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پیشتازی استهبان در فرهنگ و هنر
2دیدار امید کیامرث با سرپرست فرمانداری استهبان
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2سیدجواد حسینی نژاد

اتمام حجِت
ح مفتا

سخن مدیرمسئول
مجید فرهمندی

این  آور رفت و  حجت مفتاح آمد، موسی 
که یک مدیر با  شاید واقعی ترین اتفاقی است 
تمام وجود درکش می کند: »هر آمدنی را رفتنی 

است.«
و دانش آموزان  بزرگ فرهنگیان  جامعه ی 
کثریت خانواده های هر شهر  ا کالم  و در یک 
با آموزش  به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
گاهی یک تصمیم  کار دارند و  و پرورش سر و 
اشتباه در این حوزه می تواند روی قشر عظیمی 
و  مالی  تبعات  و  بگذارد  منفی  اثر  جامعه،  از 
این  و  باشد  دنبال داشته  به  را  فروانی  روانی 
موضوع اهمیت پذیرش مسئولیت در ادارات 

آموزش و پرورش را بیشتر نمایان می سازد.
با  کاری  روز  نخستین  در  مفتاح  حجت 
معاونین  و  مدیران  گروه  در  پیامی  ارسال 
مدارس استهبان، قدم نخست را خوب و به 
نفع مردم و بیت المال برداشت و با همه، اتماِم 
کار و تالش  که این دوره، دوره ی  کرد  حجت 
معمول  تعارفات  از  دور  به  است  کثری  حدا
مدیر  خوش آمد  برای  شاید  هزینه هایی  و 

مربوطه.
بنر  نصب  از  مدارس  مدیران  ممنوعیت  
که می توان  گل  و ...  تبریک و ارسال هدایا و 
گفت بیشتر جنبه ی دستوری داشت تا تعارف، 
اقدامی شایسته و بجا بود که امید است الگو و 
سرمشق سایر مدیران شهرستان قرار گیرد، به 

نفع بیت المال.
انشاهلل
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بان
ْ
ه
َ
خورشیِدِست

یادکردی از شمِس اصطهباناتی

)برگرفته از شماره ی 71 فصل نامه ی »نقد و 
بررسی کتاب تهران«، ویژه ی بهار 1401، صص 127-125(

»چگونه سر ز خجالت برآورم بِر دوست«
به جناِب محمدباقر شمس

کــه از زادروِز »شــمِس اصطهباناتــی« بیــش از  کنــون  ا
ســال  چهــل ودو  نیــز  ســال مرگش  و  ســال  یک ســدوده 
می گــذرد، به تــر و روشــن تر می تــوان بــه ارزیابــی جایــگاه، 
کاِر وی پرداخــت. عمامه ســری آخونــدزاده،  اندیشــه و 
کــه نیــا بــه »ابن بابویــه رازی« می رســاند.  پــدر انــدر پــدر 
کربــال،  در  کــه  »مالمحمدباقــر«ی  همــان  فرزنــدزاده ی 
بــا نــوای خــوش و بهره گیــری از ســخِن »هــل مــن ناصــر 
ینصرنــی« در روایــِت خــود، »ناصرالدین شــاه قاجــار« را بــه 
گریــه و زاری درآورد! شــمس بــا همــه ی دانــش و هنــری که 
داشــت، در میــاِن مــردم و بــا ایشــان، در ســوگ و سورشــان 
کســی بزرگــی نفروخــت و بــا  کــرد و بــر  زیســت و همراهــی 
ــات/  ــهِر زادگاهــش، »اصطهبان ــان و ش ــِش زم گوی ــان و  زب
کوشــید ایــن زبــان و  گفــت.  اســتهبان« فــارس، ســخن 
گویــش را از تندبــاِد فراموشــی، نوســازی و یکسان ســازی، 
و  ســخت  پوســته ی  همــه،  ایــن  بــا  و  کنــد  نــگاه داری 
درخودمانــده ی فرهنــِگ دورانــش را بشــکند و از درون بــه 

ســنجش و ســختگی آن بپــردازد.  
ــه شــمِس اصطهباناتــی،  ــام آور ب »محمــد اخبــاری«، ن
و  دل نشــین  نوایــی  شــد.  زاده  خورشــیدی   1288 در 
آوازی رســا، و بــا موســیقی نیــز آشــنایی درخــور داشــت تــا 
گرفتنــش بــا اســتکان و نعلبکــی و نوحــه  کــه ضــرب  جایــی 
گــون  گونا گروه هــای  و آوازخوانــی اش در میــاِن دســته ها و 
در سرتاســِر فــارس و شــهرهایی چــون تهــران و مشــهد، 
زبــان زِد بســیاری از آشــنایانش اســت و »بلبــِل فــارس« را به 
گفته انــد. از یازده ســالگی، بــه ســرایِش جــد و طنــز و  او نیــز 
هــزل و ســوگ در چارچوب هــای غــزل و قطعــه و قصیــده 
از  آمیــزه ای  او  کارهــای  و مثنــوی و... دســت  می یــازد. 
گزندگی، ُبِرش، تیزبینی، ریزبینی و  شــور، شــادی، تلخی، 
کــه  نــوآوری اســت و در بیش تــر زمینه هــا و چارچوب هایــی 
کارهــای  دســت بــه ســرودن زده و بــر جــای مانــده اســت، 
کارهایــی چــون  خــوب و خواندنــی و ُپرخواســتار دارد؛ 
یــا »شــوِر عاشــورا«، »نــدای عفــت«،  »شــاهکاِر عشــق« 
ُدّرِ  بــا ایــن همــه،  »غزلیــات« و »منظومــه ی شــمس«. 
کــه بســیاری  شــاه واِر او، »َخَفه دونــی«، یــا همــان اســت 
ســالگی،  یــازده-دوازده  از  می خواننــد.  »خرنامــه«اش 
ــش و  گوی ــان،  ــردم، زب ــِگ م ــردآوری فرهن گ ــی  ــم در پ کم ک
گاِن استهبانی در چارچوِب پنج گانه سرایی )ُمخمس(  واژ
در پوششــی از طنــز می افتــد؛ کمــی پیش تــر یــا هم زمــان بــا 
ــت« در زمینــه ی فرهنــِگ مــردم!  ــادق هدای ــای »ص کاره
کــه »آشــنا شــدن بــه اخــالق و آداب  شــمس می پنــدارد 
و رســوم و ســنت های قبایــل و جماعــاِت مختلــف، لــذت 
و شــیرینی وصف ناپذیــری دارد ]...[ از خــالِل آن همــه 
گم شــده و اصطالحــاِت از دســت رفته پیــدا  ]...[ واژه هــای 
می شــود و بســیاری از مســایل و مــوارِد تاریــک را روشــن 
گــذراِن  کــرد. ]...[ هــرگاه آمیختــه بــا طــرِز زندگــی و  خواهــد 
کشــوری خــاص باشــد، بــرای آن ملــت بیش تــر  مردمــی یــا 
شــکِل  بــه   ]...[ چنان چــه   ]...[ می کنــد  توجــه  جلــِب 
بــه مراتــب به تــر اســت...«. چــرا و  منظومــه ای درآیــد، 
چگونــه در شــهِر کوچــِک اســتهبان، به چنین اندیشــه ای 
او  چندســاله ی  مانــدگاری  از  برآمــده  شــاید  می افتــد، 
اصفهــاِن  در  ده ســالگی  بــه  نزدیــک  و  طلبگــی  بــرای 
پــس از مشــروطه اســت. هــر چــه نباشــد، ســروده های 
»نسیم شــمال« و نوشــته های »دخــو« و ماننــد آن هــا، 
ســالیانی پیش تر پخش شــده و پســنِد روزگاِر خود را یافته 
بــا هــوش و یادداشــته های  بودنــد. این هــا در آمیــزش 
سرشــار و ســختی زندگــی پــس از مــرِگ پــدر و بازگشــت بــه 
زادگاه و ریزبینــی و تیزبینــی در زندگــی مــردِم دورانــش، راه 
بــه ســرایِش »خفه دونــی« می برد تــا شــاید »آب در خوابگِه 
مورچــگان« ریــزد! چنان کــه می گویــد: »کــودِک یازده ســاله 
گهــان متوجــه  و محیــِط فشــار و فقــِر همه جانبــه ]...[ نا
کــه خرابــی وضــِع محیــط و آشــوب و فتنه هــای  شــدم 
ــه  ــم ب ــردِم محیط ــوِد م ــاِت خ ــان و اصطالح ــا زب ــان را ب زم
ترتیــِب منظــم و پیوســته ای درآورم، زیــرا هــم آثــاری از 
لهجــه و زبــان و اخــالق و ســیره ی مــردم بــرای نســل های 
آینــده می مانــد و از بیــن نمــی رود و هــم از بــاِب انتقــاد و 
گزندگــی و  هشــدار بــه آینــدگان خدمتــی شــده اســت«. 
تلخــی ایــن ســروده ها را بــا شــیرینی و سرخوشــی طنــز و 
گاِن بومــی می آمیــزد تــا هــم خوش خوان تــر شــود و هــم  واژ
پســنِد همــگان را بــا خود داشــته باشــد؛ پس می گویــد: »گر 
چــه دارد ســخنانم خنــده/ نبــود خنــده بــه مــا زیبنــده/ 
گــرش از ســر و َتــه برخوانــی/  کا َمشــتی بــه گمــاِن بنــده/ ا کا

ــه رخ بفشــانی«!  ــده ب اشــکی از دی
کار  کــه طنــزی ســیاه می آفرینــد و مخاطــِب  گاه اســت  آ
کــه همــه ی گروه هــا، دســته ها  او نــه بخــش و الیــه ای ویــژه 
گوننــد و هــر کــس  و کســان در جایگاه هــا و طبقه هــای گونا
گــذراِن خــود بــا آن هــا پیونــد می یابــد.  بــه فراخــوِر روزگار و 
ِنشــَتِر خــود را پنهــان نمی ســازد و در ُدَمل هــای چرکینــی 
کــه اجتمــاع را دردمنــد ســاخته، فــرو می کنــد و پرده هــا را 

کژی هــا می زدایــد. »ُعبیــد«وار در ایــن  از روی پلشــتی ها و 
ســروده های طنزآمیــز، بــا هیچ چیــز و هیچ کــس شــوخی 
گــر چــه در زندگــی روزانــه اش بــه شــوخ پردازی و  نــدارد؛ ا
کــه در همــان  گفتــه نمانــد  َشــنْگ  گویی نامــور اســت. نا
دوری  راســت گویی  و  ُرک  از  هــم  روزانــه  برخوردهــای 
نمی کنــد و شــیخ و ُمــال و ســید و خــان و حاجــی و بیــگ و 
ــذارد و در جــای جــای اســتاِن  ســرَدم دار را بی بهــره نمی گ
پهنــاوِر فــارس، تک ســروده ها و نغزگویه هایــش بــر ذهــن و 
زبان هــا روان. او کارش را بــه خوبــی بلــد اســت. در مجلِس 
کربــال و بــر منبــِر عــزا در شــهِر »داراب«، از نیــِش حریفــاِن 
دایــره ی  بــا  و  می بــرد  را  بهــره  بیش تریــن  خشــک مغز، 
کــه بــه دســتش می دهنــد، مجلــِس عروســی  زنــگ داری 
»قاســِم نودامــاد« را بــه ســوگی بی همتــا دگرگــون می کنــد تا 
کــه بســیاری را بی هــوش و سرگشــته می ســازد! بــا  جایــی 
کار را بــا خواننــده و شــنونده می کنــد  طنــزش نیــز همیــن 
و او را بــه اندیشــه فــرو می بــرد و رهــا نمی ســازد: »همــه را 
کــه می خندانــم/ می زنــم ســینه و می گریانــم«.  خــوب 
کارش بــه شهرآشــوبی نیــز  کــه  تــا آن جــا پیــش مــی رود 
می کشــد و زادگاه و میهــِن خــود، اســتهبان، را بــا عناوینــی 
چــون »خفه دونــی«، »محشــِر خــر«، »ِده پــاره« و »محبــِس 
تنــگ« می خوانــد تــا راه بــه نقــِد ایــران و ســرَدم داران و 

گردانندگانــش نیــز ببــرد! 
بســیاری می پندارنــد ارجمنــدی حافــظ در ایــن اســت 
ــه  ک ــگار  ــه ی مــا و ان ــْم درِد زمان ــه ســروده هایش هنــوز، َه ک
ــی اســت. حافــظ،  کنون ــرای همیــن زیســتاِر )وضعیــت(  ب
کژی هــای  هنــر بســیار دارد و یکــی هــم آن کــه چنــان عــام از 
کــه بــرای ما هــم در ایــن »عصِر  جهــاِن ایرانــی ســخن گفتــه 
معــراِج پــوالد« دل نشــین اســت. آن چــه مــا را امــروز نیــز بــا 
شــمس می پیونــدد، یکــی هــم همیــن ویژگی ســت. او 
کــژ  خودمانــی و هنرمندانــه، آینــه در برابرمــان می نهــد و 
گــر چــه هنــر  و مــژ شــدنمان را می نمایانــد. ایــن ویژگــی ا
ــی و  اســت، پیــش و بیــش از آن، داســتان از درخودماندگ
کــه هنــوز هــم از پــِس هفت ســد  توســعه نیافتگی مــا دارد 
ســال و ســد ســال بــا ایــن ویژگــی آن هــا بیش تریــن پیونــد 
را می یابیــم. ایشــان در دوراِن خــود چیزهایــی را دیــده و 
ک  کــه بســیاری از مــا هنــوز ناتــوان یــا بیمنــا بازتابانده انــد 
ــا ایــن همــه،  ــه آن هــا هســتیم. ب از دریافــت و پرداختــن ب
کســانی -انــدک  َاَبرهنرشــان چیــِز دیگــری اســت! شــاید 
کســانی- نیــز چــون حافظ و شــمس اندیشــیده اند، با این 
گوهــِر خــود را هنرمندانــه  کدام شــان توانســته اســت  همــه 
و زیباشناســانه بــا واژگان بپــردازد و در زبانــی تــازه و زنــده به 
کــه از  گوهرهایــی  خریــداران و خواســتاران ارمغــان دهــد؛ 
پــِس ســالیان، هم چنــان در انــگاره و زبــاِن مردمــان، بــه 

ــازی می کننــد و روشــنا می یابنــد!  ــدازه ی خــود، ب ان
بــه  می بایســت  »خفه دونــی«  در  کــه  چیزهایــی  از 
رعایــِت  و  داســتان پردازی  چگونگــی  پرداخــت،  آن 
الیه هــای  و  کســان  ســخن درآوردِن  بــه  و  چندصدایــی 
گــون اجتمــاع در ســروده ها اســت. از ایــن دیــد و در  گونا
گونــه ی خــود، شــمس، شــاهکاری خــوْش آفریــده اســت 
کار را چنْدچنــدان می کنــد؛ بــه ویــژه  کــه شــیرینی و تازگــی 
کــه از »عروســی«، »ُقُلــِغ دیــون« )فشــاِر  در روایت هایــی 
مامــوراِن  ســوی  از  مالیــات  گرفتــِن  همــان  یــا  دیــوان( 
درســت کردِن  آییــِن  و  شــیوه  یــا  »ُکــُرش«  حکومــت، 
شــیره ی انگــور در َچرُخشــت، و »پــرده ی ُمــرَدن« یــا مــرگ 
گویــا و بــا ریزبینــی،  دارد. همه چیــز و همه کــس، زنــده، 
جــای  ســِر  در  و  جان بخشی شــده  و  شــخصیت پردازی 

خــود و نیــاِز داســتان پــا بــه میــان می گذارنــد.
کوشــش ها در راســتای شــناخت  افــزون بــر همــه ی 
کارهایــش، نیــاز اســت ویرایــش  و شناســاندِن شــمس و 
کیــزه و درســت بــا واژه نمــا، فهرســت ها و  و نمونــه ای پا
بــه ویــژه از خفه دونــی، پرداخــت و  نمایه هــای راه گشــا 
هم رســانی شــود تــا روشــنا و ارزشــش بــرای فرهنــگ و 

نمایــان شــود.  و بیش تــر  ایرانــی بیش تــر  زبان هــای 
در پایــان، یادداشــِت شــادروان »ابوالقاســِم انجــوی 
شــیرازی« را در 25 دی 1351 خورشــیدی بــر دســت نویِس 
ــد در ایــن  ــه بای ک »خفه دونــی« بازمی خوانیــم: »کارهایــی 
کتــاِب جلیل القــدر و بســیار عزیــز و ذی قیمت بشــود از این 

قــرار اســت:
کــه شــعر، از زبــاِن مــادر، پــدر، حکیــم  1-در هــر قســمت 
کــه معلوم شــود  یــا ُمــالی مکتــب اســت بایــد اســِم او را آورد 

کیســت. ســخن از قــوِل 
کلمــه  ــه  2-ترجمــه ی دقیــق و تحت الفظــی -کلمــه ب
بی کــم و زیــاد- هــر مخمــس در ذیــِل همــان مخمــس 
و  لهجــه  بــه  کــه  کتــاب  ایــن  کــه  می گویــم  بــاز  بیایــد. 
شــمِس  آقــای  حضــرت  ســروده ی  اصطهباناتــی  زبــاِن 

دارد. ارزش  و  قیمــت  بی انــدازه  اســت  اصطهباناتــی 
کلمــه بایــد  3-آن گاه ترجمــه ی لغــوی فارســی دری هــر 

در همــان صفحــه بیاید.
4-هــر مخمــس -یــا الاقــل لغــاِت محلــی- بایــد بــه 
الفبــای مصــوت نوشــته شــود. چنان چــه مقــدور نشــد 
ــه  ــد ب ــود، می بای ــته ش ــی نوش ــی التین ــروِف صوت ــا ح ــه ب ک
کلمــه،  خــِط خوانــا نوشــته شــود و بــر روی هــر حــرف و هــر 
کتــاب،  اعراب هــا و حــرکات مشــخص شــود و در پایــاِن 
صــورت  به تریــن  بــه  آن کــه  امیــد  بیایــد.  الزم  فهــارِس 

گــردد«. آمــاده ی طبــع 
پایان
تهران/ 11 تیر 1398 خورشیدی
)بازنویسی: 11 فروردین 1401(

دیداررئیسبنیادمسکن
باسرپرستفرمانداریاستهبان

بــه مناســبت ســالروز تأســیس بنیــاد مســکن انقاب اســامی 
ــر  کارگ ــف  ــا یوس ــتان ب ــالمی شهرس ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــر بنی مدی
ــدار و عملکــرد ایــن  ــداری شهرســتان اســتهبان دی سرپرســت فرمان

نهــاد را ارائــه دادنــد.
گــزارش پایــگاه خبــری اســتهبان فــردا بــه نقــل از  روابــط  بــه 
عمومــی فرمانــداری اســتهبان؛ در ایــن دیــدار صمیمــی مهنــدس 
ابراهیمــی، مدیــر بنیــاد مســکن انقالب اســالمی شهرســتان بــه بیان 
کــه بنیــاد  توضیحاتــی در مــورد ایــن نهــاد پرداخــت و اظهــار داشــت 
ــی در تاریــخ  ــه عنــوان اولیــن نهــاد انقالب مســکن انقــالب اســالمی ب
۲۱ فروردیــن مــاه ســال هــزارو ســیصد و پنجــاه و هشــت و بــا فرمــان 

تاریخــی حضــرت امــام خمینــی )ره( تأســیس شــد.
ابراهیمــی در ادامــه گزارشــی از عملکرد و فعالیت هــای آن نهاد در 
کــه از اهــم آن مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره  شهرســتان ارائــه نمــود 

نمود:
-پرداخــت ۲۷۵ فقــره وام مقــاوم ســازی مســکن روســتایی در 

ســطح روســتاها و شــهر ایــج و رونیــز
گــذاری زمیــن در ســطح روســتاهای شهرســتان بــه تعــداد۷۵  -وا

قطعه
-تملــک اراضــی ملــی در روســتای دهویــه ایــج بــه میــزان ۷ هکتار 

گــذاری بــه اهالی جهــت وا
-بازنگــری طــرح هــادی روســتاهای دســتجرد- ماهفرخــان-

دربندان-ســهل آبــاد – انجیرک-دهویــه خیــز
گرده و پل شکســته  -شــروع عملیات نقشــه برداری روســتاهای 

جهــت بازنگــری طــرح هادی
روســتای  پــارک  و  باغشــاد  روســتای  هــادی  طــرح  -اجــرای 

ریــال میلیــون  بالــغ ۱۰۰۰۰  اعتبــار  بــا  دســتجرد 
-شــروع عملیات بهســازی روســتاهای دســتجرد-رونیز سفلی-

درب قلعــه و ماهفرخــان بــا اعتبــارات ملــی و اســتانی و قیــر رایــگان
حــال  در  مســکن  ملــی  اقــدام  طــرح  اجــرای  پرونــده   ۴۷۵۰-

گزینــش مراحــل  انجــام  و  پرونــده  تشــکیل 
-صــدور ســند اســناد مالکیــت شــهری و روســتایی بــا همــکاری 

اداره محتــرم ثبــت اســناد شهرســتان ۱۲۰ فقــره
-پرداخــت ۲۰ فقــره وام هــای تعمیــرات و قــرض الحســنه در 

شهرســتان روســتاهای 
-انجــام عملیــات نفشــه بــرداری اراضــی تــم تــو راهــی ایــج بــه 
میــزان ۲۰ هکتــار و پیگیــری الحــاق اراضــی مذکــور بــه طــرح جامــع 

شــهر ایــج
اســتهبان  شهرســتان  فرمانــداری  سرپرســت  کارگــر  ادامــه  در 
فعالیــت هــا و خدمــات ایــن نهــاد انقالبــی در شهرســتان را شایســته 
ــکن را  ــاد مس ــت بنی ــه فعالی ــف و دامن ــره وظای ــت و دای ــر دانس تقدی
گســترده توصیف نمود و ضمن قدردانی از رئیس  بویژه در روســتاها 
و پرســنل خــدوم بنیــاد شهرســتان توفیــق خدمــت بخصــوص بــرای 
جامعــه روســتایی را موهبــت الهــی دانســت و خواســتار تالش بیشــتر 
کید نمود  در امــر کمــی و کیفــی ارائــه خدمــات به این جامعه شــد و تا
کــرد و در  کــه بــرای رفــع مشــکالت روســتاییان بایــد بــی دریــغ فعالیت 
ــان  ــر انس ــروری ه ــه و ض ــای اولی ــاز ه ــزء نی ــه ج ک ــکن  ــوص مس خص

کوشــید. کــه بایــد مجدانــه  کیــد داشــت  می باشــد نیــز تأ

حسیندوام
معاونحقوقیباشگاهپرسپولیسشد

گــزارش پایــگاه خبــری اســتهبان فــردا  بــه نقــل از ایلنــا،  رضــا  بــه 
درویــش مدیرعامــل  باشــگاه پرســپولیس بــا صــدور حکمــی حســین 
دوام را بــه عنــوان سرپرســت معاونــت حقوقــی باشــگاه پرســپولیس، 

کــرد. منصــوب 
حســین دوام متولــد 13۴۴ شهرســتان اســتهبان پیشــینه بیــش 
از ســه دهــه فعالیــت قضایــی در ســازمان قضایــی نیروهــاى مســلح و 

کارى خــود دارد. کارنامــه  دادگســترى اســتان تهــران را در 
کمیتــه اســتیناف فدراســیون  دوام همچنیــن ســابقه حضــور در 

کارنامــه خــود دارد. فوتبــال جمهــوری اســالمی ایــران را نیــز در 

تیمفوتسالبانکها
قهرمانمسابقاتکارمنداناستهبان

کارمنــدان شهرســتان اســتهبان  از ســری رقابــت هــای فوتســال 
کــه بــا حضــور هشــت تیــم برگــزار شــد تیــم فوتســال بانــک در دیــدار 
کــرده و  نهایــی توانســت بــا نتیجــه ۵ بــر ۲ از ســد تیــم شــهرداری عبــور 

بــه مقــام قهرمانــی ایــن دوره از رقابــت هــا دســت یابــد.
الزم بــه ذکــر اســت در دیــدار رده بنــدی نیــز دو تیــم زنــدان و بــرق 
کــه تیــم زنــدان نیــز بــا برتــری ۵ بــر ۲ مقــام  بــه مصــاف یکدیگــر رفتــه 
ســوم ایــن رقابــت هــا را از آن خــود نمــود. الزم بــه ذکــر اســت تیــم 
دادگســتری اســتهبان نیز صاحب جام اخالق شــد و صادق رضایی 

گل ایــن دوره از رقابــت هــا شــود. نیــز توانســت آقــای 
ــه  هیــات فوتبــال شهرســتان اســتهبان ضمــن عــرض تبریــک ب
کارمنــدان، آرزوی  تیــم هــای برتــر، بــرای تمامــی ایــن عزیــزان و ســایر 

کلیــه مراحــل زندگــی را دارد. ســالمتی و موفقیــت در 

پیشتازیاستهباندرفرهنگوهنر

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره ی  رئیــس  کیامــرث  امیــد 
ــی  ــای فرهنگ ــای انجمن ه ــدادی از روس ــه همــراه تع ــتهبان ب اس
کردند. گفتگــو  هنــری بــا سرپرســت فرمانــداری اســتهبان دیــدار و 
ــه  ک ــدار  ــن دی ــردا در ای ــتهبان ف ــری اس ــگاه خب ــزارش پای گ ــه  ب
ــتهبان و  ــدار اس ــر فرمان ــل دفت ــاه ۱۴۰۰ در مح ــخ ۲۹ دی م در تاری
ــدا  ــت، در ابت گرف ــام  ــتانه انج ــی و دوس ــیار صمیم ــی بس در فضای
فرهنــگ  اداره  عملکــرد  از  گزارشــی  ارائــه ی  بــه  کیامــرث  امیــد 
هنــری  فرهنگــی  انجمن هــای  و  اســتهبان  اســالمی  ارشــاد  و 
بــا تالشــی  بــه حمــداهلل  اینکــه  بیــان  بــا  و  اداره پرداخــت  ایــن 
توســط  کــه  حمایتــی  و  شــده  انجــام  هنرمنــدان  توســط  کــه 
گرفتــه اســت، اداره ی فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  اداره صــورت 
شهرســتان اســتهبان از لحــاظ شــاخص های عملکــردی جایــگاه 
کمبــود و شــاید  خوبــی در اســتان فــارس دارد ادامــه داد: علیرغــم 
گونــه اعتبــار خــاص و در خــور توجهــی،  گفــت نبــود هیــچ  بتــوان 
هنرمنــدان و مجموعــه ی فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتهبان 
توانســته اند رســالت خودشــان را بــه خوبــی در راســتای اعتــالی 

فرهنــگ و هنــر و ادب بــه انجــام برســانند.
کیامــرث روســای انجمن هــای حاضــر در جلســه بــه  بعــد از 
تشــریح عملکــرد انجمــن هــای مربوطــه پرداختنــد و بــه ســواالت 
ــی دولــت در شهرســتان در ایــن خصــوص پاســخ  نماینــده ی عال

ــد. دادن
اســتهبان  فرمانــداری  سرپرســت  کارگــر  یوســف  ادامــه  در 
ضمــن تقدیــر و تشــکر از حاضریــن و بــا بیــان اینکــه از شــنیدن 
گــزارش فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری در شهرســتان بســیار 
احســاس خوبــی دارم ادامــه داد: اســتهبان و اســتان فــارس را بــا 
عناویــن فرهنگــی و ادبــی و علمــی و بــا مردمــی متدیــن و متمــدن 

شــناخته مــی شــوند و عرصــه فرهنــگ و هنــر جــزء الینفــک تدیــن 
ــی  ــر فرهنگ ــورد مفاخ ــردن در م ک ــت  ــد و صحب ــی باش ــدن م و تم
ــد و  ــال نمی گنج ــن مق ــی در ای ــمس اصطهبانات ــل ش ــری مث هن

ــد. ــد انجامی ــه درازا خواه ــت ب صحب
تــا  هنــر  و  فرهنــگ  عرصــه ی  متأســفانه  داد،  ادامــه  کارگــر 
کشــور مــا مغفــول و مهجــور مانــده اســت و بــه آن  حــدودی در 
فرهنــگ  عرصــه ی  حالی کــه  در  اســت،  نشــده  آنچنانــی  توجــه 
در  کــه  مادامــی  و  می باشــد  توســعه ها  از  خیلــی  زمینه ســاز 
توســعه ی  بــه  نکنیــم  پیــدا  توســعه  ادب  و  فرهنــگ  زمینــه ی 

رســید. نخواهیــم  جانبــه  همــه  و  کامــل 
گــزارش  گفــت: بــر اســاس  کارگــر فرمانــدار اســتهبان  یوســف 
کیامــرث و روســای  ریاســت محتــرم اداره ی ارشــاد جنــاب آقــای 
که  انجمــن هــای فرهنگــی هنــری، برداشــت اینجانــب ایــن اســت 
گفتــن زیــاد دارنــد  اســتهبان در عرصــه فرهنــگ و هنــر حــرف بــرای 
ایــن نشــان از بــا فرهنگــی مــردم اســتهبان مــی باشــد و خــدا را 
کــه توفیــق خدمــت بــه چنیــن مــردم بــا فرهنگــی را بــه  کرم  شــا

بنــده بــه بنــده عطــا فرمودنــد.
بیــان  بــا  اســتهبان  نماینــده ی عالــی دولــت در شهرســتان 
ایجــاب  کــه  هســتند  لطیفــی  طبــع  دارای  هنرمنــدان  اینکــه 
گونــه ای دیگــر باشــد و  می کنــد نحــوه ی برخــورد بــا ایشــان بــه 
ادارات  کــرد مدیــران  اســت، خاطرنشــان  بســیار طبیعــی  ایــن 
بایــد در راســتای حمایــت از فعالیــت هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
گــر در بیــن مــردم  تمــام تــالش خودشــان را انجــام دهنــد و مدیــر ا
ــل  ــش عم ــه وظایف ــی ب ــه خوب ــد ب ــی توان ــد نم ــدان نباش و هنرمن

کنــد.
نایــب رییــس شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان اســتهبان 
ــتدار  ــادی دارم و دوس ــی زی ــده دغدغــه ی فرهنگ ــرد: بن ک ــد  کی تا
حمایــت  را  عرصــه  ایــن  در  فعــال  عزیــزان  و  هســتم  فرهنــگ 
بــه  کــرد و هنرمنــدان هــم می بایســت در راه رســیدن  خواهــم 

باشــند. مطالبه گــر  خودشــان  خواســته های 
محمدرضــا  اســتاد  جلســه،  ایــن  در  اســت  ذکــر  شــایان 
محمــود  داستان نویســان(،  انجمــن  )رئیــس  آل ابراهیــم 
کتابخانــه عمومی(، صمد مســتفیضی  حســن زاده )رئیــس اداره 
)رئیــس انجمــن هنرهــای نمایشــی(، مجیــد فرهمنــدی )رئیــس 
)روســای  مدحــت  و  جعفــری  خانم هــا  و  موســیقی(،  انجمــن 
کتــاب(  انجمن هــای هنرهــای تجســمی و انجمــن دوســتداران 

داشــتند. حضــور 

خبر

سید جواد حسینی نژاد

حجتمفتاح،

مدیرآموزشوپرورشاستهبانشد.

ــا یــک روز تأخیــر در تاریــخ 29 فروردیــن  کــه ب در ایــن مراســم 
اســتهبان  شهرســتان  فرمانــداری  اجتماعــات  ســالن  در   1401
کالم اهلل مجیــد و پخــش ســرود ملــی  برگــزار شــد ، پــس از تــالوت 
جمهــوری اســالمی ایــران، حضــرت حجــه االســالم والمســلمین 
در  اســتهبان  جمعــه ی  امــام  خــاوری  مصطفــی  شــیخ  حــاج 
ســخنانی بــا توجــه بــه اهمیــت مقولــه ی آمــوزش و پــرورش در 
کــرد آقــای مفتــاح در ایــن مســئولیت  جامعــه، اظهــار امیــدواری 
بوده انــد  آن  عهــده دار  کــه  قبلــی  مســئولیت های  ماننــد  نیــز 
از پیــش مجموعــه ی  بیــش  باشــند و شــاهد پیشــرفت  موفــق 

آمــوزش و پــرورش باشــیم.
بیــان  بــا  اســتهبان  عمومــی  فرهنــگ  شــورای  رییــس 
ــتیم  ــرورش هس ــوزش و پ ــه ی آم ــو مجموع ــا عض ــه ی م اینکه هم
کمــک  کــرد همــه بایــد بــه مجموعــه ی آمــوزش و پــرورش  کیــد  تأ
کــه موفقیــت آمــوزش و پــرورش، موفقیــت فرزنــدان  کنیــم چــرا 

ماســت.
امــام جمعــه ی اســتهبان همچنیــن تالش هــای موســی آور، 

در طــول مــدت تصــدی مدیریــت آمــوزش و پــرورش را مثبــت 
بــودن  اینکــه دکتــر آور، در شــرایط مجــازی  بیــان  بــا  ارزیابــی و 
کمــک بــه  کالس هــا تــالش بســیاری در جهــت تهیــه ی تبلــت و 

کــرد. دانش آمــوزان نیازمنــد نمــود،از ایشــان تقدیــر و تشــکر 
کارگــر سرپرســت فرمانــداری اســتهبان بــا  در ادامــه یوســف 
کــه  بیــان اینکه آمــوزش و پــرورش یکــی از ارکان توســعه اســت 
همــه ی جوامــع بــا آن در ارتبــاط هســتند بــا اشــاره بــه دغدغــه ی 
ح طبقه بنــدی ادامــه داد: یکــی  معلمــان در خصــوص اجــرای طــر
کــه در جامعــه ی امــروز بــا آن درگیــر هســتیم ایــن  از مشــکالتی 
کــه در جامعــه، نــگاه درســتی بــه آمــوزش و پــرورش وجــود  اســت 
کــه دغدغــه ی معیشــت دارد  اســت معلمــی  و طبیعــی  نــدارد 
ح  کنــد و بــا اعــالم اینکــه طــر نمی توانــد بــه نحــو احســن تدریــس 
جهــت  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  توســط  معلمــان  رتبه بنــدی 
تأییــد و ابــالغ بــه دولــت ارســال شــده اســت اظهــار امیــدورای 
ح بخشــی از مشــکالت معلمــان برطرف شــود. کــه بــا ایــن طــر کــرد 
در  فــارس  پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر  مشــاور  طوبایــی 
ــر اینکــه اســاس آمــوزش و پــرورش مــدارس  کیــد ب ــا تأ ســخنانی ب
وجــود  در  پرسشــگری  چــراغ   : داد  ادامــه  اســت،  ابتدایــی 
تولیــد،  نــام  بــه  کــه  امســال  شــود.  روشــن  بایــد  دانش آمــوز 
بایــد  اســت،  شــده  نامگــذاری  اشــتغال آفرین  دانش بنیــان، 
و  مــدارس  انســان،  تربیــت  کارخانــه ی  بزرگتریــن  کنیــم  توجــه 
پــرورش  و  آمــوزش  کل  پــرورش است. مشــاور مدیــر  و  آمــوزش 
ــح  ــد صال ــت عب ــه، تربی ــات طیب ــه حی ــتیابی ب ــه داد: راه دس ادام

اســت. امکان پذیــر  تدریــس  طریــق  از  کــه  اســت 
ــات  ــرورش از زحم ــوزش و پ ــابق آم ــر آور مدیر س ــه دکت در ادام
ــی  ــکر و قدردان ــان تش ــه ی فرهنگی ــان و جامع ــائبه ی معلم بی ش
کــه دو موضــوع آمــوزش علمــی و درســی و آمــوزش  گفــت  نمــود و 
نظــر  در  خــود  بــزرگ  اهــداف  عنــوان  بــه  را  اخالقــی  و  معنــوی 
کــه بتواننــد جامعــه ی  گرفتیــم تــا دانش آموزانــی تربیــت شــوند 

اســالمی را بــه ســمت آرمان هــای بــزرگ خــود ســوق دهنــد.
مــدت  در  خــود  عملکــرد  از  گزارشــی  همچنیــن  آور،  دکتــر 

داد. ارائــه  حضــار  بــه  مســئولیت 
حجــت مفتــاح مدیر جدیــد آمــوزش و پــرورش اســتهبان در 
آمــوزش و  گفــت: حــال  مراســم معارفــه ی پســت جدیــد خــود 
پــرورش حــال خوبــی نیســت،از اهــداف آمــوزش و پــرورش دور 
ــه اســت  کــه وضعیــت آمــوزش و پــرورش این گون شــده ایم، حــال 
کارهــای سیاســی و جنــاح بــازی، جفــا در حــق آمــوزش و پــرورش 

اســت.
دشــمن  الفــاظ  از  راســت  و  چــپ  جنــاح  داد  ادامــه  مفتــاح 

می کنــد. دور   اتحــاد  از  را  مــا  کــه  اســت 
در  بنــده  کــرد،  کیــد  تأ اســتهبان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر 
در  و  داشــت  نخواهــم  سیاســی  نــگاه  هیچ گونــه  انتصاباتــم 
کــه بــه اســالم،  انتصــاب مدیــران و همــکاران اداری از هرکســی 
انجــام  توانایــی  و  باشــد  اعتقــاد داشــته  و والیت فقیــه  انقــالب 

کــرد. خواهــم  اســتفاده  باشــد  داشــته  را  وظایــف 
در  بتوانیــم  تــا  کننــد  کمــک  خواســت،  همــه  از  مفتــاح، 
کــه اســتهبان درخشــیده اســت،  عرصه هــای مختلــف همچنــان 
ــه  کــه همــه ی مســئولین ب بهتــر بدرخشــد و از حســن اعتمــادی 

نمــود. و قدردانــی  تشــکر  وی داشــته اند 
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و  کــودکان  فکــری  پــرورش  کانــون  مدیــرکل  کامرانــی 
نوجوانــان بــا حضور در فرمانداری اســتهبان با یوســف کارگر، 
کــرد. گفتگــو  سرپرســت فرمانــداری ایــن شهرســتان دیــدار و 
از  نقــل  بــه  فــردا  اســتهبان  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
روابــط عمومــی فرمانــداری اســتهبان؛ سرپرســت فرمانــداری 
بــه ســابقه ی  بــا توجــه  کانــون را  اســتهبان در ایــن دیــدار 
کــه در زمینه هــای فرهنگــی، هنــری و ادبــی بــرای  درخشــانی 
کــودکان و نوجوانــان ایجــاد می کنــد، مــورد اعتمــاد خانواده هــا 
کــه بــا معرفــی بیشــتر آن در  کــرد  دانســت و ابــراز امیــدواری 
کــودکان و نوجوانــان از ایــن ظرفیــت بــه خوبــی  شهرســتان، 

بهره منــد شــوند.
ــون پــرورش  کان در ایــن نشســت خانــم حمیــدی رئیــس 

ــه داد. ــون را ارائ کان ــرد  ــی از عملک گزارش ــتهبان  ــری اس فک
نوجوانــان  و  کــودکان  پــرورش  فکــری  کانــون  مدیــرکل 
اســتان فــارس نیــز در ایــن دیــدار بــا تشــکر از حمایت هــای 
فرماندار اســتهبان بر تعامل هرچه بیشــتر نهادهای فرهنگی 

کردنــد. کیــد  کانــون پــرورش فکــری تأ و 

درخششهنرمندانتئاتراستهباندر

اولینجشنوارهکشوریتئاتر“سردارعشق”

گــروه هــای تئاتر “شــیدا”  امیــد کیامــرث ضمــن تبریــک بــه 
و “ســام” بــه ســبب درخشــش در اولیــن جشــنواره کشــوری 
تئاتــر ســردار عشــق گفــت: در آییــن اختتامیــه ایــن جشــنواره 
کــه در مرکــز اســتان و شــهر شــیراز برگــزار شــد مقــام ســوم 
بازیگــری مــرد بــه حمیــد رضا فعلــه کار بــرای بــازی در نمایش 
“کانــال”، مقــام برتــر طراحــی لبــاس بــه ســانیا عاجلــی بــرای 
طراحــی لبــاس در نمایــش “چــر” و مقــام برتــر طراحــی صحنــه 
بــه ســینا عاجلــی بــرای طراحــی صحنــه در نمایــش “چــر” به 

گرفــت. هنرمنــدان اســتهبان تعلــق 
امیــد کیامــرث بازیگران، کارگردانــان و عوامل نمایش های 

“کانــال” و “چــر” را بــه شــرح ذیــل معرفی نمود.
عوامل نمایش “کانال”:

علــی  کارگــردان:  فعلــه کار،  حمیدرضــا  نویســنده: 
مستفیضی، بازیگران: حمیدرضا فعله کار، لیال یار محمدی، 
کریمــی، منشــی  حبیبــه آمــوزگار، مدیــر صحنــه و نــور: رضــا 

گــروه: مجیــد توکلــی صحنــه: راحیــل وفــا، سرپرســت 
عوامل نمایش “چر”:

کارگــردان: ســانیا عاجلــی،  نویســنده: ناصــر حبیبیــان، 
کارگــردان: جــواد عاجلــی، بازیگــران: آرام شاهســونی،  مشــاور 
کنتــرل صــدا:  ســانیا عاجلــی، موســیقی: غالمرضــا قنبــری، 
طــراح  صنعتــی،  رضــا  صحنه:محمــد  مدیــر  چــک،  مریــم 
ــینا عاجلــی، پوســتر و بروشــور: صــادق اصغــری،  ــه: س صحن

طــراح لبــاس: ســانیا عاجلــی

بازدیدازبخشرونیزاستهبان

فرهــاد طهماســبی نماینــده مــردم در مجلس شــورای اســالمی 
ــای ادارات  ــراه روس ــه هم ــداری ب ــت فرمان ــر سرپرس کارگ ــف  و یوس

کردنــد. شهرســتان از بخــش رونیــز اســتهبان بازدیــد 
گــزارش پایــگاه خبــری اســتهبان فــردا بــه نقــل از روابــط  بــه 
ــردم  ــده م ــبی نماین ــر طهماس ــتهبان؛ دکت ــداری اس ــی فرمان عموم
کارگــر سرپرســت فرمانــداری  در مجلــس شــورای اســالمی و یوســف 
اســتهبان و دیگــر مســئولین ادارات از درمانــگاه درحــال احــداث 
بازدیــد  روســتا  ایــن  روســتایی  پــارک  و  ســفلی  رونیــز  روســتای 

نمودنــد.
در ادامــه بــا حضــور در مدرســه روســتای علــی آبــاد شــمس و در 
ــان مــورد بحــث و  ــدار دهیــار و شــورای ایــن روســتا مشــکالت آن دی

گرفــت. بررســی قــرار 
ســپس بــا حضــور در بیــن اهالــی روســتای دهویــه رونیــز و دیــدار 

بــا مــردم، بــه مشــکالت اهالــی ایــن روســتا پرداختــه شــد.
طهماســبی نماینــده مــردم شهرســتان هــای اســتهبان ،نــی ریز 
ــا  کــه ب ــان در جلســه شــورای اداری بخــش رونیــز  و بختــگان در پای
حضور اعضای شــورای اســالمی شــهر رونیز و شــوراهای روســتاهای 

رونیــز در محــل بخشــداری رونیــز تشــکیل شــد، حضــور یافتنــد.
در ایــن جلســه اهــم موضوعــات شــهر و روســتاهای بخــش رونیز 

گرفــت و تصمیمــات الزم اتخاذ شــد. مــورد بحــث و بررســی قــرار 

پلمبششواحدصنفیدراستهبان

گــزارش پایــگاه خبــری اســتهبان فــردا، تعــداد ۶ واحــد صنفــی  بــه 
کاری در مــاه مبارک رمضان   متخلــف در زمینــه عدم رعایت ســاعات 
پــس از طــی مراحــل قانونــی و حســب دســتور دادســتان محتــرم 
عمومــی و انقــالب اســتهبان پلمــپ و پرونــده متخلفیــن جهــت 

گردیــد. رســیدگی بــه مراجــع قضائــی ارســال 
واحــد   ۲ و  شــاپ  کافــی   ۳ شــامل  صنفــی  واحدهــای  ایــن 
کــه بــه دالیــل عــدم  ســاندویچی و ۱ واحــد بســتنی فروشــی بــوده 
توجــه بــه تذکــرات قبلــی و همچنیــن علــی رغــم صــدور اخطاریــه  الزم 
کافــه تریــا تــا یــک ســاعت قبل  مبنــی بــر فعالیــت واحــد کافــی شــاپ و 
کامــل اغذیــه فروشــان و ســاندویچ فروشــان  از اذان مغــرب، اســتتار 

ــد. گردی پلمــب 
شهرســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت  اداره  رئیــس  فیــروزی 
ــه  کلی ــتان از  ــطح شهرس ــوف س ــد از صن ــیه بازدی ــتهبان در حاش اس
واحدهــای صنفــی مشــمول رعایــت ســاعات فعالیــت خواســت 
کــه حرمــت و شــان مــاه مبــارک رمضــان را نگــه دارنــد و از هرگونــه 

نماینــد. خــودداری  هنجارشــکنی 
وی از نیروهــای مقتــدر انتظامی بویژه فرماندهی محترم،پلیس 
کن نیــروی انتظامی  محتــرم اطالعــات و امنیــت و پلیــس محتــرم اما
کــه در گشــت هــای مشــترک بازرســی مربــوط بــه مــاه مبــارک رمضــان 
ــر و  ــا متخلفیــن برخــورد مــی نماینــد تقدی حضــور فعــال داشــته و ب

تشــکر نمود.

دارویتلخ
در رثای رســانه

بــه  می رویــم،  ترکیــه  بــه  و  برمی گردیــم  گذشــته  بــه 
نقــل  آتاتــورک  و  پهلــوی  رضــا  مالقــات  از  کــه  داســتانی 
آتاتــورک  از  پهلــوی  رضــا  دیــدار  آن  در  شــده،  شــفاهی 
و  می کنــد  انتقــادی  ســوال  روزنامه هــا  آزادی  دربــاره ی 
ایــن میــزان اختیــار و اســتقالل را مضــر می دانــد؛ امــا در 
پاســخ آتاتــورک بــه داســتان رمالــی اشــاره می کنــد کــه بــرای 
سرکیســه کردن مشــتری، طلســمی را بــه او می دهــد تــا 
در قبرســتان خــاک کنــد، امــا مراقــب باشــد تــا در طــول 
زمــان حضــور در قبرســتان نبایــد بــه گــرگ فکــر کنــد وگرنــه 
طلٌســم باطــل شــده و بایــد از نــو نوشــته شــود؛ ایــن تأکیــد 
بــر فکــر نکــردن بــه گــرگ باعــث شــد تــا هــر بــار گــرگ خیالــی 
پیــش تــر از مشــتری بــه قبرســتان بــرود و هرگــز نتوانــد کار 
ــورک روزنامــه را  ــه انجــام برســاند. و در ادامــه آتات خــود را ب
گــرگ قبرســتان فســاد و رانــت و تخلــف و کــم کاری معرفــی 

می کنــد.
و  روزنامــه  تنهــا  نــه  هــم  آکادمیــک  آموزه هــای  در 
معرفــی  دموکراســی  چهــارم  رکــن  آزاد،  رســانه های 
از  و  فســاد  بــا  مبــارزه  نخســت  اصــل  بلکــه  شــده اند، 
شــاخص های اصلــی ســالمت اداری و حاکمیــت عامــه 
بــر جامعــه نیــز گــردش آزاد اطالعــات و رســانه های آزاد 
و مســتقل هســتند. از چرایــی تقــدم و اهمیــت گــردش 
آزاد اطالعــات و جامعــه ی منتقــد پویــا بــر ســایر ابزارهــای 
مبــارزه بــا فســاد همیــن بس که آنها متأخــر از رخداد فســاد 
ــا فعــل مجرمانــه  هســت. ماننــد دادســتان و قاضــی کــه ت
رخ نــداده، امــکان ورود و برخــورد قضایــی یــا بــه اصطــالح 
ــی نیــز  ــدارد و سیســتم اطالعات قصــاص قبــل از جنایــت ن
هرچنــد از احتمــال بــروز تخلــف مطلــع باشــد، تــا اقــدام و 
عمــل در کار نباشــد مصداقــی بــرای ورود بــه ماجــرا نــدارد، 
حتــی ممکــن اســت قانــون هــم در مبــارزه با برخی مفاســد 
همچــون حقوق هــای نجومــی مســکوت بــوده و افــراد 
ــانه  ــا رس ــد. ام ــوء ببرن ــای س ــی بهره ه ــای تقنین از حفره ه
همچــون چشــمان جغــد در شــب همــه چیــز را دیــده و 
چــون خــروس دهکــده بانــگ بیــداری بلنــد می کنــد تــا 
مبــادا جامعــه در خــواب بــی خبــری باشــد و آنچــه شــود که 
نباید. هرچقدر ابزارهای نظارتی با تکیه بر تنبیه و متأخر 
از رخ داد امــکان ابــراز وجــود دارنــد، رســانه، پیش گیرنــده و 
بازدارندگــی قبــل از تخلف یــا جــرم را دارد و از این رو اولویت 
رســانه در مبــارزه بــا فســاد در درجه نخســت و کارآمــدی آن 

بیــش از دیگــر ســاز و کارهــا اســت.
با پیشــرفت فناوری دانش و گســترش ابزار رســانه های 
از رســانه های جمعــی روبــرو  نــوع جدیــدی  بــا  جمعــی 
شــدیم و آن چیــزی نبــود جــز فضــای مجــازی و گروه هــای 
گفتگــوی جمعــی. بــا وجــود اختالف هــای بســیار ایــن 
رادیــو،  روزنامــه،  همچــون  رســانه هایی  بــا  رســانه ها 
تلوزیــون و ... کــه شــامل ســرعت باال، بازخــورد آنی، امکان 
گفتگــوی دو طرفــه بــه جای تــک صدایی و... اما ریشــه ی 
چگونگــی اثــر هــر دو یکــی و یکســان اســت، تأثیر بر عملکرد 
مدیــران از طریــق اطــالع رســانی بــه جامعــه ی مخاطــب و 
ایجاد افکار عمومی خود آگاه و مطالبه جمعی می باشــد.
رســانه )فــارغ از رســمی یــا غیــر رســمی، یــک ســویه یــا دو 
ــا ارائــه ی خبــر، تحلیــل  طرفــه و قدیــم یــا جدیــد بــودن( ب
خبــر، مطالــب تحلیلــی غیرخبــری و مقــاالت کــه گاه و بــه 
از شــکل رســمی هــم خــارج می شــود، در میــزان  ویــژه 
آگاهــی و مســئولیت پذیــری افــراد جامعــه تأثیــر هدفمنــد 
گذاشــته و در نتیجــه بــا ایجــاد مطالبــه جمعــی ناشــی از 
تغییــر افــکار و آگاهــی عمومــی، مســئولین جامعــه را چــه در 
جایــگاه تصمیم گیــری، چــه قانون گــذاری، چــه اجــرا و چــه 
نظــارت، ناگزیــر بــه انجــام رفتــار درســت و پرهیــز از کــم کاری 

یــا تخلــف مــی کنــد.
از  هیچ کــدام  کــه  شــد  مدعــی  می تــوان  جــرأت  بــه 
کشــورهایی کــه شــاخص ســالمت اداری آنــان در صــدر 
بــاال قــرارداد، رســانه های دو ســویه و جمعــی  و ســطح 
مســتقل و آزاد قــوی و پویایــی دارنــد و بــه نســبت ســالمت 
ســاختار، آزادی و تکثــر رســانه ها نیــز در ســطح باالیــی قــرار 
دارد؛ و بــه تبــع کشــورهایی کــه فســاد اداری یــا اســتبداد 
حکومتــی در آن هــا زیــاد اســت، نــه رســانه ی آزاد دارند و نه 
گــردش آزاد اطالعــات و در آن جوامــع نخســتین چیــزی که 
بــه مســلخ تاریکــی و ناآگاهی رفته اســت، عدالت، ســالمت 
اداری و حــق حاکمیــت عامــه بر سرنوشــت خویش اســت.
لــزوم و منفعــت عمومــی وجــود آزادی رســانه بــه معنــی 
حــق بیــان آزاد، چنــد صدایــی و از همــه مهمتر نقد صریح 
ــه  ــت ک ــدی نیس ــازه و جدی ــورد ت ــه م ــک جامع ــات ی مقام
بشــر تنهــا در تجربیــات دنیــای مــدرن بــه آن رســیده باشــد 
بلکــه نــزد بــزرگان دیــن اســالم بــه ویــژه حضــرت علــی )ع( 
دارای جــای و جــاه ویــژه ای بوده اســت، تــا آنجــا کــه عمــل 
بــه ایــن آمــوزه هــا را می تــوان از نشــانه های حاکمیــت 
اســالم بــر یــک حکومــت و ســاختار شــمرد. بــرای درک 
بهتــر اهمیــت نقدمســئولین یــک حکومــت و تقبیــح و رد 
چاپلــوس پــروری بهتریــن منبــع و مأخــذ دینــی بخــش 
چهــارم خطبــه 216 نهــج البالغــه و نامــه ی امیــر المؤمنین 
بــه مالــک اشــتر هنگام ســپردن حکومــت مصر به اوســت.
در نــگاه بــزرگان انقــالب نیــز بارهــا و بارهــا بــر ایــن حــق  
ذاتــی شــهروند و وظیفــه ی وجــودی حکومــت و حاکمیت 
اســالمی تأکیــد و تصریــح شــده اســت کــه می تــوان بــه 
یــا  لوشــاتو  نوفــل  در  خمینــی  آیــت اهلل  مصاحبه هــای 
ســخنان و آخریــن خطبــه نمــاز جمعــه آیــت اهلل طالقانــی 

اســتناد کــرد. در صریــح تریــن این اظهارات شــهید آیت اهلل 
بهشــتی ضمــن دگــم و غیــر قابــل ســلب شــمردن حــق 
مــردم کوچــه و بــازار در انتقــاد از رهبــران چنیــن می فرمایــد: 
همــه ی زنــان و مــردان جمهــوری اســالمی ایــران اعــم از 
مسلمان و غیرمسلمان در اظهارنظر پیرامون شخصیت 
و طــرز کار مدیــران و مســئوالن جامعــه در هــر درجــه کــه 
باشــند آزادنــد بــا رعایــت ایــن دو شــرط کــه دروغ نگوینــد و 
بیاناتشــان نصیحــت و دلســوزی و ارشــاد باشــد. بــرادران 
ــخ  ــه حتــی هــر نقــد تل ــم ک ــه می گوی و خواهــران! صمیمان
صریحــی را هــم کــه مطــرح کنیــد، خوشــحال می شــویم 
عــرض کــردم مــا بــا کســی تعــارف نمی کنیــم البتــه بــه شــرط 
اینکــه واقعــا انتقــاد کردنهایمــان انتقــاد مخلصانــه باشــد، 
نــه عیــب جویــی مغرضانه قصــد نیــش زدن و هوچی گری 
در کار نباشــد، قصــد بیــان کــردن نقطــه نظر هــا و ســازندگی 

باشــد.
انتقاد ســازنده و دلســوزانه از مسئوالن در تمام سطوح 
بــرای همــه آزاد اســت... شــما مردم ایران مطمئن باشــید 
ــا انتقــاد از  ــه دلیــل انتقــاد از خودمــان ی کــه مــا احــدی را ب
دســت اندرکاران دیگــر جمهــوری اســالمی بــه هیــچ عنــوان 

نمی گذاریــم کســی تعقیــب و تهدیــد کنــد.
از ایــن رو برخــی فقهــای تشــیع آنچــه امــروز فعالیــت 
سیاســی اســت را فراتــر از حــق و نوعــی واجــب کفایــی یــا 
فریضــه می داننــد کــه نظــرات مرحــوم آخونــد خراســانی یــا 
جملــه معــروف ســید حســن مــدرس کــه فرمــود: سیاســت 
مــا عیــن دیانــت مــا و دیانــت مــا عیــن سیاســت ماســت، 
از درخشــان تریــن نمونه هــای مبنــای فقهــی ایــن نــگاه 

اســت.
بــا همــه ی ایــن مــوارد امــا تحمــل رســانه های منتقد با 
اندیشــه های متکثــر آســان نیســت و بــه همــان ترســناکی 
گرگــی در تاریکــی نیمــه شــب قبرســتان اســت و طبیعــی 
دل  رســانه هایی  چنیــن  از  قــدرت  کرســی های  اســت 
خــوش نداشــته باشــند و رســانه ی مطلــوب را رســانه ی 
تنهــا  نــه  رســانه هایی  چنــان  امــا  بداننــد،  مدیحه ســرا 
رســالت خویــش را نمی داننــد بلکــه دژی ســترگ در ورای 
ــر کاســتی ها  ســالمت و توســعه ی همــه جانبــه و توجیح گ
و پوشــاننده ی فســاد هــای احتمالــی هســتند. بــه عبــارت 
دیگــر هــر چــه قــدر رســانه ی مســتقل بــرای پیشــرفت، 
عدالــت و ســالمت یــک ســاختار مفیــد اســت، دو چنــدان 
ــار  آن رســانه های وابســته و بولتن هــای سفارشــی، زیان ب
و در ضدیــت بــا توســعه، عدالــت و ســالمت اداری اســت.
ــاد آور می شــوم   ــان کالم بــه همــه ی مســئولین ی در پای
نفــع وجــود تکثــر عقاید و امکان انتقاد صریح از مســئولین 
و  تلــخ  داروی  همچــون  جامعــه  بــرای  کالن  و  خــرد 
ناخوشــایندی اســت کــه بــرای نجــات از جــزام فســاد و 
عقــب ماندگــی و رانــت و بی عدالتــی، هیــچ جایگزینــی 
ــه حکمتــی از حکایت هــای شــیخ اجــل  ــدارد و شــما را ب ن

می کنــم: دعــوت 
چو دور خالفت به مأمون رسید

یکی ماه پیکر کنیزک خرید
به چهر آفتابی، به تن گلبنی
به عقل خردمند بازی کنی

به خون عزیزان فرو برده چنگ
سر انگشت ها کرده عناب رنگ
بر ابروی عابد فریبش خضاب

چو قوس قزح بود بر آفتاب
شب خلوت آن لعبت حور زاد
مگر تن در آغوش مأمون نداد

گرفت آتش خشم در وی عظیم
سرش خواست کردن چو جوزا دو نیم

بگفتا سر اینک به شمشیر تیز
بینداز و با من مکن خفت و خیز
بگفت از چه بر دل گزند آمدت؟

چه خصلت ز من ناپسند آمدت؟
بگفت ار کشی ور شکافی سرم

ز بوی دهانت به رنج اندرم
کشد تیر پیکار و تیغ ستم

به یک بار و بوی دهن دم به دم
شنید این سخن سرور نیکبخت

برآشفت تند و برنجید سخت
همه شب در این فکر بود و نخفت

دگر روز با هوشمندان بگفت
طبیعت شناسان هر کشوری

سخن گفت با هر یک از هر دری
دلش گر چه در حال از او رنجه شد 
دوا کرد و خوشبوی چون غنچه شد

پری چهره را همنشین کرد و دوست 
که این عیب من گفت، یار من اوست
به نزد من آن کس نکوخواه توست 

که گوید فالن خار در راه توست
به گمراه گفتن نکو می روی

جفایی تمام است و جوری قوی
هر آن گه که عیبت نگویند پیش 
هنر دانی از جاهلی عیب خویش

مگو شهد شیرین شکر فایق است 
کسی را که سقمونیا الیق است

چه خوش گفت یک روز دارو فروش
شفا بایدت داروی تلخ نوش
اگر شربتی بایدت سودمند

ز سعدی ستان تلخ داروی پند
به پرویزن معرفت بیخته
به شهد ظرافت برآمیخته

درخششپژوهشگراستهبانیدر
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کتــاب ” ارائــه ی مــدل توســعه آموزش هــای فنــی و حرفــه ای 
ــر  ــر جعف ــف دکت ــب” تألی ــورهای منتخ کش ــر  ــی ب ــران، مبتن در ای
صادقی فــر، پژوهشــگر اســتان فارســی از شهرســتان اســتهبان در 
کــه از طــرف  کشــوری پژوهش هــای مهــارت محــور،  جشــنواره 
تنهــا  عنــوان  بــه  برگــزار شــد،  کشــور  فنــی و حرفــه ای  ســازمان 

کتــاب برگزیــده ســال انتخــاب شــد.
کتــاب ارســالی  کتــاب از بیــن ۳۷۲  در بخــش تالیــف و ترجمــه 
صادقی فــر  دکتــر  کتــاب  داوری،  فرآینــد  از  پــس  دبیرخانــه  بــه 
کشــوری  کتــاب برگزیــده ســال از طــرف داوران  بــه عنــوان تنهــا 
کتــاب در ســایت دانشــگاه فنــی  کــه شناســنامه ایــن  انتخــاب شــد 

ــل رویــت اســت. کشــور نیــز قاب و حرفــه ای 
جعفــر صادقــی فــر دانــش آموختــه دکتــری رشــته مدیریــت و 

لیســانس ریاضــی اســت.
دکتــر  اجرایــی  و  آموزشــی  علمی-پژوهشــی،  ســوابق  از 
در  مدیریتــی  ســابقه ی  ســال  یــازده  بــه  تــوان  مــی  صادقی فــر 
و  هنرســتان ها  اسالمی،کارشــناس  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره ی 
همچنیــن مــدرس دانشــگاه پردیــس فرهنگیــان، دانشــکده فنــی 
مــدرس  و  نــور  پیــام  و  آزاداســالمی  دانشــگاه های  حرفــه ای،  و 
کوتاه مــدت و  دوره هــای ضمــن خدمــت فرهنگیــان، دوره هــای 

کــرد. اشــاره  دانشــگاه  آموزشــی  کارگاه هــای 
همچنیــن از افتخــارات ایــن محقــق برگزیــده اســتانی می تــوان 
بــه رابــط اقــدام پژوهــی برتــر در ســال ۱۳۹۷ ،دبیــر نمونــه اســتانی 
ســال  در  اســتانی  نمونــه  ۱۳۹۸،مدیــر  و   ۱۳۹۶ هــای  ســال  در 

کــرد. ۱۳۹۲ اشــاره 
کارشناســی ارشــد ایــن محقق  یــاد آور مــی شــود، پایان نامــه ی 
و پژوهشــگر ملــی نیــز تحــت عنــوان بررســی رابطــه ی نظــام ارزشــی 
کســب امتیــاز مطلــوب  ــه  ــه موفــق ب ک ــا تعهــد ســازمانی اســت،  ب
و  آمــوزش  ســازمان  تألیفــات  و  آثــار  ارزیابــی  کمیســیون  از 
ــورای  ــرش ش ــورد پذی ــت م ــد و در نهای ــارس ش ــتان ف ــرورش اس پ
ــر  ــوح تقدی گرفــت و ل ــرار  تحقیقــات ســازمان آمــوزش و پــرورش ق
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  ــر فرهنگــی اداره  پژوهش هــای برت

اســتان فــارس را بــه خــود اختصــاص داد.

خبر

تجلیلازهنرمندانپیشکسوت
خوشنویسیدراستهبان

جلســه ی شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان اســتهبان بــا 
موضــوع تجلیــل از هنرمنــدان پیشکســوت هنــر خوشنویســی در 

تاریــخ پنــج شــنبه ۱۴۰۰/۱۲/۵ تشــکیل شــد.
کیامرث رییس اداره ی فرهنگ و ارشاد  در ابتدای جلسه، امید 
اســالمی و دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان اســتهبان، بــا 
بیــان اینکــه بایــد در راســتای فرهنــگ قدردانــی و قدرشناســی تــالش 
کنیــم، گفــت در نظــر اســت به واســطه ی ارتبــاط نزدیکی که بین هنر 
کریــم وجــود دارد، از ســه تــن از اســاتید  کتابــت قــرآن  خوشنویســی و 
پیشکســوت و صاحــب نــام هنــر خوشنویســی اســتهبان تجلیــل بــه 

عمــل آیــد.
کــه هنرمنــدان زیــادی در شهرســتان  کیامــرث بــا ایــن توضیــح 
کــه شایســته ی تجلیــل و بزرگداشــت مــی باشــند ادامــه داد  هســتند 
در برنامــه ی پیــش رو بــرای اســاتید بزرگــوار هنــر خوشنویســی آقایان: 
حضــرت آیــت اهلل ســید حجــت کشــفی، دکتــر احمــد باروتــی و 
اســتاد محمــد مهاجــر مراســم تجلیــل و بزرگداشــت برگــزار خواهــد 
کــه در ایــن راســتا جلســاتی را بــا مســئولین محتــرم فرهنــگ و  شــد 
ارشــاد اســالمی اســتان و شــخص مدیــرکل داشــته ایــم و موافقــت 
گردیــده  کل محتــرم اعــالم  اصولــی برگــزاری مراســم توســط مدیــر 

ــت . اس
کنــار  دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی اســتهبان بــا بیــان اینکــه در 
مراســم بزرگداشــت، بــه مــدت یــک هفتــه برگــزاری نمایشــگاه و 
کارگاه هــای آموزشــی را بــا حضــور اســاتید خواهیــم داشــت، الزمــه ی 
هــر چــه بهتــر برگــزار شــدن مراســم، همــکاری و همیــاری همــه 
جانبــه ی تمامــی ادارات و نهادهــای شهرســتان را الزم و ضــروری 

دانســت.
حجــه االســام والمســلمین حــاج شــیخ مصطفــی خــاوری 
رییــس شــورای فرهنــگ عمومی و امام جمعه ی شــهر اســتهبان نیز 
ضمــن خیرمقــدم به اعضای شــورای فرهنگ عمومی، در ســخنانی 
بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع فرهنــگ و فرهنــگ، تقدیــر و تشــکر و 

ارائــه ی الگوهــای موفــق بــرای نســل جــوان و نســل امــروز بایــد در 
گیــرد. کار قــرار  دســتور 

امــام جمعــه ی اســتهبان بــا بیــان اینکــه دشــمن از هیــچ تالشــی 
بــرای از بیــن بــردن فرهنــگ اصیــل ایــران عزیــز، فروگــذار نخواهــد 
کــردن آن بــا خــط  کــرد، بــه موضــوع حــذف خــط فارســی و جایگزیــن 
گــر  کــرد ا کــرد و خاطرنشــان  التیــن در دوران حکومــت پهلــوی اشــاره 
مخالفــت بزرگانــی چــون شــهید مطهــری، دکتــر شــریعتی، مرحــوم 
اقبــال الهــوری و دیگــر بــزرگان نبــود ایــن اقــدام مــی توانســت حتــی 
بــه نابــودی هنرهــای ایــران زمیــن مثــل دیوان اشــعار بــزرگان و متون 
ادبــی و حتــی هنــر بزرگ خوشنویســی با ســابقه ی گســترده و جایگاه 

کــه در جامعــه دارد منجــر شــود. ویــژه ای 
رییــس شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان اســتهبان بــا بیــان 
کــه مــی توانــد هــر خطــی  گســترش تکنولــوزی و امکاناتــی  ــا  اینکــه ب
ــد  ــه ده ــری ارائ کامپیوت ــینی و  ــورت ماش ــه ص ــوب ب ــت خ کیفی ــا  را ب
ــه صــورت شــخصی  ــه ب ک کســانی  ــر از  ــا تقدی ــا ب گفــت: ضروریســت ت
و بــر اســاس ذوق و قریحــه ی خودشــان ایــن هنرهــا را زنــده نگــه 
داشــته اند، ضمــن پاسداشــت فرهنــگ تقدیــر و قدردانــی، یکــی 
از اهــداف اصلــی مراســمی از ایــن دســت، اشــاعه ی هنــر و انتقــال و 
ایجــاد انگیــزه و عالقــه در نســل جدیــد باشــد و می بایســت از بــزرگان و 
هنرمنــدان شــاخص در زمــان حیات شــان تجلیــل و قدردانــی شــود، 
کــه در اســتهبان، بحمــداهلل بــه ایــن مــورد خــوب پرداخته می شــود و 

ایــن مراســم هــم انشــاهلل بــه خوبــی و در خــور شــأن و منزلــت اســاتید 
برگــزار شــود.

شــخصیت های  و  جلســه  در  حاضــر  مســئوالن  ادامــه،  در 
ــرای  کیــد ب فرهنگــی عضــو شــورا و نماینــده ی هنرمنــدان ضمــن تأ
هــر چــه باشــکوه تر برگــزار شــدن مراســم، بــه بیــان دیدگاه هــای خــود 

پرداختنــد.
کارگــر سرپرســت فرمانــداری اســتهبان و نایــب رییــس  یوســف 
شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان نیــز در ســخنانی بــا بیــان اینکه 
تمامــی دســتگاه های دولتــی می بایســت از همــه ی ظرفیــت خــود 
کننــد، ادامــه داد هنرمنــدان  بــرای برگــزاری ایــن مراســم اســتفاده 
همیشــه مظلــوم واقــع شــده اند و تجلیــل از مفاخر فرهنگــی و هنری 

گیــرد. شهرســتان بایــد در اولویــت قــرار 
کرده انــد بهتریــن نتایــج  کــرد هــر جــا مــردم ورود  کیــد  کارگــر تأ
حاصــل شــده اســت و ظرفیت هــای مردمــی معمــواًل مغفــول مانــده 
کــه مجموعــه ی فرمانــداری بــرای برگــزاری  کــرد  اســت و خاطــر نشــان 
کــرد. ایــن مراســم از تمــام ظرفیت هــای موجــود اســتفاده خواهــد 

کیامــرث ضمــن جمــع بنــدی مباحــث  در پایــان مراســم امیــد 
اداره ی  در  مســتقر  دبیرخانــه  تشــکیل  بــا  کــرد  کیــد  تأ مطروحــه 
طریــق  از  جلســه  مصوبــات  تمامــی  اســالمی،  ارشــاد  و  فرهنــگ 
دبیرخانــه پیگیــری و بــه اســتحضار رییــس محتــرم شــورای فرهنــگ 

عمومــی رســانده خواهــد شــد.

جواد آموزگار
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