با عصر آنالین ما را دنبال کنید

معاون سابق ورزش همگانی
وزارت ورزش اعالم کرد

جای خالی اخالقمداری
اسماعیل عسلی

2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
چهارشنبه  28مهر  13 -1400ربیع االول  -1443سال بیست و   ششم د   وره جدید       -شماره  6000 - 7319تومان
امام جمعه شیراز:

مهرورزی را بن مایه
فعالیت بخش زنان
قرار دهیم

4

استاندار:

طرح قرنطینه هوشمند
از سوم آبان در سراسر
استان فارس اجرا میشود

https://asremardom.ir

افت  ۴.۶درصدی
مشارکت مردم در ورزش

بازیگر باسابقه تئاتر استهبان
فارس درگذشت
12

11

 12صفحه

ASR e MARDOM - IRANDAILY - NO.7319 VOL. 26 - Oct 20، 2021

رییسی:

تقریب مذاهب اسالمی یک حرکت راهبردی
در جهان اسالم است
سلیمی:

دولت قبل مجلس را دور زده است

3

یک کارشناس مسائل بینالملل مطرح کرد

نشانههای مثبت و منفی درباره
مذاکرات احیای برجام

با صدور حکمی از سوی شهردار؛

رضا جاویدی سرپرست
اداره کل ارتباطات و
امور بین الملل شهرداری
شیراز شد
4

ابراز تمایل گروسی برای گفتوگو
با امیرعبداللهیان
تجمع مردان مقابل مجلس برای
کاهش میزان مهریه

شهردار منطقه  2شیراز
مطرح کرد:

2

نقش فضاهای سبز شهری
در نشاط و شادابی
شهروندان
4

موافقت نمایندگان با کلیات الیحه
اصالح ماده  ۸قانون بیمه اجباری
خسارات وارده به شخص ثالث

رئیس اداره فناوری اطالعات
صندوق بیمه کشاورزی ایران
مطرح کرد:

ارزیابی خسارت
کشاورزان با استفاده از
تصاویر ماهواره  ای 3

10

دبیر کمیته علمی   کشوری کرونا اعالم کرد:

بیم پیک ششم کرونا در کشور

فرماندار پاسارگاد:

برنامهای برای حفر چاه در حریم آثار تاریخی نیست

ساالنه هفتصد هزار نفر از ایران مهاجرت میکنند
بهمـن آرمـان گفـت :سـاالنه هفتصـد هـزار نفـر از
ایـران مهاجـرت میکنند کـه این زنگ خطـر بزرگی
بـرای ایـران اسـت .در عیـن حـال اگـر نـرخ رشـد
جمعیـت و زاد و ولـد را  ۱.۱درصـد در نظـر بگیریـم،
حداکثـر جمعیـت واقعـی و سـاکن در ایـران نبایـد
بیشـتر از  ۷۰میلیـون نفـر باشـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالیـن ،ایـن کارشـناس
اقتصـادی بـا اشـاره بـه مسـاله یارانههـا اشـاره کرد:
واقعیـت ایـن اسـت کـه دولـت بایـد عـزم خـود را
جـزم کنـد و در نهایـت زمینـهای را فراهـم سـازد
تـا یارانههایـی کـه بـه ناحـق پرداخـت میشـود،
سـاماندهی کنـد.
وی در توضیـح ایـن مطلـب تاکیـد کـرد :بـر اسـاس
آمـار مرکـز آمـار ایـران سـاالنه  ۷۰۰هـزار نفـر از
جمعیـت ایـران مهاجـرت میکننـد و اگـر نرخ رشـد
جمعیـت و زاد و ولـد را  ۱.۱درصـد در نظـر بگیریـم،
حداکثـر جمعیـت واقعـی و سـاکن در ایـران نبایـد
بیشـتر از  ۷۰میلیـون نفـر باشـد امـا در ایـن شـرایط
شـاهد هسـتیم کـه  ۷۴میلیـون نفـر در کشـور یارانه
دریافـت میکننـد کـه در اصل به معنای یک فسـاد
گسـترده است.
ایـن اقتصـاددان تصریـح کـرد :رییـس دولـت
سـیزدهم قـول داده بـود پرداخـت یارانههـا را
سـاماندهی کنـد و کسـانی کـه نبایـد یارانـه بگیرنـد،
از ایـن لیسـت حـذف شـوند و بـه جـای آنهـا،
دهکهایـی کـه مشـمول دریافـت یارانـه میشـوند
مبلغـی بیشـتری دریافـت کننـد.
آرمـان خاطرنشـان کـرد :در شـرایط فعلـی و به ویژه
کاهـش درآمدهـای دولـت ،تنهـا راه باقـی مانـده
اصلاح فرآینـد پرداخـت یارانههـا و بـه خصـوص
منطقـی کـردن قیمـت حامل هـای انـرژی اسـت.
وی تاکیـد کـرد :یکـی دیگـر از مـوارد فسـادزا ،دو
نرخـی بـودن بنزیـن اسـت؛ بـه طوریکـه پرداخـت
میـزان یارانـه بـه افـراد دارای چنـد خودروهسـتند،
بسـیار زیـاد اسـت؛ در حالـی بسـیاری از خانوارهای
ایرانـی حتی خـودرو ندارند و از یارانه بنزین اسـتفاده
نمیکننـد بنابرایـن الزم اسـت یارانههـای پنهـان در
ایـن بخـش حـذف شـود و بنزیـن بایـد تـک نرخـی
شـود ،زیـرا بـا ایـن کار میتـوان بخـش عمـدهای از
سـفره فسـاد را برچیـد.
آرمـان ادامـه داد :دولـت بـه راحتی میتوانـد اعالم
کنـد سـهمیه بنزیـن یارانـهای را بـه نصـف کاهـش
دهـد و قیمـت بنزیـن مازاد از این میـزان را در حدی
افزایـش دهـد کـه دولت نـه تنهـا یارانـهای پرداخت
نکنـد ،بلکـه ایـن انـرژی منبـع درآمد هم باشـد.
اقتصاد ایران و فساد مالی نهادینه شده
بهمـن آرمـان ،تحلیلگـر مسـائل اقتصـادی دربـاره
چرایـی افزایـش بیـش از  ۳۰۰درصـدی اختلاس

در  ۶ماهـه نخسـت سـال  ۱۴۰۰اظهـار کـرد :در
اقتصادهایـی کـه فسـاد نهادینـه میشـود ،معمـوال
بـه طور سیسـتماتیک فسـاد مالی افزایـش مییابد.
وی افـزود :در ایـران نیـز زمینـه ایـن مسـاله وجـود
دارد .بـرای مثـال ،برخـی شـرکتهایی کـه در
بـورس پذیرفتـه شـدهاند و بایـد صورتهـای مالـی
آنهـا شـفاف باشـد ،در عمـل مشـاهده میشـود
در آنهـا هـم فسـاد مالـی وجـود دارد .بـه عبارتـی،
شـرکتهایی وجـود دارنـد کـه افزایـش سـرمایه
میدهنـد ،امـا در نهایـت ایـن افزایـش سـرمایه کـه
بایـد بـا کنترلـی کـه بـورس بـر آنهـا میکنـد ،صـرف
فعالیتهـای سـرمایهگذاری شـوند ،صـرف کارهای
دیگـر میشـود.

ایـن کارشـناس اقتصادی تاکیـد کرد :دربـاره وجود
فسـاد میتـوان گفـت دولـت زمینـه و بسـتر بـروز
فسـاد را در کشـور فراهـم میسـازد .دولـت بـرای
کنتـرل تـورم ،نـرخ ارز  ۴۲۰۰تومانـی را بـدون هیـچ
پایـه و مبنـای علمی تعییـن کـرد ،امـا بـا ایـن ارز
کاالهایـی کـه بایـد مشـمول این نـرخ در بازار شـود،
یـا وارد کشـور نشـده و یـا اگـر هـم مـواردی ماننـده
نهادههـای دامـی وارد شـدهاند ،بـا قیمتـی بیـش از
نـرخ  ۴۲۰۰تومـان در بـازار عرضه شـده و در اختیار
مصرفکننـدگان قـرار گرفتهانـد کـه تحـت تاثیـر
ایـن مسـاله ،شـاهد وجـود بحـران در عرضـه مرغ و
افزایـش شـدید نـرخ این مـاده غذایی و حتی شـیر و
لبنیـات در بـازار هسـتیم.
وی در عیـن حال خاطرنشـان کرد :ما شـاهد بودیم
تحـت عنـوان حمایـت از تولیـد داخلـی ،واردات
برخـی کاالهـا بـه داخـل کشـور ممنـوع شـد؛ در
حالـی کـه در بسـیاری از صنایـع کـه گفتـه میشـود
ن چنیـن نیسـت و
خودکفـا شـدهایم ،در واقعیـت ایـ 
بـرای تولیـد کاالهـا نیازمنـد واردات بخـش فراوانـی
از مواداولیـه ،قطعـات و اقلام اساسـی مـورد نیـاز
هسـتیم کـه میتـوان بـه صنعت لـوازم خانگـی و به
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ویـژه لـوازم صوتـی و تصویـری اشـاره کـرد.
آرمـان بـا ذکـر مثالـی گفـت :در سـالهای گذشـته
بـا ممنوعیـت واردات لـوازم خانگی ،شـاهد افزایش
شـدید قاچـاق این لوازم بـه بازار ایران هسـتیم و این
قاچاقچیهـا هسـتند کـه بـا شـبکه بسـیار پیچیـده
خـود در بـازار اثرگذار شـدهاند.
وی ادامـه داد :همچنیـن در مـورد سیسـتم بانکـی
نیـز شـاهد مـوارد تخلـف هسـتیم؛ بـه طوریکـه
مشـاهده میشـود کـه در برخـی بانکهـا وامهایـی
کـه اعطـا میشـود ،عملا بـه کسـانی اسـت کـه
سـهامداران آنهـا هسـتند و در مـورد بانکهـای
دولتـی نیـز وامهایـی کـه پرداخـت میشـود ،در
اصـل مشـکوکالوصول تلقـی میشـوند مربـوط بـه
امضاهـای طالیـی اسـت کـه وجـود دارد.
ایـن تحلیلگـر مسـائل اقتصادی گفت :مـن معتقدم
ی کـه بخـش خصوصـی واقعـی نتوانـد بـه
تـا زمانـ 
فعالیـت بپـردازد و یـا اینکـه تـا هنگامی کـه کنتـرل
بـورس بـر شـرکتهای پذیرفته شـده ،جدی نشـود،
شـاهد ادامـه و افزایـش فسـاد مالـی خواهیـم بود و
حتـی میـزان اختالسهـا میتوانـد به بیـش از ۳۰۰
درصـد اعلام شـده از سـوی مسـووالن نیز برسـد.
نقـش دنیـای مجـازی در مبـارزه بـا فسـاد
اقتصـادی
آرمـان دربـاره تاثیـر دنیـای مجـازی بـر کشـف
اختالسهـا و انتظـارات مـردم نسـبت بـه لـزوم
پاسـخگویی مسـئوالن توضیـح داد:دلیـل آن کامال
مشـخص اسـت ،زیـرا ابراهیـم رییسـی بـا شـعار
عدالـت و مبـارزه بـا فسـاد روی کار آمـده اسـت.
هرچنـد انتخابـات کمرنگـی داشـتهایم ،امـا بـا ایـن
وجـود وی بـا مطـرح کـردن چنیـن مسـالهای عمال
فضـا را بـاز کـرده تـا مـوارد مربـوط بـه فسـاد افشـا
شـود؛ ضمـن اینکـه فضای مجـازی کمـک فراوانی
بـه ایـن مسـاله کـرده اسـت.
این کارشـناس اقتصـادی عنوان کرد  :خوشـبختانه
دولـت سـیزدهم گامهـای خوبـی در ایـن زمینـه
برداشـته؛ بـه طـوری کـه در نخسـتین سـفر رییـس
جمهـور بـه اسـتان خوزسـتان ،تعـداد زیـادی از
افـرادی کـه در زمینـه آب و فاضالب در این اسـتان
مشـغول به فعالیت بودند ،برای پاسـخگویی نسـبت
بـه کمکاریهـای و فسـادهای احتمالـی دسـتگیر
شـدهاند و در بازداشـت بـه سـرمیبرنـد .ایـن مـوارد
بـه دلیـل فسـاد گسـتردهای اسـت کـه در سـاختار
دولتـی وجـود دارد.
این اسـتاد دانشـگاه و کارشـناس مسـائل اقتصادی
دربـاره تاثیـر رفـع تحریم هـا و بـه نتیجـه رسـیدن
برجـام و در نهایـت آزاد شـدن منابـع ارزی بلوکـه
شـده و برگشـت آنهـا بـه ایـران در کنتـرل و برچیـده
شـدن سـفره رانت و فسـاد مالـی توضیـح داد :البته

بـه نتیجه رسـیدن برجـام میتواند به میـزان فراوانی
از میـزان وقـوع فسـادهای مالی کاهش دهـد ،زیرا
انجـام بسـیاری از فسـادها تحـت عنـوان دور زدن
تحریمهـا توجیـه میشـوند و اعلام میشـود ایـن
مـوارد در اصـل هزینههایی اسـت که بابـت دور زدن
تحریمهـا پرداخـت میکنیـم.
وی ادامـه داد :آقای رییسـی در تبلیغـات انتخاباتی
خـود بـه هیـچ وجـه سـخنان بـی پایـه و اسـاس
دیگـر کاندیداهـا مبنـی بـر  ۱۰برابـر کـردن یارانه ها
یـا افزایـش وام ازدواج بـه  ۵۰۰میلیـون تومـان کـه
هـر دو موضـوع موجـب فسـاد مالـی و اخالقـی
و گسـترش کـودک همسـری در بیـن روسـتاییان
و طبقـات کمتـر برخـوردار میشـود ،اشـاره ای
نکـرده ولـی بـر عدالت اجتماعـی و سـامان دادن به
یارانههـا شـدیدا اصـرار داشـته اسـت.
راهـکار دولـت سـیزدهم بـرای مقابلـه بـا
فسـاد اقتصـادی
وی عنـوان کـرد :پرداخـت یارانههـا بـه شـکل
گسـترده و عـدم توانایـی دولت در تامیـن درآمدهای
الزم بـه دلیـل کاهش صـادرات نفـت و فعالیتهای
اقتصـادی موجـب شـده تـا دولـت بـه اسـتقراض
بسـیار شـدید از بانـک مرکـزی و سیسـتم دسـت
بزنـد و یـا در نهایـت بـه چـاپ اسـکناس بپـردازد که
نتیجـهای جـز افزایـش تـورم نداشـته و تورمی کـه
اکنـون مـردم ناچـار به تحمـل آن هسـتند ،در اصل
متاثـر از چـاپ اسـکناس و کسـری بودجـه شـدیدی
اسـت کـه دولـت بـا آن دسـت و پنجـه نـرم میکند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه و کارشـناس مسـائل
اقتصـادی بـرای کنتـرل بهتـر فسـاد در کشـور بـه
دولـت سـیزدهم توصیـه کـرد :بـرای کنتـرل فسـاد
نخسـتین پیشـنهاد هـر اقتصاددانـی ایـن اسـت که
نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی برچیده شـود که خوشـبختانه
اکنـون صحبتهایـی بـه گـوش میرسـد کـه دالر
 ۴۲۰۰تومانـی کـه در چنـد سـال اخیـر سرمنشـا
فسـاد در کشـور بـوده ،بـه طـور کامـل برداشـته
شـود .همچنیـن دولـت بایـد قیمـت حاملهـای
انـرژی را بـه گونـهای اصلاح کنـد کـه آثـار
تورمی بسـیار کمی داشـته باشـد .بـرای مثـال ادامـه
عرضـه بنزیـن نـرخ آزاد که بـه قیمت  ۳هـزار تومان
بـه مـردم فروختـه میشـود و عملا تامیـن کننـده
حتـی هزینههـای حمل و نقل این سـوخت نیسـت،
کار بسـیار خطرناکـی اسـت و دولـت بایـد قیمـت را
واقعـی کنـد.
آرمـان در پایـان خاطرنشـان کـرد :اقتصـاد ایـران
نیازمنـد یـک جراحـی اسـت و بایـد بدانیـم جراحـی
هـم بـدون عـوارض نمیتوانـد باشـد ،بنابرایـن بایـد
بـه سـمت واقعـی شـدن قیمتهـا و برچیـدن زمینه
و سـفرههای فسـاد گام برداشـت.

9

3

ضرغامی به مهر خبرداد؛

ارجاع مشکالت بافت تاریخی شیراز به هیأت کارشناسی
وزیـر میـراث فرهنگـی گفـت :موضـوع بافـت تاریخی شـیراز مشـکالت مـردم و
حفـظ خانههـای تاریخـی آن را بـه تیـم کارشناسـی ارجـاع دادیـم تا همـه جوانب
بررسـی شود.
عـزت اللـه ضرغامی بـه خبرنـگار مهـر دربـاره صحبتهـای اخیـرش پیرامـون
بررسـی بافـت تاریخـی شـیراز و رصـد دوبـاره  ۲۰۰خانـه ثبـت ملـی شـده در ایـن
بافـت گفـت :مسـائل مختلـف داریم که بایـد با کار کارشناسـی آنهـا را حل کنیم.
هـر کسـی آمـد و گفـت که مـا داریـم زندگـی میکنیم بدبخت شـدیم بازدیـد کنید
ببینیـد چـی هسـت .یکـی هـم آمـد گفـت کـه خانـه تاریخـی وجـود دارد و بایـد بافـت تاریخـی حفظ شـود باید
بـا هـم در خانـواده گردشـگری حـرف بزنیـم و مشـکالت مـان را حـل کنیـم .صـورت مسـئله را پـاک نکنیم.
بنابرایـن بـر سـر همیـن موضـوع مـن هر کجـا رفتم مردم مسـئله داشـتند و بـه من گفتنـد .چون من مسـئول
هسـتم .بایـد بـه مـردم جـواب بدهـم همه را به یـک تیم کارشناسـی از دسـتگاههای مختلـف ارجـاع دادهام تا
ایـن موضـوع را بررسـی کننـد.وی گفـت :دعـوت میکنـم از شـما کـه بـا یک تیمـی از خودتـان بافـت تاریخی
شـیراز را ببینیـد  ۴سـاعت وقـت بگذاریـد بـه خانههـا برویـد و جمـع بندی تـان را به مـن بگویید.
کوهپایه زاده:

رای قطعی استاد دانشگاه بهشتی صادر شد
وکیـل مدافـع رضـا اسالمی -اسـتاد دانشـگاه بهشـتی -از صـدور رای قطعـی
موکلـش از سـوی شـعبه  ۳۶دادگاه تجدیدنظـر اسـتان تهـران بـه  ۵سـال حبـس
خبـر داد .رسـول کوهپایـه زاده در گفـت وگـو با ایسـنا اظهار کرد :موکلم از سـوی
شـعبه  ۱۵دادگاه انقلاب بـه اتهام همـکاری با دولت متخاصـم امریکا به تحمل
 ۷سـال حبـس محکـوم شـده بـود کـه پـس از اعتـراض و درخواسـت تجدیدنظر
خواهـی ،پرونـده جهـت رسـیدگی بـه شـعبه  ۳۶دادگاه تجدیدنظـر اسـتان تهـران
ارجـاع شـد و شـعبه مذکـور هـم بـا صـدور رای قطعـی مجـازات حبـس ایشـان
را از  ۷سـال بـه  ۵سـال تقلیـل داد.وی افـزود :علـی رغـم صـدور رای قطعـی بـه تحمـل مجـازات  ۵سـال
حبـس ،ظرفیتهـا و پتانسـیلهای قانونـی جهـت پیگیـری و احقـاق حقوق مـوکل وجود دارد و هـم به لحاظ
درخواسـت اعـاده دادرسـی و هم درخواسـت اعمال ماده  ۴۷۷قانون آیین دادرسـی کیفـری در خصوص آرای
خلاف بیـن شـرع و قانـون و همینطـور درخواسـت عفو و بخشـودگی که در چارچـوب ضوابط و قوانین اسـت،
نسـبت بـه پیگیـری و حقـوق مـوکل اقدامـات قانونـی انجام خواهد شـد.
کوهپایـه زاده در پایـان گفـت :بـا توجـه بـه اینکـه نزدیـک بـه  ۱۸مـاه از صـدور بازداشـت موقـت و زندانـی
شـدن مـوکل می گـذرد درخواسـت قانونـی اسـتفاده از مرخصی را بـه مراجع ذی صلاح تقدیم خواهیـم کرد تا
انشـاءالله مـوکل بتوانـد ماننـد سـایر زندانیـان از حقوق قانونی خـود در بهره منـدی از مرخصی اسـتفاده کند.
رسانه صهیونیستی اعالم کرد:

نگرانی رژیم صهیونیستی از گرم شدن روابط ایران و کشورهای عربی
یـک رسـانه صهیونیسـتی اعلام کـرد کـه گـرم شـدن روابـط ایـران بـا کشـورهای معتـدل عربـی رژیـم
صهیونیسـتی را بسـیار نگـران کـرده اسـت .به گزارش ایسـنا بـه نقل از عـرب  ،۴۸برخالف ادعاهای اسـرائیل
و تلاش بـرای منـزوی کـردن و تحمیـل تحریـم علیـه ایـران ،روابـط تهـران و کشـورهای عربـی به ویـژه بعد
از روی کار آمـدن ابراهیـم رئیسـی کـه در اسـرائیل «تنـدرو و افراطـی» توصیـف می شـود ،بهبود یافته اسـت و
بـه نظـر می رسـد کـه سیاسـت های اسـرائیل در ایـن بـاره شکسـت خـورده اسـت به خصـوص اینکه سیاسـت
آن هـا بـا سیاسـت دولـت آمریـکا در تناقـض اسـت و واشـنگتن تمایـل دارد کـه توافـق هسـته ای را بـا ایـران
ازسـربگیرد.یوآف لیمـور ،تحلیلگـر نظامی روزنامـه اسـرائیل هیـوم می گویـد کـه گـرم شـدن روابـط ایـران و
برخـی کشـورهای معتـدل منطقـه در روزهـای اخیـر اسـرائیل را نگـران کـرده اسـت و امیـد اسـرائیل بـرای
ایسـتادن کشـورهای معتـدل عربـی در کنـار اسـرائیل و علیـه ایران شکسـت خـورده اسـت.این تحلیلگر رژیم
صهیونیسـتی تاکیـد کـرد :بعـد از روی کار آمـدن ابراهیم رئیسـی ایـران تالش زیادی کرده اسـت تـا روابطش
بـا کشـورهای خاورمیانـه از جملـه عربسـتان بهبـود یابـد و احتمـال می رود کـه بعـد از قطعی چند سـاله روابط
میـان دو کشـور ،روابـط دیپلماتیـک میـان آن هـا از سـرگرفته شـود و کنسـولگری ها نیـز بـاز شـوند.
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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

جای خالی اخالقمداری
درک ایـن واقعیـت تلـخ کـه تخلـف در همـه جـا
جریـان دارد برای یـک روزنامه نگار کـه دائما اخبار
مربـوط بـه برخوردهـای قضایـی را با سـازمان ها و
نهادهـا و افـراد گوناگون رصـد می کنـد کار چندان
دشـواری نیسـت  .وقتـی در یـک خانـواده دو نفر با
الپوشـانی و دروغ بـا زندگـی کنـار می آینـد نبایـد
انتظـار داشـته باشـند کـه فرزندانشـان نیـز بـه
تدریـج بـه دروغ آلـوده نشـوند  .جامعـه هـم همین
گونـه اسـت .عبور از قانـون تنهـا بـه گذرگاه هـا و
پایانه هـای مـرزی و گمـرکات محـدود نمی شـود
چـرا کـه اجناس قاچـاق نیازمند حمل و نقل هسـتند
بنابرایـن تضمیـن جابجایـی کاالهـای قاچـاق نیـز
نیازمنـد تخلـف و چشـم پوشـی در مراحـل بعـدی
اسـت همچنـان کـه فـروش و عرضه و حتـی خرید
لـوازم قاچـاق نیـز نیازمند نادیـده انگاشـتن منافع
ملـی اسـت  .ایـن کـه ناگهـان می شـنوید چندیـن
قاضـی و وکیـل بـه دلیـل تبانـی و عـدول از عدالت
دسـتگیر و از کار منـع می شـوند و چندین مسـئول
در بانـک مرکـزی کـه ترمینـال اصلی جلوگیـری از
تخلفـات مالی اسـت دسـتگیر و محاکمه می شـوند
نیـز بخشـی از ایـن پـازل اسـت  .بـه ادارات سـر
می زنـی می بینـی نادیـده انگاشـتن قانـون بـه
آنجـا هـم سـرایت پیـدا کـرده و بـازار هـم آلـوده
شـده اسـت  .اسـتاندارد نبودن محصـوالت غذایی
و کاالهـای مصرفـی هـم شـکل دیگـری از رسـوخ
بی قانونـی به بدنـه ی کارگاه ها و کارخانجات اسـت
کـه این چرخـه در ادامـه با احتـکار و گرانفروشـی
و صـادرات غیرقانونـی کامـل می شـود  .در چنیـن
جامعـه ای نباید انتظار داشـته باشـی که دسـتگاه و
نهـادی از تخلـف مصـون باشـد  .مـا به چشـم خود
می بینیـم حتی کسـی که به قصد اسـتخوان سـبک
کـردن و توبـه تصمیـم می گیرد بـه کربال بـرود هم
انتظـار دارد کـه بتوانـد بـا زور و پارتـی بـازی از
مرزهـای زمینـی کـه رسـما بسـته بـودن آن اعالم
شـده عبـور کند چـرا کـه در طـول زندگـی اینگونه
بـه او فهمانیـده انـد کـه هـر کاری با کمـک پول و
پارتـی و زور امـکان پذیـر اسـت  .چـرا کسـانی که
قصـد مهاجرت و سـکونت در کشـوری دیگـر دارند
توسـط دوسـتان و آشنایانشـان کـه سـابقه زندگی
در خـارج داشـته انـد بـه رعایـت قوانیـن توصیـه
می شـوند تـا بـا مشـکلی مواجـه نگردنـد زیـرا در
بسـیاری از جوامـع قانـون حکمفرماسـت .شـما در
کـدام قانـون استخدامی شـاهد در نظـر گرفتـن
موارد اسـتثنایی نیسـتید ؟ وجود تبصره هـا و موادی
بـرای دور زدن قانـون موجـب گردیـده که اسـتثناء
همـواره قاعـده را عقـب بزند .ایـن کـه یـک فـرد
نمی توانـد صرفـا با تکیه بـر علم و دانـش و تجربه
و برخـورداری از شـرایط سـنی و توانایی جسـمی و
داشـتن تابعیـت ایـران و نیازمنـدی بـه شـغل در
اداره ای اسـتخدام شـود نتیجـه چنیـن رویکـردی
اسـت بـه همین دلیـل شـاهد افزایش سـن ازدواج
و کاهـش رشـد جمعیـت و عمق پیـدا کـردن انواع
فسـادهای اخالقی هسـتیم که دورنمایـی جز پیری
جمعیـت  ،سـرخوردگی  ،رواج انـواع افسـردگی های
روانـی و فروپاشـی خانواده هـا نـدارد ! برخـی از
جوانـان در بهتریـن حالـت مبـادرت بـه خـروج از
کشـور می کننـد  ! .یکـی از دالیـل عمـده مهاجـرت
نخبـگان و تحصیلکرده هـا این اسـت که احسـاس
می کننـد در شـرایط مسـاوی بـا دیگـران جایـی
بـرای رشـد آنها نیسـت  .شـما وقتـی از چهارطرف
یـک اسـتخر سـنگی در آب می اندازید  ،هر سـنگی
موجـی ایجـاد می کنـد تـا ایـن که ایـن امـواج در
میانـه ی اسـتخر به هـم می رسـند و موجـی بزرگتر
را تشـکیل می دهنـد  .بـروز تخلـف نیز همیـن گونه
از یکجـا شـروع می شـود و به سـایر نقاط تسـری
پیـدا می کنـد  .جالـب اینجاسـت کـه شـما گریبان
هـر کسـی را کـه بگیریـد بهانـه ای بـرای تخلـف
دارد و یـا می توانـد کسـانی را معرفـی کنـد کـه با
او همدسـتی کرده اند  .پر واضح اسـت کـه برخی از
تخلفات عمـده بدون همکاری باالدسـتی ها و پایین
دسـتی ها امـکان پذیر نیسـت .در واقع هـر تخلفی
مجـوزی بـرای تخلفـی دیگر اسـت  .جوانـی که به
قاچـاق روی مـی آورد  ،بیـکاری را بهانـه می کنـد ،
کسـی کـه چـک کشـیده و آن را پـاس نمی کنـد
ورشکسـتگی ناشـی از شکست در سـرمایه گذاری
را بهانـه می کنـد  .کوتاهـی عمـر زناشـویی و بـی
ثباتـی خانواده هـا بـا بـی ثباتـی قیمت هـا و بـی
اعتبـاری حرف هـا و بـی اعتبـاری مـدارک تحصیلی
و  ...همـه سـر در آبشـخور بـی اخالقـی دارنـد .
در حالـی کـه همیـن جامعـه هزینه هـای فراوانـی
بـرای دفـاع از ارزش هـای اخالقـی پرداخـت کرده
اسـت !! ایـن کـه هـر کسـی عدالـت را در راحتـی
خـودش جسـتجو می کند یعنـی درکی سـازواره ای
از عدالـت وجـود نـدارد  .عدالـت بایـد نمـود عینی
داشـته باشـد نـه ذهنـی  .یـک ملـت موفـق ملتـی
اسـت کـه در سـایه ی همگرایی با محوریـت قانون
بتوانـد بـه عدالـت در اشـکال گوناگـون آن عینیت
ببخشـد  .عدالت با توصیه و سـهم خواهی و اسـتثاء
پذیـری و دور زدن قانـون هیـچ نسـبتی نـدارد .
احسـاس هم سرنوشـتی  ،باالترین دسـتاورد شکل
گیـری یک ملت اسـت  .تنها در سـایه ی احسـاس
هم سرنوشـتی ناشـی از حاکمیت عدالت اسـت که
هویـت یک ملـت از انواع آسـیب ها مصـون می ماند
و ماننـد چتـری بـر سـر منافع ملـی قـرار می گیرد .
احسـاس هم سرنوشـتی ماننـد زرهی نفـوذ ناپذیر
در برابـر هجمه هـای خارجـی اعـم از هجمه هـای
فرهنگـی و نظامی عمـل می کنـد  .بـدون احسـاس
هـم سرنوشـتی کـه تبلـور عینـی آن را می تـوان
در کار و تلاش و هنـر و صنعـت و دانـش انـدوزی
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رییسی:

تقریب مذاهب اسالمی یک حرکت راهبردی در جهان اسالم است
رییسجمهــوری گفــت :تقریــب مذاهــب
اســامی که امــام بزرگــوار(ره) و رهبــر
معظــم انقــاب بــر آن تاکیــد داشــته و دارنــد،
حرکتــی راهبــردی در جهــان اســام اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا ،آیــت
اهلل ســید ابراهیــم رییســی روز ســه شــنبه در
آییــن گشــایش ســی و پنجمیــن کنفرانــس
بیــن المللــی وحــدت اســامی ضمن
قدردانــی از دســت انــدرکاران برگــزاری ایــن
نشســت ،یــاد و خاطــره آیــتاهلل تســخیری
کــه ایــن بنیــاد را بنیــان نهادنــد و شــهید
حــاج قاســم ســلیمانی کــه بــرای ایجــاد
اتحــاد در امــت اســامی اقدامات عملــی
کــرده اســت را گرامی داشــت.
وی گفــت :اقدامــات عملــی حــاج قاســم و
اقدامــات علمی آیــت اهلل تســخیری در کنــار
هــم بــرای رفــع شــبهات ،انحرافــات در
جهــان اســام و ایجــاد وحــدت و انســجام
در امــت اسالمی بســیار اثربخــش بــود و
حرکــت آنــان مانــدگار و ارزشــمند اســت و

بــه همــه تالشهــا و کارهــای انجــام شــده
در ایــن زمینــه ارج مینهیــم.
رییسجمهــوری اظهــار کــرد :فکــر تقریــب
مذاهــب اســامی را کــه امــام بزرگــوار بــر
آن تاکیــد داشــتند و رهبــری هــم امــروز بــر
آن تاکیــد دارنــد ،یــک حرکــت راهبــردی

ضــروری در جهــان اســام اســت کــه بــر
اســاس آن وجــود مقــدس نبــی مکــرم محــور
وحــدت اســت.
وی اضافــه کــرد :بــا نگاهــی بــه ســیره
نبــی اکــرم و پیشــوایان و بــزرگان دیــن
در مییابیــم اهــل بیــت عصمــت و

طهــارت در جهــان اســام رمــز وحــدت
هســتند .آنچــه مســلم اســت اتحــاد امــت
اســامی موضوعیت دارد و همــه بایــد بــا
هــم متحــد باشــیم.
رییســی بــا بیــان اینکــه زمانــی اتحــاد در
درون حکومــت اسالمی اســت ،گفــت :در
ایــن حالــت توصیــه میشــود اختــاف و
تفرقــه نکنیــد حــرف تفرقــه انگیــز بــر زبــان
جــاری نکنیــد و مواظــب قلــم باشــید اینهــا
توصیــه در درون حکومــت اسالمی اســت
تــا حرفــی خــاف وحــدت گفتــه نشــود .امــا
زمانــی اتحــاد در نگــرش بــه هــدف مشــترک
امــت اسالمی اســت.
وی بــا یــادآوری واژه امــت اظهــار داشــت:
مجموعــه معتقــدات و ارزشهــای دینی دارای
هــدف مشــترک هســتند .از عناصــر مهــم
امــت ،پویایــی و داشــتن هــدف مشــترک و
حرکــت اســت و امــت هرگــز حــق نــدارد
درجــا بزنــد و دچــار ایســتایی شــود .زندگــی
او ربانــی اســت.

سلیمی:

دولت قبل مجلس را دور زده است
یــک عضــو هیــأت رئیســه مجلــس شــورای
اســامی گفت :دولــت قبــل قــراردادی بــا
ارزش  ۴.۵میلیــون یــورو بــا دو شــرکت
کانادایــی و فرانســوی بــدون اطــاع مجلــس
منعقــد کــرده و مجلــس را دور زده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،علیرضــا ســلیمی در
جلســه علنــی دیــروز (ســه شــنبه) مجلــس
شــورای اســامی و بعــد از قرائــت گــزارش
کمیســیون اقتصــادی دربــاره عملکــرد
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور در نحــوه تهیه
و اجــرای طــرح جامــع مالیاتــی در اخطــاری
گفــت :طبــق اصــل  ۷۷قانــون اساســی بایــد
تمامی قراردادهــا در مجلــس مــورد بررســی
قــرار گیــرد امــا آقایــان بــا شــرکت های
خارجــی همچــون شــرکت های کانادایــی و
فرانســوی قراردادهایــی را منعقــد کــرده و بــه
اطــاع مجلــس نرســاندند .آنهــا مجلــس را

دور زدنــد و شــأن مجلــس را حفــظ نکردنــد.
وی ادامــه داد :تخلفاتــی صــورت گرفتــه از
جملــه ایــن کــه بــا شــرکت های کانادایــی
و فرانســوی قــرارداد  ۴.۵میلیــون یورویــی

بســته شــده و  ۱۵هــزار میلیــارد گرفته انــد
بایــد ایــن اعتبــارات در محــل مــورد نظــر
هزینــه می شــد امــا آقایــان در محــل
دیگــری جــز مصوبــه مجلــس شــورای

اســامی هزینه کردنــد .بایــد مشــخص شــود
کــه ایــن پول هــا کجــا رفتــه اســت بــه
نظــرم ایــن خــأ در کمیســیون اقتصــادی
وجــود دارد.
ایــن عضــو هیــأت رئیســه مجلــس شــورای
اســامی اضافه کــرد :آقایانــی کــه موضــوع
محرمانــه و غیرمحرمانــه را پیــش می کشــند
کســانی هســتند کــه همــه چیــز در دولتشــان
محرمانــه بــود کــه از جملــه آن می تــوان
بــه قــرارداد توتــال اشــاره کــرد .اصــل دولــت
قبــل محرمانــه بــود و حــاال دیگــران را متهم
می کننــد آنهــا خــدای مســائل محرمانــه
بودنــد ملــت عزیــز بداننــد دولــت قبــل
مســائل مرتبــط بــا ســازمان امــور مالیاتــی را
محرمانــه می دانســت و از مجلــس مخفــی
می کــرد حــاال بــا پیگیری هــای کمیســیون
اقتصــادی موضــوع روشــن شــده اســت.

یک کارشناس مسائل بینالملل مطرح کرد

نشانههای مثبت و منفی درباره مذاکرات احیای برجام
یــک کارشــناس مســائل بیــن الملــل بــا
بیــان اینکــه نشــانههای مثبــت همچنــان
وزن بیشــتری نســبت بــه نشــانههای
منفــی در خصــوص مذاکــرات احیــای برجــام
دارنــد ،گفــت :البتــه نبایــد از ایــن موضــوع
غفلــت ورزیــد کــه در شــرایط فعلــی امــکان
معکــوس شــدن شــرایط وجــود دارد و نبایــد
چنیــن اجــازه ای داده شــود.
رضــا ذبیحــی در گفــت و گــو بــا ایســنا
دربــاره دورنمــای مذاکــرات احیــای برجــام
گفــت :هــر چــه زمــان می گــذرد برخــی
نشــانه های ناخوشــایند نیــز پیــدا می شــود،
ولــی می تــوان گفــت همچنــان نشــانه های
مثبــت و امیــدوار کننــده در ایــن خصــوص
وزن بیشــتری دارنــد.
ایــن کارشــناس مســائل بیــن الملــل ادامــه
داد :نخســتین نشــانه مثبــت و امیدوارکننــده
دربــاره مذاکــرات احیــای برجــام آن قســمت
از اظهــارات طرفیــن اســت کــه همــواره
بــر ادامــه گفــت و گوهــا تصریــح کــرده
انــد .اینکــه طرفیــن علــی رغــم مواضــع
هشــدار آمیــز ،کمــاکان حالــت محتاطانــه
را حفــظ کــرده انــد و از تعییــن هــر گونــه
ضرب االجــل زمانــی پرهیــز نمــوده انــد،

نکتــه مهمی می باشــد کــه بیانگــر آن اســت
کــه همچنــان صبــر و تحمــل در دو طــرف
بــرای حــل مســاله وجــود دارد.
ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود :حصــول توافــق
میــان ایــران و آژانــس در زمینــه تــداوم
نحــوه بازرســی ها و راســتی آزمایــی کــه
اواخــر شــهریور مــاه و یــک مــاه پــس از روی
کار آمــدن دولــت جدیــد رخ داد ،نشــانه دوم و
البتــه مهمی اســت کــه ضــرورت و اهمیــت
مذاکــرات احیــای برجــام را در نــزد طرفیــن
همچنــان زنــده نگــه داشــته اســت.

وی خاطــر نشــان کــرد :ادامــه نیافتــن برخــی
تنش هــای مقطعــی میــان ایــران و آژانــس
در ســطح رســانه ای و ســعی در کنتــرل ایــن
تنش هــا و پرهیــز ار مواضــع تنــش زا نیــز در
ایــن زمینــه حائــر اهمیــت اســت.
ذبیحــی ادامــه داد :شــروع و تــداوم مذاکــرات
منطقــه ای میــان دو قــدرت منطقــه یعنــی
ایــران و عربســتان کــه از هفته هــای پایانــی
دولــت قبــل آغــاز گردیــد و در دولــت جدیــد
نیــز تــداوم یافــت ،بگونــه ای کــه طبــق
برخــی اخبــار منتشــره حداقــل چهــار دور

از ایــن مذاکــرات در بغــداد برگــزار شــده
اســت ،نکتــه ســوم مثبتــی اســت کــه امیدهــا
در خصــوص مذاکــرات احیــای برجــام را
پر رنگ تر می کند.
ایــن پژوهشــگر روابــط بیــن الملــل تصریــح
کــرد :مذاکــرات منطقــه ای از ایــن جهــت
حائــر اهمیــت اســت کــه طــرف غربــی ســعی
دارد کــه مذاکــرات احیــای برجــام را بــه
مســائل منطقــه ای گــره بزنــد ،امــا برگــزاری
مذاکــره میــان خــود قدرت هــا در ســطح
منطقــه ای و ســعی در حــل و فصــل مســائل
میــان خــود ،می توانــد نشــانه مثبتــی باشــد
کــه کمــک کننــده بــه مذاکــرات احیــای
برجــام باشــد ،بگونــه ای کــه از فشــارهای
غیــر منطقــی طرف هــای مذاکــره کننــده در
مــورد مســائل منطقــه ای بکاهــد.
ایــن کارشــناس مســائل بیــن الملــل دربــاره
چهارمیــن نشــانه مثبــت در خصــوص
مذاکــرات احیــای برجــام گفــت :عضویــت
ایــران در ســازمان شــانگهای پــس از یــک
دوره انتظــار طوالنــی نشــانه مثبــت دیگــری
اســت کــه می توانــد بــه رونــد حــل و فصــل
مســائل در مذاکــرات احیــای برجــام کمــک
کنــد.

ابراز تمایل گروسی برای گفتوگو با امیرعبداللهیان
مدیــرکل آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمینســبت بــه
گفتوگــو بــا وزیــر خارجــه کشــورمان ابــراز تمایــل کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،رافائــل گروســی ،مدیــرکل آژانــس
بینالمللــی انــرژی اتمــیروز ســه شــنبه بــه فایننشــال
تایمــز گفــت :مــن نتوانســتهام بــا وزیــر خارجــه جدیــد ایــران
گفتوگــو داشــته باشــم .مــن بایــد در ســطح سیاســی ایــن
تعامــل را داشــته باشــم .ایــن مهــم الزم االجــرا اســت .بــدون
آن مــا نمیتوانیــم یکدیگــر را درک کنیــم.
وی در بخــش دیگــری از ایــن گفتوگــوی خــود بــا اشــاره
بــه آن چــه مشــکالت مرتبــط بــا دسترســی بــه ســایت کــرج
عنــوان کــرد ،گفــت :مســئلهای در کــرج وجــود دارد و مــن
دارم بــر روی آن کار میکنــم .چــاره موقــت مــا شــدیدا
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تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و دیگــر بیعیــب نیســت امــا
بــیارزش نیــز محســوب نمیشــود.
مقامــات غربــی خواســتار آن هســتند کــه مذاکــرات ویــن
در مــاه آینــده و نشســت فصلــی شــورای حــکام آژانــس
بینالمللــی انــرژی اتمیازســرگرفته شــود.
علــی واعــظ ،تحلیلگــر گــروه بینالمللــی بحــران در امــور
ایــران عنــوان کــرد کــه تهــران میخواهــد کــه از صــدور
قطعنامــه رســمیدر ایــن حــکام علیــه خــود جلوگیــری کنــد.
گروســی کــه پــس از گفتوگــوی خــود بــا آنتونــی بلینکــن،
وزیــر خارجــه آمریــکا بــه مصاحبــه بــا فایننشــال تایمــز
پرداختــه بــود ،گفــت :مــا هــر دو میخواهیــم کــه ایــن کار
جــواب دهــد امــا مطمئــن نیســتیم کــه جــواب بدهــد.

تجمع مردان مقابل مجلس برای
کاهش میزان مهریه

جمعـی از مخالفـان پرداخـت مهریـه مقابـل مجلـس تجمـع
کردنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،جمعـی از افـراد عمدتـا از آقایـان در مقابـل
مجلـس شـورای اسلامی تجمع کرده و خواسـتارآن شـدند که
تعـداد پرداخـت سـکه های مهریه کـه منجر به حبس می شـود،
کاهـش یابـد .آنهـا پالکاردهایی در دسـت داشـتند از جمله این
کـه؛ «قیمـت سـکه در زمـان انعقـاد عقـد  +نـرخ تورم سـاالنه
بانـک مرکـزی» «طبـق قانـون حمایـت از خانـواده زن هـا در
عـدم تمکیـن و انحلال کانـون خانـواده آزادی مطلـق دارند»،
«قوانیـن فمنیسـم نمی خواهیـم» «طبـق نظـر فقهـا حبـس
مـردان بـه دلیـل عـدم پرداخـت نفقـه و مهریـه شـرعا جایـز
نیست » .

خداییان:

اصالحات مربوط به وکالت با
کمک قوه قضاییه انجام شود
رییـس سـازمان ثبـت اسـناد و امالک کشـور بـا اشـاره به طرح
تسـهیل صـدور مجوزهـای کسـب و کار گفـت :اگر قرار اسـت
اصالحاتـی در خصـوص وکالـت صـورت گیـرد ،بـا کمـک قوه
قضاییـه ،دولـت و کانـون وکال الیحـه جامعـی در این خصوص
تهیـه شـود کـه هـم قوانیـن بـه روز شـود هـم نواقـص امـر
برطرف شـود.
ذبیـحاهلل خداییـان رئیـس سـازمان ثبت اسـناد و امالک کشـور
در جمـع خبرنـگاران در خصـوص موضـوع عدم ثبـت ازدواج در
روزهـای اعیـاد تعطیـل گفـت :در اعیـاد ،ثبـت ازدواج را تعطیل
نکردیـم و مشـکلی وجـود ندارد.
وی در ادامه و در پاسـخ به سـئوالی در خصوص طرح «تسـهیل
صـدور برخـی مجوزهـای کسـب و کار» اظهـار کـرد :در بحث
وکالـت آزاد در هـر حـال اعتقاد من این اسـت که ایـن اقدامات
و ممنـوع کـردن بـه کارگیـری قضـات در امـر وکالـت ،محروم
کـردن جامعـه از افـرادی اسـت کـه سـالهای سـال تجربـه
کسـب کردنـد و میتواننـد خدمـات شـایانی ارائـه دهند.
خدائیـان گفـت :در چنیـن طرحهایـی کـه بـدون بررسـی
کارشناسـی تصویـب میشـود اعتقـاد داریـم تمـام جوانـب امـر
دیـده نمیشـود و ممکـن اسـت بخشـی از موضـوع بـه اطلاع
نماینـدگان برسـد.
رئیس سـازمان ثبت اسـناد و امالک کشـور در ادامه خاطرنشـان
کـرد :اگـر قـرار اسـت اصالحاتـی در خصـوص وکالـت صورت
گیـرد ،بـا کمـک قـوه قضاییـه ،دولـت و کانـون وکال الیحـه
جامعـی در ایـن خصـوص تهیـه شـود کـه هـم قوانیـن بـه روز
شـود هـم نواقـص امـر برطرف شـود.
وی افـزود :اگـر ایـن طـرح تصویـب شـود جامعـه از خدمـات
بخشـی از کسـانی کـه میتوانسـتند بـه امـر وکالـت بپردازنـد
محـروم میشـود .تقاضـای مـا همـان طـور کـه ریاسـت قـوه
قضاییـه گفتنـد ایـن اسـت کـه اگـر در وکالـت تصمیمی گرفته
می.شـود الیحـه جامعی با کار کارشناشـی تهیه شـود تـا نتیجه
مثبتی داشـته باشـد.
رئیس سـازمان ثبت اسـناد کشـور خاطرنشـان کرد :قوه قضاییه
در ایـن خصـوص بـا کمک کانـون اقدام کـرده اما یـک باره در
صحـن علنی مطرح شـد و قـوه قضاییه اطالعی نداشـت.
وی افـزود :از مدتهـا قبـل بحـث وکالـت مطـرح شـده و در
دسـتور کار اسـت و لوایـح و طرحهایی در مجلس مطرح اسـت.
ایـن پیشـنهاد در قانونـی اسـت کـه خیلـی ارتباطـی بـه وکالت
نـدارد .بایـد ایـن موضوع به کمیسـیون حقوقـی و قضایی ارجاع
شـود و بـا کمـک کارشناسـان تصمیم همـه جانبه گرفته شـود.
در قانـون مشـخص شـده چه کسـانی بـه وکالت بپـردازد.
خداییـان در خصـوص به روز بـودن اسـتعالم ممنوعالخروجیها
در سـامانه ثبـت مـن ،اظهـار کـرد :بسـیاری از ممنـوع
الخروجیهـا در سـامانه مـا موجـود نیسـت امـا اشـخاص اگـر
براسـاس پروندههـای اجرایـی ممنـوع الخروجـی شـوند ،در
سـامانه مطلـع خواهنـد شـد.
وی افـزود :هرکسـی بـا مراجعـه بـه سـامانه ثبت مـن میتواند
اطالعـات مربـوط به املاک ثبتـی ،شـرکتها و برندهای ثبت
شـده و همچنیـن تمـام خدمـات ثبتـی که مـا ارائـه میدهیم را
از ایـن سـامانه دریافـت کننـد .هـر آنچـه کـه مـا خدمـت ارائه
میدهیـم در ایـن درگاه وجـود دارد؛ ممنـوع الخروجـی نیـز در
ایـن سـامانه وجـود دارد و نیـاز بـه اسـتعالم از ما نیسـت.
اد  امه از ستون روبرو

بـه تماشـا نشسـت زمینه هـای بالندگـی یـک ملت
فراهـم نمی شـود .
ایـن کـه جریان هـای سیاسـی در آسـتانه ی هـر
انتخاباتـی یکدیگـر را بـه انواع تخلفـات مالی متهم
می کننـد بـه این دلیل اسـت کـه بین قـدرت و نفوذ
بـرای دور زدن قانـون رابطـه ای مسـتقیم وجـود
دارد کـه از آن بـه رانـت تعبیـر می کننـد  .گریـز از
شـفافیت و محرمانـه تلقـی کـردن فعالیت هـای
اقتصـادی بازیگـران عرصـه ی سیاسـی در واقـع
اقدامی پیشـگیرانه بـرای خـارج شـدن از تیـررس
نگاه هـای شـائبه آمیـز اسـت .
مجـازات برخـی از تخلفـات مالـی کـه در جامعه ی
مـا رخ می دهـد از قـدرت بازدارندگـی باالیـی
برخـوردار نیسـت زیـرا فراوانـی تخلفـات منجر به
فراوانـی ریزش هـا می شـود و از آنجایـی کـه دائما
شـاهد جابجایـی افراد در دایره ای بسـته هسـتیم و
رویشـی در کار نیسـت ترسـی از تخلف وجود ندارد.
سـرعت و ضریـب خودشـکنی در چنیـن جامعه ای
بـه انـدازه ای باالسـت کـه دیگـر نیازی بـه هجمه
فیزیکـی و تهدیـد از بیـرون ندارد و تنهـا راه بیرون
کـردن چنیـن جامعـه ای از عرصه ی رقابـت جهانی
در رشـد و تولیـد  ،رهـا شـده گـی اسـت  .چنیـن
جامعـه ای خـودش را می بلعـد  .در چنیـن جامعه ای
باالتریـن نوع امنیت کـه امنیت اخالقی اسـت دائما
در معـرض هجـوم قـرار دارد  .تمدن سـازی  ،نظریه
پـردازی واقـع بینانـه و تولید ثـروت از لوازم رشـد
و توسـعه می باشـد   .متاسـفانه جـای خالـی اخالق
مـداری که شـاخصه ی اصلـی یک جامعه ی ارزشـی
است در گوشـه گوشه ی مناسـبات اجتماعی  ،اداری
و طبقاتـی و حتـی خانوادگـی بـه طـرز غیرقابـل
انـکاری احسـاس می شـود .
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برنامهای برای حفر چاه در حریم آثار تاریخی نیست
فرماندار شهرســتان پاســارگاد در واکنش به مطالب منتشر شــده در شبکههای
اجتماعی مبنی بر مصوبه سفر استانی دولت برای ...

رئیس اداره فناوری اطالعات صندوق بیمه کشاورزی ایران مطرح کرد:

ارزیابی خسارت کشاورزان با استفاده از تصاویر ماهواره ای
زهرا جعفری

رئیـس اداره فنـاوری اطالعات صندوق بیمه کشـاورزی ایران با اشـاره به راه اندازی سـمانه جامع بیمه کشـاورزی
در کشـور بـا محوریـت انجـام عملیـات بیمـه ای ،ارزیابـی بیمه نامـه خسـارت ،پرداخـت غرامـت ،صـدور اسـناد
حسـابداری ،دیجیتـال مارکتینـگ ،پایـش فتولوژیـک ،محاسـبات فنـی ،بازاریابـی و هدایـت فـروش راه انـدازی
شـده اسـت گفـت :ایـن سـامانه دارای  24زیرسـامانه اسـت کـه در آن قابلیت هـای مختلـف ،سـرویس ها،
مجـوزات ،اعمـال مدیریت هـا ،مانیتورینـگ عملیات هـا ،بهره گیـری از فناوری هـای نویـن و نمایندگی هـا
پیش بینـی و تعریـف شـده اسـت.
اسـماعیل ضیـاء از امـکان صـدور بیمه نامه هـای کشـاورزی بـه صـورت برخـط و ارزیابـی خسـارت بـا اسـتفاده از
تصاویـر ماهـواره ای سـخن گفـت و اظهـار داشـت :در حال حاضر یـک میلیـون و  300هزار بهره بردار در کشـور
تحـت پوشـش صنـدوق بیمه کشـاورزی قـرار دارند.
وی تعـداد کل بهـره رداران کشـور در بخـش کشـاورزی دامـی را  4میلیـون نفـر اعلام کـرد و اظهـار داشـت:
هدف گـذاری صـورت گرفتـه در صنـدوق رسـیدن به عـدد  50درصـد بهره برداران تحت پوشـش بیمه کشـاورزی
است.
ضیـاء خاطرنشـان کـرد :در حـال حاضـر بـه صـورت میانگیـن  10درصد بخش کشـاورزی کشـور تحت پوشـش
صنـدوق بیمه قـرار دارد.
وی در پایـان گفـت :در حـال حاضـر  118هـزار نفـر بهره بـردار بخـش کشـاورزی در فـارس تحـت پوشـش ایـن
صندوق هسـتند.

پرداخت  2هزار میلیارد تومان خسارت به کشاورزان زیان دیده در کشور
زهرا جعفری

رئیـس اداره کل آمـوزش و ترویـج صنـدوق بیمـه کشـاورزی ایـران بـا بیـان اینکـه دولـت بـه طـور متوسـط
 60درصـد سـهم حـق بیمـه کشـاورزان را پرداخـت می کنـد ،گفـت :در سـال مالـی گذشـته حـق بیمـه پرداختی
بیمـه کشـاورزی در کل کشـور  800میلیـارد تومـان بـوده امـا غرامـت پرداختـی صندوق بـه کشـاورزان زیان دیده
 2هـزار میلیـارد تومـان بوده اسـت.
محمـد رحمانـی کرچگانـی بـا اشـاره به نقـش اسـتراتژیک و حیاتی بخش تولید و کشـاورزی برای کشـور و اقسـام
خطـرات و آسـیب هایی کـه ایـن بخش را تهدیـد می کند ،گفـت :صندوق بیمه کشـاورزی به دنبـال ارایه خدمات
و کاهش ریسـک در بخش کشـاورزی است.
وی خاطرنشـان کـرد :در شـرایطی کـه بیمـه تکمیلـی ایـن صنـدوق تمـام مخاطـرات و آسـیب ها در بخـش
کشـاورزی را پوشـش می دهـد ،افـزود :کشـاورزان مـا همـواره بیمـه ارزان را انتخـاب می کننـد و اقبالـی بـه
بیمه های تکمیلی ندارند.
وی از لـزوم ترویـج فرهنـگ بیمـه بویـژه در بخـش کشـاورزی بـه دلیل عرصـه و پهنای گسـتره جغرافیایـی آن ،و
تـوع گوناگـون حصـوالت و تولیـدات کشـاورزی و به تبـع آن خطرات سـخن گفت و اظهار داشـت :میـزان اقبال
کشـاورزان بـه صنـدوق بیمه کشـاورزی بـه فرهنگ و رفتـار تولیدکننده وابسـتگی مسـتقیم دارد.
رحمانـی تصریـح کـرد :بیمـه محصـوالت کشـاورزی بـا کمـک بالعـوض دولـت تفـاوت دارد و بـه دنبـال ایجـاد
امنیت خاطـر و آسـایش کشـاورزان اسـت ایـن در حالـی اسـت کـه در برخـی مناطـق سنی نشـین کشـور ،بیمـه
کـردن محصـوالت را حـرام می داننـد.
رئیـس اداره کل آمـوزش و ترویـج صنـدوق بیمـه کشـاورزی ایران ادامـه داد :در حـال حاضر مالکیـت  96درصد
از بخـش کشـاورزی متعلـق بـه بخـش خصوصـی اسـت امـا  98درصـد مدیریـت ایـن بخـش در اختیـار بخـش
دولتی قـرار دارد.
وی بـر ضـرورت بهره مدنـی از خدمـات بیمـه تأکیـد کـرد و گفـت :صنـدوق بیمـه کشـاورزان بـه دنبـال توزیـع
ریسـک و قابـل تحمـل کـردن خسـارات وارده از طریـق رقیـق کـردن حجم خسـارت و سرشـکن نمـودن آن بین
خریداران اسـت.
رحمانـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه در حـال حاضر ایـران از نظـر تنـوع بیمه پذیـری در مقام نخسـت جهان قـرار دارد،
افـزود :تعـدد متولیـان در بخـش کشـاورزی باعـث افزایش خسـارت در این بخش شـده اسـت.
وی بـا تشـریح مکانیـزم کارایـی نظـام بیمـه ای و تکنیک هـای آن ،گفـت :بـا نظام بیمـه از طریق قابل محاسـبه
بـودن ضریـب احتمـال وقـوع خطـر ،ارزیابی میزان خسـارت و مقـرون به صرفه بـودن حق بیمـه از تولید حمایت
می شود.
رحمانـی یـادآور شـد :صنعـت بیمـه بـر  5اصل نفـع بیمه پذیـر ،حد اعالی حـس نیت ،علیـت ،نسـبیت و غرامت
متکـی اسـت و رویکـرد نگـه داشـتن بهره بـردار در چرخه تولیـد و کاهش زیان اسـت نه سـوددهی.

طرح قرنطینه هوشمند از سوم آبان در سراسر استان فارس اجرا میشود
نود و هفتمین جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا به ریاست دکتر محمدهادی
ایمانیه برگزار شد ...

زهرا جعفری

معـاون خدمـات بیمـه ای صنـدوق بیمه کشـاورزی فارس بـا بیان این کـه فرهنـگ بیمه پذیری رابطه مسـتقیمی
بـا شـاخص های توسـعه یافتگـی دارد ،گفـت :بـا توجـه بـه تنـوع محصـوالت و اقلیـم فـارس ،اشـکال خسـارت
در فـارس نیـز بـه عنـوان قطـب کشـاورزی کشـور مختلـف اسـت ،لـذا بحـث ضـرورت بیمه کشـاورزی بـه عنوان
حمایـت از خسـارت دیدگان بسـیار اهمیـت مـی یابد.
پژمـان پزشـکی افـزود :جنـس و ماهیـت کشـاورزی متکـی بـر ریسـک اسـت و بـرای کاهـش و مدیریـت ایـن
ریسـک صنـدوق بیمـه کشـاورزی در کنـار کشـاورزان قـرار گرفتـه اسـت.
وی تعـداد شـعب بیمـه ای ایـن صنـدوق را در اسـتان  56شـعبه اعلام کـرد و گفـت 9 :شـرکت نیـز در فـارس
خدمـات بیمـه ای ایـن بخـش را انجـام می دهنـد.
وی تصریـح کـرد :آبزیـان ،ابنیـه ،تنه درختـان ،محصوالت دامـی ،زراعی ،باغبانـی ،طیور ،ماشـین آالت و منابع
طبیعـی از طریـق صنـدوق بیمه کشـاورزی ،تحت پوشـش بیمه ای قـرار می گیرند.
پزشـکی افـزود :در حـال حاضـر از  160محصـول تحـت پوشـش صنـدوق بیمـه کشـاورزی د رکشـور116 ،
محصـول در اسـتان زیـر پوشـش ایـن صنـدوق دارد که بیشـترین سـهم آن مربـوط به کشـت زراعی و بعـد از آن
تولیـدات باغـی ،دام و طیـور و آبزیـان اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :صنـدوق بیمـه کشـاورزی بـه دنبـال حمایـت از کشـاورزان و بهره بـرداران اسـت و میـزان
غرامت هـای پرداخـت شـده طی  5سـال گذشـته این موضـوع را مـورد تأیید قرار می دهـد ،لذا در بحـث پرداخت
حـق بیمـه از سـوی کشـاورزان کیسـه ای برای آنها دوخته شـده اسـت.
معـاون خدمـات بیمـه ای صنـدوق بیمـه کشـاورزی اسـتان ،گفـت :رویکـرد ایـن صنـدوق اسـتفاده از ابزارهـای
مالـی بـرای مدیریـت ریسـک و زمـان و مـکان در حـوزه تولیـدات کشـاورزی و دامـی اسـت و تاکنـون بیـش از
 3برابر حق بیمه دریافتی خسارت پرداخت شده است.

مدیر حوزه حقوقی صندوق بیمه کشاورزی ایران

بیمه اجباری دام  50درصد یارانه دولتی دارد
زهرا جعفری

مدیـر حـوزه حقوقـی صنـدوق بیمـه کشـاورزی ایـران گفـت :بیمـه اجبـاری دام در برابـر بیماری هـای مشـترک
ظرفیـت مغفـول مانـده ای اسـت کـه دارای  50درصـد یارانـه دولتـی اسـت.
ساره احمدی افزود :در صنعت طیور تمام تولیدکنندگان اجبار و الزام به بیمه کردن هستند.
وی خاطرنشـان کـرد :در حـال حاضـر بیمـه اشـجار ،تأسیسـات ،مسـتحدثات ،قنوات ،تمـام خدمات کشـاورزی
و عوامـل تولیـد و صنعـت طیـور بـه بخـش و زیـر مجموعه هـای مـورد حمایـت صنـدوق بیمـه کشـاورزی اضافه
شـده اند.
احمـدی تصریـح کـرد :در قانـون بودجه سـالیانه کشـور ردیف مسـتقلی بـرای پرداخـت منابع مالی مـورد حمایت
دولـت از صنـدوق بیمه کشـاورزی دیده شـده اما پرداخت هـای دیرهنـگام و تأخیر در پرداخت هـا موجب ناراحتی
کشـاورزان و بهره برداران شـده است.

ارزیابی خسارت کشاورزان با استفاده از تصاویر ماهواره ای
رئیس اداره فناوری اطالعات صندوق بیمه کشــاورزی ایران با اشاره به راه اندازی
سمانه جامع بیمه کشاورزی در کشور با محوریت ...

فرماندار پاسارگاد:

برنامهای برای حفر چاه در حریم آثار تاریخی نیست
ایرنـا :فرمانـدار شهرسـتان پاسـارگاد در واکنـش بـه مطالـب منتشـر شـده در
شـبکههای اجتماعـی مبنـی بـر مصوبـه سـفر اسـتانی دولـت بـرای حفر چـاه در
حریـم آثـار تاریخـی پاسـارگاد گفـت :ایـن مطالـب صحـت نـدارد و حفـر چـاه در
حریـم ایـن مجموعـه ثبـت شـده در فهرسـت جهانـی یونسـکو در هیچ بخشـی از
مصوبـات سـفر اسـتانی دولـت نیسـت.
صـادق فالحـی اظهـار کرد :مـن صراحتا عرض می کنـم که این خبر شـایعه ای
بیش نیسـت و این جوسـازی از سـوی کسـانی اسـت که بـه دنبـال ملتهب کردن
فضای جامعه هسـتند.
فرمانـدار شهرسـتان پاسـارگاد ،ادامـه داد :بـه هیچ عنـوان مجوز چـاه زدن صادر
نشـده و چـاه زدن در حریـم پاسـارگاد جـزو مصوبـات هیـأت دولـت در سـفر بـه
اسـتان فـارس نبوده اسـت.
فالحـی بـا بیـان اینکـه بـرای دسـتیابی بـه اطالعاتـی که بـه نیـاز خبـری جامعه
پاسـخ دهنـد بایـد بـه منابع موثـق مراجعه شـود ،گفـت :متأسـفانه برخـی از افراد
در فضـای مجـازی اقـدام بـه انتشـار شـایعات و اطالعـات نادرسـت می کننـد.
مـردم نبایـد بـه این شـایعات توجه کننـد و اخبار موثق بایسـتی از طریق رسـانه ها
و خبرگزاری هـای معتبـر دنبـال شـود.
در پـی مطالـب منتشـر شـده در شـبکههای اجتماعـی مبنـی بـر احتمـال
فرونشسـت زمیـن در پـی حفر چـاه در محـدوده پاسـارگاد ،وزیـر میراثفرهنگی،
گردشـگری و صنایعدسـتی  ۲۵مهرمـاه در سـخنانی تاکیـد کـرد :بـا اولویـت
پاسـارگاد در دولـت ،اعتبـار مصـوب شـده و در صـدد حفـر چـاه در کنـار مقبـره
کـوروش نیسـتیم.
سـیدعزتالله ضرغامـی در حاشـیه بازدیـد از نمایشـگاه فناوریهـای نـرم،
صنایعفرهنگـی و خلاق ،پیرامـون حواشـی اخیـر در جمـع خبرنـگاران ،افـزود:
ممکـن اسـت از یـک سـخنرانی کارشناسـی دقیـق ،کسـی اسـتنباطی کنـد و
تیتـری بزنـد و بعضـی آگاهانـه و بعضـی ناآگاهانـه بـه آن بپردازند .آنچـه برای ما
مهـم اسـت حفـظ میراثفرهنگـی اسـت ،بـا همـه قـوت.
ضرغامی بـا اشـاره بـه بازدیـد پنجشـنبه  ۲۲مهرمـاه  ۱۴۰۰خـود از مجموعـه

تاریخـی پاسـارگاد همزمـان بـا سـفر اسـتانی دولـت بـه فـارس تأکیـد کـرد :حـل
مشـکالت مـردم وظیفـه ماسـت .مـردم پاسـارگاد  ۲۵۰۰سـال اسـت کـه از
پاسـارگاد و از مقبـره کـوروش حفاظـت کردنـد .ایـن مـردم بـا ارزشانـد .مسـئله
اصلـی مـردم هسـتند .اگر بـه پاسـارگاد بهخاطـر مدنیتی که شـکل گرفتـه و جزو
هویـت ایرانیان محسـوب میشـود ،بی اعتنا باشـیم کار درسـتی انجـام ندادهایم.
او ادامـه داد :در بازدیـدی کـه از پاسـارگاد داشـتم شـاهد اعتراضـات مـردم بودم
کـه بسـیاری از امـور جاریشـان دچـار اختلال شـده بـود .مـا باید مشـکل مردم
را حـل کنیـم .وزارت میراثفرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی بـا تدبیـر

مشـکالت مـردم را حـل میکنـد.
وزیـر میراثفرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی بـا تأکیـد بـر اینکـه تحریـف
ماندنـی نیسـت ،گفـت :در دولـت بـا اولویـت پاسـارگاد اعتبـار مصـوب کردیـم
و در محـل حاضـر شـدیم و نحـوه هزینـه کـردن ایـن اعتبـارات را بـرای حفـظ
میراثفرهنگـی توضیـح دادیـم.
شهرسـتان پاسـارگاد بـه مرکزیـت سعادتشـهر در  ۱۱۰کیلومتـری شـمال شـیراز
واقع اسـت .مجموعه تاریخی پاسـارگاد ثبت شـده در فهرسـت جهانی یونسـکو از
جاذبههـای گردشـگری این شهرسـتان اسـت.

استاندار:

طرح قرنطینه هوشمند از سوم آبان در سراسر استان فارس اجرا میشود
عصرمردم:
نـود و هفتمیـن جلسـه سـتاد اسـتانی مدیریـت بیمـاری
کرونـا بـه ریاسـت دکتـر محمدهـادی ایمانیـه برگزار شـد.
اسـتاندار فـارس در ایـن جلسـه بـا تاکیـد بـر اهمیـت
واکسیناسـیون در کنتـرل شـیوع کرونـا ،عنـوان کـرد:
عمـوم مردم اعـم از دانشآمـوزان ،دانشـجویان و افرادی
کـه مشـمول دریافـت واکسـن هسـتند و تاکنـون اقـدام
نکردهانـد بایـد هـر چه سـریع تـر به مراکـز تزریق واکسـن
مراجعـه کننـد.
در ایـن جلسـه همچنین به دسـتور اسـتاندار فارس ،طرح
قرنطینـه هوشـمند از تاریـخ دوشـنبه سـوم آبـان مـاه در
سراسـر اسـتان اجـرا میشـود.
دکتـر ایمانیـه بیـان کـرد :بر اسـاس ایـن طـرح کارمندان
همـه بخشهـا از جملـه ادارات ،نهادهـا ،بانکهـا،
صاحبـان کسـب و کارهـای مختلف و بخـش حمل و نقل
زمینـی ،ریلـی و هوایـی حتما بایـد تزریق واکسـن را انجام
داده باشـند.

بـه گفته وی مسـافرینی که قصد اسـتفاده از ناوگان حمل
و نقـل عمومی بـرای سـفر دارنـد تنهـا در صـورت تزریـق
واکسـن یـا ارائـه تسـت منفـی تشـخیص کرونـا()PCR
میتواننـد از اتوبـوس ،قطـار یـا هواپیمـا اسـتفاده کننـد.
اسـتاندار فـارس یـادآور شـد :طبـق مصوبه سـتاد اسـتانی
مدیریـت بیمـاری کرونـا هـر نـوع صـدور و تمدیـد مجـوز
در حـوزه فعالیتهـای مختلـف منـوط بـه تزریـق واکسـن
اسـت.به دسـتور نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس،
همـه ادارات و نهادهـا مکلـف بـه همـکاری بـرای نظارت
و اجـرای کامـل طـرح قرنطینـه هوشـمند و برخـورد بـا
متخلفیـن بـر اسـاس مقـررات و ضوابـط هسـتند.
اسـتاندار فـارس همچنیـن از مسـئوالن دانشـگاههای
سراسـر اسـتان خواسـت اقدامـات الزم را بـرای تکمیـل
واکسیناسـیون دانشـجویان انجـام دهنـد.
دکتـر ایمانیـه عنـوان کـرد :بـا تصویـب سـتاد اسـتانی
مدیریـت بیمـاری کرونـا همـه شـهرداری های اسـتان
موظـف هسـتند در بخشهـای مختلـف حمـل و نقـل

شـهری بـه اجـرای طـرح قرنطینـه هوشـمند پرداختـه و
واکسیناسـیون راننـدگان را کامـل کننـد.
به گفته دکتر ایمانیه تداوم طرح شـهید سـپهبد سـلیمانی
در دو موضوع واکسیناسـیون و قرنطینه هوشـمند از دیگر
مصوبات این جلسـه بود.
وی اظهـار کـرد :بـا توجـه بـه احتمـال وقـوع پیک ششـم
کرونـا دانشـگاههای علـوم پزشـکی اسـتان بایـد همـه
امکانـات ،تجهیـزات و تجربیـات خـود را بـرای مقابلـه و
پیشـگیری بـه کار گیرنـد.
اسـتاندار فـارس همچنیـن دربـاره بازگشـایی مـدارس نیـز
تاکیـد کـرد :ایـن امر مشـروط به رعایـت کامـل پروتکلها
و شـیوهنامهها و قوانیـن توسـط دانشـگاه علـوم پزشـکی
است.
اطالعرسـانی صحیـح بـا اسـتفاده از ظرفیـت صـدا و
سـیما ،رسـانهها ،فضـای مجـازی و ...نیـز از دیگـر نکات
مـورد تاکیـد رئیـس سـتاد اسـتانی مدیریـت بیمـاری کرونا
بود.

استاندار:

صدرنشینی مددجویان استان فارس در کنکور 1400

معاون خدمات بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی فارس:

جنس و ماهیت کشاورزی متکی بر ریسک است
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عصرمردم:
اسـتان فـارس با بیشـترین تعـداد رتبـه برتر کنکـور 1400
در بیـن دیگـر ادارت کمیتـه امـداد کشـور مقـام اول را
کسـب کـرد.
محمـد بذرافشـان ،مدیـر کل امـداد فـارس در مراسـم
تجلیـل از دانـش آمـوزان تحـت حمایـت حائـز رتبه هـای
برتـر کنکـور  1400کـه همزمـان در سراسرکشـور و بـه
صـورت ویدئـو کنفرانـس بـا رییـس کمیتـه امـداد برگـزار
شـد؛ گفت :خوشـحالم که امروز شـاهد پیشـرفت فرزندان
امـداد هسـتم؛ فرزندانـی که در شـرایط سـخت معیشـتی،
چشم شیشه ای

فقـر نتوانسـت مانـع پیشـرفت آنـان شـود.
وی در ادامـه افـزود :شـما می توانیـد در ادامـه راه
تحصیلـی بـرای دیگر دانـش آموزان تحت حمایـت الگو و
مشـاور خوبـی باشـید.
بذرافشـان بـا اعلام اینکه در حال حاضـر  40هزار و 423
دانـش آمـوز تحـت حمایـت کمیتـه امـداد فارس هسـتند،
گفـت :در کنکـور امسـال  1413نفر از مددجویان اسـتان
شـرکت کردنـد کـه از ایـن تعـداد  134نفـر حائـز رتبـه زیـر
 10هـزار 2 ،نفـر رتبـه  2رقمـی و  14نفـر رتبـه زیـر 1000
را کسـب کردند.
سر به سر فقر

مدیـر کل امـداد فـارس یـادآور شـد :مفتخریـم کـه اعالم
کنیـم امسـال  142نفـر از دانش آموزان مددجوی اسـتان
در دانشـگاه های دولتـی 11 ،نفـر در دانشـگاه فرهنگیان
و  5نفـر نیـز در رشـته های پزشـکی دانشـگاه های دولتـی
قبول شـدند.
شـایان ذکـر اسـت اسـتان فـارس بـا تعـداد  221نفـر و
باالتریـن تعـداد رتبـه برتـر کنکـور  1400در بیـن ادارات
کمیتـه امـداد کشـور ،مقـام اول را کسـب کرد.همچنیـن
اسـتان های اصفهـان با  157نفر و خوزسـتان بـا  148نفر
جایـگاه دوم و سـوم کشـوری قـرار دارنـد.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم

فارس

چهارشنبه  28مهر  13 1400ربیع االول 1443

مهرورزی را بن مایه فعالیت بخش زنان قرار دهیم
نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت:مهرورزی را به عنوان بن مایه فعالیت بخش
زنان قرار دهیم،زیرا بانوان در این قضیه نقش اساسی دارند و ...
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مسئوالن فرهنگی فارس برای ممانعت از گسست نسلها برنامه ریزی کنند
:تولیت حرم مطهر حضرت شــاهچراغ (ع) با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی برای
گسترش ورزش همگانی در جامعه ،گفت :مسئوالن ...

با صدور حکمی از سوی شهردار؛

رضا جاویدی سرپرست اداره کل ارتباطات و امور
بین الملل شهرداری شیراز شد
عصرمردم:
شـهردار شـیراز بـا صـدور حکمـی رضا جاویـدی را به سـمت سرپرسـت اداره کل
ارتباطـات و امـور بیـن الملل شـهرداری شـیراز منصـوب کرد.
سـید احسـان اصنافی ،در حکم انتصاب رضا جاویدی به سـمت سرپرسـت اداره
کل ارتباطـات و امـور بیـن الملل شـهرداری شـیراز ،برنامـه ریزی و بـه کارگیری
شـیوه هـای مناسـب بـه منظـور اطلاع رسـانی و تبییـن اهـداف ،سیاسـتها،
وظایـف و فعالیتهـای شـهرداری بـرای آگاهی عمـوم مردم یـا مخاطبان خاص؛
سیاسـت گـذاری و برنامـه ریـزی جهـت معرفـی ،تبلیـغ و تصویرسـازی مثبـت از
شـیراز در عرصـه داخلـی و بیـن المللی بـه عنوان سـومین حرم اهل بیـت (ع) و
پایتخـت فرهنـگ و تمـدن اسلامی – ایرانی و سیاسـت گـذاری ،برنامـه ریزی و
بسترسـازی بـرای ایجـاد و تقویـت ارتباطات چند سـویه و تعامل مدیریت شـهری
بـا نخبـگان ،اقشـار خـاص و عمـوم مـردم را از جملـه مهمتریـن ماموریت های
وی برشـمرده است.
همچنیـن شـهردار شـیراز برنامه ریزی جهـت آگاهی بخشـی و آموزش فرهنگ
شـهروندی ،اسـتفاده از ظرفیـت هـای دیپلماسـی شـهری و توسـعه مناسـبات و
همـکاری هـای بیـن المللـی شـهرداری شـیراز و برنامـه ریـزی جهـت توسـعه،
ارتقـا و یکپارچـه سـازی درگاه هـا و شـیوه های اطالع رسـانی شـهرداری شـیراز
بـا هـدف کسـب اطلاع از مشـکالت و معضلات شـهری ،نهادینـه کـردن
فرهنـگ تکریـم ارباب رجوع و پاسـخگویی سـریع و شـفاف به مطالبـات مردمی
و سـازماندهی و تنظیـم ارتباطـات بـرون سـازمانی شـهرداری شـیراز را از دیگـر

مأموریـت هـای مدیـرکل ارتباطـات و امـور بیـن الملـل عنـوان کرده اسـت.

براسـاس ایـن گـزارش ،از جملـه سـوابق سرپرسـت جدیـد ارتباطـات و امـور بین
الملـل شـهرداری شـیراز مـی تـوان بـه مدیـر روابـط عمومـی معاونـت فرهنگـی
اجتماعـی شـهرداری شـیراز ،خبرنگار و دبیـر خبر هفته نامـه فرهنگی اجتماعی
شـهرراز ،مسـئول اداره ارتباطـات سـازمان فرهنگـی اجتماعـی و ورزشـی
شـهرداری شـیراز ،رییـس هیـات اندیشـه ورز بسـیج رسـانه فـارس ،مدیـر کانون
بسـیج رسـانه مرکز اسـتان و معاون اجرایی شـورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
اسـتان فارس اشـاره کرد.کسـب عنوان مدیر روابـط عمومی برتر جشـنواره روابط
عمومـی هـای اسـتان در دو دوره ،مدیـر برتـر بسـیج رسـانه در جشـنواره مالـک
اشـتر فـارس و مدیر برتر بسـیج رسـانه کشـور نیـز در کارنامه وی دیده می شـود.
جاویـدی همچنیـن در سـومین جشـنواره آواها و نواهای حماسـی بسـیج کشـور
بـه میزبانـی اسـتان فارس بعنـوان رئیس کار گـروه روابط عمومی اطالع رسـانی
و دو دوره دبیر جشـنواره رسـانه ای ابوذر اسـتان فارس را برعهده داشـته اسـت.
از دیگـر مسـئولیت هـای وی مـی تـوان بـه دبیـر سـتاد بزرگداشـت چهلمیـن
سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی فـارس و همچنیـن دبیـر اجرایـی سـتاد
بزرگداشـت چهلمیـن سـالگرد دفـاع مقـدس اسـتان اشـاره کـرد.
جاویـدی در تیرمـاه سـال جـاری نیـز بـا حکـم نماینـده ولـی فقیـه در فـارس بـه
عنـوان عضـو اتـاق فکـر (کارگـروه علمـی پژوهشـی) شـورای فرهنـگ عمومـی
اسـتان فـارس منصـوب شـده بـود.
پیـش از ایـن حمیـد جورکـش مدیـرکل ارتباطـات و امـور بیـن الملل شـهرداری
شـیراز بود.

شهردار منطقه  2شیراز مطرح کرد:

نقش فضاهای سبز شهری در نشاط و شادابی شهروندان
عصرمردم:
شـهردار منطقـه دو شـیراز گفـت :فضاهـای سـبز
شـهری نقـش ارزنـده ای در افزایـش نشـاط و شـادابی
شـهروندان دارنـد و حفـظ و نگهـداری از پارک هـا در
دسـتور کار همیشـگی شـهرداری منطقـه دو قـرار دارد.
غالمرضـا شـهریاری بـا اعلام ایـن خبـر بیان داشـت:
پارک هـا دریچـه ای روح نـواز از طبیعـت را بـه روی
مـردم می گشـایند و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه همواره
مـورد اسـتقبال شـهروندان قـرار گرفته و بایـد در حفظ و
نگهـداری از آنهـا تلاش کـرد.
وی بـه ورزش صبحگاهـی کارکنـان شـهرداری منطقـه
دو در فضاهـای سـبز شـهری اشـاره کـرد و افـزود:
بـه بهانـه ورزش صبحگاهـی هـر روز صبـح وضعیـت
پارک هـای منطقـه را بررسـی می کنیـم و اقدامـات الزم
در خصـوص بهسـازی و نگهـداری و تجهیـز آنها انجام
خواهد شـد.

ایـن مدیـر ارشـد شـهری در ادامـه بیـان داشـت :بـه
مـوازات رسـیدگی و نگهـداری از پارک هـا نیازمنـد

برنامـه ریزی هـای دقیـق و منسـجمی برای افزایـش
امنیـت شـهروندان در فضاهـای سـبز شـهری هسـتیم

کـه در ایـن رابطـه به هـم افزایی پلیس و بسـیج و سـایر
ارگان هـای ذیربـط نیازمندیـم.
شـهردار منطقـه دو شـیراز در بخـش دیگـری از
سـخنانش گفت :شـیوع گسـترده کرونا در جامعه سبب
شـد مـردم از تجمـع در فضاهـای بسـته اجتنـاب کننـد
و بـرای دیـدار اقـوام و خویشـاوندان بـه پارک هـا بیاینـد.
بـه همیـن دلیـل بایـد در شـرایطی کـه اهمیـت فاصلـه
گـذاری اجتماعـی و رعایـت موازین بهداشـتی بیشـتر از
همیشـه خودنمایـی می کنـد ،توجه زیادی بـه نگهداری
از فضاهـای سـبز شـهری داشـت.
شـهریاری در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا بیـان این
کـه رسـیدگی بـه پارک هـا بـه افزایـش نشـاط در جامعـه
خواهـد انجامیـد اظهـار داشـت :تجربـه نشـان داده
اسـت که شـهروندان همواره از پارک ها در هر شـرایطی
اسـتقبال می کننـد و بـه همیـن دلیـل بایـد پاسـخگوی
خواسـته و نیازهـای مـردم بـود.

 عضو شورای شهر شیراز خبر داد

واگذاری امتیاز به خریداران واحدهای پروژههای اوراق مشارکت
عصرمردم:
رئیـس کمیسـیون برنامه ،بودجه ،امـور حقوقی و امالک
شـورای اسالمی شـهر شـیراز اعلام کـرد کـه خریـداران
پروژههـای اوراق مشـارکت و سـایر امالک شـهرداری در
صـورت تمایـل از  ۲۰درصـد امتیاز واگـذاری کارت اوراق
بسـتانکاری بهـره مند میشـوند.
ابراهیـم حسـینی گفـت :بهـره منـدی خریـداران

واحدهـای پروژههـای اوراق مشـارکت و سـایر املاک
شـهرداری از امتیاز  ۲۰درصدی کارت اوراق بسـتانکاری
بـرای ترغیـب فعـاالن و متقاضیـان بخـش املاک و
سـاختمان و نیـز تسـویه بدهیهـای شـهرداری اجرایـی
میشـود.
حسـینی افـزود :پیمانـکاران شـهرداری کـه مبلـغ
مطالبـات آنهـا  ۵میلیـارد ریـال و یـا باالتـر بـوده و

مطالبـات آنهـا تـا تاریـخ  ۳۰آذرمـاه سـال گذشـته قطعی
شـده اسـت ،میتواننـد از مزایـای ایـن مصوبـه اسـتفاده
کننـد.
رئیـس کمیسـیون برنامه ،بودجه ،امـور حقوقی و امالک
شـورای اسالمی شـهر شـیراز گفـت :همچنیـن مالکیـن
املاک مـورد مسـیر در طرحهـای عمرانی شـهرداری با
اولویـت املاک مـورد مسـیر بزرگراه سـپهبد شـهید حاج

قاسـم سـلیمانی و محـدوده شـهرداری بافـت تاریخـی،
بـدون نیـاز بـه شـرکت در مزایـده عمومـی از مشـمولین
ایـن مصوبه هسـتند.
وی خاطرنشـان کـرد :اعتبـار ایـن اوراق از زمـان صدور،
 ۴سـال شمسـی بـوده و پرداخت بـه شـهرداری از طریق
ایـن کارت بـه منزلـه پرداخـت نقـدی و از تمـام مزایـای
پرداخـت نقـدی زمـان اسـتفاد از کارت ،برخوردار اسـت.

شهردار شیراز در بازدید از شهرداری منطقه  ۱۰خواستار شد:

خدمترسانی بهتر و سریعتر در امور شهروندان
عصرمردم:
شـهردار شـیراز به همراه شـهردار منطقـه  ۱۰و معاونین از
شـهرک گویم ،سـاختمان شـماره دو شـهرداری منطقه ۱۰
و پـارک وحـدت بازدید کرد.
سـید احسـان اصنافـی پـس از بازدیـد از شـهرک گویـم در
جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت :بسـیاری از مشـکالت و
ایـرادات منطقـه را از نزدیـک بازبینـی و بررسـی کردیـم.
وی بـا اشـاره بـه ترافیـک به عنـوان معضل اصلی شـهرک
گویـم تصریـح کـرد :شـهرک گویـم یکـی از دروازه هـای
ورودی شـهر شـیراز اسـت کـه باید جریـان ترافیـک در آن
روان بـوده و بـرای دسـتیابی به این مهم لـزوم برنامهریزی
و هـم افزایـی بـا دسـتگاه های دیگـر ضـروری میباشـد.
شهردار شیراز در ادامه از پارک وحدت نیز بازدید کرد.
مهنـدس اصنافـی همچنیـن از قسـمت های مختلـف
سـاختمان شـماره  ۲شـهرداری منطقـه  ۱۰شـیراز دیـدن
کـرده و بـا مردمی کـه بـه آنجـا مراجعـه کـرده بودنـد ،بـه

گفتگـو پرداخـت.
وی ضمـن خداقوت ،خطاب به پرسـنل شـهرداری منطقه
 ۱۰خواسـتار تسـریع در امـور شـهروندان ،خدمـت رسـانی

هرچـه بهتـر بـه مـردم و انجـام بیشـتر امـور بصـورت
غیرحضـوری بـه دلیـل شـرایط کرونایـی شـد.
گفتنـی اسـت عملیـات عمرانـی پـارك وحـدت با پيشـرفت
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فيزيكـی بيـش از  ۹۰درصـد در حـال انجـام اسـت كـه در
طـی يـك مـاه گذشـته عمليـات اجرايـی آن بـه شـرح ذيـل
صـورت پذيرفتـه اسـت:
پيـاده راه هـای منتهـی بـه آبنمـای موزيـكال وسـط پـارك
تكميـل گرديـده اسـت.
سـاختمان نگهبانـی بـا زيربنای  ٤٨متر مربع تكميل شـده
است.
جایـگاه موسـيقی ،هنرهـای تجسـمی ،جایـگاه راز و نياز با
مسـاحتی بيـش از  ١٢٠٠٠متـر مربع تكميل شـده اسـت.
دو عـدد چـاه جذبـي آبهای سـطحی و سـكوهای نشـيمن
سـالن آمفـی تئاتر روباز تكميل گرديده اسـت و كف سـازی
و پيـاده رو اطـراف آن تكميل شـده اسـت .
مسـير دسترسـي بـه پاركينـگ بـا ظرفيـت ١٧٠خـودرو زير
سـازی گرديـده و آمـاده آسـفالت مي باشـد.
لولـه گـذاري دفـع آبهـای سـطحی پـارك در حـال انجـام
اسـت.

سرپرست معاونت امالک و حقوقی راه و
شهرسازی استان فارس منصوب شد

ورود برخی خودروها به مرکز شهر شیراز
محدود می شود

عصرمردم:
طـی حکمـی از سـوی مهنـدس زاهـدی مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان فـارس ،علیرضا روشـن ضمیر به عنوان سرپرسـت
معاونـت املاک و حقوقـی ایـن اداره کل منصـوب گردیـد.در متـن این حکم آمده اسـت :جنـاب آقای علیرضا روشـن ضمیر
 ،بدینوسـیله بـه موجـب ایـن ابلاغ با حفظ سـمت به عنوان سرپرسـت معاونـت امالک و حقوقـی اداره کل تعییـن می گردید.
امیـد اسـت بـا اتـکال به خداونـد متعال در اجرای سیاسـتهای نظام و با تمتـع از تجارب خویش در چارچـوب قوانین و مقررات
در ایفـای بهینـه و مطلـوب وظایـف محولـه موفـق و مویـد باشـید.همچنین طـی حکمی از سـوی مدیـر کل راه و شهرسـازی
اسـتان فـارس  ،ضمـن تقدیـر و تشـکر از تالشـهای ارزنـده حسـین ذوالقـدر در طـول  13سـال فعالیـت صادقانـه بـه عنـوان
معـاون املاک و حقوقـی  ،وی را بـه سـمت مشـاور املاک و حقوقی مدیـر کل راه و شهرسـازی فارس منصـوب نمود.

عصرمردم:
معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری شـیراز در گفـت و گو با روزنامـه خبر جنوب گفـت :با اجرای طـرح محدوده
کـم انتشـار آالینده هـای هـوا ( )LEZورود خودروهـای آالینده به محدوده مرکزی شـهر شـیراز محدود می شـود.
مسـعود طهماسـبی افـزود :ایـن طـرح در شـورای ترافیـک مصـوب شـده و بـه موجـب قانـون بایـد تمـام خودروهـای
بـدون معاینـه فنـی کنتـرل و اسـتعالم آنهـا بـه صـورت آنـی مشـخص شـود و اگـر خـودرو دارای معاینه فنی نباشـد،
جریمـه خواهد شـد.
وی اضافـه کـرد :هـدف از اجـرای ایـن طـرح هسـته مرکـزی شـهر یـا رینـگ قرمز اسـت تـا بـا اجـرای آن ،آلودگی در
مرکـز شـهر کاهـش یابد.

رضا جاویدی سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری شیراز شد
شهردار شیراز با صدور حکمی رضا جاویدی را به سمت سرپرست ...

امام جمعه شیراز:

مهرورزی را بن مایه فعالیت بخش زنان قرار دهیم
ایرنا:نماینـده ولـی فقیه در اسـتان فـارس گفت:مهرورزی را به عنـوان بن مایه فعالیت بخش زنـان قرار دهیم،زیرا
بانـوان در ایـن قضیـه نقش اساسـی دارند و در خانـواده مهرورزی با بانوان آغاز می شـود.
آیـت اللـه لطـف اللـه دژکام در دیـدار بـا انسـیه خزعلـی معـاون امور زنـان و خانـواده رییس جمهـور با اشـاره به آیه
 ۳۹سـوره مبارکـه نجـم ،اظهـار کرد:حضـور سـرکار خانـم خزعلـی از چنـد جهـت بـرای شـهر و اسـتان مـا و خود
بنـده مایـه افتخـار و مباهات اسـت.
وی ادامـه داد :ارتباطـی کـه خانـم خزعلـی بـا بیت رفیـع مرحوم آیـت الله سـید نورالدین حسـینی الهاشـمی دارند
کـه یکـی از قله هـای رفیـع علمیـت ،فرهنـگ و دیانـت شـیراز و ایـران در شـخصیت ایشـان اسـت و از طـرف
دیگـر بیـت علـم ،تقـوا و مبـارزه مرحـوم آیـت اللـه خزعلـی کـه انصافـا تالش هـای ایشـان در خدمـت بـه نهضـت
حضـرت امـام خمینـی(ره) فرامـوش نشـدنی اسـت و از جانـب دیگـر شـخصیت خـود سـرکار خانـم خزعلی اسـت
کـه شـخصیت ایشـان همیشـه جـز پیشـروان و پیشـگامان نـوآوری و نوپـردازی در عرصـه فعالیت بانوان متناسـب
بـا الگـوی اسلامی و ایرانـی بـوده اند.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس ،ادامـه داد :بـرای ایجـاد تحـوالت عمیـق فرهنگـی و اجتماعـی ۴۰ ،سـال
زمـان زیـادی نیسـت امـا متأسـفانه دشـمنان اینگونـه القـا میکنند کـه در این ایـام کار عمیـق و مانـدگاری انجام
نـداده ایم.
وی بیـان داشـت :اگـر حقایـق را بـه درسـتی بنگریم،درمی یابیـم کـه اتفاقـا کار بزرگـی انجـام می دهیـم کـه ۴۰
سـال اسـت بـرای آن زحمـت کشـیدیم و الحمداللـه توفیقاتـی داشـتیم و از ایـن جهـت نبایـد دچـار عجلـه ای در
نتیجـه گیـری شـویم کـه نتیجـه آن بـرای فرزندانمـان ناامیدی باشـد و ما بایـد در یک زمـان معقـول و متعارفی به
ایـن نتایج برسـیم.
آیـت اللـه دژکام عنـوان داشـت:آیه مبارکـه ای کـه در اول صحبتـم اشـاره کردم ناظر به همین قسـمت کار اسـت
کـه خـدای متعـال می فرمایـد بـرای انسـان هیـچ چیـزی نیسـت مگـر تالش خـودش ،یعنـی نبایـد ما بایسـتیم و
انتظـار داشـته باشـیم کـه بـدون تلاش و کوشـش بـه جایی برسـیم که مسـلما نخواهیم رسـید.
وی افـزود :پـس هرچـه تلاش کنیـم بـه همـان انـدازه نتیجـه می گیریـم و بیـش از ظرفیت مـان نبایـد در جامعه
توقـع ایجـاد کنیم.
او اظهـار داشـت:از ایـن حیـث هـم ایـن آیـه مبارکـه را بـه نوعـی می توانیـم مدنظر قـرار دهیـم که تالش و سـعی
کـردن جوهـره انسـانیت اسـت و حتـی همـه عالـم وجود به سـعی و تالش وابسـته اسـت.
آیتاللـه دژکام گفـت :بـه تعبیـر بزرگانـی مثـل مالصـدرا حرکت عالم بـر مبنای محبتی اسـت که خدا قـرار داده و
پشـت سـر ایـن محبـت ،جوشـش و تالش اسـت و همین جوشـش و تلاش در عالـم باعث می شـود هرچه کمال
اسـت ظهـور پیـدا کند .بنابرایـن کار و تلاش را در جامعه بایـد فرهنگ کنیم.
وی عنـوان داشـت:تجربه ای کـه بنـده بـه عنـوان یـک طلبه فعـال اجتماعـی دارم این اسـت که در راسـتای این
تلاش و جوشـش ،بانـوان مـا در برهه هایـی از تاریـخ  ۴۰سـاله انقلاب از آقایـان جلوتر بـوده اند.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فارس گفـت :یک کاری که زمین مانده اسـت را وقتـی می گوییم بانـوان اقدام کنند
کار راه می افتـد و در ادامـه آقایـان نیـز حرکـت را انجـام می دهنـد .ایـن جوشـش و حرکـت در بیـن بانـوان امـروز
چشـمگیر اسـت و از ایـن فرصـت الهـی بایـد به نفـع آن اهدافی کـه می خواهیم داشـته باشـیم اسـتفاده کنیم.
وی اظهـار کرد:بیتـی از حافـظ ناظـر بـه همین که همه عالم از حرکت و تالش اسـت و تالش ،جوشـش و حرکت
را بایـد ادامـه دهیـم ،حافـظ می فرمایـد "کمتـر از ذره نـهای پسـت مشـو مهر بـورز  ...تا به خلوتگه خورشـید رسـی
چـرخ زنـان" ،انسـان کـه کمتـر از ذرات معلـق نیسـت و جنـاب حافـظ می فرمایـد ذرات معلـق اگـر نمی چرخید به
سـمت نـور بـاال نمی رفـت و انسـان هم اگـر تالش نکنـد دیده نمی شـود.
آیـت اللـه دژکام ادامـه داد:مـا بایـد ایـن تلاش را کـه ظرفیتـش امـروز در جامعه بانـوان بـه حمدالله زیاد اسـت به
پیـش بریـم و رواج دهیـم و تکثیـر کنیـم تـا انشـاالله به الگویـی که فرمودید دسـت پیـدا کنیم.
وی اضافـه کـرد :آیـت اللـه خزعلـی در یـک سـخنرانی خیلـی غیرتمندانـه نسـبت بـه برخی از مفسـرین کـه آمده
بودنـد آیـات قـرآن را تفسـیر کـرده ولی از حدیث در تفسـیر قـرآن اسـتفاده نکرده بودند ،اشـکال وارد کـرد و فرمود
بایـد ایـن  ۲متـاع گرانبهـا یـا همـان ثقلیـن کـه کتـاب خدا و سـنت رسـول و اهل بیت هسـتند بـا هـم در زندگی ما
بیایـد کـه زندگـی مـا معنا پیـدا کند و رشـد پیـدا کنیم.
آیتاللـه دژکام یـادآور شـد:مهرورزی را بـه عنـوان بـن مایـه فعالیـت بخـش زنـان قـرار دهیم ،بـرای اینکـه در این
قضیـه مسـلما بانـوان نقـش اساسـی دارنـد و در خانـواده مهـرورزی با بانوان شـروع می شـود و در تلطیـف عواطف
جامعـه مـا نقـش بانـوان بسـیار موثـر اسـت و هنوز که هنوز اسـت مـردان ما خیلـی غیـرت دارند و عمومـا کارهای
سـخت را نمی گذارنـد بانـوان انجـام دهند.
وی بیـان کـرد :ایـن فضـا کـه می توانـد یـک بانویـی با حضـور خودش ایـن مهـرورزی ،محبـت به انسـان ،محبت
بـه هـم نـوع و احتـرام بـه دیگـران را بـه گونـه ای تلقین کنـد که بقیـه در آن راسـتا همـکاری کنند را بایـد روی آن
کار کنیـم و تالش هـای شـما در ایـن جهـت نتایـج خوبی خواهد داشـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس ،افـزود :در جریان اجـرای طرح خانـواده متعالیکـه ذیل راهبردهای نقشـه
مهندسـی فرهنگـی اسـتان تعریـف شـده قـرار گرفتـه ایـد کـه طـرح مهم و خوبی اسـت که از شـیراز شـروع شـده
اسـت.وی عنـوان داشـت :کاری انجـام می شـود کـه اهـداف واالیـی دارد و تـا رسـیدن بـه هـدف مسـیر طوالنـی
داریـم و امیـد داریـم بـا حضـور دولـت جنـاب آقـای رییسـی و حضـور حضرتعالـی در معاونت امـور زنـان و خانواده
ایـن مسـیر تقویـت شـود و انشـاالله حضرتعالـی کمـک می دهید.
آیـت اللـه دژکام ادامـه داد:مسـلما اگـر بخواهیـم بـه اهـداف عالـی برسـیم مسـیر حرکـت مـا را تعصب هـا و مانـع
تراشـی ها بـرای تفکـر جدیـد کنـد خواهـد کـرد .بایـد سـلیقه های دیگـری را بپذیریـم ولـو اینکـه فهـم او را از آیه و
حدیـث ،از سـیره پیامبـر و اهـل بیـت قبـول نداشـته باشـیم امـا اگـر مجـال تفکـر را بـر او ببندیـم خودمـان نیز در
جـای خـود خواهیـم ایسـتاد.وی افزود:مـا خیلـی وقت هـا مـوارد اشـتراک نظـر را رهـا میکنیـم و بـه اختالفـات
می پردازیـم.او اضافـه کـرد :امـروز بسـیاری از صاحـب نظـران و متخصصـان فرهنگـی بـا نگاه هـای مختلـف
سیاسـی ،اجتماعـی و علمی کـه دارنـد ،معتقدنـد وضعیـت فرهنگـی مناسـبی بـر برخـی بخش هـای جامعـه مـا
حاکـم نیسـت .همیـن افـراد علیرغم تفـاوت نگاه هایشـان ،راه حل های مشـترکی برای حل مسـائل دارنـد .چرا از
ایـن وجـوه اشـتراکی اسـتفاده نکنیم؟
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان فـارس ،اعلام کرد:بـه نظر بنده اگـر هم افزایـی ایجاد کنیم تـوان ایـن کار را داریم
و شـیراز یکـی از شـهرهایی اسـت کـه به جاهـای دیگر الگو می دهـد و باالخره نقـش آفرینی شـیراز در این جهات
فرهنگـی مربـوط بـه اسـتان فـارس نیسـت و حداقـل مربوط بـه ایـران و بلکه فراتـر از ایـران تاثیر می گـذارد و باید
در ایـن مسـیر کار و تالش کنیم.
ایـن دیـدار روز جمعـه  ۲۳مهرمـاه در سـفر معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیسجمهـوری بـه شـیراز انجـام شـد که
گـزارش آن دوشـنبه در اختیـار رسـانهها قـرار گرفـت.
خزعلی با هدف همراهی رئیسجمهوری در سفر استانی به فارس به فارس سفر کرد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع):

مسئوالن فرهنگی فارس برای ممانعت از گسست نسلها
برنامه ریزی کنند
مهر:تولیـت حـرم مطهـر حضـرت شـاهچراغ (ع) بـا تاکیـد بـر اهمیـت فرهنـگ سـازی بـرای گسـترش ورزش
همگانـی در جامعـه ،گفـت :مسـئوالن فرهنگـی بـرای ممانعـت از گسسـت نسـلها برنامـه ریـزی کننـد.
حجتاالسلام ابراهیـم کالنتـری در دیـدار بـا مدیـرکل و جمعـی از مسـئوالن ورزش و جوانـان فـارس ،ضمـن
تبریـک فـرا رسـیدن میلاد باسـعادت حضـرت محمـد (ص) و امـام جعفـر صـادق (ع) و همچنیـن هفتـه
تربیـت بدنـی ،اظهـار کـرد :ورزش بـر روی جسـم و روحیـه افـراد جامعـه بسـیار تأثیـر گـذار اسـت و امـروزه یکی از
امـوری اسـت کـه بـه عناوین مختلـف در جهان وجود دارد و گروه زیادی به اشـکال گوناگون با آن سـرو کار دارند.
تولیـت حـرم مطهـر شـاهچراغ (ع) ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت فرهنـگ سـازی بـرای گسـترش ورزش همگانی در
جامعـه ،گفـت :ورزش در حوزههایـی همچـون سلامتی ،نشـاط فـردی و شـادابی جامعـه و افزایـش انگیزههـای
تلاش و کوشـش ،نقـش تعییـن کننـدهای دارد و سـازمانهای ذیربـط از جملـه وزارت ورزش و جوانـان بایـد در
جهـت گسـترش ورزش همگانـی ،برنامـه ریـزی کننـد و موانـع پیـش روی توسـعه آن را در جامعـه بردارنـد.
او در بخش دیگری از سـخنانش با توجه به گسسـت نسـلها گفت :اگر نسـل جوان آن طور که شایسـته اسـت،
پـرورش نیابـد ،دچار انقطاع نسـل میشـود .گسسـت نسـلها اگرچـه در جامعه ما هنـوز بهعنوان مسـئلهای جدی
مطـرح نشـده اسـت و ابعاد آن به گسـتردگی مسـائلی نیسـت کـه در جوامع غربی جریـان دارد ،امـا از چالشهایی
اسـت کـه قبـل از آنکـه دیـر شـود ،بایـد بـه آن بپردازیـم و مسـئوالن فرهنگـی و اجرایـی کشـور بـرای ممانعـت از
گسسـت نسـلها بایـد برنامـه ریزی و تلاش کنند.
حجـت االسلام کالنتـری تصریـح کرد :گسسـت نسـلها ،یکی از خطـرات بزرگ بـرای هر جامعهای اسـت ،دور
شـدن نسـلها از یکدیگـر از حیـث فرهنگـی ،فکـری ،ارزشـی و عقیدتـی ،وضعیـت جدیـدی را ایجـاد میکنـد که
میتوانـد منجـر بـه بحرانهـای هویتـی و حتـی اجتماعـی شـود مسـئوالن کشـور در نهادهـای ذیربـط ،از جملـه
معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ،الزم اسـت به منظور بازشناسـی و تبیین مسـائل و نیازهای گوناگون
جوانـان و ارائـه راهبردهـای مناسـب بـرای حـل مسـائل آنـان و جلوگیـری از گسسـت آنهـا از اصـول و عقایـد
ارزشـمندی کـه متعلـق بـه نسـلهای گذشـته اسـت ،پژوهـش و برنامه ریـزی کنند.
ً
او همچنیـن بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه فعالیتهـای وزارت ورزش و جوانـان ،کاملا دربرگیرنده اهـداف فرهنگی
اسـت ،بـر آمادگـی آسـتان مقـدس حضـرت شـاهچراغ علیـه السلام و مرکـز پژوهشهـای ایـن بـارگاه منـور ،بـر
همـکاری و تعامـل بـا ایـن وزارت تاکیـد کرد.
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مصرف قارچ برای کاهش خطر افسردگی مفید است

مهــر :به گفته محققان ،قــارچ ها نه تنها خطر ابتال به ســرطان و مرگ زودرس را کاهش
می دهند ،بلکه تحقیقات جدید نیز نشــان می دهد که این ســوپرخوراکی ممکن اســت برای
سالمت روان فرد نیز مفید باشد.
محققــان دانشــگاه ایالتی پنســیلوانیا از داده های مربوط به رژیم غذایی و ســامت روان
جمع آوری شده از بیش از  ۲۴۰۰۰بزرگسال آمریکایی در فاصله سالهای  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۶استفاده
کردند .آنها دریافتند افرادی که قارچ می خورند با احتمال کمتر افسردگی روبرو بودند.
به گفته محققان ،قارچ حاوی آنتی اکســیدانی موســوم به  ergothioneineاست که
ممکن اســت نقش حفاظتی در برابر آســیب سلولی و بافتی بدن داشــته باشد .مطالعات نشان
داده اســت که آنتی اکسیدان ها از چندین بیماری روانی مانند اسکیزوفرنی ،اختالل دوقطبی و
افسردگی جلوگیری می کنند.
«جیبریل با» ،سرپرســت تیم تحقیق ،می گوید« :قارچ ها باالترین منبع غذایی اســیدآمینه
ارگوتیونین هستند؛ ضد التهابی که توسط انسان قابل سنتز نیست .داشتن مقادیر باالی این ماده
ممکن است خطر فشار اکسایشی و در نتیجه عالئم افسردگی را نیز کاهش دهد».
قارچ دکمه ســفید ،متداول ترین نوع قارچ ،حاوی پتاسیم است که به کاهش اضطراب کمک
می کند .عالوه بر این ،برخی از گونه های دیگر قارچ های خوراکی ممکن است بروز فاکتورهای
نوروتروفیک مانند ســنتز فاکتور رشــد عصبی را تحریک کنند که می تواند بر پیشــگیری از
اختالالت عصبی از جمله افسردگی تأثیر بگذارند.
قبل از این تحقیق ،مطالعات کمی برای بررســی ارتباط بین مصرف قارچ و افسردگی انجام
شــده است و اکثر آنها آزمایشات بالینی با کمتر از  ۱۰۰شرکت کننده بوده اند .محققان معتقدند
ایــن مطالعه اهمیت بالینی و ســامت عمومی مصرف قارچ را به عنــوان ابزاری برای کاهش
افسردگی و پیشگیری از سایر بیماری ها برجسته می کند.

ارتباط خصایص شخصیتی
با عالمت اصلی بیماری آلزایمر

مهر :تحقیقات جدید نشــان داد که تغییرات مغزی مرتبط با بیماری آلزایمر اغلب در اوایل در افراد
با ویژگی های شخصیتی مرتبط با این بیماری قابل مشاهده است.
محققان دانشگاه ایالتی فلوریدا در این مطالعه بر روی دو ویژگی مرتبط با ابتال به زوال عقل تمرکز
کردند :روان رنجوری ،که همراه با تمایل به احساسات منفی است و وظیفه شناسی ،که از طریق تمایل
به دقت داشتن ،نظم ،هدفمند بودن و مسئولیت پذیری براورد میشود.
«آنتونیو تراچیانو» ،سرپرســت تیم تحقیق ،میگوید« :ما مطالعاتی را انجام دادیم که نشان میداد
چه کســانی در معرض ابتال به زوال عقل هســتند .یافتههای این مطالعه نشان میدهد که حتی قبل
از زوال عقل بالینی ،خصایص شخصیتی ،آسیب شناسی مرتبط با زوال عقل را پیش بینی میکند».
در این مطالعه ۱۲ ،تحقیق مورد بررســی مجدد قرار گرفت که شامل بیش از  ۳۰۰۰شرکت کننده
بود .خصایص شخصیتی شرکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفت.
محققان به وجود رســوبات آمیلوئید و تاو (پروتئینهای مســئول پالکهــا و درهم تنیدگیهای
مشــخص کننده بیمــاری آلزایمر) در شــرکت کنندگانی کــه در روان رنجوری نمره بیشــتر و در
وظیفه شناسی نمره کمتری داشتند ،پی بردند .یافتهها نشان میدهد که شخصیت میتواند با به تأخیر
انداختن یا پیشــگیری از ظهور آسیب شناسی عصبی در افرادی که دارای وظیفه شناسی قوی و روان
رنجوری کمتر هستند ،در مقابل آلزایمر و سایر بیماریهای عصبی محافظت کند.
تحقیقات گذشته نشان داده است که روان رنجوری پایین به مدیریت استرس کمک میکند و خطر
ابتال به اختالالت روانی شــایع را کاهش میدهد .همچنین احساس وظیفه شناسی باال به طور مداوم
با شیوههای زندگی سالم مانند فعالیت بدنی مرتبط است.
به مرور زمان ،ویژگیهای شخصیتی سازگارتر میتواند بهتر از فرد در مقابل عملکردهای متابولیک
و ایمونولوژیکی حمایت کند و در نهایت از روند تخریب عصبی پیشگیری کرده یا به تاخیر اندازد.

آنفلوآنزا هم مزمن میشود

ایسنا :پزشکان در یک مطالعه جدید تایید کردند که مبتالیان به آنفلوآنزا هم میتوانند عالئم
طوالنیمدتی شبیه به بیماری کووید مزمن داشته باشند.
روزشدن بیماران
پزشــکی دانشگاه آکسفورد پرونده پزشــکی و در حال به
متخصصان علوم
ِ
ِ
مبتال به این دو ویروس را تجزیه و تحلیل کردند.
هر دو گروه با بیش از  ۱۰۰هزار شــرکتکننده در هر کدام ،بیمارانی را شامل میشد که سه
تا شــش ماه پس از عفونت اولیه هنوز دنبال درمان بودند .عالئم مزمن در هر دو بیماری تنفس
غیرطبیعی ،خستگی و ســردرد بوده است .پروفسور پل هریسون ،یکی از متخصصان ارشد این
مطالعه میگوید :بســیاری از ما که آنفلوآنزا گرفتهایم میدانیم که همیشه به همان سرعتی که
امیدوار بودیم یا انتظار داشتیم ،خوب نمیشویم.
اگرچه نشانههایی وجود دارد مبنی بر اینکه بیماران مبتال به کووید مزمن بیشتر به مشکالت
و عالئم طوالنیمدت گرفتار میشوند ،با این حال اختالف نسبتا اندکی بین طوالنی شدن عالئم
این دو بیماری در افراد مبتال مشــاهده شد .در این آزمایشها مشخص شد که حدود  ۴۲درصد
از بیماران مبتال به کووید هنوز ســه ماه بعد ،نشانههای آن را دارند و در مقایسه ،این رقم برای
گروه مبتال به آنفلوآنزا  ۳۰درصد بوده است .هرچند آمار باالتر در بیماران مبتال به کووید میتواند
معلول این واقعیت هم باشد که مردم به دلیل ترس بیشتر از این بیماری ،احتماال بیشتر به دنبال
مراقبت از پیامدهای طوالنیمدت آن هستند.
متخصصــان همچنیــن تاکیــد کردهاند ایــن مطالعه کــه در مجله «پالس مدیســین»
( )PLOS Medicineمنتشــر شده ،شــدت عالئم مزمن برای این دو بیماری را تجزیه و
تحلیل نکرده است .با این حال آنها میگویند :درباره این موضوع که افراد مبتال به کووید شدید،
احتماال بیشتر به مشکالت طوالنی ناتوانکننده دچار میشوند ،شواهد فزایندهای وجود دارد.
متخصصان به این نتیجه رســیدند که درباره هر دو ویروس تحقیقات بیشــتری نیاز است و
معتقدند که احتماال پیش از این ،عالئم طوالنیمدت آنفلوآنزا نادیده گرفته شده است.

نتایج امیدوارکننده برای از بین بردن تومورها
در بیماریهای العالج

باشــگاه خبرنگاران جوان :یک آزمایش مهم نشــان داده اســت که ترکیبــی از دو داروی
ایمونوتراپی با تقویت سیستم ایمنی بدن ،سلولهای سرطانی آنها را از بین میبرد.
محققان موسســه تحقیقات ســرطان ( )ICRو بنیاد  Royal Marsden NHSبه
این نتیجه رســیده اند که این ترکیب دارویی میتواند تومورها را در بیماران مبتال به ســرطان
ســر و گردن که به بیماری العالج مبتال هستند ،کوچک کند .در برخی موارد ،سرطان به طور
کامل ناپدید میشــود و این موضوع پزشــکان را گیج کرده است ،زیرا هیچ اثری از این بیماری
پیدا نکرده اند .نتایج آزمایشــات ،ترکیب دارویی مشــابهی را در بیماران مبتال به سرطان مزمن
کلیه ،پوســت و روده ارائه کرد .در مرحله سوم آزمایش داروی استثنایی ،نزدیک به  ۱۰۰۰بیمار
سرطانی شرکت کردند.
پروفسور کریستین هلن ،مدیر اجرایی موسسه تحقیقات سرطان ،گفت که نتایج امیدوارکننده
است .او به روزنامه گاردین بریتانیا گفت :ایمونوتراپی درمان مالیمتر و هوشمندانه تری است که
میتواند مزایای قابل توجهی برای بیماران به همراه داشته باشد.
نتایج آزمایش نشان داد که ترکیبی از ایمونوتراپی در گروهی از بیماران که تومورهای آنها
دارای ســطح باالیی از نشانگر ایمنی به نام  PD-L۱بودند ،میزان موفقیت باالیی را به همراه
داشت.
محققــان دریافتند کــه میزان زنده ماندن افرادی که دارای نشــانگر ایمنی باال هســتند و
ایمونوتراپــی ترکیبی دریافت کرده اند ،باالترین میــزان در آزمایش خط اول (درمان خط اول)
برای سرطانهای مکرر یا متاستاتیک سر و گردن بوده است.
همچنین این بیماران به طور متوسطسه ماه بیشتر از کسانی که به جای آنها شیمی درمانی
دریافت کرده بودند ،عمر کردند .نتایج همچنین نشان داد که میانگین بقا برای این بیماران ۱۷.۶
ماه بوده که باالترین میزان تا کنون در این گروه از بیماران گزارش شده است.
محققان امیدوارند در کارآزمایی تحت حمایت بریستول-مایرز اسکیب نتایج بیشتری را فاش
کنند .آنها همچنین به دنبال کشــف مزایای بیشتر درمان در بیماران مبتال به سرطان پیشرفته
سر و گردن هستند.
پروفسور کوین هرینگتون ،استاد درمانهای بیولوژیکی سرطان در موسسه تحقیقات سرطان،
میگوید :اگرچــه هیچ اهمیت آماری وجود ندارد ،اما این نتایــج از نظر بالینی مورد هدف قرار
میگیرند .او ادامه داد :ما به یک روش پیگیری طوالنیتر نیاز داریم تا ببینیم آیا میتوانیم برای
تمام بیماران طوالنیتر کردن عمر را آزمایش کنیم.
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ایسنا :یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی با بیان
اینکه بهتر اســت مواد غذایی به گونهای فریز شوند
که هیچ رطوبت هوایی وارد بسته نشود ،گفت :زمانی
که غذای پخته از فریزر خارج شــد باید کامال داغ و
سپس مصرف شود.
دکتر آناهیتا منصوری اظهــار کرد :هر چند فریز
کــردن مواد غذایــی موجب کاهش مــواد مغذی و
کیفیت بــو ،طعم و رنگ میشــود امــا این روش
نگهــداری و ذخیره کردن جــزو ناگزیری از زندگی
امروزه است.
وی در خصــوص حداکثر مــدت زمان نگهداری
انواع مواد غذایی در یخچــال و فریزر ،افزود :ماهی
چــرب یک تا دو روز در یخچال و دو تا ســه ماه در
فریزر و گوشــت چرخشده خام ،همبرگر خام و ماهی
کمچرب یک تا دو روز در یخچال و ســه تا چهار ماه
در فریزر قابل نگهداری هستند.
ایــن متخصص تغذیه و رژیــم درمانی ادامه داد:
میگوی خام را یک تا دو روز در یخچال و سه تا شش ماه
در فریــزر ،مرغ و بوقلمون خــام را یک تا دو روز در

انواع غذا را چه مدت میتوان
در یخچال و فریزر نگهداری کرد؟

باشگاه خبرنگاران :افتادگی پلک چشم عارضهای
اســت که در آن یک یا هر دو پلک باالیی چشم به
سمت پایین و حالت افتاده قرار میگیرد .این اختالل
میتواند هم برای خانمهــا و هم برای آقایان در هر
سنی بروز پیدا کند؛ البته افتادگی پلک چشم در سنین
باال شایعتر است.
از مهمترین علتهای افتادگی پلک چشم میتوان
به مواردی مانند افزایش سن ،استفاده طوالنی مدت
از لنزهای تماسی سخت ،داروهای چشمی و مالیدن
مداوم چشمها اشاره کرد .آسیب به کانالهای عصبی
مســئول حرکات پلک ،فلج صورت و دیســتروفی و
ضعف عضالت از دیگر علتهای شــایع در افتادگی
پلک چشم محسوب میشوند.
گاهی اوقــات افتادگی پلک میتواند از زمان تولد
و ناشــی از نقص مادرزادی و عدم تشــکیل عضله
باالبرنــده پلک بروز پیدا کنــد؛ بنابراین این عارضه
فقط مربوط به سنین باال نمیشود .همچنین ضایعه یا
ضربه به چشم و پلک ،تومور یا برخی بیماریها مانند
کم کاری تیروئید در افتادگی پلک چشم نقش دارند.

اشک ریزی مداوم
نشانه کدام اختالل چشمی است؟

باشــگاه خبرنگاران :سکته مغزی عارضهای بسیار
جدی و مرگبار اســت که در اثر اختالل خونرسانی
به قسمتی از بافت مغز که ناشی از انسداد رگ مغزی
به وســیله یک لخته خونی و یا پارگی یکی از عروق
تغذیه کننده آن قسمت بافت مغز است.
دانســتن عوامل خطر آفرین برای ســکته مغزی،
عالوه بر پیروی از توصیههای پزشــک و اتخاذ شیوه
زندگی سالم بهترین اقداماتی است که میتوانید برای
پیشگیری از سکته مغزی انجام دهید.
به طور کلی ،توصیههای شیوه زندگی سالم شامل
کنترل فشــار خون باال ،تغییر شــیوه زندگی سالم و
اســتفاده از داروها برای درمان فشار خون باال موارد
موثری در کاهش خطر سکته مغزی هستند.
خوردن کلسترول و چربی کمتر ،به ویژه چربیهای
اشــباع و چربیهای ترانس ،ممکن است تجمع لخته
را در عروق کاهش دهد؛ در صورت ســیگار کشیدن،
ترک دخانیات خطر سکته مغزی را کم میکند.
برای پیشگیری از سکته مغزی ،میتوانید از رژیم
غذایی که حاوی پنج وعده میوه یا ســبزیجات در روز

پیشگیری از سکته مغزی
با چند راهکار ساده

است ،استفاده کنید.
اضافــه وزن بــه عوامل خطر دیگر ســکته مانند
فشــارخون باال ،بیماریهای قلبــی عروقی و دیابت
کمک میکند.
ورزشهــای هوازی از چند جهت خطر ســکته
مغزی را کاهش میدهند.
ورزش میتوانــد فشــار خون را کاهش ،ســطح
کلســترول خــوب را افزایش دهد و ســامت کلی
رگهای خونی و قلب شما را بهبود بخشد.
اگر دیابت دارید ،باید رژیم غذایی مناســبی داشته
باشــید .ورزش و کاهش وزن میتواند به شما کمک
کند قند خون خود را در محدوده سالم نگه دارید.
مصرف نوشــیدنیهای الکلی خطر ابتال به فشار
خون باال ،ســکته ،خصوصا ســکته مغزی را افزایش
میدهد.
عالئم و نشــانههای سکته مغزی در افراد مختلف
متفاوت اســت اما معمــو ًال به طور ناگهانی شــروع
میشود .عالمت اصلی سکته مغزی که در اکثر افراد
بروز میکند ،تغییر در فرم صورت است.

از کجا بفهمیم دیابت بی مزه داریم؟

اقدامات مناسب برای پیشگیری از دیابت
بی مزه
به محض بروز این عالئم به پزشک مراجعه کنید
تا اقدامات الزم برای درمان شما اتخاذ شود.
دیابــت بی مزه که در هنگام تولد یا مدت کوتاهی
پس از تولد وجود دارد معمــو ًال علت ژنتیکی دارد و
این علت ژنتیکی توانایی کلیهها را در باز جذب ادرار
کاهش میهد.
علل بروز دیابت بی مزه
دیابت بی مزه زمانی رخ میدهد که بدن نمیتواند
سطح مایعات بدن را به درستی متعادل کند .هنگامی
که سیســتم تنظیم کننــده مایعات به درســتی کار
میکنــد ،کلیهها میتوانند این تعــادل را حفظ کنند.
کلیههــا مایعات موجــود در جریان خــون را از بین
میبرند.
بدن همچنین میتواند مایعات اضافی را از طریق
تعریق ،تنفس یا اسهال از بین ببرد.
هورمونی به نام هورمون ضد دیورتیک ()ADH
به کنترل سرعت یا کندی ترشح مایعات بدن کمک
میکنــد .هورمون آنتی دیورتیک در قســمتی از مغز
به نام هیپوتاالموس ســاخته شده و در غده هیپوفیز،
غــده کوچکی در قاعده مغز وجود ذخیره میشــود.
نقص در این هورمون ممکن اســت منجر به دیابت
بی مزه شود.

باشــگاه خبرنگاران :با شــنیدن نام دیابت اولین
چیزی کــه به ذهن ما القا میشــود ازدیاد قند خون
اســت ،اما وجود دیابت همیشــه به معنای ازدیاد قند
خون نیست .در واقع پیش از آنکه دیابت در اثر ازدیاد
قند خون اتفاق بیفتد ممکن است بدون هیچ ارتباطی
با بیماری مرتبط با قند خون ،در اثر مشکالت مغزی
یا کلیوی ایجاد شــود .واژه دیابت در اصل به معنای
پر ادراری یا تکرر ادرار اســت ،این بیماری با توجه به
وجــود یا عدم وجود قند در ادرار به دو دســته دیابت
ملیتوس (شــیرین) و دیابت اینســیپیدوس (بی مزه)
تقسیم میشود .دیابت بی مزه یا دیابت اینسیپیدوس
یک بیماری نادر ناشــی از عدم تعادل مایعات در بدن
است .در این مطلب عالئم و روشهای درمان دیابت
بی مزه را به شما معرفی میکنیم.
عالئم دیابت بی مزه
 -۱تشنگی زیاد
-۲تولید مقدار زیادی ادرار رقیق
 -۳تکرر ادرار
عالئم دیابت بی مزه در کودکان
 -۱پوشکهای سنگین و مرطوب با وجود تعویض
مکرر دائم ًا
 ادرار غیر ارادی اختالل خواب -استفراغ

ایسنا :پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،با
انجام یک مطالعه عنوان کردند که استفاده موضعی از
پماد خرما میتواند باعث کاهش درد و خشکی زانوی
بیماران شده و فعالیت روزانه بیماران را بهبود ببخشد.
به گزارش ایســنا ،در ســالهای اخیــر به دالیل
مختلف استفاده از طب سنتی و طب مکمل در درمان
بیماریها افزایش یافته اســت .برخــی معتقدند که
داروهای طب ســنتی با عوارضی کمتر میتوانند به
تنهایی یا در کنار درمانهای رایج مورد اســتفاده قرار
گیرند .خرما یکی از گیاهانی اســت که از دیرباز ،هم
به عنوان غذا و هم به عنوان دارو در کشور ما استفاده

 یبوست تاخیر در رشد کاهش وزن تشنگی زیادعوارض دیابت بــی مزه در صورت عدم
درمان
 -کم آبی بدن

 کمبود بزاق در دهان تغییر در خاصیت ارتجاعی پوست تشنگی خستگی عدم تعــادل در الکترولیت بدن که موجب بروزعوارضی مانند ضعف ،تهوع ،اســتفراغ ،از دست دادن
اشتها ،گرفتگی عضالت و گیجی میشود.

استفاده از پماد موضعی خرما
در کاهش درد زانو
شــده است .یکی از مصارف مهم خرما در طب سنتی
ایرانی ،استفاده از آن در بیماریهای مفصلی است .بر
همین اساس پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تبریز
با انجام یک مطالعه تاثیر مصرف موضعی خرما را بر
عالئم بیماران مبتال به آرتروز زانو ،بررسی کردند.
بررســیهای این تحقیق نشــان داد که استفاده

موضعی از پماد خرما توســط بیماران مبتال به آرتروز
زانو ،باعث کاهش درد و خشکی زانوی بیماران شده
و فعالیت روزانه بیماران را بهبود میبخشد .همچنین
که عالوه بر اثربخشــی ( )Efficacyمناسب این
دارو ،عارضه قابــل توجهی نیز برای مصرفکنندگان
مشاهده نشد.

یخچــال و تا  ۹ماه در فریزر و گوشــت قرمز خام را
سه تا پنج روز در یخچال و شش تا  ۱۲ماه در فریزر
میتوان نگهداری کرد.
وی بیان کرد :غذاهایی مانند ســوپ ،تاسکباب
و خورشــتها ســه تا چهار روز در یخچــال و دو تا
سه ماه در فریزر قابل نگهداری هستند .مرغ پخته را
نیز میتوان تا چهار روز در یخچال و تا شش ماه در
فریزر نگهداری کرد.
عضــو هیــات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی
جندی شــاپور اهواز گفت :تخم مرغ خام سه تا پنج
هفتــه در یخچال و تخممــرغ پخته تا یک هفته در
یخچال قابل نگهداری اســت امــا قابل فریز کردن
نیست .ساالد ماکارونی نیز سه تا پنج روز در یخچال
قابل نگهداری است اما قابل فریز کردن نیست.
وی با بیــان اینکه باید تاریخ فریــز کردن مواد
غذایی روی بسته نوشته شود ،افزود :بهتر است مواد
غذایی به گونهای فریز شوند که هیچ رطوبت هوایی
وارد بسته نشــود .همچنین زمانی که غذای پخته از
فریزر خارج شد باید کامال داغ و سپس مصرف شود.
در صورتــی که عالئم و نشــانههایی مانند مکرر
باال بودن ســر برای بهتر دیدن ،اشــک ریزی مداوم
و کاهش بینایی را حس کردیــد؛ با عارضه افتادگی
پلک رو به رو هســتید .همچنین احساس سنگینی یا
فشــار روی کره چشم و خشکی چشــم میتوانند از
نشانههای مرتبط با افتادگی پلک باشند.
بــرای درمــان افتادگــی پلک چشــم دو روش
غیرجراحی و روش جراحی وجود دارد.
در روش غیر جراحی از راهکارهایی مانند استفاده
از پایه در قاب عینک ،تجویز ویتامین  B۱۲در برخی
موارد ،طب سوزنی و تمرینهای تقویت چشم به کار
گرفته میشــود اما در روش جراحــی ،ترمیم پلک و
باالبردن آن و قرار دادن در وضعیت مناسبش صورت
میگیرد.
توصیه میشود اگر نشــانههای مرتبط با افتادگی
پلک چشم را احســاس کردید ،حتما برای درمان آن
اقدام کنید؛ در صورت عدم درمان ســریع و به موقع
ممکن اســت با پیامدهای احتمالی دیگر مانند تنبلی
چشم و کاهش سطح بینایی مواجه شوید.

پژوهشــگران این مطالعــه معتقدند بــا توجه به
امکان اســتفاده از ایــن دارو در ســایر بیماریهای
مفصلی ،نتایج ایــن مطالعه میتواند در پژوهشهای
بیماریهای مفصلی استفاده شود.
نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «بررســی اثر
فرآورده موضعی خرما بر عالئم بیماران استئوآرتریت
زانو در مقایســه با ژل دیکلوفناک :کارآزمایی بالینی
تصادفی شده» در پایگاه نتایج پژوهشهای سالمت
کشــور منتشر شده و اصغر علمی ،ســید محمد باقر
فضل جو ،علیرضا باقرزاده کریمــی ،آرمان زرگران،
مهرداد کریمی؛ پژوهشــگران دانشگاه علوم پزشکی
تبریز در انجام آن مشارکت داشتند.
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آسیب های تحقیر کودکان

بیتوته :ضربه زدن به کودکان از نظر فیزیکی و جسمی یا با کلمات خوب
نیست ،یکی از این کارها تحقیر و شرمنده کردن کودک می باشد .هنگامی
که کودکان در دوران کودکی مورد سوء استفاده عاطفی و کالمی قرار
می گیرند ،احساس پذیرفته نشدن ،بی مهری و ترس از والدین یا مراقبان
می کنند .این احساسات می تواند در بزرگسالی برای آنها مشکل ایجاد کند.
والدین و مراقبان آسیب هایی را که تحقیر و شرمساری می تواند به کودک
وارد کند دست کم می گیرند.
چه کارهایی باعث تحقیر کودکان می شود؟
معمو ًال وقتی مردم در مورد شرمندگی صحبت می کنند ،این اشکال
واضح است :ضربه زدن یا مجازات های فیزیکی دیگر و سرزنش عمومی.
با این حال ،روش های ظریف دیگری نیز برای شرمساری کودکان وجود
دارد که باعث می شود آنها احساس گناه ،احمق بودن ،تحقیر یا بدی کنند.
به عنوان مثال چنین حرف هایی ممکن است باعث شود کودک شما
احساس تحقیر کند« :تو مثل یک بچه نق نقو رفتار می کنی« ».بچه ننه»
«بزرگ شو» «مثل دختر ها رفتار نکن»« ،پسر بچه های خوب اینطور
رفتار نمی کنند ».و یا رفتار هایی که در زیر عنوان می شود نیز می تواند
باعث تحقیر شدن کودک شود:
• مقایسه کردن او با دیگران
• سرزنش کردن کودک در جمع
• خطاب کردن کودک با القاب و اسم های توهین آمیز و نامناسب
• بی احترامی به کودک مانند جواب ندادن به سالم او
• تذکرهای مداوم
• پوزخند زدن به کودک
• داشتن توقعات بیش از حد از کودک
بسیاری از حوادث وجود داشته و دارد که در آن بچه ها در گوشه خیابان
ایستاده و تابلوهایی در آن نوشته شده است که تخلفات خود را نشان
می دهند یا در رسانه های اجتماعی مورد سرزنش قرار می گیرند تا جهان
آنها را ببیند و قضاوت کند .این تحقیر و شرم ساری آنقدر بد شده است
که به احتمال زیاد باعث می شود این کودکان از والدین یا مراقبان خود
را برای همیشه متنفر شوند.
چرا والدین کودکان خود را تحقیر می کنند؟
والدینی که کودکان خود را تحقیر می کنند ممکن است این عمل آنها
ریشه در برخی موارد داشته باشد که می توان به سه نمونه از آنها اشاره
کرد.
خود والدین در کودکی تحقیر شده اند
یکی از دالیلی که برخی از والدین کودکان خود را تحقیر می کنند این
است که آنها خود در کودکی مورد تحقیر قرار گرفته اند و در معرض
رفتارهای خشونت آمیز و تحقیر کننده والدین بوده اند .آنها چنین نحوه
تربیتی را به طور ناخودآگاه فرا گرفته اند و اکنون سعی دارند عقده های

دوران کودکی خود را به صورت نادرستی جبران کنند.
ویژگی های شخصیتی
برخی از اختالالت شخصیتی در والدین مانند خود شیفتگی و یا حتی
اختالالتی مانند افسردگی باعث می شود تا آنها این مشکالت را به صورت
تحقیر به کودک خود منتقل کنند.
سطح آگاهی پایین
برخی از والدین نیز به علت عدم آگاهی از نحوه تربیت صحیح فرزند
ممکن است فکر کنند که با این روش می توانند فرزند خود را به درستی
تربیت کنند در حالی که به طور ناخواسته باعث تحقیر آنها می شوند .عدم
آگاهی از نحوه تربیت صحیح می تواند باعث ایجاد پیامد های منفی در
بزرگسالی شود.
تأثیرات منفی تحقیر کودکان
کودکان از کسانی که احترام دریافت می کنند به همان شکل نیز به آنها
احترام می گذارند .رفتار بد و بدون احترام با فرزندان ،فرزندپروری خوبی

خواهد شد که او به درد هیچ کاری نمی خورد و در بزرگسالی نیز با وجود
داشتن هر گونه توانایی و استعداد ممکن است باز هم احساس کند که
دارای توانایی های الزم نیست.
افسردگی
افرادی که در کودکی مورد تحقیر واقع شده اند بیشتر از سایر افراد در
بزرگسالی در معرض ابتال به افسردگی می باشند .افسردگی در کودکان
می تواند بسیار خطرناک باشد و همچنین کودک دچار اختالالت روانی
شود.
ابراز خشونت
کودکانی که توسط پدر و مادرشان مورد تحقیر قرار گرفته اند به مرور
زمان ممکن است رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز از خود نشان
دهند .علت این امر این است که کودکان به طور ناخودآگاه رفتار نادرست
والدین خود را می آموزند و در تعامل با دیگران ،آن را به کار می برند.
افت تحصیلی
کودکی که به طور مرتب توسط والدین خود تحقیر می شود دچار استرس
و اضطراب شده و این امر بر روی تحصیل و یادگیری او اثر گذاشته و
ممکن است دچار افت تحصیلی شود و یا حتی منجر به ترک تحصیل
شود .این دسته از کودکان توانایی تمرکز الزم برای یادگیری مطالب را
نخواهند داشت.
خجالتی شدن
تحقیر کردن کودک باعث پایین آمدن اعتماد به نفس او شده و در نتیجه
کودک دارای اعتماد به نفس الزم برای حضور در جمع نمی باشد ،زیرا او
تبدیل به یک فرد خجالتی شده است .او از ترس اینکه ممکن است توسط
دوستان و هم ساالن خود در جمع های دوستانه و یا مدرسه تحقیر شود،
از حضور در اجتماع خودداری می کند.
نداشتن قدرت نه گفتن
کودکی که مدام تحقیر می شده است اکنون نمی تواند به خواسته های
دیگران نه بگوید زیرا می ترسد که در این صورت توسط دیگران مورد
تحقیر قرار بگیرد.
راه حل چیست؟
به کودکان باید اجازه داده شود که بدون خجالت ،با پرستاران و والدین
خود تماس داشته باشند و ارتباط برقرار کنند .این یک امیدی است که
والدین یا مراقبان ،ایمنی ،محافظت و حمایت ،درک و شفقت را ارائه دهند.
هنگامی که کودکان مورد سوء استفاده عاطفی و روانی قرار می گیرند،
ممکن است با احساس بی مهری ،پذیرفته نشدن و ترس بزرگ شوند.
به همین دلیل می تواند رشد طبیعی را مختل کند و کودک را به انزوا
کشاند .این زمانی است که افکار منفی ایجاد می شود و به همین دلیل
است که برخی از بزرگساالن احساس می کنند که به اندازه کافی خوب
نیستند.

نیست و با بزرگ شدن کودکان ،آنها به همان شیوه ای که والدین خود
با آنها رفتار کردند ،فرزندداری می کنند .پیام هایی که از کودکی درونی
شده اند در بزرگسالی ریشه دوانده اند.
انضباط با مجازات یکسان نیست .نظم و انضباط عبارت است از «تربیتی
که استعدادهای ذهنی یا ویژگی های اخالقی را اصالح ،شکل می دهد یا
به کمال می رساند ».مجازات به عنوان «رنج ،درد یا از دست دادن که به
عنوان قصاص عمل می کند» تعریف شده است.
پیامدهای روحی و روانی تحقیر کردن کودکان
عوارض و پیامد های تحقیر کودکان بسیار جدی می باشد و ممکن است
تا بزرگسالی همراه آنها بماند و تأثیرات بدی در زندگی آنها داشته باشد.
برخی از این پیامد های روحی و روانی را در ادامه توضیح می دهیم.
کاهش اعتماد به نفس
یکی از مهمترین پیامد های تحقیر کودکان از بین رفتن اعتماد به نفس
آنها می باشد .با تحقیر کردن کودک توسط والدین این باور در او ایجاد

اعضای خانواده تا چه حد باید
پشتیبان یکدیگر باشند؟

باشگاه خبرنگاران :در خانواده همهی اعضای خانواده نیازمند حمایت هستند.
برخی از افراد شخصیتشان ،شخصیت حامی است .حمایت اعضای خانواده
از یکدیگر یکپارچگی آنها را حفظ میکند و رویکردی دلسوزانه به دور از
سرزنش ،تحقیر و جستجوی مقصر نقش مؤثری در تقویت پایداری و ثبات
خانواده دارد .هر یک از اعضای یک خانواده نیازها ،دغدغهها و نگرانیهای
منحصربهفرد خود را دارد و درک این موضوعات توسط سایر اعضا بدون
قضاوت کردن و دریافت حمایت از سوی آنها ،عالوهبر کمک به رفع
مشکالت ،برای بهبود شرایط روحی فرد بسیار مفید است و منجر به تقویت
روابط خانوادگی میشود.
مینا پور فرخ روانشناس و استاد دانشگاه درباره حمایت خانوادگی گفت:
همهی افراد نیاز به احساس حمایت دارند .در روانشناسی حمایت در سه بعد
همدلی ،امنیت و محبت تعریف میشود .اگر افراد بتوانند این سه بعد را پوشش
دهند نیاز به امنیت یک فرد نیز برآورده میشود.
وی بیان کرد :اگر نیاز به امنیت فرد برآورده نشود ،شاید نتواند به دیگران
اعتمادی کند و دچار محرومیت هیجانی شود و حس ارزشمندی در او شکل
نگیرد و سببب احساس نقص و نا امیدی در زندگی داشته باشد .در یک جایی
به شاغولی نیاز است که برای حمایت حد و مرز گذاشته شود.
پور فرخ ادامه داد :اگر والدین فقط عشق و عاطفه نثار فرزندانشان کنند و
اقتدار الزم را نداشته باشند احتمال این که فرزندان سر بخورند و از آن سر

بوم بیفتند وجود دارد .به خاطر همین در کنار نیاز به امنیت الزم ،نیاز به
خودمختاری وجود دارد .والدین باید طوری فرزندان را تربیت کنند ،با وجود
امنیتی که دریافت میکنند بتوانند مستقالنه بیاندیشند .بهترین کمک اغلب
از ناحیه کسانی است که در زندگی ،نزدیکترین رابطه را با شما دارد .دریافت
کمک از افرادی که به شما نزدیک هستند در مقایسه با افرادی که به خوبی
آنها را نمیشناسید ،فایده بیشتری برای سالمت احساسی و جسمانی شما
دارد .وی درباره تعریف خانواده حامی گفت :در ابتدا خانوادههایی که بسیار
پشت هم هستند و از یکدیگر پشتیبانی میکنند به احتمال زیاد مهارت گفتگو
را بلد هستند .زمانی که خانواده دچار یک چالش میشود با یکدیگر صحبت
میکنند و این صحبت زمانی امتداد دارد و در دفعات بعدی تکرار میشود که
قضاوتی وجود نداشته باشد .زمانی که اعتماد خدشه دار شود ،خانواده نمیتواند
این زنجیره را حفظ کنند .رازداری و اعتماد مهمترین شرط یک همدلی بین
اعضای خانواده است.
این روانشناس تصریح کرد :خانوادههای حامی ،خانوادههایی هستند که عشق

مناسب از انحرافات و گمراهیهای امروزه جلوگیری کنند و یک فضای سالم
و شادی را به وجود آورد.
یک خانواده بدون وجود رهبری و مدیریت قدرتمند نمیتواند انسانهایی با
ارزش و با اخالق تربیت کند .پرورش و حمایت از دیگر اعضای خانواده در
درجه اول نقش عاطفی دارد.
چگونه شبکه حمایت اجتماعی خود را میتوان بهبود داد؟
 -۱ارتباط برقرار کردن
 -۲فرصتهای جدید خلق کردن
 -۳از روابط منفی دوری کردن
 -۴صبور بودن
 -۵برنامه ریزی کردن
 -۶رها کردن وابستگیهای ناسالم
 -۷مراقب روابط بودن
حمایت اجتماعی عبارت اسـت از آرامش احساسـی و جسـمانی که خانواده،
دوسـتان یا همکاران و بقیه به افراد میدهند .در حمایت اجتماعی افراد این
نکته را به یاد داشته باشند که بخشی از جامعهای هستند که دیگران او را
دوست دارد و برای او ارزش قائل میشود .تحقیقـات نشـان میدهـد کـه
حمایـت اجتماعـی ،تاثیـرات مثبـت قابـل توجهـی در سالمت روانـی و
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احساسـی افراد دارد.

و محبت را بی قید و شرط ابراز میکنند و حالت مبادله ایی ندارد .زمانی که
افراد دچار اضطراب میشوند و با یک چالشی همراه میشوند اگر امنیت
خانواده و جامعه وجود نداشته باشد به سرعت از پا در میآیند .همه افراد
به حمایت خانواده و اجتماع نیاز دارند تا بتوانند از بحرانهای زندگی ،مقاوم
پیش روند.
وی خاطر نشان کرد :زمانی که یکی از اعضای خانواده دچار اشتباهی
میشود ،اگر خانواده او را به علت اشتباه طرد کند و این در ذهنشان باشد
که دیگر این اشتباه را نمیکند ،روش صحیحی نیست .زمانی که فرد حمایت
الزم در خانواده را از دست دهد در جامعه به دنبال حمایت میگردد و ممکن
است وارد ارتباطات نامناسبی شود .در این جا است که خانواده با عدم قضاوت
و اقدامهای موثر در راستای ارزشها به او میتوانند کمک میکنند.
توجه به مسائل عاطفی و محبت به فرزند یکی از اساسیترین وظایف پدر و
مادر محسوب میشود .خانواده مهمترین نهادی است که ارزش2های اخالقی
را به فرزندان خود آموزش میدهند .خانواده میتواند با تربیت صحیح و
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در مجموعــه افســانه های یونانــی التینی
(ص )160-159افســانه های منظوم از سراینده
نامدا رومی هراتس که از  68تا  8پیش از میالد
می زیست ،روایت شده اســت .برگردان آن به
فارسی چنین است:
چنیــن گفته اند کــه زمانــی یک موشروستایی از یک موش شهری پذیرایی کرد .در
ســوراخ محقر خود .یک مهماندوست قدیمی و
یک مهمان گرامی.
موش روستایی اگرچه رنجیده بود و همیشه
در اندیشه ذخیره ،ولی باز بند از دل بسته گشود
تا رسم مهماندوستی را به جای آورد.
از ایــن رو او نــه از نخودهایــی که ذخیره
کرده بود دریغ کرد و نه از جوهای ســاقه بلند،
او مویزهای خشک شــده را به دندان گرفت و
همراه لقمه های گاز خورده روی سفره چید.
او کوشــید تا با گوشــت نم کرده و رنگین
کردن سفره و فراوانی خوراک ها بر افاده مهمان
چیره گردد که به هر چه که جلویش می گذاشتی
دندان نمی زد .خود کدبانو بر روی کاه دراز کشید
و تنها سبوس و گیاه می خورد و خوراک لذیذتر
را جلو موش شهری گذاشت.
سرانجام موش شهری رو به بانوی خانه کرد
و پرســید :دلبر من آخر از ایــن صخره ناهموار
چه بهره ای می بری؟ چرا شهر و مردم آن را بر
این جنگل وحشــی برنمی گزینی؟ از من بشنو،
همسفر من شو .اکنون که همه خاکیان باید به
پیشــباز سرنوشــت خود روند و هیچ کس را از
کوچک و بزرگ از مرگ رهایی نیســت ،از این
رو ،ای گرامــی من ،تــا می توانی از بخت خود
بهره برگیر! آری بهــره برگیر و بیاندیش که به
راستی زندگی چه کوتاه است.
این ســخنان در موش صحرایــی گرفت و
بی آنکه مغز خود را به اندیشــه فرســوده کند،
سوراخ خود را رها کرد.
به همان قراری که رفته بود .شــانه به شانه
هم راه افتادند و همان شــب از رخنه بارو«»1
خود را به درون شهر افکندند.
شــب به نیمه رسیده بود که دو رهنورد ما به
خانه ای بس مرفه فرود آمدند .خانه ای که در آن
پرده های ارغوانی رنگ ،بر فراز تخت های پایه
از عاج می تابیدند.
و در آنجا از یک ضیافت باشکوه بقایای زیادی
برجای مانده بود که از روز پیش در صندوقی در
همان نزدیکی چیده بودند .هنوز موش شــهری
مهمان روســتایی خود را بر یک فرش ارغوانی
ننشانده بود ،خود همچون یک مهماندار دلسوز
به این ســو و آن ســو دوید ،گاه از این خوراک
آورد و گاه از آن ،و نیز از یاد نبرد که پرســتاروار
از هرچه نزد مهمان می نهد از پیش کمی از آن
بچشد .موش روستایی در حالی که بدن خود را
می کشید ،خوشحال از گشت سرنوشت و خشنود
از لذت اغذیه که ناگهان درهای خانه آن چنان
باز و بســته شــد که هر دو موش به گوشه ای
پرتاب شدند و ترســان و لرزان تاالر را تا پایان
دویدند و هراســان خود را به هر ســو افکندند،
ولی در آن جایگاه عالیجاه عوعو ســگان نیز به
پیشبازشان آمد .در این هنگام موش روستایی به
خود گفــت« :یک چنین زندگی هرگز مبادا ،آن
جنگل و آن پناهگاه که در امان از خطر اســت
شکم الغر مرا غمگسار بس!
برگردان این افسانه به نظمی آزاد:
بود موشی که اهل تهران بود
النه اش لیک در شمیران بود
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موش شهری و موش روستایی
جالل خالقی مطلق

بود در خانه ای اجاره نشین
که نپرداختی به جز سرگین
موشک ما پسر عمویی داشت
که به یک دهکده سکویی داشت
دهکده چیست ،بلکه  ...کده ای
النه مار و خانه دده ای
گر شنیدی کسی ز کس گفتار
نیمه شب بود و خنده کفتار
کده گفتم ،نه ،بلکه روزن داشت«»2
او نه زاد و نه رود و نه زن داشت
فقر در بود و فاقه ایوانش
نانش از کشک و بینوا خوانش
فرش را تار بود و پود نبود
پرده را گفت هر که بود ،نبود
از کف خانه خار روئیده
خارهایی چو مار روئیده
در و دیوار چون تن رنجور
طاق برسان النه زنبور
خانه از زخم باد و تیر و تگرگ
پیکری بود مرده پیش از مرگ
آن مکان موشکی سکویی داشت
که به تهران پسر عمویی داشت
از بس سالها جدایی ها
شد ز نوگاه آشنایی ها
موش شهری به دیدن خویشش
پرس ،پرسان رسید تا پیشش
آن دو چون روی یکدگر دیدند
هر دو از ذوق اشک باریدند

ترانه ســاده ترین قالب شعر فارسی اســت که در فارس سابقه قدیم دارد.
ترانه شــعر مردم کوچه و بازار روســتائیان و عشــایر پاک نهاد است که در
بزم های شــبانه خواننده ای آن را زمزمه می کند و بقیه مجلســیان بدان دل
می ســپرند .خواندن این ترانه در هر قسمت از فارس بزرگ نامی ویژه برای
خود دارد .در بوشــهر و دشتســتان بدان «فایزخوانی» می گویند .در جهرم
بدان «جهرمــی» می گویند .در اســتهبان بدان «صابوناتــی» و در داراب
بدان «شــروه خوانی » می گویند .مرسوم است «شــروه» را همراه با «نی»
می خواننــد .به طور کلی در بعضی از نقاط فارس به شــروه «شــلوه» هم
می گویند که در حقیقت همان ترانه است.
این نوع شــعر در فارس سابقه دارد و در فارس شاعران زیادی بوده اند که
کارشــان سرودن ترانه است .مضمون ترانه ها بیشتر عشق و عاشقی است و
درد و هجران ،غم و اندوه و به طور کلی خواســت های انسانی ترانه سرایان
بــه نام فارس بزرگ را می توان این چنیــن معرفی کرد :فایز -محیا -باقر-
مهدی -نجما -ابن لطیفا -صابر و از معاصران :عزیز فیلی -علی ترکی
و این هم نمونه هایی از ترانه های علی قلی بهارلو «صابر»
فلک دیدی چه کردی با من زار
نهادی بر دلم بار غم یار
کند صابر به محشر دادخواهی
چگونه عدل بود این گونه رفتار
**
بسی آید بهار و ما نباشیم
بروید الله زار و ما نباشیم
رفیقان و عزیزان همدم ما
همه صید و شکار و ما نباشیم
**
سیاهی میزنه با شیشه انگشت
غم گنگی به جانم می زنه مشت
صدای عابری می آیه صابر
خدایا درد تنهایی مرا ُکشت
**
شکر ریزد بتا از خنده تو
بنازم من گل گیرنده تو
تو شاهنشاه حسنی پیش خوبان

یک به یک دست و روی بوسیدند
حال هم را به گریه پرسیدند
بعد از آن ُدم به یکدیگر پیچان
شاد رفتند خانه دهقان
موش ده از خوراک هیچ نداشت
آنچه او داشت روی میز گذاشت
عدس و لوبیا و ماش و نخود
هیچ یک را روا نداشت به خود
گوشه ای داشت دانه ای کنجد
نیم خکشیده ،نیمه ای سنجد
همه بنهاد پیش آن مهمان
گفت :تا هست روزگار بمان
گوشه ای داشت مغز بادامی
دانه ای دور مانده از دامی
بود هر چند پژمرده و خشک
داشت آن عزیزتر از ُمشک
پیش مهمان نهاد و هیچ نگفت
یک دو باری زمین به ُدمش رفت
درز دیوار تکه ای نان داشت
کان در آنجا دو سال پیش گذاشت
خرده ای از کنار آن ببرید
با ادب نان به پیش مهمان چید
فِندقی جست و خورد از آن پوست
مغز آن را درسته داد به دوست
دید در گوشه ای کمی ز پنیر
مانده بود از بالی دوران دیر
زان پنیر کهن نزد خود لب
برد آن تحفه با هزار ادب

پیش مهمان نهاد و سر خم کرد
رامش دوست را فراهم کرد
کاسه بر سر نهاد و تاب آورد
بهر مهمان ز چشمه آب آورد
خویش بنشست روی سنگی سخت
تا نشیند گرامیش بر تخت
موش شهری برده بر خوان دست
سر دندان او ز نان بشکست
لیک دندان فشرد و هیچ نگفت
بود تا گشت گاه گفت و شنفت
گفت :ای دوست از چه رنجی تو؟
از چه از فقر در شکنجی تو؟
از چه این کاره را رها نکنی؟
ترک این کام اژدها نکنی؟
زندگی یک دمست و پیش مگیر!
سخت این یک دو دم به خویش مگیر!
نزده چشم زندگی گذرد
پس چرا در دوندگی گذرد؟!
طبل شادی بکوب و خوش گذران
رنج و سختی به گردن دگران
روز و شب فکر آب و نان مکن
جگرت ،جان من کباب مکن
بین ز بس الغر و تکیده تنی
گرچه همسال ،نیمه ای ز منی
گر که با من تو قصد شهر کنی
خاک عالم به چشم دهر کنی
آنقدر گفت و گفت تا یارش
گشت از جان و دل خریدارش

ترانه هایی از علی قلی بهارلو «صابر»
ابوالقاسم فقیری

نه صابر عالمی شد بنده تو
**
ولم زلفان بورش شانه می کرد
لب بام و نظر بر خانه می کرد
بنازم غمزه ی دلدار صابر
نه تنها من ،عالمی دیوانه می کرد
**

کرشمه چادر و مخمل یلش بود
کنار جوی شیجون منزلش بود
ولی که این همه داره تکبر
کجا صابر پسند خاطرش بود«»1
**
بتا سرچشمه خوبانی ای دوست
چو ماه چهارده تابانی ای دوست

یک دو باری گزید انگشتش
کرد باری به روستا پشتش
کوله بارش ببست و رفت ز ده
گفت :ده نه ،که شهر از ده به!
بعد یک هفته راه پیمایی
گشت باروی شهر پیدایی
شهر در آن زمانه بارو داشت
باروش چار درب نیکو داشت
شهر شد چون تصرف دزدان
ایمنی هدیه شد به زن مزدان
هر کسی کو به مال مفت رسید
به یکی گردن کلفت رسید
شهر خود ترک و سوی تهران شد
از وکیالن و از وزیران شد
مردم شهر خویش را گم کرد
زحمت دیگران فراهم کرد
این چنین شهر خویش داد به باد
کرد تهران یکی خراب آباد
از فراخی شهر خود کاهید
آمد و یک شکم به تهران...
گشت تهران کثیف و آلوده
جایگاه زباله و دوده
که در آن کاخ موش شهرنشین
داشت از پنبه بالش و بالین
صاحب خانه مردی از قاجار
ثروتش میزد از عصایش جار
فرش آن فرش کاشی و قم بود
چینی از چین و پرده از رم بود

چوب میزش ز آبنوس و ز ساج
دسته شمع سوزها از عاج
سور او بود همچو افسانه
نقل هر کوی نقل هر خانه
از خوراک آنچه می رسید به سگ
خوردی یک لشکر و نبود اندک
موش ما آنچه را به ناف نمود
خورد ده گربه را ،کفاف نمود
آن همه چون بدید موشک ده
خود ندانست زان کدامین به
دهن موش ده به آب افتاد
شکمش از هوس به تاب افتاد
گه ز حلوای زعفرانی خورد
از می ناب ارغوانی خورد
گه کمی کوکو ،اندکی ز کباب
باز از پشت آن دو جرعه شراب
چه گالبی ،چه سیب و چه آلو
موز و انگور و نار و شفتالو
آبدار و جدا ز هسته هلو
همه راه آشنای کام و گلو
خربزه کشت مشهد و گرگاب
جمع شد در دهان ز شهدش آب
هندوانه دهانم آب افتاد
سرخ و شیرین ،بر شریف آباد
بود چندان که در بهشت نبود
خوب هر چیز و چیز زشت نبود
عسلی کاورید ،از سبالن
از مربای گل ،گل از گیالن
از خورشها هر آنچه گویی بود
سرخ و سبز و سیاه و زرد و کبود
شیر و شربت شراب و شیرینی
شمع و شب ،شاهدی نمی بینی
موش دید تا چنین مجلس
گفت جایز نباشدم فس فس!
از تنعم نگشته خود سرمست
که یکی شیشه بر سرش بشکست
صاحب خانه مردکی عیاش
گا ِه مستی ز مردم اوباش
لب به دشنام ،مست و الیعقل
گرزه ای سرگران به زیر بغل
آمد از در درون و بخروشید
هرچه را دید زیر چوب کشید
زدنی زد ،شکستنی بشکست
تیغ آهخته دست زنگی مست
حمله گربه ای سفید و براق
نام او را نهاده پشمک چاق
نُ ُنر و لوس همچو بانویش
روز و شب خفته روی زانویش
زان طرف ُعو ُعو سگی نازی
جای بازی نه و سبکتازی
ِ
«جای ما گفت :دیگر اینجا نیست!
مغزت ار هست ،یک دقیقه نایست!»
موش ده خون چکان ز دست و برش
زار و گریان از آنچه رفت سرش
می دوید و زمین به ُدم می روفت
این شنیدم به خویشتن می گفت:
«ایمنی به ز نعمت در بیم!
ایمنی جوی ،بگذر از زر و سیم!»

پی نویس:
- 1بارو= دیوار قلعه
- 2کده= خانه
بخارا -شــماره  132-فروردین و
اردیبهشت 1400

کبابی از دل صابر بسازم
بیا جانا به ما مهمانی ای دوست
**
به شیرینی چو شیرین شکر هستی
به خوشبویی چو مشک عنبر هستی
چقدر وصفت کنم دلدار صابر
ولی افسوس که یار دیگر هستی
**
ندانم سیب تر یا غبغب است این
ندانم زلف کج یا عقرب است این
به گرد عارض دلدار صابر
به سینه آفتاب اندر شب است این
**
مخور غم دلبرا غم خوارت آید
که چاره بر دل ناچارت آید
تماشا کن بین دلدار صابر
چو بلبل بر گلی بی خارت آید
**
به صابر ظلم و جور و قهر تا کی؟
به جای نوش ،نیش و زهر تا کی؟
اگر دانی که خون من حالل است
خالصم کن ،بت بی مهر تا کی؟
**
بُتا از حق پرستی در گذشتی
چو دزدان بر سر راهم نشستی
بگفتی کور شو صابر ،شدم کور
کتم را با خم زلفت ببستی«»2
پی نویس
- 1شُ یجون :رودخانه ای است معروف در حوالی روستای نصروان داراب-
یل= نوعی لباس زنانه
- 2کور شو=از اصطالحات دزدان -کت= شانه -کتف
منبع :واگویه های صابر -به کوشش ضیاء کمانه -ناشر:
زبانکده کالم 1388

گردشگری
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ساوه یکی از شهرهای کهن تاریخی ایران در استان مرکزی است که
قدمتی هفت هزار ساله دارد .این شهر باستانی به خاطر نعمت داشتن
باغهای زیاد انار به شهر «یاقوتهای سرخ» نیز معروف است .جاهای
دیدنی ساوه به واسطه قدمت طوالنی ،بکر و متعدد است این شهر از
مکانهای متنوعی چون تپههای باستانی ،زیارتگاههای معروف ،مناطق
طبیعی دستنخورده ،روستاهای زیبا ،چمنزارهای سبز ،چشمهسارها،
آبشارها و دیگر مناطق توریستپذیر دیگری برخوردار است که هر ساله
گردشگران و مسافران زیادی را مجذوب خود میکند.
روستای گردشگری سامان
روستای گردشگری سامان ،روستایی در شمالغربی ساوه و در نوزده
کیلومتری شمالغربی بخش نوبران در دامنه جنوبی کوههای خرقان است
که جاذبههای طبیعی زیادی چون آبشارهای بزرگ و کوچک ،درختان
کهن ،رودخانه خروشان و پوشش گیاهی خاص منطقه دارد .در طول مسیر
رودخانه این روستا چند آسیاب قدیمی وجود دارد که مشهورترین آنها
آسیاب قازان بیگ نام دارد .قلعه سامان نیز در غرب این روستا جای گرفته
و از مناطق تاریخی روستای سامان به شمار میرود .طبیعت چشمنواز و
بکر این روستا نیز برای عالقهمندان به کوهپیمایی و کوهنوردی بسیار
مناسب است.
آدرس :شهرستان ساوه ،دهستان کوهپایه ،روستای سامان
چشمه بالقلو
چشمه بالقلو در انتهای روستای بالقلو درشهر ساوه واقع شده است و یکی
از بزرگترین و پرآبترین چشمههای این شهر به شمار میرود .چشمانداز
بسیار زیبای اطراف این چشمه گردشگران و مسافران زیادی را بهویژه در
فصل تابستان جذب خود میکند.
آدرس :شهرستان ساوه ،جنوب شهر غرقآباد
قلعه دختر ساوه
قلعه دختر ساوه یا بنای قیز قلعه یکی از اصلیترین آثار تاریخی
و شگفتانگیز ساوه است که در  ۲۳کیلومتری جنوب این شهر ،روی
صخرهای بلند قرار دارد .این قلعه بهدلیل قرارگیری در منطقهای مرتفع و
سختگذر از دوران باستان تا امروز همچنان ناشناخته بهجای مانده است.
آدرس ۲۳ :کیلومتری ساوه ،روستای قیز قلعه
شهر زیرزمینی آوه
شهر زیرزمینی آوه در جنوبشرقی ساوه در حاشیه آزادراه ساوه به سلفچگان
واقع شده است .ساخت این شهر تاریخی به «اردشیر بابکان» نسبت داده
میشود .شهر زیر زمینی آوه دارای محوطه باستانی ،آبانبار قدیمی،
کاروانسرای صفوی و آستان مقدس امامزاده عبداهلل است و بزرگترین
محوطه تاریخی و از جاهای دیدنی استان مرکزی محسوب میشود .طبق
بررسیها و مطالعات باستانشناسی روی سفالهای مکشوفه از این محوطه
تاریخی قدمت آن به عصر مفرغ ،آهن و دوره میانی اسالمی میرسد.
کاروانسرای موجود در این محوطه باستانی نیز از دوران حکومت صفویان
بهشکل چهار ایوانی و قرینهسازی کامل به یادگار مانده است.
مسجد جامع ساوه
مسجد جامع ساوه اثری باشکوه و بینظیر از هنرنمایی اساتید ایرانی و
گوهری گرانبها از لحاظ معماری و تزیینات خاص ایرانی است که عالوه
بر اهمیت مذهبی ،از لحاظ نقاشی ،معماری ،کاشیکاری و تزیینات انجام
شده روی آن مانند گچبری ارزش بسیار زیادی دارد .در این بنا میتوانید
سه دوره تاریخی از قبیل ساسانیان ،قرون اولیه اسالمی و همچنین دوران
پادشاهی حاکمان صفوی را مشاهده کنید .مسجد جامع ساوه همچنین از
مساجد کهن و از نخستین مسجدهای کشور به شمار میرود.
آدرس :ساوه ،خیابان سلمان ساوجی
منطقه نمونه گردشگری روستاهای سنگستان و خلیفه کندی
منطقه نمونه گردشگری روستاهای سنگستان و خلیفه کندی در ۷۵
کیلومتری شهر ساوه قرار دارد .رودخانه مزلقان چای شاهرگ آبادانی و
حیات این روستاها خصوصا روستای خلیفه کندی است .حاشیه زیبا و
سرسبز رودخانه و باغهای خرم و سرسبز منطقه گردشگری روستاهای
سنگستان و خلیفه کندی از جاذبههای طبیعی و گردشگری این منطقه
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به شمار میآید.
آدرس ۷۵ :کیلومتری شهر ساوه ،روستاهای سنگستان و خلیفه کندی
امامزاده سید اسحاق
امامزاده سید اسحاق در شرق شهر ساوه در ابتدای جاده ساوه به قم واقع
شده است .بنای این امامزاده نمایانگر هنرنمایی دوره حکومت سلجوقیان
و صفویه است .امامزاده سید اسحاق دارای بقعهای برج مانند است و سبک
معماری ساختمان آن مانند بناهای عصر سلجوقیان در نیمه قرن هفتم
هجری قمری است که در دوران حکومت صفویه نقشه گنبد آن بهصورت
کنونی درآمده است .اهمیت این سازه به خاطر آجرها و کاشیهای
فیروزهای رنگ روی مقبره است که دارای خطوطی بسیار زیبا نیز هستند.
آدرس :هرستان ساوه ،میدان سرداران ،آستان مقدس حضرت اسحاق ابن
موسی الکاظم
مجموعه تاریخی بازار ساوه
مجموعه تاریخی بازار ساوه یادگاری از دوران صفوی دراین شهر است
که امتداد آن از شمال به خیابان امامخمینی و از جنوب به میدان انقالب
میرسد .این مجموعه تاریخی در سال  ۱۳۷۸بهعنوان یکی از آثار ملی
کشور به ثبت رسیده است .مجموعه تاریخی بازار ساوه شامل مسجد
چهارده معصوم ،داالن حاج ملک و تیمچه نبویزاده با چهار گذر میشود.
آدرس :ساوه ،خیابان امام خمینی
آبشار هندسرشته های آب جاری از آبشار هندس
آبشار هندس یا هندیس ،آبشاری کوچک و فصلی است که در تنگنای
درهای کوهستانی در جنوب ساوه جای گرفته و از جمله جاذبههای طبیعی
این شهر به شمار میرود .این آبشار کوچک پانزده متری در فصل بهار
خصوصا در فروردین ماه پرآب میشود.
آدرس :شهرستان ساوه ،روستای اندیس (هندس)
مسجد سرخ
مسجد سرخ یکی از بناهای مذهبی و تاریخی شهر ساوه است که به
موجب تزیینات و کتیبههای قرمز رنگی که در آن به کار برده شده ،به
مسجد سرخ یا قرمز معروف شده است .این مسجد از سر در ورودی،
صحن ،ایوان ،گنبدخانه ،شبستان ،رواق ،مناره ،دو مدرسه قدیمی و جدید
و یک مسجد تازه تشکیل میشود که با ارزشترین عناصر سازنده آن از
قبیل محراب مزینشده ،کتیبههای گچبریشده ،نقاشیهای متعدد و مناره
آجری آن هستند.
آدرس :ساوه ،میدان انقالب ،جنوب بازار قدیمی شهر

پارک جنگلی شهید چمران ساوه
پارک جنگلی شهید چمران در ضلع جنوبغربی ساوه در مجاورت جاده
کمربندی همدان قرار گرفته و در سال  ۱۳۵۴خورشیدی به مساحت ۱۰۷
هکتار تاسیس شده است .در این پارک جنگلی میتوانید انواع گونههای
درختان جنگلی از جمله کاج تهران ،گل ابریشم ،اقاقیا ،سرو خمرهای ،سرو
نقرهای ،ارغوان ،زبان گنجشک ،توت ،پسته ،زیتون و عرعر را مشاهده
کنید.
آدرس :ساوه ،مجاورت جاده کمربندی همدان ،کنار شهرک حاج بلوک
دریاچه سد الغدیر
دریاچه سد الغدیر در  ۲۵کیلومتری شهر ساوه روی رودخانه قره چای
بهمنظور تنظیم آب رودخانه و کنترل آن در مواقع سیالبی ،آبیاری اراضی
دشت ساوه ،تامین آب آشامیدنی شهر ساوه و شهر صنعتی کاوه و همین
طور تولید نیروی برقابی به میزان پانزده مگاوات احداث شده است .دریاچه
پشت این سد نزدیک به  ۸۵۰هکتار دارد و یکی از مناطق گردشگری شهر
ساوه به حساب میآید.
آدرس ۲۵ :کیلومتری جنوب غربی شهرستان ساوه
پل سرخده
پل سرخده یکی از آثار ثبت شده ملی ایران است که در پانزده کیلومتری
جنوب شهر ساوه و در ساحل جنوبی رودخانه قره چای در روستایی به
همین نام ساخته شده است .گفته میشود که قدمت این پل به دوره صفوی
یا سدههای اولیه اسالم میرسد.
آدرس ۱۵ :کیلومتری جنوب شهر ساوه ،روستای سرخده
آبشار آقچه قلعه
آبشار آقچه قلعه از مناطق طبیعی و جذاب استان مرکزی در روستایی به
همین نام در شهر ساوه در مسیر رودخانه قره چای است .نواحی سرسبز
و خوش آب و هوای اطراف این آبشار برای مسافران از جذابیت زیادی
برخوردار است.
آدرس :شهرستان ساوه ،روستای آقچه قلعه
گنبد چهار سوق
گنبد چهار سوق از دیگر آثار تاریخی ساوه است که قدمت آن به دوران
حکومت صفوی باز میگردد .این بنا در سال  ۱۳۸۶به مناسبت روز جهانی
صنایعدستی بهعنوان موزه مردمشناسی شهر ساوه مورد بهرهبرداری قرار
گرفت .در این موزه میتوانید آثاری چون کتب خطی یا دستنویس ،انواع
قفلهای قدیمی ،ظروف مسی و سفالی ،سکه و اسناد خطی و سنگ
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قبرهایی متعلق به دوره قاجاریه را تماشا کنید.
قلعه آردمین
قلعه آردمین در  ۵۶کیلومتری جاده ساوه به همدان در سه راهی غرقآباد در
انتهای جادهای خاکی بهسمت شمال در دهکدهای سرسبز و با صفا در دامنه
جنوبی کوههای رحمان واقع شده است .این قلعه شامل بخشهای اندرونی،
بیرونی ایوانها ،تاالرهای شاهنشین ،ارسیهای گرهکاری شده و برجهای
متعدد میشود .نمای سازه قلعه آردمین از داخل حیاط ،چهارچوبهای
مستطیل آجری شکل است که یکی در میان با استفاده از گچ سفید شدهاند.
آدرس ۵۶ :كیلومتری جاده ساوه ـ همدان ،روستای آردمین
بام ساوه
بام ساوه از دیگر نقاط دیدنی این شهر است که از آنجا میتوانید نمای
پانورامایی از منظره کل شهر ساوه داشته باشید .اگر بهدنبال جایی به دور
از شلوغی شهر و مملو از آرامش هستید ،پیشنهاد میکنیم حتما به بام ساوه
سر بزنید .بام ساوه دارای امکاناتی از جمله نمازخانه ،لوازم بدنسازی ،زمین
بازی کودکان ،باربکیو ،آبخوری ،آالچیق ،میز و صندلی بتونی ،آبنما،
استخر ،میز پینگپنگ و دکه بوفه است.
آدرس :ساوه ،بلوار طراوت
کلیسای چناچی علیا
کلیسای چناچی علیا در بافت تاریخی روستایی به همین نام در شهر ساوه
قرار گرفته است .از دیدگاه معماری این کلیسا شامل دو بخش قدیمی که
بیشتر از گل ،سنگ و خشت ساخته شده و بخش دیگر که با آجر بازسازی
شده ،میشود .سقف کلیسای چناچی علیا از تیرهای بلند چوبی و همچنین
تخته و پرتو پوشیده شده است .در روی دیوارهای داخلی کلیسا ،نمادها،
مظاهر و باورهای دینی و مذهبی حضرت مسیح و حواریون ایشان در قالب
تابلوهای نقاشی دیده میشود.
آدرس :خش خرقان ،شهرستان زرندیه ،روستای چناقچی علیا
قلعه تاریخی الویر
قلعه تاریخی الویر از دیگر مکانهای تاریخی ساوه است که در شمالغربی
این شهر در روستایی به همین نام قرار دارد .این روستای تاریخی از سه
تپه باستانی تشکیل شده که قلعه الویر در تپه دوم آن واقع شده است .از
سنگ ،خشت و سفالهای ساده و لعابدار مکشوف از این قلعه میتوان به
این نتیجه رسید که قدمت آن مربوط به دوره ساسانی و بعد اسالم تا زمان
حکومت صفویه است.
آدرس :شمال غربی شهرستان ساوه ،روستای الویر
غار آقداش
غار آقداش در کوههای شامل آبادی آقداش در شهر ساوه جای گرفته است.
در این غار میتوانید شاهد نقاشیهای حاکی از سکونت انسان در عصر
شکار باشید .غار آقداش به واسطه همین نقاشیها از مهمترین محوطههای
باستانی و تاریخی شهر ساوه و بخش نوبران محسوب میشود.
منطقه نمونه گردشگری روستای باغ شیخ
منطقه نمونه گردشگری روستای باغ شیخ در هشت کیلومتری بخش
مرکزی ساوه بین دو روستای احمدآباد و طراز ناهید واقع شده است .باغ
شیخ از جمله روستاهای کویری کشور است که بافت تاریخی آن از معماری
منحصربهفرد شهرهای کویری پیروی میکند .از جمله آثار تاریخی این
روستا میتوان به کاروانسرای عبدالغفارخان در سمت غرب روستا متعلق
به دوران «فتحعلی شاه قاجار» و تکیه باغ شیخ در مرکز روستا با طرح
شبستانی اشاره کرد.
آدرس :هشت کیلومتری ساوه ،روستای باغ شیخ
دریاچه مصنوعی ساوه
دریاچه مصنوعی ساوه ،تفرجگاهی مناسب با مناظر زیبا و استثنایی است
که مسافران ،مردم و گردشگران زیادی را مجذوب خود میکند .این دریاچه
تفریحی و مصنوعی دارای سطح آبگیر  ۳۳هزار مترمربع ،گنجایش شصت
هزار متر کعب آب و عمق دو متر است .امکانات قایقرانی در این دریاچه
وجود دارد و در اطراف آن نیز فضای کافی برای پیادهروی ،استراحت و
انجام ورزش فراهم شده است.
آدرس :ساوه ،بلوار تختی

آگهی
برگ ســند کمپانی موتورسیکلت پیشــرو  125مدل  1390به
شماره بدنه  9010854و شــماره موتور  32053520به شماره
پالک  76997ایران  691به نام ذبیح اله رحیمی مفقود گردیده
و فاقد اعتبار است.
آگهی
درخصوص اجرای دادنامــه  140006390000408230مــورخ 1400/6/10
شعبه  15دیوان عالی کشور بدینوسیله به آقای حسین احمدی فرزند
احمدعلی اخطار می شــود چون همســرش به نام نسرین السادات
سجادی فرزند سید محمود با مراجعه به این دفترخانه تقاضای ثبت
و اجرای صیغه طالق را به صورت غیابی خود را نموده لذا با شما هفت
روز مهلت داده می شود تا به آدرس شیراز بلوار دالوران بسیج بلوار
ایثار پالک  183دفتر طالق  3شیراز کدپستی  7156746619کدملی
سردفتر 4250342670
/3881م الف
سردفتر ازدواج  73و طالق  3شیراز
حاج سید کرامت اهلل خادمی
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  140060311034004589مورخ  1400/6/18هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی خانم لیال فرزانه فرزند علی
اصغر به شــماره شناسنامه  14895صادره از شــیراز در ششدانگ
اعیانی یکباب خانه به مســاحت  92/38مترمربع پالک  14286فرعی
از  2070اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2070اصلی واقع در بخش
 4شــیراز ملک مورد تقاضا در یک قطعه زمین وقفی و اجاره عرصه
ملک از مالک رســمی به واســطه اجاره نامه اداری محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/13 :
/3888م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  9/3054بخش  3شیراز
آقای آرش ملک زاده با ارایه سند وکالت  46671تاریخ 1393/2/24
دفترخانه  119شیراز ،تفویض وکالت  113817تاریخ  1400/6/29تنظیمی
دفترخانه  146شــیراز ،اقرارنامه  113842تاریخ  1400/6/30دفترخانه
 146شیراز و با تسلیم  2برگ استشهادیه که در دفترخانه  146شیراز
تنظیم شده مدعی است که تعداد یک برگ سند مالکیت مربوط به
پالک  9/3054واقع در بخش  3شــیراز که ذیل ثبت دفتر الکترونیک
 139620311035014768بــه نام غالمحســین علی پور ثبت و ســند
مالکیت به شماره  533175صادر که به دلیل جابجایی مفقود گردیده
و نامبرده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده است .مراتب
طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشــود که هر
کس نســبت به تملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت با خالصه
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /3884م 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  140060311034005329مورخ  1400/7/18هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی پویا زارع فرزند محمدرضا به
شماره شناسنامه  2280806363صادره از شیراز در ششدانگ یکباب
کارگاه به مساحت  592/13مترمربع پالک  2665فرعی از  2081اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شــیراز
خریداری از مالک رســمی آقای غالمحســین زارعی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/13 :
/3887م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

با رعایت کردن پروتکل های بهداشتی به یکدیگر احترام بگذاریم

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  1103/18802بخش  3شیراز
آقای حمیدرضا غالمی شرقی با تسلیم  2برگ استشهادیه و اقرارنامه
شــماره  12139مورخ  1400/7/4که در دفترخانه  443صدرای شیراز
تنظیم شده اســت مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت
مربوط بــه اعیانی پــاک  1103/18802واقع در بخش  3شــیراز که
ذیل ثبت  127434صفحــه  357دفتر  726به نام خانم مهری اعرابی
مهرآبادی ثبت و ســند مالکیت به شــماره  004050صادر و به موجب
ســند قطعی  31433تاریخ  1390/4/22تنظیمی دفترخانه  133شیراز
به وی منتقل که به دلیل آتش ســوزی از بین رفته و نامبرده تقاضای
صدور المثنی سند مالکیت نموده است سپس به موجب سند رهنی
شــماره  31436مورخ  1390/4/22دفتر  133شیراز به مبلغ 240000000
ریال نزد بانک کشــاورزی در رهن می باشــد .مراتب طبق اصالحیه
تبصره یک ماده  120قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به
تملک 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 ضمن ارائه اصل سند مالکیت با خالصه معامله تسلیم
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /3883م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
آقــای آرش ملــک زاده بــا تســلیم استشــهادنامه بــه شــماره
 140002152765001067مورخ  1400/6/30دفترخانه  146شیراز ووکالتنامه
شــماره  46671مورخ  93/2/24دفترخانه  119شــیراز و تفویض وکالت
شــماره  95820مورخ  97/12/2دفترخانه  146شیراز و تفویض وکالت
 113817مورخ  1400/6/29دفترخانه مذکور و اقرارنامه شــماره 113843
مــورخ  1400/6/30دفترخانه مذکور مدعی اســت کــه تعداد یک جلد
ســند مالکیت به پالک  9/3055واقع در بخش  3شــیراز که ششدانگ
یک قطعــه زمین به مســاحت  200مترمربــع ذیل دفتــر الکترونیک
 139620311035014684به نام غالمحســین علی پور ثبت و سند مالکیت
شــماره چاپی -533127الف 96صادر شده که به علت جابجایی مفقود
گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب
طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که
هر کس نسبت به ملک و ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی
وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تســلیم نماید ضمن ارائه اصل
ســند مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم
خواهد کرد.
/3885م 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  140060311034004600مورخ  1400/6/18هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 2تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهــرام خاوری فرزند
خانجان به شــماره شناســنامه  191صادره از الرستان در ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  250مترمربع پــاک  1265فرعی از 2145
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در
بخش  4شیراز انتقال ملک از مالکین رسمی اکبر و حسن و غالمحسین
و منوچهر و ایرج و اشــرف الملوک و اقدس الملوک ورثه ابوالقاسم
پایدار محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت 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 اول1400/7/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/13 :
/3886م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311034004712مــورخ  1400/6/22هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 2
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای جلیل فارســی نژاد فرزند
محمد به شماره شناسنامه  7354صادره از داراب در ششدانگ یکباب
کارگاه به مساحت  290مترمربع پالک  1269فرعی از  2145اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  3فرعی از  2145اصلی واقع در بخش  4شــیراز
انتقال ملک از مالکین رســمی اکبر و حسن و غالمحسین و منوچهر و ایرج
و اشرف الملوک و اقدس الملوک ورثه ابوالقاسم پایدار محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود 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 رســید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/7/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/13 :
/3882م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی
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حواد ث
چهار  شنبه  28مهر    1400

 13ربیع االول 1443

 ۱۳۳۰۸ابتالی جدید کرونا در کشور
 ۱۶۷تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم روابط عمومی   وزارت بهداشت ،در
طول  ۲۴ســاعت ۱۳هزار و  ۳۰۸ابتالی جدید
کرونا در کشــور شناســایی شــدند و متاسفانه
 ۱۶۷تن نیز به دلیل این بیماری جان خود را از

دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۱۲۴هزار و  ۴۲۳نفر رسید.
بــه گــزارش ایســنا و بنابر اعــام روابط
عمومی   وزارت بهداشت ،از روز دوشنبه تا دیروز

 ۲۷مهرماه  ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۳ ،هزار و  ۳۰۸بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی که یک هزار و  ۷۸۳نفر
از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۵میلیون
و  ۸۰۹هزار و  ۹۶۷نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون  ۵میلیــون  ۳۴۷هزار
و  ۴۸۳نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
 ۴هــزار و  ۶۲۲نفــر از بیمــاران مبتــا به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۳۴میلیون و  ۲۲۴هزار و  ۸۲۳آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۹شهر کشور در وضعیت قرمز،
 ۱۰۶شهر در وضعیت نارنجی ۲۲۸ ،شهر در وضعیت
زرد و  ۱۰۵شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

دبیر کمیته علمی   کشوری کرونا اعالم کرد:

بیم پیک ششم کرونا در کشور

دبیر کمیته علمی   کشوری کرونا با بیان اینکه
رعایت بهداشــت شــخصی ،رعایت پروتکلها
به صــورت جمعی و واکسیناســیون ســه ضلع
جلوگیری از بروز کرونا محسوب میشوند ،گفت:
با توجه به عدم رعایت موازین بهداشتی در برخی
مناطق و اینکه هنوز به ایمنی جمعی نرســیدیم،
ممکن است پیک ششم را تجربه کنیم.
دکتر حمیدرضا جماعتی در گفتوگو با ایسنا،
درباره وضعیــت کرونا و بروز نشــانههای پیک
ششــم کرونا در کشــور ،گفت :چندین بار اعالم
کردم که تا زمانی که به ایمنی جمعی نرسیم و در
عین حال اگر رعایت پروتکلهای بهداشتی چه از
ســوی افراد و چه به صورت جمعی وجود نداشته
باشــد ،انتظار میرود که ما با این پیکها مواجه
شــویم .باید توجه کرد که اگر بهترین واکسنها
را هم استفاده کنیم ،باز هم رعایت پروتکلهای
بهداشتی الزم است .مطالعاتی در جوامع مختلف
انجام شــده و واکسنها برحســب نوع واکسن،
میتوانند حدود  ۵۰تا  ۶۰درصد کارایی داشــته
باشــند .البته این میزان در کمیتها زیاد اســت،
وگرنه در مطالعات بالینی میزان کارایی بیشــتر
نشــان داده میشــود .به عنوان مثــال فایزر در
مطالعه بالینی  ۹۳تا  ۹۴درصد کارایی داشته ،اما
وقتی همین واکسن در یکی از کشورهای اطراف
مــا مورد ارزیابــی قرار گرفتــه ،در جمعیت زیاد
شاهد بودند که کاراییاش حتی به زیر  ۵۰درصد
رسیده است.
رعایت پروتکلهای بهداشتی ۳۰درصد
در جلوگیری از انتشار کرونا کارایی دارد
وی افــزود :بنابراین حتی اگر واکســن را هم
تزریق کرده و بر اساس سوشی که در آن جامعه
قابلیت انتشــار داشــته و منجر به بروز بیماری
میشود ،به پوشــش واکسیناسیون مورد انتظار
هم برسیم ،باز هم حتما باید رعایت پروتکلهای
بهداشــتی را در کنار آن داشته باشیم .باید توجه
کرد کــه رعایت پروتکلهای بهداشــتی اعم از
فاصلهگذاری ،اســتفاده از ماسک ،شستن مکرر
دستها و اقداماتی که از سوی مسئوالن در زمینه
قرنطینه ،بســتن مجامع و محدود کردن مراسم
با جمعیت زیاد و ...انجام میشــود ،در مطالعات
نشــان داده شــده که  ۳۰درصد میتواند جلوی
انتشار عفونت را بگیرد و  ۳۰درصد کاراست .حال
بر حسب نوع واکســنی که استفاده میشود ،اگر
کارایــی را  ۶۰درصد در نظــر بگیرید ،هنوز هم
نمیتوانید به صورت  ۱۰۰درصد جلو پیشــرفت
بیمــاری و پاندمی   را بگیرید .البتــه میتوانید تا
حدود زیادی آن را کنترل کنید ،اما در پاندمی   باید
همه این موارد با هم اتفاق بیفتد تا بتوان به  ۸۰تا
 ۹۰درصد کارایی رسید و تا حدودی بتوان عفونت
را کنترل کرد.
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فارس

کشف  ۲و نیم تن مواد مخدر توسط پلیس الرستان

ایرنا :فرمانده انتظامی   الرستان فارس گفت ۲ :و نیم تن انواع مواد مخدر
ظرف  ۶ماه نخســت ســال  ۱۴۰۰و یک ماه پایانی ســال پیش از آن در
مبادی ورودی و خروجی این شهرستان به سمت شیراز و بندرعباس کشف
و ضبط شد.
ســرهنگ داود امجدی ســه شــنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت:
همچنیــن در این مدت  ۲۶۰نفر از قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر
دستگیر شدند.
وی بیان کرد :عالوه بر کشــف بیش از  ۵۰قبضه سالح گرم (جنگی و
شکاری) از قاچاقچیان ،پاکســازی محلههای آلوده نیز در دستور کار ویژه
پلیس این شهرستان قرار گرفته است.
امجدی با اشــاره به اینکه جادههای الرســتان از مســیرهای ترانزیتی
محســوب می   شود و محل عبور کاالهای قاچاق ،مواد مخدر و اتباع بیگانه
است ،گفت :تاکنون در زمینه قاچاق کاال در مسیرهای ترانزیتی  ۱۸۱پرونده
در محاکم قضایی تشکیل شده است.
او بیــان کــرد :ارزش ریالــی کاالهای کشــف شــده  ۳۹۵میلیارد و
 ۹۰۰میلیون ریال اســت و در این زمینه  ۱۷۵خودرو توقیف شد و  ۲۰۰نفر
دستگیر شدهاند که در این حوزه نیز شهرستان الرستان در بین  ۳۶شهرستان
استان فارس رتبه نخست را داشته است.
وی با بیان اینکه پلیس الرســتان نیز در زمینه کشــف سرقت و مبارزه
قاطع با هنجارشــکنان نیز عملکرد مثبتی داشــته است ،گفت :الرستان با
کشــف ۹۶درصدی سرقت   ها بین  ۳۶شهرستان استان فارس رتبه نخست
را نیز طی  ۶ماه نخست سال جاری کسب کرد.

کشف خودرو مسروقه در مرودشت

فرمانده انتظامي مرودشت از کشف يک دستگاه خودروي کاپرا دو کابین
سرقتي در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ فرشــید زینلی در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهارداشــت :عوامل انتظامی   بخش سیدان درساعات پایانی شب و هنگام
گشت زني به يک دستگاه خودرو کاپرا دو کابین فاقد سرنشین که در سطح
حوزه استحفاظی پارک شده بود ،مشکوک شدند.
وی افزود :با استعالم صورت گرفته مشخص شد خودرو مورد نظر دارای
سابقه سرقت در یکی از شهرستان های استان فارس است که خودرو جهت
انجام مراحل قانونی به پارکینگ انتقال داده شد.
فرمانده انتظامی   شهرستان مرودشت گفت :شهروندان هشدارهاي پليس
را در خصوص پيشگيري از ســرقت جدي گرفته و در صورت مشاهده هر
گونه مورد مشکوک مراتب را سريعا به پليس اطالع دهند.
 ۳ضلع کنترل کرونا
جماعتی با بیــان اینکه بنابرایــن با اقدامات
بهداشتی شــخصی ،جمعی و واکسیناسیون شاید
بتوان  ۸۰تا  ۹۰درصــد جلوی بیماری را گرفت
و تا حدودی پاندمی   را کنتــرل کرد ،گفت :حال
هر یک از اینها اگر رعایت نشود ،میتواند دلیلی
باشد که پاندمی   کنترل نشــود و در این صورت
شاهد پیک خواهیم بود .حال متاسفانه گزارشاتی
داریم از شهرهایی که البته اسم نمیبرم که مردم
اقدامات بهداشــتی را رعایت نمیکنند ،ماســک
نمیزنند و ...حال در چنین جامعهای اگر واکسن
هم تزریق کنید ،باز هم یک بازوی پیشــگیری
مشکل دارد و از آنجایی که رعایت پروتکلهای
بهداشــتی نقص دارد ،منجر به گردش ویروس
شــده و پیکهایی را خواهیم داشــت که از آنجا
به سایر مناطق کشور سرایت میکند .به هر حال
واکسیناســیون ما هنوز به اندازه کافی نیســت و
هنوز به ایمنی جمعی مورد نظر نمیرسیم و این
در حالی اســت که در بسیاری مناطق پروتکلها
را رعایت نمیکنند و منجر به گســترش بیماری
میشود.
وی تاکیــد کــرد :بنابراین موضــوع مهم در
کنترل کرونا ،بحث واکسیناســیون و رسیدن به
ایمنی جمعی و دوم رعایت موازین بهداشــتی و
قرنطینههایی اســت که گوشزد میشود .در عین
حال سومین نکته هم استفاده از دزهای بوستر و
یادآور است که توصیه میکنیم که ابتدا گروههای
هســتند،

هدف که در مواجهه مســتقیم با کرونا
اینها را استفاده کنند که در کادر درمان آغاز شده
اســت .به هر حال درگیری گروه درمان میتواند
منجر به عوارض جبران ناپذیری شود.
بیم پیک ششم در پاییز
جماعتــی گفــت :امید مــا این اســت که با
واکسیناسیون و با انجام پروتکلهای بهداشتی با
کمک مردم ،بتوانیم تا حدودی این پیک را بگذرانیم،

اما با توجه بــه عدم رعایت موازین بهداشــتی
در برخی مناطــق و اینکه هنوز به ایمنی جمعی
نرســیدیم ،ممکن است پیک ششــم را تجربه
کنیم .البته اگر پیک ششــم ایجاد هم شــود با
توجه به ســرعت واکسیناســیون،ممکن است
خسارات زیانباری که در پیک پنجم داشتیم ،به
آن صورت خسارات را نداشته باشیم .هرچند که
ما در فصل پاییز هســتیم و فصول سرد ،فصولی
هستند که این ویروسها میتوانند بیشتر فعالیت
کننــد .بنابراین از نظر آب و هــوا هم باید دقت
کنیم که فعالیت ویروسها میتواند بیشتر باشد و
درگیری بیشتری را در افراد جامعه به وجود آورند.
وی تاکیــد کرد :بنابراین باید مواظب باشــیم
و حتما موازین بهداشــتی را رعایت کنیم .افراد
به صرف اینکه دو دز واکســن را تزریق کردند،
فکر نکنند که واکسینه شدند و گرفتار نمیشوند.
بنابرایــن پروتکلهای بهداشــتی باید همچنان
رعایت شــود .زیرا هر نوع واکســنی که در دنیا
در این زمینه ساخته شــده ،کارایی  ۱۰۰درصد
نــدارد و جلوگیری  ۱۰۰درصــدی از بیماری را
با هیچ واکســنی نداریم ،بلکه اثربخشــی بیشتر
واکسنهایی که ساخته شــدند ،در جلوگیری از
شدت بیماری و بستری شــدن در بیمارستانها
و در مرگومیر ناشــی از عفونت کرونایی است.
بنابرایــن در بحث ابتال به بیمــاری و انتقال آن
به سایر افراد خانواده و جامعه ،واکسنها کارایی
 ۱۰۰درصــد ندارنــد و حتی کســانی که دو دز
واکســن را تزریق کردند و حتی دز بوستر را هم
تزریــق کنند ،باید اقدامات بهداشــتی را رعایت
کنند ،وگرنه احتمال ابتالیشــان بــه بیماری و
انتقال آن به ســایر افراد به ویژه افراد مســن و
دارای بیماریهــای زمینهای وجــود دارد و در
کنترل چرخش ویروس مشــکل ایجاد شــده و
منجر به ادامه و اســتقرار پاندمی   شــده و شاهد
پیکهای جدید خواهیم بود.

دستگیری عامل شهادت مامور نیروی انتظامی   آبادان

ایســنا :فرمانده انتظامی   شوش از دستگیری عامل شهادت مامور نیروی
انتظامی   سرگرد "مهدی آزمون" خبر داد.
سرهنگ روحا ...یاریزاده اظهار کرد :در پی شهادت مدافع نظم و امنیت سرگرد
"مهدی آزمون" در  ۱۶شهریورماه سال جاری در شهرستان آبادان ،از همان
لحظات اولیه پلیس اطالعات و امنیت عمومی   استان خوزستان تالشهای
ویژهای را برای دستگیری عامل این جنایت آغاز کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری پلیس ،وی با بیان اینکه ماموران
پلیس اطالعات با کار اطالعاتی و اســتفاده از روشهای نوین کشف جرم
مخفیگاه عامالن این حادثه را در شهرستان شوش شناسایی کردند ،افزود:
ضمــن هماهنگی قضایی ،تیمهای عملیاتی پلیس متشــکل از یگانهای
انتظامی   و تخصصی فرماندهی انتظامی   شــوش پس از درگیری مسلحانه،
یک نفر از اعضای این باند را به هالکت رســاندند و دو نفر دیگر را نیز به
ضرب گلوله زمینگیر شدند.
فرمانــده انتظامی   شــوش بــا بیــان اینکــه در ادامــه ایــن عملیات
دو نفــر دیگــر از اعضــای این باند دســتگیر شــدند ،تصریح کــرد :در
بازرســی از مخفیــگاه متهمــان یک قبضه ســاح جنگی کالشــینکف
به همراه  ۵تیغه خشــاب و  ۱۰۱عدد فشــنگ جنگی ،یک قبضه ســاح
شــکاری شورشــی به همراه  ۵فشــنگ مربوطه و مقادیــری مواد مخدر
کشف شد.
سرهنگ یاریزاده تصریح کرد :امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است
و نیــروی انتظامی   در راســتای تامین نظم و امنیت از هیچ تالشــی دریغ
نخواهد کرد.

کشف  67کیلو مواد مخدر در داراب

فرمانده انتظامي داراب از توقيف یک دســتگاه ســواری ساینا و كشف
 67كيلوگرم ترياك در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ علیرضا نوشــاد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در راستاي اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و مبارزه قاطع
با فروشــندگان و توزيع کنندگان مواد مخدر ،ماموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر این شهرســتان با اشــراف اطالعاتی و نظارت دقیق بر محورهای
مواصالتی یک دســتگاه سواری ســاینا حامل مواد مخدر را شناسایی و در
عملیاتی ضربتی آن را متوقف کردند.
وی افزود :در بازرسی از این خودرو مقدار  67کیلوگرم مواد مخدر از نوع
تریاک کشف و در این رابطه یک قاچاقچی دستگیر شد.

مصدومیت پنج نفر
بر اثر برخورد دو خودروی سواری

تصادف شــدید دو دستگاه خودرو سواری پراید با یکدیگر ،پنج سرنشین
را روانه مراكز درمانی كرد.
به گزارش روابط عمومی   ســازمان آتش نشانی شیراز ،درساعت 22:33
دقیقه سه شــنبه شب شــاهدان این حادثه با ســامانه  125تماس گرفته و
ضمن ارائه اطالعات به پاســخگوی ســامانه ،درخواست كمك كردند كه
ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی شیراز بی درنگ آتش نشانان ایستگاه
 8را به محل حادثه واقع در گردنه قالت رهسپار کرد.
دو دستگاه خودروسواری پراید با پنج سرنشین در مسیر در حال حرکت
بودند که به علت نامعلومی   به شدت با یکدیگر برخورد کردند.
در جریان این تصادف 5 ،سرنشین این خودروها دچار مصدومیت شدند
که راننده یکی از خودرو   ها در پی شــدت وقوع این حادثه دچار مصدومیت
و داخل اتاقک خودرو بدام افتاد.
آتش نشــانان در حضور عوامل اورژانس و با اســتفاده از ابزار تخصصی
نجات اقدام به برش خودرو کرده و شخص محبوس شده را با احتیاط كامل

از داخل اتاقك خودرو به بیرون منتقل کردند.
عوامــل اورژانس نیــز بالفاصله پس از انجام معاینــات اولیه ،هر پنج
مصــدوم که یک زن و چهار مرد بودند را به ســرعت بــه مركز درمانی
منتقل كردند.
نیروهای آتش نشانی در ادامه روند عملیاتی ،برای پیشگیری از حوادث
احتمالــی صحنه حادثه را از بقایای به جا مانده از این تصادف پاكســازی
كــرده و همچنین خودروهای تصادفی را جهت بررســی علت وقوع این
حادثه رانندگی تحویل كارشناسان پلیس راهور دادند.

آسیب دیدگی کارگر در حادثه سقوط به محل
گودبرداری

کارگر جوان ساختمان بر اثر سقوط به داخل محل گودبرداری واقع در
بولوار سرباز به سختی آسیب دید و روانه بیمارستان شد.
به گزارش روابط عمومی   ســازمان آتشنشانی شــیراز ،ساعت ۱۲:۱۶
دقیقه ظهر روز سه شنبه درپی تماس کارگران ساختمانی با سامانه  125و
اعالم بروز این حادثه ،ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی شیراز بالفاصله
آتش نشــانان ایستگاه  ۵و گروه امداد و نجات کوهستان از ایستگاه  ۱۷را
به محل حادثه در بولوار سرباز ،اعزام کرد.
کارگر  ۴۳ســاله ســاختمان در حال احداث در هنگام حضور در محل
ایــن پروژه که در مرحله گودبراری قرار دارد ،به دالیل نامعلومی   به داخل
گودبرداری به عمق  ۵متر سقوط کرد و دچار آسیب دیدگی شدید شد.
آتش نشانان با حضور در محل حادثه به سرعت مشغول عملیات شدند
و این فرد که از ناحیه دست و پا دچار آسیب شده بود را با برانکارد مخصوص
و لوازم نجات به باالی گودال و ســطح خیابان منتقل کرده و جهت اعزام
به بیمارستان تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.

سارق ساختمان های نیمه کاره در دام پلیس

فرمانده انتطامي شهرســتان الرستان از دستگيري سارق ساختمان های
نیمه کاره با  10فقره سرقت خبر داد.
ســرهنگ داود امجدی در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشریح این خبر اظهار داشت :در پي وقوع چند فقره سرقت ساختمان های
نیمه کاره در سطح شهرستان الرستان ،مراتب به صورت ویژه دردستور کار
ماموران انتظامی   قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با تالش مأموران انتظامی   یک ســارق شناسایی و در
مخفیگاهش دستگیر شــد ،افزود :در بازرسی از مخفیگاه این سارق ،اموال
وکابل های ساختمانی مسروقه کشف شد.
فرمانده انتظامی   شهرســتان الرســتان گفت :ســارق در تحقیقات به
 10فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره در سطح شهرستان اعتراف کرد
و پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایي شد.

کشف  2میلیارد پوشاک قاچاق در ممسنی

فرمانده انتظامی   ممســنی از کشف  2میلیارد ریال پوشاک قاچاق در آن
شهرستان خبر داد.
به گــزارش خبرنگار پایــگاه خبری پلیس ،ســرهنگ محمد نیکبخت
بــا اعالم این خبــر گفت :مامورین پاســگاه انتظامی   فهلیان در راســتای
مقابلــه با قاچــاق کاال و ارز ،هنگام نظارت بر محورهــاي مواصالتی به
یک دستگاه خودروی ســواری مشکوک شدند و آن را براي بررسي بيشتر
متوقف كردند.
وی افــزود :مامــوران پس از توقیف خــودرو در بازرســی از آن تعداد
 700ثوب انواع پوشــاک خارجی قاچاق فاقد هــر گونه مدارك قانوني را
کشف کردند.
این مقام انتظامی   با اشــاره به اين كه کارشناســان ارزش ریالی کاالی
قاچاق کشــف شــده را  2میلیارد ریال برآورد کردند ،تصريح كرد :در این
خصــوص پرونده مقدماتی تشــکیل و به همراه متهم بــه مراجع قضایی
تحويل شد.

وقوع زلزله  ۶ریشتری در یونان

مرکز لرزه نگاری آمریکا از وقوع زلزله ای به بزرگی شــش ریشــتر در
یونان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مرکز لرزه نگاری آمریکا اعالم کرد :دیروز (سه شنبه)
زلزله ای به بزرگی شش ریشــتر  ۱۴۹کیلومتری "کارپاتوس" در یونان را
لرزاند.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری شینهوا ،کانون این زلزله در عمق
 ۳۷.۸۴کیلومتری بوده که در عرض جغرافیایی  ۳۴.۵۷۲۷درجه شــمالی و
طول  ۲۸.۳۹۱۹درجه شرقی رخ داده است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زلزله منتشر نشده است.

کالهبرداری  ۵میلیارد تومانی با دسترسی غیرمجاز به اینستاگرام
بیش از  ۳هزار نفر
فرمانــده انتظامی   پایتخــت از شناســایی و
کشــف پرونده با موضوع دسترسی غیرمجاز به
اینســتاگرام با بیش از  ۳هزار شاکی خبر داد که
در مجموع بیش از  ۵۰میلیارد ریال کالهبرداری
کرده بودند.
به گزارش خبرنگار انتظامی   خبرگزاری فارس،
فرمانده انتظامی   پایتخت از متالشی شدن یکی از
بزرگترین باندهای دسترسی غیرمجاز به شبکه  های
اجتماعی شــهروندان با بیش از  3000شــاکی
خبر داد.
سردار حسین رحیمی ،فرمانده انتظامی   تهران
بزرگ در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت:
در پی مراجعه چند صد نفر از همشهریان تهرانی
به پلیس فتا پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز
به حساب کاربریشان در شــبکه های اجتماعی
از جمله اینســتاگرام مراتب بــه صورت ویژه در
دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.
رئیس پلیــس پایتخت تصریح کرد :این افراد
اظهار می   داشتند که حساب های کاربری آنها مورد
هجوم افراد ناشــناس قرار گرفته و سوء استفاده
شــده اســت به طوری که در قســمت پیام   ها

از مخاطبین و دنبال کنندگانشــان درخواســت
واریز وجه شــده و در برخی موارد مبالغی واریز
گردیده است.
ســردار رحیمی   افزود :کارشناســان پلیس فتا
تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کرده
و با بررسی   های فنی و سایبری موفق شدند ردپای
مجرمان را در فضای مجازی و حقیقی شناسایی
کنند و پس از تشریفات قضایی اعضای اصلی این
باند را که  6نفر بودند در یک عملیات غافلگیرانه
در ســه نقطه خارج تهران به   صــورت همزمان
دســتگیر و به پلیس فتا پایتخت منتقل کردند.
رئیــس پلیس تهران بزرگ اعالم کرد :تاکنون
در بررســی های اولیه حدود  700پرونده مفتوح
در تهران بزرگ شناســایی شــده و در اظهارات
اولیه متهمین به دسترسی غیرمجاز به صفحات
بیش از  3000نفر از کاربران اینستاگرام در کشور
اقرار کردندکه بررســی هــای تکمیلی در حال
انجام است.
وی گفت :مجرمین پس از حضور در پلیس فتا
با خیال اینکه ردی از خود بر جای نگذاشــته اند،
همه چیز را انکار می   کردند اما پس از مشــاهده

ادله دیجیتال جمع آوری شــده توسط پلیس به
جــرم خود اقرار و بیان کردنــد که اکثر قربانیان
افرادی بودند که از رمزهای ساده و قابل حدس
نظیر شماره تلفن همراهشان استفاده می   کردند.
سردار رحیمی   با اشاره به لزوم فعالسازی تایید
هویت دومرحله ای برای حســاب های کاربری
شــبکه های اجتماعــی به شــهروندان توصیه
کرد :در هنگام فعالیت در شــبکههای اجتماعی
تنظیمــات امنیتی و حریــم خصوصی را رعایت
کرده و از در اختیار گذاشــتن اطالعات حســاب
کاربری خود به دیگران خودداری کنند؛ همچنین
در صورتی که پیامی   در شــبکه های اجتماعی از
سوی دوستان و یا آشنایانتان مبنی بر درخواست
واریز وجــه دریافت کردند حتمــا از طرق دیگر
نظیــر برقراری تماس تلفنــی ،صحت محتوای
پیام ارســالی را قبل از واریــز وجه احراز کرده و
در صــورت مواجهه با هرگونه موارد مشــکوک
آن را از طریــق ســایت پلیــس فتا بــه آدرس
 www.cyberpolice.irبخــش گزارشهای
مردمی   و یا طی تماس با شــماره تلفن 110با ما
در میان بگذارند.

10

اقتصاد
چهار  شنبه  28مهر    1400

 13ربیع االول 1443

Oct 20، 2021

سال بیست و    ششم

شماره 7319

جزئیات برنامه دولت سیزدهم برای ساخت چهار میلیون مسکن

در دیدار مدیرعامل آبفای استان اصفهان
و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران مطرح شد؛

دولت قرار نیست سالی یک میلیون مسکن بسازد ،بیشتر میسازد

دولت سیزدهم با تاکید بر ساخت چهار میلیون
واحد مسکن تا پایان دوره چهارساله خود ،ماموریت
و مسئولت بزرگی را برای اجرا انتخاب کرده است،
ماموریتی که برای محقق شــدن ،به برنامه ریزی
دقیق و عزمی   جدی در اجرا نیاز دارد.
بــه گزارش ایســنا ،ابراهیم رئیســی از همان
روزهــای قبــل از انتخــاب شــدن بــه عنوان
رئیــس جمهور دولت ســیزدهم و در ایام پیش از
انتخابات ،معضل تامین مسکن را به عنوان یکی از
چالش های جدی اقتصاد کشــور شناسایی کرده
بود و بر اجرای برنامه هایی برای حل این مســاله
تاکید داشت.
با اعتماد مردم به برنامه های رئیسی و استقرار
دولت سیزدهم ،رئیس جمهور وعده بزرگ ساخت
چهار میلیون مســکن در طول دوره چهارســاله
مســئولیت این دولت را مطرح کرد و برای تحقق
این وعده ،رستم قاســمی   را به عنوان گزینه خود
برای راهبری وزارت راه و شهرسازی انتخاب کرد
که ســابقه قابل توجهی در پــروژه های عمرانی
کشور داشت و در دوران حضورش در قرارگاه خاتم
االنبیا پــروژه هایی در مقیاس بــزرگ را اجرایی
کرده بود و از ســوی دیگر ،ســابقه اش در دوران
هدایت وزارت نفت ،او را برای هدایت پروژه  های
کالن مجهز کرده بود.
قاسمی   از همان روزهای نخست جلب رای اعتماد
نمایندگان مردم ،تحقق وعده ساخت چهار میلیون
مسکن را در اولویت های خود قرار داد .ماموریتی
که قــرار بود بار بزرگی از بخش عرضه مســکن
در معــادالت پیچیــده بــازار پرتالطم مســکن
بردارد .برنامه دشــواری که جزییات تحقق آن از
همان روزها توسط کارشناســان مختلف و افکار
عمومی   مورد پیگیری قرار داشــت و این ســئوال

مطرح بود که باتوجه به زمان بر بودن پروژه  های
ســاخت مســکن نحوه اجرای این پروژه به چه
صورت اســت و آیا قرار اســت سالی یک میلیون
واحد ساخته و به مردم تحویل شود یا در مجموع
چهار سال ،چهار میلیون واحد ساخته خواهد شد؟
وزیر راه و شهرسازی ،روز دوشنبه و در حاشیه
مراســم معارفه مدیرعامل جدیــد راه آهن تالش
کرد جزییات جدیدی از برنامه این وزارتخانه برای
اجرای این برنامه را با رســانه   هادر میان بگذارد.
قاســمی   توضیح داد که معنی اجــرای این طرح
به این صورت نیســت که قرار باشــد سالی یک
میلیون مسکن ساخته شود و روند کار به این شکل
نیست که سال اول یک میلیون واحد ساخته شود،
ســال دوم یک میلیون واحــد و به همین صورت
این روند ادامه پیدا کند .بلکه دولت برای رســیدن
به هدف تعیین شــده ،باید در شــروع کار ساخت

بیش از یک میلیون مسکن را هدفگذاری کرده و
در ســال اول ساخت دو میلیون واحد مسکن کلید
می خورد .این اظهارات وزیر که قرار نیست سالی
یک میلیون واحد مســکن ســاخته شود از سوی
برخی رسانه های سهوا یا عمدا این گونه پوشش
داده شد که دولت به نوعی زیر قولش زده است و
قرار نیســت چهار میلیون مسکن ساخته شود ،آن
هم در شرایطی که اظهارات وزیر راه و شهرسازی
در توضیــح جزییات اجرای این پروژه بود و تاکید
شده بود که چون ساخت مسکن فرایندی زمان  بر
است ،امکان پذیر نیست که سالی یک میلیون واحد
ساخته و تحویل شود و باید در سال های نخست،
کلنگ ســاخت واحدهای بیشــتری زمین بخورد.
متن کامل اظهارات رستم قاسمی   در این مراسم
به این شــرح بود که "هم به دلیل قانون جهش
تولیــد و هم به خواســت دولت ،بناســت که در

فعاالن رسانه ای تبعات ناشی از خشکسالی را به خوبی برای مردم
تشریح کرده اند

چهار ســال ،چهار میلیون مسکن ســاخته شود،
خوشبختانه قانون بسیار خوبی در مجلس به عنوان
قانون جهش تولید ظرف حدود یک ماه گذشــته
ابالغ شــده و این قانون می تواند کمک بســیار
بزرگــی را به خانه دار شــدن مــردم انجام دهد.
اوال بایــد توضیح دهم که این برنامه به معنی این
نیســت که در سال اول یک میلیون واحد مسکن
ساخته شود ،سال دوم یک میلیون مسکن ساخته
شــود (و به همین ترتیب) ...شما این را می دانید
که ساخت مســکن در کشور معموال یک سال تا
بیش از یک سال ونیم طول می   کشد ،ما برای این
که به (هدف) چهار میلیون مســکن در چهارسال
برســیم ،باید شروع کارمان با بیش از یک میلیون
واحد مســکن باشد که در جلســه ای حدود ۱۰
روز پیش در شــورای عالی مسکن با حضور آقای
رئیس جمهور ،این را اعالم کردیم که (ســاخت)
حــدود دو میلیون مســکن را در فاز اول شــروع
خواهیم کرد که مقدماتش هم فراهم شده و تفاهم
نامه های مربوط به آن نیز با بسیاری از دستگاه   ها
امضا شده و انشاا ...عملیات اجرایی اش را پشت سر
خواهیم گذاشت" .
نگاه دقیق به این مواضع وزیر راه و شهرسازی
مشــخص می کند که منظور وزیر شهرســازی از
اینکه روند اجرای طرح جهش مســکن به صورت
ســاخت ســاالنه یک میلیون واحد نخواهد بود،
عقب نشینی از برنامه ساخت چهار میلیون واحد در
سال نبوده ،بلکه بیان جزییات جدید از تصمیم  های
اخذ شده برای رســیدن به این هدف بوده است.
هدفــی که در صــورت تحقــق می تواند تحولی
مهم در بازار پرفراز و نشــیب مســکن در کشور
ایجاد کند و رویای خانه دار شــدن چهار میلیون
خانواده را رنگ تحقق ببخشد.

مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان در دیدار با اعضای هیــات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران
استان اصفهان بر تعامل دوسویه میان اصحاب رسانه و آبفا تاکید کرد.
هاشــم امینی با بیان این که در سال های اخیر رسانه   ها در بزنگاه های مختلف در مدیریت تقاضا
و مصرف آب در جامعه ،آبفای اســتان اصفهان را یاری کرده اند ،اظهار داشــت :فعاالن رســانه ای
پل ارتباطی میان مردم و مســئوالن هســتند که در ســال های اخیر تبعات ناشی از خشکسالی را به
خوبی برای مردم تشریح کرده اند.
وی به آثارگسترده ناشی از پدیده خشکسالی اشاره کرد و بیان داشت :عدم جاری شدن آب در بستر
رودخانه زاینده رود عالوه بر این که فرونشست زمین را در پی دارد ،به میراث فرهنگی اصفهان آسیب
می   رساند که تهدیدی بسیار جدی برای تمدن این سرزمین به شمار می   آید.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان با تاکید بر اهمیت باز چرخانی آب گفت :در سال های اخیر صنایع
بزرگ استان با استفاده از پساب برای رفع نیاز آبی خود ،زمینه را در استفاده بهینه از آب مهیا کردند.
امینی به ارزش حیاتی آب در اســتان اصفهان اشــاره کرد و گفت :هر قطره از آب در اســتان باید
به خوبی در بخش شــرب ،صنعت ،کشــاورزی و خدمات مدیریت شود تا تبعات ناشی از خشکسالی تا
حدودی مهار شود.
وی از اصحاب رسانه خواست با مستند سازی و تحلیل های سازنده در بخش آب ،مسئوالن استان
را در رفع مشکالت ناشی از خشکسالی یاری دهند.
امینی افزود :فعاالن رســانه   ها می   توانند با تولید گزارش های سازنده ،تصویر صحیح و شفافی از
آثار ناشــی از خشکســالی در اســتان را ارائه دهند و راهکارهایی که در این زمینه اتخاذ شده را برای
مردم بیان کنند.
مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان اعالم کرد :این شرکت همواره رویکرد حمایتی نسبت به فعاالن
عرصه رسانه داشته است و این رویه همچنان ادامه دارد.
در ادامه این جلســه رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان اصفهان
به بیان نقطه نظرات خود در زمینه تعامل هر چه بیشتر اصحاب رسانه با شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان پرداختند و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه دادند.

موافقت نمایندگان با کلیات الیحه اصالح ماده  ۸قانون
بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث

نمایندگان مجلس شورای اسالمی   با کلیات الیحه اصالح ماده  ۸قانون بیمه اجباری خسارات وارده
به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه موافقت کردند.
به گزارش ایسنا ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی   در جریان جلسه علنی دیروز (سه شنبه) مجلس
گزارش کمیســیون اقتصادی در مورد الیحه اصالح ماده  ۸قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به
شــخص ثالث در اثر حوادث ناشــی از وسائل نقلیه را بررســی کرده و در نهایت با کلیات این الیحه
موافقت کردند.
رئیس مجلس شــورای اسالمی   پس از تصویب کلیات این الیحه بیان کرد :به منظور رفع ابهامات
وارده و بررســی دقیق پیشــنهادات نمایندگان در خصوص این الیحه به صورت دو شوری بررسی آن
صورت خواهد گرفت و لذا اکنون این الیحه به کمیسیون اقتصادی باز می   گردد.

انتقاد به خأل تسهیالت در بخش ساختوساز

هفت ماه گذشت؛ بانک ها به روی خود نیاوردند!

به نظر میرســد بیمیلی بانک ها در پرداخت تسهیالت ساخت مسکن در سال جاری نیز دیده میشود؛
تا جایی که صدای نمایندگان مجلس درآمد .این در حالی است که مطابق قانون بودجه  ۱۴۰۰بانک ها باید
وام های  ۲۰ساله به حوزه ساخت و ساز پرداخت کنند.
به گزارش ایســنا ،با گذشــت حدود هفت ماه از سال جاری ظاهرا هنوز بانک ها به تکلیف خود در ارایه
انواع تسهیالت ساخت و نوسازی مسکن مطابق قانون بودجه  ۱۴۰۰عمل نمیکنند تا جایی که نمایندگان
مجلس در نامه ای به صالح آبادی ـ رییس کل بانک مرکزی ـ ضمن اشاره به عدم اجرای کامل و صحیح
جزء  ۱۰از بند الف تبصره  ۱۸قانون بودجه سال  ۱۴۰۰خواستار پیگیری و نظارت جدی بر این موضوع شدند.
طبق جزء  ۱۰از بند الف تبصره  ۱۸قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
موظفند برای احداث و نوســازی چهارصد هزار واحد مســکن روســتایی و شــهری در شهرهای کمتر از
بیســت و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محالت و مناطق محروم)
نســبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیالت ساخت مسکن (معادل بیست درصد
تسهیالت نظام بانکی) به افراد واجد شرایط اقدام نمایند.
بــا توجه به ایــن بخش از قانون بودجه  ۱۴۰۰به هر واحد مســکونی  ۳۰۰میلیون تومان تســهیالت
اختصاص مییابد .این در حالی اســت که شــورای پول و اعتبار از اوایل خردادماه امسال بانک ها را مکلف
به پرداخت تســهیالت ساخت تا سقف  ۲۵۰میلیون تومان برای مسکن شهری و  ۱۰۰میلیون تومان برای
مســکن روستایی کرد .یعنی اگر به تمامی    ۱.۲میلیون واحد تکلیفی ،وام پرداخت شود مبلغ کل تسهیالت
 ۲۴۰هزار میلیارد تومان خواهد شــد؛ در حالی که قانونگذار بانک ها را مکلف به پرداخت  ۳۶۰هزار میلیارد
تومان کرده اســت .البته اواخر فروردین امســال محمود شایان ـ مدیرعامل بانک مسکن ـ اعالم کرد که
ســقف وام ساخت مسکن در تهران و کالنشهرها برای آن دســته از انبوهسازانی که از فناوری های نوین
اســتفاده کنند  ۴۵۰میلیون تومان خواهد بود ،اما ســوال این است که مگر چند واحد مسکونی توسط انبوه
سازان مطابق فناوری های نوین احداث میشود؟
در ســالهای اخیر از ســوی فعاالن صنعت ســاختمان همواره بر تعهد بانک ها به پرداخت  ۲۰درصد از
تسهیالت خود به بخش مسکن تاکید شده اما گفته میشود به دلیل طوالنی بودن دوره بازپرداخت وام های
مسکن ،بانک ها تمایلی به این نوع تسهیالت نشان نمیدهند و حداکثر  ۵درصد از وام های خود را به بخش
مسکن اختصاص میدهند.
واضح اســت که در سال جاری نیز ظرفیت احداث  ۱.۲میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد .کل
میزان ساخت و ساز کشور در  ۹ماهه ابتدای سال  ۱۳۹۹بر اساس پروانههای صادره  ۳۵۳هزار و  ۴۰۷واحد
بوده که آمار زمســتان  ۱۳۹۹هنوز اعالم نشده اما اگر در زمســتان نیز برای حدود  ۱۰۰هزار واحد پروانه
صادر شــده باشد کل واحدهای احداثی در سال گذشــته حدود  ۴۵۰هزار واحد بوده است .شواهد و قرائن
آگهــي و اسناد مزايده
()1400/07/ 26 - 600/38175
شــركت آب و فاضالب اســتان فارس در نظر دارد
نسبت به فروش حدود  35000كیلوگرم لوله گالوانیزه
 6اینچ فرســوده و دو عدد مخزن آب هوایی  12هزار
لیتری فلزی مســتعمل  ،واقع در شهرستان الر طبق مشخصات درج
شده در اسناد مزایده را از طریق مزایده عمومي اقدام نماید.
 محل اخذ اسناد :شیراز  ،شركت آب و فاضالب استان فارس (میدان
مطهري ،ابتداي بلوار قدوســي غربي نبش خیابان سبحانی بلوك 406
طبقه اول اتاق 110امور بازرگاني تلفن  ،) 38435164و سایت اینترنتی
www.abfa-fars.ir
واریز وجه جهت خرید اسناد الزامی می باشد.
• محل تسلیم پیشنهادات :شیراز ،شركت آب و فاضالب استان فارس
(میدان مطهري ،ابتداي بلوار قدوسي غربي نبش خ سبحانی بلوك 406
طبقه اول ،واحد دبیرخانه)
 آخرین مهلت خریدو دریافت اسناد مزایده  :شنبه1400/08/08
 تاریخ نهایي قبول پیشنهادات  :سه شنبه 1400/08/18
 تاریخ بازگشایي پاكات  :چهارشنبه 1400/08/19
 قیمت پایه كارشناســي هر كیلوگرم لوله گالوانیزه  6اینچ مستعمل:

اقتصاد چین از دور افتاد؟

حاکی از آن اســت که ساخت و ساز در سال  ۱۴۰۰نســبت به سال گذشته کاهش یافته و در شهر تهران
 ۱۸درصد نســبت به سال قبل افت کرده اســت .با این اوصاف احتماال در شش ماهه نخست سال جاری
رشد اقتصادی چین نسبت به فصل قبل به میزان قابل توجهی کمتر شد.
بانک ها در بهترین حالت به حدود یک سوم تعهد خود در خصوص پرداخت تسهیالت ساخت مسکن عمل
به گزارش ایســنا به نقل از ســاوث چاینا مورنینگ پســت ،اقتصاد چین در سه ماهه سوم امسال
کردهاند؛ تازه اگر همه واحدهای در حال ســاخت از تسهیالت استفاده کرده باشند که طبیعتا به طور کامل
رشــد  ۴.۹درصدی را به ثبت رســاند که در مقایسه با فصل قبل  ۳.۰درصد کمتر شده است .این رشد
این موضوع محقق نشده است.
اقتصادی همچنین  ۰.۳درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان است و بدترین رشد
اقتصادی فصلی چین در طول دو فصل اخیر محسوب می   شود.
فرشــید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه ســازان ـ میگوید :تنها راه تامین مسکن کشور به کارگیری توان
چوپینگ ژو -کارشــناس امور اقتصادی چین در بانک چی پی مورگان گفت :به نظر می   رسد که
بخش خصوصی اســت و دولت توانایی ســاخت و ســاز ندارد ،اما بخش خصوصی با انواع و اقسام موانع
اقتصاد چین با روزهای بد کرونایی خداحافظی کرده اما این بدان معنا نیســت که برای همیشه شاهد
و مشــکالت درگیر اســت .برای یک استعالم ساده حدود دو ماه وقت ســازنده را میگیرند .دستگاههای
رشــدهای خیلی سریع باشیم بلکه اتفاقا برعکس به تدریج از سرعت رشد کاسته خواهد شد اما انتظار
خدماترســان نیز هزینههای ســنگینی را مطالبه و هر از گاهی خدمات خود را قطع میکنند .سیســتم
من این است که رشد اقتصادی برای طوالنی مدت در محدوده مثبت باقی بماند.
بانکی هم که قرار است  ۲۰درصد تسهیالت خود را به حوزه مسکن اختصاص دهد هیچگونه رغبتی برای
هر چند که چین اولین کشــوری بود که به طرز گسترده ای با پیامدهای ویروس کرونا درگیر شد،
پرداخت این نوع وام ندارد و تنها بانک مســکن به پرداخت تسهیالت مسکن میپردازد که به هیچ عنوان
با کاهش ســرعت شیوع این ویروس و بازگشــایی تدریجی کسب و کارها توانسته است تا حد زیادی
منابع آن پاسخگوی این بخش نیست.
به سطوح قبل از بحران بازگردد.
به گفته پورحاجت ،سیســتم بانکی باید حدود دو برابر مبالغ واریزی از سوی متقاضیان ،منابع به ساخت
رشــد اقتصادی در  ۶ماه اخیر  ۹.۸درصد اندازه گیری شــده که در مقایســه با دوره مشابه منتهی
پروژههای مســکونی اختصاص دهد .این در حالی اســت که کل وامی   که تا کنون از طریق بانک مسکن
به سال قبل  ۲.۴درصد بیشتر شده است .چین اکنون به نخستین کشور در بین  ۱۰اقتصاد بزرگ جهان
برای پروژههای اقدام ملی اختصاص یافته یک سی و پنجم رقمی   است که متقاضیان واریز کردهاند.
تبدیل می   شود که خروج از رکود عمیق را جشن می   گیرد.
شــرایط فعلی حاکی از آن اســت جای خالــی بانک ها در پروژه اقدام ملی که حــاال به جهش تولید و
تامین مسکن وصل خواهد شد احساس میشود.
تجدید فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي 9806
تســهیالت مســکن ملی به  ۲۵۰میلیون تومان
تجدید فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي 6089
افزایــش یافته که اگر مشــکالت اولیه همچون
اداره كل نوسازي مدارس فارس در نظر دارد نبر ب رر رر اري مهاعمرر درومر ده م برر اي رر ار ذ م امرار ق رل از ر
اداره كل نوسازي مدارس فارس در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله ای به شرح
دریافت پروانه ســاختمانی از سوی شهرداریها
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عزیزیخادم  :در فدراسیون فوتبال همهچیز شفاف است
ایرنا :رییس فدراســیون فوتبال گفت :در حال
حاضر فوتبال ملی شــده و در فدراســیون فوتبال
همه چیز شفاف است.
به گزارش ایرنا« ،شهاب الدین عزیزی خادم»
رییس فدراسیون فوتبال دوشنبه شب در گفت و گویی
تلویزیونی اظهار داشــت :موفقیت های بی سابقه
تیم ملی ایــران لطف خدا و دعــای خیر ملت و
زحمت کادر فنی و بازیکنان اســت .برد و باخت
جزو الینفک هر فوتبال اســت و باید به مســیر
هفت مــاه پیش فدراســیون در دوران ریاســت
گذشــته برگردیم؛ صاحبان فوتبــال مردم ایران
هستند و فوتبال به ثبات رسیده است.
وی افزود :تالشــمان را برای میزبانی کردیم
و فدراســیون فوتبــال مصر اســت و بــازی با
تماشــاگر لذت خود را دارد؛ فدراسیون به تنهایی
تصمیم گیرنده نیســت و در همین راستا تابع نظر
جمعی است و امیدواریم بازی های آتی را با همین
مولفه   هابا تماشــاگر داشته باشیم و همه از دیدن
فوتبال لذت ببرنــد .امیدوارم بتوانیم آن تهدیدات
را برطرف کنیم و در همین راســتا فدراسیون خود
را مکلف می   داند.
رییس فدراسیون فوتبال اضافه کرد :فدراسیون
نگاه زیربنایی و توسعه ای دارد .ما خود را مصون
نمی   دانیم و اشــتباه هم می   کنیــم .به حدی که
در فوتبــال زمان رصد رســانه   ها را نداشــتیم و
مشــکالتی هست که در این چند سال گذشته در
فوتبال و فوتســال مردان و زنان حل نشــده بود.
فدراسیون به کار علمی   و توسعه ای معتقد است.

وی ادامه داد :برخی افراد بهدنبال عوام فریبی
و بــازی هــای کودکانه و تخریــب فوتبال ملی
هستند .عده کمی   هستند که برای  ۲۰سال فوتبال
را گروگان گرفته بودند ولی االن فوتبال ملی شده
است .بهترین معیار انسان   ها عملکرد آنهاست.
عزیزی خادم عنوان کرد :تخریب کردن و افترا
بســتن نخ نما شده و رفتار فدراسیون دانش بنیان
است .نمونه آن را برای اولین بار در تاریخ فوتبال
ایران خواهید دید که  ۱۱هزار نفر از محروم ترین
افراد جامعه امروز در پروژه اســتعدادیابی کشوری
دیده شدند.

وی افــزود :تیم ملی فوتبال زنان ســرافرازانه
بــرای اولیــن بار به جــام ملت   هاصعــود کرد و
وضعیت داوری و دســتمزدها را هم می   بینید .این
حاشــیه سازی   ها و توطئه   ها راه به جایی نمی   برد
و این افراد بازندگان بزرگ و منفعت طلب هستند.
فوتبال ملی این تحول عظیم را در این هشت ماه
به خود دیده اســت .ما رویا پــردازی نمی   کنیم
و تــاش ما در فدراســیون فوتبال بی ســابقه و
بی نظیر است.
رییس فدراســیون فوتبال خاطرنشان کرد :از
همــه می   خواهم که به فوتبال ایران کمک کنند.

در فدراسیون فوتبال همه چیز شفاف است.
وی در مورد حضور بستگان وی در فدراسیون
فوتبال گفت :پسر عموی من در رشته آی تی در
دانشــگاه شریف تحصیل کرده و کمک زیادی به
ما در فدراسیون می   کند.
رییس فدراســیون فوتبال در مورد شــایعات
غیرواقــع در مورد فدراســیون اظهار داشــت :ما
شکرگزار خدا هســتیم و این یک بحث اعتقادی
است .ما به تمام مخلوقات هستی وابسته هستیم.
هر کسی که بتواند به فوتبال ایران کمک کند ،از
او کمک می   خواهیم .این مطالب بی پایه و اساس
در شأن فدراســیون نیســت که بخواهیم به آن
بپردازیم .ما یک نگاه مدرن و دانش بنیان داریم.
عزیزی خــادم درباره برنامه ریــزی لیگ نیز
بیان کرد :یکــی از موضوعات اساســی فوتبال،
برنامه ریزی در لیگ است .با تراکم برنامه برخورد
کردهایــم که در آن بحث تیــم های ملی مطرح
اســت .با رایزنی که با رییس فدراســیون فوتبال
بلژیک داشــتیم ،تیم فوتبال بانوان در این کشور
اردو می   زند .در مورد یک فرد ســازماندهنده در
خصــوص لیگ هم از فدراســیون بلژیک کمک
خواستیم که به زودی انجام می   شود.
وی در خصــوص برابــری مربیــان ایرانی و
خارجی و احکام صادر شده نیز گفت :با مسووالن
فدراســیون تماس گرفتیم و از آنها خواستیم که
خیلی فوری در خصوص احقاق حق مربیان ایرانی
پروتکلی را تنظیم کنند .این مربیان نباید با مربیان
خارجی فرق داشته باشند.

آخرین قهرمانی  ۱۶تیم لیگبرتری

تالش برای صفر شدن روزشمار ناکامیها
در بین  ۱۶تیم حاضر در لیگ برتر ،برخی از تیمها هرگز موفق به
کسب جامهای ارزشمند فوتبال ایران نشدهاند و از آخرین قهرمان 
ی
تیمهایی مانند اســتقالل و ســپاهان هم بیش از  ۱۰۰۰روز سپری
شده است.
به گزارش ایســنا ،فصل جدید فوتبال ایران از دیروز (سه شنبه
 ۲۷مهر) آغاز میشــود و  ۱۶تیم لیگ برتری برای تصاحب عناوین
مختلــف به میدان میروند .برخی از تیمهای پرافتخار و ریشــه دار
فوتبال ایران عزم خود را برای کســب جام قهرمانی در این فصل و
پایان بخشیدن به چند سال ناکامی   انجام خواهند داد.
در سالهایی که پرسپولیس به جام قهرمانی لیگ برتر دست یافته،
ســایر تیمها هم نیم نگاهی به دیگر عناوین لیگ مانند جام حذفی
و یا سوپرجام داشتهاند تا حداقل جامی   به هواداران خود هدیه دهند.
در این بین برخی از تیمهای ریشــهدار از شــهرهای مختلف کشور
مانند نســاجی ،نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان که قدمت زیادی
در فوتبال دارند ،هرگز نتوانســتهاند جام های قهرمانی لیگ برتر یا
حذفی را باالی ســر ببرند و همچنان در سودای لمس جام قهرمانی
به سر میبرند.
در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به آخرین جام  ۱۶تیم لیگ
اقدامات غیرشفاف و پرابهام فدراسیون فوتبال
در ارتباط با مســائلی مانند سیســتم کمک داور
ویدیویی ،ممنوعیت حضور تماشــاگران مقابل
کرهجنوبــی ،اتمام مهلت قانونی سرپرســتها
و همینطــور اصالح اساســنامه صدای اعضای
هیات رئیسه را هم در آورده است.
به گزارش ایســنا ،رئیس فدراســیون فوتبال
این روزها از شــفافیتی که ماهها قبل از آن دم
میزد ،فاصله گرفته و حاال ابهامات زیادی درباره
مشکالت و مسائل پیرامون این فدراسیون وجود
دارد .در حالی که مدیران این فدراســیون خود
را با برگزاری نشســتهای فراسازمانی مشغول
کردهاند ،ســواالت زیادی نســبت بــه عملکرد
غیر شــفاف این مجموعه در ارتباط با مســائلی
ماننــد کمــک داور ویدیویــی ،ادامــه غیبت
تماشاگران ،وضعیت آشفته فوتسال ،اساسنامه و
 ...وجود دارد اما هنوز هیچ توضیح شفاف و قانع
کنندهای ارائه نشده است.
این مسائل در حالی است که از آخرین جلسه
هیات رئیســه فدراســیون فوتبال حدود دو ماه
سپری شده و حتی در مواقعی اعضای هیات رئیسه
هم هیچ اطالعــی از اقدامات و دالیل برخی از
اتفاقات ندارند و همــه چیز را به یک نفر ارجاع
میدهند؛ آن هم کســی نیست جز شهابالدین
عزیزی خادم که از زمان ریاســت در فدراسیون
فوتبال هیچ گاه نشست خبری نداشته و حتی بعد
از پیروزی در انتخابات هم اجازه پرسش و پاسخ
داده نشد و او به سرعت نور سالن را ترک کرد!
در هشــت ماهــی کــه از روی کار آمــدن
عزیــزی خادم گذشــته او انتصابها و اقداماتی
داشــته که با پرســش های زیادی همراه است
اما هیچگاه برای چند دقیقه پشــت ســر هم به
سواالت موجود پاسخ نداده و همیشه خودش را
به حضور در برنامههای تلویزیونی و سوالهای
از پیش طراحی شده موظف دانسته است.
از خرید پرابهــام  VARتا مخالف
AFC
همچنــان کــه عزیــزی خــادم از همدلی،
همافزایــی ،اتحاد و این قبیل شــعارهای بعضا
عوام فریبانه به زبان میآورد ،ســواالت زیادی

برتری در باالترین سطح فوتبال ایران و تعداد روزهای سپری شده
از آخریــن قهرمانــی ایــن  ۱۶تیم کــه میتواند جــام قهرمانی
لیگ برتر ،جام حذفی یا سوپرجام باشد .البته لیگ قهرمانان آسیا هم
دیگر جامی   است که در این سال   ها هرگز توسط هیچ تیمی   تصاحب
نشــده و آخریــن بــار پاس حدود ســه دهــه قبل آن را کســب
کرده است.
در ایــن بین برخی از تیمها اولین ســالهای حضور در باالترین
سطح فوتبال ایران را تجربه می   کنند و طبیعتا هیچ جام ارزشمندی
کسب نکردهاند و معیار محاســبه ،اولین روز تاسیس تیمها تاکنون
است .همچنین در برخی از سالها به علت نبود لیگ کشوری ،لیگ
باشــگاههای تهران به عنوان باالترین سطح فوتبال ایران محاسبه
شده است.
(تیمهایی مانند نساجی ،نفت مسجدسلیمان ،نفت آبادان و  ...در
کارنامه خود سابقه قهرمانی در سطوح پایینتر فوتبال ایران را دارند
اما معیار قهرمانیتیمها در باالترین ســطح فوتبال یعنی لیگ برتر،
جام حذفی و سوپر جام است).
تعداد روزهای گذشته از آخرین جام کسب شده توسط تیم های
لیگ برتر:

دربــاره نحوه خریــداری سیســتم کمک داور
ویدیویی ( )VARوجود دارد که بدون پاســخ
باقی مانده است.
تنها سیســتم  VARموجــود در ایران در
شرایطی خریداری شد که قرار بود با وعدههای
عزیــزی خادم مبنی بر یک اقــدام تاریخی ،در
دیدار با کــره جنوبی به اجرا درآیــد اما فوتبال
دوستان مانند غیبت تماشاگران ،شاهد رونمایی
فرمایشی از این سیستم بودند؛ در حالی که یک
پنالتی تیم ملی در نبود همین سیستم سوخت و
کک فدراسیون فوتبال هم نگزید!
در واقــع این همــه پروپاگاندای رســانهای
و "نمایــش" بــا این سیســتم در حالی بود که
به گفته کامرانیفر "عدم هماهنگی با  AFCمانع
اســتفاده از این سیستم شــد ".اگر این سیستم
مشکلی نداشــت ،چرا باید کنفدراسیون فوتبال
آســیا آن را رد میکرد و به برگزاری مســابقه
بــدون  VARرضایــت میداد؟ مگــر فیفا و
کنفدراسیونهای قارهای خواهان توسعه فوتبال
بــا اســتفاده از تکنولوژی نیســتند؟ آیا منطقی
نبود که فدراســیون فوتبال برای استفاده از این
سیستم ،ابتدا با کنفدراسیون فوتبال آسیا مذاکره
کنــد و اطالعــات مربوطه را کســب کند؟ چه
اقداماتی در این فرآیند انجام شده که هیچ پاسخ
شفافی به رسانهها داده نمیشود؟
غیبت تماشاگران مقابل کرهجنوبی
درباره این موضوع بارها گفته شده اما هیچگاه
عزیزی خادم که برای نخستین بار وعده حضور
تماشاگران را داده بود و حتی تا سه ،چهار روز قبل
از مسابقه آن را قطعی میدانست و از نهایی شدن
تعداد آنها هم سخن میگفت ،حاضر به پاسخگویی
نشده است.
حضور تماشاگران موضوعی بود که فدراسیون
فوتبال از مدتها قبــل روی آن مانور تبلیغاتی
میداد اما دو روز مانده به بازی ،حضور یار دوازدهم
تیمملی رســما منتفی شد .حســن کامرانی فر،
سرپرســت دبیرکلی فدراسیون فوتبال در رابطه
با حضور نداشتن تماشاگران ایرانی در ورزشگاه
آزادی برای تماشــای دیدار با کره جنوبی ،گفته
بود" :این بازی و نبود تماشــاگر هیچ ارتباطی

آلومینیوم اراک – بدون جام قهرمانی از بدو تاسیس ( ۷۸۸۴روز)
استقالل – قهرمان جام حذفی ( ۱۲۶۶روز)
پدیده مشهد – بدون جام قهرمانی از بدو تاسیس ( ۳۱۳۵روز)
پرسپولیس – قهرمان لیگ برتر ( ۸۲روز)
پیکان – قهرمان باشگاههای تهران ( ۱۹۲۰۶روز)
تراکتور – قهرمان جام حذفی ( ۴۱۲روز)
ذوب آهن – قهرمان سوپرجام ( ۱۹۱۹روز)
سپاهان – قهرمان لیگ برتر ( ۲۳۴۹روز)
صنعــت نفت آبــادان – بدون جــام قهرمانی از بدو تاســیس
( ۱۷۹۰۸روز)
فجر سپاسی شیراز – قهرمان جام حذفی ( ۷۴۰۲روز)
فوالد خوزستان – قهرمانی جام حذفی ( ۷۲روز)
گل گهر ســیرجان – بــدون جــام قهرمانی از بدو تاســیس
( ۱۲۶۳۲روز)
مس رفسنجان – بدون جام قهرمانی از بدو تاسیس ( ۱۷۰۱۵روز)
نساجی مازندران – بدون جام قهرمانی از بدو تاسیس ( ۲۲۸۵۸روز)
نفت مسجدسلیمان – بدون جام قهرمانی از بدو تاسیس ()۲۱۰۳۲
هوادار – بدون جام قهرمانی از بدو تاسیس ( ۹۴۴روز)

وعده شفافیت در فدراسیون فوتبال؛
«شهابی» بود و بگذشت

با بحــث خارجی ندارد و مــا در داخل با توجه
به پروتکلهای بهداشتی و بحث واکسیناسیون
و مســائل زیرســاختی تصمیــم گرفتیم بازی
بدون تماشــاگر باشــد .همیــن االن که یک
تماشــاگر بخواهد وارد ورزشگاه شود اگر بحث
تست پیسیآر او مطرح بشــود ،هزینه زیادی
برای تماشــاگران در پی دارد .بحث ســامت
تماشاگران باید راســتیآزمایی شود .در نهایت
ما به این نتیجه رســیدیم کــه این بازی بدون
تماشاگر باشد".
آغاز لیگ برتر بدون تماشاگران
سوت آغاز لیگ بیست و یکم در حالی نواخته
خواهد شــد که همچنان بعد از  ۲۰ماه خبری از
تماشاگران نیست .در واقع این یک رکورد برای
فوتبال ایران محســوب میشــود که همچنان
نتوانسته شرایط حضور تماشاگران فوتبال حتی
به اندازه  ۱۰۰۰نفر را هم فراهم کند؛ آن هم در
محیطهایی با گنجایش  ۳۰تا  ۷۰هزار نفری که
هر تماشاگری میتواند با فاصلهگذاری مناسب
مسابقات را تماشا کند.

با روند آهسته و پرابهام و بعضا مبتدیانه این
فدراســیون در انجام هماهنگی های الزم مانند
ماجرای کمک داور ویدیویی ،نمیتوان به حضور
تماشاگران حداقل در این فصل هم امیدوار ماند.
در فدراســیونی که همه از داخــل تا خارج
کشور مقصرند و اشتباه می   کنند جز مدیران آن،
هیچ چیزی بعید نیست و باید به نظاره نشست و
دید باالخره چه زمانی تکانی به خود خواهند داد
و اقــدام قابل توجهی برای بهبود اوضاع فوتبال
انجام میدهند.
نابهسامانی در خانواده فوتسال
انتقادهــا به عملکــرد فدراســیون فوتبال و
ســواالت اهالی رســانه از مدیران این مجموعه
به خصوص عزیــزی خادم بــه وضعیت کمیته
فوتســال هم مربوط میشود .کمیتهای که ظرف
چند ماه بعد از شــروع فعالیت با مدیریت جدید،
اسیر حاشیه شد.
ابتدا سراجی ،عضو هیات رئیسه و رئیس کمیته
با عزیزیخادم بر سر برخی تصمیمات به مشکل
خورد که در نتیجه رئیس فدراســیون برنده این

در هفته نخست لیگ بیست و یکم؛
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نساجی اولین پیروزی فصل را دشت کرد
شکست تیم تازه وارد لیگ برتر

تیم فوتبال نســاجی نخســتین دیدار خود در فصل جدید رقابت های فوتبال لیگ برتر را با پیروزی
پشت سر گذاشت.
به گزارش خبرنگار مهر ،نخســتین دیدار از بیســت و یکمین دوره رقابت هــای فوتبال لیگ برتر
عصر دیروز ســه شنبه بین تیم های نساجی و فجرسپاسی برگزار شد که طی آن تیم مازندرانی موفق
شد یک بر صفر حریف شیرازی خود را شکست دهد.
در این دیدار که کریم اســامی در دقیقه  ۲۳تنها گل بازی را به ثمر رســاند ،تیم نساجی از وجود
مسعود شجاعی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران به عنوان کاپیتان در ترکیب خود استفاده کرد.
فجرسپاسی شیراز که از رقابت های لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کرده است نخستین شکست
خود در این فصل را متحمل شد.

معاون سابق ورزش همگانی وزارت ورزش اعالم کرد

افت  ۴.۶درصدی مشارکت مردم در ورزش
تاثیر منفی کرونا بر ورزش همگانی

معاون ســابق فرهنگی و توســعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به تاثیر
منفی کرونا بر ورزش همگانی ،می   گوید میزان مشــارکت مردم در ورزش  ۴.۶درصد کاهش
یافته است.
به گزارش ایســنا ،عبدالحمید احمدی با اشــاره به نتایج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری
خانوار  ١٣٩٩و مقایســه آن با نتایج آمارگیری ســال  ١٣٩٦که حاکی از کاهش  ۶/۴درصدی
میزان مشــارکت جمعیت باالی  ١٥سال کشور در برنامه   هاو فعالیت های ورزشی است ،اظهار
کرد :در گزارش پیمایش ملی مصرف کاالهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی   نیز
مشارکت مردم در فعالیت های ورزشی در سال  ٩٨حدود  ٥٠درصد اعالم شده بود.
وی ادامــه داد :بــر مبنای گزارش ســال  ١٣٩٩مرکز ملی آمار ،جمعیت مشــارکت کننده
در ورزش  ۴۶.۵درصــد بــوده اند کــه  ۶۴.۷درصد آنان فعالیت ورزشــی نرمش و پیاده روی
داشته اند.
معاون ســابق فرهنگی و توســعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانــان با بیان اینکه
در عین حال ســرانه زمان فعالیت ورزشــی روزانه در جمعیت ورزشــکار در سال  ١٣٩٩حدود
 ٢٩دقیقه گزارش شــده که نسبت به سال  ،١٣٩٦دو دقیقه افزایش داشته است ،گفت :به نظر
می   رســد یکی از مهم ترین عوامل برای کاهش  ۴.۶درصدی مشــارکت در فعالیت ورزشــی
مردم به شرایط ناشــی از شیوع کرونا و اعمال محدودیت   هابرای فعالیت های میدانی ورزشی
مربوط می   شود.
وی افزود :با توجه به انجام حداکثری واکسیناســیون طی شــش ماه گذشته باید شرایط را
برای انجام هرچه بیشــتر فعالیت ورزشی همگانی به ویژه در باشگاه ها ،پارک   ها و بوستان   ها
و سایر اماکن ورزشی عمومی   فراهم کرد و با استفاده از ظرفیت رسانه   ها و به ویژه صداوسیما
نسبت به آگاهی بخشی و تشویق و ترغیب مردم به ورزش بیش از گذشته تالش کرد.
معاون سابق فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه به طور
حتم در دوران پســاکرونا ،یکی از مهم ترین نیازهای جامعه و مردم تزریق روحیه نشاط و امید
اســت ،اظهار کرد :ورزش می   تواند با کمترین هزینــه و کوتاهترین زمان این نقیصه جدی را
جبران کند ،به شرط آن که موضوع ورزش همگانی همچنان به عنوان یک اولویت اساسی در
نگاه حاکمیت ،دولتمردان و سایر قوای مؤثر کشور قرار گیرد.

دارنده مدال نقره پاراالمپیک توکیو به کمیته انضباطی
احضار شد

ایرنا :کمیته انضباطی فدراســیون جانبازان و معلولین ،دارنده مدال نقره پاراالمپیک توکیو را به
کمیته انضباطی احضار کرد.
به گزارش روز سهشــنبه ایرنا از فدراســیون ورزشهای جانبازان و معلولین ،علیرضا مختاری
دارنــده مدال نقره پاراالمپیک توکیو در رشــته دوومیدانی جهت پــارهای از توضیحات به کمیته
انضباطی فراخوانده شد.
مختــاری در مــاده پرتاب وزنــه کالس  F۵۳با پرتابی به میزان  ۸.۴۸متر موفق به کســب
مدال نقره شــد .در این ماده ورزشکار جمهوری آذربایجان با پرتاب  ۸متر و  ۷۷سانتیمتر صاحب
گردن آویز طال شد و پرتابگر جمهوری چک با  ۸متر و  ۲۵سانتیمتر برنز گرفت.
مناقشــه بود و خودش بدون وجود رئیس کمیته
کارها را در مسیر جام جهانی بر عهده گرفت.
سپس نوبت به نتایج ضعیف تیم ملی فوتسال
رســید که با بازیهای عجیــب ،در یک چهارم
نهایی مسابقات حذف شد و حتی نتوانست حضور
در نیمه نهایی را هم تجربه کند .از زمان بازگشت
به ایران هم ،هیچ گونه رســیدگی و جلسهای در
ارتباط با نتایج این تیم صورت نگرفته است.
چند مــاه تا ضرباالجــل فیفا برای
اصالح اساسنامه
اگرچه اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال سال
گذشته به تصویب رسید اما هنوز موضوع مربوط
به ماهیت این فدراســیون و بند یک اساسنامه به
قوت خود باقی است.
از فرصت یک ســاله فیفا برای اصالح قوانین
داخلی که در منافات با قوانین بینالمللی اســت،
حــدود دو ماه باقی مانده اســت اما فدراســیون
فوتبــال توضیح شــفافی از اقداماتش برای رفع
دغدغههای افکار عمومــی   و همینطور فیفا ارائه
نکرده اســت تا در نهایت اینفانتینو در جلسه اخیر
با عزیزیخادم در قطر ،نسبت به اصالح این بند
از اساسنامه تذکر دهد.
ادامــه فعالیــت سرپرســتها در
فدراسیون فوتبال
از زمــان روی کار آمدن عزیــزی خادم ،تمام
کمیتههــا و دپارتمانهــای این فدراســیون با
سرپرســت اداره میشــوند و از فرصت سه ماهه
برخی نفرات هم گذشــته است .در حالی که این
اتفاق در مغایرت با اساسنامه این فدراسیون است،
عزیزی خادم هیچ زحمتــی به خود برای رعایت
قانون نداده است.
حتی چهرههای بازنشسته مانند حیدر بهاروند
که از ســوی نهادهای قانونگذار مجوز حضور در
انتخابات این فدراســیون را هم به دست نیاورده
بودند ،همچنان به عنوان سرپرســت در سازمان
لیگ و سمت نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال
فعالیت میکنند!
نامشخص بودن زمان برگزاری مجمع
و تعیین تکلیف هیات رئیسه
در حــال حاضر فدراســیون فوتبــال نیازمند

تعییــن نایب رئیس اول و دوم و رای گیری برای
نامزدهای تعیین شــده در مجمــع عمومی   این
فدراســیون اســت اما به علت برگزاری نشــدن
جلسه هیات رئیســه که حدود دو ماه قبل برگزار
شــده ،مشخص نیســت این اتفاق چه زمانی رخ
خواهد داد.
طبق قانون سرپرستها فقط میتوانند سه ماه
به فعالیت خود ادامه دهند اما ظاهرا عزیزی خادم
برای خود استثناء هایی قائل شده و در این زمینه
خود را باالتر از قانون میداند و به اعضای هیات
رئیســه هم پاسخگو نیســت! اتفاقی که در دوره
گذشته هم رخ داده بود.
سایه حواشی خصوصی نایب رئیس
بانوان روی سر فوتبال
در مدت زمان اخیر ،اخبار و حواشــی پیرامون
فعالیتهای خصوصی و مالی شــهره موســوی،
نایب رئیس فدراسیون فوتبال بر سر فوتبال زنان
هم سایه افکنده است و او این مسائل را به خاطر
موفقیتش در بحث بانوان قلمداد کرده است!
در واقع عزیزی خادم برای پیشبرد امور فوتبال
زنــان فعالیت خود را با چهرهای شــروع کرده و
ادامه میدهد که بیش از تمرکز روی امور مربوط
به فوتبال زنان و توســعه بخشهای عقب مانده
این قشــر از فوتبال کشــور ،حواشــی اقدامات
شــخصی او در زمینه مالی ،دامنگیر فوتبال شده
اســت و چه بســا روند رو به رشد فوتبال زنان را
هم متوقف کند!
به گزارش ایسنا ،فعال فدراسیون فوتبال و تیم
مدیریتی این مجموعه مشــغول انجام سفرهای
پرتعداد به شهرهای و کشــورهای مختلف بوده
که حساسیت نهادهای بازرســی و دولتی را هم
به دنبال داشته و هشدارهایی را هم به سفرهای
بیقاعــده و قانون به این مجموعه داده اســت
تــا عزیزیخادم خود را موظــف به اجرای قانون
بداند .در شــرایطی که رئیس فدراسیون خودش
را از پاســخگویی به رســانههای جمعی و افکار
عمومی    مسئول نمیداند ،مطمئنا دامنه این قبیل
موضوعات غیر شــفاف گســتردهتر خواهد شد و
بیشترین آسیب را هم فوتبال کشور میخورد که
در اختیار این تیم مدیریتی قرار گرفته است.
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در حاشيه نشيب اينترنت

اين ايام كه ســرعت اينترنت با فراز و نشيب كه
البته نشــيبش بيشتر نصيب ما شده است ،گاهگاهى
انســان به ياد سالهاى پيش از اين مى افتد كه براى
تماس تلفنى با شــهرى ديگر دقايقى و حتى برخى
مواقع نزديك به يك ســاعت و بيشتر بوق مشغول
بر گوش چشم انتظار ما نواخته مى گرديد.
يك آن وقتى به ياد ارتباطات حداقلى كمتر از سه دهه
پيش مى افتيم به واقع از معجزه هاى دهكده جهانى
باخبر خواهيم شد و البته اگر اهالى رسانه و ارتباطات
دهه هاى گذشته كه به رحمت خدا رفته اند اكنون سر از
قبر بيــرون بياورند و تماس تصويرى و تايپ صوتى
تلفن هاى همراه را همزمان با جلســات مشــاهده
كنند حتمن عجايب قــرن حاضر را گواه خواهند داد
و برايشان همان دوره هاى مدرن كه چشم انتظارش
بودند مجسم خواهد شد.
خدا رحمت كند هنرمند خــاق زنده ياد فتحعلى
اويســى در دو دهه پيــش ايفاگر نقشــى جالب در
قالب طنز به عنوان مدير مســئول نشريه اى به نام
" شهر قشنگ" بود و هر آينه در پاسخ به درخواست
خبرنگارش براى خريد يك دوربين عكاسى ديجيتال
از نهاد دل داد مى زد كه؛
" ديجيتالم كجا بود!؟" حاال اما همه خبرنگاران و
عكاســان قديمى كه با قلم هاى خودنويس جوهرى
و دوربيــن هــاى قديمــى صفحــات روزنامه   ها را
مى آراستند بايد بيايند ببينيد كه محفل ما چه رنگين است.
اما يك نكته را نبايد غافل شــويم كه آن جماعت
كه پيشكســوت روزنامه نگارى ما در كشــور بودند
با روش ســنتى و حداقل امكانــات ارتباطى خبر و
ســوژه را از كنار پيــاده رو خيابان   ها و ادارات دولتى
مى قاپيدنــد و در جرايد خود با زحمت حروف چينى
منتشر مى نمودند.
برگردم به بحث چالش هــاى اينترنتى و كاهش
ســرعت كه برخى مواقع اعصاب نداشــته جماعت
روزنامه چى و كال اهالى ارتباطات رســمى و شهروند
خبرنگارها را كالفه مى كند و صد بد و بيراه به مدل
گوشى بيچاره هم نثار مى كنند!
حقيقت اينكه با داليل فراوان و مستند براى مردم
جامعه امروز ما ســرعت اينترنــت و كيفيت فضاى
مجازى از نان شب هم واجب تر است و البته نيك مى
دانيم كه نان شب ميليون   هاجوان هم از همين دريچه
مى رسد و به تعبيرى و با تكيه بر همان م َث ِل مشهور در
امثال و ح َِك ِم ما " نان بخور و نميرى" در اين روزگار
كم درآمدى و مشــكالت اقتصادى براى تعدادى از
بســتر اينترنت و فضاى مجازى فراهم شــده است.
و حاال نتيجه گيرى همه اين نوشتار را در يك سطر
اين ستون خالصه مى كنم كه مديران مربوطه حتما
چاره اى براى سرعت دوباره پلتفرم   ها انجام دهند كه
اين روزها با سرعت رو به كاهش شان به قول خواجه
شــيراز ،لطفشان " گاه هســت و گاه نيست" براين
اســاس دست نوازش و لطف دائمى از سوى مديران
و گردانندگان ارتباطات كشــور بر اينترنت ضرورى و
غيرقابل انكار شده است.

پرستش  ،هفت بخش است و برترين بخش آن  ،طلب روزىِ حالل است.
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پیامبر اکرم (ص)

حضور نوجوانان محالت کم برخوردار شیراز در باشگاه فیلم ۷

تک تیرانداز میزبان بچه های شهر

باشــگاه فیلم هفــت حوزه هنری
فارس در دومین نشست خویش میزبان
نوجوانــان سینمادوســت محله  های
کم برخوردار شهر شیراز بود.
به گــزارش روابطعمومی   حوزه
هنــری انقــاب اسالمی   اســتان
فــارس ،محمدحســن محمودی
مســوول واحد هنرهای تصویری
این حوزه ضمن اعالم مطلب فوق
افزود :یکی از مسایل مهم در نگاه
ما حرکت در جهت عدالت فرهنگی
و توســعه متعادل و توزیع متوازن
امکانات فرهنگی است.
وی افزود :خوشــبختانه امروز
گفتمان حاکــم بر حوزه هنری چه
در سطح ملی و چه در سطح استانی
بر همین مدار و افق اســتوار است،
از این رو در دومین نشست باشگاه
هفت سراغ نوجوانان سینمادوست
محالت کم برخوردار شیراز رفتیم
و شــاهد اســتقبال خیــره کننده
آنها بودیم.
مسوول واحد هنرهای تصویری
حوزه هنری انقالب اسالمی   استان
فــارس ادامه داد :ایــن جریان بر
شــانه های حوزه هنری فارس و
مدیریت امور ســینمایی این حوزه
تکیه داده و همراهی و همدلی   ها
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شاپور جورکش
پیشکش
به شیوهی «مسمط» ،این شعر
ِ
صدرا ذوالریاستین ،برای «در ِد بی عالج شاعری»ش.
ِ
گرگ رومولوس.
به
سیمین بهبهانی.
شیران خفتهی این شعر و این کنام.
و دیگر
ِ

***

ِسایهات سرفرا ِز سرو و خودا !
پویههایت نشانهی صد راه !
نای تشّ ان و کوه استسقا،
ِ
رو به راه زالل زمزم تو.

حاضــر در این نشســت جمعی از
نوجوانان عالقه مند به سینما از محله
های مختلف اطراف شــیراز بودند.
البته تجربه نشان داده این محله   ها
به صورت ســنتی ،محــل پرورش
ناب ترین استعدادهای هنری بوده اند.
وی در پایان اظهار داشت :سینما
شیراز برای نسلهای مختلف شیراز
خاطره ساز بوده و امیدواریم باشگاه
فیلم هفت نیز که جلســات آن در
این سالن برگزار می   شــود ،بتواند
برای نســل های جوان و نو رسیده
هنر شیراز خاطرات خوب و شیرینی
از دنیای فیلم و سینما بسازد.

سبب شــده گام های نخستین ما
در دوره جدیــد با قــوت و قدرت
برداشته شود.
وی ادامه داد :در این نشست نیز
در ادامه جلســه گذشته به نمایش
و بررســی یکی دیگر از تازه  ترین
آثار روی پرده یعنی «تک تیرانداز»
پرداختــه ایــم کــه دربــارهٔ یک
تک تیرانداز ایرانی به نام عبدالرسول
زرین است که در جنگ غوغا به پا
کرده و تمــام عراقیهــا دنبال او
هســتند تا او را از پا دربیاورند که
در برابر او ناکام می   مانند.
محمودی تصریح کرد :میهمانان

سینماهای شیراز چشمانتظار تماشاچی
ایرنــا :وضعیت گیشــه ســینماها در
دوران کرونــا مانند ســالهای پیشــین
رونقی نداشــت امــا اینک با گشــایش
مجموعههای ســینمایی ،این امید در دل
اهالی سینما زنده شده که اکران فیلمهای
خوب در کنار بهتر شــدن شــرایط کرونا
میتواند ســینماها را با نوبت های شلوغ
و ُپرمخاطب روبه رو کند.
زمستان سال  ۹۸بود که رخنه ویروسی
مرگبــار به نــام کرونا در سراســر جهان
فاجعــه ای عظیم و بیبدیــل را رقم زد و
زندگی انسان را در ابعاد مختلف تحتتأثیر
قــرار داد .در پی گســترش کرونا مراکز
فرهنگی و هنری به تعطیلی کشــیده شد
و ســبکهای جدیدی در شــیوه گذران
اوقات فراغت و مصــرف فرهنگی جامعه
شکل گرفت.
این بیمــاری منحوس چــراغ صنعت
ســینما را خاموش کرد بــه گونهای که
ســینماگران و سینما دوســتان با تعطیلی
سالنهای نمایش روبه رو شدند .سینماها
در شهرهای مختلف کشور از جمله شیراز
همچنان با چالشهای بســیاری در سایه
همهگیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم
میکنند و هنوز هم گیشــههای ســینما
نتوانســتند بــه آمار فروش قبــل از آغاز
همهگیری برسند.
با این حال نوید بازگشــایی ســینماها
و مجموعههــای فرهنگــی ســینمایی
نقطه عطفــی برای آغــاز فعالیت دوباره
سینماگران است.
گشــایش مجموعــه فرهنگی
سینمایی «هنر شهر آفتاب»
در شــهر شــیراز مجموعــه فرهنگی
سینمایی «هنرشهرآفتاب» پس از  ۲۰ماه
تعطیلی از سهشنبه  ۲۷مهرماه همزمان با
آغاز هفته وحدت و میالد پیامبر اکرم (ص)
به روی عالقمندان سینما گشایش یافت.
روابــط عمومی   هنرشــهرآفتاب بــه
همشــهریان شــیرازی این نوید را داده
اســت که برنامههای ویژهای تــا پایان
ســال تدارک دیده شده و این مجموعه تا
دوم آبان ماه ســالروز میالد پیامبر (ص)
به صورت نیمبها در تمامی   سانسها میزبان
شیرازیهای فرهنگدوست است.
معاون امور هنری و سینمایی ادارهکل
فرهنگ و ارشــاد اســامی   فارس نیز در
گفتگو با ایرنا اظهار کرد :مؤسســه «هنر
شهر آفتاب» پس از بیست ماه تعطیلی قرار
است که فعالیتهای خود را با تماشاچی و
با نمایش فیلم های رسمی   آغاز کند.
بهروز مرامی   افزود :کرونا موجب شد که

ِ
“مسمسط_سیآه”

سینماهای شیراز از جمله سینما «هنر شهر
آفتاب» به دلیــل مقرون به صرفه نبودن
فعالیتهایشــان از نظر اقتصادی در این
دوران ،به تعطیلی کشیده شوند.
فعالیت سینماهای ایران ،سعدی
و شیراز در دوران کرونا
وی ادامــه داد :در دوران کرونــا در
مواقعی که شرایط این بیماری بهتر میشد
ســینماهای حوزه هنــری برخالف تمام
مشــکالتی که وجود داشــت کم و بیش
فعال بودند.
این مقام مسئول یادآور شد :سینماهای
ایران ،سعدی و شیراز در طول این دوران
فعالیت داشــته انــد اما بازگشــایی این
سینماها به دلیل نگرانی مردم از حضور در
سینماها و فیلمهای خوبی که این سینماها

بگیرنــد بتواننــد بــا فیلمهــای خوب و
مخاطب پســند فعالیت کننــد .مردم هم
مطمئن باشند که تمامی   سینماها با رعایت
کامل شــیوهنامههای بهداشــتی و حفظ
فاصله گذاری اجتماعی فعالیت میکنند.
وی اضافه کرد :خوشبختانه سرانه سینما
در شهر شیراز در شرایط مطلوبی قرار دارد
و پروژههــای خوبــی در دســت احداث
اســت اما در دیگر شهرستانها ،متقاضی
کمتری بــرای راهاندازی ســینما داریم.
مرامی   گفت :اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی   استان فارس قطعا برای راهاندازی
سینما در ســایر شهرســتانهای استان
فارس مجوز صادر میکند اما برای تحقق
این امر نیاز به یک ســرمایهگذار در این
شهرستانها داریم.

در اختیار نداشــتند آن طور که باید مورد
استقبال عموم مردم قرار نگرفته است.
وی اضافه کرد :زمانی که سینماداران
میخواهنــد بــا چشمپوشــی از ضرر و
زیانهای مالی فعالیتهــای خود را آغاز
و فیلمی   را اکران کننــد ،نیاز به این دارد
کــه تهیه کننــد گان نیز فیلمهــای خود
را در اختیــار آنها قرار بدهند .بســیاری از
سرمایهگذاران و تهیه کنندهها ،فیلمهایی
را که بــا مبالغ گزاف ســاخته شــدهاند
به راحتی در اختیار سینما قرار نمیدهند.
وی عنوان کرد :آنها میخواهند مطمئن
شــوند فیلم در زنجیرههای سینمایی قرار
بگیــرد و بتوانند با نمایــش فیلم درآمد و
ســود موردنظر را دریافت کنند .البته این
مختص به ســینمای ایران نیست و تمام
سینماها در کشورهای مختلف جهان با این
مشکل دست و پنجه نرم می   کنند.
مرامی   ادامه داد :در حال حاضر مقرر شده
که تهیه کنندگان فیلمهای خود را در اختیار
سینماهای کشور قرار بدهند تا سینماهایی
که می   خواهند فعالیتهای خود را از ســر

معاون امور هنری و سینمایی ادارهکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی   فارس ،ابراز کرد:
سینما فرهنگ واقع در کتابخانه اسناد ملی
و پردیس سینمای گلستان در محله معالیآباد
شیراز نیز فعالیت های خود را آغاز میکنند
تــا بتوانیم ســینماها را در هر چهار نقطه
شهر شیراز فعال کنیم.
اتخاذ تدابیر الزم برای بازگشایی
سایر سینماها در شیراز
مدیر امور سینمایی حوزه هنری فارس
نیز در گفتگو با ایرنا اظهار کرد :هم اکنون
سینماهای ایران ،ســعدی و شیراز فعال
هستند .البته ســینماهای ایران و سعدی
به صورت جســته گریختــه و با توجه به
محدودیتهای ســتاد کرونا در طول این
مدت فعالیت داشتند.
مهدیا علیــزاده ادامه داد :در حقیقت از
بهمن ســال  ۹۹اقدام به بازگشایی سینما
ایران کردیم و از نوروز  ۱۴۰۰سینما سعدی
نیــز فعالیتهای خــود را آغــاز کرد .از
 ۲۱شــهریور ماه در روز سینما هم شاهد
بازگشایی سینما شیراز بودیم.

وی بیان داشت :در حال حاضر این سه
ســینما در حال فعالیت هســتند تا با بهتر
شدن شــرایط کرونا و چشم انداز جدیدی
که برای توســعه امور ســینمایی در شهر
شیراز داریم اقدامات الزم برای بازگشایی
سایر سینماها نیز انجام شود.
علیزاده اضافه کرد :سینما با مخاطبان
خود زنده اســت و نبود مخاطب در سینما
بزرگترین ضربه ای بود که از شیوع کرونا
به بدنه سینما وارد شد.
وی عنوان داشــت :متأســفانه شاهد
مدیریــت نادرســتی در زمینــه اعمــال
محدودیتهای کرونایــی بودیم؛ چراکه
در دوران کرونا بســیاری از مراکز خرید،
آرایشگاهها و باشگاههای ورزشی با وجود
اینکه از فضاهای محدودتری در مقایســه
با ســینما بهره میبردند و حتی از تهویه
مناسبی برخوردار نبودند در گروه مشاغلی
قرار داشــتند که میتوانستند در وضعیت
نارنجــی نیــز بهصورت مســتمر فعالیت
کنند .این درحالی بود که سینماها با وجود
برخورداری از ظرفیت مناسب برای رعایت
فاصله گــذاری اجتماعی ،ســقف بلند و
بزرگ بودن فضای عمومی   سالن در گروه
مشاغل پرخطر قرار داشتند.
علیزاده یــادآوری کرد :به عنوان مثال
ســینما ایران بــا  ۹۰۰صندلی ،ســینما
ســعدی با  ۸۰۰صندلی و سینما شیراز با
 ۷۰۰صندلی از فضای مناسبی برای ایجاد
فاصله گذاری اجتماعــی برخوردار بودند
و حتی ما درصدد بودیم که ســینماها در
دوران کرونا برای رعایت شــیوهنامههای
بهداشتی با یک سوم ظرفیت فعالیت کنند
و از این طریق اتصال مخاطب با سینما را
حفظ کنیم ،اما عــدم مدیریت صحیح در
این زمینه موجب شــد مردم از حضور در
ســینما امتناع کنند و این اتفاق ناخوشایند
باعث حذف سینما از سبد فرهنگی خانوار
شد و اقتصاد سینما را به شدت تحتتأثیر
قرار داد.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری فارس،
بیان کرد :همچنیــن کرونا موجب تعدیل
نیروی بی ســابقه در مؤسسه بهمن سبز
شــد و  ۱۵۰۰نفر از پرســنل ســینمایی
کشــور که زیر نظر این مؤسسه مشغول
به کار بودند تعدیل شدند که سهم استان
فارس از این تعداد  ۱۶نفر بود.
وی ابــراز کرد :با این حال تمام تالش
خود را بــه کار گرفتیم تا فضای ســینما
حفظ شود و امیدواریم در سال جدید شاهد
اتفاقات خوبی برای ســینماهای اســتان
فارس هم باشیم.

گیس خوبان ِ شهر شش جهتی !
ِ
ضجه ،آتش ،داغ !
در جزاج ّز ّ
صرص ِر سر سالمتی ،صحتی !
جوو به جوو چشمهای نمنم تو.
شانه شانهات درفش ،دست به دست !چشم تا چشمُ ،عقاب ،باز  -آفاق
والیان الیقان الهوتاند
ِیب “اگر”“ ،ولی"" ،اما"…
سر به جـ ِ
نجیب دمدم تو.
ما و هوی
ِ
در ظالم دروج و مظلمهها
ُدرج من ! پرپر سیاوشها !
اشک-بوس هزار رودم رود !
ِ
کاغذین جامهی کیاوشها !
دق ِقاب سیاه ،همدم تو.
ّ
پاسخ "من کی ام ؟" به ُپرسهی ما !
ِ
ای ضمیر زالل و روشن ماه !
تو و ری رای ِشع ِر پی ِر جوان !
رخصت طوس و فرصت میدان !
جمجمک برف و ُگم ُگ ِم جمشید !
جم تو.
م
ج
جستجوی
کو به کو
ِ
چامهی رعد و صاعقه-باران
اشتلمهای نیزهها با نعش
دار و گیر جدال دیب و ادیب
النـعش
خواهران ،مادران ،بنات ّ
پدران دوش دوش ،نعش بران
مرکب چوبی ِشبانه بران
ِ
زخم س ّتار و سِ حر مرهم تو.
اقرأِ زن به غارپوش حرا
بانگ خنیای زهره با زهرا
ِلکل مادران به گا ِه عزا ،
ک ِ
طبل چپ-کوب و بامبا ِم درا
کوه ،سر درگریوهها برده
آخرین لمعه را فرو خورده
هنگ شبگیر و داردار دهل
سپرغم تو.
ای پناه قلم
ِ
خام-الفان ِنعلبن ِد ُعقاب
این عِقابین و عاقدان عِقاب
پر پرواز ماکیان ریزند
بوم و بر ،خاک مرده میبیزند !
هامون ما و همهم تو
هوم
ِ
کم تو.
بیشهی شیر! ِ
بیش ماِ ،
 ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۲

بازیگر باسابقه تئاتر استهبان فارس درگذشت

ایرنــا :ابراهیم پاکــدل بازیگــر ،کارگردان،
نویســنده و چهرهپرداز باسابقه هنرهای نمایشی
اهل استهبان استان فارس به علت ایست قلبی
درگذشت.
او که متولد سال  ۱۳۳۹در استهبان در شرق
فارس اســت فعالیــت هنری خــود را از دوران
کودکــی در زادگاهش آغاز کرد و یکی از نخســتینهای هنر نمایش در این
شهرستان به شمار میرود .حضور در ده   ها نمایش ،تعزیه و سیاه بازی بخشی
از کارنامه کاری این هنرمند است.
بــه اســتناد کتاب پیشــینه هنر نمایش در اســتهبان تالیــف محمدرضا
آل ابراهیــم ،زنده یاد پاکــدل در تئاترهایی چون :آوایی در شــب ،مبارزان،
باغ بی  برگی ،چشــم در برابر چشــم اجرا شده در ســال ،شب بیست و یکم،
مبارزان ،پیــاده ،معتادین ،اجاره نشــین   ها ،آمیرزا و بنگاهش (نویســنده و
کارگردان) ،از پا نیفتاده ها ،ابوذر مردی از ربذه تاریخ ،درد بیسوادی (نویسنده)
و فیلم آوایی در شــب نوشــته غالمرضا تقی پور ســابقه حضور داشــت.
حجت االســام مصطفی خاوری امام جمعه ،احمدرضا کمالی سروســتانی
فرمانــدار و امیــد کیامرث مدیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی   اســتهبان در
پیامی   مشترک درگذشت این هنرمند با سابقه را تسلیت گفته اند.
در این پیام آمده است:شنیدن خبر درگذشت هنرمند پیشکسوت ،مردمی،
خوش قلب و توانای تئاتر شــهرمان ،زنده یاد ابراهیــم پاکدل موجب تأثر و
تألم گردید .هنرمند محبوبی که در طول عمر خویش با مردم زیســت و برای
مردم به ایفای نقش پرداخت قطعا نام و یاد او برای همیشــه در حافظه مردم
هنردوســت اســتهبان ماندگار خواهد ماند .اینجانبان بــه نمایندگی از مردم
هنردوســت و اهالی فرهنگ و هنر شهرستان فقدان این هنرمند پیشکسوت
تئاتر را به خانواده محترم ایشان و جامعه فرهنگی و هنری تسلیت می   گوییم.
ابراهیم پاکدل که بازنشسته پیشه پرستاری بود دوشنبه  ۲۷مهر درگذشت
و عصر سه شنبه  ۲۸مهر پیکرش در زادگاهش تشیییع خواهد شد.

