
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شیراز گفت: آب توزیع شده برای شهروندان این کالن شهر طی 26 روز در تیر 97 نسبت به مدت مشابه پارسال 
4.4 درصد بیشتر بوده است. اهلل بخش نظرپور در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تولید 26 روزه آب در تیرماه سال گذشته در کالن شهر 

شیراز حدود 12 میلیون لیتر بود درحالی که امسال در این مدت بیش از 12 میلیون و 532 لیتر آب در شبکه توزیع  شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شیراز افزود: تولید و مصرف آب در یک شبانه روز در تیرماه سال قبل حدود 489 مترمکعب بود که این میزان 
در تیرماه امسال بیش از 501 هزار مترمکعب است. وی روند افزایشی مصرف آب در تیرماه را نگران کننده دانست و گفت: این افزایش مصرف در 
حالی است که در تیر و مردادماه امسال شیراز با 13 هزار مترمکعب کمبود آب مواجه است. نظرپور خواستار توجه بیشتر به فرهنگ بهینه مصرف 
آب و صرفه جویی بیشتر شد و گفت: تداوم خشک سالی و کم بارشی در استان فارس و شیراز و کاهش منابع آبی جدی است و الزم است خانواده ها 

با فرهنگ سازی بیشتر به پیام های هشداردهنده بیشتر توجه کنند.
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تحلیل خبر
گروهتحلیلخبرروزنامهطلوع

یادداشت روز

آن  ارتکاب  زشتی  که  جرائمی 
و  مجرمان  به  هم  جامعه  نگاه  در 
کسانی که  خانواده  و  افراد  به  هم 
مورد تعدی و تجاوز قرارگرفته اند، 
پرده پوشی ها  موجب  برمی گردد؛ 
بسیاری  سرپوش گذاری های  و 
شده که همین وضعیت به افزایش 
سوءاستفاده  و  جرائم  این گونه 
زده  دامن  آن ها   مجرمان 

است. 
ترس  که  خانواده ای  یا  و  فرد 
اعتبار  و  آبرو  دادن  ازدست 
پیگیری  به جای  دارد،  را  خود 
به  مجرم  و  متجاوز  رساندن  برای 
می کند  تالش  خود،  اعمال  سزای 
و  نشود  برمال  حادث شده  جرم  تا 
ازاین روی  سکوت اختیار می کند، 
متجاوزان  و  مجرمان  برای  میدان 
و  می شود  باز  مردم  نوامیس  به 
افزایش  به  رو  جرائم  این گونه 

می گذارد.
یک  که  خانواده هایی  به طورمثال، 
مورد  آن  اعضای  از  نفر  چند  یا 
می گیرند،  قرار  جنسی  تجاوز 
عرف  در  که  دیدگاه هایی  به دلیل 
مجازات  از  دارد،  وجود  جامعه 
می گذرند  متجاوزان  یا  و  متجاوز 
و چه بسیار افرادی نیز هستند که 
شئونات  به اصطالح  حفظ  به خاطر 
تسلیم  خود،  خانوادگی  آبروی  و 
هتک  از  و  می شوند  باج خواهان 
حرمت و عربده کشی آنان هراس 

دارند. 
برای  را  زمینه  وضعیت  این 
سطح  در  باج دهی  و  باج خواهی 
روزبه روز  و  می کند  فراهم  جامعه 
باج ده ها  و  بی  پرواتر  متجاوزان 

ساکت تر و تسلیم تر می شوند.
مورد  یک  به  تنها  خبر  این  در 
این  اشاره شده است. آیا  شکایت 
آقای مربی نما تاکنون همین یک 
موارد  یا  و  داشته  را  تجاوز  مورد 
از  نیز بوده که خانواده ها  دیگری 
در  آبروی خود  رفتن  برباد  ترس 
جامعه، از بازگویی و شکایت سر 

باز زده اند؟
و  باج خواهی  پدیده  شوربختانه 
زوج ها  میان  در  حتی  باج دهی 
چراکه  می شود.  مشاهده  نیز 
و  اخالق  از  که  طرفین  از  یکی 
سوءاستفاده  با  است،  تهی  ایمان 
دیگری،  اجتماعی  موقعیت  از 
امتیازطلبی  و  باج خواهی  به  اقدام 
سر  دیگری  مقابل،  در  و  می کند 
خواسته های  و  فرو می آورد  تسلیم 
را  خود  مقابل  طرف  نامشروع 

برآورده می کند.
هم  که  بیمار  عرفی  نگاه  این 
با  هم  و  شرعی  موازین  برخالف 
حقوق انسانی در تضاد است، باید 
شود  بنیادین  تغییرات  دستخوش 
و  رسانه ها  وظیفه  راستا  این  در  و 
دارندگان تریبون به خوبی ملموس 

و مشهود است.

فارس  زیست  محیط  مدیرکل   
و  ماهی  قطعه  هزار   ۲ نجات  از 
آغاج  قره  رودخانه  در  ماهی  بچه 
توسط کارشناسان این اداره کل و 

همیاری جوامع محلی خبر داد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل 
فارس،  زیست  محیط  حفاظت 
تشکل های  افزود:  محمود  سعید 
مورد  در  را  گزارشی  مردم نهاد 
جمع شدن تعداد زیادی ماهی زنده 
بستر  در  موجود  ماندآب های  در 
خشک رودخانه قره آغاج به اداره 
کل دادند و کارشناسان موضوع را 

بررسی کردند.
تداوم  از  نگرانی  ابراز  ضمن  وی 
دبی  شدید  کاهش  و  خشکسالی 
آب در رودخانه قره آغاج، افزود: 
این  وضعیت  از  اطالع  محض  به 
بررسی  برای  رودخانه کارشناسان 
با  و  شده  منطقه  عازم  وضعیت، 
و  آبزیان  تجمع  محل  شناسایی 
در  موجود  ماهی  تعداد  برآورد 
محل نسبت به تهیه تجهیزات حمل 
و نقل و شناسایی منطقه مناسب با 
اقدام  رهاسازی  و  انتقال  هدف 

کردند.
مدیرکل محیط زیست فارس ادامه 
در  موجود  آبزیان  و  ماهیان  داد: 

این رودخانه با استفاده از جعبه های 
به  اکسیژن دهی  دستگاه  به  مجهز 

محلی مناسب منتقل شده است.
منتقل  ماهیان  گفت:  محمودی 
خانواده  از  گونه هایی  شامل  شده 
از  یکی  به  که  بود  لوچ  و  کپور 
رودخانه  به  منتهی  سرچشمه های 
قره آقاچ که در باالدست رودخانه 
از وضعیت آبی مناسبی بر خوردار 

است، منتقل شد.
کردن  مسدود  کرد:  عنوان  وی 
رودخانه،  به  منتهی  چشمه های 
انتقال  برای  متعدد  زهکشی های 
غیرمجاز  چاه های  حفر  و  آب 
شدت  به  رودخانه  حریم  در 
اکوسیستم های آبی را دچار آسیب 
مواجه  مشکل  با  را  زیستمندان  و 

کرده است.
محمودی ضمن قدردانی از جوامع 
محلی آگاه و تشکل های دوستدار 
محیط زیست که در اطالع رسانی 
به موقع همواره یاریگر کارشناسان 
محیط زیست و محیط بانان بودند، 
خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از 
افراد منفعت عموم را فدای مصالح 
با  که  می کنند  خود  مدت  کوتاه 
از  می توان  به موقع  اطالع رسانی 
اقدامات نابخردانه آن ها جلوگیری 

کرد.

در پی انتشار خبری مبنی بر آزار و 
اذیت و تجاوز یک مربی ورزشی 
شیراز،  در  نوآموزان  از  یکی  به 
شیراز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
سریع ترین  در  متهم  دستگیری  از 
خبر  حادثه  وقوع  از  پس   زمان 

داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
فارس،  دادگستری  عمومی  روابط 
فاقد  و  ساله   ۴۰ که  متهم  فرد 
اقدام  از  است، پس  سابقه کیفری 
دستگیر  بالفاصله  خود  مجرمانه 
در  بازداشت  قرار  با  هم اکنون  و 

زندان به سر می برد.
شیراز  انقالب  و  عمومی  دادستان 

قرار  متهم  برای  این که  بیان  با 
کیفرخواست  و  دادرسی  به  جلب 
پرونده  گفت:  است،  شده  صادر 
هم اکنون در محاکم کیفری یک 
حال  در  و  مطرح  فارس  استان 

رسیدگی است.
خصوص  در  افزود:  صالحی  علی 
و  قضایی  نظارت  قرار  متهم  فرد 
منع کامل وی از فعالیت ورزشی و 
فعالیت  مجوز  و  صادر  مربی گری 

وی لغو خواهد شد. 
پرونده  این  در  کرد:  تأکید  وی 
و  است  شاکی  نفر  یک  تنها 
متهم  از  دیگری  شاکی  تاکنون 

طرح شکایت نکرده است.

اجتماعی  امور  سازمان  رئیس 
کشور با اشاره به اینکه نقطه ضعف 
لباس هایی  تولید  عدم  در  ما 
مردم  عمومی  ذائقه  با  متناسب 
اعتراف  باید  کرد:  اظهار  است، 
کم کاری  حوزه  این  در  کنیم 
مدی  حوزه  در  بیشتر  و  کردیم 
از  خاصی  اقشار  که  بودیم  فعال 

آن بهره بردند.
تقی رستم وندی در گفت وگو با 
ما  امروز  نقطه ضعف  ایسنا گفت: 
متناسب  لباس هایی  نکردن  تولید 
تا   است  مردم  عمومی  ذائقه  با 
با  و  مردم  رضایت  جلب  ضمن 
حفظ هنجارهای عمومی در کشور 

قیمت متعادل و متناسبی نیز داشته 
اعتراف  باید  حقیقت  در  باشند. 
کم کاری  حوزه  این  در  کنیم 
مدی  حوزه  در  بیشتر  و  کردیم 
از  خاصی  اقشار  که  بودیم  فعال 

آن بهره بردند.
وی اضافه کرد: گالیه و ناراحتی 
در  بانوان  بین  در  امروز  که 
این  دارد  وجود  پوشاک  حوزه 
جهت   به  مطلوب  تنوع  که  است 
متناسب  و  قیمت  جنس،  رنگ، 
ندارد.  وجود  عمومی   ذائقه  با 
پوشاک  حوزه  در  ناهنجار  بخش 
پیداکرده  غلبه  عمومی  برخاست 

است.

رئیس کمیته امداد کشور گفت: زکات هر منطقه 
برای مردم آن منطقه خرج می شود و ریالی از آن 

حق الزحمه به عاملین پرداخت نمی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، فتاح در همایش زکات 

در  کشور  زکات  سهم  کرد:  تاکید  فارس  استان 
این  از  که  بوده  تومان  میلیارد   ۳۷۰ گذشته  سال 
میلیارد  تا ۱۲ درصد حدود ۴۰  از ۱۱  بیش  میان 
 ۴۰ از  داد:  ادامه  وی  است.  فارس  سهم  تومان 
 ۳۰ گذشته  سال  در  شده  حاصل  تومان  میلیارد 
درصد به فقرا و مساکین و ۱۰ درصد به کارهای 

عمرانی اختصاص داده شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( تاکید کرد: 
خرج  منطقه  آن  مردم  برای  منطقه  هر  زکات 
می شود و تحت هیچ شرایطی از آن منطقه خارج 

نمی شود.

فتاح یادآور شد: در شورای زکات ریالی از زکات 
عاملین  به  الزحمه  حق  مردم  انفاقات  و  صدقات 

پرداخت نمی شود.
وی ادامه داد: در شورای عالی زکات ۶۰ درصد 
درصد صرف   ۴۰ و  محرومین  مساکین،  فقرا،  به 

کارهای عمرانی و ساخت و ساز می شود.
باید  اینکه  به  اشاره  با  امداد کشور  کمیته  رئیس 
برداشته شود،  اجرا  از دوش بخش  احکام زکات 
انتظار داریم  ائمه جمعه و صدا و سیما  از  گفت: 
برای تبلیغ زکات وارد عمل شوند تا به روند رشد 

پرداخت زکات امیدوار شویم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس از برگزاری سومین جشنواره ملی شعر 
رضوی اقوام ایرانی به میزبانی شهر گراش در یکم مردادماه امسال خبر داد.

اعالم   خبری  نشست  در  صابرسهرابی  خفری:  زارع  مریم  خبری/  سرویس 
بنیاد  پیش  سال  سه  از  گفت:  ایرانی  اقوام  رضوی  شعر  جشنواره  برنامه های 
امام رضا )ع(  برگزاری  این جشنواره را به فارس سپرده و در  المللی  بین 
این مدت روند رو به رشدی داشته است و امسال شاهد چند برنامه تازه در 

برگزاری آن هستیم.
ارسالی  آثار  برابری   5 تقریبًا  افزایش  امسال  تازه های  از  یکی  وی  گفته  به 
به دبیرخانه است به طوری که از 352 اثر در 10 گویش در سال گذشته به  

یک هزار و  500 اثر در 11 گویش در سال جاری رسیده است.
کرده اند،  شرکت  جشنواره  این  در  استان   13 امسال  اینکه  بیان  با  سهرابی 
افزود: یک هزار و 300 اثر از مجموع آثار ارسالی دقیقًا در چارچوب مقررات 
جشنواره قرار دارد و بر اساس برنامه آثار توسط اساتید هر یک از این استان ها 

در نقطه داوری شده است و در نهایت 29 نفر برگزیده شده اند.
به گفته وی بنیاد بین المللی امام رضا )ع( به استان هایی که جشنواره رضوی را 
برگزار می کنند، اجازه می دهد موضوع ویژه ای را به این جشنواره اضافه کنند  
که در فارس این موضوع به حضرت احمدبن موسی، شاهچراغ )ع( اختصاص 

داده شده است.
سهرابی اضافه کرد: برگزیدگان اول تا سوم جشنواره شعر رضوی اقوام ایرانی 
ضمن دریافت هدایا در سال بعد به مدت ۴ روز به جشنواره رضوی در مشهد 

مقدس دعوت می شوند.
وی همچنین از رونمایی کتاب »رودهای البرز، چشمه های زاگرس« که شامل 
آثار منتخبان این جشنواره است در مراسم اختتامیه خبر داد و گفت: این کار 

نیز برای اولین بار رخ می دهد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس در بخش دیگری از سخنان خود هدف 

از برگزاری این جشنواره را اشاعه فرهنگ رضوی عنوان کرد. 
هفتگانه  هنرهای  که  است  جشنواره ای  تنها  رضوی  جشنواره  داد:  ادامه  وی 
بین  در  باالیی  اعتبار  است،  کرده  خود  درگیر  را  زیرمجموعه هایش  تمام  با 
برای  خوبی  فرصت  آن  کنار  در  و  دارد  کشور  وران  فرهنگ  و  هنرمندان 

دریافت نشان هنری است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس درمورد وضعیت اجرای  تاالر 

مرکزی شیراز نیز گفت: این مجموعه هم اکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد و ما برای تکمیل این فضای فرهنگی و هنری که این استان برای تکمیل 
بخش  مشارکت  از  داریم  قصد  دارد  جدی  نیاز  آن  به  خود  زیرساخت های 

خصوصی بهره گیریم و در این رابطه مذاکراتی نیز صورت گرفته است.
سهرابی همچنین  از مذاکره با استانداری فارس و مسکن و شهرسازی برای در 
نظر گرفتن زمینی در مرکز شهر شیراز برای ساخت کتابخانه مرکزی خبر داد.  
تصریح کرد: یک  دارد،  متفاوتی  موضوعات  این جشنواره  اینکه  بابیان  وی 
بخش ویژه برای هر استان در نظر گرفته شده که در فارس این موضوع به طور 

اختصاصی به حضرت احمدبن موسی، شاه چراغ )ع( اختصاص دارد.
این  در  که  گویش هایی  به  فارس  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
عنوان  شعری  قالب های  درخصوص  و  اشاره  می پردازند  رقابت  به  جشنواره 
کرد: لری، بلوچی و ابهری، گیلکی و تالشی و تالی، مازندرانی، استرآبادی و 
طبری، کردی و گویش های وابسته به آن از قبیل اورامانی، کرمانجی، گورانی 

و زازا در این جشنواره صاحب اثر هستند.
فارس،  استان  به گفته سهرابی در بخش گویش های  است که  این در حالی 
اسیری،  اشکنانی،  فیشوری،  اوزی،  )گراشی،  وابسته  گویش های  و  الرستانی 
وابسته  گویش های  و  کوهمره ای  بندری(،  و  بستکی  خنجی،  اهلی،  فداغی، 
و...،  بایگانی  شورابی،  پاپونی،  نودانی،  سمغانی،  کنده ای،  دوسیرانی،  ازجمله 
گویش های سمنانی )سرخه ای، السگردی، شهمیرزادی، سنگسری، خوری(، 
و  )کرینگانی(  آذربایجانی  و...(،  بهبهانی  دزفولی،  )شوشتری،  خوزی 
رقابت  به  آثار  و...  طبسی  گنابادی،  مشهدی،  ازجمله  خراسانی  گویش های 

می پردازند.
 وی از ارسال ۳۵۲ اثر از ۱۱ گویش به جشنواره شعر رضوی اقوام ایرانی به 
میزبانی استان فارس خبر داد و گفت: در دور جدید رشد قابل توجهی داشتیم 
به نحوی که ۱۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که حکایت از ۹۰ درصد 

افزایش داشته است.
سهرابی با اعالم اینکه ۱۳۰۰ اثر دقیقًا در چهارچوب مقررات جشنواره قرار 
شرکت  جشنواره  این  در  استان   ۱۳ آثار  گردآوری  از  پس  افزود:  داشت، 

کردند که حکایت از استقبال داشته است.
استان  این ۱۳  از  افزود:  ادامه،  استان فارس در  دبیر شورای فرهنگ عمومی 
داوری ها در استان ها توسط اساتید مجرب انجام گرفت که تعداد ۲۹ برگزیده 

معرفی شده و روز یکم مردادماه امسال میزبان این برگزیدگان هستیم.
سپردن  علت  را  هنری  و  فرهنگی  برنامه های کالن  از  تمرکززدایی  سهرابی 
این جشنواره به میزبانی شهر گراش دانست و گفت: از سویی برای معرفی 

شهرستان ها این جشنواره به این شهر انتقال یافت.
به  برگزیدگان  اینکه  بابیان  فارس  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
است،  بسیج شده  این جشنواره  برای  امکانات  تمام  و  جشنواره دعوت شدند 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  معاونت  حوزه  جشنواره  این  در  افزود: 
اسالمی، فرمانداری گراش و بنیاد بین المللی امام رضا )ع( و اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی استان فارس مشارکت دارند.
 به گفته سهرابی برگزیدگان اول تا سوم جشنواره شعر رضوی اقوام ایرانی 
سال بعد به مدت ۴ روزبه کلیه برنامه های جشنواره در مشهد مقدس دعوت 

می شوند.

استاندار فارس بر این نکته تاکید کرد که براساس آموزه های دینی در 
نظام اسالمی باید تالش کرد تا حداقل نیازهای زندگی برای نیازمند تأمین 

شود.
به گزارش ایسنا منطقه فارس، اسماعیل تبادار در همایش زکات که با 
اساس  بر  برگزار شد، گفت:  عالی زکات کشور  حضور رییس شورای 
زندگی  حداقل های  باید  اسالمی  جمهوری  نظام  در  دینی  آموزه های 
نیازمندان تأمین شود نه اینکه ابتدا از او بپرسند مسلمان هستی یا خیر؟ 

نماز اقامه می کنی یا خیر؟ بلکه ابتدا احتیاجاتش برطرف شود.
اطمینان  باید  نیازمند  افراد  اسالمی  نظام  فارس تصریح کرد: در  استاندار 
داشته باشند که این نظام اسالمی با رحمانیت و عطوفت زمینهٔ الزم برای 

دین داری اش را فراهم کرده است.
تبادار تأکید کرد: بر نظام جمهوری اسالمی و همه ما فرض است تا به 
کسانی که توانایی اشتغال ندارند بر مبنای وسع کمک کنیم چراکه در 
سیاست نظام جمهوری اسالمی و تأکید دولت بر همین منوال بوده است.

وی همچنین با اشاره به آیه ۳ سوره بقره با این معنا » آنان که به غیب 
ایمان می آورند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم 
توصیف  در  را  آیه  این  کریم  قرآن  در  خداوند  می کنند« گفت:  انفاق 
متقین می فرماید؛ یعنی مؤمنین فراتر از اینکه نماز اقامه می کنند به آخرت 

و عالم غیب هم اعتقاد دارند و انفاق می کنند.
استاندار فارس افزود: در هر صورت هر زمانی که برپایی نماز به عنوان 
مهم ترین رکن و اساس دین بیان می شود بالفاصله بعد از آن زکات معنا 
پیدا کرده و بر آن تاکید می شود، این داللت بر آن دارد که نظام زیستی 
بعد از تفکر ایدئولوژیک، مبتنی بر نظام زندگی یعنی معیشتی است، که 

در راستای مردم و چگونگی حکومت داری، معنا پیدا می کند.
تبادار با یادآوری اینکه خداوند مالکیت خصوصی را مجاز دانسته اما در 
کنار آن تکلیفی هم بر همین دارایی ها قرار داده است، گفت: زکات یکی 
از این تکالیف است و در حقیقت ایمان عملی را می توان در زکات متبلور 
دید زیرا انسان مؤمن وقتی دارایی را کسب می کند به راحتی در راه خدا 
ایثار و انفاق می کند و این ایمان عملی و معنادار در پرداخت زکات به جد 
معنا دارد. استاندار فارس در عین حال این نکته را یادآور شد که اساس 
دینی بر اساس اقتضائات زمان است که عالمان بر اساس کنکاش و غوری 
که در مسائل دین دارند از برداشت دین می توانند نسخه ای را به اقتضای 

زمان تبیین و تعریف کنند.
و  خدا  راه  در  موضوع  مهم ترین  به عنوان  را  زکات  وقتی  گفت:  وی 
قربةالی اهلل قلمداد می کنیم و تکلیف را به عنوان کسب حالل در آن مهیا 

می کنیم این زکات مستوفا معنا بر کسب پیدا می کند.
تبادار با تأکید بر اینکه باید این تکلیف الهی را گسترش دهیم، گفت: 
پیامبر می فرماید کسانی را که زکات  به  احادیث داریم که خداوند  در 
می دهند فراوان دعا کن؛ یعنی کسی که تکلیف الهی را انجام می دهد چون 

ایثار و کرامت به خرج می دهد مستحق دعا می شود.
از  متشکل  شهرستان ها  در  کارگروهی  تشکیل  خواستار  فارس  استاندار 
تا  امر زکات شد  متولیان  و  فرماندار  امام جمعه،  امداد،  مسئوالن کمیته 
زکات های پرداختی هر منطقه را بر اساس نیازمندی های آنان خرج کنند 
و ادامه داد: این پول باید در راه مبادی زکات و در راه خدا خرج شود 
ضمن اینکه اثر پرداخت زکات هم برای پرداخت کنندگان آن ملموس 

باشد.

سازمان  پیشگیری  توسعه  معاون 
برای  گفت:  کشور  بهزیستی 
مراکز  نیز  گرفته  طالق  زوجین 
تا  است  شده  راه اندازی  مشاوره 
در صورت تمایل به ازدواج مجدد 
بااحتیاط و تفکر بیشتر به این امر 

اقدام کنند.
با  گفت وگو  در  عباسی  فاطمه 
به عنوان  طالق  مورد  در  ایسنا، 
اجتماعی  آسیب های  از  یکی 
پیشگیری های  کنار  در  گفت: 
باید  ازدواج  حین  و  قبل  اولیه، 
تا  باشد  به گونه ای  برنامه ریزی ها 
دانشجویی  و  دانش آموزی  جامعه 
آشنا  آسیب  این  پیامدهای  با   ما 
آمار  بودن  باال  به  توجه  با  شوند. 
با  زندگی  اول  سال  پنج  در  طالق 
مراکز  و  کلینیک ها  راه اندازی 
تا  داریم  سعی  طالق  در  مداخله 
و  مشکالت  زوجین  حضور  با 
این  با  و  شده  برطرف  اختالفات 
را  طالق  کاهش  هنگام  به  مداخله 

شاهد باشیم.
بهزیستی  پیشگیری  توسعه  معاون 
کشور ادامه داد: در سایه راه اندازی 
استانی  در  تخصصی  مراکز  چنین 
درصد   ۱۱ رضوی  خراسان  نظیر 
در  که  کاهش یافته  طالق  آمار 
فرآیندی  چنین  نیز  استان ها  سایر 
در دستور کار است. در کنار این 
امر برای زوجین طالق گرفته نیز 
مراکز مشاوره راه اندازی شده است 
ازدواج  به  تمایل  صورت  در  تا 
به  بیشتر  تفکر  و  بااحتیاط  مجدد 
طالق  از  تا  کنند  اقدام  امر  این 
مجدد و شکست زندگی جلوگیری 

شود.

و هشدار سریع  پیش بینی  مدیرکل 
سازمان هواشناسی با اشاره به بارش 
آذربایجان  استان های  در  پراکنده 
شرقی، اردبیل، سیستان و بلوچستان، 
کرمان، هرمزگان و فارس از وزش 
باد شدید و وقوع گردوخاک در ۹ 

استان کشور خبر داد.
ایسنا،  با  در گفت وگو  وظیفه  احد 

آینده در  اظهار کرد: طی دو روز 
جنوب  سیستان وبلوچستان،  جنوب 
هرمزگان  شمال  و  شرق  کرمان، 
و ارتفاعات شرق فارس و ساعات 
رشد  شب  اوایل  و  بعدازظهر 
گاهی  باران،  پراکنده  بارش  ابر، 
خواهد  رخ  باد  وزش  و  رعدوبرق 

داد.

سالمت  همایش  علمی  دبیر 
دندان پزشکان  انجمن  دهان 
اینکه  به  اشاره  با  ایران  عمومی 
گردشگری سالمت درآمد ارزی 
دارد،  همراه  به  کشور  برای 
گفت: دالالن امروزه از عراق و 
افغانستان بیمار به ایران می آورند 
و باید هر چه سریع تر به موضوع 

گردشگری سالمت توجه شود.
دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
اولین  در  ظفرمند  عبدالحمید 
دهان  سالمت  سراسری  همایش 
عمومی  دندان پزشکان  انجمن 
گردشگری  داشت:  اظهار  ایران 
همراه  به  ارزی  درآمد  سالمت 
داشته و در صورت توجه به آن 
به دنبال  تنها  نیازی نیست  دیگر 

فروش نفت باشیم. 

با تأکید بر لزوم درآمد  ظفرمند 
عنوان  درمان  طریق  از  ارزی 
کرد: در کل جهان، ما جزو ۴۱ 
گردشگری  که  هستیم  کشوری 
سالمت دارد،  ولی معاونت درمان 
وزارت  در  سریع تر  چه  هر  باید 
بهداشت دست به کار شود؛ چراکه 
کشورهایی  از  امروزه  دالالن 
همچون عراق و افغانستان، بیمار 
هیچ  ما  و  می آورند  ایران  به 

اقدامی انجام نمی دهیم.
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