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با اعطای مجوز تأسیس صورت گرفت:

آغاز عملیات اجرایی شهرک صنعتی خصوصی درمنطقه ویژه اقتصادی شیراز
بـا اعطـای مجوز تاسـیس شـهرك صنعتی غیـر دولتی
منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز ،عملیـات اجرایـی ایـن
شـهرك صنعتـی آغاز شـد.
در ایـن مراسـم كـه صبـح پنجشـنبه بـا حضـور
عنایت اللـه رحیمـی اسـتاندار فـارس ،جعفـر قـادری
نماینـده شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی،نادر
طیبـی مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی و جمعی از
مدیـران كل دسـتگاه های اجرایـی و سـرمایه گـذاران
برگـزار شـد؛ كلنـگ عملیـات اجرایـی ایـن شـهرك
صنعتـی غیـر دولتـی بـه زمیـن زده شـد.
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای
اسلامی با ابـراز خرسـندی از تعامـل اسـتاندار بـا
نماینـدگان مـردم در مجلـس شـورای اسلامی ابـراز
امیـدواری نمـود کـه همین روندی که در اسـتان دنبال
می شـود بـا همـه جهـت گیری هـا تـداوم یابـد.
جعفـر قـادری در مراسـم کلنـگ زنـی شـهرک صنعتی
غیردولتـی شـیراز افـزود :در سـایه تعامـل مطلـوب
اسـتاندار فـارس با نماینـدگان مردم درمجلس شـورای
اسلامی و هـم افزایـی ،توانسـتیم در سـطح ملـی،
منطقـه ای و اسـتانی شـاهد اقدامات قابـل توجهی در
ایـن حـوزه باشـیم.
عضـو کمیسـیون برنامـه ،بودجه و محاسـبات مجلس
گفـت :امیدواریـم در بحـث انتقـال آب و فراهم کردن
زیرسـاخت های جـاده ای و ریلی ودیگـر فعالیت ها نیز
قدم هـای منسجمی برداشـته شـود.
قـادری اظهارداشـت :انجـام ایـن اقدامـات امـکان
و فرصـت مناسـبی را بـرای سـرمایه گذاری هـای
بعـدی فراهـم می کنـد و امیدواریـم ایـن رونـد باهمـه
جهـت گیری هـا و سـمت و سـوهایی کـه وجـود دارد
ادامـه پیـدا کنـد و روز بـه روز شـاهد توسـعه بیشـتر
اسـتان فـارس باشـیم.
شـکل گیـری بسـتر مناسـب بـرای ایجـاد
شـهرک های صنفـی در فـارس
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس در ادامـه
یـادآور شـد :بـا حمایت هـا و تلاش بـی وقفه اسـتاندار
فارس بسـتر مناسـبی بـرای ایجادشـهرک های صنفی
مهیـا شـد و مدتـی قبـل فـاز نخسـت شـهرک های
صنفـی وابسـته بـه مجموعـه امـور صنفـی اجـرا شـد.
وی گفـت :انتظـار اسـت شـرایطی برای اجرایی شـدن
فازهـای بعـدی ایـن شـهرکها فراهـم شـود تـا بتوانیم
واحدهـای آالینـده و واحدهـای هم سـنخ را در ایـن
شـهرک ها در اطـراف شـیراز مسـتقر کنیـم.
وی افـزود :تجمیـع و هـم افزایـی واحدهـا در کنار هم
ایـن امـکان و فرصـت را فراهـم می کند تا ایـن واحدها
بتواننـد از ظرفیـت یکدیگر بهره مندشـوند.
قـادری در ادامـه گفـت :دسـتگاه های اداری و

خدماتـی نقـش بسـزایی در پیشـبرد این امـور دارند و با
همـکاری آنهـا می توانیـم کارهـا را درکمتریـن زمان به
سـرانجام برسـانیم.
نگذاریـم سـرمایهگذاران از شـیراز و فـارس
بروند
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس همچنیـن
گفـت :بایـد شـرایطی فراهـم شـود که شـاهد خـروج و
کـوچ سـرمایه گـذاران از اسـتان فـارس نباشـیم.
وی گفـت :در حـال حاضـر بحـث دسترسـی بـه زمین
بـه عنـوان یکـی از عمده تریـن معضالت و مشـکالت
شـیراز بـه شـمار مـی رود و سـرمایه گـذاران بسـیاری
مراجعـه کـرده انـد کـه متأسـفانه نتوانسـتیم زمینـی را
برایشـان تأمیـن کنیـم و ایـن مسـئله باعـث شـده کـه
اکثـر سـرمایه گذاران سـرمایه خـود را بـه مناطق دیگر
منتقـل کنند.
لـزوم برقـراری امکانـات یکسـان بـرای
شـهرکهای صنعتـی دولتـی و غیردولتـی
قـادری بـا اشـاره بـه کلنگزنـی شـهرک صنعتـی
غیردولتـی ادامـه داد :بـدون شـک راه انـدازی ایـن
شـهرک صنعتـی خصوصـی قـدرت مانـوری رابـرای
سـرمایه گـذاران فراهـم می کنـد و این زمین هـا که در
اطـراف شـیراز واقـع شـده انـد در بهترین کاربـری خود
مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد.
وی اضافـه کـرد :ما طرحی را در مجلـس ارائه داده ایم
و بـر اسـاس ایـن طـرح قصـد داریـم کـه امکانـات و
تسـهیالتی را کـه بـرای شـهرک های صنعتـی دولتـی
وجـود دارد ،بـرای شـهرک های صنعتـی غیردولتـی
هـم فراهـم کنیـم تـا شـهرک های صنعتـی دولتـی و
غیـر دولتـی از نظربرخـورداری از امکانـات از شـرایط
یکسـانی برخـوردار شـوند و تفاوتـی بیـن آنهـا وجـود
نداشـته باشـد.
وی بـا اعتقـاد بـه اینکـه بایـد قـدرت و امـکان مانـور
را بـرای سـرمایه گـذاران پیـش بینـی و فراهـم کنیـم،
گفـت :هرچنـد کـه بایـد تلاش کنیـم تاواحدهـای
صنعتـی در شهرسـتان های مختلـف اسـتان فـارس
توزیـع شـود تـا مناطـق محـروم نیـز بتواننـد از حضـور
واحدهـای صنعتـی اسـتفاده کنند؛ امـا شـرایط نباید به
گونـه ای پیـش بـرود کـه در رقابـت با سـایر اسـتان ها،
صنعتگـر و متقاضـی سـرمایه گذاری در اسـتان فارس
مجبـور شـود سـرمایه و واحـد خـود را از اسـتان فارس
بـه اسـتان های دیگـر منتقـل کنـد.
وی بـا بیـان اینکـه هیچ سـرمایه گـذاری را نبایـد تنبیه
یـا متحمـل هزینـه اضافی کنیـم ،گفت :باید شـرایطی
را فراهـم کنیـم کـه مشـکالت و محدودیت هایـی کـه
درشـهرک صنعتـی بـزرگ شـیراز وجود دارد بـه حداقل
برسـد و مشـکالت مربـوط بـه آب و بـرق شـهرک

صنعتـی سروسـتان نیـز برطـرف شـود.
او ادامـه داد :شـهرک صنعتـی دارویـی بیضـا نیـز
فرصـت بسـیار خوبـی بـرای اسـتان فـارس ایجـاد
می کنـد کـه مشـکالت مربـوط بـه ایـن شـهرک نیـز
می بایسـت هرچـه سـریعتر مرتفـع شـود.
پیگیـری ایجـاد شـهرک صنعتـی غیردولتی در
زرقان
قـادری بیـان داشـت :در شهرسـتان زرقـان نیـز
پیگیرهـای الزم بـرای اختصـاص یافتـن زمینـی برای
ایجـاد شـهرک صنعتـی غیر دولتی انجام شـده اسـت.
وی افـزود :امیدواریـم بـا همـکاری دسـتگاه های

شـهرک صنعتـی غیردولتـی شـیراز بـا بیـان ایـن کـه
بسـیاری از متقاضیـان سـرمایه گـذارای درایـن اسـتان
بـه دلیـل بروکراسـی و محدودیت هـای مختلـف،
در سـایر مناطـق کشـور سـرمایه گـذاری می کردنـد،
اظهارداشـت :بـرای رفـع ایـن مشـکل هـدف گـذاری
مشـخصی شـد و بـه منظـور کاهـش محدودیت هـا،
ایجـاد شـهرک های صنعتـی غیردولتـی در دسـتور کار
قـرار گرفـت.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس با اشـاره به این
کـه یکـی از مشـکالت اساسـی تحصیل اراضـی بود و
هفـت شـهرک صنعتی خصوصـی قبال مجـوز دریافت

مختلـف بتوانیـم در چهـار طـرف شـیراز از شـمال،
جنـوب ،شـرق و غـرب امـکان و قـدرت مانـور رابـرای
سـرمایه گـذاران مهیـا کنیـم.
روند صنعتی شدن فارس شتاب می گیرد
عنایـت اللـه رحیمی درمراسـم کلنـگ زنـی بزرگتریـن

کـرده بودنـد ،افـزود :شـهرک صنعتـی غیردولتـی
شـیراز ،هشـتمین شـهرک خصوصـی اسـت و رویکـرد
مدیریـت اسـتان ایـن اسـت کـه بـه منظـور فاصلـه
گرفتـن از ضوابـط و مقـررات شـرکت شـهرک های
صنعتـی و اتخـاذ تصمیمـات سـریع تر به دسـت بخش

خصوصـی کـه چابـک تـر اسـت ایـن شـهرک صنعتـی
راه انـدازی شـود.
وی ادامـه داد :تاکنـون پنـج تفاهـم بـا مبلـغ حـدود
 50هـزار میلیـارد تومـان بـرای صنایـع مختلـف ماننـد
تیتانیـوم و انژکتـور صـورت گرفتـه اسـت کهامیدواریـم
سـریع تـر تصمیـم گیـری و عملیاتـی شـوند.
اسـتاندارفارس بـا بیان این کـه امروزه زیرسـاخت هایی
ماننـد بـرق و آب در تابسـتان و گاز در زمسـتان،
صنعتگـران مـا را آزار می دهد،گفـت :بـرای تامیـن
زیرسـاخت ها در شـهرک غیردولتـی شـیراز تدابیـری
اندیشـیده شـده اسـت؛ بـرای تولیـد بـرق در مجـاورت
لولـه فشـار قـوی مجوزچند مولد  CHPصادر می شـود
و بـا حـدود  40مـگاوات برق این شـهرک تامین خواهد
شـد و آب نیـز بـا تدابیـر مختلـف تامیـن می شـود
ومدیـران ایـن شـهرک از هـم اکنـون مذاکـرات بـرای
خریـد بخشـی از پسـاب تصفیـه خانـه دوم شـیراز را
بـرای تامیـن آب مـورد نیـاز شـهرک آغازکننـد.
رحیمی بـا ابـراز امیـدواری در خصـوص شـتاب گرفتـن
توسـعه صنعتـی فـارس بـا حضـور افـراد اقتصـادی،
افـزود :بـرای تامیـن زیرسـاخت های حمـل و نقـل
زمینـی ،هوایـی و ریلـی و همچنیـن تولید انـرژی مورد
نیـاز بایـد بخـش خصوصـی را بیـش از گذشـته فعـال
کـرد و مشـارکت داد.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس ادامـه داد:
امیدواریـم دولـت از محدودیت هـای قانـون گـذار در
برنامـه ششـم توسـعه رهـا شـود و بتواند درتولیـد انرژی
سـرمایه گـذاری کنـد.
وی افـزود :دولـت می توانـد بـا پرداخـت بـه موقـع پول
توسـط بخـش خصوصـی ،ایـن بخـش را تشـویق بـه
سـرمایه گـذاری بیشـتر در تولیـد انـرژی کنـد.
وی بـا بیـان ایـن کـه هـم اکنـون چهـار نیـروگاه بزرگ
در خنـج ،ارسـنجان ،اقلیـد و غدیـر المـرد از گذشـته
مجـوز دریافت کـرده اند ،گفت :در بخـش انرژی های
نویـن هـم ظرفیت هـای خیلـی خوبـی داریـم و همـه
دسـت اندرکاران بایـد بـا نـگاه بـاز بـا ایـن موضـوع
برخـورد کننـد تـا شـرایط برایمشـارکت و حضـور بخش
خصوصـی بیـش از گذشـته فراهـم شـود.
نـادر طیبـی مدیر عامـل منطقه ویـژه اقتصادی شـیراز
در مراسـم آغـاز عملیـات اجرایـی بزرگتریـن شـهرک
صنعتـی غیـر دولتـی گفـت :ایـن شـهرک در زمینی به
مسـاحت  330هكتـار و بـا پیـش بینی سـرمایه گذاری
افـزون بـر 1400میلیـارد تومـان ایجاد می شـود كه در
فازهـای توسـعه تـا  350هكتـار افزایش خواهـد یافت.
نـادر طیبـی افـزود :ایـن شـهرك صنعتـی غیـر دولتـی
كـه در اراضـی مجـاور منطقه ویژه اقتصادی و شـهرك
صنعتـی بـزرگ شـیراز ایجاد می شـودظرفیت اسـتقرار

 410واحد با پیش بینی  12500نفر اشـتغال مسـتقیم
و  7000نفـر اشـتغال غیرمسـتقیم را خواهد داشـت.
بستری مناسب برای جذب سرمایه گذاران
طیبـی بـا بیـان اینکـه ایجـاد شـهرکهای صنعتـی
ی بـر
غیردولتـی در راسـتای سیاسـتهای دولـت مبنـ 
تقویـت و حمایـت از مشـارکت بخش خصوصی اسـت،
افـزود :ایجـاد ایـن شـهرکهای صنعتـی در چارچوب
قوانیـن و مقـررات موجـود انجـام میشـود و راه اندازی
ایـن شـهرك صنعتـی غیـر دولتـی مـی توانـد بسـتر
مناسـبی بـرای جـذب سـرمایه گـذاران باشـد.
طیبـی بـا اشـاره بـه غیردولتـی بـودن ایـن شـهرک
صنعتـی افـزود :انتظـار مـی رود بروکراسـی های ایـن
شـهرک غیردولتـی کمتـر باشـد و واگـذاری وتحویـل
زمیـن بـه واحدهـای صنعتـی و فعـاالن اقتصـادی
سـریع تـر انجـام گـردد.
مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی گفـت :نـگاه اول
بـه ایـن اراضـی الحـاق آن به منطقـه اقتصادی شـیراز
بـود و بـر همین اسـاس و بـا نظرمشـاورین و مطالعات
انجـام شـده و کثـرت متقاضیـان همچنیـن مجـاورت
اراضـی بـا شـهرک صنعتـی تصمیـم و تاییـد گردیـد
تـا شـهرک صنعتیهـم در سـبد سـرمایه گذاری هـا و
فعالیت هـای اقتصـادی منطقـه ویـژه باشـد و بـه
شـهرک صنعتـی غیـر دولتـی تبدیـل شـود.
نـادر طیبـی ادامـه داد :در حـال حاضـر مشـاورینی
بـرای بازنگـری مشـغول فعالیتنـد و معابـر اصلـی
مشـخص و از همیـن امـروز عملیـات اجرایـی شـروع
شده است.
وی افـزود :مطالعـات زیسـت محیطـی در حـال اتمام
اسـت و هفتـه آینـده بـه محیط زیسـت تحویـل خواهد
گردید.
آمـاده سـازی زیرسـاخت ها ظـرف یـک سـال
آ یند ه
طیبـی در ادامـه گفـت :مـا متعهـد میشـویم که ظرف
یـک سـال آینـده در سـه فـاز ،تمـام زیرسـاختهای
داخلـی تامیـن شـود.
وی افـزود :از تمـام دسـتگاههای خدماتـی از جملـه
شـرکتهای آب  ،بـرق و گاز تقاضـای همراهـی داریم
تـا افـراد سـرمایهگذار دغدغـه سـرمایه گذاری نداشـته
و بـا مشـکل مواجه نشـوند.
نـادر طیبـی همچنیـن بـه خـط انتقـال آبـی کـه قـرار
اسـت بـه شـهرک صنعتـی منتقـل شـود ،اشـاره نمـود
و گفـت :براسـاس مجوزهـا و اسـتعالمات اتخاذ شـده
از طـرف مدیریـت شـرکت شـهرک های صنعتـی برای
انتقـال خـط آب بـه شـهرک صنعتـی ،امیدواریم تحت
مدیریـت ایـن شرکت،بخشـی از ایـن آب بـه منطقـه
ویـژه تخصیـص یابـد.

ایران و جهان
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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

اگر ......
می گوینـد حرکـت و تغییـر هـر چیـزی در جهـان
هسـتی بـر موقعیـت سـایر پدیده هـا تاثیـر گـذار
اسـت تـا جایی کـه یـک فیزیکـدان می گویـد اگر
مـن چمـدان خـود را از روی زمیـن بلنـد کنم روی
حرکـت سـیارات اثـر می گـذارد .چنیـن سـنت و
قاعـده ای بـر مناسـبات انسـان ها در اجتماعـات
گوناگـون نیـز حاکـم اسـت  .موجـی کـه از یـک
سـمت بـه راه می افتـد بـا موجـی کـه از سـمت
روبـرو می آیـد برخـورد می کنـد و درهـم می آمیزد
و حاصـل چنیـن برخـوردی مـوج سومی اسـت که
برآینـد آنهاسـت  .اتفاقاتـی کـه هـم اکنون شـاهد
آن هسـتیم بـی ارتبـاط بـا رفتـار مـا در گذشـته
نیسـت  ،در واقـع آنچه را کشـته ایـم درو می کنیم .
مـا درحال حاضـر با جهانـی کوچک شـده و در هم
تنیـده مواجـه هسـتیم کـه تمامی رویدادهـا سـر
در گریبـان هـم دارنـد  .بر کسـی پوشـیده نیسـت
کـه وسـایل نویـن ارتباطـی موجـد چنیـن پیوندی
بـوده و هسـتند  .در ایـن جهـان  ،انسـان ها بـا
وجـود تفـاوت در نـژاد  ،فرهنـگ  ،دین و خاسـتگاه
جغرافیایـی کـه تاثیری بالمنـازع بر رفتـار و لباس
و غـذا و سـبک و سـیاق زندگـی آنهـا دارد  ،بـا
بهـره گیـری از ابزارهای نویـن ارتباطی در مسـیر
تعاملـی گسـترده قـرار گرفتـه و حرکـت می کننـد
کـه نشـانه های آن از هـم اکنـون هویداسـت ! در
فراینـد چنیـن تعاملـی  ،زبـان و زاویـه دیـد بیـش
از سـایر ویژگی هایـی کـه انسـان ها را از یکدیگـر
متمایـز می کنـد تحـت تاثیـر قـرار می گیرنـد و به
تبـع آن باورها پیرامـون موضوعـات گوناگون دچار
تغییـر و دگرگونـی می شـوند  .تا  3دهـه قبل اغلب
مـردم جهـان از امـکان مقایسـه شـرایط خـود با
مـردم سـایر نقـاط جهـان برخـوردار نبودنـد بـه
همیـن دلیـل سـطح مطالبـات آنهـا در چارچـوب
باورهـا و زاویـه ی نگاهشـان بـه مسـایل تعییـن
می شـد و دغدغه هایـی خـاص خـود داشـتند .
طبیعـی اسـت کـه حتـی فراوانـی واژه هایـی که ما
بـا آنهـا تکلـم می کنیـم نیـز وابسـتگی زیـادی به
شـرایط زندگـی مـا دارد  .دور از انتظـار نیسـت که
در ایـن میـان کسـانی با بهـره گیری از بـی خبری
انسـان ها  ،تصویـری خالف واقع از سـاکنان سـایر
سـرزمین ها بـرای مـردم خـود ترسـیم کننـد تا به
این وسـیله مـردم را در چنبـره ی نگاه خـود به بند
کشـند و در آنهـا امیـدی واهـی ایجـاد نماینـد  .بـا
برهـم خـوردن چنیـن معادله هایـی تحـت تاثیـر
غبارزدایـی از فضـای جهـان  ،مدیریـت سـنتی
جوامـع بـا چالش هـای فراوانی روبرو شـده اسـت
و تحـول در مناسـبات اجتماعـی سـرعت گرفته تا
آنجـا کـه نمی توان بـا پاسـخ های نخ نما شـده به
پرسش های اساسـی در مقابل آن ایسـتادگی کرد .
البتـه هـر تغییری الزامـا مطلوب و آرمانی نیسـت و
چه بسـا در کوران تبادل اطالعات شـاهد اسـتحاله
فرهنگـی نیـز باشـیم امـا نکتـه در خور تامـل این
اسـت کـه آنچه مـا هـم اکنون شـاهد آن هسـتیم
شـباهت زیادی به تغییـرات آب و هوایی دارد یعنی
ایـن کـه خـود مـا در ایجـاد آن نقش داشـته ایم و
آنچـه درو می کنیـم همـان چیزی اسـت کـه زمانی
کاشـته ایـم ! اکنـون مـردم دنیا بـه جـای این که
بـر اسـاس گفته های ایـن و آن بـه داوری ملت ها و
باورهـا و فرهنگ آنها بپردازند  ،خودشـان مسـتقیما
شـاهد آن هسـتند و بـا مقیاس هایـی کـه در اختیار
دارنـد می تواننـد بـه انتخـاب و ایجاد تغییر دسـت
بزننـد ! زمانـی یـک کاتـب بـرای نوشـتن کتابـی
بایـد ماه هـا زحمت می کشـید و سـالها زمـان الزم
بـود تـا چنین کتابی دسـت به دسـت شـود و مورد
مطالعـه افـراد گوناگـون در سراسـر جهـان قـرار
گیـرد  ،در عیـن حال هـر کاتبـی بر اسـاس ذوق و
سـلیقه ی شـخصی اش تغییراتـی در کتـاب ایجـاد
می کـرد امـا هـم اکنـون هـر شـخصی می تواند به
تلفـن همـراه خود فرمـان دهـد کـه گفته هایش را
ضبـط و مکتـوب نمایـد و بـه دنبـال آن ظـرف چند
ثانیـه سـخنان مکتـوب شـده ی او ضمـن ترجمه و
برگـردان بـه هـر زبانـی قابل انتقـال بـه مخاطبان
گوناگـون در سراسـر جهـان اسـت  .طبیعتـا
کشـورهایی کـه دارای کانون های تولید اندیشـه و
دانش هسـتند  ،در این منازعـه ی فرهنگی و رقابت
اقتصـادی گـوی سـبقت را از دیگـران می رباینـد
و حرف هـای زیـادی بـرای گفتـن دارنـد ؛ کمـا
ایـن کـه ظـرف چنـد دهـه ی گذشـته بسـیاری از
زبان هـا و گویش هـا و لهجه هـای بومـی و محلـی
در کشـورهای جهـان سـومی دچار مهجوریـت
شـده انـد به طـوری کـه بایـد رد پـای آنهـا را در
کتابخانه هـا دنبـال کـرد ! سـرعت تغییـرات بـه
انـدازه ای زیـاد اسـت کـه گاهـی فرصـت انتخاب
سـبک زندگـی بهتـر از بیـن گزینه هـای موجـود
نیـز از افـراد سـلب می شـود  .مخالفـت و مقاومت
در برابـر قوانینی کـه از منظر افـکار عمومی هدایت
شـده توسط وسـایل ارتباط جمعی  ،سـخت گیرانه
تلقـی می شـوند در بسـیاری از کشـورهایی که تن
به تغییـرات گریز ناپذیـر نمی دهنـد افرایش یافته
و بـه وضـع قوانیـن جدیـد و یـا سـکوت در برابـر
تغییـرات منتهـی می گـردد .فاصله گرفتن نسـل ها
از یکدیگـر ،نتیجـه ی کنش گری هـای نسـل جوان
اسـت کـه تحـت تاثیـر اقتضائـات زمانـه دچـار
دگردیسـی شـده انـد  .در چنیـن جهانـی  ،جـز بـا
طرح هـا و ایده هـای منطقـی که مهـر تاییـد افکار
عمومـی را بـر پیشـانی داشـته باشـد نمی تـوان
جوامـع را اداره کـرد و شـهروندان را بـه کرنـش
در برابـر تصمیمـات مخاطـره آمیز واداشـت  .گویا
در ایـن مقطـع زمانی نـه فالسـفه و ایده پـردازان
اجتماعـی بلکـه تکنولـوژی اسـت که همـگان را به
اد امه د  ر ستون روبرو

Jul 17, 2021

سال بیست و ششم شماره 7244

رئیس قوه قضاییه:

حوزههای علمیه نقش بیبدیلی در ارتقاء جایگاه قوه قضاییه
و استقرار عدالت در جامعه دارند
رئیــس قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه نقــش
حوزههــای علمیــه در ارتقــاء دســتگاه قضــا،
خواســتار تربیــت روحانیــون فاضــل و مســتعد
و انقالبــی بــرای ورود بــه امــر قضــا شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از اداره
کل روابــط عمومی قــوه قضاییــه،
حجتاالســام والمســلمین محســنی اژهای
صبــح امــروز در دیــدار بــا حجــت االســام و
المســلمین ســعیدی ،تولیــت آســتان مقــدس
حضــرت فاطمــه معصومــه (س) اظهــار
داشــت :مســأله قضــا از مســائل اهــم جامعــه
اســت کــه بــار آن عمدتــا بــر دوش روحانیــت
و حوزههــای علمیــه قــرار دارد.
رئیــس قــوه قضاییــه افــزود :علمــا در

رأس حافظــان فرهنــگ هســتند و نقــش
برجســتهای در صیانــت از اســام نــاب و

فرهنــگ اســامی دارند تــا شــیاطین و
اجانــب نتواننــد در آن خدشــه وارد کننــد.

وی در ادامــه از انقالب اســامی را سرچشــمه
و آغــازی بــر احیــا شــریعت اســامی خواند
و گفــت :بــا انقــاب اســامی دنیا دچــار
تغییــرات شــگرفی شــد و اســام در عمــل
خــود را نشــان داد امــا هنــوز بــا نقطــه
مطلــوب بــرای نشــان دادن کارآمــدی دیــن
در زندگــی روزمــره مــردم فاصلــه داریــم کــه
بایــد بــا تــاش مضاعــف در ایــن مســیر
حرکــت کنیــم.
رئیــس قــوه قضاییــه بــر همیــن اســاس
خواســتار مســاعدت علمــا و حوزههــای
علمیــه بــرای تربیــت روحانیــون فاضــل و
مســتعد و انقالبــی بــرای ورود بــه امــر قضــا
شــد.

قالیباف در بازدید نظارتی از مرکز پایش صنعت برق کشور:

شاهد ناترازی در عرصه مدیریتها هستیم نه امکانات
رئیــس مجلــس شــورای اســامی با اشــاره
بــه اینکــه مــردم از موضــوع قطعــی بــرق
ناراحــت هســتند و ایــن موضــوع مطالبــه
بــه حقــی اســت ،گفــت :متأســفانه امــروزه
شــاهد ناتــرازی در عرصــه مدیریتهــا
هســتیم تــا امکانــات لــذا مشــکالت در
حوزههــای مختلــف ایجــاد می شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدباقــر قالیبــاف
رئیــس مجلــس شــورای اســامی صبح
دیــروز (جمعــه 25 ،تیــر مــاه) از مرکــز
ملــی شــبکه راهبــری شــبکه بــرق ایــران و
مرکــز پایــش صنعــت بــرق کشــور بازدیــد
کــرد و از نزدیــک در جریــان مســائل
مرتبــط بــا ایــن حــوزه قــرار گرفــت.
قالیبــاف پــس از بازدیــد از مراکــز یــاد
شــده ضمــن تقدیــر از زحمــات و تــاش
همــه افــراد در مجموعــه صنعــت آب و
بــرق کشــور گفــت :فعالیــت ایــن صنعــت
کاری پرزحمــت محســوب میشــود و ایــن

حــوزه نقــش کلیــدی در امنیــت ،ســامت،
اقتصــاد ،معیشــت و  ...دارد زیــرا خدمــات
آن پایــهای و اساســی اســت.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی با اشــاره
بــه اینکــه ایــن روزهــا مــردم از موضــوع
قطعــی بــرق ناراحــت هســتند و مطالبه این

موضــوع بــه حــق اســت ،اظهــار کــرد :ایــن
موضــوع بــا حضــور وزیــر نیــرو در جلســات
صحــن علنــی مجلــس و کمیســیونها
بــه صــورت دقیــق بررســی شــد امــا
بایــد تأکیــد کــرد مــردم مــا مدیــران را
انتخــاب کردنــد تــا وقتــی مشــکالت
پیــش میآیــد ،بتواننــد امــور را مدیریــت
کنند.
وی تصریــح کــرد :همــه مــا میدانیــم
مشــکالت در ایــن عرصــه جــدی
و اساســی اســت و در زمــان کوتــاه
نمیتــوان مشــکالت را اساســی حــل کــرد
زیــرا اکنــون میــزان مصــرف را از بخشــی
کــم کــرده و بــه بخــش دیگــری منتقــل
کردهایــم؛ چــه بســا آســیب ایــن اقــدام در
درازمــدت عمیقتــر و ســختتر باشــد بــه
همیــن دلیــل بایــد مســائل ایــن حــوزه بــه
صــورت اصولــی حــل و فصــل شــود.
قالیبــاف بــا اشــاره بــه اینکــه شــاهد

ناتــرازی در حــوزه بــرق کشــور هســتیم،
افــزود :ایــن ناتــرازی در همــه بخشهــا
وجــود دارد و اشــکاالتی را ایجــاد میکنــد،
بــه عنــوان مثــال در موضــوع بودجــه،
بانکهــا ،صندوقهــای بازنشســتگی
شــاهد ناتــرازی هســتیم و تــا زمانــی
کــه ایــن مســائل حــل و فصــل نشــود،
مشــکالت وجــود خواهــد داشــت.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی با تأکیــد
بــر اینکــه ایــن ناترازیهــا در حــوزه
مدیریتــی وجــود دارد و لــذا در امکانــات
مشــکلی نداریــم ،بیــان کــرد :ایــن مهــم
بــه دلیــل ایــن اســت کــه رویکردهــا و
سیاســتهایمان در کارهــا مشــخص و
پایــدار نیســت؛ بــه عنــوان مثــال مجلــس
در اقدامی مرتبــط بــا حــوزه بــرق کشــور
یکــی از رویکردهــا را اصــاح کــرد در
حالــی کــه ایــن موضــوع میتوانســت 10
ســال قبــل انجــام شــود.

نجفی توانا:

قوه قضائیه از نظر علمی ،عملی و کیفی نیاز به تحول دارد
رئیــس ســابق کانــون وکالی دادگســتری
مرکــز گفــت :هرچنــد کــه از زمــان آقــای
رئیســی برنامههایــی در قالــب ســند تحــول
مطــرح شــد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
قــوه قضائیــه از نظــر علمــی ،عملــی و کیفــی
نیــاز بــه تحــول دارد.
محمدعلــی نجفــی توانــا در گفتوگــو بــا
ایســنا ،در ارتبــاط بــا انتظــارات از رئیــس
جدیــد قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه
هرچنــد روی کار آمــدن یــک مدیــر جدیــد
براســاس انتصــاب یــا انتخــاب مردمــی،
بسترســاز تحــول و تغییــر در برنامههــا و
ســازوکارهای اداره تحــت مدیریــت خواهــد
بــود گفــت :بایــد توجــه داشــته باشــیم
کــه در دنیــای امــروز مدیــر صرفــا جنبــه
هماهنگکننــده دارد و مدیــر در راســتای
تحکیــم برنامههــای درازمــدت گذشــته،
تقویــت ســازوکارهای اجــرای برنامههــای
میــان مــدت و تکمیــل برنامههــای کوتــاه
مــدت در راســتای اداره بهینــه نهــاد تحــت
مدیریــت قــدم برمــیدارد.
ایــن وکیــل دادگســتری بــا بیــان اینکــه
ایــن امــر در قــوه قضائیــه بــه دلیل اســتقالل
قاضــی بیشــتر تجلــی دارد گفــت :رئیــس در
قــوه قضائیــه معمــوال در بخشهــای اداری
اعمــال مدیریــت میکنــد و موجودیــت
مربــوط بــه نظــام قضــاوت یعنــی اســتقالل
و درآمــد قاضــی و ســرعت رســیدگی بــه

دادخواهیهــا را تقویــت میکنــد.
رئیــس ســابق کانــون وکالی دادگســتری
مرکــز بــا اشــاره بــه رئیــس جدیــد قــوه
قضائیــه گفــت :آقــای اژهای هماننــد آقــای
رئیســی در کارنامــه شــغلی خــود ســابقه
قضــاوت و مدیریــت در ردههــای بــاالی
قــوه قضائیــه را دارد و بــا ضعفهــا ،نیازهــا
و ضروریــات ایــن قــوه آشــنایی دارد و اگــر
واقعــا بخواهــد در چارچــوب قانــون اقــدام
کنــد چــارهای جــز پیــروی از معیارهــای
قابــل قبــول در نظــام قضایــی نــدارد.
امیدواریــم ایشــان نــگاه جناحیشــان را در
کار مدیریــت دخالــت ندهــد و بــه دنبــال
سیاســی کــردن قــوه قضائیــه نباشــد و تــا
جایــی کــه میتوانــد تــاش کنــد سیاســت
در قــوه قضائیــه دخالــت نکنــد زیــرا وقتــی
سیاســت از در قــوه قضائیــه وارد ،عدالــت از
در دیگــری خــارج میشــود.
وی ضمــن پیشــنهاد بــه کارگیــری
حقوقدانــان مســتقل در قــوه قضائیــه بــرون
رفــت از شــرایط موجــود گفــت :قــوه قضائیــه
وضعیــت مناســبی نــدارد هرچنــد کــه از
زمــان آقــای رئیســی برنامههایــی در قالــب
ســند تحــول مطــرح شــد امــا واقعیــت ایــن
اســت کــه قــوه قضائیــه از نظــر علمــی،
عملــی و کیفــی نیــاز بــه تحــول دارد و بــا
ایــن شــرایط نمیتوانــد شایســته مــردم
ایــران باشــد و وظیفــه برقــراری عدالــت را

بــه درســتی انجــام دهــد بــه همیــن جهــت
کار آقــای اژهای بســیار ســختتر از روســای
گذشــته خواهــد بــود زیــرا در مقطــع زمانــی
قــرار داریــم کــه توقــع مــردم بــاال رفتــه
اســت و آســتانه مقاومــت آنهــا تقلیــل پیــدا
کــرده و شــرایط بــه گونــهای اســت کــه
اگــر انتظــارات آنهــا بــرآورده نشــود زنــگ
خطــری بــرای مدیــران جامعــه خواهــد بــود.
نجفــی توانــا خاطرنشــان کــرد :توصیــه مــا
بــه آقــای اژهای ایــن اســت کــه یــک بــار
بــه حــرف حقوقدانــان قدیمــی و بــا ســابقه
توجــه کننــد و دســت بــه آسیبشناســی
بزننــد زیــرا بــدون آسیبشناســی کارهــا
شــعاری خواهــد بــود و در را بــر همــان
پاشــنه خواهــد چرخانــد کــه تــا بــه امــروز
چرخیــده و موفقیتــی در کشــور حاصــل
نشــده اســت .مــن مطمئنــم بــا وســعت نظــر
آقــای اژهای ایــن گفتمــان آسیبشناســانه را
بــه عنــوان چــراغ راهنمــا درنظــر میگیرنــد.
قــوه قضائیــه تنهــا بــا اتــکا بــه خــود موفــق
نخواهــد شــد بنابرایــن توصیــه میکنیــم در
اجــرای برنامههــا بــا روســای قــوای دیگــر
هماهنــگ شــوند و از ابــزار قــوه قضائیــه
یعنــی نهــاد وکالــت بــه خوبــی اســتفاده
کننــد.
ایــن وکیــل دادگســتری در پایــان گفــت:
آقــای اژهای بــا فاصلــه گرفتــن از سیاســت
گذشــته اعمــال فشــار بــر نهــاد وکالــت

عضــو شــورای مرکــزی حــزب اعتمــاد
ملــی نظرخواهــی حجــت االســام و
المســلمین ســید ابراهیــم رییســی از
اصــاح طلبــان را کــم ســابقه خوانــد و
گفــت :کمتریــن نتیجــه ایــن نظرخواهــی
در جامعــه ایــن اســت کــه نوعــی نشــاط
اجتماعــی ایجــاد کــرده و مانــع از بــروز
تنــش و اضطــراب در جامعــه میشــود.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا
محمــد رضــا خبــاز در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار سیاســی ایرنــا بــا اشــاره
بــه تمــاس دفتــر حجــت االســام
و المســلمین ســید ابراهیــم رییســی
بــا برخــی فعــاالن اصالحطلــب
گفــت :ایــن اقــدام فــی نفســه خــوب

اســت .بــه هــر حــال در هــر دو جنــاح
سیاســی افــراد الیقــی وجــود دارنــد کــه
میتواننــد مــورد نظرخواهــی و مشــورت
رییسجمهــور قــرار گیرنــد .ایــن اقــدام
بســیار خوبــی بــود کــه ضمــن اینکــه
نوعــی نشــاط اجتماعــی و اعتمــاد
بوجــود مــیآورد ،نشــان میدهــد کــه
رییسجمهــور منتخــب عالقمنــد اســت
دیــدگاه دیگرانــی کــه بــه وی رای
ندادنــد ،را در اداره کشــور بدانــد.
عضــو شــورای مرکــزی حــزب
اعتمــاد ملــی گفــت :حداقــل نتیجــه
ایــن نظرخواهــی ایــن اســت کــه بــه
آرامــش کشــور کمــک میکنــد و مانــع
اضطرابهــا و تنشهــا می شــود ،البتــه

شاهد گامهای بیشتری در مسیر
روابط با اسرائیل خواهیم بود
سـخنگوی حـزب عدالـت و توسـعه ترکیـه تاکیـد کـرد :در
مرحلـه آتـی شـاهد اقدامـات چشـمگیر بیشـتری در روابط با
اسـرائیل خواهیـم بود.

بـه گزارش ایسـنا ،به نقل از سـایت شـبکه خبـری المیادین،
عمـر چلیـک ،سـخنگوی حـزب عدالـت و توسـعه ترکیـه
پـس از نشسـت حزبـش بـرای ارزیابـی رایزنی رجـب طیب
اردوغـان ،رئیـس جمهوری این کشـور با اسـحاق هرتزوگ،
رئیـس رژیم صهیونیسـتی اظهار کـرد :از اآلن به بعد شـاهد
اقدامـات چشـمگیر بیشـتری در روابـط بـا اسـرائیل خواهیم
بود.
سـخنگوی حـزب عدالـت و توسـعه ترکیه گفـت :زمینههای
همـکاری دیگـری هماننـد گردشـگری و تجـارت کـه
میتواننـد بـرای دو طـرف سـودآور باشـند ،وجـود دارنـد که
ترکیـه تمایـل دارد آنهـا را بـا اسـرائیل تقویـت کنـد.
بـا این حـال چلیـک تاکید کرد :هنـوز صحبت دربـاره تعیین
سـفیر ترکیه در رژیم صهیونیسـتی زود است.

مقتدی صدر
انتخابات آتی عراق را تحریم کرد
مقتـدی صـدر اعالم کـرد ،در انتخابـات پارلمانـی آتی عراق
شـرکت نخواهد کرد.

بـه گـزارش ایسـنا ،به نقـل از سـایت شـبکه سـومریه نیوز،
مقتـدر صـدر ،رهبـر جریـان صـدر دیـروز ،پنجشـنبه اعلام
کـرد ،هرگـز در انتخابـات آتـی عـراق کـه قـرار اسـت دهم
اکتبـر برگـزار شـود ،شـرکت نخواهـد کرد.
صـدر در سـخنرانی اظهار کـرد :آنچه در عـراق روی میدهد
طـرح و نقشـهای برای خـوار کردن ملت عراق اسـت.
او تاکیـد کـرد ،هیـچ حمایتـی از دولت کنونـی و بعدی عراق
نخواهـد کرد.
لودریان:

چین به طور همزمان
یک شریک ضروری
و یک دشمن برای غرب است

ســعی کننــد از ایــن نهــاد بــه عنــوان یــک
بــازوی قدرتمنــد اســتفاده کننــد و بداننــد
وکال خــودی هســتند و اگــر ســوتفاهمی به
وجــود آمــده بخاطــر سوبرداشــت مدیــران
کشــور بــوده اســت و بــه عنــوان یــک
فعــال صنفــی میگویــم اگــر قــوه قضائیــه
بــا نهادهــای مدنــی بــه صــورت قهرآمیــز
رفتــار کنــد تتمــه قــدرت قضایــی کشــور
نیــز تقلیــل خواهــد یافــت .بایــد بگویــم
مدیــران نهــاد وکالــت آمــاده همــکاری
بــا قــوه قضائیــه هســتند پــس از ایشــان
میخواهــم در گام اول اجــرای آییننامــه
الیحــه اســتقالل کانــون وکال را بــه چنــد
دلیــل متوقــف کننــد و از کانونهــا بخواهنــد
آییننامــه مدنظــر خــود را پیشــنهاد دهنــد.

خباز :نظرخواهی سید ابراهیم رییسی از اصالح طلبان کمسابقه بود
بایــد ببینیــم رییــس جمهــور منتخــب،
نیروهــای کابینــه را هــم براســاس همــان
دیــدگاه فراجناحــی میچینــد و از افــراد
شایســته اســتفاده خواهــد کــرد یــا نــه.
اگــر بتوانــد بــر همیــن روشــی کــه
داشــته عمــل کنــد ،بــه نظــر میرســد
مشــکالت کشــور زودتــر حــل شــود.
ایــن فعــال سیاســی اولویتهــای
دولــت ســیزدهم را رفــع مشــکالت
معیشــتی مــردم دانســت و گفــت:
دولــت ســیزدهم از ۱۲مــرداد مــاه بعــد از
مراســم تنفیــذ و تحلیــف کار خــود را بــه
صــورت رسمی شــروع میکنــد و وارث
وعدههــا و تعهداتــی اســت کــه قبــل از
انتخابــات بــه مــردم داده اســت.

حزب اردوغان:

2

نماینــده ادوار مجلــس شــورای اســامی با
بیــان اینکــه مــردم منتظــر اقــدام دولــت
جدیــد بــرای رفــع مشــکالت معیشــتی
هســتند ،گفــت :اگــر دولت درســال ۱۴۰۰
در اجــرای تعهداتــش موفــق شــود،طبیعتا
ارتبــاط بیــن دولــت ،مــردم و حاکمیــت
افزایــش پیــدا میکنــد و ســاختارهای
کشــور را هــم تقویــت میکنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :قبــل ازبرگــزاری
انتخابــات ریاســت جمهــوری ،همــه
جریانهــا بــر مبنــای نــگاه سیاســی
وارد کارزار انتخابــات شــدند ،امــا بعــد
از انتخابــات بایــد نگاههــای حزبــی و
سیاســی بــه نــگاه حاکمیتــی تغییــر یابــد.

وزیـر امـور خارجـه فرانسـه در جریـان سـفر بـه واشـنگتن
تاکیـد کـرد ،چین بـه طور همزمان یک شـریک ضـروری و
یکـی از دشـمنان جهـان غرب اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از خبرگـزاری فرانسـه ،ژان
ایـو لودریـان ،وزیـر امـور خارجـه فرانسـه در کنفرانسـی
کـه توسـط موسسـه "موقوفـه کارنگـی بـرای صلـح
بینالمللـی" سـازماندهی شـده بـود ،بـه سـخنرانی تنـد و
تهاجمی شـی جینپینـگ ،رئیـس جمهـوری چیـن در جریـان
مراسـم گرامیداشـت صدمیـن سـالروز تاسـیس حـزب حاکم
کمونیسـت چین اشـاره کـرد و گفت :چین تغییر کرده اسـت.
وی افـزود :بـه نظـر مـن چیـن اهـداف هژمونیـک دارد امـا
ممکـن اسـت مـا در درک ایـن رشـد و پیشـرفت کنـد بـوده
باشـیم .بـرای اینکـه غـرب در سـطح چالشهـای بـزرگ
زمانـه باشـد ،مشـارکت بـا چیـن ضـروری اسـت.
لودریـان تصریـح کـرد :بـا ایـن حال ،شـرط شـفافیت ،عمل
متقابـل و قاطعیـت بایـد در مسـائل مهـم رعایـت شـود چرا
کـه پکـن یـک رقیـب و دشـمن اسـتراتژیک و اقتصـادی
اسـت .مـا یک دید شـفاف و سـاده بـه چالشهای بـه وجود
آمـده از سـوی چیـن و راههـای تحکیـم قدرتـش داریم.
وزیـر امـور خارجه فرانسـه از اتحادیه اروپا و آمریکا خواسـت
تا بـا یکدیگر همـکاری کنند.
وی گفـت :در جهـان امـروز نـه آمریـکا و نـه اتحادیـه اروپا
نمیتواننـد بـه تنهایـی عمـل کنند.
اد  امه از ستون روبرو

نظـم و قانونمنـدی فرامی خوانـد  .وقتی مـا از دولت
الکترونیـک سـخن می گوییـم اگـر در ادعـای خود
صـادق باشـیم یعنی ایـن که همه چیـز در چارچوب
قانـون باشـد  .تشـخیص تخلـف از قانـون بـر
عهـده ی ربات هـا و رایانه هاسـت کـه تابـع رانـت
و خویشـاوند بـازی نیسـتند  .نقـش گرداننـدگان
کشـور در سیاسـت گذاری و تدوین قانـون کماکان
بـه قوت خـود باقـی اسـت اما تشـخیص ایـن که
چـه کسـی قانـون را زیـر پـا گذاشـته بـه تدریـج
بـه ربات هـا و رایانه هـا سـپرده می شـود کـه در
چارچـوب برنامه های نوشـته شـده عمـل می کنند .
بـه جـرات میتـوان گفـت کـه اعتمـاد بـه ربات هـا
واقـع بینانه تر از اعتماد به اشـخاص پرمدعاسـت .
شـاید سـال های آینـده سـالهای بهتری باشـد اگر
خـود را بـه ربات هـا بسـپاریم .
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باید بازی های بچه گانه سیاسی را کنار بگذاریم
رئیس مجمــع نمایندگان فارس ،با بیان این کــه دوران آزمون و خطا در انتخاب
مدیران گذشته است گفت :انتخاب استاندار استان و ...

امام جمعه شیراز:

ایرنـا :نماینـده ولـی فقیـه در فـارس و امـام جمعـه شـیراز گفـت :راه حـل
عبـور از مشـکالت و قدرتمنـد شـدن تکیـه بـه آمریـکا و دیگـر کشـورها
نیسـت و همانگونـه کـه رهبـر معظـم انقلاب فرمـوده انـد بایـد بـا تکیه به
تـوان خودمـان قدرتمنـد شـویم.
بـه گـزارش ایرنـا ،آیـت اللـه لطـف اللـه دژکام ،در خطبه هـای نمـاز جمعـه
شـیراز ،بـا اشـاره به حضـور  ۲۰سـاله نیروهای آمریـکا و ناتو در افغانسـتان
و عـراق افـزود :خیلیهـا در داخـل کشـور و بوقهـای خارجـی در خارج از
کشـور مـا را تحقیـر کردنـد کـه به واسـطه حضـور آمریـکا وضع افغانسـتان
از ایـران بهتـر شـده ،البتـه مـا خوشـحال میشـدیم کـه اوضـاع مـردم
افغانسسـتان بـه عنـوان بـرادران و خواهـران دینـی مـا سـامان مییافت اما
دیدیـم کـه بـا آمریـکا چنین چیـزی امـکان پذیر نیسـت.
وی ادامـه داد :طـی این سـالها حضور گسـترده نیروهـای آمریکایی و ناتو را در افعانسـتان دیدیم ،چه شـد ،بعد
از  ۲۰سـال آنهـا در حـال فـرار هسـتند و مردم افغانسـتان ماندهاند که سرشـان بر چه بالینی اسـت.
او اظهـار داشـت :در دیگـر کشـور همسـایه یعنـی عـراق هـم وضعیت به همین شـکل اسـت ،یادمان هسـت که
برخـی از سـران عـراق از آمریکایی هـا دعـوت کردنـد کـه بیاییـد مسـائل مـا را حـل کنیـد ،االن نزدیک  ۲۰سـال
اسـت آمریـکا آمـده در عـراق ،چه شـده اسـت؟ مشـکلی از آنهـا حل شـده؟ این راهش نیسـت.
امـام جمعـه شـیراز تصریـح کرد :رهبـر معظم انقلاب فرمودند که ‘یـک راه حل بیشـتر نداریم ،خودمـان با تکیه
بـه تـوان خودمـان قدرتمند شـویم’ ،امـروز این قـدرت در ُبعد نظامی حاصل شـده ،امـروز اگر یک ِکشـتی از ایران
بـه سـمت ونزوئلا حرکـت می کنـد و هیـچ کـس نمی تواند بـه آن تعرض کنـد علتش این اسـت که قـدرت داریم
و آنهـا از عواقب تعرض خودشـان میترسـند.
آیتاللـه دژکام افـزود :امـروز از جانـب مـردم اسـتان فـارس و شـیراز و از سـومین حـرم اهـل بیـت (ع) خدمـت
رهبـر معظـم انقلاب و و رئیـس جمهـوری منتخـب عـرض میکنیـم که ایـن مردم اگـر حرکت به سـمت عزت و
عظمـت و شـناخت ایـران و اسلام باشـد محکم پـای آن ایسـتادهاند.
کرونا مناسبتهای دینی را کمرنگ نکند
نماینـده ولـی فقیـه در فـارس و امـام جمعه شـیراز با اشـاره بـه تاثیر شـیوع کرونا بر ایجـاد محدودیـت در برگزاری
مناسـبتهای دینـی از جملـه حـج گفـت :در کنـار همـه مراقبتهـا و رعایـت دسـتورالعملهای بهداشـتی ،بایـد
مراقبـت و تلاش کنیـم کـه مناسـبتهای دینی کمرنگ نشـود.
آیتاللـه دژکام افـزود :قطعـا هـر فـردی کـه بـه هـر شـکلی کمـک و همـکاری میکنـد تا فضـای جامعـه در هر
مناسـبت دینـی مناسـب بـا آن ایام باشـد ایـن کار او در پیشـگاه خداونـد ارزش دارد.
بیان مسائل و مشکالت ،کمکی به حل آنها نمیکند
امـام جمعـه شـیراز ،بـا اشـاره بـه اینکه برخی بـرای جلب توجه مشـکالت کشـور را مـدام مطـرح میکنند گفت:
جـای پرسـش اسـت کـه آیـا با ذکـر کـردن و گفتن مسـائل و مشـکالت ،آنها حل میشـوند ،بایـد ببینیـم راه حل
چیسـت؟ پیـدا کـردن راه حلهـا مهـم اسـت وگرنـه به صـرف گفتن که مشـکلی حل نمیشـود.
آیتاللـه دژکام افـزود :دشـمنان مـا کـه خودشـان در ایجـاد ایـن مشـکالت دخیـل هسـتند دوسـت دارنـد که از
زبـان مـا بیـان ایـن مشـکالت را بشـنوند تـا بتواننـد ما را سـرزنش کننـد و بگوینـد که دیدید نتوانسـتید مشـکالت
را حـل کنید.
وی ادامـه داد :بیـان مشـکالت بـه معنـای پیـدا شـدن راه حـل نیسـت ،همـه کسـانی کـه دلشـان میخواهـد
مشـکالت حـل شـود بایـد بـه پیـدا شـدن راه حـل کمـک کننـد.
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اگر بزرگان استان در بحث انتخاب استاندار به یک نتیجه مشترک نرسند
دولت جدید ناگزیر یکی از کسانی که پشت دستشان بدون پست مانده را به استان تحمیل می کند
زهرا جعفری

رئیـس مجمـع نماینـدگان فـارس ،بـا بیـان ایـن کـه دوران آزمـون و خطـا در
انتخاب مدیران گذشـته اسـت گفت :انتخاب اسـتاندار اسـتان و شـهردار آتی
کالنشـهر شـیراز ،سـخت نبـوده و نیـازی نیسـت بـر سـر و کلـه یکدیگـر زده و
گیج شـویم.
دکتـر علیرضـا پـا فطـرت افـزود :در مجمـع نماینـدگان اسـتان ،بحثـی
درخصـوص انتخـاب اسـتاندار جدیـد فـارس صـورت نگرفتـه امـا مـن اعتقـاد
دارم کـه اسـتاندار بایـد حتما بومی اسـتان باشـد و فـارس را بشناسـد و در کنار
آن از مؤلفه هـای شـهامت ،دسـت پاکـی برخوردار بـوده و آبروی خـود را برای
فارس وسـط بگـذارد.
وی اضافـه کـرد :اگـر بزرگان اسـتان در بحث انتخاب اسـتاندار به یک نتیجه
مشـترک نرسـند دولت جدید ناگزیر یکی از کسـانی که پشـت دستشـان بدون
پسـت مانده را به اسـتان تحمیـل می کنند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که در این دوره شـاهد شـکل گیـری سـتادهای مختلف
انتخاباتـی در حمایـت از آیـت ا ...رئیسـی بودیـم ،گفـت :امروز هر کسـی یک
حکمـی در دسـت دارد و بـرای خـود و یارانـش انتظاراتـی دارد .ایـن در حالـی
اسـت کـه آیـت ا ...رئیسـی نیـاز به سـتاد نداشـت و خـودش محبوبیـت الزم را
داشـته و همـان گونـه کـه اعلام کردنـد متعلق بـه چپ و راسـت نیسـتند .لذا
درخواسـت مـا ایـن اسـت که به مسـئولین سـتادها پسـتی داده نشـود.
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی همچنیـن
درخصـوص انتخـاب شـهردار آتـی کالنشـهر شـیراز گفـت :اگـر شـهردار در
اتـاق درب بسـته و بـا توجـه به مسـایل جناحی و سیاسـی انتخاب شـود ،برای
شـهر شـیراز همـان اتفاق هایـی که طـی چهـار سـال گذشـته روی داد ،تکرار
خواهد شـد.
پـاک فطـرت افـزود :بـه جـرأت مـی گویـم طی  4سـال گذشـته نه تنهـا طرح
بزرگـی در شـهر شـیراز اجـراء نشـد ،بلکه  5هـزار میلیـارد تومان بدهـی نیز به
شـهر تحمیـل گردیـده و اگـر تاکنـون سـخنی نگفته ام ،مـی خواسـتم نگویند
مـی خواهنـد چـوب الی چـرخ بگذارنـد ،امـا امـروز بایـد همـه واقعیت هـا را
گفـت تـا شـهر بـار دیگـر دچار آسـیب خسـران جدی نشـود.
عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسلامی بـا تأکیـد بـر ایـن کـه
شـهردار شـیراز دارای تفکـر و عملکـرد کاملا سیاسـی و جناحـی بـوده و
راندمـان و خروجـی کارهـای ایشـان گویـای ایـن امـر اسـت ،گفـت :شـهردار
شـیراز ،طـی  4سـال گذشـته  15هـزار میلیـارد تومـان پـول از مـردم گرفـت و
امـروز بـا عدد و رقم مشـخص شـهرداری دارای  5هـزار میلیـارد تومان بدهی
است.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که امروز رسـانه ها در راسـتای منافع شـهر و اسـتان باید
بـا جـرأت و جسـارت مسـایل را تحلیـل و بررسـی و واقعیت هـا را بیـان کننـد،
گفـت :زمانـی که به عنوان شـهردار ،شـهرداری را تحویل گـروه جدید دادم به
صـورت کتبـی میـزان کل بدهـی و طلب هـای شـهرداری را به دسـتگاه های
مختلـف اعلام کـردم و هنوز هـم پای دفـاع از آن ایسـتاده ام.
پـاک فطـرت افـزود :در آن لیسـت ،بدهی شـهرداری به هـزار میلیـارد تومان
هـم نمـی رسـید امـا قـدرت رسـانه ای آن چنـان چنـان باال بـود که در کشـور
هـم گفتـه مـی شـد ،شـیراز شـهر سـوخته اسـت امـا امـروز بـا  5هـزار میلیارد
تومـان بدهـی و بـدون اجـرای هیچ پروژه بزرگ شـهری یک نفـر از جناح چپ
یـا راسـت جـرأت نمی کنـد ،حرفـی بزند.
نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی بـا بیـان ایـن کـه در زمان
تصـدی شـهرداری  2هزار میلیـارد تومان صـرف انجام تملک برای بازگشـایی
مسـیرها شـد کـه امـروز ارزش آن بـاالی  20هـزار میلیـارد تومـان اسـت،
گفـت :در کنـار اجـرای پروژه هـای عمرانـی با سـرمایه گـذاری بـر روی برخی
پروژه هـای خدماتـی ،بـا عـدد و رقـم بیـش از  3هـزار میلیـارد تومـان ثـروت
بـرای شـهر شـیراز بـه جـای گذاشـتیم کـه امـروز ارزش آنهـا بـاالی  30هـزار
میلیـارد تومـان اسـت کـه متأسـفانه بسـیاری از آنهـا فروخته شـده و حتی پول
زمیـن و پروانـه آن را هـم نگرفتـه انـد.
پـاک فطـرت ،از مدیریـت سیاسـی بـه عنـوان یـک آفت و آسـیب بـرای منافع

فرمانده سپاه فجر فارس مطرح کرد؛

نیکوکاران کازرونی وسایل سرمایشی به نیارمندان اهدا کردند
ایرنـا ۶۰ :دسـتگاه وسـایل سرمایشـی کـه بـه همـت خیریـن تهیه شـده اسـت ،روز پنجشـنبه روز بیـن نیازمندان
در شهرسـتان کازرون توزیع شـد.
وسایل اهدایی خیرین شامل کولر ،پنکه و یخچال است.
این اقالم با اعتباری افزون بر  ۳۰۰میلیون تومان به همت خیرین تامین شده است.
حجـت االسلام محمـد صباحـی امام جمعـه کازرون در آیین توزیـع این اقالم اظهار داشـت :با توجـه به گرمای
شهرسـتان کازرون همـت واالی خیریـن باعـث شـد تـا ایـن بسـته های سرمایشـی تهیـه و بیـن نیازمنـدان که از
حداقـل امکانـات برخوردار هسـتند توزیع شـود.
وی اضافـه کـرد :امیدواریـم ایـن حرکـت در مسـاجد بـا همـت خیریـن ادامه پیـدا کند و شـاهد حل گوشـه ای از
مشـکالت نیازمنـدان جامعه باشـیم.

شـهر و مـردم یـاد کـرد و گفـت :در شـهرداری شـیراز ،مدیریـت بانـک ،زمین
و مسـتغالت را شـکل دادیـم و یکـی از خبـره تریـن نیروهـای شـهرداری را در
مسـند مدیریـت آن قـرار دادیـم بررسـی کنیـد و اما ببینیـد مدیریت سیاسـی با
ایـن اداره چـه کار کرد؟
وی افـزود :متأسـفانه مـا در همـه چیز دچار افـراط و تفریط هسـتیم و این امر
در رویکرد مدیریتی بسـیار آسـیب زا است.
نماینـده اول مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی از توقـف و
رهـا کـردن بسـیاری از پروژه هـای عمرانـی و بهره بـرداری نکردن از بسـیاری
از اماکـن فرهنگـی -تفریحـی در طـول  4سـال گذشـته در شـهرداری شـیراز
سـخن گفـت و اظهـار داشـت :شـهرداری شـانس آورد کـه بـه دلیـل بیمـاری
کرونـا دانشـگاه ها و مـدارس تعطیـل شـد زیـرا اگـر ایـن اتفـاق نمـی افتـاد
می دیدیـد ترافیـک چـه بالیـی بـر سـر ایـن شـهر خواهـد آورد.
پـاک فطـرت افـزود :امـروز آمـاده مناظـره و بحـث بـا عـدد و رقـم و حسـاب
و کتـاب درخصـوص اقدامـات صـورت گرفتـه در زمـان تصـدی شـهرداری و
عملکـرد شـهرداری در دوره کنونـی هسـتم.
وی در بخشـی دیگـر از سـخنانش بـا بیـان ایـن کـه امـروز وضعیـت درآمـدی
کالنشـهرها بهتـر از دولـت اسـت ،گفـت :امـروز پـول بـه مقولـه بسـیار
ارزشـمندی تبدیـل شـده لـذا بایـد در هزینـه کردها بسـیار دقت کـرد ،اعضای
شـورا نیـز بـه عنـوان ناظرین بـر عملکرد شـهرداری دارای عقل معاش باشـند
تـا درآمدهـا بـه بهتریـن نحـو هزینه گـردد.
سکوت نمی کنم
پـاک فطـرت خاطرنشـان کـرد :شـهردار آتـی شـیراز بایـد فـردی قـوی ،مدیـر
و امتحـان پـس داده باشـد و مـن چـون یـک فـرد انقالبـی هسـتم اجـازه
نمی دهـم از اسـم انقلاب و انقالبـی اسـتفاده شـود و کاری صـورت نگیـرد.
وی تأکید کرد :اگر شـورای ششـم و شهردار منتخب آن که با رویکرد انقالبی
بـه عرصـه خواهنـد آمـد ،کار انقالبـی انجـام ندهنـد ،سـکوت نخواهـم کـرد.
نماینـده مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای اسلامی بـا بیـان ایـن کـه
شـهردار آتـی شـیراز بایـد تکمیـل رینـگ ترافیکـی شـهر شـیراز را کـه توسـط
دانشـگاه صنعتـی شـریف تهیه شـده را در اولویـت برنامه های خـود قرار دهد،
گفـت :درخصـوص گزینه های شـهرداری نیـز من اعتقـاد دارم ،شـهردار آتی
بایـد حتمـا شـیرازی باشـد و شـهر را کامال بشناسـد.
وی ادامـه داد :مـا مدیـران بسـیار قـوی در اسـتان و شـهر شـیراز داریـم ،در
همیـن شـهرداری شـیراز ،حداقـل  10مدیـر داریـم کـه می تـوان آنهـا را برای
شـهردار شـدن انتخـاب کـرد ،بـه نظـر مـن نیـازی نیسـت دنبـال ایـن و آن

بگردیـم ،عملکـرد شـهرداری کـه از مجموعـه شـهرداری باشـد ،قطعـا بهتـر
اسـت زیـرا تـا مدیـر غریبـه بخواهد بـا مجموعه شـهرداری آشـنا شـود حداقل
 2سـال از زمـان مفیـد مدیریتـی آن مـی گـذرد.
وی در بخشـی دیگـر از سـخنانش درخصـوص ورود نماینـدگان بـه بحـث
انتصابـات مدیـران گفـت :قطعـا چنیـن رویکـردی غیرقانونـی اسـت امـا اگـر
مدیـری شـرایط الزم را جهـت احـراز پسـت مدیریـت نـدارد ،نماینـده از طریـق
تذکـر یـا طـرح سـئوال وزیـر مربوطـه را بازخواسـت می نمایـد.
پـاک فطـرت تأکیـد کـرد :نماینـدگان نیز نبایـد به دنبـال مهره چینی باشـند و
بایـد به فکر مسـایل کالن کشـور باشـد.
وی افزود :امروز معیشـت مردم و اشـتغال جوانان از مهمترین مسـایل کشـور
اسـت بایـد بـه دنبـال راهکارهایـی بـرای حل این مسـایل مهـم بود نـه این که
نماینـده حـد خـود را آنقـدر پاییـن بیـاورد و امتیـاز بدهد یـا رایزنی کنـد تا فالن
شـخص بخشـدار یا مدیر فالن دسـتگاه شـود.
رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان همچنیـن درخصـوص حضـور نماینـدگان
مجلـس در عرصـه مدیریت هـای اجرایـی ،نظیـر اسـتانداری و ...گفـت:
اسـتنباط مـن از سـخنان اخیـر مقـام معظـم رهبـری ایـن اسـت که در کشـور
آن قـدر مدیـر توانمنـد داریـم کـه نیـاز نباشـد نماینـدگان بـرای مدیـر شـدن از
کسـوت نمایندگـی مردم خارج شـوند و البتـه این اهمیت مجلس را نیز نشـان
مـی دهـد ،لـذا بهتـر اسـت نماینـدگان مجلـس به فکـر خادمـی ملت باشـند.
وی همچنیـن درخصـوص مهمتریـن برنامه هـای در دسـتور کار نماینـدگان
اسـتان گفـت :احـداث خـط انتقـال لولـه فرآورده هـای نفتـی ،تکمیـل آزادراه
شـیراز -اصفهـان و کمربندی شـمال شـرق شـیراز ،احـداث راه آهن شـیراز-
بوشـهر ،انتقـال آب از خلیـج فـارس بـه شـیراز و کازرون ،راه انـدازی خـط 4
قطـار شـهری ،راه انـدازی صنـدوق جدیـد توسـعه و احیـاء بافـت تاریخـی و
حرم هـای مطهـر ویـژه شـیراز و ایجـاد ارتبـاط آبـی فـارس بـه دریـادر دسـت
پیگیری اسـت.
وی بـار دیگـر با یادآوری این نکته که باید زیرسـاخت های اسـتان و کالنشـهر
شـیراز تقویـت شـود ،گفت :بایـد بازی های بچه گانه سیاسـی را کنـار بگذاریم
و تمـام توانمـان را برای به حرکت درآوردن اقتصاد کشـور بگذاریم.
پـاک فطـرت در پایـان گفـت :امیدواریـم دولـت جدیـد دسـت اسـتانها را بـاز
بگـذارد و بـا واگـذاری بخـش عمـده ای از اختیـارات ،بـه مدیریـت اسـتانها
احتـرام بگذارنـد .زیـرا تـا زمانـی کـه مدیـران بـرای انجـام کارهایشـان مجبور
باشـند پشـت در اتـاق وزیـران و مدیـران ارشـد منتظـر اجـازه بنشـینند ،کارهـا
جلـو نخواهـد رفـت.

کبد پدر فسایی جهت پیوند به شیراز فرستاده شد

رفع نیازمندی های جامعه و حل مشکالت یکی از رسالت های بسیج است
مهر:فرمانـده سـپاه فجـر اسـتان فـارس گفـت :هـم افزایـی و تجمیـع
ظرفیت هـای مردمـی در راسـتای رفـع نیازمندی هـای جامعـه و حـل
مشـکالت یکـی از رسـالت های مهـم بسـیج اسـت.
سـردار یدالـه بوعلـی در آئیـن تکریـم و معارفـه فرماندهـان نواحـی بسـیج
حضرت ثارالله (علیه السلام) و حضرت احمد بن موسـی (علیه السلام)
شـیراز بـا تاکیـد بـر نقـش اساسـی بسـیج در ترویج فرهنـگ انقالبـی و کار
جهـادی در جامعـه ،گفـت :هـم افزایی و تجمیـع ظرفیتهـای مردمی در
راسـتای رفـع نیازمندیهـای جامعه و حل مشـکالت یکی از رسـالتهای
مهم بسـیج اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تفکـر جهـادی و حضـور میدانـی شـاخصههای
مدیـر انقالبـی هسـتند ،گفـت :ایـن دو مؤلفـه مهـم در کنـار خودبـاوری،
معنویـت افزایـی و مهمتـر از همـه والیتمـداری و ایمـان قلبـی بـه وعدههـای الهـی رمـوز اصلـی موفقیـت مدیـر
انقالبی هسـتند.
فرمانـده سـپاه فجـر در حاشـیه ایـن آئیـن با تجلیـل از فعالیتهـا و اقدامات بسـیجیان در حـوزه مقابله بـا کرونا و
اجـرای رزمایشهـای کمـک مومنانـه ،گفـت :بسـیجیان و گروههـای جهـادی فـارس و بخصـوص کالن شـهر
شـیراز تاکنـون عملکـرد درخشـانی در موضـوع یاری رسـانی به مـردم از خود نشـان دادهاند که نقـش مؤثر نواحی
بسـیج در هـم افزایـی و هماهنگـی این فعالیت غیرقابل چشـم پوشـی اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،در ایـن آئیـن سـرهنگ پاسـدار بهـادر علـی پـور بعنـوان فرمانـده سـپاه حضـرت
ثاراللـه (علیـه السلام) و سـرهنگ پاسـدار احمـد جعفـری بعنوان فرمانده سـپاه حضـرت احمد بن موسـی (علیه
السلام) شـیراز معرفـی و از خدمـات و زحمـات سـرهنگ پاسـدار موسـی زارعـی و سـرهنگ پاسـدار مرتضـی
خسـروانی تجلیـل بعمـل آمـد.

اقدامات دولت ،استان فارس را از بن بست اقتصادی رها کرده است
معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت :اقدامات دولت تدبیر و امید طی هشت سال
گذشته تاکنون به ویژه در زمینه ارتقاء اقتصاد و ...

پاک فطرت رئیس مجمع نمایندگان فارس:

اقدامات دولت ،استان فارس را از بن بست اقتصادی رها کرده است
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یاد د اشت خبرنگار                                                           احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

راه قدرتمند شدن ،تکیه به آمریکا نیست
نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شــیراز گفت :راه حل عبور از مشــکالت و
قدرتمند شدن تکیه به آمریکا و دیگر کشورها نیست و ...

معاون رییس جمهوری :

ایرنـا :معـاون پارلمانـی رئیـس جمهـوری گفـت :اقدامـات دولـت تدبیـر و
امیـد طـی هشـت سـال گذشـته تاکنـون بـه ویـژه در زمینـه ارتقـاء اقتصاد
و اجـرای پروژههـای عظیـم ملـی و پایـدار کمـک کـرده کـه ایـن اسـتان از
بن بست اقتصادی رهایی یابد.
حسـینعلی امیـری ،روز جمعـه در جریـان سـفر بـه شـیراز در دیـدار بـا
اسـتاندار فـارس افـزود :دولـت طـی این سـالها نـگاه ویـژهای به اسـتان
فـارس داشـته و بودجـه ایـن اسـتان در سـال جـاری را بـا افزایـش ۲۴۱
درصـدی نسـبت بـه سـال گذشـته بـه تصویـب رسـانده اسـت.
وی ادامـه داد :دولـت در زمینـه محرومیتزدایـی و کارهـای عمرانـی نیـز
گامهـای موثـر و بلندی برداشـته که تحوالت چشـمگیری را در این اسـتان
رقم زده اسـت.
او اظهـار داشـت :اینکـه برخـی بیـان میکننـد کـه نـگاه دولـت فقط بـه بیـرون و برجام بود کـم لطفـی و ظلم به
تمـام مدیـران اسـت چـرا کـه دولـت در جهـت رفع مسـائل و مشـکالت داخل کشـور و بهـره گیـری از ظرفیتها
قابلیت هـای داخلـی گامهـای مهمی برداشـته و در ایـن زمینـه جلسـات مسـتمر و موثـری را برگزار کرده اسـت.
وی ادامـه داد :جمهـوری اسلامی از ابتـدای پیـروزی تـا بـه امـروز در حوزه هـای مختلـف سیاسـی ،اجتماعـی،
اقتصـادی و امنیتـی بـا تهدیدهـای مختلفـی مواجـه بـوده کـه بـه ویـژه در حـوزه اقتصـادی ایـن تهدیدهـا طـی
سـالهای اخیـر از سـوی دشـمن بسـیار تشـدید شـد.
معـاون پارلمانـی رئیـس جمهـوری افـزود :دولـت دونالـد ترامـپ طـی چهـار سـال فعالیـت خـود شـدیدترین
تحریمهـا را علیـه کشـورمان اعمـال کـرد امـا نتوانسـت در عـزم راسـخ نظـام ،دولـت و مـردم خللـی ایجـاد کند.

فارس

3

ایرنا:مسـوول هماهنگـی اهـداء عضـو دانشـگاه علـوم
پزشـکی فسـا گفـت :بـا فـداکاری خانـواده شـادروان
اسـماعیل زاده ،کبد مرحوم جمشـید اسـماعیل زاده پدر
 ۵۹سـاله کـه بـه علـت فشـارخون بـاال ،دچـار خونریزی
چشم شیشه ای

مغـزی و سـپس مـرگ مغـزی شـده بـود ،بـه بیمـاران
نیازمنـد اهـداء شـد.
راضیـه آسـوده روز جمعـه بـه خبرنـگار ایرنـا اظهـار
داشـت :بـا ایثـار خانـواده اسـماعیل زاده و بـا همـکاری

بخـش پیونـد دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،ایـن پـدر
دلسـوز تحـت عمـل جراحـی و جداسـازی عضـو قـرار
گرفـت .به گفته وی کبد مرحوم جمشـید اسـماعیل زاده
بـرای پیوند به بیمارسـتان بوعلی سـینای شـیراز ارسـال

پارک در مسیر پر تردد کنار گوش پلیس راهور

گردید.
آسـوده گفـت :ایـن ایثارگـری ،سـومین اهـدای عضو در
بیمارسـتان فـوق تخصصی حضـرت ولیعصر(عج) فسـا
در سـال  ۱۴۰۰می باشـد.
عکس  :علی گزبلند  /عصر مردم

شنبه  26تیر  6 1400ذی الحجه 1442

ساخت کتیبه سقف ضریح مطهر شهدای کربال در پادگان زرهی
ارتش یک افتخار بود
امیر سرتیپ دوم ابوالقاسم رضایی فرمانده ارشد آجا در استان فارس و ...

فارس
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روند پاسخگویی به نیازمندی مردم به خدمات تامین اجتماعی با
فراز و نشیب های سیاسی و اقتصادی نباید کند شود
استاندار فارس گفت :در پاسخگویی به نیازمندی مردم به خدمات ...

استاندار فارس تاکید کرد :

روند پاسخگویی به نیازمندی مردم به خدمات تامین اجتماعی
با فراز و نشیب های سیاسی و اقتصادی نباید کند شود
عصرمردم:
اسـتاندار فـارس گفـت :در پاسـخگویی بـه نیازمنـدی مـردم بـه خدمـات
تامیـن اجتماعـی بایـد تلاش کـرد و ایـن رونـد در فـراز و نشـیب های
سیاسـی و اقتصـادی نبایـد کنـد شـود.
عنایـت الـه رحیمی در جلسـه دیدار بـا مدیر کل و معاونیـن تامین اجتماعی
فـارس بـا گرامیداشـت هفتـه تامیـن اجتماعـی و بـا تقدیـر از تالش هـای
ایـن مجموعـه در رسـیدگی بـه امـورات درمانی مـردم گفت :خوشـبختانه
خدمات رسـانی در این مجموعه به شـکل مناسـبی در حال توسـعه اسـت
امـا همچنـان بایـد در توسـعه فعالیت های پوششـی تلاش کرد.
وی احـداث بیمارسـتان شـماره دو تامیـن اجتماعـی در شـیراز را از جملـه
ضرورت هـای کاری بـرای افزایـش رضایـت منـدی در ایـن مجموعـه
عنـوان کـردو افـزود :امیدواریـم مراحـل اجـرای ایـن طـرح بـا سـرعت
بیشـتری ادامـه یابـد و ایـن طـرح در افزایـش رضایـت منـدی مـردم نقش
موثـری دارد.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان بـا اشـاره بـه راه انـدازی دفتـر نمایندگـی
تامیـن اجتماعـی در شـهر صـدرا خاطـر نشـان کـرد :در پاسـخگویی بـه
نیازمنـدی مـردم بـه خدمـات تامیـن اجتماعی باید تلاش کرد و ایـن روند
در فـراز و نشـیب های سیاسـی و اقتصـادی نبایـد کنـد شـود.
رحیمی حمایـت از اشـتغال و سلامت را از دیگـر اهـداف ایـن سـازمان
عنـوان کـرد و گفـت :برخی سیاسـت های کالن اقتصادی و سیاسـی باید
در دولـت آینـده مـورد بازنگـری قـرار گیـرد تا در رفع مشـکالت مـردم موثر
واقع شـود.
وی اسـتفاده از ظرفیت هـای انسـانی و مدیریتـی را از دیگـر راهکارهـای

موجـود بـرای حـل مشـکالت در ایـن بخـش عنـوان کـرد و گفت:تامیـن
اسـتقالل و بـه روز رسـانی خدمـات در اولویـت کاری باشـد و تلاش برای

کسـب رضایـت منـدی محـور فعالیت هـا باشـد.گفتنی اسـت این جلسـه با
ارائـه گـزارش مدیـر کل تامیـن اجتماعـی اسـتان پایـان یافت.

ساخت کتیبه سقف ضریح مطهر شهدای کربال در پادگان زرهی ارتش یک افتخار بود
امـن و دارای امکانـات جهـت سـاخت ایـن اثـر فاخـر و
هنـری  ،ایـن درخواسـت مـورد اسـتقبال فرماندهـی
محتـرم نیـروی زمینـی ارتـش امیر حیـدری قـرار گرفت
و همـه مجموعـه نیـروی زمینـی ارتـش جمهـوری
اسلامی ایران در اسـتان فارس همـکاری مجدانه را در
جهـت سـاخت ایـن اثـر منحصـر به فـرد بـه کار گرفتند.
امیـر رضایـی بـا اشـاره بـه اینکـه سـاخت ایـن کتیبـه در
پـادگان زرهـی ارتش باعـث ایجاد فضای معنوی بسـیار
خوبـی در سـطح مجموعـه ارتـش شـد  ،ادامـه داد:
کارکنـان والیتمـدار ارتـش بصـورت روزانـه از ایـن قطعه

بهشـتی در حال سـاخت زیـارت می کردند و بـرکات این
زیـارت معنـوی بـرای تمامی خانواده های معزز ارتشـیان
قهرمـان یـک فیـض عظیـم بود.
فرمانـده ارشـد آجـا در اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه
مـا اگـر همـه هسـتی خـود را در ایـن راه ارزشـمند
سیدالشـهدا (ع) بگذاریـم بـاز هـم کـم اسـت ،گفـت:
انسـان زمانـی کـه به یـاد رشـادتها و از خودگذشـتگی
امـام حسـین (ع) و یـاران باوفـای ایشـان در دشـت
کربلا میافتـد ،ایـن نکته جلوهگـری میکند کـه برای
اقامـه دیـن و حفـظ پرچـم والیـت بایـد از همـه سـرمایه

مـادی خـود ،زن و فزرنـدان گذشـت تـا ایـن پرچم حفظ
شود.
امیـر رضایـی بـا اشـاره بـه اینکـه بارگاههـای اهـل بیت
(ع) نشـانه اقتـدار شـیعیان هسـتند ،ادامـه داد :باید در
جهـت حفـظ و حراسـت از ایـن گنبدهـای آسـمانی از
همـه سـرمایه خـود بهـره برنـد لـذا بـه حـق بایـد چنیـن
کارهـای بزرگـی در جهـت حفظ و حراسـت از گنبدهای
برافراشـته و آن ضریحهـای آسـمانی صـورت گیـرد تـا
عشـق و عالقـه مـردم بـه سـاحت مقـدس آن امامـان
معصـوم (ع) جلـوه دیگـری از خـود نشـان دهـد.

پیشنهاد عمرانی مدیرعامل شرکت عمران صدرا به دستگاه های دولتی
مدیرعامل شـرکت عمران صدرا ،حذف سـفرهای زاید شـهروندان بین شـیراز
و صـدار بـرای ارائـه خدمـات انتظامـی را شـاخصترین دسـتاوردهای اولیـن
مجتمـع تخصصـی پلیس دانسـت و گفت :تا پایان امسـال فـاز اول این مرکز
چنـد منظوره بـه بهره برداری برسـد.
خلیـل حاجیپـور جمعـه  ۲۵تیرمـاه در حاشـیه بازدیـد از پروژههـای عمرانـی
شـهر جدیـد صـدرا بـه خبرنـگاران بیـان کـرد :هـر دسـتگاه و ارگان دولتـی
کـه تصمیـم داشـته باشـد در ایـن شـهر پـروژه عمرانـی احـداث کنـد از محل
اعتبـارات داخلـی شـرکت عمـران علاوه بـر تامیـن زمیـن ،مشـارکت ۵۰
درصـدی در تامیـن هزینههـای سـاخت بـه آنهـا تعلـق میگیـرد.
او افـزود :نخسـتین پـروژهای کـه عملیـات احـداث آن بـا ایـن راهـکار آغـاز
شـد مجتمـع قضایـی ( ۵۰درصد) و پلیسهای تخصصی شـهر صـدرا (۱۰۰
درصـد توسـط شـرکت عمـران) اسـت کـه عملیـات اجرایی آن سـال گذشـته
آغـاز شـده و بـا پیشـرفت خوبـی در حال اجراسـت.
مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهر جدیـد صـدرا تصریـح کـرد :اتفاقـات آبـان
مـاه سـال  ۹۸نشـان داد کـه برخـی از زیـر سـاختها از جملـه امنیتـی و
انتظامی جوابگـوی نیـاز جمعیـت شـهر جدیـد صـدرا نیسـت.
حاجیپـور خاطرنشـان کـرد :بـا هماهنگـی مجموعـه مدیریت ارشـد اسـتان
و نهادهایـی کـه در حـوزه تامیـن امنیـت پایـدار هسـتند بـه ایـن جمـع بنـدی
رسـیدیم کـه صـدرا به لحاظ حوزه وسـیع آن مسـتقل از شـمال غـرب تعریف
شـود و بـا مصوبـه شـورای تامیـن اسـتان و هماهنگـی فرمانـده سـپاه فجـر
اسـتان ناحیـه مسـتقل شـهر صـدرا بـه نـام ناحیـه سـپاه امیرالمومنیـن صدرا
شـکل گرفته اسـت.
او اضافـه کـرد :همچنیـن بـا مصوبـه نیـروی انتظامی اسـتان و افزایـش
نیروهـای انسـانی در صـدرا مجتمـع پلیسهـای تخصصـی که شـامل پلیس
آگاهـی ،فتـا ،پیشـگیری و پلیـس راهـور اسـت در شـهر صـدار بـرای ارائـه
خدمـات و پاسـخگویی بـه نیـاز شـهروندان در حـال احـداث اسـت.
مدیرعامـل شـرکت عمـران صـدرا در تشـریح پروژههـای تاثیرگـذار که توسـط
ایـن شـرکت طی چند سـال اخیـر پیگیـری و احداث شـده به سـاخت بزرگراه
شـهید سـردار سـلیمانی اشـاره و عنـوان کـرد :ایـن پـروژه بـا  ۷.۵کیلومتـر
طـول و دو تقاطـع غیـر همسـطح ،جـزو پروژههـای عمرانـی شـاخص در
اسـتان اسـت کـه در ایـن مـدت زمـان کـم ،بـا سـرعت و کیفیـت مناسـب به
بهرهبـرداری رسـیده اسـت.
حاجیپـور در خصـوص اتصـال صدرا به شـیراز از طریق محـور جوادیه (تنگ
قـره پیـری) نیز گفت :شـرکت عمران شـهر جدید صـدرا در راسـتای افزایش
یکپارچگـی ،دسترسـی و توسـعه حمـل و نقـل ایمـن و پایـدار میان مادرشـهر
و شـهر جدیـد مهمتریـن و راهبردیتریـن محـور ارتباطـی شـهر صـدرا بـا
کالنشـهر شـیراز موسـوم بـه بزرگـراه قرهپیـری را پـس از طی فراینـد طوالنی
مطالعـات و برنامهریزیهـای مقدماتـی در دسـتور کار اجـرا قـرار داده اسـت.
او افـزود :عملیـات اجرایـی ایـن پـروژه در اسـفند سـال  ۹۹آغـاز شـد و طـی
مـدت  ۴ماهـی کـه از کلنـگ زنـی آن میگـذرد  ۲۰درصـد پیشـرفت فیزیکی
در قطعـه اول داشـته اسـت .همچنیـن  ۴کیلومتـر از ایـن پـروژه در محـدوده
شـهری شـیراز واقع شـده اسـت و شـورا و شـهرداری شـیراز همکاری مؤثری
بـرای فعـال سـازی محـدودهای کـه در قلمـرو کالنشـهر قـرار میگیرنـد تـا
بهحـال نداشـتهاند.
مدیرعامـل شـرکت عمـران صـدرا تاکیـد کـرد :بـه شـهروندان شـیراز و صدرا
تعهـد میدهیـم کـه در صـورت همـکاری مجموعـه مدیریتـی شـیراز و صدرا
ایـن پـروژه ظـرف مـدت  ۲سـال بـه بهرهبرداری برسـد.
اتصال صدرا به آزاد راه اصفهان شیراز

پیشنهاد عمرانی مدیرعامل شرکت عمران صدرا به دستگاه های دولتی
مدیرعامل شــرکت عمران صدرا ،حذف سفرهای زاید شهروندان بین شیراز و صدار
برای ارائه خدمات انتظامی را شاخصترین دستاوردهای ...

عملیات لوله گذاری طرح انتقال آب دریا به المرد از شنبه آغاز می شود
مهر:عملیـات لولهگـذاری و احـداث تأسیسـات آبشـیرینکن طـرح انتقـال آب از دریـا بـه المـرد و مهـر از روز
شـنبه آغـاز می شـود.
عضـو کمیسـیون انـرژی مجلس شـورای اسلامی با بیـان اینکه ابرچالش اسـتان فـارس کمآبی اسـت ،جزئیات
بیشـتری از پـروژه  ۲هـزار میلیـارد تومانـی انتقـال آب از دریا بـه المرد و مهر را تشـریح کرد.
موسـی موسـوی ادامـه داد :عملیـات لولهگـذاری و احـداث تأسیسـات آبشـیرینکن طـرح انتقـال آب از دریـا
بـه المـرد و مهـر ،صبـح شـنبه بـا حضـور اسـتاندار فـارس و سـایر مقامـات ملـی و اسـتانی در شهرسـتان المـرد
آغـاز میشـود.
قـرار اسـت در بیسـتمین سـفر رسمی شهرسـتانی اسـتاندار فـارس بـه شهرسـتانهای المـرد ومهـر اعضـای
شـورای راهبـردی انتقـال آب از خلیـج فـارس و تنی چند از مسـؤلین اسـتانی ،اسـتاندار فـارس را همراهی کنند.

مجموع مبتالیان به کرونا ویروس در فارس
به  314هزار و  305نفر رسید

امیر سرتیپ دوم ابوالقاسم رضایی :

عصرمردم:
امیـر سـرتیپ دوم ابوالقاسـم رضایـی فرمانـده ارشـد آجا
در اسـتان فـارس و کهگیلویـه و بویراحمـد در حاشـیه
بازدیـد از از کتیبـه سـقف ضریح مطهر شـهدای  72تن
حـرم مطهـر امـام حسـین (ع) در جمـع خبرنـگاران بـا
بیـان اینکه اسـتقرار کارگاه سـاخت این کتبیـه مطهر در
مرکـز دانشـکده علـوم و فنـون زرهـی ارتش یـک توفیق
بسـیار مهـم و الهـی بـود که نصیـب ارتش شـد  ،گفت:
بـا توجـه بـه درخواسـت مدیریت سـتاد بازسـازی عتبات
عالیـات اسـتان فـارس در خصـوص اختصـاص فضای
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حاجیپـور در خصـوص بحـث دسترسـی شـهر صـدرا بـه آزاد راه شـیراز-
اصفهـان نیـز گفـت :ایـن مسـیر با طـول حـدود ۱۱کیلومتـر طـول از میدان
فرهنگ شـهر صدرا شـروع و از محل جاده بیضاء به آزاد راه متصل میشـود
و تشـریفات مناقصـه اجـرای این پـروژه برگزار و با دریافـت مجوزهای الزم به
زودی شـاهد شـروع عملیـات اجرایی اتصال صـدرا بـه آزادراه خواهیم بود که
تحولـی مهـم در حوزه زیرسـاختی و توسـعه شـهر صدرا محسـوب میشـود.
او همچنیـن بـه مجموعـه ورزشـی بینالمللـی چندمنظـوره صـدرا اشـاره کرد
و گفـت :ایـن سـالن ورزشـی از نظـر تجهیزات و داشـتن سـالنهای جانبی و
رختکنهـا یکـی از منحصربـه فردترین سـالنهای فوتسـال کشـور اسـت که
آمادگـی میزبانـی برگـزاری مسـابقات بینالمللی و ملـی را دارد.
بـه گفتـه مدیرعامل شـرکت عمران صدرا ،این شـرکتدر حـوزه ورزش در مدت
دو سـال اخیـر بـا حمایـت از مجموعـه تیمهـای ورزشـی اتفاقهـای خوبی را
در ایـن حـوزه رقم زده اسـت بهطـوری که با اسـتفاده از ظرفیـت حضور آقای
ناظم الشـریعه سـرمربی تیم ملی فوتسـال کشـور سـال گذشـته تیم فوتسـال
صدرا مقام اول قهرمانی نوجوانان دسـته اول کشـور را کسـب کرد و امسـال
فوتسـال صـدرا در رده جوانـان در لیـگ برتر صاحب تیم اسـت.
حاجیپـور اشـارهای هـم بـه مجموعـه در حـال احـداث مصلای شـهرصدرا
بهعنـوان دیگـر پـروژه تاثیـر گـذار در شـهر صـدرا کـرد و ادامـه داد :ایـن
مجموعـه فرهنگـی و مذهبی شـهر صدرا شـامل مصالی بـزرگ نماز جمعه،
مـوزه علـوم قرآنی ،حوزه عملیه شـهر صـدرا و همچنین بخشهـای اداری و
کتابخانـه در آن پیشبینـی شـده اسـت.
بـه گفتـه او ،ایـن مجتمـع فاخر که زمیـن ،طراحـی و تامین اعتبار آن توسـط
شـرکت عمـران تامین شـده اسـت در مدت زمانبندی سـه سـاله احـداث و به
بهـره برداری خواهد رسـید.
مدیرعامـل شـرکت عمـران صـدرا اشـارهای هـم بـه سـاخت مجتمـع قضایی
در حـال سـاخت ایـن شـهر کـرد و گفـت :عملیـات اجرایـی ایـن پـروژه چنـد
ماهـی اسـت که شـروع شـده اسـت و از پیشـرفت فیزیکـی مناسـبی برخودار
اسـت ومنابـع تامیـن مالی این مجتمـع قضایی بصورت  ۵۰درصدی از سـوی
شـرکت عمـران و  ۵۰درصـد از اعتبـارات دادگسـتری اسـتان کـه از مصوبات
سـفر ریاسـت وقـت قـوه قضاییـه بـه اسـتان فـارس در سـال  ۹۹بـود ،برنامـه
ریزی شـده اسـت.
حاجیپـور اظهـار کـرد :بـا تعریـف و انجـام پروژههـای مختلـف ،شـهر صدرا
زیرسـاختهای الزم بـرای اسـتقالل شـهری را خواهد داشـت کـه امیدواریم
بـا مصوب شـدن طـرح مجلس در خصوص تبدیل مسـتقیم شـهرهای بیش

از  ۱۵۰هـزار نفـر جمعیـت به شهرسـتان ارتقاء پیـدا کند.
تملک؛ مهمترین چالش و گلوگاه پروژههای عمرانی در صدرا
او همچنیـن معتقـد اسـت کـه مسـئله تملـک ،حـل معارضیـن ملکـی و
تاسیسـاتی مهمتریـن چالـش و گلـوگاه پروژههـای شهرسـازی و عمرانـی
اسـت کـه باعـث کنـدی ،توقـف در انجـام پروژههـای عمرانـی و تاخیـر در
بهره بردرای از پروژههای میشود.
مدیرعامـل شـرکت عمـران صـدرا ادامـه داد :شـرکت عمـران صـدرا بـرای
تملـک املاک مـورد مسـیر در محـدوده و حریـم صـدرا بـا تفاهـم و تعامـل
بـا اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان هزینـهای پرداخـت نکـرده اسـت و
تلاش دارد بـا اسـتفاده از مکانیـزم توافـق بـا مالـکان مـورد مسـیر و تعریـف
کاربریهـای متناسـب بـا اراضـی در چارچوب ضوابـط و مقـررات هزینه اجرا
و زمـان را بـه حداقـل برسـاند.
حاجیپـور بـا تشـریح اقدامـات دیگـری کـه در حـوزه راههـای مواصالتـی
انجـام شـده ،اظهـار کـرد :بزرگـراه ابوعلـی سـینا یکـی دیگـر از مسـیرهای
مهمی اسـت کـه شـهرجدید صـدرا را بـه منطقـه دوکوهـک و محـور شـیراز
سـپیدان در شـمال غربـی شـیراز متصـل میکنـد .ایـن پـروژه سـه و نیـم
کیلومتـر طـول دارد و عملیـات اجرایـی آن در سـال  ۹۷آغاز شـد کـه به دلیل
وجـود معارضیـن ملکـی و تأسیسـاتی بـا تأخیـر نسـبت بـه برنامه زمـان بندی
شـده در حـال اجراسـت.
او در خصـوص احـداث آرامسـتان بعنـوان یـک مطالبـه جـدی کـه بـه دلیـل
برخـی مشـکالت حقوقـی باقی مانده اسـت ،گفـت :به دلیل مشـکل حقوقی
زمیـن فراینـد واگـذاری زمین به شـهرداری از سـوی اوقاف متوقف شـده بود
کـه طـی توافـق حاصـل شـده ،زمین بـرای سـاخت آرامسـتان ظـرف ۲هفته
آینـده بـه شـهرداری تحویل خواهد شـد.
مدیرعامـل شـرکت عمـران صـدرا با بیـان اینکه ترکیـب جمعیتی شـهر جدید
صـدرا جـوان اسـت و بایـد بـه ایجـاد زیرسـاختهای تفریحـی هـم توجـه
ویـژهای داشـت ،اظهـار کرد :در مجموعـه عمران صدرا به توسـعه فضاهای
ورزشـی ،زیرسـاختهای فرهنگی و هنـری توجه ویژهای داشـتیم .در همین
زمینـه یـک سـالن آمفی تئاتر  ۴۰۰نفره و چندین سـالن سـینما توسـط بخش
خصوصـی در حـال احـداث اسـت که تا پایان امسـال بـه بهرهبـرداری خواهد
رسید.
حاجیپـور افـزود :همچنیـن شـرکت عمـران صـدرا پـروژه خانـه هنرمنـدان
شـامل چندیـن گالـری و سـالنهای آمفـی تئاتـر و سـینما را در دسـتور کار
دارد کـه عملیـات طراحـی به پایان رسـیده اسـت و اجرای این پـروژه به دلیل
افزایـش ناگهانـی قیمتهـا و تـورم در حـوزه سـاخت و سـاز بـه تعویـق افتاده
است.
او بـا اشـاره بـه مکانیزمهـای متنـوع تامیـن مالـی پروژههـا در شـرکتهای
عمـران و اسـتفاده از ظرفیـت مشـارکت ،تهاتـر و اسـناد خزانـه ،اجـرای
سـریعپروژهها در شـرکت عمـران فرصتـی مناسـب بـرای توسـعه و
تحـول زیرسـاختهای شـهری دانسـت کـه بایـد از آن اسـتفاده بهینـه
کرد.
اشتغال یکهزار نفری با  ۵۰پروژه فعال
مدیرعامـل شـرکت عمـران صـدرا عنـوان کـرد :مـا هـم اکنـون بیـش از ۵۰
پـروژه فعـال داریـم کـه مجمـوع اشـتغال مسـتقیم ایـن پروژههـا از هـزار
نفـر بیشـتر میشـود کـه معمـوال ایـن آمـار در جایـی اشـاره نمیشـود ،ایـن
موضوعـی اسـت کـه به عنـوان وجـه مثبـت و پنهـان فعالیتهـای مجموعه
عمـران صـدرا اسـت و بایـد توسـط مراجـع و دسـتگاههای متولـی مـد نظـر
قـرار گیرد.

مهر:معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز ،مجمـوع مبتالیـان بـه کروناویـروس در فـارس از ابتدای
شـیوع تـا دیـروز را  ۳۱۴هـزار و  ۳۰۵نفـر اعلام کرد.
دکتـر عبدالرسـول همتـی اظهـار کـرد :از ابتـدای شـیوع ایـن بیمـاری تـا دیـروز ،یـک میلیـون و هجـده هـزار و
 ۴۱۶تسـت تشـخیصی مولکولـی در آزمایشـگاههای اسـتان تهیـه شـده کـه بـا بررسـی نمونههـای انجـام شـده،
 ۲۹۴هـزار و  ۵۳بیمـار مثبـت قطعـی شناسـایی شـده اسـت؛ همچنیـن از ابتـدای آغـاز طرح شـهید حاج قاسـم
سـلیمانی تـا دیـروز ۱۱۹ ،هـزار و  ۹۶۷مـورد تسـت سـریع انجـام شـده کـه از ایـن تعـداد  ۲۰هـزار و  ۲۵۲بیمـار
مثبت شناسـایی شـده اسـت و در مجموع از ابتدا تا دیروز ۳۱۴ ،هزار و  ۳۰۵بیمار مبتال به کووید  ۱۹در اسـتان
فارس شناسـایی شـده اسـت.
او مجمـوع بیمـاران مثبـت و مشـکوک دارای عالئـم که تـا دیروز در بیمارسـتانهای اسـتان بسـتری بودند را دو
هـزار و  ۱۹۱نفـر اعلام کـرد و افـزود :از این تعـداد ۲۰۹ ،بیمار به دلیل وخامت شـرایط جسـمی ،در بخشهای
 ،ICUمراقبتهـای ویـژه درمانی دریافـت میکنند.
ایـن مقـام مسـؤول در دانشـگاه همچنیـن از بهبـودی  ۲۷۹هـزار و  ۵۸۷نفـر از ابتـدا تـا دیـروز خبـر داد کـه از
بیمارسـتانها ترخیـص شـده و یـا از ایزولـه خانگـی خـارج شـدهاند.
دکتـر همتـی بـا ابـراز تأسـف از جـان باختـن  ۹هـم اسـتانی دیگـر در اثـر ایـن بیماری طـی روز گذشـته تـا دیروز،
مجمـوع جـان باختـگان ناشـی از کوویـد  ۱۹از ابتـدای شـیوع بیماری تا دیـروز را چهـار هـزار و  ۹۴۳اعالم کرد.
معـاون بهداشـت دانشـگاه تاکیـد کـرد :جدی گرفتـن پروتکلهـای بهداشـتی مانند اسـتفاده از ماسـک ،رعایت
فاصلـه فیزیکـی ،شسـت و شـوی مرتـب دسـتها ،پرهیـز از ترددهـای غیـر ضـرور و دوری از دورهمی هـای
خانوادگـی ،میتوانـد از ابتلاء بـه کرونـا ویـروس پیشـگیری کنـد.

معاون سازمان جهادکشاورزی فارس اعالم کرد:

بارگذاری سهمیه نهاده های دامی واحدهای پرورش دامهای نیمه صنعتی
عصرمردم:
معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس
گفـت :بـا توجـه بـه خشکسـالی های اخیـر و گرانـی علوفـه جهـت تغذیـه
دامهـای نیمـه صنعتـی ،بـرای کمک بـه جامعه مولـد صنعـت دامپروری
اسـتان نهاده هـای دامی جـو ،ذرت و کنجالـه سـویا اختصاص پیـدا کرده
اسـت.کرامت الـه کیومرثـی افـزود :بـرای  ۷۰۲نفـر بهره بردار گاوشـیری
نیمـه صنعتـی و روسـتایی بـه ازاء هـر راس دام هویت گذاری شـده؛ ۳۰۰
گـرم کنجالـه سـویا ۱ ,کیلوگرم جـو و  ۴/۱کیلو گرم ذرت از طریق سـامانه
بـازارگاه بـرای اتحادیه هـای مربوطـه تخصیـص پیـدا کـرد و بـار گـذاری
شـده اسـت.وی ضمـن بیـان ایـن مطلـب کـه طـی چنـد روز گذشـته از
طریـق سـامانه سـپند بـه دامـداران با ارسـال پیامک اطالع رسـانی شـده
اسـت اظهـار کرد:مقـدار  ۶۱۲تـن جـو و  ۸۵۷تن ذرت جهت پـروار بندان
دام هـای سـنگین نیـز بارگـذاری شـده کـه از طریـق اتحادیـه و تعاونی هـای مربوطـه قابـل خرید و توزیـع خواهد
بود.معـاون بهبـود تولیـدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان فارس گفت :از این پس جهت شـفاف سـازی
و اطلاع بـه روز از میـزان و توزیـع نهاده هـا ی دامـی در تمـام نقـاط اسـتان پهنـاور فـارس از طریـق پرتـال ایـن
سـازمان اطلاع رسـانی خواهد شـد.

برای دریافت واکسن کرونا در شیراز به کجا مراجعه کنیم؟
ایرنـا :بـر اسـاس اعلام کمیتـه واکسیناسـیون علیـه کرونـا در دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز  ،نـام ،نشـانی و
سـاعات فعالیت مراکز واکسیناسـیون کرونا در شـیراز ،روز جمعه بیسـت و پنجم تیر سـال  ۱۴۰۰مشـخص شـده
و از سـاعت  ۶صبـح تـا  ۲۲ادامـه دارد.
بـه گـزارش ایرنـا  ،فعالیـت مراکـز تزریـق واکسـن در سـالن سـرداران بـه نشـانی بلـوار سـرداران ،بعد از چهـارراه
دلگشـا؛ سـالن بهزیسـتی بـه نشـانی بلـوار رازی ،جنـب دانشـکده بهداشـت؛ سـالن بـرج پژوهشـی بـه نشـانی
خیابان خلیلی ،برج پژوهشـی محمد رسـول الله (ص)؛ سـالن مالصدرا به نشـانی شـهرک گلسـتان ،نمایشـگاه
بیـن المللـی؛ سـالن نصیـری بـه نشـانی بلـوار رحمت ،سـر سـپاه ،سـالن ورزشـی پهلوانـان نصیری؛ سـالن هالل
احمـر واقـع در بلـوار سـیبویه بعـد از بیمارسـتان قلـب الزهـرا(س)؛ سـالن غدیـر بـه نشـانی خیابـان ابیـوردی ،۱
دانشـکده توانبخشـی و همچنیـن پایـگاه خودرویـی دراک در کوهسـتان پـارک دراک واقـع در بلـوار حسـینی
الهاشـمی و پایـگاه خودرویـی پـارس واقـع در میانـرود ،ورزشـگاه پـارس؛ بـرای افـراد بـاالی  ۶۰سـال کـه پیامک
نوبـت دهـی نوبـت اول دریافـت کـرده انـد ،انجـام می شـود.
فعالیـت مراکـز تزریـق واکسـن برای افـرادی که پیامـک نوبت دهـی دریافت کرده انـد در سـالن های مالصدرا،
بهزیسـتی ،نصیـری ،هلال احمـر ،بـرج پژوهشـی ،غدیـر و سـرداران از سـاعت  ۶صبـح آغـاز و تـا زمانـی که به
افـراد نوبـت دهی شـده اسـت ،واکسـن نوبـت اول تزریق می شـود.
فعالیـت مراکـز خودرویـی تزریـق واکسـن طـی شـیفت صبـح از سـاعت  ۶تـا ۱۰صبـح و شـیفت عصر از سـاعت
 ۶عصـر تـا  ۱۰شـب بـرای افـرادی کـه پیامـک نوبـت دهـی دریافـت کـرده انـد ،واکسیناسـیون انجام می شـود.
افـرادی کـه پیامـک نوبـت دهـی تاریـخ  ۲۵تیـر  ۱۴۰۰را دریافـت کـرده انـد ،در صـورت عـدم امـکان حضـور در
مراکـز واکسیناسـیون اعلام شـده ،می تواننـد بـرای تزریق واکسـن بـه پایگاه هـای خودرویی که طی دو شـیفت
صبح هـا از سـاعت ۶تـا  ۱۰صبـح و عصرهـا از سـاعت۶عصر تا۱۰شـب اسـت ،مراجعـه کنند.
فعالیـت مراکـز تزریـق واکسـن نوبت اول از سـاعت  ۶صبح برای افراد باالی  ۶۰سـال که در سـامانه https://
 salamat.gov.irنـام نویسـی کـرده پیامـک نوبـت دهـی تاریـخ بیسـت و پنجم تیـر  ۱۴۰۰را دریافت کـرده اند،
آغـاز و تـا پایـان حضور مراجعـان دارای نوبت ،واکسیناسـیون انجام می شـود.
تزریـق واکسـن نوبت دوم واکسـن «سـینوفارم» افرادی کـه موعد دریافت نوبت دوم واکسـن
«سـینوفارم» آنها فرا رسـیده است
همچنیـن فعالیـت مراکـز تزریـق واکسـن در سـالن سـرداران بـه نشـانی بلـوار سـرداران ،بعـد از چهارراه دلگشـا؛
سـالن بهزیسـتی به نشـانی بلوار رازی ،جنب دانشـکده بهداشـت؛ سـالن برج پژوهشی به نشـانی خیابان خلیلی،
بـرج پژوهشـی محمـد رسـول اللـه (ص)؛ سـالن مالصـدرا به نشـانی شـهرک گلسـتان ،نمایشـگاه بیـن المللی؛
سـالن نصیـری بـه نشـانی بلـوار رحمـت ،سـر سـپاه ،سـالن ورزشـی پهلوانـان نصیـری؛ سـالن هلال احمـر واقع
در بلـوار سـیبویه بعـد از بیمارسـتان قلـب الزهـرا(س)؛ سـالن غدیـر بـه نشـانی خیابـان ابیـوردی  ،۱دانشـکده
توانبخشـی و همچنیـن پایـگاه خودرویـی دراک در کوهسـتان پـارک دراک واقـع در بلـوار حسـینی الهاشـمی و
پایـگاه خودرویـی پـارس واقـع در میانـرود ،ورزشـگاه پـارس؛ بـرای تمامی افـرادی کـه موعـد دریافـت نوبـت دوم
واکسـن «سـینوفارم» آنهـا فـرا رسـیده اسـت ،انجـام می شـود.
فعالیـت مراکـز تزریـق نوبـت دوم واکسن«سـینوفارم» در سـالن های مالصـدرا ،نصیـری ،هلال احمـر ،غدیـر،
بـرج پژوهشـی ،بهزیسـتی و سـرداران از سـاعت  ۶صبـح آغـاز و تـا زمانـی کـه بـه افـراد نوبت دهی شـده اسـت،
واکسـن تزریـق می شـود.فعالیت مراکـز خودرویـی تزریـق واکسـن طـی شـیفت صبـح از سـاعت  ۶تـا ۱۰صبح و
شـیفت عصـر از سـاعت  ۶عصـر تا  ۱۰شـب برای افرادی کـه موعد دریافت نوبت دوم واکسـن «سـینوفارم» آنها
فـرا رسـیده اسـت ،واکسیناسـیون انجام می شـود.
افـرادی کـه پیامـک نوبـت دهـی تاریـخ  ۲۵تیـر  ۱۴۰۰را دریافـت کـرده انـد ،در صـورت عـدم امـکان حضـور در
مراکـز واکسیناسـیون اعلام شـده ،می تواننـد بـرای تزریق واکسـن بـه پایگاه هـای خودرویی که طی دو شـیفت
صبح هـا از سـاعت ۶تـا  ۱۰صبـح و عصرهـا از سـاعت۶عصر تا۱۰شـب اسـت ،مراجعـه کنند.
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز از افـراد خواسـت حضـور افـراد در مراکـز واکسیناسـیون تنهـا بـر اسـاس پیامک
نوبـتدهـی باشـد و از افـراد دیگـر درخواسـت شـده بـرای پیشـگیری از هرگونـه اختلال و ازدحـام جمعیـت در
محل هـای تزریـق واکسـن و حفـظ سلامت خـود و دیگـران ،تنهـا پـس از دریافـت پیامـک در روزهـای آینده به
مراکـز واکسیناسـیون اعلام شـده در پیامـک مراجعـه کننـد ،چـرا کـه امکان پذیـرش افـراد خـارج از نوبت های
پیامـک شـده وجـود نـدارد و هـر گونـه مراجعـه خـارج از شـرایط یـاد شـده ،موجـب اختلال در رونـد اجـرای
واکسیناسـیون خواهـد بـود.
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دالیلی برای گیاهخواری

باشــگاه خبرنگاران :در یک رژیم گیاهی همه محصوالت حیوانی حذف میشوند و اگر این
برنامه غذایی به درســتی دنبال شــود ،میتواند برای ســامتی مفید باشد ،به طوری که خطر
بیماریهای مزمن را کاهش داده و به کاهش وزن کمک کند.
رژیمهای گیاهی غنی از مواد مغذی و حاوی چربی اشــباع کمی هســتند ،تحقیقات نشان
میدهد که این رژیم غذایی میتواند ســامت قلب را بهبود بخشــد و از شما در برابر سرطان
محافظت کند و خطر دیابت نوع  ۲را کاهش دهد.
با این حال ،افرادی که فقط غذاهای گیاهی میخورند باید آگاه باشند که چگونه مواد مغذی
از جمله آهن ،کلسیم و ویتامین  ۱۲-Bرا که معمو ًال از یک رژیم غذایی ،به دست آورند.
 .۱عمر طوالنیتر خواهید داشت
مطابق با یک مطالعه انجام شــده در دانشــگاه لوما لیندا ،گیاهخواران ۷ ،ســال بیشــتر از
افراد گوشــتخوار عمر میکنند ،این یافتهها نشــان داده چینیهایــی که کمترین میزان چربی
و محصــوالت حیوانی مصرف میکنند ،با کمترین خطر ابتال به ســرطان ،حمله قلبی و دیگر
بیماریهای دژنراتیو مزمن مواجه میشوند.
 .۲قلبتان سالمتر خواهد بود
هنوز هم بیماری قلبی قاتل شــماره یک در بسیاری از کشورهاست و رژیم غذایی سرشار از
چربی اشباع و کلسترول موجود در گوشت و محصوالت لبنی است.
 .۳از دیابت دور میمانید
یک فرد گیاهخوار نباید زیاد نگران ابتال به دیابت باشــد ،زیرا رژیم غذایی او که سرشــار از
غذاهای گیاهی با چربی پایین مانند غالت کامل ،ســبزیجات و میوه اســت برای تثبیت سطح
قند خون عالی است.
 .۴پوست سالمتری خواهید داشت
میزان آنتی اکســیدانی که گیاهخواران به صورت روزانه دریافت میکنند از آنتی اکســیدان
دریافتی یک فرد غیرگیاهخوار بیشــتر است ،آنتی اکســیدانها به بازسازی سلولهای پوست
کمک کرده و پوست را سالم ،سفت و جوان میکنند.
 .۵خلق و خویتان بهبود مییابد
مطالعات نشــان میدهند که اسید آراشیدونیک (نوعی اسید که در محصوالت حیوانی یافت
میشــود) ارتباط نزدیکی با اختــال در خلق و خو دارد ،به عبارت دیگــر ،یکی از فواید کنار
گذاشتن گوشت برای سالمتی است.
 .۶کلسترول خونتان به خوبی تنظیم میشود
چربی حیوانی منبع اصلی کلسترول است ،اگر میخواهید آن را پایین بیاورید باید از مصرف
چربی حیوانی پرهیز کنید ،برحی مطالعات نشــان میدهند که افراد گیاهخوار ،سطح کلسترول
خود را بهتر از افراد غیر گیاهخوار تنظیم میکنند.
 .۷خطر چاقی در شما پایین میآید
عواملی مانند عادات غذایی ناســالم و اختالل در فرآیند متابولیســم ،میتوانند باعث چاقی
شوند.
 .۸خطر بروز سنگ کلیه در شما کم میشود
یک مطالعه که در مرکز پزشــکی دانشــگاه نیویورک انجام شد نشان داد که حذف مصرف
پروتئین حیوانی از رژیم غذایی روزانه و مصرف سبزیجات به جای آن باعث افزایش  pHادرار
میشود .باال بودن  pHادرار به معنای کاهش خطر ابتال به سنگ کلیه است.
 .۹دیرتر پیر میشوید
یکی از فواید گیاهخواری کند شــدن روند پیری است .هیچ کس قادر نیست فرایند پیری را
متوقف کند ،اما با داشتن یک سبک زندگی سالم میتوانید این فرایند را کند کنید.
 .۱۰خطر ابتال به سرطان در شما کمتر میشود
با استناد به مطالعه سالمت پرستاران هاروارد ،زنانی که حداقل یک وعده سبزیجات در روز
مصرف میکنند ،خطر ابتال به سرطان را  ۲۰تا  ۳۰درصد کاهش میدهند.
 .۱۱وزن کم میکنید
گیاهخواران به طور متوســط از گوشــتخواران الغرتر هســتند و زمانی کــه رژیم غذایی
گیاهی داریــد ،وزنتان تا مدت طوالنیتری ثابت میماند .زیرا رژیمهای غذایی حاوی پروتئین
سبزیجات ،چربی و کالری کمتری نسبت به رژیم غذایی معمولی دارند .گیاهخواران ،کمتر دچار
مشکالت مربوط به وزن مانند بیماری قلبی ،سکته و دیابت میشوند.
 .۱۲به پاکسازی بدنتان کمک میکند
حذف گوشــت از برنامه غذایی به پاکســازی ســموم بدن کمک میکنــد ،زمانی که افراد
برنامههای ســمزدایی را شــروع میکنند ،اولین قدم جایگزین کردن گوشت و لبنیات با میوه،
سبزیجات و آبمیوه است ،این مواد حاوی مواد شیمیایی گیاهی هستند که به سمزدایی طیبعی
بدن کمک میکنند.
 .۱۳استخوانهایتان قویتر میشوند
تحلیل اســتخوان در زنان گیاهخوار در ســن  ۶۵سالگی ،به طور متوسط  ۱۸درصد است و
در زنان غیرگیاهخوار ،این رقم دوبرابر میشــود .متخصصان این مســئله را به مصرف بیش از
اندازه پروتئین نســبت میدهند .مصرف بیش از حد پروتئیــن ،باعث بروز اختالل در جذب و
حفظ کلســیم شــده و در نتیجه به دفع کلسیم منجر میشود که زمینه ابتال به پوکی استخوان
را فراهم میکند.
 .۱۴از مشکالت کمر خالص میشوید
به گفته نیل برنارد ،موسس کمیته پزشکان برای پزشکی مسئوالنه و نویسنده غذاهایی که
با درد مبارزه میکنند ،کمردرد نه در کمر ،بلکه در عروق شروع میشود.
 .۱۵گوارش بهتری خواهید داشت
گوارش بهتر از مزایای آشــکار گیاهخواری است ،مصرف زیاد سبزیجات به معنای مصرف
فیبر بیشتر اســت که مواد اضافی را از بدن دفع میکند ،مطالعات انجام شده در هاروارد نشان
داده افرادی که رژیم غذایی سرشــار از فیبر دارند ۴۲ ،درصد کمتر با خطر ابتال به دیورتیکولوم
مواجه میشوند .این افراد ،یبوست ،هموروئید و اسپاسم روده کمتری نیز دارند.
راهکارهای اصلی مراقبت حین بارداری
ایســنا :عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن ســینا با تاکید بر اهمیت مراقبت حین
بــارداری ،گفت :نکته مهم این اســت که حتــی با انجام زایمان نیز مراقبت بــارداری به اتمام
نمیرسد و تا  ۶هفته بعد از زایمان هم باید مراقبتها ادامه داشته باشد.
دکتر زهره داودی مقدم با تاکید بر اینکه مراقبت بارداری پیش از بارداری باید انجام شــود،
گفت :خانمی که تصمیم به بارداری گرفته اســت حتما باید با متخصص زنان مشــاوره داشــته
باشد که از نظر بدنی معاینه شده و در عین حال سوابق بیماریاش پرس و جو شود؛ زیرا برخی
بیماریها الزم اســت پیش از اقدام به بارداری با دارو کنترل شــود .تعیین گروه خونی ،برخی
آزمایشــات خونی ،چکاپ کلیهها و ...از دیگر اقدامات مهم پیش از بارداری اســت تا در صورت
مساعد بودن همه شرایط ،اجازه اقدام به بارداری داده شود.
وی افــزود :مصرف قرص فولیک اســید باید از همین دوران آغاز شــود تــا جلوی برخی
ناهنجاریهای لوله عصبی را بگیرد .با آغاز بارداری مراقبتهای جدی آغاز میشــود و خانم با
انجام اولین آزمایش و احراز بارداری باید به دکتر زنان مراجعه کند .بارداری را به سه بخش سه
ماهه تقســیم میکنیم که در هر سه ماه برخی اقدامات باید صورت گیرد .در سه ماهه اول باید
چک کنیم بارداری خارج از رحم رخ نداده باشــد و مراقب باشــیم تا جنین سقط نشود .در اواخر
سه ماهه اول غربالگری جنین باید انجام شود .در سه ماهه دوم نیز غربالگری دوم ،سونوگرافی
سالمت و چکاپ دهانه رحم انجام میشود و در سه ماهه سوم مواردی همچون جفت سر راهی،
خونریزیهای احتمالی ،وزن گیری جنین و ...بررسی میشود.
ایــن متخصص زنان و زایمان،ادامه داد :نکته مهم این اســت که حتــی با انجام زایمان نیز
مراقبت بارداری به اتمام نمیرســد و تا  ۶هفته بعد از زایمان هم باید مراقبتها ادامه داشــته
باشــد .کنترل فشارخون ،بررســی زخم برای جلوگیری از بروز عفونت و ...از موارد مهم مراقبت
پس از بارداری است.
وی با تاکید بر لزوم فاصلهگذاری کافی بین دو بارداری ،بیان کرد :یکی از اقدامات پزشــک،
مشاوره درســت در این زمینه است؛ زیرا فاصله زمانی بین دو بارداری باید مناسب باشد .فاصله
زمانی مناسب بین دو بارداری  ۱۸ماه و باالتر است.
داوودی مقدم ادامه داد :اصالح سبک زندگی ،بهبود تغذیه ،ترک سیگار ،قلیان و الکل ،انجام
ورزش مناسب و ...از نکات بسیار مهم در مراقبت بارداری است که خود فرد باید رعایت کند.
وی به یک تصور غلط در خانمهای باردار اشاره کرد و گفت :تصور اینکه مصرف هر نوع گیاه
دارویی برای دوره بارداری مناســب است ،درست نیســت .مثال گیاه شیرین بیان سبب افزایش
فشــارخون میشود که در دوره بارداری ما ســعی میکنیم این موضوع را کنترل کنیم بنابراین؛
پیش از مصرف موارد این چنینی بهتر است با پزشک مشورت کنند.
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تبیان :شــنوایی یکــی از مهمترین و حیاتیترین
حــواس موجودات زنده اســت .به طــوری که تمام
موجودات زنده برای ادامه حیات و رشد و پیشرفت به
این حس نیاز دارند .بنابراین الزم اســت که از حس
شــنوایی مراقبت ویژهای شود؛ اما واقعیت این است
که صاحبان برخی مشــاغل بیشتر در معرض آسیب
و از دســت دادن شنوایی قرار دارند چون بیوقفه در
معرض سر و صدای زیاد و شدید هستند.
از دست دادن قدرت شنوایی
از دست دادن حس شــنوایی نتیجه پیری و قرار
داشتن در معرض ســر و صدای شدید بروز میکند.
شــدت آســیب نیز به شــدت و بلندی ســر و صدا
بستگی دارد .در حالت کلی ،هر مکالمه عادی حدود
 60دسیبل صدا تولید میکند .انستیتوی ملی ایمنی
و بهداشت شغلی آمریکا ( )NIOSHمیزان صدای
ســالم برای گوش انسان را  85دسیبل تعیین کرده
است .افرادی که در محیط کارشان در معرض صدای
ممتد و باالی  85دســیبل قرار دارند در معرض از
دست دادن شنوایی خواهند بود.
مشکالت شنوایی در انتظار صاحبان این
مشاغل
اکثر افراد زندگی روزمره خود را با ســر و صدای
مالیم تا متوسط وفق میدهند .فعالیتهای شغلی نیز
معمو ًال منبع اصلی صداهای شدید و ممتد محسوب
میشــوند .در نتیجه کم نیســت تعــداد کارگران و
افرادی که در محیطهای کاری به تدریج با مشکالت
شــنوایی مواجه میشوند و حتی شــنوایی خود را از
دست میدهند.
آهنگران
آهنگری یکی از مشاغلی است که بیشترین تأثیر
را در کاهش تدریجی قدرت شــنوایی دارد .آهنگران
در محیط کار خود با ابزار و فلزاتی ســر و کار دارند
که صداهایی با بیش از  100دسیبل تولید میکنند.
این سر و صداها معمو ًال برای آهنگرها عادی است و
معمو ًال آن را نادیده میگیرند .انستیتوی ملی ایمنی
و بهداشت شغلی آمریکا ( )NIOSHتأکید میکند
کــه  86درصد آهنگرها به طــور دورهای در معرض
ابزارها و دســتگاههایی قرار دارند که آسیبرســان
هستند .بنابراین خطر از دست دادن حس شنوایی در
بین آهنگرها باالست .به عقیده متخصصان این افراد
برای حفظ ســامت گوشهایشان باید در طول کار
اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند.

باشــگاه خبرنگاران :اغلب با افزایش سن ،رنگ و
جنس موها تغییــر میکند ،به طوریکه افرادی که در
جوانی موهایی به رنگ ســیاه ،قهوهای یا بلوند دارند،
با باال رفتن ســن آنها ممکن است موهایشان رنگ
اصلی خود را از دســت داده و به رنگ خاکستری یا
ســفید تغییر کند .اگرچه موهای سفید از ویژگیهای
پیری است ،اما تارهای موی بی رنگ میتوانند در هر
سنی پدیدار شوند .طبق تحقیقات از مهمترین دالیل
پدیدار شــدن تارهای سفید مو در جوانان و نوجوانان
میتوان به این موارد اشاره کرد:
 .۱ژنتیک
ژنتیــک اصلیترین عامل در تعیین ســفیدی مو
است ،متاسفانه این موضوع در برخی خانواده ها حتی
قبل از سن  ۲۰سالگی هم ممکن است بروز پیدا کند.
 .۲کمبود مالنین در بدن
در بسیاری موارد کمبود مالنین عامل اصلی سفید
شدن مو است که البته تولید مالنین بستگی به تغذیه
و مصرف مکملهای پروتئینی دارد.
 .۳اختالالت پزشکی
برخی از اختالالت پزشکی میتوانند سبب کمبود
رنگدانه در موهای افراد شوند ،این اختالالت از کمبود
ویتامین  ۱۲ Bو یا مشــکالت غــده تیروئید و غده
هیپوفیز به وجود می آیند.
 .۴هورمونها
هورمون بدن تاثیر بســزایی در رنگدان ه موی سر
دارد ،به طوریکه عدم تعادل هورمونی باعث سفیدی
موی افراد می شوند.
 .۵استرس
فشــار و استرس ناشی از مشــاغل کاری از علل
عمده سفید شــدن بی موقع موها هســتند که البته
مصرف الکل و اســتفاده از غذاهای فرآوری شده نیز
در این راستا تاثیر بسزایی دارد.

ایسنا :محققان دریافتند ،افرادی که از رژیم غذایی
بــا کیفیت باال اســتفاده میکنند کمتــر به بیماری
کووید ۱۹-شدید مبتال میشوند در حالی که افرادی
که رژیم غذایی ضعیفی دارند بیشتر در معرض خطر
ابتال به کرونا قــرار دارند .اطالعات حدود  ۶۰۰هزار
برنامــه تحقیق کووید  ZOEکه یک نظرســنجی
درباره غذای مصرف شده طی فوریه  ۲۰۲۰بود ،مورد
تجزیهوتحلیل قرا گرفت .بر اســاس تجزیهوتحلیل
عالئم یا نتایــج آزمون واکنش زنجیــرهای پلیمراز
( )PCRگزارش شده در برنامه ،در نهایت ۳۱هزار و
 ۸۱۵نفر ( ۱۹درصد) به ویروس مبتال شدند.
افرادی که باالترین کیفیت رژیم غذایی را داشتند،
در حدود  ۱۰درصد کمتر پیشــرفت بیماری کووید را
نســبت به رژیمهای کم کیفیت تجربه کردند و ۴۰
درصد کمتر در معرض بیماری شدید قرار گرفتند.
این اولیــن مطالعه مهم در مــورد رژیم غذایی و
کووید ۱۹-اســت و اولین مطالعهای است که نشان
میدهــد ،یک رژیم غذایی ســالم احتمــاال ابتال به
بیماری را کاهش میدهد.
در این نظرســنجی بــه جای بررســی غذاهای
خاص یا مواد مغذی ،الگویهای وســیعتری از رژیم
غذایی طراحی شــد که بازتابدهنده نحوه واقعی غذا
خوردن ما هستند .این نظرسنجی «نمره کیفیت رژیم
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مراقبت از سالمت گوشها
در محیط کار

خدمه پرواز
یکی از مکانهایی که بیشترین میزان سر و صدا
را دارد و شــدت آن معمو ًال به بیش از  80دســیبل
میرسد فرودگاهها و باندهای پرواز است .خدمه پرواز
نیز در حین برخاســتن هواپیما در معرض صدایی با
بیش از  130دسیبل قرار دارند .تأثیر این سر و صدا
روی مهمانداران نیز آســیبهای ساختاری در سطح
پرده صماخ و آســیبهای حسی حرکتی در حلزون
گوش ایجاد میکند.
اهالی موسیقی
افت قدرت شنوایی و حتی ناشنوایی جزو خطرات
رایج در بین موســیقیدانها محســوب میشود .در
واقع  30تا  50درصد آرتیستها به مشکالت شنوایی
مبتال میشــوند .شدت و پیشرفت این مشکل نیز به
نوع موسیقی ،نوع آالت موسیقی و محیطی این ابزار
در آن قرار دارند بســتگی دارد .در حالت کلی ،میزان
صدایی که در کنسرتهای موسیقی و یا استودیوها و
غیره پخش میشود بین  100تا  115دسیبل است
که بیش از  3ســاعت نیز به طــول میانجامد .باید
بدانیــد که صرف ًا با  10تــا  20دقیقه قرار گرفتن در

معرض این ســطح از سر و صدا ،خطر از دست دادن
شــنوایی دائمی افزایش مییابد .ایــن خطر در بین
موسیقیدانانی که از وسایل محافظتی گوش استفاده
نمیکنند به مراتب بیشتر است.
دامپرورها و کشاورزها
افرادی که در دامپروریهــا کار میکنند و یا در
کار کشت و زراعت هســتند نیز جزو افرادی هستند
که بیشــتر در معــرض کاهش حس شــنوایی قرار
دارند .وســایل و ماشــینآالتی که برای کشاورزی
یا دامپروری اســتفاده میشود ســر و صدای زیادی
تولید میکنند که بین  90تا  110دســیبل تخمین
زده میشــود و ایــن میزان بیش از محــدوده قابل
تحمل فیزیولوژیکی انســان است .عالوه براین این
افراد در معرض ســر و صداهایی هســتند که دامها
و ســایر حیوانات اهلی حاضر در زمینهای زراعی یا
دامپروریها ایجاد میکنند .نتایج پژوهشها نشــان
میدهند که گاوها ممکن اســت در حین شیردوشی
صدایی با شدت باالی  88دسیبل تولید کنند.
کارگران ساختمان
ابزار و ماشینهای ســنگینی که در حین ساخت

دالیل سفید شدن مو در سنین جوانی
و راهکار درمان آن

 .۶مواد شیمیایی
استفاده از شامپوهای شیمیایی ،صابونها ،رنگ مو
در بروز این مشکل نقش دارند.
 .۷عوامل بیرونی
ســفید شدن و تغییر در رنگ موها ممکن است به
دلیل عوامل خارجی همانند آب و هوا ،آلودگی و قرار
گرفتن در معرض مواد شیمیایی خاص باشد.
چگونه موهای سفید را درمان کنیم؟
 .۱افزایش مصرف ویتامین ۱۲ B
در اثر کمبود ویتامین  ۱۲ Bموها سفید میشوند،
لذا مصرف این ویتامین می تواند از سفید شدن موها
تا حدودی جلوگیری کند.
 .۲تیروئیدتان را بررسی کنید

کمکاری تیروئید یک بیماری مزمن جدی اســت.
برخی غذاهــا میتوانند با فعالیت غد ه تیروئید تداخل
ایجــاد کنند ،غده تیروئید بر تمام عملکردهای حیاتی
بدن تاثیــر میگذارد ،یک تیروئید کــمکار ،میتواند
سبب سفید شدن موهای افراد شود.
 .۳ترک سیگار
ســیگار دارای اثرات نامطلوبی بر بدن اســت و
میتواند به سفید شدن موها کمک کند.
 .۴مصــرف میــزان فراوانــی از
آنتیاکسیدانها
رژیم غذایی میتواند به جلوگیری از پدیدار شدن
تارهای ســفید مو کمک میکند ،همچنین از دست
دادن رنگدانه میتواند رادیکالهای آزاد را تولید کرده

چگونه از یک چهارم موارد ابتال به
 ۱۹جلوگیری کنیم؟
کووید۱۹-
کووید-

غذایی» ارائه کرد که نشــاندهنده کیفیت کلی رژیم
غذایی هر فرد است.
رژیمهــای غذایی با نمرات کیفیــت باال ،حاوی
غذاهای گیاهی مانند میوهها ،سبزیجات ،غالت کامل

و مغزها همچنین ماهیهای روغنی ،چربیهای سالم
ماننــد روغن زیتون ،غذاهای کمتر فرآوری شــده و
کربوهیدراتهای تصفیه شده بودند.
همچنین نمرات رژیم غذایی باکیفیت باال با یک
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و ساز در محل استفاده میشوند سر و صدای زیادی
تولید میکنند که برای ســامت حس شنوایی افراد
خطرناک اســت .انســتیتوی ملی ایمنی و بهداشت
شــغلی آمریکا ( )NIOSHاعالم کرده اســت که
 73درصــد کارگــران ســاختمانی در معرض خطر
کاهش شنوایی و از دست دادن این حس قرار دارند.
ســر و صدای اصلی که در محیطهای ســاختمانی
وجود دارد صدای تیرآهن و ماشــینهای ســنگین
و ابزارهایی مانند دریلها و غیره اســت که صدایی
بین  115تا  120دســیبل تولید میکنند .متأسفانه
اکثر ماشــینآالت و ابزارهای مورد استفاده ،قدیمی
و مستعمل هستند و به همین دلیل نیز صدای تولید
شده شدیدتر است.
توصیههایی برای پیشگیری از آسیبهای
شنوایی در محیطهای کاری
مهمترین اقدام برای پیشــگیری از آســیبهای
شــنوایی در محیطهــای کاری ،کاهــش شــدت
ســر و صــدا و زمان قــرار گرفتــن در معرض این
صداهاســت .بنابراین توصیه میشــود کــه حتم ًا از
گوشگیر یا هدفونهای محافظ گوشت استفاده شود
که ســر و صدای محیطی را تا میزان  30دســیبل
کاهش میدهند .انســتیتوی ملی ایمنی و بهداشت
شــغلی آمریکا ( )NIOSHنیــز توصیههایی ارائه
کرده است که باعث کاهش سر و صدای محیطهای
کاری میشود:
 .ابزار و تجهیزاتی اســتفاده کنید تا سر و صدای
ایجاد شده در محیطهای کاری را کاهش دهند.
 .ابــزار و آالت مــورد اســتفاده در محیطهای
کاریتان را به طور مرتب تمیز ،تعمیر و روغنکاری
کنید تا صدای سایش و صداهای اضافی حذف شوند.
 .منبع ســر و صدا را تا حد امکان در یک فضای
بسته نگهدارید .به این ترتیب که ماشینها و لوازمی
که سر و صدای شدیدی ایجاد میکنند را در محیطی
جداگانه نگهداری کنید و به نوعی صدا را ایزوله کنید.
 .روی پنجرهها و در و دیوار را با روش عایقکاری
صدا یا ایزولهسازی صدا مجهز کنید.
 .مراجعه به پزشــک از اهمیــت باالیی برخوردار
اســت .پزشــک متخصص بــا انجام تســتها و
آزمایشهای الزم میتواند تعیین کند تا چه میزان در
معرض آســیبهای شنوایی قرار دارید .بنابراین بهتر
میتواند شــما از روشهای پیشگیری و محافظت از
گوشهایتان راهنمایی کند.

و مقدار آنها را در حین باال رفتن سن ،افزایش دهد.
 .۵غذاهایی که به کاهش روند ســفید
شدن موها کمک میکنند
غذاهــای دریایــی ،تخممرغ و گوشــت از جمله
گوشت گاو و گوشــت گوسفند را به میزان بیشتری
مصرف کرده و از محصوالت لبنی مانند شــیر و پنیر
نیــز منابع خوبی برای تامین این ویتامین بهره ببرید،
همچنین افرادیکه رژیم گیاهخــواری یا وگان دارند
میتوانند مکملها یا محصوالتــی را که با ویتامین
 ۱۲ Bغنی شدهاند را انتخاب کنند ،غذاهای غنی از
آنتیاکسیدان مانند انواع توت ،انگور ،سبزیجات برگ
سبز و چای سبز مصرف کنید.
برخی از خوراکیهایی که به شــما کمک میکنند
رنگ موی خود را حفظ کنید ،عبارتند از:
– توتها ،زیرا غنی از ویتامین  Cهستند.
– جگــر ،زیرا به مبارزه با کم خونی و کمبود آهن
کمک میکند.
– هویج زیرا غنی از ویتامین آ است.
– اسفناج به تولید مالنین کمک میکند.
– تخممرغ ،زیرا غنی از ویتامین  ۱۲ Bاست.
– لوبیا که منبع غنی پروتئین محسوب میشود.
– تخمه آفتابگردان که غنی از آنتیاکسیدانها و
مواد معدنی است.
– چهارمغز منبع غنی از مس اســت که به تولید
مالنین کمک میکند.
ممکن است موهای ســفید دوباره سیاه
شوند؟
در صورت تشــخیص و درمان مناسب ،روند سفید
شدن تارهای مو را میتوان معکوس کرد اما اگر این
موضوع اختالل ژنتیکی باشد ،بعید است که این روند
معکوس شــود ،بــا این حال ،میتــوان با یک رژیم
متعادل و یک برنامهی مناسب از مو مراقبت کرد.

میکروبیوم روده ســالم و متنوعتــر مرتبط بودند که
به همین دالیل ،رژیمهای بــا امتیاز باالتر با عنوان
رژیمهای «دوستانه روده» نامیده شدند.
نمره پایین کیفیت رژیم غذایی با رژیمهای غذایی
حاوی غذاهای فرآوری شــده و مقادیر کم غذاهای
گیاهی مانند میوهها و سبزیجات مرتبط بود.
تاثیر رژیم غذایی با عوامل اقتصادی تقویت شد و
افرادی کــه در محلههای کمدرآمد زندگی میکردند
دارای کمترین کیفیت رژیم غذایی بودند و حدود ۲۵
درصد بیشــتر در معرض خطر کووید ۱۹-نسبت به
افراد در جوامع مرف ه هســتند که به همان روش غذا
مصرف میکنند.
بر اســاس این نتایج ،محققان تخمین میزنند که
اگر ایــن اختالفات در کیفیت رژیم غذایی و وضعیت
اقتصادی اجتماعی وجود نداشته باشد میتوان از یک
چهارم موارد کووید۱۹-جلوگیری کرد.
پروفســور تیم اسپکتور ،دانشــمند ارشد ZOE
و اســتاد اپیدمیولوژی ژنتیــک در کالج کینگ لندن
گفت« :شما مجبور نیستید گیاهخوار شوید اما داشتن
گیاهــان متنــوع در وعده غذایی یــک روش عالی
برای تقویت ســامت میکروبیوم روده است ،ایمنی
و ســامت کلی خود را بهبود ببخشید و بهطور بالقوه
خطر ابتال به کووید ۱۹-را کاهش دهید».
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اسطوره شناسی

من همواره اساطیر را بر تاریخ ترجیح دادهام!
زیرا تاریخ ُمرکب از حقایقی است که در نهایت دروغ از آب در میآید
و اساطیر دروغهایی ساخته و پرداخته شدهاند که به مرور به حقیقت تبدیل
میشوند.
ژان کوکتو
پس از انحرافاتی که در شناخت تحلیل اساطیر در قرن نوزدهم پدید آمد،
مطالعات مردمشناسی از نیمهی دوم قرن نوزدهم آغاز شد و منظر جدیدی در
مقابل تحلیلگران اساطیر قرار داد که قب ً
ال سخت ناشناخته بود .مردمشناسی
این راز را برگشود که اساطیر ،آیینها و آداب جوامع به اصطالح ابتدایی
کهن بینالنهرینی ،مصری،
عصر ما با اساطیر ،آیینها و آداب جوامع اعصار ِ
هندی ،ایرانی ،یونانی و دارای انگیزهها و اهدافی معمو ًال مشترک و عمومی
است .در واقع مردمشناسی حیات جدیدی به مطالعات ادیان باستانی و اساطیر
بخشید و پژوهندگان این رشتهها را قادر ساخت تا براساس بررسی تطبیقی
مردمشناسان ،معمای حل ناشدهی خاستگاه کیشهای باستانی و رابطهی آن
با ساختهای اجتماعی کهن را بازشناسند .عالوه بر آن ،مطالعات مردمشناسی
سبب روشنشدن این امر نیز شد که سرچشمهی تفکرات شبه اسطورهای
انسان و نحوهی رفتارهای سنتی وی در جوامع متمدن چیست( .بهار:1393،
)345
فرهنگنویسان عرب بدانسان که شیوهی پسندیده و کاربستهی ایشان
است ،اسطوره را واژهای تازی دانستهاند؛ و آن را در ریخت «افعوله» برآمده
از ریشهی سطر شمردهاند .این واژه ،اندک ،در آن زبان در ریخت «اُسطیره»
نیز به کار برده شده است .جمع هر دو واژه اساطیر است .معنی این واژه در
تازی افسانهها و سخنان بیبنیاد و شگفتآور است که به نگارش درآمده
باشد( .کزازی )1 :1372،همانگونه که گفته شد در زبان عربی «اسطوره»
از واژهای برآمده از «سطر» به معنی «نوشته» میباشد و «تسطیر» در آن
زبان که «تفعیل» است از «سطر» به معنی گردآوردن افسانهها به کار برده
شده است؛ از همین ریشهیابی میتوان اندیشید اسطوره را با نوشتن چنان
پیوند درخوری نیست و اسطوره از ریشهی دیگری برآمده است زیرا یکی از
ویژگیهای مهم در افسانهها آن است که آنها از نمودهای فرهنگ مردمی
است و در پیوند با ادبیات گفتاری .افسانهها از دیرزمان سینه به سینه از
گذشتگان به آیندگان رسیدهاند تا آنزمان که نویسندگان و سخنوران آنها
را نوشتهاند و سرودهاند و بدین گونه افسانهها از ادبیات گفتاری به ادبیات
نوشتاری راه بردهاند .با این گفتار میتوان انگاشت اسطوره واژهای است که
در بنیاد عربی نیست و مانند بسیاری از واژههای دیگر در این زبان ،از دیگر
زبانها گرفته شده است و شکل عربی یافته است شاید اسطوره وامواژهای
باشد از اصل یونانی  historiaبه معنای استفسار ،تحقیق ،اطالع ،شرح و
تاریخ و از دو جزء ترکیب یافته است (درویشیان،خندان؛ ،)24 :1387یکی
واژهی  historبه معنای داور و دیگری پسوند  .iaواژهی history
با مصدر یونانی  ،ideinبه معنی دیدن ،خویشاوند است .واژهی التینی
 ،videreبه معنی دیدن ،یونانی  eidenaiبه معنی دانستن ،سنسکریت
 vidyaو اوستا  ،vaedyaبه معنی دانش و در فارسی نوید ،به معنای خبر
خوش ،مژده و بشارت با این واژه همریشهاند؛ ریشهی هند و اروپایی نخستین
این واژههای خویشاوند  vidاست (بهار .)343 :1393،در زبانهای اروپایی
اسطوره  Mytheخوانده میشود که واژهای است برگرفته از Muthos
یونانی به معنی حکایت و قصه ،از این واژه ،واژگانی مانند Mythologie
به معنی اسطورهشناسی و  Mythographiبه معنی اسطورهنگاری در
زبان ایشان به کار برده میشود.
در اوستا «میث» به معنی دروغ و «میثاوخته» به معنی گفتهی دروغ است،
در فارسی پهلوی به «می ُتخت» و «دروغگوشن» برگردانده شده است .در
یونانی «میث ،موث» به معنی افسانه و داستان ،از این واژهی اوستایی و
«  »mythologyدرست برگرداندهی «می ُتخت» است .در عربی «متوع
= دروغگفتن»؛ «مذاع = دروغگو» و «مذیذ = دروغگوی» راه یافته است.
«میث» با «دروغ» تفاوت دارد ،از اینجا پیداست دو واژهی جداگانه برای آنها
در اوستا بهکار رفته و شاید این فرق در واژهی «مذع» عربی مانده که «مذع
له مذعا» به معنی «گفت با وی بعضی را و نهان داشت بعضی از آن را» و این
درست معنایی است که در «متیخت =  »Mythologyمانده که دروغی
نیمبند است ،چنانکه حافظ میفرماید« :چون ندیدند حقیقت ،ره افسانه زدند»
(مقدم)83 :1317،
در پنجاه سال اخیر فالسفه و دانشمندان غربی با نقطهنظراتی متفاوت از
باورهای رایج در قرن نوزدهم به مطالعهی اسطوره پرداختند ،ایشان بر خالف
اسالفشان که اسطوره را به معانی معمولی کلمه یعنی «متل»« ،داستان» و
«قصه» مورد بحث قرار داده بودند ،اسطوره را به همان شکل که در جوامع
باستانی بوده ،یعنی به معنای داستان حقیقی پذیرفتند ،زیرا این داستان حقیقی
سرمشق اخالقی پرمعنی و مقدسی است وگرانمایهترین دارایی بشر بحساب

سر و دو دست و پشت و شکم و دو پای و زمین را زلزله میباشد و عطسه
به جان آن است و در زمین جویهای آب روان و چشمهها است و در بدن
رگها و رودهها است و چشمههای عالم بعضی تلخ و بعضی شور و بعضی
خوش و بعضی ناخوش است و در تن نیز چشمهی گوش تلخ و چشم شور و
بینی ناخوش و دهان خوش ...اما مشابهت تن مردم با افالک آن است که در
فلک دوازده برج است مانند حمل و ثور تا حوت و در تن مردم دوازده راه است
از ظاهر به باطن چنانکه دو چشم و دو گوش و دو سوراخ بینی و دهان و دو
پستان و ناف و دو عورت و در فلک بیستوهشت منزل است و از منازل قمر
چون شرطین و بطین تا آخر در تن مردم نیز بیستوهشت عصب است در تن
نیز سیصد و شصت رگ است چنانکه در فلک هفت کوکب سیارند در تن نیز
هفت اعضای رئیسهاند( »...موحد)371-372 :1365،
در باورشناسی باستانی آنچنانکه گفتیم جهان از انسان آغازین پدید آمده و
هر کدام از اندامهای او پدیدهای را در جهان هستی بخشیده است به عبارت
بهتر در جهانبینی باستانی و اسطورهای انسان و جهان در گوهر و سرشت
با یکدیگر یکسانند و تنها در ریخت و پیکره از هم جدا شدهاند .جهان را با
همهی پهناوری و گوناگونیش در هم فشردهاند و انسان را از آن پدید آوردهاند،
انسان چکیده و فشردهی جهان است و دیباچهی آفرینش و از دیگر سوی
انسان در گستراندهاند و از او جهان پدیدار شده است؛ این بنیاد فکری است
که اهل تصوف جهان را انسان کهین (آدم اصغر) و انسان را جهان کهین
(عالم اصغر) نامیدهاند؛ همین باور کهن است که در شعر موالنا در دفتر چهارم
مثنوی اینگونه تحریر میگردد:
وز نفوس پاک اختروش مدد سوی اخترهای گردون میرسد
ظاهر آن اختران قوام ما باطن ما گشته قوام سما
پس به صورت عالم اصغر توی پس به معنی عالم اکبر توی
بر پایهی همین باور باستانی نمادهای اسطورهای بسیار در فرهنگهای
گوناگون در گوشه و کنار جهان پدید آمده است؛ نمود و بازتاب گسترده از این
تفکر را در اسطورههای یونانی و رومی میبینیم ،هر کدام از پدیدهها و نمودهای
جهان در اساطیر رومی و یونانی انسانگونهاند ،سرگذشت و سرنوشتی دارند؛
پدیدهها نمودهایی چون :رود ،کوه ،درخت ،چشمهسار ،تختهسنگ ،گل ....این
بیجانان خاموش در جهان ُپرتَکاپوی و تبآلود اسطوره ،آنچنان به آدمی
میمانند که میتوان گفت هر کدام از ایشان آدمی هستند از گونهای دیگر:
انسانی در کالبد رود ،درخت ،کوه یا چشمهسار .در پی باور به یگانگی انسان
و جهان بوده است که در آئینهای رازورانه پدیدههای هستی را چون انسان
جاندار یا حتی هوشمند میشمردند و با آنها بدانگونه رفتار میکردند که
گویی با انسانی روبرو هستند .نمونهای از این گونه رفتار شگفت را در رفتار
دینکایان رود نیل سپید میتوانیم ببینیم .این مردمان زمانی که اسبآبی را
ِ
میکشند شکمش را میدرند آنگاه یکی از آنان به درون اسب آبی میرود ،در
برابر ستون مهرههای او به زانو مینشیند و اینگونه با روان جانور که گمان
میبرند در مغز استخوان مهرههایش جای دارد سخن میگویند« :اسبآبی
گرامی و مهربان! ما را از اینکه تو را کشتیم ببخشای .این کار به هیچ وجه
از بداندیشی و سیاهدلی انجام نگرفته است بلکه تنها از آن تو را کشتهایم
که گوشتت را خوش و ارزشمند میدانیم؛ به برادران و خواهرانت مگوی که
کشته شدهای به آنان بگو که آدمیان را بسیار دوست میداری ما نیز تو را بس
دوست میداریم و گوشتت را به میل میخوریم؛ اگر تو بر ما خشم بگیری به
برادران و خواهرانت خواهی گفت که از ما دوری جویند ،بدینسان ما دیگر
گوشتی برای خوردن نخواهیم داشت)1963:112,Jung( ».
مسئله اصلی در اسطوره دانستن این نکته است که قرار است اساطیر
پاسخگوی کدام ضروریات عاطفی ما باشند؟ چه رضایت و خرسندی را فراهم
آورند؟
روزگاری همهی جوامع اسطورهها را باور داشتند و با برگزاری آئینها ،این
مهم را تحقق میبخشیدند؛ در زمان ما که بسیاری از اسطورهها مردهاند
اما تاثیرگذاریشان بر خیال آدمی و برانگیختن شور و التهاب در انسانها
همچنان پابرجاست .برگسون هدف و غایت اسطوره را این میداند که در
غیاب غریزه ،رفتاری برانگیزد که اگر غریزه حضور میداشت ،بر میانگیخت.
( )1932:110,Bergsonاما غریزه آن نیرویی نیست که در همهی موارد
مایه نجات و نگهداری و همواره ارزشی مثبت در امر حفاظت و دفاع باشد؛
اسطوره برتر از نیرویی است که انسان را وادار به پایداری و ماندگاری در
خانهی وجودش کند و برتر از غریزه صیانت نفس است ،اصل فایده گرایی
یا به شکل دقیقتر فرضیه غایت سودمندی پدیدههای حیات ،ساخته شدهی
خردگرایی و خردورزی است و خردورزی تا آنجا که ما میدانیم هنوز اسطوره
را به تحلیل نبرده و جذب و هضم نکرده است و تنها از طریق تغییر موضع و
عقبنشینی خواه با استحاله پذیری و دگردیسی و خواه با بسطیابی یعنی فراتر
رفتن از محدودهی خرد گرایی میتواند چنین کند.
عسلی
عباس
تدوین:
ویرایش و
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میآید.
ارائهی تعریفی از اسطوره که مورد پذیرش تمام اندیشمندان و فالسفه و
در عین حال برای غیرمتخصصان نیز قابل فهم باشد مشکل است .در این
صورت آیا یافتن تعریفی که شامل نمونهها و کارکردهای اسطوره در تمام
جوامع سنتی و باستانی باشد امکانپذیر است؟
اسطوره یک واقعیت بینهایت پیچیدهی فرهنگی است و از نقطه نظرهای
متفاوت و متعارف میتواند مورد گفت وگو و تفسیر قرار گیرد .اسطوره تاریخ
مقدسی را روایت میکند ،اسطوره به حادثهای که در زمان نخستین اتفاق
افتاده و به زمان آغازهای داستانهای نقل شده مربوط میگردد ،به عبارت
دیگر اسطوره معلوم میدارد که چگونه موجودات مافوق طبیعی با اعمال
خود واقعیت را بوجود میآورند؛ این واقعیت یا کل جهان است یا میتواند
یک جزیره یا نمونهای از گیاه یا نوع ویژهی رفتار انسان و یک نهاد باشد،
پس اسطوره همواره علت آفرینش است؛ اسطوره چگونگی ایجاد چیزی و
آغاز بودن آن را روایت میکند .اسطوره از چیزی که «واقعا» اتفاق افتاده
یا «کامال» به ظهور رسیده سخن میگوید ،موجودات مافوق طبیعی عاملین
فعال در اسطورهها هستند؛ ضابطهی شناسایی این عاملین کارهایی هستند
که در ورای زمان جهان مادی یعنی «آغازها» انجام دادهاند ،اینگونه فعالیت
آفرینندگی اسطوره آشکار میگردد و این فعالیت مقدس و مافوق طبیعی
است .اسطورهها از موانع متفاوت عبور کرده و به صورت داستانی مقدس یا
«مافوقطبیعی» عبور از این موانع را توصیف میکند ،در این حالت است که
اسطوره گیتی را بنیان مینهد و آن را به صورت کنونی در میآورد به عالوه
وضعیت کنونی انسان یعنی فانی بودن و دارای جنسیت و فرهنگ بودن
نتیجهی اعمال موجودات مافوق طبیعی است.
اسطوره داستانی مقدس بوده و یک تاریخحقیقی است زیرا اسطوره همواره
در ارتباط با واقعیتهاست؛ اسطورهی مرتبط با پیدایی عالم وجود «حقیقی»
است و وجود عالم دلیل بر آن است و اسطورهی بنیان مرگ نیز حقیقی است
و فانی بودن انسان بر آن داللت دارد( .الیاد)12 :1367،
همانگونه که انسان جدید همواره با تاریخ ،حیاتش تشکیل یافته؛ انسان
باستان نیز خود را نتیجهی تعداد معینی از حوادث اسطورهای میدانست.
انسان جدید خود را زائیدهی اموری میداند که بر وی اتفاق افتاده و آن امور
را چنین بر میشمرد :کشف اصول کشاورزی در هشت تا نه هزار سال پیش،
ایجاد تمدنهای شهرنشینی و گسترش آن در خاور نزدیک باستانی ،فتح
آسیا به دست اسکندر مقدونی ،بنیانگذاری امپراطوری روم توسط آگوستوس،
انقالب علمی گالیله و نیوتن در مفهوم جهان ،ایجاد تمدن صنعتی ،انقالب
کبیر فرانسه و انتشار آرمانهای آزادیخواهی ،مردمساالری ،عدالت اجتماعی
که بنیان جهان غرب را پس از جنگهای ناپلئون تکان داد؛ اما انسانباستان

خود را زائیدهی مجموعهی حوادثی میدانست که در زمانهای اسطورهای
اتفاق افتاده است وی این حوادث را به خاطر آنکه عاملین مافوق طبیعی
دستاندرکار بروز آنها بودهاند دارای تاریخ مقدسی میدانست .هرچند
انسانجدید حاصل دورهی تاریخی جهانی است اما اجباری به دانستن کل
آن تاریخ ندارد اما انسان جوامع باستانی نه تنها به یادآوری تاریخ اسطورهای
مجبور بود بلکه به ایفای نقشی در بازآفرینی آن حوادث در فواصل معینی
از زمان محکوم میبود؛ اینجاست که بزرگترین اختالف میان انسان جوامع
باستانی و انسان جدید مشاهده میشود؛ حوادث تغییر ناپذیری که نشان
ویژهی تاریخ معاصر است در مورد تاریخ باستانی صدق نمیکند.
مهمترین اصل اسطوره باور به یگانگی جهان و انسان است؛ در جهان بینی
اسطوره انسان و جهان در گوهر اولیه از یکدیگر هیچ جدایی و بیگانگی ندارند
و در اصل و «بود» یکسانند و تنها در «نمود» از هم دور و جدا افتادهاند .پیوند
در میان انسان و جهان در جهانبینی اسطوره چنان است که گویی انسان و
جهان دو نامند برای یک موجود به عبارت بهتر یک رو انسان و جهان است
و روی دیگر جهان و انسان.
یگانگی انسان و جهان در باورها و نمادهای باستانی تا بدانجا بوده است
که جهان را با پدیدههای گوناگونش با انسان و اندامهای وی سنجیدهاند و
هر کدام از پدیدهها را با یکی از اندامهای انسان برابر دانستهاند؛ آسمان با
پوست ،کوهها با استخوان ،زمین با تن ،رودها با رگها و آب روان در آنها با
خون و جنگلها با مو سنجیده شدهاند.
در کتاب «بندهش» که جهانبینی ایرانباستان در آن به گستردگی آمده
است رابطهی جهان و انسان را اینگونه نشان میدهد ...« :تن مردمان بسان
گیتی است ،زیرا گیتی از آب سرشکی ساخته شده است ...آفرینش نخست
همه آب سرشکی بود ،مردمان نیز از آب سرشکی میباشند .پوست چون
آسمان ،گوشت چون زمین ،استخوان چون کوه ،رگان چون رودها و خون
در رگ چون آب در رود ،شکم چون دریا و موی چون گیاه است ،آنجا که
مو بیش رسته چون بیشه؛ گوهر تن چون فلز ،خرد چون مردم؛ گوش چون
گوسپند و گرمی چون آتش است؛ ...جگر چون دریای فراخکرت؛ دل چون
آب اردیسور پاکیزه است( »....بهار )123 :1369،همانگونه که مشاهده شد
یکسانی جهان با انسان در نامهی باستانی بندهش به وضوح گسترده شده
است اما این بازتابی از این بنیاد باورشناختی دنیای باستان در سرودههای نوتر
ایرانی نیز وجود دارد؛ نمونهی آن در نوشتههای شیخ محمود شبستری است:
« ...اما متشابهات تن با زمین آن است که در زمین کوههاست که در بدن
استخوان مانند آن است و در زمین درختهای بزرگ است و مردم موی و سر
وریش و مانند آن است و در زمین نباتات خرد بسیار است که مویههای اندام
مثال آن است و مجموع هفت اقلیم است و در بدن نیز هفت اندام است :یک
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داستان
شنبه  26تیر 1400

نمی توانم به طور دقیق بگویم صدا از چه زمانی در خانه ی ما شنیده
شده ،چون صدا را ضبط نکردیم ،مگر آن که خانواده ام بدون اطالع و یا
رضایت من به خاطر هدف های خودشان و یا برای مسائل پزشکی آن را
ضبط کرده باشند ،ولی من معتقدم که باید اواخر پاییز ،احتماال اواسط یا
اواخر اکتبر بوده باشه ،وقتی موتورخانه ی شوفاژ روشن شده است ،به همین
دلیل صدای آشنای موتورخانه ،گریه ی ضعیف کودک را محو می کرد و یا
باعث می شد صدای نوزاد با صدای موتورخانه ،اشتباه گرفته شود .وقتی
در آشپزخانه وحشت زده دست از کار می کشیدم ،یا با عجله جاروبرقی را
خاموش می کردم یا می دویدم تا شوهرم یا یکی از بچه ها را پیدا کنم (البته
هر پنج تا بچه ها حاال بزرگ شده اند و دیگر با ما زندگی نمی کنند ،ولی دو
تا کوچک ترها یعنی دخترهایم به موقع به این نتیجه رسیده اند که دنیا ،دار
بی کسی است و ما حتی با ایثار قلب هایمان هم نمی توانیم نجاتش بدهیم و
به همین دلیل اغلب پیش ما می آیند) تا بپرسم آیا آنها هم صدا را شنیده اند،
یا این که اصال صدای عجیبی شنیده اند ،طبیعی بود که هر کدام به نوبه ی
خود سعی می کردند مرا متقاعد کنند که هیچ صدایی جز صدای موتورخانه ی
قدیمی نبود که زوزه می کشید ،سوت می زد ،تلق تلق می کرد و صداهای
دیگری مثل جنگ های زیرزمینی از آن در می آمد ،و من چون زن سرسختی
هستم اگر دچار تردید می شدم یا اگر آنها می خواستند به زور حرفشان را به
من بقبوالنند ،باز هم اصرار می کردم ،التماس می کردم که گوش بدهند.
«نمی شنوید؟ مثل صدای گریه ی بچه س».
هر کدام مثل آدم های ساده به من اطمینان می دادند که اصال صدایی شبیه
به آنچه مرا می ترساند ،شنیده نمی شود .با سپری شدن روزها و هفته ها،
صدای بچه باز شنیده می شد ،در ساعاتی عجیب و غیرقابل پیش بینی .گاهی
وقتها صدا ضعیف بود و به زحمت شنیده می شد ،گاهی کام ً
ال واضح بود،
گاهی غمگین و گاه خشمگین بود .افراد خانواده ام طاقتشان طاق می شد و
سرزنشم می کردند ،می گفتند که این صدا فقط لرزش هواست ،یا به من
می خندیدند یا موضوع را بی اهمیت می شمردند .می گفتند که همیشه ممکن
است از دیوار ،از کف چوبی اتاق ها ،از لوله های گاز ،از هواکش و لوله های
آب صداهایی جدید ،آزاردهنده و بیگانه به گوش ما برسد و اساس ًا خیلی هم
قوی باشد مثل موهایی که در خالف جهت بافته شده باشند یا مثل لرزش
خفیف شیشه ای مواج در شیشه ای ساده و یا مثل حروف چاپی برجسته .مرا
سرزنش می کردند که صداهایی می شنوم ،صداهایی تک یا دسته جمعی ،و
وقتی پسرهای من برای خوردن غذای مورد عالقه شان یکشنبه شب پیش
ما آمدند آنها هم سعی کردند با استفاده از این موضوع مرا وادار به تسلیم
کنند« :مادر ،مثل این که گوش تو صداهایی می شنود!»
بنابراین می توانم بگویم که اکتبر سال گذشته یعنی حدود یازده ماه قبل
برای اولین بار صدا را شنیدم .از همان وقتی که موتورخانه ی شوفاژ به کار
افتاد .ولی چرا وقتی شوفاژ هم خاموش بود ،این صدای عجیب (صدای
ماشین یا آدمیزاد) باز هم شنیده می شد ،چرا این صدا با وجود صداهای
مختلف موتورخانه که حواس را پرت می کنند باز هم شنیده می شود ،حتی
وقتی گرماسنج خاموش می شود و سکوت ناگهان به گوش های ما حمله ور
می گردد چرا باز هم این صدا جدا از هر صدای دیگری شنیده می شود.
منظورم صدای گریه ی یک طفل است.
ابتدا به قضاوت خودم اص ً
ال اطمینان نداشتم و چون می ترسیدم دیوانه شوم
سعی می کردم که از دیگران کمک بخواهم تا صدایی را که من می شنوم،
بشنوند تا ادعای خودم را ثابت کنم .از آنجا که انسان همیشه به نزدیکانش
بیشتر اعتماد می کند و یا به هر حال چشم بسته به طرف آنها کشیده
می شود ،من هم ابتدا موضوع را با شوهر ،دخترها و پسرهایم در میان
گذاشتم .ولی بعد متأسفانه با اشخاصی غیر از افراد خانواده ی خودم هم
صحبت کردم که در نتیجه ،آنها هم مثل آدم های مبتال به بیماری های
واگیردار که بیماری را به دیگران منتقل می کنند ،داستان مرا در سراسر
شهر پخش کردند .افراد بیرون از خانواده عبارت بودند از دوستانی که سری
به من می زدند تا گپی بزنیم ،همسایه هایی که من به میل خودم خبرشان
می کردم ،زن فروشنده ای که لوازم آرایش می فروخت و مرد پر جنب و
جوش ریزنقشی که کارگر شرکت گاز بود و در یک روز برفی آمد تا اجاق گاز
ما را تعمیر کند .دیگران هم بودند .نمی خواهم فکر کنم چند نفر دیگر هم
بودند .غرور را کنار می گذاشتم و مثل این که اولین بار است صدای گریه ی
نوزاد را می شنوم ،گوش هایم را تیز می کردم ،در حالی که عدسی عینکم نور
را منعکس می کرد با جدیتی مادرانه می پرسیدم« :این دیگه صدای چیه؟»
«انگار صدای گریه ی بچه اس».
بیشتر وقت ها طرف صحبتم اخم می کرد ،مؤدبانه ،سردرگم و حتی با
ناراحتی می گفت چیزی نشنیده است؛ ولی یکی دو نفر برای همراهی با
حس مادرانه ی من گفتند که بله ،بله چیزی می شنوند .ولی آیا آنها هم همان
چیزی را می شنیدند که من می شنیدم و آنها هم مثل من موی تنشان سیخ
می شد ،نمی توانستم باور کنم.
بعد در یک روز زمستانی آن مرد برای تعمیر اجاق گاز ما آمد .مثل من
گوشش را تیز کرد و در تالش برای تمرکز کردن ،صورتش را چین انداخت
و چون صدای عجیب و غمگین ناله ی طفل قطع نمی شد و مثل همیشه از
کف اتاق ما شنیده می شد ،گفت« :بله خانم ،من می شنوم .واقعا یه صدایی
می شنوم ،همیشه انگار یه صدایی دنبال منه».
بعد ابزار دستش را با عصبانیت تکانی داد و گفت« :ولی نمی دونم این صدا
چیه هیچ وقت نتونستم یه اسمی روش بذارم».
از این پاسخ غیرمنتظره آن چنان جا خوردم و خشکم زد که انگار این
جواب مرا سر جای خودم نشاند .ایستادم و به آن مرد ریزنقش که قدش دو
سه اینچ از من کوتاه تر و وزنش هم حدود سی پوند کمتر بود خیره شدم،
هیچ جواب مناسبی به فکرم نمی رسید .گرچه همان موقع صدای گریه ی
کودک محو شد مثل صدای مقدار معینی آب که در پایان لوله ای نامشخص
محو می شود و بعد سکوت جای آن را گرفت .باالخره من ومن کنان ،گیج و
پریشان گفتم« :ولی صدایی رو که من می گم همین جاست ،توی خونه ی
خودم .صدا رو فقط اینجا می شنوم ».به دنبال مرد تعمیرکار تا دم در و بعد
تا نزدیک پله ها رفتم و انگار از او خواهشی داشته باشم ،گفتم« :گاهی وقتا
فکر می کنم صدای گریه ی یه بچه س ».ولی پیرمرد ریزنقش ابزار کارش
را محکم زیر بغل گرفت و کالهش را روی سرش محکم کرد ،فقط سری
تکان داد و انگار کلماتی را که می خواهد به زبان بیاورد دعایی است که به
او آرامش می دهد گفت« :من هیچ وقت سعی نکردم اسمی روش بذارم».
سعی ندارم این موضوع را رد کنم که روزهای اول این صدای عجیب به
شدت ناراحتم می کرد و حتی گاهی وقت ها وجودم را از ترس پر می کرد.
چون به عنوان یک مادر (گرچه از سال های بچه دار شدن من خیلی گذشته
است) خودم را در مقابل زندگی دیگران مسئول می دانم و میلی در من وجود
دارد که بخواهم به همه ی بچه های بی مادر ،همه ی بچه هایی که سر راه
گذاشته شده اند و یا بچه هایی که با آنها بدرفتاری می شود تا جایی که از
دستم برمی آید کمک کنم و حتی به آنها شیر بدهم ،ولی اگر این صدای
گریه ،فقط یک خیال باشد ،بچه کجا بود که من کمکش کنم؟
بیشتر وقتها فکر می کردم صدا از توی دیوار است ،ولی وقتی می رفتم
و گوشم را به گچ بری های روی دیوار می چسباندم ،صدا دور می شد و یا
مثل صداهای داخل لوله های فاضالب می شد .زنگ تلفن باعث می شد که
صدای گریه قطع شود .در روزهای ساکت تر صدای دیگری به این صدا
اضافه می شد و آن صدای ضربان قلب و نبض بود ،فریادهای ناشناخته ی
گوش درونی یا گذرگاه های پیچاپیچ مغز که توجه به آنها وحشت انگیز است.
گاهی وقتها صدا از آشپزخانه به گوش می رسید ،گاهی از یکی از اتاق های
طبقه ی باال یا پایین ،یا از زیرزمین ،یا از اتاق زیر شیروانی ،یا از پارکینگ،
گاهی وقت ها همین که تلویزیون را روشن می کردم شروع می شد و وقتی
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خاموشش می کردم تمام می شد ،وقتی شیر آب را باز می کردم یا جاروبرقی
و یا ماشین لباسشویی را روشن می کردم هم همین اتفاق می افتاد .چند
روزی شوهرم مرا متقاعد کرد این صدا ،صدای باد است که در لوله ی
بخاری می پیچد ،یا صدای باد در آنتن تلویزیون و یا صدای برخورد باد با
سیم های تلفن بیرون خانه ،ولی بررسی بیشتر که باعث پریشانی من شد
و کاسه ی صبر شوهرم را هم لبریز کرد این بود که این توضیحات موجه و
خوشایند ،هیچ کدام درست نبودند .کم کم تسلیم حرف های افراد خانواده و
فامیل شدم و قبول کردم که البته این صدا ممکن است صدای بچه ی یکی
از همسایه ها باشد یا یک همسایه ی بی مالحظه صدای رادیو یا تلویزیونش
را بلند کرده باشد ،ممکن است صدای یک حیوان بیمار ،مجروح ،زندانی یا
دیوانه در نزدیکی ما باشد ،یا صدای پرنده ها ،یا صدای بوق اتومبیل ،یا سوت
قطار ،یا کامیون های دیزلی ،یا هواپیماهای جت ،یا صدای یک فریاد ،یا
حتی ممکن است شنیدن صدا نتیجه ی ناراحتی گوش های خودم باشد .هر
کدام از این دالیل می توانست شنیدن صدای گریه طفل را رد کند .ولی با
بررسی بیشتر که در نتیجه ما همه عصبانی شدیم ،معلوم شد صدا ربطی به
هیچ کدام از این موارد ندارد.
مث ً
ال برای سنجش شنوایی ،پدر بچه ها به زور مرا پیش دکتر گوش
برد .دکتر با وسایل الکتریکی و با ایجاد انواع صداهای مختلف شنوایی
مرا سنجید .با چراغ قوه ی کوچکی نور به درون مغزم تاباند و برای آن که
سنجش دقیق تر باشد (و البته دستمزدش هم بیشتر شود) مقداری آب گرم با
سرنگ توی گوش هایم ریخت و گوش هایم را شستشو داد .ولی واقعیت این
بود که شنوایی من برای یک زن پنجاه و دو ساله کام ً
ال طبیعی و گوش هایم
سالم بودند .چند هفته بعد وقتی باز هم اصرار کردم که صدا را می شنوم
و حاضر نبودم این موضوع را انکار کنم ،پدر بچه ها باز هم به زور مرا به

تزیینی هستند از گوشه های سقف پاک می کنم ،دیوارها و پنجره ها را
می شویم ،آینه ها را تمیز می کنم ،آینه هایی که بر سطح آنها تصویر چهره ای
نقش می بندد ،چهره ای که دیگر جوان نیست ولی از انرژی جوانی روشن
شده است ،آرواره هایی محکم ،ابروهایی پر و برآمده ،بینی پهن و استخوانی،
چشمانی که برقی محکم و قاطع دارند .در همه حال تغییرات صدایش را
تشخیص می دهم :مثال صدای بلند و نازک مثل ناله های سیم ،گوش های
ناآزموده ممکن است این صدا را با صدای باد اشتباه بگیرند .فریادهایی با
صدایی کلفت تر و یا صداهایی مثل نجوا ،و یک صدای خشن مثل صدای
کسی که به سختی نفس می کشد و صداهایی که بیانگر احساسات خالص
و لرزان هستند :احساساتی مثل خشم ،رنجش ،ترس و حتی لذت .این
احساسات آن قدر قوی هستند که می توانند خنجر به بطن هر مادری یا حتی
هر زنی بزنند -آه! رحم کن! فقط شنیدن آن! -انگار بند نافی که همه ی ما
را به هم وصل کرده هنوز بریده نشده است.
روزهایی که در خانه تنها هستم و آسمان مثل سقفی بر باالی سرم تیره
و ابری است ،وقتی که افراد خانواده ام نیستند و تا چند ساعت بعد هم
برنمی گردند ،وقتی تلفن و زنگ در چند ساعت به صدا درنیامده اند ،صدا
واضح تر است؛ ولی توانایی من در شنیدن این صدا و اشتیاقم که متناوبا به
ترس و وحشت تبدیل می شود هیچ ارتباطی با صدایی که من می توانم در
موردش نظر بدهم ندارد ...مثل برکتی که خداوند بر بندگان صالحش ارزانی
می دارد و به تقاضای بندگانش به خاطر خواهش آنها پاسخ نمی گوید .همین
که گریه ی ناهماهنگ و وحشت انگیز نوزاد که زیبایی اش آن قدر حزن انگیز
است که نمی توان نامی بر آن نهاد ،شروع می شود ،گونه های من هم با
فریادی بی صدا برجسته می شود و چشمانم از اشک تیره و تار می شود .چرا
سراغ من می آیی؟ آیا تو فرزند این خانه ای ،فرزند زمین زیر این خانه؟ من

کلینیکی در محلی دورتر برد .در آنجا با ماشین های عظیم و پر سر و صدا با
استفاده از اشعه مغز مرا معاینه کردند ولی هیچ جراحت مغزی ،غده و یا اثری
از کوچک ترین ضربه ی مغزی مشاهده نشد .پیش بینی کردم ممکن است
تشخیص پزشکان بیماری شیزوفرنی باشد (چون افراد متخصص هم بدون
آن که به خود زحمتی بدهند ،این عبارت را به زبان می آورند) به همین دلیل
سر حرف خودم ماندم ،چون واقع ًا هم همین طور بود و این صدای مرموز
فقط در خانه ی ما ،در ساعات مختلف و غیرقابل پیش بینی شنیده می شد؛ و
هیچ وقت این صدا در سر من نبود« :البته که من فرق این دو را می فهمم».
با گذشت زمان ،کم کم یاد گرفتم با مالحظه و احتیاط بیشتری رفتار
کنم ،به همین دلیل به خانواده ام ،اطمینان می دادم که دیگر صدای گریه
نوزاد را نمی شنوم و اگر از ظاهرم می فهمیدند که صدا را می شنوم ،ماهرانه
موضوع را عوض می کردم و به چیز دیگری توجه نشان می دادم؛ مثال به
مشکالت آشپزی یا کارهای خانه می پرداختم و کارهای خانه هم که مثل
لوله های فاضالب و سیم های جریان برق ،بی پایان هستند .باید این کارها را
می کردم ،در غیر این صورت چه طور می توانستیم همدیگر را تحمل کنیم؟
گاهی وقت ها دخترهایم با نگرانی نگاهم می کردند و می پرسیدند واقع ًا
دیگر صدایی نمی شنوم یا فقط برای خوشایند آنها این حرف را می زنم (البته
نمی دانم واقعا خوشایند آنها در چه چیزی بود) .خُ ب انگیزه های انسان مبهم
است ،و من با پوزخندی می گفتم که «بله واقعا نمی شنوم .چرا باید دروغ
بگم؟» گرچه در همان لحظه که داشتم معصومانه این زن های جوان را
نگاه می کردم ،ناله ی ضعیف و غمگین قلبی شکسته از دیوار پشت سرم
یا از سقف باالی سرم ،یا از کف اتاق که من با وقار و اقتدار پایم را روی
آن گذاشته بودم ،شنیده می شد .در آن زمان نظر من عوض شده و رفتارم
با اطرافیانم تغییر کرده بود .دیگر هیچ منطق مشترکی با کسانی که «از
گوشت و خون خودم بودند» نداشتم و هر روز بیش از پیش خودم را از آنها
دور می دیدم.
پس از آن ،چند هفته برای مقابله با تقدیر خودم ،به محض شنیدن صدای
گریه ی نوزاد ،که همه ی صداها را تحت الشعاع قرار می داد ،دو تکه موم
نرم و صورتی را توی گوشم می گذاشتم ،ولی بعد از مدت کوتاهی به دالیلی
جسمانی که خارج از قدرت من بود ،نجواها و زمزمه هایی موزون و ارتعاشات
بی شماری می شنیدم که تعدادشان انگار به اندازه ی ذرات عالم هستی بود
و عدد از بیان تعداد آنها قاصر بود .در واقع وقتی این گونه مجهز و مسلح
شدم دیگر نمی توانستم صدای گریه نوزاد را بشنوم .کارهای روزمره ام را
انجام می دادم ،در هذیانی ناشی از سکوتی غیرطبیعی که خودم خواسته بودم
قهوه ی بعدازظهرم را می نوشیدم ...تا اینکه باالخره دیگر نتوانستم تحمل
کنم .با حالتی مثل طغیان شهوت که عضالت را بی اراده می کند ،موم ها را از
گوشم بیرون آوردم و با آنچه وجود داشت روبرو شدم یعنی بار دیگر گریه ی
مداوم نوزاد را شدیدتر از پیش شنیدم .بیهوده سعی کرده بودم انکارش کنم.
نمی دانم چرا بعضی ها برای شهادت دادن انتخاب می شوند ،در حالی که
دیگران با رضایتی واهی زندگی را می گذرانند ،ولی اگر بدانم که من انتخاب
شده ام ،آن وقت این موضوع را اعالم می کنم و سعی می کنم وظیفه ام را
درست انجام دهم.
در همه حال تغییرات صدای گریه نوزاد را تشخیص می دهم :وقتی
کف پوش اتاق را تمیز می کنم ،وقتی مبل هایی را که برق می زنند صیقل
می دهم ،وقتی فرش هایی را که بر اثر جارو زدن های بی شمار نازک و نخ نما
شده اند با جارو برقی تمیز می کنم ،وقتی دستشویی و حمام و توالت را تمیز
می کنم ،وقتی با جاروی گردگیری تار عنکبوت هایی را که مثل تورهای

مادر تو هستم؟ آیا این بطنی که شل و بی فایده مثل بادکنکی که بادش
را خالی کرده اند درون شکم برآمده ی یک زن سالمند درهم فشرده شده،
جایگاه تو بوده است؟
و چرا؟و چه مدت؟ولی گریه ی نوزاد بر فراز سر من که به َد َوران افتاده می چرخد و می چرخد
و هم چنان ادامه دارد .اگر من با التماس بی صدا دستم را باال ببرم ،صدا
بلندتر می شود و یا این که قطع می شود مثل صدای رادیویی که المپ
لوله ای آن ضعیف است و وقتی دستت را رویش می گذاری صدا قطع
می شود .چون پاسخی نیست و نمی تواند باشد ،هیچ ارتباطی از آن طرف
به این طرف نیست.
به هر حال! در فضای خانه ای که بیش از سی سال در آن ماهرانه به
خانه داری مشغول بودم و این کار برایم شادی بخش بود و آن را پوچ و
بیهوده نمی دانستم به حاالت مختلفی :از انتظار به ترس ،به تسلیم ،به
ناشکیبایی ،به هراس و به حالت ضعف و غش دچار می شوم .حاالتی که از
کمرم شروع می شود ولی در آنجا مهار نمی شود .ابتدا لب هایم به هم فشرده
می شود و ساکت هستم ،چشمانم می خواهد از حدقه درآید ،بعد مثل مادری
جوان با گونه های برافروخته سرم گیج می رود ،حس می کنم سینه هایم مثل
سینه های زنی که بچه شیر می دهد سنگین شده؛ باالخره به خود جرأت
می دهم و شروع به خواندن آواز می کنم ،تا جایی که گلو و شش هایم
می توانند تحمل کنند می خوانم؛ الالیی هایی را که روزگاری (نمی دانم چند
سال پیش) برای بچه های خودم می خواندم.
بخواب جونم الالی الیبخواب عمرم الالی الی
و باز هم می خوانم و می خوانم
بخواب جونم الالی الیبخواب عمرم الالی الی
تا این که باالخره گریه ی نوزاد قطع می شود.
پدر و دیگران -دخترها و پسرهایم که حاال دیگر مرد شده اند و بقیه ی
افراد فضول فامیل -این روزها و شاید هم این چند ماه با نگرانی و وحشت
با هم پچ پچ می کنند ،کلماتی توهین آمیز در مورد من زمزمه می کنند:
صداهایی می شنود ،زندگی اش عوض شده ،دیگر خودش نیست ،و سؤاالت
چرندی می پرسند چرا؟ و من متنفرم که از خودم دفاع کنم ،چون ظاهراً
گریه ی نوزاد برای گوش های آنها نیست ،آنها انتخاب نشده اند که در مورد
اندوه بی صدای جهان شهادت بدهند .همان طور که گفتم من با مالحظه
و احتیاط و به خاطر خودخواهی خیلی وقت است که شنیدن صدا را انکار
کرده ام و خودم را به بی گناهی و نادانی زده ام ،گاهی اوقات عصبانی می شوم
و متقاب ً
ال از آنها می پرسم« :نکند حاال شما صدا را می شنوید؟ شاید این
شنیدن از من به شما منتقل شده است؟»
ولی آنها جاسوسی مرا می کنند .این کسانی که از گوشت و خون خودم
هستند بی شرمانه مزاحمم می شوند ،وقتی دارم خانه را تمیز می کنم و
الالیی می خوانم آهسته و بی سر و صدا وارد می شوند تا غافلگیرم کنند ...یا
وقتی در آشپزخانه در رویایی واهی و دور و دراز فرو رفته ام و یا روی پله های
زیرزمین که انگار همیشه شفق است ،در وسط پله ها بالتکلیف مانده و در
خیال های واهی سیر می کنم ،به سراغم می آیند و می پرسند «مادر چه کار
می کنی؟ اتفاقی افتاده؟» از پاسخ دادن به این صداهای وحشت زده که
می خواهند مرا متهم کنند بیزارم ولی از روی وظیفه ی مادری و نه از روی
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عشق و محبت باید جواب بدهم.
«اتفاق؟ چه اتفاقی؟ چرا این قدر این حرفو تکرار می کنید؟»
«ولی مادر تو انقدر ...به نظر می رسی».
«چه جوری به نظر می رسم؟»
«خیلی عجیب».
«عجیب؟ چرا؟ چه طور؟ به نظر چه کسی من عجیب هستم؟ به نظر
شما؟»
و هر کدام که جرأت کرده و به من نزدیک شده باشند؛ دخترهایم ،پسرهای
مات و مبهوتم و یا خود پدر یا یکی از زن های فامیل که شبیه خودم است،
طردشان می کنم ،با کتک از خودم دورشان می کنم.
با خنده ای اهانت آمیز می گویم« :پس باید اون طوری که شما دلتون
می خواد طبیعی باشم؟»
شوخ طبعی گذشته را باز یافته ام ،یک نوع شوخ طبعی تلخ و گزنده ،بی هیچ
احساس و اشک و آه .محکم سر جای خود ،زیر سقف خانه می ایستم و
از رازی در زیر سقف این خانه ،از آنچه که به تازگی به من سپرده شده
نگهداری می کنم .حاالت من با ظاهرم تناسب دارد :موهای مجعد زبر و
خاکستری ،موهای زائدی که با بدجنسی روی چانه ام سیخ می شوند ،اسکلتی
با استخوان های درشت که قامت مرا ساخته ،سینه ،شکم ،تهیگاه و رانهای
چاق و بزرگ و چشم هایی که مثل میکا برق می زنند.
با اصرار می گویند «مادر ما صالح تو را می خواهیم ».من موضع خودم را
حفظ می کنم و می گویم «چه کسی در این مورد قضاوت می کند؟» سوگند
یاد می کنم اگر مرا با تبر قطعه قطعه کنند و یا به زور از خانه بیرون ببرند،
رازهایم را با دشمنان و با افراد خانواده ام در میان نگذارم.
درست است ،آن قدر حواسم پریشان بوده است که متوجه نشده ام که
سی سال قبل در این خانه (خانه ای مرتفع ،تخته کوبی شده ،با سقف
شیب دار ،این خانه ی روستایی که به ندرت بازسازی شده ،ولی برای تحمل
بار سنگین فرزندان من و شوهرم کافی بوده و مثل مزارع ذرت و شهر
کوچک و دلگیر نزدیک ما ،در باختر میانه واقع شده است) اولین بارداری من
منجر به «سقط جنین» شد .سقط جنین لغتی توهمی است برای بیان تعجب
از دیدن خون لخته شده روی دستمال .من با اطمینان نمی توانستم بگویم
که اولین بارداری من بود ،اولین از دفعات بسیار بارداری .بعد ،مادر جوانی
که از زن کنونی احساساتی تر بود اشک ریخت ،احساساتش جریحه دار شد و
کمی هم عصبانی و خشمگین شد .ولی دوران این بارداری فقط شش هفته
طول کشید و یک زندگی واقعی نبود و هیچ نامی هم نداشت (گرچه در حدی
شایسته هم برایش عزاداری شد) .بیشتر یک صدمه ی جسمی محسوب
می شد تا از دست رفتن یک زندگی ،به خصوص یک زندگی مشخص .ولی
من یک زن احساساتی نیستم و در بقیه دوران مادری خود به این اتفاق
اصال فکر نکردم ،قسم می خورم .شاید تا حاال متوجه نشده باشید که من
از آن دسته زنان مسیحی نجیب که ناله می کنند و اشک می ریزند ،غش
و ضعف می کنند ،جسم و روحشان ضعیف است ،نق نقو هستند ،تو دماغی
حرف می زنند و دائم اشک چشمانشان را با دستمال پاک می کند ،زود دچار
خونریزی می شوند و سخت درمان می شوند ،نیستم .به طور کلی یک جور
دیگر هستم ،از آن آمریکایی های قدیمی هستم ،قدم  172سانتی متر است
و روی پای خودم ایستاده ام .با غرور قدم برمی دارم .آیا در مقابل فرزندانم،
شوهر شکم گنده ام و یا در مقابل غضب خود پروردگار در عرش اعال هم سر
تسلیم فرود خواهم آورد؟ نه ،هرگز.
بنابراین احمقانه و بیهوده است که وقتی بین دو موضوع ارتباطی وجود
ندارد ،یا ممکن است بیش از آن ارتباط باشد که در تصور بگنجد ،سعی کنیم
این ارتباط را به وجود آوریم ،مثال بخواهیم قضیه «ب» را با توجه به قضیه
«الف» ،مرتب و بی هیچ زحمتی توضیح دهیم و هرگز برای توضیح قضیه
«ب» به قضیه «ج» توجه نکنیم و اگر شما «الف» را نداشتید ،ولی «ب»
را داشتید (و آنچه را که قبل از «ب» می آید و در ابدیت محو می شود) آیا
«الف» را از آن کم می کردید؟ البته نه .قطعا این کار را نمی کردیدم .به این
ترتیب اطرافیان من با نادانی توأم با گستاخی می خواستند نوای روح مانند
خانه ی ما (یا شاید بهتر است بگویم خانه ی مرا) به سقط جنین یک زن
جوان در سی سال پیش ربط بدهند .سقط جنینی که همان قدر که باعث
غم و اندوه شد ،تعجب مرا هم برانگیخت .اگر من تا سن پنجاه و سه سالگی
بچه دار نشده بودم ،آن وقت اینها می توانستند ُقد ُقد کنند ،با بینی های
خیسشان برای من دلسوزی کنند و شنیدن صدا را به آن حادثه ربط بدهند.
ولی حرف های تحقیرآمیز و ناروایی می زنند ،آنها حرفشان را می زنند و
چون این حرف ها در محدوده ی شنوایی من نیست ،من آنها را نمی شنوم،
چون من علم غیب خودم را دارم .گریه ای بی صدا و آن قدر نزدیک به
من که مثل استخوان های ریز گوش درونی من و یا چشم های تیزم در
حدقه شان است .من هم آنها را به نوبه ی خودم با ترحم نگاه می کنم.
مثل همیشه غذایشان را آماده می کنم ،خانه ای را که در زیر آسمان آبی در
منطقه ی باختر میانه قرار دارد و بسیار منظم است نظم و ترتیب بیشتری
می دهم ،دیوارها را می شویم ،همه جا را تمیز می کنم ،در فصول مختلف
النه ی زنبورها و چیزهای دیگری را که بام خانه ی ما را تزیین می کنند دور
می ریزم و وقتی مطمئن می شوم کسی صدایم را نمی شنود و جاسوسی دور
و برم نیست و خانه فقط مال خودم است ،مجذوب و متحیر آواز می خوانم
تا نوزاد به خواب رود.
تابستان ،بزرگ ترین عروس من ،السی ،که مثل شیربرنج سفید و بی نمک
و خیلی هم موذی است با بچه اش یعنی نوه ی من به آشپزخانه آمد تا از
بچه اش در آنجا مراقبت کند ،ضمن کار می گفت و می خندید و مرا مجبور
می کرد که مثل مادربزرگ های ابله با گونه هایی برافروخته با بچه حرف
بزنم ،بخندم و او را ببوسم .پسرم (که حاال چندان هم پسر من نیست)
مثل احمق ها ما را نگاه می کرد .همان موقع به توطئه آنها پی بردم .صدای
کودک زنده از جمله ناله های خشمگینانه اش وقتی که پوشکش را عوض
می کردند ،صدای کودک دیگر یعنی کودک نامرئی را از بین می برد .من
با خونسردی با مسئله برخورد کردم و هیچ درباره کاری که کردند چیزی
نگفتم.
وقتی داشتند می رفتند ،نوزاد روی شانه های چاق السی به خواب رفته بود،
شنیدم که السی آهسته به پسرم گفت «فریتز مادرت هیچی اش نیست! به
نظر من که اص ً
ال عوض نشده .چه تغییری کرده؟» وقتی که دیگر رفته بودند
یقه ی پیراهنم را پاره کردم و به صدای بلند خندیدم.
بعد با نگرانی و پریشانی از این اتاق به آن اتاق رفتم ،نفس نفس زنان به
اتاق زیر شیروانی و بعد به زیر زمین رفتم ،فکر می کردم که نوه ام با آن
فریادهایی که با شش های قوی خود می کشید ممکن است نوزاد دیگر
را فراری داده باشد -و بوی مدفوع نوزاد چه قدر زننده است ،آن قدر که
نمی توان فراموشش کرد .ولی صبح روز بعد صدای گریه برگشت ،ابتدا
در آشپزخانه صدا ضعیف و انگار آزاردهنده بود ،بعد از اتاق نشیمن و بعد
از دیوارهای پشت پله ها که کاغذ دیواری دارند شنیده می شد و کم کم
بلندتر هم می شد .چون در خانه تنها بودم از شنیدن صدای غم انگیزی که
از گچ بری های کهنه ی خانه شنیده شد و مثل ضربات بال هایی نامرئی بود،
ناراحت نشدم .فریاد زدم «تو کی هستی؟ از من چی می خوای؟ چرا این کارو
با من کردی؟» ولی خوشبختانه پاسخی نشنیدم .آن روز نشنیدم و هیچ روز
دیگری هم پاسخی نخواهم شنید.
اگر از پله های زیرزمین پایین بروم و پتک یا کلنگ قدیمی پدر را با دستان
لرزان بردارم و اگر قدرت ابلیس را داشته باشم و بتوانم خانه را از پای بست
ویران کنم و تمام تار و پود این خانه ی ارواح را بر سر خودم خراب کنم ،یک
کلمه پاسخ هم نخواهم شنید و فقط همین جنبه از خود بی خبری مایه ی
خوشحالی است.
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ایسنا :اینجا هورامان است ،سرزمین اهورایی و جایگاه اهورا مزدا! از
باریک راهی قدم در مکانی خواهی گذاشت که تا چشم باز کنی زیر لب با خود
خواهی گفت اینجا بهشت است بهشت.
عبور از راه تنگ و پیچدر پیچ دروازه هورامان آغاز لذتبخش سفری است که
در آن قدم نهادهای ،دروازه هورامان که میگویم یعنی جایی درست بین زمین
و آسمان ،خیره شدن به ارتفاع و غرق شدن در لذت دیدن دره!
اینجا گذر زمان بیمعنی است هر گوشه از آن هر تکهای از آن را که مینگری
به واقعیت پیوستن تعریفی است که در کتابها از بهشت خواندهای ،آری اینجا
هورامان است ،سرزمین خورشید ،سرزمین نور و رنگ و اصالت.
حال که به این مکان سحرآمیز وارد شدهای خوب گوش بسپار به نوایی که
از دور دست به گوش میرسد ،اینجا صدایی نیست جز صدای آواز آزادانه
پرندگان ،صدای آب صدای طبیعت و صدای مردمانی زاللتر از آب روان،
اینجا هورامان سرزمین اصالتها و نواها است.
صبح هنگام خورشید سایه گرم و پر مهرش را بر قلمرو خود میپراکند ،به آدمی
جانی دوباره میبخشد و آنها را برای آغاز روزی دیگر به تکاپو وا میدارد.
اینجا میتوان زمان را به عقب برگرداند و به گذشتهها سفر کرد ،هنوز هم
میتوان صبحها با بوی نان تنوری تازه مست شد و با دیدن کوچنشینی و
عشایری این منطقه غرق در گذشتههای دور شد ،میتوان از زندگی ماشینی
شهری فاصله گرفت و دوباره طعم خوب همدلی و با هم بودن را احساس کرد.
شب اما حکایت دیگری دارد ،زمانی که سایه شب بر دره و کوهها هورامان سایه
میاندازد سکوت آرام بخشی بر دنیا حاکم میشود صدایی به گوش نمیرسد اال
صدای طبیعت و مردمانی که خسته از تکاپوی روزانه در خانههای خود و یا در
پشت بامها در هوای سرد و خنک منطقه لم دادهاند و مشغول بازگویی خاطرات
و یا انجام بازیهای محلی هستند.
گه گاه در دور دستها صدای حزن انگیز مردی به گوش میرسد که سکوت
شب را همچون انداختن سنگی در برکهای آرام به هم میریزد ،صدای هوره!
نوایی حزنانگیز و آسمانی که از گذر تاریخ هزار ساله همچنان در گوش مردم
منطقه نجوا میشود.
بافت پلکانی این منطقه سبب صفا و صمیمیت همسایگان آن شده است،
بام همسایه حیاط خانه دیگری است ،میتوان روزها زنهایی را دید که با
لباسهایی رنگارنگ و به صورت جمعی نشسته و مشغول کالش بافی یا
نخریسی هستند ،میتوان پیرمردها و پیرزنانی را دید که در خلوت تنهایی خود
لم دادهاند و در اندیشههای دور خود به تماشای تصویری نشستهاند که همه
عمر و جوانی خود را در آن سپری کردهاند.
اورامانات نام منطقهای در بخش اورامان شهرستان سروآباد در غرب استان

کردستان است و از غرب به عراق و از جنوب به استان کرمانشاه محدود
میشود و جادهای به طول  ۷۵کیلومتر آن را به مریوان وصل میکند.
مدیر پایگاه منظر تاریخی اورامان در خصوص روند ثبت جهانی اورامان گفت:
از سال  1395و  1396پایگاه پژوهشی منظر فرهنگی اورامان در استان
کردستان و کرمانشاه راهاندازی شد.
پویا طالبنیا اظهار کرد :در همان سال اول و بعد از راهاندازی پایگاه پژوهشی
منظر فرهنگی اورامان ،جمعآوری اطالعات و مطالعات منطقه در در حوزههای
مختلف باستان شناسی ،مردم شناسی ،معماری ،تاریخ ،تمدن و ،...طراحی
نقشههای سه بعدی از منطقه صورت گرفت.
وی عنوان کرد :در سال  1398با همکاری دفتر ثبت جهانی میراث فرهنگی
تهران ،دادههای جمعآوری شده از منطقه اورامان که به صورت خام جمعآوری
شده بود؛ بر اساس فرمت مخصوص پرونده ثبت جهانی تدوین شد.

آگهی تجدید مناقصه
نوبت اول1400/4/26 :
نوبت دوم1400/5/2 :
شــهرداری داراب در نظــر دارد
به استناد مجوز شــورای اسالمی
شــهر داراب نســبت به اجرای
محوطه ســازی میدان کوثر با اعتبار و برآورد اولیه به
مبلغ  10/679/720/481ریال به شرکتهای واجدالشرایط
و دارای رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه از طریق
برگــزاری مناقصه عمومــی اقدام نمایــد .متقاضیان
می توانند جهت اخذ اســناد مناقصه و ارائه پیشنهادات
از تاریخ  1400/5/2تا پایان وقت اداری مورخ 1400/5/13
با توجه به شــرایط زیر به شــهرداری داراب واقع در
خیابان شهید مدرس به شماره تماس  07153520051و
کدپستی  7481865317اقدام نمایند.
-1مدت اجرای قرارداد :هشت ماه شمسی
-2مبلغ تضمین (سپرده) شرکت در مناقصه 550/000/000
ریال که بایــد به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز
نقدی به حساب شــماره IR940170000000105801087000
نزد بانک ملی به نام شهرداری داراب ارائه گردد.
-3چنانچه برندگان اول ،دوم و ســوم مناقصه حاضر به
انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنها به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
-4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد
درج گردیده است.
-5هزینه درج آگهــی در دو نوبت بــه عهده برنده
مناقصه خواهد بود.
-6شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
-7تاریخ گشایش پیشنهادها1400/5/16 :
شناسه آگهی1165543 :
/3173م الف
نصرا ...سالمی نژاد
شهردار داراب

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول1400/4/26 :
نوبت دوم1400/5/2 :
شهرداری خاوران در نظر دارد به استناد
مصوبه شــماره  11مــورخ 1399/9/16
شــورای اسالمی شــهر خاوران و براســاس دادنامه شماره
 9909977119300271مــورخ  1399/3/26از طریــق مزایده
عمومی نســبت به فروش یک واحد آپارتمــان دو خوابه با
مشــاعات -پارکینگ و ملحقات و سایر مشاعات مشترکات با
جزئیات مندرج در اســناد مزایده واقع در شهر شیراز بلوار
امیرکبیر بلوار میثم شــمالی سروش شرقی کوچه  3ساختمان
آیدا ،1طبقه دوم واحد  6بــا قیمت پایه  10/136/100/000ریال با
مشخصات ذیل اقدام نماید.
-1مساحت اعیانی  75/64مترمربع -مساحت پارکینگ 12/50
مترمربع
-2واریــز مبلغ  507/000/000ریال بابت ســپرده شــرکت در
مزایده به حساب شماره  3100003319007نزد بانک ملی به نام
شهرداری خاوران
-3برندگان اول و دوم و ســوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-4مدت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ
 1400/5/16می باشد.
-5به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
-6متقاضی می بایست پیشــنهاد خود را در پاکت الک و مهر
شده تحویل دبیرخانه شهرداری نماید.
-7شــهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می
باشد.
-8هزینه آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.
-9سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده و برگ پیشنهاد
قیمت درج می گــردد که متقاضیان جهت دریافت اســناد
مزایده در مهلت تعیین شــده به دبیرخانه شهرداری خاوران
مراجعه نمایند.
شــرکت کنندگان در مزایده جهت اطالع بیشــتر با شماره
تلفن های  09178375443-07154517300تماس حاصل نمایند.
شناسه آگهی1165551 :
/3174م الف
محمدامین گرامی
شهردار خاوران

سال بیست و ششم شماره 7244

اورامان در ویترین جهانی

طالبنیا ادامه داد :بعد از تدوین دادهها ،پرونده ثبت جهانی هورامان تکمیل و در
بهمن  ۱۳۹۸به یونسکو ارسال شد و پرونده اول مورد تایید یونسکو قرار گرفت.
مدیر پایگاه منظر تاریخی فرهنگی هورامانات ادامه داد :در مهر ماه ۱۳۹۹
ارزیاب یونسکو به منظور راستیآزمایی پرونده ثبت جهانی اورامان و برای
بازدید نهایی از منطقه هورامان وارد کشور شد و طی بازدید  ۱۰روزه از
روستاهای منطقه هورامانات در استانهای کردستان و کرمانشاه دیدن کرد
و روند تهیه پرونده ثبت جهانی اورامان را مورد بررسی قرار داد.
پویا طالبنیا در ادامه سخنان خود از برگزاری جلسه اجالس سازمان جهانی
یونسکو در مورخ  25تیر تا  9مرداد خبر داد و افزود :در این اجالس قرار بر
این است در خصوص ثبت جهانی اورامان رای گیری و ثبت آن نهایی شود.
وی با اشاره به اینکه ثبت جهانی اورامان هنوز به صورت قطعی نهایی نشده
است ،گفت :با توجه به سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی به استان کردستان و

خبرهای خوبی که در خصوص ثبت جهانی اورامان به مردم کردستان دادند،
قطعی شدن این پرونده در چند روز اخیر دور از انتظار نیست.
طالبنیا با اشاره به اینکه این پرونده کل منطقه اورامانات را در برمیگیرد،
تصریح کرد :پهنه جغرافیایی منطقه اورامانات شامل شهرستان پاوه و شهرستان
جوانرود ،بخشی از ثالث باباجانی و قسمتی از شهرستان روانسر در استان
کرمانشاه و در استان کردستان نیز شهرستان سروآباد و کامیاران و سنندج
است.
وی خاطرنشان کرد :وقتی که گفته میشود منظر فرهنگی ،یعنی تعامل انسان
با طبیعت در طول تاریخ ،و ما بر همین اساس اقدام به ثبت جهانی اورامان
کردهایم و آثار تاریخی ،معماری ،فرهنگی اورامان را جمعآوری و نشان دادیم
که اورامان در طول هزاران سال از سکونت انسان در این منطقه توانسته است
خود را با طبیعت تطبیق دهد.
طالبنیا ادامه داد :وجود بافت پلکانی و هوارنشینی و مراسم و جشنهای آیینی
مانند مراسم پیرشالیار نشان از ادغام آنها با طبیعت دارد که اثبات کردیم که
این ویژگیها نمونههای منحصر به فرد جهانی است.
وی در خصوص نقش ثبت جهانی اورامان در حفظ تاریخ اورامان افزود :با
نهایی شدن ثبت جهانی اورامان ،به عنوان یک سند جهانی در جهان ثبت
خواهد شد و به عنوان یک اثر تاریخی جهانی به همه دنیا تعلق دارد و ثبت و
ضبط آن توسط یونسکو سبب معرفی آن به سراسر دنیا خواهد شد و به جرات
میتوان گفت که اقداماتی که در این راستا صورت گرفته است هیچ ارگان
پژوهشی دیگری در دنیا آن را انجام نداده است.
به عقیده این مقام مسئول با ثبت جهانی اورامان برای حفاظت از بافت آن،
مناظر طبیعی و تاریخی و ...به صورت جهانی و بینالمللی برنامهریزی میشود.
پویا طالبنیا گفت :با نهایی شدن ثبت جهانی اورامان توسعه پایدار در منطقه
حاکم خواهد شد ،زیرا گردشگران خارجی زمانی که قصد سفر به کشور ایران را
داشته باشند اولین سایتی که برای تعیین مقصد گردشگری خود به آن مراجعه
میکنند سایت جهانی یونسکو است؛ با توجه به وجود  24اثر جهانی که بیشتر
گردشگران به آنها رجوع و سفر میکنند بنابراین زمانی که گردشگران به
این سایت مراجعه کنند اورامان به یکی از مقاصد گردشگری آنها تبدیل
خواهد شد.
وی با تاکید بر این موضوع که ثبت جهانی اورامان سبب ایجاد توسعه پایدار
در منطقه خواهد شد؛ افزود :با جذب گردشگران داخلی و خارجی و حفظ
بافت فرهنگی و تاریخی منطقه به صورت بینالمللی سبب ایجاد توسعه پایدار
اقتصادی در این مناطق خواهد شد و سبب فروش بیشتر صنایع دستی و رونق
بومگردی در این منطقه خواهد شد.

آگهی

آگهی تجدید مزایده

نوبت اول1400/4/26 :
نوبت دوم1400/5/2 :
شــهرداری اقلید در نظر دارد نســبت به
فروش سهام خود از معدن شن و ماسه دین قیچی از طریق
مزایده کتبی اقــدام نماید؛ لذا از کلیه اشــخاص حقیقی و
حقوقی که دارای صالحیت الزم از ادارات ذیربط می باشند
دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر
 10روز پس از چــاپ آگهی نوبت دوم به شــهرداری اقلید
مراجعه نمایند.
شرایط مزایده:
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.به پیشــنهاداتی که فاقد سپرده باشــد ترتیب اثر دادهنخواهد شد.
هزینه چاپ آگهی و کارشناسی قیمت سهام به عهده برندهمزایده می باشد.
شرکت کنندگان می بایست مبلغ  70/000/000ریال را به یکیاز طرق ،نقد واریز به حساب  0107313704004سپرده اشخاص
شــهرداری -چک بانکی تضمین شــده و یا ضمانتنامه بانکی
بابت سپرده شرکت در مزایده ارائه نماید.
قیمت کارشناسی سهام شــهرداری به مبلغ 1/374/000/000ریال می باشد.
ســپرده نفرات اول تا ســوم در صورت انصــراف به نفعشهرداری ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرجمی باشد.
شناسه آگهی1164061 :

آگهی حصر وراثت
عظیم مسرور دارای شناسنامه شــماره  6متولد  1352از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنین توضیــح داده که
شادروان رضا مسرور به شماره شناســنامه  1در تاریخ  1400/3/6در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم
عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفی
 -2مهدی مسرور سعادت آبادی به شماره شناسنامه  345صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -3جالل مسرور به شماره شناســنامه  11صادره از حوزه سروستان
فرزند متوفی
 -4ابراهیم مسرور ســعادت آبادی به شماره شناسنامه  14صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -5اختر مسرور سعادت آبادی به شماره شناسنامه  4صادره از حوزه
سروستان فرزند متوفی
 -6فاطمه مســرور سعادت آبادی به شماره شناسنامه  190صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -7پروین مســرور سعادت آبادی به شــماره شناسنامه  4صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -8طاهره مســرور سعادت آبادی به شماره شناسنامه  18صادره از
حوزه سروستان فرزند متوفی
 -9زهرا مســرور سعادت آبادی به شماره شناســنامه 5140038201
صادره از حوزه سروستان فرزند متوفی
 -10صغری شــریفی شاد به شــماره شناســنامه  4صادره از حوزه
سروستان همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در روزنامه
عصر مــردم یک مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی
اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /1825م الف
قاضی شورای حل اختالف کوهنجان
قاسم محمدی

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

یک عــدد مهر برابر بــا اصل وکالــت متعلق به
آقای حمیدرضــا باهوش در تاریخ  1400/2/1مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی مزایده
نوبت اول1400/4/26 :
نوبت دوم1400/5/2 :
شــهرداری داراب در نظــر دارد
به اســتناد مصوبه شورای محترم
اسالمی شــهر داراب و نظریه اخذ
شده از کارشناس رسمی دادگستری نسبت به برگزاری
مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک
آیت ا ...نسابه مشــهور به هفت و نیم هکتاری به شرح
زیر اقدام نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید
با توجه به موارد زیر جهت اخذ اســناد مزایده و تحویل
پیشنهاد قیمت از تاریخ  1400/5/2تا تاریخ  1400/5/13به
شهرداری داراب واقع در خیابان شهید مدرس مراجعه
و یا با شماره تلفنهای  07153525066-53520980تماس
حاصل نمایند.
-1ســپرده شــرکت در مزایده باید به صورت فیش
نقدی واریز شــده به شماره حساب سپرده شهرداری
 0105801087000نزد بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی ارائه
گردد.
-2برنده اول مزایده هرگاه حاضــر به انعقاد قرارداد
نشود سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم
و سوم نیز به همین منوال رفتار خواهد شد.
-3هزینــه درج آگهی به عهده برنــدگان مزایده به
نسبت مساوی و شــهرداری در رد یا قبول پیشنهادات
مختار می باشد.
-4اشخاصی که مشمول قانون منع مداخله در معامالت
دولتی می باشند حق شــرکت در مزایده را نخواهند
داشت و چنانچه مشــخص گردد برابر مقررات رفتار
خواهد شد.
-5کلیه هزینه های نقل و انتقال و سندنویسی بر عهده
برنده مزایده می باشد.
-6تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده1400/5/16 :
شناسه آگهی1165541 :
/3172م الف
نصرا ...سالمی نژاد
شهردار داراب
آگهی مزایده
نوبت اول :شنبه مورخ 1400/4/26
نوبت دوم :شنبه مورخ 1400/5/2
شــهرداری حســامی در نظر دارد براساس
مصوبه شــماره  21مورخ  1400/4/16شــورای اســامی شهر،
عملیات بهره برداری و اداره کردن جایگاه سوخت در مقوله
خرید و فروش فــرآورده های نفتــی و همچنین نظارت بر
کار پرســنل جایگاه و تعمیرات جزئــی را از طریق مزایده به
شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی واجد شرایط
واگذار نماید .لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات،
دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده حداکثر تا ده روز
پس از درج آگهی نوبت دوم به امور مالی شهرداری مراجعه یا
با شماره تلفن  07144428771تماس حاصل فرمائید.
شناسه آگهی1165550 :
/3177م الف
محمدجواد شریفی
شهردار حسامی

آگهی مزایده
نوبت اول1400/4/26 :
نوبت دوم1400/5/2 :
شــهرداری خنج به اســتناد مصوبه شماره
/738د 5/مورخ  1400/3/4شــورای محترم اسالمی شهر
خنج در نظر دارد نسبت به اجاره جایگاه ( CNGمدیریت،
نظارت ،بهره برداری و نگهداری) تحت مالکیت شهرداری
واقع در شهر خنج به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به
مدت یک سال به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت
با شرایط ذیل اقدام نماید:
-1قیمت پایه اجاره ساالنه مبلغ  1/400/000/000ریال می باشد.
-2شهرداری به تقاضاهای مخدوش ،مشروط و ارائه شده
پس از مهلت مقرر ،فاقد امضاء ،آدرس و تلفن ترتیب اثر
نخواهد داد.
-3پیشــنهاددهندگان می بایست معادل  5درصد قیمت
پایه ( 70/000/000ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک
تضمین شده بانک و یا واریز وجه به حساب 3100002415008
یا شــماره شــبا بانک ملی IR190170000003100002415008
ضمیمه پیشنهاد خود نموده و به شهرداری تسلیم نمایند.
-4شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار
است.
-5هزینه حــق الدرج آگهی به عهــده برنده مزایده می
باشد.
-6قبول پیشــنهادات تا پایان وقت اداری روز ســه شنبه
مورخ  1400/5/12می باشد.
-7بازگشــایی پاکت ها در ساعت  12روز چهارشنبه مورخ
 1400/5/13در محل شهرداری انجام خواهد گرفت.
-8حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد است.
-9لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید حداکثر ده
روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت کســب اطالعات
بیشتر و اخذ فرم شرکت در مزایده به امور مالی شهرداری
خنج مراجعه نمایند.
شناسه آگهی1165302 :
/3166م الف
شهرام محمودپور
شهردار خنج
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  140060311035001367مــورخ  1400/3/9موضوع
پرونده کالسه شماره  1399114411035000534هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای عباس حضرتــی یادکوری فرزند عرج قلی
به شماره شناســنامه  690کدملی  2294087860صادره از شیراز در
ششــدانگ یکباب ساختمان تجاری(مغازه) به مساحت  19مترمربع به
پالک  11/7628مفروز و مجزی شده از پالک  11/278واقع در فارس
بخش  3حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  3خریداری از مالک رسمی
آقای تیمور چراغی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/10 :
/1827م الف
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه  3شیراز
روح اله دهقان
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فوت  ۱۹۹بیمار کووید ۱۹در کشور
 ۳۳۵شهر در وضعیت قرمز و نارنجی

براســاس اعــام مرکــز روابــط عمومــی و
اطالعرسانی وزارت بهداشت ،در طول  24ساعت،
 ۱۹۹بیمــار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند
و مجمــوع جان باختگان این بیماری به  ۸۶هزار و
 ۷۹۱نفر رسید.
به گزارش ایســنا ،از روز پنجشنبه تا دیروز ۲۵

تیرماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی۲۱ ،
هزار و  ۸۸۵بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناسایی که  ۲۴۱۰نفر از آنها بستری شدند.
همچنین مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به
سه میلیون و  ۴۸۵هزار و  ۹۴۰نفر رسید.
متاســفانه در طــول  ۲۴ســاعت ۱۹۹ ،بیمار

کووید ۱۹جــان خود را از دســت دادند و مجموع
جان باختگان ایــن بیماری به  ۸۶هزار و  ۷۹۱نفر
رسید.
خوشبختانه تاکنون ســه میلیون و  ۱۰۱هزار و
 ۶۱۸نفــر از بیماران کرونایی بهبــود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند و  ۴۱۳۵نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در بخش   های مراقبت   های ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنون  ۲۴میلیون و  ۸۹۲هزار و  ۹۱۲آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
بنا بر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی
وزارت بهداشــت ،تاکنون  ۵میلیــون و  ۶۸۸هزار
و  ۴۵۲نفر ُدز اول واکســن کرونــا و دو میلیون و
 ۲۴۹هــزار و  ۸۱۱نفر نیــز ُدز دوم را تزریق کرده
اند و مجموع واکسن   های تزریق شده در کشور به
 ۷میلیون و  ۹۳۸هزار و ُ ۲۶۳دز رسید.
همچنین در حال حاضر  ۱۶۹شــهر کشــور در
وضعیــت قرمز ۱۶۶ ،شــهر در وضعیــت نارنجی،
 ۱۱۳شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

پایان معمای قتل استاد دانشگاه در فسا

ایرنا :فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت :جسد
فردی که آبانماه  ۱۳۹۹اســتاد فسایی را کشته بود،
در یکی از محالت شهرستان شیراز کشف شد.
سرهنگ محمدهاشم قسام روز پنجشنبه به ایرنا
اظهار داشــت :در پی وقوع قتل استاد دانشگاه فسا
توسط فردی ناشــناس در آبان ماه پارسال ،گروهی
متشــکل از کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان به
صورت ویژه رســیدگی به موضوع را در دســتور کار
قرار دادند.
وی افزود :با اقدامات پلیسی و تحقیقات گسترده،
انگشــت اتهام کارآگاهان به سوی فردی به هویت
"ش-ب" نشانه رفت که انگیزه شخصی جهت قتل
را داشته و از روز وقوع حادثه متواری شده بود.

فرمانده انتظامی شهرســتان فسا به تالش پلیس
برای شناســایی مخفیگاه قاتل اشاره کرد و گفت :با
اعالم کشف جسد فردی ناشناس با مشخصات متهم
متواری در یکی از محالت شــهر شــیراز ،ماموران
پیگیری الزم جهت بررســی هویت شخص متوفی
را انجام دادند که مشخص شد جسد متعلق به همان
قاتلی است که استاد دانشگاه را به قتل رسانده است.
ســرهنگ قســام خاطر نشــان کرد :علت فوت
قاتل توسط پزشــکی قانونی استان فارس در دست
بررسی است.
پیش از این ،معاون اجتماعی پلیس استان فارس
 ۲۰آبان  ۱۳۹۹گفته بود :در ورودی شهرستان فسا،
فردی که گفته شده اســتاد دانشگاه است به ضرب

گلوله به قتل رسید.
ســرهنگ کاووس محمدی در ایــن زمینه بیان
کرد :ســاعت  ۱۴و  ۴۰دقیقــه عصر  ۲۹آبان  ۹۹در
پــی اعالم مرکز فوریتهای پلیســی  ۱۱۰مبنی بر
وقوع یک فقره تیرانــدازی منجر به قتل در ورودی
شهرســتان فســا ،ماموران انتظامی برای بررســی
موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامــه داد :ماموران در بررســی   های اولیه
مطلع شدند که فردی  ۴۶ساله که گفته شده استاد
دانشــگاه پیام نور شهرستان فســا و با یک دستگاه
خودروی ســمند در حال عبور بود ،توسط راننده یک
ســواری پژو  ۴۰۵با ضربات گلوله اسلحه شکاری به
قتل رسید.

افزایش مسافران مشکوک به کرونا در ورودی  های کشور

رییس ســازمان امــداد و نجــات جمعیت
هالل احمر با اعالم افزایش مسافران مشکوک
به کرونا در ورودیهای کشور از پایش سالمت
 ۴۵۵هزار و  ۷۴۲نفــر از نظر ابتال به کرونا در
مبادی ورودی به کشور خبر داد.
مهــدی ولی  پــور در گفتوگــو با ایســنا،
با اشاره به اجرای طرح پایش سالمت و مراقبت
بهداشــتی مســافران ورودی به کشــور که از
روزهای پایانی اســفند ســال  ۱۳۹۹آغاز شده
و تاکنون نیز ادامــه دارد ،گفت :در اجرای این

طرح که با همکاری جمعیت هالل احمر همراه
با وزارت بهداشــت در حال اجراســت تا صبح
دیروز  ۲۴تیرماه ،وضعیت ســامت  ۴۵۵هزار
و  ۷۴۲مســافر ورودی به کشور از نظر ابتال به
کرونا مورد بررسی و ارزیابی سالمت قرار گرفته
و عالئم کرونا در آنان کنترل شده است.
وی با بیان اینکه طی این مدت ۱۵۸نفر هم
به دلیل دارا بــودن عالئم ابتال به کووید ۱۹به
قرنطینه منتقل شدند ،گفت :این آمار در مقایسه
با روند روزانه قبل افزایش داشته است.

رییس ســازمان امــداد و نجــات جمعیت
هــال احمر با بیان اینکــه تاکنون  ۴۴هزار و
 ۵۳۶تست پیســیآر و  ۶۴هزار و  ۵۶۵تست
فوری کرونا از مســافران اخذ شده است ،گفت:
 ۴۷۱نیــروی عملیاتــی در اجــرای این طرح
مشارکت دارند.
به گفته ولیپور در حــال حاضر این طرح در
 ۲۸ورودی کشــور از جمله پایانه های مرزی،
دریایی و هوایی که در حال حاضر  ۱۵پایانه آن
فعال است ،اجرا میشود.

بین الملل

هواپیمای مفقود شده روسیه بر فراز سیبری پیدا شد
طبق گزارش رسانههای روسیه ،هواپیمای مسافربری «آنتونوف ایان»۲۸-
که با  ۱۷سرنشــین بر فراز ســیبری از صفحه رادار خارج شده بود ،پیدا شده و
همه سرنشینان آن در شرایط ایمن قرار دارند.
به گزارش گــروه بینالملل خبرگزاری فارس ،دیــروز (جمعه) خبرگزاری
روسی «اسپوتنیک» از مفقود شدن یک هواپیمای مسافربری «آنتونوف ایان-
 »۲۸با  ۱۷سرنشین بر فراز سیبری خبر داد.
یــک منبع در ســرویسهای اضطــراری محلــی به خبرگــزاری دولتی
«ریانووســتی» روســیه گفت ،این هواپیما در منطقه «باکچارســکی» شهر
«تومسک» روسیه از صفحه رادار محو شد.
وی در ادامه از تالش ســرویسهای اضطراری برای یافتن این هواپیمای
متعلق به شــرکت هواپیمایی «ســیال» که از هواپیماهــای توربوپراپ برای
پروازهای منطقهای در سیبری استفاده میکند ،خبر داده بود.
خبرگزاری اســپوتنیک در خبری تکمیلی به نقل از سرویسهای اضطراری
از یافت شــدن هواپیمای مذکور خبر داد و اعالم کرد این هواپیما توانســت به
سختی فرود بیاید و همه سرنشینان آن ایمن هستند.
ده روز پیــش هــم یــک هواپیمــای آنتونــوف ایان ۲۸-که از شــهر
«پتروپاولوفسک-کامچاتسکی» به پرواز درآمده بود ،از صفحه رادار خارج شد.
در گزارشهای تکمیلی مشــخص شــد این هواپیما ســقوط کرده و همه ۲۸
سرنشین آن کشته شــدند .اعتقاد بر این است که به دلیل ضعف دید ،هواپیما
بعد از برخورد با صخره دچار سانحه شد.

سقوط  ۳۰نفر در چاه هنگام تالش برای نجات
کودکی در هند

پلیس محلی هند اعالم کرد ۳۰ :نفر از اهالی روستایی در ایالت مادیا پرادش
که سعی در نجات جان یک کودک داشتند به داخل چاه سقوط کردند.
به گزارش ایسنا ،این حادثه زمانی رخ داد که روستاییان برای نجات کودک،
دور دهانه چاه تجمع کرده بودند .ســقف چاه به علت ســنگینی وزن این افراد
ریزش کرد و به داخل چاه افتادند.
گزارش ها حاکی اســت تاکنون چهــار تن در این حادثه جــان خود را از
دســت داده اند .همچنین دســت کم  ۱۹نفر نجات داده شده اند که برخی از
آنها جراحات جزیی برداشــته و پنج نفرشان نیز در بیمارستان بستری شده اند.
بــه گزارش خلیج تایمز ،همچنین تعدادی هنوز داخل چاه گرفتار هســتند و
تالش برای نجات آنها ادامه دارد.

تصادف مرگبار مینی بوس با کامیون در جنوب
ساحل عاج

تصادف مرگبار یک دستگاه مینی بوس با کامیونی در جنوب ساحل عاج ،ده
ها کشته و زخمی برجای گذاشت.
به گزارش ایســنا ،در این حادثه رانندگی دست کم  ۲۳تن کشته و  ۳۴تن
دیگر زخمی و مصدوم شدند .بنابر گزارش رسانه های محلی ،این حادثه اواخر
روز پنجشنبه گذشته حدود  ۱۰۰کیلومتری شمال شهر آبیجان ،بزرگترین شهر
و پایتخت پیشین این کشور رخ داده است.
به گزارش اســپوتنیک نیوز ،از  ۳۴مصدوم این حادثه  ۱۶نفر از جمله ســه

کودک به بیمارســتان منتقل شدند و سه مصدوم بزرگسال نیز در کما هستند.
تحقیقات درباره جزئیات حادثه ادامه دارد.

افزایش تلفات سیل سهمگین در غرب اروپا؛
حداقل  ۸۱نفر در آلمان جان باختند

مقامهــای اروپایــی میگویند ســیل مرگبــار در غرب این قــاره عالوه
بر تخریب گســترده زیرساختها ،نزدیک به  ۱۰۰کشــته برجای گذاشته که
حداقل  ۸۱نفر از آنها سهم آلمان است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،در پی وقوع ســیل شــدید و
کمسابقه در آلمان ،حداقل  ۸۱نفر جان خود را از دست دادند.
شبکه آلمانی «اِی.آر.دی» دیروز (جمعه) به نقل از پلیس این کشور گزارش
داد که عالوه بر  ۸۱کشته ،حدود  ۱۳۰۰نفر هم بر اثر سیل در منطقه «نوینآر-
آروایالر» مفقود هستند.
بارش شــدید باران طی روزهای اخیر در آلمان ،فرانســه ،هلند ،سوئیس و
بلژیک باعث بهراه افتادن حجم گســتردهای از سیل در غرب اروپا شده و تعداد
زیادی از واحدهای مسکونی را در مسیر خود از بین برده است.
منابــع آلمانــی میگوینــد اوضــاع به حدی وخیم اســت که عــاوه بر
 ۲۵۰۰نیــروی امدادی ،ارتش نیز به کمک آمده و صدها نظامی در حال یاری
رســاندن به تالشها برای نجات دادن مردمی هستند که در مناطق سیلزده
روی سقف خانهها یا در میان جریان آب گرفتار شدهاند.
در آلمــان همچنین تانکهای نیــروی زمینی برای پاک کــردن جادهها
از ویرانههــای ســیل و بالگردهــای نیــروی هوایــی برای نجــات مردم،
به کمک آمدهاند.
به نوشــته رویتــرز ،مقامهای آلمانــی میگویند حداقــل  ۲۰۰هزار خانه
به دلیل نابودی تأسیسات تولید انرژی ،برق خود را از دست دادهاند.
بر اســاس این گزارش ،وضعیت در برخی مناطق غرب اروپا بحرانی شده و
راههای ارتباطی ،خطوط تلفن و اینترنت دچار قطعی و اختالل گسترده شده است.
به نوشته خبرگزاری «رویترز» ،مقامهای بلژیک نیز خبر دادند ،در نتیجه سیل
ناشی از بارشهای شدید اخیر در این کشور تاکنون حداقل  ۱۲نفر کشته شدهاند.
به گزارش ایسنا ،در بلژیک نیز تصاویر تکان دهنده از اتومبیل هایی که سیل
در خیابان های شهر "ورویرز" با خود می برد منتشر شده است.
ســاکنان لییِژ ،سومین شهر بزرگ بلژیک بعد از بروکسل و آنتورپ دستور
تخلیــه خانه ها را گرفته اند .مقام ها گفتند کســانی که قادر به ترک خانه ها
نیستند باید به طبقات باالیی خانه ها بروند.
دولت محلی در بیانیه ای گفت :این بحران اســتثنایی است و مردم باید به
هم کمک کنند.
ساکنان شهر کوچک "پپینســتر" در بلژیک که در مصب دو رود در استان
لی یژ قرار دارد روز پنجشنبه با یک کامیون بزرگ تخلیه شدند ،اما وضعیت در
تروز آنقدر بد است که عملیات تخلیه خانه ها فعال متوقف شده است.
گزارش ها حاکی است هلند هم به شدت تحت تاثیر سیل قرار گرفته است.
در هلند هرچند گزارشــی از کشــته یا زخمی شدن مردم منتشر نشده اما از
هزاران نفر در شــهرهای کوچک و روســتاها که در طول رود میوز زندگی می
کنند خواسته شده تا خانه هایشان را ترک کنند.
به گزارش بی بی ســی ،سیل در والکنبرگ در نزدیکی مرز بلژیک و آلمان
نیز مرکز شهر را فراگرفت و باعث تخلیه چندین خانه سالمندان شد.

Jul 17 ، 2021

سال بیست و    ششم

شماره 7244

فارس
رئیس کل دادگستری فارس اعالم کرد؛

کشف  ٨٥٨کیلوگرم موادمخدر در شیراز

رئیس کل دادگستری استان فارس از کشف  ٨٥٨کیلوگرم انواع مواد مخدر
در شیراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت االسالم سید کاظم موسوی با بیان اینکه
مواد مخدر کشــف شده شامل  ٨١٧کیلوگرم حشــیش ١٤ ،کیلوگرم مرفین و
 ٢٧کیلوگرم تریاک اســت ،گفت :این عملیات در پی اقدامات اطالعاتی پلیس
مواد مخدر استان انجام شد.
وی با اشــاره به اینکه این دو محموله در دو عملیات مجزا کشــف و ضبط
شــد ،گفت :در همین راستا یک نفر دستگیر و یک دستگاه خودرو نیز با دستور
قضایی توقیف شد.
این مقام قضایی ارشــد فــارس با تأکید بر اینکه امر مبــارزه قاطع با مواد
مخدر و برخورد جدی با سوداگران مرگ گام مهمی در پیشگیریهای قضایی
محسوب می شود ،گفت :الزم است سازمانهای مسئول در امر پیشگیریهای
اجتماعــی و فرهنگی زمینه تقویت مصونیت جامعه در برابر آســیبهای مواد
مخدر را فراهم نمایند.
وی تصریح کرد :باید به مرحلهای از مبارزه اجتماعی با مواد مخدر برســیم
که هر فردی از بدنه جامعه به یک مبارزه گر در مقابل مواد مخدر تبدیل شود.

عامل قتل شیراز در یزد دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان یزد از شناسایی و دستگیری قاتلی که پس از ارتکاب
قتل در استان فارس به یزد متواری شده بود ،خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس ،ســردار عباسعلی
بهدانی فرد اظهار داشــت :ماموران انتظامی بعد از کسب خبری مبنی بر تردد
یک دســتگاه ســواری پژو پارس دارای حکم توقیف قضایــی در محورهای
روستایی شهرستان تفت موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.
وی با اشــاره به اینکه ماموران پس از انجــام اقدامات اطالعاتی پی بردند
که راننده خودرو یک قاتل فراری اســت ،افزود :ماموران انتظامی با هماهنگی
قضایی در یک عملیات ضربتی متهم را دستگیر کردند.
بهدانی فرد با اشــاره به اعتراف متهم به جرم قتل در پی نزاع خانوادگی در
اســتان فارس ادامه داد :ماموران انتظامی پس از دستگیری متهم را با تشکیل
پرونده به مرجع قضایی معرفی کردند.
فرمانده انتظامی اســتان یزد افزود :خشــم و عصبانیت یکی از خصوصیات
طبیعی در هر فرد اســت و انتظار این نیست که افراد عصبانی نشوند اما اینکه
افراد کنترل خشــم خود را به دســت گرفته و خودکنترلی داشته باشند یکی از
مهارتهای اساسی است که هر کس باید آن را آموخته و در خود تمرین کند.

دپو  400كيلو ترياك در باغ لو رفت

فرمانده انتظامی اســتان از کشف  400کیلو ترياك در يك باغ شخصي
در محور مواصالتي سيرجان-نيريز خبر داد.
ســردار رهامبخش حبیبی در گفتوگو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
بيــان كرد :مأمــوران پليس مبارزه با مواد مخدر نيريــز با اقدامات فني و
تخصصي از خبری مبنی بر دپو مقدار زيادي ترياك در يك باغ شخصي در
محور مواصالتي ســيرجان-نيريز مطلع شدند و موضوع را به صورت ويژه
در دستور كار خود قرار دادند.
وی بــا بیان اینکه پس از هماهنگي بــا مقام قضایي بالفاصله مأموران
انتظامــی به محــل مورد نظر اعزام شــدند ،گفت :در بازرســي از آن باغ
 400كيلــو ترياك كه به صــورت ماهرانهاي زير درختان دپو شــده بود
كشف شد.
سردار حبيبي با اشاره به اينكه تالش براي دستگيري مالك مواد مخدر
به صورت ويژه در دستور كار است ،عنوان داشت :استان فارس محل ناامني
براي ســوداگران مرگ است و ما خادمان مردم به هيچ عنوان اجازه جوالن
به قاچاقچيان مواد مخدر نخواهيم داد.

با هوشياري پليس  30ميليارد پارچه قاچاق
روانه بازار نشد

جانشــين فرمانده انتظامي استان گفت :ماموران پليس امنيت اقتصادي
استان موفق شدند يك دســتگاه كاميون حامل  851طاقه پارچه قاچاق را
توقيف كنند.
ســردار يوســف ملكزاده در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در راســتاي مبارزه همه جانبه با پديده شــوم کاالي قاچاق ،روز
چهارشــنبه گذشــته ماموران پليس امنيت اقتصادي استان حين ايست و
بازرســي مقطعی در محورهای مواصالتی منتهي به شيراز ،به يك دستگاه
كاميون حامل بار مشكوك شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف كردند.
وي افزود :در بازرســي از اين خودرو ۸۵۱ ،طاقه پارچه خارجي قاچاق به
متراژ  42هزار و  500متر کشف و راننده نيز دستگير شد.
جانشــين فرمانده انتظامي اســتان با بيان اينكه کارشناسان ارزش این
محموله قاچاق را  30میلیارد ریال برآورد كردهاند ،عنوان داشت :متهم پس
از تشکيل پرونده براي انجام مراحل قانوني به مرجع قضایي معرفي شد.

کشف  90تن ذرت و جو قاچاق در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشــت از كشــف  90تن ذرت و جو خارجي قاچاق
به ارزش  15ميليارد ريال در بازرسي از يك كارگاه خبر داد.
سرهنگ فرشيد زينلي در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار
كرد :ماموران انتظامي بخش ســيدان مرودشت با اقدامات فني و تخصصي
مطلع شدند فردي در يكي از روستاهاي اين شهرستان در كارگاه خود اقدام
به دپو ذرت و جو خارجي قاچاق كرده اســت كه موضوع را به صورت ويژه
در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :ماموران بــه همراه کارشناســان اداره صنعــت و معدن،
جهاد کشاورزی و دامپزشكي پس از هماهنگي با مقام قضایي به آن مكان
اعزام و در بازرســي از آن كارگاه موفق شــدند  55تن ذرت و  35تن جو
خارجي قاچاق كشف كنند.
فرمانده انتظامی مرودشــت با بيان اينكه مالك كارگاه حضور نداشته و
شناســايي و احضار وي در دســتور كار قرار دارد ،گفت :كارشناسان ارزش
غالت كشف شده را  15ميليارد ريال برآورد كردهاند.

سارق كنتورهاي آب با  35فقره سرقت روانه
زندان شد

فرمانده انتظامی شهرســتان جهرم از دستگيري سارق كنتورهاي آب و
اعتراف وی به  35فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ خســرو رزمجويي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در پي وقوع چند فقره ســرقت كنتورهاي آب در ســطح جهرم،
شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان در دستور كار ماموران انتظامي اين
فرماندهي قرار گرفت.
وي افــزود :ماموران انتظامــي كالنتري  12مطهري با بررســیهای

تخصصی از محل وقوع سرقتها ،به سرنخهایی در اين زمينه دست يافتند
و موفق شــدند با اشراف اطالعاتی يك سارق سابقه دار را شناسايي و وي
را در مخفيگاهش دستگير كنند.
فرمانده انتظامی شهرســتان جهرم با بيان اينكه متهم در بازجويي اوليه
به  35فقره ســرقت كنتورهاي آب اقرار كرد ،عنوان داشــت :اين ســارق
حرفهاي پس از انجام مراحل قانوني روانه زندان شد.

فوت  3نفر بر اثر گازگرفتگي

فرمانــده انتظامي نيريز گفت 3 :نفر كــه در حال حفاري چاه فاضالب
بودهاند به علت خفگي بر اثر استنشاق گاز به كام مرگ فرو رفتند.
سرهنگ سيدمحمد يوسفي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :در پي اعالم مركز فوريتهاي پليسي  110مبني بر گاز گرفتگی
منجر به فوت در مشــكان بولــوار امیرکبیر ،بالفاصله مامــوران انتظامي
بخش پشتكوه شهرســتان نيريز به همراه عوامل امدادي به محل حادثه
اعزام شدند.
وي افزود :ماموران در بررســيهاي اوليه و برابر نظر كارشناسان مطلع
شــدند  2نفر پدر و پســر  20و  46ساله حين حفر چاه فاضالب بودهاند كه
بر اثر استنشاق گاز و كمبود اكسيژن فوت شدهاند و صاحبخانه براي نجات
آنان به درون چاه ميرود كه وي نيز دچار خفگي ميشود.
فرمانــده انتظامي نيريز با بيان اينكه پس از تشــكيل پرونده اجســاد
متوفيان تحويل پزشــك قانوني شد ،گفت :شهروندان بايد هنگام حفر چاه
از دستگاههاي تهويه صنعتي كه امكان گردش هوا در اعماق چاه را فراهم
ميكند استفاده كنند تا از بروز چنين حوادث ناگواري جلوگيري شود.

توقيف پژو حامل  116كيلو ترياك در عمليات
مشترك پليسي

فرمانــده انتظامي خرمبيد از توقيف ســواري  206و كشــف  116كيلو
ترياك در عمليات مشــترك پليس مبارزه با مواد مخدر اين شهرســتان و
ن همدان خبر داد.
استا 
ســرهنگ علياكبر كريمي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان داشــت :در راستاي طرح مبارزه با ســوداگران مرگ ،ماموران پليس
مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان با اقدامات فني و تخصصي مطلع شدند
فردي با يك سواري پژو  206در حال انتقال يك محموله ترياك در محور
دشــت مرغاب-صفاشهر اســت كه موضوع به صورت ويژه در دستور كار
پليس اين شهرستان خرمبيد قرار گرفت.
وي افزود :ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خرمبيد پس از
هماهنگي با مقام قضایي به محور مواصالتي اعزام و با برپايي تور ايســت
و بازرسي موفق شدند سواري پژو حامل ترياك را شناسايي و دستور ايست
را صادر كنند.
فرمانده انتظامي خرمبيد با بيان اينكه پس از طي مسافتي تعقيب و گريز
ماموران موفق شدند خودرو را توقيف و راننده را نيز دستگير كنند ،گفت :در
بازرسي از اين سواري  116كيلو ترياك كشف شد.
سرهنگ كريمي با اشاره به اينكه در اين خصوص يك سواري  206كه
اسكورت محموله بود توقيف و راننده نيز دستگير شد ،گفت :متهمان براي
انجام مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.

کشف  49کیلو و 500گرم تریاک در الرستان

فرمانده انتظامی الرســتان از کشف  49کیلو و  500کیلو مواد مخدر از
نوع تریاک توسط ماموران انتظامی در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ داود امجدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشــریح این خبر اظهار داشــت :در اجرای طرح مبــارزه بی امان با قاچاق
مواد مخــدر و مقابله با ســوداگران مــرگ ،مأموران انتظامی الرســتان
حین گشــت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک سواری پراید مشکوک
شدند و آن را برای بررسی بيشتر متوقف كردند.
وی افزود :در بارزســی از اين خودرو  49كيلو و  500گرم مواد مخدر از
نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای در قســمتهاي مختلف جاســازی شده
بود کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان الرســتان با بیان اینکــه در این خصوص
یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد ،افزود :توان باالی اطالعاتي
و عملياتي پليس موجب شده تا با به کارگيري ظرفيت هاي درون سازمانی
به عنوان يک راهبرد هدفمند ،ضربات ســنگيني به قاچاقچيان مواد مخدر
وارد شود.

جمع آوري و دستگيري  25نفر معتاد
و خرده فروش درآباده

فرمانده انتظامي آباده از اجراي طرح پاكســازي نقاط آلوده و جمع آوري
و دستگيري  25نفر معتاد و خرده فروش طي يك هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ سيدابوالفضل مســعودي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليس ،در تشــريح جزئيات اين خبر بيان كرد :در راستاي پيگيري مطالبات
مردمي ،اجراي طرح پاكســازي نقاط آلوده در سطح شهرستان آباده توسط
مأموران انتظامي طی يك هفته گذشته به مرحله اجرا در آمد.
وي افــزود :ماموران پس از انجام اقدامــات اطالعاتي دقيق ،تعدادي از
منازل و پاتوق های خرده فروشان مواد مخدر را شناسایی و با كسب مجوز
از مقام قضایي نسبت به بازرسي از اين مكانها اقدام كردند.
فرمانــده انتظامي آباده با بيــان اينكه در اين طرحهــا  25نفر معتاد و
خرده فروش جمع آوري و دستگير شدند ،گفت :در اين خصوص يك كيلو
و  300گرم انواع مواد مخدر كشــف و  6دستگاه خودرو كه رانندگان اقدام
به تهيه و توزيع مواد مخدر ميكردند نيز توقيف شد.

سرقت خودرو در اهواز و کشف در کازرون

فرمانده انتظامي كازرون گفت :با تالش ماموران یگان امداد يک خودرو
پراید داراي سابقه سرقت از اهواز در اين شهرستان کشف شد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
اظهار داشت :ماموران یگان امداد اين شهرستان حين گشت زني در سطح
حوزه اســتحفاظي به يک خودرو پراید نقرهای که به صورت بالصاحب در
خيابان پارك بود ،مشکوک شدند.
وي با اشــاره به اينکه مأموران انتظامي ضمن بررســي و استعالم هاي
الزم متوجه شــدند که اين خودرو از استان اهواز سرقت شده است ،افزود:
در اين خصوص پرونده تشکيل و سواي پرايد جهت انجام مراحل قانوني و
تحويل به مالباخته به پارکينگ انتقال داده شد.
فرمانده انتظامي شهرستان کازرون با بيان اينکه تالش براي شناسايي
و دستگيري سارق يا سارقان ادامه دارد ،از شهروندان خواست :توصيه هاي
پليســي و اقدامات پيشگيرانه از سرقت خودرو را مدنظر قرار داده و هرگونه
موارد مشکوک را از طريق مرکز فوريت هاي پليسي  110اطالع دهند.
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لزوم تقویت مدیریت سرمایه صندوقهای بیمهای و بازنشستگی

یک کارشــناس روابط کار معتقد است سرمایه   ها و
دارایی   های صندوق   های بیمه ای و بازنشستگی ازجمله
تامین اجتماعی باید به درستی مدیریت و ساز و کارهای
نظارتی در آنها تقویت شود.
حمید حاج اســماعیلی در گفتگو با ایسنا با اشاره به
مشکالت و مطالبات سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد:
یکی از مســایلی که باعث شده سازمان تامین اجتماعی
در ســالهای اخیر با مشکل مواجه شــود ،این است که
برنامه ریزی و سیاســتگذاری در دولت  ها که مبتنی بر
سازمان برنامه و بودجه است ،ملی نیست.
وی افــزود :متاســفانه همه ابعاد کشــور را در نظر
نمیگیریم و تنها با یک نگاه سیاسی در حوزه دولت برنامه
ریزی می کنیم در حالی که سیاســت   ها و برنامه   ها در
حوزه دولت باید ملی و مبتنی بر رویکردهای کالن باشد
و دولت حتم ًا در آنها حضور داشــته باشد و نظارت کند.
این کارشناس روابط کار تصریح کرد :معتقدم افرادی
که به تامین اجتماعی می روند عمدت ًا از اشخاص سیاسی
هســتند در حالی کــه تأمین اجتماعی ،یک ســازمان
تخصصی ،بیمهای و فنی است و نباید تصور شود حیات خلوت
افرادی است که نگاه کوتاه مدت به سازمان تامین اجتماعی
دارند و هزینه   های کالن به سازمان تحمیل می کنند.
حاج اســماعیلی با بیان اینکه سازمانهای بیمهای،
محاسبات ریاضی آماری دارند ،اظهار کرد :در سازمانهای
بیمهای ورودی و خروجی باید یک توازن منطقی داشته

در حالــی از ابتدای مردادماه ممنوعیت فصلی واردات
برنج اعمال میشــود که نزدیک به  ۱۰کشــتی حامل
برنج از مبدا بارگیری شده اما رسیدن اغلب آنها به بنادر
بعــد از ممنوعیت خواهد بود و امــکان ترخیص نخواهد
داشت ،مسئوالن گمرک پیشنهاد کردند که جهت تامین
برنج و ورود آن به کشــور ،ممنوعیــت فصلی یک ماه
به تاخیر بیافتد.
بــه گــزارش ایســنا ،براســاس مندرجــات ذیــل
یادداشت   های کتاب مقررات صادرات و واردات ،هرسال
جهت حمایت از محصول داخل ،از ابتدای مرداد تا پایان
آبان ماه ،ممنوعیــت فصلی واردات برنج اعمال و بعد از
چهار ماه لغو میشــود ،در این فاصلــه ترخیص آن از
گمرک ممنوع است.
شــرط واردات برنج در زمــان ممنوعیت
فصلی
برای سال جاری نیز ممنوعیت واردات برنج از ابتدای
مردادماه پیش بینی شــده و در دســتور کار قرار خواهد
گرفت؛ هرچند که پیش از این درخواســتهایی به ویژه
از ســوی انجمن وارد کنندگان برنج جهت عدم اعمال
ممنوعیت واردات برای امســال وجود داشت و حتی در
جلسه ســتاد تنظیم بازار لغو ممنوعیت برای سال جاری

باشد؛ به عنوان مثال چقدر سقف بیمه می گیرند و چطور
آن را باید ســرمایه گذاری کنند؟ نحوه خدمات رسانی
باید چطور باشد و پیش بینی   های الزم را به لحاظ تحلیلی
برای اینکه ســازمان دچار مشکل نشــود ،ارائه دهند.
وی با اشــاره به مطالبات تامیــن اجتماعی از دولت،
گفت :دولت بدهی خود را به تامین اجتماعی نمی پردازد
اما برای سازمان تعهد ایجاد می کند .نمونه آن پرداخت
پول مربی فوتبال خارجی اســت که حتــی با مصادره
ســاختمان هم تسویه نمی شود چون مبلغ ارزی است و
شرایط ،تورم و درصد سود همگی در آن تاثیرگذار است.

این کارشــناس روابــط کار ،صندوقهای بیمهای و
بازنشستگی را ســازمان   های ملی دانست که ارتباط با
نسلهای متعدد دارند و تاکید کرد که سرمایه   های آنها
باید مدیریت صحیح داشته باشد.
به اعتقاد حاج اسماعیلی ،ســرمایه   ها و دارایی   های
تامین اجتماعی به درســتی مدیریت نشده و این موارد
از اشــکاالت کالنی اســت که امروز تامین اجتماعی با
آنها روبرو است.
وی در ادامه به برخــی راهکارها برای خروج تامین
اجتماعی از مشــکالت موجود اشــاره کرد و گفت :اوال

 ۱۰کشتی برنج در راه ایران
واردکنندگان مردد شدند!
مورد بررسی قرار گرفته بود.
در هــر صورت طبق آنچه که اخیــرا قبادی -معاون
بازرگانی داخلی وزارت صمت -به دستگاه   های ذیربط از
جمله گمرک اعالم کرد تصریح بر این موضوع داشت که
ممنوعیت واردات برنج در سال جاری از ابتدای مردادماه
تا پایان آبان ماه ،اعمال میشــود امــا تاکید بر این بود
که برای حمایــت از مصرف کننــده ،امکان ترخیص
بــرای محمولههای وارداتی برنج که تا قبل از  ۳۱تیرماه
به بنادر رســیده و دارای اعالمیــه ورود و یا قبض انبار
می باشــند به شرط اینکه ثبت ســفارش داشته باشند،
فراهم شود.
بنابراین در زمان چهار ماهه ممنوعیت فصلی واردات
برنج ،آن بخشــی که قبل از اعمــال ممنوعیت ،دارای
اعالمیه ورود بوده و یا قبض انبار شــده باشــد ،امکان
ترخیص دارد.
حدود  ۱۰کشــتی بارگیری شده ولی اغلب
بعد از ممنوعیت می رسد

آبرسانی سیار از طریق  24تانکر در سطح شهر اصفهان
حبیب صادقی  /اصفهان

با هدف به حداقل رساندن مشکالت مردم در زمان کاهش شدید فشار آب ،عملیات آبرسانی
سیار به مناطق مختلف شهر اصفهان همچنان ادامه دارد.
به گفته مدیر ســامانه ارتباط با مشــتریان شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان ،روز سه
شــنبه  22تیر ماه جاری 197 ،هزار لیتر آب از طریق  24تانکر ســیار در سطح شهر اصفهان
توزیع شد.
عباس عباســی خاک گفت :بیمارســتان صدوقی و خیابان   های مهــر ،مهران 22 ،بهمن،
درخشــان ،رهنان ،غرضی ،خردمند ،گلســتان ،مولوی ،رباط و باهنر توســط تانکرهای سیار
آبرسانی شدند.
وی با بیان این که تعداد تماس   های ثبت شــده در سامانه  122در روزسه شنبه  22تیرماه
ســال  1399بالغ بر 2960مورد بود ،افزود :تعداد تماس   های مردمی در این روز با  265درصد
افزایش نسبت به سال گذشته به  7845مورد رسید که  5523مورد آن مربوط به کاهش فشار
یا قطع آب بود.
مدیر ســامانه ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان افزود :آبرسانی سیار به نقاط مختلف
سطح شهر اصفهان تا رفع مشکل کم آبی ادامه دارد و امروز نیز آبرسانی سیار به خیابان   های
رباط ،درخشــان ،مقداد ،کاشــانی ،آل محمد ،ملک ،کوی امام ،خسروپور و محله   های یزدآباد،
ابریشم ،انصار و مسکن مهر افجد در شهر فالورجان در حال انجام است.

نفت گران تهدیدی برای احیای اقتصاد جهانی

از زمانی که قیمت نفت در اوایل ســال میالدی جاری از مرز  ۷۰دالر در هر بشــکه عبور
کرده است ،تحلیلگران ،اقتصاددانان و بانک  های مرکزی نگرانند قیمت  های باالتر نفت روند
احیای اقتصاد جهانی از همه گیری را مختل کند.
به گزارش ایســنا ،اکثر کارشناســان استدالل می کنند که فشــار تورمی بدون تردید در
اقتصادهای در حال توســعه افزایش پیدا می کند که در مقایســه با بازارهای توســعه یافته
حساســیت بیشتری نســبت به افزایش قیمت  های نفت دارند .قیمت سوخت و مواد خوراکی
معموال سهم بیشــتری در هزینه مصرف کننده در اقتصادهای نوظهور دارد بنابراین هنگامی
کــه قیمت  های نفت افزایش پیدا می کند این مصرف کنندگان آســیب بیشــتری می بینند.
نگرانی  های تورمی هم در آمریکا و سایر کشورهای توسعه یافته به مرور بروز کرده است.
بــا این حال اکثر تحلیلگــران بر این باورند قیمت  های نفت کــه در حال حاضر در حدود
 ۷۵دالر در هر بشــکه قرار دارد آن قدر باال نیســت که رشد اقتصادی به خصوص در آمریکا
و اروپا را آهســته کند .در این مناطق خدمات ســهم بزرگ و رو به رشدی در تولید ناخالص
داخلی دارد و هزینه نفت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی همچنان پایین  تر از میانگین
بلندمدت است.
اقتصاددانان و تحلیلگران هفته گذشــته به روزنامه وال استریت ژورنال گفتند قیمت  های
نفت به نقطه ای رسیده اند که می توانند بهبود اقتصادی در بازارهای توسعه یافته را از مسیر
خود خارج کنند.
طبق برآورد بانک مورگان اســتنلی ،در سطح جهانی هزینه نفت به عنوان سهمی از تولید
ناخالص داخلی امســال به دلیل قیمت  هــای باالتر نفت افزایش خواهــد یافت اما پایین تر
میانگین بلندمدت می ماند .در ســال  ۲۰۲۱اگــر قیمت نفت به طور میانگین  ۷۵دالر در هر
بشکه باشد ،هزینه نفت به  ۲.۸درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بالغ می شود .اگر قیمت
هر بشــکه نفت  ۱۰دالر دیگر باالتر برود و به  ۸۵دالر برســد در این صورت هزینه نفت به
میانگین بلندمدت خواهد رسید.
بر اساس گزارش اویل پرایس ،پیش بینی  های اقتصادی فعلی برای اقتصادهای توسعه یافته
نشان می دهد که صعود امسال قیمت نفت مانع قابل توجهی برای روند احیای رشد اقتصادی
پساکرونا نخواهد بود.

اما اعــام ارونقی-معاون فنی گمرک ایران -در این
رابطه به ایســنا از این حکایــت دارد که در حال حاضر
واردکنندگان برنج ،محمولههایی را از کشور   های مختلف
از جملــه هند خریــداری کرده اند که حدود هشــت تا
 ۱۰کشتی را شامل میشــود .این محمولهها در آستانه
بارگیری است و یا بارگیری شــده اما زمان حرکت آنها
به نحوی اســت که تا قبل از  ۳۱تیرمــاه احتماال فقط
یک کشتی به بندر میرسد و زمان ورود مابقی کشتی   ها
بعد از این تاریخ یعنی در زمان اعمال ممنوعیت خواهد بود.
برنج   هــا باید ماه   ها بمانــد و واردکنندگان
نگرانند
طبق گفته وی ،مســاله اینجاست که وقتی کشتیها
بعد از  ۳۱تیرماه به بندر رســیده و تاریخ اعالمیه ورود و
یا قبض انبار آنها بعد از این تاریخ باشــد دیگر مشــمول
شــرایط ترخیص نخواهند شــد و این برنجها به مدت
حداقــل چهار ماه در گمرک و بنادر دپو شــده و امکان
اظهار و ترخیص نخواهند داشت.

در برنامه ریزی   های کالن کشور در دولت سازمان  های
غیردولتی و عمومــی حتم ًا باید مدنظر باشــند و رویه
دولت ،مســئولیت و تعهداتش در قبال آنها مشــخص
باشــد .دوم اینکه دولت برای سازمان   هایی که بودجه و
منابع مستقل دارند و محاسباتشان از بودجه دولت بیرون
است ،نباید تعهد ایجاد کند.
حاج اســماعیلی افزود :نکته سوم ،مدیریت هزینه در
سازمان تامین اجتماعی است .اگرچه سازمان بازرسی و
دیوان محاســبات تاحدودی آنجا حضور پیدا کردند ولی
هیچ زمانی به قــوه قضاییه نرفت .در مجلس قبلی هم
این محاســبات انجام شد ولی هیچگاه به درستی مورد
رسیدگی قرار نگرفت که نشان می دهد ساز و کارهای
نظارتی در ســازمان تامین اجتماعی باید قوی تر شود؛
همچنین باید مکانیســم تامین اجتماعــی را از طریق
اصالح قانون آن فعال کنیم تا این جرات در افراد به وجود
نیاید بدون آنکه به بخش های مختلف پاســخگو باشند،
منابع را از سازمان جابجا کنند.
وی در پایان با بیان اینکه دولت باید یک خط اعتباری
داشته باشد و آن را در سازمان پس انداز کند تا قوی شود،
گفت :یکی از مســئولیتهای دولت این است که مثل
سایر قســمت ها باید در تامین اجتماعی سرمایه گذاری
کند چون متعلق به نســلهای متعدد است و این نکات
مجموعه راهکارهایی است که در جهت تقویت سازمان
تامین اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

ارونقــی گفت که در این شــرایط صاحبــان کاال با
مشــکالتی مواجه شــده و ترجیح میدهند که اگر قرار
است کاالی آنها دپو شده و ترخیص نشود فعال از حمل
و ورود کاال خودداری کرده و برنج وارد نکنند .آن   هم در
شــرایطی که در حال حاضر موجــودی برنج در بنادر به
کمتر از  ۴۰هزار تن میرسد و به طور حتم در این فاصله
بازار به ورود برنج نیاز دارد.
ممنوعیت یک ماه دیرتر شروع شود
از پیشنهادات مطرح شده از سوی این مقام مسئول در
گمرک ایران ،تاخیر یک ماهه در شروع ممنوعیت فصلی
و آغاز آن از اول شهریور ماه است.
این جریان در حالی پیش آمده که در ســال گذشــته
و زمان اعمال ممنوعیــت واردات برنج ،واردکنندگان با
مشکالت بســیاری مواجه بودند از سویی محموله   هایی
که ماه   ها در شرایط جوی بنادر و یا داخل کانتینرها مانده
و رو به فساد رفته بود و با ممنوعیت واردات مواجه گردید
و از سویی عدم بموقع تامین ارز از سوی بانک مرکزی که
در مجموع به دپوی بیش از  ۲۰۰هزار تنی برنج انجامید.
بر این اســاس اکنون واردکننــدگان برنج نگران تکرار
ماجراهای گذشــته بوده و در حمل و ورود محموله   های
خریداری شده مردد ماندهاند.

تعلل وزارت نفت و سردرگمی بورسی ها!

درحالی که حدود هشــت روز تا فرصت شرکت   ها برای برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه باقی مانده ،وزیر نفت هنوز اطالعات مربوط به خوراک
و فرآورده   ها را به شرکت   های پاالیشی اعالم نکرده است.
به گزارش ایســنا ،طبق مفاد اساســنامه شــرکتهای پاالیشی ،مجمع
عمومی عادی باید حداقل هرسال یکبار ،حداکثر ظرف مدت  ۴ماه از تاریخ
پایان ســال مالی تشکیل شود (پایان تیرماه) .همچنین ضروری است آگهی
دعوت به مجمع عمومی و صورتهای مالی حسابرسی شده حداقل  ۱۰روز
قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی منتشــر شود .با این اوصاف و درحالی
که هشت روز تا پایان فرصت مذکور باقی مانده ،وزارت نفت هنوز اطالعات
مربوط به خوراک و فرآورده   ها را به شرکت   های پاالیشی اعالم نکرده است.
در این راســتا و بر اساس اعالم  ۶پاالیشگاه بورسی و فرابورسی مبنی بر
عدم ارائه صورت   های مالی در موعد مقرر که ناشــی از عدم اعالم نرخ   های
نفت خام ســه ماهه پایانی سال  ۹۹از ســوی وزارت نفت است ،محمدعلی
دهقان دهنوی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در روز دوشنبه با ارسال
نامه فوری و مهم بــه وزیر نفت خواهان اعالم اطالعات مربوط به خوراک
و فرآورده   ها به شرکت   های پاالیشــی پیش از برگزاری مجمع ساالنه این
شرکتها شد.
براســاس این نامه ،در صورت عدم اعالم قیمت خوراک و فرآورده   های
پاالیشی ،شرکتهای پاالیشی جهت تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده
سال مالی منتهی به  ۳۰اســفند  ۱۳۹۹با چالشهای اساسی روبرو خواهند
شــد .دهقان در این نامه تاکید کرده اســت که باید به منظور پیشگیری از
تضییع احتمالی حقوق ذینفعان ،بی اعتمادی به بازار ســرمایه و جلوگیری از
دریافت شــکایت   های متعدد ،اطالعات مربوط بــه خوراک و فرآورده   ها به
شرکت   های پاالیشی اعالم شود.
چنانچه شرکتهای پاالیشی بخواهند به منظور رعایت مفاد اساسنامه و
مقررات مصوب این ســازمان و انجام فرآیند گزارشگری ،صورتهای مالی
خود را همانند صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی  ۱۳۹۹ارایه کنند
(اطالعات مربوط به  ۹ماه از سال واقعی و برای مدت باقیمانده از دادههای
برآوردی اســتفاده کنند) صورتهای مالی آنها غیرقابل اتکا تلقی میشود و
با عنایت به اینکه اطالعات و صورتهای مالی شرکتها مبنای تصمیمگیری
ســهامداران در فرآیند سرمایهگذاری و ســایر ذینفعان (بانکها و موسسات
اعتباری ،ســازمان امور مالیاتی ،دارندگان واحدهای صندوق پاالیشی یکم
و )...است ،ارایه صورتهای مالی غیرقابل اتکا ممکن است منجر به تضییع
سهامداران و سایر ذینفعان شود.
دلیل احتمالی تاخیر اعالم قیمت   ها
این درحالی اســت که به گفته ناصر عاشــوری ،دبیرکل انجمن صنفی
کارفرمایی صنعت پاالیش نفت برای تنظیم درســت صورت   های مالی باید
قیمت خوراک پاالیشــگاه   ها از سوی وزارت نفت اعالم شود .در نظر داشته
باشید که وزیر نفت باید دستور دهد تا قیمت نفت استخراج و ابالغ شود.
وی در گفت و گویی که با پایگاه اطالع رســانی بازار ســرمایه داشــته
اعالم کرده اســت که :تاکنون هیچ دلیل مشــخصی برای عدم اعالم نرخ
خوراک پاالیشــی   ها اعالم نشده است .شــاید دلیل این اتفاق تغییر مالک
قیمت گذاری   ها باشــد که در قانون پیش بینی شــده اســت تا اعالم نرخ
براســاس قیمت فوب خلیج فارس باشد .این احتمال وجود دارد که استخراج
قیمت فوب خلیج فارس مشــکل زا بوده و هنوز نتوانســته قیمتی را تعیین
کند؛ بنابراین این امر باعث شــده اســت تا چهار ماه از مهلت قانونی اعالم
نرخ بگذرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

نقش پر رنگ شرکتهای بزرگ فوالد و پتروشیمی در ارزآوری برای کشور
حبیب صادقی  /اصفهان

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی با اشاره به اهمیت صنعت و تولید در کشور
گفت :نقش شرکتهای بزرگ در ارزآوری به ویژه
در صنعت فوالد و پتروشــیمی مشــخص است و
در حــال حاضر ظرفیتهای خوبــی در این حوزه
وجود دارد اما شرایط برای فعالیت این صنایع باید
تسهیل شود.
علی جــدی در گفتوگو با خبرنگار ایراســین
به مناســب روز صنعت و معدن اظهار کرد :در هر
کشــوری که با تحریم رو به رو باشــد ،اگر تولید
داخلی رشد یافته و در داخل کشور ثروت تولید شود،
خود به خود یعنی دور زدن تحریمها .هدف اصلی
تحریمها این است که تولید ناخالص ملی کاهش
یابد تا ثروت تولید نشــود .بنابراین تمام هم و غم
ما در کشور باید بر تولید متمرکز شود.
وی افزود :در حال حاضر در چند حوزه در کشور
مزیت نســبی داریم .یکی از ایــن حوزهها معدن
اســت .باید توجه داشــت اگر زنجیرههای تولید
در کشــور خود را کاملتر کــرده و ارزش افزوده
در کشور ایجاد کنیم بســیاری از این مسائل حل
خواهد شد.
در کمیســیون صنایع معدن به دنبال
تقویت معادن هستیم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اســامی تصریح کرد :در کمیسیون صنایع معدن
به دنبــال تقویت معادن به وســیله اصالح قانون
معادن هســتیم .مزیت دیگری که کشور دارد ،در
حوزه پتروشیمی است که با افزایش تولیدی که در
طی دو سال گذشته به وجود آمده این حوزه نوعی
جایگزین نفت شــد و عمال ارزآوری برای کشــور
داشــت .البته این حوزه هنوز باید تقویت شود .در
حوزه صنعت نســاجی و پوشاک نیز ظرفیت   های
خوبی در کشور وجود دارد که باید تقویت شود.
وزارت نفت در افزایش مینی پاالیشگاه
همکاری الزم را نکرده است
جدی گفت :مسئله بعدی مربوط به حوزه نفت
اســت؛ البته مواردی مانند مینی پاالیشــگاهها نه
فروش نفت خــام .در این حوزه باید فضا بدهیم و
نفت یا سوختهای فسیلی مورد نیاز آنها را تامین
کنیم .بســیاری از اینها میتوانند در کشور ارزش
افزوده ایجاد کنند .البته باید توجه داشت که یکی از
شــروط ایجاد این ارزش افزوده ،همکاری وزارت
نفت است که متاسفانه در این حوزه مشکل داشته
و وزارت نفت همکاری الزم را نکرده اســت .اگر

بخواهیم تحریم فروش نفت خام را دور بزنیم ،تنها
راه ایجاد پاالیشگاههای کوچک است.
تالش برای تکمیل زنجیره فوالد در کشور
وی با اشــاره به صنعت فوالد به عنوان یکی از
حوزههای مهم در ایران ،اظهار کرد :در حوزه فوالد
بیشتر در شــمش فوالد که یک ماده میانی است
موفــق عمل کردیم اما در تکمیــل زنجیره فوالد
هنوز مشکل داریم و این زنجیره کامل نشده است.
در همین خصوص در کمیســیون صنایع و معادن
طرحی را تصویب کردیم که در تالش اســت تا به
نوعی از خام فروشی فوالد در کشور جلوگیری کند
و کشــور به سمت صادرات محصوالت نهایی این

زنجیره پیش رود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی گفت :پیشــتر مشکل صنعت فوالد وجود
بخشــودگی مالیاتی در همــه بخشهای زنجیره
فوالد بــود؛ حتی در صــادرات ســنگ آهن .در
طرحی که تصویب شده قرار است معافیت مالیاتی
از محصوالت ابتدایی زنجیره برداشــته شود و به
محصوالت انتهایی زنجیره انتقال یابد.
جدی ادامه داد :در وضعیت فعلی هم خام فروشی
داریم و هم به دلیل کامل نبودن زنجیره اشتغال ما
دچار مشکل است و ارزش افزوده کمتری به کشور
میرسد .در همین خصوص توسعه زنجیره فوالد،

آگهی حصر وراثت
خانم ماه ســیما کشتکار دارای شناسنامه شماره  14متولد  34/8/8به
شرح دادخواست به کالســه  1400/40ح ف از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر
کریمی مریم آبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه  556در تاریخ
 1400/3/4در اقامتگاه دائمی خود شهرســتان پاسارگاد بدرود حیات
گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1ماه سیما کشتکار به شماره شناسنامه  2432666826صادره از ح
 3مرودشت همسر متوفی
 -2خدیجه کریمی مریم آبادی به شــماره شناسنامه 5039824998
صادره از ابرکوه همسر متوفی
 -3جان بی بی کریمی مریم آبادی به شماره شناسنامه  557صادره
از ابرکوه خواهر متوفی
 -4ماه بی بی کریمی مریم آبادی به شــماره شناسنامه  10صادره از
ابرکوه خواهر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراض دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنهاست ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به دادگاه تقدیم نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /8293م الف
رئیس شورای حل اختالف مادر سلیمان
غالمرضا خلج

ســاماندهی این زنجیره و اصالح قانون معادن در
دستور کار مجلس است.
وی خاطرنشــان کرد :نقش شرکتهای بزرگ
در ارزآوری به ویژه در صنعت فوالد و پتروشــیمی
مشخص است .در حال حاضر ظرفیتهای خوبی
در این حوزه وجود دارد اما شرایط برای فعالیت این
صنایع باید تسهیل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اســامی گفت :به عالوه در تالشــیم تا در حوزه
معدن اختیارات بیشتری را به استانها واگذار کنیم
تا هر اســتان بتواند در جهت رشد خود گام بردارد.
شــایان ذکر اســت  ۱۰تیرماه هرسال با عنوان
روز صنعت و معدن نامگذاری شــده و در این روز
ضمن بررسی شرایط موجود در بخش  های مختلف
صنعتی و معدنی کشــور ،از تعدادی از فعاالن در
این عرصه تقدیر میشــود .در واقــع این روز که
بر پایهی مصوب ه شــورای عالی انقالب فرهنگی،
روز صنعت و معدن نامیده شــده ،فرصت مناسبی
اســت تا به مهمترین بخش موثر بر اقتصاد کشور
که به نوعــی از آن به عنوان موتــور محرکه یاد
میکنند مورد توجه قرار گرفته و با رفع چالش   ها و
مشکالت موجود در این بخش زمینه برای فعالیت
هرچه بیشــتر در حوزه صنعت و معدن فراهم شود
تا در نهایت شــاهد رشد و توسعه صنعت و اقتصاد
کشور باشیم.

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
مسلم قاسمی با تسلیم استشهادنامه به شــماره 140002155287000218
دفترخانه  271شیراز و اقرارنامه شماره  28330مورخ  1400/4/21دفترخانه
 416شیراز مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت به پالک 8/6561
واقع در بخش  3شــیراز که ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت
 1182/07مترمربع ذیل دفتر  655صفحه  32و شماره ثبت  112968به نام
نامبرده ثبت و سند مالکیت شماره چاپی -524530ه 91صادر شده که به
علت جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی
نموده است مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت
آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک و سند مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تسلیم نماید
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف
مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
/1826م الف
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با دستور از راه دور رئیسجمهوری

ورزشکاران جوان شیرازی در مسابقات جهانی کشتی فرنگی
شرکت می کنند

سالن ورزشی  ۶هزار نفره شیراز افتتاح شد

ایرنا :سالن ورزشی  ۶هزار نفره شیراز با نام سردار شهید سپهبد
قاسم سلیمانی پنجشنبه  ۲۴تیرماه با حضور معاون وزارت ورزش و
جوانان و از طریق ویدئو کنفرانس توســط ریاست جمهوری افتتاح
و به انتظار  ۱۳ساله مردم فارس پایان داده شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،این سالن ورزشی در زمینی به مساحت
 ۶۶هزار متر مربع و با ظرفیت  ۶هزار نفر ســاخته شــده اســت.
این ســالن ورزشی از فضاهای مناســب برای خبرنگاران داخلی و
خارجی و میهمانان ویژه برخوردار اســت .سالن  ۶هزار نفره شیراز
از طرح   های مصوب ســفر رهبر معظم انقالب به استان فارس در
ســال  ۸۷اســت .اعتبار کل این پروژه  ۱۴۸میلیاردتومان اعالم
شده است.
سرانه ورزشی فارس طی  ۸سال  ۲برابر شد
اســتاندار فارس گفت :سرانه ورزشی سرپوشــیده و سرباز این
استان در هشت سال گذشــته به  ۲برابر افزایش پیدا کرده است؛
البته هنوز به اســتانداردهای الزم در زمینه سرانه ورزشی نرسیده
ایم؛ اما یک جهش  ۲برابری داشته ایم.
عنایتا ...رحیمی پنجشنبه در آیین بهرهبرداری از سالن ورزشی
 ۶هزار نفره شــیراز که با دســتور ویدئوکنفرانس رئیسجمهوری
افتتاح شــد ،همچنین گفت :طبق وعــده ای که به مردم فارس و
شیراز دادیم تالش زیادی برای تکمیل و بهره برداری از این سالن
ورزشی انجام شده و اعتبارات زیادی به آن اختصاص یافته است.
وی اظهارداشت :ســالن  ۶هزار نفره شیراز یکی از پروژه   های
مورد نیاز این استان بود تا بتوانیم ورزش   های سالنی را در چارچوب
استانداردهای بین المللی در شیراز به عنوان قطب خدمات رسانی
به منطقه جنوب کشور حمایت کنیم.
استاندار فارس با بیان این که سال ورزشی شش هزار نفره شیراز
در زمینی به مساحت  ۱۶هزار متر و زیربنای کل  ۱۹هزار مترمربع
به بهره برداری رســیده است ،گفت :ســاختمان اصلی این سالن
ورزشــی ۱۶ ،هزار و  ۸۸۵مترمربع مساحت دارد و ساختمان   های
جنبی آن نیز  ۲هزار و  ۱۱۵مساحت دارند.
وی با بیان این که برای ســاخت این ســالن ورزشــی تاکنون
 ۸۰میلیارد تومان هزینه شــده اســت که با محاســبات روز این
پروژه قیمت بسیار باالتری خواهد داشت ،گفت :فاز یک این سالن
افتتاح شد و زمین مورد نیاز برای سایر نیازمندی   های پروژه مانند
پارکینگ استحصال و قراردادهای الزم هم منعقد شده و در آینده
نزدیک احداث می شود.
رحیمــی ادامه داد :در این مراســم با حضور ویدئو کنفرانســی
رئیس جمهور عالوه بر افتتاح ســالن  ۶هزار نفره ۱۲ ،پروژه دیگر
را نیــز به صورت همزمان افتتاح کردیم که شــامل  ۲زمین چمن
بزرگ ،هشت زمین چمن کوچک و سالن   های دیگری در شیراز و
سایر شهرستان   های استان فارس است.

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با  ۲ملی پوش شیرازی در مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان
در روسیه شرکت می کند.
روابط عمومی هیأت کشتی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر ،با اعالم این خبر اظهار داشت:
محمــد آزرم دخت فرنگی کار وزن  ۷۷کیلوگرم تیم ملی جوانــان که به دلیل ابتالء به بیماری کرونا،
نتوانسته بود در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در فروردین ماه امسال شرکت کند با
پیگیری هیأت کشــتی استان ،فرصت حضور در اردوهای تیم ملی را بدست آورد و در رقابتهای بین
المللی کشتی فرنگی جام تختی ،مدال نقره را از آن خود کرد.
امین هویزه در ادامه بیان کرد :این مدال باعث شد با نظر مساعد کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی
جوانان ،مســابقات انتخابی وزن  ۷۷کیلوگرم مجدد برگزار شود و این فرنگی کار شیرازی توانست سه
حریف مدعی خود را با قاطعیت شکست دهد و جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد.
وی افزود :به این ترتیب امیررضا ده بزرگی که پیش از این حضورش در مســابقات جهانی قطعی
شــده بود ،در وزن  ۵۵کیلوگرم و محمد آزرم دخت در وزن  ۷۷کیلوگرم به مربیگری نظام حسینی از
شیراز به عنوان نمایندگان کشتی فارس در پیکارهای قهرمانی جوانان جهان شرکت خواهند کرد.
رقابتهای کشتی فرنگی جوانان جهان ،اواخر مرداد امسال در کشور روسیه برگزار میشود.

مدال برنز جام جهانی سنگ نوردی فرانسه
برگردن ورزشکاری از فارس

ســالن  ۶هزار نفره شــیراز فرصتی بــرای میزبانی
مسابقات بینالمللی است
معاون امور مجلس ،حقوقی و هماهنگی امور اســتان   های ورزش
وزارت ورزش و جوانان گفت :ســالن ورزشــی  ۶هزار نفره شیراز که
از امکانات و تجهیزات مناســبی در سطح جهانی بهره می برد ،نقش
بســزایی در برگزاری مســابقات بینالمللی و پرورش اســتعدادهای
جوانان و نوجوانان این استان پهناور دارد.
به گزارش ایرنا ،جمشید تقی زاده پنجشنبه در آیین بهرهبرداری از
ورزشــگاه  ۶هزار نفره شهید سپهبد قاسم سلیمانی شیراز افزود :سالن
ورزشــی  ۶هزار نفرهشیراز با نام سردار شــهید سپهبد قاسم سلیمانی
در زمینی به مســاحت  ۶۶هزار متر مربــع و با ظرفیت  ۶هزار نفری
به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه این ســالن ورزشــی از فضاهای مناسب برای
خبرنگاران داخلی و خارجی و میهمانان ویژه برخوردار اســت ،عنوان
کرد :ســالن  ۶هزار نفره شیراز از طرح   های سفر رهبر معظم انقالب
به استان فارس در سال  ۸۷است که می تواند در آینده نقش بسزایی
در پرورش استعدادهای جوانان و نوجوانان این استان پهناور ایفا کند.
تقی زاده اعتبــار کل این پروژه را  ۱۴۸میلیاردتومان اعالم کرد و
گفت :این پروژه مدرن و بســیار زیبا که به دســت مهندسین توانمند
کشــور طراحی و ساخته شده از مدرن ترین سازه   های ورزشی کشور
و امکانات و تجهیزات مناسبی که مورد تأیید فدراسیون   های جهانی
اســت بهره می برد و شرایط مطلوبی را برای میزبانی مسابقات مهم
بین المللی و جهانی در استان فارس فراهم کرده است.

حمیدرضا صدر درگذشت

حمیدرضا صدر ،نویسنده ،منتقد سینما و
مفسر ورزشی درگذشت.
به گــزارش ایســنا ،حمیدرضــا صدر،
نویســنده ،منتقد ســینما و مفســر ورزشی
پس از یک دوره مبارزه با بیماری ســرطان
درگذشــت .او متولد  ۳۰فروردین  ۱۳۳۵در
شهر مشهد بود.
صــدر دانشآموخته رشــته برنامهریزی
شهری در دانشگاه تهران و لیدز انگلستان بود و سالها به عنوان نویسنده و منتقد
سینما و همچنین مفسر فوتبال فعالیت داشت.
نیمکت داغ ،روزی روزگاری فوتبال ،پسری روی سکوها و تو در قاهره خواهی
مرد ،از جمله کتابهای منتشرشده او به شمار میروند.

 ۸روز تا المپیک توکیو

کاروان ایران در المپیک توکیو ثبت نام نهایی شد

ثبت نام نهایی و صدور مجوز ورود کاروان ایران به دهکده بازیهای المپیک
توکیو انجام شد.
به گزارش ایســنا و به نقل از کمیته ملی المپیک ،نصرا ...سجادی سرپرست
کاروان اعزامــی ایران به المپیک  ۲۰۲۰توکیو که هم اکنون در محل برگزاری
بازیها حضــور دارد پس از اتمام جلســه ثبت نام نهایــی کاروان ()DRM
گفت :این نشســت حــدود چهار ســاعت و در دو بخش صبــح و بعد از ظهر
برگزار شــد .ثبت نام اعضا ،تحویل آپارتمانها ،وســایل نقلیه و تسویه حساب
مالی انجام شد.
وی افزود :مهمترین بخش جلســات صبح بررسی کلیه اطالعات مربوط به
 ۶۶ورزشکار اعزامی ایران بود که باید جزء به جزء بازبینی می شد .از چک کردن
اطالعات شــخص مثل نام و نام خانوادگی تا اطالعات تخصصی هر فرد شامل
رشته و وزن و ساعات تمرینی و مسابقه هر کدام از اعضا تا ثبت نام آنان نهایی
شــد .خوشبختانه ثبت نام نهایی  ۶۶ورزشــکار اعزامی و دیگر اعضای کاروان
بدون مشــکل انجام شــد و تمامی اعضا مجوز حضور در بــازی ها را دریافت
کردند.
ســجادی با اشــاره به همکاری خــوب میزبان و نظم مثــال زدنی آنان در
فعالیــت ها تاکید کرد :ما برای حضور در این نشســت و نهایی کردن اقدامات
انجام شده طی ماه های گذشته بیش از سه نشست آنالین چند ساعته با کمیته
بین المللی المپیک و بیش از هفت نشست با ستاد برگزاری بازی ها داشتیم که
خروجی آن در این جلسه پایانی باید بررسی و چک می شد.
وی ادامه داد :نشســت بعد از ظهر هم نشستی توجیهی در خصوص امکانات
اختصاصــی به ایران بود که بعد از اتمام آن به همراه کادر سرپرســتی بازدید از
امکانات و تجهیزات دهکده به عمل آمد و در پایان واحدهای مربوط به اسکان
کاروان ورزشی ایران با  ۱۱۲تخت را تحویلمان دادند.
سرپرســت کاروان ایران در مــورد امکانات نیز گفــت :امکانات الزم برای
ورزشکاران در حد استانداردی است که کمیته بین المللی المپیک تعریف کرد.
وی اضافه کرد :تمام اســتانداردهای دهکده همانند دستورالعمل های کمیته
بین المللی المپیک پیش بینی و تدارک دیده شــده است .ضمن اینکه این تعداد
تخت و اتاق با توجه به گردشــی بودن ورود و خروج تیم های ایران کافی است
و مشکلی از بابت اسکان نداریم .هر آنچه الزم بود تا برای حضور بدون دغدغه
کاروان ورزشــی ایران در بازی  ها صورت پذیرد خوشــبختانه در اسرع وقت و
با کنترل دقیق ســتاد عالی مهیا شــد و حال باید منتظــر ورود تیم ها و رقابت
نمایندگان شایسته ایران در این آوردگاه بزرگ باشیم.

وی به پتانســیل و ظرفیت باالی ورزش در اســتان فارس اشاره
کرد و یادآور شد :اســتان فارس از پتانسیل باالیی در عرصه ورزش
بهره می برد و در حال حاضر حدود نه ورزشــکار از این اســتان در
رشــته   های مختلف موفق به کسب ســهمیه رقابت   های المپیکی و
پاراالمپیک  ۲۰۲۱توکیو شده اند.
معاون وزارت ورزش و جوانان در بخش دیگری از ســخنان خود
تاکیــد کرد :پس از  ۵۰ســال در دولت تدبیر و امیــد این وزارتخانه
صاحب الیحه اهداف ورزش و جوانان شد و همچنین الیحه مجموعه
باشــگاه داری نیز تقدیم مجلس شــورای اسالمی شــد که یکی از
کارهای مهم در این دولت بود.
گفتنی اســت سالن  ۶هزار نفره شــیراز از مصوبات سفر سال ۸۷
رهبر معظم انقالب به اســتان فارس اســت که در بزرگراه حسینی
الهاشمی در غرب شیراز احداث شده است.
این ســالن قرار بود سال  ۹۱به بهره برداری برسد اما تا سال ۹۴
این پروژه تعطیل شــد و در ســال  ، ۹۵عملیات ســاخت این سالن
ورزشی دوباره آغاز شد و روز پنجشنبه نیز به بهره برداری رسید.
کف پوش این سالن با کیفیتی استاندارد به تایید فدراسیون جهانی
فوتبال رسیده است.
شرکت سازنده نیز به تایید شرکت توسعه مکان   های وزارت ورزش
و جوانان مجری این سالن رسیده است.
همچنیــن محوطه ســازی اطراف این ســالن انجــام و حدود
 ۲۰۰اصله درخت برای ایجاد فضای سبز کاشته شده و آماده میزبانی
رقابت   های مهم داخلی و خارجی است.

«ایمان ادریسی» از استان فارس ،در رقابتهای جام جهانی پاراکالیمینگ یا پاراسنگنوردی ۲۰۲۱
فرانسه به مقام سوم جهان دست یافت.
رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشــی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر ،با اعالم این
خبر افزود :رقابتهای جام جهانی پا را کالیمینگ  ۲۰۲۱با حضور  ۸۰ســنگنورد مرد و زن از سراسر
جهان در  ۱۰کالس در شــهر «بریانسن» فرانســه برگزار شد و «ایمان ادریسی» از فارس در کالس
 RP3با سنگنوردانی از کشورهای فرانسه ،ایتالیا و اسلوواکی به رقابت پرداخت و ضمن کسب رتبه
نخست به فینال مسابقات صعود کرد که در این مرحله در رقابت با ورزشکاران کشور میزبان با از دست
دادن گیره آخر ،به عنوان سوم جهان دست یافت و صاحب مدال برنز شد.
حمیدرضا ایزدی در ادامه اظهار داشــت :هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشــی استان فارس در
راستای اهداف بلندمدت به منظور حمایت و پیشرفت رشته سنگنوردی استان فارس ،نسبت به اعزام
ورزشــکار خود به این دوره از مسابقات اقدام نمود که از ایران ورزشکار دیگری نیز در رقابتهای جام
جهانی حضور داشت که عنوانی بهتر از ششمی را کسب نکرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،مســابقات «پاراکالیمینگ » که به پا را ســنگنوردی نیز معروف است،
رقابتهای ســنگنوردی داخل سالن است که برای ورزشــکاران معلول توسط فدراسیون بین المللی
صعودهای ورزشــی ( )IFSCبرگزار میشود و ورزشکاران بر اســاس نوع معلولیت خود در یکی از
کالسها ردهبندی میشوند.

حذف احسان قائمی مقامی از جام جهانی شطرنج

احسان قائمی مقامی از رقابت های جام جهانی شطرنج کنار رفت.
به گزارش ایســنا ،در ادامه مسابقات جام جهانی شطرنج ســوچی روسیه محمد امین طباطبایی و
احسان قائم مقامی نمایندگان ایران جهت راهیابی به مرحله بعد در بازیهای تکمیلی مقابل حریفانشان
به میدان رفتند که در نهایت محمد امین طباطبایی توانســت با یک پیروزی و یک تســاوی به مرحله
بعد صعود کند اما احســان قائم مقامی با یک تســاوی و یک شکســت از صعود به دور بعد بازماند.
سارا سادات خادم الشریعه و پرهام مقصودلو به دلیل داشتن سید باال در دور دوم با حریفان به رقابت
خواهند پرداخت.
بدین ترتیب با صعود دو اســتاد بزرگ ایران به مرحله بعد ،تیــم ملی ایران با  ۴نماینده به مصاف
حریفانشــان خواهند رفــت .پویا ایدنی ،محمد امیــن طباطبایی و پرهام مقصودلــو در بخش آزاد و
سارا خادم الشریعه در بخش بانوان چهار نماینده ایران در دور دوم مسابقات جام جهانی خواهند بود.

کاپیتان تیم فجر :

انتظار داریم از بازیکنان تقدیر شایسته ای شود

استاندار :حضور تیم فجر سپاسی در لیگ برتر برای فارس امید آفرین خواهد بود
ایرنا :کاپیتان تیم فجر شهید سپاسی شیراز با اشاره به
اینکه بازیکنان ما در یک فصل بسیار سخت و در سرما و
گرما با جان و دل بازی کردند ،گفت :انتظار داریم از تمام
بازیکنان به دلیل اینکه بجز فوتبال منبع درآمد دیگری
ندارند در پایان از آنها تقدیر شایسته ای شود.
به گزارش خبرنــگار ایرنا ،حمید نعمتی روز جمعه به
اتفــاق کادر فنی و دیگر بازیکنان در دیدار با اســتاندار،
مدیــرکل ورزش و جوانان و فرمانده لشــگر  ۱۹فجر،
افزود :تا اینجا که در صدر جدول قرار گرفتیم این اتفاق
نمی افتاد مگر اینکه با حمایت همه این عزیزان به ویژه
ســردار بوعلی ،کادر فنی و دیگر دست اندرکاران باشگاه
که از ابتدا در کنارمان بودند.
وی اضافه کرد :خدا را شــاکریم نام این تیم به نام
یک شهید بزرگوار اســت و امیدواریم راه او را در مسیر
زندگی ورزشی خود قرار دهیم.
اخالق مدارترین تیم لیگ
نعمتــی افزود :تیــم فجر یکی از اخــاق مدارترین
تیم   ها در لیگ دسته یک اســت که بدون هیچ حاشیه
و مشکلی توانســتیم در یک دوره بازی سخت در صدر
جدول قرار گیریم.
بازیکن تیم فجــر ادامه داد :هنوز کار ما برای صعود
به لیگ برتر تمام نشده و یک بازی دیگر با گل ریحان
در کرج داریم و امیدواریــم این بازی را هم با پیروزی
پشــت ســربگذاریم تا پس از هشــت ســال به انتظار
هواداران فوتبال در فارس و با قهرمانی در لیگ دســته
یک پایان دهیم.
جشن بزرگ در شیراز
وی تاکید کرد :بابت این هدیه ای که به مردم فارس
دادیم انتظار داریم در شــیراز یک جشــن بزرگ برگزار
شــود و به پاس زحمت   های بازیکنان از آنها تقدیر ویژه
صورت گیرد.
اســتاندار فارس نیــز در این دیــدار از کار بزرگی
که بازیکنان فجر انجام دادند تشــکر کرد و افزود :این
پیــروزی بزرگ را به شــما و عالقه منــدان به فوتبال
تبریک می گویم.
عنایت ا ...رحیمی ادامه داد :قطعا در شــیراز جشــن
بزرگــی بر پا خواهیم کرد و در بازی آخر هم در کرج در
کنار شما خواهم بود.
حضور تیم فجر سپاسی در لیگ برتر برای
فارس امید آفرین خواهد بود
اســتاندار فارس ،ایجاد نشاط و هویت ملی و محلی
را از جمله آثار و ویژگیهای ورزشهای تیمی دانست و
گفت :حضور تیم فجر شهید سپاسی شیراز در لیگ برتر
فوتبال کشور ،برای استان و شهروندان آن امید آفرین و
غرور آفرین خواهد بود.
عنایت ا ...رحیمی ،در جمع بازیکنان تیم فجر شهید
سپاســی ،ضمن تبریک پیروزیهای گذشته این تیم در

لیگ دســته یک و آرزوی موفقیــت در بازی پیش رو
افزود :چند سالی است که تیمی از استان فارس در لیگ
برتر حضور نداشــته و به رغم کوششهایی که دو تیم
فجر شــهید سپاسی و قشقایی داشــتهاند این امر میسر
نشــده که امیدواریم در ادامه این کوشــشها تیم فجر
شهید سپاسی بتواند به لیگ برتر راه یابد.
وی ادامــه داد :جامعهای که دارای نشــاط و امید در
جوانان و نیروهای خالق و مستعد است میتواند پلههای
توسعه و پیشرفت را به خوبی طی کند.
او اظهار داشــت :ورزش و به ویژه ورزشهای تیمی
از جمله فوتبال میتواند تاثیرات بســیار مهم و مثبتی بر
اســتان و مردم آن داشته باشــند و زمینه را برای ایجاد
مشــارکت و تقویت روحیــه تعاون ،همــکاری و ایثار
فراهم کند.
اســتاندار فارس گفت :همچنین ورزش تیمی ضمن
خلــق اراده مصمم در جهت دســتیابی بــه پیروزی و
موفقیت ،روحیه خودباوری و حرکت در راه هدف را نیز
به دنبال خواهد داشت.
رحیمی ،با اشــاره به اقدامات انجام شــده در جهت
رشد ،تقویت و توسعه زیرساختهای ورزش فارس طی
چند ســال اخیر تصریح کرد :در این مسیر ممکن است
نواقصی در امور نیز وجود داشــته باشد اما میکوشیم تا
این نواقص رفع شود.
وی ،با اشــاره به افتتاح سالن ورزشــی  ۶هزار نفره
شــیراز به عنوان نخستین سالن استاندارد ورزشی استان
فارس گفت :امیدواریم افتتاح این ســالن شرایط خوبی
را برای پیشرفت و رشــد ورزشکاران رشتههای ورزشی
سالنی ایجاد کند.
در ادامه این مراسم فرمانده لشکر  ۱۹فجر هم گفت:
از ابتدای لیگ گفته بودم که با همت شــما بازیکنان و
حمایت اســتاندار فارس ،نمایندگان مجلس و مدیر کل
ورزش و جوانان در پایان جشن صعود خواهیم گرفت.
ســردار یدا ...بوعلی افزود :یــک گام دیگر تا صعود

بــه لیگ برتر فاصله داریم و اطمینان دارم بازیکنان تیم
همانگونه که در تمــام بازی ها با قدرت و تعصب بازی
کردند در بازی آخر هم این اتفاق می افتد و تیم به لیگ
برتر صعود خواهد کرد.
تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز شامگاه دوشنبه
از هفته سی و ســوم رقابت   های فوتبال دسته یک جام
آزادگان در ورزشــگاه پارس شیراز با نتیجه سه بر صفر
تیم شاهین بوشــهر را شکست داد و گامی بزرگ برای
صعود به لیگ برتر برداشت.
این تیم در هفته آخر این رقابتها با تیم گل ریحان
البرز دیدار دارد که با توجه به ســقوط تیم گل ریحان و
نتایج ضعیف آن در لیگ دسته یک ،احتمال پیروزی تیم
فجر شــهید سپاســی برابر این تیم زیاد است و در این
صورت ،فجر سپاسی به لیگ برتر صعود خواهد کرد.
در پایان هفته سی و ســوم تیم فجر شهید سپاسی،
هــوادار و بادران تهران با  ۵۷امتیاز به ترتیب با تفاضل
گل زده بــه اضافــه  ۱۵ ، ۷و  ۱۲در رده اول تا ســوم
قرار گرفتند و باید برای مشــخص شــدن  ۲تیم برتر و
صعودکننده به لیگ برتر باید تا پایان هفته سی و چهارم
و به اتمام رسیدن رقابتهای این فصل لیگ دسته یک
صبر کرد.
تیم   های شاهین بوشهر و مس کرمان هم که مدعی
صعود بودند با شکست مقابل فجر و هوادار تهران دیگر
شانسی برای صعود ندارند.
همچنین تیم قشــقایی شــیراز بــا  ۴۱امتیاز به رده
دوازدهم جدول صعود کرد.
در رقابت   های فرسایشی فوتبال دسته یک کشور ۱۸
تیم شــرکت دارند پس از انجام  ۳۴بازی تیم   های اول
و دوم جــدول به لیگ برتر دوره بیســت و یکم صعود
خواهند کرد و ســه تیم انتهای جدول هم راهی دســته
دوم می شوند.
چــوکا تالش ،نود ارومیه و گل ریحــان البرز هم به
دسته دوم سقوط کردند.

تیم ملی والیبال ایران حریفانش را
در مسابقات قهرمانی آسیا شناخت

قرعهکشی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا برگزار
شــد و ایران در گروه  Bبا پاکســتان ،تایلند و هنگکنگ
همگروه شد.
به گزارش ایسنا ،مراسم قرعهکشــی مسابقات والیبال
قهرمانی مردان آسیا دیروز ( ۲۵تیرماه) با حضور ۱۶تیم در
 ۴گروه به صورت آنالین برگزار شد .این رقابتها درحالی
قرار اســت از  ۲۱تا  ۲۸شهریورماه برگزار شود که تیم ملی
والیبال ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی ،در صدر گروه
 Bقرار گرفت و با تیمهای پاکســتان ،تایلند و هنگکنگ
همگروه شــد .ژاپن نیز به عنوان میزبان مسابقات در صدر
گروه  Aایستاد.
ایران در اولین بازی خود در رقابتهای قهرمانی آسیا به
مصاف هنگکنگ میرود .تایلند و پاکستان هم به ترتیب
دومین و سومین حریفان ایران هستند.
گروهبندی مسابقات به شرح زیر است:
گروه  :Aژاپن ،هند ،قطر ،بحرین
گروه  :Bایران ،پاکستان ،تایلند ،هنگکنگ
گروه  :Cاسترالیا ،چین ،سریالنکا ،کویت
گروه  :Dکره جنوبی ،چینتایپه ،قزاقســتان ،عربستان
سعودی
برنامه بازیهای ایران:
 ۲۱شهریور ( ۱۲سپتامبر) ایران  -هنگکنگ
 ۲۲شهریور ( ۱۳سپتامبر) ایران -تایلند
 ۲۳شهریور ( ۱۴سپتامبر) ایران  -پاکستان

پیوستن "جهانبخش"
به فاینورد قطعی است

بازیکن ایرانی بعد از مدتی حضور در برایتون ،در شروع
فصل جدید برای فاینورد بازی خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت ایندیپندنت ،بعد از آنکه
علیرضا جهانبخش هافبک ایرانی اعالم کرد در تابســتان
به دنبال تجربه جدیدی اســت ،چنــد تیم هلندی برای به
خدمت گرفتن او دست به کار شدند.
بازیکن ایرانی حاال بــار دیگر به لیگی میرود که قبال
توانسته بود ارزشهای خودش را با ثبت آقای گلی نشان دهد.
بر اســاس گــزارش رســانههای هلندی دو باشــگاه
فاینــورد و اندرلخت رقابت ســختی را برای جذب علیرضا
جهانبخش آغاز کردهاند ولی تیم فاینورد گوی رقابتها را
ربود و توانســت با پرداخت مبلغ مورد نیاز به تیم برایتون،
جهانبخش را برای فصل جدیــد به خدمت بگیرد .قرارداد
بازیکن ایرانی با تیم هلندی بــرای یک فصل اعتبار دارد
ولی فاینورد می تواند در پایــان فصل برای تمدید حضور
جهانبخــش ،مذاکره کند .جهانبخــش در مدت حضور در
تیم برایتون نتوانســت نظر مساعد گراهام پاتر برای حضور
در ترکیــب ثابت را جلب کنــد و با توجه به در پیش بودن
دیدارهای حســاس تیم ملی فوتبال ایران ،بازیکن ایرانی
تصمیم گرفت تا به تیمی برود که دقایق زیادی بازی کند
و بتواند ارزش های خودش را نشان دهد.

روزنامه سیاسی  -اقتصاد     ی  -اجتماعی  -فرهنگی و ورزشی صبح ایران
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امتیازهای «قهرمان»
و بهترین و بدترین کن

فیلــم «قهرمان» اصغر فرهــادی امتیازهای متفاوتی را
از منتقدان حاضر در جشــنواره کن گرفته اســت .همچنین
منتقدان اسکرین در جشنواره کن با نمایش بیش از نیمی از
فیلمهای بخش مســابقه اصلی تاکنون باالترین امتیاز را به
فیلم ژاپنی «ماشین من را بران» دادهاند.
به گزارش ایسنا« ،مایکل سیمنت» از مجله فیلم پوزتیف
فرانســه و همچنین نشریه اسکرین اینترنشنال هر دو امتیاز
کامل  ۴ستاره را به جدیدترین فیلم اصغر فرهادی اختصاص
دادهانــد .همچنیــن «تیم رابــی» از تلگراف ( ۳ســتاره)،
«پیتر بردشــاو» از گاردین ( ۲ســتاره)« ،آنتون دولین» از
مجله فیلو هنر مدوزای روســیه ( ۳ستاره)« ،جولین گستر»
و «دیدیه پرون» از نشــریه لیبرالســیون فرانسه ( ۱ستاره)،
«متئــو ماشــر» از نشــریه لوموند فرانســه ( ۲ســتاره)،
«کاتیا نیکومدس» از نشریه دای زیت آلمان ( ۲ستاره)« ،بن
کنیسبرگ» از سایت راجر ایبرت ( ۲ستاره) و «وانگ مویان»
از روزنامه « »Paperچین ( ۲ستاره) به فیلم «قهرمان»
اختصاص دادهاند.
اما در جدیدترین جدول منتشرشده از منتقدان اسکرین در
جشــنواره کن فیلم «ماشین من را بران» ساخته «ریوسوکو
هاماگوچی» با کسب  ۳.۵ستاره باالتر از دیگر رقیبان کسب
نخل طالی کن ایســتاده است و پس از آن فیلم فرانسوی
«آنت» ســاخته «لئوس کارکس» که در افتتاحیه جشنواره
رونمایی شد با امتیاز  ۳ستاره در مکان دوم قرار داد.
فیلم «بندتا» ســاخته «پل ورهوفن» ســینماگر هلندی
نیز بــا دریافت متوســط  ۲.۷ســتاره ،ســومین فیلم برتر
بخش مســابقه اصلی کن از نگاه منتقدان اسکرین است و
دو فیلم «کوپه شــماره  »۶به کارگردانی «یوهو کاسمانن»
و «قهرمــان» ســاخته اصغر فرهادی با کســب متوســط
 ۲.۶ســتاره ،به طور مشــترک در رتبه چهــارم این جدول
قرار دارند.
از میان فیلمهایی که تاکنون در بخش رقابتی جشــنواره
کن اکران شــدهاند فیلم «تیتان» ســاخته «ژولیا دوکورنو»
با کسب تنها متوسط  ۱.۶ستاره ،کمترین نمره را از منتقدان
اسکرین کسب کرده است.
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قسمتی ابری تا نیمه ابری با احتمال رگبار باران

جایزه کارگردانهای فیلم اولی و دومی؛

احمد     رضا سهرابی

بخش هفته منتقدان کن برندهاش را شناخت

عمر الزهیری با کمدی درام «پرها» به
عنوان برنده جایزه بزرگ نسپرسو در هفته
منتقدان کن شناخته شد.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر به نقل
از ورایتــی ،بخــش هفتــه منتقدان که
بــه فیلمهــای اول و دوم کارگردانها
اختصاص دارد جایزه بزرگ نسپرسو را به
فیلم کارگردان مصری اهدا کرد.
«پرهــا» که در مصر معاصر میگذرد
درباره ســفر یک زن با ســه فرزندش
اســت .همسر ایدهالیست این مرد توسط
یک جادوگر به یک مرغ بدل شده است.
الزهیری از بیش از  ۳۰مرغ واقعی در
تولید این فیلم استفاده کرده و از یک مربی
حیوانات در این راه بهره گرفته است .این
فیلم را کمپانی اســتیل موویک فرانسه
با همکاری فیلم کلینیک مصر ساختهاند.
یک کمپانی هلندی و یونانی نیز از دیگر
سرمایهگذاران فیلم بودهاند.
جایزه ستاره نوظهور این بخش نیز به
ساندرا ملیسا تورس برای نقشآفرینیاش
در «آمپارو» ســاخته سیمون مسا سوتو
رســید که درباره مادری از طبقه کارگر
است که سعی دارد پسرش را از سربازی
اجباری در کلمبیا نجات دهد.
این دو جایزه توســط هیــات داوران
به ریاست کریســتین مونجیو کارگردان

از نگاه منتقدان اعالم شد؛
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نشریه آمریکایی «ورایتی» در مطلبی به
بررسی شانس اصغر فرهادی و امیر جدیدی
با فیلم «قهرمان» در جوایز اســکار ۲۰۲۲
پرداخته است.
به گزارش ایســنا« ،کالیتون دیویس»
در ایــن مطلب مینویســد :اصغر فرهادی
به عنوان نویســنده ،کارگردان و تهیهکننده
«قهرمان» ،یکی از مطمئنترین فیلمسازان
فعال در صنعت سینماست که دقیق ًا میداند
چه نوع فیلمهایــی را میخواهد خلق کند
و آکادمی نیــز تاکنون با دو اســکار به او
پاسخ داده اســت؛ برای «جدایی» ()۲۰۱۱
و «فروشــنده» ( )۲۰۱۶که فیلم «جدایی»
در شــاخه بهترین فیلمنامه اصلی نیز نامزد
کسب جایزه بود.
اگر ایران تصمیم بگیرد فیلم فارسیزبان
«قهرمــان» را به عنــوان نماینده خود در
شاخه بهترین فیلم بینالمللی اسکار ۲۰۲۲
انتخاب کند ،فرهادی فرصت کسب سومین
مجســمه طالیی را برای سرزمین مادری
خود خواهد داشــت که این باعث میشود
یک قدم بــه رکــورد فیلمســاز ایتالیایی
«فدریکو فلینی» ،برنده چهار جایزه اســکار
نزدیک شود.
با حمایت یک توزیعکننده مانند استودیو
آمازون که پشــت فیلم «قهرمــان» قرار
گرفته ،آنهــا میتوانند توجه آکادمی را به
خود جلب کنند که عاشــق داستانهایی با
مضامین عزت و رستگاری است.
بــا این حال ،یک واقعیت فنی و در عین
حال ناراحتکننده این اســت که فرهادی
خودش تاکنون برنده اســکار نشــده است.
اگرچه دو فیلم گذشته او «جدایی» ( )۲۰۱۱و
«فروشنده» ( )۲۰۱۶هر دو بر اساس قوانین
آکادمی اسکار برنده بهترین فیلم بینالمللی
سال شدهاند ،اما این جایزه علیرغم معمول
به یک شــخص خاص ارائه نمیشود و در
واقع به کشور ارسالکننده فیلم تعلق گرفته

رومانیایی که برای فیلم « ۴ماه ۳ ،هفته
و  ۲روز» برنده نخل طالی کن شــده
بود ،به برندگان اهدا شدند.
در عیــن حــال «اولگا» نیــز جایزه
«اسایســیدی» را بــرد کــه بــه
فیلمنامهنویسان تعلق میگیرد .الی گریپ
و رافائله دســپلچین این جایزه را برای
تصویری که از دنیای یک ژیمناســتیک
رقابتی در اوکراین ارایــه کرده دریافت
کردند.
امســال شــصتمین دوره این بخش
جنبــی کن با اکران  ۱۳فیلم برای اولین
بار صورت گرفت.
از ایــن میــان  ۷فیلــم در بخــش

پیشبینی اسکاری برای
فرهادی و جدیدی
اســت .اگر نامزدی شگفتآور و شایسته او
برای فیلمنامه اصلــی با فیلم «جدایی» در
اســکار  ۲۰۱۲نبود ،او هنوز در جوایز اسکار
نامزد کســب جایزه نشده بود .این قانون در
جوایز آکادمی فیلــم بریتانیا (بفتا) متفاوت
است و تهیهکننده و کارگردان هر دو برنده
جایزه میشوند و انتظار میرود هیات مدیره

و «تومــاس وینتربرگ» (یــک دور دیگر)
موفق به کســب نامزدی در شاخه بهترین
کارگردانی جوایز آکادمی شــدهاند .در این
میان «پالیکوفسکی» و «وینتربرگ» بدون
آنکــه فیلمشــان در شــاخه بهترین فیلم
نامزد کســب جایزه شده باشد ،نامرد اسکار
کارگردانی شدند.

آکادمی اسکار نیز این قانون را مورد ارزیابی
مجد قرار دهد.
بنابراین شــانس فیلم «قهرمان» خارج
از دسته بهترین فیلم بینالمللی ،در صورت
وجود چقدر است؟
تاکنــون  ۳۴فیلمســاز بــا فیلمهــای
غیرانگلیسیزبان نامزد شــاخه کارگردانی
جوایز اسکار شدهاند که این روند با «فدریکو
فلینی» با فیلم «زندگی شــیرین» ()۱۹۶۱
آغاز شد .از زمان گســترش شاخه بهترین
فیلم در ســال « ،۲۰۰۹میشــائیل هانکه»
(عشق) ،ـ«آلفونسو کوارون» (روما)« ،پاول
پاولیکوفسکی» (جنگ سرد)« ،بونگ جون
هو» (انگل)« ،لی آیزاک چانگ» (میناری)

در حالی که کارنامه فرهادی از نظر مقیاس
و مضامین روایی همچنان خود را به چالش
میکشــد« ،قهرمان» برای کســب اولین
نامــزدی فرهــادی در شــاخه کارگردانی
مــورد قانعکنندهای را رقم زده اســت .این
فیلمســازان که به عنوان «کارگردان تنها»
شناخته میشــود (کارگردانانی که اثرشان
بــدون نامزدی در شــاخه بهترین فیلم در
شــاخه بهترین کارگردانی نامزد میشــود)
تاکنــون چندینبار در طول تاریخ اســکار
دیده شــدهاند که از آن جملــه میتوان به
«پدرو آلمودوار» (با او حرف بزن)« ،فرناندو
میرلس» (شــهر خدا) و «جولیان اشنابل »
(زنگ غواصی و پروانه) اشاره کرد .فرهادی

رقابتی حضور داشــتند و فیلمها از میان
نزدیک به هزار فیلم ارســال شده توسط
چارلز تسون کارگردان هنری و گروهی
که وی را همراهــی میکردند ،انتخاب
شده بودند.
این بخــش جنبی کــن کارش را با
نمایش «داســتان عشــق و اشــتیاق»
ســاخته لیال بوزید به اتمام میبرد .این
فیلــم درباره جوانی  ۱۸ســاله از منطقه
الجزایری نشــین فرانســه است که در
نواحی حاشــیهای پاریس رشد میکند و
با یک دختر جوان تونســی در کالج آشنا
میشود .این آشــنایی زندگی او را تغییر
میدهد.
نیز در صورت دریافت توجه کافی میتواند
به این جمع ملحق شود.
امیــر جدیدی نیز که نقش شــخصیتی
احساسی و جذاب به نام «رحیم» را در فیلم
«قهرمان» بازی میکنــد ،یکی از بهترین
نمایشهای امســال را ارائه داده اســت ،او
کامال متعهد ،دامنه گستردهای از احساسات
را ارائــه داده و از حساســیتهای خــود
به عنوان یک بازیگر آگاه است و این چیزی
است که عاقالنه است شاخه بازیگری جوایز
اسکار آن را مورد توجه قرار دهد.
با این حــال همانطور که تاریخ به طور
مداوم نشان داده است ،فیلمهای خارجیزبان
معموال خیلی سخت در شاخههای بازیگری
مورد توجــه قرار میگیرند .حتی وقتی فیلم
«انگل» با شکســتن رکوردی  ۹۲ســاله
به طــور همزمان موفق به کســب جایزه
بهترین فیلم و بهترین فیلم بینالمللی شد،
این کار را بدون هیچ نامزدی در شاخههای
بازیگری انجام داد .در تاریخ جوایز سینمایی
اسکار تنها در شش مورد جایزه بازیگری به
بازیگری غیرانگلیســیزبان داده شده است
که متاســفانه هیچ یک از آنها فارسیزبان
نبودهاند .من همیشه میخواهم آکادمی را به
چالش بکشم تا فراتر از محدوده موارد آسان
قــدم بردارد و خــود را در معرض کارهایی
متفاوت قرار دهد ،کارهایی که ممکن است
خودشــان را نیز غافلگیر کند و در صورتی
که این شــانس به امیر جدیدی داده شود
میتواند یک نقطــه عطف قدرتمند در این
زمینه باشــد کــه بیننــدگان را تحت تاثیر
قرار خواهد داد.
«قهرمان» شــروع خوبی بــا رونمایی
در جشــنواره کــن داشــته و بایــد منتظر
برگزاری جشــنوارههای پاییــزی از جمله
«ونیــز» و «تلورایــد» باشــیم تــا بدانیم
«قهرمان» در جوایز اسکار کجای کار قرار
خواهد گرفت.

انتشار کتابهایی از اروین و مریلین یالوم و بیل گیتس

کتابهای «مســئله مرگ و زندگی» نوشــته اروین یالــوم و مریلین یالوم با
ترجمه زهرا ابراهیمی و «تغییرات اقلیمی و آینده بشــر» نوشــته بیل گیتس با
ترجمه امیر میرحاج منتشر شد.
به گزارش ایسنا ،کتاب «مسئله مرگ و زندگی» نوشته اروین یالوم و مریلین
یالوم با ترجمه زهرا ابراهیمی در  ۲۸۸صفحه با شــمارگان  ۱۱۰۰نسخه توسط
نشر پارسه منتشر شده است.
در بخشــی از مقدمه کتاب میخوانیم :ما به هنگام نوشتن این کتاب در سنی
هســتیم که اکثر همدورههایمان درگذشــتهاند .حاال هر روز با آگاهی از اینکه
فرصتمان با یکدیگر محدود و بسیار گرانبهاست ،زندگی میکنیم .ما مینویسیم
تا وجودمان را درک کنیم ،حتی اگر به تاریکترین مناطق زوال جســمی و مرگ
کشــیده شــویم ،این کتاب در درجه اول و مهمتر از همه برای کمک به ما در
پیمایش پایان زندگی است.
اگرچه این کتاب آشــکارا روشی از تجربه شــخصی ماست ،آن را بخشی از
گفتمان ملی راجعبــه نگرانیهای پایان زندگی نیــز میدانیم .همه میخواهند
بهترین مراقبتهای پزشــکی موجود را در اختیار داشــته باشند ،در بین خانواده
و دوســتان مورد حمایت عاطفی قرار بگیرند ،و تا جای ممکن بدون درد بمیرند.

حتی با داشــتن مزایای پزشــکی و اجتماعی ،از درد و ترس از مرگ پیشرو در
امان نیســتیم .ما هم مثل همه میخواهیم کیفیت عمــر باقیماندهمان را حفظ
کنیم ،حتی اگر اقدامات پزشکی که گاهی در آن واحد باعث بیماریمان میشوند،
تحمل کنیم .برای زنده ماندن چقدر حاضر به تحمل هســتیم؟ چگونه میتوانیم
روزهایمان را تا جای ممکن بدون درد به پایان برســانیم؟ چگونه میتوانیم این
جهان را به زیبایی به نسل بعد بسپاریم؟
همچنین کتاب «تغییرات اقلیمی و آینده بشــر» نوشته بیل گیتس با ترجمه
امیر میرحاج در  ۳۱۲صفحه با شمارگان  ۱۱۰۰نسخه توسط نشر یادشده منتشر
شده است.
در نوشته پشــتجلد کتاب میخوانیم :بیل گیتس طرحی برای نجات جهان
دارد ...او استدالل میکند که با بهبود سبک زندگی در کشورهای با درآمد باال و
تداوم برنامههای فقرزدایی ،میتوان تغییرات گستردهای ایجاد کرد .وایرد
نویســنده در این کتاب ،طرحی فراگیر و قابل انجام برای به صفر رســاندن
انتشار گازهای گلخانهای و جلوگیری از فاجعه آبوهوایی ارائه کرده است.
بیل گیتس یک دهه از وقت خود را صرف بررسی علل و تاثیرات تغییرات اقلیمی
کرده است .او با کمک متخصصان فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی ،مهندسی ،علوم

سیاســی و مالی ،بر بایدها و نبایدهایی که جلوی حرکت زمین به ســمت فاجعه
اقلیمی را میگیرند ،متمرکز شــده اســت .گیتس در این کتاب توضیح میدهد
چرا و چگونه میبایســت در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانهای تالش کرد.
او سرانجام طرحی عملی و عینی برای انجام این مهم ارائه میدهد ،سیاستهایی
که دولتها باید اتخاذ کنند و وظایفی که ما به عنوان افراد میتوانیم انجام دهیم.

در نشست مرکز حافظ شناسی؛

کتاب «فرهنگ مردم شیراز
در دوره سعدی و حافظ» نقد می شود

مرکز حافظشناسی (کرسی پژوهشی حافظ) سیصد و سیونهمین
نشســت حافظانه را با موضوع بررسی و نقد کتاب «فرهنگ مردم
شیراز در دوره سعدی و حافظ» برگزار میکند.
به گزارش خبرنگار مهر ،این نشست روز یکشنبه  ۲۷تیر ۱۴۰۰
برای عموم عالقهمندان بهصورت مجازی برگزار میشود.
در این نشســت که با حضــور مؤلفان اثر ترتیب یافته اســت،
محمدرضا صرفی ،اســتاد دانشگاه کرمان که نامی شناختهشده در
حوزه پژوهشهای فرهنگ عامه دارد و فهیمه حیدری ،پژوهشگر،
کتاب یادشده را بررسی و نقد خواهند کرد.
این کتاب که گوشــهای از فرهنگ مردم شــیراز در قرن هفتم
و هشــتم را بــاز مینماید ،به همت فرزانه معینــی ،مدینه کرمی،
انسیه   هاشمی قالتی و ابراهیم اکبری تألیف شده است.
کتاب «فرهنگ مردم شــیراز در دوره سعدی و حافظ» یکی از
کتابهای مجموعه یازده جلدی «دو سده سخنوری» است که در
سال  ۹۸به سرویراستاری کاووس حسنلی منتشر شده است .این
کتاب برگزیدهبیستوپنجمین جایزهی کتاب سال اصفهان در بخش
فرهنگ عامه است که به همت نشــر خاموش انتشار یافته است.
سلسلهنشســتهای علمی مجازی مرکز حافظشناسی-کرســی
پژوهشــی حافظ ،با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
فــارس ،مدیریت فرهنگــی و مرکز پژوهشهای زبــان و ادبیات
فارسی دانشگاه شیراز برگزار میشود.

انتشار «کودکان و حقوق بشر» برای بچهها

دو کتاب با موضوع «کودکان و حقوق بشر» منتشر شد.
به گزارش ایســنا ،دو کتاب «حقــوق فردی من» و «حقوق
اجتماعی من» ذیل عنوان «کودکان و حقوق بشر» از مجموعه
ماجراهای ثمین و امین نوشته طاهره شاهمحمدی با تصویرگری
ســاناز کریمی طــاری هر یــک در  ۲۴صفحه با شــمارگان
هزار نســخه و قیمت ۱۵هزار تومان توســط نشــر ذکر منتشر
شده است.
در یادداشــت پشــتجلد کتابها آمده اســت :حقوق بشر
اساســیترین و ابتداییترین حقوقی است که هر فرد به صرف
انسان بودن باید از آنها بهرهمند باشد و حقوق کودکان بخشی از
موضوعات حقوق بشر است که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.
کنوانســیون حقوق کودک ســازمان ملــل متحد با تصویب
پیماننامهای عناوین مهمــی از حقوق کودک را تصویب کرده
که در پی آن کشورهای زیادی با امضای این پیماننامه حقوق
کودک را محترم شمردند.
الزم اســت در کنار همه پژوهشهای علمی در این زمینه با
تکیه بر اصل آموزش ،کودکان و همه اقشار جامعه با حقوق بشر
آشــنا شــوند تا در اجتماع به گونهای رفتار کنند که حقوق بشر
رعایت شود و به عالوه مدافع حقوق بشر نیز باشند.
این مجموعه دوجلدی با تکیــه بر پیماننامه حقوق کودک
ســازمان ملل متحد بر آن اســت کودکان را بر حقوق فردی و
اجتماعی خود آشنا کند .ثمین و امین خواهر و برادری هستند که
با سواالت و کنجکاویهای خود و راهنمایی پدر و مادرشان سعی
دارند ساده و سرگرمکننده اطالعات مفیدی به کودکان بدهند.

نگاهی به بازار کتابهای روانشناسی

یک ناشر در بحث آسیبشناسی کتابهای روانشناسی با اشاره
به کثرت کتابهای ترجمه نسبت به آثار تالیفی میگوید :اگر صرفا
مقلد باشــیم و از محصول دیگران اســتفاده کنیم ،هیچوقت رشد
نمیکنیم.
ســیدمصطفی میرحسینی ،مدیر انتشارات آوای نور در گفتوگو
با ایســنا درخصوص وضعیت کیفی و علمی کتابهای روانشناسی
در سالهای اخیر و مسئله کتابسازی در این زمینه اظهار کرد :در
حوزه تالیف ضعیف هســتیم و بیشــتر کتابها در ایران به صورت
ترجمه چاپ میشــود .منتها عالوهبر مترجمــان قدیمی که فعال
بودند ،مترجمانی تازهکار و مخصوصا دانشجویان وارد کار شدهاند و
با کیفیتهای مختلفی کتابها ترجمه و عرضه میشــود .البته این
بستگی به ناشر دارد که بخواهد آن کتابها را با چه کیفیتی چاپ کند.
او ســپس گفت :با توجه به شــرایط ســختی که در حال حاضر
در زمینــه تولید ،بهویژه برای ناشــران وجــود دارد ،طبیعتا بعضی
کیفیســازیها هم صــورت نمیگیرد و کتابهــا بعضا با کیفیت
پایینی چاپ میشــوند .در مجموع کیفیت این نوع کتابها پایینتر
آمده است.
میرحســینی که معتقد اســت کتابهای روانشناســی زرد اثر
مســتقیمی بر مردم دارند ،درباره اینگونه از کتابهای روانشناسی
بیان کرد :وقتی مردم و بهویژه جوانترها سراغ آنها میروند و در
تیراژ وسیعی هم چاپ میشوند ،طبیعتا اثر مستقیمی میگذارند که
این اثر ،هم میتواند مثبت باشــد و هم منفی؛ بستگی به موضوع و
نویسنده کتاب دارد.
این ناشر ســپس در پاسخ به ســوالی درباره کثرت کتابهای
ترجمه روانشناسی نســبت به تالیف گفت :این مسئله در درازمدت
برای ما نقطه ضعف است .باالخره ما باید تولیدکننده باشیم و تولید
محتوا هم انجــام دهیم .محققان و صاحبنظــران ما باید بتوانند
خودشــان مطالب را تولید کنند ،اگر صرفا مقلد باشیم و از محصول
دیگران استفاده کنیم ،هیچوقت رشد نمیکنیم .در مجموع به نظر
من این بیشتر بودن کتابهای ترجمه نسبت به تالیف ضعف است.
او ســپس به بیــان مهمتریــن دغدغه خود در ایــن زمینه به
عنوان یک ناشــر پرداخت و اظهار کــرد :دغدغه اصلی ،مخاطبان
و کتابخوانها هســتند که کم شــدهاند و به سختی حاضرند برای
کتاب هزینه کنند.
سیدمصطفی میرحسینی در پایان گفت :اگر بهترین کتابها هم
چاپ شــوند ،باز هم ناشران به سختی میتوانند آنها را به فروش
برســانند ،چون عالقهمندی به کتاب و کتابخوانی خیلی کم شده
است .در واقع مشکل در فروش و بازار فروش کتاب است.

