
رئیس حج و زیارت استان فارس با اشاره به صدور روزانه ویزا در این استان گفت: تاکنون ۳۴ هزار ویزای اربعین برای زائران استان فارس صادر 
شده است. علیرضا زینلی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، اظهار داشت: تاکنون 54 هزار نفر پیش ثبت نام  در استان فارس انجام شده و 
با راه اندازی کنسولگری در شیراز تا این لحظه برای 34 هزار نفر ویزا صادر شده است. وی با اشاره به اینکه کنسولگری در شیراز راه اندازی شده 
است، گفت: حداکثر زمان برای ویزا 3 تا 4 روز طول می کشد و مردم نگرانی بابت صدور ویزا نداشته باشند. زینلی با اشاره به تالش حج و زیارت 
برای به موقع رساندن ویزا به دست مردم عنوان کرد: در شیراز برای نخستین بار 10 هزار ویزا صادر شد که نشان از تالش کارمندان حج و زیارت 
در این زمینه دارد. مدیر حج و زیارت استان فارس با اشاره به استقرار 150 دفتر خدمات زیارتی برای ثبت نام افزود: از مردم تقاضا می شود تنها 
به دفاتر مجازی که اسامی آنها در سایت حج و زیارت قید شده مراجعه کنند. زینلی با ت کید بر اینکه مردم از طریق دفاتر مجاز اقدام به ثبت نام 

کنند، بیان کرد: مردم هیچ گونه وجهی غیر از هزینه اعالم شده، پرداخت نکنند و این میزان نیز به صورت نقدی دریافت نمی شود.
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روزنامه

رشوه، زیرمیزی و سایر تخلفات مالی در 
ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی، 
که  است  مسری  و  خطرناک  بیماری 
برخورد  آن  با  ریشه ای  به صورت  اگر 
و  اداری  دیگر  بخش های  کل  نشود، 
مریض  و  آلوده  به شدت  را  خصوصی 
اول  مریضی،  این  درمان  برای  می کند. 
مداوا  و  برخورد  جهت  »اراده ای«  باید 
برخوردهای  با  باشد.  داشته  وجود 
این  هیچ گاه  »مقطعی«  و  »نمایشی« 
مشکل از بین نمی رود؛ بلکه در فرداهای 
دیگر با شکسته شدن قبح و زشتی آنها، 

بر گستره شیوع آن افزوده خواهد شد.
راه حل چیست؟

1. برخوردهای مستمر و دائمی و واقعی 
با این پدیده زشت در جامعه.

مجلس،  توسط  مصوباتی  تصویب   .2
راه های  تمام  که  قضائیه  قوه  و  دولت 
بسته شود و کسی  این عرصه  نفوذ در 
یا  قانونی  خأل  از  استفاده  با  نتواند 
نقطه های مبهم و کور در قوانین، آنها را 
دور زند و رشوه خواری، اخذ زیرمیزی، 
به  را  مالی  تخلفات  سایر  و  اختالس 
نحوی قانونی، توجیه کند. اگر مجلس، 
دولت و قوه قضائیه نتوانند چنین قوانینی 
گذارند،  اجرا  مرحله  به  و  تصویب  را 
و  متخلفان  بر  همیشه  برای  نفوذ  راه 

بزهکاران بازخواهد بود.
کارکنان  عملکرد  کردن  شفاف   .3
سایت  در  انعکاس  طریق  از  ادارات  و 

اداره و موسسه ذی ربط. این شفاف سازی 
پشت  بندهای  و  زد  از  بسیاری  جلوی 
را  افراد  کردن  سرکیسه  و  پرده 
عملیات  حجم  که  اداراتی  می گیرد. 
مالی باالیی دارند کافی است در برخی 
در  آن ها  مالی  عملیات  که  مواردی 
از  ارباب رجوع  و  است  ابهام  از  هاله ای 
آن بی اطالع است، برای مشکل گشایی، 
زمینه را جهت رشوه گرفتن هموار کند.

باید  نظارتی  دستگاه های  نظارت   .4
از  هیچ کدام  که  باشد  به گونه ای 
خارج  را  خویش  عملکرد  کارکنان، 
عدم  سستی،  نبینند.  آنان  تیز  چشم  از 
و  کم توجهی  کم کاری،  حساسیت، 
به  را  آنان  افراد،  به  بیش ازحد  اعتماد 
همان  در  و  می برد  امن  حاشیه های 
بند و خطا  و  زد  مشغول  تاریک خانه ها 

می شوند.
5. جلسات توجیهی، آموزشی و ارشادی 
هشدارهای  اعالم  و  کارکنان  برای 
پی درپی به آنان و مطلع شدن از اینکه 
در »اتاق شیشه ای« قرارگرفته اند و همه 
اعمالشان زیر ذره بین مسئوالن و مردم 
موارد  از  پاره ای  در  می تواند  نیز  است 
بوده و جلوی رشوه، زیرمیزی  کارساز 

و تخلفات دیگر را بگیرد.
بودن«  »پاک  اراده  باید  پایان  در 
سطوح  »همه  در  کردن«  »پاک  و 
کشور« وجود داشته باشد تا »کل فضا 

از آلودگی پاک« شود.

تهران  استانداری  بازرسی  مدیرکل 
بابیان اینکه رشوه و زیرمیزی باالترین 
ادارات  و  سازمان ها  در  تخلفات  درصد 
است، گفت: الزم است مجلس شورای 
به  و  کند  تنقیح  را  قوانین  اسالمی 
فساد  از  تا  بپردازد  آنها  همسان سازی 
اسالمی  عباس  شود.  جلوگیری  اداری 
تهران  استانداری  بازرسی  مدیرکل 
درباره  ایلنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
در  گرفته  صورت  تخلفات  بیشترین 
ابتدا  در  گفت:  سازمان ها  و  ادارات 
تخلفات  از  منظور  کنیم،  مشخص  باید 
حاضر  حال  در  چیست؟  متخلف  و 
شده  ایجاد  تصور  این  ما  جامعه  در 
و  ادارات  در  اختالس  و  تخلفات  که 
شایعه  به نوعی  و  است  زیاد  سازمان ها 
متخلف  ادارات  همه  که  است  شده 
را  ما  اداری  جامعه  فساد  و  هستند 
واقعیت  در  درحالی که  است،  فراگرفته 

این گونه نیست.
اداری  سیستم  در  فساد  از  درصدی 

طبیعی است
این طور  اوقات  گاهی  داد:  ادامه  وی 
پاسخ  اگر کارمندی  می شود که  تصور 
با تأخیر بدهد، مرتکب  ارباب رجوع را 
تخلف شده است، اما این گونه نیست. در 
کل دنیا درصدی فساد در سیستم اداری 
این طبیعی است، اگرچه  وجود دارد و 
باید فساد در ادارات به حد صفر برسد. 
فساد در ادارات و سازمان ها وجود دارد، 
اما نه به آن صورتی که در فضای مجازی 
گفته می شود و نه به اندازه تصوری که 
استانداری  بازرسی  دارد.مدیرکل  جامعه 
تهران تأکید کرد: معتقدم فساد درجایی 
که ارباب رجوع مراجعات بیشتری داشته 
همچنین  است.  بیشتر  خودبه خود  باشد، 
در دستگاه هایی که گردش مالی باالیی 
و  بوده  بیشتر  فساد  احتمال  دارند، 
گلوگاه فساد وجود دارد که باید تالش 

کنیم این گلوگاه ها بسته شود.
رشوه و تخلفات مالی یکی از بیشترین 

تخلفات در ادارات
تخلفات  و  رشوه  اینکه  بابیان  اسالمی 
تخلفات  بیشترین  از  یکی  مالی 
معتقدم  گفت:  است،  ادارات  در 
مراجعه کننده و کارمند هر دو باید حس 
داشته  را  جامعه  در  مسئولیت پذیری 
نکنند  خیانت  خود  همنوع  به  و  باشند 
به  اقدام  کار  درروند  تسریع  برای  و 

نکنند.  زیرمیزی  و  رشوه  پرداخت 
کارمند نیز درصورتی که پیشنهاد رشوه 
بابیان  وی  کند.  قبول  نباید  شد،  او  به 
از  عاری  جامعه  است،  قرار  اگر  اینکه 
تخلفات و فساد اداری داشته باشیم، باید 
تصریح  بدهیم،  هم  دست به دست  همه 
نظارت  و  شفافیت  بی تردید  کرد: 
می تواند  ادارات  و  سازمان ها  بر  قوی 
از  کند،  جلوگیری  فساد  و  تخلفات  از 
سوی دیگر باید نظارت های مردمی نیز 
به  کوچک  استان های  در  باشد.  قوی 
کارمندان  بر  مردم  نظارت  اینکه  دلیل 
و  رشوه  درصد  است  بیشتر  مدیران  و 

تخلفات اداری کمتر است.
قائل  برای خود  باید حدومرز  کارمند 

باشد
تهران  استانداری  بازرسی  مدیرکل 
بابیان اینکه برای جلوگیری از تخلفات 
سازمان  سوی  از  کارمند  نیاز  باید 
کارمند  البته  و  شود  برطرف  متبوع 
قائل  خود  برای  حدومرزی  باید  نیز 
ما در  بزرگ ترین مشکل  باشد، گفت: 
می شود،  باعث  سازمان ها که  و  ادارات 
شود؛  مواجه  مشکل  با  ارباب رجوع 
ادارات  در  بسیار  قانون های  وجود 
ادارات  در  مختلف  قانون های  است. 
بتواند  کارمند  که  می شود  این  از  مانع 
انجام  به درستی  را  ارباب رجوع  کار 
در  قوانین  با  است  ممکن  دهد، چراکه 
باشد.  داشته  مغایرت  دیگری  سازمان 
موازی  قانون های  اینکه  بابیان  اسالمی 
است،  بسیار  سازمان ها  و  ادارات  در 
خاطرنشان کرد: بروکراسی اداری بسیار 
است مجلس شورای  است و الزم  زیاد 
اسالمی قوانین را تنقیح کند و قانون ها 
برای  قانون  تا  کند  همسان سازی  را 
شفاف  سازمان ها  و  ادارات  کارکنان 
می خواهد  فردی  مثال  به طور  باشد. 
سرمایه گذاری  به  اقدام  پروژه ای  در 
در  هم  با  مغایر  قوانین  آن قدر  کند، 
دستگاه های مختلف برای سرمایه گذاری 
با  او  که  دارد  وجود  سرمایه گذار  این 
مشکالت  این  و  می شود  مواجه  مشکل 
باعث بروز فساد اداری می شود. افراد به 
خسته  اداری  بروکراسی  از  اینکه  دلیل 
فسادخیز  دیگر که  راه های  به  می شوند 
هستند روی می آورند. قانون اگر شفاف 
باشد و عملکردها مشخص باشند، فساد 

نیز کاهش می یابد.

گفت:  کشور  کل  دادستان  قزوین- 
یک  آزادی  ورزشگاه  در  زنان  حضور 
آسیب است و هیچ توجیه شرعی ندارد، 
برخورد  کند  پیدا  ادامه  بخواهد  اگر 

می کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و 
معارفه دادستان قزوین روز چهارشنبه با 
حضور حجت االسالم محمدجعفر منتظری 
دادستان کل کشور، داود محمدی رئیس 
نماینده  و  مجلس  نود  اصل  کمیسیون 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  قزوین 
و  قزوین  استاندار  زاهدی  عبدالمحمد 
اجتماعات  سالن  در  مسئوالن  از  جمعی 

دادگستری قزوین برگزار شد.
در  منتظری  محمدجعفر  حجت االسالم 
در  زنان  حضور  کرد:  بیان  مراسم  این 
و  است  آسیب  یک  آزادی  ورزشگاه 
مخالفیم  چرا  ندارد،  شرعی  توجیه  هیچ 
تماشای  می گیرد،  صورت  گناه  چون 
بازی ایراد ندارد اما گناهی که صورت 

می گیرد جای اشکال است.
وی تصریح کرد: از حضور دیروز زنان 
در ورزشگاه گالیه داریم، نظام ما اسالمی 
است، ما مسلمان هستیم، وقتی خانمی به 
ورزشگاه می رود و با مردانی که بالباس 
ورزشی و نیمه لخت مواجه می شود و آنها 
را می بیند گناه می کند، برخی دنبال این 

هستند که حریم ها را بشکنند.
با  کرد:  تصریح  کشور  کل  دادستان 
اما  نداریم  کاری  مردم  خصوصی  حریم 
ندارد  حق  کسی  عمومی  مجامع  در 

حریم عمومی را آسیب بزند.
وی یادآور شد: با هر مدیری که بخواهد 
با  را  ورزشگاه  در  بانوان  حضور  بستر 
برخورد  کند  فراهم  مختلف  بهانه های 

می کنیم.
قرار  کرد:  اظهار  منتظری  حجت االسالم 
نیست در منظر عمومی هر کس هر جور 
کند،  رفتار  یا  و  بپوشد  لباس  خواست 
ورزشی  مسئوالن  به  می کنم  نصیحت 
که حرمت دینی را حفظ کنید و اجازه 
تکرار  اگر  گیرد.  صورت  گناه  ندهید 
شود دستور می دهم به دادستان تهران تا 

ورود کند.
قرار  کرد:  بیان  کشور  کل  دادستان 
را  حریم ها  هدفی  هر  با  نفر   ۴ نیست 
بشکنند و ما ساکت بمانیم، ابتدا نصیحت 

می کنیم بعد برخورد می کنیم.
خدمات  از  مراسم  این  پایان  در 
نیارکی  صادقی  اسماعیل  حجت االسالم 
و  تقدیر  قزوین  استان  سابق  دادستان 
جدید  دادستان  به عنوان  قاسمی  محمد 

قزوین معرفی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با ذخیره 
داروهای خاص و حساس هیچ گونه مشکلی در ارائه 

خدمات درمانی و سالمت در فارس نداریم.
بهادر  علی  سرویس خبری/ خدیجه غضنفری: 
در جمع خبرنگاران بابیان اینکه در بیست و سومین 
جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه نخست این 
گفت:  است،  داده  اختصاص  خود  به  را  مسابقات 
در  باید  و  هستند  عالم  یک  بال  دو  دین،  و  اخالق 
موردتوجه  نیز  مقوله  دو  این  دانش،  فراگیری  کنار 

قرار گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه 
مشکالت اقتصادی بر روی این دانشگاه نیز بی تأثیر 
کمبودهایی  با  نیز  دانشگاه  این  افزود:  است،  نبوده 
در بخش دارویی و تجهیزات مواجه شده است که با 

همکاری و برنامه های خاصی که در جلسات طرح 
تحول سالمت ارائه  شده سعی در رفع مشکالت این 

بخش شده است.
بهادر ادامه داد: دراین باره با ذخیره داروهای خاص 
و حساس که داشته ایم هیچ گونه مشکلی برای ارائه 

خدمات درمانی و سالمت در فارس نداریم.
وی درباره قرارداد بیمه ها با بیمارستان های خصوصی 
گفت: پذیرش در حال حاضر در بیمارستان های مادر 
و کودک انجام می شود و در تالش هستیم تا مسئله 
ایجاد شده در بیمارستان های خصوصی برطرف شود.

رتبه نخست دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بیست 
دانشگاه های  عترت  و  قرآن  جشنواره  سومین  و 

علوم پزشکی کشور
در ادامه نیز معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه 
و  بیست  برگزاری  به  اشاره ای  شیراز  پزشکی  علوم 

علوم  دانشگاه های  عترت  و  قرآن  جشنواره  سومین 
پزشکی کشور کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی 
امتیاز رتبه  با 171  از مسابقات  این دوره  شیراز در 

نخست این جشنواره را کسب کرد.
از  دوره  این  در  اینکه  بابیان  عزیزی  کوروش 
مسابقات بیش از 5 هزار نفر از دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز شرکت کردند، افزود: از این تعداد 221 نفر از 
اساتید، 3 هزار و 968 نفر از کارکنان و یک هزار 
و 275 نفر از دانشجویان در بخش های مختلف این 

دوره از جشنواره قرآن ثبت اثر کردند.
با  نفر   66 شرکت کنندگان  میان  از  افزود:  عزیزی 
داوری انتخاب شدند و به مرحله نهایی جشنواره راه 
یافتند که 50 نفر از آن ها حائز رتبه های اول تا پنجم 

شدند.

طبق  گفت:  شیراز  امالک  مشاورین  اتحادیه  رئیس 
محله  در  مسکن  گران ترین  گزارش ها  آخرین 
به  میلیون تومان  باقیمت هر مترمربع ۱۳  قصردشت 

فروش رسیده است.
محمدقاسم تابنده ماه در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
قیمت ملک در شیراز نسبت  اینکه  بابیان  در شیراز 
به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش داشته 
باال  و  ارزی  نوسانات  دلیل  به  داشت:  اظهار  است، 
باال  نیز  ملک  قیمت  ساختمانی  مصالح  قیمت  رفتن 

رفته و هنوز پایین نیامده است.
وی بابیان اینکه بازار مسکن در حال حاضر به دلیل 

بالتکلیفی که در قیمت دالر وجود دارد در رکود به 
نوسانات  تابع  ملک  قیمت  کرد:  عنوان  می برد،  سر 
قیمت ارز است و درصورتی که قیمت ارز ثابت شود 

قیمت ملک نیز ارزان می شود.
رئیس اتحادیه مشاورین امالک شیراز بابیان اینکه در 

به  برای سرمایه گذاری  افراد  بعضی  وضعیت موجود 
سمت بازار مسکن رو آورده اند، گفت: مردم به جای 
سرمایه گذاری در بازار ارز و طال که هیچ ثباتی ندارد 
دارد  بیشتری  ثبات  که  مسکن  بازار  در  است  بهتر 
سرمایه گذاری کنند. وی همچنین در مورد باالترین 
قیمت ملک در شیراز گفت: قیمت هر مترمربع واحد 
ملک،  کیفیت  موردنظر،  منطقه  به  بستگی  مسکونی 
آن  در  به کاررفته  مصالح  و  ملک  هوشمند  سیستم 
متفاوت است؛ اما باالترین قیمت ملک مسکونی در 
شیراز در منطقه قصردشت به قیمت هر مترمربع 13 

میلیون تومان گزارش  شده است.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی 
برای  شهرستانی  صندوق  سه  گفت:  فارس 
زنان  کشاورزی  فعالیت های  از  حمایت 
و  شیراز  استهبان،  شهرستان های  در  روستایی 

مرودشت شکل گرفت. 
شیراز،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
 7 از  بیش  دارای  شهرستانی  درصورتی که 
یک  با  روستایی  زنان  خرد  اعتباری  صندوق 
ایجاد  با  می توانند  باشد،  مطلوب  فعالیت  سال 
این صندوق ها، صندوق شهرستانی  از  شبکه ای 
حمایت از فعالیت های کشاورزی زنان روستایی 
ابراهیمی  حمیدرضا  دهند.  تشکیل  عشایری  و 
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی 
این  تشکیل  از  تسنیم  با  گفت وگو  در  فارس 
استهبان  مرودشت،  شهرستان های  در  صندوق 
صندوق های   1380 سال  از  داد.  خبر  شیراز  و 
شکل  فارس  استان  در  روستایی  زنان  اعتباری 
گرفت و زنان روستایی بر اساس اساس نامه این 
صندوق ها با پس انداز ماهیانه در این صندوق، 
اقدام به سرمایه گذاری اعتبارات این صندوق در 

مواردی می کنند که می تواند برایشان اشتغال زا 
و درآمدزا باشد. ابراهیمی با اشاره به نقش این 
صندوق ها در کمک به بهبود شرایط اقتصادی 
و اجتماعی زنان و خانواده های روستایی گفت: 
مشارکت  در  مؤثری  نقش  صندوق ها  این 

اجتماعی زنان روستایی دارد.
و   40 به  نزدیک  با  مرودشت  شهرستان 
 20 حدود  با  استهبان  و  شیراز  شهرستان های 
صندوق اعتباری زنان روستایی بیشترین میزان 
را در استان فارس دارند که با پیوستن جمعی از 
صندوق ها به یکدیگر در قالب یک شبکه، در 
هر یک از این شهرستان ها صندوق شهرستانی 
ترویج  هماهنگی  مدیر  است.  شکل گرفته 
سازمان جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: با 
شکل گیری این صندوق های شهرستانی، دولت 
اقدام  صندوق ها  این  سرمایه  با  متناسب  نیز 
این  تا  می کند  درصدی   49 سرمایه گذاری  به 
اعتبارات در مجموعه فعالیت های اشتغال آفرین 

برای زنان روستایی سرمایه گذاری شود.
خرد  صندوق های  نقش  به  اشاره  با  ابراهیمی 

زنان روستایی و صندوق شهرستانی در حمایت 
ایجاد  دارویی،  گیاهان  بسته بندی  افراد  این  از 
گلخانه های کوچک و تولید گیاهان دارویی را 
به عنوان نمونه هایی از فعالیت های زنان روستایی 
صندوق های  اعتبارات  سرمایه گذاری  با 

شهرستانی عنوان کرد.
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی 
این  گسترش  برای  پیگیری ها  از  همچنین 
استان خبر  دیگر  صندوق ها در چند شهرستان 
 371 حاضر  در  دارند.  را  الزم  شرایط  که  داد 
صندوق اعتباری زنان روستایی در استان فارس 

فعالیت می کنند.

دادگاه رسیدگی به اتهامات کسانی که آرد و گندم 
ماسه  و  شن  کردن  مخلوط  با  ناخالص  به صورت  را 
شیراز  در   97 مهر   25 چهارشنبه  می کردند،  عرضه 

برگزار شد.
به گزارش ایرنا این دادگاه که سومین مورد درزمینه 
مفسدان  و  اخاللگران  جرائم  و  اتهامات  به  رسیدگی 
اقتصادی است، چهارشنبه با حضور 11 نفر از متهمان 
در شعبه ویژه رسیدگی به این جرائم به ریاست قاضی 

سید محمود ساداتی در شیراز برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار ایرنا در این دادگاه که به صورت 
و  رسانه ها  نمایندگان  و  خبرنگاران  حضور  با  علنی 
نماینده  زارعی  کوروش  شد،  برگزار  مطبوعات 
دادستان، کیفرخواست متهمان را قرائت کرد و برای 

متهمان خواستار مجازات قانونی شد. 
اختالط گندم با ماسه و گندم نامرغوب، عرضه مجدد 
گندم خریداری شده به مراکز خرید، مخلوط کردن 
تحصیل  دولت،  به  فروش  و  و خارجی  ایرانی  گندم 
مال نامشروع، انتقال ماسه به سیلوها برای اختالط با 
گندم، فروش گندم امانی دولت و واردکردن ضرر و 

زیان به دولت ازجمله اتهامات این افراد است. 
استان  صداوسیمای  از  پخش  شده  خبری  گزارش 
خاک  اختالط  از  موجود  تصویر  و  فیلم  فارس، 
گزارش  و  متهمان  حساب  مالی  ردیابی  گندم،  و 
دستگاه های مسئول ازجمله مستندات این دادگاه برای 

اثبات اتهامات اعالم شد. 
اخالل درروند کاالی استراتژیک گندم و حیف ومیل 
شدن اموال دولت از دیگر افعال مجرمانه این متهمان 

اعالم شد. 

مال  تحصیل  و  غیر  مال  فروش  و  خیانت درامانت 
نامشروع نیز از اتهامات این افراد است. 

وکالی مدافع در این جلسه دادگاه به صورت انفرادی 
و جمعی از متهمان دفاع کردند. 

لطیف رستاد مدیرعامل شرکت غله منطقه سه کشور 
و  داشت  حضور  مطلع  به عنوان  دادگاه  این  در  نیز 
توسط دولت  از روند خرید تضمینی گندم  گزارشی 
در  گندم  خرید  مرکز   114 وی  گفته  به  داد.  ارائه 
متفاوت  پرونده  این  در  تخلفات  است؛  فعال  فارس 
است؛ دوباره فروشی و اختالط گندم و ماسه ازجمله 

این اتهامات است که کشف شده است. 
این مقام مسئول اضافه کرد: تخلفات در این پرونده 
تن   2300 برمی گردد؛  انبارها  در  گندم  کسری  به 
کسری در سروستان داشتیم در المرد و مراکز دیگر 
هم کسری داشتیم. کسری گندم به معنی آن است که 
با انجام انبارگردانی ها میزان گندمی که ما به مراکز 
ثبت  انبارگردانی  از  بعد  که  میزانی  و  دادیم  تحویل 
به منزله افت   شده متفاوت است. کسری را نمی توان 
در  تخلفات  بیشترین  گفت:  رستاد  گذاشت.  گندم 
انبارهای سروستان و المرد رخ  داده که متهمان گندم 
از  و خاک را مخلوط می کردند؛ گزارش ها حکایت 
آن دارد که از سیلوی سروستان حدود 13 درصد افت 
بودن  مخلوط  بیانگر  داشته ایم که  ارسالی  وزن گندم 
گندم و خاک است.  مدیرعامل شرکت غله منطقه سه 
همچنین بیان داشت: این تخلفات سابقه تکرار داشته و 
ما قباًل به برخی از متهمان اخطار و تذکر داده بودیم. 
وی در مورد پخش فیلم و گزارش خبری از سیمای 
مرکز فارس گفت: ماقبل از تهیه این فیلم بر سیلوها و 
مراکز خرید نظارت داشتیم و بعدازآن هم نظارت ها را 
بیشتر کردیم. رستاد گفت: در خرید گندم به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم نظارت داریم؛ کارکرد سیلو و 
مرکز خرید متفاوت است؛ کارشناسان سیلو و مراکز 

خرید در این زمینه نظارت دارند. 
این مقام مسئول گفت: کارشناسان ما تأیید کرده اند 
که گندم با خاک مخلوط شده و ما به محض یقین در 

این زمینه اقدامات قضایی را انجام دادیم. 
قاضی سید محمود ساداتی در این دادگاه بیان داشت: 
در اولین فرصت با شنیدن دفاعیات وکال و متهمان و 

با بررسی مستندات رأی قطعی را اعالم خواهیم کرد. 
اواخر مرداد 96 فیلم هایی در شبکه های اجتماعی انتشار 
کشاورزان  تولیدی  گندم  فردی،  آن  در  که  یافت 
با  و  خریداری  فارس  استان  مناطق  از  یکی  در  را 
جهاد  سازمان  رئیس  می کرد.  ماسه مخلوط  و  خاک 
کشاورزی استان فارس همان موقع دراین باره به ایرنا 
گفت که این تصاویر مربوط به 2 ماه قبل است و با 
خریدار متخلف برخورد قاطعی صورت گرفته است. 
محمدمهدی قاسمی اظهار داشت: این خریدار گندم از 
بخش خصوصی بود و کارشناسان شرکت غله هنگام 
با  و  شدند  حاضر  محل  در  تخلف  گزارش  دریافت 
متخلف برخورد کردند. ششم شهریور 96 رئیس کل 
دادگستری استان فارس اعالم کرد: با تشکیل پرونده 
با  خاک  عمدی  کردن  مخلوط  موضوع  در  قضایی 
گندم در برخی از مراکز خرید گندم در استان فارس،  
پنج نفر دستگیر شدند و چهار سیلوی استان فارس با 

دستور مقام قضایی مهروموم شده است. 
مخلوط  گزارش  پخش  لحظه  از  افزود:  القاصی  علی 
انجام  برای  الزم  دستورات  گندم،  با  خاک  شدن 
تحقیقات اولیه صادر و وجود هرگونه گزارش تخلف 

از مراجع مسئول در استان بررسی شد. 
وی ادامه داد: متأسفانه در این زمینه هیچ گونه پیگیری 

از سوی نهادهای مسئول و ناظر انجام  نشده بود. 
رئیس کل دادگستری استان فارس بیان کرد: دادستانی 
به عنوان مدعی العموم به پرونده مذکور وارد شد و با 
گزارش نهادهای امنیتی استان به عنوان ضابط قضایی 
و  شد  تشکیل  استان  مناطق  از  یکی  در  پرونده ای 

تحقیقات زیر نظر مقام قضایی ادامه دارد. 
همچنین  دارو  محتکر  دادگاه  گذشته  روز  چند  در 
اتهامات  به  رسیدگی  قالب  در  ارز  قاچاقچی  دادگاه 
شیراز  در  اقتصادی  مفسدان  و  اخاللگران  جرائم  و 

برگزار شد.

رسانه ای  و  فرهنگی  امور  معاون 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
وضعیت  ساماندهی  گفت:  البرز 
کار  استان  مطبوعاتی  دکه های 

ساده ای نیست.
با  گفت وگو  در  جعفری  حسین 
خبرنگار ایسنا اظهار کرد: سال هاست 
دکه های  وضعیت  ساماندهی 
مسئوالن  توسط  استان  مطبوعاتی 
پیگیری می شود؛ ولی تاکنون آن طور 
که بایدوشاید نتیجه بخش نبوده است.
مطبوعاتی  دکه های  داد:  ادامه  وی 
ازدست داده اند  ماهیت واقعی خود را 
بزنید  سر  آنها  از  هرکدام  به  اگر  و 
چشم تان  نشریه  و  روزنامه  به جای 
انواع  و  نوشابه  سیگار،  به  بیشتر 
است  این  واقعیت  می افتد.  خوراکی 
به  امروزه  مطبوعاتی  دکه های 
مغازه های کوچکی تبدیل شده اند که 
از روزنامه و نشریه تنها برای ویترین 

استفاده می کنند.
اقدامات الزم  با اشاره به  این مسئول 
دکه های  وضعیت  ساماندهی  برای 
در  داد:  توضیح  استان  مطبوعاتی 
مرحله اول باید بانک اطالعاتی از این 

دکه ها ایجاد شود؛ در حال حاضر 
اطالعات دقیقی از تعداد دکه هایی که 
در سطح استان در حال فعالیت هستند 
اصلی  این، صاحب  بر  نداریم. عالوه 
بسیاری از این دکه ها مشخص نیست 
و طی سال های گذشته اداره آنها بین 

چندین نفر چرخیده است.
جعفری بیان کرد: تاکنون شهرداری 
برای  الزم  اجرایی  اقدامات  کرج 
عهده  به  را  دکه های  این  ساماندهی 
دخالتی  چندان  استان  ارشاد  و  داشته 
در این حوزه نداشته است. بدون شک 
ساماندهی دکه های مطبوعاتی به نفع 
باید  و  هست  هم  صنف  این  فعاالن 
بدیهی  شود.  انجام  سریع تر  چه  هر 
است تا زمانی که شهرداری و ارشاد 
این  برای ساماندهی  به توافقی قطعی 
موجود  وضعیت  در  نرسند  دکه ها 

تغییری حاصل نمی شود.
به  شهرداری  چون  شاید  گفت:  وی 
دارد  درآمدزایی  نگاه  دکه ها  این 
ساماندهی  برای  چندانی  حساسیت 
ارشاد  برای  ولی  باشد؛  نداشته  آنها 
امیدواریم  و  است  دغدغه  مسئله  این 

توافقاتی در این زمینه انجام شود.

پزشکی  فوریت های  مرکز  رئیس 
البرز گفت: از ابتدای مهر تاکنون ۲۰ 
نفر بر اثر استنشاق منوکسیدکربن در 

استان مسموم شده اند.
به گزارش ایسنا، مهرداد بابایی اظهار 
بر  نفر   ۲۰ تاکنون  مهر  اول  از  کرد: 
دچار  منوکسیدکربن  نشست  اثر 

مسمومیت شده اند.
افراد  این  از  نفر   ۱۳ داد:  ادامه  وی 
مابقی  و  شده  منتقل  بیمارستان  به 
مرکز  امدادگران  توسط  محل  در  هم 
فوریت های پزشکی تحت درمان قرار 

گرفتند.
گذشته  سال  کرد:  خاطرنشان  بابایی 
532 نفر دچار مسمومیت شدند که 15 

نفر آنان جان خود را از دست دادند.
رئیس مرکز فوریت های پزشکی البرز 
از  پیشگیری  برای  خواست  مردم  از 
تکرار این حوادث نکات ایمنی را در 

نصب وسایل گازسوز رعایت کنند.
این مسئول به عالئم مسمومیت با گاز 
گفت:  و  کرد  اشاره  منوکسیدکربن 
می تواند  منوکسیدکربن  با  مسمومیت 
طیف وسیعی از عالئم را شامل شود که 

در بیماری های مختلف دیده می شود.
وی بیان داشت: بیشتر این عالئم شبیه 
به سرماخوردگی بوده و افراد فکر 

دچار  هوا  سردی  دلیل  به  می کنند 
به  تمایل  و  شده اند  سرماخوردگی 

استراحت و خوابیدن پیدا می کنند.
زمان  شدن  طوالنی  افزود:  بابایی 
ترک  عدم  و  مسموم  هوای  استنشاق 
محیط آلوده، افراد را به سمت تشدید 
پیش  مرگ  گاه  و  مسمومیت  عالئم 

می برد.
و  بدن درد  ناگهانی،  سردرد  وی 
و  سرگیجه  جسمانی،  ضعف  گلودرد، 
خمیازه  استفراغ،  و  تهوع  بی قراری، 
و  خواب آلودگی  بیش ازحد،  کشیدن 
قدرت  کاهش  و  خستگی  کسالت، 
از  را  هوشیاری  کاهش  و  عضالنی 

عالئم گازگرفتگی برشمرد.
وی بیان داشت: در این وضعیت باید 
تازه  هوای  ورود  برای  پنجره ها  و  در 
وسایل  اینکه  ضمن  شود  باز  سالم  و 

گرمازا را نیز خاموش کرد.

سیگار و نوشابه به جای روزنامه!

سروکله قاتل خاموش پیدا شد
مواظبباشید!

دادستان کل کشور:
حضور زنان در ورزشگاه آزادی 

هیچ توجیه شرعی ندارد
اگربخواهدادامهپیداکندبرخوردمیکنیم

مدیرکل بازرسی استانداری تهران :
 »رشوه« و »زیرمیزی« بیشترین درصد تخلف 

در ادارات
وجودگلوگاههایفساددردستگاههایباگردشمالیباال

مدیرکل بازرسی استانداری تهران :
 »رشوه« و »زیرمیزی« بیشترین درصد تخلف 

در ادارات
وجودگلوگاههایفساددردستگاههایباگردشمالیباال

۳۴ هزار ویزا برای زائران اربعین حسینی در استان فارس صادر شد

تحلیل این خبر را در ستون باال بخوانید

تحلیل خبر
گروهتحلیلخبرروزنامهطلوع

از هر دری کالمی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
  با ذخیره داروهای خاص و حساس مشکلی 

در ارائه خدمات درمانی در فارس نداریم
رتبهنخستایندانشگاهدربیستوسومینجشنوارهقرآن

وعترتدانشگاههایعلومپزشکیکشور

قیمت ملک در شیراز 
۳۰ درصد افزایش 

یافت

۳ صندوق شهرستانی 
برای حمایت از زنان 
روستایی در استان 

فارس تشکیل شد

دادگاه متهمان مخلوط 
 کننده ماسه با گندم 
در شیراز برگزار شد


