
امضای ۴ تفاهم نامه در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در آبادان
 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری خوزستان تفاهم نامه سه جانبه ایجاد فیبر نوری در منطقه بریم آبادان میان شرکت مخابرات خوزستان، سازمان منطقه 
آزاد اروند و پاالیشگاه آبادان و همچنین تفاهم نامه ایجاد دانشگاه علمی کاربردی مخابرات در منطقه آزاد میان سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت مخابرات 

خوزستان و مؤسسه آموزشی آفتاب جنوب امضا شد.
 همچنین با حضور وزیر ارتباطات، استاندار خوزستان و جمعی دیگر از مسئوالن تفاهم نامه چهارجانبه هوشمندسازی مدارس بین معاونت پژوهشی دانشگاه 
شهید چمران اهواز، اداره کل آموزش و پرورش خوزستان، شرکت مخابرات خوزستان و سازمان منطقه آزاد اروند و تفاهم نامه خانه های هوشمند و ارائه 
خدمات سالمت در بستر فیبر نوری میان دانشگاه شهید چمران اهواز، جمعیت هالل احمر خوزستان، سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت مخابرات خوزستان 

به امضا رسید.
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صفحه

روزنامه

پنجمین مرکز تبادل ترافیک دیتا 
ارتباطات  پنجم  مرکز  و   )IXP(
 )GW( بین الملل اینترنت کشور
باحضور وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات در اهواز افتتاح شد.
جهت  الزم  زیرساخت   ایجاد 
اطالعات،  ملی  شبکه  پیاده سازی 
بومی سازی دسترسی به اطالعات، 
و  سرمایه ها  خروج  از  جلوگیری 
گردش منابع در داخل و کاهش 
اینترنتی  های  سرویس  هزینه 
ایجاد  مزایای  مهم ترین  جمله  از 
ملی  داده  ترافیک  تبادل  مراکز 

است.
 امکان مدیریت بر ترافیک میان 

یکدیگر  به  اپراتورها  مستقیم  اتصال  اپراتورها، 
افزایش کیفیت و سرعت دسترسی بین آن ها  و 
شبکه  ایجاد  راستای  در  مشترک  نقطه  ایجاد  و 

جهت  تقاضا  کاهش  اطالعات،  ملی 
از  بهینه  استفاده  و  اینترنت  سرویس 
پهنای باند بین الملل و اشتراک گذاری 
بانک های اطالعاتی دستگاه ها را نیز 
می توان از دیگر مزایای ایجاد مراکز 

تبادل ترافیک داده ملی نام برد.
با راه اندازی مراکز NIX که در واقع 
اطالعات  ملی  شبکه  تمایز  کانون 
می آید  شمار  به  اینترنت  شبکه  از 
داخلی  ترافیک  مدیریت  بر  عالوه 
کیفیت  بهبود  شاهد  اینترنت  شبکه 
سرویس های داخلی تا چندین برابر، 
افزایش سطح امنیت شبکه ملی، اصالح 
سرویس های  فعالیت  اقتصادی  مدل 
درآمدزدایی  امکان  و   بومی 

خواهیم بود.

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری فارس گفت: موانع توسعه شبکه دولت 
با هدف اتصال دو هزار نقطه در استان فارس رفع 

شده است. 
امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
رحمانی  یداله  فارس،  استانداری  الملل  بین 
زیرساخت  یک  دولت  شبکه  که  این  بیان  با 
انجام  برای  نرم افزاری  و   سخت افزاری 
امور خاص و کاماًل متفاوت از دولت الکترونیک  
در کشور است که در آینده می تواند بخشی از 
 دولت الکترونیکی باشد، اظهار داشت: هدف از 
راه اندازی شبکه دولت اتصال کلیه دستگاه های 
ها  آن  تابعه  واحدهای  و  استان  کشور،  اجرایی 
ای  شبکه  به  روستا  و  بخش  تا سطح شهرستان، 
و  خدمات  آن  بستر  بر  تا  است  مطمئن  و   امن 
مانند سیماد )سامانه  استانی  ملی و  سرویس های 
یکپارچه مکاتبات الکترونیکی دولت -اتوماسیون 
و  مردم  ارتباط  سامد)سامانه  اداری(،  مکاتبات 
دولت (، سناما)سامانه نظارت آنی معاونت مالی 
و خزانه داری کل کشور(، سنا) سامانه نظارت 
پنجره  سامانه  محاسبات(،  دیوان  الکترونیکی 
سامانه  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  واحد 
تبادل الکترونیکی فایل درخواست وجه، سامانه 
پورتال  به  دسترسی  مقامات کشوری،  اطالعات 
هیئت عالی گزینش و ... قابل دسترسی خواهد 

بود.
وی ادامه داد: نهاد ریاست جمهوری متولی اصلی 
استان ها،  در  و  می رود  شمار  به  دولت  شبکه 
فناوری  مدیریت  محوریت  با  استانداری ها 
از  یکی  عنوان  به  دولت  شبکه  و  اطالعات 
واحدهای تابعه معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع، مسئولیت راهبری و توسعه شبکه 

فوق را عهده دار است.

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
مدل  در  که  این  به  اشاره  با  فارس  استانداری 
اولیه استقرار شبکه دولت استان فارس سه مرکز 
مخابراتی در مرکز شهر شیراز تجهیز و ۳۰ اداره 
افزود:  به شبکه فوق متصل شد،  کل و سازمان 
به  فارس  استان  ارتباط شبکه دولت  برقراری  با 
مرکزی  هسته  عنوان  جمهوری)به  ریاست  نهاد 
ها،  استان  دیگر  دولت  شبکه  و  دولت(  شبکه 
شبکه  به  که  استان  اجرایی  های  دستگاه  تعداد 
متصل هستند افزایش یافت به گونه ای که هم 
اینک ۱۳۰ دستگاه اجرایی در سطح استان فارس 
به این شبکه متصل و از سرویس ها و خدمات 

آن بهره مند هستند. 
رحمانی گفت: افزایش خدمات و سرویس های 
قابل دسترس بر بستر شبکه دولت از یک طرف 
مبنی  حاکمیتی  و  نظارتی  های  دستگاه  الزام  و 
این  به  اجرایی  های  دستگاه  کلیه  دسترسی  بر 
شبکه از طرف دیگر، نهاد ریاست جمهوری را 
به عنوان متولی اصلی شبکه دولت بر این داشت 
تا در توپولوژی موجود شبکه بازنگری کرده و 
وجود  شبکه  توسعه  برای  که  هایی  محدودیت 

داشت را برطرف کند.
میان  تفاهمی  طی  اساس  این  بر  داد:  ادامه  وی 
نهاد ریاست جمهوری و شرکت مخابرات ایران، 
استان  در  دولت  شبکه  بستر  توسعه  شد  مقرر 
شرکت  فارس  منطقه  مدیریت  عهده  بر  فارس 
هم  موضوع  این  و  گیرد  قرار  ایران  مخابرات 
اطالعات  فناوری  مدیریت  پیگیری  با  اکنون 
توسط  و  فارس  استانداری  دولت  شبکه  و 
 مدیریت منطقه فارس شرکت مخابرات ایران با 
هدف گذاری به منظور اتصال دو هزار نقطه، در 

حال اجرا است.
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 

استانداری فارس با بیان این که برنامه ریزی به 
فاز  در چهار  استان،  دولت  شبکه  توسعه  منظور 
ده  اول،  فاز  در  داشت:  اظهار  می شود،  اجرایی 
اداره کل مرکز استان جهت آزمایش پروژه و 
رفع نواقص احتمالی کار، به شبکه متصل می شوند 
بر  ایشان  هماهنگی  با  گوناگون  آزمایشات  و 
روی شبکه صورت می پذیرد؛ در فاز دوم سایر 
ادارات کل، سازمان ها و اعضای شورای اداری 
استان به شبکه دولت متصل می شوند و در فاز 
سوم کلیه ادارات و سازمان های شهرستان های 
به  محترم،  فرمانداران  هماهنگی  با  استان  تابعه 
نیز در  نهایت  این شبکه متصل می شوند و در 
ادارات  شود  فراهم  توسعه  امکان  که  صورتی 
این  استان عضو  شهرهای  تمامی  و  بخش  سطح 

شبکه خواهند شد.
از  یکی  اینکه  به  باتوجه  کرد:  اعالم  رحمانی 
وظایف استانداری، مدیریت شبکه ارتباطی دولت 
مدیریت  توسط  اولیه  فراخوان  است،  استان  در 
فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری فارس 
اداری  شورای  اعضای  و  کل  ادارات  تمامی  به 
استان انجام شده است و ادارات متقاضی اتصال 
آمادگی،  اعالم  ضمن  کتبًا  باید  شبکه  این  به 
یک نفر نماینده تام االختیار را با ذکر اطالعات 
ارتباطی- شامل نام، نام خانوادگی، شماره تلفن، 
فناوری اطالعات و  به مدیریت  موبایل-  شماره 

شبکه دولت استانداری فارس معرفی کنند.
اجرایی متقاضی جهت  افزود: دستگاه های  وی 
پروژه  پیرامون  تکمیلی  اطالعات  دریافت 
به  توانند  می  فارس  استان  دولت  شبکه  توسعه 
 پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس به آدرس 
www.farsp.ir و یا وب سایت مدیریت فناوری 
آدرس    به  استانداری  دولت  شبکه  و  اطالعات 

http://it.farsp.ir مراجعه کنند.

معاون گردشگری و امور زائرین استاندار فارس 
گردشگری  المللی  بین  کنگره  برگزاری  از 

سالمت در تیرماه امسال در شیراز خبر داد. 
به گـزارش روابـط عمومی اسـتانداری فارس، 
شـاپور رسـتمی در جلسـه کمیته گردشـگری 
کنگـره  برگـزاری  گفـت:  اسـتان،   سـالمت 
تأثیـر  سـالمت  گردشـگری  المللـی  بیـن 
مسـتقیمی بر جذب و رشـد گردشـگری استان 

دارد.
وی ادامه داد: به منظور بهره کامل از این رویداد 
دقیقی  هدف گذاری  و  ریزی  برنامه  باید  مهم، 
صورت گیرد تا نتیجه و خروجی مناسبی داشته 

باشد.
و چهارچوب کلی گردشگری  ساختار  رستمی 

پزشکی در استان را بسیار سترگ و مهم خواند 
و ادامه داد: با مدیریت زمان و بررسی مسائل و 
نیازسنجی حوزه سالمت  باید به گونه ای وارد 
عمل شویم تا به نحو مطلوب این مهم محقق شود.
استانداری  زائرین  امور  و  گردشگری  معاون 
کل  اداره  ظرفیت  از  گیری  بهره  فارس 
فرهنگی،  میراث  و  دستی  صنایع  گردشگری، 
اتاق  و  خارجه  امور  نمایندگی  فرودگاه ها، 
را  خصوصی  بخش  نماینده  عنوان  به  بازرگانی 
داشت: همه  ابراز  و  دانست  اهمیت  بسیار حائز 
دستگاه های ذی ربط باید حضور فعال و مؤثری 
داشته باشند تا محصول این رویداد بزرگ منجر 
در  سالمت  گردشگری  پیش  از  بیش  رشد  به 

استان شود.

معاون گردشگری و امور زائرین استاندار فارس:

کنگره بین المللی گردشگری سالمت در شیراز برگزار می شود

درباره  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
ادغام  برای  بانک  این  برنامه 
ارائه  توضیحاتی  مجاز  بانک های 
و  سپرده گذاران  به  البته  و  کرد 
که  داد  اطمینان  بانک ها  مشتریان 
هیچ جای نگرانی برای آن ها نیست 
و از این سیاست متأثر نخواهند شد.
به گزارش ایسنا، ادغام تعاونی های 
مالی مؤسسات  یا  و   اعتباری 
غیرمجاز در مؤسسات و بانک های 
طی  که  است  سیاستی   مجاز 
جریان  در   و  گذشته  سال های 
متشکل  غیر  بازار  ساماندهی 

مؤسسات  فعالیت  کنترل  و   پولی 
بانک  کار  دستور  در  غیرمجاز 
دنبال  به  و  داشته  قرار  مرکزی 
دریافت  به  موفق  مؤسساتی  آن 
از  مجموعه ای  که  شده اند  مجوز 
تعاونی های غیر مجاز  تحت فعالیت  
آن ها قرار گرفته اند و این روند نیز 

همچنان ادامه دارد. 

اسحاق جهانگیری با انتشار پستی 
در توییتر درخواست کرد به جای 
بهانه های سیاسی همه وارد بازی 

مردم ساالری دینی شوند.
متن این پیام به شرح دیر است:

کسانی که این روزها بهانه سیاسی 
می تراشند و اما و اگر در پیروزی 
تلخ  به جای  کنند  می  ملت  قاطع 
بازی  وارد  مردم،  کام  کردن 

شیرین مردم ساالری دینی شوند.
رأی مردم پشتوانه و سرمایه ملی 
رأی  به صندوق  تمکین  از  است. 
هیچ  انتخابات  سالمت  قبول  و 

جریانی ضرر نمی کند.

به۵۲۲۸  آبرسانی  از  نیرو  وزیر 
روستا در دولت یازدهم خبر داد و 
تا پایان  اعالم کرد: تصمیم داریم 
بدون  روستایی  دوازدهم  دولت 
سیستم آبرسانی نوین نداشته باشیم.
به گزارش ایسنا، حمید چیت چیان 
مخزنی  سد  کلنگ زنی  آئین  در 
جمع  در  و  تویسرکان  خرم رود 
مردم روستای اشتران، اظهار کرد: 
موجب  که  پروژه ای  آغاز  برای 
است،  سامان  این  برکت  و  خیر 

خدا را شکر می کنیم.
وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
سدهای  وظایفش  بر  بنا  نیرو 
کرد:  تصریح  می سازد،  زیادی 

ارزشمندترین  و  شیرین ترین 
نیرو  وزارت  توسط  که  کاری 
روستاها  به  آبرسانی  شده،  انجام 
ضرورت  بر  عالوه  که  چرا  است 
استفاده از آب در کشاورزی، در 
نیز  صنعتی  فرآیندهای  و  آبادانی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
فاکتور  مهم ترین  چیت چیان 
احداث پروژه سد مخزنی خرم رود 
سالم  شرب  آب  از  بهره مندی  را 
آب  تأمین  گفت:  و  کرد  عنوان 
سالمتی  برای  گام  نخستین  سالم 
و  آبادی  شهر،  هر  بهداشت  و 
مایه  و  می آید  شمار  به  روستایی 

حیات است.

فوریت هـای  مرکـز  رئیـس 
بـا  اجتماعـی بهزیسـتی کشـور 
بیـان اینکه سـال گذشـته ۱۱۸9 
کـودکان  مسـمومیت  مـورد 
بـا مـواد مخـدر گـزارش شـد، 
از  پـس  تعـداد  ایـن  از  گفـت: 
کـودک   ۴۶۷ الزم  بررسـی های 
بـه بهزیسـتی تحویـل، ۶۴۷ نفـر 
بـه خانـواده و ۶۰ نفـر بـه اقوام 
سـپرده شـدند و ۱۵ کـودک نیز 

فـوت کردنـد.
حسین اسدبیگی در گفت وگو با 
های  مأموریت  به  اشاره  با  ایسنا، 
درخصوص  اجتماعی  اورژانس 
با  مسمومیت  به  مبتال  کودکان 

مواد مخدر اظهار کرد: سال گذشته 
مردم،  کمک  با  ما  همکاران 
مختلف  منابع  و  مردمی  نهادهای 
و به خصوص مراکز درمانی وارد 
امر رسیدگی به وضعیت کودکان 
که  مخدر  مواد  با  شده  مسموم 
بدنیا  معتاد  مادران  از   عمدتًا 

می آیند، شدند.

یادداشتی  در  ایران  خارجه  وزیر 
با  تایمز  نیویورک  روزنامه  در 
کالن  تسلیحاتی  توافق  از  انتقاد 
که  نوشت  ریاض  و  واشنگتن 
برای  این تسلیحات پیشرفته  خرید 
آورد.  نخواهد  صلح  خاورمیانه 
جواد  محمد  فارس،  گزارش  به 
در  ایران  خارجه  وزیر  ظریف 
آمریکایی  روزنامه  برای  یادداشتی 
همزمان  نوشت:  تایمز  نیویورک 
تسلیحاتی  توافق های  امضای  با 
سلطنتی  خاندان  با  ترامپ  دونالد 
ایران  سعودی،  عربستان  سعود  آل 

از  بعد  درحال برگزاری جشن های 
یک انتخابات سخت و طوالنی بود. 
در حالی که ترامپ پس از امضای 
تسلیحاتی،  تاریخی  قرارداد  یک 
سلطنتی  خانواده  قصرهای  میهمان 
نتیجه  ایران  مردم  بود،  سعودی 
را  چالشی  و  واقعی  انتخابات  یک 
عزم  انتخابات  گرفتند.  می  جشن 
ادامه  برای  ایرانی  رأی دهندگان 
سازنده  تعامل  و  روی  میانه  مسیر 
بر اساس احترام متقابل را نشان داد 
مسیری که توافق هسته ای ۲۰۱۵ را 

میسرکرد.

مدیرکل  سهرابی  تقی   سید 
ماه  آغاز  با  فارس  سیمای  و  صدا 
ویژه  رمضان  برکت  و  خیر   پر 
را  مرکز  این  معارفی  های  برنامه 
تشریح کرد وگفت: صدا وسیمای 
 فارس در این ایام با تهیه و تولید ویژه 
برنامه های متنوع وشاد با توجه به 
گرم  میهمان  نیازمخاطب،  و  میل 
مخاطبان  و  صمیمی  های  خانواده 
خوش ذوق این شبکه استانی است.
سهرابی با بیان این که برنامه سازان 
سیمای فارس با تالش شبانه روزی 
و  معنوی  فضایی  ایجاد  در  خود 
فداکاری،  ایثار،  روحیه  تقویت 
نقش  دیگران  به  کمک  دلی،  هم 
رساندن  یاری  با  و  ایفا  را  مؤثری 
به نیازمندان، معنویت این روزهای 
کنند،  می  دوچندان  را  مبارک 
گفت: برنامه»مهمونی« ویژه افطار 
از برنامه های خاص این مرکز در 
که  است  رمضان  مبارک  ماه  ایام 
ساعت ۱۸:۳۰ به مدت ۷۰ دقیقه از 

سیمای فارس پخش می شود.
وی محوریت این برنامه را تحکیم 
بنیان خانواده و ایجاد شور و نشاط 
در خانواده ها دانست وگفت:  در 
این برنامه قصد داریم توسط خّیرین 
و مردم از طریق ارتباط تلفنی یا به 
صورت حضوری مشکالتی از قبیل 
تهیه  شغل،  ایجاد  دیه،  پرداخت 
جهیزیه، تهیه مسکن و... را برطرف 
کنیم. مدیرکل صدا وسیمای فارس 
تصریح کرد: از ویژگی های خاص 
منازل  در  آن  اجرای  برنامه  این 
حرم  همجوار  زیبای  و  قدیمی 
است.  السالم  علیه  شاهچراغ   مطهر 
سهرابی اعالم کرد: » نسیم سحر« 
سیمای  سحرگاهی  برنامه  ویژه 
 9۰ مدت  به  که   است   فارس 
به  بامداد   ۳ ساعت  روز  هر  دقیقه 
از  نفر  شش  حضور  با  زنده  طور 
در  که  مذهبی  خبره  کارشناسان 
پنج جلسه به شرح و توضیح بخشی 
ازخطبه متقین می پردازند، از حرم 
شاهچراغ  موسی  احمدبن  مطهر 
پخش  حسین  الدین  عالء  سید   و 
)دور  »ترتیل«  همچنین  می شود.  
 ۶۰ مدت  به  کریم(  قران  خوانی 
دقیقه  که عالوه بر پخش از شبکه 
 فارس از شبکه چهار سیما نیز پخش 
»جشن  برنامه  ویژه  و  می شود 
 ۱۵ تا  پنجم  از  رمضان«  بزرگ 
 ۱۰ مدت  به   ۲۱ ساعت  رمضان  
شب  با حضور خّیرین در اصناف 
از  نشاط  ایجاد  هدف  با  مختلف 
فارس  سیمای  های  برنامه  دیگر 
است.  رمضان  مبارک  ماه  ایام  در 
رادیو فارس هم با  تولید و پخش 

ویژه برنامه های متنوع در ایام ماه 
خود  شنوندگان  با  رمضان  مبارک 

همراه خواهد بود.
مدیرکل صدا وسیمای فارس برنامه 
برنامه  ویژه  را  آسمونی«  »سفره 
اعالم  فارس  مرکز  صدای  افطاری 
کرد وگفت: این برنامه هر روز از 
ساعت ۱9 تا ۲۰:۳۰ از رادیو فارس 

پخش می شود. 
وی گزارش های تولیدی از محالت 
شیراز در ماه مبارک رمضان، تغذیه 
و نکات سالمت، کمپین )به رنگ 
خدا(، تشویق شنوندگان برای دادن 
افطاری ساده، دعوت از کارشناسان 
ماه  و رسوم  آداب  معرفی  مذهبی، 
معرفی  فارس،  در  رمضان  مبارک 
مختلف  شهرستان های  از  خّیرین 
استان و بیان موضوع روزانه، برنامه 
براساس یکی از آیات قرآن کریم 
را  از بخش های عمده این برنامه 
ویژه  سحر«  نسیم   « کرد.   بیان 
رمضان  مبارک  ماه  سحر  برنامه 
به  بامداد   ۳:۱۵ ساعت  که  است 
از  دقیقه   ۴۵ و  ساعت  یک  مدت 
صدای مرکز فارس پخش می شود. 
این برنامه به پخش سخنرانی کوتاه 
به همراه  استان  ائمه جمعه  و  علما 
مناجات، ادعیه، تواشیح و همخوانی 
می پردازد. سهرابی افزود: در این 
برنامه دعای پرفیض سحر با نوای 
گرم مداحان اهل بیت قبل از اذان 
با  و  رسد  می  شنوندگان  سمع  به 
های  شخصیت  کالم  از  گزیده ای 
ویژه  به  دانشگاه  و  حوزه  برجسته 
آیت  محراب  شهید  گرم  صدای 
به  دستغیب  عبدالحسین  سید  اهلل 
بعد  ادعیه  و  صبح  اذان  استقبال 
صدا  مدیرکل  می رود.  آن  از 
نمایشی  مجموعه  فارس،  وسیمای 
از  را  شده«  فراموش  های  »نیکی 
بیان  برنامه های رادیو فارس  دیگر 
نمایشی  مجموعه  وگفت:  کرد 
نیکی های فراموش شده، در ایام ماه 
مدت  به  شب  هر  رمضان  مبارک 
فارس  مرکز  صدای  از  دقیقه   ۳۰
داستان  درباره  وی  می شود.  پخش 
مجموعه  این  گفت:  مجموعه  این 
به  که  است  جوانی  پسر  حکایت 
جرم تخریب محیط زیست و شکار 
غیر مجاز به سه ماه حبس محکوم 
شده اما قاضی به جای حبس، او را 
به عنوان مربی ورزشی بچه ها در 
کانون اصالح و تربیت مشغول به 
کار می کند که به دلیل همزمانی 
در  روز  هر  رمضان  مبارک  ماه  با 
فراموش  های  نیکی  از  یکی  مورد 
شده دینی، با بچه ها بحث و گفتگو 

می کند.

سیف:
احتمال ادغام بانک های مجاز

 سپرده گذاران نگران نباشند

 با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در اهواز؛

پنجمین مرکز تبادل ترافیک دیتا )IXP( و مرکز پنجم ارتباطات بین الملل 
اینترنت کشور)GW( افتتاح شد

معاون استاندار فارس:

موانع توسعه شبکه دولت در فارس برطرف می شود

مدیرکل صدا وسیمای فارس خبر داد

  تهیه و پخش ویژه برنامه های شاد و متنوع
 به مناسبت ماه مبارک رمضان

تحلیل خبر
گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

یادداشت روز

در نخستین روز از ماه صیام، ماه رحمت 
امیدواریم  که  داریم  قرار  مغفرت  و 
بتوانیم از لحظات نورانی و سراسر خیر 

و برکت آن بهره حداکثری را ببریم.
طی سال های متمادی و به مرور زمان 
توجه به جنبه های کم ارزش در رمضان 
از دقت در فیوضات رحمانی آن پیشی 
مورد  در  بحث ها  که  نحوی  به  یافته 
قبیل  از  ماه،  این  ویژه  خوراکی های 
زولبیا و بامیه و ... در نخستین اولویت 
که  به گونه ای  است  گرفته  جای 
برخی در این ماه نور و رحمت دچار 
از  نمی توانند  و  می شوند  وزن  افزایش 
که  پاداشی  و  خیر  از  پر  ویژگی های 
فرموده و در سالمتی  مقرر  رب جلیل 
نحو  به  می کند،  ایفا  اساسی  نقش  ما 

شایسته و بایسته بهره مند شوند. 
و  سالمت محور  تغذیه  به  بی توجهی 
پرداختن به رنگ و لعاب و خوشمزگی 

بیشتر و  اینکه کدامیک  خوراکی ها و 
بهتر می تواند افراد را سیر کند ازجمله 
که  می شود  محسوب  انحرافی  نکات 
فلسفه  با  و  کرده  فرع  فدای  را  اصل 

وجودی رمضان فاصله انداخته است.
سادگی و بی آالیشی افطار، گاهی جای 
خود را به سفره های رنگارنگی که از 
سر چشم  و هم چشمی گسترده می شود 
داده و تا آنجا این فاصله ایجاد شده که 
حتی امروزه در ادارات و ارگان هایی، 
متداول  بسیار  افطار  ضیافت  اصطالح 
زاللی  و  خلوص  با  پیوند  از  و  شده 

رمضان جلوگیری کرده است.
رمضان  برکات  از  جستن  بهره  برای 
رسول  حسنه  سنت  پیمودن  جز  راهی 
)ع(  اطهار  ائمه  و  )ص(  اسالم  مکرم 
پیش روی ما نیست و دستیابی به این 
را  صیام  ماه  اصل  به  بازگشت  مهم، 

می طلبد.

تحلیل این خبر را درستون سمت راست بخوانید 

از  ره  ردی  کالمی
رمضان، بازار، کیفیت بخشی به 
اقالم و رعایت نرخ های مصوب 

جهانگیری: 
به جای بهانه های سیاسی، وارد بازی شیرین 

مردم ساالری دینی شوید

تا پایان دولت دوازدهم محقق می شود؛
تجهیز تمام روستاها به سیستم آبرسانی نوین

 رئیس مرکز فوریت های اجتماعی بهزیستی کشور 
با تشریح آمارهای سال 95 اعالم کرد؛

گزارش حدود 1200 مورد مسمومیت کودکان 
با مواد مخدر

یادداشت ظریف درمورد خریدهای 
تسلیحاتی خاورمیانه شیراز  پزی های  شیرینی  اتحادیه  رئیس 

ماه  در  شیرازی  بامیه  و  زولبیا  گفت: 
تومان  هزار   ۱۱ کیلویی  رمضان  مبارک 

عرضه می شود. 
با  گو  و  گفت  در  ترابی  خلیل  محمد 
 ۱۰ افزایش  به  اشاره  با  مهر،  خبرنگار 
شیراز  در  بامیه  و  زولبیا  نرخ  درصدی 
دلیل  به  نرخ  افزایش  این  کرد:  تأکید 
از جمله شکر و  اولیه  مواد  نرخ  افزایش 

روغن است.
شیرازی  بامیه  و  زولبیا  داد:  ادامه  وی 

کیلویی ۱۱ هزار تومان و زولبیا و بامیه تبریزی 
کیلویی ۱۱۵۰۰ تومان در ماه مبارک رمضان به 

فروش می رسد.
تأکید  شیراز  پزی های  شیرینی  اتحادیه  رئیس 
کرد: نرخ انواع شیرینی در ماه مبارک هیچ گونه 

تغییری نخواهد داشت. 
روزهای  در  طلوع،  گزارش  به 
اخیر مسئوالن و متولیان بازار و 
کنترل قیمت ها از عدم افزایش 
رمضان  مبارک  ماه  ویژه  اقالم 
حقوق  رعایت  بر  و  دادند  خبر 
ماه  این  در  کننده   مصرف 

پر برکت تاکید داشتند.
و  مؤمن  بازاریان  و  کسبه  از 
که  می رود  انتظار  خداجوی 
بنا بر حرمت ماه صیام، نسبت به 
سهل تر شدن تهیه ملزومات هم وطنان مانند همیشه 

رعایت های الزم را داشته باشند.

رمضان، بازار، کیفیت بخشی به اقالم و رعایت نرخ های مصوب  


