با عصر آنالین ما را دنبال کنید

کشتیگیر شیرازی
فینالیست کشتی فرنگی
المپیک توکیو شد

روحانی دفتر کار خود را
به رییسی تحویل داد
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گلافشانی بر مزار شهدای
سالمت فارس در آغاز
هفته بزرگداشت خبرنگار
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رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم تحلیف:

استاندار فارس:

آمادگی نیروهای ارتش
پشتگرمی نیروهای
سیاسی و اجرایی کشور
است

با مردم صادقانه حرف بزنید
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رئیسی :به دنبال رفع تحریم ها خواهیم بود اما سفره مردم را به اراده بیگانگان گره نمی زنیم

معاون اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم دادگستری هشدار داد:

خشونت در صدر پروندههای کیفری
استان فارس

https://asremardom.ir

معاون وزیر کشور

 ۸۵۰۰واحد تولیدی کشور
غیرفعال است
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نماینده روسیه:

به همت ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام فارس؛

حضور طالبان
در شمال افغانستان تهدید داعش
در آسیای میانه را میکاهد

آب  67روستای فارس
تامین میشود
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دیاب:

لبنان در مرحله
بسیار خطرناکی است

رئیس سازمان حمل و نقل
ریلی شهرداری مطرح کرد:

حفاری  5هزار و
 500متر تونل مترو
در یک سال

پمپئو:

ادامه مذاکرات با ایران
دیوانگی است
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غافلگير شدن راننده قاچاقچي
در ورودي شيراز

رئیس دانشگاه
علوم پزشکی شیراز:

فارس در آستانه
فاجعه کرونایی
قراردارد

شرط روند صعودی بورس
در دولت جدید
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مالکی:

تعطیل کردن کشور راه حل نیست ،واکسن بزنید
یـک عضـو مجمـع نماینـدگان اسـتان سیسـتان و
بلوچسـتان بـا تاکید بر لزوم تسـریع در واکسیناسـیون
مـردم گفـت :بـه جـای تعطیلـی و قفـل کردن کشـور
بایـد رونـد واکسیناسـیون را سـرعت بخشـید کـه ایـن
کار از طریـق تولیـد و واردات واکسـن میسـر می شـود
پـس هـر چـه زودتـر بـه مـردم واکسـن بزنید.
فداحسـین مالکی در گفت وگو با ایسـنا ،در خصوص
آخریـن وضعیـت سیسـتان و بلوچسـتان از لحـاظ
شـیوع کرونـا ،گفـت :بعـد از مباحـث رد و بـدل شـده
بیـن بنـده و آقـای نمکـی در زاهـدان مشـخص شـد
کـه آمارهـا و کمبودهـای مطـرح شـده درباره اسـتان
سیسـتان و بلوچسـتان صحـت دارد؛ لـذا موضـوع
مـورد توجـه مقامـات کشـوری قـرار گرفـت و شـاهد
حضـور پـر رنگ سـپاه ،ارتش ،سـتاد اجرایـی و هالل
احمـر و گروه هـای جهادی در اسـتان و خـارج از این
اسـتان بودیـم کـه بـه کمک مـردم نجیب سیسـتان و
بلوچسـتان آمدنـد.
وی افـزود :واقعیـات و کمبودهـا شـفاف شـد.
مشـخص شـد کـه چقـدر کادر درمـان علی رغـم این
کمبودهـا تلاش کردنـد .در حـال حاضـر بـا وجـود
اینکـه شـرایط در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـه

سـمت مهـار بیمـاری کرونـا مـی رود ولـی بـاز هـم
مشـکالت پابرجاسـت کـه مهمتریـن آن مسـئله
واکسـن اسـت .فرامـوش نکنیـم کـه در مقطعـی
بیشـترین فوتی هـای کرونـا در اسـتان سیسـتان و
بلوچسـتان وجـود داشـت.
ایـن عضو کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت خارجی
مجلـس بـا اشـاره بـه پیشـنهاد وزیـر بهداشـت مبنـی
بـر تعطیلـی دو هفتـه ای کشـور جهـت کنتـرل کرونـا

گفـت :بجـای اینکـه آقـای نمکـی پیشـنهاد کنـد
کـه کشـور را دو هفتـه تعطیـل کـرده و همـه چیـز را
قفـل کنیـد روند واکسیناسـیون را سـرعت بخشـند نه
اینکـه کار و زندگـی مـردم را تعطیـل کننـد .واکسـن
تولیـد کنیـد و بیشـتر از قبـل وارد کنیـد .چـون
مشـکل اساسـی در کشـور واکسیناسـیون و کمبـود
دسـتگاه های اکسـیژن سـاز اسـت.
وی ادامـه داد :در اسـتان هایی همچـون سیسـتان و
بلوچسـتان و کرمان به دلیل داشـتن وسـعت زیاد باید
هر چه سـریعتر واکسـینه شـوند چون شـرایط در آنجا
بحرانـی اسـت .می تـوان از ظرفیت بخـش خصوصی
بـرای واردات واکسـن اسـتفاده کـرد تـا نگرانـی
مـردم را برطـرف نمـود .وقتـی می گوییـد همـه جـا را
تعطیـل کنیـد به فکـر تامین معاش قشـر آسـیب پذیر
بـه خصـوص جامعه کارگری هسـتید که بـا تعطیالت
می خواهنـد از کجـا امـرار معـاش کننـد یـا قشـری
همچـون راننـدگان تاکسـی کـه روزانـه درآمـد دارنـد.
پـس بـاز هـم می گویـم تعطیـل و قفـل کـردن کشـور
راه حـل نیسـت .هـر چـه سـریعتر مـردم را واکسـینه
کنیـد و واکسـن بزنیـد تـا آرامـش بـه مـردم داده
شود.

سفیر آمریکا:

روابط با عراق تحت تاثیر تغییر دولتها در کاخ سفید نیست

سـفیر آمریـکا در بغـداد تاکیـد کرد :روابـط آمریکا با
عـراق هرگـز بـا تغییـر دولتهـا در کاخ سـفید تحت
تاثیـر قرار نخواهـد گرفت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از سـایت شـبکه
سـومریه نیـوز ،دفتـر اطالعرسـانی مشـاور امنیـت
ملـی عـراق در بیانیـهای اعلام کـرد :در راسـتای
سلسـله نشسـتهای مذاکـرات اسـتراتژیک و بـا
حضـور مشـاور امنیـت ملی یعنـی قاسـم االعرجی،
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نهـاد مشـاور امنیـت ملـی دیـروز ،سهشـنبه جلسـه
مذاکراتـی را در مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک
النهریـن بـه میزبانـی متیـو تولـر ،سـفیر آمریـکا در
بغـداد برگـزار کـرد.
سـفیر آمریـکا در جلسـه مذاکـرات خالصـهای از
ماهیـت روابـط اسـتراتژیک بیـن عـراق و آمریـکا و
نیـز دسـتاوردهای حاصـل شـده در سـایه دولت جو
بایـدن ،رئیسجمهـوری آمریکا را ارائـه و بر اهمیت

توسـعه روابـط بـا عـراق و توجـه بـه آن بـه دلیـل
اهمیـت اسـتراتژیک آن در خاورمیانـه تاکیـد کـرد.
تولـر توضیـح داد ،روابـط بـا عـراق هرگـز بـا تغییـر
دولتهـا در کاخ سـفید تحـت تاثیـر قـرار نخواهـد
گرفـت و ادامـه حمایـت از عـراق حائـز اهمیـت
اسـت.
در ایـن جلسـه حضـار سـوالهایی از سـفیر آمریـکا
پرسـیدند کـه مربوط بـه نوع و میزان حمایتی اسـت
کـه آمریـکا از عـراق خواهـد داشـت بـه طوریکـه
سـفیر آمریـکا نقـش کشـورش در تخصیـص
پولهایـی بـرای بازسـازی و ثبـات در مناطـق آزاد
شـده را تبییـن کـرد و افـزود :حمایـت امنیتـی از
عـراق بـرای تقویـت قابلیت تمـام نیروهـای امنیتی
عـراق بـرای انجـام وظایفشـان در مقابلـه بـا
تروریسـم و چالشهـای امنیتـی خواهـد بـود.
قاسـم االعرجـی ،مشـاور امنیـت ملـی عـراق بـر
اهمیـت اسـتفاده و فعال سـازی توافقنامه چارچوب
اسـتراتژیک بـه منظـور توسـعه بخـش بهداشـت،
آمـوزش و انـرژی تاکیـد کـرد و افـزود :نتایـج دور
چهـارم مذاکـرات بـا واشـنگتن مثبـت بود و بـه نفع
عـراق و ملتـش اسـت.
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فرماندار فیروزآباد:

آتش سوزی تنگ هایقر سه قربانی گرفت
فرمانـدار فیروزآبـاد اعلام کـرد کـه در پـی آتش سـوزی
بسـیار گسـترده در ارتفاعـات صعـب العبور هایقـر،
متاسـفانه سـه نفـر از سـاکنین عشـایر جـان خـود را از
دسـت دادنـد.
حسـین آرگیـو در گفتوگـو با ایسـنا بیان کـرد :این آتش
سـوزی از ظهـر روز دوشـنبه  ١١مـرداد آغـاز و شـامگاه
همیـن روز اطفـاء شـد اما مجـددا دیروز صبح سهشـنبه
 ١٢مرداد شـعله ور شـد.
او افـزود :سـطح آتـش سـوزی بسـیار گسـترده و وسـیع
اسـت و هماینـک تمـام نیروهـای دولتـی ،امـدادی،
خصوصـی و نیروهـای مردمی بـا امکاناتـی کـه در
اختیـار این شهرسـتان قـرار دارد ،در حـال اطفاء حریق
هسـتند.فرماندار فیروزآبـاد ادامـه داد :بالگـرد بـرای
کمـک بـه اطفـاء ایـن آتـش سـوزی بسـیار گسـترده
از شهرسـتانهای اطـراف اعـزام شـده و هماکنـون
در منطقـه حضـور دارند.البتـه اعـزام بالگـرد بیشـتر از
اسـتان بوشـهر هم از سـوی اسـتاندار فارس درخواسـت
شـده اسـت.آرگیو در خصـوص کشـته و مصـدوم شـدن

شـماری از عشـایر سـاکن ایـن منطقـه نیـز گفـت :بـا
گسـترش این آتش سـوزی ،تعدادی از عشـایر مشـغول
خامـوش کـردن آتـش بودنـد کـه متاسـفانه یـک گردباد

فرمانده کل ارتش:
امیـر سرلشـکر موسـوی بـا اشـاره بـه خدمترسـانی
نیروهـای چهارگانـه ارتـش در اسـتانهای
کمبرخـوردار گفـت :ارتـش متعلـق بـه مـردم ایـران
اسـت و در راسـتای تدابیـر فرمانـده معظـم کل
قوا(مدظلـه العالـی) و اهـداف نظـام گام برمـیدارد.
بـه گزارش ایسـنا بـه نقـل از روابـط عمومی ارتش به
نقـل از دفاعپـرس ،امیـر سرلشـکر سـیدعبدالرحیم
موسـوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران
بـا اشـاره بـه حضور ارتش در اسـتانهای خوزسـتان
و سیسـتان و بلوچسـتان اظهـار داشـت :ارتـش
جمهـوری اسلامی ایران متعلـق بـه مـردم ایـران
اسـت و در راسـتای اهـداف نظـام گام برمـیدارد؛
در واقـع ارتـش امانـت ملـت در دسـت فرماندهـان
است.
وی افـزود :هـر زمانـی کـه ملـت ایـران بـه کمـک
نیـاز داشـته باشـند ،ارتش با سـرعت و تمـام توان در
آن عرصـه حضـور پیـدا میکنـد .این عرصـه ممکن
اسـت روزی در حـوزه دفـاع از آسـمانها ،دفـاع از
حـدود و ثغـور ،تمامیـت ارضـی و صیانـت از دریاهـا
و یـا حضـور در اقصینقـاط جهان بهمنظـور نمایش
اقتـدار جمهـوری اسلامی ایران باشـد.
فرمانـده کل ارتـش ادامـه داد :البتـه در زمانهایـی
هـم ارتـش و سـایر نیروهـای مسـلح بـرای کمک به
مـردم و رفـع مشـکالت آنهـا در حـوادث ناگـواری

شـدید موجـب فـراری دادن آنهـا میشـود و سـه نفـر از
آنـان حیـن فـرار از گردبـاد و آتـش کشـته و یـک نفر نیز
مصـدوم شـده اسـت.

ارتش متعلق به مردم است

چـون بیمـاری کرونـا ،سـیل و زلزلـه و یـا آبرسـانی
در زمـان خشکسـالی ،وارد عرصـه خدمترسـانی
میشـوند.
امیـر سرلشـکر موسـوی بـا اشـاره بـه نحـوه
کمکرسـانی در اسـتانها و شهرسـتانهایی کـه
دچـار حـوادث غیرمترقبـه میشـوند ،گفـت :در
شهرسـتانهایی کـه مـا یگانهـای مسـتقر در آنجـا
طبعـا بهتـر و کاملتـر میتوانیـم وارد عرصه
داریـمً ،
امدادرسـانی و خدمـت شـویم؛ البتـه بحمدللـه در
ایـام پیـک کرونا بخـش بهداشـت و درمـان ارتش و
فرماندهـان ،جوهـر واقعـی خود را نشـان دادند و به
سـرعت فعالیتهـای الزم را جهـت کنتـرل و مقابله

بـا شـیوع بیمـاری انجـام دادنـد.
وی اضافـه کـرد :هماکنـون نیـز در بخشهایـی
از سیسـتان و بلوچسـتان کـه مشـکل آب دارنـد،
نیروهـای ارتـش در مرحلـه نخسـت بـا تانکـر
کار آبرسـانی را انجـام دادنـد و بعـد بـرای اینکـه
مشـکل بـرای همیشـه مرتفـع شـود ،وارد عرصـه
ایجـاد شـبکه آبرسـانی و لولهکشـی شـدند کـه ایـن
فعالیتهـا همچنـان ادامـه دارد.
فرمانـده کل ارتـش خاطرنشـان کـرد :ارتـش در
خوزسـتان هـم بـه همیـن ترتیـب وارد شـده اسـت
و تـا زمانـی کـه نیـاز باشـد در خدمـت مـردم عزیـز
خوزسـتان و سیسـتان خواهیـم بـود؛ همچنیـن
بهمنظـور برطـرف شـدن مشـکالت بـا مجـوز
فرماندهـی معظـم کل قـوادر خدمـت بخشهـای
کشـوری نیـز هسـتیم.
امیـر سرلشـکر موسـوی گفـت :مـردم اسـتانهای
خوزسـتان و سیسـتان و بلوچسـتان و بعضـی
از مـردم دیگـر بخشهـای کشـور عزیزمـان از
امکانـات خوبـی برخـوردار نیسـتند .در عیـن حـال
ایـن مـردم ،قدرشـناس هسـتند و بـه افـرادی که در
لبـاس خدمـت وارد میشـوند ،اعـم از ارتـش ،سـپاه
یـا بسـیج و ...احتـرام میگذارنـد و وقتـی میبیننـد
کـه ایـن افـراد خالصانـه کمـک میکننـد بـه همان
کمکهـای حداقلـی نیـز رضایـت پیـدا میکننـد.

ایران و جهان
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یاد  د  اشت

سرمقاله

بحـران آب بحرانـی جهانـی اسـت کـه در آینـده
مرزهـا را در خواهـد نوردیـد و تاثیـر زیـادی روی
جانمایـی شـهرها و مناطـق مسـکونی خواهـد
گذاشـت  .ایـران سـرزمینی خشـک و نیمه خشـک
اسـت کـه سـاکنان آن از دیربـاز خود را با شـرایط
کـم آبـی وفـق داده اند  .اگـر بـه گذشـته برگردیم
متوجـه می شـویم کـه گذشـتگان و نیاکان مـا بهتر
از مـا الگـوی مصـرف را رعایـت می کردنـد چـرا
کـه بـا زحمت فـراوان بـه آب دسترسـی داشـتند .
شـیوه های مصرف آب در گذشـته از سـوی طبیعت
بـر مردم تحمیل می شـد  .بـه این صـورت که مردم
برای شستشـو و اسـتحمام و تغذیه دام هایشـان از
آب هـای جـاری اسـتفاده می کردند و بـرای خوردن
هـم نیـاز خـود را از سرچشـمه ها و آب انبارهـا
تامیـن می کردنـد  .بـه همین دلیـل بـرای آب قدر و
قیمتـی قائـل بودند بـه طوری کـه اغلب چشـمه ها
زیارتـگاه بود و نام بسـیاری از روسـتاها و شـهرها
را از روی نـام چشـمه و منبـع تامیـن آب منطقـه
تعییـن می کردنـد  .اسـتفاده از آب تابـع آدابـی بود
کـه همه خـود را ملـزم به رعایـت آن می دانسـتند .
امـا هـم اکنـون کـه آب قابـل آشـامیدن از طریـق
لولـه کشـی بـه تمامی خانه ها رسـیده مـردم از این
آب بـرای مصـارف گوناگـون اسـتفاده می کننـد از
نوشـیدن گرفته تـا پخت غذا و شستشـوی ظرف و
لبـاس و خـودرو و کولـر و امثال ذالـک  .آب مصرفی
سـاکنان کالن شـهرها از آب سـد و حفـر چاه هـای
عمیـق تامیـن می شـود کـه بخشـی از آن پـس از
مصـرف از طریـق مسـیرهای فاضلاب بـه سـمت
تصفیـه خانه هـا هدایـت می شـود و بخشـی دیگـر
نیـز جـذب زمیـن می شـود و یـا تبخیـر می گـردد .
مشـکلی کـه هم اکنـون در کالنشـهرها وجـود دارد
هـرزروی آب اسـت که در اشـکال گوناگون شـاهد
آن هسـتیم  .بـرای نمونـه در برخـی از آپارتمان هـا
هـر خانـه ای بـرای خـود منبعـی جداگانـه در نظر
گرفتـه که توسـط پمپ بـه طبقات مختلـف هدایت
می شـود  .آبفـای شـهری هـم نظارتـی بـر چنـد و
چـون نصـب ایـن منبع هـا و پمپ هـا نـدارد و چـه
بسـا فـردی کـه تنهـا پنـج روز در هـر ماه سـاکن
خانـه خـود اسـت بـه انـدازه ی مصـرف چندیـن
خانـوار آب در منبـع ذخیـره دارد  .منهـای آبـی کـه
در اثـر نشـتی وارد حیـاط خانـه و باغچه می شـود .
نشـتی کولرهـا هـم حکایـت خـود را دارد  .در چنین
شـرایطی عـده ای در کالن شـهرها بـا کمبـود آب
مواجـه هسـتند  .در حـال حاضـر از سـوی آبفـای
شـهری نظـارت کاملی بـر نحوه مصرف آب توسـط
شـهروندان وجـود ندارد و هر کسـی مطابق سـلیقه
خـودش آب را مصـرف می کند  .این در حالی اسـت
کـه در کشـورهای اروپایـی کـه بـا معضـل کمبـود
آب هـم مواجه نیسـتند اسـتفاده از انـواع آب قواعد
مخصـوص بـه خـود را دارد  .یکـی از وجـوه رعایت
عدالـت این اسـت که متوسـط سـهم هر شـهروند
از آب مشـخص باشـد و همـگان خـود را ملـزم بـه
رعایـت الگـوی مصـرف بداننـد  .گاهـی می بینیـم
بیـن مصـرف آب و مصـرف بـرق رابطـه ای وجـود
دارد وقتـی در یـک آپارتمـان  4طبقـه  8خانـوار هر
کـدام برای خـود منبـع و پمپـی در نظـر می گیرند .
بـرای هـر منبـع پمپـی می گذارنـد که مصـرف برق
آن باالسـت در حالـی کـه همـه می تواننـد از یـک
منبـع تغذیـه کننـد امـا چـون نظارتـی نیسـت هم
شـاهد افزایـش مصـرف آب هسـتیم و هـم مصرف
بـرق بـاال می رود  .شـاید اگـر این مشـکل خصوصا
در کالن شـهرها حـل شـود سـاالنه شـاهد صرفـه
جویـی آب متناسـب بـا حجـم یـک سـد بـزرگ
باشـیم  .ایجـاد هماهنگـی در رفتـار مـردم می تواند
از مصـرف آب آغاز شـود .

نماینده روسیه:

حضور طالبان در شمال
افغانستان تهدید داعش
در آسیای میانه را میکاهد
فرســتاده ویــژه روســیه در افغانســتان دیــروز (ســه شــنبه)
گفــت ،حضــور طالبــان در شــمال افغانســتان مانــع رشــد
تهدیــد داعــش در کشــورهای آســیای میانــه خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری اســپوتنیک،
ضمیــر کابلــوف ،فرســتاده ویــژه روســیه در امــور افغانســتان
گفــت :بســیاری دیگــر از ســازمانهای بینالمللــی
تروریســتی مدتهاســت کــه در کشــورهای آســیای میانــه
مســتقر شــدهاند و مــن داعــش را در درجــه اول ایــن
گروههــای تروریســتی قــرار میدهــم امــا هنــوز ایــن
گــروه آنقــدر خطرنــاک نشــده اســت.
وی ادامــه داد :آنهــا میتواننــد در شــمال افغانســتان و از
اوضــاع در منطقــه بــه نفــع خــود بهــره ببرنــد و تــاش
کننــد تــا بــه ثباتــی تضعیــف کننــده در کشــورهای
همســایه افغانســتان دســت بزننــد .طالبــان روابــط بســیار
بــدی بــا داعــش دارد و در تمــام ایــن ســالها بــه صــورت
فعاالنــه بــا داعــش مبــارزه کــرده اســت طوریکــه آمریــکا و
ناتــو یــا حتــی دولــت کنونــی کابــل نتوانســتهاند در مبــارزه
بــا داعــش راهــی بــه جایــی ببرنــد.
فرســتاده ویــژه روســیه در امــور افغانســتان همچنیــن گفــت:
بــه همیــن دلیــل اســت کــه حضــور طالبــان در شــمال
افغانســتان میتوانــد باعــث جلوگیــری از رشــد و خیــزش
داعــش و ســایر گروههــای تروریســتی در منطقــه شــود.
ایــن دیپلمــات روســی همچنیــن ادعــای کابــل را دربــاره
ارتبــاط طالبــان بــا القاعــده تــاش مقامهــای افغــان بــرای
توجیــه شکســتهای خــود دانســت.

دیاب:

رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم تحلیف :

لبنان در مرحله بسیار خطرناکی
است

با مردم صادقانه حرف بزنید

الف  -بید      ار

یادداشت آبکی

Aug 4, 2021

سال بیست و ششم شماره 7258

رئیسی :به دنبال رفع تحریم ها خواهیم بود اما سفره مردم را به اراده بیگانگان گره نمیزنیم
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای یکــی دیگــر
از جنبههــای مردمی بــودن را مبــارزه
بیامــان بــا فســاد و مفســد برشــمردند
و افزودنــد :آقــای رئیســی در مســئولیت
قبلــی ،مبــارزه بــا فســاد را شــروع کــرد
و اقدامــات خوبــی انجــام داد ،امــا اصــل
قضیــه و بســترها و زمینههــای فســاد در
قــوه مجریــه اســت کــه بایــد بــا آن بهطــور
جــدی مبــارزه کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،رهبــر انقــاب
اســامی در ســخنانی در مراســم تنفیــذ
ســیزدهم ،بــا مســألت از خداونــد متعــال
بــرای مبــارک گردانــدن ایــن روز پــر امیــد
بــرای مــردم و کشــور ،حضــور ملــت در
انتخابــات ریاســت جمهــوری را کامــ ً
ا پــر
معنــا و نمــاد مردمســاالری دینــی خواندنــد
و بــا تشــکر از «رئیــس جمهــور و دولــت
دوازدهــم» ،بــرای آقــای رئیســی و همــکاران
دولــت جدیــد نیــز توفیــق و عنایــت ویــژه
الهــی آرزو کردنــد.
ایشــان ،مراســم تنفیــذ را متکــی بــر قانــون
اساســی و رســم بنیانگــذاری شــده بهدســت
امــام خمینــی(رض) برشــمردند و افزودنــد:
ایــن مراســم ،مظهــر موضــوع بســیار مهــم
«جابجایــی عقالنــی ،آرام و متیــن» در قــوه
مجریــه و در واقــع در مدیریــت کشــور اســت.
رهبــر انقــاب ،وجــود تنــوع سیاســی را از
دیگــر مضامیــن بســیار مهــم مراســم تنفیــذ
خواندنــد و افزودنــد :گرایشهــای مختلــف
سیاســی دولتهــا ،نشــاندهنده تنــوع
ِ
سیاســی در کشــور و ایــن واقعیــت نشــانه
آزادی و ســامت انتخابــات اســت.
ایشــان بــا اشــاره بــه برگــزاری انتخابــات
در ســامت و امنیــت کامــل ،از همــه
دســتگاههای برگزارکننــده انتخابــات و
تأمینکننــده نظــم و امنیــت و بهطــور
ویــژه از ملــت عزیــز ایــران صمیمانــه
تشــکر کردنــد و افزودنــد :از مدتهــا
پیــش توطئــه تحریــم انتخابــات در محافــل
سیاســتگذاری دشــمنان طراحــی و دنبــال
میشــد و در داخــل هــم عــدهای از روی
غفلــت و عــدهای شــاید از روی غــرض
همیــن خــط را دنبــال میکردنــد امــا ملــت
پاســخ قاطــع داد و بــا توجــه بــه اوضــاع
و احــوال ،مشــارکت خوبــی در انتخابــات
داشــت.حضرت آیـتاهلل خامنـهای ،جابجایــی
قــدرت در قــوه مجریــه را امیدآفریــن
برشــمردند و گفتنــد :حضــور افــراد جدیــد بــا
ارادههــای تــازه و ابتــکارات نــو ،بــرای همــه
بــه خصــوص جوانــان امیــد میآفرینــد کــه
ایــن امیــدواری بســیار مغتنــم اســت.
ایشــان افزودنــد :ایــن جابجایــی بــرای
صاحبــان فکــر و نظــر و اندیشــه نیــز
فرصتــی اســت کــه بــا دقــت و تأمــل،
خطاهــای دوران گذشــته را پیــدا کننــد و راه
حــل ارائــه دهنــد.
رهبــر انقــاب اســامی با اشــاره بــه
تکیــه بــر ارزشهــای انقــاب در تبلیغــات
انتخاباتــی آقــای رئیســی تأکیــد کردنــد:
ایــن مســیر درســت بایــد ادامــه یابــد چــرا
کــه ملــت را بــه حقــوق اساســی خــود
میرســاند و ایــران را در جایــگاه شایســته

قــرار میدهــد.
ایشــان در همیــن زمینــه افزودنــد :ارزشهای
انقــاب مفاهیــم موهومی نیســت بلکــه در
ســخنان امــام بزرگــوار ،بــه طــور روشــن و
مکــرر بیــان شــده و بایــد همیــن ســخنان
مــاک قــرار گیــرد و دنبــال شــود.
رهبــر انقــاب ،ورود ملــت بــه مســائل
مختلــف را کلیــد اصلــی حــل مشــکالت
خواندنــد و افزودنــد :پیگیــری ارزشهــای
انقــاب موجــب افزایــش انگیزههــای مــردم
و ورود آنــان بــه میــدان میشــود کــه ایــن
حضــور بــی بدیــل و بیجایگزیــن ،بســیار
مغتنــم و کارگشــا اســت.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،تبدیــل مــردم
را از یــک جمــع منفعــل و پراکنــده بــه
مجموعــهای متحــد ،پرانگیــزه ،هدفــدار و
آرمانخــواه ،هنــر اصلــی انقــاب و امــام
خواندنــد و افزودنــد :هــر عامــل و عنصــری
کــه بتوانــد اتحــاد ،انگیــزه و امیــد ملــت را

بــه دولــت ســیزدهم ،شــناخت ظرفیتهــای
فــراوان کشــور و توجــه جــدی بــه آنهــا بــود.
ایشــان گفتنــد :ایــن روزهــا از مشــکالت
و کمبودهــای کشــور گفتــه میشــود کــه
زیــاد هــم هســتند امــا ظرفیتهــای کشــور
در بخشهــای آب ،نفــت ،معــادن ،بــازار
گســترده داخلــی ،همســایگان و اســتعدادها
و آمادگیهــای حیــرتآور جوانــان ،بســیار
فراتــر از مشــکالت و فوقالعــاده هســتند.
رهبــر انقــاب خاطــر نشــان کردنــد :بــدون
تردیــد بــا ایــن ظرفیتهــا میتــوان بــر
مشــکالت غلبــه کــرد بــه شــرطی کــه خوب
شــناخته و ســپس بــا تــاش خســتگیناپذیر
و شــبانهروزی بــه کار گرفتــه شــوند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای یکــی دیگــر
از جنبههــای مردمی بــودن را مبــارزه
بیامــان بــا فســاد و مفســد برشــمردند و
افزودنــد :آقــای رئیســی در مســئولیت قبلــی،
مبــارزه بــا فســاد را شــروع کــرد و اقدامــات

افــزون و مــردم را وارد میــدان کنــد ،مغتنــم
اســت کــه ارزشهــای انقــاب ایــن ویژگــی
تعییــن کننــده را دارد.
رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه شــعارهای
انتخاباتــی آقــای رئیســی مبنــی بــر
«مردمی بــودن و از مــردم شــنیدن
و در میــان مــردم بــودن» ،گفتنــد:
مردمی بــودن موضــوع بســیار مهمی اســت
و رییسجمهــور محتــرم و همکارانشــان
بایــد تــاش کننــد ایــن شــعار در واقعیــت
محقــق شــود و بــه معنــی واقعــی و بــدون در
نظرگرفتــن امتیازهــای طبقاتــی و گروهــی،
در میــان همــه مــردم باشــند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای خاطــر نشــان
کردنــد :البتــه حضــور در میــان مــردم نبایــد
موجــب غافــل شــدن از ارتبــاط بــا نخبــگان
شــود و ارتبــاط و تبــادل نظــر بــا نخبــگان،
الزم و مفیــد اســت.
رهبــر انقــاب بــا تأکیــد بــر اینکــه دولــت
بایــد مظهــر وفــاق ملــی و نــگاه مالطفــت
آمیــز بــه عمــوم مــردم باشــد ،افزودنــد :یکــی
از کارهــای مهمی کــه بــه مردمی بــودن
دولــت کمــک میکنــد ،تعهــد بــه گفتگــوی
صادقانــه و بــدون پیرایههــای سیاســی
بــا مــردم اســت .بایــد بــا مــردم صادقانــه
حــرف زد ،مشــکالت و راهحلهــا را گفــت و
توقعــات را بیــان کــرد و کمکهــای الزم را
نیــز بــه مــردم تقدیــم کــرد.
توصیــه بعــدی حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای

خوبــی انجــام داد امــا اصــل قضیه و بســترها
و زمینههــای فســاد در قــوه مجریــه اســت
کــه بایــد بــا آن بهطــور جــدی مبــارزه کــرد.
ایشــان فرارهــای مالیاتــی ،انحصارهــای
بیدلیــل ،فعالیتهــای ناســالم ســوداگرانه و
ســوء اســتفاده از ارز ترجیحــی را نمونههایــی
از مــوارد فســاد برشــمردند کــه بایــد بــا آنهــا
بــا برنامــه و پیگیــری ،مقابلــه کــرد.
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای حــل مشــکالت
اقتصــادی را نیازمنــد برنامــه و حرکــت
براســاس برنامــه کلــی طراحــی شــده
دانســتند و گفتنــد :بــا کارهــای روزمــره
و اقدامــات پیشبینینشــده نمیتــوان
مشــکالت را حــل کــرد ضمــن آنکــه همــه
بداننــد حــل مشــکالت اقتصــادی زمانبــر
اســت و مســئوالن بایــد همــه تــاش خــود
را بــه کار گیرنــد تــا ایــن زمــان هــر چــه
ممکــن اســت کوتاهتــر شــود.
ایشــان ســرعت عمــل در تشــکیل دولــت
را ضــروری خواندنــد و افزودنــد :شــرایط
کشــور اقتضــا نمیکنــد کــه تشــکیل دولــت
بــه تأخیــر بیفتــد بنابرایــن رییسجمهــور
محتــرم در معرفــی وزرای پیشــنهادی و
مجلــس نیــز در بررســی صالحیــت وزیــران
شــتاب بــه خــرج دهنــد.
نکتــه پایانــی کــه رهبــر انقــاب بــه آن
اشــاره کردنــد موضــوع جنــگ تبلیغاتــی بــود.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا اشــاره بــه
تــاش دشــمنان بــرای تأثیرگذاری و مســلط

شــدن بــر افکارعمومی کشــورها از جملــه
مــردم ایــران از طریــق جنــگ نــرم و جنــگ
تبلیغاتــی و رســانهای گفتنــد :اگــر افــکار
عمومی یــک ملــت در اختیــار بیگانــه قــرار
گیــرد آن ملــت طبــق میــل بیگانــه پیــش
خواهــد رفــت.
رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه وجــود ضعــف و
ک ـمکاری در کارهــای رســانهای و تبلیغاتــی
در داخــل کشــور خاطــر نشــان کردنــد :بایــد
در ایــن مســایل قویتــر و هوشــمندانهتر
عمــل کــرد.
در ایــن مراســم همچنیــن حجتاالســام
رئیســی رئیسجمهــوری اســامی ایران
بــا تشــکر از همــه مــردم و نقشآفرینــان
در انتخابــات گفــت :در انتخابــات  ۲۸خــرداد،
ملــت بــا وجــود همــه مشــکالت معیشــتی و
بهداشــتی ،حماســه بزرگــی خلــق و دشــمنان
را ناامیــد و دوســتان را امیــدوار کــرد.
آقــای رئیســی ،پیامهــای انتخابــات ۲۸
خــرداد را تحولخواهــی ،عدالتطلبــی،
مبــارزه بــا فقــر ،فســاد ،تبعیــض و
رانتخــواری ،پاسداشــت ارزشــهای انقــاب،
لــزوم رفــع مشــکالت و در یــک کلمــه تغییــر
وضــع موجــود دانســت و گفــت :مشــکالتی
از جملــه تــورم  ۴۴درصــدی ،رشــد فزاینــده
نقدینگــی ،افزایــش بدهیهــای دولــت،
کســری بودجــه ،بیــکاری و مشــکل مســکن
کــه بــه علــت دشــمنیها و همچنیــن
برخــی ناکارآمدیهــای داخلــی ایجــاد
شــده ،نیازمنــد اصــاح اســت و مــردم توقــع
دارنــد اعتمــاد آســیبدیده آنــان ترمیــم
شــود.
رئیسجمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه هــر جــا
بــه رهنمودهــای رهبــری بیتوجهــی شــد
دچــار مشــکل شــدیم ،خاطرنشــان کــرد:
بــه دنبــال رفــع تحریمهــا خواهیــم بــود
امــا ســفره مــردم را بــه اراده بیگانــگان گــره
نمیزنیــم.
آقــای رئیســی گفــت« :کســری بودجــه،
ثبــات بــازار ســرمایه ،کنتــرل تــورم ،کرونــا
و موضــوع آب و بــرق» از جملــه مســایل
مهمی اســت کــه حــل آنهــا فوریــت دارد و
دولــت بــا نــگاه بــه  ۱۰مســئله فــوری ،یــک
برنامــه تحولــی کوتاهمــدت تهیــه کــرده
اســت.رئیسجمهور افــزود :برنامــه تحولــی
چهــار ســاله دولــت کــه بــه زودی در اختیــار
صاحبنظــران قــرار میگیــرد ،زمینهســاز
اجــرای برنامــه توســعه هفتــم خواهــد بــود.
در ایــن مراســم وزیــر کشــور نیــز
گزارشــی از رونــد برگــزاری ســیزدهمین
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری
بیان کرد.
آقــای رحمانیفضلــی« ،قانونمــداری،
امانتــداری ،بیطرفــی ،امنیــت کامــل،
رقابــت ســالم ،مشــارکت حداکثــری و
حفــظ ســامت مجریــان ،داوطلبــان و
رأیدهنــدگان» بــه منظــور افزایــش شــور
و نشــاط سیاســی و مشــارکت مــردم را
جــزو اصــول برگــزاری انتخابــات برشــمرد و
گفــت :شــورای نگهبــان صحــت و قانونــی
بــودن انتخابــات را بــدون ابطــال حتــی یــک
صنــدوق رأی اعــام کــرد.

روحانی دفتر کار خود را به رییسی تحویل داد
حجــت االســام و المســلمین حســن روحانــی پــس از تنفیــذ
حکــم حجــت االســام و المســلمین ســید ابراهیــم رییســی،
دفتــر کار خــود را بــه وی تحویــل داد.
بــه گــزارش روز ســه شــنبه خبرنــگار سیاســی ایرنــا از
دفتــر روابــط عمومی رییــس جمهــوری ،حجــت االســام
والمســلمین ســید ابراهیــم رییســی پــس از پایــان مراســم
تنفیــذ حکــم ریاســت جمهــوری بــه همــراه حجــت االســام
والمســلمین حســن روحانــی در نهــاد ریاســت جمهــوری
حضــور یافــت و رییــس جمهــور ســابق دفتــر کار را بــه
ایشــان تحویــل داد.
هنــگام تحویــل دفتــر رییــس جمهــوری ســابق بــا تبریــک
بــه حجــت االســام رییســی گفــت :انشــاهلل مشــکالت

کشــور بــه دســت جنابعالــی حــل و فصــل شــود.
رییســی در پاســخ بــا تشــکر و خســته نباشــید بــه روحانــی و
جهانگیــری اظهــار داشــت :ان شــاءاهلل بتوانیــم وظیفــه خــود
را در قبــال مــردم بــه خوبــی انجــام دهیــم و خداونــد و روح
شــهدا از مــا راضــی باشــد.
براســاس ایــن گــزارش ،مراســم تنفیــذ رییــس جمهــور
ســاعتی قبــل بــا حضــور رهبــر معظــم انقــاب اســامی،
رییســان دو قــوه مقننــه و قضاییــه ،دبیــر شــورای نگهبــان،
رییــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و جمعــی از
مقامــات کشــوری و لشــکری در حســینه امــام خمینــی (ره)
برگــزار شــد .همچنیــن مراســم تحلیــف حجــت االســام
رییســی عصــر پنجشــنبه  ۱۴مــرداد بــا حضــور رییــس قــوه

قضاییــه و نماینــدگان کشــورهای خارجــی در صحــن علنــی
مجلــس شــورای اســامی برگزار خواهــد شــد.

معاون وزیر کشور

 ۸۵۰۰واحد تولیدی کشور غیرفعال است

معــاون اقتصــادی وزیــر کشــور گفــت :از
مجمــوع  ۴۷هــزار و  ۵۰۰واحــد تولیــدی
صنعتــی مســتقر در شــهرکها و نواحــی
صنعتــی کشــور هشــت هــزار و  ۵۰۰واحــد
غیرفعــال اســت.
بابــک دیــن پرســت روز سهشــنبه در آییــن
بهرهبــرداری از یــک واحــد تولیــدی در شــهرک
صنعتــی محمودآبــاد قــم طــی ســخنانی اظهــار
داشــت :درحــال حاضــر یکهــزار و  ۱۱شــهرک

و ناحیــه صنعتــی در کشــور وجــود دارد کــه از
ایــن تعــداد  ۷۲۸مــورد فعــال میباشــد.
وی اضافــه کــرد :در ایــن شــهرکها و نواحــی
 ۴۷هــزار و  ۵۰۰واحــد مســتقر اســت کــه
هش ـت هــزار و  ۵۰۰واحــد آن غیرفعــال اســت
و کارگروههــای اســتانی تســهیل و رفــع موانــع
تولیــد نیــز پیگیــر حــل و فصــل مشــکلهای
ایــن واحدهــا هســتند.
وی همچنیــن بــا اشــاره بهظرفیــت خــوب قــم

در زمینــه تولیــد لــوازم خانگــی بیــان داشــت:
واحــد تولیــد لــوازم خانگــی شــهرک محمودآبــاد
قــم در ســال گذشــته توانســته میــزان تولیــد
خــود را  ۱۰۰درصــد نســبت بهســال قبــل از
آن افزایــش دهــد کــه ایــن اتفــاق خوبــی در
بخــش لــوازم خانگــی بهشــمار میآیــد.
قائــم مقــام ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد
کشــور در ادامــه خاطرنشــان کــرد :در حــوزه
لــوازم خانگــی توانســتیم ،بخــش اعظــم نیــاز
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داخــل را بــا فعالیتهــای واحدهــای تولیــدی
موثــر و موفــق تامیــن کنیــم.
معــاون وزیــر کشــور بــا اشــاره بهاحصــا
واحدهــای تولیــدی تحــت تملــک شــبکه
بانکــی در ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد
کشــور تصریــح کــرد ۱۶ :بانــک موجــود در
کشــور حــدود یکهــزار و  ۸۰۰واحــد تولیــدی را
تحــت تملــک خــود دارنــد ،کــه  ۵۸درصــد ایــن
واحدهــا تعطیــل اســت.

نخســت وزیــر مســتعفی لبنــان اعــام کــرد ،اگــر عدالــت
واقعــی دربــاره انفجــار بنــدر بیــروت محقــق نشــود عدالتــی
در لبنــان وجــود نخواهــد داشــت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری رویتــرز ،حســان
دیــاب ،نخســت وزیــر مســتعفی لبنــان گفــت :انفجــار چهــار
اوت عیبهــای پوشــیده کشــور و بخشــی از فســاد را فــاش
کــرد .انفجــار بنــدر بیــروت تصویــری از واقعیــت لبنــان را کــه
برپایــه عوامــل فســادی اســت کــه کشــور را تســلیم خــود
کــرده ،نشــان داد .تــا زمانــی کــه عدالــت واقعــی دربــاره
انفجــار بنــدر بیــروت محقــق نشــود ،عدالــت واقعــی در لبنــان
وجــود نخواهــد داشــت.
وی افــزود :اگــر واقعیــت کامــل دربــاره ایــن فاجعــه کــه
نمیتــوان پیامدهــای انســانی ،روانــی و اجتماعــی آن را حــل
کــرد ،روشــن نشــود ،لبنانیهــا احســاس امنیــت نخواهنــد
کــرد .ایــن عــاوه بــر ویرانــی اســت کــه در پایتخــت و
اطــراف آن بــه بــار آمــده اســت .نمیتــوان حقایــق کامــل
ایــن فاجعــه را بــدون جــواب بــه ســوالهای اصلــی روشــن
کــرد .ایــن ســوالها عبارتنــد از :چــه کســی ایــن مــواد را وارد
بنــدر بیــروت کــرد و چــرا؟ چگونــه و چــرا بــرای ســالها در
ایــن بنــدر باقــی مانــده بــود؟ چگونــه انفجــار رخ داد؟ در طــول
یــک ســال کامــل زخــم وطــن خــوب نشــد و اشــکهای
خانوادههــای شــهدا خشــک نشــد .درد زخمی شــدگان حــل
نشــده و هنــوز آثــار ایــن ویرانــی دیــده میشــود.
دیــاب گفــت :هیــچ عاقلــی نمیتوانــد از اینهــا بخواهــد
کــه از آه و درد کشــیدن دســت بردارنــد .بــه قلبشــان آســیبی
رســیده کــه جبــران ناپذیــر اســت .چگونــه یــک نفــر حاضــر
اســت بــا اشــکهای یــک پــدر یــا خانــواده بــرای اهــداف
سیاســی یــا شــخصی بــازی کنــد؟ تحقــق عدالــت بــا کشــف
حقیقــت و مجــازات مســئوالن ایــن فاجعــه و بــا حمایــت از
خــون شــهدا و کمــک بــه زخمی شــدگان و آســیب دیــدگان
ممکــن اســت .لبنــان در مرحلــه بســیار خطرناکــی اســت کــه
سرنوشــت و آینــده فرزندانــش را تهدیــد میکنــد .همــگان بایــد
درک کننــد کــه عدالــت واقعــی ســنگ بنــای حمایــت از لبنــان
در برابــر ســقوط اســت.

پمپئو:

ادامه مذاکرات با ایران
دیوانگی است
وزیــر امورخارجــه پیشــین آمریــکا هــم راســتا بــا ادعاهــای
مقامــات صهیونیســتی و آمریکایــی مبنــی بــر نقــش ایــران
در حملــه بــه نفتکــش اســرائیلی ،ادامــه مذاکــرات هســته ای
واشــنگتن بــا تهــران پــس از ایــن حادثــه را دیوانگــی خوانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مایــک پمپئــو وزیــر امورخارجــه پیشــین
آمریــکا در گفتوگــو بــا شــبکه فاکــس نیــوز ادعاهــای
بــی اســاس مقامــات رژیــم صهیونیســتی ،انگلیــس و آمریــکا
درخصــوص دســت داشــتن ایــران در حملــه بــه یــک نفتکــش
مِرسِ ــر اســتریت در نزدیکــی عمــان را تکــرار کــرد.
وی در ادامــه جــو بایــدن ،رئیــس جمهــور آمریــکا را بــه ضعــف
در برابــر ایــران متهــم کــرد و بــا تکــرار ادعاهــای خــود گفــت
کــه دیوانگــی اســت پــس از آنکــه ایرانــی هــا یــک بریتانیایــی
و یــک رومانیایــی را کشــتند ،مذاکــرات بــا ایــران در ویــن
ادامــه یابــد.
پمپئــو رویکــرد دولــت بایــدن در تــاش بــرای احیــای برجــام
باوجــود آن چــه آن را حمــات ایــران بــه کشــتی هــا و منافــع
غــرب و متحدانــش میخوانــد را محکــوم کــرد و خواســتار
توقــف مذاکــرات ویــن شــد.
وزیــر امورخارجــه پیشــین آمریــکا کــه بــه نظــر مــی آیــد
بــه شــدت از ادامــه رایزنــی هــا بــر ســر احیــای برجــام بــه
خشــم آمــده اســت ،تاکیــد کــرد کــه بایــدن در اتخــاذ مواضــع
سرســختانه درقبــال کشــورهایی چــون روســیه ،چیــن ،ایــران و
کــره جنوبــی شکســت خــورده اســت.
وی در ادامــه ادعاهــای خــود افــزود :ایــران در حــال اســتفاده
از ضعــف آمریــکا اســت .آنهــا یــک بریتانیایــی و یــک
رومانیایــی را کشــتند .بــه یــک کشــتی در دریــا حملــه کردنــد.
راکــت هــای حمــاس از ســوی نــوار غــزه بــه اســرائیل شــلیک
مــی شــود امــا مــا هنــوز بــر ســر میــز مذاکــره نشســته ایــم و
تــاش مــی کنیــم تــا درخصــوص توافــق هســته ای بــا آنهــا
(ایــران) مذاکــره کنیــم.
پمپئــو همچنیــن گفــت :ایــن در حالــی اســت کــه ترامــپ
(رئیــس جمهــور پیشــین آمریــکا) دشــمنان آمریــکا را محبــور
کــرد کــه مــا را جــدی بگیرنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،روز پنــج شــنبه رســانه هــا گــزارش دادنــد
کــه یــک نفتکــش متعلــق بــه رژیــم صهیونیســتی در نزدیکــی
عمــان هــدف حملــه توســط یــک پهپــاد قــرار گرفــت کــه
طبــق همیــن گزارشــات در اثــر آن دو تــن از خدمــه کشــتی،
شــامل یــک بریتانیایــی و یــک رومانیایــی جــان خــود را از
دســت دادنــد.
مقامــات صهیونیســتی و همچنیــن انگلیــس و آمریــکا در
ادعاهایــی و بــدون ارائــه هیــچ گونــه مدرکــی ایــران را متهــم
بــه دســت داشــتن در ایــن حادثــه کــرده و مــی گوینــد کــه
حملــه کار ایــران بــوده اســت.
ایــن ادعاهــای ســاختگی در حالــی مطــرح مــی شــود کــه
ســعید خطی ـبزاده ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان
در نشســت خبــری ایــن هفتــه خــود در مــورد اتهامــات مطــرح
شــده از ســوی رژیــم صهیونســیتی و آمریــکا نســبت بــه ایــران
در مــورد دســت داشــتن تهــران در حملــه بــه نفــت کــش
اســراییلی و تــاش ایــن رژیــم بــرای مطــرح کــردن ایــن
موضــوع در شــورای امنیــت ســازمان ملــل گفــت :موجودیــت
رژیــم اشــغالگر قــدس بایــد دســت از ایــن اتهــام زدن هــای
واهــی بــردارد و ایــن بــار اول نیســت کــه ایــن رژیــم اشــغالگر
چنیــن اتهاماتــی را متوجــه کشــور مــا مــی کنــد.
ایــن دیپلمــات ارشــد ایــران بــا بیــان اینکــه ایــن رژیــم هــر
جایــی کــه رفتــه بــا خــود ناامنــی ،تــرور و وحشــت بــرده
اســت تصریــح کــرد :مســئولیت وضعیــت فعلــی بــر عهــده
آنانــی اســت کــه پــای رژیــم صهیونیســتی را بــه منطقــه بــاز
کــرده انــد.
خطیــب زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه اظهــارات مقامــات رژیــم
صهیونیســتی در ایــن ارتبــاط محکــوم اســت ،گفــت :آنهــا
بایــد بداننــد بــا ایــن فرافکنــی هــا دردی از دردهایشــان دوا
نمی شود و هر کس باد بکارد طوفان درو می کند.
وی خاطــر نشــان کــرد :ایــران لحظــه ای در دفــاع از امنیــت
خــود و منافــع مردمــش تردیــد نمــی کنــد.
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 2متروی شیراز را در یک سال رکوردی کم نظیر در جهان دانست ...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

فارس در آستانه فاجعه کرونایی قراردارد
ایسـنا :رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی
شـیراز اعلام کرد کـه با تـداوم وضعیت فعلـی به لحاظ رعایت نشـدن
پروتکلهـا و محـدود نشـدن فعالیتهـا ،طـی هفتههـای آینـده بایـد
منتظـر فاجعهآفرینـی شـیوع کرونـا در فـارس باشـیم.
مهـرزاد لطفـی سهشـنبه  ۱۲مـرداد در جلسـه روزانـه سـتاد مدیریـت
کرونـای علوم پزشـکی شـیراز ،گفـت :با توجه بـه روند افزایشـی موارد
ابتلا بـه کروناویـروس در فـارس و مـرگ روزانـه تعـداد زیـادی از هـم
اسـتانی ها بـر اثـر ایـن بیمـاری ،تداوم بـی توجهـی و سـهل انگاری ها
در برابـر کروناویـروس ،یـک تهدید جدی بـوده و افزایش مـوارد ابتال و
مـرگ و میـر را به همـراه دارد.
او بـا ابـراز نگرانـی از وضعیـت پیـش رو نسـبت بـه بیمـاری کوویـد۱۹
و ورود ویـروس جهـش یافتـه دلتـا در اسـتان ،از افزایـش قابـل توجـه
مراجعـان بـه مراکـز منتخب درمان سـرپایی کروناویروس( ۱۶سـاعته) در سـطح اسـتان خبـر داد و گفت :این
رونـد نشـانگر افزایـش سـرعت ابتلا بـه ایـن بیمـاری و انتقـال آن در بیـن افـراد جامعه اسـت.
جان باختن  ۷۸نفر در فارس بر اثر کروناویروس در  ۷۲ساعت گذشته
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز با بیان اینکه طی  ۷۲سـاعت گذشـته  ۷۸نفـر در فارس جانشـان را براثر
ابتلا بـه کرونـا از دسـت دادهاند ،بـه هموطنـان در خصوص لزوم جـدی گرفتن رعایـت پروتکلهای بهداشـتی
هشدار داد.
او گفـت :بـا توجـه بـه تکمیـل ۱۰۰درصـدی ظرفیـت بخش های بسـتری بیمـاران مبتال بـه کرونا در اسـتان،
تنهـا راه بـرون رفـت از ایـن وضعیت شـدید بحرانـی ،همکاری و مشـارکت کامل مـردم در رعایـت پروتکل های
بهداشـتی نسـبت بـه این بیماری اسـت.
رئیـس علـوم پزشـکی شـیراز یادآور شـد :شـدت سـرایت پذیـری ،بیمـاری زایی و مـرگ آفرینی ویـروس جهش
یافتـه دلتـا بسـیار بـاال اسـت و باید نسـبت به رعایت دسـتورالعمل بهداشـتی بیشـتر احسـاس مسـئولیت کرد.
لطفـی ضمـن بررسـی آمـار نمونه های انجام شـده آزمایـش کرونا طی روز گذشـته تاکنون در فارس؛ به بررسـی
آمـار مبتالیـان و مـرگ و میـر ناشـی از کروناویروس طی روز گذشـته تاکنون ،افـراد بسـتری و بهبودیافته ،روند
خدمـت رسـانی بـه مبتالیـان و مـوارد مشـکوک در مراکـز درمانـی و عملکـرد مراکـز آزمایشـگاهی تشـخیصی
کروناویـروس پرداخت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هشدار داد:

خشونت در صدر پروندههای کیفری استان فارس

عصرمردم:
معـاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری اسـتان فارس
گفـت :در هـر اسـتانی پـروژه ملـی کنتـرل و کاهـش خشـونت در یک
منطقـه بـه صـورت پایلـوت اجرایـی شـده اسـت کـه در اسـتان فـارس
شـهر صـدرا این پـروژه اجرایی شـد.
اسـماعیل اکبـری بـا اشـاره بـه اجـرای پـروژه ملـی کنتـرل و کاهـش
خشـونت در اسـتان فـارس ،گفـت :در هـر اسـتانی ایـن پـروژه در یک
منطقـه بـه صـورت پایلـوت اجرایـی شـده اسـت کـه در اسـتان فـارس
شـهر صـدرا بـا توجـه بـه ترکیبـی جمعیتـی و آسـیب های اجتماعـی،
بـرای اجـرای ایـن پـروژه انتخـاب شـد.
وی افـزود :براسـاس ایـن مـدل از ابتـدای سـال  99برنامههـای
مختلف آموزشـی ،تسـهیلگری و پیشـگیرانه در شـهر صدرا اجرا شـده
اسـت کـه در مرحلـه نخسـت ،مدیریـت پـروژه برعهـده یکـی از روانشناسـان باتجربـه و بنـام قـرار گرفـت.
ایـن مقـام قضایـی با بیان اینکه اجرای این پروژه نیازمند هماهنگی و همکاری  32دسـتگاه و سـازمان اسـت،
عنـوان کـرد :سـازمان بهزیسـتی ،آموزش و پرورش ،علوم پزشـکی ،شـهرداری صـدرا ،نیـروی انتظامی و غیره
در ایـن پروژه همـکاری میکنند.
اکبـری اعلام کـرد :از ابتـدا تـا پایـان سـال  99نزدیـک بـه  ۸۴برنامـه آموزشـی بـرای گروه هـای مخاطـب
مختلـف ماننـد دبیـران آمـوزش و پـرورش ،راننـدگان ،دانـش آمـوزان ،خانواده هـا و غیـره طراحـی و اجرا شـده
است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تا نیمه سـال گذشـته ایـن کارگاههـا و دورهها بـه صورت حضـوری برگزار میشـد ،بیان
کـرد :پیشـگیری از خشـونت خانگـی ،کنتـرل اسـترس ،مهارتهـای زندگـی ،رفتـار جراتمندانـه و غیـره از
جملـه کارگاههایـی بـود که توسـط برترین اسـاتید دانشـگاه ،قضات و سـایر رشـتهها برگزار و اطالعـات دقیقی
بـه مخاطبان ارائه شـد.
معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری اسـتان فارس افـزود :در نیمه دوم سـال که شـرایط
کرونـا بحرانیتـر شـد دورههـا بـه صـورت مجـازی برگـزار گردیـد و معلمـان ،اولیـای دانشآمـوزان ،کارکنـان
آتـش نشـانی و نیـروی انتظامـی ،بسـیجیان و سـایر افـراد در گروههـا مجـازی عضـو شـدند و در روزهـای زوج
در وبینارهـای آموزشـی بـا تدریـس مسـئوالنی ماننـد رییـس کل دادگسـتری ،مدیـر کل بهزیسـتی ،معاونیـن
اسـتانداری ،دادگسـتری و غیـره شـرکت کردنـد و آموزشهـای مختلفـی ارائـه گردیـد.
اکبـری اظهـار داشـت :بـا توجـه بـه وجـود خشـونت علیـه زنـان در شـهر صـدرا بیـن اورژانـس اجتماعـی و
کالنتـری صـدرا ارتبـاط قـوی برقـرار شـد و تماسهـای اورژانس اجتماعـی در اولویـت دو کالنتری صـدرا قرار
گرفت.
وی متذکـر شـد :از آغـاز ایـن طـرح تاکنون اطالعاتی از درگیری ،آتشسـوزی ،خودسـوزی و غیره نیز بررسـی
و جمـعآوری شـد ،همچنیـن جلسـات همفکری بیـن دسـتگاهها از طریق فرمانداری و اسـتانداری برگزار شـد
و اهمیـت موضـوع خشـونت را بررسـی کردیم چـرا که خشـونت در راس پروندههای کیفری اسـتان قـرار دارد.
دبیـر شـورای پیشـگیری از وقـوع جـرم اسـتان فارس با اشـاره به برگزاری جلسـات روسـای حوزه هـای قضایی
شـیراز بـا ادارت مختلـف بـه ویـژه صـدا و سـیما ،گفـت :برنامههایی بـا زمینه اصلی کنترل خشـم و خشـونت و
ترویـج آرامش و نشـاط توسـط صدا و سـیما تولیـد گردید ،همچنیـن بدلیل اهمیت فضای مجـازی و مخاطبان
زیاد آن ،تعدادی کلیپ آموزشـی با موضوع پیشـگیری از خشـونت ،سـرقت و همسـرآزاری ،افزایش تابآوری
و بـاال بـردن آسـتانه تحمـل مـردم توسـط معاونت اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم تولید و منتشـر شـد.
ایـن مقـام قضایـی اعلام کـرد :پیشـگیری از پرخاشـگری های کالمی و نوشـتاری بـه ویژه در فضـای مجازی
یکـی از پنـج عرصـهای بـود کـه مـا در آن ورود و برنامهریـزی کردیـم تـا از طریـق مسـئوالن بـه آن دامـن زده
نشود.
اکبـری افـزود :خشـونت علیـه زنـان و کـودکان دومیـن موضوعـی بـود کـه در مـورد آن برنامهریـزی کردیـم و
بـرای جلوگیـری از آن برنامـهای مـدون شـد و بعـد از آن پیشـگیری از سـرقتهای خشـونت آمیز را در دسـتور
کار قـرار دادیـم تـا از لحـاظ رفتـاری و روانـی مدیریـت و کنترل شـود.
وی بـا بیـان اینکـه پیشـگیری از خشـونت و جرایـم خشـن یکـی دیگـر از عرصههـای ورود مـا بـوده ،عنـوان
کـرد :طـرح آن بـه تازگـی تهیـه شـده اسـت ،ما در اسـتان فـارس وضعیـف خوبـی نداریم و شـاهد آمـار باالیی
در برخـی از مناطـق هسـتیم.
معـاون قضایـی دادگسـتری اسـتان فـارس با اشـاره بـه اقدامـات انجام شـده در خصـوص خشـونت علیه خود
یـا همـان خودکشـی اظهـار کـرد :بـا توجـه به وضعیت خودکشـی در اسـتان فـارس باید بـه صورت جـدی تر به
ایـن موضـوع پرداختـه شـود کـه در حـال حاضـر در این راسـتا سـندی با حضـور دسـتگاههای مختلـف در این
زمینـه تهیـه شـده و بـه زودی اجرایی میشـود.
اکبـری همچنیـن از تعامـل بـا شـهرداری صـدرا و شـیراز بـه منظـور انجـام تبلیغـات شـهری در تابلوهـا و
تلویزیون هـای شـهری خبـر داد و افـزود :اگـر مـا در دو رده خشـونت و خانـواده ،ظـرف مـدت پنج سـال خوب
فعالیـت کنیـم شـاهد کاهـش  50درصـدی جرایـم خواهیـم بـود.
وی بـا اشـاره بـه کاهـش هفـت درصـدی خشـونت در ابتـدای اجـرای طـرح تاکنـون در شـهر صدرا افـرود :ما
امنیـت زنـان و کـودکان را در اولویـت قـرار دادیـم و در صـورت امن نبودن خانـواده برای کـودکان حضانت آنان
سـلب می گـردد ،همچنیـن زنـان در خانههـای امن اسـکان داده خواهند شـد.
ایـن مقـام قضایـی تأکیـد کـرد :در سـالهای اخیـر شـاهد بودیـم کـه خشـونت علیـه زنـان از نـوع فیریکـی به
نـوع روحـی و روانـی تغییـر یافتـه تـا زنـان نتواننـد خشـونت را اثبـات کنند ،خشـونت به سـمت خشـونت روانی،
خشـونت اقتصـادی ،خشـونت فامیلـی و غیـره رفتـه اسـت کـه البتـه پزشـک قانونـی ایـن موضـوع را درنظـر
میگیـرد.
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خشونت در صدر پروندههای کیفری استان فارس
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری اســتان فارس گفت :در هر
استانی پروژه ملی کنترل و کاهش خشونت در ...

فارس در آستانه فاجعه کرونایی قراردارد
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی شیراز اعالم کرد که با
تداوم وضعیت فعلی به لحاظ رعایت نشدن پروتکلها و ...
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رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری مطرح کرد:

حفاری  5هزار و  500متر تونل مترو در یک سال
احمد  رضا سهرابی

رئیـس سـازمان حمـل و نقـل ریلـی شـهرداری ،حفـاری  5هـزار و  500متـر
تونـل در خـط  2متـروی شـیراز را در یـک سـال رکـوردی کم نظیـر در جهـان
دانست.
مهنـدس حسـن مـرادی کـه در حاشـیه تسـت گـرم بخشـی از مسـیر خط دو
متـرو شـیراز (ایسـتگاه قهرمانـان در میانـرود تـا ایسـتگاه عـادل آباد) سـخن
مـی گفـت ،یـادآور شـد :تنهـا در دی مـاه گذشـته 820 ،متـر تونـل در مسـیر
خـط دو انجام شـد.
او درهمیـن رهگـذر ،با اشـاره به آغـاز عملیـات اجرایی خط دو متروی شـیراز
از سـال  93تأکیـد کـرد :در خـط یک متـرو ،بعد از  13سـال قطـار وارد پروژه
شـد امـا در خـط دو بعد از  3سـال این اتفـاق افتاد.
رئیـس سـازمان حمـل و نقـل ریلـی شـهرداری شـیراز همچنیـن بـا اشـاره به
انجـام حفاری هـای مکانیـزه و پایان احـداث تونل ها ،ریل گـذاری  4کیلومتر
از خـط دو (از میانـرود تـا ایسـتگاه امیرکبیـر) و مابقـی ریل گـذاری مسـیر (از
امیرکبیـر ،ایسـتگاه امـام حسـین علیه السلام) تا  3مـاه آینـده ،تصریح کرد:
خـط دو متـرو ،هم اکنـون بـا  70درصـد پیشـرفت فیزیکـی ،افقـی روشـن و
امیدوارکننده دارد که امیدواریم این پروژه تا سـال آینده به بهره برداری برسـد.
مـرادی از تزریـق  500میلیـارد تومـان اوراق مشـارکت طـی هفته هـای آینده
بـه پـروژه خـط دو متـروی شـیراز هـم خبـر داد و گفـت :اگـر ایـن اعتبـار،
براسـاس برنامـه زمانبنـدی ،ابتدای سـال جاری محقق شـده بـود ،نیمه اول
امسـال بخشـی از پـروژه قابلیـت بهره بـرداری داشـت.
جابجایی  23میلیون مسافر در یک سال
رئیـس سـازمان حمـل و نقـل ریلـی شـهرداری شـیراز گفـت :در سـال 98
علـی رغـم شـیوع ویـروس کرونـا 23 -میلیـون مسـافر از متـروی شـیرازاسـتفاده کردنـد.
مـرادی خاطرنشـان کـرد :در سـالهای اخیـر و همزمان با پی گیـری عملیات
اجرایـی خطـوط دو و سـه متـروی شـیراز 7 ،ایسـتگاه خـط یـک از جملـه
ایسـتگاه وکیـل الرعایا به شـکل ویـژه ای احـداث گردید و مورد بهـره برداری
قـرار گرفت.
او همچنیـن گفـت :بـا آغـاز عملیـات اجرایـی خـط  3متـرو شـیراز بـا حضـور
معـاون رئیـس جمهـوری و پیگیـری اقدامـات اولیـه ،تـا پایـان سـال جـاری
عملیـات حفـاری تونـل هـای ایـن خـط آغـاز خواهـد شـد.
شـایان ذکـر اسـت براسـاس مطالعـات انجـام گرفتـه ،برای کالنشـهر شـیراز
احـداث  90کیلومتـر شـبکه ای پیـش بینی شـده اسـت.
خـط دو بـا  15کیلومتـر (میانـرود -خیابـان انقلاب -میـدان امـام حسـین-
میـدان آزادی -کلبه) شـامل  13ایسـتگاه اسـت که طبق برنامـه ریزی های
انجـام گرفتـه در فاز نخسـت این خـط 10 ،کیلومتر (از میانرود تـا میدان امام

حسـین) به بهره بـرداری خواهد رسـید.
خط  ۲مترو شیراز حدود چهار ماه معلق شد
ایرنـا  :شـهردار شـیراز گفـت :اگـر اوراق مشـارکت  ۵۰۰میلیـارد تومانـی طبق
قـرارداد ،در سـال  ۹۹بـه حسـاب شـهرداری شـیراز واریز شـده بود اکنـون  ۲تا
سـه ایسـتگاه خـط  ۲متـرو شـیراز به بهره بـرداری کامل رسـیده بـود اما فضای
انتخاباتـی و شـرایط اقتصـادی خـاص منجـر بـه معلـق مانـدن ایـن پـروژه از
فروردیـن امسـال تاکنـون شـد کـه بـه دلیـل نرسـیدن اعتباراتی بود کـه مربوط
بـه سـال گذشـته بود.
حیـدر اسـکندرپور بـا بیان اینکـه  ۷۰۰میلیارد تومـان اوراق مشـارکت نیز برای
امسـال پیشبینی شـده اسـت ،افزود :افتتاح سـه ایسـتگاه خط  ۲مترو شـیراز
حـدود  ۲تا سـه ماه وقت نیـاز دارد.
شـهردار شـیراز بـا بیـان اینکـه گاهـی قضاوتهـا مبتنـی بـر اطالعـات کافـی
نیسـت ،گفـت :در سـال  ۹۷مـا رکـورد حفـاری را زدیـم و همـکاران در سـه
شـیفت کار میکردنـد.
اسـکندرپور بـا اشـاره بـه پایـش مسـتمر ایـن پروژه گفـت :اولویـت مـا در مترو،
خـط  ۲بـود ،زیـرا ایـن پـروژه بخـش زیـادی از شـهرکهای جنـوب شـیراز را
زیـر پوشـش خدمـات حمـل و نقلـی قـرار مـیداد ،بـه همیـن دلیل تالش شـد
ایـن خـط با سـرعت پیـش بـرود و حمل و نقـل ارزان بـرای مردم محقق شـود.

او اضافـه کـرد :عملیـات تکمیـل ایسـتگاههای اسـتقالل و امـام حسـین(ع)
بـا آخریـن تـوان در حـال اجـرا اسـت و ایـن یعنـی در شـرایط تنگنا نیز میشـود
کارهـای بـزرگ انجـام داد البتـه اگـر سـنگ اندازیهـا نبـود مـا امـروز شـاهد
ایسـتگاههای تمـام شـده بودیـم.
شـهردار شـیراز خاطرنشـان کـرد :بـه دلیـل شـرایط نامسـاعد مالـی امسـال و
انتخابـات ،قـول بنـده بـرای اتمـام ایسـتگاهی ماننـد اسـتقالل تـا خردادمـاه
 ۱۴۰۰محقـق نشـد ،امـا باتوجـه به تامیـن اعتبارات مـورد نیـاز از محل فروش
اوراق مشـارکت در چنـد مـاه آینـده این ایسـتگاه به بهـره برداری خواهد رسـید.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس هـم در ایـن آییـن اعلام
کـرد کـه فـاز اول ایـن پـروژه بـه طـول  ۹کیلومتر با سـه ایسـتگاه در طـول پنج
سـال به بهـره بـرداری می رسـد.
محمـود رضایـی کوچـی افـزود :در نهایت فـاز تکمیلی ایـن پـروژه  ۱۲کیلومتر
با هشـت ایسـتگاه خواهـد بود.
بـه گفتـه وی ،از مزایـای ایـن طـرح کـه در ادامـه خط یک متـرو قـرار دارد این
اسـت کـه ایسـتگاه راه آهـن شـیراز–اصفهان بـا خـط راهآهـن بین شـهری یک
سـکوی مشـترک خواهنـد داشـت و همیـن محـل اتصال امـکان ارتبـاط ریلی
بیـن شـیراز و شـهرهای همجـوار و شـهرهایی را کـه در امتـداد راه آهـن بیـن
شـهری قـرار دارنـد فراهـم می کند.

رئیس شورای هیئات مذهبی فارس:

مجالس سوگواری محرم با رعایت شیوهنامههای بهداشتی در فارس برگزارمیشود
شـیراز-ایرنا-رئیس شـورای هیأتهای مذهبی استان
فـارس گفـت :برگـزاری مراسـم سـنتی و مجالـس
عـزاداری حضـرت اباعبداللـه الحسـین (ع) بـا رعایـت
کامـل شـیوه نامههـای بهداشـتی و فاصلهگـذاری
اجتماعی و اسـتفاده از ماسـک در طول زمان برگزاری
مراسـم ،تـا سـقف دو سـاعت و در فضـای بـاز بالمانـع
است.
روابـط عمومی شـورای هیأتهـای مذهبـی فارس سـه
شـنبه در مطلـب ارسـالی خود به نقـل از رضا محمدیان
افـزود :بـر اسـاس ابلاغ اسـتانداری فـارس ،ادارات
آمـوزش و پـرورش ،شـهرداریها ،سـازمان تربیـت
بدنـی ،دانشـگاهها و ادارات دولتـی موظـف هسـتند
همـکاری الزم را بـا هیأتهـای دارای مجـوز بـرای در
چشم شیشه ای

اختیـار گذاشـتن حیـاط ،فضاهـای روبـاز ،پارکهـا و
سـالنها جهـت برگـزاری مراسـم و سـیاه پـوش کـردن
محیـط پیرامونـی داشـته باشـند.
محمدیـان با اشـاره بـه برگـزاری جلسـات هماهنگی با
مسـئوالن اسـتانی ضمـن تاکیـد بـر اهمیـت برگـزاری
مجالـس عـزاداری حضـرت اباعبداللـه الحسـین (ع)
در ماههـای محـرم و صفـر و ایجـاد فضـای معنـوی در
سـطح جامعـه ،ادامـه داد :رعایـت اصـول بهداشـتی و
تمـام مـوارد مصـوب بـرای همـگان الزامی اسـت.
رئیـس شـورای هیأتهـای مذهبـی فـارس همچنیـن
بـه لـزوم رعایت نظـم و نظافـت محیط و ایجـاد نکردن
ترافیـک و مزاحمـت بـرای همسـایگان اشـاره و اضافه
کـرد :ضدعفونـی کـردن محـل برگـزاری مراسـم،

جمـع آوری زبالههـای مربـوط بـه مراسـم و وجـود مواد
ضدعفونـی در محـل برگزاری مراسـم الزامی اسـت.
محمدیـان گفـت :برگـزاری مراسـم تعزیـه و مراسـم
شـیرخوارگان حسـینی و روضههـای خانگـی بـه نحوی
کـه باعـث تجمـع افـراد و رعایـت نکـردن پروتکلهـا و
فاصلهگـذاری اجتماعـی شـود ممنـوع اسـت.
ً
وی تاکیـد کـرد :پخـش نـذورات صرفـا بایـد بـه صورت
بیـرون بـری و بسـتهبندی باشـد.
رئیـس شـورای هیأتهـای مذهبـی فـارس بـا تاکیـد
بـر اینکـه بایـد از انجـام حـرکات و یـا امـوری کـه باعث
ایجـاد وهـن و بدبینـی و فضاسـازی علیـه مراسـم
عـزاداری میشـود ،خـودداری کـرد ،بیـان کـرد :تاکید
بـر فضائـل حضـرت امـام حسـین (ع) و یارانـش و

دروازه کازرون کلکسیون مشکالت بهداشت روان  ،بهداشت بصری و بهداشت عمومی

تفسـیر مقاومـت ،ایثـار و تفسـیر علـل قیـام عاشـورا در
راسـتای تقویـت فرهنـگ ایثـار و مقاومـت و شـهادت و
گرامیداشـت یـاد امـام راحـل ،شـهدا و پیرغالمـان امام
حسـین (ع) و دعـا بـرای رفـع گرفتـاری مـردم کشـور
ً
و منطقـه و خصوصـا شـیعیان و ریشـهکنی بیمـاری
منحـوس کرونـا و دعا برای شـفای بیماران و سلامتی
کادر درمـان توسـط سـخنرانان و مداحـان محتـرم
انجـام شـود.
محمدیـان اظهـار امیـدواری کـرد کـه بـا فعالیـت
گسـترده تمـام هیأتهـای مذهبـی و رعایـت کامـل
مـوارد و دسـتورالعملهای بهداشـتی ،شـاهد برگـزاری
هرچـه باشـکوهتر مراسـم عـزاداری مـاه محـرم و صفـر
باشـیم.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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ورودی قالت شیراز ساماندهی میشود
فرماندار شهرستان شــیراز گفت :اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی ورودی روستای
قالت از توابع دهستان دراک بخش مرکزی این ...

آب  67روستای فارس تامین میشود
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) استان فارس از تهیه  67مخزن
آب پنج هزار لیتری پلی اتیلن برای آبرسانی در  67روستای استان ...

استاندار فارس:

آمادگی نیروهای ارتش
پشتگرمی نیروهای سیاسی و اجرایی کشور است
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس بـا تاکیـد بـر اینکـه آمادگـی ارتـش از الزامـات توفیـق آنـان
اسـت ،گفـت :هرچـه نیروهـای سیاسـی و اجرایـی کشـور ،نیروهای ارتشـیان
را آمادهتـر ببیننـد ،پشتگرمی بیشـتری بـرای دفـاع از منافـع مـردم کشـور و
نظـام احسـاس میکننـد.
عنایتاللـه رحیمـی در بازدیـد و تجلیـل از قهرمانـان تیـم تیرانـدازی ارتـش
جمهـوری اسلامی ایران  ،اعزامی بـه مسـابقات جهانی ارتش هـا عنوان کرد:
بـا حضـور شـیرمردانی مانند نظامیان  ،کشـور جمهـوری اسلامی میتواند در
سـطح جهـان بالندهتـر از منافـع ملـت دفـاع کنـد و امروزبـه خـود میبالیم که
ارتـش مایـه زینـت کشـور و افتخار ملت اسـت
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه حضـور ارتشـیان در
میادیـن مختلـف طـی سـالهای گذشـته پرشـور بـوده اسـت ،اظهـار کـرد:
تلاش و پایـداری نیروهـای ارتـش بـر همگان روشـن اسـت و به ایـن واقعیت
اعتقـاد داریـم.
وی ضمـن قدردانـی از امیـر رضایـی ،بیـان داشـت :خدمـت دسـتگاههای
اجرایـی تنهـا ،برگ سـبزی تقدیم به مردم شـریف اسـتان فـارس و دلیرمردان
نیروهـای نظامـی و انتظامی بـوده اسـت.
دکتـر رحیمی افتخارآفرینـی ارتشـیان را موجـب خرسـندی مـردم و یکایـک
مدیـران دسـتگاههای اجرایـی و نظامیـان سراسـر کشـور دانسـت.

اسـتاندار فـارس ضمـن تقدیـر از زحمـات نظامیـان ،خاطرنشـان کـرد :امیـد
اسـت کـه خانوادههایتـان نیـز راضـی باشـند کـه شـما اینچنیـن ماههـا در

بیابانهـای مناطـق نظامی بـرای افتخـار و سـربلندی ملـت ایـران تلاش
میکنیـد.

داشـت :اسـتفاده از روش هـاي غيـر اسـتاندارد و نـا
ایمـن در تأميـن بـرق ،در ایـام سـوگواری و عـزاداری
ابـا عبداللـه الحسـين (ع) موجـب بـروز خطـرات جاني
و خسـارت هاي مالـي بـراي افـراد خواهـد شـد کـه این
امـر توجـه بـه مـوارد ایمنـی را دوچنـدان می کنـد.
قاضـی پـور اضافـه کـرد :از آنجا کـه در زمـان برگزاری
مراسـم عـزاداری ،هیـأت و دسـتههای عـزاداری از
وسـایلی ماننـد بیـرق ،علـم ،کتـل و غیـره اسـتفاده
می کننـد ،گاهـی اوقات شـاهد حـوادث ناگـواری نظیر
بـرق گرفتگـی ،آتـش سـوزی و ...ناشـی از برخـورد
ایـن وسـایل بـا شـبکه های توزیـع بـرق هسـتیم کـه
صدماتـی را بـه دنبـال داشـته اسـت .وی با بیـان اینکه
نصـب بنـر و پرچـم مختـص ایـام سـوگواری بـر روی
پایه هـای بـرق و سـایر تجهیزات جانبی منجـر به وقوع
حـوادث بـرق گرفتگـی می شـود ،خاطرنشـان کـرد:
بنابرایـن هیأت هـای مذهبـی از سـاخت و جوشـکاری
روی پایه هـا و بـه دنبـال آن صعـود افـراد غیرمجـاز از
تاسیسـات بـرق رسـانی جهـت نصـب هرگونـه پرچـم،
پلاکارد و بنـر خـودداری نمـوده و همچنیـن از احداث
و نصـب داربسـت موقـت درحریـم و مسـیر خطـوط

نیـرو رسـانی بـرق جهـت برپایـی تکایـا و همچنیـن
ایسـتگاه های پذیرایـی از عـزاداران خـودداری نماینـد.
مدیـر دفتـر ایمنـی وکنتـرل ضایعـات شـرکت توزیـع
نیـروی بـرق اسـتان فارس در بخشـی دیگر از سـخنان
خـود بـه نحـوه تامیـن بـرق هیأت هـای مذهبـی اشـاره
کـرد و بیـان داشـت :مسـئولین هیأت هـا می تواننـد
ضمـن مراجعـه بـه مدیریت هـای بـرق و اداره هـای
تابعـه نسـبت بـه ثبـت نـام و اخذ انشـعاب موقـت اقدام
نمـوده و ازهرگونـه دخالـت غیرمجـاز در تاسیسـات
بـرق رسـانی منصوبـه و وصـل خودسـرانه ،غیـر ایمـن
و غیرمجـاز انشـعاب بـرق توسـط اعضـا و یـا مسـئولین
هیأت هـای مذهبـی پرهیـز نماینـد .ایـن مقام مسـئول
بـر ضـرورت توجـه و بررسـی تجهیـزات برقـی مـورد
اسـتفاده در ایـن برنامه هـا ،نیـز تاکیـد کـرد و اظهـار
داشـت :بایسـتی تجهیـزات برقـی مـورد اسـتفاده
هیأت هـای مذهبـی نظیـر سـه راهـه بـرق ،کابـل،
تابلوهـای برقـی و  ...قبـل از شـروع مراسـم عـزاداری
توسـط مسـئولین هیأت مورد بازرسـی دقیق قـرار گیرند
تـا نواقـص احتمالـی آنهـا برطـرف شـوند .قاضـی پـور،
همچنیـن گفـت :در راسـتای حفـظ سـرمایه ملـی و

محیـط زیسـت و ترویـج فرهنـگ مصـرف بهینـه انرژی
بـرق ،بـرای تامیـن روشـنایی محلهای برپایی مراسـم
بـه جـای المپهـای پرمصـرف (مـدادی یا رشـته ای)
از المپهـای کم مصرف یا الای دی اسـتفاده شـود.
مدیـر دفتـر ایمنـی و کنتـرل ضایعـات شـرکت توزیـع
نیـروی بـرق اسـتان فـارس ،برضـرورت خـودداری
عـزاداران از دسـتکاری تجهیـزات بـرق رسـانی
درصـورت بروزحادثـه تاکیـد کـرد و بیـان داشـت:
عـزاداران ،در زمـان وقـوع هرگونـه حادثـه احتمالـی و
یـا وقـوع خاموشـی ،از دسـتکاری در تجهیـزات بـرق
رسـانی منصوبـه بـه ویژه کنتـور و تابلو بـرق پرهیز کرده
و مراتـب را از طریـق اداره هـای بـرق پیگیـری و یـا از
طریـق شـماره  121مـوارد را بـه اتفاقـات بـرق اطلاع
رسـانی نماینـد .وی در خاتمـه بـا اشـاره به شـرایط ویژه
کرونایـی کشـور و اسـتان فـارس و ضـرورت تامیـن برق
مطمئـن و پایـدار بـرای بیمارسـتان ها و سـایر مراکـز
درمانـی ،از تمامی مردم شـریف اسـتان درخواسـت کرد
تـا بـا رعایـت اصـول ایمنـی و بهداشـتی و همچنیـن
مصـرف بهینـه بـرق ،خادمـان خـود در صنعـت بـرق
کشـور را یـاری رسـانند.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی فارس تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت دانشجویان برای برگزاری آیین اربعین
عصرمردم:
سـعید یوسـفی مسـئول ناحیـه بسـیج دانشـجویی فـارس
در جلسـه سـتاد دانشـجویی اربعیـن حسـینی بـا اشـاره
بـه آغـاز عملیـات و اقدامـات فرهنگـی اربعین حسـینی،
شـرایط ویژه سـال جـاری و اسـتقبال گسـترده مخاطبان
اظهـار داشـت :آییـن اربعیـن مرکـز ثقـل وحـدت میـان
همـه مسـلمانان و موجـب همدلـی در جهـان اسلام
است.
وی حضـور دانشـجویان و مـردم در آییـن اربعیـن را
اقدامـی در مقابـل دیـدگاه منفعـل غربـی برشـمرد و
افـزود :زنـده نگـه داشـتن نهضـت ،اندیشـه ها و مواضـع
امـام حسـین(ع) در دانشـگاه ها ،ایجـاد پیوند مسـتحکم
میان دانشـجویان ،جوانان و اسـاتید اعم از شـیعه و سنی
و ملیت هـا و اقـوام مختلـف ،ایجـاد عـزم و اراده اسـتوار
بـرای حرکـت و جانفشـانی جامعـه دانشـجویی در مکتب

سیدالشـهدا از اهـداف آییـن اربعیـن دانشـجویی اسـت.
مسـئول ناحیه بسـیج دانشـجویی اسـتان فارس بـا تاکید
بـر اسـتفاده از ظرفیت هـای دانشـجویی بـرای آییـن
اربعیـن و تولید محصـوالت چندرسـانه ای اربعین گفت:
تعمیـق باورهـای دینی و انقالبی در اذهان دانشـجویان،
معرفـت افزایـی و امـام شناسـی دانشـجویان در فضـای
آمـوزش عالی و حفظ شـعائر الهی در دانشـگاه از اهداف

دیگـر آییـن مذهبـی اربعین اسـت.
یوسـفی بـا تاکید بر انعـکاس رویدادهای اربعین حسـینی
در رسـانه ها اضافـه کـرد :در ایـن راسـتا نیـز نسـبت بـه
وحـدت و تقویـت جبهـه مقاومـت در تولیـد محتـوا توجـه
جـدی صـورت گیرد.
در ادامـه ایـن نشسـت جمشـید فیـروزی مدیـر اردویـی
و حفـظ آثـار ناحیـه بسـیج دانشـجویی اسـتان فـارس از

تشـکیل قرارگاه اربعین دانشـگاهیان در این اسـتان خبر
داد و تصریـح کرد :هیئت های دانشـجویی در ایام محرم
و منتهـی بـه اربعیـن حسـینی ،فعالیت هـای مذهبـی و
فرهنگـی خـود را در چارچـوب دسـتورالعمل های سـتاد
مقابلـه بـا کرونـا انجـام می دهند.
وی از ایجـاد بانـک اطالعاتـی خادمـان دانشـجویی
اربعیـن در اسـتان فـارس و آمـوزش و سـازماندهی
آنهـا خبـر داد و افـزود :تولیـد محصـوالت چندرسـانه
ای اربعیـن و جریـان سـازی رسـانه ای نیـز در دسـتور
کار سـتاد دانشـجویی اربعیـن اسـتان فـارس و تشـکیل
کمیته هـای تخصصـی اربعیـن حسـینی قـرار گرفتـه
اسـت.
در ایـن نشسـت اعضـای حاضـر بـه بیـان نظـرات و
پیشـنهادات خـود در زمینـه برگـزاری آییـن اربعیـن بـا
توجـه بـه شـرایط کرونـا پرداختنـد.

امام جمعه الر:

دولت سیزدهم معیشت مردم را اولویت نخست قرار دهد
ایرنـا :امـام جمعـه شـهر الر گفـت :دولـت سـیزدهم
تحقـق اقتصـاد مقاومتـی ،رفـع مشـکالت اقتصـادی
و معیشـت مـردم بـه ویـژه اقشـار ضعیـف جامعـه را در
اولویـت نخسـت خـود قـرار دهـد.
حجت االسلام سـید مختار موسـوی خرم سـه شنبه در
گفـت وگو بـا ایرنا با اشـاره بـه فرمایشهای مقـام معظم
رهبـری در آییـن تنفیـذ حکـم ریاسـتجمهوری اظهـار
داشـت :ایـن محورهـا هـم یـک مطالبه عمومـی و بحق
مـردم اسـت و هم مکـرر در بیانـات رهبر معظـم انقالب
بیان و تاکید شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در فرآینـد اجـرا و خدمـت همچنیـن
بایـد مسـاله عدالـت اجتماعـی بـه معنـای واقعـی نیـز
محقـق شـود ،گفت :برخـی کارها بویژه در حوزه مسـیل
اقتصـادی و اجتماعـی چنانچـه بـر مبنـای اصـول و
عدالـت نباشـد بـرای مـردم قابـل ملمـوس نخواهـد بود
و مـردم بایـد طعـم عدالـت در حوزه هـای مختلـف را
بچشـند.
امـام جمعـه الر همچنیـن مسـاله توجـه بـه رونـق تولید،
ایجـاد اشـتغال و همچنیـن جلوگیـری از تـورم و عـدم
وابسـتگی بـه غـرب را نیـز از مهمتریـن اولویت هـای

آمادگی نیروهای ارتش پشتگرمی نیروهای سیاسی و اجرایی کشور است
اســتاندار فارس با تاکید بر اینکه آمادگی ارتش از الزامات توفیق آنان است ،گفت:
هرچه نیروهای سیاسی و اجرایی کشور ...

به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام فارس؛

آب  67روستای فارس تامین میشود

عصرمردم:
مدیـرکل سـتاد اجرایی فرمـان حضرت امام خمینی(ره) اسـتان فـارس از تهیه
 67مخـزن آب پنـج هـزار لیتـری پلـی اتیلـن بـرای آبرسـانی در  67روسـتای
اسـتان خبر داد.
ابوالفضـل خروطـی اظهـار داشـت :در راسـتای پویـش احسـان زندگـی بنیـاد
احسـان وابسـته به سـتاد اجرایـی فرمان حضـرت امام خمینـی(ره)  67مخزن
آب پنـج هـزار لیتـری پلـی اتیلـن بـرای آبرسـانی در اسـتان فـارس تهیـه شـده
است.
مدیـرکل سـتاد اجرایـی فرمـان حضرت امـام خمینی(ره) اسـتان فـارس ادامه
داد ۴۰۰ :میلیـون تومـان اعتبـار تخصیـص یافته بـرای تهیه ایـن مخازن آب
می باشـد کـه ایـن مخازن تحویل شـرکت آب و فاضالب اسـتان فارس شـده تا در  67روسـتای محـروم و بی آب
اسـتان فارس مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
وی بـا اشـاره بـه بارش هـای کـم در سـطح اسـتان فارس عنـوان کـرد :برخـی از مناطق روسـتایی اسـتان فارس
از آب شـرب سـالم و دائمی برخـوردار نیسـتند کـه ایـن کار میتوانـد تاثیـر بسـیاری در جهـت مهار بحـران کمآبی
در اسـتان باشد.
خروطـی در پایـان تصریـح کـرد :سـتاد اجرایـی فرمان حضـرت امام خمینی(ره) همیشـه یـار و همراه مـردم بوده
و هرجـا نیـاز بـه کمـک بـوده با تمام تـوان برای حل مشـکالت مـردم ورود کرده اسـت.

ورودی قالت شیراز ساماندهی میشود

تأکید شرکت توزیع نیروی برق فارس
بر لزوم توجه به نکات ایمنی در برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و صفر
عصرمردم:
مدیـر دفتـر ایمنـی و کنتـرل ضایعـات شـرکت توزیـع
نیـروی بـرق اسـتان فـارس ،از تمامی شـهروندان
درخواسـت کـرد تـا بـه منظـور جلوگیـری از بـرق
گرفتگـی و بـروز خسـارات جبـران ناپذیر جانـی و مالی،
توصیه هـای ایمنـی را در زمـان برگـزاری مراسـم
عزاداری هـای مـاه محـرم و صفـر جـدی گرفتـه و
رعایـت نماینـد.
وحیـد قاضـی پور ،در این باره بیان داشـت :همه سـاله
با فرا رسـیدن ماه محرم ،مراسـم عزاداری و سـوگواری
حضـرت اباعبداللـه الحسـین (ع) در سراسـر کشـور و
اسـتان برگـزار میشـود و بـه همیـن منظـور از روزهای
قبـل ،بسـیاری از هموطنـان اقـدام بـه آمادهسـازی
اماکـن مذهبـی ،تکایـا و هیـأت بـرای برپایـی مراسـم
و پذیرایـی از عـزاداران می نماینـد ،کـه رعایـت اصـول
ایمنـی در ایـن نقـاط بسـیار حائـز اهمیـت بـوده و بـروز
بیاحتیاطـی در ایـن زمینـه میتوانـد جـان افـراد را بـه
خطـر بیانـدازد .وی بـا بیـان اینکـه کارکنـان صنعـت
توزیـع بـرق درسراسـر اسـتان همـواره آمـاده همـکاری
در تأميـن بـرق مطمئـن و پایـدار مـي باشـند ،اظهـار
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دولـت سـیزدهم خوانـد و تصریـح کـرد :همچنیـن ایـن
دولـت بایـد از تجـارب سـایر دولت هـای پیشـین نیـز
نهایـت بهـره و اسـتفاده الزم را ببـرد.
موسـوی خـرم در تبییـن این موضـوع گفت :اسـتفاده از
تجـارب دولت هـا یعنـی اینکه ایـن دولت بایـد نقاط قوت
و مثبـت و امیدآفریـن آن دولت هـا در راسـتای خدمـت
رسـانی بهتـر بـه مردم را شناسـایی و با تکیه بـر این نقاط
مثبـت از برخـی نقاط منفـی آن دولت ها نیـز دوری کند.
وی یـادآور شـد :دولـت سـیزدهم یـک نمونـه را کـه
رهبـری معظـم انقلاب نیـز فـراوان روی آن تاکید کرده
و بایـد ایـن دولـت نیـز از آن درس عبـرت بگیـرد همیـن
مسـاله بـی اعتمـادی بـه غـرب اسـت.
وی تصریـح کرد :نبایـد رفع تمامی مشـکالت اقتصادی
و معیشـتی و پیشـرفت کشـور را به مسـاله ارتباط با غرب
گـره زد و از بسـیاری از ظرفیت هـا و قابلیت هـای عظیم
داخلـی چشـم پوشـی کـرد چـون همانگونـه کـه رهبری
تاکیـد کردند این یک اشـتباه راهبردی در مسـیر توسـعه
و پیشـرفت کشـور محسـوب می شود.
موسـوی خـرم افـزود :البتـه فرمایشـات رهبـری در
آخریـن دیـدار بـا دولتمـردان دوازدهـم نیـز از جنبه های

مختلـف دارای پیـام بوده اسـت و سـیره و مشـی ایشـان
در نقـد فعالیت هـای هشـت سـاله دولـت کـه هـم نقـاط
مثبـت و هـم نقـاط ضعـف؛ هـر دو را بیـان کردنـد  ،ایـن
شـیوه بایـد الگـوی همه مسـئوالن نظام اسلامی در نقد
یکدیگـر قـرار گیرد.
امـام جمعـه الر بـا تاکیـد بـر اینکـه مبنـای کارهـا بایـد
پیشـبرد اهـداف انقلاب باشـد زیـرا ایـن مـردم در راه
انقلاب جـان دادنـد و ایسـتادگی کردنـد ،افـزود:
محوریـت حرکـت عظیـم انقلاب اسلامی بر مبنـای
محرومیـت زدایـی اسـتوار اسـت و هـدف اصلـی این بود
که مسـتضعفان را از زیر دسـت مسـتکبران نجات دهد.
وی بـا بیـان اینکـه هـدف انقلاب ایـن بـود کـه نعمت را
بـرای همـه طبقـات جامعـه محقـق کنـد نـه بـرای عـده
ای خـاص ،یـادآور شـد :هـدف انقلاب ایـن بـود کـه
مـردم در هـر جـا کـه هسـتند بـا آنهـا بـه عدالـت رفتـار
شـود و بـه حقشـان برسـند.
موسـوی خـرم بیـان کـرد :هـر کـس بـه قصـد خدمـت
بـه مـردم کاری را انجـام دهـد حتـی اگـر در جایـی ثبـت
نشـود و تشـکری هـم نشـود در دیـوان الهـی فرامـوش
نخواهـد شـد.

حضـرت آیـت اللـه خامنـهای رهبـر معظـم انقلاب
اسالمی سـه شـنبه در مراسـم تنفیـذ حجـت االسلام و
المسـلمین سـید ابراهیم رییسـی با تأکید بر اینکه دولت
بایـد مظهـر وفـاق ملـی باشـد ،گفتنـد :یکـی از کارهای
مهمی کـه بـه مردمی بـودن دولـت کمک میکنـد ،تعهد
بـه گفـت و گوی صادقانـه و بدون پیرایههای سیاسـی با
مـردم اسـت .باید بـا مـردم صادقانه حرف زد ،مشـکالت
و راهحلهـا را گفـت و توقعـات را بیـان کـرد.

ایرنا:فرمانـدار شهرسـتان شـیراز گفـت :اعتبـار مـورد نیـاز بـرای سـاماندهی
ورودی روسـتای قالت از توابع دهسـتان دراک بخش مرکزی این شهرسـتان
تصویـب شـد و ایـن طـرح بـزودی اجرایی میشـود.
محمـد رضـا امیری روز سـه شـنبه در حاشـیه بازدید از روسـتای قلات افزود:
بـه منظـور دفـع آب هـای سـطحی ،بهسـازی و روکش آسـفالت مسـیر ورودی
روسـتای قلات ،اعتباراتی مصوب شـده اسـت.
وی ادامـه داد :بخشـی از اعتبـارات از محـل منابع در اختیـار نمایندگان مردم
در مجلـس شـورای اسلامی و قسـمتی دیگر نیـز از منابع کمیتـه برنامه ریزی
ایـن شهرسـتان تامیـن و هزینـه می شـود و مقرر اسـت طراحـی و بـرآورد اولیه
ایـن اقـدام عمرانـی ظـرف یک مـاه آینـده توسـط اداره راهداری و حمـل و نقل
جـاده ای صـورت گیرد.
فرمانـدار شـیراز ضمـن قدردانی از مشـارکت خـوب مردم و خیرین روسـتای قلات در پروژه هـای عمرانی اظهار
داشـت :در خصـوص تامیـن سـایر زیرسـاخت ها از جملـه تکمیـل سـالن ورزشـی و احـداث زمیـن ورزشـی چمن
روسـتای تاریخـی قلات نیـز اعتبـار الزم تامیـن و تصویـب و ابلاغ شـده کـه بـا مشـارکت و پیگیـری دهیـاری
اقدامـات خوبـی صـورت خواهـد گرفت.
وی در پایان ضمن بازدید از کتابخانه احداث شده ،بر افتتاح و بهره برداری از این پروژه نیز تاکید کرد.

افزون بر  ۲۳هزار فرهنگی فارس
نوبت اول واکسن کرونا را دریافت کردند
ایرنـا :مدیـرکل آمـوزش و پرورش فـارس گفت :بـا همکاری وزارت بهداشـت،
درمـان و آمـوزش پزشـکی افـزون بر  ۲۳هـزار فرهنگی فارسـی تـا پایان وقت
اداری دوشـنبه  ۱۱مردادمـاه  ۱۴۰۰نوبـت اول واکسـن ضـد کرونـا را دریافت
کردند.
پایـگاه اطالعرسـانی اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان فـارس سهشـنبه
در مطلـب ارسـالی از قـول فرهـاد اسـماعیلی افـزود :اسـتان فـارس پـس از
اعلام وزارت آمـوزش و پـرورش بـا همکاری خوبی کـه با دانشـگاههای علوم
پزشـکی مستقر در این اسـتان داشت توانسـت تمهیدات انجام واکسیناسیون
فرهنگیـان اسـتان را فراهـم کند.مدیـرکل آمـوزش و پـرورش فـارس بـا اشـاره
بـه آغـاز واکسیناسـیون فرهنگیـان فـارس علیـه کرونـا از هفتـم مردادمـاه
جـاری گفـت :در همـه شهرسـتانها و مناطـق اسـتان با نظـر دانشـگاههای علوم پزشـکی و مراکز و شـبکه های
بهداشـت و درمان،پایگاه هـای تزریـق واکسیناسـیون ویـژه فرهنگیـان راه انـدازی شـده و تاکنـون برخـی از ایـن
شهرسـتانها و مناطـق نیـز تزریـق واکسـن فرهنگیـان خـود را بـه پایـان رسـاندهاند.

آزمون ورود به حرفه مهندسان  ،کاردان های فنی و معماران
تجربی  14 ،13و 15مرداد برگزار می شود
عصرمردم:
بـه منظـور تعییـن صالحیـت مهندسـان سـاختمان  ،کاردان هـای فنـی و
معمـاران تجربـی و در جهـت صـدور پروانـه اشـتغال بـه کار در رشـته های
هفتگانـه مهندسـی سـاختمان در روزهـای چهارشـنبه ،پنـج شـنبه و جمعـه
مـورخ 14 ،13و  15مـرداد سـال جـاری آزمـون ورود بـه حرفـه برگـزار خواهـد
شد .
اداره ارتباطـات و اطلاع رسـانی راه و شهرسـازی فـارس ،جعفـر زاهـدی مدیر
کل راه و شهرسـازی فـارس گفـت :آزمـون ورود بـه حرفـه بـه صـورت تسـتی
و در سـه نوبـت صبـح پنـج شـنبه  ،عصـر پنـج شـنبه و صبـح جمعـه برگـزار
میگردد.
وی تعـداد کل شـرکت کننـدگان در ایـن سـه نوبـت آزمـون را بیـش از  13هزار نفـر اعالم کرد و گفـت :آزمون در
نوبت هـای صبح برای مهندسـان در رشـته های عمـران (نظارت)معمـاری (نظارت) شهرسـازی ،ترافیک و تمام
رشـته های کاردانـی و همچنیـن عمران(اجـرا) معمـاری (اجـرا) تاسیسـات برقـی (نظـارت) تاسیسـات مکانیکی
(نظـارت) و نیز عمران(محاسـبات) تاسیسـات برقی (طراحی) تاسیسـات مکانیکی (طراحـی) و معماران تجربی
برگزار خواهد شـد.
وی اذعـان داشـت :باتوجـه بـه اینکـه سـاعت شـروع در نوبـت صبـح در ایـن آزمون یک سـاعت زودتر نسـبت به
آزمون هـای قبلـی یعنـی سـاعت  8صبـح خواهد بود لـذا بایسـتی داوطلبان این تغییر سـاعت را مدنظـر قرار داده
و بگونـه ای برنامـه ریـزی نماینـد کـه بـرای حضـور بـه موقـع در حـوزه آزمـون یعنـی سـاعت  7صبـح بـا مشـکل
ترافیـک و مـوارد غیـر قابـل پیـش بینی مواجه نشـوند.
مهندس زاهدی تصریح کرد :داوطلبان بایسـتی توجه داشـته باشـند که به دلیل شـرایط خاص ناشـی از شـیوع
بیمـاری کرونا بر اسـاس شـیوه نامه های بهداشـتی ابالغی از سـوی سـتاد ملی مبـارزه با بیماری کرونـا ،اقدامات
الزم توسـط مجری این آزمون که شـرکت تعاونی سـنجش و دانشـگاه های طرف قرارداد این شـرکت می باشـند
 ،انجام شـده اسـت لیکن رعایت کامل موارد بهداشـتی توسـط داوطلبان بسـیار مهم و حائز اهمیت اسـت.
ً
او اضافـه کـرد :داوطلبـان حتمـا ماسـک سـه الیه ،مـواد ضدعفونـی کننده و پـد الکلی به همراه داشـته باشـند.
ورود داوطلبـان بـدون ماسـک بـه حـوزه آزمون ممنوع اسـت .داوطلبان به نـکات و مواردی کـه در کارت ورود به
ً
جلسـه آزمون درج شـده اسـت توجه داشـته و دقیقـا آن موارد را مطالعـه نمایند.
مدیـر کل راه و شهرسـازی فـارس متذکـر شـد :اگرچه این آزمـون به صورت کتاب باز می باشـد لیکـن همانگونه
کـه در کارت آزمـون و دسـتورالعمل اجرایـی آزمـون ذکر شـده اسـت به همراه داشـتن وسـایلی از قبیـل لپ تاپ،
تبلـت ،تلفـن همـراه ،سـاعت هوشـمند ،عینـک هوشـمند ،دوربیـن عکاسـی و هرگونـه وسـایل هوشـمند دیگـر
و مـوارد مشـابه در جلسـه آزمـون ممنـوع اسـت و درصـورت مشـاهده بعنـوان تخلـف آزمـون منظـور می شـود.
الزم بـه ذکـر اسـت داوطلبانـی کـه بـه دلیـل عـدم رعایـت مـوارد مربوطه بـه عنـوان متخلـف در آزمون شـناخته
شـوند ،علاوه بـر اینکـه پاسـخنامه ایشـان تصحیـح نخواهـد شـد حداقل از حضـور در یـک دوره آزمـون محروم
خواهنـد شـد و سـایر عواقـب انتظامی نیـز در انتظـار ایشـان خواهد بود.وی اشـاره کـرد :در جهت حفظ سلامتی
داوطلبـان و عوامـل اجرایـی و جلوگیـری از بـروز هرگونـه مشـکل و ایـراد در رونـد برگـزاری آزمـون از داوطلبـان
تقاضـا می شـود بـه گونـه ای برنامـه ریـزی نماینـد کـه حداقـل یـک سـاعت قبـل از شـروع برگـزاری آزمـون
در حـوزه حضـور داشـته باشـند و درب هـای حـوزه آزمـون یـک سـاعت قبـل از برگـزاری آزمـون بسـته خواهـد
شد.
برنامـه ریـزی داوطلبـان جهـت جلوگیـری از ازدحـام ایشـان جهت ورود بـه حوزه با حفـظ فاصله اجتماعی بسـیار
مهـم می باشـد و در جهـت حفـظ سلامتی داوطلبـان و عوامل اجرایـی آزمون تأثیر جـدی دارد.
زاهـدی در خصـوص حوزه هـای برگـزاری آزمـون اظهـار داشـت :حوزه هـای آزمـون شـامل دانشـکده فنـی
مهندسـی شـهید باهنر شـیراز ،دانشـگاه صنعتی شـیراز و پردیس دانشـگاه آزاد اسالمی شـیراز (کیلومتر  5جاده
صـدرا) ،دانشـکده فنـی و حرفـه ای شـهید رجایـی شـیراز و دانشـکده فنـی و حرفـه ای الزهـرا(س) می باشـد.

سالمت
چهارشنبه  13مرداد 1400

ریزش مو از عوارض جدید ابتال به کووید ۱۹

مهر :پزشــکان هندی شاهد هجوم
گسترده ای از بیماران دچار ریزش مو
پس از ابتال به کووید ۱۹هستند.
کارشناســان بهداشــت توضیــح
میدهنــد که شــروع ناگهانی ریزش
مو عمدت ًا به دلیل اســترس ،سوءتغذیه
و واکنشهای التهابی ناشی از بیماری
عفونی ایجاد میشود .در حالت عادی
یــک فرد میتواند تــا  ۱۰۰مو در روز
از دســت بدهد ،اما ریزش مو میتواند

منجر به از دست دادن  ۴۰۰-۳۰۰مو در روز شود.
«شــاهین نور یزدان» ،مشاور ارشد جراحی زیبایی و پالســتیک بیمارستانهای ایندراپراستا
آپولو دهلی نو ،در این باره میگوید« :ما شــاهد افزایش دو برابری تعداد بیمارانی هســتیم که
از مشــکالت مربوط به ریزش مو شــکایت میکنند .التهاب پــس از کووید  ۱۹یکی از عوامل
اصلی در این زمینه اســت .کمبودهای ناشی از مصرف تغذیهای نادرست ،تغییرات ناگهانی وزن،
اختالالت هورمونی کاهش ســطح ویتامین  Dو  B۱۲از دالیل عمده ریزش زیاد موها پس از
کووید  ۱۹است».
با این حال ،این وضعیت که  ۱تا  ۱.۵ماه پس از ابتالء به کووید  ۱۹ایجاد میشــود موقتی
اســت و با درمان در طول  ۳-۲ماه بهتر میشود .به گفته محققان ،وقفه در رشد فولیکولهای
مو به دلیل عفونت حاد نظیر کووید  ۱۹است که موها را به مرحله ریزش یا مرده (مرحله تلوژن)
سوق میدهد و موهای مرده پس از چند هفته به طور خودکار میریزند.
نوریزدان افزود« :در موارد خفیف ،بهبود به صورت خودکار انجام میشــود .در موارد شــدید،
مصرف مکمل موی خوب حاوی بیوتین و اســیدهای آمینه ،آهن و ســایر مواد معدنی به همراه
یک پپتید حاوی سرم تجویز میشود».
در دوران نقاهــت پس از کووید  ،۱۹افراد باید از رژیم غذایی مغذی به همراه منابع خوراکی
طبیعی حاوی ویتامینها و آهن اســتفاده کنند .کمبود آهن میتواند ریزش مو را تســریع کند و
مصــرف رژیم غذایی غنی از پروتئین و رژیم غذایی متعادل میتواند خود راه حلی برای کاهش
ریزش مو باشد.

استفاده مداوم از ماسک
مشکلی برای پوست ایجاد نمیکند

باشگاه خبرنگاران :محمدعلی سهرابی ،پزشــک عمومی اظهار کرد :ماسک به خودی خود،
عامل بیماری زایی نیســت و فقط عدم رعایت اصول بهداشتی عامل ایجاد بیماریهای پوستی
میشود البته برخی از عوامل در جلوگیری از عوارض پوستی ناشی از ماسک هم موثر هستند.
ســهرابی افزود :ماســکهای پارچهای یا نایلونی که دماغ گیر سفت یا کشهای نامرغوب
دارند ،باعث بروز مشکالت پوستی برای افراد میشوند.
او ادامه داد :حتم ًا باید قبل از استفاده از ماسک دستها را بشویید ،زیرا دستها کانون باکتری
و عفونت هســتند و تماس با ماسک منجر به بروز بیماری میشود .نکته مهم بعدی شستشوی
صورت قبل و بعد از اســتفاده از ماسک است ،برای مثال خانم هایی که از لوازم آرایشی استفاده
میکنند ،حتم ًا باید پوســت خود را پاکسازی کنند و سپس از ماسک استفاده کنند ،زیرا استفاده
از ماســک همراه با لوازم آرایشی منجر به جمع شدن عفونت و بسته شدن منافذ پوست میشود
همچنین آقایان نیز مرتب ریشهای خود را اصالح کنند ،زیرا با توجه به گرمی هوا ریش هایشان
منبعی از باکتری و عفونت خواهد شد.
این پزشــک عمومی گفت :افرادی که پوست خشک دارند باید با استفاده از مرطوب کننده،
پوست خود را مرطوب نگه دارند ،همچنین باید توجه داشت که حین استفاده از ماسک به صورت
مداوم ماسکهایشان را دســت کاری نکنند .هر چند ساعت یکبار وقتی در فضایی دور از افراد
دیگر هســتید و در فضای باز قرار دارید ،بهتر اســت ماســک خود را بردارید و چند دقیقهای به
پوستتان استراحت دهید.
او افزود :بعد از اســتفاده از ماسک ،پوستتان را با شوینده های فاقد اسید ،بشویید .در منزل از
ماســکهای گیاهی و مرطوب کننده استفاده کنید تا عوارض احتمالی ناشی از استفاده مداوم از
ماسک را به حداقل برسانید.
سهرابی ادامه داد :افرادی که پوست خیلی خشک دارند از مرطوب کننده های حاوی آلوئهورا
استفاده کنند ،البته استفاده از بخورهای سرد نیز بسیار تأثیرگذار است.
این پزشــک عمومی بیان کرد :افرادی که از قبل ســابقه بیماری های پوســتی مثل اگزما
داشــتهاند ،میتوانند داروهایی را با مشورت پزشــک مصرف کنند تا مانع التهابات پوستی ناشی
از ماسک بشوند.
او یادآوری کرد :به طور کلی با رعایت نکات بهداشــتی و اســتفاده صحیح از ماسک ،هیچ
عارضه ای حتی در صورت استفاده طوالنی مدت از ماسک برای پوست ایجاد نخواهد شد .برای
مثال کادر درمان که  ۱۸ماه اســت از ماسک های  N۹۵استفاده میکنند و مداوم با شیلدهای
مخصوص نیز ســر و کار دارند ،دچار آســیبهای سطحی پوست میشــوند که به راحتی قابل
درمان و جبران است اما آسیب های ناشی از عدم استفاده از ماسک ،چندبرابر مواجهه با بیماری
کروناست و به راحتی قابل جبران نیست.

عدس ،خواص ضدویروسی در مقابله با کرونا دارد

مهر :نتایج یک مطالعه نشــان می دهد که لکتین های موجود در عدس هندی موســوم به
دال عدس دارای خواص ضد ویروسی در برابر کروناویروس است.
تا به امروز کروناویروس بیش از  ۱۹۶میلیون نفر را در سراســر جهان آلوده کرده و بیش از
 ۴.۲میلیون کشــته برجا گذاشته اســت .با وجود ظهور انواع واکسنهای کووید  ،۱۹سویه های
جدید ویروس دائم ًا در حال ظهور هســتند که همه تالشها برای مهار پاندمی را متوقف کرده
و انتظار میرود که تعداد زیادی از مردم در موجهای بعدی جان خود را از دســت بدهند که نیاز
مبرم به شناسایی داروهای ضدویروسی جدید در برابر این بیماری ایجاد میکند.
تاکنون مشــخص شده است که پروتئین سنبله ( )Sکروناویروس دائم ًا در حال جهش مداوم
است و سویه های جدید در حال ظهور از خنثی سازی از طریق آنتی بادی فرار میکنند.
در این مطالعه ،تیم تحقیق مؤسسه ملی کنترل غذا و دارو چین ،دوازده لکتین مشتق شده از
گیاهان با ویژگــی کربوهیدراتهای مختلف را جمع آوری کرد و فعالیت ضد کروناویروس آنها
را در برابر ســویه های جهش یافته و انواع اپیدمیک با اســتفاده از روش خنثی سازی مبتنی بر
شبه ویروس ارزیابی کرد.
نتایج نشــان داد  Lens culinarisبدســت آمده از لکتین عدس که به طور خاص به
انتهــای گلیکانهای نوع الیگمانوز و  GlcNAcمتصل میشــود ،قویترین و گســتردهترین
ضدویروس را در برابر انواع ســویه های جهش یافته نشــان میدهــد .تیم مطالعه دریافتند که
لکتین عدس میتواند اتصال  ACE۲به تریمر  Sرا مسدود کرده و کروناویروس را در مراحل
اولیه عفونت مهار کند.

باشــگاه خبرنگاران :صرع یک بیماری مزمن اســت که شامل مجموعه از
اختالالت عصبی و بلند مدت میشــود و ویژگی بارز آن حمالت صرعی است.
دالیــل زیادی برای بــروز بیماری صرع وجود دارد که یکی از آنها ناشــی از
آسیب به مغز بر اثر جراحت است .دانشمندان تاکنون تالش زیادی برای یافتن
راهــکار درمانی موثر برای التیام این بیماری انجام داده اند و به تازگی محققان
آمریکایی به اطالعات جدیدی در این زمینه دست یافته اند.
بر این اســاس ،دانشمندان دانشــگاه ویرجینیا آمریکا به اطالعات جدیدی
درباره یک سازوکار ناشناخته در بازسازی و التیام مغز دست یافته اند که آنها را
برای درمان حمالت صرعی ناشی از جراحت مغزی امیدوار کرده است.
گرچه داروهایی برای جلوگیری از حمالت صرعی هم اینک موجود اســت،
اما حقیقت این اســت که متاســفانه این داروها بر روی نزدیک به یک سوم از
بیماران موثر نیســتند .از این رو ،یافتن راهکارهــای جدید درمانی برای آنها
ضروری است.
محققان در مطالعات خود به بررســی یک پاسخ ایمنی طبیعی مغز پرداختند.
در این تحقیقات دانشــمندان مشاهده کردند سلولهای ایمنی به نام میکروگلیا
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درک موقعیتهای خطرناک
با سینهخیز رفتن

ایســنا :میزان تجربه قبلی در ســینهخیزرفتن به
کودکان آگاهی درباره خطرات و رفتارشان در هنگام
راه رفتــن را میدهد بنابراین ســینهخیز رفتن برای
نوزادان و کشف محیط بسیار مفید خواهد بود.
محققان اظهار کردند :نوزادان با لمس اجســام و
نــگاه دقیق به آنها یاد میگیرند که چگونه ســطوح
ایمــن از ناایمــن را تشــخیص دهنــد و از افتادن
اجتناب کننــد .محافظت بیش از حــد از نوزادان با
محدودکردن فرصتهای حرکتی ،ایمنی محســوب
نمیشود بلکه توســعه درک موقعیتهای خطرناک
را به تاخیر میاندازد .نتایج یک مطالعه در دانشــگاه
اوتاگو نیوزیلند نشان میدهد که هرچه کودک تجربه
سینهخیز رفتن بیشتری داشته باشد ،بیشتر از افتادن
در آب اجتناب میکند.
یافتههای این بررســی بخشــی از یک مطالعه
طولی درباره تاثیر تجربه حرکتی بر اجتناب از افتادن
نوزادان در اثر سقوط ناگهانی است.
دکتر کارولینا برنی ،محقق این بررسی گفت :رفتار
نوزادان در اطراف وان پــر از آب مورد آزمایش قرار
گرفت .تفاوت اصلی بین نوزادانی که سقوط کردند و
آنانی که از افتادن در آب اجتناب کردند ،فقط میزان
تجربه سینهخیزرفتن آنان بود.
دکتر برنــی همچنین مطالعــهای در مورد نحوه
مهر :یک متخصص پوست و مو ،درباره ویژگی های
کرم ضدآفتاب مناسب که بتواند اشعههای  UVAو
 UVBرا دفع کند ،توضیحاتی ارائه داد.
فهیمه عبدالهی مجد ،با اشاره به اینکه ضدآفتاب
مادهای ضروری برای پوســت به ویژه زمانی که در
معرض تابش نور خورشــید در فصلهای گرم سال
هســتید ،محســوب میشــود ،اظهار کرد :پزشکان
استفاده از ضدآفتاب را به تمام گروههای سنی توصیه
میکنند
وی بــا تاکید بــر اینکــه اســتفاده از ضدآفتاب
مهمترین راهکار مراقبت از پوست است افزود :هرچند
که اســتفاده از کرمهای ضد آفتاب در تمام ایام سال
توصیه میشــود ،اما مصــرف آن در روزهای گرم و
آفتابی سال ،ضروری است.
عبدالهی مجد درباره ضرورت استفاده از ضدآفتاب
برای کودکان بای شش ماه نیز گفت :ضد آفتابهایی
مخصوص کودکان وجود دارد که اســتفاده از آن در
زمان قرار گرفتن کودک در معرض آفتاب و خصوص ًا
مسافرت به شهرهای ساحلی توصیه میشود.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید
بهشــتی با تاکید بر اینکه بررســیها نشان میدهد
کرمهای ضد آفتاب نقــش مؤثری در کاهش پیری
زودرس پوست ،ابتالء به سرطان پوست و بروز کک
و مک های پوســتی دارند در افراد دارند عنوان کرد:
اســتفاده از ضدآفتاب در افرادی که سابقه خانوادگی
سرطانهای پوســتی دارند نیز باید موضوعی جدی
تلقی شود.
وی بــا تاکید بــر اینکــه  SPFمخفف Sun
Protection Factorاست ،به معنای «میزان
محافظت از نور خورشــید» اســت توضیح داد :این
اصطالح میزان محافظت کرم ضد آفتاب از پوســت
در برابر اشعههای ســوزانندهی نور خورشید را نشان
میدهد.

باشــگاه خبرنــگاران :میلیونها نفر در سراســر
دنیــا در حال حاضر علیــه بیماری کرونا واکســینه
شــدهاند ،با این کار همه مــا کمکم به زندگی عادی
و انجــام فعالیتهایی که از انجام آنها با افرادی که
دوستشان داریم لذت میبریم ،نزدیکتر میشویم.
بســیاری از افراد هنوز منتظر واکســن هستند و
واکسیناســیون برایشــان دیرتر اتفــاق خواهد افتاد،
ولی همچنان ســواالت زیادی دربــاره روند و نحوه
واکسیناسیون و آنچه که در انتظارشان است ،دارند.
پیش از مراجعه برای واکسیناسیون چه
کارهایی انجام دهیم؟
تحقیق کنید :اطالعات نادرســت زیادی درباره
واکســنها در فضای مجازی وجــود دارد ،بنابراین
مهم اســت که همیشه اطالعات خود را از منابع قابل
اطمینانی ،چون یونیســف و سازمان بهداشت جهانی
دریافت کنید .اگر سوالی درباره اینکه آیا باید واکسن
بزنید یا خیر دارید ،با دکتر خود صحبت کنید.
در حال حاضر ،افرادی که مشکالت سالمتی زیر
را دارند ،نباید واکســن کرونا بزنند تا از بروز هرگونه
عوارض جانبی احتمالی جلوگیری شود:
 اگر سابقه عکسالعملهای آلرژیک شدید به هریک از محتویات واکسن کرونا دارید.
 اگر درحال حاضر بیمار هســتید یا عالئم کرونادارید البته پس از بهبودی و تایید پزشــک میتوانید
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ویژگی یک ضد آفتاب مناسب پوست

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،معمو ًال بیشــتر افراد فکر میکنند که
هرچه SPFیک کرم ضد آفتاب باالتر باشد ،قدرت
اثر آن در برابر اشــعههای مضر نور آفتاب هم بیشتر
خواهــد بود .وی افزود :میزان  ،SPFنشــاندهنده
قدرت محافظت پوست در برابر نور آفتاب است و این
در حالی اســت که هر چه spfبیشتر شود اگر چه اثر
حفاظتی بیشتر میشود ولی به همان نسبت افزایش
spfباال حفاظت بیشتر نمیشود و این اثر گذاری به
مقدار ناچیزی متفاوت میشود.
عبدالهی مجد گفت :ضد آفتابها باید با پوست و
شرایط هر فردی متناسب باشد.
وی با تاکید بر اینکه در مورد ضدآفتاب ها برندها
اص ً
ال مهم نیســتند و مارکهای ساخت داخلی را هم

میتوان به راحتی اســتفاده کرد توضیح داد :مهم این
است که ضدآفتاب با پوست هماهنگی داشته باشد به
این معنی که اگر پوســت شما چرب است ضدآفتاب
باید فاقد چربی باشــد یا اگر پوســت شما خشک یا
مختلط باشد باید از ضدآفتاب مخصوص استفاده شود.
عبدالهی مجد بــا بیان این مهم که خیلی از افراد
به بهانه چــرب بودن کرمهای ضــد آفتاب و ابتالء
به آکنه در اثر اســتفاده از آنهــا ،دور این محصوالت
را خط میکشــند و سالمت پوستشــان را به خطر
میاندازنــد ادامه داد :این در حالی اســت که چنین
افــرادی میتوانند بدون دغدغــه از محصوالت فاقد
چربی یــا oil freeکه به وفور هــم در بازار وجود
دارند ،استفاده کنند.
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی

آنچه شما باید قبل ،حین و بعد از
زدن واکسن کرونا بدانید

واکسینه شوید.
با پزشک خود صحبت کنید :اگر تا به حال
تجربــه واکنش آلرژیک شــدید به هر واکســنی را
داشــتهاید ،یا هرســوالی درباره داروهایی که در حال
حاضر مصــرف میکنید دارید ،قبــل از گرفتن وقت
واکسیناسیون با پزشک خود صحبت کنید.
از خود مراقبت کنید :شب قبل از واکسیناسیون،
خوب بخوابید و به میزان کافی آب و مایعات بنوشید تا
در روز واکسیناسیون حال خوبی داشته باشید.
زمان تزریق واکسن
در مراکز واکسیناسیون نکات ایمنی مانند رعایت
فاصله فیزیکی هنگام انتظار و پوشیدن ماسک را حتم ًا
رعایت کنید.
ارتباط برقرار کنید :اگر شرایط پزشکی خاصی
دارید ،مث ً
ال باردار هســتید یا مشــکل/نقص سیستم
ایمنی دارید ،به مسئوالن بهداشت اطالع دهید.
سوابق خود را نگهدارید :شــما باید کارت
واکسیناســیون دریافت کنید که در آن نوع واکســن

کرونایــی که به شــما تزریق شــده ،تاریخ و محل
واکسیناســیون در آن درج شــود .این کارت را حتم ًا
برای استفاده احتمالی در آینده نگهدارید.
پس از واکسینه شدن
بــرای کنترل شــدن بمانید :ارائــه دهنده
مراقبتهای بهداشــتی باید حــدود  ۱۵دقیقه پس از
تزریق واکسن ،شما را کنترل کند تا مطمئن شود که
هیچ واکنش فوری نداشته باشید .قابل ذکر است که
واکنش شدید بسیار نادر است.
آماده عوارض جانبی باشــید :واکسنها به
گونهای طراحی شدهاند تا بدون خطر ابتال به بیماری،
برای شما مصونیت ایجاد کنند .درعین حال که ایجاد
مصونیت بــدون عوارض جانبی طبیعی اســت ،ولی
داشتن عالئم خفیف تا مالیم که خودبهخود در عرض
چند روز برطرف میشوند ،نیز امری عادی است.
برخی عالئم خفیف تا مالیم که شما ممکن است
بعد از واکسینه شدن تجربه کنید عبارتند از:
 -درد بازو در محل تزریق واکسن

راهکار جدید دانشمندان برای درمان صرع
نه تنها ســلولهای آســیب دیده مغزی را پس از حمالت صرعی پاکســازی
میکنند ،بلکه اقدام به درمان نورونهای آسیب دیده مغزی هم میکنند.
یکی از دانشــمندان در این زمینــه میگوید :پیشتر نیز به طور عمومی این
ایده که میکروگلیا باعث بهبود حمالت صرعی میشود مطرح بود ،اما چگونگی
عملکرد آن مشــخص نبود .تحقیقات ما نشان داد میکروگلیا عالوه بر آنکه به
ســادگی باعث پاکسازی سلولهای آســیب دیده میشود ،از سالمت نورونها
فراتر از بیماری صرع و تشنج ناشی از آن مراقبت میکند.
دانشــمندان در این تحقیقات اقدام به بررســی مغز موشها پس از حمالت
صــرع کردند .نتایج ایــن مطالعات بــرای آنها غیرقابل بــاور و عجیب بود.
میکروگلیا پس از حمالت صرع شــروع به پاکسازی مغز میکرد .همچنین این
سلولها اقدام به تشکیل یک ساختار به همچسبیده همانند کیسه میکردند.

با این حال ،این ســاختار برخالف سلولهای ایمنی دیگر به
بافت ســلولهای مغز آســیب نمیزند بلکه باعث آماس و تورم
دندریتها که مســئول ارســال پیامهای عصبی در مغز هستند،
میشــود .در حقیقت میکروگلیا به جای پاکسازی مغز و بلعیدن
این سلولهای آسیب دیده ،اقدام به ترمیم نورونها میکند.
این ساختار به هم چســبیده برای چند ساعت باقی میماند و
پس از ترمیم دندریتهای نورون این ســاختار نیز از بین میرود.
گرچه هنوز دانشــمندان به طور دقیق به نوع ســازوکار و فرآیند
عمــل میکروگلیا پی نبرده اند ،اما ایــن تحقیقات به آنها برای
یافتن راهکاری موثر برای درمان بیماری صرع ناشــی از جراحت
کمک میکند.
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تعامل نوزادان با شیب منتهی به آب انجام داده است.
نتایج این تحقیق نیز نشــان داد ،سینهخیز رفتن
به نوزادان اجازه میدهد تا در شــیب تدریجی مانند
ســاحلی که به اقیانوس منتهی میشــود ،وارد آب
شــوند .در این مورد تجربه حرکتی ،هیچ تاثیری بر
رفتار نوزادان نداشــت و آنان رفتار خطرناک را انجام
میدادند.
محققان قبل از انجام این بررسی ،آمار غرقشدن
نــوزادان (تعداد نوزادان غرقشــده در ســال) بر اثر
حوادثی در اســتخر یا ســاحل و اینکه در چه سنی
رخ داده است را میدانستند .رویکرد جدید چگونگی
ارتباط نوزادان با منابع آبی و اینکه از چه زمانی خطر
را درک میکنند مورد بررسی قرار داد.
دکتر برنی میگویــد :اگر میخواهیم راهبردهای
بهتری بــرای جلوگیری از غرقشــدن در کودکان
خردســال ایجاد کنیم ،باید بدانیم که چگونه آنان با
آب تعامل دارند و چگونه یــاد میگیرند عواقبی که
تعامل با آب میتواند ایجاد کند را درک کنند.
در این مطالعه همچنین شــیبهای خطرناک در
نظر گرفته شــد اما والدین و مراقبان باید هوشیاری
بیشتری درباره دسترسی کودکان به این راهها داشته
باشــند و از دسترسی آنان به محیطهای آبی اجتناب
کنند.
شــهید بهشــتی ،ویژگی یک کرم ضدآفتاب مناسب
را ایجاد یک الیه روی پوســت که بتواند اشعههای
 UVAو  UVBرا دفع کند و در عین حال رطوبت
پوست را حفظ نماید دانســت و ادامه داد :ضدآفتاب
رنگی و غیر رنگی هیچ تفاوتی ندارد و ضدآفتاب های
رنگی هیچ عارضهای روی پوست به جای نمیگذارند.
وی در مــورد ضد آفتابهــای رنگی توضیح داد:
برخی از افراد عالقهای به استفاده از ضد آفتابهای
بی رنگ ندارند و تصورمی کنند کرمهای ضد آفتاب
رنگی ،همان کرم پودرهایی هستند که نمیتوانند اثر
محافظتی چندانی در برابر نور آفتاب داشــته باشند،
بهتر اســت بدانید که قدرت اثر ضد آفتابهای رنگی
و ســاده ،هیچ تفاوتی با هم نــدارد و این رنگدانهها،
تنها برای جلب نظر مشتری و زیباتر جلوه داده شدن
پوست به برخی از کرمهای ضد آفتاب اضافه میشود.
عبدالهی مجد درباره روش صحیح استفاده از ضد
آفتاب نیــز تاکید کرد :حدوداً بیــن  ۱۵تا  ۳۰دقیقه
طول میکشــد تا کرم ضد آفتاب اثــر کند ،بنابراین
پیــش از آن که از خانه بیرون برویــد ،از ضد آفتاب
اســتفاده کنید ،یک کرم ضد آفتاب همیشــه باید به
عنوان آخرین مرحله از روتین مراقبت از پوســت شما
باشد بنابراین هر کرم مراقبتی دیگری ،مثل کرم آب
رســان یا مرطوب کنندهای که استفاده میکنید باید
زیر الیهی ضد آفتاب شما قرار گیرد.
وی ادامه داد :اگر بدن یا صورت شــما خیس شد
یا اگر بیرون از خانه در معرض نور شــدید خورشــید
هســتید ،هر  ۸۰دقیقه کرم ضد آفتاب خود را تمدید
کنید و برای پوست اطراف چشم که حساستر است
نیز میتوانید از عینکهای آفتابی استفاده کنید.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه خاطرنشــان کرد:
افرادی که ســاعات طوالنی خارج از منزل هستند و
یا تعریق زیــادی دارند بهتر بعد از بعــد از هر دو تا
سه ساعت ضد آفتاب خود را تجدید کنند.

 تب خفیف خستگی سردرد دردهای عضالنی یا مفصلی لرزبیرون روی و اسهال
اگــر عالئم بیشــتر از چند روز ادامــه پیدا کرد یا
واکنــش شــدیدتری تجربه کردید ،با پزشــک خود
تماس بگیرید.
صبور باشــید :ایجاد مصونیت طول میکشد.
شــما دو هفته پــس از دریافت دوز دوم واکســن به
عنوان شــخصی کام ً
ال واکسینه شــده درنظر گرفته
خواهید شد.
دیگران و خودتان را ایمــن نگه دارید:
درحالی که همــه این واکســنها کارآیی باالیی در
حفاظت افراد دربرابر انواع جدی بیماری کرونا دارند،
هنوز هم در حال آموختن هستیم که آیا فرد واکسینه
شــده ،بدون هیچ عالئمی ،میتوانــد همچنان ناقل
ویروس باشــد یا خیر؛ بنابراین ادامه دادن به رعایت
نکات ایمنی و بهداشــتی جهت حفاظت از خودتان و
دیگــران حائز اهمیت اســت ،از جمله عدم حضور در
مکانهای شلوغ ،فاصلهگذاری اجتماعی ،شستشوی
دستها و زدن ماسک.
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آشنایی با خطرناک ترین جاده های ایران

بیتوته :شناخت خطرناک ترین جاده های ایران می تواند به شما کمک کند
در هنگام سفر و عبور از آن ها به دقت رانندگی کنید تا حافظ جان و سالمت
خود باشید.
 .1جاده چالوس
به احتمال زیاد جاده چالوس را میشناسید یا حتی یک بار به آن سفر کرده اید.
این جاده را می توان جزو خطرناک ترین جاده های ایران به حساب آورد زیرا
هر ساله تعداد زیادی از مسافرینی که قصد سفر به شمال ایران را دارند از این
جاده عبور کرده و از طرفی دیگر به دلیل وجود پیچ وخم های متعدد باعث
به وجود آمدن آمار زیادی از تصادفات بین جاده ای در این جاده شده است.
ریزش سنگ و بهمن در این جاده نیز یکی دیگر از عواملی است که باعث
تصادفات شدید می شود .زیبایی این جاده بر هیچ کس پوشیده نیست به
گونه ای که اگر اولین بار به آن جا سفر کنید مبهوت زیبایی خواهید شد .به
ویژه اگر در بهار یا پاییز به چالوس سفر کنید.
به هر حال به یاد داشته باشید در این جاده حواستان را به خوبی جمع کنید و
مات زیبایی های این جاده کوهستانی نشوید.
 .2جاده اهر  -هریس  -تبریز
این جاده که تبریز را به  16شهر شمالی متصل می کند نیز یکی از خطرناک
ترین جاده های ایران به شمار می آید .این جاده که به جاده مرگ نیز شهرت
دارد  ،هر ساله تعداد زیادی تصادف را به خود اختصاص می دهد .جاده هریس
دارای مناظر با شکوهی است که باید در هنگام رانندگی دقت بیشتری خرج
دهید تا در حین مشاهده آن ها تصادف نکنید.
بهترین توصیه ای که می توان در هنگام سفر این جاده داشت ،رعایت کردن
فاصله با خودروی جلویی است .با این کار احتمال تصادف کاهش یافته و یا
شدت تصادف کمتر خواهد بود.
 .3جاده تهران  -سمنان  -مشهد
مشهد نیز جزو شهرهای پر بازدید است که از این رو تعداد مسافران زیادی
در سال به آن جا می روند .اگر از قسمت کویر برای سفر به این شهر حرکت
کنید به جاده ی سمنان خواهید رسید که این جاده نیز جزو خطرناک ترین
جاده های ایران به شمار می آید.
به احتمال زیاد متوجه خطرناک بودن این جاده نخواهید شد ،زیرا این جاده
بسیار صاف بوده و اصال پیچ و خمی ندارد .درواقع علت خطرناک بودن آن
نیز همین هموار بودن و یکسان بودن آن است که باعث خواب رفتن راننده
خواهد شد .بنابراین در حین عبور از این جاده به خوبی حواستان را جمع کنید
و در هر چند کیلومتر مدتی را کنار جاده استراحت کنید.
 .4اتوبان تهران  -ورامین
یکی از بدترین جاده هایی که در طول زندگی مسافرتی خود می توانید تجربه
کنید اتوبان تهران ورامین است .این جاده چند سالی است که تصادفات زیادی
را به خود اختصاص داده است به گونه که زمانی جزو خطرناک ترین جاده های
خاورمیانه نیز به شمار می آمد.
اگر به این جاده سفر کرده باشید احتماال می دانید خطرناک بودن آن به
دلیل وجود همه نوع ماشین ها از سواری گرفته تا کامیون ها و اتوبوس های

مسافربری در هر ساعت از روز است .ماشین های سواری مجبور به عبور از
میان این ماشین های قول پیکر هستند و از طرفی به دلیل اینکه دید راننده را
کاهش می دهند ،تصادفات این اتوبان بسیار رایج یافته است.
خوشبختانه با یک اقدام صحیح این اتوبان از دو بانده به اتوبان  4بانده
گسترده شد اما به یاد داشته باشید با این وجود نیز احتمال تصادف وجود دارد
و همیشه مراقب خود و دیگران باشید.
 .5جاده سلفچگان
سلفچگان یکی از شهرهای استان قم است که هر ساله تصادف های زیادی
را به خود اختصاص می دهد و شاهد ماشین های مچاله شده هستیم .آنچه
که باعث شده تا این جاده بسیار خطرناک باشد این است که این جاده شلوغ
بوده و رانندگان نیز با سرعت باالیی درآن رانندگی می کنند.
در واقع به دلیل اینکه سلفچگان یک جاده ارتباطی بین راه آهن شمال به
جنوب و شرق به غرب است و عالوه بر این آزاد راه های تهران  -اراک و
تهران  -ساوه  -اصفهان از همین شهر عبور می کنند باعث شده تا این جاده
نسبت به سایر جاده های ایران همه ساله شلوغ باشد.

باشگاه خبرنگاران :چند نکته کلیدی در رابطه با احساس مادران نسبت
به اشتباهات فرزندانشان وجود دارد:
• بسیاری از مادران نسبت به رفتار فرزندان خود احساس گناه میکنند،
اما مادران تنها میتوانند بر فرزندان خود تأثیر بگذارند و نمیتوانند نتیجه
کار را کنترل کنند.
• برخی از کودکان از همان دوران جوانی دارای آسیب پذیریها و
حساسیتهای خاصی هستند.
• البته مقدار مناسب و درستی از «احساس گناه» داشتن ،میتواند به
والدین کمک کند تا از مشاوره کمک بگیرند و حمایت مورد نیاز خود را
کسب کنند.
اجازه دهید به همه مادرانی که احساس گناه ،شک و ناکافی بودن دارند،
این را بگوییم :شما در زندگی خانوادگی بسیار مهم هستید .شما همچنین
بسیار کمتر از آن چه فکر میکنید قدرت دارید .شما میتوانید هدف
خود را تحت تأثیر قرار دادن فرزندتان قرار دهید؛ اما نمیتوانید نتیجه
را کنترل کنید.
نیروهای بیشماری خارج از کنترل شما وجود دارد که بر رفتار فرزند شما
و این که به چگونه آدمی تبدیل میشود تأثیر میگذارد .این امر در همه
صورت صادق است؛ چه فرزند شما  ۴ساله باشد ،چه  ۴۰ساله.

محور قوچان به سبزوار که مشهد را به سبزوار متصل می کند حدود 185
کیلومتر طول دارد که به نسبت جاده ی طویل محسوب شده و الزم است
در حین عبور از این جاده سرعت خود را کاهش دهید .علت این کار عبور
کامیون های ترانزیتی است که از کشور ترکمنستان به سمت تهران یا سایر
شهر را در حال حرکت اند.
وجود این کامیون ها به خودی خود رانندگی را برای ماشین های سواری
خطرناک کرده و از طرفی آسفالت نامناسب و لغزنده این جاده باعث شده تا
محور قوچان به سبزوار جزو خطرناک ترین جاده های ایران باشد.
 .8مسیر تهران  -قم به شیراز
این مسیر که یک جاده طوالنی به شمار می آید به دلیل اینکه رانندگان
موارد ایمنی را کمتر رعایت می کنند و خستگی نیز به همراه دارد ،جاده ای
خطرناک به شمار می آید .اگر قصد عبور از این جاده و مسافرت به شیراز را
دارید حتما در چند فاصله زمانی از ماشین پیاده شوید به استراحت بپردازید.
عمده ترین دلیل خطرناک بودن این جاده خستگی رانندگان است.
 .9جاده گلستان  -بجنورد
جاده ای که بروجرد را به گلستان متصل می کند نیز بسیار خطرناک است.
اگر از اهالی این منطقه درباره این جاده سوال کنید حتما متوجه خواهید شد
که به این جاده لقب جاده مرگ داده شده است.
توجه داشته باشید این جاده به گونه ای خطرناک است که تصادفات و
تماشای ماشین های مچاله شده برای مردم گلستان امری طبیعی است.
دلیل اینکه تصادف در جاده گلستان  -بجنورد اینقدر زیاد است ،مشکل
هندسی جاده و میدان گلستان است که منجر شده روشنایی کافی برای دید
راننده وجود نداشته باشد.
 .10جاده تهران  -خوزستان
جاده تهران خوزستان نیز از جمله جاده های طوالنی است که منجر به
خستگی راننده ها و افزایش احتمال خواب آلودگی آن ها خواهد شد .این جاده
پیچ و خم های زیادی دارد و همین مورد نیز باعث افزایش خطر رانندگی در
این جاده شده است.
التبه الزم به ذگر است که حفر تونل در این جاده باعث کاهش خطر تصادف
شده است اما آنچه که اهمیت یافته است صحت کارکرد خودرو است .برای
جاده هایی که در آن ها تونل وجود دارد حتما حتما از صحت عملکرد خودرو
مطمئن شوید زیرا گیر افتادن در تونل و این چنین جاده هایی به خودی خود
خطرناک است.
همانطور که خواندید جاده های زیادی در ایران وجود دارد که به آن ها لقب
جاده مرگ داده اند و جزو خطرناک ترین جاده های ایران به شمار می آیند
و ما فقط چند مورد از خطرناک ترین آن ها را برای شما توضیح دادیم .آنچه
که مهم است رعایت نکات ایمنی است .اگر نکات ایمنی را رعایت کنید در
هیچکدام از این جاده ها آسیبی شما را تهدید نخواهد کرد.
اما اگر نکات ایمنی را رعایت نکنید و از صحت کارکرد خودروی خود مطمئن
نباشید ،خلوت ترین جاده ها و بهترین آن ها نیز می تواند برایتان خطر آفرین
باشد.

جاده سلفچگان چاله های زیادی دارد که باید مراقب آن ها باشید .اگر
راننده ی تازه کار هستید یا مدت کوتاهی است که به رانندگی مشغولید عبور
از این جاده را به شما توصیه نمی کنیم!
 .6جاده کرمانشاه  -اسد آباد  -همدان
جاده اسد آباد همدان نیز یکی دیگر از جاده های خطرناک ایران است
که مجروحان و کشته های زیادی هر ساله از آن جا به گوش می رسد.
این جاده یا گردنه اسد آباد که میان کرمانشاه و همدان قرار دارد به دلیل
اینکه زیرساخت غیر استاندارد و مشکالتی از این قبیل دارد جزو مرگبار ترین
جاده های ایران به شمار می آید.
آنچه که باید از این گردنه به یاد داشته باشید احتیاط هنگام رانندگی در
شب است زیرا شب ها رانندگی در این جاده بسیار چالش بر انگیز است .از
طرفی توصیه می کنیم زمستان ها از این گردنه عبور نکنید! فصول سرد با
بارش های برف و باران و لغزندگی حاصل از آن رانندگی در این جاده را بسیار
سخت خواهد کرد.
 .7جاده قوچان به سبزوار

میزان مناسب و درستی از «احساس گناه» داشتن ،میتواند به والدین
کمک کند تا از مشاوره کمک بگیرند و حمایت مورد نیاز خود را کسب
کنند و رفتار خود را به شیوهای مثبت تغییر دهند .بدیهی است که ما باید
مشکل یا الگویی را که بر فرزندمان تأثیر منفی میگذارد ،بشناسیم و
تغییر دهیم.
ً
گفتنی است ،فرآیند تأمل ،خود ارزیابی و تغییر اساسا کاری در راستای
دوست داشتن خود است و در فضای قضاوت و سرزنش شکوفا نخواهد
شد .وقتی پای اعتقادات نادرستی مانند این که میتوانیم فرزندان خود را
در هر شرایطی کنترل کنیم در میان باشد ،مادران آسیب پذیرترین اعضای
خانواده هستند.
خواه فرزند شما  ۵ساله باشد یا  ۵۰ساله ،عبارت زیر را به عنوان یک
شعار دائما با خود تکرار کنید« :من مسئول رفتار خودم هستم .من مسئول
رفتارهای فرزندم نیستم».
این بدان معناست که شما تا آن جا که میتوانید تالش میکنید و
این باور غلط را که میتوانید تعیین کنید فرزند شما کیست ،چگونه فکر
میکند ،احساس میکند و رفتار میکند کنار میگذارید .به یاد داشته باشید
بعضی از روزها ،مستحق یک مدال درخشان هستید ،تنها برای این که آن
روز را به پایان رسانده اید.

مادران بدانند مسئول اشتباهات فرزندانشان نیستند
یک مادر میتواند رفتار بدی داشته باشد و حتی بدجنس باشد .اما او
به تنهایی نمیتواند دلیل تمایل فرزندش به خودکشی یا اسکیزوفرنی،
ضداجتماعی و بیمار شدن او باشد .همچنین نمیتواند فرزنش را مجبور
به دزدی کند ،باعث میگرن او شود ،او را مجبور کند با دیگران دعوا کند
و یا تمام نمراتش  ۲۰باشد.
در حالی که ما میتوانیم رفتار خود را کنترل کنیم و یا آن را تغییر دهیم،
هرگز نمیتوانیم رفتار فرزند خود ،محیط یا دنیای بزرگتری که در آن
زندگی میکند را کنترل کنیم .همچنین ژن آنها نیز تحت کنترل ما
نیست .برخی از کودکان از همان دوران جوانی دارای آسیب پذیریها و
حساسیتهای خاصی هستند.
ران تَفِل ،روان شناس و نویسنده کتاب ،متخصص «بچههای سرسخت»
است .او کودکانی را توصیف میکند که بغل نمیکنند ،نمیبوسند ،ارتباط
برقرار نمیکنند و عشقی را که دریافت میکنند به بقیه اشاعه نمیدهند.
کودکانی که مشکالت خودتنظیمی دارند و نمیتوانند خود را از فریاد زدن،

سرپیچی کردن و یا از دست دادن کنترل باز دارند.
کودکانی که نمیتوانند تغییرات را به خوبی کنترل کنند؛ زیرا توجه آنها
به شدت متمرکز است .به طوری که بزرگساالن نمیتوانند آنها را از
حالت تمرکزشان خارج کنند و به آنها در سازگاری با تغییرات کمک
کنند.
کودکانی که «حالت تدافعی حسی» دارند ،به این معنی که نمیتوانند
محرکهای قوی را که به آنها وارد میشود به خوبی کنترل کنند.
میتوان لیست بسیار طوالنی تری تهیه کرد.
همانطور که تفل میگوید ،احساس گناه و مسئولیت در قبال مشکالت
فرزندتان ،مانند این است که به خاطر اینکه دختر شما تنها بچهای در
کالس خود است که نمیتواند تخته سیاه را بدون عینک ببیند احساس
گناه کنید .البته احساس گناه میتواند هدف مثبتی داشته باشد .همه
والدین مرتکب اشتباه میشوند و مواضعی را انتخاب میکنند که نامناسب
یا شدید است.
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کشکول
چهارشنبه  13مرداد 1400

چکیده :در طول تاریخ همه گیری های مختلفی گریبان بشر را فشرده
و میلیون ،میلیون انســان را به کام مرگ کشــانده اســت .بیماری های
همه گیــری که گاهی تا مــرز تغییر روند تاریخ و تمدن بشــر نیز پیش
رفته انــد .در نگاهی به تاریــخ در دوران مختلــف درمی یابیم که بروز
بیماری های همه گیر از ابتدای حیات اجتماعی بشر وجود داشته و همواره
تهدیدکننده زندگی انسان و تمدن انسانی بوده است.
بیماری همه گیر بخشــی از تاریخ بشر است و تاکنون بارها انسان از
این موضوع ضربه خورده است.
در این مقاله نویســنده به تجربه دردناک مردم شــیراز از آنفوالنزای
یکصد و سه سال پیش یاد کرده است.
کلیدواژه :بیماری -کرونا -آنفوالنزا -شیراز
اشاره:
در ایــن روزهای ســخت و تلخ که ویروس «کرونــا» به تاخت و تاز
مرگبار خویش مشــغول است ،شاید مناسب باشد گزارشی بخوانیم درباره
تجربه تلخ و دردناک مردم شــیراز از آنفوالنزای یکصد و سه سال پیش
شرح این قصه جان سوز را «شیخ عبدالرسول نیر شیرازی» متولد 1308
قمری و در گذشته به سال  1329شمسی ضمن نوشتن تاریخ مشروطیت
در فارس در کتاب خواندنی خویش «تحفه نیر» آورده است1.
می دانیم که وی در روزگار پیدایش جنبش مشروطه خواهی در ایران
از مشروطه خواهان مؤثر و سرشناس در شیراز و فارس به شمار می رفت.
نثر شــیخ ،نثری ساده و روان اســت و طنز معهود او که در سرتاسر آثار
وی جاری اســت در گزارش این فاجعه نیز مجال بروز می یابد .شیخ در
این گزارش واقعیتی را توصیف می کند که خود بی واسطه مشاهده کرده
است .اما این واقعیت چندان هوس انگیز و هراس آور است که گویی قلم
در کف نویسنده ای است که قصد این دارد با بهره گیری از کابوس های
سیاه و رؤیاهای تیره و ترسناک خود داستانی فرا واقعی خلق کند .فاجعه
با یک باد مرموز و مرگ بار آغاز می شود .بخوانید:
***
در شیراز شب سیزدهم محرم  1336ق بادی وزید که به هر که رسید
فوری زکام شــد .مخصوصا بنده آن شب را در حسینیه کردها به مجلس
روضه بودم .این باد که وزید ،عطســه شروع شد به قدری شدت پیدا کرد
که مجلس را از صورت خود خارج کرد .همه عطسه می کردند .فرقی که
در بین بود شدت و ضعف اصابت باد به هر کس بود .البته هر کس بیشتر
از آن نسیم بابرکت استنشاق کرده بود بیشتر و آن که کمتر ،کمتر .کسی
نبود که بهره مند نشده باشد .جز این که کم و زیاد ،مستقیم و غیرمستقیم
داشت .به همان میزان هم تلفات و شدت و ضعف مرض در هر کس پیدا
گردید .مردم به هو و جنجال این که «ســر به خیر است» و «ان شاءا...
خبری نیســت» خواستند مؤمن را از بیشه بیرون کنند که آتش خشمش
شعله ور گردید.
چشــم و ابرو را به هم کشــید ،همه را در بستر خوابانید .چند روز بعد،
آن قدر کشت که خود خسته گردید.
بنده ی شــرمنده هم به نوبه خود گرفتار بــودم ولی نه آن طوری که
بســتری باشم .و این هم خواســت خدا بود که بتوانم دست و پایی برای
کفــن و دفن مردگان بکنم .چون مورد توقــع اهالی محل و اقوام دور و
نزدیک بودم.
وســائل حمل و نقل و تجهیز و تکفین 2به هیچ نحو در دســت مردم
نبود .کار با خیلی صعوبت و قلچماقی 3راه می افتاد .هرکس موفق گشته
مرده خود را به خاک ســپرده ،خیلی خرســند بود به موقعیت خود .در آن
موقع «فرمانفرا» هم مبتال شــده بود که از خود به دیگری نمی توانست
پرداخت.
بدبختــی فوق اینها اینکه هیچ طبیبی تشــخیص مرض را نمی داد و

 24ذیالحجه 1442

Aug 4، 2021

سال بیست و ششم شماره 7258

آنفوالنزا در شیراز

نوشته :شیخ عبدالرسول نیر شیرازی

معالجات طوری نبود که اساس درستی داشته باشد.
بــه یکی تبرید 4می دادند ،می مرد .به دیگری ،زنده می شــد به یکی
ترشی می دادند ،می مرد .دیگری را بهبودی حاصل می گشت .غرض این
است که آوردن طبیب و نیاوردن او یکسان بود .چون نه تشخیص مرض
را داده بود ،نه داوای آن را می دانست .اجما ًال هر که مردنی بود ،می مرد.
هر که بنا بود زنده بماند و از باقی از این دنیا کامیاب شود و در بستر جان
دشلمه 5کند ،می ماند.
اگر گودال های عمیق اطراف شــهر که هر یک سیصد چهارصد نفر
گنجایش و ظرفیت داشت از اجساد انباشته و گرفته نشده بودند یا عده ای
ســباع 6که مأمور انجام حمل و نقل بودنــد مدد نکرده بودند تا یک ماه
بعد از واقعه جنایز به خاک نمی رسید .غالب از روزها مخلص مرده کشی
داشته ســخت تر از تمام روزها شد .چهار روز بود که آقای آنفوالنزا قتل
عام را عم ً
ال اعالم نمود .چون برگ که در موقع خزان از درخت می ریزد.
همان طور می ریخت.
خواســت خدا بود که آن وقت مردن ها تشــریفات قانونی نداشت و
سرپرستی اداره جلیله ،فهیمه ،فخیمه بهداری و ثبت نام متقویات در دفتر
آمار وارد کردن کوپن قند و چای و تصدیق دکتر الزم نداشــت .وگرنه تا
سال بعد هم متوفیات خدا رحمت کرده سر و سامانی پیدا نمی کردند.
آن وقت غســالخانه ها در شــهر و بیرون شهر بیش از ده محل بود و
قبرستان ها در شهر و بیرون خیلی زیاد بود .هر که هرجا می رسید غسل
می داد .هر کجا در دسترس بود دفن می نمود.
با این وصف ،غسالخانه ای نبود که چون خرمن هیزم مرده در آن روی
هم نریخته باشد و تا مقداری بیرون آن هم نریخته باشد.

ابوالقاسم فقیری

قبرستانی نبود که از اشغال کفن پوشــان ،سفید به نظر نمی آمد .این
همه که شــب و روز دفن می شد از فردی و جمعی ،گویا فرقی در کم و
زیاد نمی کرد.
خدا نه چنــان برکت به مرده ها داده بود کــه از دفن هزار نفر فرقی
پیدا شود.
یک روز بیرون دارالسالم همراه جنازه ای اتفاقم افتاد .چون من جنازه
را در قبرســتان هایی که در داخل شــهر بود گور می کردم ،مجال رفتن
بیرون پیدا نمی کردم .پســر عمه ای داشتم فوت شد .هرچه خواستم او را
در شهر گود و گور کنم نشــد .ناچار به جانب دارالسالم حرکتش دادیم.
به غســالخانه که رســیدیم دیدیم خدا برکت دهد آن قدر مرده در خارج
غســالخانه ریخته که راه مردگان مسدود شده .حاال در داخل چه قیامتی
بود نمی دانم .البته جای پذیرفتــن مرده ها نبود من تابوت را دادم داخل
فوری گرفته و شسته و پس فرستادند.
دیــدم تابوت را مؤمنین برده اند .هیچ وســیله ای بــرای حمل جنازه
نداریم .ناچار باال و پائین کفن را گرفته به زحمت به قبرســتان بردیم .دم
دروازه شاه داعی ا ...کنار جوی آب دیدیم خدا برکت دهد به قدری جنازه
ریخته که حد و شماری ندارد.
یک عده از مؤمنین لخت شده غسل می دهند ،عده ای کفن می کنند.
نظر کردم این قبرستان وســیع را؛ گویا برف آمده ،یک پارچه سفید بود.
از همه چیز مشــکل تر وســائل حمل و نقل بود که از تابوت و لنگه در و
چهارچوبه و تخته پاره گذشته به دوش می کشیدند .نمی دانم چه بود که
من از مشاهده اینها وحشت نداشــتم .بلی یک شب وحشت کردم و آن
موقع مغرب بود که هوا به تاریکــی می رفت .اگرچه این ایام بخصوص

همه تاریک بود و هوا به قدری کدر و گرفته شــده بود که خورشید دیده
نمی شــد .از شــاه چراغ عبور کردم .دیدم در حدود شصت ،هفتاد جنازه
همــه بلند باال و یک قد و یک قامت بدون تفاوت کفن کرده پهلوی هم
خوابانده اند .از این منظره در آن وقت تاریک ترسیدم .حسن کار این بود
که چشم ها پر شده بود .اهمیت مردن از دست رفته بود .قصه سر و صدا
و شــیون و ناله در کار نبود .منتهای عیش مرده و صاحب مرده این بود
که به خاک برســد و راستی شجاعت می خواست به خاک رسانیدن یک
مرده ای.
این مطلب مثل اینکه مشــهود بود که باالییان به نظر خشم و غضب
به اســیران خاکی می نگریستند و لحظه به لحظه بر شدت خشم و غیظ
خود می افزودند.
نمونــه قیامت موجود عرض وجــود کرد .روز وانفســا ظاهر گردید.
هرکس چنان گرفتار خود بود که به دیگری نمی پرداخت .بدبختی این جا
با هزار مشقت یکی را از خانه خود یا دیگری به خاک می رسانیدیم ،چون
برمی گشــتیم یکی دو تای دیگر موجود بود .فترت در کار نبود .چنان که
عرض شد شدت کشتار سه ،چهار روز بیش نبود ولی مردن ها از پانزدهم
محرم تا پانزده ربیع االول ادامه داشت و بقایای مرض در صحت یافتگان
تا سه سال بعد بود که باز هر که میمرد به این مرض بود.
هنوز اشــخاصی هستند که پس از گذشتن سی سال مبتال هستند .از
بعد این مرض هر که به هر که می رســید ،چهره غیرمنتظری به نظرش
می آمد و به بودنش اظهار مسرت و سرور می کرد.
تا یک سال بعد محل تفریح مردم قبرستانها بود که به واسطه تزئینات
قبور برای ســی ام و چهلم و چهار ماه و ده روز ،قبرســتان ها یکپارچه
چراغانی و مزین بود و نفحات روبخش تبدیل به ناله های جانکاه شــده
بود .هر کجا که می گذشتیم یکپارچه شیون بود .اگر موقع مردن عزیزان
مجال عزاداری نیافتند ،بعداً تالفی کردند .حق داشتند چون دلی نبود که
کمتر از ســه ،چهار داغ به او نرسیده باشد .خانه ای نبود که تلفات نداده
باشــد .بعضی خانه ها که همه ساکنین آن رفته بودند و کسی مستحضر
نمی شــد تا بوی عفونت آنها اعالم می کرد .در این واقعه دیبا 6پیش آمد
شگفت آوری اتفاق افتاد که نمی توان جامه بیان به او پوشاند .عاطفه بشر
مانع از اظهار آنهاست .یکی که تأثرش کمتر است به عرض می رسانم.
واقعه مولمه حیرت آور:
در خانه ای که زن و شــوهر و چند بچــه بودند ،که از جمله آنها بچه
شــیرخواری بود ،همه مرده بودند .مادر ماند و همان بچه ،مادر هم مرد
فقط همان شــیرخوار زنده ماند .گویا این مردن ها به فاصله یک شب و
یک روز بوده و کســی از آنها اطالع پیدا نکرد تا موقعی که بوی عفونت
بلد شــد ،همسایگان دریافتند همه را مرده یافتند به جز همان بچه که به
پستان مادر چسبیده و شیر می خورد.
پی نویس:
- 1تحفه نیر -تاریخ مشــروطیت در فارس ،همــراه با نقل و تحلیل
رخدادهــای مهم اجتماعی و فرهنگی -جلد اول -شــیخ عبدالرســول
نیر شــیرازی -تصحیــح و توضیح دکتر محمد یوســف نیــری -بنیاد
فارس شناسی شیراز 1383
- 2تکفین= کفن پوشاندن مردگان
- 3قلچماق= گردن کلفتی و زورمندی
- 4تبرید= خنکی خوردن -سردی خوردن
- 5دشلمه= چای قند پهلو
- 6سباع= درندگان
- 7دیبا= سخت شدید
منبع:
فصلنامه فرهنگ مردم -ویژه شیراز -شماره  60-59و 1399-1398

آگهی
آگهی اخطاریه جهت حضور در دفترخانه
پیرو پرونده اجرایی کالسه  0000440مورخ  1400/4/16بدینوسیله به آقای
محمدحسین رنجبر صفی آباد فرزند نصراله ابالغ و اخطار میگردد
حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی جهت انتقال
یک دستگاه وانت مزدا  2000مدل  1388به شماره انتظامی 789ق82
ایران  54به نــام محکوم له آقای فرهاد خانی فرزند ســیف اله در
دفترخانه  417شیراز به نشــانی شیراز خیابان مالصدرا نبش کوچه 4
طبقه  4مجتمع پزشــکی مالصدرا حاضر در غیر این صورت نماینده
اجرای احکام به قائم مقامی شما نسبت به امضاء اقدام خواهد کرد و
هرگونه خسارت و مسئولیت به عهده خودتان میباشد.
 /1887م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  417شیراز
ایمان حقیقی
آگهی اخطاریه جهت حضور در دفترخانه
پیرو پرونده اجرایی کالســه  0000115مورخ  1400/3/23بدینوسیله به
آقای عباس حســینی فرد فرزند محمدباقر ابالغ و اخطار میگردد
حداکثر ظرف مهلت  5روز از تاریخ انتشــار ایــن آگهی جهت انتقال
پالک ثبتی  4121فرعی از  1659اصلی بــه انضمام پارکینگ قطعه 26
واقع در بخش  4شــیراز به نام محکوم له آقای عباس حســن زاده
رستمی و خانم زهرا حسن زاده رســتمی فرزند اصغر بالمناصفه در
دفترخانه  417شیراز به نشــانی شیراز خیابان مالصدرا نبش کوچه 4
طبقه  4مجتمع پزشــکی مالصدرا حاضر در غیر این صورت نماینده
اجرای احکام به قائم مقامی شما نسبت به امضاء اقدام خواهد کرد و
هرگونه خسارت و مسئولیت به عهده خودتان میباشد.
 /1886م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  417شیراز
ایمان حقیقی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311035001746مــورخ  1400/4/7موضوع
پرونده کالســه شــماره  1399114411035000891هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین نجفی فرزند امان به شماره
شناسنامه  4کدملی  6489823233صادره از ارسنجان در ششدانگ
یکباب ساختمان به مســاحت  817/73مترمربع به پالک 15/6665
مفروز و مجزی شــده از پالک  15/13واقع در فارس بخش  3حوزه
ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رســمی آقای عیدی
محمد جوکار محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/13 :
/1840م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی

بدینوســیله به حسن مســعودی فرزند ســهراب ابالغ می گردد به
موجب دادنامه شماره  07مورخ  1400/1/24در پرونده کالسه 246/99
به خواســته مطالبه مبلغ  180/000/000ریال محکوم بــه پرداخت مبلغ
 180/000/000ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

و خسارت هزینه دادرســی و هزینه حق الوکاله وکیل در حق خواهان
قدسیه ساالری گردیده اید به لحاظ غیابی بودن رأی صادره می توانید
ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی تقاضای واخواهی نمایید.
 /84م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه جنت شهر حوزه قضایی داراب
حسن پاک نیا

آگهی دعوت به افراز
نظر بــه اینکه آقای مختار پور رحیمی فرزنــد اصغر احدی از مالکین
مشــاعی پالک  4293/453واقع در بخش ســیزده فارس استهبان
تقاضای افراز سهام خویش از ششــدانگ پالک فوق را نموده است
و در ذیل تقاضای خود اعالم نموده است که به دیگر مالکین مشاعی
دسترسی ندارم و از طریق صدور آگهی در روزنامه اقدام گردد .لذا
طبــق ماده  3و  6آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشــاعی به
کلیه مالکین مشاعی و همچنین به اشخاصی که در پالک مذکور ذینفع
میباشند اعالم و ابالغ میگردد نماینده و نقشهبردار اداره ثبت اسناد
و امالک استهبان ساعت  9صبح مورخ  1400/6/21در محل وقوع ملک
حاضر و نسبت به اجرای عملیات افراز و معاینه محل بر مبنای قانون و
مقررات اقدام خواهند نمود .مالکین پالک مذکور میتوانند در موعد
مقرر در محل وقوع ملک حضور یافتــه و بر عملیات افرازی نظارت
نمایند .بدیهی است عدم حضور خواندگان و هر یک از مالکین مشاعی
و مدعیان احتمالی دیگــر مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود .این
آگهی به کلیه افراد ذینفع ابالغ و فقط در یک نوبت در روزنامه عصر
مردم منتشر میشود.
 /803م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک استهبان
احمد انتظار

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  6فارس
نظر به اینکه آقای مسعود صالحی فرزند علیرضا به استناد دو برگ
استشهادیه گواهی شــده در دفتر اسناد رسمی  267سپیدان منظم
به تقاضای کتبی جهت دریافت ســند مالکیت ششدانگ یکباب خانه
گردیده ،به این اداره مراجعه کرده و مدعی اســت ســند مالکیت
ششــدانگ پالک  246فرعی از  34اصلی واقع در قطعه یک بخش 6
فارس مشهور به روستای سربست به علت جابجایی مفقود گردیده
است که با بررســی دفتر امالک مشخص شد سند مالکیت اولیه به
نام آقای مســعود صالحی خواه فرزند علیرضا ثبت و ســند مالکیت
آن به شــماره چاپی 647068ب 94صادر گردیده ،مفقود گردیده
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک ماده  120آیین نامه اصالحی قانون
ثبت یک نوبت آگهی و متذکر میگردد که هر کس نسبت به ملک
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 ضمن تقدیم اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید
و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نشد اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/48م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
محمدصادق صبور

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311035001748مــورخ  1400/4/7موضوع
پرونده کالســه شــماره  1399114411035000786هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات
مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقای عــزت اله فکــور مطلق فرزند
نورمحمد به شــماره شناسنامه  3848کدملی  4268818197صادره
از گچساران در ششدانگ یکباب حیاط به مساحت  43/81مترمربع به
پالک  11/7630مفروز و مجزی شــده از پالک  11/278واقع در فارس
بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی
آقای آقامیرزا زارع محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
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 اول1400/4/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/13 :
/1839م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان

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  140060311034002958مورخ  1400/4/19هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه2
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای عباس امیدواری فرزند
شاهین به شــماره شناســنامه  52صادره از داراب در ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  121مترمربع پالک  3112فرعی از  2155اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  15فرعی از  2155اصلی واقع در بخش
 4شیراز ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی در ازاء حصه
مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/13 :
/1834م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
در اجرای ماده  13آییــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به اینکه تحدید حدود پالک 5463
اصلی واقع در بخش  13فارس اســتهبان -محل مشهور به گل تل(جنب
فلکه دانشــجو) به عمل نیامده که معالواســطه از طرف مالک رسمی
وراث صغری بیگم توسلی به آقای محمدجواد توسلی فرزند محمدرضا
فروخته شــده اســت که هیأت حل اختالف قانون تعیین تکلیف مستقر
در ثبت اسناد استهبان به موجب رأی شماره  140060311006000045مورخ
 1400/2/25معاملــه فوق را تأیید و دســتور ادامه عملیــات ثبتی به نام
متقاضی صادر نموده اســت لذا وقت تحدید حدود ششدانگ یکباب
انباری به مساحت  424مترمربع به شماره پالک  19فرعی از  5463اصلی
متخذه از پــاک فوقالذکر روز چهارشــنبه  1400/6/3تعیین و عملیات
تحدید از ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد .به وسیله
این آگهی از متقاضی مزبور و کلیــه صاحبان امالک مجاور بر طبق ماده
 14قانون ثبت دعوت میگردد کــه در وقت مقرر در محل وقوع ملک
حضور بهم رســانند .واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی
به اســتناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدید تا
سی روز پذیرفته خواهد شد که بایستی کتب ًا به اداره ثبت محل تسلیم و
رسید عرض حال دریافت نمایید ضمن ًا معترض از تاریخ تسلیم اعتراض
به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشــت که دادخواست خود را به
داد گاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت
ارائه نماید در غیر این صورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد
شد.
 /804م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک استهبان
احمد انتظار
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  140060311034002858مــورخ  1400/4/16هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  2تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سعیده عسکری فرزند عبداله به شماره
شناســنامه  2042صادره از جهرم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 157/36مترمربع پالک  4778فرعی از  2074اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  225فرعی از  2074اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رسمی ایراندخت قوامی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/13 :
/1835م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

روزنه
چهارشنبه  13مرداد  24 1400ذیالحجه 1442

خوانش ذوقی
شعر یک نت موسیقی است که به وسیله ی خواننده اجرا می شود و مؤلف دیگر تسلطی
بر آن ندارد .درست است که او خواسته چیزی بگوید ،اما هرچه نوشته دیگر نوشته شده
است .متن زمانی که نوشته و چاپ شد ،ابزاری می شود که هر کس می تواند آن را به
ذوق خود و در حد وسائلی که دارد به کار ببرد.
(پل والری)
خوانش فنی
کسی که دست به تحقیق مهم و عالمانه می زند باید احساسات وطنی و تکیه گاه و
مسلمات ذهنی را به طور کامل از خاطر بزداید و هرگونه غرض و سبق ذهنی را در خود
بسوزد و منحصرا چشم به اسناد و مدارک موجود بدوزد ...رنگ و نقش و ویژگی های
شخصی را بر مؤلف منعکس نسازد و اگر بین او و مؤلف نوعی سنخیت و مناسبت
معنایی یا هنری وجود دارد باید آن را انگیزه ی تحقیق درست قرار دهد نه دست آویزی
برای اثبات خصوصیات فردی و صفات شخصی خود( .خیام شناسی)33 ،
جشن های ادبی و هنری کشور ما در عصر جدید ،جلوه های شاخصی در اواخر دوره ی
قاجار و دوره ی پس از شهریورماه  1320و به ویژه در دهه های سی و چهل داشت.
نیما در همین دوره مشهور شد .آثار هدایت به طور جدی در همین دوره خوانده شد و
فروغ فرخ زاد ،اخوان (امید) ،شاملو ،گلشیری و ساعدی ...در همین دوره تثبیت شدند.
نظریه های انتقادی ادبی نیز در همین دوره نمایش چشمگیری یافت و توانست تا
حدودی نظریه های قدیمی :نظریه های قزوینی ،غنی ،همائی و حتی نظریه های جدیدتر
و موجه تر زرین کوب ،یار شاطر و خانلری را در پرده بگذارد و از رونق بیندازد.
اکنون دوره ی نظریه و ادب پست مدرن است .این ادب وجه و حالتی خاص دارد.
عامه گیر نیست .سر و صدایی ندارد .منحصر به گروه اندکی است که خود این گروه
حرف های یکدیگر را می فهمند و می پسندند و از نظر بسیاری از هنردوستان بی معنا و
دست کم عجیب و غریب است!
نقد ادبی پست مدرن ،زیاد برای ادب کالسیک تره خرد نمی کند ،برای بزرگداشت
اختصاصی و رسمی سعدی ،حافظ و دیگران سینه نمی زند .در نشست های ادبی مختص
کالسیک ها حضور نمی یابد و غزل های پرسوز و گداز قدیمی ها چنگی به دلش نمی زند
و در واقع مانند مایاکوفسکی شاعر روس ،باور دارد ادب کالسیک و پژوهش های
مختص آن ،قدیمی و نخ نما شده و به درد فضای ملتهب و دائم التغیر امروز نمی خورد
و جای آنها در موزه است .در موزه ی تاریخ! البته محافل رسمی بی اعتنا به گذر ایام و
بی توجه به مالک ها و ترم های جدید ادبی و هنری ،کار خود را می کنند و حنای خود
را می سابند و از بزرگداشت کالسیک ها و به به و چه چه گفتن به اخالقیات الزم با
آن خسته نمی شوند .تکرار مکرر است؟ باشد .جوان ها به آنها گوش نمی دهند؟ ندهند.
کهنه ،قدیمی و نامطلوب است؟ باشد! این مدافعان رسمی ادب کالسیک در برابر
اعتراض های منطقی و مکرر نوآوران ،گوش استماع ندارند و به صراحت می گویند:
گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله ی تو
آنچه البته به جایی نرسد ،فریاد است!
(در این شعر دستکاری مختصری صورت گرفت که البته چندان بی وجه نیز نبود) به هر
حال آنچه منظور نظر لحاف کرسی حافظ شناسی و سعدی پژوهی نبوده و نیست ،عناصر
هنری کار است .به نظر این اشخاص در مثل این بیت:
اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش
حریف حجره و گرمابه و گلستان باش
به سبب داشتن بالغت و فصاحت و تبلیغ «اخالق حسنه» و تهی بودن از الفاظ مذموم
و نهی شده ،شعر است ،شعری در غایت انسجام ،دقت ،دارنده خیاالت و افکار عمیقی
که جا دارد سرلوحه ی درس ادب آموزی هر کودک دبستانی ،دانش آموز دبیرستانی و
دانشجوی دانشگاهی باشد و مانند جداول ریاضی و چهار عمل اصلی از بر شود و اگر
میلیون ها بار هم تکرار شود« ،لطف و زیبایی اش از دست نمی رود ».در حالی که از
نظر اصول هنری این بیت و امثال آن ،خسته کننده ،بی لطف و خواندن آن وقت تلف
کردن است و اگر خوب هم بوده مربوط به دوره ی زراعی محدود و سپری شده ای
است .ممکن است بگویند سخنانی از این قسم به منزله رد و افکار کلی ادب کالسیک
است و نویسنده ی آن مخالف افتخار و شکوهمندی بزرگان قوم .بنابراین برای حفظ
و نگهداشت آن شکوه و افتخار ،هر ساله و حتی هر ماهه و هر هفته باید مراسم
بزرگداشت سعدی ،حافظ ،عطار ،مولوی و خاقانی ...برپا کرد و در عظمت آنها داد سخن
داد ...حرفی نیست اما آیا مردم کشورهای دیگر نمی گویند جامعه ی ایرانی دیگر چیزی
در چنته ندارد که رو کند؟ و این جامعه هرچه داشته رو کرده و داد خود از کهتر و مهتر
ستانده و اکنون به عبارتی می گوید بهتر است بزرگان کهن به جای ما بیندیشند «و
بیدار باشند که ما آسوده بخوابیم!».
گمان می کنم سخن آن جامعه شناس کام ً
ال درست باشد که گفته «مردم هر جامعه ای
که به طور کامل به گذشته می اندیشند ،باید در همان وضع نیز زندگانی کنند ».نمی شود
هم تابع محض گذشتگان بود و هم اندیشه و سازمان نو آورد .آری:
این سیل نامور که فرو شد ز اوج کوه
دیگر به کوه برشدن اش احتمال نیست
کسی نگفته و نباید بگوید بزرگان ماضی جامعه را باید به کناری گذاشت و دیگر از
آنها یادی نکرد .گذشته ی قوم همراه ماست ،در کنار ماست و درون ماست .گیرم امروز
کسی فردوسی و مولوی را نخواند .آیا ماجرا با همین وضعیت تمام می شود؟ ابداً! آنچه
فردوسی و بزرگان دیگر گفته و کرده اند ،به ارث ما رسیده و ما وارثان ایشانیم .اما این
ارثیه را باید سبک و سنگین کرد و چکیده ی شورانگیز آن را پربارتر به آیندگان رساند.
با این بزرگداشت های رسمی و تکراری خسته کننده ،این بار گران به منزل نمی رسد.
***
حرف و حدیث درباره ی حافظ و دیگران بسیار است .کسی می گوید در مثل حافظ:
«شاعری است رند و کفرگو که خدا را عشق می نامد و عقل را شیطان» دیگری
می گوید «او لسان الغیب و ترجمان االسرار است» بعضی او را شاعر انقالبی به شیوه ی
مارکس دانسته اند و عده ای درویش یک القبا و عارف و عاشق خدا .روایت زیر که حال
و هوای پاستورال دارد ،شاعر شیراز را در فضائی روستایی در شهری کوچک در دوره ی
زراعی قرار می-دهد:
در زمان گذشته ،در فصل سرما ،فقر و قناعت و کار و تالش ...زمانی که خانه از آب
لوله کشی محروم بود و چراغ گردسوز ،شب خانه را نیمه روشن می کرد ،نه اتومبیلی در
دسترس نه روشنائی برقی نه تلفنی ...زندگی ساده بود و خط ارتباط تلگرافی با دوستان
و فامیل (خانواده)های دور را حافظ برقرار می کرد ،دیوان حافظی که پیوسته در کنار
قرآن بود .فالی بود و تماشایی ،تماشای واژه هایی که بی سوادان نیز هارمونی (یعنی
هماهنگی) آهنگین آن را با تأملی احساس می کردند .مادر احوال مادربزرگ را از حافظ
می پرسید و جواب می گرفت».
به راستی این روایت ساده مرتبط با وضعیت گذراندن اوقات فراغت خانواده ای
میانه حال در شهرکی دور افتاده -گرچه چیزی درباره ی حافظ و شعر او نمی گوید -از
بسیاری از گزارش های حافظ پژوهانه استادان و عالمه گان دانشگاهی خواندنی تر و
به وضع وصفی که در گزارش یاد شده از مجلس شعرخوانی مردم عادی و فرودست
اما شعردوست آمده درست تر است .مراد البته حافظ شناسی به طریق تحقیقی نبوده.
گرایش به صوفی گری و عرفان پس از یورش مرگبار اردوی مغول به ایران عمومی شد.
برخی از خانواده ها مجلس شعرخوانی داشتند و رسم بر این بود که دور هم جمع شوند و
در فضائی آرام و مرموز ،کتاب های حکمی و شعر -به ویژه اشعار عرفانی که «در تاقچه
خانه [=اتاق] ،بوی خوش یاس در اوراق دارند ،بخوانند تا روزگار خوش گذشته و سیم
تلگرافی ارتباط با حافظ تجدید شود2».
گرچه هنوز هم حافظ سیم تلگراف که نه فاصله صفر زمانی را برای حال و احوال این
و آن در دل و روح خوانندگان شعرش به یادگار دارد3.
روایت در خور توجهی است و در عالم نقد و پژوهش ادبی نوشته ای است احساسی و
حتی احساساتی و نوعی گرایش به شعردوستی و شعرخوانی را نشان می دهد که نظایر
آن نیز اندک نیست .اینها همه درست اما این قسم استقبال از شعر و مرتبط شدن با
شاعر ،قسمی تمایل به تفریح و برآوردن نیازهای عاطفی را نشان می دهد نه تمایل
به ادراک فضای نامکشوف شعر را .افزودن بر این فال گرفتن از دیوان اشعار حافظ یا
بیدل و آن گونه گرد هم آمدن ها در عصر جدید ،رنگ می بازد .مشاغل جدیدی پدید
آمده و سرگرمی ها و مکاشفه های تازه ای یعنی زمان پرشتاب دوره تجدد ،ما را از حال
و احوال دیگران غافل می کند و دوره دوره ی گرد آمدن خانواده به دور چراغ گردسوز
و المپا و فضای نیمه تاریک اتاق و احوالپرسی از مادربزرگ ها که اگر امکانی داشته
باشند ،در خانه ی سالمندان مقیم اند ...فراهم نیست و توجه به آن و درخواست تجدید آن
نیست چیزی جز اشتیاقی رومانتیک و آرزویی محال .اتفاقا چنان نشست هایی در چنان
اعصاری منطقی ،واقعی و بجا بوده و یادآوری آن حتی می تواند شور و شوقی برانگیزد.
اما هم اکنون آنچه بر دنیای ما حاکم است انقالب الکترونیک و ابزارهای آن است (و
در این جا قطع و وصل شبانه روزی برق!) مشاغل ،سرگرمی ها ،باورها و رسم ها عوض
شده .بد یا خوب کار بیماران تنایی و عاطفی هر دو با پزشک است .به طوری که حتی
باورمندان به طب قدیم ،در مواقع اضطراری راهی بیمارستان های لندن یا نیویورک
می شوند .آن نیز با جت بوئینگ! البته شاعر ما نیز در عالم خود طبابت می کند و نسخه
می پیچد .هرچند این نسخه افاقه ای نکند ،دست کم زیباست4...
او البته سفارش های دیگر نیز دارد« :حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو» و
او را در برابر خود داشته باش و در مصراع دوم به لسان فصیح عربی نسخه ای دیگر
می پیچد و به طور مؤکد می گوید :اگر به محبوب و مطلوب رسیدی دنیا را وداع کن و
ترک گوی! 5بیت البته عرفانی است و به ما سفارش می کند معشوق را بچسبیم و مابقی
چیزها را رها کنیم .اما شاعر در میانه ی غزل دریچه ی دیگری باز می کند و سفارش
عجیب و غریبی به دست می دهد که عمل کردن به آن مستوجب تعزیر می شود:
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید!
در قدیم «می» یا «ام الخبائث» را از دیرهای مسیحی یا سردابه های مجوس (اجازه
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بدهید کلمه ی «مجوس» را ترجمه نکنیم!) به دست می آوردند .مجوسان یا مغان به
نوشته ی جاحظ در «کتاب الحیوان» می گفته اند :شراب خوب نیست مگر آن که از خم
مجوس باشد و روی آن را تار عنکبوت گرفته باشد .و هم چنین در آغاز پیر مغان هم
شراب فروش بوده و بعد در فرهنگ واژگان صوفیان معانی دیگری نیز پیدا کرده است6.
«پیر نورانی» از واژگان مسیحیان نسطوری است (یادداشت ها و حواشی ...دکتر قاسم
غنی ،43 ،شرح غزل های حافظ ،دکتر حسین علی هروی )1/3 ،درباره ی معنای دومین
شعر «به می »...حافظ ،شرح و بسط ها و تأویل های فراوان به دست داده اند که در آثار
زرین کوب ،منوچهر مرتضوی ،احمدعلی رجائی و بهاءالدین خرمشاهی ...بازتاب یافته
و اجازه بدهید بگویم چه شرح و بسط های «مجوسی» (ایران باستانی) و چه شرح و
بسط ها و تأویل های همایی و آن دیگران ،هر دو ،سلسله اعصاب مرا بهم می ریزد و
مرا از خواندن شعر زیبای حافظ پشیمان می کند .باز همان تفسیر و گزارش پاستورال
که اگر محملی هم نداشته باشد ،موجب صداع هم نمی شود و خالی از طیبتی هم نیست
چرا که اشعار می دارد:
شوق دیدار تو دارد جان بر لب آمده!
و این یعنی که بی سوادان مشتاق هم با شنیدن آن ،از حافظ احوال مادربزرگ ها را
می گرفتند و اشک شوق بر رخساره ی مادر می نشست و شب های زمستان کنار بخاری
هیزم سوز عالمی داشت و ذغال های افروخته [و نعوذباهلل سینه کفتری] به هنگامه ی
شعله کشیدن رخساره های کودکان نشسته در کنار اجاق را گل می-انداخت و همچنین
فالی برای او که به سربازی رفته و خبری از وی ندارند:
قتل این خسته به شمیر تو تقدیر نبود.
(یعنی سرباز نام برده غرق صحت و امان است) و افزوده بر این بهار نیز با شعر حافظ
در ذهن مصور می شده:
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد.
این شکوفه های سپید درختان بادام و عطر سحرآمیز درخت جوانی که به بار نشسته
و گردش پر سر و صدای زنبورهای عسل پیرامون شکوفه های بهاری ...آن یار عزیز
کرده در میانه ی کتابی که حافظ اش می خوانند (می-نامند) کی از سفر باز می گردد که:

شاعر بگذار تا هنر خود عیان شود .دیگر این حافظ غزلسراست و کار او با کار فردوسی
و شکسپیر و دانته در خور مقایسه نیست چرا که اینان درام نویس بوده اند و اشعار تغزلی
حافظ با اشعار دراماتیک اینان اختالف ماهویی دارد .سعدی نیز همین خطا را داشته
زمانی که خود را مرد میدان همه گونه شعرسرایی می شمرد اساسا داوری شاعران
درباره ی اثر خود و دیگران ،غالبا اعتباری ندارد ).پراکنده گویی به روایت سعدی ،حرف
و حدیث های این شاعر را می شنود و می گوید این شاعر:
فکرش بلیغ است و رأی اش بلند
در این شیوه ی زهد و طامات و پند
اما در حماسه و رزم آوری کمیت اش لنگ است چرا که این شیوه ختم است بر دیگران.
اما سعدی میدان را خالی نمی کند و خود را مرد میدان حماسه سرایی نیز می داند:
نداند که ما را سر جنگ نیست
وگرنه مجال سخن تنگ نیست
بیا تا در این بحر چالش کنیم
سر خصم را سنگ بالش کنیم
حاصل این همه جوش و خروش و گرد و خاک کردن در میدان معارضه با فردوسی
سخنانی است از این دست:
مرا در سپاهان یکی یار بود
عیار بود11
که جنگاور و شوخ و ّ
این «شاهد» جوان شیرین کار و شوخ ،البته به درد میدان جنگ نمی خورد و جای او
و مداح اش نیز در نشست های باغ و بوستان و می نوشی است نه در میدان گردان و
رزم آوران .اساس ًا زبان نقد و تحقیق ادبی اینها نیست .فروغی می نویسد:
بعضی می گویند مثل این که سعدی به زبان ما سخن گفته ولی حق این است که
بگوئیم ما به زبان سعدی سخن می گوییم12.
این داوری به زبان تحقیقی ادبی نیست ،تعارف و تکلف است و ویژگی های اسلوب
سخن سرایی شاعر بزرگ ما را نمی رساند .ادعای این که سعدی به زبان ما سخن
می گوید یا ما به زبان سعدی سخن می گوییم ،هیچ یک قابل اثبات نیست .اگر سعدی،

یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور!...
و مستی عشق چنان ُسکرآور می بود که رقص خیال را از پرده بیرون می انداخت .فقری
که فخر بود و حافظ را نشانه ها بود ...سیم تلگراف پیوسته وصل بود و فصلی در کار
نبود .با اراده ای به بهای بلند شدن و دست نیاز به سوی تاقچه دراز کردن ،کافی بود
که حال همگان را بتوان جویا شد و این حافظ تنها نبود .چاشنی اصلی انفجار« ،نیت»
بود7...
و سرانجام می رسیم به آن جا که روان حافظ و روان رفتگانی که پیش از ما به باورشان
حافظ «لسان الغیب» بود ،شاد باد[ .لسان الغیب عنوانی بوده که در دوره تیموریان ،گرد
آورندگان اشعار پراکنده ی حافظ به مجموعه فراهم آورده ی خود داده بودند]
***
در حوزه ی فعالیت های هنری ،شاخه ای از دانشپژوهش بنیادی وجود دارد که آن را
نقد و تحقیق هنری و ادبی می نامند .این دانش در هند و یونان باستان پایه گرفت و
افالطون و ارسطو اصول اساسی آن را مد ّون ساختند .بعد نوبت هوراس و کی که رو
و النگینوس ...شد و هر که آمد اندکی بر آن مزید کرد تا نوبت به پروفسور ریچاردز-
سرآمد ادب شناسان قرن بیستم رسید و او کتاب عظیم «خالصه ای از دانش جدید» را
نوشت که دربردارنده ی همه پژوهش های بود که از افالطون تا قرن بیستم به روی
کاغذ آمده بود (خالصه ای از این کتاب به عنوان سخن سنجی به قلم استاد دانشمند
فقید ،دکتر صورتگر به فارسی برگردانده و چاپ شده) باری اکنون حافظ شناسان ما...
میرجالل الدین کزازی ،محمدعلی رجائی ،داریوش آشوری ،بهاءالدین خرمشاهی...
چه نیازی به مطالعه «هنر شاعری» ارسطو یا «خالصه ای از دانش جدید» پروفسور
ریچاردز دارند؟ خودشان پروفسورند و کلید سحرانگیزی دارند که هر در بسته را -آن
نیز بدون مفتاح دعا -به طرفه العین می گشاید .قواعد تحقیق یعنی کشک ،اصولی
بنیادی «ترمینولوژی» ادبی را در نظر گرفتن یعنی وقت تلف کردن .بگو شاه شاعران،
لسان الغیب ،ترجمان االسرار و مفخراالدبا و افصح المتکلمین مشکل حل خواهد شد
مگر نه این که گفته اند مشکلی نیست که آسان نشود؟ بنابراین مشکل حافظ شناسی
فر و
نیز با همین مفاتیح گشوده خواهد شد .قلم را برمی داریم و صفحه ی کاغذی ،و ّ
فر می نویسیم:
ّ
بازیگوشی رندانه ی حافظ بازتابی است از بازیگوشی او در پهنه ی جهان(؟) ،در مثل
می گوید:
مقام اصلی ما گوشه ی خرابات است
خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد
خرابات یعنی عالم خاکی در معنای نمادین که معنایی جز این ندارد ،در برابر مسجد/
صومعه عالم قدس «خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد» جز بازی طنزآمیز با یک
تکیه کالم در زبان روزانه نیست (تکیه کالم نیست عبارت دعائیه است!) زیرا خرابات را
کسی بنا نمی کند تا برای او دعای خیر شود زیرا بناکننده آن نیز جز خدا نیست .بناکننده
نیز این خرابات را به عنوان مقام اصلی آدم -حافظ ...بنا کرده است8.
معنای پوست کنده ی این لق لقه های لسانی این است که حافظ به خدا می گوید:
«خدا عمرت بدهد» البته این قسم نوشته ها که به تصریح خود مؤلف به سفارش یکی
از نهادهای فرهنگی(؟) باختر زمین ،مدون شده ،اعتباری ندارد که وقت خود را صرف
ردیه نویسی بر آن کنیم اما خواننده ی حافظ دوست شگفت زده می شود زمانی که تک
ستاره ی درخشان پژوهش تحقیقی معاصر ایران ،شادروان دکتر محمد معین به قلم
و بیان می-آورد:
مدتی رنجور بودم و جز بهبودی چیزی نمی خواستم (در نشست فال گیران حافظ) نوبت
به من رسید ،گفتند تو هم نیت کن تا ببینیم مقصودت برآورده می شود ،همان را (یعنی
بهبودی) را در نظر گرفتم .کتاب را بگشود و بخواند:
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
به دبستان رفتم خواندن و نوشتن آموختم .دیوان حافظ مونس جانم گشت ...دیگر این
کتاب آسمانی را ترک نگفتم .گویی عاشق آن شده بودم .چندان راه مبالغه پیمودم که
«حافظ پرستم» نامیدند9.
در این زمینه ها کار تحقیقی ادبی به مبالغه گویی و ادعاهای گزاف کشیده شده است تا
آنجا که پژوهشگر دقیقی مانند دکتر هومن نیز از جاده اعتدال خارج می شود و سخن
مبالغه می گوید:
روان حافظ اشتیاق و سوختگی را از باباطاهر ،توانایی شک و انتقاد را از خیام ،وسعت
اندیشه و جرأت را از سنائی ،علم و عرفان را از عطار و مولوی ،خوش طبعی و شیوایی
را از سعدی به ارث برده ،این سه را به هم آمیخته و معجون حاصل از این آمیزش
را در قالب طبع سلیم خود به شکلی بس لطیف ریخته است و اگر شیراز بخواهد به
داشتن بزرگ ترین نابغه ی شعر افتخار کند می تواند با نام بردن حافظ ،دهان مدعیان
را ببندد10.
***
از همین جا آغاز می کنیم .حافظ شاعر بزرگی است ولی بزرگ ترین نابغه ی شعر
نمی تواند باشد زیرا هنوز جامعه ی انسانی و هنرآفرینی او به نقطه ی ختام نرسیده
و هزاران دامنه «باده»ی شورانگیز هنر در دل تاک است و اساس ًا چه لزومی دارد ما
کاالی هر قدر نفیس خود را به بازار حراج ببریم و هل من مزید بگوییم .به گفته ی خود

امروز زنده می شد و به میان ما می آمد نه ما سخنان او را می فهمیدیم و نه او سخنان
ما را .گرایش به مبالغه اما هنوز در ما قوی است .همه ما عاشق حسن و جمال و اطوار و
افکار خویشیم و گاه این خود شیفتگی را در چهره و اندیشه رفتار بزرگان قوم می تابانیم.
(تنها کاری که از دست ما برمی آید!) و منطق و زمان نیز همین حکم را دارد ،این است
که باید فردوسی یا سعدی را در جلوه گری های موفق یا ناموفق هنر آنان ببینیم .در
نقد آثار به ویژه زمان و دگرگونی های زمانی را در ساحت شعر یا داستان شاعران و
نویسندگان به دقت پی گیری کنیم .ایگلتون می نویسد« :از نگاه واقع گرایان کالسیک،
دنیا خود شکل و شمایل داستان دارد .برخالف آن در بسیاری از ادبیات داستانی مدرن،
نظمی سوای آنچه ما خود به جهان می بخشیم وجود ندارد و از آنجا که چنین نظمی
دلبخواه است ،آغاز و پایان داستان هم این چنین هستند .از نظر مدرنیسم ،جهان نه
آغاز و منشاء فراطبیعی مقدری دارد و نه فرجام طبیعی بر آن مترتب است و این بدان
معناست که بر میانه ی آن آغاز و فرجام نیز منطقی حاکم نیست .چیزی که از نظر شما
آغاز است برای دیگری پایان به شمار می آید13».
حاصل کالم این می شود که جوان امروز در پرتو چراغ گردسوز یا شمع ،اشعار حافظ
را نمی خواند تا چگونگی آثار و احوال برادر سرباز خود را به مفتاح فالگیری و نیت خیر
شناسایی کند یا سیم تلگراف را به مراقبان مادربزرگ اتصال دهد (وصل نه فصل) تا
به آن عزیز خبر بدهد و برساند:
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
(البته موبایل وسیله ی مؤثرتر و باصرفه تری است ).شاعر امروز نیز با این مفهوم ها و
واژه ها سخن نمی گوید و در شعر خود ،این طور حرف می زند:
«چگونه است که شما /نام شاعر بر خود می گذارید /اما مثل بلدرچین ناچیزی /جیک
جیک می کنید؟»14
سعدی نیز به رغم غزلیات شورانگیز و شاهکار مینیاتوری (نگارچه)اش «گلستان ،نه
سر هم آوردی با پوشکین داشته نه سر رقابت با گوته .البته او نیز مانند دیگر هنرمندان
خودشیفته و عاشق جمال بی مثال غزل ها و گلستان و بوستان خود بوده و دم برابری
با فردوسی زده و خود را «شاه سخن» و «خورشید تابان غزل» و «سعدی آخر زمان»
نامیده است:
گلی چو روی تو گر ممکن است در آفاق
نه ممکن است چو سعدی هزار دستانش!
ما دیگر چرا آب به این آسیاب ببندیم؟ همه ی هنرمندان ،شاعران و رهبران سیاسی-
حتی آدمی مانند قذافی -خود را نابغه ی دهر و رهبر رهبران سیاست و گل سحرانگیز
باغ انسانی دانسته و گفته اند بهتر است خودشان از عهده دعاوی ریز و درشت خود
برآیند:
حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود
با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است؟
کار عمده و اثربخش ما این است و این باید باشد که نکته های مکتوم در آثار فردوسی،
سعدی ،حافظ و گوته را دریابیم« .تعارف کم کن و بر مبلغ افزای»
این داوری نیز نقد و پژوهش ادبی نیست:
ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟
سراسر این غزل یکدست همان مضمون های خطاب و عشقبازی با معشوق ازلی است
و بازتاب شوخی و مشی رندانه و بازیگوشی گستاخانه ی او را در باالترین مرتبه در آن
می توان دید15.
حرف پرتی است .دکتر غنی در همین غزل در توضیح «شاه خوبانی و منظور گدایان
شده ای» می نوشت مراد از شاه خوبان« ،شاه شجاع» است که دوست می داشته او را
به صاحت منظر بستایند و این آقا می گوید «شعر ،شعر عرفانی است» ،و در وصف
«معشوق ازلی» .هر دوی این «داوران باانصاف» ،نقد ادبی نمی نویسند ،منویات درونی
و اهوا و اغراض خود را به نمایش می گذارند .طبعا این زبان آوری ها نیز تحقیق ادبی
نیست:
سعدی در بستری از مؤلفه های زبانی ساده اسم ،فعل ،حرف و در بستری از قالب های
وزنی و موسیقیایی کلماتی که در دوره ی او جاری و ساری بوده است و امروز هم در
میان مردم مورد استفاده قرار می گیرد به بیان سطور می پردازد .سعدی بیشترین بازی
که با ذهن ما می کند ،این است که کنش های منظوری را در غزل به ذهن خواننده
ورود می دهد و حس شما و غرض حاصل از کالم را در متن خود چنان می گنجاند
که چاره ای ندارید جز این که با او همراه شوید ...سعدی را باید دوست داشته باشیم
چون حدود هفت قرن پیش ،کاری با احساس و قلب ما کرد که انگار مؤلفه های زبانی
بازیچه او هستند16.
این عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی ،توهماتی از سعدی و مؤلفه های زبانی
و کنش های منظوری موجود در غزل و بازی و بازیچه در دانستگی خود دارد و واژگانی
را در کتاب ها و روزنامه ها دیده و اکنون به جای کشف بدایع سعدی در گلستان و در
مجموعه غزل های او ،مطالبی می نویسد به فارسی مغشوش و درهم که به گفته ی
صادق هدایت «نه زبان مشهدی حسن باغبان است نه زبان خشایارشاه» تردیدی
نیست که اگر سعدی زنده می شد و این زبان «سره» را می شنید یا می خواند از ترس
زهره ترک می شد یا از خنده غش می کرد .به هر حال «پژوهشگر» ما معنای مؤلفه را
نمی داند و نمی داند که این واژه را به جای کلمه ی «پارامتر» به کار می برند و دیگر
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این که ما امروز هستیم نه در هفت قرن پیش تا سعدی با قلب و احساس ما بازی کند
و به همه انبیا و اولیا سوگند که عبارت:
«کنش های منظوری را در غزل به ذهن خواننده ورود دادن»
بیش از آن که کاشف معضلی کالمی و بدیعی باشد ،اسباب خنده است یا ابزار ناراحتی
و اسف حاکی از این که زبان فارسی در دست این «راهنمایان ادبی» به چه روزی
افتاده است؟!
***
اما همیشه ایرانیان به زبان خودشان ،زبان فارسی این طور نگاه نمی کردند و شأن و
قدر آن را پاس می داشتند:
زهی قران پارسی ،زهی وحی ناطق پاک ...مانند کوهی است که اگر به آن بنگری
کاله از سر می افتد17.
چو عندلیب فصاحت فرو شد ای حافظ
تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن!
نویسندگان و شاعران بزرگ ایران به کنار ...حتی همام و فروغی بسطامی و نظامی
عروضی به زبانی می نوشتند که امروز نیز بلیغ و لطیف و خواندنی است .به این متن نگاه
کنید که هم نقد و پژوهش ادبی است و هم رسایی ،روشنی و گیرایی دارد:
روزی میرزا (عبدالقادر بیدل) را در مجلس نواب شکراهلل خان با شیخ ناصر علی ،اتفاق
افتاد که با هم صحبت کردند و این غزل در میان آمد:
نشد آئینه ی کیفیت ما ظاهر آرایی
نهان ماندیم چون معنی به چندین لفظ پیدایی
به غفلت ساخت دل تا وارهد از غیرت امکان
چه ها می سوخت این آئینه گرمی داشت بینایی
دلی خون کردم و در آب دیدم نقش امکان را
گداز قطره ی من عالمی را کرد دریایی
شیخ در مطلع غزل سخن کرد و گفت آنچه فرموده اید که «نهان ماندیم چون معنی
به چندین لفظ پیدایی» ،خالف دستور است؛ چه معنی تابع لفظ است ،هرگاه لفظ پیدا
گردد معنی البته ظاهر می گردد.
میرزا تبسم کرد و گفت معنی ای که شما تابع لفظ می دارید آن نیز لفظی بیش نیست
حیث هی هی معنی» است به هیچ لفظی درنمی آید ،در مثل حقیقت
اما آنچه من ُ
انسان که با این همه شروح و تفاصیل در کتب مندرج است ،هیچ مکشوف نگردیده
شیخ ساکت شد18.
***
نمونه ای دیگر:
شب زنده داری «فینیگان» ،رمان دشوار و عمیق جیمز جویس -که هفده سال وقت
صرف نوشتن آن شد ،هم از آغاز انتشار با مخالفت های جدی روبرو گردید .بسیاری
از بزرگان ادب باختر زمین در آن زمان ،این رمان را درهم و برهم ،فاقد اسلوب و قلم
انداز دانستند اما نقادانی چند نیز به دفاع از آن برخاستند .این رمان جویس ،به نظر آنها
رمان شب بود (و یولیسس اثر دیگر نویسنده رمان روز) شب ،تاریکی است و نادیدن.
راه نوران شب ،یکدیگر را نمی بینند .آنچه آنها را در تاریکی مرتبط می کند ،صوت است.
در شب و در تاریکی در بیابان ،صوت تعیین کننده ی فواصل و احساس هاست .پس این
رمان جویس را نباید دید ،باید شنید .یرلسیس با روشنایی روز و هوشیاری ارتباط داشت
و «فینیگان» با شب و ناخودآگاه و ساعت خواب .هرچند هر نوشته ای از دنیای درونی
و افکار هوشیارانه و خودآگاه سرچشمه می گیرد اما رمان «فینیگان» چشم اندازی بر
رؤیاهای بشری بود19.
با این نقد دفاعی بود که رمان عظیم جویس در جهان ادب مطرح شد و مخالفان رمان
را قانع کرد که با اثری بدیع و تأثیرگذار رویاروی شده اند .اما ما درباره ی شناخت مولوی،
سعدی ،حافظ چه می کنیم؟ کلیشه های بومی را به صورت خسته کننده ای باز می چینیم
و اصرار داریم در زمینه ی شناساندن آنها ،مسائل اخالقی و اعتقادی را پیش بکشیم،
مثل این که این اصرار و ابرام می تواند چرخ تاریخ را از حرکت باز دارد و قواعد حاکم بر
زندگانی روستایی را بر جوامع تکنیکی و انبوه امروز فرمانروا سازد.
این قضیه روشن است :تاریخ دنده عقب ندارد .هگل می گفت رویدادهای تاریخی تکرار
می شوند .اما فراموش کرد بگوید بار نخست به صورت دراماتیک به نمایش درمی آید
و دومین بار به صورت کمیک .ویژگی زمان هم برافزودگی و پیش رفتن لحظه ها و
آنات آن است .البته زمان درونی به صورت خاطره بازمی گردد اما در عرصه درونی
دانستگی ما .مارسل پروست رمان عظیمی در این زمینه نوشته است «در جستجوی
زمان گمشده» اما این جستجو و حتی یافتن آن به معنای واقعیت یافتن دوباره آن
نیست .سعدی ،حافظ و فردوسی و آن اوضاع و احوال رجعت نمی کنند .ما در دانستگی
خود سعدی و حافظ را باز می سازیم وگرنه آن شهر و ساختمان و آن درای کاروان و
آن قسم عشق و عاشقی و آن حامیان شعردوست :شاه شیخ ابواسحاق ،شاه شجاع ،شاه
منصور مظفری و آن سفرها و درای قوافل در تاریکی زمان ناپدید شده اند.
هنر نیز برای مقاصد عملی ساخته نمی شود .هنر معادله ی جبری نیست ،تعارف و
تکلیف نیست .نظریه سازی نیست .بازی گوشی دلخواسته ی «آشوری پسند» نیست.
هنر عرق ریزی روان بشر است و بازی جان گداز اندیشه و تخیل:
دل ضعیفم از آن سرد آه خون آلود
که در میانه ی خونابه ی جگر می گشت(.سعدی)
**
تبر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد؟
این قدر دانم که از شعر ترش خون می چکشید (حافظ)
پی نوشت:
1و2و -3روزنامه عصرمردم ،محمد عسلی  26اسفند  1399شماره 7155
-4چند نمونه از طبابت و مداوای حافظ:
عالج ضعف دل ما کرشمه ساقی است
بر آر سر که طبیب آمد و دوا آورد (خانلری)141 ،
شربت قند و گالب از لب یارم فرمود
نرگس او که طبیب دل بیمار من است (همان)52 ،
به هرزه بی می و معشوق عمر می گذرد
بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد (همان)131 ،
-5شرح غزل های حافظ ،حسین علی هروی ،5 ،تهران 1378
-6یادداشت ها ،دکتر قاسم غنی ،165 ،تهران1365 ،
-7روزنامه عصرمردم ،همان ،شماره 7155
-8عرفان و رندی ،داریوش آشوری ،361 ،تهران1379 ،
-9حافظ شیرین سخن ،دکتر محمد معین ،17 ،تهران 1375
-10حافظ ،دکتر محمود هومن ،30 ،تهران 1353
 11و -12کلیات سعدی ،محمدعلی فروغی( ،مقدمه) ،322 ،14 ،تهران 1363
-13چگونه ادبیات بخوانیم ،تری الگلیتون ،ترجمه مشیت عالئی 148 ،به بعد ،تهران
1395
-14من عاشقم ،مایاکوفسکی ،ترجمه حمیدرضا آتش برآب ،532 ،تهران 1398
-15عرفان و رندی ،همان 361 ،به بعد
-16روزنامه عصرمردم ،فقیه ملک مرزبان 5 ،اردیبهشت  1400شماره 7177
-17مقاالت شمس ،محمدعلی موحد 248 ،به بعد ،تهران 1369
-18تذکره مراه الخیال ،شیر علی خان اودی ،250 ،تهران 1377
-19جیمز جویس ،دیوید بریچارد ،ترجمه هوشنگ فراهانی ،184 ،تهران 1397
-20یادآوری مهم :عنوان حافظ که در برخی اشعار حافظ آمده خطاب عام است نه
تخلص از جمله در بیت معروف «عشق ات رسد به فریاد گر خود بسان حافظ »...در
کتاب «شداالزار» (تاریخ کتابت  790ه.ق) در شرح حال بعضی از اهالی شیراز آورده
که «حافظ قرآن» بوده اند [یا موسیقی دان چرا که راویان قرآن نیز صوت خوش آهنگ
داشته اند] .در قرن هشتم عنوان «حافظ» بسیار شایع بوده نه این که منحصر به خواجه
شمس الدین بوده باشد( .یادداشت های دکتر قاسم غنی ،108 ،تهران )1366
**چند مقاله ای که من در چند سال اخیر درباره «ادب شناسی رسمی» نوشته ام و
موجب دلخوری و شکوه و شکایت بعضی از اهل قلم شد ،مرا ناچار می سازد توضیحاتی
در آن زمینه ارائه کنم .غرض اصلی توجه دادن ادب شناسان رسمی و غیررسمی،
به قواعد کار بود .البته آنچه قزوینی ،بهار ،معین ،غنی ،زرین کوب ،زریاب خویی...
درباره ی ادب کالسیک نوشته اند ،بسیار درخور توجه است ،گرچه در دایره مباحث الفاظ
و معانی قدیمی و باورمندانه دور می زند و ریشه ها را نمی شکافد .بعضی از فردوسی،
حافظ ،سعدی و مولوی شناسان نیز اهل این کار نبوده اند و کارشان تحقیق و نقد
ادبی نبوده :دکتر رحیمی ،همایون فرخ ،مسعود فرزاد ،داریوش شایگان ...که مترجم یا
روزنامه نویس بوده اند و بعضی دیگر به غرضی خاص وارد عرصه ادب شناسی شده اند:
همایون کاتوزیان ،داریوش آشوری و بسیاری دیگر .به هر حال این مقاالت همین که
در روزنامه ی عصرمردم به چاپ رسید ،شپش به کاله ادب شناسان رسمی انداخت مثل
این که نگارنده این سطرها با ایشان پدرکشتگی دارم و در این سن که از کار افتاده ام
و چشم و چارم نیز درست نمی بیند خیز برداشته ام بر «کرسی» ایشان بنشینم و ناز بر
فلک و حکم بر ستاره کنم!.
زهی تصور باطل زهی خیال محال! من هم اکنون به کمک عصا و یاری دیگران چند
گامی برمی دارم و چند سطری می نویسم .مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود!
دیگر آن توش و توان رفته است و دراین سن ،من هیچ غرض و هدفی نمی توانم داشته
باشم جز روشن کردن عناصر هنری ادب کالسیک و نو .اینها نقد بر نقد و پژوهش
ادبی است و انتقاد هیچ کس را خوش نمی آید و همه کس طالب ستایش حسن جمال
خویش اند .بنابراین آنچه در انتقاد از روش کارشان می آید ،آئینه ای است که حسن و
قبح کار پژوهشگران را نشان می دهد و اگر نامطلوب است حاکی از غرض شخصی
نیست« .خودشکن آئینه شکستن خطاست!»
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 ۳۷۸فوتی جدید کرونا در کشور
بیش از  ۵۰۵هزار دُ ز تزریق واکسن در  ۲۴ساعت

بــر اســاس اعــام وزارت بهداشــت ،طی
 ۲۴ســاعت ۳۹هزار و  ۱۹بیمار جدید کووید۱۹
در کشــور شناسایی شدند و متاسفانه در این بازه
زمانــی  ۳۷۸بیمار نیز جان خــود را به دلیل این
بیماری از دست دادند.
به گزارش ایســنا و بنابر اعــام مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تا کنون
 ۱۰میلیون و  ۷۴۱هزار و  ۹۵۶نفر ُدز اول واکسن
کرونا و دو میلیون و  ۸۴۴هزار و  ۲۵۰نفر نیز ُدز
دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های

تزریق شده در کشور به  ۱۳میلیون و  ۵۸۶هزار
و ُ ۲۰۶دز رسید.
افراد واجد شــرایط برای تزریق واکسن حتما
در سامانه  salamat.gov.irثبت نام کنند.
از روز دوشــنبه تا دیروز  ۱۲مردادماه ۱۴۰۰
و بــر اســاس معیارهــای قطعی تشــخیصی،
 ۳۹هــزار و  ۱۹بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی که چهار هزار و  ۸۳۸نفر از آنها
بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون

و  ۹۷۹هزار و  ۷۲۷نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۳۷۸ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جــان باختــگان این بیمــاری بــه  ۹۱هزار و
 ۷۸۵نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون سه میلیون  ۴۲۴هزار و
 ۶۵۰نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شده اند.
 ۵هــزار و  ۷۹۳نفــر از بیمــاران مبتــا به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۲۶میلیون و  ۹۹هزار و  ۷۸۷آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۲۸۵شــهر کشور در وضعیت
قرمز ۱۱۰ ،شهر در وضعیت نارنجی ۵۳ ،شهر در
وضعیت زرد قرار دارند.
گفتنی اســت طبق اعالم وزارت بهداشت ،تا
روز دوشنبه مجموع واکسن های تزریق شده در
کشور به  ۱۳میلیون و  ۸۱هزار و ُ ۱۷۴دز رسیده
و به این ترتیب مطابق آمار اعالمی۵۰۵ ،هزار و
ُ ۳۲دز واکسن طی  ۲۴ساعت در کشور تزریق شده
و به نوعی رکورد تزریق روزانه واکسن کرونا در
کشور شکسته شد.

دستگیری کالهبردار بزرگ حوزه رمز ارز در تهران
ایرنــا :رئیس پلیــس فتا تهران بــزرگ از
دستگیری مجرم ســایبری خبر داد که با ایجاد
یک سایت احراز هویت حســاب های کاربری
ارزهای دیجیتــال در یک صرافــی خارجی از
شهروندان کالهبرداری میکرد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه خبری
پلیــس فتا ،ســرهنگ داود معظمــی گودرزی
در تشــریح این خبر گفت :بــا مراجعه یکی از
شــهروندان به این پلیس مبنی بر کالهبرداری
تحت عنــوان «احراز هویت حســاب کاربری
ارزهای دیجیتال» ،موضوع در دستور کار پلیس
فتا پایتخت قرار گرفت.
وی ادامه داد :شاکی در اظهارات خود عنوان
داشت باتوجه به اینکه حساب کاربری ام که در
آن معادل سی میلیارد ریال ارز دیجیتال داشتم
دچار مشکل شده بود ،در فضای مجازی جستجو
کردم و با یک ســایت که در زمینه مشــاوره در
خصوص رمز ارزهای مختلف و حل مشــکالت
ورود به پروفایل و احراز هویت کاربران ایرانی در
صرافی های خارجی فعالیت داشت ،آشنا شدم.
ســرهنگ گودرزی اظهار داشــت :شاکی در
ادامه توضیح داد باتوجه به اینکه سایت مورد نظر
نماد اعتماد الکترونیک نیز داشت بدون اطمینان
از اصالت نماد و هویــت مدیران آن جهت رفع
مشکل حســاب کاربری خود تمام مشخصات و
مدارک هویتی خود را به همراه ایمیل ،نام کاربری
و رمز عبور خود برایشــان فرستادم و مبلغی را
نیز جهت کارمزد واریز کردم اما بعد از گذشــت
دو روز از طرف این سایت با بنده تماس گرفتند
و اذعان داشــتند امکان احراز هویت حســاب
کاربری بنده وجود ندارد ،در نهایت با بررســی
بیشــتر متوجه شدم نام کاربری و رمز عبور بنده
تغییر کرده و تمام ارزهــای دیجیتال داخل آن
حساب کاربری سرقت شده است.
رئیس پلیس فتــا پایتخت گفت :با پیجویی
ســرنخهای دیجیتــال مجرمانه و اســتفاده از

فارس

غافلگير شدن راننده قاچاقچي در ورودي شيراز
كشف  250كيلو حشيش

فرمانده انتظامي اســتان از كشــف  250كيلو حشــيش و دستگيري
يــك قاچاقچــي در بازرســي از يك ســواري پرايد در ورودي شــيراز
خبر داد.
ســردار رهامبخش حبيبي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در راســتاي برخورد با ســوداگران مرگ ،ماموران پليس مبارزه
با مواد مخدر استان با اقدامات فني و تخصصي مطلع شدند يك قاچاقچي
حرفهاي با يك ســواري پرايد در حال انتقال محموله حشــيش از داراب
به شيراز ميباشد كه بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران ســريعا به محور مذكور اعزام شــدند و در ورودي
شيراز خودرو پرايد را شناسايي و دستور ايست صادر كردند كه راننده بدون
توجه به فرمان پليس اقدام به فرار كرد.
فرمانده انتظامي اســتان با بيان اينكه مامــوران انتظامي پس از طي
مســافتي تعقيب و گريز موفق شــدند خودرو را توقيــف كنند ،گفت :در
بازرسي از اين سواري 250 ،كيلو حشيش كشف شد.
فرمانده انتظامي استان فارس با بيان اينكه راننده دستگير و براي انجام
مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شــد ،از شهروندان خواست هرگونه
اخبار و اطالعاتی در خصوص تهیــه و توزیع ،خرید و فروش مواد مخدر
و یا ســایر جرایم را در اســرع وقت از طریق تلفن  110در اختیار پليس
قرار دهند.

 180كيلو شيشه مايع در نيريز كشف شد

جانشين فرمانده انتظامي استان از توقيف يك دستگاه اتوبوس و كشف
 180كيلو مايع شيشه در بازرسي از آن خبر داد.
سردار يوسف ملكزاده درگفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر نيريز با اقدامات فني و تخصصي
مطلع شــدند يك دســتگاه اتوبوس قصد انتقال مواد مخدر از شرق كشور
به شيراز دارد كه موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي افزود :ماموران انتظامي سريعا طرح مهار را در محورهاي مواصالتي
منتهي به شهرســتان نيريز اجرا کردند و موفق شــدند اتوبوس مذكور را
شناسايي و توقيف كنند.
جانشــين فرمانده انتظامي استان با بيان اينكه در بازرسي از این خودرو،
 180كيلو مايع شيشــه که به صورت ماهرانهاي در باك ســوخت جاسازي
شــده بود ،كشف شد ،گفت :مواد مكشــوفه از مرزهاي شرقي وارد کشور
شده است.
ســردار ملــكزاده در ادامه افزود :در اين خصوص يك نفر دســتگير و
تحويل مراجع قضایي شد

دستگيري سارقان حرفهاي و كشف  50فقره سرقت

روشهای نوین کشف جرایم سایبری و علیرغم
اســتفاده از روش های پنهانساز هویتی ،ضمن
احراز هویت واقعی متهم ،شیوه و شگرد مجرمانه
وی ،تیم عملیاتی این پلیس پس از تشــریفات
قضایــی مجــرم را در محل اختفــای خود در
یکی از محله های شمالی تهران بزرگ دستگیر
و به همراه تجهیزات هوشــمند بــه پلیس فتا
منتقل کردند.
گودرزی با بیان اینکه تاکنون بیش از  ۵۰نفر
مالباخته شناسایی شده اند و تحقیقات همچنان
در راستای شناسایی تمام شکات و کشف زوایای
پنهان پرونده ادامه دارد ،عنوان داشــت :متهم
پس از انتقــال به پلیس فتــا و مواجهه با ادله
دیجیتــال جمع آوری شــده توســط پلیس به
جرم خود اقرار کرد و اظهار داشــت یک سایت
احراز هویت حســاب های کاربری ارز دیجیتال
یک صرافی معتبر خارجی ایجاد کردم و با درج
نماد جعلی اعتماد الکترونیک جهت جلب اعتماد
مراجعه کننــدگان ،اطالعات محرمانه و مدارک
هویتــی افراد را دریافت و پس از ســرقت تمام
ارزهای دیجیتال موجود در حساب های کاربری
آنها ،اکانت شان را نیز از دسترس خارج می کردم.
وی با تاکید بر اســتفاده از یک ایمیل منحصر

بــه فرد و گذرواژه ای قوی بــرای کیف پول و
حســاب های کاربری ارزهای دیجیتال افزود:
اکثر مشــکالت کاربران فقط به دلیل نا آشــنا
بــودن افراد بــا این موضــوع و در نتیجه عدم
رعایت نــکات امنیتی مربوط به آن اســت .در
صــورت بی توجهی به تنظیمــات امنیتی کیف
پول هــا و عدم نگهــداری درســت رمزهای
خصوصی و عمومی خــود و  ...افراد با خطرات
امنیتــی جــدی مواجه مــی شــوند و احتمال
اینکه ســرمایه هــای خود را از دســت بدهند،
وجود دارد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شــهروندان
توصیه کــرد :به هویت هــا در فضای مجازی
اعتمــاد نکننــد و اطالعات محرمانــه خود از
جملــه اطالعات هویتی ،ایمیــل ،نام کاربری و
رمز عبور حســاب های کاربــری دیجیتال و ...
را بــه هیچ عنوان در اختیار افراد ناشــناس قرار
ندهند و توصیههای پلیس فتا را جدی بگیرند و
همواره مراقب ترفند کالهبرداران و سودجویان
باشــند و در صورت مشــاهده موارد مشکوک
موضوع را از طریق ســایت رســمی پلیس فتا
بــه نشــانی www.cyberpolice.ir
اعالم کنند.

پایان سرقت سریالی از باربریها

رئیــس پلیس آگاهی پایتخت از دســتگیری
 ۶متهمــی خبــر داد کــه از باربریها ســرقت
میکردند.
سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران
بزرگ در گفتوگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری
فارس از انهدام باند ســارقان باربری  های جنوب
تهران خبر داد.
ســردار لطفی در تشــریح جزئیات خبر فوق
اظهار داشــت :شــانزدهم تیرماه امسال صاحب
یک باربری در میدان شــوش بــا پلیس تماس
گرفت و از ســرقت باربــری اش خبر داد؛ بعد از
مراجعــه مأموران بــه محل ،مرد میانســال که
نگهبان بنــگاه باربری بود در تحقیقات گفت که
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ساعت  ۳نیمه شب که چند مرد جوان از در بنگاه
باربری باال آمده و با ورود به محل باربری دست
و پای وی را بسته و سپس به سراغ وسایل داخل
باربری رفتــه و چندین تخته فرش ،جاروبرقی و
وسایل موتورسیکلت به مبلغ بیش از  10میلیارد
ریال را بار نیسان کرده و به سرقت بردند.
نگهبــان گفت :بعد از رفتن آنها ،من همچنان
دســت و پا بســته بودم تا اینکه ساعت  ۸صبح
صاحب باربری آمد و دست و پایم را باز کرد.
رئیس پلیــس آگاهی پایتخــت تصریح کرد:
کارآگاهــان اداره پنجم پلیس آگاهی پایتخت در
حین تحقیقات پلیســی با شــکایت های مشابه
دیگری مواجه شــدند که در تمامی آنها ،سارقان

از دیوار یا در باربری وارد شــده و پس از بســتن
دست و پای نگهبان اقدام به سرقت کرده اند.
ســردار لطفی افزود :در ادامه تحقیقات هویت
متهمان که تعدادی از آنها سابقه سرقت از اماکن
را داشــتند شناســایی و در  ۶عملیــات جداگانه
 ۶متهم این پرونده بازداشت شدند.
وی گفت :متهمان در ادامه تحقیقات به جرم
خود اعتراف کرده اظهار داشتند که ما همشهری
هســتیم و به خاطر بدهی تصمیم گرفتیم سرقت
کنیــم .با گشــت زنی در محله های شــوش و
اطراف آن ،باربری هایــی که فاقد دوربین های
مداربســته بودند را شناسایی کرده و سرقت های
شــبانه را انجام می دادیم .وسایل سرقتی را هم
در گاوداری یکــی از دوســتانمان یا خانه ای در
تهــران تخلیه می کردیم تا در فرصت مناســب
به فروش برسانیم.
وی ادامه داد :با اعتراف متهمان به سرقت های
سریالی ،آنها برای شناسایی سرقت های احتمالی
و مالباختگانشــان به دســتور قضایی در اختیار
کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی قرار گرفتند.
سردار لطفی از شــهروندان در خواست کرد:
شاکیانی که به این شــیوه و شگرد مورد سرقت
قرار گرفته اند برای اعالم شکایت به اداره پنجم
پلیس آگاهی پایتخت مراجعه کنند.

رئيس پليس آگاهي اســتان از دســتگيري  2ســارق حرفهاي و كشف
 50فقره سرقت سيم و كابل مخابراتي در شيراز خبر داد.
ســرهنگ كاووس حبيبي در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در پي وقوع چند فقره ســرقت سيم و كابل مخابراتي در برخي از
محالت شهرستان شيراز ،موضوع با تشكيل كارگروهي به صورت ويژه در
دستور كار كارآگاهان قرار گرفت.
وي افزود :كارآگاهان اداره عمليات ويژه پليس آگاهي با انجام تحقيقات
گســترده و اقدامات فني ،موفق شدند در اين خصوص  2سارق حرفهاي و
سابقه دار را شناسايي و در يك عمليات غافلگيرانه آنان را دستگير كنند.
رئيس پليس آگاهي اســتان با بيان اينكه متهمان كه همدست يكديگر
بودند در بازجويي اوليه به  50فقره ســرقت ســيم و كابل برق اقرار كردند،
گفت :در اين زمينه  2نفر مالخر نيز دســتگير شدند و پس از انجام مراحل

قانوني روانه زندان شدند.

انهدام باند سارقان منزل در فسا

فرمانده انتظامي فسا از دستگيري و انهدام باند  3نفره سارقان منزل در
آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدهاشم قسام در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
با اعالم این خبر بيان كرد :در پي وقوع چند فقره ســرقت منزل در ســطح
شهرستان فسا ،شناسايي و دستگيري سارقان به صورت ویژه در دستور کار
ماموران انتظامی قرار گرفت.
وي افزود :افســران تجسس کالنتری  11شهدا موفق شدند با اقدامات
پلیسی و بررسي شيوه و شگرد سارقين 3 ،نفر از عامالن سرقت را شناسايي
و آنان را دستگير كنند.
فرمانده انتظامي فســا با بيــان اينكه در بازرســی از مخفيگاه متهمان
 55قلم انواع لوازم خانگي مســروقه كشف شــد ،گفت :كارشناسان ارزش
اموال مكشوفه را يك ميليارد ريال برآورد كردهاند.
ســرهنگ قسام با اشاره به اينكه تا كنون  5نفر مالباخته مراجعه و اموال
مسروقه تحويل انان شده است ،گفت :متهمان پس از انجام مراحل قانوني
روانه زندان شدند.

کشف کوزه سفالی تاریخی با حضور بموقع پلیس

فرمانده انتظامی سروســتان از کشف یک کوزه سفالی با قدمت تاریخی
در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ عبدالرســول مجتهدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،بیان کرد :روز دوشنبه ماموران انتظامی سروستان با اقدامات فنی و
تخصصی مطلع شــدند افرادی در بیابانهای اطراف اين شهرستان در حال
حفاری غیرمجاز برای دســتیابی به اشــیاء عتیقه هستند که سریعا بررسی
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افــزود :ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضایی ســریعا
به همــراه نمایندگان اداره میراث فرهنگی شهرســتان به محل مورد نظر
اعزام شدند.
فرمانده انتظامی سروستان با بیان اینکه حفاران غیرمجاز قبل از حضور
پلیس از محل متواری شــده بودند ،گفت :در بازرسی از آن مکان یک عدد
کوزه سفالی دارای قدمت تاریخی کشف شد.
سرهنگ محتهدی با بیان اینکه تالش برای دستگیری حفاران غیر مجاز
به صورت جدی در دســتور كار پلیس قرار دارد ،بیان کرد :کوزه مکشــوفه
برای تعیین قدمت و ارزش ریالی آن تحویل نماینده میراث فرهنگی شد.

 ۵کشته و مفقود در سیل و آبگرفتگی در کشور

سخنگوی جمعیت هالل احمر از امدادرسانی به  ۸۴۶تن و مرگ سه تن
در پی وقوع سیل و آبگرفتگی در هفت استان کشور خبر داد.
محمد حســن قوســیان مقدم در گفتوگو با ایســنا ،دراین باره گفت:
به دنبال پیشبینیها از احتمال جاری شــدن سیل و آبگرفتگی در برخی از
اســتانهای کشور ،جمعیت هالل احمر سازمان امداد و نجات و امدادگران
این سازمان را به حالت آمده باش درآورد.
وی با بیان اینکه سیل و آبگرفتگی در هفت استان کشور رخ داد ،گفت:
طی روز ای دوشــنبه و سه شــنبه ۱۰۶ ،نیروی عملیاتی در قالب  ۲۸تیم به
 ۱۸۴خانوار و مجموعا  ۸۴۶نفر امدادرسانی کردند.
سخنگوی جمعیت هالل احمر با بیان اینکه دو نفر نیز در استان قزوین
مفقود شــدهاند ،گفت :در این اســتان متاسفانه ســه تن نیز جان خود را از
دست دادهاند.
قوســیان اضافه کرد :در حال حاضر عملیات امدادرسانی در پنج استان
به پایان رســیده اما در اســتان های قزوین و زنجان عملیات امدادرسانی
همچنان ادامه دارد.

غربالگری کرونایی بیش از نیم میلیون مسافر ورودی به کشور
رییس ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل
احمر از پایش سالمت بیش از نیم میلیون نفر از
مســافران ورودی به کشور از نظر ابتال به کرونا
خبر داد.
مهدی ولی پور در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره
به اجرای طرح پایش سالمت و مراقبت بهداشتی
مســافران ورودی به کشور که از روزهای پایانی
اسفند ســال  ۱۳۹۹آغاز شده و تاکنون نیز ادامه
دارد ،گفــت :در اجرای این طرح که با همکاری
جمعیــت هالل احمر همراه با وزارت بهداشــت
در حال اجراســت تا صبح دیــروز  ۱۲مردادماه،
وضعیت سالمت ۵۰۴هزار و  ۹۲۸نفر از مسافران
ورودی بــه کشــور از نظر ابتال بــه کرونا مورد

ارزیابی قرار گرفته و عالئم کرونا در آنان کنترل
شده است.
وی با بیان اینکه طی این مدت  ۱۹۳نفر هم
به دلیل دارا بودن عالئــم ابتال به کووید ۱۹به

قرنطینه منتقل شدند ،گفت :تاکنون  ۵۳هزار و ۹۴۱
تست  pcrو  ۷۲هزار و  ۳۳۱تست فوری کرونا
از مسافران اخذ شده است.
رییس ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل
احمر با بیان اینکه  ۴۷۱نیروی عملیاتی در اجرای
این طرح مشــارکت دارند ،گفــت :این طرح در
 ۲۸ورودی کشــور از جملــه پایانه های مرزی،
دریایی و هوایی آغاز شــده کــه در حال حاضر
 ۱۷مورد آن فعال است.
ولی  پور دربــاره زمان اجرای ایــن طرح نیز
گفت :اجرای طرح پایش ســامت مســافران
ورودی به کشور تا هر زمانی که ستادملی مقابله
با کرونا اعالم کند ،ادامه خواهد داشت.

بین الملل

وقوع شدیدترین موج گرمای  ۳۰سال اخیر
در یونان

نخست وزیر یونان گفت :شدیدترین موج گرما طی  ۳۰سال اخیر کشور
را در بر گرفته است.
به گزارش ایســنا ،نخســت وزیر یونان روز دوشــنبه در حالی از وقوع
شــدیدترین موج گرما طی  ۳۰سال گذشته در این کشور خبر داد که دمای
هوا در برخی مناطق به  ۴۵درجه سانتیگراد رسیده است.
وی افزود :اکنون با شــدیدترین موج گرما از سال  ۱۹۸۷مواجه هستیم.
در آن ســال گرمای شدید فشــار زیادی را بر شبکه برقرسانی کشور وارد
کرد و به کشته شدن بیش از  ۱۰۰۰نفر منجر شد.
به گزارش ایســنا به نقل از یورونیوز ،نخســت وزیر یونان با بیان اینکه
مســئوالن در تالش هستند تا شرایط را به خوبی کنترل کنند به مشترکین
برق تاکید کرد که به منظور پیشــگیری از اختالل در شــبکه برق رسانی
کشور ،میزان مصرف برق را به ویژه در ساعات اولیه شب محدود کنند.

آتشسوزی گسترده در نزدیکی قدس اشغالی

منابع صهیونیســتی گزارش دادند که آتشســوزی بزرگی در نزدیکی
قدس اشغالی به وقوع پیوسته به طوری که خانههای اطراف تخلیه شده و
پانزده هواپیمای اطفای آتش در تالش برای خاموش کردن آتش هستند.

بــه گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فــارس ،منابع عبریزبان ،ظهر
دیروز (سهشــنبه) ،از آتشسوزی گســترده در منطقه جنگلی جاده یکم در
نزدیکی قدس اشغالی خبر دادند.
وبگاه خبری شــبکه صهیونیستی «مکان» در این خصوص گزارش داد
که پانزده هواپیمای اطفای آتش و چند گروه آتشنشــانی در محل حضور
پیــدا کردهاند و در تالش برای خاموش کردن آتش بزرگی هســتند که در
چهارراه «شوریش» به وقوع پیوسته است.
بر اساس این گزارش ،تمام ساکنان در روستای «شوریش» در نزدیکی
محل آتشســوزی و همچنین یک پمپبنزیــن در مجاورت محال محل
آتشسوزی تخلیه شدهاند.
مکان در ادامه نوشــت که ترافیک ســنگینی نیز در جاده ایجاد شده و
پلیس در تالش برای ســاماندهی خودروها است و از رانندگان میخواهد
که از میانبرها استفاده کنند.
«کایــد ظاهر» ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی و امــداد نجات در
ســرزمینهای اشــغالی در بیانیه اعالم کرد« :نُه گروه آتشنشانی و امداد
و نجات در تالش برای خاموش کردن آتش بزرگی هســتند که در مناطق
جنگلی شــوریش به وقوع پیوسته است و سعی دارند از افزایش دامنه آتش
جلوگیری کنند».
در ادمه بیانیه مذکور آمده است« :شایان ذکر است که آتش از چند جهت
و با قدرت در حال گســترش اســت و چند گروه کمکی دیگر نیز در کنار
هواپیماهای اطفای آتش به محل اعزام شدهاند».

اقتصاد
چهار   شنبه  13مرداد    1400

شرط روند صعودی بورس در دولت جدید

پیــش بینی یک تحلیلگر بازار ســرمایه از وضعیت این بازار در
دولت سیزدهم این اســت که اگر رئیس جمهور جدید به وعدههای
اقتصادی خود عمل کند ،شــرایط بازار سرمایه در این دولت مطلوب
خواهد بود.
روزبه شــریعتی در گفت و گو با ایسنا ،با تاکید بر اینکه گرایش و
نگاه سیاسی دولت جدید برای بازار سرمایه مهم نیست ،توضیح داد:
موضوعی که برای بازار ســرمایه مهم است نگرش های اقتصادی و
اقتصاد سیاسی دولت است .ممکن است نگرش سیاسی دولت کامال
اصولگرا یا راست افراطی باشــد به تعامل با دنیا اعتقاد داشته باشد،
با قیمت گذاری دســتوری مخالف باشد ،مکانیزم بازار را رعایت کند
و اجــازه دهد تا عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین کند و در واقع در
بازارها دخالت نکند .چنین نگاهی برای بازار سرمایه مهم است .فارغ
از نگاه سیاسی دولت.
وی ادامه داد :نگاه اقتصادی دولت روی بازار ســرمایه تاثیرگذار
است .در دولت آقای روحانی شاهد این بودیم که به دلیل تالطمات
ارزی و سیاســی امکان کنترل وجود نداشت و برخی تناقضات وجود
داشــت .حتی بعد از اینکه سیمان در بورس کاال عرضه شد ،به دلیل
قطعی برق صنایع ،تولیــد کاهش یافت و قیمت این کاال در بورس
کاال افزایش پیدا کرد ،اما برخی اعالم کردند که این افزایش قیمت
تقصیر بورس است!
این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد :نگاه برخی این است که باید
نرخ را دســتوری کنیم و بدهیم دست افراد خاص! این باعث همان
فضای چند نرخی و رانت محور و واسطه محور می شود.
اگر وعده ها عملیاتی شــود وضعیت بورس مطلوب
خواهد بود
شریعتی در ادامه با اشاره به وعده هایی که از سوی رئیس جمهور
دولت ســیزدهم داده شده اســت ،گفت :طبق صحبت هایی که در
مناظره ها اعالم شده دولت جدید مخالف نرخ گذاری دستوری بوده
و معتقد است مکانیزم دستوری بازار باید رعایت شود ،نرخ سود بانکی
باید پایین باشــد تا تولیدکننده پول خــود را درگیر تولید کند .دولت
جدید اعالم کرده که بر این باور اســت که باید به فضای صادراتی
کمک کنیم ،تســهیالت دهیم و مشوق های صادراتی را زیاد کنیم.
وی ادامه داد :اگر صحبت ها از طرف تیم دولت جدید رنگ و روی
واقعیت پیدا کند بازار ســرمایه باید حال بهتری داشــته باشد .بعد از
انتخابات هم تقریبا همین اتفاق رخ داد ،زیرا بازار سرمایه به وعده های
دولت جدید ها اعتماد کرده اســت .انتظار بازار سرمایه این است که
بعــد از اینکه تیم آقای رئیســی در وزارتخانه های اقتصاد و صمت
مشغول شد ،نگاه این باشد که خودرو سریع تر وارد بورس کاال شده
و روند عرضه ســیمان در این بازار ســریع تر شود .زیرا ایشان بارها
قیمت گذاری دســتوری را نفی کرده اند و اگــر حرف ها عملیاتی
شوند ،بازار سرمایه از لحاظ بعد اقتصادی شرایط خوبی خواهد داشت.
این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تاثیر نگرش سیاسی روی
اقتصاد کالن ،بحث جدایی است ،گفت :به نظر می  رسد ذهنیت تیم
جدید تعامل با دنیا با حفظ عرت نفس اســت .همچنین دولت جدید
نشــان داده است که به کشــورهای منطقه مانند عربستان نگرش
بهتری خواهد داشــت و امیدواریم همینطور شود .تعامل در دنیا در
کنار نفی قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد کشور و در نهایت بازار
سرمایه خوب است.
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تایر
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان 
در پی ادامه دار شدن روند چند نرخی بودن الستیک در بازار:

افتتاح مسکن ملی به دولت سیزدهم رسید

وجود چند قیمت طبیعی است

در پی ادامه دار شــدن روند چند نرخی بودن
تایرها در بازار ،ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان
تایر ضمن تشــریح دالیل شکلگیری نرخهای
متفاوت بــرای تایرها در بازار ،چندگانه شــدن
نرخ تایرهــای داخلی برای ایجــاد رقابت میان
تولیدکنندگان مختلف را طبیعی دانست.
به گزارش ایســنا ،قریب به یکماه اســت که
بازار الســتیک حــال و احوال خوشــی ندارد و
مشتریان آنها در بازار به سبب چند نرخی بودن
قیمت انواع تایرها اعم از ســبک و سنگین دچار
مشکل هستند.
اوایل سال گذشته بود که الستیک و مواداولیه
بــرای تخصیص ارز ،از گروه  ۱به گروه  ۲انتقال
پیدا کرد و بدین ترتیب ارز تخصیصی به این گروه
کاالیی نیمایی شد .زمانی که دولت دوازدهم در
تامین ارز دچار مشکل شــده بود ،تخصیص ارز
 ۴۲۰۰تومانــی صنعت تایر را حذف و ارز نیمایی
را جایگزین کرد .این اقدام که می توانست قیمت
الســتیک را شفاف و بســاط رانت را جمع کند؛
بدین منظور هم الستیک یارانهای تعریف شد و
به هر شخص یک سهمیه اختصاص یافت .ضمن
اینکه برای نزدیک شدن قیمت الستیک دولتی
و آزاد به یکدیگر ،ســامانه جامــع تجارت را راه
اندازی کردند اما آیا نتیجه آنطور که میخواستند،
پیش رفت!؟
همانطور که فعــاالن این حــوزه پیشبینی
میکردند ،با تغییر اولویــت تخصیص ارز ،توجه
به تغییر قیمتها جلب شــد و بر تورم کشور نیز
تاثیرگــذار بود .حال اما مدتهاســت که خرید و
فروشهــا در این ســامانه انجــام میگیرد اما
همچنان در بازار الســتیک قیمتها چند نرخی
است و مشکالت زیادی را برای خریداران ایجاد
کرده است.
در ایــن رابطــه ،مصطفی تنها -ســخنگوی
انجمن تولیدکنندگان تایر -در گفتوگو با ایسنا،
با بیان اینکه در حــال حاضر یک نرخ متعلق به
تایرهای وارداتی اســت که خود چند نرخ دارند،
اظهار کرد :به ســبب اینکــه تایرهای وارداتی با
ارز نیمایی وارد میشوند ،طبیعتا باتوجه به مبادی
واردات متفــاوت ،دارای قیمتهای متفاوت نیز
هســتند .بطور مثال قیمت تایر وارداتی از کشور
چین با قیمت تایر وارداتی از کشور ترکیه متفاوت
اســت؛ حتی در واردات از یک کشــور بسته به
میزان کیفیــت و کارخانههای تولیدکننده ،دارای

تفاوت قیمت هستند.
وی افرود :عالوهبراینکه در ســال گذشته که
ارز تخصیصی به تایرها به ارز نیمایی تبدیل شد،
به صنایــع تولیدکننده اجازه داده شــد که برای
کاالهایی که در مسیر واردات بود تا ابتدای خرداد
ماه  ،۱۳۹۹بدون پرداخت مابهالتفاوت واردت خود
را تکمیل و از گمرک ترخیص کنند.
این مقام صنعتی تصریح کــرد :اما در مقابل
یکی -دو شــرکت خاص ،متعلق بــه نهادهای
خاص ،این امکان را پیدا کردند که تا حدود اواخر
سال گذشته نیز با همان ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانی،
تایرهای وارداتی در ظاهر و اســما در راه خود را
وارد و از گمرک ترخیص کنند .طبیعتا آنعرضه  ها
نیز از طریق سامانه جامع تجارت ( زیر نظر ستاد
تنظیم بازار) بایســتی تایرهــای وارداتی خود را
توزیع میکردند؛ لذا پس از ترخیص محمولههای
مذکور ،تایرها بر اساس ارز  ۴۲۰۰تومانی در بازار
توزیع شدند که خود یک نرخ جدید ایجاد میکرد
و در نهایت منجر به چند نرخی شــدن تایرها در
بازار شد.
تنهــا تاکید کرد :در رابطه بــا تایرهای تولید
داخــل نیز یک نرخ متعلق به آنهاســت که در
ظاهر بایستی یک قیمت داشته باشند اما قیمتها
عمال ثابت نیست؛ چراکه صنعت تایر در برههای
با افتوخیزهایی مواجه شده و در مواقعی کارخانه
تایر برای تامیــن نقدینگی و فروش محصوالت

کالهبرداری با فروش تجهیزات اینترنت ماهوارهای
یک کارشــناس فنــاوری اطالعات
دربــاره چالشهــای حضــور اینترنت
ماهــوارهای در ایــران آن هــم در
شرایطی که استفاده پایدار آن به زودی
امکانپذیر نیست ،گفت :این فناوری از
نظر قیمتی برای کاربر خانگی نمیصرفد
و تجهیزات آن هم بهصورت قاچاق وارد
میشــود و اگر هم وارد ایران شود ،باید
دید آیا آن شــرکت آمریکایی به ایران
سرویس میدهد یا نه؟
میالد نــوری در گفتوگو با ایســنا
دربــاره اینترنت ماهــوارهای بیان کرد:
اینترنــت ماهوارهای اســتارلینک یا هر
شــرکت دیگــری که بخواهــد به این
حوزه وارد شود ،پروژه جذابی با پوشش سراسری
در جهان اســت و ربطی به ایــران هم ندارد که
به خاطر ایران و چند کشــور آسیایی پوشش داده
باشــند .طبق اعالم ایالن ماسک بهعنوان مالک
شرکت پروژه استارلینک ،تا سپتامبر یعنی شهریور
و مهرمــاه در ایران ،ماهوارههای این شــرکت تا
 ۴۰درصد به فضا پرتاب میشود و االن تعداد این
ماهوارهها کمتر است.
وی ادامه داد :مکانیزم کار اینترنت ماهوارهای
این اســت که یک دیش دارد که به سیگنالهای
ماهوارهها وصل میشــود و بهصــورت خودکار
میچرخــد و قویترین ســیگنالها را میگیرد.
هزینــه اولیه ایــن تجهیزات  ۴۹۹دالر اســت و
ماهیانه هم یک آبونمان شارژ  ۹۹دالری دارد که
در حال حاضر برای کاربــر خانگی در ایران عدد
باالیی است ،اما این ســرویس به قدری کیفیت
باالیی از نظر ســرعت اینترنت دارد که میتوانید
در یک ســاختمان بیــن  ۲۰تــا  ۲۵واحد آن را
تقسیم کنید که در آن صورت قیمت و کیفیت آن
نسبت به سرویسهایی که االن استفاده میکنیم،
بهصرفهتر است.
واردات تجهیزات اینترنت ماهوارهای
قاچاق حساب میشود
این کارشناس فناوری اطالعات با بیان اینکه
برای استفاده از سرویس اینترنت ماهوارهای چند
شرط وجود دارد ،افزود :ابتدا باید تجهیزات اتصال
به استارلینک را بخرید .اگر کشور ما اجازه نداشته
باشد از این تجهیزات اســتفاده کند ،واردات این
تجهیزات قاچاق حســاب میشود که هم ممکن
است جرمی برای خرید و فروش و استفاده آن در
داخل ایران در نظر گرفته شود و هم تعرفهاش از
 ۵۰۰دالر اولیه باالتر میرود.
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نوری ادامــه داد :زمانی که این تجهیزات وارد
شد ،برای استفاده از ســرویس و دریافت کیفیت
مطلــوب اینترنت ماهــوارهای ،آنتن شــما باید
همزمان به ســه ماهواره وصل شــده باشد .این
ماهوارهها هنوز در فضای ایران و اطراف کشور به
اندازهای نیست که آنتنها به هر جهت بچرخد تا
به سرویس وصل شوید .یک سایت برای ثبتنام
این ســرویس هســت که به وبســرویسهای
مکانمحور گوگل وصل اســت و اسم هر کشور
و شــهرهای ایران هم در این لیست وجود دارد.
خیلیها به این لیست استناد کردند که کل ایران
را پوشــش داده ،اما این صحیح نیســت .اگر هم
بعضی نقاط ایران را پوششدهد ،دستگاه باید در
جهتهای مختلف باید به سه ماهواره وصل شود،
بنابراین اینطور نیست که با دسترسی به تجهیزات
بهراحتی به اینترنت وصل شوید.
حضور شرکتهای آمرکایی در ایران با
تحریم مواجه است
وی درباره چالشهای حضور اینترنت ماهوارهای
در ایران توضیح داد :اول اینکه سرویس متعلق به
یک شــرکت آمریکایی است و شاید همان زمان
که کاربر بخواهد آبونمان بخرد ،به دلیل تحریمها
به کاربر ایرانی ســرویس ندهد .اگر هم سرویس
بدهد ،طبق یک ســری معاهدههــای بینالمللی
که ایران جزو آنهاســت ،وقتی قرار است خدمات
ماهوارهای در کشــوری ارائه شــود ،باید از ایران
مجوز بگیرد و اینطور نیســت که در مقابل دولت
ایران بایســتند و ماهوارههایشــان را برای مردم
ایران ارائــه دهند .اگرچــه ماهوارههای اینترنتی
نســبت به ماهوارههایی کــه کاربردهای دیگری
دارد ،در ارتفــاع پایینتری قرار گرفته و اگر دولت
و حکومتی اجازه اســتفاده ندهد و اینها بخواهند
جلویش بایستند ،میتواند ماهوارهها را ثابت کند.

این کارشــناس فناوری اطالعات
خاطرنشــان کرد :بنابرایــن اینترنت
ماهــوارهای در ایــران ،اوال از نظر
قیمتی برای کاربر خانگی نمیصرفد،
دوم اینکــه تجهیــزات آن بهصورت
قاچاق وارد میشود و دسترسی به آن
سخت اســت ،اگر هم وارد شود باید
دید آیا آن شرکت آمریکایی خودش
به ایران سرویس میدهد یا نه .چون
لوکیشن این دستگاهها قابل شناسایی
و ردیابی است و اینطور نیست که به
اسم یک کاربر ترکیهای خرید کنید و
بتوانید در ایران از آن اســتفاده کنید،
باید دید آن شرکت چقدر محدودیت
ایجاد میکند .مهمتر از همه اینکه کشور ما به این
سرویس مجوز نخواهد داد ،آن هم در شرایطی که
طرح صیانتی تصویــب میکنیم که جلوی آزادی
کامل اینترنت را بگیریم.
کالهبرداری خرید و فروش تجهیزات
در کانالهای تلگرامی
نوری درباره خریدوفــروش تجهیزات اینترنت
ماهوارهای در روزهای اخیر بیان کرد :بســیاری از
کاربران بهدلیل جو احساسی که بر اثر طرح صیانت
حاکم شده ،عجوالنه این اخبار را دنبال میکنند و
همین باعث شده یک سری کانالهای تلگرامی و
سایتها بهصورت کالهبرداری تجهیزات بفروشند
و معموال هــم هزینه آن را بهصــورت رمزارز از
کاربران میگیرند که قابل ردیابی نباشد .مردم باید
آگاه باشند ،در هیچ کشوری ارائه تجهیرات به این
صورت که در کانالهای تلگرامی آمد و بســتری
برای کالهبرداری شده ،اتفاق نیفتاده است.
وی دربــاره امــکان جلوگیــری از اینترنــت
ماهوارهای در ایران گفت :اینترنت ماهوارهای یک
تکنولوژی جدید اســت و باید ابتدا وارد و استفاده
شــود .در ماههای آینده هم ابتدا نسخههای اولیه
آن با ســرویسهای حداقلی ارائه میشــود و اگر
بخواهد در دنیا بهصورت پایدار مورد استفاده قرار
گیرد ،حداقل دو ســال زمان میبــرد .اگرچه هر
تکنولــوژی بعد از یک مــدت ،با ضد خودش هم
روبهرو میشود ،اما به نظر میرسد طبق صحبت
کارشناســان ،به راحتی نمیتــوان با این فناوری
مقابله کرد .اینکه آیا میتوان پارازیت انداخت و یا
آنتنهای کاربران را ردیابی کرد ،تا زمان راهاندازی
نمیتــوان اظهار نظر دقیق کرد .با وجود این ،اگر
به صورت گسترده در سراسر جهان سرویس دهد،
کار دولتها و حکومتها را سخت میکند.

خود مجبور شــده است ،برخی تایرها را شرایطی
(مثال در دو قســط) بفروشــد .یا نماینده فروش
گاهی بــرای عرضه ســریعتر محصوالت برای
برگشــت پول ،تخفیفهایی بر روی کاالها قرار
داده اســت؛ بنابراین موارد اینچنینی ممکن است
زمینه ساز نرخ جدید باشد.
ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان تایــر
خاطرنشــان کرد :البته زمانی که بازار در شرایط
رقابتی واقعی باشــد ،اصوال قیمت ها نمیتواند
یکسان بماند .در شرایط رقابتی قیمتها متفاوت
میشود و فینفســه این چندگانه شدن قیمتها
در این شــرایط ،لزوما بد نیســت .وقتی بازار در
شــرایط کامال رقابتی باشــد ،طبیعتــا قیمتها
به عنوان ابرازی دیگر عالوه بر کیفیت ،متفاوت
میشود تا تولیدکنندگان برای تصاحب بازار باهم
رقابت کنند.
الزم به ذکر اســت که ایســنا ،بارها از طرق
مختلف اقدام به برقراری ارتباط با رئیس انجمن
صنفی صنعت تایر ایــران که مدیرعامل یکی از
بزرگترین گروههای تایرســازی ایران نیز هست،
کرده اما وی که از تیرماه سال جاری با کسب آراء
اعضای هیات مدیــره انجمن صنفی صنعت تایر
ایران به ریاست انجمن برگزیده شده است ،هیچ
پاســخی به هیچیک از درخواستها ،حتی زمانی
که خواســتار ارسال کتبی ســوالهای مطروحه
شدند ،نداد.

10

طرح اقدام ملی مســکن به عنوان یک پروژه نوپا که از نظر ویژگی به طرح
جهش تولید و تامین مســکن نزدیک اســت آنطور که انتظار میرفت در دولت
روحانی به مراحل پایانی نرســید اما آنقدرها جلو رفته که رئیسی بتواند ربان این
واحدها را قیچی کند؛ تا کنون  ۴۲هزار واحد بهرهبرداری شده و مسئوالن وزارت
راه و شهرسازی از آماده افتتاح بودن تعدادی از واحدهای مسکن ملی در ابتدای
دولت سیزدهم خبر دادهاند.
به گزارش ایســنا ،سهشنبه دوازدهم مردادماه در شرایطی مسئولیت دولت به
ابراهیم رئیســی به عنوان سیزدهمین رییس جمهور ایران سپرده میشود که در
پروژههای مســکن دولتی  ۵۳۴هزار واحد تحت عنوان طرح اقدام ملی از مرحله
خاکبرداری عبور کرده و  ۴۲هزار واحد نیز افتتاح شده است.
معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی گفته که در ماههای آینده
و در ابتــدای دولت ســیزدهم افتتاح های جدیدی از طرح اقدام ملی مســکن
انجام میشود.
محمودزاده اخیرا نیز به ایسنا اعالم کرد «بیش از یک میلیون و  ۷۰هزار واحد
اقدام ملی مسکن برنامهریزی شــده است» .این تعداد تقریبا معادل نیاز سالیانه
کشور و چیزی است که مجلس یازدهم تحت عنوان طرح جهش تولید و تامین
مسکن در سر میپروراند.
برخی فعاالن حوزه مسکن این گمانهزنی را مطرح میکنند که مسئوالن فعلی
بخش مسکن به دنبال آن هستند تا در دولت آینده نیز باقی بمانند.
به هر ترتیب ظاهرا ریلگذاری پروژه اقدام ملی مســکن انجام شــده و اگر
نوســانات نرخ نهادههای ساختمانی مشــکالتی را برای طرح ایجاد نکند انتظار
روی غلتک افتادن آن در دولت سیزدهم وجود دارد.
اسفندماه سال گذشــته میانگین پیشرفت مسکن ملی  ۲۵درصد اعالم شد و
قطعا تاکنون این عدد افزایش پیدا کرده است.
از طــرف دیگر نگرانی عمــدهای که برنامهریزان پروژه مســکن ملی با آن
مواجهند به موقع واریز نشدن آورده متقاضیان است .آورده اولیه واحدهای اقدام
ملی حدود  ۴۰میلیون تومان است و معموال هر چهار تا پنج ماه باید  ۴۰میلیون
تومان دیگر واریز شود.
میانگین قیمت واحدها نیز که از تابستان سال گذشته حدود  ۲.۸میلیون تومان
در هر متر مربع اعالم شد هنوز بهروزرسانی نشده اما گفته میشود که هماکنون
این رقم به  ۳.۷میلیون تومان رسیده است.
البته ساخت برخی از واحدهای مسکن ملی شهر جدید پرند که طی هفتههای
اخیر افتتاح شد متری  ۴میلیون تومان تمام شد .قیمت زمین هم متری  ۷۰۰هزار
تومان برآورد شد که قرار است مبلغ آن طی اقساط  ۱۰ساله از متقاضیان دریافت
شود .البته این واحدها قبل از گرانیهای اخیر سیمان و فوالد به اتمام رسید .در
هفتههای اخیر به دلیل قطعی برق کارخانجات ،سیمان که تا پیش از این پاکتی ۳۵
هزار تومان بود باالی  ۷۰هزار تومان شد و میلگرد از کیلویی  ۱۳هزار و  ۵۰۰تومان
به حدود  ۲۰هزار تومان رسید.
زمانی که طرح اقدام ملی توســط حســن روحانی در اواســط سال  ۱۳۹۸با
هدفگذاری احداث  ۴۰۰هزار واحد کلنگ زده شد مسئوالن وزارت راه و شهرسازی
میانگین زمان اتمام پروژهها را دو ســاله تعیین کردند .البته مشکالتی همچون
ناهماهنگی شــهرداری ها در اعطای پروانه ســاخت مسکن ملی در برخی نقاط
کشــور ،اصرار بر قیمت متری  ۲.۸میلیون تومان و پیدا نشــدن پیمانکاری که
اجرای پروژهها را بپذیرد از مشــکالت این برنامه بود که اجازه نداد مســئوالن
آنطور که باید و شاید به هدف خود مبنی بر تکمیل واحدها در زمان مقرر دست
پیدا کنند.

آگهی مناقصه شهرداری اهل
آگهی مرحله دوم (نوبت اول) 13 :مرداد 1400
آگهی مرحله دوم (نوبت دوم) 20 :مرداد 1400
شــهرداری اهل در نظر دارد طبق صورتجلسه
شماره  104مورخه  1400/3/6شورای اسامی شهر
نسبت به واگذاری خدمات شهر ،فضای سبز و تأمین نیروی سال
 1400از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید:
-1میزان ســپرده شــرکت در مناقصه به میزان  5درصد مبلغ
پیشــنهادی به صورت نقد واریز به حساب پست بانک به شماره
 55442714252753/02یا ضمانت نامه معتبر بانکی داشته باشد.
-2شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
-3هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
-5متقاضیان می توانند حداکثر یک هفته پس از تاریخ درج آگهی
دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شهرداری مراجعه
نمایند.
شماره تماس071-52773140 :
شناسه آگهی1173612 :
/3495م الف

برگ ســبز خــودرو شــورلت نوا به شــماره
شاســی  4L69DHF425199و شــماره موتــور
 F0627TM13315به شــماره پــاک 545ب31
ایران  21به نام مهدی رئوف نیا فرزند محمدکریم
به شــماره شناســنامه  2670مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.

تجدید آگهی مزایده فروش زمین

نوبت دوم1400/5/20 :
نوبت اول1400/5/13 :
شهرداری خنج به استناد مصوبه شماره /357د 5/مورخ  99/9/29شورای محترم اسامی شهر خنج قصد فروش 4
قطعه زمین مسکونی از تفکیکی طرح  625معروف به  8هکتاری واقع در غرب فاز  3شهرک گلدان از طریق مزایده
عمومی را دارد .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمــل می آید حداکثر ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت
کسب اطاعات بیشتر ،اخذ نقشه تفکیکی و فرم شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ )رﻳﺎل(

ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺮده  5درﺻﺪ

آدرس

ردﻳﻒ

ﻗﻄﻌﻪ

ﺷﻬﺮ

ﻛﺎرﺑﺮي

ﻣﺴﺎﺣﺖ

285/000/000

ﺧﻨﺞ -ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻃﺮح  625ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ 8

1

77

ﺧﻨﺞ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

300

ﺧﻨﺞ -ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻃﺮح  625ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ 8

2

78

ﺧﻨﺞ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

300

19/000/000

3

84

ﺧﻨﺞ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

298/71

19/000/000

5/675/490/000

4

85

ﺧﻨﺞ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

241/8

18/050/000

4/364/490/000

ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه

)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

)رﻳﺎل(

19/000/000

5/700/000/000
5/700/000/000

285/000/000
283/774/500

ﺧﻨﺞ -ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻃﺮح  625ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ 8

218/224/500

ﺧﻨﺞ -ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻃﺮح  625ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ 8

ﻫﻜﺘﺎري واﻗﻊ در ﻏﺮب ﻓﺎز  3ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان
ﻫﻜﺘﺎري واﻗﻊ در ﻏﺮب ﻓﺎز  3ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان
ﻫﻜﺘﺎري واﻗﻊ در ﻏﺮب ﻓﺎز  3ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان
ﻫﻜﺘﺎري واﻗﻊ در ﻏﺮب ﻓﺎز  3ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺪان

-1متقاضیان محترم خرید زمین های شــهرداری می توانند پیشنهادهای خود را از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری
روز شنبه مورخ  1400/5/30در پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید اخذ نمایند.
-2پیشنهادات واصله در ساعت  12روز یکشنبه مورخ  1400/5/31باز و قرائت خواهد شد.
-3شهرداری به تقاضاهای فاقد چک ،ضمانت نامه ،امضاء ،آدرس و تلفن ترتیب اثر نخواهد داد.
-4پیشنهاددهندگان می بایست معادل  5درصد قیمت پایه ،چک بین بانکی در وجه شهرداری ،ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی
به حساب  3100002415008یا شماره شــبا بانک ملی  IR190170000003100002415008ضمیمه پیشنهاد خود نموده و به شهرداری تسلیم
نمایند.
-5پیشــنهاددهندگان در صورت برنده شدن چنانچه از پیشنهاد خود منصرف شوند مبلغ سپرده آنها به حساب شهرداری منظور
و حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت و زمین با صاحدید شهرداری به نفر بعدی واگذار می شود.
-6شهرداری به تقاضاهای مبهم ،مخدوش و مشروط ترتیب اثر نخواهد داد.
-7شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-8پیشــنهاددهندگان در صورت برنده شدن می بایســت کل بهای زمین طی یک فقره چک در وجه شهرداری به مدت حداکثر
 48ساعت پرداخت در غیر این صورت زمین به نفر بعدی واگذار و سپرده ایشان به حساب درآمد شهرداری واریز می گردد.
-9هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
/3490م الف
شناسه آگهی1173089 :
شهرام محمودپور
شهردار خنج

ورزش
چهار   شنبه  13مرداد    1400

 24ذی الحجه 1442

Aug 4 ، 2021
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کشتیگیر شیرازی فینالیست کشتی فرنگی المپیک توکیو شد

کالنتری:

طالی المپیک در انتظار کشتی ایران

سرمربی فجر اعتقاد دارد شــرایط باید مهیا شود تا
این تیم از شرایط آماتور به یک شرایط حرفهای برسد.
علیاصغر کالنتری در گفتوگو با ایسنا ،درباره شرایط
فجریها پس از صعود به لیگ برتر اظهار کرد :قهرمانی
دیگر تمام شــد و همه جشن گرفتند و خوشحال شدند
اما دیگر زمان نداریم و تیممان برای مسابقات لیگ برتر
آماده نیســت .شرایط باالخره باید مهیا شود باید بتوانیم
در رابطه با وضعیت کادر ،بازیکنان و باشگاه برنامهریزی
کنیم .ســخت افزار و نرم افزارمــان را باید کامال آماده
لیگ برتر کنیم و همه چیزمان حرفهای شود.
او ادامه داد :ما از شــرایط آماتور باید به یک شرایط
حرفهای برســیم .به ســرعت نمیتوانیــم همه چیز را
حرفــهای کنیم امــا میتوانیم کم کم شــرایطی ایجاد
کنیم کــه تا حدودی وضعیت باشــگاه و تیممان جفت
و جور شــود .امروز و فردا هم جلساتی با سردار بوعلی،
فرماندهی ســپاه فجر خواهیم داشت و یک جمع بندی
میشود تا شرایط برای حضور فجر در لیگ برتر مساعد
شود .امیدوارم وضعیت خوبی ایجاد شود.
ســرمربی فجر بــا بیــان اینکه برنامهای توســط
مدیرعامل باشــگاه تدوین شده اســت ،گفت :باید طی
جلســاتی این برنامه را با سردار بوعلی به نتیجه برسانند
که خدا را شکر او ورزشی است و نظرش برای تقویت و
پشتیبانی تیم مساعد است .سال اول حضورمان در لیگ
برتر است و باید تیم سازی کنیم .تیم سازی کار سختی
اســت و زمان زیادی هم نداریم .زمان را نباید از دست
دهیم و یک روز هم نباید وقت تلف شود.
او در پاسخ به این سوال که در فجر میمانید یا خیر،
بیان کرد :قرارداد من با فجر تمام شــده است و اکنون
هوادار تیم هســتم اما اگر ســردار بوعلی موافق بودند،
همکاریمان را ادامه میدهیم و اگر هم نه هر جا باشم
بــه هر حال دین خودم را به فجر ادا کردم .شــرایط در
لیگ برتر سخت اســت و روز اول هم اعالم کردم که
اگر میخواهیم در لیگ برتر خوب باشیم باید کالن فکر
کنیم .دلم میخواهد همه جوانب در نظر گرفته شــود و
آسانسوری به دسته یک برنگردیم.
کالنتری اضافه کرد :ما سختیهای زیادی کشیدیم و
چیزهایی را پشت سر گذاشتیم که نمیتوانم بازگو کنم
و بعد از بازنشستگی یک کتاب خاطرات در رابطه با این
سالها مینویسم .دوســت ندارم به شکل معمولی وارد
لیگ برتر شــویم و باید حرفهای شروع کنیم و با دست
پر در لیگ ماندگار شــویم .باید ســال به سال پیشرفت
داشته باشیم.

ایرنا :محمد رضا گرایی کشــتی گیر شــیرازی با برتری مقابل راماز زویدزه
گرجستانی راهی فینال وزن  ۶۷کیلوگرم پیکارهای کشتی فرنگی المپیک ۲۰۲۱
توکیو شد و دستیابی خود به مدال را قطعی کرد.
به گزارش ایرنا گرایی روز سه شنبه برابر حریف مطرح خود که در مرحله یک
چهارم نهایی قهرمان المپیک را شکست داده بود پیکار بسیار خوبی را به نمایش
گذاشــت و با اقتدار حربف خود را مغلوب کرد و نخستین کشتی گیر فرنگی کار
ایرانی است که در رقابتهای المپیک توکیو به مرحله نهایی صعود می کند.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا ،پیکارهای کشــتی فرنگی بازیهای المپیک
 ۱۰مرداد ماه آغاز و  ۱۳مرداد به کار خود پایان میدهد .این پیکارها از ســاعت
 ۶:۳۰به وقت ایران در سالن ماکوهاری مسه توکیو آغاز میشود.
در دو وزن ســوم المپیکی کشتی فرنگی تیم ایران تنها در وزن  ۶۷کیلوگرم
نماینده دارد که محمدرضا گرایی دیروز (سهشنبه) به مصاف حریفان خود رفت.
گرایی پس از اســتراحت در دور نخست ،در دور دوم جولیان آکود از کلمبیا را
 ۸بر صفر شکست داد.
او در مرحله یک چهارم نهایی با فرانک اســتابلر از آلمان (دارنده  ۳طال و ۲
برنز قهرمانی جهــان /برنز بازیهای اروپایی ۲ /طال و یک برنز قهرمانی اروپا)
روبرو شــد .حریف آلمانی در همان دقایق نخســت  ۴امتیاز از گرایی گرفت۲ .
امتیاز استابلر به دلیل برخورد غیرعمدی دستان گرایی به صورتش بود .در ادامه
گرایی با کمرگیری و خاک کردن حریف  ۲امتیاز گرفت و حریف آلمانی به بردن
نماینده کشورمان مجموع امتیازاتش را به  ۵رساند.
گرایی در وقت دوم بســیار پرتالش و پرکار ظاهر شــد به طوری که موجب
خستگی حریف باتجربه آلمانی شد .گرایی یک امتیاز دیگر با بیرون بردن حریف

آلمانی دریافت کرد و فشــار سنگین کشتی سبب شد که استابلر دوبنده گرایی را
بگیرد و داوران  ۲امتیاز به نماینده کشــورمان دادند و امتیازات دو کشتی گیر ۵
بر  ۵برابر شد که به دلیل دریافت امتیاز پایانی از سوی گرایی ،نماینده کشورمان
پیروز این میدان سخت شد و به نیمه نهایی راه یافت.
گرایی در مرحلــه نیمه نهایی به مصاف راماز زویــدزه دارنده نقره امیدهای
جهان از گرجســتان رفت و با نتیجه  ۶بر یک حریف خود را شکســت داد و به
فینال راه یافت تا طلســم ناکامی نمایندگان کشــورمان برای رسیدن به فینال
شکسته شود.
در این مسابقه ،اولین امتیاز را حریف گرجی گرفت تا یک بر صفر پیش بیفتد ،اما
گرایی تالش کرد تا امتیاز را جبران کند و همین امر موجب شد به کشتی  گیر گرجی
اخطار داده شود و یک بریک مساوی شود و کار به وقت دوم کشیده شد.
دالور شیرازی وقت دوم اوج گرفت
گرایی در وقت دوم بسیار با انگیزه و پرفروغ ظاهر شد و بدون ترس از حریف
نام آور که دارنده نقره امیدهای جهان اســت به مبارزه پرداخت طوری که اجازه
نداد حریفش در وقت دوم خودنمایی کند.
بدل کاری ها امان کشتی گیر گرجی را گرفت
بــدل کارهای گرایی امان حریف کرجی خود را گرفت و حاصل این کشــتی
زیبــا و تهاجمی پنج امتیاز بود که در وقت دوم به دســت آمد و اجازه نداد راماز
گرجستانی امتیاز کسب کند و در نهایت این کشتی زیبا با نتیجه  ۶بر یک به سود
محمدرضا گرایی پایان یافت و برای کسب مدال طال به فینال رفت.
گرایی امروز چهارشــنبه  ۱۳مرداد ماه برای کســب مدال طال باید به مصاف
برنده پرویز نصیب اف از اوکراین و محمدابراهیم السید از مصر برود.

دومین مدال برای ایران در المپیک توکیو

ساروی به مدال برنز رسید

نماینده وزن  ۹۷کیلوگرم کشــتی فرنگی ایران با برتری مقابــل حریفی از فنالند به مدال برنز المپیک
رسید و اولین مدال آور کشتی فرنگی ایران در المپیک توکیو و دومین مدال آور کاروان ایران نام گرفت.
به گزارش ایســنا ،در ادامه رقابت های کشتی فرنگی المپیک  ۲۰۲۰توکیو ،محمدهادی ساروی دارنده
مــدال برنز امیدهای جهان و نماینده وزن  ۹۷کیلوگرم ایران در دیدار رده بندی مقابل آروی ســاووالینن
قهرمان زیر  ۲۳سال جهان  ۲۰۱۹از فنالند به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه قاطع  ۹بر  ۲به برتری
رسید و به مدال برنز المپیک رسید.
ساروی پیش از این در دور مقدماتی وزن  ۹۷کیلوگرم که روز دوشنبه برگزار شد ،در دور نخست مقابل
آدم بودجملین از الجزایر  ۹بر صفر به برتری رســید و در دومین مبارزه نیز برابر کریل میلوف دارنده مدال
نقره  ۲۰۱۸جهان از بلغارســتان با نتیجه  ۶بر صفر پیروز شد اما در نیمه نهایی برابر آرتور الکسانیان دارنده
مدال های طالی جهان و المپیک با نتیجه  ۴بر یک شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.
محمدعلی گرایی به مدال برنز المپیک نرسید
نماینده وزن  ۷۷کیلوگرم کشــتی فرنگی ایران با شکست مقابل حریفی از ژاپن از رسیدن به مدال برنز
المپیک بازماند و به عنوان پنجمی بسنده کرد.
به گزارش ایســنا ،در ادامه رقابت های کشــتی فرنگی المپیک  ۲۰۲۰توکیو ،محمدعلی گرایی دارنده
 ۲مدال برنز جهان و نماینده وزن  ۷۷کیلوگرم ایران در دیدار رده بندی و برای کســب مدال برنز المپیک
به مصاف شــوهی یابیکو از ژاپن رفت و در پایان با نتیجه  ۱۳بر  ۳شکست خورد و از رسیدن به مدال برنز
بازماند.
گرایی پیش از این در دور مقدماتی این وزن که روز دوشنبه برگزار شد ،در دور نخست مقابل فلورس پنا
دارنده  ۲طالی پان آمریکن از کوبا با نتیجه  ۷بر  ۳به برتری رســید و در دومین مبارزه نیز در یک رقابت
ســخت و تماشایی با نتیجه  ۵بر  ۵از سد بوزو استارسویچ از کرواسی گذشت و راهی نیمه نهایی شد اما در
ســومین مبارزه و در مرحله نیمه نهایی مقابل تاماش لورینچ دارنده مدال طالی  ۲۰۱۹جهان از مجارستان
با نتیجه  ۶بر  ۵شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.
همچنین علیرضا نجاتی در وزن  ۶۰کیلوگرم حذف شــد و امین میرزازاده در سنگین وزن نیز به عنوان
پنجمی المپیک رسید.
ایران در وزن  ۸۷کیلوگرم نیز موفق به کسب سهمیه المپیک نشد و نماینده ای در این وزن نداشت.
پس از طالی جواد فروغی در رشته تیراندازی که در روز نخست المپیک بدست آمد ،برنز ساروی دومین
مدال ایران به حساب می آید.

انصاری و احمدزاده محرومان فوالد در نیمه نهایی جام حذفی فوتبال

اسامی محرومان مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال (یادواره آزادسازی خرمشهر) فصل ۱۳۹۹-۱۴۰۰
اعالم شد.
به گزارش ایســنا و به نقل از ســازمان لیگ فوتبال ایران ۲ ،بازیکن فوالد خوزستان ،ساسان انصاری
به دلیل دریافت کارت قرمز در مســابقه با ســپاهان و فرشــاد احمدزاده (محرومیت انضباطی) محرومان
نیمه نهایی جام حذفی هستند.
امروز چهارشــنبه  ۱۳مرداد استقالل با گل گهر و فوالد خوزســتان با ملوان بندرانزلی دو مسابقه نیمه
نهایی را در تهران و اهواز برگزار خواهند کرد .مسابقه فینال نیز روز  ۱۷مرداد در اصفهان برگزار می شود.

تصمیم ماندن منصوریان در آلومینیوم از اختیار هیات مدیره خارج شد

مدیران کارخانه آلومینیوم اراک برای ماندن یا نماندن علیرضا منصوریان در آلومینیوم اراک تصمیمگیری
خواهند کرد.
به گزارش ایسنا ،پس از پایان یافتن بیستمین فصل رقابتهای لیگ برتر فوتبال و اولین حضور آلومینیوم
اراک در این مسابقات ،این تیم موفق شد با  ۳۷امتیاز در جایگاه یازدهم جدول قرار بگیرد.
علیرضا منصوریان که تا پایان لیگ ،هدایت این تیم را بر عهده داشت ،چند جلسه با هیات مدیره مذاکره
کرد و گزارش کار خود را به کادر مدیریت باشــگاه ارائه کرد اما همچنان ماندن یا نماندنش در این تیم در
هالهای از ابهام قرار دارد .منصوریان و مدیران آلومینیوم اراک حدود سه روز باهم بحث و مذاکره کردند اما
نتیجه این مذاکرات به مدیران کارخانه آلومینیوم اراک محول شــد و در نهایت ،آنها باید برای کادر فنی و
کادر مدیریت این باشگاه تصمیمگیری کنند.

من هدف خودم را دارم
ایرنا :فرنگیکار وزن  ۶۷کیلوگرم کشــورمان در خصوص شکســت روز دوشنبه
برادرش (محمدعلی) در المپیک توکیو گفت :من هدف خودم را دارم .خیلی ناراحت
شدم اما اجازه ندادم این موضوع ذهن من را خراب کند.
به گــزارش خبرنگار اعزامی ایرنا ،محمدرضا گرایی بعد از پیروزی مقابل فرانک
اســتابلر آلمانــی و راهیابی به نیمه نهایی وزن  ۶۷کیلوگــرم المپیک توکیو ،اظهار
داشت :حریف آلمانی من عنواندار جهان بود و میدانستم کار سختی مقابل او دارم
اما توانستم با پیروزی این مسابقه را پشت سر بگذارم.
وی افزود :صبح با کشــتیگیر کلمبیایی مسابقه داشتم که خیلی بد بدن بود که
خوشبختانه توانستم او را نیز با پیروزی پشت سر بگذارم.
گرایی در پاســخ به این ســوال که پیش بینی می شــد شکســت محمدعلی
( برادرش) در روز دوشــنبه روی عملکرد او تأثیر داشته باشد ،گفت :من هدفهای
خودم را دارم .درست اســت که وقتی محمدعلی باخت ،خیلی ناراحت شدم اما این
موضــوع نباید روحیه مــن را بهم می ریخت .اجازه ندادم ایــن نتیجه ذهن من را
خراب کند.
با کشتی حساب شده دنبال مدال طال هستم
به گزارش ایســنا ،فرنگی کار المپیکی ایران گفت :دنبال این هســتم با کشتی
حساب شده و کسب مدال طال دل مردم را شاد کنم.
محمدرضا گرایی پس از صعود به فینال مســابقات کشتی فرنگی اظهار داشت:
کشــتی مدنظر خودم را گرفتم .در رده امیدها با این کشتی گیر گرجی مسابقه داده
بودم و شــناخت خوبی از او داشتم .کشــتیگیر گرجی فنی و قدرتمند بود و صبح
قهرمان المپیک از کوبا را شکست داده بود.
گرایی افزود :از ایران با برنامه کار کرده بودم و خداراشــکر با کشتی حساب شده
برنده شدم.
وی افزود :المپیک اســت و قرعه برای من معنایی ندارد ،هدفم کسب مدال طال
است و فردا به دنبال این هستم با کشتی حساب شده و کسب مدال طال دل مردم
را شاد کنم.
گرایی تصریح کرد :ســه کیلو وزن کم کردن برای من مشــکلی ندارد و فردا با
آمادگی به مصاف حریف خود در فینال خواهم رفت.
کشــتی گیر وزن  ۶۷کیلوگرم تیم ملی ایران حرفهایش را اینطور به پایان برد:
قول می دهم که تمام توانم را به کار بگیرم و چیزی کم نگذارم.
گرایی بر ناداوری هم غلبه کرد
به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا ،مربی تیم ملی کشــتی فرنگی کشورمان گفت:
«محمدرضا گرایی» با قابلیت و شایستگی که داشت یک دیدار همراه با ناداوری را
مقابل حریف نامدار آلمانی به نفع خود تمام کرد.
رســول جزینی در خصوص عملکرد محمدرضا گرایی و صعودش به نیمه نهایی
وزن  ۶۷کیلوگــرم در بازیهای المپیک توکیو اظهار داشــت :دیدار مقابل حریف
آلمانی همراه با ناداوری مشــهود بود که خوشــبختانه رضا توانست با شایستگی و
قابلیتهای خود این مسابقه را به نفع خود تمام کند.
وی ادامه داد :در داوریهای روز دوشنبه هم بارها این موضوع را دیدیم که مانع
از رســیدن ملیپوشان ایران به حقشان شد اما گرایی بدون توجه به وضعیت داوری
کار را مقابل این قهرمان عنواندار جهان یکسره کرد.

ما باید از شرایط آماتور
به حرفهای برسیم

تیم ملی فوتبال ایران در مسیری مشابه فرانسه و بلژیک!
بــا اتمام لیگ و انتقــال چندین بازیکن به
تیم  های خارجی ،در حال حاضر از فهرست بازی
با عراق ،فقط چهار بازیکن شاغل در لیگ برتر
دیده می شــوند و ما بقی بازیکنان لژیونرهای
ایرانی حاضر در اروپا و آسیا هستند.
به گــزارش ایســنا ،با اتمام لیــگ برتر و
نهایی شدن انتقال برخی از ستاره های فصل
گذشته به تیم های اروپایی ،تیم ملی هم در آستانه
یک مقطع تاریخی است! موضوعی که پیش از
این در تیم های ملی بزرگ جهان مانند فرانسه
یا بلژیک هم دیده شده است.
بــا انتقال کنعانی زادگان بــه االهلی قطر،
احســان حاج صفی به آاک یونان ،پیام نیازمند
به پورتیموئنسه پرتغال ،حاال در آخرین ترکیب
 ۲۳نفره تیم ملــی ایران ،فقط  ۴بازیکن لیگ
برتری دیده می شود!
از فهرســت بازیکنان حاضــر مقابل عراق
در انتخابی جام جهانی ،میالد ســرلک ،احمد
نوراللهــی ،مهــدی ترابی و مهــدی قایدی،
چهار بازیکنی هســتند که در لیگ برتر ایران
حضور دارند و حتی در روزهای گذشته اخباری
مبنی بر انتقال قایدی و نوراللهی هم به تیم های
خارجی شــنیده شده اســت .کما اینکه فرهاد

مجیــدی چندی قبل اعالم کرد جلوی رشــد
قایــدی را نخواهد گرفت کــه این موضوع به
معنی انتقال احتمالی بهترین اســتعداد کنونی
فوتبال ایران است.
با این حســاب ،مجید حســینی (کایسری
اسپور ترکیه) ،امیر عابدزاده (پونفرادینا اسپانیا)،
سردار آزمون (زنیت روسیه) ،شجاع خلیل  زاده
(الریان قطر) ،حســین کنعانی زادگان (االهلی

قطر) ،مهــدی طارمی (پورتو پرتغــال) ،پیام
نیازمند و جعفر سلمانی (پورتیموننسه پرتغال)،
علیرضا بیرانوند (بوایشــتا پرتغــال) ،علیرضا
جهانبخش (فاینورد هلند) ،احســان حاج صفی
و کریم انصاری فرد (آاک آتن یونان) ،ســامان
قــدوس (برنتفورد انگلیــس) ،صادق محرمی
(دینامو زاگرب کرواسی) ،ســعید عزت اللهی
(وایلــه دانمــارک) ،مرتضــی پورعلی گنجی

(شنزن چین) ،میالد محمدی (خنت بلژیک) و
علی قلی زاده و کاوه رضایی (شارلوای بلژیک)
بازیکنان لژیونر تیم ملی هستند.
همچنین به این نفــرات باید علی کریمی
(کایسری اســپور) ،اللهیار صیادمنش و شهاب
زاهدی (زوریا اوکراین) ،علی علیپور (ماریتیمو
پرتغال) ،امید ابراهیمــی (الوکره قطر) ،روزبه
چشمی (ام صالل قطر) و  ...را هم اضافه کرد که
با وجود حضور در تیم های خارجی به تیم ملی
دعوت نشده اند.
با این اوضــاع و احوال ،احتمــاال ایران تا
چندین ســال دیگر ،هیچ بازیکنــی از داخل
کشــور در تیم ملی نخواهد داشــت و هیچ رد
و اثری هم از دو قطبی استقالل و پرسپولیس
نمی ماند .چندین ســال قبل و در زمان افول
لیــگ های داخلــی فرانســه و بلژیک ،همه
بازیکنــان این دو تیم ملــی قدرتمند جهان را
بازیکنان شــاغل در خارج از لیگ های داخلی
تشــکیل می دادند .کما اینکه امسال در یورو
 ۲۰۲۰هیچ بازیکنی از لیگ بلژیک در ترکیب
اصلی شیاطین ســرخ حضور نداشت و قبل از
ظهور مجدد پاری ســن ژرمن فرانســه هم با
چنین شرایطی مواجه بود.

صعود و سقوط تیراندازان در جدیدترین ردهبندی فدراسیون جهانی
فروغی رنک یک تپانچه
در جدیدترین ردهبندی فدراسیون جهانی تیراندازی تیراندازان
ایران جواد فروغی همانند ماه قبل در رده اول تپانچه بادی قرار
گرفته است.
به گزارش ایسنا ،فدراســیون جهانی تیراندازی ضمن انجام
بازیهــای المپیــک  ۲۰۲۰توکیو روزانــه جدیدترین ردهبندی
تیراندازان را منتشر میکند.
طبــق آخرین ردهبندی فدراســیون جهانی (دوم آگوســت)
 ۱۲مــرداد جواد فروغی قهرمان تپانچه بادی المپیک رنک یک
را در اختیار دارد.
جواد فروغی اولین مدال طالی تاریخ تیراندازی و اولین مدال
کاروان ایران در المپیک توکیو را برگردن آویخت.
همچنین هانیه رســتمیان در تپانچه بــادی با  ۲۳پله صعود
بــه رده پانزدهم صعود کــرد .در تفنگ بادی فاطمه کرم زاده با
 ۴پله سقوط در رده شانزدهم ایستاد.
نجمه خدمتی ،آرمینا صادقیان ،فاطمه کرمزاده ،مهیار صداقت،
جواد فروغی و هانیه رســتمیان اسامی تیراندازان المپیکی ایران

در توکیو بود.
این رنکینگ در پایان آخریــن روز مادههای تفنگ و تپانچه
بازیهای المپیک توکیو منتشر شده است.
** رنکینگ تیرانــدازان در مادههای مختلف در
( ۲آگوست  ۱۲ -مرداد ) به شرح زیر است:
رنکینگ ماه جدید  -نام ورزشکار (رنکینگ ماه قبل)
* تفنگ بادی مردان:
 -۱۹مهیار صداقت ()۷۰
 -۳۷امیرمحمد نکونام ()۲۰
 -۵۳پوریا نوروزیان ()۳۸
 -۶۳حسین باقری ()۴۹
* تفنگ سه وضعیت مردان:
 -۳۴مهیار صداقت
 -۳۶پوریا نوروزیان ()۲۱
 -۴۹امیرمحمد نکونام ()۳۷

*تفنگ بادی زنان:

 -۱۶فاطمه کرمزاده ()۱۲
 -۲۷آرمینا صادقیان ()۳۷
 -۸۳نجمه خدمتی ()۷۲

*تفنگ سه وضعیت زنان:
 -۱۶فاطمه کرمزاده ()۳۱
 -۳۳نجمه خدمتی

*تپانچه بادی مردان:
 -۱جواد فروغی ()۱
 -۳۷وحید گلخندان ()۲۱
*تپانچه بادی زنان:
 -۱۵هانیه رستمیان ()۳۸
 -۱۹گلنوش سبقتاللهی ()۹

*تپانچه  ۲۵متر زنان:
 -۱۹هانیه رستمیان ()۱۸
 -۲۲گلنوش سبقتاللهی()۱۰
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افتتاح کتابخانه عمومی ویژه ادبیات داستانی

آیین افتتاح کتابخانه عمومی ویژه ادبیات داستانی با حضور وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار میشود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانههای
عمومی استان تهران ،در راستای ارج نهادن به ادبیات غنی داستانی
ایران و به منظور خدماترسانی بهتر و ایجاد بستر مطالعاتی مناسب
برای پیشــبرد اهداف نهاد کتابخانههای عمومی کشــور ،نخستین
کتابخانــه عمومی ویژه «ادبیات داســتانی» با حضور ســیدعباس
صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ،علیرضا مختارپور ،دبیر
کل نهاد کتابخانههای عمومی کشــور ،معاونان و جمعی از مدیران
و مســئوالن امروز چهارشــنبه ( ۱۳مردادماه) ساعت  ۱۵با رعایت
پروتکلهای بهداشتی برگزار خواهد شد.
بنا بر این اعالم ،کتابخانه عمومی شــهید چمران با مشــارکت
خانــه کتاب و ادبیات داســتانی ایران به نخســتین کتابخانه ویژه
«ادبیات داســتانی» در کشــور تبدیل شــده اســت ،با بیش از ۲۶
هــزار جلد کتاب که از این میان بالغ بــر  ۱۳هزار جلد آن در حوزه
ادبیات داســتانی است ،و پس از رفع محدودیتهای کرونایی ،آماده
خدمترســانی به عموم مردم اســت .کتابخانــه عمومی چمران با
مســاحت  ۴۵۸مترمربع در بوستان ورزش منطقه گیشا تهران واقع
اســت و دارای بخشهای مختلفی از جملــه مخزن اصلی ،مرجع،
سالن مطالعه ،بخش کودک و بخش نشریات است.
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امام رضا (ع)

علی عسکری:

تیتر آخر

صدا و سیما مدافع سینماست

احمد     رضا سهرابی

تولید و انتشــار محتواهای مخالف مبانی
هویتی و فرهنگی جامعه جلوگیری کند.
تنظیمگری قرار است با دقت و سعهصدر
جلوی برخــی از تخریبهای فرهنگی و
آنچه را نوعی فرهنگفروشی در فضای
مجازی است ،بگیرد.
وی ادامه داد :کسی که در رسانههای
فضای مجــازی خوب کار کنــد ،قابل
احترام است و باید با او بهصورت شایسته
همراهی شود تا بتواند از این فضا به نفع
مردم استفاده کند.
علی عسکری در همین حال با تأکید
بــر تفاوت ماهوی دو حوزه رســانههای
صوت و تصویر و صنعت سینما ،بر ادامه
پشتیبانی صداوسیما از تولیدات سینمایی
و صنعت سینما در کشــور تأکید کرد و
گفت :در دوران ریاست بنده بر سازمان،
دســتور همکاری خوب بــا فعاالن این
عرصه صادر شــده اســت ،بهطوریکه
رســانه ملی به میزان قابلتوجهی هزینه

صفد   ر د   وام

نقش مطبوعات در انقالب مشروطه

تبلیغ فیلمها و پایداری صنعت ســینما
کرده اســت .ما مدافع سینما هستیم و
هنر را فرهنگسازترین عنصر میدانیم.
در این جلسه ،گزارش عملکرد ساترا
در ایام انتخابات و همچنین فعالیتهای
انتخاباتی رســانههای صوت و تصویر
فراگیــر در کنــار صداوســیما ارائه و
بررسی شد.
در بخــش دیگری از این نشســت،
فرایند تولید و انتشــار محتوای نمایشی
شامل سریالها و برنامههای ترکیبی در
رســانههای صوت و تصویر فراگیر مورد
بررســی قرار گرفت و گزارشی از تعداد
پروانههای تولید و انتشــار صادرشده از
ابتدای سال جاری ارائه شد.
در ادامــه جلســه اعضــای حقیقی
شــوراهای محتوایــی معرفی شــدند.
بر همین اســاس حجتاالسالم محمد
قمــی ،منصــور واعظــی ،علیاصغــر
پورمحمدی ،محســن مهاجرانی ،پرویز
شــیخ طادی و غالمرضا میرحســینی
بهعنوان اعضای حقیقی شــورای پروانه
تولید سریالها و علیاصغر پورمحمدی،
محســن مهاجرانی ،محمدرضا جعفری
جلــوه و عبدالکریــم خیامــی بهعنوان
اعضای حقیقی شــورای انتشار محتوای
نمایشی رسانههای صوت و تصویر فراگیر
معرفی شدند.

گلافشانی بر مزار شهدای سالمت فارس در آغاز هفته بزرگداشت خبرنگار
صفد   ر د   وام

صبــح ديــروز همزمان با آغــاز هفته نكوداشــت مقام
خبرنگار و در آستانه هفدهم مردادماه سالروز شهادت شهيد
محمود صارمــى خبرنگار خبرگزارى جمهورى اســامى و
"روز خبرنگار" آئين گلباران قبور مطهر شهدا در محل گلزار
شهداى دارالرحمه شيراز برگزار شد.
در اين مراسم كه جمعى از خبرنگاران و عكاسان خبرى
به همراه مدير كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان فارس و
رئيس سازمان بسيج رسانه فارس حضور داشتند ،عالوه بر اداى
احترام به قبور شهداى دفاع مقدس ،مدافع حرم و همچنين
شــهداى مدافع سالمت گلباران قبور شهدا نیز انجام گرديد.
صابر ســهرابى در اين مراســم با گراميداشت ايام هفته و
روز خبرنگار از شهداى دفاع مقدس ،رسانه و مدافع سالمت
ياد كرد و گفت :آرامش و امنيت كنونى در كشــور ما حاصل
جان  فشــانى شــهدا مى باشــد بنابراين همه ما موظيم در
جهت حفظ آرمان هاى انقالب و ارزش ها و همچنين زنده
نگه داشتن ياد و خاطره شهدا تالش كنيم.
وى در ادامه به نقش مهــم خبرنگاران در جامعه كنونى
اشاره كرد و گفت :اصحاب رسانه همواره با حضورى مؤثر در
جامعه در جهت رشــد و اعتالى فرهنگى ،مذهبى ،اجتماعى
گام هاى مؤثرى برداشته اند.
سهرابى در ادامه با نكوداشت ياد شهداى مدافع سالمت
ادامه داد :در برنامه امسال گلباران قبور شهدا عالوه بر اداى
احترام به مقام شهيدان ،اداى احترام به مقام شهداى مدافع
سالمت از جمله شــهيد سعيد شفاعت جانباز و شهيد مدافع

عکس :علی گزبلند          /عصر مرد    م

کمپین مبارزه با نشــر جعلیات اعالم کرد شــعری که به نام
موالنا توســط اردشیر رســتمی در برنامه «کتابباز» خوانده شده
شعر این شاعر نیست.
به گزارش ایسنا ،در برنامه «کتابباز» با اجرای سروش صحت،
اردشــیر رستمی هنرمندی که با بازی در نقش «شهریار» در ذهن
عموم مردم مانده و حافظه شــعری خوبی هم دارد شعری را به نام
موالنا خوانده اســت که کمپین مبارزه با نشر جعلیات اعالم کرده
این شعر از موالنا نیست.
البته پیشتر نیز شاهد منسوب کردن شعرهای جعلی به شاعران
مطرح توســط ســلبریتیها و در برنامههــای تلویزیونی بودهایم.
اینبار اردشیر رستمی ،کاریکاتوریست ،تصویرساز ،شاعر و بازیگر
در برنامه تلویزیونی «کتابباز» که با اجرای ســروش صحت در
شبکه نســیم و با محوریت کتاب پخش میشود ،شعری را به نام
آن او نیســت؛ «ای که میپرسی
موالنا خوانده که اعالم شــده از ِ
نشان عشق چیست؟ /عشق چیزی جز ظهور مهر نیست».
کمپین مبارزه با نشــر جعلیات که چند سالی است با همکاری
فرزندان عدهای از نویسندگان و شاعران و نیز استادان دانشگاه در
حوزه معرفی آثار ادبی جعلی فعالیت میکند با هشــدار دوباره این
موضوع نوشته است« :آقا و خانم سلبریتی!
مهمانان محتر ِم برنامههای فرهنگی!
ای کسانی که تریبون صدا و سیما را در اختیار دارید!
ای کسانی که در فضای مجازی مخاطبان زیادی دارید!
ادبیات را بازیچه دست خود نکنید« ،لطف ًا».
اگر هم قصد اظهار فضل دارید ،لطف بفرمایید شــعر یا نثری را
که قرار است از قول بزرگان بخوانید از منابع موثق و از کتابهای
معتبر انتخاب کنید و به صفحههای مجازی اعتماد نکنید.
پینوشت :در این فایل آقای اردشیر رستمی در برنامه تلویزیونی
کتابباز ،شــعری را بهغلط به موالنا نســبت دادهاند .از ایشان و
دســتاندرکاران برنامههایی مانند کتابباز که رسالتشان ترویج
کتابخوانی اســت انتظار بیشتری میرود که به این نکتهها توجه
کنند؛ تا مبادا که سایتباز شوند!»
پیشتر نیز سیدمحمود انوشــه در قسمتی از برنامه تلویزیونی
«دورهمی» که در دیماه ســال گذشــته از تلویزیون پخش شد،
بیتهایی را منتسب به موالنا معرفی کرده و خوانده و گفته بود که
بنای زندگیاش را تغییر داده است.
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گنه کارا ِن یکتاپرست ،در آتش ،جاویدان نمى مانند؛ بلکه [سرانجام] از آن ،رهایى مى یابند
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صاف تا قسمتی ابری گاهی نیمه ابری

عبدالعلی علی عســکری با اشــاره
بــه مأموریــت صداوســیما در صنعت
صوتوتصویر فراگیر گفت :تسهیلگری
در کنــار تنظیمگــری از مأموریتهای
صداوسیماســت و امیدواریم بتوانیم در
مسیر تسهیلگری و حمایت از رسانهها
و محتــوای بومی به خوبی قدم برداریم؛
بهطوریکــه هر رســانهای امکان تولید
محتوای فاخر داشته باشد و درعینحال
در مسیر تولید ،بدون مشکل و بهراحتی
پیش برود.
به گزارش ایســنا به نقــل از روابط
عمومــی صداوســیما ،علی عســکری
در نشســت کمیســیون تنظیم مقررات
رســانههای صوت و تصویــر فراگیر ،با
اشــاره به منویات رهبــر معظم انقالب
(مدظلهالعالی) در زمینه لزوم تنظیمگری
رســانههای صوت و تصویــر فراگیر از
تالش همه دســتاندرکاران این حوزه
قدردانی کرد.
رئیس صداوســیما افزود :هدف ما از
تنظیمگری رونق رســانههای قانونی و
تولیدات و محتوای فرهنگی اســت ،زیرا
اگر شــبکه ملی اطالعــات چیزی برای
عرضه به مخاطب نداشته باشد ،بیفایده
خواهد بود .شــبکه ملــی اطالعات باید
بهگونهای باشــد که با تولیدات متنوع و
غنــی ،نیاز کاربــران را برطرف کند و از
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سالمت داريم.
در ادامه رضايى رئيس ســازمان بسيج رسانه فارس نيز با
گراميداشت فرا رسيدن هفته و روز خبرنگار از شهداى عرصه
رسانه و شهيد محمود صارمى ياد كرد و گفت :خبرنگاران همواره
حضورى مؤثر در عرصه هاى مختلف اجتماعى داشــته اند.
وى ادامه داد :در همه برهه ها جهاد ادامه داشته و اكنون
نيز پس از جانفشــانى هاى شــهداى عرصه جهاد در دفاع

مقدس و مدافع حرم ايثارگران حوزه ســامت در اين رابطه
جانفشــانى ها داشــته اند كه از جمله اين شهدا شهيد عزيز
سعيد شفاعت شهيد مدافع سالمت بود.
در اين مراسم كه در جوار آرامگاه شهداى مدافع سالمت
برگزار گرديد ضمن اداى احترام و قرائت فاتحه و گل افشانى
مزار شهيد سعيد شفاعت از خانواده آن مرحوم هم با اهداى
لوح تجليل شد.

تمدید ارسال آثار به دومین رویداد ملی میراثفرهنگی

ایرنــا :دبیــر علمی رویــداد ملی
میراثفرهنگی با محور میراث روستایی
ایران از تمدید ارسال آثار به این رویداد
ملی تا  ۱۷مرداد  ۱۴۰۰خبر داد.
به گزارش گروه فرهنگــی ایرنا از
میراث آریا ،معصومه محرر دبیر علمی
رویــداد ملــی میراثفرهنگی با محور
میراث روســتایی ایران گفت :همزمان
با فرا رســیدن هفتــه میراثفرهنگی
و در راســتای شعار ســازمان جهانی
گردشــگری در ســال  ۲۰۲۰با عنوان
گردشگری و توسعه روستایی ،معاونت
فرهنگی اجتماعی دانشــگاه شــیراز و
انجمن علمی گردشگری و هتلداری
این دانشــگاه بــا همــکاری معاونت
فرهنگــی اجتماعــی وزارت علــوم،
تحقیقات و فنــاوری اقدام به برگزاری
دومین رویداد ملــی میراثفرهنگی با
محوریــت میراث روســتایی ایران به
شکل مجازی کرد.
دبیــر علمــی رویــداد ملــی
میراثفرهنگــی افــزود :ایــن رویداد
شامل برگزاری مســابقه تولید محتوا،
سلســله نشســتهای علمی با حضور
صاحبنظــران ایــن حــوزه ،نمایش
تورهــای مجــازی و پخش مســتند

بــود .این برنامــه بهمثابــه راهکاری
برای جبــران فاصله اقشــار جامعه با
میراثفرهنگی بهشمار میرود.
محرر تصریــح کرد :رویــداد ملی
میراثفرهنگی با محور میراث روستایی
ایــران  ۲۵اردیبهشــتماه  ۱۴۰۰بــا
تشکیل پنج کمیته علمی ،اجرایی ،فنی،
پشــتیبان و داوری آغاز به کار کرد و تا
 ۳۱مردادماه ادامه دارد .از آنجا که این
رویداد با پنج پیش نشست برگزار شد و
این نشستها مورد استقبال مخاطبان
قــرار گرفت ،نشســتهای تخصصی
دیگری در هفته پایانی رویداد با حضور
متخصصان صاحبنظــر در این حوزه

تدارک دیده شده و برگزار خواهد شد.
مدیر برنامهریزی فرهنگی اجتماعی
و عضــو هیأت علمــی بخش مدیریت
گردشگری و هتلداری دانشگاه شیراز
عنوان کرد :پیرو درخواست متقاضیان،
مهلت ارسال آثار به مسابقه تولید محتوا
تــا  ۱۷مردادماه  ۱۴۰۰تمدید شــد .از
اهــداف اصلی مســابقه تولید محتوای
میراث روســتایی میتــوان به افزایش
شناخت نسبت به میراث روستایی ایران
شامل الگوی معیشت ،مسکن ،پوشاک،
خوراک ،آداب و ســنن ،باورها ،ادبیات
شفاهی ،موسیقی ،صنایعدستی ،سبک
زندگی جوامع محلی ،رویدادها و آیینها

و ترویج گفتمان توسعه پایدار روستایی
اشاره کرد.
او ادامه داد :آثار میتواند به شــکل
ویدئو کوتاه ،اسالید شو (همراه با روایت
صوتی) ،پادکســت ،موشــن گرافیک،
یادداشــتهای شخصی روستای من و
تجربه نگاری باشــد .اطالعات بیشتر و
شیوهنامه رویداد در سایت رویداد قابل
دسترسی است.
محــرر در خصوص ویژگیهای این
رویداد گفت :از ویژگیهــای بارز این
رویــداد میتوان به نقش و مشــارکت
دانشــجویان در بخشهــای مختلف
رویــداد ،تقویــت روحیــه کار تیمی و
فعالیتهــای گروهی ،ایجــاد تعامل و
ارتباط میان دانشــگاه و فعاالن حوزه
میراثفرهنگی و میراث روســتایی در
راستای آسیبشناســی مسائل میراث
روســتایی و گردشــگری روســتایی،
بررسی تاثیر بحران کرونا بر این حوزه
و ارائه راهکار جهت احیا و شکوفایی در
دوران پسا کرونا و توجه به موضوعات
حائز اهمیت در عصــر حاضر همچون
کارآفرینی ،محیطزیست و دانش بومی
و نقش آنها در زمینهسازی و افزایش
رونق در روستاها اشاره کرد.

 ١١٥سال پيش در چنين روزى  ١٣مردادماه  ١٢٨٥خورشيدى
فرمان مشروطيت امضا و روز بعد يعنى چهاردهم مرداد ماه توسط
مظفرالدين شاه صادر گرديد.
در اين عرصه از تاريخ كشــورمان عــاوه بر حضور همه جانبه
مبارزين آزادىخواه در جنبش مشــروطه ،نبايــد از نقش بى نظير
و مؤثــر اصحاب مطبوعات آن روزگار در پيشــبرد اهداف نهضت
مشروطه غافل ماند.
ترديــدى نيســت كــه در دوره مشــروطه روزنامــه نگاران
نقشــی مهمى در شــکل گیری جریان انقــاب و تاثیرگذاری بر
الیههای مختلف جامعه داشــتهاند .هفتاد ســال پس از انتشــار
«کاغذ اخبار» در اردیبهشت ماه سال  1216حروف سربی انقالبی
به راه انداخت که بنیاد قاجار و نظم نمادین حکومت مبتنی بر اراده
فردی را برچید.
در دوره مشروطیت بیداری افکار عمومی به سرعت و شدت اوج
گرفت و روزنامهها نفوذی عظیم و ســهم مهمی در تجدید حیات
اندیشههای مردم داشــتند .درپی اعالم فرمان مشروطیت تعداد و
تیراژ مطبوعــات افزایش یافت .همان طورکه شــمارگان روزنامه
مســاوات که از جراید مهم و موثر انقالب مشروطه شمرده میشد
بــه  ۳هزار ،روزنامه صور اصرافیل بــه  ۵هزار ،روزنامه مجلس به
تدریج از  ۷هزار به  ۱۰هزار و روزنامه انجمن ملی به  ۵هزار نسخه
رســید .هنگام صدور فرمان مشــروطیت تنها  ۲۰روزنامه و نشریه
در ایران منتشــر میشــد ،اما در پی اعالم این فرمان و در مدت
زمان مانده از سال ( ۱۳۲۴قمری) ۹۲ ،نشریه شامل؛  ۶۴عنوان در
تهران ۹ ،عنوان در اصفهان ۶ ،عنوان در تبریز ۴ ،عنوان در همدان،
الهیجان و ارومیه هر کدام دو عنوان و کرمانشــاه ،شیراز ،مشهد،
بندر انزلی و شهر ری هر کدام یک عنوان منتشر میشد.
در دوره دوم مشــروطیت قطع روزنامههای روزانه بزرگتر شد؛
ولی تیراژ آنهــا کاهش پیدا کرد ،مثال روزنامه اســتقالل ایران از
هشتصد تا هزار نسخه و ایران نو که در آن زمان کثیراالنتشارترین
روزنامه ایران محســوب میشــد بین  ۲۵۰۰تا  ۳۰۰۰نسخه تیراژ
داشت ،کاهش این تیراژ را میتوان در توسعه فقر عمومی به علت
حــوادث ناگوار در آن مقطع دانســت ،در این دوره معموال چندین
نفر یک شــماره از روزنامه را به شراکت میخریدند و با هم مطالعه
میکردند .زادگاه  ۱۷۸تن از  ۲۰۶روزنامهنگار معلوم است :در میان
ایالتهای آن روز ایران ،آذربایجان با  ۴۲روزنامهنگار باالترین مقام
را دارد (۲۴درصد از کل) .این خطه وسیع و پرجمعیت را میتوان با
ایالت فارس (که بوشهر هم جزو آن بود) با تنها  ۱۳یا خراسان که
با تنها  ۹روزنامهنگار مقایسه کرد .مناطق کوچکی همچون کاشان
و پیرامون آن با  ۱۰و اراک و اطرافش با  ۸تن ،مقام برجســتهای
در پرورش روزنامهنگار داشــتهاند .باید توجه داشت که بسیاری ،در
بیرون از زادگاه خود به این حرفه پرداختهاند .اکثریت چشــمگیری
از روزنامهنگاران از میان مردم عادی و الیههای میانی شهرنشینان
 بــه ویژه شــهرهای بزرگ  -برخاســته بودند .میتوان منشــأهفت روزنامهنگار را روســتایی و  ۱۱تن را از خاندانهای برجسته
معرفی کرد .دســتاندرکاران روزنامهها جوان بودند .ترکیب سنی
 ۴۳تنی که زادسالشــان را میدانیم ،از این قرار است ۱۸ :تن کمتر
از ســی ۱۶ ،تن میان ســی تا چهل و  ۹تن از  ۴۰تا  ۵۸ســال.
جوانترین آنها میرزا عبدا ...شیرازی ،خواهرزاده میرزا جهانگیر خان
ناشــر صوراســرافیل بوده کــه روزنامه کوچک نفخهصــور را در
دوازده ســالگی در آورد .اگر زادســال ســید ضیاء الدینطباطبایی
درست باشد ،وی هنگام انتشار روزنامه ندای اسالم ،حدود  ۱۴سال
داشــت .درباره حرفه اصلی  ۱۲۰تن از روزنامهنگاران دوره جنبش
مشــروطه خواهی ،اطالع کافی در دست است :آخوند و واعظ ،۵۰
کارمند دولت  ،۱۸معلم یا مدیر مدرســه  ،۱۵پزشک  ،۱۰بازرگان
 ،٩کتابفــروش  ،۷چاپخانه دار و بــزرگ مالک و نماینده مجلس۲
خ نگار و صنعتگر هر کدام یک نفر.
(هریک) ،مترجم و تاری 
منابع:
کتاب و مطبوعات در ایران.
انتشارات مرکز آمار ایران .۱۳۵۲
تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران ،محمد محیط طباطبایی.۱۳۷۵،

تولید مستند راویان دشت خون در المرد
آغاز شد

ایرنا :مرحله تولید مجموعه مستندبازســازی «راویان دشت
خون» در آستانه فرارسیدن محرم ماه سوگواری ساالر شهیدان
حضرت اباعبدا ...الحســین (ع) ،در شهرستان المرد در جنوب
استان فارس آغاز شد.
سیدابوالحســن عمرانی نویســنده ،تهیه کننده و کارگردان
این مجموعه گفت :مجموعه راویان دشــت خون ،حاوی روایت
بخش های مختلفی از رویداد واقعه کربال و از زبان افرادی است
که در صحرای کربال حضور داشــته و شاهد حماسه و تراژدی
عاشورا بوده اند.
این مدرس دانشگاه و فیلمساز با بیان این مطلب که بازسازی
تاریخی عصر معصومان علیهم الســام به ویــژه واقعه کربال
که دارای ظرفیت بالقوه نمایشــی اســت ،جذابیتهای فراوانی
برای مخاطب رســانه تصویری دارد ،افــزود :در این مجموعه،
برنامههای کوتاه نمایشــی در موضوع یاد شده طراحی شده که
در ایام سوگواری ساالرشهیدان از شبکههای صداوسیما به سمع
و نظر مخاطب میرسد.
وی تأکید کرد :با توجه به گسترش بیماری کووید  ۱۹در این
ایام در مناطق جنوب فارس و ضرورت رعایت شــیوه نامههای
بهداشتی ،سناریوی قســمتهای فعلی را به گونهای بازنویسی
کردیم که به حداقل افراد در صحنه ضبط برنامه نیاز باشد و در
آن ،تعدادی از هنرمندان و دست اندرکاران ستاد مراسم عاشورا
و مرکز فرهنگی الغدیر محله بنی هاشم شهرستان المرد ،ایفای
نقش کرده اند.

