 ۱۳هزار موارد مثبت شناسایی میکنیم که البته
ممکن است این آمار خیلی دقیق نباشد .در عین
حــال همچنان هم تعداد کشــتههای ما باالی
 ۲۰۰نفر است.
لزوم کاهش مــوارد مثبت روزانه به
زیر  ۵۰۰۰نفر
وی گفت :تازمانیکه تعداد موارد شناســایی
روزانــه به زیر چهــار تا پنج هزار نفر نرســد،
خطر گــردش باالی ویــروس همچنان وجود
دارد و بــر همین اســاس همچنــان اقدامات
غیردرمانی بســیار مهم است .انتظار ما این بود
که در زمانیکه پیک پنجم بسیار بدی را تحمل
کردیم و تعداد زیادی ضایعه به کشور وارد شد،
مقداری درباره مراسم و مسافرتهایی که انجام
میشود ،تدابیر بهتری انجام شود .در عین حال
درباره بازگشــایی مدارس و دانشگاهها و  ...باید
با طمانینه بیشتری اقدام کنیم.
پوشش  70درصدی واکسیناسیون
برای دلتا کارا نیست
ناجی افزود :در شــرایط فعلی که روند ورود
واکسن مناسب شده و نســبت به قبل واکسن
بیشتری در دسترس داریم ،باید سعی کنیم که
ابتدا اجازه دهیم از نظر درصد تزریق واکســن
به جای مناسبی برسیم ،بعد با اطمینان بیشتری
برای بازگشاییها اقدام کنیم.
وی درباره درصد واکسیناسیون مورد نیاز برای
رسیدن به ایمنی جمعی در کشور ،گفت :واقعیت
این است که پوشش واکسیناسون  ۷۰درصدی
با توجه به واریانت دلتا دیگر کارا نیست .با توجه

به اینکه ضریب ســرایت واریانت دلتا باالست،
درصد پوشــش واکسیناسیون باالی  ۸۰درصد
است .حال اگر ضریب مربوط به کارایی واکسن
را هم در نظر بگیرید ،شاید برای اینکه به ایمنی
جمعی مناسب برسیم ،باید نزدیک به  ۹۰درصد
جامعه ما واکسن را دریافت کنند.
وی افزود :حداقــل میتوان گفت که باالی
 ۸۰درصــد جامعــه باید واکســن تزریق کنند
تا به ایمنی جمعی برســیم .ایــن موضوع هم
به این معناســت که حتما هــم در طیف گروه
سنی بزرگســاالن و هم در جوانان ،نوجوانان و
کودکان باید در این واکسیناســیون وارد شوند.
البته برنامهریزی برای محصالن ما انجام شده
و امیدواریم به خوبی پیش رود.
کشــورهایی کــه بــا پوشــش
واکسیناسیون  ۶۰درصدی ،به دام دلتا
افتادند
ناجی بــا تاکید بر اینکه باید به اعداد و ارقام
 ۸۰درصدی در زمینه پوشــش واکسیناســیون
نزدیــک شــویم تــا بتوانیــم جامعــه را باز
کنیم ،گفت :کشــورهایی که تجربه پوشــش
واکسیناســیون باالی  ۶۰درصدی و نزدیک به
 ۷۰درصدی داشــتهاند ،مانند چین ،انگلســتان
و رژیم صهیونیســتی با تاکید بر واکسیناسیون
در گروه ســنی بــاالی  ۴۰ســال و همچنین
بازگشــاییهای زودهنــگام و باعجلــه درباره
مــدارس و ...خیــز بســیار بدی از دلتــا را در
کشورشــان دیدند .بنابراین کشورهایی که فکر
میکنیم در کنترل کووید موفق هســتند ،این
نقطه ضعفها را دارند و چقدر خوب است که ما
از این موارد درس بگیریم و مقداری با طمانینه
بیشتری هم برای واکسیناسیون با سرعت باالتر
و هم برای بازگشاییها برنامهریزی کنیم.
وی تاکید کرد :حتی در کشورهایی که درصد
باالیی واکسیناســیون داشتند ،محدودیتهایی
را دارند .مثال در آمریکا و انگلســتان علیرغم
واکسیناســیون باال ،جامعه را مقداری باز کردند
و به نوعی اشــتباه کردند .وقتی شیوع را مجددا
دیدند ،برخی محدودیتها را بازگرداندند .ما باید
به اعداد بســیار باالی واکسیناســیون با دو دز
برسیم و اگر تا آن زمان کووید حرکتی از خودش
نشان ندهد و تغییراتی نکند ،میتوانیم با واکسن
وضعیت را بهتر کنیم .هرچقدر واکسیناسیون را
به تعویق انداخته ،با ســرعت کم انجام دهیم و
مردم نسبت به رعایت شیوهنامههای بهداشتی
توجه نداشــته باشــند ،محیط گردش ویروس
فراهم اســت و با گردش ویروس احتمال خطر
تغییــرات بســیاری در ویروس وجــود دارد و
میتواند تمام تالشهایمان را از بین ببرد.
چگونه برای بازگشاییها برنامهریزی
کنیم؟
وی در ارزیابی از بازگشــاییها در این مقطع
زمانــی و با توجه به شــرایط موجود ،گفت :در
هر صورت هم کــودکان ،نوجوانان و محصلین
ما و این گروه ســنی از منابــع پخش ویروس

هم محسوب میشــوند .در عین حال با توجه
به ظهــور واریانتهایی مانند دلتا ،بیشــتر هم
تحت تاثیر قرار میگیرند و حتی این گروه سنی
به بیماری شدید مبتال شــده ،در بیمارستانها
بستری میشوند و حتی احتمال مرگومیرشان
هم وجود دارد.
در عیــن حال اگــر زیاد به واکسیناســیون
بزرگســاالن اصرار کنیم و گروه ســنی پایین
را فرامــوش کنیــم و مردم هــم در این زمینه
مشــارکت الزم را نداشته باشــند ،خواه ناخواه
وقتی در گروههای ســنی باال واکسیناسیون را
انجام میدهید ،کووید به سمت گروههای سنی
پایینتر تغییر مسیر میدهد.
در عین حال تصور رعایت دقیق شیوهنامههای
بهداشــتی از ســوی کــودکان در فضاهــای
آموزشــی ،مقداری سخت اســت .باید به این
موارد توجه شــود و واکسیناســیون گروه سنی
بزرگســال و جوان باید به صورت پایاپای انجام
شــود و اگر نمیتوانیم به این زودی این اقدام
را انجام دهیم ،باید مقــداری زمان دهیم تا در
جامعه کنتــرل ویروس اتفاق افتــد .هنوز هم
روزانه  ۱۲تــا  ۱۳هزار موارد مثبت جدید داریم
و حداقل بایــد اقدامــات غیردرمانیمان تاثیر
بگذارد ،واکسیناســیونمان جلو رود و مقداری
سرعت گردش ویروس کاهش یابد و بعد برای
بازگشاییها با خیال راحتتر اقدام کنیم.
چه کنیم که غائله کرونا خاتمه یابد؟
ناجی با بیان اینکه فعال درصد واکسیناسیون
دو دز در کشــور تقریبــا بیــش از  ۲۰درصد
اســت ،درباره ضمانت اجرایی محدودیتهای
بعــد از واکسیناســیون ،اظهار کــرد :واقعیت
این اســت که ما بایــد مــردم را آگاه کرده و
در رعایــت پروتکلهــا آنها را کمــک کنیم.
در حــال حاضر در برخی اســتانها شــیوع و
موارد افزایشــی را میبینیم کــه مربوط به این
اســت که مردم هنوز شــیوهنامههای بهداشتی
را به خوبــی رعایت نمیکنند .ماســک زدن،
رعایت فاصلهگذاری ،عدم شــرکت در تجمعات
و مراســم و ...مواردی است که باید مورد توجه
باشد .این موضوع جدیت میخواهد و دولت باید
با مردم صحبت کند و خودش هم در رعایت این
مسائل به مردم کمک کرده و به واکسیناسیون
سرعت بخشد تا زودتر این غائله خاتمه یابد.
وی ادامه داد :البته اینکه اقدامات فقط منجر
به جریمه شــود ،مانند همین ســفرها میشود
کــه خانوادهها میگویند جریمــه را میدهیم و
به ســفر میرویم .در کنار جریمه باید قاطعیت
وجود داشته باشــد و نظارت شود .وقتی اعالم
کردیم اگــر افراد به مناطق قرمز ســفر کنند،
یک میلیون تومان جریمه میشوند ،اما میبینیم
که مردم جریمه را به جان خریده و تمام جادهها
به دلیل شلوغی بسته میشود ،نشان میدهد که
این اقدامات و روش ،روش درستی نیست و باید
تدابیر دیگری را در پیش بگیریم و در عین حال
به واکسیناسیون سرعت بخشیم.
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آغاز گامهای منسجم برای رفع چالشهای اقتصادی

ایرنا :ترکیب تیم اقتصادی دولت ســیزدهم با
انتخاب رییسان کل بانک مرکزی ،سازمان بورس
و ســازمان مالیاتی در روزهای اخیر ،نهایی شد؛
تیمی یکپارچه ،جــوان و باتجربه که نوید اتخاذ
سیاســتهای واقعبینانه و جســورانه برای حل
چالشهای اقتصادی را میدهد ،چیزی که بیش
از هر امر دیگری نیاز امروز اقتصاد کشــور است.
به گــزارش روز جمعه ایرنا ،تعیین ترکیب تیم
اقتصادی دولت ســیزدهم به مراحل پایانی خود
نزدیک شــده به طوری کــه در روزهای اخیر،
رییس کل بانک مرکزی ،رییس ســازمان بورس
و اوراق بهــادار ،رییس صندوق توســعه ملی و
رییس ســازمان امور مالیاتی نیز انتخاب شــدند.
پیش از این سایر مردان اقتصادی دولت مشخص
شده بودند.
پیشتر« ،محمد مخبر» به عنوان معاون اول
رییس جمهوری و مســول هماهنگی اقتصادی
میــان وزرا« ،مســعود میرکاظمی» بــه عنوان
رییس ســازمان برنامه و بودجه« ،فرهاد رهبر»
به عنوان دســتیار اقتصــادی رئیس جمهوری و
«محســن رضایی» به عنوان معــاون اقتصادی
رئیس جمهوری و دبیر شــورای عالی هماهنگی
اقتصادی ســران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت
انتخاب شده بودند.
همچنین ۶روز بعد از برگزاری مراسم تحلیف
نیز رییس جمهوری فهرســت وزرای پیشنهادی
خود را به مجلس شــورای اســامی تقدیم کرد
و بعد از بررســی برنامههای وزیران پیشــنهادی
در کمیســیونهای تخصصی ،جلسه رای گیری
برای رای اعتماد در ســوم مهرماه برگزار شــد و
تمام هشت وزیر پیشــنهادی اقتصادی توانستند
در جلســه رای اعتمــاد ،نظر موافــق مجلس را
جلب کنند.
اعضای تیم اقتصــادی دولت عالوه بر اینکه
تجربه ســالها حضــور در نهادهــای اجرایی و
سیاســتگذاری اقتصادی را داشــته اند ،تقریبا از
تعامــل و یکپارچگی الزم هم برخوردار هســتند
کــه این موضوع می تواند به پیشــبرد درســت
و هماهنــگ سیاســت های اقتصــادی کمک
کند .تجربه دولت های گذشــته نشــان داد که
عدم هماهنگی و یکپارچگی میتواند مشکلساز
شــده و باعث بالتکلیفی و ســردرگمی فعاالن

اقتصادی شود.
دولت ســیزدهم در شــرایطی مســتقر شده
اســت که معضــات و چالش هــای اقتصادی
مانند کســری بودجه و تورم تداوم دارد .در این
راســتا ،رییسجمهوری بارها بر لزوم رفع کسری
بودجه ،حل مشکالت معیشتی اقشار آسیبپذیر،
خنثی ســازی تحریم ها ،ایجاد رونق اقتصادی،
حمایت از چرخه تولید ،ایجاد اشــتغال و توجه به
اقشار محروم و عدالت تاکید کرده است که انتظار
می رود تیــم اقتصادی دولت در مســیر تحقق
برنامههای آیت ا ...سید ابراهیم رییسی نسبت به
رفع معضالت اقتصادی اقدام کرده و بســترهای
رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.
 ۸وزیر اقتصادی کابینه دولت سیزدهم
اکنون دو ماهی می شود که «سیدرضا فاطمی
امین» با مدرک دکترای مدیریت راهبردی دانش
وزارت صنعت معدن و تجارت را هدایت میکند.
از جمله ســوابق اجرایی وی میتوان به عضویت
در هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی ،معاون وزیر
صنعت ،معــدن و تجارت ،رییس ســتاد تحول
صنایع و معادن و مشــاور و مدیر سرمایهگذاری
و مشارکتهای آستان قدس رضوی اشاره کرد.
آخرین ســمت فاطمی امین ،قائم مقام آســتان
قدس رضوی بــود که پیــش از آن مدیرعامل
سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی بوده است.
جوانتریــن وزیر کابینه اقتصــادی دولت نیز
«حجــت ا ...عبدالملکی» وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اســت کــه قبل از ســکانداری وزارت
تعاون ،معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد
امام خمینــی(ره) بود .وی مدرک دکتری اقتصاد
خود را از دانشــگاه اصفهــان گرفته و عضویت
هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) را در کارنامه
کاری خود دارد.
«جــواد اوجی» هم دارای مــدرک تحصیلی
مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت اهواز است
که در دولت دهم ،معاون وزیر نفت و مدیرعامل
شرکت ملی گاز ایران بود و  ۲ماهی میشود که
سکانداری وزارت نفت را بر عهده دارد.
«عیســی زارعپور» نیز که توانست به عنوان
وزیرارتباطات و فناوری اطالعات دولت سیزدهم
رای اعتماد مجلس را بگیرد ،کارشناســی ارشــد
مهندسی کامپیوتر ،گرایش نرمافزار را در دانشگاه

صنعتی شریف گذرانده و دکتری علوم و مهندسی
کامپیوتر خود را از دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا
دریافت کرده است.
«رستم قاسمی» که سابقه  ۲ساله سکانداری
وزارت نفت را در دولت دهــم در کارنامه کاری
خود دارد اکنون دو ماه اســت که در ســاختمان
دادمــان در وزارت راه و شهرســازی مشــغول
فعالیت است.
«علی اکبر محرابیان» که در شــهریور ۱۳۸۸
به کابینه دوم احمدی نژاد با عنوان وزیر صنایع و
معادن راه یافت و تا سال  ۱۳۹۰که این وزارتخانه
بــا وزارت بازرگانی ادغام شــد ،عهــده دار این
مسئولیت بود .اکنون وزارت نیرو را بر عهده دارد.
«سید جواد ساداتینژاد» وزیر جهاد کشاورزی
که عضو هیات علمی دانشگاه تهران است ،پیش
از این ریاســت کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع
طبیعی را در مجلس یازدهم برعهده داشت.
«احسان خاندوزی» نیز انتخاب رییسی برای
وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که توانســت
رای اعتمــاد مجلــس را بگیرد .وی توانســت
به عنــوان یکی از مهم ترین مــردان اقتصادی
دولت به وزارت اقتصاد و دارایی راه پیدا کند.
میرکاظمــی در پی اصالح ســاختار
بودجه
آیت ا ...ســید ابراهیم رییسی رییسجمهوری
قبــل از تقدیم فهرســت وزرای پیشــنهادی به
مجلس ،با صدور حکمی سید مسعود میرکاظمی
را به ســمت معــاون رییسجمهــوری و رییس
ســازمان برنامه و بودجه کشــور منصوب کرد تا
دخل و خرج دولت را به وی سپرده باشد.
سید مســعود میرکاظمی ،متولد  ۱۳۳۹تهران
دارای مدرک تحصیلی دکتری مهندســی صنایع
است و پیش از این مسئولیتهایی همچون وزیر
نفت در دولت نهم و رئیس سازمان اوپک (،)۲۰۱۱
وزیر بازرگانی در دولــت دهم ،نماینده تهران در
مجلس نهم و رئیس کمیســیون انرژی مجلس،
عضو هیات امنای بنیاد بهرهوری موقوفات آستان
قدس رضوی ،عضو و رئیس هیات مدیره سازمان
اقتصادی رضــوی ،رئیس مرکز مطالعات بنیادی
انقالب اســامی ،رئیس دانشــگاه شاهد ،رئیس
مرکز مطالعات لجســتیک و مدیرعامل سازمان
اتکا را برعهده داشته است.

معاون سازمان توسعه تجارت پاسخ داد:

سرنوشت صادرات ایران در صورت ماندن تحریمها چیست؟

صالح آبادی در راه اصالح نظام بانکی
رئیسجمهوری همچنین نیمه اول مهرماه به
پیشــنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب
هیأت وزیران« ،علی صالحآبادی» را به ســمت
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
منصــوب کرد .رئیس جمهــوری پس از انتخاب
رئیــس کل جدید بانک مرکزی با تأکید بر اینکه
نقش بانک مرکــزی در حفظ ارزش پول ملی و
کنترل تورم بســیار اساسی است ،از رئیس جدید
خواســت تا به صورت جدی بر عملکرد بانکها
نظارت دقیق و نه نظارت توصیهای داشته باشد.
آیــت ا ...رییســی از آنجایی کــه امکانات و
پول زیادی در اختیــار بانک مرکزی قرار دارد از
سکاندار جدید بانک مرکزی نیز خواست با نظارت
جدی و دقیق بر نظام بانکی کشــور ،حفظ منافع
ملت را اساس کار خود قرار دهد و به خاطر هیچ
منفعتی در مقابل منفعت ملت ،کشور ،ارزش پول
ملی و منافع اساسی کوتاه نیایید.
چشــم امید ســهامداران بورس به
رییس جدید سازمان بورس
روز چهارشنبه گذشته «مجید عشقی» رییس
جدید سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان آخرین
نفرات اقتصادی دولت سیزدهم انتخاب و وارد تیم
اقتصادی دولت سیزدهم شد .وی دانش آموخته
رشته مدیریت از دانشگاه امام صادق است و طی
چند ســال قائم مقام مدیرعامل شــرکت بورس
کاال بوده و سوابق مختلفی را در کارنامه فعالیت
خود به ثبت رســانده است .وزیر امور اقتصادی و
دارایی امروز اعالم کرد که مطالبه ما در شــورای
عالی بورس این اســت که برنامهها به شــکل
زمانبندیشده انجام شود.
وی ماموریت رئیس جدید ســازمان بورس را
تالش برای حرکت کردن تمــام تنظیمگریها
و مقررات داخل بازار به ســمت عادالنه شدن و
پاسخگو شدن کل بازار اعالم کرد.
اعضای جدید صندوق توســعه ملی و
سازمان امور مالیاتی
هیــأت وزیران همچنین در جلســه صبح روز
چهارشنبه گذشــته «داود منظور» را به پیشنهاد
وزارت امور اقتصــادی و دارایی و تصویب هیأت
وزیران بــه عنوان رئیس ســازمان امور مالیاتی
کشــور تعیین کرد .داود منظور  ۵۷ســاله ،متولد
تهــران و دارای مدرک تحصیلــی دکتری علوم
اقتصادی ،گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد بخش
عمومی از دانشگاه تهران ( )۱۳۷۹است.
ســید ابراهیم رئیســی همچنیــن در حکمی
«مهدی غضنفری» را به مدت  ۵ســال به سمت
مدیرعاملی صندوق توســعه ملی منصوب کرد.
تبدیل بخشــی از داراییهــای حاصل از فروش
فرآوردههای نفتی و گازی به ثروتهای ماندگار
مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز صیانت
از سهم نسلهای آینده از جمله انتظارات مدنظر
رییس دولت سیزدهم از غضنفری است.

معامالت در پاییز کاهش یافت
بازار مســکن در روزهای اخیر به لحاظ حجم
معامالت نسبت به شــهریورماه با افت مواجه شده
و برخــی متقاضیان در انتظــار کاهش قیمتها به
ســر میبرند ،زیرا معموال در فصــل پاییز با پایان
پیــک جابهجایی احتمال کاهش نســبی نرخ های
پیشــنهادی وجود دارد اما فعاالن بازار امید چندانی
به ریزش قیمتهــای قطعی ندارند؛ از طرف دیگر
انتظار برای شــروع پروژههای دولتی ،رکود ساخت
و ساز توسط بخش خصوصی را تشدید کرده است.
به گزارش ایسنا ،با شروع فصل پاییز ،مشاوران
امالک از افت معامالت مســکن نسبت به تابستان
خبــر میدهند .در عین حال حجــم آپارتمان های
مرغوب و کلیدنخورده نســبت به ماههای گذشته
کاهش یافته اســت .بررســیهای میدانی نشــان
میدهد در حال حاضر عمده فایل های موجود در بازار
امالک را واحدهای باالی  ۱۰سال تشکیل میدهد.
درخصــوص قیمت ها نیــز هنوز تغییــر آنچنانی
دیده نمیشــود اما انتظار کاهش نســبی نرخ های
پیشنهادی در فضای کلی بازار وجود دارد.
افزایش معامالت در مناظق مصرفی
یکــی از اتفاقاتی کــه در ماههای اخیر رخ داده
کاهش حجم معامالت سرمایهای است؛ به طوری
که ســهم مناطق گرانقیمت مثل مناطق  ۱و  ۳از
معامالت مســکن کاهش یافتــه و مناطق جنوبی
تهــران با افزایــش حجم خرید و فــروش مواجه
شــدهاند .به طور مثال منطقه  ۱۰که در ســالهای
گذشــته در رتبــه هفتم تا هشــتم از نظــر تعداد
معامالت مســکن در تهران قرار داشت به جایگاه
دوم ارتقــا یافته که نشــان میدهــد طرف تقاضا
به ســمت واحدهای کوچک متــراژ و ارزان قیمت
سوق یافته است.
به طور کلی در شــهر تهــران حجم معامالت
پس از رشد  ۴۲درصدی ماهیانه در شهریورماه ،در
مهرماه با کاهش مواجه شــده است .در شهریورماه
 ۷۷۸۹واحد مسکونی در تهران معامله شد که البته
در مقایسه با شهریور پارسال  ۸درصد کاهش یافت.
پیشبینی میشــود در مهرماه تعــداد معامالت به
پنج تا شش هزار فقره برسد.
تشــدید رکــود ناشــی از توقــف فعالیت های
ســاختمانی نیز در ماههای اخیر محســوس شده

ورود بازار مسکن به فاز سردرگمی
اســت .فعاالن بــازار امــاک میگوینــد در پی
وعدههای مسئوالن مبنی بر کاهش قیمت و ساخت
مســکن در مقیاس انبوه ،بســیاری از ســازندگان
بخش خصوصی دســت نگه داشــتهاند؛ زیرا این
دیــدگاه در طرف عرضه ایجاد شــده که با کاهش
آتی قیمتها واحد آنها که با مصالح گرانقیمت تولید
میشود به فروش نخواهد رفت.
در عین حال که معامالت مســکن در رکود قرار
دارد بررسی کف بازار نشان میدهد قیمتها کاهش
نداشــته و مالکان از کاهش نرخ های پیشــنهادی
و حتی ارایه تخفیف خــودداری میکنند .انتظارات
تورمــی ،کاهش تا  ۸۰درصدی ســاخت و ســاز
نسبت به  ۱۰سال قبل و فقر واحدهای نوساز منجر
به افزایش نسبی فشار تقاضا در مقایسه با واحدهای
موجود شــده اســت؛ به طوری که بــا وجود رکود
معامــات ،حجم خرید و فروش  ۳۳درصد بیش از
حجم ساخت و ساز است.
از طــرف دیگر قیمت های پیشــنهادی با آنچه
که معامله میشــود تفاوت تــا  ۳۰درصدی دارد.
مالکان بعضا نرخ های نجومی برای واحدهای خود
تعیین میکنند که مدتها بدون مشتری است و این
مســاله در آپارتمان های نوساز نمود بیشتری دارد.
ایجاد فاصله بین قیمتهــای قطعی با قیمت های
پیشــنهادی در واحدهای نوساز باعث شده تا طرف
تقاضا به ســمت واحدهای قدیمی سوق پیدا کند؛
به طوری که طی یک سال گذشته سهم واحدهای
باالی پنج سال از  ۶۲درصد به  ۶۷درصد کل معامالت
رسیده اســت .این در حالی اســت که شش سال
قبل خانههای باالی پنج سال تنها  ۴۴درصد خرید
و فروش ها را در بر میگرفت.
علت رونق نســبی بازار مســکن در
شهریورماه چه بود؟
سید محمد مرتضوی ـ کارشناس بازار مسکن ـ
معتقد است :رونق نسبی بازار مسکن در شهریورماه
از چند عامل نشأت گرفته بود .اولین علت به پیک
جابهجایی در شهریورماه مربوط میشود که همه ساله
وجــود دارد .در ماههــای آینده چنیــن حجمی از

جابهجایی نخواهیم داشت و معامالت در این بخش
کاهش مییابد.
وی افزود :مســاله دیگر به تورم عمومی مربوط
میشــود .به هر حال مردم در جامعه به عینه شاهد
رشد همه کاالها از مواد غذایی گرفته تا پوشاک ،لوازم
خانگی و غیره هستند .این تورم نگران کننده است و
ترس از افزایش قیمت باعث شد کسانی که تصمیم
به خرید خانه داشتند این تصمیم را عملی کنند.
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان تاکید کرد:
متقاضیان مسکن نمیتوانند به راحتی باور کنند که
دولت قادر باشد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی
احداث کند .البته گفته شــده که قرار است واحدها
از طریق بســترهای قانونی و حمایتی مثل صندوق
ملی مسکن ساخته شود که امیدواریم شکل اجرایی
به خود بگیرد.
وعده کاهش قیمت مسکن مخرب است
همچنیــن بیتا ...ســتاریان ـ کارشــناس بازار
مســکن ـ در تشــریح طرح جهش تولید و تامین
مســکن به ایســنا گفت :در احــداث یک میلیون
واحد مســکونی در سال باید این موضوع را مدنظر
قرار دهیم که حل مشــکالت بخش مســکن در
کوتاهمدت میسر نیست و دست کم  ۱۰سال زمان
میبرد .حتی اگر بتوانیم سالیانه یک میلیون واحد
بسازیم که البته تقریبا محال است ،باز هم زودتر از
 ۱۰ســال به نتایج مورد نظر در بازار مسکن دست
پیدا نمیکنیم؛ زیرا در بخش عرضه کسری بسیار
باالیی داریم.
وی افزود :فقط در دو یا سه ماه قبل از انتخابات
ریاســت جمهوری بازار مسکن در حالت ثبات قرار
داشت؛ آن هم به این دلیل که بازار امالک همیشه
دنبال یک ثبات سیاسی است.
به گفته ســتاریان ،وقتی با شــروع یک پروژه
وعده داده میشــود که قیمــت خانه پایین میآید
یا باال میرود بازار دچار تنش میشــود و هردو به
یک اندازه مخرب اســت .مسکنسازهای کشور ما
خردهساز هستند؛ کسانی که در حد  ۱۰ ،۵یا نهایتا
 ۱۰۰واحد میســازند .این افراد مثل کمپانیهایی

کــه چند ده هــزار واحد احــداث میکنند تحلیل
روشنی از تمام جوانب بازار مسکن ندارند .بنابراین
وقتی مســئولی اعالم میکند که قرار است قیمت
مســکن پایین بیاید (وعدهای که در طول  ۵۰سال
گذشته هیچ وقت محقق نشده) نتیجه این میشود
که این خردهســازها مثل گنجشک از بازار مسکن
پر میزنند و میروند.

معاون ســازمان توسعه صادرات ســازمان توســعه تجارت میگوید ایران ضمن استقبال از
لغــو یا کاهش تحریمها ،برنامههای صادراتی خود را بر اســاس وضع موجود و شــرایط فعلی
تدوین میکند.
فرهاد نوری در گفت و گو با ایســنا ،اظهار کرد :در این تردیدی وجود ندارد که تحریمهای
آمریکا یک ناعدالتی بین المللی اســت که بر اقتصاد و مردم ایران تحمیل شــده و ما قطعا از
به وجود آمدن شرایطی که در آن تحریمها لغو شوند یا کاهش یابند استقبال میکنیم و مقامات
بلندپایه ایران نیز بارها بر این موضوع تاکید کردهاند.
وی با بیان اینکه برنامههای اقتصادی کشــور را باید بر اساس واقعیتها دنبال کرد ،توضیح
داد :حتی در صورتی که مذاکرات از ســر گرفته شــده و در کوتاه مــدت به یک نتیجه و جمع
بندی نهایی برسد ،باز هم زمان خواهد برد تا در عرصه عمل نتایج کاهش فشارها خود را نشان
دهــد .یعنی حتی اگر طرف مقابل تعهد بدهد که به کاهــش تحریمها اقدام میکند ،اینکه در
شــش ماهه دوم امسال نتایج این موضوع ســریعا خود را در صادرات کشور نشان دهد قدری
دور از انتظار است.
معاون ســازمان توســعه تجارت با تاکید بر این که این سازمان برنامه سال جاری خود برای
افزایش صادرات را بر اســاس تداوم وضع موجود طراحی کرده ،گفت :ما سال گذشته با مشکل
شــیوع کرونا مواجه بودیم و این ویروس در کنار ایران ،تجارت بسیاری از دیگر کشورها را نیز
کاهش داد .محدودیتهای تردد در مرزها و هیاتهای تجاری ســال گذشــته میزان صادرات
ایران را پایین آورد که خوشبختانه با بهبود نسبی شرایط ،بخشی از این آمار در حال جبران شدن
است و ما به آمارهای قبل برمیگردیم.
نــوری ادامــه داد :در کنار بازگشــت به آمارهای پیش از کرونا ،ســازمان توســعه تجارت
برنامه ریزی کرده که در شش ماهه دوم امسال ،میزان صادرات ایران پنج میلیارد دالر دیگر نیز
افزایش پیدا کند و این عدد خود را در آمار نهایی نشان دهد.
وی اضافه کرد :برای این موضوع برنامه ریزی دقیق بر اساس کشور به کشور ،پروژه به پروژه
و کاال بــه کاال صــورت گرفتــه و امیدواریم که اجرای ایــن هدف گذاری در ســال جاری
ممکن شود.
وی دربــاره افق طوالنــی مدت صادرات ایــران نیز بیان کــرد :برآورد ما این اســت که
در صورت اســتفاده از امکانات و ظرفیتها ،فعال کردن بازار کشــورهای همســایه و منطقه و
انجام حمایتهای الزم تا افق  ،۱۴۰۴امکان رسیدن آمار صادرات غیرنفتی ساالنه ایران به عدد
 ۷۰میلیارد دالر وجود دارد و سازمان توسعه تجارت در این مسیر حرکت میکند.
به گزارش ایســنا ،با شیوع کرونا در ســال  ،۱۳۹۹میزان صادرات ایران نیز مانند بسیاری از
دیگر کشــورهای جهان کاهش یافت و با کاهش نســبی محدودیتها ،امسال میزان صادرات
ایران روند صعودی خود را حفظ کرده و پیش بینی میشود امکان بازگشت به آمارهای صادراتی
دوران پیش از کرونا ممکن باشد.
ســازمان توسعه تجارت اعالم کرده که برای افزایش صادرات غیرنفتی برنامه ویژهای برای
استفاده از ظرفیت بازار کشورهای همسایه را دنبال میکند.
در حــال حاضر امارات متحده عربی اصلی ترین صادرکننــده کاال به ایران و عراق دومین
واردکننده عمده کاال از ایران در میان کشورهای همسایه و منطقه اشت.

کاالهای ایرانی از راه دریا به روسیه میرسند

ســازمان توســعه تجارت در جدیدترین برنامه خود ،راه اندازی شش خط دریایی منظم برای
نقل و انتقال کاالهای ایرانی در دریای خزر را رسما کلید زد.
به گزارش ایســنا ،در طول هفتههای گذشــته با توجه به باال گرفتن برخی اختالف نظرهای
سیاسی با آذربایجان و مشکالتی که برای برخی کامیون داران ایرانی در این کشور به وجود آمده
بود ،رییس ســازمان توســعه تجارت اعالم کرد که با یک برنامه ریزی جدید ،ایران از دو مسیر
تالش میکند بدون نیاز به آذربایجان کاالهای خود را انتقال بدهد.
یکی از این مسیرها که به شکل زمینی نهایی میشود ،ایران را از طریق ارمنستان به گرجستان
و سپس کشورهای اروپای شرقی متصل خواهد کرد و گام دوم ایران استفاده از ظرفیت ترانزیتی
دریای خزر خواهد بود که در سالهای گذشته کمتر از آن استفاده شده است.
بر اساس توافق جدیدی که میان سازمان توسعه تجارت و شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران نهایی شــده ،از این پس کاالهای ایرانی از شــش مســیر دریایی نیــز امکان صادرات به
کشورهایی چون روسیه و قزاقستان را خواهند داشت.
علیرضا پیمانپاک – رییس سازمان توسعه تجارت  -با اشاره به عزم جدی دولت و دستگاههای
مسئول در رفع موانع صادرات گفت :سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد برای حل مشکالت
مربوط به صادرات و صادرکنندگان از جمله مسائل مرتبط با زیرساختهای صادراتی اقدامات الزم
را با در نظر گرفتن اولویت آن انجام دهد.
وی با اشــاره به اهمیت بازار بزرگ اوراســیا برای ایران و ظرفیت صادرات به کشورهای این
منطقه افزود :حمل و نقل دریایی میتواند بســیاری از مشــکالت زیرســاختی صادرکنندگان در
صادرات به اوراســیا به ویژه بازار بزرگ روسیه را حل کند و این تفاهمنامه در همین راستا منعقد
شده است.
گفتنی اســت ،بر اســاس تفاهم نامه برقــراری خطوط منظم دریایی در حــوزه دریای خزر
بین ســازمان توسعه تجارت ایران و شرکت کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،در فاز نخست،
شــش خط منظم از مبادی بنادر شمالی ایران به مقصد بنادر آستراخان و ماخاچ قلعهی روسیه و
همچنین بندر اکتائو قزاقســتان از اول آبان ماه اجرایی شده و شرکت کشتیرانی خزر به نمایندگی
از کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نسبت به حمل کاالهای صادراتی به صورت منظم و ماهانه
اقدام کند.
خاطرنشــان میســازد ،در راستای اقدامات انجام شــده ،در فاز دوم تا پایان سال جاری تعداد
این خطوط به هشــت خط افزایش خواهد یافــت ،ضمن آنکه برنامهریزی جهت برقراری خطوط
منظم برای کشــورهای حوزه خلیج فارس و همچنین کشــورهای آفریقایی در دست اجرا بوده و
با هماهنگی وزارت امور خارجه و ســازمان بنادر و دریانوردی نسبت به تسهیل خرید کشتیهای
رورو (کامیونبر) اقدام خواهد شد.

آگهی مزایده فروش زمین
نوبت دوم1400/8/1 :
نوبت اول1400/7/24 :
شهرداری خنج به استناد مصوبه شماره /202الف 6/مورخ  1400/7/12شورای محترم اسالمی شهر خنج قصد دارد فروش  2قطعه
زمین تجاری -مســکونی از تفکیکی آقایان اتباعی واقع در شرق کمربندی شــهید منفرد روبروی مدرسه خیام از طریق مزایده
عمومی را دارد .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید حداکثر ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت کســب اطالعات
بیشتر ،اخذ نقشه تفکیکی و فرم شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
ردﻳﻒ

ﺷﻬﺮ

ﻛﺎرﺑﺮي

1

ﺧﻨﺞ

ﺗﺠﺎري

2

ﺧﻨﺞ

ﺗﺠﺎري

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﻣﺴﺎﺣﺖ

)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
699/6
700/5

ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)رﻳﺎل(
67/500/000

67/500/000

ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ )رﻳﺎل(

ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺮده  5درﺻﺪ

آدرس

47/223/000/000

2/361/150/000

ﺧﻨﺞ-ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ آﻗﺎﻳﺎن اﺗﺒﺎﻋﻲ واﻗﻊ در ﺷﺮق ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﺷﻬﻴﺪ

47/283/750/000

2/364/187/500

ﺧﻨﺞ-ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ آﻗﺎﻳﺎن اﺗﺒﺎﻋﻲ واﻗﻊ در ﺷﺮق ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﺷﻬﻴﺪ

ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه

ﻣﻨﻔﺮد روﺑﺮوي ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻴﺎم

ﻣﻨﻔﺮد روﺑﺮوي ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻴﺎم

-1متقاضیان محترم خرید زمین های شهرداری می توانند پیشنهادهای خود را از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ
 1400/8/11در پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید اخذ نمایند.
-2پیشنهادات واصله در ساعت  12روز چهارشنبه مورخ  1400/8/12باز و قرائت خواهد شد.
-3شهرداری به تقاضاهای فاقد چک ،ضمانت نامه ،امضاء ،آدرس و تلفن ترتیب اثر نخواهد داد.
-4پیشنهاددهندگان می بایست معادل  5درصد قیمت پایه چک بین بانکی در وجه شهرداری یا فیش واریزی به حساب  3100002415008یا شماره شبا
بانک ملی  IR 190170000003100002415008ضمیمه پیشنهاد خود نموده و به شهرداری تسلیم نمایند.
-5پیشــنهاددهندگان در صورت برنده شــدن چنانچه از پیشنهاد خود منصرف شوند چک ضمیمه به حساب شــهرداری منظور و حق هیچگونه
اعتراضی را نخواهد داشت و زمین با صالحدید شهرداری به نفر بعدی واگذار می شود.
-6شهرداری به تقاضاهای مبهم ،مخدوش و مشروط ترتیب اثر نخواهد داد.
-7شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-8پیشــنهاددهندگان در صورت برنده شدن می بایست کل بهای زمین طی یک فقره چک در وجه شهرداری به مدت حداکثر یک هفته پرداخت
در غیر این صورت زمین به نفر بعدی واگذار و سپرده ایشان به حساب درآمد شهرداری واریز می گردد.
-9هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
/4511م الف
شناسه آگهی1207517 :
شهرام محمودپور -شهردار خنج
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شنبه  24مهر    1400
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شماره 7315

رئیس جمهور در دیدار صمیمی با جمعی از قهرمانان ورزشی:

وعده وزیر راه و شهرسازی به قهرمانان کشتی فرنگی

از واگذاری زمین جهت احداث ورزشگاه تا تأمین زمین
جهت احداث مسکن ورزشکاران

دغدغه   های قهرمانان ورزشی در اسرع وقت حل می شود

رئیــس جمهور در دیدار صمیمــی با جمعی از
قهرمانان ورزشــی ،گفت :قهرمانی ورزشکاران در
رقابتهای جهانی نقش بســیار پررنگی در ارتقای
نشــاط جامعه دارد و ایجاد نشــاط بــرای مردم با
هیچچیز دیگری قابل مقایسه نیست.
به گزارش روابــط عمومی و پایگاه خبری اداره
کل ورزش و جوانان فارس ،آیتا ...ســید ابراهیم
رئیسی بعد از ظهر پنجشــنبه در ادامه برنامههای
ســفر به اســتان فارس در دیدار صمیمی با جمعی
از قهرمانان ورزشــی با تبریــک افتخارآفرینی این
ورزشــکاران به آنان و نیز ملت ایران بابت داشتن
چنین ورزشکارانی ،گفت :قهرمانی و افتخارآفرینی
شما ،باعث شادی دل بســیاری از جوانان و مردم
در ایــران ،منطقه و جهان شــد که الزم اســت از
شما ورزشکاران ،مربیان و دستاندرکاران تیمهای
ورزشی قدردانیکنم.
رئیس جمهــور گفت :از پدران و مادران شــما
ورزشکاران نیز قدردانی میکنم که دعای خیرشان
بدرقه راه شما بود و شما را به گونهای تربیت کردند
که در میدانهای ورزشی با توسل به نام و یاد ائمه
حضــور پیدا میکنید و پس از کســب موفقیت نیز
شکر خدا را به جای میآورید که این بسیار زیباست.
آیــتا ...رئیســی در ادامه با بیــان اینکه امروز
توصیه به ورزش توصیه به یک معروف بسیار مهم
است ،گفت :چه ورزش همگانی که باعث تضمین

سالمت جسم و جان میشود و چه ورزش حرفهای
و قهرمانی همواره باید مورد توجه باشد و دولت در
این زمینه وظیفه سنگین حمایت ،هدایت و نظارت
را برعهده دارد.
رئیســی گفت :دولت موظف است دغدغههای
شــما قهرمانان از جمله اشتغال و مسکن را تامین
کنــد تــا بتوانید با تمرکــز بر تمرینات ورزشــی،
مهارتهــای خــود را ارتقا دهیــد و موفقیتهای
بزرگتر کسب کنید.
رئیس جمهور با بیان اینکه استان فارس و شهر
شــیراز در رقابتهای اخیر ورزشــی جهانی ،بسیار

خوش درخشید و همچون ایران نامآور شد ،به وزیر
ورزش دســتور داد :پاداشهای قهرمانان ورزشی
سریع پرداخت شود.
آیتا ...رئیســی درباره اهمیت حضور نمایندگان
ایــران در مجامع و اتحادیههــای جهانی ورزش،
گفت :تالش برای حضور در این ســازمانها باید با
محوریت تأمین منافع کشور دنبال شود.
رئیســی همچنیــن در واکنش به درخواســت
قهرمانان ورزشی درباره تأمین مسکن گفت :دولت
ســیزدهم برنامه گســترده و جامعی برای تأمین
مســکن برای آحــاد مختلف جامعــه دارد و حتم ًا

تالش خواهد کرد مســکن قهرمانان ورزشــی نیز
تامین شود.
رئیس جمهور با اشاره به درخواستهای مطرح
شده از سوی ورزشکاران در دوره تبلیغات انتخاباتی
برای انتصاب مسئوالن ورزشــی و غیرسیاسی در
رأس وزارت ورزش ،گفت :دولت سیزدهم یک نفر
از میان خود ورزشــکاران را به عنوان وزیر معرفی
کرد و بنده به ایشان تأکید میکنم رفع دغدغههای
شما را با جدیت بیشتری دنبال کند.
آیتا ...رئیسی گفت :شما ورزشکاران جلوهها و
الگوهای «ما میتوانیم» برای جوانان کشور هستید
و بایــد برای ادامه موفقیتهایتان تالش کنید ،چرا
که حفظ جایگاه قهرمانی از کســب یک مدال هم
سختتر است.
رئیس جمهور گفت :ارزش شــما ورزشــکاران
فقط به مدال و موفقیت ورزشی نیست ،بلکه ارزش
واقعی شما به جایگاه پهلوانی شما در دفاع از مظلوم
و ارزشهای نظام اسالمی است .اینکه ورزشکاری
مدال خود را به امام رضا(ع) یا به خانواده شهیدی اهدا
کند ،ارزش مدال و قهرمانی او را باالتر هم میبرد.
پیش از ســخنان رئیس جمهور نیز ورزشــکاران
در ســخنانی به بیان نظرات و درخواستهای خود
پرداختند.
آیتا ...رئیســی در پایان این مراسم هدایایی را
به رسم یادبود به این ورزشکاران تقدیم کرد.

گام بلند ورزش فارس برای تحقق منویات مقام معظم رهبری
حاجی زاده گفت :موفقیت   های کم نظیر و بعض ًا بی نظیر در عرصه
رویدادهای مختلف ورزشی فارس نشأت گرفته از چشم انداز ترسیم
شده در بیانات مقام معظم رهبری برای استان فارس و شیراز است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان فارس
عباس حاجی زاده در جلســه عصر پنجشــنبه بــا رئیس جمهور در
نشســت صمیمی با مدال  آوران و قهرمانان ضمن عرض خیر مقدم
به رئیس محترم جمهور و هیأت همراه و تقدیر و تشــکر به واسطه
وقتی که به قهرمانان و مدال آوران اســتان به منظور مالقات دادند
اظهار داشــت :امروزه ورزش یک مقوله تأثیر گذار اجتماعی است که
می تواند باعث ســامت جامعه شود و در ایجاد غرور  ملی و شادی و
نشاط در بین آحاد جامعه سهم بسزایی داشته باشد.
وی افزود :ورزش فارس تمام تالش خود را برآن داشته تا با توجه
به فرمایشــات مقام معظم رهبری در خصوص« فارس و شهر شیراز

همیشه در قله است» ورزش استان نیز پیرو تحقق این فرمایش مقام
عظمای والیت و افزایش ســهم فارس در عزت ،هویت و اقتدار ملی
تمام تالش و کوشش خود را بکار بست تا این مهم در استان فارس
محقق گردد.
مدیر کل ورزش خاطر نشــان کرد :این چشم انداز موفقیت   های
کم نظیر و بعض ًا بی نظیری را در عرصه رویدادهای مختلف ورزشی
المپیک ،پاراالمپیک ،جهانی و آســیایی برای استان فارس رقم زد به
طوری که سهم ورزش فارس در بازی های المپیک  2020توکیو 4/8
شــرکت کنندگان بود و  %14کل مدال   ها و  %33مدال   های طال را
ســهم خود نموده و در پاراالمپیک نیز مدال آوران فارس  %8شرکت
کننــدگان را از آن خود کرده و در مجمــوع  %13کل مدال و %16
مدال طالی کاروان سردار دلها را کسب نمودند.
حاجی زاده در خصوص مســابقات اخیر کشــتی فرنگی جهان در

اســلو نروژ نیز گفت %40 :ترکیب تیم ملی را ورزشکاران این استان
تشــکیل دادند که سهم این اســتان در کسب مدال   های طال %50
بود که این خود شــاهدی بر موفقیت   های بیشتر در سطح جهانی و
آسیایی ورزشکاران استان فارس بود و این موفقیت   ها در حالی برای
این استان رقم خورده که سرانه ورزشی استان با پنجاه و یک صدم از
متوسط کشوری پایین  تر است و منابع مادی و مالی استان نیز بسیار
کم و محدود می باشد.
در پایان نیز با توجه به موفقیت   های کسب شده در ورزش استان
فارس و کسب افتخار و افزایش هویت اسالمی و ایرانی جوانان این
مرز و بوم به منظور رفع مشــکالت در همه ابعاد خصوص ًا حمایت از
تیم های حاضر در لیگ برتر و دسته یک کشور و باشگاههای حاضر
در لیگ   های کشوری مساعدت مالی و حمایت از ورزش فارس را از
ریاست محترم جمهور خواستار گردید.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ درباره ورزشگاههای میزبان لیگ برتر توضیح داد.
به گزارش ایسنا ،بیست و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال از  ۲۷مهرماه آغاز خواهد شد .در آستانه
شروع این مسابقات نساجی ،مس رفســنجان و فجر سپاسی با مشکل میزبانی مواجه هستند و به
دالیل مختلف هنوز ورزشگاه خانگیشان مشخص نشده است.
ســهیل مهدی ،مسئول کمیته مسابقات ســازمان لیگ در گفتوگو با ایسنا درباره این موضوع
اظهار کرد :نســاجی ورزشگاه شهدای ساری را معرفی کرده اســت که ناظران ما برای بررسی به
این ورزشگاه میروند.
او در واکنش به  ۸ایرادی که از ورزشگاه شهدای ساری گرفته شده است ،گفت :باید بررسیهای الزم
انجام شود .اگر این ورزشگاه مورد تایید قرار نگیرد ،باشگاه نساجی باید ورزشگاه دیگری را معرفی کند.
او افزود :تیم مس رفســنجان ،ورزشگاه شهر سرچشمه را معرفی کرده که این ورزشگاه هم باید
بررسی شود و وضعیتی مانند نساجی دارد.
مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ درباره وضعیت میزبانی فجر سپاسی توضیح داد :باشگاه فجر
سپاسی ورزشگاه حافظیه را به عنوان ورزشگاه میزبان معرفی کرده است .این ورزشگاه در بازدیدی
که شده نواقصی دارد که باعث میشود شرایط میزبانی را نداشته باشد .با این حال به ما قول داده شده
که تا هفته دوم لیگ برتر این نواقص رفع شــود و فجر در این ورزشــگاه میزبان رقبایش باشــد.
مهدی در پایان گفتوگویش با ایســنا در پاســخ به این سوال که وضعیت کسب مجوز حرفهای
باشــگاهها در چه مرحلهای است ،بیان کرد :باشگاهها مدارکشان را ارسال کردهاند و در حال حاضر
کمیته بدوی صدور مجوز حرفهای در حال بررسی این مدارک است.

اعالم نتیجه مسابقه کراس کانتری المپیک پوالد کف

ایســنا :با اتمام مسابقه کراس کانتری المپیک مردان بزرگســال ،بانوان بزرگسال و نوجوانان،
حائزین رتبه های برتر معرفی شدند.
در این دور از مســابقات که در محل پوالدکف دیروز جمعه  ٢٣مهرماه برگزار شــد ،در بخش
مســابقه کراس کانتری المپیک مردان بزرگسال ،آقایان؛ پرویز مردانی از تبریز ،فرشید صالحیان از
کازرون ،پرهام شهسواری از کرج ،نیما جمشیدی از سپیدان ،علی ظهراب زاده از تبریز ،رضا نفری
از مرودشت ،حامد حسن پور از قاین ،حامد سلیمیان از زرین دشت ،عرفان دانشمند از بندرعباس و
محمد شکوئی از کازرون به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
همچنیــن در بخش کراس کانتــری المپیک نوجوانان ،آقایان؛ امیرمحمد ســلوکی از کازرون،
امیرعلی پیروی از کازرون ،طاها قاســم نژاد از شیراز ،الیکا یوسفی از اصفهان ،دنیا زالی از کازرون
و آالء صالح ریاحی از اصفهان حائز رتبه های برتر شدند.
گفتنی است ،در بخش مســابقه کراس کانتری المپیک بانوان بزرگسال هم خانم ها؛ مونا فرح
بخشــیان از تهران ،فاطمه عباسی از کازرون ،فرانک شاه زیدی از اصفهان ،سمیرا میری از شیراز،
شــقایق معظم از زرین شهر ،پریسا بیگی از زرین شهر ،زهرا نوذری از سپیدان ،فاطمه قاضی زاده
از اوز ،پریسا دهقانی از شیراز و ونوس صادق زاده از شیراز به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

الهالل  -پرسپولیس ،حساسترین دیدار یک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان

سایت فیفا به ارزیابی دیدارهای یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا پرداخت و از بازی الهالل
و پرسپولیس به عنوان حساسترین بازی یاد کرد.
به گزارش ایســنا و به نقل از فیفا ،الهالل در ششــمین دیدار دو تیم در لیگ قهرمانان آسیا از
پرسپولیس میزبانی می کند .الهالل پس از غلبه بر پرسپولیس در سالهای  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۷این بار با
هدایت لئوناردو یاردیم در خانه به مصاف سرخ پوشان ایرانی می رود .الهالل امیدوار به فرم گلزنی
خوب بافتیمبی گومیس است که در چهار بازی گذشته پنج بار گلزنی کرده است.
در همین حال پرسپولیس می تواند از عملکرد خوب خود در سالهای  ۲۰۱۸و  ۲۰۲۰امید بگیرد
که در آن  ۲ســال به فینال صعود کرد .ارتش ســرخ با کسب چهاردهمین عنوان قهرمانی خود در
لیگ حرفه ای ایران در این فصل به دنبال کسب عنوان قهرمانی قاره و تکمیل قهرمانی داخلی و
قاره ای است .تیم یحیی گل محمدی می تواند روی مهدی ترابی ،مهاجم خود حساب کند که در
دیدار مرحله یک هشتم نهایی مقابل استقالل تاجیکستان گلزنی کرد.

وزیر راه و شهرسازی از واگذاری  ۲قطعه زمین برای ساخت ورزشگاه و تأمین مسکن قهرمانان
کشتی فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،رســتم قاســمی در دیداری با حضــور میثم دلخانی و
محمدرضا گرایی قهرمانان طالیی فرنگی کار کشــورمان در مسابقات جهانی اسلو در وزنهای ۶۳
و  ۶۷کیلوگرم و همچنین محمدعلی گرایی ،گفت :کشــتی گیران آزاد و فرنگی کشــورمان در این
دوره از مســابقات جهانی ثابت کردند که جوانان کشــورمان هرکجا که به قدرت خود تکیه کنند،
پیروز و سربلند خواهند بود.
وی در ادامه با اشــاره به قول تقدیر وزارت راه و شهرســازی به پاس این حماســه آفرینی ،در
خصوص درخواســت این کشتی گیران برای واگذاری زمینی برای ساخت ورزشگاه جهت تشویق و
ترغیب جوانان اســتان فارس به ورزش و همچنین حل مشــکل مسکن آنها تاکید کرد :با توجه به
درخواســت این ورزشکاران قهرمان و در راستای توسعه ورزش استان فارس و شهر شیراز ،در شهر
جدید صدرا قطعه زمینی برای ساخت ورزشگاه واگذار خواهد شد.
قاسمی افزود :همچنین برای تأمین مسکن این عزیزان ورزشکار و افتخارآفرین ،قطعه زمینی به
شکل گروهی به ایشان واگذار خواهد شد.

 ۳میلیارد تومان به ورزش بانوان استان فارس اختصاص یافت

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در جمع بانوان ورزشکار فارس گفت :در این سفر
 ۳۰میلیارد ریال به ورزش بانوان استان فارس اختصاص داده شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز ،انسیه خزعلی پنجشنبه پس از بازدید از مجموعه ورزشی
حجاب شیراز در جلسهای با حضور بانوان ورزشکار و مدال آور استان فارس ضمن بیان اینکه حدود
 10میلیارد ریال به ورزش بانوان اختصاص یافته است ،اظهار کرد :عالوه بر آن  ۱۰میلیارد ریال از
وزارت نیرو برای مجموعه ورزشــی حجاب و  ۱۰میلیارد ریال هم از وزارت نفت برای پارک بانوان
در نظر گرفته شــده اســت تا بتوانیم هم ورزش همگانی و هم ورزش قهرمانی در قسمت بانوان را
فعالتر کنیم.
وی ادامه داد :مدیرکل اداره ورزش و جوانان اســتان فارس قول داده که خانه ورزش روســتایی
ویژه بانوان در این اســتان راه اندازی شــود و در زمینه تامین تجهیزات و وسایل ورزشی نیز حتما
ورزشــکاران را مورد حمایت قرار خواهیم داد و درصدد هستیم که تجهیزات مربوط به باشگاههای
ورزشی بانوان را پیگیری کنیم.
او درباره بیمه و اســتخدام ورزشــکاران گفت :بیمه مطالبه بهحقی است که از سوی هنرمندان
و ورزشــکاران مطرح میشــود اما در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است و امکان تعهد
جدید وجود ندارد ،بدون شــک اگر وضعیت اقتصادی کشــور بهتر شود بیمه ورزشکاران در دستور
کار دولت قرار می گیرد.
خزعلی افــزود :تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت که بحث قوانین مربوط به اســتخدام
ورزشکاران را پیگیری کنیم.
وی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه رویکرد دولت ســیزدهم نسبت به فساد و اختالس در
ورزش چیست ،گفت :اساس دولت مردمی مبارزه با اختالس و فساد است و مردم باید گوش و چشم
دولت باشند .خوشبختانه هر جا که بانوان بودند مسئله اختالس کمرنگ بوده و پاکدستی بانوان در
کار و عمل کامال دیده شده است.
وی ضمن تشــکر از مسئوالن استان فارس که در زمینه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی بانوان
این استان تالش می کنند ،عنوان کرد :ورزش باید همراه با فرهنگ و اخالق باشد و اخالق یکی از
مســائل جدی در امور ورزشی است که بخشی از این ورزش هم در سالمت بدن ،نشاط ،تندرستی،
انرژی و انتقال انرژی های مثبت نمود پیدا می کند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بیان کرد :از قهرمانانی که در مسابقات پاراالمپیک
شرکت کردند سپاسگزارم که با کسب موفقیت در این رقابتها نشان دادند هم می توان مدال آورد
و هم می توان در مســابقات بین  المللی و در شــرایطی که برخی موارد را نمی پسندند بسیاری از
چارچوب   ها و کلیشه   ها را از بین برد و با حجاب و عفاف الگوی جدیدی ارائه داد و این نشان دهنده
شجاعت قهرمانان ورزشی ما است.

دبیر فدراسیون دوچرخهسواری تاکید کرد:

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ:

فجر قول داده تا هفته دوم مشکل حافظیه حل شود
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حمایت از میزبانی فارس در مسابقات بینالمللی دوچرخهسواری
ایســنا :دبیــر فدراســیون دوچرخهســواری
جمهوری اسالمی اعالم کرد که از میزبانی فارس
در رقابتهــای تور بینالمللی جایزه بزرگ کراس
کانتری ،حمایت میکند.
فرهنگ شادنیا در جریان رقابتهای جایزه بزرگ
کراس کانتری جام پوالدکف در گفت و گو با ایسنا
افزود :ســال آینده میزبانی چهار رقابت بین المللی
تور دوچرخه سواری کراس کانتری (دوچرخه سواری
کوهســتان) با حضور نماینده اتحادیه بین المللی
دوچرخه سواری بر عهده کشورمان است.
شــادنیا خاطرنشــان کرد که فــارس به دلیل
برگزاری دو دوره رقابت های کشوری از گزینه های
فدراســیون برای انجام یکی از این چهار میزبانی
بین المللی است.
او گفــت :میزبانــی جام پوالدکف نشــان داد
که پتانســیل های فارس باالست ،البته پیشنهاد
ما تداوم میزبانی های کشــوری با هدف افزایش
کیفیت و استانداردهای بین المللی است.
دبیر فدراســیون دوچرخه سواری با بیان اینکه
شرکت در مسابقات جایزه بزرگ کشوری و بین المللی
تاثیر باالیی در راهیابی بــه تیم ملی دارد ،گفت:

طبق آئین نامه فدراسیون ،راهیابی دوچرخه سواران
به اردوهای تیم ملی از دو مسیر رنکینگ های تیم
ملی و نظرات مرکز سنجش فدراسیون امکان پذیر
است و حضور و امتیازگیری در رقابتهای جایزه
بزرگ هم در باالبردن جایگاه دوچرخه سواران در
رنکینگ های تیم ملی تاثیر بسزایی دارد و بنابراین

رقابت های جایزه بزرگ باید جدی گرفته شــود.
شــادنیا ادامه داد :دوچرخه سواران  ۱۰استان در
رقابتهای جایزه بزرگ پوالدکف شرکت کردند و
حضور نفرات مطرح ایران هم ســطح این بازی ها
را باالبرد .با اینکه دوچرخه ســواری کوهســتان،
رشــته ای گرانقیمت بوده و هزینه های آن بسیار

باال و میزبانی آن هم ســخت اســت اما میزبانی
مجموعــه پوالدکــف و هیأت دوچرخهســواری
شایسته بود.
دبیر فدراســیون دوچرخهســواری خاطرنشان
کرد :دوچرخه سواری یک صنعت است و منفعت
حضور در این صنعت ،همگانی است.
شــادنیا گفت :به دلیل شیوع کرونا ،رقابتهای
دوچرخه ســواری کشــوری در یکســال و نیم
اخیر وقفه ای جبران ناپذیر داشــت اما الحمدا...
رقابتهای قهرمانی کشور غیر از رشته تریال ،هم
در بخش آقایان و هم در بخش بانوان در رده های
سنی بزرگساالن و جوانان برگزار شد.
وی اضافــه کــرد :مرحلــه دوم لیــگ برتر
دوچرخه ســواری جاده در حال برگزاری اســت.
انشــاا ...تا دو هفته دیگر لیگ دوچرخه ســواری
کوهستان هم برگزار خواهد شد.
شــادنیا گفــت :هفته آینــده یــک دوره و تا
پایان ســال هم پنج دوره دیگر رقابت های جایزه
بزرگ دوچرخه سواری کوهستان خواهیم داشت تا
انشاا ...هم وقفه اخیر را جبران کنیم و هم مربیان
تیم ملی نفرات موردنظرشان را ارزیابی کنند.

سرمربی تیم فجرسپاسی شیراز:

اردوی بسیار خوبی در تهران برگزار کردیم

ایرنا :سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با بیان اینکه
اردوی بسیار خوبی در تهران برگزار کردیم ،اعالم کرد :پس از چند
ســال بهترین اردو را برگزار کردیم و پنج بازی تدارکاتی هم انجام
دادیم که بی سابقه بود.
علی اصغر کالنتری جمعه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا ،افزود :در
بــازی های تدارکاتی به هماهنگی خوبی دســت یافتیم و بازیکنان
سرباز و آزاد هم نشان دادند که می توانند در رقابت های لیگ برتر
به ما کمک کنند و از دســت اندرکاران باشــگاه تشکر می کنیم که
این اردو را ترتیب دادند.
وی گفــت :چند بازیکن خوب فصل گذشــته همچــون دانیال

کردســتانی ،صدقی ،شــبانی و پوریا پورعلی از تیم جدا شــدند که
بــه دردمان می خوردند اما افســوس نمی خوریم هر چند دوســت
داشتیم که آنها در تیم بمانند.
ســرمربی تیم فجر شهید سپاســی ادامه داد :چند بازیکن جدید
از جمله یک دروازه بان در رده امید مدنظر هستند و امیدوارم تا هفته
ســوم مسابقات که آخرین زمان گرفتن بازیکنان جدید است بتوانیم
آنها را به خدمت بگیریم.
کالنتری همچنین از حســین مهربان کاپیتان تیم پدیده مشهد
که فصل گذشته نیز چهار گل برای این تیم به ثمر رساند ،به عنوان
بازیکن جدید نام برد و گفت :حســین مهربان به عنوان سرباز باید
از اول آبانماه خود را به باشــگاه فجر شــهید سپاسی معرفی کند تا
این مهاجم  ۲۵ساله دوران خدمت خود را در تیم فجر سپری کند.
ورزشگاه حافظیه خوب شده است
سرمربی تیم فجر در مورد ورزشگاه حافظیه شیراز نیز گفت  :اداره
کل ورزش و جوانان فارس و هیات فوتبال زحمات زیادی کشــیدند
تا این ورزشــگاه آماده شود که جای تقدیر دارد ،و طی بازدیدی که
داشــتم کارها خوب پیش رفته ،امیدوارم مورد تایید فدراسیون قرار

گیرد و آنها سختگیری نکنند تا چند بازی ابتدایی که میزبان هستیم
نخواهیم آواره دیگر شهرها شویم.
وی تاکیــد کرد :کار ســختی در لیگ برتر داریــم با این حال با
بضاعتی که وجود دارد می کوشــیم بازی های خوبی ارایه دهیم و
کار حریفان را سخت کنیم.
تیم فجر شــهید سپاسی شیراز قرار است  ۲۷مهرماه در نخستین
هفته از لیگ برتر دوره  ۲۱در مازندران به مصاف تیم نســاجی این
شهر برود ،فجری ها در دومین هفته سوم آبان ماه میزبان گل گهر
سیرجان هستند.
در لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس  ۱۶تیم شرکت دارند
و پــس از انجام  ۳۰بازی تیم های اول و دوم جدول جواز حضور در
لیگ قهرمانان آســیا را در یافت خواهند و  ۲تیم انتهای جدول هم
راهی دسته یک می شوند.
تیم های فجر سپاســی و هــوادار تهران به عنــوان قهرمان و
نایب قهرمان لیگ دســته یک کشــور تیم های تازه وارد دوره ۲۱
هســتند و تیم های سایپا تهران و ماشــین سازی تبریز هم با لیگ
برتر خداحافظی کردند.

روزنامه سیاسی  -اقتصاد ی  -اجتماعی  -فرهنگی و ورزشی صبح ایران

گاه راز

هر که او آگاهتر  ،جانش فزون

شنبه  24مهر    9 - 1400ربیع االول  - 1443شماره 7315

انگارنهراگنا

اذان صبح

04:   44

طلوع آفتاب

06   :    02

اذان ظهر

11 : 45

اذان مغرب

17:    45

احمد     رضا سهرابی

صاحب امتیاز و مد       یر مسئول :محمد        عسلی
ISSN: 1557 - 2008

امروز

13

بدیهی است که هر انسان اندیشمند و متفکری،
از هنرمند گرفته تا ادیب و فیلســوف و خردورزی،
برداشــت و تفکراتــش را از جهــان پیرامــون ،از
زاویه دیــد خویش منعکس می   کنــد و غیر از این
هم نمی   تواند باشــد .در ســیر تاریخ تحول هنر و
بخصوص نقاشــی هم به همین گونه بوده است که
هنرمندان دیدگاه هنری شان را چه در قالب تکنیک
صرف ،چــه با تاکید بر موضوع یا ترکیبی از هر دو،
در قالب ســب کهای مختلف به تصویر کشیده اند و
شــاهکارهای بی نظیری را آفریــده و از خود به جا
گذاشته اند.
اســتاد خلیل توللی از آن دسته هنرمندانی است
که همــه این خصوصیت   هــا را باهم داشــت ،از
تکنیک  گرایی صرف تا موضوع گرایی و بخصوص
پرداختن به مســائل اجتماعی روزمره .او به راستی
عاشق و دلبسته کار خود بود ،با روحیه ای درونگرا و
پرالتهاب ،ذهنی بسیار خالق و دستانی توانمند برای
تبدیل ذهنیت به تصویر.
استعدادش در بکارگیری ابزار مختلف ،از کاغذ و
مقوا و پارچه و بوم گرفته تا مداد و قلم مو و پاستل
و جوهر رنگی بسیار باال بود .دهها طرح از موضوعی
واحد را بــا تکنیک   ها و ابزار مختلف در مدت زمان
کوتاهی ترســیم می   نمود ،هم از نظر شــیوه اجرا و
هم موضوع بکار گرفته شده .همیشه ابزار و وسایل
کار در کنــارش بود و هر جا هــم می   رفت آنها را
با خود می   برد.
به خاطر ارتباط صمیمانه من با او هر یکی دو هفته
بعد از پایــان کالس هایش سراســیمه از پله   های
گالری من با دفتر و دستکش پایین می   آمده و هنوز
نرسیده و پس از احوالپرسی کارش را شروع می   کرد.
از اشــیاء چیده شــده روی میز تا فضای گالری و
چهره   ها و حالت هنرجویان در حال کار .ابزار کارش
یک کالســور بزرگ پر از کاغذها و مقواها در قطع
و اندازه   هــا و رنگ های مختلــف و یک جعبه ابزار
که هر نوع وســیله ای که می   توانست بافت خاصی
را ایجاد کند در آن به چشــم می   خــورد مثل قلم
موئی فقط با یک نخ مو یا ســایر ابزارهای عجیب و
غریب که من آن قوطی را به طنز "جعبه مارگیری"
می   گفتــم و بعد طرح ها را به من نشــان می   داد و
من هر از گاهی یکی دو تای آنها را برمی   داشــتم یا
خودش آنها را می   گذاشت و می رفت.
***
آشنایی من با او از اوائل دهه  ١٣٦٠و حضورش
در شــیراز به عنوان اســتاد و مدرس هنر در اداره
فرهنگ و ارشاد آغاز گردید .او پس از پایان تحصيل
در رشــته نقاشــی ،گرافیک و معماری در دانشگاه
تهران در ســال  ١٣٥٢به استخدام اداره فرهنگ
و هنر در آمد و به مدت  7ســال در مرکز این اداره
در بوشهر به تدریس اشتغال داشت و سپس از سال
 ١٣٥٧تا  ١٣٥٩به مطالعه هنر در شهر "اوانزویل"
 Evansvillایالت ایندیانــای آمریکا پرداخت و
پس از آن به شیراز نقل مکان کرد و تا سال ١٣٦٤
به ادامــه تدریس در خانه فرهنگ خیابان زند جنب
سینما آریانا پرداخت.
با راه اندازی و شــروع برنامه شب های طراحی
بــا حضور تنی چند از دوســتان نقاش هم دوره ای

فضيلت دانش نزد من  ،از فضيلت پرستش خوش تر است و برتري ِن آيين شما پرهيزگارى است.
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صاف گاهی وزش باد
تیتر آخر

دانشیار دانشگاه شیراز مطرح کرد؛

صفد ر د وام

تدوین هنری از طریق سازههای زبانی در شعر حافظ
دانشیار دانشگاه شــیراز گفت :در شعر
حافــظ ،ترکیببندی یا تدویــن از طریق
دخالت عامدانــه و هدفمند در نحو اجزای
سخن ،یا به قول زبانشناسان ،با چینشهای
مختلف در محور همنشینی ایجاد میشود.
بــه گزارش خبرنگار مهــر ،محمدرضا
امینی ،پنجشــنبه شــب در پنجمین شب
از ویژهبرنامههای مرکز حافظ شناســی به
مناسبت یادروز حافظ با ارائه سخنرانی خود
با عنوان «نگاهی به گســتره ایماژ در شعر
حافظ از نقاشی تا ســینما» اظهار داشت:
برای مشــاهده قلههای زیبایی شعر حافظ
و رسیدن بهحدی که بتوان تحلیل هنری
درســت و عمیقی از هر بیت و غزل ارائه
داد ،نخســت باید با معنی ایماژ و پایههای
مقدماتی نقش آن آشنایی یافت.
وی ســپس به تعریف ایماژ پرداخت و
افزود :ایماژ اصطالحی است که در نقد ادبی
غرب بســیار به کار برده میشود و گستره
معنایی وسیعی دارد؛ تا جایی که ،از یک سو،
به تصویر ذهنی که در ذهن خواننده ایجاد
میشود ،گفته میشود و از سوی دیگر ،به
تأثیر کلی که شعر با مجموعه عناصر خود
ایجاد میکند ،اطالق میشود.
بهگفتــه امینی ،در شــعر حافظ هر دو
گونه این نمونه از تصاویر را میتوان دید؛
البته با این تفــاوت که پیدا کردن تصاویر
ساده در شعر حافظ دشوارتر است.
دانشــیار دانشــگاه شــیراز ادامه داد:

از اوایل دهــه  ١٣٦٠از جمله ( احمد عالمه دهر،
علیرضا عطروش ،شــهرام کريمــی   و خود من ) از
پایه   های اصلی و ثابت گروه شــد .جلساتی که هر
یکــی دو هفته یکبار در منزل یکــی از افراد برای
طراحی و یا نقاشی از مدل زنده و بخصوص پرتره و
فیگور انجام می   شد که در اين جلسات یا خودمان به
نوبت مدل می   شدیم و یا دوستان و اعضای خانواده
را دعوت می   کردیم که حاصل این دوره چند ســاله
انبوهی از طرح   ها و نقاشــی های بسیار ارزشمند از
پرتره یکدیگر یا افراد مدعو از جمله پدر من اســتاد
حبیب مشکین فام ،استاد حســن رفعت ماه نجار و
هنر دوســت ،پدر آقای توللی و افراد متفرقه دیگر
اســت ،تا جایی که ادامه این جلســه   ها به ارتباط
خانوادگی انجامید و منجر بــه ادامه کار و رفتن به
طبیعت و نقاشی و عکاســی از مناظر شیراز گردید
که این مرحله بیشــتر به کوشش و همراهی استاد
غالمحســین صابر انجام می   گرفت و این مسئله تا
دهه   های بعد نیز ادامه داشت.
***
اســتاد خلیل توللی هنرمندی توانا در ترســیم
انواع سوژه   ها با تکنیک   های گوناگون از کالسیک
تا مــدرن بود که در هر کدام از این ســوژه   ها آثار
ارزشمندی در مجموعه کارهایش به چشم می خورد
و بــه قطع یقین کارهــای گرافیکــی او را باید از
شاخص ترین و متفاوت ترین آثارش بر شمرد که تنها
از ذهن خالق و توانمند او در ترســیم پرقدرت آنها
به حساب می   آيد .طرح هایی که بیشتر زمینه سیاسی
و اجتماعــی دارند و بیانگر انعــکاس درون ناآرام و
پرجوش و خروش او در مقابله با فشارهای اجتماعی
و نابرابرى   های ســرزمین مادری اوست .پرداختن
به عواملی چون عــوارض جنگ در دهه  ١٣٦٠و
سایر نابسامانی   هاســت که بخشی از آنها مرزهای
کاریکاتور را نیز در می   نوردند .به همین خاطر است
که فضــای آثارش نوعی طنز ســیاه در مقابل این
نابرابری   هاست.كه ازاين نظر مي توان نحوه تفكر و
روش و فضاى كار او را به نوعى بااســتادان بزرگى
چون "فرانسيسكودوگويا " ،Francisco de Goya
نقاش بزرگ اسپانيايى (  ،) ١٧٤٦-١٨٤٢بخصوص
در مجموعه   هــاى "كاپريــس "و"جنــگ" ،و
همچنيــن" ،بــراد هلنــد" ، Bradd Holland
طراح و تصويرگر آمريكايى ("،)١٩٤٣آلفرد كوبين"
 Alfred Kubinنويســنده ،طــراح و تصويرگــر
اتريشــى (  )١٨٧٧-١٩٥٩و نقاشــان و طراحــان
اكسپرسيونيســت و حتى از نظــر تداخل فرم ها و
نــوع طراحى و تركيــب عناصر بكار گرفته شــده
و فضــاى حاكــم بر اثــر تداعى كننــده كارهاى
پيتــر بــروگل ( )Pieter Bruegel
و هيرونيموس بوش () Hieronimus Bosch
نقاشان هلندى قرن شانزدهم دانست.
كه البته اين نوع تفكر و خلق آثارى در اين فضا
از طرفى و عدم امكان ارائه آنها در آن جو و وضعيت
اقدام به مهاجرت در ســال  ١٣٦٥همراه با خانواده
به اروپا می   گردد.
مسئله ای که طی این سال ها گریبانگیر بسیاری
از هنرمندان و متفکــران و به   خصوص نخبگان ما
برای دستیابی به فضایی آزاد برای ارائه آثار و افکار
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درآمیختن هنرمندانه تصویر ذهنی و تعبیر
زبانی ،یکی از اساسیترین رازهای بوطیقای
فنی شــعر پرتأثیر و دلپذیر حافظ است .این
شــگرد ،گاه ،آنقدر عــادی و خاموش به
کار گرفته میشــود که خواننــده با اینکه
ناخودآگاه از جادوی کالم سرمست میشود،
غالب ًا ،متوجه علت فنی آن نمیشود؛ اگر هم
شــود ،این آگاهی آنقدر مزاحم نیست که
مانع جریان ادراک شعر و تلذذ از آن شود.
وی افزود :قدرت تصویرپردازی نقاشانه
حافــظ چنان شــگفتآور اســت که برای
تجسم و ترســیم صحنهای که او در یکی
از زیباتریــن ابیات خود خلق کــرده ،باید
امکانات و تواناییهای بســیاری در نقاشی
را در هم آمیخت.
امینی افزود :شاید بهتر باشد تصاویر شعر
حافظ را که هرگز ایســتا نیستند ،به جای
مقایسه با هنر نقاشی ،با سینما قیاس کرد؛
چون سینما عالوه بر جنبههای بصری ،قادر
به نمایــش عینی حرکــت و پخش آوای
موســیقی و خلق ریتم نیز اســت؛ هرچند
ســینما هم ،با آن همه امکانــات ،باز هم
نمیتوانــد همه ویژگیهــا و تواناییهای
عظیم شعر را در خود منعکس کند.
امینی با اشــاره به ویژگی دیگر شــعر
حافظ عنــوان کرد :یکی از مباحث مهم در
نقاشی ،ترکیببندی یا کمپوزیسیون است
که میتــوان آن را با تدوین و میزانســن
در ســینما مقایســه کــرد و تــا حدودی،

برابــر دانســت .در شــعر ،ترکیببنــدی
یــا تدویــن ،از طریق دخالــت عامدانه و
هدفمند در نحو اجزای ســخن ،یا به قول
زبانشناســان ،بــا چینشهــای مختلف
در محــور همنشــینی ایجــاد میشــود.
وی افزود :خوشــبختانه ،نحو فارســی،
بهشــکلی کامــ ً
ا متفاوت با بســیاری از
زبانهــای دنیا ،امکانات بســیار زیادی را
برای جابهجایی ســازههای نحوی ،بهویژه
در کالم منظــوم ،در اختیار فارســیزبانان
میگــذارد و حافظ در اســتفاده هنرمندانه
از ایــن امکان زبانی بــرای تنظیم ظرایف
معنــا و منظور ،از طریق تجســم و تدوین
شبهسینمایی در شعر ،استادی بیبدیل است.
امینی تصریــح کرد :اینگونه مطابقتها
بین آثار ادبی و سینما نباید موجب این تصور
غلط شود که گویی شــعر و ادبیات از این
طریق میتواند برای خود کسب اعتبار کند؛
زیرا اصو ًال ،مسأله معمو ًال برعکس است و
این ادبیات است که با غنای خویش ،ذوق
هنرمندان حوزههــای مختلف دیگر را نیز،
آگاهانه و ناآگاهانه ،شکوفا میکند .از سوی
دیگــر ،تعامل بین هنرهــا ،امری عادی و
ســازنده اســت؛ چنانکه تردیدی نیست
که هم ،شــعرای قدیم و جدید از نقاشی و
معمــاری و هر هنر دیگــر عصر خود الهام
و تأثیر بســیار گرفته و میگیرند و هم ،این
هنرها همواره از چشمه جوشان شعر قدیم
و جدید الهام پذیرفته و میپذیرند.

"تصویر گر زمان خویش "

در ستایش و رثای هنرمند نقاش استاد خلیل توللی
خود گردیده ،به نحوی که تعدادی از برجسته ترین
هنرمندان و جوان های بسیار بااستعداد ما را علیرغم
میل باطنی و عالقه به ماندن و خدمت به سرزمین
خويش ،مجبور به مهاجرت نموده .کسانی که در هر
کجای دنیا همچنان و همیشــه قلبشان برای ایران
می   تپد.

هم بودیم .اتفاقی که دو سال بعد از آن یعنی در سال
 ٢٠٠٢به خاطر برگزارى نمایشگاه نقاشی   هایم در
شهر"بن آلمان" تکرار گردید و با هم قرار برگزاری
نمایشگاهی از آثارش برای سال بعد )١٣٨٣( ٢٠٠٣
در شیراز را گذاشتیم،که اين مهم خوشبختانه و طی
مراســمی   با حضور هنرمندان و فرهنگوران در موزه

***
اولین دیدار من با او ،پس از مهاجرتش  ١٤سال
بعد یعنی در ســال  )١٣٧٩( ٢٠٠٠و در جریان سفر
و برگزاری نمایشگاه من در "گوتنبرگ سوئد" اتفاق
افتاد .فرصت مناســبى بود تا در مســیر گوتنبرگ
بــه پاریس با توقــف در آلمان او را هــم ببینم که
خوشبخانه این دیدار میسر گردید و دو سه روزی با

هنر مشــکین فام برگزار گردیــد و نتیجه آن اهداء
تعدادی از آثار به موزه و گشایش گالری بخش آثار
ایشان گردید که همچنان پا برجاست.
الزم به ذکر اســت که اولین و دومين نمایشگاه
آثار ایشــان در شــیراز قبل از مهاجرت نیز در سال
 ١٣٦٢و ١٣٦٣در گالــری رامبرانــد (نگارخانه هنر
معاصر) برگزار گردید.

بيش از هزار ســال پيش رودكى سمرقندى كه به پدر شعر
پارسى هم مشهور است با وجود نابينايى و يا به تعبير امروزىها
"روشندلى" اشعار زيبا و با احساســى در جريده تاريخ ادبى ما
ثبت كرده است و " بوى جوى موليان" را آنچنان از مشام جان
شنيده و براى ما هم با وجود تاخت و تاز تاريخ و از دست شدن
"بخارا" هنوز اين نسيم تازگى دارد.
امســال  ٢٣مهرماه برابر با  ١٥اكتبــر ميالدى " روزجهانى
نابينايــان" بود كه البته در ســال هاى كبيســه ايــن روز در
 ٢٤مهرماه منطبق با تاريخ ميالدى مى شود.
تاريخچه ثبت اين روز با هدف مهم به رســميت شــناختن
حق نابينايان جامعه انجام شــده اســت جامعه اى كه با وجود
تنگاههاى ديدارى به بســيارى از افق هاى روشــن موفق در
حــوزه هاى مختلف زندگى دســت يافته اند و براى جامعه هم
مثمر ثمر شده اند.
از رودكى سمرقندى گفتم و مثال آوردم اصال چرا راه دورى
برويم همين شاعر نازك طبع و لطيف خودمان شوريده شيرازى
كه اكنون بناى مدرسه روشندالن در حوالى كلبه سعدى به نام
آن روشندل سخندان استوار است.
شــاعرى كه از هفت ســالگى با ابتال به آبله ،بينايى خود را
از دســت داد و در وادى شــعر آثــار شــگرفى از خــود به  جا
گذاشته است.
اكنــون هم با يادآورى تقويم بايد بدانيم كه روشــندالن ما
در جامعه حق خوب زيســتن و رفاه و بســترهاى مناسب تردد
دارند بنابراين بايد بســتر مناسب براى رفت و آمد اين قشر در
پیادهروها ،خیابانها ،بزرگراهها و وسایل ترابری همگانی مانند
هواپیمــا ،قطار ،اتوبوس ،خودرو ،کشــتی ،هتلها ،مکانهای
عمومی و مراکز تفریحی و مذهبی و ...گسترده تر شود.

***
مرگ در غربت بســیار جانکاه و دردناک است،
بخصوص برای آنهایی کــه علیرغم میل خود و به
ناچار تن به مهاجرت داده اند یعنی سرنوشــتی که
دیگران برای آنها رقم زده اند.
كه البتــه این غربــت تنها منحصــر به خارج
رفته   ها نیســت ،بلکه افراد داخلــی را هم می   تواند
شــامل شود یعنی شــرایط جامعه طوری آنها را در
منگنــه قرار می   دهد که راهی جز پناه بردن به کنج
تنهایی خویش ندارند .از نابسامانی  های اقتصادی و
اجتماعی گرفته تا فشارهای روحی و روانی ،كه نتيجه
سیاستی است که کار و اندیشه و توان نخبگانش را
به هیچ نمی   خرد و ارزشی برای کار و استعداد آنها
قایل نیســت و هیچ امکان و بســتری درخور برای
ابراز ایده   ها و توانایی آنها فراهم نمى شود .وضعیتی
که نتیجه سیاست غلط ،بی برنامگی ،ناکارآمدی و از
همه مهمتر عدم بکارگیری افراد متخصص در همه
زمینه   هاست که نتیجه آن از دست رفتن موقعیت   ها
و از دســت دادن هر روزه ســرمایه   های گرانبها و
غیرقابل جبران است.
ملــت ما طی قرن ها تاریخ فرهنگ و تمدن خود
فراز و نشــیب   های اينچنينى زیادی را پشــت سر
گذاشــته اما همچنان سربلند و اســتوار به راه خود
ادامه است.
بــا درود به روان زنــده یاد اســتاد خلیل توللی
تصويرگر زمانه خويش و قامت استوار و ماندگارش
در عرصه تاريخ هنر معاصر ما و همه درگذشــتگان
در غربت این آب و خاک.
خلیل توللی(بیوگرافی)
( -١٣١٩شیراز -١٤٠٠-آلمان )
 -۱۳۴۰-۱۳۳۸تحصیل در شیراز
 -۱۳۵۲-۱۳۴۷تحصیــل نقاشــی ،گرافیک و
معماری در دانشگاه تهران
 -۱۳۵۷-۱۳۵۱آموزش نقاشــی و گرافیک در
اداره فرهنگ و هنر بوشهر
 -۱۳۵۹-۱۳۵۷مطالعــه هنر در ()Evansville
ایندیانا آمریکا
 -۱۳۶۴-۱۳۵۹استاد نقاشی و گرافیک در اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمى شیراز
 -۱۳۶۵مهاجــرت به آلمان و ســکونت همراه
خانواده خود در()bunde
 -۱۳۶۹استاد مرکز بین المللی فرهنگ هرفورد
()Herford

حق صاحبان عصاى سفيد

 -۱۳۷۱-۱۳۷۰اســتاد هنر در مدرسه رودینگ
هوزن ()rodinghausen
از  ۱۳۷۴متخصص مرمت آثار هنری
موضوعات و نحوه کار توللی بسیار متنوع است.
تجربه او بیشــتر روی اسطوره   ها و نمادهای ایرانی
اســت که کابوس وار فضای آثار او را دربر میگیرد.
خاطرات رنگارنگ او در شــیراز و گل سرخ نیز حائز
اهمیت است.
نمایشگاه   ها
 -١٣٦٢نمايشــگاه انفرادى درگالــرى رامبراند
شيراز
 -١٣٦٣نمايشــگاه گروهى با اســتادان عليرضا
عطروش و احمد عالمه دهر -گالرى رامبراند شيراز

فعاليت ها و نمايشگاه   ها در آلمان:
 - ۱۳۶۵خانه رودوت ( )rodouteدر شهربن
 -۱۳۶۶خانــه دانيــل پوپلمــن (Daniel
 )poppelmannدر شهر هرفورد
 -۱۳۶۷مرکز مخابرات شهر هرفورد
-۱۳۶۸خانه ( )lukas-krankenhausدر شهر
بونده ()bunde
 -۱۳۶۹پارک آرامش
 )dammhaus( -۱۳۷۰در شهر بونده
-۱۳۷۰خانه بین المللی فرهنگ در هرفورد
 -۱۳۷۱مرکز فرهنگ ایتالیا در شــهر مونســتر
()munster

 -۱۳۷۱شهرداری انگر ()enger

-۱۳۷۱انجمن بیــن المللی هنرمنــدان بیلفلد

()Bielefeld

 -۱۳۷۲موزه ( )widukindانگر
-۱۳۷۳استکهلم (سوئد)
 -۱۳۷۴شهرداری شهر بونده ()bunde
و پس از آن برگزارى نمايشــگاههاى ساالنه در
آتليه و كارگاه شخصى نقاش.
***
بزرگداشت اســتاد خليل توللى در موزه
هنرمشكين فام
در اين مراســم كــه به مناســبت چهلمين روز
درگذشت اين اســتاد با حضور تنى چند از دوستان
و پيشكسوتان هنر معاصر شيراز و همچنين اعضاى
خانواده هنرمند برگزار گرديد ،ابتدا حسن مشكين فام
درباره تاريخچه آشنايى خود با اين استاد از اوائل دهه
 ١٣٦٠و همكارى هنرى با ايشان و سپس تجزيه و
تحليل آثار و شــخصيت اين هنرمند پرداخت .آنگاه
پيام همسر ايشــان قرائت گرديد و آخرين سخنران
برادر ايشــان بود كه در وصف شخصيت و خلقيات
و روابط درونى خانوادگى به ادامه صحبت پرداخت.
مرحله بعد بازديد از نمايشــگاه و مشاهده كليپ
ساخته شــده براساس زندگى و شخصيت و مرورى
گذرا بر آثار ايشان بود .يك ديدار و گردهمائى بسيار
صميمانه و خالصانه در ستايش هنرمند و انسانى وارسته
از نسل پيشگامان و پيشكسوتان هنر معاصر فارس.
الزم بــه ذكراســت كــه در مهرمــاه ســال
١٣٨٣بزرگداشــت و نمايشــگاهى از آثار ايشان در
موزه هنرمشــكين فام برگزار گرديد،كــه با اهداء
تعدادى از آثار توسط ايشان ،گالرى آثاراين هنرمند
گشايش يافت.
باســپاس از خانواده محترم ايشــان و همچنين
حضور هنرمندان پيشكسوت معاصر شيراز استادان
عليرضا عطروش ،سيدعبدالرسول سجادى ،على اكبر
حقيقــت نيــا ،كاظم روزيطلــب ،رضيــه برزگر و
محمدعلى پرواز ،و همكارى هنرجويان گرامى ،زهرا
عمادى و نوشين رضا اصل در تهيه كليپ.
الزم به يادآوري اســت كه نمايشــگاه آثار اين
هنرمند به مدت  ٢هفته ،از تاريخ  ٢٣مهر تا  ٧آبان
( به   جز روزهاى پنجشــنبه ،جمعه و شنبه ٣٠ ،٢٩
مهر و اول آبان ) جهــت بازديد عالقمندان در اين
موزه برقرار خواهد بود.
ساعات بازديد ٩ :صبح تا  ١٢ظهر و  ٣تا  ٦عصر.
شماره تماس٠٧١٣٢٢٢٦٣٠ -

