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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی

رحیمی مطرح کرد:
 فارس یکپارچه می ماند/

تالش دولت برای استفاده از
 ظرفیت های جنوب استان فارس

اجرای بیش از 250 برنامه به مناسبت 
هفته دفاع مقدس در المرد

معاون وزیر کشور خبر داد: 
سامانه سند پیشران توسعه استان فارس 

رونمایی می شود

تشریح جزئیات مصوبه اخیر دولت در 
اجرای وعده رئیس جمهور به دهیاران 

توسط سخنگوی وزارت کشور

در صفحات داخلی بخوانید

هفته دفاع مقدس 
گرامی باد

آگهی جذب نیروی  انسانی در 
کارخانه آلومینیوم جنوب

)از طریق پیمانکار تامین نیرو(

ــوب جهــت تامیــن  ــوم جن ــع آلومینی ــع صنای ــرکت مجتم ش
نیــروی انســانی دوران بهــره بــرداری خــود در محــل احــداث کارخانــه 
ــا برگــزاری آزمــون کتبــی و مصاحبــه  )المــرد(  از واجدیــن شــرایط ب

حضــوری و معاینــات پزشــکی دعــوت بــه همــکاری مــی نمایــد.
عالقــه منــدان مــی تواننــد از تاریــخ 98/6/۳۰ الــی 98/7/5 
 www.salcocompany.com  بــا مراجعــه بــه وب ســایت
ــروی انســانی« وارد  ــون جــذب نی ــام در آزم ــق لینــک »ثبــت ن از طری
ــود  ــت خ ــه درخواس ــت و ارائ ــه ثب ــبت ب ــده و نس ــه ش ــه مربوط صفح

ــدام نماینــد. اق
داوطلبــان انتخــاب شــده بــه عنــوان کارآمــوز و بــه صــورت آزمایشــی 
دعــوت بــه همــکاری مــی شــوند و برحســب نیــاز تحــت آموزش هــای 
ــوزش  ــدت آم ــول م ــده در ط ــاب ش ــراد انتخ ــد. اف ــرار می گیرن الزم ق
ــت در  ــورت موفقی ــد و در ص ــی گیرن ــرار م ــتمر ق ــی مس ــورد ارزیاب م
ــاز در  ــای موردنی ــه در یکــی از بخــش ه ــای صــورت گرفت ــی ه ارزیاب

ــکار مــی شــوند. شــرکت آلومینیــوم جنــوب مشــغول ب افق فارس تلفنی آگهی می پذیرد    ۰9۳۳565۳152

زنگ مهر و مقاومت در مدارس به صدا درآمد

حضور 11626 دانش آموز در مدارس المرد

عکس: سید محمد حقایقی
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اشتیاق هیات  سرمایه گذاری چینی 
برای مشارکت در طرح های منطقه ویژه 

اقتصادی المرد

هیات ســرمایه گذار چینی در آســتانه بهره برداری از 
مجتمع آلومینیوم جنوب، ضمن حضور در منطقه ویژه 
اقتصادی المــرد تمایل خود را برای ســرمایه گذاری 
مجدد سرمایه گذاران این کشور در سایت صنایع انرژی 

بر المرد اعالم داشتند.
به گزارش روابط عمومــی منطقه ویژه اقتصادی المرد  
در جریــان بازدیــد از این منطقه، ایــن هیات  وجود 
جذابیت و مزایای اقتصادی را از جمله محاسن منطقه 
ویژه اقتصادی المردبرشــمردند که مــی تواند  عامل 
مهمی در اقناع سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت 
در طرح های  پیش بینی شــده  در این کانون صنعتی  

محسوب شود.
مدیر ســایت منطقه ویژه اقتصادی المرد در نشست با 
این هیات ســرمایه گذاری  به تشریح امکانات موجود  
زیر بنایی نظیر آب، برق ، گاز، جاده های دسترســی  و 
همچنین دسترسی به معادن متنوع و غنی ، محورهای 
مواصالتی،بنــادر تخصصــی و  برخــورداری از نیروی 

انسانی کارآمد  و متخصص پرداخت.
حســین آزاد، تجربــه مشــارکت در احــداث مجتمع 
آلومینیــوم جنوب را موفقیت آمیز و انگیزه بخش برای 
ســایر متقاضیان سرمایه گذاری کشور چین در منطقه 
ویــژه اقتصادی المرد بر شــمرد و از آمادگی مجموعه 
متبوعش برای هر نوع همکاری در این خصوص  سخن 

گفت.
بر پایه این گزارش هیات سرمایه گذاری چینی متشکل 
از کارشناسان و مدیر بخش سرمایه گذاری این شر کت   
که متقاضی  فعالیت در زمینه تولید فروســیلیس  می 
باشد ، مقرر شــد ، ادامه  مذاکرات و اتخاذ تصمیمات 
برای  نهایی شدن برنامه مشارکت و سرمایه گذاری  در 

تهران انجام پذیرد.
منطقــه ویژه اقتصادی المرد در جنوب اســتان فارس 
به عنــوان بزرگترین قطب صنعتــی، معدنی و صنایع 
انرژی بر، مهیای سرمایه گذاری خرد و کالن است و  از 
ابتدای ســال جاری تاکنون هیات های سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی از جمله از کشورهای پاکستان، حوزه 
جنوبی  خلیج فارس و کشور چین از این منطقه بازدید 
کردند و تعدادی از متقاضیــان در حال تکمیل و عقد 
قــرارداد  واگذاری زمین برای  تجهیز کارگاه و شــروع 

فعالیت  می باشند.

اصالح وبازسازی شبکه توزیع آب 
روستای حسین آباد خارزو

 ۲۵۰۰ متراز شــبکه توزیع آب روســتای حسین آباد 
خارزو اصالح و بازسازی شد.

مدیر امور آبفا روســتایی المرد گفــت: در این طرح از 
لوله های۶۳ تا۱۶۰پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر استفاده شده 

است. 
 مســعود مسعودنیا، با اشاره به اینکه اجرای این طرح از 
هدر رفتن آب این روستا جلوگیری می کند، افزود: کل 
شــبکه آبرسانی این روستا  ۶۰۰۰ متر می باشد که در 
این فاز ۲۵۰۰ متر آن بصورت مشــارکتی انجام شــده 
اســت که تامین لوله آن از سوی اداره آبفا روستایی و 
حفر کانال وکارگذاری لوله از طرف شــورای اسالمی و 

دهیاری روستا اجرا شده است
 وی اعتبــار هزینه شــده برای اجرای ایــن طرح را دو 

میلیارد ریال عنوان کرد.

انتصاب های جدید در استان فارس
ابراهیم کشــاورز به عنوان مدیــرکل تأمین اجتماعی 
اســتان فارس منصوب شــد. وی پیش از این ریاست 
اداره وصــول حق بیمه اداره کل تأمین اجتماعی فارس 

را برعهده داشته است.
از  حمیــد ظهرابــی به عنــوان مدیــرکل حفاظــت 
محیط زیست اســتان فارس منصوب شد. وی پیش از 
این معاون مدیرکل محیط زیســت فــارس و مدیرکل 

محیط زیست استان اصفهان بوده است.
سرهنگ حســن عبداهلل زاده به عنوان معاون بازرسی و 
تعالی فرماندهان ســپاه فارس معرفی شد. وی پیش از 
این فرمانده سپاه المرد و جانشین بسیج اساتید استان 

فارس بود ه است.
زین العابدیــن نیک مرام با حکم وزیر کشــور به عنوان 
فرماندار آباده منصوب شــد. وی پیــش از این معاون 
فرماندار شیراز و سرپرست حراست سازمان منطقه آزاد 

کیش بوده است.

آغاز ثبت نام آزمون استخدامی 
شرکت پاالیش پارسیان سپهر

شرکت پاالیش پارسیان ســپهر در نظر دارد بر اساس 
ضوابط و مقررات و آیین نامه های اســتخدامی از بین 
متقاضیان مرد واجد شــرایط در مقاطع تحصیلی فوق 
دیپلم، لیســانس و فوق لیســانس به شرح ذیل نیروی 
انســانی مورد نیاز خود را پس از کســب موفقیت در 
آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و ســایر موارد دیگر 
که در ذیل به آن اشاره می شود، طبق قوانین کار مدت 

معین )تامین اجتماعی( استخدام نماید.

متقاضیــان می توانند جهت اطالع از شــرایط 
مراجعه  زیر  آدرس  به  این شــرکت  استخدامی 

نمایند

http://pps.iran-azmoon.ir/

تشریح جزئیات مصوبه اخیر دولت در اجرای 
وعده رئیس جمهور به دهیاران توسط 

سخنگوی وزارت کشور
سید سلمان سامانی ســخنگوی وزارت کشور با اشاره 
اجرایی شــدن وعده ریاست محترم جمهور به دهیاران 
در همایش ملی اقتصاد مقاومتی و توســعه روســتایی 
اظهارداشت: آقای دکتر روحانی در آن همایش با تاکید 
بر ضرورت امنیت شغلی دهیاران این مهم را از پایه ها 
و اساس رونق گرفتن کار و تالش برای روستاها توصیف 
کردند و از وزیر کشــور درخواست کردند طرحی را در 

این زمینه به هیأت وزیران ارائه کنند.
وی در ادامــه افزود: با پیشــنهاد و پیگیری های وزیر 
کشور، دولت به منظور امنیت شغلی کارکنان دهیاری 
ها و دهیاران و تأمین اجتماعی آنها و رونق بخشیدن به 
کار و تالش در روستاها، آیین نامه استخدامی دهیاری 
های کشــور و آیین نامه اجرایی تشــکیالت، انتخابات 
داخلی و امور مالی شــوراهای اسالمی روستاها و نحوه 

انتخاب دهیار را اصالح و ابالغ کرد.
معاون هماهنگی وزارت کشــور در ادامه با اشــاره به 
پیگیری های وزیر کشــور براي بهبــود و ارتقا کارکرد 
دهیاری ها در کشور، افزود: براساس این مصوبه، وزارت 
کشور )ســازمان شهرداریها( مجاز اســت به دهیاریها 
متناســب با جمعیت، درآمد و سایر شاخصها، همچون 

شهرداریها، ساختار سازمانی ابالغ کند.
ســامانی با بیان اینکه وضعیت نیروهای اســتخدامی 
دهیاری هــا بصورت قــراردادی و بر اســاس عناوین 
ساختاری خواهد بود، تصریح کرد: حقوق و مزایای آنان 
بر اســاس قانون کار و فرم قرارداد با هماهنگی سازمان 
اداری و اســتخدامی و وزارت کار توسط وزارت کشور 
ابالغ می شــود. همچنین حقــوق و مزایای دهیاری ها 
در راستای برقراری عدالت در صورت نیاز قابل افزایش 

خواهد بود.
سخنگوی وزارت کشور گفت: نحوه بکارگیری کارکنان 
دهیاری )غیر از دهیــار( از طریق برگزاری آزمون و بر 

اساس دستورالعمل ابالغی وزارت کشور خواهد بود.
معاون هماهنگی وزارت کشــور با بیان اینکه طبق این 
مصوبه افرادی که در دهیاری اشــتغال دارند در زمان 
اســتخدام در دســتگاههای دیگر، تمام سوابق آنها به 
عنوان ســنوات قابل قبول لحاظ می شود، خاطرنشان 
کرد: با مجوز داده شده برای ابالغ ساختار دهیاری ها، 
جایگاه دهیاری ها به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی 

مورد پذیرش دولت واقع شده است.
پیام مدیر آموزش و پرورش المرد به 

مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ن و القلم و ما یسطرون

 بار دیگر انگشــت طبیعت صفحه مــاه مهر را ورق زد 
و زنگ بیدارباش علمــی را در آغاز فصل خزان متبلور 
نمود. نجوای ســرور و شــادمانی با آغاز سال تحصیلی 
جدید هویدا شــده و شور و شــوقی مضاعف در جامعه 

رقم خورده است. 
امســال نیز حال و هوای زیبای هفته دفاع مقدس که 
یادآور رشــادت های غیور مردان ایران اســالمی است 
حســن مطلع سال تحصیلی جدید شــده است تقارن 
این ایام حاوی این پیام اســت که تخصص و تعهد باید 
در کنار هم باشــند تا بشــریت را از گرداب جهالت و 
گمراهی و تباهی نجات بخشد و چه الله های دلسوخته 
ای بودند کــه از مکتب تعلیم وتربیت به مکتب ایثار و 
شــهادت رفتند تا درس آزادی و آزادگی را معنا کنند.  
فرا رســیدن ماه مهر و مهربانی و آغاز ســال تحصیلی 
جدید را خدمت همه علم اندوزان و تالشــگران عرصه 
تعلیم و تربیت به خصوص دانش آموزان عزیز و نوگالن 
جدیدالورود و نیز همکاران فرهنگی فرهیخته که بحق 
از شایســته ترین اقشار جامعه می باشند تبریک عرض 
نموده و ســال تحصیلی بانشاط و پرباری را برای همه 

عزیزان آرزومندم. 
احمد انصاری/ مدیر آموزش و پرورش المرد

مدیر کل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات 
کشوری استانداری فارس  منصوب شد

بــه گزارش  پایگاه اطالع رســانی اســتانداری فارس، 
آیین تکریم و معارفه مدیران کل ســابق دفتر سیاسی، 
انتخابات و تقســیمات کشــوری اســتانداری فارس با 
حضور سید احمد احمدی زاده؛ معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری فــارس و کارشناســان دفتر 

سیاسی در دفتر این معاونت برگزار شد.
در این جلســه احمدی زاده؛ معاون سیاســی، امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری فارس بر ضرورت بستر سازی 
فضای باز سیاســی در چارچوب تعیین شده با تمرکز 
بر ایجاد نشــاط سیاســی با محوریت گروهها و احزاب 
سیاســی تاکید کردند و پی گیری مسایل و مشکالت 
حوزه های دانشــجویی و کارگری در کمیســیون های 

مربوطه را خاطر نشان کردند. 
 مدیر کل جدید دفتر سیاســی، انتخابات و تقسیمات 
کشوری استانداری فارس به عنوان مدیر کل دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی اســتانداری فارس، مدیر کل امور 
مجلس ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، دبیر 
کل کرسی راهبردی شورای عالی امنیت ملی با موضوع 
قاچاق و امنیت ملی، رییــس گروه مطالعات اقتصادی 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نیز سرپرست 
فرمانداری شهرستان جهرم سابقه اجرایی داشته است.

اخبار اخبار

اســتاندار فارس گفت: منطقــه ویژه اقتصادی 
المــرد در جنوب این اســتان از چنان ظرفیت 
باالیی برخوردار اســت که با اطمینان می توان 
گفت این منطقه و صنایع مســتقر در آن منشا 
تحول  چشمگیری در زمینه جهش صنعتی در 

استان فارس می شود.
 به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی 
المرد دکتر« عنایت اله رحیمی« که این سخنان 
را در جلسه مشترک ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی و کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید 

در شیراز عنوان می کرد، افزود: در جنوب فارس 
انقالب شــگرف صنعتی در حــال رقم خوردن 
اســت و با راه اندازی مجتمع آلومینیوم جنوب 
واقــع در منطقه ویژه اقتصــادی  المرد تحولی 
عظیم در صنعت فارس رقم خواهد خورد و این 
امر آغاز تحولی بنیادین برای توسعه صنعتی و 

ایجاد اشتغال پایدار در استان می باشد.
وی اضافــه کرد: همــه دســتگاههای اجرایی 
موظفند برای تحقق ایــن موضوع و رفع موانع 
موجــود در مســیر تقویت زیر ســاخت ها و 

همچنین همــکاری همه جانبه بــا متقاضیان 
ســرمایه گــذاری  در صنایع مختلــف نهایت 

همکاری را داشته باشند.
استاندار فارس با ابراز خرسندی از دستاوردهای 
صنعتــی در جنوب این اســتان و بــا تقدیر از 
دســت اندرکاران تصریح کرد: در جنوب فارس 
که اخیرا مورد بازدید قرار گرفت، پتانسیل های 
بالفعل و بالقوه زیادی وجود دارد که مطمئنا با 
این سفر و تدوین ســند پیشران توسعه فارس 
این ظرفیت ها بیشــتر شناســایی و می توان از 

آن ها بهره کافی را برد.
دکتر رحیمی خاطر نشــان کرد: مجموعه های 
باالدستی نظیر  سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایــران برای  تحقق اهداف در 
راستای بهره برداری صحیح و صیانتی از معادن 
و همچنین ایجاد زیر ســاخت ها برای ترغیب 
ســرمایه گذاران در زنجیره صنایع پایین دست 
همکاری خوبی داشته اند و امید است این روند 

با شدت بیشتری ادامه یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
وزیر کشــور نیز در این نشست ضمن تاکید بر 
نقش اســتان فارس در توســعه همه جانبه  و 
تحقق اقتصــاد مقاومتی از تهیه و تدوین ۲۱۵ 

بند در سند توسعه این استان خبر داد.

استاندار فارس:

منطقه ویژه اقتصادی المرد منشا تحول عظیم صنعتی در این استان می شود

»انجمن پایشگراناز بین رفتن یک درخت = مرگ 1۰۰۰ انسان 
 رویش سبز جنوب«

نماینــده مردم المــرد و مهر 
در مجلــس گفــت: در حوزه 
قانونگــذاری و بعــد تقنینی 
آرای  شــفافیت  موافــق 

نمایندگان هستم. 

 سیدمحسن علوی در گفت وگو 
با خبرنــگار خبرگزاری خانه 
شــفافیت  در خصوص  ملت، 
آرا نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی، اظهار داشت: خبری 

مبنی بر مخالفت من با طرح شفافیت آرا مطرح 
شده که برداشتی سطحی از نظر من بوده است، 
زیرا معتقدم در شرایطی که نمایندگان صرفا به 
کار تقنینی و قانونگذاری بپردازند شفافیت آرا 
بسیار هم امر مبارکی است اما در شرایط فعلی، 
مجلس و نمایندگان تنها به قانونگذاری اشتغال 

ندارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســالمی بیان کــرد: در حال 
حاضــر نماینــدگان حوزه های شهرســتان ها 
خصوصا شهرستان های محروم عالوه بر وظیفه 
ذاتی نماینــدگان یعنی تقنیــن ونظارت، یک 
وظیفه عرفــی یعنی پیگیری امــور عمرانی و 
تامین اعتبارات برای پروژه ها و همچنین برخی 
فعالیت های شــبه اجرایی برای رفع مشکالت 

مردم در حوزه های انتخابیه دارند.
وی با بیان اینکه در شــرایط فعلی نمایندگان 
شهرســتان ها در پیگیری پروژه هــای عمرانی 
واعتبارات مناطق، نیازمند تعامل با دستگاه های 

اجرایی هســتند، افزود: بنابراین در اموری مثل 
رای اعتماد به وزرا، رای به ســوال و استیضاح 
وزرا، شــفافیت آرای نمایندگان می تواند مانع 
جــدی در تعامالت و ارتباطــات بعدی وزرا و 
نمایندگان باشــد و توجه به این نکته ضروری 
است که ارتباط مردم در شهرستان های محروم 
با مسئوالن رده باالی کشور، از طریق نمایندگان 
مجلس میسر می شود که شفافیت آرا می تواند 
به ضــرر مردم وموکلین نمایندگان شــهرهای 
کوچک ومناطق روستایی ومحروم باشد و عمال 
تخصیص و جذب اعتبارات و اجرای پروژه های 
عمرانی در مناطق حــوزه انتخابیه نمایندگان 

تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
علوی ادامــه داد: در حال حاضــر تنها فوریت 
طرح شفافیت آرای نمایندگان به رای گذاشته 
شد و اساسا این طرح را هنوز در مجلس به رای 
نگذارده اند که کسی موافق یا مخالف آن باشد.

نماینده مردم مهر والمرد در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: اگر مجلس در جایگاه قانونگذاری 
صرف بوده و مباحث علمی و تخصصی  باشــد، 

شفافیت آرا قطعا به بهبود امور 
کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه در همین 
اظهار نظر در خصوص شفافیت 
آرا ببینید چگونه برداشت های 
متفاوتی از نظــر یک نماینده 
شده و چه حواشی برای اظهار 
ایجاد  نماینده  نظر شفاف یک 
می شــود، افزود: این در حالی 
اســت که نماینــدگان روزانه 
شــاید به بیش از ســی ماده 
قانونــی رای مــی دهند، اگر قرار باشــد وقت 
نمایندگان به پاسخگویی حواشی ناشی از رای 
گذرانده شــود آیا فرصتی برای رفع مشکالت 
حوزه هــای انتخابیه و مشــکالت موکلین باقی 

خواهد ماند؟
علوی اظهار داشــت: در تراز تصمیمات مهمی 
مثــل انتخاب وزرا یا رای عــدم اعتماد به یک 
وزیــر چنانچه نماینده خــالف نظر دولت رای 
دهد تصور کنیــد یک حــوزه انتخابیه به چه 
مشــکالتی خواهد افتاد و مخالفــت اینجانب 
با فوریت این طرح جهت بررســی بیشتر و در 
نظر گرفتن شــرایط نمایندگان شهرستان های 
محروم به قوت خود باقیست و در صورت تدبیر 
این موضوعــات در مصاحبه های قبلی صراحتا 
بر مفید بودن ایــن طرح اعالم نظر کرده ام، اما 
در صــورت بی توجهی به این نــکات در آینده 
شــفافیت آرا سبب خواهد شد نمایندگان ملت 

بیشتر وکیل الدوله باشند تا وکیل ملت./

نماینده مردم المرد و ُمهر در مجلس شورای اسالمی: 
موافق شفافیت آراء در حوزه قانونگذاری هستم
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رحیمی مطرح کرد: 
فارس یکپارچه می ماند/

تالش دولت برای استفاده از ظرفیتهای  
جنوب استان فارس

استاندار فارس گفت: استان فارس شناسنامه 
ایــران در تمامی ابعاد سیاســی ، اقتصادی 
و اجتماعــی اســت و این شناســنامه ایران 

یکپارچه می ماند و تجزیه نخواهد شد.
به گــزارش خبرنگار مهر، عنایت اهلل رحیمی 
پنجشنبه در جلسه مشترک ستاد فرماندهی 
اقتصــاد مقاومتی و کارگروه رفع موانع تولید 
اضافه کــرد:  جنوب فارس تنها زمانی هویت 
پیدا می کنند که همراه با شمال استان باشد 
و اگر تکه ای از اســتان جدا شود هویت خود 

را از دست می دهد.
 وی با تاکید بر اینکه پتانسیل های مختلفی 
در مناطق جنوبی اســتان فارس وجود دارد 
بیان کرد: دولت در تالش است ظرفیت های 
که در اســتان فارس و به خصوص در جنوب 
فارس موجود است را تبدیل به ظرفیت هایی 
کند کــه مورد بهره برداری و اســتفاده قرار 

گیرد.
 اســتاندار فارس اضافه کرد: ورود دولت در 
بخش بررسی مشکالت واحد های اقتصادی 
در سطح کشــور فعالیتی جهادی است و در 
مناطق جنوبی فــارس در حوزه های تجارت 
، گردشــگری و تجارت با کشــور های حوزه 
خلیج فارس اقدامات مناســبی توسط دولت 

صورت گرفته است.
فرماندار مهر: 

دشمن نتیجه فشار بر مردم را در 
میزان استقبال از انتخابات پیش رو 

دنبال می کند
اولین مرحله دوره دو روزه آموزشی انتخابات 
یازدهمیــن دوره مجلس شــورای اســالمی 
جنوب اســتان فارس ویژه معاونین سیاسی ، 
بخشداران ، کارشناسان انتخابات و فرمانداری 
های مهر ، المرد ، الرستان ، گراش و خنج ، 

به میزبانی شهرستان مهر برگزار شد.
فرمانداری  روابــط عمومــی  بــه گــزارش 
شهرستان مهر ســید محمد موسوی در این 
جلســه ضمن تاکید بر اهمیــت آموزش در 
برگــزاری انتخابات گفــت: نقش آموزش در 
اجرای بدون اشــتباه و دقیق انتخابات بسیار 
اهمیت دارد و لذا کارشناســان مربوطه این 

مسئله را جدی بگیرند.
وی افزود: وظیفه ذاتی وزارت کشور برگزاری 
انتخابات است و براساس قانون همه امکانات 
ادارات و نهادهــای دولتی بایــد در خدمت 

برگزاری هرچه بهتر انتخابات باشد.
فرماندار شهرستان مهر با بیان اینکه صیانت 
از آرای مــردم یک تکلیف قانونی و شــرعی 
است ، افزود: ما امانتدار مردم هستیم و نباید 
جانبداری کنیم . هر کســی ســلیقه خاصی 
دارد اما آنچه مهم است این که اصل بی طرفی 
رعایت شده و سالیق را در کار دخیل نکنیم. 
موســوی تاکید کرد: اگر احساس می کنید 
می خواهید کار سیاســی کنیــد این ایام را 
مرخصــی بگیرید ، اما مادامــی که به عنوان 
مجری در حال فعالیت هستید سیاسی کاری 
ممنوع اســت. وی خاطرنشان کرد: کشور در 
شــرایط حساســی قرار دارد و دشمنان این 
نظام و مردم و در راس آنها آمریکا با خروج از 
برجام و وضع شدیدترین تحریم ها علیه ملت 

ایران جنگ اقتصادی به راه انداخته است.
وی ادامه داد: هدف از جنگ اقتصادی دشمن 
فشــار بر مردم و درنتیجــه ایجاد فاصله بین 
نظام و ملت اســت و نتیجــه اقداماتش را در 
میزان استقبال از انتخابات جستجو می کند.

سید محمد موســوی در پایان تصریح کرد: 
بایــد همه دســتگاه ها و نهادهــای صاحب 
تریبــون تالش کننــد تا زمینه مشــارکت 
حداکثری مردم فراهم شود و دشمن احساس 
نکند جنگ اقتصادی که به راه انداخته نتیجه 

بخش بوده است.
فرماندار المرد مطرح کرد:

مکتبی، مذهبی و والیی بودن از 
شاخصه های مردم و
 مسئوالن المرد است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان 
المرد، حسین شبانی نژاد در مراسم نکوداشت 
شــهدا و تجلیل از رزمنــدگان دفاع مقدس 
گفت:یکی از شــاخصه های اصلــی مردم و 
و  المرد،مکتبی،مذهبی  شهرستان  مسئولین 

والیی بودن است.
فرماندار المرد افزود: خوشبختانه هوای تازه 
ای در نماز جمعه المرد وزیدن گرفته اســت 
که عطر وحدت و توســعه از آن استشــمام 

می شود.
شبانی نژاد رئیس شــورای تامین شهرستان 
المــرد ضمن تقدیــر از خدمات ســرهنگ 
عبــداهلل زاده در طول مدت خدمت در ناحیه 
مقاومت بســیج ســپاه المرد گفت:سرهنگ 
عبداهلل زاده فردی متدین و یک شــخصیت 
دانشــگاهی بودنــد و از ایشــان میخواهیم 
نگران شهرستان نباشــند چرا که هم مردم 
و هم مســئولین شهرستان از اعضای شورای 
تامین گرفته تا نماینده مردم در مجلس همه 

افرادی والیتمدار و انقالبی هستند.

اخبار
ترفندهای تنظیم خواب بچه مدرسه ای ها

خیلــی از بچه ها بــه تعطیالت عــادت کرده اند  و دیر 
می خوابند و نمی توانند صبح بدون غر و لند و به موقع 
بیدار شوند. بسیاری از والدین هستند که در مقابل این 
وضعیت ناراحت هم می شوند ولی اقدام موثر و قاطعی 
ندارند. علت هایی هست که باعث دیر خوابیدن بچه ها و 
اذیت شدن آن ها می شود. باید این دالیل را بشناسیم تا 
محصالن هم به موقع بخوابند و هم روز درســی بهتری 
داشــه باشند. تمرکز این محصالن هم وقتی با آن هایی 
که به موقع می خوابند مقایسه می شود، به گرد پای آنان 
نمی رسد. تمرکز درسی هم که نباشد، یادگیری نصفه و 
نیمه ای است که حتی نمی دانیم علتش چیست. خیلی 

از همین مسائل ریشه در خواب محصالن دارد.
از اهمیــت خواب کــه بگذریم علت هایی هســتند که 
حتی وقتی سعی می کنیم خواب را تنظیم کنیم، موفق 

نمی شویم:
تغییرعــادت: یکی از مهم ترین عوامــل که اول از همه 
باید درست شود عادت است. بهتر است ما قبل از اینکه 
مهرماه فرابرســد، شــروع به زودتر خواباندن بچه ها و 
زودتر خوابیدن خودمان بکنیــم. در این حالت قبل از 
اینکه مهر ماه شــروع شــود عادتی ایجاد کردیم و فرد 
کم تر اذیت می شــود و دچار بی خوابی نخواهد شــد. 
خیلــی از بی خوابی ها علت خاصی نــدارد و فقط باید 

مدتی تالش کنیم، درست مانند کسی که به
واسطه ســفر، ساعت روزش جابه جا شده و تا چند روز 

مشکل خواب دارد.
حواس پرتی به وســایل تکنولوژیک:  بچه مدرسه ای ها 
و دانشــجویان میل بــه تلویزیون دیدن، بــازی، فیلم 
دیدن و اینترنت گردی دارند همین ماجرا حواسشــان 
را از خــواب پرت می کند و میل بــه خوابیدن ندارند. 
برای بچه ها ســاعت تعیین کنیم. اگر بچه ها هر زمانی 
که خواســتند تلویزیون ببینند، بازی کامپوتری کنند 
و کارتون ببینند، حواسشــان مدام در پی آن می ماند. 
بهتر اســت ما برای بچه ها و حتی برای خودمان ساعت 
تعیین کنیم و در یک محدوده و چارچوب مشــخص از 
وسایل تکنولوژیکی استفاده کنیم. اگر بچه ها به مقایسه 
روی آوردنــد بگویید هر خانه مقــررات خود را دارد و 

قاطع باشید.
مهمــان داری: وقتی مهمان داریم بســیاری از بچه ها 
حواسشان پرت مهمان است و نمی توانند دل به خواب 
بدهنــد. بهتر اســت حداقل در اوایل ســال تحصیلی 
مهمانی هــا را مدیریت کنیم تا عادت فرزند ما شــکل 
بگیرد. وقتی به مهمانی می رویم هم سعی کنیم طوری 
بلند شــویم که در خواب فرزندمان خللی ایجاد نشود. 
کودک را برای رفتن به اتاق خواب تشویق کنید و او را 
هر شب از برنامه شبانه آگاه کنید که وقت خواب است 

و در این کار مصمم باشید.

در این زمینه بخوانید:
چگونه کودکان را برای بازگشت به مدرسه آماده کنیم؟
متوســط خرجی که یــک دانش آموز بــرای رفتن به 

مدرسه دارد
بچه هایی که جفت هم می شوند: بچه هایی که دو نفری 
یا بیشــتر در یک اتاق می خوابند انقدر حرف می زنند و 
شیطنت می کنند که نمی توانند بخوابند. بهتر است در 
صورت لزوم فرد بزرگتری برای برقراری نظم بین آن ها 
قرار بگیرد تا کم کم عادت کننند ســر ســاعت مقرری 

بخوابند.
فقر آهــن: فقر آهن از دالیلی اســت که یــک فرد را 
بــه بی خوابی شــبانه دچار کنــد. اگر قبل از شــروع 
ســال تحصیلی آزمایش خون انجــام دهیم و متوجه 
کمبودهــای بدن فرزندان، مخصوصــاً در مورد کمبود 

خون بشویم می توانیم این عامل را کنترل کنیم.
تخلیه انرژی در طول روز: کودکی که هنوز انرژی دارد و 
هیجان زده است نمی تواند درست و به موقع بخوابد. در 
طول روز اگر فرزند ما نتواند انرژی درون خود را تخلیه 
کند و چیزی او را به وجد آورده باشد، خواب هم مانند 
یک رویا می شــود. تخلیه انرژی بــا انجام فعالیت های 
مناسب هر ســن و سال در طول روز خیلی مهم است. 
مثال بردن به پارک، تئاتر، برنامه های تفریحی و گذران 
وقت با دوســتان گزینه های مناسبی هستند که باعث 

می شوند خواب خوبی در انتظار شب ما باشد.
نگرانــی والدین: انتقال اضطراب به بچه ها و ســر زدن 
مداوم به آن ها باعث بی خوابی بچه ها می شــود. آرامش 
والدین یکی از شروطی است که موجب آرامش فرزندان 
می شود. بنابراین بهتر است سختگیری و استرس را از 
خودمان دور کنیم و کمی انعطاف پذیری داشه باشیم.

شام ســنگین: خوردن شــام ســنگین پرخوری قبل 
از خواب باعث بی خوابی می شــود. وعده آخر شــب را 
ســبک تر بخوریم که هم برای سالمتی ما بهتر است و 
هم خواب بهتری در انتظار خودمان و فرزندانمان است.
دمای اتاق: گرم بودن یا ســرد بودن اتاق هم می تواند 
یک بچــه را بدخواب و بی خواب بکنــد. همه ما وقتی 
زیاد گرممان باشد یا ســردمان باشد خوابمان نمی برد 
و کالفه می شــویم. بچه ها هم که با این تغییرات بیشتر 
اذیت می شوند. دمای خانه را همیشه در حالت مناسب 

و متعادل نگاه داریم.
مدیریت عوامل

هر بچه ای شرایط خودش را دارد و نباید شرایط فرزند 
خودمــان را با دیگری مقایســه کنیــم. رو به تهدید و 
ناراحتی هم نیاورید که همیشــه نتیجه برعکس دارد. 
مثال اگر می بینید شــب ها خواب خوبــی ندارند، نباید 
عصــر هم بخوابند. یــا اگر چای و نوشــابه می خورند، 
ممکن اســت شــب خواب خوبی نداشــته باشند. اگر 
بچه های کوچــک از خوابیدن تتنهایی می ترســند به 
آن هــا با گفتگو کمک کنیم و آن ها را دعوا نکنیم. قبل 
از خواب فعالیت های تند و حرکتی نکنیم و به ســمت 
آرامش برویم. حداکثر دو ســاعت قبل از خواب شــام 
بخوریم. ســعی کنیم در حالت کلی پایبند به ســاعت 
خواب باشیم و مصمم باشیم تا خواب بهتر و روزهای با 

کیفیتی را تجربه کنیم.

به بهانه ماه مهر، همه جا به خودمان یادآوری کنیم

حق تقدم  با دانش آموزان است

معاون وزیر کشــور گفــت: به زودی با حضور رحمانی فضلی وزیر کشــور، 
سامانه سند پیشران توسعه استان فارس در شیراز رونمایی می شود. 

به گزارش خبرنگار ایلنا از المرد، “بابک دین پرســت” در حاشیه بازدید از 
صنایع مســتقر در منطقه ویژه اقتصادی المرد افزود: با هدف تنظیم ســند 
پیشران توسعه اســتان فارس تعداد زیادی پروژه های در دست احداث در 
این اســتان  مورد بازدید میدانی قرار گرفته اند و ضمن احصاء مشکالت و 
تنگناهای فــرارو برای برون رفت از این چالش ها با مدیریت وزیر کشــور  
همراســتا برای تحقق برنامه هــای اقتصاد مقاومتی در شــرایط تحریمی 

چاره اندیشی می شود.

وی ادامه داد:ظرفیت های موجود در اســتان فارس زمینه جهش جدی در 
عرصــه فعالیت های اقتصادی را فراهم کرده اســت که بــا تکیه بر مواهب 
خدادادی و همچنین مجموعه منابع مادی و معنوی و نیروی انسانی متعهد 
و کار آمد این استان می تواند در زمینه توسعه جنوب کشور نقش بی بدیلی 

ایفا کند.
معاون وزیر کشــور با اشاره به دســتاوردهای دولت تدبیر و امید در سطح 
کشــور و استان فارس تصریح کرد: برخی معضالت و مشکالتی که رفع آنها  
منوط به  اتخاذ تصمیم در سطح ملی است به زودی تعیین و با حل و فصل 
این مشــکالت  اطمینان داریم قطار توسعه صنعتی استان فارس از سرعت 

مطلوبی برای رسیدن به ایستگاه بالندگی و شکوفایی برخوردار می شود.
دین پرست افزود: برغم همه فشارهای استکبار با همدلی و وحدت و  تکیه 
بر داشــته ها و ظرفیت های فراوانی که در سطح کشور از آن برخورداریم، 
در آینده نزدیک بسیاری از موانع در مسیر رشد و توسعه استانهای مختلف 

کشور مرتفع می شود.
وی از انجام ســفر رحمانی فضلی وزیر کشــور  به شیراز  در آینده نزدیک 
برای رونمایی از سامانه سند پیشران توسعه استان فارس که از آن به عنوان 

سامانه ای پویا و هوشمند یاد کرد، خبر داد.
بــر پایه این گزارش معاون وزیر کشــور ضمن حضور در مجتمع آلومینیوم 
جنوب در جریان اقدامات انجام شــده برای تکمیــل و بهره برداری از این 

کارخانه بزرگ قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و تبلیغات ســپاه ناحیه المرد، سرهنگ 
دوم پاســدار علی زمانی جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه المرد 
صبح امروز در مصاحبه خبری به مناســبت هفته دفاع مقدس از 
اجــرای بیش از ۲۵۰ برنامه در شهرســتان المرد خبر داد و بیان 
داشت: بدون شــک تاریخ پر افتخار هشت ســال دفاع مقدس با 
حضور و مجاهدت مردان و زنان با ایمان و غیرتمند تمامی شــهر 
ها و روستاها به وقوع پیوست و یکی از دوران های تاثیر گذار قرن 
حاضر است، ضروریست صحنه هایی که از طریق رزمندگان حین 
عملیات خلق می شــد بازگو شــود و هیچگاه به فراموشی سپرده 
نشــود و انتقال تجربیات و بیان سرگذشــت آنــان در هفته دفاع 
مقدس در ترویج فرهنگ و رشــادت هــا، ایثارگری ها، پایداری و 
پیشــرفت در بین نسل جوان امروز و هموار کردن مسیر توسعه و 

بالندگی امروز و فردای کشور قرار گیرد.
وی با توجه به شــعار هفته دفاع مقدس )ما می توانیم( در ســال 
98 افزود: جهت تقویت روحیه دفاع و افزایش بصیرت، شناخت و 
انگیزه مقاومت و پایداری در برابر توطئه ها و ترفند های دشمنان 
در بین اقشــار جامعه بخصوص جوانان برنامه های متنوع و جدید 

در شهرستان پیش بینی گردیده است.
ســرهنگ زمانی اظهار داشت: در آغاز هفته دفاع مقدس برگزاری 
رژه موتوری و خودرویی و نمایش اقتدار شهرســتان، دیدار با ائمه 
جمعه، دیدار با خانواده های معظم شهدا وغبار روبی و عطر افشانی 

قبور مطهر شهدا را خواهیم داشت.

وی در ادامه تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس افزود: همایش 
نکوداشت ایثارگران شهرســتان با موضوع تبیین نقش ایثارگران 
در بیانیه گام دوم انقالب، نمایش بزرگ رزمی فرهنگی ســتارگان 
زمینــی) تئاتر میدانی با اجرای ۲۰۰ نفر در مدت ۲ شــب(، زنگ 
دفاع مقدس در مدارس شهرستان، اجرای ویژه برنامه های هنری 
)تئاتر- ســرود- شب شــعر( و اکران فیلم های جشنواره عمار در 
ســطح پایگاه های مقاومت بســیج از دیگر برنامه های این هفته 

می توان نام برد.
زمانــی با توجه به نقش جوانان در بیانیــه گام دوم انقالب اظهار 
داشت: در این زمینه برنامه هایی همچون کارگاه علمی با موضوع 
مهندسی جنگ در دانشــگاه، پرپایی نمایشگاه تجسمی گام دوم 
انقالب، همایــش تبیین نقش زنان در گام دوم انقالب، سلســله 
نشســت های فرهنگی انقالبی و همایش متمرکز ویژه مدارس را 

برشمرد.

 اعزام کاروان ســالمت با حضور پزشــکان متخصص به روستای 
کمالی بخش عالمرودشت، برنامه شــبی با شهدا )افتخار محله(، 
نمایشــگاه عفاف و حجاب، اجرای مســابقات فرهنگی ورزشی و 
فراخوان گردان های بیت المقدس همراه با میدان تیر در ســطح 
شهرســتان المرد از دیگر برنامه های شاخص هفته دفاع مقدس 

است.

معاون وزیر کشور خبر داد: 
سامانه سند پیشران توسعه استان فارس رونمایی می شود

اجرای بیش از 250 برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در المرد

مهر 1398
فرارسیدن 

سال تحصیلی جدید
 گرامی باد
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اجرای مجالس تعزیه حضرت سیدالشهدا 
در جنــوب اســتان فارس بویــژه در 
شهرستان های المرد و ُمهر دارای قدمت 
زیادی با آداب و رســوم منظم و دارای 
ســاختاری مردم نهاد اســت. مردمان 
با آغاز دهــه محرم،  منطقه هرســاله 
مراســم عزاداری ساالر شــهیدان را با 
تعزیه گرامی می دارند.ایلنا در  برگزاری 
این گزارش به معرفی و آسیب شناسی 
هنر تعزیه و دیدگاه های برخی از فعاالن 

و پژوهشگران دراین باره می پردازد.
 

بــه گزارش ایلنا از المرد، تعزیه درصورت اجرای صحیح، یکی از عوامل اثرگذار در ترویج پیام عاشــورا به 
شمار می رود. شیعیان با استفاده از هنر نمایشی، یکی از کارآمدترین شیوه های تبلیغی را در حوزه دین به 
کارگرفته و از این رو، این هنر دینی، ویژگی متمایزی در راســتای تبیین اهداف الهی واقعه کربال به همراه 
دارد. تعزیه با به همراه داشــتن زوایای مختلف از جمله جنبه های تاریخی، حماســی، ادبی، هنری و با زبان 
شــعر و نظم، مخاطبان را در سطوح مختلف اجتماعی و تحصیلی با خود همراه و به دلیل دارا بودن ساختار 

نمایشی و تنوع محتوا و مضمون، پیام خود را به نحوی گویاتر به مخاطبان منتقل کرده است.
کتاب »روایت اول تعزیه درمنطقه تراکمه« به عنوان جدیدترین اثر تعزیه پژوهی در دسترس عالقه مندان 
به ادبیات نمایشی و هنرآیینی تعزیه قرارگرفته است. این کتاب مشتمل بر دو فصل بوده که در فصل اول 
و تحت عنوان»روند اجرای تعزیه در روستاهای جنوب فارس«، مطالبی ازجمله: پیشینه تاریخی تعزیه جنوب 
فارس، شــاعران و اصالح گران تعزیه نامه های جنوب فارس، برخی از منابع اقتباس اشعار تعزیه، چگونگی 
تبیین تاریخ در تعزیه نامه ها، اســتفتائات فقهی تعزیه از مراجع عظام تقلید، روستاها، محله ها و متصدیان 

اجرای تعزیه و...پیش روی مخاطب است.
 تعزیه جنوب فارس با قدمتی حدود 15۰ سال 

بر اســاس تاریخ مندرج در ذیل برخی از 
نسخه های دست نویس تعزیه در برخی از 
پایانی قرن  نواحی منطقه المرد، دو دهه 
ســیزدهم را می توان زمــان آغاز تعزیه 
در منطقه المرد فارس برشــمرد. با این 
توصیــف، قدیمی ترین تعزیه های منطقه 
المرد تا این زمان پیشینه ای  حدود 145 تا 
150 سال دارند. تاریخچه مستند قدیمی تر 

از این زمان هنوز به دست نیامده است.
با  محله های برگزار کننده مجالس تعزیه 
قدمت بیش از یک قرن که در طول دهه 
عاشورا و همه ساله به طور مرتب اجرا می شده از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمی رود و بقیه مراکز و 
روستاهای محل برگزاری تعزیه، کمتر از یک قرن، سابقه اجرا دارند. برخی نیز در چند دهه اخیر بنیانگذاری 

شده اند.
اظهارنظرهای غیر مستند با انتساب سابقه  200 تا 300 سال و گاه بیشتر از این برای تعزیه روستاهای جنوب 
فارس، فرض ها و نظرهای مبتنی بر حدس، گمان و قیاس اســت و این گمان ها بدون ارائه مستندات، در 
اثبات یک رویداد تاریخی و فرهنگی کارایی ندارد؛ حتی موجب ایجاد خدشه در اصالت تاریخچه تعزیه این 

منطقه نیز خواهد بود.
بر اســاس پژوهش های انجام شده، شهر شیراز در عصر زندیه خاســتگاه تعزیه مصطلح )یعنی با ساختار 

نمایشی، سیر داستانی و دیالوگ های منظوم( است. 
این رویداد به حدود  260 تا 270 سال پیش برمی گردد. یعنی اندکی پس از تثبیت حکومت زندیان در شهر 

شیراز، بنابراین هیچ تعزیه ای با این ساختار، در هیچ جای کشور قدمتی افزونتر ندارد.
شاعران و اصالح گران تعزیه نامه های جنوب فارس

پس از ورود نســخه های اولیه تعزیه به منطقه المرد، دو تن از ســادات منطقه به نام های »سیداسداهلل 
راغب فالی« و »سیدابوالحســن شــایق تراکمه ای«، به تدوین، تصحیح و نیز سرودن اشعار دیگر و تکمیل 

تعزیه نامه ها در این منطقه اقدام کردند. 
پیــش از آن در اواخر نیمه دوم قرن ســیزدهم هجری، هیچگونه تعزیه نامــه ای در منطقه المرد وجود 
نداشته و هیچ مجلس تعزیه ای )با ساختار نمایشی و زبان شعر( اجرا نمی شده و برگزاری عزاداری حضرت 

سیدالشهدا در قالب مجالس وعظ، روضه خوانی، نوحه و مرثیه سرایی و... بوده است.
قابل ذکر اینکه در تعزیه نامه های منطقه المرد، همانند بســیاری از مناطق کشــور اشعار و متون منظوم، 

سروده شخص و احدی نیست.
اشــعار تعزیه تلفیقی است و سرایندگان، عالوه بر اشعار خود از شــاعران معروف و برخی از شاعران غیر 

مشهور دیگر که سرآینده اشعار تعزیه در مناطق مختلف کشور بوده اند، نیز استفاده کرده اند. 
در نســخه های مجالس تعزیه جنوب فارس آثاری از شــعرای نامدار همانند ابن حسام قهستانی، جوهری 
مروزی، جودی خراسانی، بیدل قزوینی، مقبل کاشــانی و... وجود دارد که درتعزیه نامه های متعدد مورد 

استفاده قرار گرفته است.

ضرورت آسیب زدایی از تعزیه
تعزیــه منطقه المرد و مناطق هم جوار به رغم اینکه به عنوان رســانه ای قوی در جهت تبیین تاریخ مصور 
کربال و انتقال فرهنگ عاشورا در قالب هنری دینی، تأثیر زیادی برمخاطب داشته، خالی و عاری از ایرادات 
و اشــکاالتی در حوزه تاریخ، ادبیات و شیوه اجرا نبوده که آسیب زدایی از این هنر دینی در حوزه های یاد 

شده، از اولویت های فرهنگی دوره اخیر به شمار می آید.
این فرآیند، نیازمند بازنگری به وســیله متصدیان محترم تعزیه اســت  تا ضمن حراست از اصالت تعزیه 
منطقه در وجوه مثبت آن، از دگرگونی های غیر منطقی در ساختار و محتوای این هنر دینی جلوگیری گردد. 
برخی مجالس تعزیه دهه عاشورا در جنوب فارس عبارت است از:  تعزیه شهادت مسلم بن عقیل، روز دوم 
محرم: تعزیه شهادت طفالن مسلم ، روزســوم محرم: تعزیه مدینه الوداع، روز چهارم محرم: تعزیه سان 

سپاه و شهادت حر ، روز پنجم محرم: تعزیه شهادت عابس وشوذب و شهادت وهب و ...
تعزیه از نگاه دست اندرکاران و نسخه خوانان

اندرکاران  دست  از  عمرانی«  ابوالحسن  »سید 
مرکز تعزیه داری محله بنی هاشــم و نســل 
پنجم تعزیه شهرســتان المرد، بــا تحصیالت 
خارج فقه و اصول و کارشناســی ارشد رشته 
ارتباطات، پژوهشــگرحوزه دین، رسانه و هنر 
و نیز مستندســاز که بخش عمده پژوهش ها 
و نیز مســتندهای تولیدی وی در دهه اخیر به 

هنرآیینی تعزیه اختصاص دارد.
او با نــگارش اولین پایان نامه تحصیالت تکمیلی 
باعنوان»تعزیــه، تعامل مذهب و هنر« در باب 

معرفی تعزیه مناطق جنوب فارس، آثارمتعددی از جمله: »تعزیه و تلویزیون«، »تعزیه و سووشون«، »تعزیه 
و تراژدی«، »تعزیه، منابع روایی و مستندات تاریخی«، »ادبیات تعزیه«، »روایت اول تعزیه درمنطقه تراکمه« 

و... را تألیف کرده که برخی از آنها چاپ و منتشر شده است.
این پژوهشــگر تعزیه معتقد است  تهیه و تولید برنامه های تلویزیونی تعزیه با ساختار مستند و پخش آنها 
از رسانه ملی توانسته مخاطبان زیادی را درسطح کشور و بیرون از مرزهای ایران، با این آیین سنتی شیعی 

در جنوب فارس آشنا سازد.
وی در گفت و گو با ایلنا در راستای معرفی تعزیه در رسانه تصویری گفت: از اوایل دهه 80 اقداماتی آغاز 
و پیگیری شد که بازده خوبی هم برای مخاطبان درپی داشته است. برای مثال »مستند تا عرش« با موضوع 
بررسی ادبیات و تاریخ در تعزیه نامه های روستاهای منطقه المرد، در محرم سال 1387 تولیدشد که  در 
آن از حضور  مرحوم صادق همایونی و سیدســعید زاهد استفاده شده است. » مستند حدیث عشق« این 
مســتند تلویزیونی نیز  حاوی بررسی ویژگی های تعزیه جنوب فارس مشتمل بر ادبیات تعزیه ، نمادها در 

تعزیه، مکان اجرای تعزیه و...است که در آبان 93 ازشبکه یک سیما برروی آنتن رفت.
 برخی سوگواره های تعزیه بدون پشتوانه علمی هستند

این پژوهشــگر تعزیه در پاسخ به ارزیابی سوگواره تعزیه عاشورائیان المرد می گوید: سوگواره های تعزیه 
در کشــور، تاکنون بدون هیچگونه پشــتوانه و نیز خروجی علمی و پژوهشی بوده و بیشتر در قالب اجرای 
چند مجلس تعزیه که برخی با ایرادات عدیده تاریخی، ادبی و اجرایی هســتند، بوده است. این رویکرد به 

آسیب شناسی جدی و به موقع نیاز دارد. 
وی ادامه داد:  ســوگواره های تعزیه، نیازمند به هدف گذاری مدونی هســتند که بتوانند بازخورد مورد 
انتظار را برای مخاطب به همراه داشــته باشند. ازسویی، شــیوه رتبه بندی و نمره دادن به تعزیه ها در 
سوگواره های تعزیه، این هنر دینی و آیین مذهبی با مفاهیم و آموزه های اعتقادی و فرامادی را از قداست 

و معنویت به دور ساخته است.
عمرانی با اشــاره به نقش پررنگ مردم در برگزاری مراســم های تعزیه در جنــوب فارس گفت: تعزیه 
درمناطق جنوب فارس، دارای یک ســاختار مردم نهاد بوده و مردم هم وظیفه خود را نسبت به این آیین 
دیرین مذهبی به درســتی انجام می دهند. همکاری مردم با مراکز تعزیه داری، سال به سال گسترده تر  
می شــود. مراکز تعزیه داری هیچگاه خود را محدود و پای بند حمایت یا همکاری ادارات و نهادهای دولتی 
ندیده اند. انتظار می رود این شــیوه به عنوان یک سنت ممدوح اســتمرار داشته و تعزیه مناطق جنوب 

فارس باتکیه برجایگاه و پایگاه مردمی، روند تکاملی خود را طی کند. 
واجب ترین کار، پیراستن تعزیه از دروغ است 

 تعزیه خوان دیگر؛ »ســید محمود برهانی«  وکیل دادگستری،از نسخه خوانان محله بید شهر المرد است. 
این نسخه خوان در پاســخ به اینکه چقدر برگزاری مجالس تعزیه در انتقال پیام امام حسین )ع( تاثیرگذار 
بوده اند، به ایلنا گفت: انتقال پیام قیام امام حسین)ع(، ترکیبی است از چهار مفهوم عمیق که باید هر یک را 
جداگانه بررسی کرد. تعزیه متأسفانه تمامی روایت حقیقی عاشورا را بازگو نمی کند که این، مختص تعزیه 
نیست و دین به تمامی از این آفت، آسیب دیده است. به گمانم واجب ترین کار، پیراستن تعزیه از اکاذیب 

آن است.
در ادامه »ســید امین موســوی«  از شاعران و مدیحه سرایان المرد ملقب به شــایق در این باره به ایلنا 
می گوید: تفاوت نســخه های اشقیاء و اولیاء در ســبک خوانش آنان بوده   و می توان گفت که در تعزیه   
سبک »شایق«، در خصوص نظم، معنا، پختگی، پرمعنا و مفهوم بودن اشعار در بین نسخ اولیاء و اشقیاء تفاوتی 
نیست. در نسخ اشقیاء سبک مرحوم شایق مدح و ادب به ساحت حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم، 

در مراسم تعزیه  دهه اول محرم، به وضوح دیده می شود.
گزارش: مرتضی عبداله زاده 

ایلنا بررسی می کند ؛ 
آسیب شناسی  تعزیه جنوب استان فارس در گفت وگو با کارشناسان/ 

واجب ترین کار در تعزیه پیراستن آن از دروغ است

امام علی )علیه السالم( فرمود: »فرصت ها مانند ابر از افق زندگی می گذرد، 
مواقعی که فرصت های خیری پیش می آید غنیمت بشمارید و از آن ها استفاده کنید«


