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یادمان آیت اهلل
حاج شیخ محمدرضا
حدائق در شیراز
رونمایی شد
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی
شیراز:

وضعیت فارس بسیار نگران
کننده است

همراه با  4صفحه ویژه نامه «وقایع نامه »1314
شیراز شهر ادب ،این
بار در کانون توجه
داستاننویسان

افتتاح سالن  ۶هزار نفری
شیراز بعد از  ۱۳سال
2
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لغو بخشی از تحریمهای نفتی
توسط آمریکا
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یک عضو مجمع تشخیص نظام
بر ضرورت تغییر آینده تاکید کرد
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واکنش ایران به اتهام آمریکا درمورد
تالش برای آدمربایی در این کشور

چنگک کرونا
زیر گلوی فارس

آخرین توضیحات واعظی درباره روند
واکسیناسیون؛

دنبال بازگشایی مدارس
و دانشگاهها ،هستیم
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مدیر توسعه بازرگانی سازمان
جهاد کشاورزی فارس:

با رای اعضای شورا؛

«هادی طحان نظیف» سخنگوی
جدید شورای نگهبان شد

تولید مرغ در فارس
بیش از نیاز و گرانی
بیدلیل است
4

جزئیات تعیینتکلیف
خودروهای دپو شده زیر
 ۲۵۰۰سیسی تا باالتر و
آمریکایی
10

سفارت امارات در تلآویو
افتتاح شد
2

 ۱۷کشته در حادثه ریزش ساختمان
هتلی در چین

آزادراه شیراز -اصفهان در  ۲مرحله به بهرهبرداری میرسد

رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز:

مواد خالف قانون آییننامه الیحه استقالل کانون وکال
برای رییس جدید قوه قضاییه ارسال شد
رئیـس کانـون وکالی دادگسـتری مرکـز بـا
اشـاره بـه ابلاغ آییننامـه اجرایـی الیحـه
اسـتقالل کانـون وکالی دادگسـتری از سـوی
قـوه قضائیـه گفـت :بسـیاری از مـواد خلاف
قانـون در ایـن آییـن نامـه وجـود دارد کـه ایـن
مـواد طـی نامـهای مبسـوط بـرای ریاسـت
محتـرم جدید قوه قضاییه ارسـال شـده اسـت.
جلیـل مالکـی در گفتوگو با ایسـنا در ارتباط با
الحاقـات و تغییـرات انجامشـده در پیشنویس
اصالحـی آییننامـۀ اجرایـی الیحـۀ قانونـی
اسـتقالل کانـون وکالی دادگسـتری گفـت:
متأسـفانه  ۵۰مـاده بـه مـواد پیشـنهادی
کانونهای وکالی دادگسـتری افزوده شـده و
در سـایر مـواد اصالحی پیشـنهادی نیـز چنان
تغییراتـی انجـام شـده کـه دیگـر نمیتـوان
آنهـا را مـواد پیشـنهادی کانونهـای وکال به
معنـای اخـص نامیـد.
رئیـس کانـون وکالی دادگسـتری مرکـز بـا
اشـاره بـه تغییرات و مـواد الحاقـی اظهار کرد:
در ایـن مـواد هـم اسـتقالل کانـون وکال و هم
کاملا نقـض
اسـتقالل وکیـل دادگسـتری
ً
شـده اسـت .بـه موجـب مـادۀ  ۲ایـن آییننامه
بـا تحریـف مـادۀ  ۱الیحـۀ قانونـی اسـتقالل،
کانـون وکالی دادگسـتری از مؤسسـهای
مسـتقل بـه مؤسسـهای خصوصـی دارای
شـخصیت حقوقـی مسـتقل مثل شـرکتهای
کامال
تجارتـی تبدیـل شـده اسـت کـه این امـر ً
مغایـر بـا قانـون اسـت .در بندهـای  ۵و ۶
مـادۀ  ۱۵۹نیـز بـا بهرسمیتشناختهشـدن
محرومیـت دائـم و موقتی وکیل دادگسـتری از
صراحتا
شـغل وکالـت توسـط مراجـع قضایـی،
ً
اسـتقالل وکیـل دادگسـتری نقـض شـده
کـه ایـن امـر مغایـر صریـح بـا مـادۀ  ۱۷الیحۀ
قانونـی اسـتقالل بهعنوان شـاهبیت اسـتقالل
وکیـل دادگسـتری اسـت.
وی ادامـه داد :یکـی از ویژگیهـای
ذاتـی کانـون وکالی دادگسـتری مسـتقل
خودگردانبـودن و ادارۀ امـور آن توسـط هیأت
صراحتا در مـادۀ  ۲و بند
میـره کانون اسـت که
ً
«ب» مـادۀ  ۶الیحـۀ قانونـی اسـتقالل بـه آن
تصریـح شـده اسـت .متأسـفانه در مـادۀ ۱۶۱
آییننامـۀ قـوۀ قضاییـه تصویـب مهمتریـن
دسـتورالعملهای داخلـی کانـون مثـل
دسـتورالعمل کارآمـوزی برعهـدۀ قـوۀ قضاییـه
گذاشـته شـده اسـت کـه ایـن امـر دخالـت
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مسـتقیم در امـور داخلـی کانـون وکال و مغایـر
بـا مـادۀ ۲و بنـد «ب» مـادۀ  ۶الیحـۀ قانونـی
اسـتقالل اسـت.
ایـن وکیل دادگسـتری با بیان اینکـه چنانکه
میدانیـم در قامـوس قانونگـذاری بـرای یـک
قانـون یـک بـار آییننامـه نوشـته میشـود و
مجـوزی بـرای تکـرار آییننامهنویسـی نیسـت
گفـت :متأسـفانه متولیـان امـر در قـوۀ محترم
قضاییـه بـا نقـض ایـن قاعـده ،پیشنویـس
اعالمی کانونهـا را تبدیـل بـه یـک آییننامـۀ
تمـام عیـار بـا  ۱۶۴مـاده کردهانـد و بـر ایـن
مبنـا آییننامـۀ سـال  ۱۳۳۴را برخلاف همـۀ
موازیـن لغـو نمودهانـد کـه ایـن امـر در مغایرت
بـارز بـا مـادۀ  ۲۲الیحـۀ قانونـی اسـتقالل و
همـۀ اصـول و موازیـن قانونـی اسـت.
مالکـی خاطرنشـان کـرد :چنانکـه از عنـوان
آییننامـۀ مذکـور هویداسـت ایـن آییننامـه،
موسـوم بـه آییننامـۀ الیحـۀ قانونی اسـتقالل
قاعدتـا
کانـون وکالی دادگسـتری اسـت و
ً
طبـق مـادۀ  ۲۲الیحـۀ قانونـی اسـتقالل بایـد
منحصـرا
هرگونـه آییننامـه و یـا اصلاح آن
ً
درمـورد الیحـۀ قانونی اسـتقالل ،نـه آییننامۀ
سـایر قوانیـن باشـد .در مانحنفیـه مرجـع
محتـرم تصویـب برخلاف همـۀ موازیـن
مبـادرت بـه آییننامهنویسـی بـرای قانـون
کیفیـت اخذ پروانـۀ وکالت نموده اسـت و فراتر
از آن مـواردی را وضـع نمودهانـد کـه حتـی بـا
خـود ایـن قانـون نیـز مغایـر اسـت.
رئیـس کانـون وکالی دادگسـتری مرکـز
افـزود :بهعنـوان مثـال در مـواد  ۱۶و ۵۲
ایـن آییننامـه بـا توسـعۀ فراقانونـی اختیـارات
کمیسـیون تبصـره ذیـل مـاده یـک قانـون
کیفیـت اخـذ پروانه وکالت بخشـی از اختیارات

هیـأت نظـارت و همچنین هیـأت مدیره کانون
وکال بـه ایـن کمیسـیون واگذار شـده در حالی
کـه چنیـن اجـازهای در خـود ایـن قانـون بـه
کمیسـیون مذکـور داده نشـده اسـت و یـا در
مـاده  ۴۸آییـن نامـه احـراز شـرایط وکالـت بـه
کمیسـیونی محـول شـده اسـت کـه دو نفـر از
آنهـا از مقامـات قضایـی هسـتند در حالیکـه
صـدور پروانـه و احـراز شـرایط آن بـه مجـرم
مـواد ۸و ۱۰الیحـه اسـتقالل و همچنیـن
مـاده  ۲قانـون کیفیت اخـذ پروانـه وکالت جزو
وظایـف ذاتـی و غیـر قابـل تفویـض کانـون
وکال می باشـد.همچنین در مـواد  ۸۶الـی
 ۹۱آییننامـه مبـادرت بـه توسـعه اختیـارات
مقامـات قضایـی شـده اسـت در حالـی کـه در
هیـچ جـای مـواد  ۱۴الـی  ۱۸و همچنین ماده
 ۲۱الیحـه اسـتقالل چنین اختیار گسـتردهای
بـه مقامـات قضایـی در امـر وکالت داده نشـده
اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بسـیاری از مـواد خلاف
قانـون دیگـر وجـود دارد کـه طـی نامـهای
مبسـوط بـرای ریاسـت محتـرم جدیـد قـوه
قضاییه ارسـال شـده اسـت گفت :امیـد داریم
ایشـان در راسـتای قانونـی در چهارچـوب
مـاده  ۲۲الیحـه اسـتقالل نسـبت بـه اعـاده
پیشنویـس بـه کانونهـای وکال اقـدام تـا این
کانونهـا بعنـوان تنهـا مرجـع تنظیم نسـبت به
حـذف یـا اصالح مـوارد خلاف قانون اقـدام و
سـپس آییـن نامـهای بـه تصویـب نهایی برسـد
کـه زیبنـده کانونهـای وکالی دادگسـتری
بعنـوان یـک نهاد مسـتقل و همچنین ریاسـت
محتـرم قـوه قضائیـه باشـد.
ایـن وکیـل دادگسـتری در پایـان گفـت :یکـی
از نـکات قابـل توجـه بـرای مـا بـه عنـوان یک
سـوال اساسـی ایـن اسـت کـه چـرا علیرغـم
اینکـه ریاسـت محتـرم وقـت قـوه قضاییـه
در دیـدار بـا روسـای کانونهـای وکالی
صراحتـا اعلام کردنـد کـه
دادگسـتری
ً
«در پیشنویـس آییننامـه اصالحـی هیـچ
موردمغایـر بـا قانـون نباید باشـد و آنچه هم که
بـه امضـای رئیـس قـوه میرسـد نبایـد مغایـر
قانون باشـد» متاسـفانه بـا اضافه نمـودن مواد
متعـدد بـه پیشنویـس کانونهـا و تغییـرات
فـراوان آییننامـهای به امضای ایشـان رسـیده
اسـت کـه بخـش عمـده الحاقـات و اضافـات
آن مغایـر بـا قانـون اسـت؟

3

10

رئیسی در تماس تلفنی «زیاد نخاله»:

ایران بر عهد خود بر حمایت از ملتهای مظلوم خواهد ماند

رئیسجمهـور منتخـب مـردم ایـران گفـت :جمهـوری
اسلامی ایران بـر عهـد خـود بـر حمایـت از مقاومـت
اسلامی و حمایـت از ملتهـای مظلـوم ،بهویژه فلسـطین
قهرمـان متعهـد خواهـد مانـد.

بحرین:

بـه گـزارش خبرگـزاری مهر بـه نقـل از روابـط عمومی دفتر
رئیسجمهـور منتخـب ،سـیدابراهیم رئیسـی رئیسجمهور
منتخـب در تمـاس تلفنـی «زیـاد نخالـه» دبیـرکل جنبـش
جهـاد اسالمی فلسـطین ،بـا تبریـک پیـروزی مقاومـت
فلسـطین در نبـرد «شمشـیر قـدس» اظهـار داشـت :ایـن
عملیـات افتخارآفریـن معادلـه جدیدی در صحنـه رویارویی
بـا دشـمن صهیونیسـتی برقـرار کـرد و بـا توجـه بـه اینکـه
دشـمن زخـم خـورده بـه دنبـال جبـران شکسـت خـود
خواهـد بـود ،لـذا حفـظ آمادگـی مقاومـت در برابـر هرگونـه
تجاوزگـری ضـروری اسـت.
وی گفـت :مقاومـت فقـط یـک الگـوی سـلبی در برابـر
تجـاوز و اشـغالگری نیسـت ،بلکـه امـروز مقاومـت تکامـل
یافتـه و تـوان اداره جامعـه و تأمیـن نیازهـا و بـرآورده کـردن
اقتضائـات آن را هـم دارد.
رئیسجمهـور منتخـب تأکیـد کـرد :جمهـوری

اسلامی ایران بـر عهـد خـود بـر حمایـت از مقاومـت
اسلامی و حمایـت از ملتهـای مظلـوم ،بهویژه فلسـطین
قهرمـان متعهـد خواهـد مانـد.
همچنیـن «زیـاد نخالـه» دبیـرکل جنبـش جهـاد
اسالمی فلسـطین نیـز در ایـن تمـاس تلفنـی بـا بیـان ابـراز
خوشـحالی فـراوان ملـت و مقاومـت فلسـطین از پیـروزی
«رئیسـی» در انتخابـات ریاسـتجمهوری ،اظهارداشـت:
جمهـوری اسلامی ایران همـواره در کنـار ملتهـای
منطقـه بـوده و نقـش مهمـی در پیـروزی ملتهـا و تحقـق
آرمـان فلسـطین دارد و بـه همیـن خاطـر همـواره قـدردان
ملـت بـزرگ ایـران هسـتیم.
وی خاطرنشـان کـرد :حمایتهـای جمهـوری
اسلامی ایران نقـش مهمـی در تحقـق پیـروزی نبـرد
شمشـیر قـدس داشـت و ایـن پشـتیبانی از زمـان فرمانـده
عزیزمـان شـهید سـلیمانی بینظیـر بـود.

پیامهایی به تهران ارسال کردهایم

وزیـر خارجـه بحریـن مدعـی شـد کـه شـورای همـکاری
خلیـج فـارس پیام هایـی به تهران ارسـال کرده اما پاسـخی
دریافـت نکرده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،عبداللطیـف الزیانـی ،وزیـر خارجـه
بحریـن در گفتوگـو بـا روزنامـه البلاد در پاسـخ به سـوالی
درخصـوص روابـط تهـران و منانـه گفـت :ایـران کشـوری
همسـایه اسـت و بـرای مـا بـه ویـژه در سـطح روابـط میـان
ملت هـا مهـم اسـت.
وی گفـت :پیام هایـی از طـرف شـورای همـکاری خلیـج

(فـارس) بـرای تهـران ارسـال شـده اسـت امـا تـا کنـون
پاسـخی دریافـت نکردیـم؛ در ایـن گونـه مسـائل اقدامـات
سرنوشـت سـازتر از کلمـات هسـتند.
الزیانـی در ادامـه تاکید کـرد :اگر ایران اقدامی در راسـتای
اعتمادسـازی اتخـاذ کنـد  ،بـی شـک بـه آغـاز نوعـی
گفتوگـو کمـک میکنـد.
وزیـر خارجـه بحریـن همچنیـن گفـت کـه روسـیه و چیـن
در ایـن راسـتا و بـا هـدف رسـیدن بـه راه حـل در منطقـه
ابتکارعمل هایـی مطـرح کردهانـد.

اشرف غنی :کمر طالبان را میشکنیم
رئیـس جمهـور افغانسـتان در اظهاراتـی عنوان داشـت که اوضاع امنیتی این کشـور تا سـه
مـاه دیگر بهبـود مییابد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از خامـه پـرس« ،محمـد اشـرف غنـی» رئیـس
جمهـور افغانسـتان ،در سـفری بـه والیـت بلـخ گفـت کـه کمـر طالبـان خواهـد شکسـت و
تمامی مناطقـی کـه بـه دسـت ایـن گـروه افتادهانـد ،بـه زودی پـس گرفتـه خواهنـد شـد.
رئیـس جمهـور غنـی کـه برای بررسـی اوضـاع امنیتی بـه والیت بلـخ رفته بود ،گفـت که تا
سـه مـاه دیگـر اوضاع امنیتی به گونه چشـمگیری در سراسـر کشـور بهبـود خواهد یافت.
سـفر غنـی بـه بلـخ در حالـی صـورت میگیـرد کـه درگیریهـای سـنگین میـان نیروهـای
دولتـی و طالبـان در اغلـب والیتهـای افغانسـتان جریـان دارد.
او در ایـن سـفر بـا شـماری از فعاالن جامعـه مدنی ،فعاالن حقـوق زن و خبرنـگاران دیدار
و بـر انسـجام و وحدت ملی در کشـور تاکیـد ورزید.
در یـک مـاه گذشـته مراکـز  ۹ولسـوالی والیـت بلـخ بـه دسـت طالبـان افتـاد و طالبـان تـا
دروازههـای مزارشـریف رسـیده اسـت.
پـس از تشـدید حملات طالبـان در بلخ ،بسـیج مردمی برای پشـتیبانی از نیروهـای دفاعی

و امنیتـی در ایـن والیت ایجاد شـد.
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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

کار مردم را
به مردم وا گذاريم
فـرد مـورد وثوقـي تعريف مي کـرد که وقتـي براي
ديـدار فرزنـدش به کشـور آلمـان مسـافرت کرده
بـراي اسـکان وارد سـاختماني مـي شـود کـه از
قبـل آن را پيشـنهاد داده بـود صاحبخانـه وقتـي با
ميهمـان مواجـه مي شـود فـورا به پليـس زنگ مي
زنـد و تمام مشـخصات ظاهري و هويتـي او را تمام
و کمـال گـزارش مـي کند.
هرچنـد ايـن اقـدام صاحبخانـه قبلا از طريـق
قانونـي بـه مـردم آلمـان اعلام شـده اسـت امـا
جـدي گرفتـن قانـون و عمل بـه آن صرفـا از ترس
و جريمـه نيسـت ،بلکـه در آن بـاوري اسـت که آن
بـاور امنيـت کشـور را تأميـن مـي کنـد.
مقابلـه بـا فسـاد در ابعـاد مختلـف و نيـز حفـظ و
حراسـت از امنيت بـه اطالعاتي نياز دارد که بيشـتر
مـي بايـد از طريـق مـردم يـک شـهر يا روسـتا به
نهادهـاي حکومتـي تعيين شـده داده شـود.
اگـر افـراد غيرمسـئولي هـم در راسـتي و صداقـت
شناسـايي شـوند کـه بتواننـد بعضـا بـا گفتگـو بـا
اشـخاص خاطـي آنهـا را از تخلـف بازدارنـد بـه
پليـس و نيروهـاي انتظامـي کـه ممکـن اسـت در
محل حضور نداشـته باشـند گـزارش مـی دهند که
بـراي پيشـگيري از جرائـم و تخلفـات مفيـد واقـع
مي شـود.
فلسـفه وجـودي امر به معـروف و نهـي از منکر هم
همين اسـت بـا رعايت شـرايطي کـه نتیجه بخش
باشد.
پـس مسـئوالن دولتي بـه جاي آنکـه فرد يـا افراد
متخلفـي را تعقيـب و مجـازات کننـد و پرونده هاي
حجيمـي را بـه دادگاه ها بفرسـتند براي پيشـگيري
از وقـوع جـرم بهتـر اسـت مـردم را تشـويق کنند
کـه در شـرايط عـدم حضـور پليـس دسـت بـه
پيشـگيري بزنند.
متأسـفانه گاه عکـس آن را در جـاده هـا شـاهديم.
بـه عنـوان مثال:
پليـس راهنمايـي و رانندگـي در موقعيتـي قـرار مي
گيـرد تا راننـدگان خاطـي را جريمه کنـد رانندگاني
کـه سـرعت تعييـن شـده را رعايـت نمـي کننـد.
اتومبيـل هايـي کـه در بازگشـت و نقطـه مقابـل
اتومبيـل هـاي ديگـر مقصـد را طـي مـي کننـد بـا
روشـن کـردن چـراغ جلو بـه ديگـر راننـدگان مي
فهماننـد کـه مواظـب باشـيد پليـس در نزديکي ها
منتظـر شماسـت .اين فرهنـگ نهادينه شـده براي
بسـياري از راننـدگان هرچنـد جنبـه دلسـوزي دارد
امـا خـود نوعـي بسـتن دسـت پليس اسـت.
فرهنـگ چانه زنـي ،فرهنگ گران خريـدن ،فرهنگ
چندنرخـي در بـازار ،فرهنـگ کدخـدا را ببيـن ده را
بچـاپ ،فرهنـگ ريـاکاري و دروغ و نهايتـاً فرهنگ
گريـز از قانـون و دور زدن آن همـه حکايـت از
نوعـي عـدم مسـئوليت پذيـري در مقابـل قانون و
معيارهـاي دينـي و اخالقـي دارد.
در نتيجـه تمام بارهاي سـنگين پيشـگيري از وقوع
جـرم و تخلـف و نيـز پيشـگيري از قانون سـتيزي
روي دوش قـوه قضائيـه و قـوه مجريـه مـي افتد و
مـردم منتظر مي شـوند تـا دولت کاري کنـد .دولت
بـا گرانـي ،احتـکار ،کـم فروشـي ،تقلب ،ريـاکاري
شـايعه سـازي و ...مقابلـه کند.
دولـت اشـتغال ايجـاد کنـد ،دولـت بـه عنـوان
عيالوارتريـن قـوه حقـوق و مزايـا بپـردازد  ،دولـت
بيمـه کنـد و دولـت درمـان کند و مسـکن بسـازد و
هکـذا...
اخيرا هم مدتي اسـت باب شـده که دولـت جهيزيه
و هزينـه ازدواج بپـردازد .نتيجه اين انديشـه و نگاه
عمومـي اين مي شـود کـه هر ناراسـتي و نابخردي،
کـم کاري و بدهي بـه دولت برگردد.
بـه نظـر مي رسـد ،پـل بيـن دولـت و ملت بـا اين
وضـع يـک طرفـه مـي شـود و هيـچ دولتـي قـادر
نخواهـد بـود چنيـن بـاري را تحمـل کند.
برعکـس اگـر بخش عمـده اي از کارهـاي مردم به
ويـژه در امـر خدمـات اعم از آموزشـي ،بهداشـتي،
و اقتصـادي بـه مـردم و بخـش خصوصـي واگـذار
شـود رضامنـدي هـا بيشـتر خواهـد شـد مشـروط
بـر آنکـه دولت ناظـر و بـازرس خوبـي باشـد و به
موقـع نظـارت خـود را اعمـال نمايـد .در مسـائلي
ماننـد حجـاب ،رعايـت حقـوق ديگـران ،تعاملات
اجتماعـي و پرهيـز از ورود بـه مـال حـرام هـم مي
تـوان از حضـور مـردم در صحنـه کمـک گرفت.
بـه عنـوان مثـال خانـواده هـا بهتريـن و مؤثرترين
رکـن بازدارنده از ولنگاري ،و فسـادانگيزي هسـتند
اگـر بـا مـدارس هـم آهنـگ و همـدل شـوند .در
گذشـته هاي نـه چندان دور که عصمـت و پاکدامني
و خـودداري از فسـاد براسـاس يـک بـاور دينـي و
اخالقـي بيشـتر از امـروز رعايـت مي شـد خانواده
محـور تربيـت و اخلاق بـود و معمـوال حکومـت ها
چنـدان دخالتـي نداشـتند و روحانيـان هـم بيشـتر
نيروهـاي بازدارنـده از گنـاه و خطـا بودند.
امـروز هرچنـد دسـتاوردهاي علمي و فنـآوري هاي
جديـد فرزنـدان را دور از افـکار سـنتي خانـواده ها
بـار مـي آورد امـا خانـواده ها مـي تواننـد و مجبورا
بـا علم بـه اين تحـوالت و تأسـي به عقـل و منطق
احساسـات جوانـان و نوجوانـان را درک کننـد و بـا
شـيوه هـا و روش هـاي نزديک به ذائقـه جوانان در
اصلاح و تربيـت آنان بکوشـند.
پس ،براسـاس دسـتورات قرآن و سفارشـات امام
علـي(ع) در نهـج البالغـه آنچـه مـردم مـي بايـد
انجـام دهند بسـيار بيشـتر از آن کارهايي اسـت که
دولـت و يـا حکومـت اسلامي بايد انجـام دهد.
خطـاب خداونـد در قرآن بيشـتر يا ايهاالنـاس و يا،
يـا ايهاالذيـن آمنـوا ...اسـت وظيفه دولـت نظارت
اد امه د  ر ستون روبرو
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لغو بخشی از تحریمهای نفتی توسط آمریکا

بــه گــزارش ایســنا ،وزارت امــور خارجــه
آمریــکا در اطالعیــه ای بــه کنگــره ایــن
کشــور اعــام کــرده اســت کــه معافیتــی
بــرای بخشــی از تحریمهــای نفتــی
اعمــال شــده علیــه ایــران اعمــال میکنــد.
طبــق اطالعیــه ای کــه از طــرف وزارت
امــور خارجــه آمریــکا بــه کنگــره فرســتاده
شــده اســت ،ایــن معافیــت کــه توســط
آنتونــی بلینکــن وزیــر امــور خارجــه آمریــکا
امضــا شــده «انتقــال پول هــای ایــران
از حســاب های مســدود شــده بــه صــادر
کننــدگان در ژاپــن و جمهــوری کــره» را
مجــاز میســازد .ایــن معافیــت امــکان
ایــن را فراهــم می ســازد کــه پــول بلوکــه
شــده ایــران در اثــر تحریم هــای آمریــکا
بــدون نقــض قانــون آزاد شــود.
در جلســه دیــروز هیــأت دولــت هــم
حجــت االســام و المســلمین حســن
روحانــی بــا بیــان اینکــه فرصــت دســتیابی
بــه توافــق را از دولــت دوازدهــم گرفتنــد،

گفــت :اگــر اصــل  ۶۰قانــون اساســی
مــورد احتــرام بــود و در اوایــل آذر لطمــه
نمی خــورد و اگــر  ۱۱آذر را نداشــتیم
در اســفند مــاه تحریــم مــردم برداشــته
شــده بــود و امــروز مــردم می دیدنــد
چــه شــرایطی بــر کشــور حاکــم بــود و
فروردیــن و اردیبهشــت و خــرداد و تیــر
دیگــری را می دیدیــم.
رییــس جمهــور بــا ابــراز امیــدواری بــرای
اینکــه دولــت ســیزدهم بتوانــد کار را
تکمیــل کنــد ،افــزود :فرقــی نمی کنــد کــه

دولــت دوازدهــم یــا دولــت ســیزدهم موفق
باشــند ،ولــی بــرای اینکــه  6مــاه فرصــت از
دســت رفتــه بســیار متاســفیم و امیدواریــم
بتوانیــم تــا لحظــه آخــری کــه ســر کار
هســتیم بــه وعده هــای خــود عمــل کنیــم.
مــا در زمینــه تحریــم اقداماتــی کــه الزم
بــوده را انجــام داده ایــم و در گــزارش
اخیــر وزیــر خارجــه هــم آمــده و مــردم
می تواننــد بخواننــد و کامــل ببیننــد کــه
صحنــه چگونــه بــوده و در کجــا هســتیم.
در ادامــه ایــن اظهــارات ،حســینعلی امیــری

معــاون امــور مجلــس رئیــس جمهــوری بــا
تاکیــد بــر اینکــه برجــام موضوعــی اجرایــی
اســت و تقنینــی نیســت ،گفــت :اگــر اصــل
 ۶۰قانــون اساســی بصــورت تمــام و کمــال
انجــام میشــد و امــور اجرایــی کام ـ ً
ا بــه
رئیــس جمهــوری و وزرا واگــذار میشــد،
برجــام بــه نتیجــه رســیده و تحریمهــا
برداشــته شــده بــود و امــروز شــاهد مســایل
و مشــکالتی کــه دربــاره برجــام بــا آن
مواجهیــم ،نبودیــم.
همچنیــن رحمــان قهرمانپــور کارشــناس
مســایل بینالملــل در تحلیلــی بــه
مهمتریــن دســتاورد برجــام بعــد از گذشــت
 6ســال از ایــن توافــق و اجــرا نشــدن آن
پرداخــت و گفــت کــه بــه اعتقــاد مــن
مهمتریــن دســتاورد برجــام بــه لحــاظ
سیاســی و فنــی بــه رســمیت شــناخته
شــدن حــق غنــی ســازی در خــاک ایــران
بــود کــه در مجامــع مختلــف بینالمللــی
مــورد تاییــد نیــز قــرار گرفــت.

واکنش ایران به اتهام آمریکا درمورد تالش
برای آدمربایی در این کشور
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان
بــه ادعــای وزارت دادگســتری آمریــکا علیــه
 ۴ایرانــی بــه اتهــام آدم ربایــی واکنــش
نشــان داد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســعید خطیــب زاده
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پاســخ بــه
ســوال ایســنا در خصــوص ادعاهــای اخیــر
مطروحــه توســط مقامــات دولــت آمریــکا
مبنــی بــر تــاش افــرادی بــرای ربــودن
یکــی از حقــوق بگیــران شناختهشــده ایــاالت
متحــده و مرتبــط کــردن آنهــا بــا جمهــوری
اســامی ایران اظهــار کــرد :ایــن ادعــای
جدیــد دولــت آمریــکا کــه دشــمنی آشــکار
و پنهانــش بــا ایــران بــر کســی پوشــیده

نیســت ،آن قــدر بیپایــه و مضحــک اســت
کــه واقعــا ارزش پاســخگویی نــدارد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه افــزود :ایــن
اولیــن بــار نیســت کــه آمریــکا بــه ایــن
قبیــل سناریوســازی های هالیوودی کــه
تنهــا هــدف آن احیــای ناامیدانــه مهره هــای
ســوخته و بــی ارزششــده خــود می باشــد،
مبــادرت مــی ورزد.
خطیــب زاده تاکیــد کــرد :البتــه از آمریکایــی
کــه تاریــخ کوتاهــش مملــو از تــرور،
آدمربایــی و خرابــکاری در کشــورهای دیگــر
اســت ،چنیــن داستانســراییهای خیالــی
بعیــد نیســت ولــی مقامــات آمریکایــی
ایــن بــار بــا ایــن طراحــی و پیرنــگ

ســادهلوحانه واقعــا بــه شــعور جهانیــان
توهیــن کــرده انــد.
بــه گــزارش ایســنا ،وزارت دادگســتری
آمریــکا دیــروز در بیانیــهای مدعــی شــد
کــه چهــار ایرانــی بــه دسیســه بــرای ربــودن
''یــک خبرنــگار مســتقر در بروکلیــن'' متهــم
شــد هاند.
وزارت دادگســتری آمریــکا مدعــی شــده
اســت کــه چهــار ایرانــی برنامــه داشــتند
''خبرنــگاری ایرانــی االصــل را بــه خاطــر
تحریــک افــکار عمومــی در ایــران و سراســر
جهــان نســبت بــه تغییــر قوانیــن و رویــه
حکومــت ایــران'' برباینــد.
آدری اشــتراوس ،دادســتان آمریــکا در

چــه چیــز را میخواهیــم بــه وجــود بیاوریــم
و بــه دنبــال چــه چیــزی هســتیم کــه در
ایــن مســیر ابــزار بســیار مهــم اســت ،زیــرا
انســانها بــه ابــزار نیــاز دارنــد .اگــر مــا بــه
نوآوریهــای تکنیکــی توجــه میکنیــم

بــه معنــای غافــل شــدن از محتــوا نیســت،
بلکــه بایــد توجــه داشــت اگــر از تکنیــک
غافــل شــویم محتــوا را از دســت میدهیــم
بنابرایــن اگــر بخواهیــم محتــوای خــوب
بدهیــم بایــد تکنیکهــای الزم را داشــته
باشــیم.
ایــن عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام ،ادامــه داد :در ایــن راســتا نبایــد
تکنیــک زده شــویم و نــه اینکــه بــرای
تولیــد محتــوا از تکنیکهــای دیگــران
اســتفاده کنیــم و بگوییــم بــا تکنیکهــای
دیگــران بــه محتــوا میرســیم .تربیــت
انســانهای نخبــه ســود فــوری نــدارد.
در آینــده نگــری زمانــی کــه میخواهیــم
بگوییــم آینــده چگونــه بایــد باشــد و از
آینــده صحبــت میکنیــم بایــد آن را بــه
تصویــر بکشــیم تــا بــه ایــن نتیجــه برســیم
کــه چــه تصویــری از آینــده داریــم ،زیــرا

بخــش جنوبــی نیویــورک در ایــن بیانیــه
مدعــی شــده اســت :دولــت ایــران ظاهــرا
بــه عامالنــی داخلــی دســتور داده بــود کــه
بــا قصــد ربــودن قربانــی و بازگرداندنــش بــه
ایــران کــه در بهتریــن حالــت ،سرنوشــت او
در آنجــا نامعلــوم می مانــد ،ایــن آدم ربایــی
را طــرح ریــزی کــرده و در خــاک آمریــکا
اقــدام بــه جاسوســی کننــد.

تصویــر ،تکنیــک را بــه دنبــال دارد.
وی بــا اشــاره بــه راهکارهایــی بــرای
ســاختن آینــده ،گفــت :بایــد تصــور کنیــم
جایــگاه مناســب مــن و مــا در حــال
حاضــر کجاســت در آینــده میخواهیــم
کجــا باشــد .بــه عنــوان مثــال پیــش بینــی
شــده در آینــده بانــک ،ابزارهــای پرداختــی،
تحــول فناوریهــای بیمــه و ماهیــت پــول
تغییــر میکنــد ،همچنیــن نهادهــای مالــی،
انــرژی و گردشــگری نیــز تغییــر خواهــد
کــرد .ایــن تغییــرات نمونههایــی از آینــده
اســت کــه دیگــران میخواهنــد بســازند و
ابــزار تمــام ایــن مولفههــا تغییــر میکنــد.
آقامحمــدی در پایــان تصریــح کــرد :ایــن
تصویــر را بایــد تغییــر دهیــم و در ایــن
راســتا بایــد نــگاه خــود را بــه آینــده تغییــر
دهیــم تــا همــه در آینــدهای بهتــر زندگــی
کنیم.

دنبال بازگشایی مدارس و دانشگاهها ،هستیم

و موضوعــات تحریمهــا توافــق شــده اســت .البتــه ایــن
توافقهــا زمانــی عملــی میشــوند کــه هــر دو طــرف بــه
اهــداف و خواستههایشــان برســند؛ یــا همــه اینهــا بــا
هــم انجــام میشــوند یــا هیــچ کدامشــان نمیشــود.
وی ادامــه داد :یکــی دو مــورد مانــده کــه بــا توجــه بــه
اینکــه آخــر دوره مــا اســت بــه نظــر میرســد در ابتــدای
دولــت آقــای رئیســی محقــق میشــود .بــرای دولــت مــا
مهــم اســت کــه تحریمهــا برداشــته شــود تــا پولهــا
برســد و صــادرات نفــت انجــام شــود؛ موهباتــش بــه
دولــت ســیزدهم میرســد .رییــس دفتــر روحانــی گفــت:
مــا هــم بــه عنــوان دولــت دوازدهــم از امــروز تــا روز آخــر
عالقهمنــد هســتیم تالشــمان را بکنیــم آنچیــزی کــه

منابـع خبری دیروز (چهارشـنبه) از افتتاح سـفارتخانه امارات
در اراضـی اشـغالی خبر دادند.
بـه گزارش ایسـنا ،خبرگـزاری رویتـرز دیروز اعلام کرد که
امـارات سـفارتخانهاش در تلآویـو را افتتـاح کرد.
طبـق ایـن گـزارش ،ایـن رویـداد در مراسمی رسـمی و بـا
حضـور رئیـس رژیـم صهیونیسـتی رخ داد.
رویتـرز در ادامـه اعلام کـرد کـه افتتـاح سـفارت امـارات
در سـاختمان بـورس تلآویـو پـس از افتتـاح سـفارت رژیـم
صهیونیسـتی در امـارات در مـاه گذشـته صـورت گرفـت.
در ایـن مراسـم محمـد آل خواجـه ،سـفیر امـارات در اراضی
اشـغالی ،پرچـم کشـورش را در بیـرون از سـاختمان بـورس
اوراق بهـادار بـه اهتـزاز درآورد.
افتتـاح ایـن سـفارت پـس از آن انجـام میشـود کـه دو
طـرف بـا میانجیگری آمریـکا برای عـادی سـازی روابط در
چارچـوب پیمـان "صلـح ابراهیـم" بـه توافـق رسـیدند.
امـارات پس از مصر و اردن سـومین کشـور عربـی بود که با
رژیـم اشـغالگر روابط دیپلماتیک رسـمی برقرار کرد.
با رای اعضای شورا؛

«هادی طحان نظیف» سخنگوی
جدید شورای نگهبان شد

وزارت دفاع عربستان خبر داد؛

آخرین توضیحات واعظی درباره روند واکسیناسیون؛

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور گفــت :میخواهیــم در
واکسیناســیون قدمیفراتــر برویــم و بــه دنبــال بازگشــایی
مــدارس و دانشــگاهها هســتیم.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــود واعظــی در حاشــیه جلســه
امــروز هیئــت دولــت در جمــع خبرنــگاران دربــاره رونــد
واکسیناســیون در کشــور ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه
هدفگذاریهایــی کــه بــرای افــراد بــاالی  60ســال شــده
بــود و کســانی کــه بیماریهــای زمینـهای داشــتند و کسـب
و کارهایــی کــه بــا مــردم ارتبــاط دارنــد واکسیناســیون
را ادامــه دادهایــم .میخواهیــم قدمیفراتــر برویــم و
بــه دنبــال بازگشــایی مــدارس و دانشــگاهها ،هســتیم.
وی ادامــه داد :مــا نیازمنــد ایــن هســتیم کــه ســرعت
بیشــتری بــه خــرج دهیــم .طبــق برنامــه ریــزی قبلــی
بــه ســرعت واکســنهایی کــه خریدیــم میآینــد .فــردا
محمولــه ای دیگــری میرســد .نزدیــک ســه میلیــون
آســتارازنکا از ژاپــن میآیــد .هفتـهای یــک و نیــم میلیــون
دز از کشــوری دیگــری میآیــد .واکســنهای داخلیمــان
خیلــی خــوب کارشــان پیــش مــیرود .بــا ایــن چارچــوب
اگــر اتفاقــی مثــل ســه هفتــه قبــل نیافتــد میتوانیــم بــا
همــان برنامــه ریــزی کارمــان ادامــه دهیــم.
واعظــی گفــت :آنچیــزی کــه بــرای ایــن دولــت و همــگان
مهــم اســت ایــن اســت کــه مــا بــه نحــو احســن مذاکــرات
را دنبــال کنیــم تــا هــم تحریمهــا برداشــته شــود و هــم
بــه حقــوق ملــت دســت بیابیــم .مذاکــرات ایــن  6دور
بســیار خــوب بــوده اســت بــه نظــر مــن روی همــه مســائل

سفارت امارات در تلآویو
افتتاح شد

انتخابـات هیئـت رئیسـه شـورای نگهبـان برگـزار و بـا رای
اعضای شـورا« ،هادی طحـان نظیف» به عنوان سـخنگوی
جدیـد شـورای نگهبان انتخاب شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهر به نقـل از پایگاه اطالع رسـانی
شـورای نگهبـان ،انتخابـات هیئـت رئیسـه شـورای نگهبان
برگزار شـد.
آیـتاهلل احمـد جنتـی و سـیامک ره پیـک بـه عنـوان دبیر و
قائـم مقـام دبیـر شـورای نگهبان ابقا شـدند.
اعضـای شـورای نگهبان« ،هـادی طحان نظیـف» را نیز به
عنـوان سـخنگوی جدید شـورای نگهبان انتخـاب کردند.

یک عضو مجمع تشخیص نظام بر ضرورت تغییر آینده تاکید کرد
رییــس همایــش ترســیم چشــم انــداز
جمهــوری اســامی ایران  ١۴۵۰گفــت:
تربیــت انســانهای نخبــه ســود فــوری
نــدارد.
بــه گــزارش ایســنا ،علــی آقــا محمــدی
روز چهارشــنبه در اولیــن همایــش ترســیم
چشــم انداز جمهــوری اســامی ایران ،١۴۵۰
اظهــار کــرد :دربــاره گمانــه زنیهــا دربــاره
آینــده ،یــک بــار در مــورد پیــش بینیهــا
و بــار دیگــر در مــورد تصمیمگیریهــا در
آینــده صحبــت میکنیــم .مشــکل فعلــی
بــرای نــگاه بــه آینــده ایــن اســت کــه
برخــی از پیــش فرضهــا بــه صــورت ثابــت
بــرای مــا عــادت شــده اســت در حالــی کــه
آنهــا بایــد تغییــر کننــد .فرضهایــی کــه
بدیهــی میگیریــم نیــاز بــه تغییــر دارد و
بــا نــگاه آینــده بایــد آنهــا را تغییــر دهیــم.
وی افــزود :امــر مهمتــر ایــن اســت کــه مــا

2

دولــت بعــد بــرای برداشــتن تحریمهــا یــا مذاکــرات ویــن
نیــاز دارد را در اختیــارش قــرار دهیــم و در آن راســتا کمــک
کنیــم و وقتــی دوره تمــام شــد در صــورت نیــاز افــرادی
کــه ســر کار بودنــد تجربیاتشــان را در اخیــار مســئولین قــرار
دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه " دولــت ســیزدهم را ادامــه دولــت
دوازدهــم می دانیــم" گفــت :فکــر نمی کنیــم دولــت
دیگــری آمــده اســت .مــا در ارتبــاط بــا انتقــال اطالعــات و
گــزارش بــه دولــت بعــدی هــر آنچــه کــه بــرای دولــت خــود
می خواســتیم را بــرای دولــت ســیزدهم انجــام دادیــم .کشــور
مــا بایــد بلــوغ خــود را نشــان دهــد بایــد بــا تمــام وجــود
تــاش کنیــم دولــت بعــدی موفــق باشــد.
واعظــی در پاســخ بــه خبرنــگاری کــه بــه اظهــارات اخیــر
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا اشــاره کــرده
بــود؛ گفــت :آقــای بــورل هــم مثــل هــر سیاســتمدار
دیگــری وقتــی اظهــار نظــر میکنــد ،مقــدرای اش مصــرف
سیاســت داخلــی دارد و مقــداریاش بــه سیاســت خارجــی
بــاز میگــردد؛ مــا هــم ایــن طــور هســتیم .مواضعــی از
ایشــان قابــل قبــول اســت کــه بــا عمــل و مکاتباتشــان
نشــان میدهنــد .تالششــان بــر ایــن بــوده همــکاری
ایــران و اتحادیــه اروپــا را بهتــر کننــد .طبیعــی اســت
بیــن راهبردهــا و مواضــع مــا بــا کشــورهای دیگــر حتــی
کشــورهای دوســت اشــتراک و اختــاف نظــر وجــود دارد.
روی اختــاف نظرهــا بررســی میکنیــم و بــر اشــتراکات
تاکیــد مینماییــم.

انفجار در انبار مهمات
در شهر «الخرج» عربستان
وزارت دفـاع عربسـتان سـعودی اعالم کرد که انبـار مهمات
در شـهر الخـرج هـدف انفجار قرار گرفته اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهر بـه نقل از روسـیا الیـوم ،وزارت
دفاع عربسـتان سـعودی اعالم کـرد انبار اختصـاص یافته به
مهمـات در خـارج از شـهر ریـاض هـدف انفجار قـرار گرفته
است.
بنـا بـر اعلام وزارت دفـاع عربسـتان ،یـک انبـار مهمـات
بلا اسـتفاده در منطقـهای در نزدیکـی شـهر «الخـرج» در
جنوب شـرقی ریاض دچار انفجار و آتش سـوزی شـده است.
ایـن خبر پـس از آن مخابره شـد که تصاویـری از دود غلیظ
در نزدیکـی الخـرج در رسـانههای اجتماعـی منتشـر شـد و
سـپس تلویزیـون دولتـی عربسـتان سـعودی ایـن خبـر را
منتشـر کرد.
گفتـه میشـود ایـن انفجـار تلفـات جانـی نداشـته و یـک
حادثـه اعلام شـده اسـت.
الخرج در نزدیکی پایگاه هوایی شـاهزاده سـلطان واقع شـده
اسـت و ایـن منطقـه مکانـی اسـت کـه نیروهـای آمریکایی
در آن مسـتقر هسـتند .ارتـش آمریـکا در ایـن رابطـه اظهـار
نظـری نکرده اسـت.

اردوغان در گفتوگو با
رئیسجمهور چین بر اهمیت
رعایت حقوق اویغورها تاکید کرد
رئیسجمهـور ترکیـه در تمـاس تلفنی بـا رئیسجمهور چین
بـر اهمیـت زندگـی تُرکهـای اویغور در شـرایط برابـر رفاه،
آزادی و آرامـش بـا شـهروندان چینـی از منظـر آنـکارا تاکید
کرد.
بـه گـزارش ایسـنا به نقـل از آناتولـی ،رجب طیـب اردوغان
و شـی جینپینـگ ،روسـای جمهـور ترکیـه و چیـن پیرامون
روابـط دوجانبـه و تحـوالت منطقـهای تلفنـی گفتوگـو
کردند.
بـه گـزارش مرکـز «ارتباطـات ریاسـت جمهـوری ترکیـه»،
اردوغـان در ایـن تمـاس تلفنـی بـا رئیسجمهـور چیـن بـر
اهمیـت زندگـی تُرکهـای اویغـور در شـرایط برابـر رفـاه،
آزادی و آرامـش بـا شـهروندان چینـی از منظـر آنـکارا تاکید
کرد.طرفیـن همچنیـن در ایـن تمـاس تلفنی اقدامـات الزم
بـرای گسـترش روابـط دو کشـور در زمینههـای تجـارت،
سـرمایهگذاری ،انـرژی ،حملونقـل و بهداشـت را بررسـی
کردند.
اردوغـان بـا یـادآوری فـرا رسـیدن پنجاهمیـن سـالگرد
برقـراری روابـط میـان ترکیه-چیـن ،از تمایـل خـود بـرای
گرامیداشـت ایـن مناسـبت بـه شـکل شایسـته بیـن دو
کشـور سـخن گفت.رئیسجمهـور ترکیـه به پتانسـیل باالی
همـکاری بیـن دو کشـور در همـه زمینههـای اقتصـادی و
دیپلماسـی منطقـهای و جهانـی اشـاره کـرده و گفـت کـه
کارگـروه مشـترک در سـطح باال نیـز به گسـترش همکاری
میـان دو کشـور کمـک خواهـد کـرد.
اد  امه از ستون روبرو

بـر حفـظ امنيـت و ارتقـاء دانـش و فرهنـگ و باور
مـردم اسـت دخالـت هـاي مسـتقيم در بسـياري
مواقـع گذشـته از آنکـه حريـم خصوصي را خدشـه
دار مـي کنـد بـه نوعـي بـه اعتـراض و لجبـازي
عمومـي هـم دامـن مـي زند.
آنچه جـاي آن خالي اسـت .فرهنگ سـازي عمومي
اسـت اميـد که مسـئوالن به ايـن نکات مهـم توجه
کنند .
والسالم

فارس
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آزادراه شیراز -اصفهان در  ۲مرحله به بهرهبرداری میرسد
معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه راههای کشور
گفت :به منظور رفاه حال مردم ،پروژه آزادراه ...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

وضعیت فارس بسیار نگران کننده است
ایسـنا :رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز ،وضعیت شـیوع کروناویروس
در اسـتان فـارس را بسـیار نگران کننـده توصیف و اضافه کـرد که آمارهای
ابتلا و بسـتری و مـرگ ،روند رو به رشـدی دارد.
دکتـر مهـرزاد لطفـی چهارشـنبه  ۲۳تیـر در سـیصد و شـصت و دومیـن
نشسـت روزانـه سـتاد مدیریـت کرونـا دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز،
خاطرنشـان کـرد :در  ۴۸گذشـته ۲۸ ،هـم اسـتانی دیگـر بـه دلیـل ابتال به
کرونـا جـان خـود را از دسـت داده انـد.
لطفـی افزایـش آمارهـا کرونـا در اسـتان و ادامـه ایـن وضعیـت را نگـران
کننـده توصیـف و اضافـه کـرد :اگـر شـرایط بـه همیـن روال پیـش بـرود در
هفته هـای آینـده تعـداد مـرگ و میـر در اسـتان افزایـش پیـدا خواهـد کـرد،
بنابرایـن مـردم بایـد نسـبت بـه رعایـت محدودیت هـای تعییـن شـده پایبنـد
باشـند و مسـووالن نیـز بـا جدیـت بیشـتر در زمینـه نظـارت بـر محدودیت هـا ،اقـدام کننـد.
او اظهـار کـرد :بحـران کنونـی کرونـا و مـوج پنجـم ایـن بیمـاری ،فراتـر از اعـداد و آمارهـا و تهدیـدی جـدی بـرای
سلامت یکایـک مـا محسـوب می شـود کـه در ایـن شـرایط ،تنهـا راه حفاظـت و مقابلـه بـا ایـن ویـروس ،رعایـت
دسـتورالعمل های بهداشـتی و در کنـار آن واکسیناسـیون عمومی اسـت.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز در ادامـه از مسـئوالن اسـتان و شهرسـتان ها ،کارشناسـان و فعـاالن
حوزه هـای اجتماعـی و فرهنگـی و همچنین رسـانه ها خواسـت با فرهنگ سـازی در زمینه اهمیت واکسیناسـیون
و تشـویق مـردم بـه حضـور در پایگاه هـای واکسیناسـیون و دریافت واکسـن کرونا ،مجموعه سلامت اسـتان را در
مسـیر سـخت مقابلـه بـا بیمـاری کوویـد ۱۹همراهـی کنند.
لطفـی گفـت :در بعضـی از موارد شـاهد هسـتیم در بعضی شهرسـتان ها ،افراد نوبـت اول واکسـن را دریافت کرده
انـد ،امـا متاسـفانه بـا وجـود پیگیری هـای مـداوم از سـوی کارشناسـان شـبکه های بهداشـت و درمـان و مراقبـان
سلامت ،بـرای دریافـت نوبـت دوم مراجعـه نمی کننـد؛ ایـن افـراد باید بـه این نکته توجه داشـته باشـند کـه تزریق
یـک دوز واکسـن بـه تنهایـی نمی توانـد ایمنـی مناسـبی ایجاد کند و الزم اسـت برای کسـب ایمنی کافـی ،دوز دوم
واکسـن را نیز دریافـت کنند.
رئیـس علـوم پزشـکی شـیراز در ادامـه ،با بیـان اینکه در وضعیـت قرمز کرونا ،حضـور در تجمعـات و دورهمی های
خانوادگـی اشـتباهی جبـران ناپذیـر اسـت که می تواند سـبب آسـیب های جـدی و از بیـن رفتن عزیزانمان شـود ،بر
ممنوعیـت برگـزاری مراسـمات و تجمعـات در شهرسـتان های بـا وضعیت قرمز کرونـا تاکید کرد.

معاون علوم پزشکی شیراز اعالم کرد:

نزدیک شدن آمار بستری بیماران کرونایی در فارس به  ۲۰۰۰نفر
ایسـنا :معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز اعلام کـرد کـه
تعـداد بیمـاران بسـتری در اسـتان فـارس بـه  ۱۹۴۵نفـر رسـیده اسـت.
دکتـر عبدالرسـول همتـی چهارشـنبه  ۲۳تیـر در جمـع خبرنـگاران با اعالم
جـان باختـن  ۱۲هـم اسـتانی دیگـر در اثـر ایـن بیمـاری طی روز سه شـنبه
تـا دیـروز ،مجمـوع جـان باختـگان ناشـی از کوویـد  ۱۹از ابتـدای شـیوع
بیمـاری تـا کنـون را  ۴۹۲۸نفـر عنـوان کرد.
او بـا اعلام آمـار جانباختـگان ناشـی از ایـن بیمـاری در شـهرهای فـارس
بـه تفکیـک از ابتـدای شـیوع تـا دیـروز ،دو هـزار و  ۲۸۶مـورد را مربوط به
شـیراز؛  ۳۲۷مـورد مرودشـت؛  ۲۷۲مـورد کازرون؛  ۱۳۱مـورد داراب؛ ۱۲۰
مـورد آبـاده؛  ۱۰۳مـورد ممسـنی؛  ۷۴مـورد اقلیـد؛  ۷۱مورد اسـتهبان؛ ۷۰
مـورد نـی ریـز؛  ۶۹مـورد المـرد؛ فیروزآبـاد و کـوار هـر کـدام  ۶۱مـورد؛ ۵۰
مـورد سـپیدان؛  ۴۳مـورد قیروکارزیـن؛  ۴۲مورد خرامه؛  ۴۱مـورد زرقان؛  ۴۰مورد کوهچنـار؛  ۳۷مورد خرمبید؛ ۳۵
مـورد رسـتم؛  ۳۳مـورد ارسـنجان؛  ۳۲مورد زرین دشـت؛  ۳۰مورد بوانات؛  ۲۹مورد سروسـتان؛  ۲۸مـورد بیضا؛ ۲۶
مـورد مهـر؛  ۲۵مـورد پاسـارگاد؛  ۱۰مـورد فراشـبند؛ هشـت مورد بختـگان و دو مورد سـرچهان عنوان کـرد و یادآور
شـد :مابقـی آمـار جانباختـگان ناشـی از کرونـا در اسـتان فـارس نیـز مربوط بـه دیگر دانشـگاه ها و دانشـکده های
علوم پزشـکی اسـتان اعلام کرد.
وی گفـت :از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری تـا دیـروز ،یـک میلیون و  ۱۰هـزار و  ۳۸۷تسـت تشـخیصی مولکولی در
آزمایشـگاه های اسـتان تهیـه شـده کـه بـا بررسـی نمونه هـای انجـام شـده ۲۹۱ ،هـزار و  ۲۵۰بیمـار مثبـت قطعی
شناسـایی شـده اسـت؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شـهیدحاج قاسـم سـلیمانی تاکنون ۱۱۹ ،هزار و  ۱۹۷مورد
تسـت سـریع انجـام شـده کـه از این تعـداد  ۱۹هزار و  ۹۵۵بیمار مثبت شناسـایی شـده اسـت و در مجمـوع از ابتدا
تـا دیـروز ۳۱۱ ،هـزار و  ۲۰۵بیمـار مبتلا به کووید  ۱۹در اسـتان فارس شناسـایی شـده اسـت.
همتـی مجمـوع بیمـاران مثبـت و مشـکوک دارای عالیـم کـه هـم اکنـون در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری
هسـتند را نیـز هـزار و  ۹۴۵نفـر اعلام کـرد و افزود :از این تعـداد ۲۰۷ ،بیمار به دلیل وخامت شـرایط جسـمی ،در
بخش هـای  ،ICUمراقبت هـای ویـژه درمانـی دریافـت می کننـد.
تزریق واکسن به افراد باالی  ۶۵سال در فارس
ایـن مقـام مسـئول در دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز همچنیـن از بهبـودی  ۲۷۷هـزار و  ۷۲۴نفـر از ابتدا تـا دیروز
خبـر داد کـه از بیمارسـتان ها ترخیـص شـده و یـا از ایزولـه خانگـی خارج شـده اند.
همتـی از تزریـق  ۴۷۰هـزار دوز واکسـن علیـه کروناویـروس بـه مـردم اسـتان فارس تا دیـروز خبـر داد و گفت :هم
اکنـون بـه افـراد باالی  ۶۵سـال واکسـن علیـه بیمـاری کووید ۱۹تزریق می شـود.
معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز گفـت :گروه های سـنی اعالم شـده بـرای دریافت واکسـن علیه
بیمـاری کوویـد ،۱۹در سـامانه  salamat.orgنـام نویسـی کنند.

واگذاری  ۵۱خانه به مددجویان بهزیستی فارس
ایسـنا :مدیـر روابـط عمومی بهزیسـتی فـارس از برگـزاری آییـن واگـذاری
همزمـان  ۲۰۷۵واحـد مسـکونی بـه افـراد دارای معلولیـت و مددجویـان
تحـت پوشـش ایـن سـازمان خبـر داد و گفـت :سـهم فـارس در ایـن آییـن
 ۵۱واحـد مسـکونی اسـت.
عبدالرحمـان سـلیم حقیقـی چهارشـنبه  ۲۳تیرمـاه در دومیـن روز از
گرامیداشـت هفتـه بهزیسـتی و در حاشـیه بازدیـد از کارگاههـای تولیـدی
و طرحهـای موفـق کارآفرینـی در شـیراز بیـان کـرد :آییـن واگـذاری ایـن
واحدهـای مسـکونی بـه بصـورت ویدئـو کنفرانـس برگـزار میشـود.
او افـزود :از ابتـدای سـال  ۹۹تاکنـون در اسـتان فـارس  ۱۴۶۶واحـد
مسـکونی شـهری و روسـتایی در قالـب پـروژه یـا بهصـورت خودمالکـی از
فونداسـیون تـا واگـذاری کامـل داشـتهایم.
مدیـر روابـط عمومی بهزیسـتی فـارس ادامـه داد :در حـال حاضـر  ۱۰هـزار مددجـوی نیازمنـد پشـت نوبـت تامین
مسـکن داریـم کـه از ایـن تعـداد  ۶هـزار و  ۵۰۰نفر نیازمند مسـکن شـهری و  ۳۵۰۰نفر نیازمند مسـکن روسـتایی
هستند .

نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد فارس برگزار شد
عصرمردم:
نشسـت کمیسـیون دائمی هیـأت امنـای دانشـگاه آزاد اسالمی اسـتان
فـارس بـه میزبانـی واحـد شـیراز برگـزار شـد.
نشسـت کمیسـیون دائمی هیـأت امنـای دانشـگاه آزاد اسالمی اسـتان
فـارس بـا موضـوع پیش بینـی بودجه دانشـگاه آزاد اسـتان مربـوط به دوره
 1400/6/1تـا  1401/5/31در واحـد شـیراز برگـزار شـد.
در ایـن جلسـه کـه کلیـات بودجـه بعـد از بحـث و تبـادل مـورد بررسـی قرار
گرفـت ،محمدکاظـم کاوه پیشـقدم ،دبیر هیـأت امنا و رئیس دانشـگاه آزاد
اسالمی اسـتان فـارس ،محمـد رضا قائـدی ،رئیس دبیرخانـه هیأت امنای
اسـتان فـارس ،حسـن سـلطانی ،معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع واحـد
شـیراز و دیگـر اعضـای حقیقـی و حقوقـی حضور داشـتند.
مصوبـات ایـن جلسـه بـرای بررسـی و تصویـب نهایـی در دسـتور کار نشسـت هیـأت امنـای دانشـگاه آزاد
اسالمی اسـتان فـارس کـه بـزودی برگـزار خواهـد شـد قـرار خواهـد گرفـت.
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نزدیک شدن آمار بستری بیماران کرونایی در فارس به  ۲۰۰۰نفر
معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعالم کرد که تعداد بیماران بستری در
استان فارس به  ۱۹۴۵نفر رسیده است ...

وضعیت فارس بسیار نگران کننده است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،وضعیت شیوع کروناویروس در استان فارس را
بسیار نگران کننده توصیف و اضافه کرد ...
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معاون وزارت راه و شهرسازی:

آزادراه شیراز -اصفهان در  ۲مرحله به بهرهبرداری میرسد
ایرنـا :معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و مدیرعامـل شـرکت سـاخت و توسـعه
راههـای کشـور گفت :بـه منظور رفاه حال مـردم ،پروژه آزادراه شـیراز – اصفهان
را در  ۲مرحلـه بـه بهرهبـرداری خواهیـم رسـاند کـه در مرحلـه نخسـت پـس از
تکمیـل آسـفالت و مـوارد ایمنـی پـروژه آمـاده تردد میشـود و در مرحلـه دوم هم
آزادراه را تکمیـل میکنیـم.
خیراللـه خادمی چهارشـنبه در حاشـیه بازدیـد از پـروژه آزادراه شـیراز – اصفهـان
در گفـت و گـو بـا ایرنـا افـزود :در مرحلـه دوم پـس از آزادسـازی تردد ،نسـبت به
انجـام برخـی کارهـای تکمیلـی ماننـد احـداث تقاطـع غیـر همسـطح یـا اجرای
الیههـای دوم و سـوم آسـفالت اقـدام خواهیـم کـرد.
وی ،بـا اشـاره بـه طراحـی  ۱۳مرکـز رفاهـی بـرای ایـن پـروژه گفـت :از ایـن
تعـداد سـه مرکـز بـرای احـداث بـه سـرمایه گـذار واگـذار شـده و قطعـا همزمان
بـا بهرهبـرداری اولیـه ،امکانـات رفاهی ماننـد پمپ بنزیـن یا اسـتراحتگاه موقت
را نیـز خواهیـم داشـت تـا مراکـز اصلـی طراحـی شـده نیـز در ادامـه توسـط
سرمایه گذار احداث شود.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی تاکیـد کـرد  :آزادراه شـیراز – اصفهـان بخـش
مهمـی از کریـدور آزادراهـی شـمال به جنوب کشـور اسـت که تکمیـل آن ارزش
اقتصـادی باالیـی بـرای کشـور خواهـد داشـت.
خادمی اظهـار داشـت :بـا تکمیـل ایـن کریـدور آزادراهـی ،گام بزرگـی در جهـت
تردد و ترانزیت از اسـتانهای جنوبی و بندرها به مرکز و شـمال کشـور برداشـته
خواهد شـد.
وی آزادراه شـیراز -اصفهـان را یکـی از پروژههـای آزادراهـی مهـم در دسـت
احـداث وزارت راه و شهرسـازی دانسـت و گفـت :ایـن پـروژه  ۲۲۵کیلومتـری
هماینـک بـه عنـوان طوالنـی تریـن پـروژه آزادراهـی در حـال اجـرا اسـت و بـا
تکمیـل و بهـره بـرداری از آن فاصله بین شـیراز تا اصفهان حـدود  ۱۳۰کیلومتر
و زمـان سـفر نیـز بـه مـدت  ۲سـاعت کاهـش می یایـد.
خادمـی ،میـزان پیشـرفت ایـن پـروژه را  ۹۰درصـد برشـمرد و گفـت :امیدواریـم
کـه طـی ماههـای آتـی بتوانیـم پیشـرفت ایـن پـروژه بـه حـدود  ۹۵درصـد کـه
امـکان بهـره بـرداری از آن را میسـر میکند برسـانیم و امکان تردد از این مسـیر
را فراهـم کنیم.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی بیـان کرد :تاکنـون برای اجرای این پـروژه  ۲هزار
و  ۸۰۰میلیـارد تومـان هزینـه از محـل منابـع اعتبـاری دولـت و وزارت دفـاع بـه
عنـوان شـریک سـرمایهگذاری هزینـه شـده کـه ارزش بـه روز آن حـدود هفـت
هـزار میلیـارد تومان اسـت.
وی گفـت :امیدواریـم بـا یـک هـزار و  ۲۰۰میلیـارد تومانـی کـه بـرای تکمیـل
ایـن پـروژه هزینـه میشـود طی ماههـای آتی شـاهد بهره بـرداری از آن باشـیم.
آزادراه شیراز – اصفهان نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و مدیرعامـل شـرکت سـاخت و توسـعه راههـای
کشـور ،در خصـوص تاثیـرات اقتصـادی آزادراه شـیراز – اصفهـان نیـز گفـت:

بـا توجـه بـه اینکـه ایـن آزادراه یـک مسـیر جدیـد اسـت و بـا مسـیرهای فعلـی
فاصلـه دارد در توسـعه اقتصـادی مناطقـی که در طـول  ۲۲۵کیلومتری آن واقع
شـدهاند بسـیار موثـر خواهـد بـود.
خادمی گفـت :امیدواریـم بـا بهرهبـرداری از ایـن پـروژه ،شـرایط بـرای توسـعه
اقتصـادی شـهرها و روسـتاهایی که در مسـیر هسـتند و همچنیـن خروج بخش
زیادی از مناطق محروم مسـتقر در مسـیر از بن بسـت و محرومیت فراهم شود.
وی کـه  ۲۲تیرمـاه از ایـن پـروژه بازدید کـرد ادامـه داد :آزادراه شـیراز – اصفهان
بـا توجـه بـه اینکـه بـه شـکل  ۶خطـه و کاملا ایمـن اجـرا شـده ،زمینـه را برای
حرکـت خودروهـا با سـرعت حداکثر  ۱۲۰کیلومتر به شـکل ایمـن فراهم خواهد
کرد.
آزادراه شـیراز -اصفهـان یکـی از مهمتریـن پروژههـای ملی به شـمار می رود که
کلنـگ احداث آن در سـال  ۸۹بـه زمین خورد.
گردنه ابوالحیات حذف میشود
مدیرعامل شـرکت سـاخت و توسـعه راههای کشـور ،یکی دیگـر از پروژههای در
دسـت اجرا در اسـتان فارس را پـروژه محور چهار خطه ارژن بـه تنگ ابوالحیات
کازرون دانسـت و گفـت :مسـیر اول ما حـذف گردنه و تنگه ابوالحیات اسـت که
بانـد دوم آن بـه طـول  ۲۱کیلومتـر در شـرایط سـختی در حـال احـداث اسـت و
حـدود  ۸۷درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و امیدواریـم ظرف چهار مـاه آتی آماده
بهرهبرداری شـود.

خادمی افـزود :بـا تکمیـل و بهـره بـرداری از این پـروژه که از پروژه هـای مهم در
شـبکه حمـل و نقل اسـت ،علاوه بر سـهولت و ایمنی تـردد در این مسـیر برای
هموطنـان ،شـاهد کاهـش ترافیکهای بعضا سـنگین این محـور خواهیم بود.
وی ،یکـی دیگـر از پروژههـای در دسـت اجـرا در اسـتان فـارس را حـذف نقطـه
حادثـه خیـز گردنـه الی رز در شهرسـتان نیریـز دانسـت و ادامـه داد :در ایـن
منطقـه تاکنـون چندیـن حادثـه دلخـراش را شـاهد بودهایـم کـه هماینـک ایـن
محـور بـه طـول  ۲۱کیلومتـر مراحـل پایانـی خـود را طـی میکنـد و امیدواریـم
طـی چهـار یـا پنج مـاه آینـده امکان بهـره بـرداری از این پـروژه نیز فراهم شـود.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و مدیرعامـل شـرکت سـاخت و توسـعه راههـای
کشـور در خصـوص پـروژ ه ریلـی  ۲۷۱کیلومتـری در دسـت اجـرای اقلیـد – یـزد
گفـت :نخسـتین مسـیر ریلـی کـه امیدواریـم در مردادماه امسـال بتوانیـم آنرا به
بهرهبـرداری برسـانیم پـروژه راهآهـن اقلیـد بـه یـزد اسـت که اسـتان فـارس را به
اسـتان یـزد و از آنجـا بـه خراسـان جنوبـی و خراسـان رضـوی متصـل میکنـد.
خادمی افـزود :ایـن پـروژه هماینـک حـدود  ۹۵درصد پیشـرفت فیزیکـی دارد و
امیدواریـم شـرایط بـرای اتصـال ایـن مسـیر ریلـی  ۲۷۱کیلومتری طـی روزهای
آتـی فراهم شـود.
وی بیـان کـرد :در مجمـوع در اسـتان فـارس هـم در بخـش آزادراهـی ،هـم
بزرگراهـی و هـم ریلـی پروژههـای مهمی بـا سـرعت قابـل قبـول در حـال اجـرا
است.

یادمان آیت الله حاج شیخ محمدرضا حدائق در شیراز رونمایی شد
ایرنـا :یادمـان مجاهدت هـای علمـی و عملـی مرحـوم
آیـت اللـه حـاج شـیخ محمدرضـا حدائـق رئیـس فقیـد
مدرسـه علمیـه منصوریـه در شـیراز رونمایـی شـد.
بنـا بـر گزارش دریافتی روز چهارشـنبه ،مسـئول مدرسـه
علمیـه منصوریـه شـیراز در حاشـیه ایـن آییـن بـا بیـان
اینکـه آینـدگان بایـد نسـبت بـه گذشـتگان آشـنایی و
آگاهـی بهتری داشـته باشـند ،گفـت :بایـد الگوهای ما
در مسـیر زندگـی بـزرگان باشـند.
حجتاالسلام و المسـلمین علیرضـا حدائـق بـا بیـان
اینکـه مجموعـه ایـن یادمـان بخشـی از فعالیت هـا،
خدمـات و زندگـی نامـه مرحـوم آیـت اللـه حدائق اسـت،
گفـت :کتابـی  ۸۰۰صفحـهای در خصـوص زندگینامـه
ایـن مرحـوم در حـال کتابـت اسـت.
مسـئول مدرسـه علمیـه منصوریـه عنـوان کـرد:
شناسـنامه و افتخار یک شـهر بزرگان علمی هسـتند که
عمـری را بـه خدمـت و تلاش در همـه عرصـه گذرانـده
انـد ،مـردم نبایـد ایـن بـزرگان را فرامـوش کننـد.
مسـئول مدرسـه علمیـه منصوریـه شـیراز خاطرنشـان
کـرد :در بخشـی از وصیت نامه مرحوم آیـت الله حدائق
وجـود دارد کـه فرمـوده انـد یـاد نـدارم از قبـل تکلیـف،
نمـازی از مـن قضـا شـده باشـد امـا بـاز بـرای مـن ۱۵
سـال نماز اسـتیجار کنید ،از خود ایشـان بارها شـنیده ام
از هفـت سـالگی نمـاز شـب ایشـان قضـا نشـده اسـت،
بنابرایـن بایـد فرزنـدان خـود را اینگونـه تربیـت کنیـم نـه
چشم شیشه ای

اینکـه فرزنـدان مـا از نمـاز بیگانـه باشـند.
حدائـق افـزود :در بخش دیگری از وصیـت نامه مرحوم
آیـت اللـه حدائـق روایتـی از امیرالمومنین(ع) ذکر شـده
کـه می فرمایـد کسـی کـه میـان خـود و خـدای خـود را
اصلاح کنـد خداونـد نیـز میـان او و مـردم را اصلاح
خواهـد کـرد و کسـی کـه آخـرت خـود را اصلاح کنـد
خداونـد دنیـای او را اصلاح خواهـد کـرد.
وی گفـت :شـهادت می دهـم در جایـگاه شـاگردی از

مصادیـق عمـل بـه روایـت امیرالمومنیـن(ع) مرحـوم
آیت اللـه حدائـق بودنـد ایشـان بـه دلیـل اینکـه دغدغـه
آخـرت را داشـت ،خداونـد دنیای ایشـان را اصالح کرده
بـود ،امیدواریـم شـبیه ایـن نمایشـگاه ها بـرای دیگـر
علمـا کـه بـه رحمـت ایـزدی می پیوندنـد رقـم بخـورد تـا
نسـل های آینـده فرامـوش نکننـد کـه مفاخر شـهر خود
هسـتند.آیتالله شـیخ محمدرضـا حدائـق از علمـای
شـهر شـیراز و رئیـس حـوزه علمیـه منصوریـه بـود کـه

کندی روند ترمیم کف پوش های شهری !!!

بیسـتم تیرمـاه  ۱۳۹۷براثـر کهولـت سـن و ایسـت قلبی
درگذشـت .وی فرزنـد آیـت الله شـیخ ابوالحسـن حدائق
بود.
آیتاللـه شـیخ محمدرضـا حدائـق سـال  ۱۳۰۵هجـری
شمسـی در شـیراز دیده به جهان گشـود و در خانوادهای
مذهبـی کـه علـم و فضیلـت در آن پررنـگ بـود پـرورش
یافت.
ایـن عالـم دینـی علاوه بـر پـدر خویـش از محضـر
دانشـمندان و علمـای دیگـری همچـون حضـرات آیات
سـید نورالدیـن حسـینی الهاشـمی ،شـیخ بهاءالدیـن
محالتـی ،شـیخ علی آقـا یقطین ،سـید محمـود علوی،
شـیخ محمـود شـریعت زرقانـی در رشـتههای مختلـف
علمی به ویژه علم فقه و اصول ،اخالق و تفسـیر کسـب
علم کرد و به مراتب علمی و مقام رفیع اجتهاد نائل شـد.
وی بـرای بهرهمنـدی هـر چـه بیشـتر و بهتـر پـس از
درک مختصـر علمـا بـزرگ شـیراز بـه قـم هجـرت کـرد
و در جلسـات درس خـارج مرحـوم حضـرت آیتاللـه
بروجـردی ،امـام خمینـی (ره) ،سـید محمدرضـا
گلپایگانـی ،بهـره بـرد و پـس از بهرهمنـدی از محضـر
بـزرگان علمـی در قم به شـیراز بازگشـت و منشـأ خدمات
علمـی و مذهبـی بـه مـردم ایـن دیـار شـد.
پیکـر ایـن عالم دینی  ۲۲تیرماه  ۱۳۹۷در شـیراز تشـییع
و در حـرم مطهـر حضـرت احمـد بـن موسـی شـاهچراغ
(ع) بـه خاک سـپرده شـد.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم
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امضای تفاهمنامه بین شهرداری شیراز ،پارک علم و فناوری فارس و
معاونت فناوری ریاست جمهوری
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تصویب بودجه  31میلیاردی فراشبند
بودجه سی و یک میلیارد و ششصد میلیون تومانی فراشبند در  ۳فصل استانی،نفت
و گاز و توازن تصویب شد ...

چنگک کرونا زیر گلوی فارس
ایسـنا :علیرغـم آنکـه از هفتـه ابتدایـی تیـر ،وضعیـت شـیوع کروناویـروس بـه
واسـطه افزایش آمار ابتال و بسـتری ،شـیراز را جامه سـرخ پوشـاند و مسـئوالن
از اعمـال محدودیتهـای متناسـب بـا ایـن وضعیت خبـر دادنـد ،فعالیت همه
بخشهـا در ایـن کالنشـهر ،روال عادی را طی کرده اسـت ،مگـر دوایر دولتی
کـه آنهم به واسـطه مشـکل بـرق ،تغییر سـاعت را تجربـه کرد.
روز نهـم تیرمـاه بـود که معـاون و جانشـین فرماندار در سـتاد مدیریـت بیماری
کروناویـروس شهرسـتان شـیراز ،رسـما از تشـدید محدودیتهـا در ایـن
کالنشـهر خبـر داد و اعلام کـرد که بـه مـدت  ۱۰روز ،تنها مشـاغل گروه یک
اجـازه فعالیـت را در بخـش صنـوف و بـازار خواهنـد داشـت.
علیعسـکر جمشـیدی ،آن روز چهارشـنبه ،رشـد آمـار مراجعـان بـه مراکـز
درمانـی مرتبـط بـا کروناویـروس در شهرسـتان شـیراز را حـدود  ۳برابـر اعلام
و موضـوع بازگشـت ممنوعیتهـای متناسـب بـا شـرایط سـخت شـیوع ایـن
بیمـاری را رسـانهای کـرد.
جمشـیدی البتـه از تشـدید نظارتهـا بـرای اجـرای دقیـق پروتکلهـا نیـز خبر
داده و اعلام کـرده بـود کـه اماکن تفریحـی و پارکها و  ...هـم تعطیل خواهد
بـود ،امـا آنچـه اجـرا شـد ،محدود بـه اماکنـی نظیـر سـینماها ،مراکـز آموزش
دولتـی و خصوصـی بـود و در دیگـر بخشهـا ،خصوصـا صنوف ،این بـار حتی
بـرای یـک روز هـم تعطیلی یـا محدودیتی اجرایی نشـده اسـت.
محـدود و ممنـوع شـدن ترددهـای بیـن شهرسـتانها ،از دیگـر مـوارد اعلام
شـده از سـوی ایـن مقـام مسـئول در سـتاد مدیریت کرونای شهرسـتان شـیراز
بـود ،امـا در عمـل ،نه تنهـا ممنوعیتی اعمال نشـد بلکه محدودیـت هم وجود
نداشـت و طـی ایـن روزها بـه وفـور خودروهایی بـا پالکهای غیر بومی شـیراز
و حتـی اسـتان فـارس ،در ایـن کالنشـهر تـردد و توقـف داشـتند .خودروهایـی
کـه عمدتـا مسـافرانی را بـه قصـد بهـره بـردن از امکانـات تفریحـی ،زیارتـی،
گردشـگری و البتـه درمانـی ،به شـیراز میرسـانند.
جمشـیدی حتـی بـه محـدود و ممنـوع شـدن فعالیـت کافـی شـاپها،
رسـتورانها و فسـت فودهـا و  ...اشـاره و اعلام کـرده بـود کـه گشـتهای
نظارتـی از  ۹تیـر فعـال شـده و بـر رونـد اجـرای دسـتورالعمل ،نظـارت خواهند
کرد.
بعـد از آن ،معـاون و جانشـین اسـتاندار فـارس در سـتاد اسـتانی مدیریت کرونا
هـم بـه شـرح اقدامـات مربـوط بـه شـرایط سـخت شـیوع کروناویـروس در
اسـتان پرداختـه و اعلام کـرده بـود کـه ترددهـای بیـن شهرسـتانی ،فعالیـت
کسـبه غیـر از گروه یـک ،برگزاری مراسـمهای مختلف و  ...ممنـوع و محدود
شـده است.
عبدالرضـا قاسـمپور در حالـی از محـدود و ممنـوع شـدن فعالیتهـا خبـر
مـیداد کـه شـیراز ترافیکـی سـنگین را بـا حضـور خودروهایـی بـا پالکهـای
غیربومی اسـتان فـارس ،در گـرم تریـن تابسـتان خـود ،تجربـه میکـرد و هیچ
دکانـی و پاسـاژ و بـازاری ،تعطیلـی را بـر نتابیـده اسـت.
در ایـن بیـن ،از اکیپهـای تذکـر لسـانی بـه شـهروندانی کـه مراعـات
شـیوهنامههای بهداشـت فـردی و عمومـی را نمیکننـد هـم خبـری نبـود و
انـگار حساسـیتها در حـد ابـراز و اعلام نگرانی و دادن هشـدار و ارائـه آمار و
ارقـام ،باقـی مانـد و بـه سـرانجام مطلـوب نرسـید.
براسـاس مشـاهدات خبرنـگاران ایسـنا ،طـی روزهایـی کـه قـرار بـود شـهر بار
دیگـر شـاهد محدودیـت و ممنوعیـت باشـد و هشـدارها از آمـدن کرونـای دلتا
خبـر مـیداد کـه بسـیار بیرحم بوده و شـتاب سـرایت و قـدرت بیماریزائی آن
چنـد برابـر اجدادش اسـت! میـزان رعایت دسـتورالعملها در کوچـه و خیابان
و مراکـزی کـه قـرار بـود تعطیـل باشـد و نبود ،نسـبت بـه هفتههای گذشـته و
کاهشـی کـه مشـهود بـود ،هیـچ تغییری نکرده اسـت.
اغلـب رسـتورانها ،فسـت فودیهـا ،اماکـن گردشـگری و اقامتـی و  ...بـاز
اسـت و کسـبه مانند همیشـه سـر کار رفتند و پاسـاژها هم پذیرای شـهروندان
و مسـافرانی بودنـد کـه بـه قصـد خریـد راهـی بـازار میشـدند.
مشـاهدات خبرنـگاران ایسـنا ،از برگـزاری مراسـمهای مختلـف اعـم از عـزا و
عروسـی هـم حکایـت داشـته و دارد ،فعـال بـودن اغلـب باشـگاههای ورزشـی
خصوصـی و دولتـی! به اشـکال مختلـف و ادامه برپایی دورهمـی و میهمانی و
سـفر ،شـاید گویای ناگفتههایی و نیازمند بررسـی با نگاهی کارشناسـی اسـت.
برخـی شـهروندان خصوصا کسـانی کـه کمتر بـه پروتکلهای بهداشـتی توجه

داشـتند ،در پاسـخ خبرنگاران ایسـنا ،گرمای شـدید هوا و دشـواری اسـتفاده از
ماسـک ،وضعیـت اقتصـادی نابسـامان ،عملـی نشـدن وعدههـا در خصـوص
واکسیناسـیون و انداختـن بـار مسـئولیت بـر دوش مـردم و جامعـه را علـت
بی تفاوتیها و سهلانگاریهایشان ذکر کردند.
خانـم میانسـالی کـه ماسـک را زیـر چانه قـرار داده و در پیـاده راه زنـد ،در تردد
بـود ،بـا حالتـی ناراحـت به خبرنگار ایسـنا گفت :هر کسـی نسـبت به سلامت
خـودش دلسـوز اسـت و نیـاز بـه وکیل وصـی نـدارد؛ مـردم نمیتواننـد در خانه
نشسـته و بـدون درآمـد منتظـر رفتـن کرونـا باشـند ،بـرای داشـتن درآمـد بایـد
کار کـرد ،شـاید شـما کـه حقـوق بگیـر هسـتید ،بتوانیـد در خانـه بنشـینید و
پروتکل هـا را رعایـت کنیـد ،امـا خیلی هـا کاسـب هسـتند.
پسـر جوانـی کـه روی نیمکـت کنـار خیابـان آب میـوه و کیـک میخـورد هم با
لبخنـد گفـت :تـا بـه حـال کـه نگرفتیـم ،از ایـن به بعـد هم خـدا کریم اسـت،
شـما هم نگـران ما نباشـید.
او ضمـن تعـارف کیـک بـه خبرنـگار ایسـنا ،گفـت :شـغل مـن بازاریابی اسـت؛
بـا تلفـن و از راه دور هـم ایـن امـکان وجـود نـدارد ،بنابرایـن بایـد رودر رو بـا
مشـتریان صحبـت کنـم ،از طرفـی کار نکنـم ،درآمـدی نخواهم داشـت چون
بابـت فـروش پورسـانت میدهنـد نـه بابـت نشسـتن در خانـه.
ایـن جـوان که به گفته خودش دانشـجوی یکـی از مراکز آموزش عالی اسـت،
گفـت :کرونـا بـرای من یکی فرصـت بود ،اگر دانشـگاه بـاز بود ،نمی توانسـتم
وقـت زیـادی بـه کار اختصـاص دهـم ،اآلن امـا آمـوزش مجـازی شـده و مـن
هـم کار خوبـی دارم کـه نمیخواهـم آن را از دسـت بدهم.
یـک راننـده تاکسـی نیـز بـه خبرنـگار ایسـنا گفـت :امثـال مـن کـه شـامل
محدودیـت نیسـتیم ،امـا اینکـه مـدام بگوینـد مـردم رعایـت کنند و مسـئوالن
کاری نکننـد ،نمیتـوان بـا کرونـا جنگیـد .انـگار کرونـا در کشـور مـا بـا همـه
دنیـا تفـاوت دارد .اینجـا مسـئوالن فقـط حـرف میزننـد و مـردم بایـد مقابـل
مشـکالت سـینه سـپر کننـد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه ابتلا و فـوت شـماری از همکارانـش بـه ایـن بیمـاری را
دیـده و بعضـا هـم شـنیده اسـت ،گفـت :وقتی کـه حتی بـه راننـدگان اتوبوس
و تاکسـی کـه شـامل پروتـکل نمیشـوند ،واکسـن نزدهانـد ،وقتـی ایـن مـردم
بضاعـت مالـی مناسـبی ندارنـد ،چطـور میشـود بـا کرونـا مقابلـه کرد.
یکـی از کسـبه خیابـان زنـد هـم در حالیکـه حرفهایـش توسـط سـه شـاگرد
جوانـش تائیـد میشـد ،گفـت :مـا کـه رعایـت کردیـم ،در فضـای بـاز (اشـاره
بـه صندلیهایـی کـه در پیـاده روی مقابـل مغـازه قـرار داده بـود) بـه مشـتری
سـرویس میدهیـم.

ایـن مـرد میانسـال بـا بیـان اینکـه ،مـردم بایـد حرکتـی از مسئوالنشـان ببینند
تـا آنهـا هم قـدم بلندتـری بردارند ،گفـت :در همین شـیراز خودمان ،پارسـال،
بـازار کال تعطیـل شـد ،همـه هـم رعایـت کردنـد ،وضعیـت هـم بـد نبـود ،امـا
وقتـی کاسـب دیـد کـه وعدههـا یکـی یکـی آب رفـت ،مجبور بـود بـرای اجاره
مغـازه ،بـرای پـول بـرق و مالیـات و  ...بـرای خـرج خانـه ،سـرکار بیاید.
او بـا تاکیـد براینکـه اکثـر کسـبه شـیراز ،در ملـک اجـارهای کاسـبی میکنند،
گفـت :اگـر به مردم باشـد کـه وضع خیلـی بهتر میشـود ،اما موضوع اینسـت
که سیسـتم ایـراد دارد.
ایـن کاسـب شـیرازی بـا بیان اینکـه خطـرات کرونا و مشـکالت ناشـی از ابتال
بـه ایـن بیمـاری را کاملا درک میکنـد ،زیـرا خـودش هـم بـه آن مبتلا شـده
اسـت ،گفـت :همـه ایـن آدمهایـی کـه شـما میبینیـد ،مجبـور هسـتند کـه از
خانـه بیـرون بیاینـد ،شـما خبرنـگاران هـم کاش اینقـدر کـه از مـردم سـئوال و
جـواب میکـردی ،نصـف آن را از مسـئوالن میخواسـتی.
روزهای سخت و تلخ کرونا
آمارهـای ارائـه شـده از سـوی مسـئوالن سیسـتم بهداشـت و درمـان ،نشـان
از رشـد سـریع تعـداد مبتالیـان و بیمـاران نیازمنـد دریافـت خدمـات بسـتری و
همچنیـن افزایـش تعـداد بیمـاران بدحـال و قربانیـان ایـن بیمـاری مرمـوز در
فـارس و باالخـص شـیراز اسـت.
طـی روزهـای اخیـر ،آمـار پذیـرش بیمـاران جدیـد روزانـه بـرای بسـتری در
بیمارسـتانها بـه عـدد  ۳۷۰نفـر رسـید و شـمار فوتیهـای روزانـه کـه بـرای
مـدت کوتاهـی اعـداد زیـر  ۵نفـر را تجربـه کـرده بـود ،بـار دیگـر دو رقمی شـد
و بـه  ۱۶نفـر در یـک روز رسـید و ایـن آمارهـا خبـر از بازگشـت روزهای سـختی
میدهـد کـه کرونـا هـر سـاعت  ۲خانـواده را داغـدار میکـرد.
براسـاس گزارشهـای آمـاری ارائـه شـده از سـوی مسـئوالن علـوم پزشـکی
شـیراز ،سـطح رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی ،به کمتـر از  ۶۰درصـد کاهش
یافتـه اسـت ،حـال آنکه مسـئوالن  ۲هفتـه قبـل از راهاندازی گشـتهای ویژه
نظارتـی بـرای مقابلـه بـا هرگونـه عـدول از پروتکلهـا خبـر داده بودند.
بـه گـزارش ایسـنا ،اکثـر شـهروندان در شـیراز و اسـتان فـارس معتقد هسـتند
کـه اگـر سـتاد مدیریـت بیمـاری کرونـا در ایـن اسـتان ،عـزم جزمـی در رابطـه
بـا اجـرای کامـل محدودیتهـا و ممنوعیتهـا داشـت ،قطعـا مـردم همچـون
گذشـته همراهی الزم را داشـتند ،هرچند ،مشـکالت اقتصادی و معیشتی ،در
ایـن ایـام ،فشـار مضاعفـی بـه مـردم وارد میکنـد و محقـق نشـدن وعدهها در
خصـوص واکسیناسـیون ،تـداوم خانهنشـینی را برای بسـیاری از شـهروندان،
غیرممکـن کرده اسـت.

به منظور برقراری توسعه همکاریهای علمی و فناوری؛

امضای تفاهمنامه بین شهرداری شیراز ،پارک علم و فناوری فارس
و معاونت فناوری ریاست جمهوری
عصرمردم:
بـه منظـور برقـراری توسـعه همکاریهـای علمـی و
فنـاوری بیـن معاونـت فنـاوری ریاسـت جمهـوری،
شـهرداری شـیراز و پـارک علـم وفنـاوری اسـتان
و بهرهگیـری از امکانـات و پتانسـیلهای هـر
یـک از طرفیـن ،تفاهـم نامـهای امضـاء و مبادلـه
شد.
در مراسـمی و بـا حضور سـورنا سـتاری معـاون علمی و
فنـاوری رییـس جمهـور و مسـئوالن اسـتان فـارس
و شـهرداری شـیراز ،تفاهـم نامـه همـکاری میـان
معاونـت فناوری ریاسـت جمهوری ،شـهرداری شـیراز
و پـارک علـم وفنـاوری اسـتان بـا هـدف برقـراری
توسـعه همکاریهـای علمـی و فنـاوری ،بهـره منـدی
از تخصصهـای مختلـف علمـی و مولفههـای

هوشمندسـازی شـهر بـه امضـاء رسـید.
امینرضـا ذوالقـدر ،رئیس پـارک علم و فناوری اسـتان
فـارس در حاشـیه ایـن مراسـم ،بر لـزوم بهرهگیـری از
شـتابدهندهها بـرای نـوآوری و توسـعه در مجموعـه
شـهرداری شـیراز تاکیـد کـرد و افـزود :امیدواریـم از
ظرفیـت موجـود در پـارک کـه در دسـتور کار اسـت
نهایـت بهـره را ببریـم.
او بـا اشـاره بـه هوشمندسـازی شـهری ،بیان کـرد :در
ایـن زمینه سـاختمانی به مسـاحت بیـش از  ۱۲۰۰متر
از سـوی شـهرداری بـرای ایجـاد مرکز رشـد و نـو آوری
تخصیص داده شـده اسـت.
در حاشـیه ایـن مراسـم نمایشـگاهی بـا حضـور ۱۶
شـرکت دسـتاوردهای جدیـد و محصـول نوآورانـه خود
را بـه نمایـش گذاشـتند.

تصویب بودجه  31میلیاردی فراشبند
بحرانی فرد/فراشبند
بودجـه سـی و یـک میلیـارد و ششـصد میلیـون تومانـی فراشـبند در  ۳فصـل
اسـتانی،نفت و گاز و تـوازن تصویـب شـد.
در جلسـه ای کـه بـا حضـور دکتـر فروردیـن نماینـده مـردم در مجلـس شـورای
اسلامی،صادق فروغـی فرماندار،مردانلـو معاونـت عمرانـی فرمانداری،افشـار
منـش دبیـر کمیتـه برنامـه ریزی،بخشـدار مرکـزی و مدیـران ادارات در سـالن
اجتماعـات شـهید سـلیمانی فرمانـداری برگـزار گردید،مردانلـو معاونـت عمرانی
فرمانـداری ضمـن خیـر مقـدم بـه مدعوین،رئـوس برنامـه بودجـه ریـزی سـال
جـاری را بـه سـمع حاظریـن رسـاند.
سـپس دکتـر فروردیـن نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسلامی ضمن
گرامیداشـت یـاد شـهدای شهرسـتان،از همـگان خواسـتند که بـدون هیچ گونه
کـم کاری در خدمـت مـردم شـریف ایـن شهرسـتان باشـند.
ایشـان در ادامـه گفتنـد :امسـال بـا تعامـل خوبـی کـه بـا نماینـدگان کمیسـیون
تلفیـق بودجـه در مجلـس داشتیم،توانسـتیم اعتبـارات خوبـی را بـرای هـر سـه
شهرسـتان بـا درصـد بـاال نسـبت بـه سـال های گذشـته در نظـر بگیریـم و ایـن

می طلبـد کـه مدیـران ادارات در جـذب آن تلاش کننـد.
دکتـر فروردیـن دغدغـه امـروز مـردم را بحـث سلامت دانسـت و مسـئولین
بهداشـتی را ملزم به آماده و پیشـتاز بودن در پیشـگیری از بیماری ها دانسـت و
از آنهـا خواسـت کـه ایـن مهـم را وظیفـه جـدی خـود بداننـد.
نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسلامی این نویـد را بـه مسـئولین دادنـد کـه
علاوه بـر ایـن بودجـه مبلـغ اندکی هـم در اختیـار نمایندگان می باشـد کـه یقینا
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مقـداری هـم بـه این شهرسـتان می رسـد.
صـادق فروغی فرماندار شهرسـتان فراشـبند هـم از حضور همه مدیـران ادارات
تشـکر و قدرانـی و ضمـن خیـر مقدم بـه دکتر فروردیـن نماینده مـردم در مجلس
شـورای اسلامی و افشـار منـش دبیـر کمیتـه برنامـه ریـزی ،از مدیـران ادارات
خواسـتند کـه فقـط بـه همیـن بودجـه کفایـت نکننـد و بـا رایزنـی از مدیـران کل
ادارات خـود در استان،سـهم خـود را مطالبـه کننـد و در سـال جـاری هیـچ گونه
پـروژه جدیـدی را شـروع نکنند.نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان فراشـبند
همچنیـن اظهـار داشـتند :یـک خبـر خوبـی هـم کـه نماینـده محتـرم مـردم
در اختیـار اینجانـب قـرار دادنـد ایـن اسـت کـه مبلـغ  ۴۵میلیـارد تومـان جهـت
تامیـن آب شـرب شهرسـتان فراشـبند می باشـد کـه بـه زودی در اختیـار مدیران
اجرایـی ایـن واحـد قـرار می گیرد.صـادق فروغی در خاتمـه این تذکـر را یاد آوری
کردنـد کـه فرامـوش نمیکنیـم ویـروس کرونا دسـت بـردار نیسـت و اسـتان ها و
شهرسـتان های هـم جـوار ما وضعیـت خوبی ندارنـد و این وضعیـت مطلوبی که
شـهر ما با همت مردم و شـبکه بهداشـت و درمان و فرمانداری در دسـت اقدام
دارند،انشـالله شهرسـتان را در وضعیـت عـادی قـرار دهیم.

چنگک کرونا زیر گلوی فارس
علیرغم آنکه از هفته ابتدایی تیر ،وضعیت شیوع کروناویروس به واسطه افزایش آمار
ابتال و بستری ،شیراز را جامه سرخ پوشاند و مسئوالن از ...

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس:

تولید مرغ در فارس بیش از نیاز و گرانی بیدلیل است
ایسـنا :مدیر توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس تاکید
کـرد کـه تولیـد و تامین مـرغ در این اسـتان بیش از نیـاز روزانه بـوده و هیچ
بهانـهای بـرای افزایش قیمـت این محصول وجـود ندارد.
صمـد رنجبـری در گفتوگـو بـا ایسـنا ،میزان مصـرف روزانه مرغ در سـطح
فـارس بـا احتسـاب مـرغ مـورد نیـاز صنایـع و دیگـر بخشهـا را  ٤٠٠تـن
اعلام و خاطرنشـان کـرد :میـزان تولیـد مرغ طـی روزهای اخیـر در فارس
بیـش از  400تـن بوده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه مـرغ براسـاس قیمـت مصـوب در اسـتان فـارس توزیـع
میشـود و هیـچ دلیلـی بـرای افزایـش قیمـت وجـود نـدارد ،اضافـه کـرد:
رونـد توزیـع مـرغ تنظیـم بـازار در فروشـگاهها بـا قیمـت  ٢٤هـزار و ٩٠٠
کمـاکان ادامـه دارد.
رنجبـری در خصـوص میـزان ذخیـره مـرغ منجمـد در اسـتان فـارس نیـز گفـت :درخواسـت افزایـش ذخایـر
اسـتراتژیک اسـتان را دادهایـم و پیشبینـی افزایـش ایـن ذخیـره انجام شـده اسـت که اگـر در مقطعی بـا کمبود
مواجـه شـدیم بتوانیـم از آن اسـتفاده کنیـم امـا اکنـون ضرورتـی نـدارد.
ایـن مقـام مسـئول در جهادکشـاورزی فـارس همچنیـن از مشـکالت حمـل و نقلـی بـرای تامیـن نهادههـا بـرای
مرغـداران سـخن گفـت و افـزود :بـه دلیـل همزمانـی برداشـت محصـوالت صیفـی جـات و گنـدم با مشـکالت
حمـل و نقلـی مواجـه شـده ایـم امـا تالش شـده کـه از ظرفیت همـه بخشها بـرای رفع مشـکل اسـتفاده کنیم.
معـاون جهادکشـاورزی اسـتان فـارس نیـز قبلا در خصـوص افزایـش قیمت مـرغ در فارس بـه ایسـنا گفته بود:
قیمـت مـرغ بـر اسـاس سـتاد تنظیم بـازار ۲۴هـزار و ۹۰۰تومان اسـت ،بعضی روزها بـه دلیل کمبـود عرضه ،در
یـک فاصلـه زمانـی ،قیمـت افزایـش پیـدا می کنـد ،یعنـی جوجـه ای کـه امـروز وارد سـالن می شـود حداقـل ۴۵
روز بعـد وارد بازار می شـود.
کرامتاللـه کیومرثـی خاطرنشـان کـرده بـود :از آنجایـی جوجـه ریزیهـا بـه صـورت هفتگـی انجـام می شـود ،
یـک جهـش ۴هـزار تومانـی را در قیمـت مـرغ داشـتیم کـه بالفاصلـه بـازار مدیریت شـد.

پیام تبریک مدیر کل تامین اجتماعی فارس
به مناسبت هفته تامین اجتماعی
عصرمردم:
مدیـر کل تامیـن اجتماعـی فـارس طـی پیامی فـرا رسـیدن هفتـه تامیـن
اجتماعـی را خدمـت بیمه شـدگان ،بازنشسـتگان  ،کارفرمایان و مسـتمری
بگیـران ارجمنـد سـازمان تامیـن اجتماعـی تبریـک گفـت.
متن پیام ابراهیم کشاورز به شرح زیر است:
بسمه تعالی
باسالم
فرارسـیدن  19تـا  25تیرمـاه هفته تامین اجتماعی را خدمت بیمه شـدگان،
بازنشسـتگان ،کارفرمایـان و مسـتمری بگیـران ارجمنـد سـازمان تأمیـن
اجتماعـی و همچنیـن همـکاران کوشـا وبزرگـوارم تبریـک و تهنیـت عرض
مینمایم.سـازمان تأمیـن اجتماعـی یکـی از بزرگتریـن نهادهـای عمومی و
غیـر دولتـی کشـور تاکنـون نقـش و تأثیر بسـزایی در تأمیـن آینده خانوادههای کشـور ایفـا کرده و همـواره ،همراه
و حامی تمامی اقشـار جامعـه در حوزههـای بیمـهای و درمـان بـوده اسـت.
تردیـدی نیسـت هـدف اصلـی و غایـی ایـن سـازمان معظـم ،تأمیـن امنیـت اجتماعـی جامعـه ایـران اسلامی و
دلگـرم سـاختن جامعـه بـه آینـدهای روشـن اسـت و ایـن مهـم زمینه سـاز رشـد ،توسـعه و آبادانی کشـور در همه
حوزه هـا و زمینه هـا اسـت.موجب افتخـار و مایـه خرسـندی اسـت مـن اسـت کـه سـازمان تامیـن اجتماعـی در
اسـتان فـارس بـا همـت و سختکوشـی شـما عزیزان همـواره نقش آفرین بـوده و در جهـت تأمین رفاه و آسـایش
بازنشسـتگان ،مسـتمری بگیـران و بیمـه شـدگان ارجمنـد و خانواده هـای محتـرم آنـان اقدامـات مختلفـی را بـه
انجـام رسـانده اسـت.یک بـار دیگر ضمـن تبریک این ایـام به همه مسـئوالن ،کارگزاران و فعاالن حـوزه بیمهای
و درمان بخصوص همکارانم در سـطح اسـتان  ،سـعادت و سـربلندی همگان را از درگاه باریتعالی مسـئلت دارم.
عشـق ورزیـدن بـه خلـق ،زیباتریـن ترنـم گفتگـو بـا خالق اسـت بویژه اگـر توفیـق خدمت بـه عزیزانـی نصیبمان
گـردد کـه تمـام دنیایشـان را می تـوان در پـر رنگیـن پروانـه ای خالصـه کرد.
برادر کوچک شما
ابراهیم کشاورز

فعال اقتصادی:

قطع برق به ماشینآالت بخش تولید فارس خسارت وارد کرد
ایرنـا :رئیـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی فـارس گفت :به
دلیـل قطعـی مکـرر بـرق و اعمـال خاموشـیها ،خسـارتها و هزینههـای
سـنگین سـختافزاری بـه تجهیـزات و ماشـین آالت بخش تولیـد و صنایع
اسـتان وارد شـده است.
روابـط عمومی اتـاق بازرگانـی فـارس در مطلـب چهارشـنبه خـود بـه نقـل از
جمـال رازقـی افـزود :از سـوی دیگـر زمـان خاموشـیها نیز نامناسـب و در
سـاعت اوج کاری و راندمـان یـک واحـد صنعتـی اسـت.
وی ادامـه داد :بـر اسـاس قانـون بهبود فضای کسـب و کار ،دسـتگاههای
خدمـات رسـان دولتـی از جملـه شـرکت بـرق میبایسـت عـدم قطـع بـرق
صنایـع و بخـش تولیـد را در اولویـت قـرار دهنـد و در غیر این صـورت دولت
ملـزم بـه پرداخـت خسـارت قطعـی برق بـه بخش تولیـد خواهـد بود.
وی اظهـار داشـت :انتظـار مـا ایـن اسـت کـه بـرای خاموشـیهای بخش صنعـت برنامـه زمان بندی مشـخص
شـود و اطالعرسـانی در ایـن زمینـه بـه موقـع و موثـر باشـد و بـرق دریافتی مشـترکان بخـش فوالد و سـیمان نیز
از  ۱۰درصـد مصرفـی بـه  ۲۵درصـد افزایـش یابد.
رئیـس اتـاق بازرگانـی فـارس بیـان کـرد :همچنیـن درخواسـت فعـاالن بخـش خصوصـی فـارس ایـن اسـت که
شـورای تامیـن اسـتان بـرای موضـوع عـدم قطـع بـرق در صنعـت اسـتان تصمیمگیـری کنـد.
رازقـی افـزود :قطعیهـای بـرق بـه ویـژه در بخـش صنعت بحرانی اسـت که بایـد بـه دور از هیجانات سیاسـی و
بـا در نظـر گرفتـن آینده کشـور در خصـوص آن تصمیـم گیری و اقدام شـود.
وی ادامـه داد :خاموشـی های بـرق طـی روزهـای اخیـر علل متفاوتـی دارد کـه از جمله آنها میتوان به سیاسـت
تثبیـت قیمـت بـرق در زمان شـکوفایی این صنعت در کشـور اشـاره کرد.
او اضافـه کـرد :همچنیـن بر اسـاس سیاسـتهای کلی نظام در قالب برنامههای پنجم و ششـم توسـعه کشـور،
دولـت مکلـف بـه واگـذاری بخـش اعظمـی از نیروگاههـا و جـذب سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی و کاهـش
سـرمایهگذاری دولتـی در توسـعه نیروگاههـا بـود کـه در ایـن خصـوص متقاضیـان زیـادی بـرای سـرمایه گذاری
نیروگاههـا اقـدام و تـا مرحلـه اخـذ مجـور نیز پیـش رفتند.
رازقـی گفـت :صنعـت بـرق کشـور در سـه حـوزه تولیـد ،اشـتغال و توزیـع صنعتـی تکنولوژیـک ،وابسـته بـه دیگر
کشـورها اسـت و بدیهـی اسـت کـه بـدون ارتباطـات سـالم و مـوازن ،امـکان نگهداری و توسـعه بسـیار سـخت،
طاقـت فرسـا و گـران قیمـت خواهـد بـود و این در حالی اسـت که صنعت برق مـا از تاثیر تحریمها بـی بهره نبوده
اسـت.وی ،از دیگـر دالیـل قطعـی مکـرر بـرق را بـی توجهـی و عـدم سـرمایه گـذاری الزم در حـوزه انرژی هـای
تجدیدپذیـر دانسـت و گفـت :توجـه مجلـس و دولـت بـه حـوزه انرژی هـای تجدیدپذیـر می تواند کمـک بزرگی به
شـبکه و تامیـن کسـری نیروگاههـای وارداتی کشـور باشـد.
رئیـس اتـاق بازرگانـی فـارس گفـت :حـدود  ۱۲درصـد از انـرژی بـرق بـرای تامیـن بـرق سـاعات پیـک تامیـن
میشـود کـه خشکسـالی ،کمبـود بارندگـی و بـی آبـی سـدها هم بر کسـری تولیـد شـبکه و قطعی برق در کشـور
افزوده اسـت.

سه ایستگاه هواشناسی در فیروزآباد و فراشبند به بهرهبرداری رسید
ایرنـا :سـه ایسـتگاه اقلیمشناسـی خـودکار هواشناسـی در آیینی در سلامت آباد و دهـرود شهرسـتان فیروزآباد و
دهرم شهرسـتان فراشـبند در اسـتان فارس افتتاح شـد.
بـه گـزارش ایرنـا  ،ایسـتگاه خـودکار اقلیـم شناسـی بـا اندازهگیـری شـاخصهای دما ،رطوبت ،سـمت و سـرعت
بـاد ،فشـار هـوا و مقـدار بارندگـی ،ایـن دادهها را به صورت بر خط به مرکز جمعآوری سـازمان هواشناسـی کشـور
ارسـال و دسترسـی بـه ایـن اطالعـات در راسـتای پوشـش نیازهای کاربـران از جملـه مدیریت بحران اسـتان در
شـرایط ناپایدار جـوی را فراهـم میکند.
افتتـاح ایـن ایسـتگاهها گامی موثـر در آگاهـی بخشـی و کاهـش خسـارت سـرمازدگی و خسـارت ناشـی از سـایر
پدیده هـای جـوی بـه محصـوالت باغـی و کشـاورزی شهرسـتان خواهـد بود.
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رژیم غذایی سرشار از مخمرها
با کاهش التهاب همراه است

مهر :به گفته محققان ،یک
رژیم غذایــی غنی از غذاهای
تخمیــری باعث افزایش تنوع
میکروب های روده و کاهش
عالئــم مولکولــی التهــاب
می شود.
در یــک آزمایــش بالینی،
 ۳۶فرد بزرگســال ســالم به
طــور تصادفــی در یک رژیم
غذایی  ۱۰هفتهای که شامل
غذاهای تخمیر شده یا پرفیبر
بود ،قرار گرفتند .این دو رژیم
غذایــی تأثیــرات متفاوتی بر
روی میکروبیــوم های روده و

سیستم ایمنی بدن داشتند.
خوردن غذاهایی مانند ماســت ،کفیر ،پنیر دلمهای تخمیر شــده ،کیمچی و سایر سبزیجات
تخمیر شده ،و چای کومبوچا منجر به افزایش تنوع کلی میکروبهای روده شد.
«جاستین سوننبرگ» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه استنفورد آمریکا ،در این باره میگوید:
«این یک یافته خیره کننده اســت که نشــان میدهد چگونه یک تغییر ســاده در رژیم غذایی
میتواند میکروبیوم های روده را در میان گروهی از بزرگساالن سالم ،دوباره تولید کند».
عالوه بر این ،چهار نوع ســلول ایمنی در گروه غذاهای تخمیر شــده فعالیت کمتری نشان
دادند .سطح  ۱۹پروتئین التهابی اندازه گیری شده در نمونههای خون نیز کاهش یافت .یکی از
این پروتئینها ،اینترلوکین  ،۶اســت که با بیماریهایی مانند آرتریت روماتوئید ،دیابت نوع  ۲و
استرس مزمن مرتبط است.
وی در ادامــه افزود« :رژیم های غذایی با هدف قــرار دادن میکروبیوم های روده میتوانند
وضعیت ایمنی بدن را تغییر دهند و شــیوهای امیدوارکننده برای کاهش التهاب در بزرگســاالن
ســالم هســتند .این یافته در مورد همه شــرکت کنندگان در مطالعه که به گروه غذایی حاوی
مخمرهای بیشتر اختصاص داده شدند سازگار بود».
در مقابل ،هیچ یک از این  ۱۹پروتئین التهابی در شرکت کنندگانی که به رژیم غذایی با فیبر
باال و غنی از حبوبات ،دانهها ،غالت ســبوس دار ،مغزها ،ســبزیجات و میوهها اختصاص یافته
بودند ،کاهش پیدا نکرد .شواهد گســتردهای نشان داده است که رژیم غذایی ،میکروبیوم های
روده را شــکل میدهد که میتواند بر سیستم ایمنی بدن و سالمت کلی تأثیر بگذارد .تنوع کم
میکروبیوم با چاقی و دیابت ارتباط دارد.

کووید  ۱۹تاثیر طوالنی مدت بر ضربان قلب دارد

مهر :نتایج یک تحقیق جدید تأیید کرده اســت که کووید  ۱۹اثرات طوالنی مدت بر ضربان
قلب افراد آلوده ایجاد می کند و همچنین باعث بروز ســایر مشکالت قلبی و تأثیرات رفتاری و
فیزیولوژیکی می شــود .افرادی که مبتال به کووید  ۱۹میشوند بیشتر در معرض خطر ابتالء به
ضربان قلب نامنظم و سایر بیماریها هستند که تا ماهها پس از از بین رفتن عالئم وجود دارد.
این مطالعه نشــان داد که به طور متوســط  ۷۹روز پس از ابتالء به عفونت کووید  ۱۹طول
میکشد تا ضربان قلب انسان به حالت استراحت عادی برگردد.
یافتههای این مطالعه نشــان داد که از هر شش نفری که دچار کووید  ۱۹شده اند ،یک نفر
پس از تجربه عالئم اولیه خود با ضربان قلب نامنظم روبرو شده و سطح انرژی حداقل تا  ۴ماه
بعد کاهش مییابد.
در حال حاضر گزارشــهای زیادی از بیماران به اصطالح بهبودیافته از کووید  ۱۹و همچنین
افزایش نارســایی قلبی و مرگ ناشی از آن گزارش شده است .گزارشها حاکی از آن است که
مرگ و میر ناشی از مشکالت قلبی در کشورهای مختلف افزایش یافته است.
به منظور درک تأثیرات طوالنی مدت عفونت ،اطالعات روزانه در مورد ضربان قلب (ضربان
قلب در حالت اســتراحت) ،خواب (مدت زمان) و فعالیت کلی (شمارش گام) جمع آوری میشد.
این تجزیه و تحلیل شامل زنان و مردان بین  ۱۸تا  ۷۶سال بود.
تیم تحقیق دریافت که افراد آلوده به کووید  ۱۹در مقایســه با افرادی که عالئم داشــتند اما
کووید  ۱۹شــان منفی بود ،مدت زمان بیشتری برای بازگشت ضربان قلب در حالت استراحت،
خواب و فعالیت طول کشــید .دانشمندان متوجه آســیب عضله قلب و بافت محافظ اطراف آن
شدند .آنچه محققان نمیدانند این است که این آسیب تا چه مدت ادامه دارد.

آسپرین از خطر حمله قلبی در بیماران ذات الریه
کم می کند

مهر :نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهد که آسپرین می تواند از مشکالت قلبی عروقی
در بیماران دچار پنومونی (ذات الریه) پیشگیری کند.
عوارض قلبی عروقی در بیماران مبتال به ذات الریه شــایع است و به شدت با خطر مرگ در
طوالنی مدت همراه اســت .این مطالعه به بررسی این موضوع پرداخت که آیا آسپرین میتواند
خطر حمله قلبی و ســکته ایسکمیک را که به دلیل انسداد جریان خون در مغز ایجاد میشود و
حدود  ٪۸۰از سکتههای مغزی را تشکیل میدهد ،کاهش دهد.
محققان دادههای حدود  ۱۶۲۰۰بیمار ذات الریه را در سراســر انگلیس مورد تجزیه و تحلیل
قرار دادند .ســن بیماران باال  ۵۰ســال بود و نیمی از آنها آســپرین مصرف کرده و نیمی دیگر
مصرف نمیکردند .نتایج نشــان داد خطر ابتالء به ســکته مغزی و حمله قلبی در افراد مصرف
کننده آسپرین  ٪۳۶کمتر از افراد غیر مصرف کننده بود.
یافتهها نشــان داد که مصرف آسپرین همچنین با  ٪۳۰کاهش خطر سکته مغزی به تنهایی
و  ٪۵۴کاهش خطر حمله قلبی همراه است.
«فرگوس همیلتون» ،سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه بریستول ،در این باره میگوید« :این
مطالعه شــواهد اثبات کنندهای را در رابطه با مصرف آسپرین با کاهش وقایع ایسکمیک پس از
ذات الریه در شرایط مراقبتهای اولیه ارائه میدهد .این دارو ممکن است در آینده نقش بالینی
در جلوگیری از این عارضه مهم داشته باشد».

اختالل بیش فعالی عامل بروز ریسک باالی
بیماری های جسمی

مهر :در حالی که افراد مبتال به اختالل بیش فعالی ،شــرایطی نظیر بی توجهی ،تکانشگری
و بیش فعالی را تجربه می کنند ،اما ممکن اســت الزم باشــد از خطر بسیاری از بیماری های
جسمی نیز آگاه باشند.
تحقیقــات جدید به وجود خطرات باالتری در بروز بیماریهای سیســتم عصبی ،تنفســی،
اسکلتی عضالنی و متابولیکی در افرادی که بیش فعالی دارند ،پی برده است.
«ابا دو ریتز» ،سرپرســت تیم تحقیق از مؤسســه کارولینسکا در سوئد ،در این باره میگوید:
«شناســایی بیماریهای جسمی همزمان ممکن اســت پیامدهای مهمی در درمان بزرگساالن
مبتال به اختالل بیش فعالی و نیز برای ســامتی و کیفیت زندگی طوالنی مدت بیماران داشته
باشد».
محققان دریافتند که افزایش خطر بیشتر به دلیل عوامل ژنتیکی است که هم در اختالل بیش
فعالی و هم در بیماریهای جســمی نقش دارند ،که البته در این مورد اختالالت سیستم عصبی
و بیماریهای مرتبط با سن مستثنی هستند .تمام خواهر و برادرهای افراد مبتال به اختالل بیش
فعالی نیز به طور قابل توجهی با خطر باال ابتالء به مشکالت جسمی روبرو هستند.
محققــان در این مطالعه بیش از  ۴میلیون خواهر و برادر متولدشــده بین ســالهای ۱۹۳۲
و  ۱۹۹۵را در سوئد بررسی کردند .این افراد بین سالهای  ۱۹۷۳تا  ۲۰۱۳تحت نظر بودند.
برای افراد مبتال به اختالل بیش فعالی ،قویترین ارتباط با مشکالت جسمانی در سیستمهای
عصبی ،بیماریهای تنفســی ،اسکلتی عضالنی و متابولیکی مشاهده شد .بیماری کبدی مرتبط
بــا الکل ،اختالالت خواب ،بیماری انســدادی مزمن ریوی ،صرع ،بیمــاری کبد چرب و چاقی
بیشترین ارتباط را با اختالل بیش فعالی داشتند .این اختالل همچنین با افزایش کم خطر ابتالء
به بیماریهای قلبی عروقی ،بیماری پارکینسون و زوال عقل مرتبط بود.
اختــال بیش فعالی نوعی اختالل روانپزشــکی اســت کــه معمو ًال بــا محرکهای نظیر
متیل فنیدیت ها یا آمفتامینها درمان میشود.
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بیتوتــه :پس از  6ماهگی ،شــما می توانید به
صورت خیلی آرام و مالیم به کودک خود غذاهای
دیگر نیز در کنار شــیر مادر بدهید .شما می توانید
با اســتفاده از میوه ها و سبزیجاتی که در ادامه به
آن ها اشاره می کنیم ،وعده های غذایی کودک در
این دوران را مغذی تر کنید.
کدو تنبل
کــدو تنبــل به دلیل نــرم بودن بافــت آن و
همچنیــن طعم خوبش ،یکــی از اولین غذاهایی
است که اغلب کودکان به آن عالقه مند می شوند.
کدو تنبل سرشــار از ویتامین  Aو  Cاست و مواد
مغذی بســیار زیاد دیگری مانند فیبر ها نیز در آن
یافت می شوند.
ممکن است که نتوانید در هر فصلی کدو تنبل
بخرید ،اما امروزه کنســرو های کدو تنبل نیز در
بــازار وجود دارند که می توانید از آن ها اســتفاده
کنید.
کــدو را نیز باید برای مصــرف کودک بپزید و
قســمت گوشته آن را جدا کنید و به حالت پوره در
بیاورید .می توانیــد از مقدار مورد نیاز نمک برای
طعم دار کردن آن استفاده کنید.
گل کلم
وقتــی که کــودک دندان ها را بــه طور کلی
درآورد و می توانســت غذاهــای جامد را مصرف
کند ،گل کلم یکی از بهترین ســبزیجات برای او
است .شما می توانید گل کلم را بخارپز و پوره کنید
ولی به دلیل این که بافت آن کمی ســفت است،
می تواند چالشی برای جویدن غذاهای جدید باشد.
هویج
هویج یکــی از بهترین وعده های غذایی برای
کودک در این سن اســت .البته باید آن را آب پز
کنید و سپس به شکل پوره به کودک بدهید .پوره
هویج در کنار رنگ زیبا و هیجان انگیزی که برای
کودک دارد ،طعم خوبی هم دارد و اغلب کودکان
آن را دوســت دارند .هویج سرشــار از فیبرهایی
اســت که باعث تقویت سیستم گوارش می شوند.
همچنین در هویج ماده ای به نام بتا کاروتن وجود
دارد کــه با تبدیل شــدن به ویتامیــن  ،Aباعث
تقویت بینایی و سیستم ایمنی بدن می شود.
اسفناج
اسفناج یکی از سبزیجاتی است که ما خاطرات
بسیار زیادی از آن داریم! ملوان زبل کسی بود که
با خوردن اسفناج قوی می شد و از پس هر کاری
بر می آمد!
در دنیای واقعی نیز اسفناج خواص بسیار زیادی
دارد و سرشــار از آهن اســت .آهن برای ساخت

تبیان :نفخ زمانی روی میدهد که شکم ،مایعات
احتباس میکند ،گاز نگه میدارد و شــما احساس
تورم میکنید .نفخ اغلب بــا درد و ناراحتی همراه
اســت .یک ســری از غذاها ،یبوست و ُپرخوری و
ســندرم روده تحریکپذیــر ( )IBSموجب نفخ
میشوند .غذاهای ضدنفخ مانند آووکادو ،قاصدک
و آنهایی که سرشار از پروبیوتیکها هستند؛ مانند
کفیر ،میتوانند به تنظیم باکتریهای گوارشــتان
کمک کرده و در نتیجه نفخ را کاهش دهند.
شــما تنها نیســتید؛ نفخ یکی از شــایعترین
مشکالت گوارشی است .علت نفخ اغلب یبوست،
پرخوری ،ســندرم روده تحریکپذیــر ،عادت به
بلعیدن هوا حین خوردن و آشــامیدن و یا با عجله
غذا خوردن است.
خوردن یک ســری از غذاها که حاوی موادی
مانند الکتــوز ،الکلهای قندی و یا فیبر اضافیاند
نیز در بعضی از افراد باعث نفخ میشود؛ زیرا آنها
نمیتوانند این غذاها را به خوبی هضم کنند .وقتی
این مواد وارد کولون میشــوند ،باکتریهایی که
از آنهــا تغذیه میکنند ،حبابهــای هوایی تولید
میکنند که باعث تورم شــکمتان میشوند .وقتی
بدن شما آب زیادی نگه میدارد و مایعات در بین
ســلولها جمع میشــود ،مث ً
ال بعد از خوردن یک
غذای پرنمــک مانند پیتزا ،این اتفاق خودش را به
صورت نفخ شکم نشان میدهد.
خوشــبختانه حتی زمانی که احساس میکنید
از شــدت نفخ در حال ترکیدن هســتید ،میتوانید
با خوردن غذاهای ضد نفخ ،دوباره به حالت عادی
برگردید .در این مطلب بهترین غذاهای ضدنفخ را
به شما پیشنهاد میکنیم:
پروبیوتیکها مانند کفیر
گاهــی گاز و نفــخ میتوانند نتیجــهی به هم
خوردن تعادل باکتریها باشــد کــه در این مورد،
پروبیوتیکهــای موجود در برخــی از غذاها مانند
کفیر میتوانند بــه بازیابی تعادل باکتریها کمک
کــرده و عملکرد گــوارش را بــه وضعیت نرمال
برگردانند.
حتمــ ًا میدانیــد که ماســت ،منبــع خوبی از
پروبیوتیکهاســت امــا شــاید ندانید کــه کفیر
سه برابر ماست معمولی پروبیوتیک دارد .ضمن ًا اگر
برای هضم الکتوز مشکل دارید ،کفیر فاقد الکتوز
اســت .کفیر را میتوانید در اســموتیها و غالت
صبحانهتان استفاده کنید.
غذاهای پتاسیمدار مانند آووکادو
قطع ًا شــما به مقداری نمک در رژیم غذاییتان
نیــاز دارید برای عــدهای از افراد ،خــوردن ِ زیاد
غذاهــای پرنمک میتواند بــا احتباس آبی که در
بدن ایجاد میکند ســبب نفخ شود .به همین دلیل
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میوه ها و سبزیجات مفید
برای کودکان

خــون و فراهم کردن انرژی الزم کودک بســیار
مفید است .دیگر مواد مغذی اسفناج هم می توانند
به رشــد کودک کمک شایانی کنند .اسفناج را نیز
باید به شــکل پخته شــده و به حالت پوره برای
مصرف نوزادان و یا کودکان آماده کنید .می توانید
برای بهتر کردن طعم آن ،از نمک استفاده کنید.
آووکادو
آووکادو یکی از میوه هایی اســت که در ایران
کمتر شــناخته شده است و به دلیل وارداتی بودن،
قیمت نسبتا باالیی دارد .اما این میوه خواص بسیار
زیادی برای بدن انســان دارد .یکی از مهم ترین
خــواص میوه آووکادو این اســت که سرشــار از
آنتی اکسیدان های مختلف است.
آنتی اکسیدان ها کارهای بسیار زیادی می کنند
امــا مهم ترین کار آن ها افزایش مقاومت بدن در
مقابــل عوامل بیماری زا و به طــور کلی تقویت
سیستم ایمنی است.
همچنین آووکادو سرشــار از چربی های اشباع
نشده است که می تواند با چربی های اشباع مقابله
کند و به رشــد مغز و سیســتم ایمنی بدن کمک
شــایانی کند و به جذب ویتامین های محلول در
چربی مانند  K،A ، Dو  Eکمک می کند.
ایــن میوه نیــز مانند اغلب میــوه های دیگر،
سرشار از فیبر و فوالت است و همان طور که پیش
تر نیز اشــاره کردیم ،این مواد مغذی به سالمت
دســتگاه گوارش و درمان بیماری های گوارشی

مانند یبوست کمک شایانی می کنند.
شــما باید این میــوه را به صــورت خیلی کم
بــه کودک بدهید .دلیل آن هم این اســت که به
دلیل زیاد بودن مواد مغذی ،ممکن است که برای
کودک ایجاد اسهال کند.
شــما باید مصرف این میــوه را برای کودک با
روزی  1قاشق غذا خوری پوره شده آغاز کنید.
کدو سبز
کدو سبز در اوایل تابستان در میوه فروشی های
شهر پیدا می شود .کدو سبز با بخارپز شدن بافت
نرمی پیدا می کند و برای کودکان در سنین پایین
بســیار مناسب است .این گیاه سرشــار از منگنز،
پتاســیم و ویتامین  Aاســت .منگنز یکی از مواد
مغذی ضروری بدن اســت و ایــن گیاه می تواند
آن را به طور کامل برای بــدن فراهم کند .برای
کــودکان کمی بزرگتر ،می توانید کدو ســبز با به
همراه ســس گوجه فرنگــی و کمی روغن زیتون
تهیه کنید تا هم خوشمزه تر و هم مقوی تر شود.
نخود فرنگی
نخود فرنگی ،به دلیل طعم بسیار خوب و رنگ
جذابش ،برای کودکان بســیار مناسب است .این
دانه های گرد و زیبا ،سرشار از پروتئین های گیاهی
است که برای رشد کودک بسیار مفید است.
نخود فرنگی را باید ابتدا بخار پز کنید و سپس
له کنید تا به شکل پوره در بیاید و سپس به کودک
بدهید .همچنین شــما می توانید آن را با شیر مادر

غذاهایی که نفخ را کاهش میدهند

بهتر است غذاهای پتاسیمدار مانند آووکادو بیشتر
مصرف کنید .چون سدیم آب را به داخل سلولها
میکشد و پتاســیم آن را از سلول بیرون میراند،
در نتیجــه نفخ نخواهید کرد .افراد بزرگســال باید
روزانــه  4700میلیگرم پتاســیم دریافت کنند اما
بیشتر افراد این اندازه پتاسیم نمیخورند .غذاهای
سرشار از پتاسیم شامل آووکادو ،سیب زمینی ،موز،
بنشن ،اســفناج و کدوحلوایی میشوند .آووکادو را
میتوانید در تمــام وعدههای غذایی مصرف کنید.
ضمن ًا آووکادو دارای چربیهای ســالمی است که
شما را سیر نگه میدارند.
زنجبیل
یکی از قدیمیترین راهکارهای خانگی ضدنفخ
زنجبیل است .زنجبیل از کاهش دردهای عضالنی
گرفته تا گلودرد کاربرد دارد .اگر غذای ســنگینی
خوردهایــد میتوانید با خوردن زنجبیل احســاس
نفختــان را کاهش دهیــد .ترکیبــات موجود در
زنجبیل میتوانند آنزیمهای گوارشــی را افزایش
دهند و به کاهش احساس نفخ ناشی از بدهضمی
کمک کنند .بعد از غذا ،چند برش از زنجبیل تازه را
در آب جوش دم کرده و مثل چای بنوشید .زنجبیل
تازه را میتوانید به اســموتیها و سس ساالدتان
نیز اضافه نمایید .پودر زنجبیل نیز میتواند چاشنی
خوبی برای اوتمیل (جو دو سر پخته شده) صبحانه
باشد.
پرتقال
بیشــتر افراد با افزودن فیبر به رژیم غذایی خود
مشــکلی ندارند؛ اما بعد از خــوردن کربوهیدرات
غیرقابــل هضم ،گاز و نفخ میتواند یک عارضهی
جانبی باشــد ،خصوص ًا وقتی که بــه زیاد خوردن

عــادت ندارید .گاز ،محصــول جانبی گوارش فیبر
اســت؛ اما نوشــیدن آب میتواند بــا بهتر کردن
حرکت فیبر در سیســتم گوارش بــه کاهش این
عارضه کمــک نماید .البته نوشــیدن آب یک راه
بســیار خوب برای جذب مایعــات مورد نیاز جهت
هضم بهتر عدســی اســت که خوردهایــد اما باید
غذاهای آبدار مانند طالبی ،پرتقال ،گوجهفرنگی و
خیار هم بیشتر مصرف کنید.
دلیــل دیگر اینکــه باید با مایعــات و غذاهای
آبدار ماننــد پرتقال بدنتــان را هیدراته نگه دارید
این اســت که بدن وقتــی در وضعیت کمآبی قرار
میگیــرد تمایل دارد آب موجــود را ذخیره کند تا
بــه هم خوردن تعادل آب و نمــک بدن را جبران
کند .بنابراین تا زمانی که به این تعادل برســد ،آب
ذخیره شده را از دســت نخواهد داد .این میتواند
موجب نفخ بیشتر شود.
مارچوبه
بله درست اســت که مارچوبه ادرارتان را بودار
میکنــد اما با عملکــرد به عنوان یــک ادرارآور
طبیعی ،میتواند به دفع مایعات اضافی از سیســتم
بدنتان کمک نماید ،از این رو نفخ ناشی از احتباس
مایعات نیز کاهش مییابد.
مارچوبه دارای فیبر پریبیوتیک نیز هســت که
برخــاف پروبیوتیکهایی که باکتریهای زندهی
موجــود در غذاها و مکملها هســتند ،به تغذیهی
باکتریهای خوب موجــود در رودههایتان کمک
میکنند و باعث میشــود گوارش شــما عملکرد
خوبی داشته باشد.
نعنا فلفلی
اگر بعد از غذا احســاس نفــخ میکنید ،لطفی
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مخلوط کنید تا رقیق تر و مقوی تر شود.
سیب زمینی شیرین
این نوع سیب زمینی در ایران طرفداران زیادی
نــدارد و به همین دلیل کمتر در میوه فروشــی ها
دیده می شــود .اما به هر حال این سیب زمینی ها
هم غذای ســاده ای هســتند و هــم مواد مغذی
زیادی دارند .ســیب زمینی شــیرین سرشــار از
ویتامین  Aاســت که باعث تقویت سیستم ایمنی
بدن و همچنین تقویت بینایی می شود.
همچنین این ســیب زمینی دارای مقدار زیادی
فیبر ،منگنز ،ویتامین  B6و ویتامین  Cاســت که
هر کدام از آن ها خواص بســیار زیادی برای بدن
دارند و جزئی از مواد ضروری برای بدن هستند.
برای تغذیه کودک ،سیب زمینی را نیز ابتدا باید
بخارپز کنید و ســپس پوست آن را جدا و له کنید.
همچنین می توانید با اضافه کردن نمک ،طعم آن
را بهتر کنید.
کلم بروکلی
کلم بروکلی یکی از گیاهانی اســت که باعث
تقویت سیســتم ایمنی می شــود و قدرت دفاعی
بدن در مقابل انواع بیماری ها از جمله سرطان ها
را بــاال می برد .ریز مغذی هــای کلم بروکلی نیز
بســیار زیاد هستند و کمک زیادی به رشد کودک
می کنند .البته ممکن اســت که کودک زیاد طعم
آن را نپســندد اما اگر از همان ســنین کم کودک
را با کلم بروکلی تغذیه کنید ،در آینده به طعم آن
عادت خواهد کرد .شما می توانید کلم بروکلی را به
صــورت بخارپز به کودک بدهید و یا برای کاهش
طعم آن را با ماکارونی و یا سیب زمینی پخته شده
مخلوط کنید.
دیگر میوه ها و سبزیجات مفید برای
کودکان
همان طور که پیش تر نیز اشــاره کردیم ،هر
میوه و سبزیجاتی خواص مختص خود را دارد و در
نهایت تمامی میوه ها برای کودکان به نوعی مفید
هســتند و شــما نیز باید تنوع گیاهان و میوه های
خود را باال ببرید تا کودک از خواص تمامی آن ها
استفاده کند.
از دیگر سبزیجات مفید برای کودکان ،می توان
به موارد زیر اشاره کرد:
• گوجه فرنگی
• پیاز
• چغندر
• فلفل دلمه ای
• خیار
• جوانه سویا

به خودتان بکنیــد و یک لیوان دمنوش نعنا فلفلی
بنوشید .چربیهای موجود در نعنا فلفلی که شامل
منتول میشــوند میتوانند کمــک کنند عضالت
گوارشــتان شل شده و اسپاســمهایی که احساس
ناراحتی و نفخ میکنند کاهش بیابند.
توصیــه میکنیم از برگهای تــازه نعنا فلفلی
استفاده کنید زیرا چربیهای ضد نفخ طی پروسهی
خشک کردن نعنا فلفلی از بین میروند .همچنین
میتوانید برگهای تازه نعنا فلفلی را به ســاالدتان
اضافه کنید یا با میوه میل نمایید.
انواع بنشن
ضــد و نقیض به نظر میرســد اما اگر خوردن
غذاهایی مانند انواع بنشن و سبزیجات کلمی مانند
بروکلی باعث میشوند احساس نفخ کنید ،چارهی
آن این اســت که مکرراً از این غذاها بخورید .قرار
دادن بــدن در معرض این نــوع غذاها به صورت
مکــرر میتواند به بدنتان یاد بدهــد آنها را بهتر
هضــم کند .بنابراین اگر عــادت دارید مث ً
ال ماهی
یک بار بنشــن و  ...بخورید ،سعی کنید این میزان
را بیشــتر کنید .خوردن سبزیجات نفاخ به صورت
پخته به جای خام نیز میتواند به هضم بهتر آنها
کمک کند.
تخم رازیانه
دانههای رازیانه نه تنها عطر و طعم خوبی دارند
و بوی بد دهان را نیز از بین میبرند ،بلکه سابقهی
کهنی در استفاده به عنوان ضد نفخ هم دارند .دلیل
این خاصیت ،وجود ترکیباتی در این دانههاست که
اسپاسمهای گوارشــی را از بین میبرند .به همین
دلیــل خیلی از رســتورانهای هنــدی بعد از غذا
رازیانه به مشتریان پیشنهاد میدهند.
بــرای کمک به هضم غــذا میتوانید دانههای
رازیانه را بجوید یا در آبجوش دم کرده و بنوشــید.
همچنین میتوانید به عنوان چاشــنی در پاســتا و
انواع سوپ استفاده کنید.
گیاه قاصدک
این گیاه فقط یک علف مقاوم نیســت که شاید
اجازهی رشــد آن را در باغچهتان نمیدهید .دندان
شیر (قاصدک) گیاهی است که با طعم کمی تلخی
که دارد ،یک ادرارآور طبیعی است .بنابراین به بدن
کمک میکند از شــر مایعات اضافی خالص شده
و ورم معده ناشــی از احتبــاس آب کاهش بیابد.
گیاهانی مانند قاصــدک عالوه بر حذف مایعات و
سدیم اضافی از بدن به کاهش فشارخون در برخی
از افراد نیز کمک میکنند.
دنــدان شــیر تــازه را میتوانید به ســاالدها،
ســاندویچها و سس پســتو اضافه کنید .همچنین
میتوانید با خوردن چای قاصدک در روزهای سرد
زمستانی ،بدنتان را گرم کنید.
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اگر پیمان عشق و ازدواج نبود ،حیات معنی و مفهومی پیدا نمی کرد.
ازدواج و قرابت در کلیه مظاهر طبیعت متجلی است .عشق همیشه همزاد
بشر بوده و این مخلوق سرپا رمز و راز از ازل تا ابد در عمق وجودش نیاز
به عشق را لمس کرده است و از این روست که همواره به دنبال نوعی
ارتباط عاطفی دوجانبه با جنس مکمل بوده است.
خداوند انسان را با عشق آفریده و آدم و حوا زندگی را با عشق آغاز کردند
و در طول تاریخ انسان ها مشکل «عاشق» شدن را با جان و دل خریدند،
اما عشق را رها نکردند و همیشه با «درد عشق» همراه بودند و به دنبال.
طبیب نرفتند به قول خواجه راز حافظ شیراز:
عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد
ای خواجه درد نیست و گرنه طبیب هست
من باور دارم که در نظام هستی ،برای هر دردی ،درمانی وجود دارد ،مهم
اینست که درد را همانگونه که «هست» بشناسیم و راه درمان را همانگونه
که مقدر است طی کنیم.
هیچگاه تقدیر و سرنوشت بدون اراده ما و قانونمندیهای عالم به «قضا»
الهی منجر نمی گردد .به عبارت دیگر هیچگاه «قسمت» درب خانه را
نمی زند ،مگر ما راه خانه اش را پیدا کنیم و قدم به پیش گذاریم.
قرآن چه زیبا می فرماید :سرنوشت انسان در گرو سعی و تالش رقم
می خورد( .سوره نجم آیه )39
کوشش انسان هم در این مرحله منوط به آن است که مسیر مستقیم
را بشناسد.
ازدواج و تشکیل خانواده نامنویسی در مدرسه عشق است برای «انسان
شدن» و طی مدارج کمال هر چند که گفته اند:
گرچه راهی است پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود گر واقف منزل باشی
کم نبوده و نیستند جوانانی که با دست خالی اما امیدی سرشار با
مشکالت فراوان ،اما اعتماد به نفس محکم ،مخالفتهای زیاد خانواده ها،
اما با صبر و درایت و مدیریت جهادی و وجود سد و موانع بسیار اما با و
فکر و تدبیر و تدبر با این شعار ها که :ازدواج آیه ای از آیات خداست و
بنیاد خانواده بزرگترین بنیاد انسانی است و رزق و روزی دست خداست
کامل شدن نصف دین ،زندگی را آغاز می کنند و با گنجینه هایی از اخالق
انسانی مانند صبر و گذشت ،ورع و پرهیزکاری ،عزت نفس و بردباری،
ایمان و باورهای مذهبی ،داشتن هدف و برنامه ریزی ،استقامت و مقاومت
در برابر سختی ها و مشکالت زندگی ،صداقت و امانتداری ،ادب و اخالق،
عفت و شرافت ،همفکر و همراه ،همدل و هم زبان و باالخره امید بستن
به فردای بهتر زندگیشان را در عین سادگی ،با شکوه و زیبایی آغاز کردند
و روح و روانشان را آرام و شاد یافتند قلب ها پیوند خورد ،دلها گرم و پر
حرارت گردید ،فرصت های انسانی برای ایثار و گذشت فراهم گردید که
همه آنها از غلظت فرهنگی خانواده ها کاسته شد .دختران خواسته های
خود را تقلیل دادند ،مراسم عروسی را ساده برگزار نمودند و به سفر
زیارتی و سیاحتی رفتند ،مهریه ها متعادل شد .از همه اینها بگذریم ،با
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نگاهی دوباره به خانواده
کانون عشق و زندگی

قسمت اول

پدیده نوظهور ویروس منحوس کرونا و ضربات اقتصادی شدید به همه
کشورهای جهان و مهم تر از آن افزایش مرگ و میر انسانها ،مجموع ًا
شرایطی پیش آمده که نهاده های فرهنگی و آموزش و تربیتی که با
فرزندان ما سرکار دارند در اطاق های فکرشان به دنبال شناختی نو و راهی
سازنده می گردند .لذا ما بر آن شدیم که با نگرشی تحولی و سازنده و
دیدن ابعاد گوناگون مسائل جهانی به «نهاد مقدس خانواده» نگاهی نو
بیندازیم .به ویژه اینکه امروز نهاد خانواده در جهان دچار بحران گردیده
و ارزشهای ساختاری آن که بستر مهم در جهت فرهنگ و تمدن نوین
اسالمی -ایرانی می باشد رو به تزلزل است.
قبل ازاینکه از نهاد خانواده و از ازدواج و انتخاب همسر داد سخن برانیم.
بیائید درباره حیاتی ترین عنصر که بدون آن خانواده اساس و بنیانی ندارد،
صحبت کنیم و سرگذشت او را که همراه با خلقت آغاز گردیده و به همه
عالم آتش زده است با هم مرور نمائیم.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
آری شما با مطالعه مرتب مقاالت ادامه دار که در روزهای هر هفته چاپ

چنین هدیه ای را به بشر و کل کائنات عرضه نموده و چه عشقی است
که چنان بار مرحمت ،صفا و صداقت دارد ،که بعد از گذشت میلیون ها
سال و پس از آن هزاران سال است که بشر از سرچشمه معرفت و عشق
پروردگار بهره مند گردیده ولی هنوز به ابتدای اولین سطر دفتر عشق
خداوند نرسیده است.
در این صورت است که مالحظه می فرمایید اولین و باالتر از همه ،عشق
مفرط ،پاک و منزه باریتعالی درخشان ترین صفت و گویاترین نمونه عرضه
عشق به عالم هستی است.
حال ،بعد از خداوند ،عشق و عالقه بی اندازه مفرط را باید در راه و روش
پیامبران جستجو کرد و پس از پیامبران صالحان و عارفان راستین و
مخترعین و مکتشفین نیز با ایمان قوی و عزمی راسخ رهاورد این عشق
را به بشریت ارزانی نمودند خالصه اینکه چه کسی منکر عشق و عالقه
بی حد لوئی پاستور و امثال اوست که سال های عمر خود را در راه کشف
علل و مداوای بیماری سل صرف کردند .بنابراین عشق موهبت الهی است
و ضامن آفرینش و بقای هستی می باشد.
اکنون به شرح و بیان دوست داشتن و عالقمند بودن می پردازیم:
اصو ًال هر کسی به اقتضای خلقت خود دوست دارد که دوست بدارد
و دوست داشته شود .این دوست داشتن و دوست داشته شدن هر دو،
نیم حلقه ای هستند که با هم و بدور هم می گردند و استعداد بالقوه ای
در آنهاست که در شرایط مختلف ،ابعاد گوناگون این استعداد شکوفا می
گردد .اینکه قرآن شریف پیامبر اکرم را رحمت خداوند برای جهانیان می
خواند و اینکه در فرمایش نبی مکرم اسالم به صورت سوالی می پرسند
«هل الدین االلحب؟»(آیا دین جز مهر و محبت چیز دیگری هست؟) به
پیامبری مبعوث شده اند و اینکه یکصدوبیست و چهار هزار پیام آور محبت
و رحمت برای همه جهانیان در طول تاریخ برای این بوده است که در هر
عصر و زمانی ،متناسب با فرهنگ و لسان هر قومی بتوانند در قلب و فکر
انسانها حضور داشته باشند و میثاق بین انسان و خداوند فراموش نشود و
عشق همچنان جریان داشته باشد ،پس دوست داشتن و عالقمند بودن
به چیزی و کسی با سرشت و طبیعت و تربیت آدمی ارتباط مستقیم دارد.
حال با توجه به اینکه عشق و دوست داشتن هر کدام منشاء و مبدا تمامی
هستی هاست .ما به مسئله ازدواج و امر زناشوئی می پردازیم .به عبارتی
دیگر ما که در بحث ازدواج هستیم ،می باید یکبار دیگر به سراغ عشق
برویم که در عشق چه چیزی است که در آن امر وصلت و ازدواج به تجلی
و شکوه گرایش یافتند .نهایت ًا درباب عشق سخنهای بسیار گفته شده
اگر عشق را بسان چشمه ای جوشان در زندگی هر فردی بدانیم وصلت
و ازدواج و عالقه مانند آب شفاف و زاللی است که در ظرف عشق به
تناسب ظرفیت آن وجود دارد .عشق منشاء و مبدا تمامی هستی هاست.
در قلب عشق ،ازدواج جا دارد .قدرت عشق! جاذبه عشق! باز هم می گویم
در تمام ادوار ،در سرزمین های مختلف این کلمه مورد توجه و الهام بخش
کلیه شعرا و نویسندگان و فالسفه بوده است.
ادامه دارد....

کاظم حکمت آرا

می شود ،رسم ًا عضو مدرسه عشق شدید.
کالس عشق کجاست؟
از آن زمان خالق عشق اراده کرد و برای «شناخته شدن» دست به خلقت
انسان زد و آدم و حوا بازی عشق و عاشقی را آغاز و به قله عشق صعود
کردند تا معنای آن را بهتر شناختند .اما معنای عاشق که فاعل کلمه
«عشق» است ،کسی است که عشق بورزد و بسیار ،بسیار دوست دارنده،
کسی که دیگری را به حد افراط دوست دارد و یا دلبستگی به چیزی دارد.
دل داده ،دل بسته ،دل باخته ،شیفته و جمع آن عشاق است.
اما در حقیقت تجلی و عاشقی ابتدا در هستی و وجود باریتعالی متبلور
است .پس عشق و عالقه مفرط و مطلق ،عشق خداوند است و در شأن
و مقام اوست که میزان و معیار و اندازه ای نمی توان به عشق و عالقه
اهدایی خداوند قائل شد .در اینجا می خواهم قدمی فراتر بگذارم و از عشق
و عالقه ناب خداوندی ،سخنانی وسیع تر ابراز کنم.
اما باور بفرمائید که بشر هنوز به ابتدای افق پرفتوح مشعل عالم دست
نیافته و به اولین درس علم و دانش اهدایی خداوند نرسیده است .خوب
حاال می گوئیم همین عشق و عالقه مفرط و ناب خداوندی است که

آیا میز نامرتب نشانه نبوغ است؟

باشگاه خبرنگاران :در طول زندگی ،هنر و فضیلت آراستگی را به ما آموزش
میدهند .در کودکی به ما گفته میشد اتاق خوابمان و در بزرگسالی دفتر کار
خود را تمیز نگه داریم .اما اگر محیط کار و خانهی بی عیبونقصمان مانع ما
شود ،چه؟ اگر ایدههای زیبا و بدیع در وضعیت بینظمی به ذهن بیایند ،چه؟
آراستگی و نظم یک رابطه طوالنی با اخالق و درستی دارند .بینظمی
یا مرتب بودن ،کدام بهتر است؟ کاتلین ُوهس ،محقق دانشگاه مینهسوتا
میگوید :مطابق ضرب المثلی ،نظافت در کنار خداپسندی قرار میگیرد.
با این وجود ،یک تفکر دیگر ارزش بینظمی را تبلیغ میکند .فرض کنید
مدیر سرسختتان به دلیل فضای کاری نامطلوب شما را سرزنش میکند .با
یک ذکاوت سریع میتوانید پاسخ دهید :اگر یک میز آشفته نشانه ذهن بههم
ریخته است ،پس میز خالی نشانه چیست؟ این طعنه اغلب به آلبرت انیشتین
نسبت داده میشود که نامرتبیاش متناسب با نبوغ برجسته او بود.
عکسهای وی که پس از مرگش در سال  ۱۹۵۵گرفته شده است ،صحنهای
از مقاالت پراکنده ،کتابهای انباشته و لوازم جابهجا را نشان میدهد .با وجود
این درهموبرهمی شاید بزرگترین شاهکارهای فکری در قرن بیستم بهوجود
آمد .بینظمی دفتر انیشتین مانع از کشف اسرار جهان نبود .او همچنین تنها
غول بینظم نبود  -مارک تواین و استیو جابز نیز در میزهای پر آشوب کار

کردند .نامرتبیشان مانع کار آنها نبود.
بی نظمی ذهن را شکل میدهد
این تحقیق مربوط به سال  ۲۰۱۳است ،زمانی که سه نفر از استادان که
کاتلین در میان آنها بود ،به بررسی تأثیر نظم و بینظمی بر رفتار انسان
میپردازند .به طور گسترده ،آنها حدس میزدند که افراد در محیطهای
بدون سر و صدا از قراردادهای اجتماعی پیروی میکنند ،در حالی که افراد در
محیطهای نامرتب ،از آن جدا میشوند.
در یک آزمایش ،آنها از شرکت کنندگان کمکهای خیرخواهانه خواستند.
کسانی که در اتاق مرتب بودند دوبرابر بیشتر از کسانی که در اتاقهای نامرتب
بودند ،دادند .در هنگام خروج ،هنگامی که به آنها یک سیب یا یک شکالت
تختهای پیشنهاد میشد ،احتمال بیشتری وجود دارد که میان وعده سالم
بخورند .به نظر میرسد که محیط پیرامونمان میتواند بر انتخابهای صحیح
ما در جامعه تأثیر بگذارد .آیا یک آشفتگی بزرگ ،خوبی ما را به بدی تبدیل

تیم هارفورد ،اقتصاددان بریتانیایی بیان میکند :گاهی اوقات تمایل ما به
نظافت میتواند مفید باشد ،اما غالب ًا ،ما چنان از جانب مرتبسازی گمراه
شدهایم که قادر به ارزیابی فضایل ناپاکی نیستیم.
از نظر هارفورد نامرتب بودن فقط به قلمرو فیزیکی اشاره ندارد .این امر به
همان اندازه در زندگی ذهنی و عاطفی ما ،در تجارت و سیاست و در روابط با
همنوعان ما صدق میکند .این در مورد پذیرفتن «نامرتبی ،ناهماهنگی ،بداهه
بودن ،ناقصی ،بیربطی ،درهم و برهمی ،تصادفی ،ابهام ،دشواری ،تنوع یا
حتی کثیف بودن است.
او در کتاب خود داستانی را شرح میدهد که چگونه کیت جارت پیانیست،
در سال  ،۱۹۷۵تقریب ًا کنسرتی که پرفروشترین آلبوم جاز انفرادی در تمام
زمانها شد را ،رد کرد .تنها پیانوی موجود با چند نت و پدال غیرفعال ،ناموزون
بود و نوازنده تقریب ًا حاضر به انجام آن نبود ،اما سرانجام اجرا کرد.
جارت که مجبور به کار با پیانوی نامناسب شد ،تمام تواناییهای موسیقی خود
را به کار برد تا چیزی منحصر به فرد را به ذهن متبادر کند .یک منتقد موسیقی
نوشت :آلبوم کنسرت کالن ،که اکنون  ۳.۵میلیون نسخه فروش داشته است،
شهرت وی را به عنوان پیانیست برتر نسل خود تقویت کرد .هارفورد میگوید:
گاهی اوقات ممکن است یک جادوی خاص در نامرتبی باشد.

خواهد کرد؟
کاتلین و همکارانش آن آزمایش را با آزمایش دیگری دنبال کردند ،که اشاره
میکند ممکن است در شرایط مناسب ویژگیهایی که ما مطلوب میدانیم،
یعنی خالقیت ،در محیط نامرتب ایجاد شود .آنها از شرکت کنندگان خواستند
که به موارد استفاده جدید از توپهای پینگپنگ فکر کنند و همانطور که
پیشبینی شده بود ،اتاق نامرتب راهحلهای ابتکاری بیشتری الهام بخشید.
ایده این است که خالقیت ،تقریب ًا بر اساس تعریف ،نیاز به قطع قراردادهای
اجتماعی دارد.
سحر و جادو در بینظمی
بینظمی یک شر و بدی بی قید و شرط نیست .آن هم جایگاهی دارد و شاید
به مهمی نظم باشد .محققان مینویسند :هر دو مرتب و نامرتب ،ممکن است
کاربردی داشته باشد ،به خصوص که میتواند حالتهای مختلف روانشناختی
را فعال کند و از انواع مختلف نتایج بهرهمند شود.
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روزنه
پنجشنبه  24تیر 1400

تاريخ ما عرصهي تالش مدام و بيوقفه براي اهلي كردن هستي
است .انگيزهي اصلي در اين حيات و استمرار چنين فرآيندي ،آرامش و
غلبه بر عارضهي اضطرابي است كه به واسطهي حضور ما در هستي
ناشناخته و بين چيزهاي ناآشنا ايجاد شده است .ما از چيزها استفاده
ميكنيم ،آنها را حس ميكنيم يا روي آنها شناخت به دست ميآوريم،
اما در عين حال نسبت به آنها غريبهايم.
“چيزها” چيستند؟ تاريخ انديشهي ما در اين مورد ،دادهي دندانگيري
را بر ما عرضه نكرده است .آن چه كه هست ،پرده از اسرار چيزها بر
نميدارد بلكه از خصوصياتي سخن ميگويد كه التفات به آن تنها موجب
منفعت ميشود .تاريخ مشحون از رويكردهاي تكنولوژيك به چيزهاست.
اما نكتهي مهم و مغفول مانده اين است كه چيزها در غياب منفعتي
كه به ما دارند “حضور” دارند .گويي ما وجود آنها را پذيرفته ایم اما
براي حضورشان اعتباري قائل نشدهايم .كمترين پيآمد تقليل چيزها
به ابزارهاي سودمند ،بروز تنهايي اگزيستانسيال است .تنهايي عارضهاي
است كه در غياب صميمت با چيزها اتفاق ميافتد .بايد بپذيريم كه ما
خود يك “چيز” هستيم و يكي از رانههاي قدرتمند در گوهر چيزها
استرضاي نفس و ميل به بقاست .نتيجهي همين رانه مناسبتهاي بين
چيزها را سرشار از تعارض ،درگيري و تقابل ميكند .اما ما اين مرحله
را -حداقل ساحتي از آن را -پشت سر نهادهايم و وارد مرحلهي جديدي
شده ايم .سيطرهي بيچون و چراي ما بر جهان ،عرصهي حضور را بر
آنها تنگتر كرده است .موقعيت امروز ما در مناسبت با چيزها (اعم از
چيزهاي بيجان يا چيزهاي جاندار) برتري مطلق ما را نشان ميدهد .اما
پيروزي همچنان دور از دسترس ماست و در هر دوره دورتر و حصول
به آن مشكلتر ميشود.
بعد از اين همه تكاپو و موفقيت ،آرامش و رضايت همچنان دور از
انتظار مينمايد .ما دوستي نداريم و در ميان عرصهاي ناشناخته و در
ميان انبوهي از نشانههاي سرگردان خودساخته احساس تنهايي ميكنيم.
بيشك اين مهمترين چالشي است كه تا كنون آدمها  -به عنوان يك
موجود منحصر به فرد  -تجربه كردهاند.
اما قبل از آن كه به ادامه بحث بپردازيم بايد گفته شود كه تمركز
كردن بر روي چنين عارضهاي و تالش براي رفع آن ،خود رويكردي
منفعتجويانه بوده و در اين صورت پيشاپيش محكوم به ناكامي است.
مسئلهي محوري تلقي و موضع ما نسبت به چيستي چيزهاست.
وقتي روي چيزها متمركز ميشويم به آنها به عنوان ابزار يا به عنوان
دستاويزي براي استحكام مواضع خود مينگريم .عليرغم اين كه چنين
موضعي در راستاي رانهي بقا است و بنابراين امري طبيعي است ،اما
پيآمدهاي جانبي ممكن است چندان بديهي نباشد.
آيا بايد بپذريم كه “تعارض “ ذاتي جهان است و از آن گريزي
نيست؟ و ما مرتب پس از رفع هر تعارض با شكل جديدي از آن روبرو
ميشويم و در سلسلهاي از چنين تعارضات تمام ناشدني روبرو هستيم؟
پاسخ به اين پرسشها مجال ديگري ميطلبد .ما همچنان با چيزها
روبرو هستيم و از آنها چه به صورت اصيل و چه به عنوان نماد يا نشانه
بهره ميبريم .آنها را رام و و مطيع كردهايم .اهلي شدن چيزها جهان ما
را از “غير” خالي كرده است .همهي محيط بوي آشناي انسان ميدهد.
اما مانند حفرهي تهي ،خالي و سياه ترسناك و هول برانگيز شده است.
ما در ميان خود گم شدهايم و به جستجوي پناهگاه مطمئني ميگرديم.
بزرگترين چالش ما “مرگ” است .مرگ از ما قويتر است و ما
نميتوانيم اين را تاب بياوريم .معمايي ناگشودني است .سراسر تاريخ
فلسفهي ما از يك منظر تالش براي سيطره بر مرگ است .زندگي
در ناميرايي و حضور ممتد و مستمر معنا مييابد و اين خواست اصلي
ماست .اهميت مرگانديشي در خواست مطلق زندگي است .هر چيزي
(موجودي) از مرگ ميگريزد تا به زندگي بياويزد و رشتهي آن را نگسلد.
به نظر ميرسد كه مجموع راهكارها و ترفندهايي كه براي پذيرفتن
مرگ تا كنون بكار گرفته شده است ،نتوانسته معناي ديگري را بر آن
تحميل كند يا بر اضطراب مرگ غلبه كند و آن را اهلي كند .بيجهت
نيست كه ميگويند همهي مشكالت قابل درمان است اال مرگ .پذيرش
مرگ از روي استيصال و ناتواني و خالي كردن از معناي واقعياش
نتوانسته تاثير عميق و هول برانگيز آن را در تحتانيترين اليههاي روان
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از بين ببرد .مرگ همچنان به عنوان يك پرسش بيپاسخ براي همهي
قرون و اعصار باقي مانده است.
چيزها در دو حالت و بسته به غياب يا حضور ما ظاهر ميشوند .در
حالت اول آنها همان طورند كه هستند .بي آن كه حضور و غياب ما
در كيفيت آنها تاثيري داشته باشد .در خود و براي خود .در اين حالت
هر گونه پرسش و پاسخي منتفي است .تمامي عرصهي پرسش و پاسخ
در حالت دوم معنا مييابد .زيرا اين انسان است كه ميپرسد يا پاسخ
ميدهد .هستي مفهومي است كه به انسان مربوط ميشود ،به آن كه
ميپرسد و هم او كه پاسخ ميدهد .موجودي كه حضور و غياب را
ميآفريند .در غياب ما نه چيزي هست و نه چيزي نيست .در غياب ما
چيزها تنها يك رازند.
به عبارتي ديگر ،مفاهيمي از اين دست به جهان انساني تعلق
دارند .خارج از اين دايره ،رازهايي است كه تا كنون هرگز تن به تسليم
نسپردهاند .تنها از آن رو رازند كه در مقابل آشكارگي قرار دارند .واژهي
“چيز” امري انساني است .وقتي صحبت از چيز ميكنيم ،تنها وجه
آشكارگي آنها را عرضه ميكنيم .هم از اين روست كه ميتوانيم با
جرئت بگوييم كه “چيزها” در حضور ،چيز ميشوند و خارج از اين دايره
نه چيزند و نه غير چيز .چيز بودن چيزها امري انساني است و از آنجا
كه از ذهنيت ما نسبت به واقعيت حاصل ميشود ثانويه ،سيال و بيدوام
و مدام تغيير يابنده است .ما هم به عنوان مشاهدهگر و هم به عنوان
جانبدار حضور داريم تا چيزها براي ما آشكار و صاحب معنا شوند .اين
معنا كه به واسطه شناخت يا حسيت از چيزها به دست ميآيد که ميتواند
همان جهان واقعي يا خلق جهاني موازي يا متعارض با آن باشد.
ابتداييترين شيوه برخورد با چيزها پس از مواجهه و اسارت چيزها
كه در نهايت به تملك و تصرف آنها منجر ميشود ،تبديل آنها به
ابزار است .اين شيوهاي است كه تمام عرصهي تاريخ و جغرافيا از آن
آكنده شده است .اساس تمام تجربيات ما ،بر چنين رويكردي از چيزها
استواراست .امري كه به نظر بديهي ميرسد .اما آيا از آن گريزي نيست؟
سودمندي كه محصول و نتيجهي تملك است فرو كاستن و تقليل چيزها
به زوايد جهان انساني است .آيا ما مدام محكوم به فرو كاستن چيزها
براي زندگي هستيم؟ پاسخ به اين پرسش به وابستگي به قيد و شرط ما
به عواطف ،احساسات ،تجريبات و نظامهاي نشانگي است كه در عين

حسین مقدس

حال كه مهمترين داراييهاي ما را شكل ميدهند ،اما دست و پاي ما را
ميبندند و گريز از اين زندان را ناممكن ميكنند .اما ميتوانيم دل خوش
كنيم كه ذهنيت و درك ما از چيزها مرتب در سطح و در عمق گستردهتر
و شايد به واقعيت رازگونهي چيزها نزديك تر و نزديكتر ميشود .امري
كه خود ميتواند استمرار نگرش سودايي ما هم معني شود.
براي روزي كه رويكرد سوداگرايانه به پايان برسد پرسش ديگري
منتظر ايستاده است .چرا بخواهيم جنس نگاه خود به چيزها را بدانيم؟
چرا چيزها براي ما اين همه اهميت دارند؟ پاسخ به موقعيت تاريك ما
مربوط ميشود :ترس از تنهايي و وانهادگي در ميانهي ميداني ناشناخته.
چيزي كه به جوهرهي اصلي هنر و ادبيات مربوط ميشود .يك رويكرد
هنري.
در چنين وضعيتي چيزها دوياره كشف ميشوند ،دوباره نامگذاري
ميشوند و زبان كارامدي خود را ارتقاء دهد تا بتواند ابعاد گستردهتري از
چيزها را آشكار كند و وجوه مغفولماندهي آنها را عيان كند .در چنين
رويكردي چيزها به عنوان ابژه در موقعيتي برابر و همتراز با سوبژه قرار
ميگيرد .اگر در نگاه قبل “چگونگي” آن بهانهي اصلي پرسش بود در
اين مرحله “چيستي” آن بهانهي اصلي توجه به آن است .اما چيستي
چيزها چگونه دور از مزاحمتها و مداخالت ابزارهاي شناخت ما قابل
حصول است؟ مگر نه اين است كه چيستي چيزي تنها نسبت به چيز
ديگر و قياس با آن قابل دريافت است؟ در جهاني يگانه ،كه همهي
چيزها يك چيزند ،چگونه ميتوان براي درك آن يگانه چيز كه بدون
قياس مقدور نيست موفق بود؟
چيزها عليرغم تفاوتهايشان “يگانه” مينمايند .به همين دليل هميشه
اين واهمه هست كه ما هرگز قادر به فهم چيستي چيزها نخواهيم بود.
آيا رويكرد هنري نسبت به رويكرد ابزاري تفوقي دارد؟ ما در دايرهي
بستهاي قرار داريم .هيچ ابزاري براي مقايسه اين جهان با يك جهان
مفروض ديگر وجود ندارد .هر آن چه قابل درك و شناخت است قابل
اكتشاف است و ميدانيم كه چيزها عليرغم گونهگوني ،مشتركاتي دارند
كه همهي انها را تحت يك لوا قرار ميدهد .در عين حال رويكرد هنري
كرامت اشياء را به آنها باز ميگرداند.
در وضعيتي كه ما زيست ميكنيم ،نه تنها بايد از حضور چيزها مطلع
باشيم كه بايد از تاثير حضور آنان بر زندگي خود اشراف داشته باشيم.

رويكرد هنري به چيزها شايد ما را با چشم اندازهاي وسيعتري روبرو
ميكند .چشم اندازهايي كه امكان ديدن بارقههاي از واقعيت چيزها
را براي ما فراهم ميكند .پرده از راز چيزها برداشته ميشود و آنان را
در محضر ما عريان ميكند ،همان گونه كه خودمان هستيم و تنهايي
ناگهان تمام ميشود و چيزها در خدمت انكشاف هستي قرار ميگيرند.
مفاهيم جديد ما را به راههاي تازه ميكشاند .چيزها چگونه موجب
انكشاف هستي ميشوند؟ آيا گشودگي هستي امري انساني نيست؟
موضع ما نسبت به هستي به عنوان پذيرش حضور چيزها بيطرفانه
نيست و نميتواند باشد .اما از سوي ديگر ما خود بخشي از “هستي”
هستيم .چيزي هستيم چسبيده يا درون ديگر چيزها ،بخشي از اين
مجموعه .اگر قرار باشد در مورد كليت چيزها حرف بزنيم اين بدون
حضور ما ممكن نخواهد شد .ميتوان پا را فراتر گذاشت و گفت كه هر
گونه سخن از جزء و كل ،شايد قلب ماهيت هستي و تقليل آن به اجزاء
مجزا ،ادامهي همان بيراههاي است كه انزواي ما را طوالنيتر ميكند.
به نظر ميرسد كه چيزها در حضور “وجود” دارند .همهي چيزها در
حضور كامل و بينقض همديگر .امري كه به منظور غلبه بر ترس و
تنهايي معنا يافته است .ما تنها نيستيم .اما فهم اين گزاره تنها زماني
اتفاق ميافتد كه چيزها را به عنوان امكانهاي براي گشودگي هستي
بدانيم .درختان ،ستارگان ،سنگها و ماهيها در ميهماني ما حضور دارند.
حضور در حضور .همهچيزها با هم امكان حضور يافته اند .شايد با چنين
نگرشي كه اصليت را به مناسبت بين چيزها ميدهد (نه به خود چيزهارا)
“چيزها” را از محور توجه دور ميكند.
“معنا” ،غير از فرو رفتن هر چه بيشتر در جهان انساني بر ساخته
از نظامهاي نشانگاني ،محصول كشف امكانهاي تازه در هستي نيز
هست كه به شكل فعال به حضور ما بستگي دارد .اما اين حضور بايد
آن قدر متعالي باشد كه چيزها را در ارتباط كلي خود و فارغ از مقايسه
و ارزش گذاري بپذيرد .در چنين رويكردي ،چيزها مجال آشكار شدن
مييابند و جلوه پيدا ميكنند .اين جلوهگري در دو افق اتفاق ميافتد:
وجود چيزها و حضور ما .منظور از انسان ،انسان رها از تعين و تبيين
و فارغ از بينش انسان محوري است .تنها در چنين موقعيتي است كه
معناي قابل قبول و مطلوبي را ميتوان بدست آورد.
معنا ،معطوف به چيز خاصي نيست و در مناسبات بين چيزها و ما
بدست ميآيد .معنا همچنين عبارت از احساسي كه ما از بر هم زدن
چينش طبيعي و مناسبات بين آنها و تغيير در موقعيت نگاه خود به
چيزها بدست ميآوريم نيز هست .معنا بدون حضور انسان قابل اكتساب
نيست .اگر چنين بود ،جز تقليل هستي با گسترهاي چنين عظيم و
نامكشوف به اموري انساني نميشد .مهمتر آن كه معنا ،از تامل و
انديشهاي استخراج ميشود كه خود محصول زبان يا نظامهاي مشابه
ديگر است .حتي پيدا كردن مناسبات بين چيزها به حضور آدمي نيازمند
است.
در عين حال محدود كردن هنر و ادبيات به معناسازي و تبيين و
تعیين چيزها ،تقليل هنر و محدود نمودن آن در حيطهي علوم تجربي
و همچنين قرار دادن آن در وضعيتي است كه ترجمه آن به نشانههاي
متني آسانتر باشد .هنر در غياب مركزيت دادن به انسان ميتواند
همترازگي حضور عريان و آشكار چيزها نيز باشد .گويي تاريخ را دور
ميزنيم و به زماني برميگرديم كه بكارت چيزها گسيخته نشده است،
دورهاي كه هنوز با نامگذاري چيزها روند اسارت آنها آغاز نشده است.
نامگذاري ،اولين اقدام تجاوزكارانهاي است كه عليه موجوديت چيزها
انجام گرفته است .زبان مدام و مستمر دام خود را براي تصرف چيزها
و تهديد موقعيت مستقل آنها ميگستراند و محدودهي شكار خود را
گسترش ميدهد .اشاره به صفات ،خلق واژههايي براي توصيف حاالت
و احساسات و عواطف ،تحوالتي زباني است كه به موقعيت ممتاز و
منحصر به فردي براي ما منجر شده است .خلق واژههايي مانند زيبايي
و زشتي ،خير و شر ،عدالت و ستمگري و بسياري از مفاهيم دوگانه
چيزها را بر اساس حضور و غياب صفتها تقسيم بندي كرده ،به آنها
برچسبهاي انساني ميزند و آنها را به تملك ما در ميآورد .احساسات
و عواطف ما در زبان منعكس ميشود و تاثير زبان بر ما به شكل گيري
و خلق روحيات متفاوت سازمانيافته كمك ميكند.

آگهی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000 32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی دعوت به افراز
نظر به اینکه خانم الهام کوه پیما فرزند اسفندیار به شماره ملی 2440008321
مالک قسمتی از پالک  8/9953واقع در بخش سه شیراز تقاضای افراز سهم
خود از پالک فوق را نموده و نیز اعالم داشته که امکان دسترسی به شریک
مشاعی؛ آقای مرتضی انصاری فرزند داریوش به شماره ملی 2281546926
را ندارد .اینک در اجرای قانون افراز امالک مشــاع مصوب ســال  57و به
اســتناد ماده  18آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا بدینوسیله
اعالم می شود که عملیات افراز سهمی متقاضی در مورخ  1400/5/3از ساعت
 10صبح روز مقرر صورت می پذیرد لذا در موعد مذکور و تاریخ تعیین شده
در محل وقوع ملک حضور بهم رســانید .عدم حضــور مانع اجرای عملیات
افرازی نخواهد شد .این آگهی مطابق ماده  18آئین نامه اجرایی مفاد اسناد
رسمی الزم االجرا فقط در یک نوبت منتشر خواهد شد.
/1824م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 3
روح اله دهقان
آگهی فقدان سند مالکیت
با عنایت به اینکه آقای محمدعلی محجوب با تســلیم دو برگ استشهادیه
محلی مدعی اســت که تعداد یک برگ سند مالکیت مربوط به ششدانگ
یکباب خانه تحت پالک  782اصلی واقع در اســتهبان بخش  13فارس که به
نام نامبرده ثبت و سند مالکیت به شماره  329664صادر و نامبرده تقاضای
صدور ســند المثنی نموده اســت مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه
قانون ثبت آگهی میشــود و هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا
خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /792م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک استهبان
احمد انتظار

آگهی حصر وراثت
خانم ماه گل کرمی دارای شناســنامه شماره  5متولد  1336از این
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان اسداله کرمی سیف آباد به شماره شناسنامه  266در
تاریخ  1380/11/25در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته و
وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2صدراله کرمی سیف آباد به شماره شناسنامه  1صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -3لطف اله کرمی سیف آباد به شماره شناسنامه  376صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -4عبداله کرمی به شماره شناسنامه  3صادره از حوزه سروستان
فرزند متوفی
 -5گل اندام کرمی به شــماره شناســنامه  16صــادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -6زمان اله کرمی به شــماره شناســنامه  326صــادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
-7خوش اندام کرمی ســیف آبادبه شماره شناسنامه  5صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -8قزبس کرمی سیف آباد به شماره شناسنامه  1صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -9شهربانو قاسمی به شــماره شناســنامه  166صادره از حوزه
سروستان همسر متوفی وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه
عصر مردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /1823م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
قاسم محمدی

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  140060311034000896مورخ  1400/2/6هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســام چاالک
حقیقی فرزند جواد به شــماره شناســنامه  1784صادره از شیراز
در ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت  587/17مترمربع پالک
 1253فرعی از  2145اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از
 2145اصلی واقع در بخش  4شیراز انتقال ملک از ورثه مالک رسمی
به اســامی اکبر و حسن و غالمحســین و منوچهر و ایرج و اشرف
الملــوک و اقدس الملوک ورثه ابوالقاســم پایدار محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/24 :
/1798م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
مصطفی علیخانی

تجدید آگهی مزایده عمومی
شماره ص 3090/00/04/مورخ 1400/4/15
نوبت اول1400/4/17 :
نوبت دوم1400/4/24 :
شهرداری جهرم در اجرای مصوبه شماره  4صورتجلسه شماره
 2مورخ  1400/1/31شــورای محترم اسالمی شهر جهرم در نظر
دارد یکباب مغازه جهت اســتفاده تعویض روغنی به مساحت
 49/5مترمربــع (فاقد امتیاز آب و بــرق و تلفن و گاز) واقع
در محوطه ترمینال مسافربری شــهید حاج بهمن رحمانیان،
به مدت دو ســال به صورت اجاره ،با قیمت پایه ماهیانه نه
میلیون ریال جهت سال اول و قیمت پایه ده میلیون ریال جهت
ســال دوم از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار
نماید.
آخریــن مهلت قبول پیشــنهادات پایان وقــت اداری مورخ
 1400/5/5می باشــد ،محــل تحویل پاکت پیشــنهادی واحد
حراست شــهرداری جهرم می باشد .شهرداری در رد یا قبول
یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار می باشد .به پیشنهادهای
مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که پس از
مهلت مقرر ارســال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .مبلغ
ســپرده شــرکت در مزایده  50میلیون ریال که به صورت
ضمانتنامه بانکی معتبر در وجه شهرداری جهرم یا واریز وجه به
حساب  0106437212008نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد،
هزینــه مزایده به عهده برنده مزایده می باشــد .برندگان
اول تا ســوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند
ســپرده آنان به ترتیب به نفع شــهرداری ضبط می گردد.
مدت زمان اجاره دو سال می باشد .متقاضیان می توانند جهت
اطالع بیشتر به ســایت  www.jahrom.irو یا با شماره تلفن
 071-54234770تماس و جهت دریافت اوراق مزایده و سایر
اطالعات و جزئیات محل اجاره که در اســناد مزایده مندرج
می باشــد ،به معاونت خدمات شهری شهرداری جهرم ،واقع
در چهارراه دفاع مقدس ،ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معامالت و بازگشایی پیشنهادات
1400/5/6
شناسه آگهی1161569 :
/3120م الف
علیرضا نظری جهرمی
شهردار جهرم
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گردونه
پنجشنبه  24تیر 1400

بیتوته :در سال  1278شمسی کتابخانه ای توسط خیری ثروتمند به نام
حاج حسین آقاملک گردآوری شد .آقاملک زمین های فراوانی را در مشهد و
تهران برای بسط و گسترش مراکز درمانی و مراکز فرهنگی با هدف آشنایی
محققان خارجی با فرهنگ و تمدن غنی ایران وقف کرد .به گونه ای که آستان
قدس رضوی اداره ای موسوم به موقوفات ملک در نظر گرفته است.
آقا ملک سعادت مردم را در گرو حفظ الصحه و ترقی معارف توصیف می کرد.
متأسفانه اهداف آقا ملک در زمان حیات او محقق نشد ،اما آستان قدس
رضوی در سال  ،1364شروع به تأسیس بنای ساختمانی جدید در تهران به
منظور ایجاد کتابخانه و موزه کرد و در سال  1375تکمیل شد.
موزه ملی ملک
کتابخانه ملی ملک جزو یکی از کتابخانه های بزرگ ایران با موضوع
نسخه های خطی در تهران است.
موزه ی ملک از منظر بنای تشکیالتی موسسه ای غیرانتفاعی(غیردولتی)
می باشد و مانند سایر موسسات آستان قدس رضوی تحت سرپرستی آستان
قدس رضوی قرار دارد.
این موسسه ی غیر انتفاعی متشکل از مدیرعامل ،هیئت مدیره ،مجتمع
عمومی ،ناظران صالحدید و بازرس قانونی می باشد.
هدف از تاسیس موسسه ی موزه ی ملک
مطابق اساسنامه ی کتابخانه ی ملک اهداف تشکیل موسسه عبارت است از:
• گسترش فرهنگ نگهداری از اموال وقفی و اجرای وقف نامه مرحوم
حاج حسین ملک
• به ثمر رساندن فرهنگ اسالم
• مرمت و بازشناسی آثار فرهنگی هنری دوران گذشته ی تاریخ
• حفظ و صیانت از گنجینه داخل کتابخانه
• انتشار کتاب های تخصصی مانند کتاب شناسی امام رضا(ع) و حضرت
محمد(ص)
وجه تمایز موزه ی ملک
موزه ی فرهنگی ملک متشکل از دو قسم کتابخانه و موزه می باشد.
در قسمت موزه تابلوهای نقاشی گران بهایی وجود دارد که توسط هنرمندانی
از قبیل تجویدی ،کمال الملک ،صورتگر و هنرمندان اروپایی طراحی شده
است .مجموعه ای با عنوان بانو ملک در موزه ی ملی قرار دارد .در واقع
فرزند حاج حسین ملک  47قطعه اشیا را به این موزه اهدا کرده است .اشیا های
اهدایی شامل نسخه های خطی ،قلمدان ،نقاشی های دوره قاجار و سرقلیان
می شود.
مجموعه کتاب های موجود در موزه ملک
از موزه ملک با عنوان کتابخانه ملی نیز یاد می کنند .کتابخانه ملک متشکل
از دو بخش خدمات فنی و خدمات عمومی می باشد .در قسمت خدمات عمومی
کتابخانه ،مطبوعات و تحخقیقات عمومی صورت می گیرد و در بخش فنی
مطالب را سازمان دهی و فراهم آوری می کنند.
به طور کلی شش گنجینه ی حامل نسخ خطی در ایران وجود دارد .یکی از
مهمترین این گنجینه ها ،کتابخانه ی موزه ی ملک است که به دلیل وجود
 19هزار نسخه ی خطی نفیس حائز اهمیت است.
عالوه براین ،حدود  3400کتاب چاپ سنگی 548 ،نشریه ی ادواری در
 4000جلد و  70هزار کتاب چاپی در کتابخانه ی موزه ی ملی موجب
داستان ضحاک همان داستان اسطورهای است
که پهلوانی نیک ،پادشاه ویرانگر آبادی را به بند
میکشد ،آبها را جاری ،زنان را آزاد میسازد و
اینگونه تاریکی و سِ ترونی از میان میرود.
افسانهها و روایتهای تاریخی ،ضحاک را فردی
غیر ایرانی معرفی میکنند که با فریب اهریمن پس
از کشتن پدر خود َمرداس ،فرمانروایی را به چنگ
میآورد .پس از حمله او به ایران مردم در سالهای
پایان پادشاهی جمشید به او پناه میبرند.
میگویند در آغاز اهریمن بهصورت پیری نیکخواه بر
ضحاک ظاهر میشود و به او میگوید اگر با من پیمان
ببندی و به سخنانم گوش فرادهی تو را به ثروت و
قدرت خواهم رساند و ضحاک نیز میپذیرد .اهریمن
زمانی که خیالش از فرمانبرداری ضحاک آسوده
میشود ،به او وعده میدهد که با مرگ پدرش پادشاه
جهان خواهد شد و ضحاک اینچنین فریب میخورد تا
پدر خود را بکشد .پادشاهی ضحاک با برخاستن کاوه
آهنگر و جوانمردی به نام فریدون که پدر و دایهاش به
دست او کشته شده بودند ،پایان مییابد.
ضحاک کیست؟
در شاهنامه ،ضحاک یا اژیدهاک غیر ایرانی
و از تازیان ،فرزند امیری نیک سرشت و دادگر به
مرداس است .اژیدهاک ،در اوستا بهصورت
نام َ
ازیدهاک خوانده میشود .ازی در زبان اوستایی،
به معنی مار و اژدها است .این واژه ،از همان واژه
بسیار کهن «اَهی» ،ابر طوفانزای مار مانند ،گرفته
شده است .در وداها (ودا در معنای آگاهی و شناخت؛
کهنترین نامههای اندیشه و اسطوره هند است که
مقدس شناخته میشود ).نیز این اسطوره حضور دارد
و اژیدهاک بهصورت «ویشوه روپه» آمده است .در
اوستا و ریگ ودا ،اژیدهاک موجودی غیر انسانی،
اهریمنی و رباینده گاوها و ابرهای بارانزا است که
سه کله ،سه پوزه و  ۶چشم دارد .این پیوستگی میان
اسطورههای هندی و ایرانی ،بنیاد کهن و مشترک
آنها را نشان میدهد.
منشا بسیاری از اسطورهها ارتباط تنگاتنگ اقوام
کهن آریایی با طبیعت بود .آنها تمام پدیدههای
اطرافشان را بر همین اساس درک و تفسیر
میکردند؛ ابرها را به مادیات و جانوران غیر زمینی
تشبیه میکردند .ابرهای سپید و بارانزا در نگاه
آنان همچون زنان امکان باروری و رویش و حامل
آبهای مقدس بودند؛ در مقابل ابرهای بیباران
آبها را میدزدیدند و خشکسالی و گرسنگی
پدید میآوردند .یکی از بزرگترین ابرهای باران
دزد« ،اَهی» ( )Ahiنام داشت .اَهی در کوهستان
زندگی میکرد و دیوان را به یاری خود میطلبید.
اَهی اژدهایی خشکسالیآور بود که برکت و باروری
را از بین میبرد و سِ ترونی را بهجای آن میگذاشت.
در شاهنامه ضحاک یا همان اژیدهاک کالبد
انسانی مییابد و در پایان دوران حکومت جمشید جم
که فر شاهی از او گریخته بود به ایران حمله میکند
و جمشید جم را با ارهای به دو نیم میکند و خود
بر تخت پادشاهی مینشیند .به دختران او شهرناز
و ارنواز دست مییابد و دو آشپز به نامهای گرماییل
و ارماییل از گوهر پادشاه یا کشور را تحت فرمان
میگیرد .آنها را مجبور میسازد تا هر شب مغز دو
جوان را بپزند و خوراک مارهای او کنند.
جمشید و ضحاک
جمشید ،پادشاه اسطورهای است که به روایت
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آشنایی با تاریخچه موزه ملک

ارزشمندشدن کتابخانه شده است .درواقع اغلب این کتاب ها جزو اولین کتاب
های چاپی ایران هستند لذا حاوی مطالب ارزشمندی هستند.
الزم به ذکر است مجموعه های کتابخانه ملک طبق خط مشی ها به علوم انسانی
گرایش دارد و آثار خوشنویسی هنرمندانی سرشناس ایرانی از قبیل یاقوت
مستعصمی ،میرعماد ،میرزا غالمرضا اصفهانی و علیرضا عباسی به چشم می
خورد.
مجموعه کتاب های داخل موزه ملک شامل:
• اسناد
• مواد دیداری و شنیداری
• کتب انگلیسی
• کتب فرانسوی
• کتب چاپ سنگی
• نسخ خطی
• کتب روسی
• نشریات ادواری
• کتب با تلفیقی از زبان فارسی و عربی
مجموعه فرش در موزه ملک

شاهنامه حداقل  ۷۰۰سال حکمرانی میکند .اگر
بپذیریم که جم در گویش اوستا مترادف با واژه همزاد
است ،جمشید بهمعنای همزاد نور و درخشندگی
خواهد بود .او بهدلیل غرور و خودبینیٌَ ،ف ِر ایزدی خود
را از دست میدهد و به دست ضحاک یااژیدهاک
کشته میشود؛ اما روایت دیگری نیز وجود دارد که
میگوید جمشید آنگاه که در میان درخت پنهان
شده بود ،پیش از آنکه به دست ضحاک با اره به
دو نیم شود ،با کمک نیروی ایزدی میگریزد و از آن
پس فرمانروای جهان زیرین میشود.
از دوران پادشاهی جمشید با عنوان دوران رونق،
توسعه و درخشش ایرانیان یاد میشود .در شاهنامه
کارهای متعددی به او نسبت داده شده؛ همچون
پوشش مردمان ،ساختمانسازی ،استخراج گوهر،
ساختن ابزار جنگ و ...؛ اما پایان دوران حاکمیت
جمشید دوران هرج و مرج بود و از هر گوشه اعتراض
و جنگی شکل میگرفت .در چنین شرایطی ضحاک
به ایران حمله میکند و در روایتها آمده است که
بسیاری از ایرانیان ناراضی ناآگاه از ظلم و ستم
ضحاک ،به او پناه میبرند تا حاکمیت را بهدست
گیرد .با پایان یافتن پادشاهی جمشید و قدرت گرفتن
ضحاک ،هزار سال مردمان در ستم ،رنج و ویرانی
زندگی میکنند .جمشید شاه دو دختر به نامهای
شهرناز و ارنواز دارد که ضحاک پس از تصرف
پادشاهی و کشتن او برای بهدست آوردن َفر ایزدی
آن دو را که خون شاهی داشتند به اسیری میگیرد و
با زور به همسری خود در میآورد.
بهرام بیضایی در کتاب ریشهیابی درخت کهن
میگوید« :در نسل من بسیارند کسانی که در کودکی
این داستان را از مادربزرگ خود شنیدهاند؛ داستان
اژدهای هراسآوری که به آبادی حمله میکند و
چشمهها را میبندد .پادشاه در چارهی او در میماند
و تا اژدها ویرانی و آزار کم کند ،دختر پادشاه را به
او میدهند (یا خو ِد دختر خواهان رفتن میشود) که
بنابر سنت قصهها زیباترین دختر آبادی است (و
گاهی حتی دختر زیبای وزیر را هم) و سپس روزی
یک جوان را میدهند تا ببلعد .سرانجام پهلوانی
پیدا میشود .معموال او سومی از سه برادر است؛
کوچکترین و مورد رشک دو برادر بزرگتر .اژدها
را میکشد و دختر پادشاه (و وزیر) را نجات میدهد
و گاهی دو برادر بزرگتر خود را نیز .با مرگ اژدها
طلسم وحشت میشکند و پهلوان در پاداش این
دالوری طی جشنی همگانی با دختر پادشاه (یا هر
دو دختر) ازدواج میکند و گاهی شاه جای خود را به
او میدهند و برکت و آسایش به آبادی بازمیگردد».
از شباهتهای بسیاری که میان این داستان
مادربزرگها و اسطورهها وجود دارد میتوان به
نتیجه رسید که داستان ضحاک ،شهرناز و ارنواز با
همه قدرت خود از منشا همین داستانها وام گرفته
شدهاند و فریدون آبتین همان پهلوانی است که
در پایان با در بند کردن ضحاک یا «اژیدهاک»،
آبهای زندگیبخش آسمانی (ابرهای بارانزا) و زنان
را آزاد میکند؛ همان سومین برادری که از دو برادر
خود برتر است و با برچیدن خشکسالی و مرگ و
میر ،جشن و شادمانی برقرار میکند و خود بر تخت
پادشاهی مینشیند.
داستان ضحاک ماردوش
ضحاک در شاهنامه موجودی انسانی است که فریب
اهریمن را میخورد .در اسطورهها آمده است اهریمن

در مجموعه ی فرش حدود  34تخته قالیچه و قالی نفیس و ارزشمندی قرار
دارد.
• قالی نقش باغی تبریز :متعلق به دوره پهلوی
• قالیچه جانمازی کف ساده سنندج :منتسب به دوره قاجار
• ساالر خانی ترکمن :منسوب به دوره ی قاجار
• بوته ترمه بیجار :از دوره ی پهلوی
• شکارگاهی تهران :دوره ی پهلوی
• لچک ترنج نائین :از دوره ی پهلوی
• افشان شاه عباسی مشهد :برجای مانده از دوره ی قاجار
• لچک ترنج اصفهان :از دوره ی پهلوی
• صوف باف کاشان :از دوره ی قاجار
• قالیچه ی لچک ترنج کاشان :متعلق به دوره ی قاجار از نوراهلل اسماعیل زاده
• ترنجدار شاه عباسی مشهد :از دوره ی پهلوی
• گالبتون کاشان :از دوره ی قاجار
• خورجین :پهلوی
• افشانم شاه عباس مشهد :برجای مانده از حاج عبدل در دوره ی پهلوی
• تلفیقی گلدانی مشهد :متعلق به شرکت آستان قدس رضوی در دوره ی

ضحاک؛ از اسطوره تا واقعیت

سه بار و هر بار با ترفندی جدید بر او ظاهر میشود.
اهریمن نخستین بار بر او ظاهر شده ،افسون و جادو
به او میآموزد و در ازای آن دستور میدهد تا پدر
خود َمرداس را بکشد .او نیز چنین میکند و بر تخت
فرمانروایی مینشیند.
برای دومین بار در پوشش آشپزی در برابر ضحاک
قرار میگیرد و برای او غذاهای متنوع و زیادی با
گوشت میپزد (پیش از این مردم بسیار کم گوشت
مصرف میکردند ).و در برابر مزد آن میخواهد که
شانههای او را ببوسد و ضحاک میپذیرد .پس از آن
مارهایی بر شانههای ضحاک میرویند که فرصت
خواب و آرامش را از او میگیرند .این بار اهریمن در
لباس پزشکی وارد میشود و به او میگوید درمان
درد تو و آرام نگه داشتن این مارها ،چیزی نیست
جز کشتن دو جوان و مغز آنان را خوراک این مارها
کردن .ضحاک بدون هیچ درنگی دستور میدهد که
چنین کنند؛ اینگونه بنده اهریمن میشود و از آن
پس او را ضحاک ماردوش میخوانند.
ضحاک و مرداس
مرداس پدر ضحاک فرمانروای نیک و عادلی بود
که به دست پسر خود با فریب اهریمن کشته شد،
ضحاک که برده اهریمن بود ،در ازای یادگیری
افسون و جادو ،در مسیر پدر خویش چاهی کند و
او را کشت.
َ
«دهاک» که در زبان اوستایی « َد َسه» یا «داسه»
نوشته میشود هم در نام پدر ضحاکَ ،مرداس و هم
در بخش دوم نام اژیدهاک از گذشته باقیمانده
استَ « .د َسه» یا «داسه»ها نام دسته بزرگی از
آریاییها بوده است که بخشی در آسیای میانه،
گرگان و ترکمنستان امروزی ،بخشی در آسیای
کوچک و کنارههای دریای سیاه ،بخشی کنار دانوب

و سرانجام بخشی در جنوب شرقی ایران میزیستند.
َد َسهها به گمان شاخه سومی از هندوایرانیان بودهاند
که تا سدهها یکجانشینی نپذیرفتند و هم به هند و
هم به ایران برای ربودن زنان و گاوها میتاختند و از
خود مرگ ،آتشسوزی و ویرانی به جا میگذاشتند.
فریدون و افکندن ضحاک و بازگرداندن گاوها و زنان
ربوده شده به دست داسهها ،همه نشانههای اسطوره
هندوایرانی باستان است که این بار در شاهنامه با
زبانی دیگر روایت شده است.
دو جفت جداییناپذیر؛ شهرناز و انواز یا
گرماییل و ارماییل
بر طبق روایت شاهنامهای که امروز به دست ما
رسیده است ،خوالیگران یا همان آشپزان جمشید
شاه ،ارماییل و گرماییل که از روزگار پدر در فرمان
شهرناز و ارنواز بودهاند ،پیوندی تنگاتنگ با آیین و
خانواده جمشید شاه دارند .نباید فراموش کرد که
بر طبق افسانه ،جمشید جم پدیدآورنده بسیاری از
خوراکها بوده است .ارماییل و گرماییل همچون دو
نیک مرد تحت سلطه ضحاک ناچار راهی مییابند
که هر شب بهجای مغز دو جوان ،مغز یکی را با مغز
گوسفند ترکیب کنند و یکی از جوانان را فراری و
نجات دهند؛ اما آنچه در شاهنامه کمرنگ شده است
و گویی داستان آن کامل روایت نمیشود ،داستان دو
زن کنار هم به نام شهرناز و ارنواز است که نمونههای
اسطورهای کهنتر آنان با خصلت رهاییبخشی را
میتوان یافت.
میتوان گمان کرد روزگاری که نجاتبخشی
زنان از نظر آیین قابلفهم نبود و در زمانهای که
فرهنگ نمیتوانست برتابد مردی زیر فرمان زنی
باشد ،ویژگی رهاییبخشی این دو زن به مردان
واگذار میشود .در شاهنامه آمده است که ضحاک

پهلوی
چهار قالی منحصر به فرد در مجموعه ی فرش موزه ملک
قالی ظل السطانی سمنان
قالی ظل السطان یکی از قالی های دست بافت در داخل موزه ی ملک است
که از جنس نخ و پشم به رنگ نخودی بافته شده است .تاریخچه ی بافت این
قالی بی نظیر و نفیس به قرن  14در دوره ی پهلوی باز می گردد.
قالیچه افشان دسته گلی نائین
قالیچه ی دسته گلی ،ریز بافت ترین قالیچه ی دست بافت درموزه ی ملک
است که متعلق به دوره ی پهلوی می باشد .در طراحی بافت دسته گلی از
گل های سفید با جنس ابریشم و گل های آبی رنگ در اطراف حاشیه ی قالیچه
استفاده شده است .نقشه ی قالیچه نیز شیرازه ی متصل و سراسری می باشد.
قالی ساالر خان ترکمن
تاریخچه ی بافت قالی ساالر خان به سال  1277شمسی در دوره ی قاجار
باز می گردد .این قالی بافتی تمام ابریشم دارد و طبق نقشه ی یک دوم و
شیرازه ی متصل بافته شده است .طرح بافت نیز یموت نام دارد.
قالی تلفیقی گلدانی مشهد
قالی تلفیقی ،در سال  1350شمسی توسط شرکت آستان قدس رضوی بافته
شد .متراژ این قالی معادل  24متر است و حاوی  34گره نامتقارن از جنس نخ
و پشم می باشد .شرکت آستان قدس رضوی در طی فرایند بافت این قالی
از نقشه ی سراسری و یک چهارم و شیرازه ی متصل شامل کتیبه در دو سر
قالی بهره گرفته است.
سکه های غنی موجود در موزه ملی
در موزه ی ملک قریب  3000مدال و طال وجود دارد .این سکه های نفیس
از ادوار یونانیان( 6قرن قبل از میالد) تا آخرین حکومت ایرانی(پهلوی) بر جای
مانده است.
بنابراین در مجموعه سکه های موزه ،انواع سکه های یونانی ،بیزانسی،
ساسانی ،سلوکی ،خلیفه های اموی ،عثمانی و اسالمی یافت می شود.
از دیگر بخش های متعدد موزه ی ملک می توان به موارد
قید شده اشاره کرد:
• نمایشگاه دائمی آثار الکی :دربرگیرنده ی  86قطعه قلمدان ،سرقلیان و
قاب آیینه
• نمایشگاه دائمی حاج حسین آقا ملک :شامل تصاویری از موقوفات و بخشی
از زندگی حاج حسین ملک می باشد.
• نمایشگاه دائمی بانو عزت ملک :در این مجموعه آثار اهدا شده توسط بانو
عزت ملک برای شرح هنرهای ایرانی و اسالمی وجود دارد.
• نمایشگاه دائمی کتابت و نگارگری :در این نمایشگاه آثار نگارگری ،تذهیب،
خطاطی و کتاب آرایی جلوه نمایی می کنند.
• نمایشگاه دائمی خاندان غفاری و کمال :در این مجموعه آثار استاد
کمال الملک گرد آوری شده است.
• کارگاه های آموزشی
• آیین های وقف نامه ای
موقعیت مکانی موزه ملک
آدرس :تهران -خیابان امام خمینی یا خیابان سپه  -جنب ساختمان امور خارجه-
موزه ملی ملک

شهرناز و ارنواز را به جادوی خود درآورد؛ اما این
روایت نیز به قوت خود باقی است که آنان ضحاک
را جادو کردهاند و زمانی که درمییابند از او گریزی
ندارند به جادو شدن وانمود میکنند تا با آسوده شدن
خیال ضحاک به وظیفه نجات قربانیان بپردازند؛ اما
همکاری خوالیگران با آنان چندان مهم است که در
بازنویسیهای افسانه جای آنان را به تمامی گرفتهاند.
این تصاحب دختران جمشید جم از جانب ضحاک چه
اهمیتی دارد؟ آنان چون َف ٌر شاهی دارند تصاحبشان،
مال خود کردن شهریاری و سرزمین است؛ در واقع
هم ضحاک و هم فریدون پادشاهی خود را از طریق
وراثت و نسبت یعنی پیوند با شهرناز و ارنواز استوار
میکنند و از طرفی ضحاک دو ماری بر شانههای
خود دارد که میتواند یادآور در بند کردن دو چهره
دوشیزه یا مادر ایزدبانو آناهیتا باشد یا در نگاهی
دیگر پادشاهی او سلطه بر امشاسپندبانوی زمین و
ویرانگریاش تسلط بر ایزدبانوی باروری ،آبادانی و
فرهنگ آناهیتا است؛ که شهرناز و ارنواز نمایشگر او
یا هر دوی آنها هستند .بنابراین شاید بتوان گفت
نبرد واقعی میان اژدهای خشکسالی و ایزدبانوان
آبادانی و باروری است.
ضحاک و فریدون
ضحاک خوابی میبیند که در آن جوانی دلیر با دو
تن دیگر جنگاور و پهلوان نزدیک او آمدند ،آن جوان
با گرزی که در دست داشت بر سر او میکوبد و
آنگاه او را در دماوند به بند میکشد .ضحاک متاثر از
این خواب به پیشنهاد شهرناز و ارنواز ،ستارهشناسان
را به دربار خود فرامیخواند .آنان در پیشگویی خود
بر ضحاک روشن میکنند که جوانمردی که سالها
پیش پدر و دایهاش به دست او کشته شده برمیخیزد
و این پایان حکمرانی او است .پس ضحاک
وحشتزده دستور میدهد تا وی را جستوجو کنند.
آن جوانمرد ،فریدون پس از مرگ پدر توسط
مادرش فرانک به بیشهزاری در پای کوه برده
میشود .مادرش فرانک او را به پاکمردی میسپارد
تا او را از گزند ضحاک دور نگه دارد .سالها میگذرد
و او از گاوی به نام برمایون تغذیه میکند چون خبر
به گوش ضحاکیان میرسد ،آنان در جستوجوی
فریدون به آنجا میروند .او میگریزد؛ اما گاو دایهاش
به دست آنان کشته میشود.
این روایت از شاهنامهای است که امروز در دست
داریم؛ اما اینجا نیز نقش رهاییبخش زنان به سبب
شرایط اجتماعی حذف شده است .بیضایی در نمایش
«شب هزار یکم» به نقل از داستان بنیادین «هزار و
یک شب» (هزار افسان) چنین روایت میکند:
نا ِم نامیاش شهرزاد است .خواهری دارد،
دینآزاد .دختران وزیرند گویا؛ پادشاه بدخیال را که
هر شب باکرهای تزویج میکند و صبح میکشد،
چاره میجویند .این شهرزاد به تدبیر خود همسر وی
میشود یک شَ به؛ اما به یاری دینآزاد ،هزار شب
سلطان را به سحر کالم در خواب میکنند تا از کشتن
دوشیزگان یادی نکند و این طور هزار و یک جوانهزن
را از تیغ سیاف و جالد خالصی میبخشد و چشم
خوب خویشت َنش
ملک را میگشاید نیز بر کردار نا ِ
تا پشیمان از پیش ،با جهان بر سر مهر و داد بازآید.
هدف از آوردن داستان بنیادین هزار و یک شب،
نشان دادن شباهتهای میان این داستان با روایت
شاهنامه و جایگاه رهاییبخش حذف شد ه زنان
حاضر در داستان شاهنامه است .به جرئت میتوان

گفت تفاوتهایی همچون اینکه نجات یافتگان در
داستان هزار افسان دوشیزگاناند؛ اما در داستان
شاهنامه جوانانی جنگآور مانع از درک شباهتهایی
نیست که شهرناز و ارنواز و ضحاک حماسه را همان
امتداد تاریخی شهرزاد و دینآزاد و شهریار اسطورهای
هزار افسان میکند.
پاسخ شاید در وجه دیگری از شخصیت این زنان
باشد ،ارتباط این زنان با ایزدبانوی آب ،آناهیتا که
ویژگیهایی همچون سخنوری و فرزانگی را با خود
داشته و بیشک این میراث به شهرناز و ارنواز نیز
رسیده است .نام ارنواز مرکب از دو کلمه «اَرنه» در
اوستایی بهمعنای سزاوار و خوب و «واز» در معنای
سخن خود شاهدی بر همین مدعا است که این زنان
نیز همچون ایزدبانوی آبها و همچون شهرزاد و
دینآزاد در داستان بنیادین هزار افسان میتوانستند با
سحر سخن ضحاک را به خواب برند و امکان رهایی
را برای یک قربانی فراهم آورند؛ همچنان که زیر
تیغ جالد شهرزاد ِ هزار افسان برای رهایی هر شب
یک دوشیزه با سخن و کالمی خردورزانه میجنگد.
در جایی که نمیشود سخن رو در روی گفت ،این
ترفندی کهن است که برای یکی بگویند تا دیگری
بشنود و شهرزاد برای دینآزاد روایت میکرد.
منطقی است که با تغییرات اجتماعی و فراموش
اخالقی حماسه
شدن آیین آناهیتا و شرم و پوشیدگی
ِ
نقش رهاییبخشی از زنان گرفته شود و بهجای آن
که سخن رهاییبخش شاه بد را همانند هزار افسان
به شاه نیک بدل کند ،این نقش به مردانی از بیرون
همچون فریدون و کاوه آهنگر واگذار شود تا شاه
نیک پس از آزاد کردن زنان جای شاه بد را پر کند.
ضحاک و کاوه آهنگر
کاوه آهنگر که مغز  ۱۷پسرش خوراک مارهای
ضحاک شده بود زمانی که نگهبانان او به سراغ
آخرین پسرش میروند میخروشد و با کمک مردم
برای دادخواهی از ستم وی به درگاهاش میرود.
دادخواهی کاوه ضحاک را شگفتزده میکند و
آخرین پسرش را به او برمیگرداند و در برابر آن
از کاوه ،بزرگان و مردمانی که همراهیاش کردند،
میخواهد تا سندی که بیانگر عادل بودن او است
را امضا کنند .کاوه آهنگر نامه را پاره میکند و با
پسرش از کاخ او خارج میشود .او پیشبند چرمین
خود را که بعدها به درفش کاویانی معروف میشود
به سر نیزه میزند و مردم را جمع میکند تا بر علیه
توجوی فریدون
ضحاک بشورند .کاوه با آنان به جس 
میرود که برای در امان ماندن از گزند ضحاک که
خواب پیروزی او را دیده است ،در نهان زندگی
میکند .سرانجام فریدون به آنها میپیوندد و از
آهنگران طلب گرزی گاوسر میکند تا با آن به جنگ
ضحاک رود.
فریدون ضحاک را شکست میدهد؛ اما او را
نمیکشد و در کوه دماوند به بند میکشد .روایت
کردهاند که سروشی ایزدی او را از این کار بر حذر
میدارد؛ چراکه با مرگ ضحاک هزاران جانور موذی
همه جا را پر خواهند کرد؛ پس او زنده در بند میماند.
گرچه آمدن فریدون در معنای رهایی شهرناز و انواز
از بند ضحاک است؛ اما ضحاک کشته نمیشود.
شاید زنده ماندن ضحاک بیانگر احتمال برگشت
اژدهای خشکسالی یا نیروهای ویرانگر طبیعت
است یا شاید هم ضحاک نمایانگر یک کیش است
که با مرگ او پایان نمیپذیرد.
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افزایش دوباره مرگهای کرونایی در کشور
کرونای هندی در حال اوجگیری در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،متاسفانه در طول
 24ساعت  ۱۸۴بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشور
به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا و بنابــر اعالم مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تاکنون
 ۵میلیون و  ۳۳۱هزار و  ۷۸۰نفر ُدز اول واکسن
کرونا و دو میلیون و  ۱۹۱هزار و  ۹۳۶نفر نیز ُدز
دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های
تزریق شــده در کشور به  ۷میلیون و  ۵۲۳هزار
و ُ ۷۱۶دز رسید.
از روز سه شــنبه تــا دیــروز  ۲۳تیرمــاه
 ۱۴۰۰و بــر اســاس معیارهــای قطعــی
تشــخیصی ۲۳ ،هــزار و  ۳۷۱بیمــار جدیــد
مبتال بــه کووید ۱۹در کشــور شناســایی که
دو هــزار و  ۴۵۷نفر از آنها بســتری شــدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به سه میلیون

و  ۴۴۰هزار و  ۴۰۰نفر رسید.
متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت ۱۸۴ ،بیمار
کوویــد ۱۹جــان خــود را از دســت دادند و
مجموع جــان باختگان این بیماری به  ۸۶هزار
و  ۳۹۱نفر رسید.
خوشبختانه تاکنون ســه میلیون  ۶۹هزار و
 ۹۴۳نفــر از بیمــاران ،بهبــود یافتــه و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.
ســه هــزار و  ۹۶۳نفر از بیمــاران مبتال به
کوویــد ۱۹در بخش های مراقبــت های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۲۴میلیون و  ۷۴۵هزار و  ۶۰۱آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
کرونای هندی در حال اوجگیری در
کشور
طبق جدیدترین رنگ بندی اعالم شــده از

وضعیت کرونایی کشــور ۱۶۹ ،شهرســتان در
وضعیت قرمــز ۱۶۶ ،شهرســتان در وضعیت
نارنجــی و  ۱۱۳شهرســتان در وضعیــت زرد
کرونایی قرار دارند.
به گزارش ایسنا ،رنگبندی جدید کشور که
از پنجشــنبه  ۲۴تیر  ۱۴۰۰اعمال میشــود در
اپلیکیشن ماسک منتشر شد.
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،خیز پنجم کرونا
با سویه هندی در حال اوجگیری در تمام مناطق
کشور است.
بر این اساس شهرســتانهای زیر نیز از ۲۴
تیر  ۱۴۰۰در وضعیت قرمز قرار میگیرند:
میانه (اســتان آذربایجان شــرقی) ،شهرضا،
لنجــان ،نائین (اســتان اصفهــان) ،فردیس،
نظرآبــاد (اســتان البرز) ،قدس ،مالرد ،پیشــوا
(استان تهران) ،بیرجند ،طبس (استان خراسان
جنوبی) ،درگز ،ســبزوار ،ســرخس ،کاشــمر،
گناباد (اســتان خراسان رضوی) ،شوش (استان
خوزستان) ،سمنان (استان ســمنان) ،ایرانشهر
(استان سیســتان و بلوچســتان) ،خنج (استان
فارس) ،البــرز ،بوئین زهرا ،تاکســتان ،قزوین
(استان قزوین) ،قم (استان قم) ،بروجرد (استان
لرستان) ،بابلسر ،تنکابن (استان مازندران) ،ساوه
(اســتان مرکزی) ،مالیر ،نهاوند ،کبودرآهنگ
(اســتان همدان) ،زرند (استان کرمان) ،کنگاور
(استان کرمانشاه) ،کهگیلویه (استان کهگیلویه
و بویر احمد) ،بندرگز ،ترکمن ،رامیان ،مراوه تپه،
کالله (استان گلستان) ،ابرکوه (استان یزد).

كشف  150كيلو حشيش در عمليات مشترك پليس فارس و خراسان

فرمانده انتظامي اســتان گفــت :در عمليات
مشــترك پليس مبارزه با مواد مخدر استانهای
"فارس و خراســان رضوی"  150كيلو حشيش

كشف شد.
ســردار رهامبخــش حبيبــي در گفتوگو با
خبرنــگار پايگاه خبري پليس ،بيان داشــت :در
راستاي طرح مبارزه با سوداگران مرگ ،سه شنبه
شب ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر خراسان
رضــوي بــا اقدامــات فني و تخصصــي مطلع
شــدند فردي با يك سواري ســمند قصد انتقال
يك محموله ترياك از فســا به شــيراز دارد كه
موضوع به صــورت ويژه در دســتور كار پليس
فارس قرار گرفت.
وي افزود :ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر
شهرســتان فسا پس از هماهنگي با مقام قضایي
بــه محورهاي مواصالتي اعــزام و با برپايي تور

ايست و بازرسي موفق شدند سواري سمند حامل
ترياك را شناسايي و دستور ايست را صادر كنند.
فرمانده انتظامي اســتان فارس با بيان اينكه
پس از طي مسافتي تعقيب و گريز ماموران موفق
شدند خودرو را توقيف كنند ،گفت :در بازرسي از
اين سواري  150كيلو حشيش كشف شد.
سردار حبيبي با اشاره به اينكه در اين خصوص
يك قاچاقچي حرفهاي دســتگير و پس از انجام
مراحل قانوني روانه زندان شــد ،از شــهروندان
خواســت براي مقابلــه با قاچاقچيــان با پليس
همــکاري کرده و هرگونه اطالعات و اخباري در
اين زمينه را به مرکز فوريتهاي پليســي 110
اعالم کنند.

بین الملل

 ۱۷کشته در حادثه ریزش ساختمان هتلی در چین

مقامات چین از کشته شدن دست  کم  ۱۷تن در حادثه ریزش ساختمان
یک هتل در شهر "سوژو" خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،نیروهای امداد و نجات طی عملیاتی که چندین ساعت
به طول انجامید توانســتند  ۲۳نفر را در میان آوار پیدا کنند که شش نفر از
آنان زنده بودند.
بررســی های اولیه از علت وقوع این حادثه نشــان می دهد که مالک
هتل اقدام به اعمال تغییراتی در ســاخت و ساز آن کرده که موجب ریزش
ساختمان شده است.
گفته شده این ساختمان در ابتدا سه طبقه بوده که بعدها طبقات دیگری
به آن اضافه شده است.
همچنین گزارش ها حاکی اســت از شــش نفری که زنده از میان آوار
بیرون کشیده شــده اند پنج تن دچار مصدومیت شــده و یک نفر از آنان
جراحتی ندیده است.
به گزارش ایســنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی ،حوادث مربوط به
ریزش ساختمان در چین طی سال های گذشته بیشتر به دلیل عدم رعایت
نکات ایمنی در ساخت و ساز بوده است.

وقوع زلزله  ۵.۴ریشتری در خاور دور روسیه

زمین لرزه ای به بزرگی  ۵.۴ریشــتر شــبهجزیره کامچاتکا در خاور دور
روسیه را لرزاند.
به گزارش ایســنا ،مرکز تحقیقات ژئوفیزیک آکادمی علوم روسیه اعالم
کرد :کانون این زمین لرزه که دیروز (چهارشــنبه) شبهجزیره کامچاتکا در
خاور دور را لرزاند در عمق  ۴۰کیلومتری از سطح زمین بوده است.
اسپوتنیک نیوز نوشــت :کامچاتکا در منطقه جغرافیایی موسوم به حلقه
آتش واقع شــده که همــواره وقوع زمین لرزه های متعــدد در این منطقه
گزارش می شود.

وقوع بیش از  ۶۰مورد آتش سوزی جنگلی
در غرب آمریکا

به گزارش رسانه های محلی وقوع بیش از  ۶۰مورد آتش سوزی جنگلی
در غرب ایاالت متحده گزارش شــده که گســتردگی یکی از آنها بیشتر از
وسعت شهر پورتلند است.
به گزارش ایســنا ،روز سه شــنبه بیش از  ۶۰مورد آتش سوزی جنگلی
حداقل در  ۱۰ایالت غرب آمریکا گزارش شده که بزرگترین آتش سوزی  ها
در ایالت اورگن است و مساحتی تقریبا دو برابر شهر پورتلند را فرا می گیرد.
بر اســاس اعالم مرکز ملی آتش نشانی در این کشور آتش ،خانه ها را
به آتش کشــیده و هزاران نفر از ساکنان ایالت های آالسکا تا وایومینگ را
مجبــور کرده تا خانه های خود را تخلیه کنند .ایالت های آریزونا ،آیداهو و
مونتانا بیش از نیمی از آتش سوزی های فعال را داشته اند.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین ،این آتش سوزی ها در حالی
رخ داده کــه مناطق غرب ایاالت متحده تنها طی چند هفته دومین دوره از
افزایش طاقت فرسای دمای هوا را تجربه کرده اند.

به گفته محققان وقوع خشکســالی شدید که با بحران آب و هوا بیشتر
می شــود به شرایطی دامن می زند که پدیده وقوع آتش سوزی ها را حتی
خطرناکتر می کند.

انفجار در انبار مهمات بالاستفاده در عربستان

عربســتان اعالم کرد در یک انبار مهمات بالاســتفاده در منطقهای در
جنوب شرقی ریاض انفجاری رخ داده است.
به گزارش گروه بین الملل باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از العربیه،
وزارت دفاع عربســتان دیروز (چهارشــنبه) ،از انفجــاری در انبار مهمات
بالاســتفاده در خارج از شــهر الخرج در جنوب شرقی ریاض ،پایتخت این
کشور خبر داد.
سرتیپ ترکی مالکی ،سخنگوی وزارت دفاع ،اعالم کرد که این انفجار
تصادفی حوالی ساعت  ۵صبح (به وقت محلی) در یکی از میادین خارج از
شهر الخرج رخ داد.
مالکی خاطرنشــان کرد که این منطقه به جمع آوری و امحای بقایای
مهمات غیرقابل اســتفاده اختصاص یافته است .او در ادامه تاکید کرد که
این حادثه تاکنون هیچ صدمه یا خسارتی نداشته است.
مالکــی در پایان تصریح کرد که علت وقوع این حادثه اکنون توســط
مقامات ذیصالح در حال پیگیری است.
الخرج در نزدیکی پایگاه هوایی شاهزاده سلطان ،که نیروهای آمریکایی
در آنجا مســتقرند ،واقع شــده اســت .ارتش آمریکا به درخواستها برای
اظهارنظر درباره این موضوع پاسخ نداد.

برخورد یک هواپیما با خانه در آمریکا

برخورد یک هواپیمای کوچک با خانه ای در ایالت کالیفرنیا یک کشــته
برجای گذاشت.
به گزارش گروه بین الملل باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از شــبکه
تلویزیونیای پی تی ان ،یــک هواپیمای کوچک در ایالت کالیفرنیا آمریکا
سقوط کرد.
بر این اساس ،این هواپیما در نزدیکی فرودگاه مونتری ()Monterey
و بر روی یک خانه ســقوط کرد و سبب آتش سوزی شد .خلبان هواپیما در
این حادثه جان باخت .با این حال ،از تلفات احتمالی افراد ســاکن این خانه
هنوز خبری منتشر نشده است.
مقامات آمریکایی از آغاز تحقیقات درباره این حادثه خبر دادند.

 ۳کشته و زخمی در انفجار کشتی در چین

منابع خبری از کشــته شدن  ۲نفر در انفجار یک کشتی در جنوب غربی
چین خبر دادهاند.
به گزارش گروه بین الملل باشــگاه خبرنــگاران جوان ،گلوبال تایمز در
گزارشی از انفجار در یک کشتی در شهر «لوجو» استان سیچوآن در جنوب
غربی چین خبر داد.
بنابــر اعالم منابع خبری ،تاکنون  ۲جــان باخته و  ۱مجروح بر اثر این
حادثه گزارش شده است.
تاکنون جزئیات بیشتری از این حادثه و علت آن منتشر نشده است.
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متالشي شدن اعضاي باند سارقان درون خودرو
مالباختگان به كالنتري  22آزادگان مراجعه كنند

فرمانده انتظامي شيراز از دستگيري اعضاي باند  3نفره سارقان حرفهاي
درون خودرو و كشف  300فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.
بــه گــزارش خبرنگار پايــگاه خبري پليــس ،صبح دیروز ســرهنگ
فرج شــجاعي در نشست خبري با اصحاب رسانه ،اظهار كرد :در پي وقوع
سرقتهای متعدد درون خودرو در سطح شهرستان شيراز ،موضوع شناسايي
و دســتگيري ســارقان به صورت ويژه در دســتور كار مامــوران انتظامي
قرار گرفت.
وي افزود :ماموران انتظامي كالنتري  22آزادگان شهرســتان شــيراز
با انجام اقدامات پلیســی و تخصصي موفق شدند در اين خصوص  3سارق
حرفهای كه همدســت هم بودند را شناســايي و آنــان را در يك عمليات
ضربتي در مخفيگاهشان دستگير كنند.
فرمانده انتظامي شــیراز با بيــان اينكه متهمــان در بازجويي اوليه به
 300فقره ســرقت قطعات انواع خودروها اقرار كردند ،گفت :در بازرســي
از مخفيگاه سارقان 50 ،دســتگاه ضبط و  70دستگاه باند و سایر متعلقات
مسروقه کشف شد.
سرهنگ شجاعی با اشــاره به اينكه در اين خصوص  4نفر ( 2مالخر و
 2رابط فروش) نيز دســتگير شدند ،بيان كرد :متهمان پس از انجام مراحل
قانوني روانه زندان شدند.
اين مقام انتظامي با بيان اينكه كارشناســان ارزش اموال مســروقه را
 4ميليــارد ريال برآورد كردهاند ،به شــهروندان توصیه كــرد :چنانچه در
سال گذشته و در ســه ماهه اول سال جاري خودرو آنان مورد سرقت قرار
گرفته و تاکنون کشــف نشده است جهت پیگیری به کالنتری  22واقع در
شيراز -خيابان آزادگان -كوچه  5مريم مراجعه و نسبت به شناسايي اموال
مسروقه خود اقدام كنند.

کشف موادشیمیایی احتکار شده در شیراز

جانشــين فرمانده انتظامي استان گفت :مأموران پليس امنيت اقتصادي
اســتان انبار حاوي  2هــزار ليتر مواد شــيميايي احتكار شــده به ارزش
 50ميليارد ريال را در شيراز كشف كردند.
ســردار يوســف ملكزاده در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :مأموران پليس امنيت اقتصادي استان با اقدامات فني و تخصصي
از اخباري مبني بر نگهداري و احتكار مواد شــيميايي در يك انبار واقع در
بولوار اميركبير شــيراز مطلع شــدند و موضوع را به صورت ويژه در دستور
كار خود قرار دادند.
وي تصريح كرد :بالفاصله ماموران انتظامي با كســب مجوز قضایي به
مكان مورد نظر اعزام شــدند و در بازرسي از آن انبار 100 ،گالن  ۲۰لیتری
مواد شــیمیایی تحت عنوان نانو سیلیکون کنســانتره احتكارشده كه براي
ضد آب سازي مصالح ساختماني و  ...استفاده ميشود ،كشف كردند.
جانشــين فرمانده انتظامي اســتان با بيان اينكــه ارزش اين محموله
احتكار شــده برابر نظر كارشناســان 50 ،ميليارد ريال برآورد شــده است،
تصريح كرد :در اين خصوص مالك پس از تشكيل پرونده به مرجع قضایي
معرفي شد.

جمعآوری  ۱۴۳دستگاه استخراج ارز دیجیتال
در شیراز

رئيس پليس امنيت اقتصادي اســتان از کشــف  143دستگاه استخراج
ارز ديجيتــال قاچــاق بــه ارزش  22ميليارد ريال در شهرســتان شــيراز
خبر داد.
سرهنگ ابراهيم يگانه در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،اظهار
داشــت :ماموران پليس امنيت اقتصادي استان با اقدامات فني و تخصصي
مطلع شدند فردي در شركت خود در شهر صدرا اقدام به نگهداری و استفاده
از دستگاهای استخراج ارز ديجيتال میکند كه بالفاصله بررسي موضوع را
در دستور کار خود قرار دادند.
وی افــزود :ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی به محل مورد نظر
اعزام و در بازرســي از آن مكان موفق شــدند  143دســتگاه استخراج ارز
ديجيتال قاچاق و متعلقات مربوطه را کشف كنند.
رئيس پليس امنيت اقتصادي اســتان با اشاره به اینکه در این خصوص
يك نفــر براي انجــام مراحــل قانوني به مرجــع قضایی معرفي شــد،
تصريح كرد :کارشناســان ارزش ماینرهای كشف شده را  22میلیارد ریال
برآورد كردند.

كشف بيش از  117كيلو ترياك در داراب

فرمانده انتظامي داراب از كشف  117كيلو و  520گرم مواد مخدر از نوع
ترياك توسط ماموران انتظامي اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ عليرضا نوشاد در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان
كرد :روز سه شنبه مأموران انتظامی پاسگاه رستاق شهرستان داراب هنگام
نظارت بر خودروهای عبوری در يك عمليات ضربتي به  2دستگاه سواری
پژو  405مشکوک شدند و به آنان دستور ایست دادند.
وي افزود :رانندگان بــدون توجه به اخطار پليس متواري و پس از طي
مســافتي تعقيب و گريز ماموران انتظامي موفق شــدند با اقدامات فني و
تخصصي هر دو خودرو را توقيف كنند.
فرمانــده انتظامــي داراب با بيان اينكه در بازرســي از هــر دو خودرو
 117كيلو و  520گرم ترياك كشــف شــد ،گفت :در اين خصوص  2نفر
دستگير و پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شدند.

كشف ژنراتور برق قاچاق در فراشبند

فرمانــده انتظامي فراشــبند از توقيف يك دســتگاه كاميون و كشــف
یک دستگاه ژنراتور برق قاچاق به ارزش  20ميليارد ريال در اين شهرستان
خبر داد.
ســرهنگ كرامتاله برومنــدي در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري
پليس ،بيان كرد :ماموران انتظامي پليس آگاهي فراشــبند هنگام نظارت بر
خودروهاي عبوري در محورهاي مواصالتي منتهي به اين شهرســتان ،به
يك دســتگاه كاميون حامل بار مشكوك شدند و آن را براي بررسي بيشتر
متوقف كردند.
وي افــزود :ماموران انتظامي موفق شــدند در بازرســي از اين خودرو
يك دســتگاه ژنراتــور برق خارجــی قاچــاق و فاقد مــدارك قانوني را
كشف كنند.
فرمانــده انتظامي فراشــبند با بيان اينكــه كارشناســان ارزش آن را
 20ميليــارد ريال برآورد كردهاند ،عنوان داشــت :در اين راســتا يك نفر

دستگير و به مرجع قضایي معرفي شد.

خودرو ام وی ام حامل  19کیلو ترياك
به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی شهرستان سروستان از کشف  19کیلو مواد مخدر از نوع
تریاک در بازرسی از یک سواری ام وی ام خبر داد.
ســرهنگ عبدالرســول مجتهدی در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،در تشــریح این خبر بیان داشــت :در اجرای طرح مبــارزه با مواد
مخدر ماموران انتظامي سروستان هنگام نظارت بر وسایل نقلیه عبوری به
يك ســواری ام وی ام که از کرمان به سمت شــیراز در حال حرکت بود
مشکوک شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي تصریــح کــرد :در بازرســي از اين خــودرو 19کیلو مــواد مخدر
از نــوع تریاک که به صورت ماهرانهای درون درها جاســازي شــده بود
کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان سروســتان با بيان اينكه در اين خصوص
يك نفر دســتگير و پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شــد ،تصريح
كرد :برخورد با قاچاقچیان و ســوداگران مرگ همواره یکی از اولویتهای
پلیس اســت که نیروی انتظامی اين شهرســتان با جدیت این موضوع را
دنبال میکند.

كشف  12دستگاه موتورسيكلت مسروقه
در فيروآباد

فرمانده انتظامي فیروزآباد گفت :با دستگيري دو سارق در اين شهرستان،
 12دستگاه موتورسیکلت مسروقه از مخفيگاه آنان كشف شد.
ســرهنگ مهدی جوکار در گفتوگو با خبرنگار پايــگاه خبري پليس،
در تشــريح اين خبر بيان كرد :در پي وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت
در شهرستان فیروزآباد ،تالش براي شناسايي و دستگيري سارق یا سارقان
به صورت ويژه در دستور كار ماموران قرار گرفت.
وي بــا بيان اينكه ماموران انتظامی بــا اقدامات فني و تخصصي موفق
شــدند در اين خصوص  2ســارق حرفهاي را شناســايي و آنان را دستگير
كردند ،گفت :در بازرســي از مخفيگاه متهمان  12دســتگاه موتورسيكت
مسروقه كشف شد.
فرمانده انتظامي فیروزآباد با اشــاره بــه اينكه متهمان در بازجويي اوليه
به  12فقره ســرقت موتورسيكلت اقرار کرده و پس از انجام مراحل قانوني
روانه زندان شــدند ،از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد
مشکوک مراتب را سريعا به مركز فوريتهاي پليسي  110اعالم كنند.

مشاوره پلیس ارسنجان مانع از خودكشي
مرد ميانسال شد

فرمانده انتظامی شهرســتان ارســنجان گفت :حضور و اقدام مشاورهای
بموقع پلیس ،مانع از خودکشــی یک مرد سالمند و باعث بازگشت وی به
زندگی شد.
سرهنگ محمدعلی فرهادی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهار داشــت :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیــس  110مبنی بر اقدام
به خودکشــی یک فرد سالمند در یکی از محالت اين شهرستان ،بالفاصله
ماموران انتظامی و مشاوران پلیس ارسنجان به محل اعزام شدند.
وي افــزود :مأمــوران انتظامی با حضــور و اقدام ســريع و فداكارانه و
همچنين با ارائه مشاوره و صحبت با وی باعث شدند این مرد  62ساله که
قصد داشت خود را از باالی یک ساختمان به پائین پرتاب و خودكشي كند
از تصميم خود منصرف کرده و به زندگی بازگرداند.
فرمانده انتظامی شهرستان ارسنجان ضمن تقدیر و تشکر از اقدام بموقع
و ســریع مأموران انتظامی در راستای نجات جان این شهروند ،خاطر نشان
کرد :ياس و نااميدي نســبت به آينده ،نداشــتن اعتماد به نفس در مبارزه
با مشــکالت زندگی و یک تصمیم آنی باعث بروز چنین مشــکالتی در
سطح جامعه می شود که مشاوران پلیس در مقرهای انتظامی در هر ساعت
از شــبانه روز آمادگی ارائه خدمات مشاوره ای و رفع مشکالت شخصی و
خانوادگی شهروندان را دارند.

افتادن دختر بچه  2ساله در استخر آب
منجر به مرگ وي شد

فرمانده انتظامی مرودشــت گفت :دختر بچه  2ســاله پس از سقوط در
يك استخر فوت كرد.
سرهنگ فرشید زینلی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
داشت :روز سه شنبه در پی مراجعه حضوری فردی مبنی بر فوت دختر بچه
 2ساله اش در بیمارستان ،بالفاصله ماموران پاسگاه انتظامی تخت جمشید
به بیمارستان اعزام شدند.
وی افــزود :با حضور ماموران در بیمارســتان و در بررســیهاي اوليه
مشخص شد دختر بچهاي  2ســاله به همراه پدر و مادرش برای سركشي
از زمين هاي كشاورزي رفته بودند كه به دليل غفلت آنان كودك به داخل
استخر ذخیره آب سقوط و فوت كرده است.
وی با بيان اينكه جســد با هماهنگی مقام قضایی به پزشــکی قانونی
منتقل شــد ،خاطر نشــان کرد :حادثه همواره در کمین است و الزم است
خانوادهها با نظارت بر رفتار کودکانشــان از وقــوع حوادث تلخ این چنیني
پیشگیری کنند.

دو مصدوم حاصل برخورد خودرو تویوتا
به پایه تابلو راهنمایی رانندگی

خودرو تویوتا کمری پس از انحراف از مسیر اصلی و برخورد با پایه تابلو
راهنمایی رانندگی متوقف شد.
در ســاعت  5:03دقیقــه بامداد دیروز ،پس از تماس با ســامانه  125و
اعالم وقوع تصادف یک دســتگاه خودرو تویوتــا کمری در کوی وحدت،
آتش نشــانان از تیم امداد و نجات جاده ای از ایســتگاه چهار روانه محل
حادثه شدند.
پس از اعالم این حادثه از طریق مرکز فرماندهی ،تیم امدادی به محل
اعالم شده در کوی وحدت قبل از بیمارستان بعثت اعزام شد.
پس از رسیدن به محل حادثه مشخص شد ،خودرو تویوتا پس از انحراف
به پایه تابلو راهنمایی و رانندگی برخورد کرده که دو سرنشــین خودرو که
یک مرد  50ساله و یک نوجوان  13ساله بودند مصدوم شده که توسط افراد
حاضر از خودرو خارج و به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
تیم امدادی آتش نشانی ،پس از ایمن سازی محور و تامین جاده بوسیله
نــوار هشــداردهنده و کله قندی و تنظیم صورت جلســه به عملیا ت خود
پایان دادند.
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نشانههای مهاجرت بزرگ از جنوب
به تهران و کرج

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان به مناسبت روز صنعت و معدن
مطرح کرد:

خرید آپارتمان
در تهران توسط
مهاجران

سرمایهگذاری در بازار امالک تهران ،یافتن شغل و فرار از ریزگردها
اصلیترین انگیزههای مهاجرت از شهرهای جنوبی و مرکزی به پایتخت
محســوب میشود که بنا به گفته واســطههای ملکی در یکی دو سال
اخیر شــدت گرفته است؛ طبق آمار ســامانههای ملکی بیشترین تقاضا
برای خرید آپارتمان در تهران توسط ساکنان غیربومی به ترتیب مربوط
به استان های لرســتان ،مازندران ،البرز ،خوزســتان ،اصفهان ،گیالن،
آذربایجان شرقی ،فارس و خراسان رضوی است.
به گزارش ایســنا ،افزایش مهاجرت ناشــی از دو دلیل عمده کمبود
آب و پدیده گرد و غبار شــهرهای مرکــزی و جنوبی ایران به محدوده
شــهری تهران و البرز و شمال کشور توسط ســاکنان شهرهای مبدأ و
مقصد تایید میشــود .با اینکه آمار نفوس و مســکن سال  ۱۴۰۰هنوز
ارایه نشده سرشماری سال  ۱۳۹۵پدیده مهاجرت از نوار جنوبی و مرکز
ایران به سمت شــمال کشور را نشان میدهد .بین سال  های  ۹۰تا ۹۵
شهرهای کرج ،اصفهان ،مشهد ،اراک ،اهواز ،قم ،کرمانشاه ،شیراز ،تبریز
و اسالمشهر به ترتیب  ۱۰شهر مهاجر فرست به تهران بودهاند.
ساکنان مناطق مرکزی و جنوبی متقاضی خرید ملک در
تهران
در سالهای پس از  ۱۳۹۵افزایش محسوس تقاضا برای خرید مسکن
در تهران از سوی ساکنان شهرهای مرکزی کشور بر اساس گزارش   های
میدانی و دادههای ســامانههای ملکی تایید میشــود .اطالعات تیرماه
 ۱۴۰۰ســامانه کیلید حاکی از آن اســت که جستوجو برای خرید خانه
در تهران از مبدأ اســتان البرز  ۴۸درصد ،مازنــدران  ۳۴درصد ،کرمان
 ۳۲درصد ،گیالن  ۲۲درصد ،اصفهان  ۱۷درصد ،خوزســتان  ۱۵درصد،
آذربایجان شرقی  ۱۴درصد ،فارس  ۱۰درصد و خراسان رضوی  ۹درصد
است .این آمار بر اساس شــاخص  ۱۰۰درصدی جستوجوی کاربران
ساکن در تهران ارایه شده است.
با هدف خرید آپارتمان در تهران نیز بجز کاربران ساکن در پایتخت،
رتبههــای دوم تا نهم جســتوجوهای اینترنتی به ترتیــب مربوط به
اســتان  های لرســتان ،مازندران ،البرز ،خوزســتان ،اصفهــان ،گیالن،
آذربایجان شــرقی ،فارس و خراسان رضوی بوده است .جستوجو برای
اجاره آپارتمان در تهران نیز بجز ســاکنان پایتخت ،استانهای مازندران،
مرکــزی ،البرز ،گیالن ،همدان ،کرمانشــاه ،کرمان ،خراســان رضوی،
اصفهان و قم را در رتبه های دوم تا دهم قرار میدهد.
مهاجرت منفی در تبریز ،اصفهان ،قزوین و خرمآباد
بین سالهای  ۹۰تا  ۹۵تعداد  ۴۰۴هزار و  ۹۹۶نفر به تهران مهاجرت
کــرده و  ۳۶۹هــزار و  ۲۸۸نفر زندگــی در پایتخت را رهــا کردهاند.
شــهرهای کرج ،اصفهان ،مشــهد ،اراک ،اهواز ،قم ،کرمانشاه ،شیراز،
تبریز و اسالمشــهر به ترتیب  ۱۰شــهر مهاجرفرست به تهران بودهاند.
از سوی دیگر در بین مراکز استانهای کشور شهرهای تبریز ،اصفهان،

تحول در قطب صنعت کشور در گام دوم انقالب

قزوین ،خرمآباد ،اراک ،اهواز ،زاهدان ،تهران ،ساری و بجنورد (با همین
ترتیب) دارای خالص مهاجرت داخلی منفی بودهاند .در این شهرها برآیند
جریانهای مهاجرت داخلی در جهت کاهش جمعیت این شــهرها عمل
کرده است.
ســالمندان به قصد سرمایهگذاری و جوانان با هدف کار
به تهران میآیند
ارزش افزوده ملک در تهران از دالیل تمایل برای سرمایهگذاری در
این شهر است .یکی از مشاوران امالک غرب تهران می گوید که حدود
 ۱۰درصد مشتریانی که برای خرید به ما مراجعه میکنند افراد میانسال
به باال از شهرســتان هســتند .جوانان هم برای اجاره پیش ما میآیند و
هدف اصلی آنها از مهاجرت یافتن شغل است؛ چون به هر حال در تهران
کار بیشتر از شهرستان پیدا میشود.
جمعیت روز تهران  ۳.۴میلیون نفر بیشتر از شب است
زندگــی در اطــراف و کار در داخل تهران؛ این گزینهای اســت که
بســیاری از جوانان شهرســتانی مجبور به انتخاب آن میشوند .پیروز
حناچی ـ شهردار تهران ـ میگوید :تهران شب  ها هشت میلیون و ۶۰۰
هزار نفر و در روز  ۱۲میلیون نفر جمعیت دارد.
پراکندگی مهاجران در مجموعه شهری تهران و کرج نیز تا حدودی
به مســیر شهر مبدأ مربوط میشــود .به طور مثال بنا به گفته مشاوران
امالک شــهر جدید پردیس اکثر ساکنان این شهر از استان  های تهران،
مازندران و گلستان هســتند .هرچند از اقشار لر و ترک نیز در این شهر
وجود دارد« .امســال آپارتمان اجارهای در پردیس پیدا نمیشــود» .این
جملــه را آقای غدیری ـ یکی از مشــاوران امــاک پردیس ـ بیان و
اظهار میکند :به تدریج با تکمیل شــدن واحدهای مسکن مهر ،امسال
خانوادههای بسیاری که در تهران مســتاجر بودهاند به پردیس آمدهاند.
البته اکثر این افراد مالک واحدهای مسکونی مهر هستند.
بیشــتر مهاجران به کرج و حومه را نیــز ترک  ها و تا حدودی کردها
تشــکیل میدهند .نکته قابل توجه افزایش بیش از سه برابری جمعیت
شهر جدید هشتگرد طی پنج سال اخیر بوده است .بر اساس سرشماری
سال  ۱۳۹۵جمعیت هشتگرد حدود  ۳۲هزار نفر بوده که در حال حاضر
طبق انشعابات آبفا جمعیت این شهر به حدود  ۱۰۰هزار نفر رسیده است.

جزئیات تعیینتکلیف خودروهای دپو شده
زیر  ۲۵۰۰سیسی تا باالتر و آمریکایی

طبق اعالم مســئوالن ســازمان اموال تملیکی در صورت موافقت نهایی هیات دولت ،تعیین
تکلیــف خودروهــای وارداتی رســوبی در گمرک در دســتور کار قرار می گیرد کــه در اهم آن
زیر  ۲۵۰۰سیسی به شرط فروش در داخل و باالی  ۲۵۰۰سیسی به شرط تردد در مناطق آزاد
به مزایده گذاشته خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،رایزنیها برای تعیین تکلیف خودروهای باقــی مانده در گمرک که حدود
 ۲۲۵۰دســتگاه اعالم می شــود همچنان ادامه دارد .خودروهایی که بخشــی در اختیار سازمان
امــوال تملیکی قرار دارد ،ولی با وجود مذاکرات بســیاری که در ایــن رابطه صورت گرفته هنوز
وضع مشخصی ندارند.
در همین جریان ،پایان ســال گذشته ســازمان اموال تملیکی برای واگذاری  ۱۵۰۰خودرو به
مناطق آزاد پیشــنهاداتی را به دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد ارائه کرد تا جهت جلوگیری از
خروج ارز و همچنین اســتفاده بهینه از این خودروها ،برای فروش و شمارهگذاری در مناطق آزاد
اقدام شود.
بر این اســاس ،دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی مکاتبه ای با معاون اول رئیس جمهور،
خواســتار اصالح مصوبه مربوط به محدودیت واردات خودرو در ســال  ۱۳۹۶جهت واگذاری این
خودروها به مناطق آزاد شد.
تعیین تکلیف خودروها به  ۱۵۰۰دستگاه محدود نیست
امــا تازهترین خبری که میرمعینی  -معاون بهرهوری و فروش ســازمان اموال تملیکی  -در
رابطه با آخرین وضعیت این خودروها به ایســنا اعالم کرده اســت ،نشان میدهد که موضوع در
کمیسیون اقتصادی هیات دولت مطرح و با تصویب نهایی گزینه های در نظر گرفته شده ،تمامی
خودروهای مانده که شرایط الزم را داشته باشند تعیین تکلیف شده و محدود به  ۱۵۰۰خودرویی
که پیشنهاد واگذاری آنها به مناطق آزاد مطرح بود ،نمی شود.
ورود زیر  ۲۵۰۰سی سی به داخل کشور
طبق اعالم وی ،مقرر شــده هیات دولت مصوبــهای را تنظیم کند که چهار آیتم جهت تعیین
تکلیف خودروهــای مانده در گمرک به ماده  ۱۷مصوبه واردات خودرو در دیماه ســال ،۱۳۹۶
اضافه شود.
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی در رابطه با جزئیات مصوبه مربوطه گفت که بخشی
از خودروها که زیر  ۲۵۰۰سی سی هستند ،به شرط فروش در داخل کشور واگذار خواهند شد.
امحای فنی خودروهای آمریکایی
میرمعینــی در مورد خودروهای ممنوع الورود نیز یادآور شــد که در مورد خودروهای لوکس و
باالی  ۲۵۰۰سی سی شرط تردد و ورود به مناطق آزاد و همچنین در مورد خودروهای آمریکایی
و فاقد نمایندگی نیز امحای فنی در نظر گرفته شده است.
خودروهایی برای اورژانس و ناجا
طبــق اعــام وی ،تعدادی خــودرو هم بــرای اورژانس و ناجــا به جهت تکمیــل ناوگان
خدمت رسانی در نظر گرفته شده است.
به گفته این مقام مســئول در ســازمان اموال تملیکی ،هر زمان که هیات دولت پیشــنهادات
مطرح شــده را مصوب کند ،مراتب تعیین تکلیف آنها در دستور کار دستگاههای مربوطه از جمله
سازمان تملیکی قرار گرفته و برای فروش این خودروها اقدام خواهد کرد.
گفتنی اســت؛ خودروهای مانده در گمــرک ،عمدتا باقی مانده آن  ۱۲هزار و  ۲۶۱دســتگاه
خودرویی است که قبل از ممنوعیت واردات و تغییر شرایط ارزی در سال  ۱۳۹۷به گمرک و بنادر
رسیده بود ولی با محدودیت های اعمال شده امکان ترخیص نداشت.
در هر صورت ،طی مصوبات هیات دولت و مهلت هایی که تعیین شد ،بیش از  ۱۰هزار دستگاه
ترخیص و تعدادی به دالیل مختلف از جمله پرونده قضایی ،عدم ثبت سفارش یا ممنوعیت ورود
ســاخت آمریکا یا باالی  ۲۵۰۰سی ســی در گمرک سالها بالتکلیف مانده است ،خودروهایی که
در بین آنها انواع بنز ،بی ام دبلیو ،لکســوس ،پورشــه یا تویوتا دیده می شود حتی حواشی مانند
غیر استاندارد بودن آنها در سال گذشته پیش آمده بود.

واسطههای ملکی می گویند با توجه به پایین بودن قیمت آپارتمان در
هشتگرد نسبت به کرج ،تقاضا برای سکونت در این شهر افزایش یافته
و حتی در ســال جاری مهاجرت  هایی از کرج به هشتگرد صورت گرفته
اســت .آقای کیانی ـ از مشــاوران امالک قدیمی شهر هشتگرد ـ بیان
میکند :از حدود  ۱۰ســال قبل به دالیلی مثل نبود شــغل ،خشکسالی،
کمبود آب و مساله ریزگردها روند مهاجرت خانوادهها از شهرهای جنوبی
به مقصد کرج و اطراف شــروع شده و به نظر میرسد در سال  های اخیر
شدت گرفته است.
حاشیهنشینی در نوار جنوبی کشور بیداد میکند
فرشــید پورحاجت ـ رییس انجمن انبوهســازان اســتان خوزستان ـ
با بیان اینکه شرایط نامناسب اقلیمی و معیشتی باعث مهاجرت گسترده
از شــهرهای جنوبی شــده است به ایســنا میگوید :در جنوب کشور با
سلســله معضالت به هم پیوســتهای همچون بحران محیط زیســت،
بیــکاری جوانان ،ورشکســتگی صنایع بزرگ ،نابــودی تاالبها ،احداث
ســدهای بیرویه و پدیده ریزگردها مواجهیم .این در حالی اســت که
خوزستان ،سرزمین آب است و فرصت  های اقتصادی بسیاری در سواحل
جنوب کشور ،نهفته و بالاستفاده رها شده است.
وی بیان میکند :سواحل مکران تقریبا خالی از سکنه شده است .یکی
از دالیل این است که دولت و به طور مشخص وزارت راه و شهرسازی،
برنامه خاصی در بحث آمایش ســرزمین و پراکنش جمعیتی نداشتهاند.
این عدم برنامهریزی به شکل عدم تعادل در فرصت های اقتصادی بین
شمال و جنوب کشور بروز کرده و کفه ترازوی توزیع ثروت به نفع تهران
و شــمال کشور ســنگینی میکند .در حالی که اگر تاریخ را مرور کنیم
خوزستان منشأ توسعه اقتصادی در ایران بوده است.
پورحاجت ،مهاجرت را اولویت زندگی بســیاری از مردم جنوب کشور
میداند و معتقد اســت :در مناطق جنوبی کشور مثل اهواز ،بندرعباس و
زاهدان با بحران حاشیهنشینی مواجهیم که بسیار متفاوت با حاشیهنشینی
در تهران اســت .بسیاری از مردم توان خرید یا اجاره مسکن در اهواز را
ندارند و به حاشیه پرتاب میشــوند .هیچکس دلش نمیخواهد از خانه
و کاشــانه خود دست بکشــد اما این راه محتوم ،پیش روی بسیاری از
خانوادههای جنوب کشور قرار دارد.

مســعود گلشیرازی ،رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت :اصفهان به عنوان قطب صنعت
کشــور و جزء معدود اســتان های برتر در حوزه معدن بایستی دوران جدید را در گام دوم انقالب
بردارد تا با اتخاذ سیاست های حمایتی از کارآفرینان و صنعتگران نمونه و واحدهای عظیمی چون
شرکت فوالد مبارکه شاهد تحولی در این حوزه ها باشیم.
مســعود گلشــیرازی در گفت و گو با خبرنگار ایراسین به مناســبت دهم تیرماه ،روز صنعت و
معدن ،اظهار کرد :اینکه در تقویم کشــور ،روزی به «صنعت و معدن» نامگذاری شــده ،نشان از
توجه ویژه به عرصه تولید و دوران متکی به توسعه صنعتی در کشور است.
موتور محرکه توسعه کشور رفع موانع تولید در حوزه صنعت و معدن است
وی افزود :قطعا رفع موانع تولید از حوزه صنعت و معدن کشور ،موتور محرکه برنامه توسعه ای
کشــور محســوب می شــود .به همین علت معتقدیم نگاه ویژه به فعاالن این حوزه ها منجر به
تسهیل شرایط تولید و رونق صادرات و سرمایه گذاری می شود.
رئیس اتاق بازرگانی اســتان اصفهان تصریح کرد :دو ســالی می شــود که کشــور دچار تله
سرمایه گذاری شده که نشان دهنده پایین بودن سرمایه گذاری نسبت به نرخ استهالک است که
باید به طور جد شرایط سرمایه گذاری را فراهم و توسعه داد.
تحول در قطب صنعت کشور در گام دوم انقالب
وی اضافه کرد :اســتان اصفهان به عنوان قطب صنعت کشــور و جزء معدود استان های برتر
در حوزه معدن بایستی دوران جدید را در گام دوم انقالب بردارد تا با اتخاذ سیاست های حمایتی
از کارآفرینان و صنعتگران نمونه و واحدهای عظیمی چون شــرکت فوالد مبارکه شــاهد تحولی
در این حوزه ها باشیم.
«شرکت فوالد مبارکه» پیشران صنعت کشور است
گلشــیرازی تصریح کرد :شــرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از پیشران های صنعتی کشور
تاثیر متقابلی درحوزه های فرهنگ ،جامعه و اقتصاد دارد .در سه دهه گذشته این شرکت توانسته
در تربیت نیروهای متخصص در زمینه های ماشین سازی ،فوالد و زیرشاخه های صنعتی مرتبط
بکوشد و تاثیر پروانه ای شرکت فوالد مبارکه در بخش اقتصاد و صنعت حائز اهمیت است.
نقش کلیدی فوالد مبارکه در توسعه پایدار و سرمایه گذاری زیربنایی استان
وی گفت :نگاه عمیق و راهبردی مدیریت شرکت فوالد مبارکه نه تنها در حوزه صنعت مشهود
است بلکه در بخش هایی نظیر مسئولیت های اجتماعی ،توسعه پایدار و سرمایه گذاری زیربنایی
استان اصفهان نقش ممتاز و کلیدی دارد.

آبرسانی سیار از طریق  36تانکر در اصفهان

عملیات آبرسانی سیار به مناطق مختلف شهر اصفهان ادامه دارد.
به گفته مدیر ســامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ،با ادامه گرمای
هوا و افزایش مصرف شــهروندان ،همچنان بخشی از مناطق و محله های شهر اصفهان با کاهش
شدید فشار و قطع آب مواجه هستند.
عباس عباســی خاک گفت :به همین منظور روز دوشنبه  21تیرماه جاری با استفاده از  36تانکر
آبرسان بالغ بر  248هزار لیتر آب بین شهروندان توزیع شد.
وی گفت :روز دوشــنبه آبرســانی ســیار خیابان های فردوسی ،مشتاق دوم ،شــریف واقفی،
رکــن الدوله ،جابر انصاری ،شــهرک قدس ،میــرزا طاهر ،مولوی ،فالطــوری ،صارمیه ،کوی راه
حق ،اســتاد شهریار و مناطقی از بهارســتان ،زیار ،دولت آباد ،فالورجان ،شاهین شهر و نجف آباد
انجام شد.
شــایان ذکر است هاشم امینی ،مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان روز دوشنبه در
بازدید از فرآیند چگونگی آبرسانی سیار ،بر سرعت بخشیدن فرآیند آبرسانی به شهروندان تاکید کرد.
وی همچنیــن از عملیات اصالح شــبکه توزیع آب در خیابان مولوی بازدیــد و ابراز امیدواری
کرد با انجام اقدامات الزم ،مشــکل بخشــی از محالت تحت پوشــش آبفــای منطقه  4اصفهان
برطرف شود.

هشدار آژانس بینالمللی انرژی درباره جنگ قیمت نفت
آژانس بینالمللی انرژی ( )IEAدر جدیدترین
گزارش خود هشدار داد بازارهای جهانی نفت دچار
کمبــود قابل توجه عرضه می شــوند مگر این که
تولیدکنندگان اوپک پالس به بن بســت مذاکرات
پایان داده و با افزایش تولید موافقت کنند.
به گزارش ایسنا ،بن بســت اخیر اوپک پالس
که در پی اختالف میان عربستان سعودی و امارات
متحده عربی ایجاد شــد ،مانــع تصویب افزایش
تولید شــد و در نتیجه ســطح تولید این گروه در
مــاه میالدی آینده بدون تغییر مــی ماند در حالی
که مصرف سوخت در مقایسه با اوایل همه گیری
کوویــد  ،۱۹بهبود پیــدا کرده و فصــل رانندگی
تابستانی تقاضا را به اوج رسانده است.
آژانس بینالمللی انرژی در گزارش ماهانه خود
اعالم کرد بن بست اوپک پالس باعث عمیق شدن
کمبــود عرضه شــده و به باال بــردن قیمت  های
ســوخت منجر می شــود که به نوبه خود به تورم
دامن زده و به روند احیای شــکننده اقتصاد آسیب
وارد مــی کند .نفت برنت اکنــون باالی  ۷۵دالر
در هر بشکه معامله می شــود که باالترین رکورد
دو سال اخیر است.
اوپــک و متحدانش به تدریــج در حال احیای
محدودیــت عرضــه ای هســتند کــه از ماه مه
ســال  ۲۰۲۰به اجرا گذاشــتند اما اختالف میان
دو تولیدکننده خاورمیانه ای که بر ســر ســهمیه
تولید امارات متحده عربی بوده ،مانع ادامه تسهیل

محدودیت عرضه این گروه شده است.
طبق گــزارش آژانس بینالمللــی انرژی ،این
اختــاف در لحظه نامناســبی به وقوع پیوســته
است .اشــباع ذخایر نفت که در دوران همه گیری
ایجاد شــده بود ،از میان رفته و ذخایر اکنون پایین
ســطح میانگین خود قــرار دارنــد .در این بین به
نظر می رســد تقاضای جهانی برای نفت امســال
 ۵.۴میلیون بشکه در روز در مقایسه با سال ۲۰۲۰
رشــد می کند .رشــد اقتصادی جهانی قوی ،رشد
نرخ واکسیناسیون و تســهیل تدابیر فاصله گذاری
اجتماعــی از بهبود تقاضای جهانــی برای نفت تا
پایان سال میالدی جاری پشتیبانی خواهند کرد.
اوپک پالس در آســتانه تصویب طرح افزایش

تولید ماهانــه  ۴۰۰هزار بشــکه در روز از اوت تا
دســامبر سال  ۲۰۲۱بود ،اما مذاکرات این گروه در
پنجم ژوییه بی نتیجــه ماند و با وجود تالش  های
میانجیگیری که برای حل اختالف انجام شده ،این
توافق همچنان در بن بست مانده است .نمایندگان
ایــن گروه مــی گوینــد اکنون که فــروش اوت
مشخص شده و اکثر کشورهای منطقه خلیج فارس
برای تعطیالت مذهبی آماده می شــوند ،مذاکرات
در دور بعــدی دیدار تولیدکنندگان به حجم عرضه
سپتامبر متمرکز خواهد شد.
گــزارش آژانــس بینالمللــی انرژی نشــان
می دهد حتی اگر اوپک پالس توافق کند ،افزایش
تولید  ۴۰۰هزار بشکه در روز که این گروه در نظر

داشت ،پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان نخواهد بود.
بنــا بر برآورد آژانس بینالمللی انرژی ،این گروه
در ژوئن  ۴۰.۹میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد.
حتی اگر اوپک پالس به افزایش تولید برنامه ریزی
شــده در ماه میالدی جاری ادامه دهد ،تولیدش به
میزان قابل توجهی کمتر از  ۴۳.۴۵میلیون بشــکه
در روز خواهد بود که آژانس بینالمللی انرژی پیش
بینی کــرده بود باید این گروه در نیمه دوم ســال
 ۲۰۲۱تولید کند.
این امر باعث کاهش بیشتر سطح ذخایر خواهد
شد .ذخایر نفت در کشورهای توسعه یافته در حال
حاضر  ۱۰.۸میلیون بشــکه پایین تــر از میانگین
پنج ساله ( ۲۰۱۵تا  )۲۰۱۹است .این ذخایر در اوج
اشــباع در تابستان سال گذشته  ۲۵۰میلیون بشکه
باالی این میانگین بود.
قیمت  هــای نفت از زمان بن بســت مذاکرات
اوپک پالس نوسانی مانده زیرا معامله گران در برابر
نتایج احتمالی که شامل وقوع یک جنگ قیمت نفت
مشابه اوایل ســال  ۲۰۲۰بود ،سرگردان مانده اند.
بر اســاس گزارش بلومبــرگ ،آژانس بینالمللی
انرژی هشــدار داد احتمال جنگ بر سر سهم بازار
حتی اگر بعید باشد ،روی بازارها سایه افکنده است
و هر نتیجه   ای که به دنبال داشته باشد ،نوسانی که
گریبانگیر بازارها می شود به معنای آن است که به
نفع هیچ کدام از تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان
نخواهد بود.

چرا عربستان برنده بن بست اوپک پالس خواهد بود؟
یک تحلیلگر پیش بینــی کرد اوپک پالس
ممکن اســت تــا اوت زمــان ببرد تــا درباره
تنظیم ســطح تولید نفت تصمیم بگیرد و نهایتا
عربستان سعودی برنده بن بست اخیر این گروه
خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،کریستین مالک ،تحلیلگر بانک
جی پی مورگان گفت :ممکن اســت شش هفته
زمان ببرد تــا اوپک پالس دربــاره گام بعدی
خود تصمیم گیــری کند .در نهایت انتظار داریم
ســعودی ها آنچه را که می خواهند به دســت
آورند .پیشنهاد عربستان سعودی و روسیه برای
افزایش تولید ماهانه به میزان  ۴۰۰هزار بشــکه
در روز از اوت تا دســامبر هنــوز و با وجود این
حقیقت که به خنثــی کردن خطر کمبود عرضه
در بازار و کنتــرل روند صعودی قیمت  ها کمک
می کند ،مورد موافقت امارات متحده عربی قرار
نگرفته است.

اوپک پالس اوایل ماه جاری نمایش جدیدی
را برای دنیای نفت به اجرا گذاشــت که طی آن
قرار بود با افزایش تولید نفت این گروه از ژوییه
و ســپس از اوت موافقت شود اما امارات متحده
عربی که سومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک و
متحد نزدیک عربستان سعودی به شمار می رود،
موافقت با هر گونه تغییر تولید را به تغییر سطح
مبنای تولید این کشور مشروط کرد.
ســهیل المزروعی ،وزیر نفت امارات متحده
عربی در مصاحبه با شبکه سی ان بی سی گفت:
همه فداکاری کردند اما متاسفانه امارات متحده
عربی بیشترین فداکاری را انجام داد و یک سوم
از ظرفیت تولیدش را به مدت دو سال غیرفعال
کرد .ما می دانیم که موقعیت امارات متحده عربی
در ایــن توافق از نظر مقایســه ظرفیت تولید با
سطح تولید بدترین است ،اما توافق ،توافق است.
بر اساس گزارش اویل پرایس ،امارات متحده

عربی ظرفیت تولید حدود چهار میلیون بشــکه
در روز را دارد اما تولید این کشــور تا پایان سال
 ۲۰۲۰در  ۲.۵۹میلیون بشکه در روز محدود شد
و امســال به  ۲.۷۴میلیون بشکه در روز افزایش
یافت .مبنای سطح تولید این کشور ،نوامبر سال
 ۲۰۱۸در نظر گرفته شــده که از نظر المزروعی،
تاریخ بسیار قدیمی است.
در این بیــن ،پالتس به نقــل از نمایندگان
اوپک پالس نوشت :اوپک و متحدانش شکست
مذاکرات درباره ســطح تولید اوت را پذیرفته و
اکنــون امیدوارند به توافقی درباره ســطح تولید
ســپتامبر و ماههای بعد از آن دســت پیدا کنند.
با این حال پیشــرفت چندانی در بن بست میان
عربستان سعودی و امارات متحده عربی حاصل
نشده است.
نشســت کمیته فنی اوپک پالس قرار است
 ۲۷ژوییه برگزار شود اما هنوز دیدار وزیران گروه

برنامه ریزی نشــده اســت .این کمیته مسئول
بازبینی نرخ پایبندی اعضا به محدودیت عرضه
و ارزیابی شرایط بازار است اما اجازه ندارد درباره
سیاست تولید توصیه ای ارائه کند.
هر گونه توافقی درباره سطح تولید سپتامبر باید
از سوی همه اعضا تصویب شود و همچنین باید
در نخستین هفته اوت امضا شود تا شرکت  های
ملــی نفت بتواننــد قیمت فروش رســمی خود
را تعییــن کــرده و حجم فروش به مشــتریان
قــراردادی برای مــاه آینده را مشــخص کنند.
عربستان ســعودی اصرار دارد توافق افزایش
تولیــد و تمدید مدت زمان اجــرای محدودیت
عرضه تا پایان ســال  ۲۰۲۰با یکدیگر تصویب
شوند اما امارات متحده عربی تمدید مدت توافق
را که قرار است آوریل سال  ۲۰۲۲منقضی شود،
غیرقابل قبول می داند مگر این که هدف تولید
این کشور افزایش پیدا کند.
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افتتاح سالن  ۶هزار نفری شیراز بعد از  ۱۳سال
ایســنا :ســالن ورزشــی  ۶هزار نفری شیراز،
بــه عنوان یکــی از مصوبات ســفر مقام معظم
رهبــری ،بعــد از  ۱۳ســال انتظار ،قرار اســت
پنجشنبه  ۲۴تیرماه و در قالب برنامههای هفتگی
افتتاح پروژههای ملی ،به دستور رئیس جمهوری،
افتتاح شود.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان فارس اعالم
کرد که ســالن ورزشی  ۶۰۰۰نفری شیراز ،به نام
ســپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی مزین شده و
قرار است که پنجشــنبه ،طی مراسمی با دستور
رئیس جمهوری ،افتتاح شود.
به گزارش ایســنا به نقــل از ورزش و جوانان
فــارس ،عباس حاجــیزاده با یــادآوری اینکه،
معاون وزارت ورزش و اســتاندار فارس و جمعی
از مســئوالن اســتانی در ایــن مراســم حضور
خواهند داشــت ،خاطرنشــان کرد :این پروژه ،در
ارتباط ویدئوکنفرانســی و توســط دکتر روحانی،
افتتاح میشود.
او با بیان اینکه این ســالن کامل شــده و به

لحاظ تاسیسات فاقد مشــکل است ،اضافه کرد:
همزمان با این طرح بزرگ ۱۲ ،پروژه ورزشی در
شهرستانهای استان فارس افتتاح میشود.
حاجیزاده گفت :پروژههای آماده افتتاح شامل
 ۲ســالن چند منظــوره ۲ ،زمیــن فوتبال چمن

مصنوعی و  ۸زمین چمن مصنوعی کوچک است.
مدیــرکل ورزش و جوانــان فــارس اعتبــار
هزینه شــده برای ســالن  ۶۰۰۰نفری شیراز را
 ۹۸میلیارد تومان و تامین شــده از محل بودجه
طرحهای ملــی اعالم و اضافه کــرد ۱۲ :پروژه

کادر سرپرستی کاروان المپیکی ایران
وارد دهکده ورزشکاران شد

دیگــر با اعتباری بالغ بــر  ۳۴میلیارد تومان اجرا
شده است.
او بیــان کرد :محوطه ســازی اطراف ســالن
 ۶۰۰۰نفری شــیراز نیز انجام و حدود  ۲۰۰اصله
درخت در آن غرس شده است.
حاجیزاده گفت :افتتاح این ســالن ورزشــی،
موجــب ارتقاء کمــی و کیفی امکانات اســتان
فارس و شــهر شیراز و فراهم شدن بستر میزبانی
رقابتهای مهم ورزشی ملی و بینالمللی است.
به گزارش ایسنا ،ســالن  ۶هزار نفره شیراز از
مصوبات ســفر ســال  ۸۷رهبر معظم انقالب به
استان فارس به شمار میرود که در حاشیه بزرگراه
حسینی الهاشمی در غرب شیراز احداث شده است.
این ســالن قرار بود ســال  ۹۱به بهره برداری
برســد ،اما تا سال  ۹۴پروژه تعطیل شد و از سال
 ۹۵عملیات اجرایی مجددا از سر گرفته شد .طی
این ســالها ،بارها در مورد زمان تکمیل و افتتاح
پــروژه اظهارنظر شــد که آخرین بــار آن وعده
انتهای خردادماه امسال بود.

پس از برد حساس تیم فجر رقم خورد؛

حاشیه سازی ناظر فدراسیون فوتبال در جریان دیدار فجر و شاهین بوشهر
رفتارهای تنــد ناظر فدراســیون فوتبال در جریان مســابقه
تیم  های فجرسپاسی و شاهین بوشــهر و برخورد ناشایست او با
عکاســان خبری ،حاشیه های زیادی را رقم زد و موجب اعتراض
هیأت فوتبال فارس هم شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،پــس از پایان دیدارتیم های فوتبال
فجرشــهید سپاسی و شاهین بوشهر که با برتری  ۳گله تیم فجر
همراه بود ،یکی از گزارشگران صداوسیمای مرکز فارس در حین
مصاحبــه با بازیکن تیم فجر سپاســی ،با رفتار ناشایســت ناظر
فدراسیون مواجه شد.
البته کار به اینجا نکشــید و ناظر فدراسیون درگیری را با دیگر
عکاســان خبری حاضر در ورزشــگاه ادامه داد و با آنها با الفاظ
نامناسب برخورد کرد.
درگیــری با تیم آتش نشــانی بــرای تغییر مــکان خودروی
آتش نشــانی و ..از جمله حواشــی بود که این ناظر قبل و بعد از
مسابقه رقم زد و انتقادات جدی هیأت فوتبال را درپی داشت.
بعد از مســابقه ناظر فدراســیون با رفتارهــای غیرمحترمانه
بازیکنــان فجر را به درون رختکن هدایــت میکرد و در چندین

مرحله با عکاسان خبری نیز مواجهه نامناسبی داشت.
تیم فجر با بردی که در این مسابقه کسب کرده بود تقریب ًا کار
خود را برای صعود به لیگ برتر آسان کرد اما شادی این پیروزی
مهم با رفتارهای ناظر فدراسیون برای اعضای تیم فجر به تلخی
کشیده شد.
ایمان عندالوقت ،گزارشــگر صداوسیما که میکروفونش حین
انجام مصاجبه توسط ناظر فدراسیون به روی زمین پرتاب شد ،در
گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این اتفاق بیان داشت :پیش از
شروع بازی قصد تصویربرداری و مصاحبه داشتیم که با مخالفت
داود رفعتی ناظر فدراســیون فوتبال ،به همراه همکار تصویربردار
خــود به جایگاه خبرنگاران رفتیــم و پس از پایان بازی ،همراه با
مدیرعامل باشــگاه فجر و طبق هماهنگی با ایشــان برای انجام
مصاحبه و نشان دادن شور و شادی بازیکنان و کادرفنی تیم فجر
و سپس حضور در رختکن این تیم خود را به کنار زمین رساندیم.
وی افزود :زمانــی که قصد انجام مصاحبه بــا اولین بازیکن
تیم فجر را داشــتیم و در حال ضبط برنامه بودیم ،ناگهان رفعتی
ناظــر بازی بــدون رعایت اخــاق و احترام و با رفتــاری تند و

پیام نور فارس مقام برتر فعالیتهای ورزشی
را در کشور کسب کرد

ایرنا :مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور فارس گفت :این دانشگاه با برگزاری موفق فعالیتهای
ورزشی در سال  ۱۳۹۹و کسب چندین مقام قهرمانی به عنوان دانشگاه برتر کشور در حوزه تربیت
بدنی دانشگاه پیام نور انتخاب و معرفی شد.
محســن کریمی با بیان اینکه هر موفقیتی مســتلزم کار تیمی و گروهی اســت ،اظهار کرد:
دانشــگاه پیام نور استان فارس سه ســال پیش نیز توانست مقام اول را بین استان های مختلف
کشور به خود اختصاص دهد.
وی عنوان داشت :کسب  ۲مدال طال از مسابقات ووشو پسران در مسابقات کشوری دانشگاه های
تحت پوشش وزارت علوم و کسب مقام اول تکواندو بانوان در مسابقات دانشگاه پیام نور از جمله
موفقیت های کسب شده در سال گذشته توسط دانشجویان توانمند و شایسته استان فارس است.
کریمی کســب مقام اول آمادگی جســمانی بانوان در مســابقات دانشــگاه پیام نور و کسب
نایب قهرمانی مســابقات کشوری پســران دانشــگاه های پیام نور را از دیگر دستاوردهای این
دانشــگاه در حوزه ورزش دانست و گفت :تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان فارس در ارزشیابی
در بین  ۳۱استان کشور ،رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

درخشش دوچرخه سواران جهرمی
در مسابقات کورسی استان فارس

کسب دو مدال طال و برنز توسط دوچرخه سواران جهرمی حاصل رقابت  های دوچرخه سواری
استان فارس به میزبانی شیراز بود.
به گزارش روابط عمومی هیأت دوچرخه ســواری شهرستان جهرم ،مسابقات دوچرخه سواری
کورســی (ماده اســتقامت) با حضور دوچرخه سوارانی از شهرستان  های اســتان فارس در قالب
 8تیم برگزار شد که در این دوره از مسابقات که به مسافت  90کیلومتر و به میزبانی شیراز برگزار
شد ،محمود قناعت پیشه عنوان نخست در گروه پیشکسوتان و امیرحسین سینایی در گروه جوانان
مقام سومی را از آن خود کردند.

پرسپولیس ،فاتح داربیهای تیرماه

استقالل و پرســپولیس در تیر ماه  ۴بار به مصاف هم رفتند که سرخپوشان سهم بیشتری در
این پیروزیها داشتهاند.
به گزارش ایســنا ،دو تیم اســتقالل و پرســپولیس در چارچوب مرحله یــک چهارم نهایی
جام حذفی به مصاف هم میروند .این بازی روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار میشود.
برگزاری این بازی در ماه تیر بهانهای شد تا سری به تاریخچه دیدار داربی تهران در تیرماه بزنیم.
اســتقالل و پرسپولیس در تیرماه تاکنون  ۴بار به مصاف هم رفتهاند که پرسپولیس موفق شده
 ۳بار پیروز داربیها باشد و یک بازی با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.
نتایج دیدار دو تیم استقالل و پرسپولیس در داربیهای پایتخت در ماه تیر به شرح زیر است:
دیدار بیستم وسوم ۱۳ ،تیر ۱۳۵۹
استقالل  ۰ - ۰پرسپولیس
دیدار چهل و سوم ۲۰ ،تیر ۱۳۷۶
استقالل  ۳ - ۰پرسپولیس
گلها :ادموند بزیک در دقیقه  ،۳۰مهدی مهدویکیا در دقیقه  ۷۱و بهنام طاهرزاده در دقیقه .۸۷
دیدار چهل و ششم ۲۰،تیر ۱۳۷۸
پرسپولیس  ۱ - ۲استقالل
گلها :ســید مهدیهاشمی نسب در دقیقه  (۱۱پنالتی) و افشــین پیروانی در دقیقه  ۸۵برای
پرسپولیس و سهراب بختیاریزاده دردقیقه  ۵۰برای استقالل.
دیدار هشتاد و هشتم ۲۹ ،تیر ۱۳۹۷
پرسپولیس  ۰ - ۳استقالل
این دیدار در چارچوب سوپر جام فوتبال ایران قرار بود برگزار شود اما با شرکت نکردن استقالل
در تاریخ مقرر مسابقه ،این بازی  ۳بر صفر به سود سرخپوشان اعالم شد.

ناشایست ،اقدام به قطع مصاحبه و توهین به جامعه رسانه و مردم
استان کرد.
در همین حال ،غالمعلی هنرپیشــه رئیس هیأت فوتبال استان
فارس نیز در گفتگو با مهر اظهار داشــت :ناظــر بازی تیمهای
فجر و شــاهین عالوه بر این ،رفتار مناسبی با سایر خبرنگاران و
عکاسان خبری نیز نداشــت و ما ضمن محکوم کردن این رفتار
آقای داود رفعتی ،اعتراض کتبی خود را به فدراســیون فوتبال نیز
ارسال کرده ایم.
این رفتار ناپســند داود رفعتی که از دریچه دوربین صداوسیما
ضبط شــده ،در حال انتشــار در فضای مجازی اســت و بازتاب
گســتردهای در میان مردم و اصحاب رسانه استان داشته است و
بســیاری از کاربران شبکههای اجتماعی خواستار برخورد جدی با
این رفتار شدند.
هرچند از نظر قانونی ،خبرنگاران و گزارشــگران نمیتوانند به
انجــام مصاحبه در کنار زمین اقدام کنند ،اما رفتار و نحوه برخورد
ناظــر بازی هم به دور از اخالق و خارج از چارچوب مقررات بوده
است و باید حرمت و جایگاه قشر رسانهها حفظ شود.
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کادر سرپرســتی کاروان ایران برای حضور در نشســت نهایی ثبت نام کاروان ورزشی اعزامی
ایران به بازی  های المپیک  ۲۰۲۰توکیو وارد دهکده ورزشکاران شد.
به گزارش ایســنا و بــه نقل از کمیته ملی المپیک ،طبق روال بازیهای آســیایی و المپیک
ثبت نام نهایی اعضای کاروان های مختلف ( )DRMیک هفته قبل از آغاز بازیها و با حضور
سرپرست کاروان در محل دهکده بازیها برگزار میشود.
به همین منظور نصرا ...ســجادی ،سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازیهای المپیک ۲۰۲۰
توکیو به همراه فرید فتاحیان ،فاطمه موســویزاده ،حمید سالمی و مهدی چراغی اعضای کادر
سرپرستی عصر روز سه شنبه وارد توکیو شدند.
این نشست از ساعت  ۹صبح دیروز به وقت محلی آغاز شده و تا عصر ادامه خواهد داشت.
در این نشســت  IDکارت و کارت شناسایی تک تک اعضای کاروان ورزشی ایران از جمله
ورزشــکاران ،کادر فنی ،کادر پزشــکی ،کادر خبری ،مسووالن و کادر بررسی نهایی خواهد شد و
مواردی از قبیل اسکان ،تغذیه ،استفاده از سالنهای تمرین ،حمل و نقل و سایر موارد مورد بحث
و بررسی قرار میگیرد.

فغانی داور داربی شد

با اعالم کمیته داوران ،تیم داوری دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی مشخص شد.
به گزارش ایسنا ،اسامی داوران قضاوت کننده در این رقابتها به شرح زیر است:
* پنجشنبه  ۲۴تیر

پرسپولیس  -استقالل
علیرضا فغانی  -محمدرضا منصوری  -محمد رضا ابوالفضلی  -محمد حسین زاهدی فرد
کمک داور اضافی :براتعلی مولوی
ناظر :سعید بطحایی
گلگهر سیرجان -آلومینیوم اراک
موعود بنیادی فرد -علی میرزابیگی  -فرهاد مروجی  -حسین زمانی
ناظر :رسول فروغی
فوالد خوزستان  -فوالد مبارکه سپاهان
بیژن حیدری  -علیرضا ایلدرم -مهدی الوندی  -امید جمشیدی
ناظر :محمود رفیعی
*شنبه  ۲مرداد
ملوان بندرانزلی -خیبر خرمآباد
رضا عادل  -اسماعیل احمدی  -دانیال باشنده  -مهرداد خسروی
ناظر :نادر جعفری

رادوشوویچ به تهران بازگشت

دروازهبان کروات تیم فوتبال پرسپولیس که بعد از صحبت با سرمربی تیمش راضی با بازگشت
شده بود ،ساعت  ۲۲سه شنبه شب وارد تهران شد.
بــه گزارش ایســنا ،بوژیدار رادوشــوویچ دروازهبان کروات تیم فوتبال پرســپولیس که اوایل
خرداد به کشــورش ســفر کرده بــود ،در نهایت بعــد از صحبت با یحیــی گلمحمدی راضی
به بازگشت شد.
او پیش از این قصد داشت قراردادش را با پرسپولیس فسخ کند.

صالحی امیری:

آینده از آن قهرمانان است و راه قهرمانی به توکیو ختم نمیشود
رییس کمیته ملی المپیک با بیان این که همه
ما برای اعتالی ورزش ایــران تالش میکنیم،
گفت :تالش کردیم با حداقلهای ممکن در این
شرایط سخت ،بهترین امکانات را برای درخشش
پرچم ایران در المپیک توکیو برای ملیپوشــان
کشورمان مهیا کنیم.
به گزارش ایســنا و به نقــل از وزارت ورزش
و جوانان ،ســیدرضا صالحی امیــری در دیدار با
ورزشــکاران المپیکی با حضــور وزیر ورزش و
جوانان با بیــان این که همه مــا برای اعتالی
ورزش ایران تــاش میکنیم اظهار کرد :کمیته
ملــی المپیــک و پارالمپیک و  ۵٢فدراســیون
بــه وزارت ورزش کمک میکنند تــا ماموریت
ســنگینی را که بر دوش دارد به پیش برد و این
همگرایی یک اصل مدیریتی و منطقی اســت و
یک دستگاه را نمیتوان با چند سیاست اداره کرد
و از ایــن رو هر بخش ،قســمتی از کار اصلی را
انجام میدهند.
رییس کمیته ملی المپیک در تقدیر از خدمات و
اقدامات سلطانیفر تصریح کرد :از طرف خودم و
مجموعه همکارانم در همه فدراسیونها صمیمانه
از وزیــر ورزش و همکاران وی قدردانی میکنم.
مجموعــه خانواده بــزرگ ورزش و در راس آن

وزارت ورزش و در راس وزارت نیــز وزیر ورزش
در حداقل  ١٨ماه گذشته همه توان و ظرفیتی که
امکان داشت را به کار بستند تا امکانات مورد نیاز
در اختیار فدراسیونها و ورزشکاران قرار گیرد و
در این راه از هیچ کمکی دریغ نکردند.
صالحــی امیری ادامــه داد :همــه عضوی
از خانــواده ورزش هســتیم و تــاش میکنیم

بــا حداقلهای ممکن در این شــرایط ســخت
بهترین امکانات را برای درخشــش پرچم ایران
در المپیک توکیو برای ملی پوشــان کشــورمان
مهیا کنیم.
او راهیابی ورزشکاران کشورمان به المپیک را
گام نخست پیروزی عنوان و تصریح کرد :از میان
 ٣٠٠هزار قهرمان در سراسر جهان ١١ ،هزار نفر

بــه المپیک توکیو راه پیــدا کردند و از این تعداد
 ۶۶ورزشــکار مــا راهی المپیک میشــوند که
دستاوردی ارزشمند است.
رییس کمیته ملی المپیک با یادآوری این که
در گذشــته ،ایران در دو رشته در المپیک شرکت
میکرد و اکنون ملیپوشــان در  ١٠رشــته جواز
حضور در المپیک را کســب کردند ،افزود :توکیو
پایــان تاریخ نیســت و این مســیر ادامه دارد و
مهمترین پیروزی برای ما افزایش تعداد رشته ها
و ورزشــکاران راه یافته بــه بزرگترین آوردگاه
ورزشی جهان است.
وی در اینباره ادامه داد :آینده از آن قهرمانان
است و به توکیو ختم نمیشود .توکیو نقطه آغاز
است و شاهد هستیم شنای ایران مدعی حضور در
المپیک شده و راه روشن بوکس آغاز شده است.
صالحی امیری ماموریت المپینها را تالش و
انجام وظیفه برای شــادی ملت عنوان و تصریح
کرد :بابت ورود به المپیک باید به ملی پوشــان
تبریک گفت و این پیروزی باید در تاریخ ورزش
کشور ثبت شود که سلطانیفر در رسیدن به این
مسیر نقش پررنگی داشــت و معاونان کنونی و
پیشــین ورزش قهرمانی و حرفــهای نیز در این
راستا زحمات بسیاری بر دوش داشتند.

برنامههای «معروف» برای حضور در کمیسیون ورزشکاران IOC

ســعید معروف ملی پوش والیبال ایــران برنامههای خود را برای
حضور در کمیسیون ورزشکاران کمیته بینالمللی المپیک اعالم کرد.
به گزارش ایســنا ،پس از افتتــاح دهکده ورزشــکاران المپیک
توکیو ،رایگیری برای انتخاب اعضای کمیسیون ورزشکاران کمیته
بینالمللی المپیک از روز دوشــنبه  ۱۳جوالی ( ۲۲تیر) آغاز شد و تا
 ۳آگوست ( ۱۲مرداد) ادامه دارد.
 ۳۰ورزشــکار برای عضویت در کمیسیون ورزشــکاران کاندیدا

هستند که سعید معروف ،کاپیتان تیم ملی والیبال نیز از ایران کاندیدا
شده است.
در کارنامه ملی پوش والیبال ایران آمده است :سعید معروف مسلط
به سه زبان فارسی ،انگلیسی و ترکی است.
سعید معروف برنامههایش برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران
کمیته بینالمللی المپیک را اعالم کرد که به شرح زیر است:
 به ورزشکاران کمک شود تا در زندگی خود در داخل و خارج اززمین ورزش موفق باشند
 از ورزش پاک و بازی جوانمردانه پشتیبانی شود مشــارکت ورزشکاران در تصمیمگیری در مورد جنبش المپیکارتقاء داده شود
 بر ارزش واقعی تعامل ورزشــکاران در جنبش المپیک اهمیتداده شود و تنها بر روی پیروزی تأکید نشود
 به ورزشکاران القا شود که در جامعه خود به الگویی فعال تبدیلشــوند و جوانان کشورهای خود را به ورزش و استفاده از ارزشهای
ورزشی در زندگی روزمره خود تحریک کنند
 نظارت بر مشارکتها و موفقیتهای ورزشکاران بهبود بخشیدهشود

 آگاهی از حقوق ورزشکاران افزایش یابد ارزشهای المپیک مانند دوستی ،صلح و  ...ترویج داده شود از مشــارکت همه ورزشکاران از سراسر جهان برای شرکت دربازیها حمایت شود به ویژه کسانی که شانس کمتری دارند
 تبادالت فرهنگی از طریق گفتوگوی ورزشی صورت گیردبه گزارش ایســنا ،ورزشــکاران ســاکن در دهکده ورزشکاران
میتوانند در غرفههای رای گیری که در ورودی ســالن غذا خوری
قــرار دارد ،رای دهند .افــرادی هم که در دهکدههــای قایقرانی و
دوچرخه ســواری ســکونت دارند و یا در هتلهای دیگر هستند ،در
تاریخهای مشخص صندوقهای رای به آن مکانها ارسال میشود
تا رای بدهند .در مجموع  ۱۱مکان برای دادن رای پیشبینی شــده
است .ورزشکاران میتوانند به چهار کاندیدا رای بدهند اما حتما باید
از رشتههای ورزشی متفاوت باشند.
 ۳۰کاندیدای انتخابات کمیسیون ورزشکاران  IOCاز پنج قاره
و  ۱۹رشته ورزشی هســتند .از میان آنها  ۱۲نفر انتخاب میشوند.
البتــه  ۱۱نفر را هم خود کمیته بینالمللی المپیک منصوب می کند.
کمیسیون ورزشکاران نقش مهمی در کمیته بینالمللی المپیک دارد
و در واقع صدای ورزشکاران جهان است.
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رئیس انجمن کتاب فارس:

برنامههای ترویجی برای
فرهنگسازی کتابخوانی تداوم یابد

ایســنا :رئیس انجمن کتاب فارس اظهار کرد:
برنامههای ترویجی شهرداری و شورای شهر شیراز
برای فرهنگسازی کتابخوانی در راستای پایتختی
کتاب ایران در کشــور بیهمتا بــود و امیدواریم
همچنان تدوام یابد.
جمشید رضایی با اشاره به پایتختی کتاب ایران
برای شــیراز در دو سال گذشــته ،گفت :شیراز ،از
دیرباز خاستگاه پژوهش ،خوانش ،دانش و اندیشه
ایران بوده اســت .شیراز نه تنها در ایران و منطقه،
فر و دانش شــناخته میشود و باید
که در جهان به ّ
برای پایتختی کتاب جهان گام بردارد.
به گزارش ایسنا به نقل از ارشاد فارس ،رضایی
ادامــه داد :اگــر کوشــشها و همراهیهای همه
دســتگاهها به ویژه شــهرداری و شورای اسالمی
شــهر شــیراز نبود ،پایتختی کتاب ایران به شیراز
نمیرســید .اکنون نیز در راه دشــوار رســیدن به
پایتختی کتاب جهان ،همراهــی و همکاریهای
بیشتر همه دستگاهها به ویژه شورای اسالمی شهر
و شهرداری شیراز را باید داشته باشیم.
رئیــس انجمــن کتاب فــارس عنــوان کرد:
شهرداری و شورای اسالمی شهر شیراز همیشه و
به ویژه در یک دهه گذشته ،در زمینههای فرهنگی
همچون کتابخوانی ،تالشهای بســیاری کردند و
رویدادهای بزرگی را به ســرانجام رساندند که هر
فر و فرهنگ شیراز در ایران و جهان
یک نشانی از ّ
خواهد بود.
به گفته رضایی ،یکــی از برترین این رویدادها
کتاب گردشــگر است که در گام نخست  ۱۱کتاب
کودک به زبان انگلیســی ۳ ،کتاب به زبان عربی
و  ۲کتاب فارســی از نویسندگان ایرانی در سامانه
جهانی کتاب در گردش ثبت شــد تا نخستین بار
کتابهای ایرانی به گردش جهانی درآید.
او با اشــاره به راهاندازی  ۹کتابخانه ،کتابخانه
ســیار شــهری ،کلنگزنی باغ کتاب ،گشــایش
بوســتان کتاب ،راهاندازی شبکه نابینایان دوستدار
کتاب ،شبکه ســالمندان دوســتدار کتاب ،شبکه
آتشنشانان دوستدار کتاب ،ســینما کتاب ،جایزه
پژوهش ادبی سیمین ،جایزه کتاب سال ،جشنواره
کتابزی ،سامانه آنالین ترویج کتابخوانی ،بوستان
مطالعه ،تجهیز کتابخانههای شیراز و  ...بیان کرد:
فرهنگسازی کتابخوانی ،میتواند شهر ما را ،جایی
بهتر برای زندگی ســازد؛ از این رو بر همه ماست
تا با همراهی و همــکاری ،فرهنگ کتابخوانی را
گستردهتر کنیم.
رضایی همچنین با اشــاره به این که شهرداری
شــیراز ،مهمتریــن و اصلیترین بــازوی اجرایی
پایتختی کتاب شــیراز اســت ،گفت :شهرداری و
شورای اسالمی شهر شیراز با برگزاری برنامههای
گوناگون و تصویب مصوبات مهمی در زمینه کتاب
و کتابخوانی ،جایگاه مهمی در برگزیده شدن شیراز
به عنوان «پایتخت کتاب ایران» داشتند.
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شیراز شهر ادب
این بار در کانون توجه داستاننویسان

ایرنا :شــیراز همواره نزد شاعران ایران
و گاهــی جهان ،کانــون توجــه بوده و
سرودههای آنان درباره شیراز مشهور است؛
عالقه به این شــهر در داستان نویسی نیز
وجود داشــته که برخی از داســتانها در
کتاب «شــیراز ،یک شــهر ،ســی و یک
داستان» نمود یافته است.
محمــد کشــاورز  ،گردآورنــده کتاب
«شیراز ،یک شهر ،سی و یک داستان» در
مقدمه این اثر نوشته است :مبنا بر این قرار
گرفت که مجموعه ای داستان با محوریت
شهر شــیراز از نویســندگان معاصر ایران
انتخاب شود؛ شیراز به عنوان یک کالنشهر
مکان و محور رویدادهای همه سی و یک
داستان این کتاب است.
کشاورز که خود از نویسندگان مشهور
ایران است همچنین بیان کرده که پیداست
کالنشــهر شــیراز زنده تر و پویاتر از آن
است که بشود با تعداد محدودی داستان،
تصویری همه جانبه از آن به دســت داد.
این نویسنده همچنین در مصاحبه  هایش
گفته اســت که منظور از تدوین این کتاب
توجه به عنصر مکان در داســتان اســت
یعنی مکان به داســتان هویت می بخشد
که در این کتاب ،شــهر شیرازا کانون این
داستان  هاست.
با اســتناد بــه این مقدمه و بررســی
اصغــر فرهادی در مصاحبــه با ورایتی
مدعی شد ایران کشوری سرکوبگر است
که در آن شــما آزادی برای ســخن گفتن
و بیان تفکراتتان ندارید .به نظر فرهادی
«بودن جو بایــدن کل دنیا را جای بهتری
میکند»
به گــزارش خبرگزاری مهــر به نقل از
ورایتی ،اصغــر فرهادی که برای فیلمهای
«جدایی» و «فروشنده» برنده جایزه اسکار
شــده حاال با فیلم «قهرمان» به فستیوال
فیلم کــن رفته کــه بعد از «گذشــته»،
«فروشــنده» و «همــه میداننــد» کــه
اســپانیایی زبان بود ،چهارمین فیلم اوست
که در کن پیشنمایش جهانی میشود.
در «قهرمان» فرهادی به فیلمسازی در
ایران بازمیگردد و داستان مردی به نام رحیم
را تعریف میکند کــه به خاطر یک بدهی
پرداختنشده به زندان میافتد .او بعد از به
مرخصی رفتن به مدت دو روز همراه با زنی که
دوستش دارد برنامهای برای متقاعد کردن
فرد طلبــکار میریزد اما ماجــرا به خاطر
رســانههای اجتماعــی از کنتــرل خارج
میشود.
رسانههای اجتماعی نقش مهمی در این
فیلم درام که سعی دارد خطرات دستکاری
در آن در ایران و جهان را به نمایش بکشد،
ایفــا میکنند .فرهادی در کــن با ورایتی
دربــاره نگرانیهایش درباره رســانههای
اجتماعــی و اطمینان خود دربــاره اینکه
بهترین پادزهر آنها سینماســت صحبت
کرد .او در این مصاحبه ایران را کشــوری
سرکوبگر خواند که مردمش آزادی برای
بیان تفکرات خود ندارند.
«قهرمان» چطور شکل گرفت؟
هــر چند وقت یک بار در اخبار در ایران
داستانهایی درباره افراد معمولی میشنوید
کــه در زندگی فردی خــود کارهایی با از
خودگذشتگی فراوان انجام میدهند .و این
نحوه رفتار انســانی باعث میشود به مدت
چند روز آنها در جامعه بســیار دیده بشوند
و بعد فراموش شوند .داستان ظهور و افول
این نوع افراد چیزی بود که واقع ًا عالقه من
را جلب کرد.
آیا دســتکاری در رســانههای
اجتماعی در چند سال اخیر در ذهن
شــما بوده ،مخصوصاً در ارتباط با
ایران؟
وقتی کارم را برای نوشــتن این داستان
آغــاز کردم خیلی نســبت به رســانههای
اجتماعــی آگاه نبودم .آن جنبــه را وقتی
توسعه دادم که فهمیدم این مسئلهای است
که این روزها در تمام جوامع جهان بســیار
فراگیر شده است و تبدیل به ابزاری بسیار
قدرتمند برای ارتباط در تمام جوامع شده و
هیچ مرزی وجود ندارد .در ایران هم مسئله
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داســتان  های کتاب " شــیراز ،یک شهر،
سی و یک داستان"مشخص می شود که
تالش های گردآورنده این کتاب تا حدی
برای رسیدن به هدف یعنی تمرکز کانونی
داســتان ها بر مکانی به نام شیراز تاحدی
محقق شده است.
نگاهی به داستان های این کتاب نشان
می دهد موضوعات برخی داســتان ها را
می توان در هر شــهری ســراغ گرفت و
اگر به جای شــیراز مثال در رشت ،تبریز،
داراب ... ،واقعه رخ دهد ،خللی در موضوع
پیش نمی آید.
برخی دیگر از داستان ها را حتی می توان
بدون اینکه به مکان خاصی اشــاره کرد،
تعریــف کرد و الزم نیســت مکانی برای
واقعه متصور شد.
یکی از داســتان های این کتاب ،محل
وقوعش در شهری دیگر است و نسیمی از
شیراز بر این داستان وزیده است.

فرهادی در مصاحبه با ورایتی:

ایران کشوری سرکوبگر است
در ایران هم تندروها باید تغییر کنند!
همین است و همینطور در تمام دنیا.
امــا به نظــرم ایــن مســئله در ایران
مخصوصــ ًا وجود دارد چــون بین گروهها،
نظرها و ایدئولوژیها تنشهایی در اجتماع
وجــود دارد و بــه این ترتیب رســانههای
اجتماعی در دســتان گروههایــی از افراد
تبدیل به ابــزاری برای مقابله با گروههای
دیگر میشود .به همین دلیل است که آنها
چنین نقش بزرگی در پیشــبرد این داستان
ایفا میکنند.
در «قهرمــان» دســتکاری در
رســانههای اجتماعی با سیســتم
قضایی ایران برخورد میکند .آیا شما
در ارتباط با به زندان انداختن افراد
نگران این دستکاری هستید؟
خب ،اص ً
ال دیگر در ســطح نگران بودن
هم نیســت .یــک حقیقت اســت .نحوه

یک فرد یا یک داستان از آن استفاده کنید.
خیلی ســریع پیش میرود و اغلب وضعیت
پیچیدهتر اســت؛ فرد پیچیدهتر است .آدم
برای حقیقت ًا به نمایش گذاشــتن ظرافتها
و پیچیدگیهای یــک وضعیت به فضای
بیشــتری احتیاج دارد .وقتــی کار با تعداد
کلمات خیلی کمی انجام میشــود مسلم
اســت که تبدیل به مکانی ایــدهآل برای
درک غلط خواهد شد.
ترانه علیدوســتی ســتاره «فروشنده»
بود که سال گذشــته ویدئویی را در توئیتر
بــه نمایش گذاشــت کــه در آن یکی از
اعضای گشت ارشاد به یک زن در خیابان
به خاطــر رعایت نکردن درســت حجاب
توهین و حمله میکرد و این مســئله باعث
شد او در معرض خطر به زندان افتادن قرار
بگیرد .توییت زدن میتواند خطرناک باشد.

زندگیمان اینطور شــده .بــه نظرم حتی
زیر ســوال بردن این مسئله درست نیست.
اینطــور شــدهایم .و اینطور مســائل را به
یکدیگر ابــراز میکنیم .چیزی که در مورد
مســائل این فیلم برایم جالب بود این بود
که دیدم تمام نهادها و گروههای اجتماعی
از این ابزار اســتفاده میکنند .راهی برای
ارتبــاط برقرار کردن با دیگری اســت ،اما
چیزی که از نظرم پارادوکسی و جالب بود
این بود که به جای اینکه در این داســتان
تبدیل به ابزاری برای ارتباط برقرار کردن
بــا یکدیگر شــود ،دقیق ًا برعکس اســت:
راهــی برای مخفی کردن و پنهانســازی
چیزهاست.
نکته جالب دیگر ســرعت رســانههای
اجتماعــی و تعــداد کلمــات خیلــی کم
آنهاســت :فضای خیلی کوچکی که شما
باید بــرای به نمایش گذاشــتن یک خبر،

این مربوط به این حقیقت است که ایران
کشوری سرکوبگر اســت که در آن شما
آزادی برای سخن گفتن و بیان تفکراتتان
ندارید .وقتی واســطهای ماننــد این دارید
که به شــما فرصت میدهد احساساتتان
و چیزهایی که ســالها مردم درونشــان
نگه داشــتهاند بیان کنید ،البته که ناگهان
بیرون میزند.
بــه نظرم ایــران باید در صدر لیســت
کشــورهایی باشد که محتوای مکالمههای
رسانههای اجتماعی بیشــتر درباره مسائل
اجتماعی و سیاســی اســت .من در مورد
این مســئله تحقیق کــردهام .یک بار که
در هنگ کنگ بودم از مردم پرســیدم که
بیشتر در رســانههای اجتماعی درباره چه
چیــزی صحبت میکنیــد؟ و آنها گفتند
بیشتر مسائل شــخصی یا آشپزی یا دیگر
مسائل تصادفی روزمره است .البته که حاال

با این حال نیمی از داســتان های این
مجموعه ،پیوند ناگسســتنی با محل وقوع
خود یعنی شیراز دارند.
این کتــاب براســاس اعــام برخی
کتابفروش های شیراز که با ایرنا مصاحبه
کردند ،با اســتقبال مواجه شــده است و
گفته شده چه بسا به چاپ دوم هم برسد.
اگر چاپ دوم این مجموعه داستان مدنظر
باشد به نظر می رسد باید اشتباهات چاپی
آن رفع شود.
همچنین برخی واژگان در داســتان ها
نیاز بــه توضیح و معنی کــردن دارد که
معانی بایــد در پایین صفحه یا به صورت
پیوست درج شود.
بهتر است در چاپ یا چاپ های بعدی
کتاب ،عکس نویسنده هر داستان و شرح
کوتاهی از زندگی او در آغاز هر داســتان
آورده شود.
همانگونه که محمد کشاورز گردآورنده
کتاب نوشــته اســت شــاید نیاز باشــد
داستان  های بیشتری از شهر شیراز اضافه
شــود که در این صورت فراخوان همگانی
برای این کار الزم است.
ایــن کتــاب را انتشــارات نیلوفــر با
همکاری ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شــهرداری شــیراز در شمارگان
 ۱۱۰۰نسخه منتشر کرده اند.

با وجود مشکالت چین بیشتر از رسانههای
اجتماعــی برای صحبت در مورد مســائل
سیاسی استفاده میکنند اما به اندازه ایران
نیســت که به نظرم مــردم دارند از آن به
عنوان فرصتی برای صحبت کردن و ارتباط
برقرار کردن در مورد مســائلی اســتفاده
میکنند که حس میکننــد مانع بیان آنها
شدهاند.
در آمریکا یکــی از بزرگترین
افرادی که در سیاست به دستکاری
در رســانههای اجتماعی پرداخته
دونالد ترامــپ بوده که عم ً
ال اجازه
نداد شــما برای شرکت در مراسم
اسکار به آمریکا بروید .به نظرتان
با رئیسجمهور بایدن مســئلهای
تغییــر خواهد کــرد ،مخصوصاً در
ارتباط با سیاســتهای آمریکا در
ارتباط با ایران؟
به نظرم تندروها خیلی مشــابه هستند،
بــدون توجه به کشــور یا سیســتمهای
سیاســی .البته که بودن جو بایدن کل دنیا
را جــای بهتری میکند .من هیچ شــکی
نسبت به این مســئله ندارم ،اما در ارتباط
با ایران و ســعی در پیشبینــی اینکه آیا
به اوضاع کمک میکند یا نه ،خب با وجود
اینکه ترامپ رفتار و واکنشی بسیار افراطی
نسبت به ایران داشت ،همان نوع تندروی
در ایران هم وجود داشت .بنابراین البته که
آنها در سمتهای متضاد قرار داشتند ،اما
نحوه رفتار و برخورد آنها یکسان بود و در
ایران همان افراد در قدرت هستند .بنابراین
باید تغییری هم در سمت ایران صورت بگیرد
تــا اطمینان حاصل شــود که هر دو طرف
میتوانند بهتر شوند.
بــه نظرتان تغییر ایجاد شــده
توســط رســانههای اجتماعی چه
اثری روی سینما میگذارد؟
چند روز پیش صحبتی با یک دوســت
داشــتم و او میگفــت کــه ایــن جریان
اطالعات ،تصاویــر و صداها که این روزها
دارد روی تمــام افــراد میریزد ســینما را
خواهد کشــت چون رقیبی است که سینما
نمیتواند به آن برســد ،اما به نظرم کام ً
ال
برعکس این درســت اســت چــون واقع ًا
سمت برعکس اســتفاده از تصاویر و صدا
با ســرعت است .سینما واسطهای است که
میتوانــد از زمان برای توســعه خود بهره
ببــرد ،جنبههای مختلف را نشــان بدهد و
پیچیدگیها و ظرافتها را به تصویر بکشد.
دقیق ًا بــه همین دلیل اســت که من فکر
میکنم رسانههای اجتماعی تهدیدی برای
سینما نیستند .چیزی که شما در رسانههای
اجتماعی ندارید زمــان برای تفکر و دیدن
جنبهها و ابعاد مختلف یک مســئله است.
برای این کار ،سینما وجود دارد.

تیتر آخر

صفد   ر د   وام

مرگ قو

به بهانه سالگشت درگذشت مهدى حميدى شيرازى
 ٢٣تيرماه ســى و پنجمين ســالروز درگذشــت زنده ياد دكتر مهدي
حميدي شــيرازي شــاعر سخن شــناس و شــهير بود كه او را بايد از
اســتوانه هاي بنياد شعر كهن دانست .آثار حميدي شيرازي در اوج لطافت
و طراوت با خالقيت هاي جديد نيز همراه بوده اســت .هر چند اين شاعر
دلداده شــعر امروز نگرديــد و از پرچمداران مخالف نيما نيز محســوب
می   شــود؛ اما نوآوري در مضامين و لطف ســخن در اشــعار او آشكارا و
قابل تحسين است .سال  ١٣٨٧كتاب "اشك معشوق " زنده ياد حميدي
شــيرازي از سوي انتشارات نويد شيراز منتشر شــد ،نويسنده اين سطور
با عالقه اي كه از دوران آغاز نوشــتن و ســرودن شعر به مرحوم حميدي
داشــتم به هزار نكته باريكتر ز مو در اين اشــعار پي بردم كه اين شاعر
وارسته در اوج عاشقانه ها سروده است!
طره
هرعاشق سرگشته اي كه از اهل سالمت بوده و دام راهش شكن ّ
هندويي از جنس ادبيات و زبان اصيل پارســي بوده باشد به قدرت كالم
حميدي شيرازي در آثارش پي خواهد برد!
مرحوم پژمان بختياري شاعر نغمه سرا در جايي نوشته است :حميدي
شيرازي شاعر و شعر شناس ،وارد بر اساليب سخن ،حاكم بر الفاظ و قادر
بر تجســم معاني دقيق و تا ح ّدي واجد ســبكي در شاعري است .ارادتي
كه صاحب اين قلم در مدت زمان كمتر از سه دهه تكاپو در حوزه ادبيات
ديروز و امروز به بزرگان داشــته ام ،همواره چراغ راه معرفت در اين مسير
بوده اســت .همان قدر كه نيماي بزرگ پرچمدار نــوآوري و انقالب در
شعر امروز اســت ،بزرگاني نظير حميدي شيرازي ،نوراني وصال ،لطفعلي
صورتگر و ...در استواري بناي بشكوه ادبيات ما مؤثر بوده اند!
دكتر شــفيعى كدكنى در     باره شــعر حميدى در مقالــه اى با عنوان
جمال شناسى شعر حميدى منتشر شده در شماره  ١٢مجله بخارا نوشته است:
" اگر بخواهيم از شع ِر سنتى صد سال اخير ايران ،سفينه اى فراهم آوريم،
بعد از بهار و ايرج و پروين و شــهريار بيشترين حجم انتخاب از حميدى
گوناگون شــعر پارسى شاعرى ورزيده
خواهد بود .حميدى در عرصه هاى
ِ
و توانا بود كه در چندين قالب از قوالب شــعر سنتى پارسى ،شاهكارهاى
ارجمندى به يادگار گذاشــت؛ از قصايدى مانند" گيسوان سپيد" و " روز
آخر ســال"" ،برمرگ رشــيد ياســمى" و " آخرين هدف" و " كعبه" و
" عروس دشت" و " مصاحبه و شوخى با نيما" و " پاسخى به انجمن ادبى
شيراز" و حتى غزل هايى از جنس " مرگ قو" شعرهاى خواندنى و دلپذيرى
سرود كه برخى از آنها جزو کالم سائره عصر ما شده است ( "...مجله بخارا
شماره  ١٢صص  ،)١٩٠ ،١٨٩مرحوم دكتر زرين كوب در توصيف مرحوم
حميــدى در كتاب " از گذشــته ادبى ايــران" او را " نادره ى كم نظير"
توصيــف كرده كــه جوان اما فوق العاده جســور و مغرور بوده اســت.
زرين كوب حميدى را يك شاعر رمانتيك عصر جديد ايران از نسل ادبى
ويكتور هوگو ،آلفرد دو موســه ،المارتين و هاينريش هانيه با تمام لطايف
و ظرايف سنت هاى شعر قديم فارسى می   داند ( .صص  ،)٥٤٨ -٥٤٦اگر
با نگاه نقد و آســيب شناسى به كارنامه برخى از شاعران جوان امروز نگاه
كنيم شوربختانه بسيارى از آنها بدون پايه ريزي ريشه اي قصد بنا نهادن
روش جديد در شــعر دارند ،غافل از آنكه بدون درك ريشــه ها و شناخت
بنيادين اين مسير به بطالت خواهد رسيد.
اگر چه مهدى حميدى شــيرازى از پرچمداران مخالفت با نوآورى در
شعر پارسى بود و در برابر نيما با سرودن شعر و نوشتارهاى انتقادى ايستاد
اما در روش خويش و تكيه بر عهد قديم خود شاعرى كم نظير است.
اگر تنها با غزل "مرگ قو" شعر او را به قضاوت تاريخ تحليلي ادبيات
بسپاريم از او براي هميشه به عنوان شاعرى عاشقانه ياد می   گردد!
حال آنكه شــاهديم چه بســيار آثار با مضامين بلند در اشعار مرحوم
حميدي شــيرازي که قابل تأمل و توجه اســت .اگر جستجوي دقيقي در
اشــعار بازمانده حميدي كنيم ،بسيار اشعاري وزين در حوزه اجتماعي نيز
خواهيم يافت.
و اين بيت كه آرزوى همه انسانها می   باشد شعرى عميق كه هر انسان
دوست دارد مرگى زيبا و عاشقانه به سراغش بيايد:
تو درياى من بودى آغوش وا كن
كه می   خواهد اين قوى زيبا بميرد

با هدف ارج نهادن به مقام صاحبان قلم:

ویژه برنامه «  از تبار قلم» در شیراز
برگزار می شود

آیین تجلیل از نویسندگان بومی و معرفی آثار آنها در قالب ویژ ه
برنامه «از تبار قلم» در شــیراز با تجلیل از الهام مزارعی نویسنده
ادبیات کودک و نوجوان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی فارس،
در دومین هفته از برگــزاری ویژهبرنامه ملی «  از تبار قلم» که به
همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حال اجراست ،روز شنبه
 ۲۶تیرماه در نشستی مجازی به میزبانی شهر شیراز پایتخت کتاب
ایران ،از نویســندگان و اهالی قلم استانهای فارس ،کهگیلویه و
بویراحمد ،بوشهر و چهارمحال و بختیاری تجلیل می شود.
الهام مزارعی نویســنده کودک و نوجوان از فارس ،عبدالکریم
مشایخی از استان بوشــهر ،ا ...بخش آذرپویند از استان کهگیلویه
و بویراحمــد و قاســم فتاحی از اســتان چهارمحــال و بختیاری
چهار نویسنده و اهل قلم کشور هستند که در این نشست از آن ها
تقدیر می شود.
عالقهمنــدان میتواننــد در روز یاد شــده ســاعت  ۱۰:۳۰از
طریق نشانی https://www.skyroom.online/ch/
 nahaad/mahafelمهمان این برنامه باشند.
ایــن ویژهبرنامه همچنین به صــورت زنــده از طریق پایگاه
اطالعرســانی ( ،)iranpl.irآپــارات ( )iranplو اینســتاگرام
( )iranplirنهاد پخش خواهد شد.
گفتنی اســت برگــزاری ویژهبرنامــه «از تبار قلــم» در ادامه
رویکــرد نهاد کتابخانههای عمومی کشــور در توجــه به اهمیت
و ارجگذاری به نویســندگان و اهالی فرهیختــه دانش و نخبگان
کشــور به عنــوان یکی از شــاخصهای اقتدار فرهنگــی برگزار
میشــود .رویکردی کــه پیش از ایــن با برگــزاری برنامههایی
چون «چهــل قلم» و «راویــان بالندگی» مورد توجــه این نهاد
بوده است.

