
فرمانده انتظامی فارس از شناسایی و دستگیری 3 آدم ربا و آزادی گروگان 10 ساله در کمتر از 3 ساعت، خبر داد. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از حوزه معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی فارس، سردار احمدعلی گودرزی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، در تشریح این خبر، اظهار داشت: ساعت 7:45 صبح دیروز مأموران انتظامی 
از وقوع یک فقره آدم ربایی در بلوار بعثت شهر شیراز مطلع شدند. وی ادامه داد: با حضور مأموران انتظامی و آغاز تحقیقات مشخص شد سه سرنشین یک دستگاه پژو 405 
با متوقف کردن یک دستگاه خودرو پراید )سرویس مدرسه( پسربچه 10 ساله ای را از بین دانش آموزان آن سرویس ربوده و از محل متواری شده اند. فرمانده انتظامی استان 
فارس خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، مراتب به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و طرح مهار در سراسر استان فارس به اجرا گذاشته شد. سردار گودرزی با 
بیان اینکه در این عملیات از گشت هوایی برای شناسایی و دستگیری آدم ربایان استفاده شد، افزود: با تالش مأموران انتظامی خودرو پژو 405 در یکی از ایست و بازرسی های 
شهرستان نی ریز متوقف و هر 3 آدم ربا دستگیر شدند. مقام ارشد انتظامی در استان فارس با بیان اینکه پسربچه 10 ساله با هوشیاری و سرعت عمل پلیس در سالمت کامل به 
آغوش خانواده خود بازگردانده شد، گفت: هرگونه اقدام مخالن نظم و امنیت عمومی در جامعه با سرعت عمل و برخورد شدید پلیس مواجه خواهد شد و مأموران جان برکف 
انتظامی استان فارس اجازه عرض اندام به این گونه افراد را نخواهند داد. فرمانده انتظامی استان فارس در پایان تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی پلیس در رابطه باانگیزه آدم ربایان 

ادامه دارد. شایان ذکر است، سردار گودرزی فرمانده انتظامی استان فارس با حضور مستقیم خود از طریق بالگرد ناجا، فرماندهی این عملیات را بر عهده داشت.
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روزنامه

به  سالمتی  توجه  بی تردید 
نخستین  به عنوان  باید  شهروندان 
تمام  برنامه ریزی های  اولویت 
دستگاه های  نهادها،  ارگان ها، 
و  تصمیم سازی  مراکز  اجرایی، 
تصمیم گیری کشور باشد، چراکه 
تندرستی  افتادن  مخاطره  به  با 
تمام  بی شماری  خطرات  مردم، 
امور دیگر را نیز در معرض تهدید 

قرار می دهد.
هزینه های  سهمگین  افزایش  از 
اختالل  تا  گرفته  درمان  و  دارو 
و...  مردم  زندگی  عادی  روند  در 
بیماری های  حمله  از  منتج  همه 
متعدد ناشی از آلودگی های مهلک 
گریبان گیر جامعه به شمار می رود.
مراکز  نگاه  که  زمانی  تا 
تصمیم گیری  و  تصمیم سازی 
سالم سازی  سمت وسوی  به 
انواع  زدودن  و  محیط زیست 
تحمیل  آلودگی های  و  آالینده ها 
باید  نباشد،  شهروندان  به  شده 
رونمایی های  منتظر  همچنان 
دیگری از مصیبت ها و تلخکامی ها 
زندگی  به  رنج آور  فشارهای  و 

خود باشیم.
اختصاص یارانه با هدف سالم سازی 
بخش هایی  به  زندگی  محیط 
چه  و  مستقیم  به طور  چه  که 
غیرمستقیم با سالمت مردم درگیر 
بهترین و  است، درواقع  مرتبط  و 
عاقالنه ترین نوع سرمایه گذاری در 
کشور محسوب می شود، چراکه از 

و سرمایه های  داشته ها  اصلی ترین 
انسانی  نیروی  که  جامعه  یک 
و  حفاظت  می آید،  به حساب  آن 
و  ترقی  مسیر  و  می کند  مراقبت 

تعالی کشور را هموار می سازد. 
رهایی بخشی  برای  هزینه کرد 
آلودگی های  پلید  دیو  از  جامعه 
و...،  نوری  صوتی،  هوایی، 
در  خردمندانه  صرفه جویی 
هم  که  است  دیگری  هزینه های 
ناخواسته و هم به خاطر غفلت های 
نابخشودنی،  به کشور تحمیل شده 
درمانی  مراکز  بیمارستان ها،  و 
و  شلوغ  روزبه روز  را  مطب ها  و 
شلوغ تر کرده و انواع بیماری های 
غیرواگیردار،  سکته های مغزی و 
قلبی و سرطان ها و مرگ ومیرهای 
زودهنگام را به دنبال خود داشته و 

دارد. 
اختصاص یارانه برای ایجاد بهبودی 
خودروها،  کارکرد  چگونگی  در 
به ویژه وسایل حمل ونقل عمومی، 
مصرفی،  بنزین  به  کیفیت بخشی 
سطح  افزایش  برای  هزینه کرد 
و  ترویج  و  همگانی  آگاهی های 
گسترش فرهنگ استفاده بهینه از 
داشتن  به  مردم  تشویق  و  خودرو 
الزم  ورزش های  انجام  و  تحرک 
و استفاده از دوچرخه و... ازجمله 
سالم سازی  به  که  است  کارهایی 
کیفی  سطح  ارتقای  و  جامعه 
کمک های  شهروندان  زندگی 

چشمگیری می کند.

امور  و  اوقاف  مدیرکل 
خشکسالی  گفت:  فارس  خیریه 
سال های  اقتصادی  مشکالت  و 
بر وقف و عمل  تأثیری  گذشته 

به نیت واقفین نداشته است.
مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در  موسوی  عباس  حجت االسالم 
از  گفت:  وقف  یاوران  همایش 
۷۰۰ سال پیش که اولین موقوفه 
امروز  به  تا  شد  ثبت  فارس  در 
و  هستیم  موقوفات  انواع  شاهد 
امروز نیز پیشنهادات جدیدی به 

خیرین می شود.
وی ادامه داد: وضعیت خشکسالی 
بروز  باعث  اقتصادی  و 

مشکالت شده اما اجازه ندادیم 
تأثیر منفی بر وقف داشته باشد.

مدیرکل اوقاف فارس افزود: در 
سال  نیز  سالمت  و  درمان  بحث 
تومان  میلیارد   ۵ حدود  گذشته 

تجهیزات خریداری کردیم.
یادآور  موسوی  حجت االسالم 
شد: کمک به نیازمندان از طریق 
همواره  را  موقوفات  درآمدهای 

مدنظر قرار داده ایم.
خوشبختانه  کرد:  تأکید  وی 
تاکنون  گذشته  از  فارس  استان 
جایگاه  دارای  وقف  موضوع  در 
مناسبی بوده که نشان از دینداری 

مردم استان فارس دارد.

شهرستان های  مردم  نماینده 
مجلس  در  ممسنی  و  رستم 
زمانی  تا  گفت:  اسالمی  شورای 
که استاندار جدید فارس انتخاب 
معاون  رحمانی  یداهلل  شود 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری فارس سرپرست 

استانداری می شود. 
گفت وگو  در  گودرزی  مسعود 
در  شیراز،  در  تسنیم  خبرنگار  با 
کمیته  مدیرکل  بازدید  حاشیه 
رستم،  محروم   مناطق  از  امداد 
با اشاره به اینکه اسماعیل تبادار 
همه  با  فارس  کنونی  استاندار 
توانمندی ها و تالش ها  ارزش ها، 
به کارگیری  منع  قانون  شامل 
استان  اداره  و  شد  بازنشستگان 
می سپارد،  دیگری  فرد  به  را 
استان  برای  داشت:  اظهار 
طبیعی  فارس  همانند  پهناوری 
که  توانمندی  استاندار  که  است 
زمان  باشد،  همگان  اجماع   مورد 

می برد.
اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
برای آن شخص که باید فارس 

داشته  همه جانبه  مدیریت  را 
دقیق تر  بررسی  نیازمند  باشد 
استانداری  ازاین پس  و  است 
اداره  سرپرستی  به صورت  فارس 

می شود.
گودرزی تصریح کرد: سرپرست 
معاونان  از  که  استانداری  فعلی 
وزارت  ازلحاظ  و  بوده  پرتوان 
کشور در حد یک استاندار است 
استان  مدیریت  در  را  خالیی 
فارس  که   نمی کنیم  احساس 

بخواهد ضرر کند.
شهرستان های  مردم  نماینده 
کرد:  تصریح  ممسنی  و  رستم 
اما درمجموع فکر نمی کنم برای 
زمان  فارس  استاندار  انتصاب 
آنچه  و  انجامد  طول  به  زیادی 
نیز مطرح  نیز در مورد گزینه ها 

می شود بیشتر گمانه زنی است.
استان  نمایندگان  مجمع  عضو 
همچنین  کرد:  خاطرنشان  فارس 
الزامی برای اینکه استاندار جدید 
فارس به طور حتم غیربومی باشد 
ارزیابی  باید  مهم  این  و  نیست 

شود.

انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
گفت:  بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان 
در  ماه  آبان   ۲۲ سه شنبه،  روز  عصر 
مبنی  پلیس  با  شهروندان  تماس  پی 
عریان  نیمه  زن  یک  شدن  ظاهر  بر 
مأموران  یاسوج،  خلیج فارس  بلوار  در 
بالفاصله  قضایی  مرجع  هماهنگی  با 
به محل اعزام شدند. به گزارش ایسنا، 
افزود:  محمدپور  بیت اهلل  سرهنگ 

این  محل،  در  مأموران  حضور  با 
را  عمومی  افکار  رفتارش  که  فرد 
توسط  بود،  کرده  جریحه دار  به شدت 
مقر  به  و  دستگیر  زن  پلیس  مأموران 
کرد:  اظهار  وی  شد.  منتقل  انتظامی 
این  شد  مشخص  پلیس  تحقیقات  در 
از اختالالت روحی و روانی رنج  فرد 
می برد. متهم هم اکنون تحت نظر بوده 

و موضوع در دست بررسی است.

اسکلتی  بیماری های  اداره  رئیس 
عضالنی وزارت بهداشت ضمن تشریح 
و  استخوان  پوکی  بیماری  عوارض 
راستای  در  بهداشت  وزارت  اقدامات 
پیشگیری و درمان این بیماری گفت: 
باید توجه کنیم بیماری پوکی استخوان 
نشود؛ گرچه  گرفته  اشتباه  آرتروز  با 
دو  این  بین  خطر  عوامل  از  برخی 
از  مجزا  اما  است،  مشترک  بیماری 

یکدیگر هستند.
گفت وگو  در  کمالی  کوروش  دکتر 
با ایسنا، بابیان اینکه یکی از مهم ترین 
عوامل خطر در پوکی استخوان »سن« 
پیشگیری  غیرقابل  عامل  این  و  است 
است، گفت: در کشورهایی که طول 

عمر مردم آن زیاد می شود، میزان 
نیز  افزایش  استخوان  پوکی  بروز 
استخوان  پوکی  نیز  ایران  در  می یابد. 
یک مشکل جدی و قابل توجهی است.
وی افزود: ما در سال های اخیر به ویژه 
پیشرفت  با  انقالب  از  بعد  سال های 
ارائه خدمات بهداشتی درمانی و کنترل 
بیماری های واگیر، شاهد افزایش طول 
عمر و امید به زندگی در مردم بوده ایم 
و امیدواریم که همین روند ادامه یابد. 
امید  و  عمر  طول  افزایش  درعین حال 
خواهد  همراه  به  را  تبعاتی  زندگی  به 
پوکی  به  ابتال  آن ها  از  یکی  داشت 
استخوان است و اگر به آن توجه نشود 
این بیماری روزبه روز جدی تر می شود.

رئیس مرکز ملی خشکسالی بابیان 
کل  از  درصد   ۲۵ پاییز  سهم  اینکه 
بارش های سال است، گفت: از ابتدای 
پاییز تا ۲۲ آبان ماه میانگین بارش کل 
کشور ۳۵.۵ میلی متر بود که نسبت به 
بیشتر  میلی متر   ۱۴ حدود  بلندمدت 
است و پیش بینی می شود که تا پایان 
نرمال  حد  در  بازندگی ها  پاییز  فصل 
بااین وجود  باشد،  نرمال  از  باالتر  یا 
شدید  افت  و  انباشته  خشکسالی های 

آب های زیرزمینی جبران نمی شود.
خوشبختانه پاییز امسال روی خوشی به 
ایران نشان داده و از ابتدای این فصل 
شاهد بارندگی های نرمال و حتی بیشتر 
کشور  مناطق  غالب  در  نرمال  حد  از 
گفت وگو  در  ضیائیان  صادق  هستیم. 
با ایسنا اظهار کرد: از اول مهر تا )۲۲ 
بلندمدت کشور  بارش  میانگین  آبان( 
۲۱.۶ میلی متر و برای مدت مشابه در 
ثبت  شده  میلی متر  سال گذشته، ۱۱.۲ 
به  نسبت  ایران  در  بنابراین  است؛ 
نسبت  و  میلی متر   ۱۴ حدود  بلندمدت 
به سال قبل حدود ۲۴ میلی متر افزایش 

بارش وجود دارد.

و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
هواشناسی  سازمان  بحران  مدیریت 
در پایان با تأکید بر اینکه خشکسالی 
این  به  ایران  در  شدید آب  کمبود  و 
کرد:  تصریح  نمی شود،  جبران  آسانی 
از  بیشتر  بارش  میلی متر   ۱۳ بااینکه 
خوشحال کننده  تاکنون  مهر  ابتدای 
اما برای جبران خشکسالی های  است  
نیست چون  کافی  به هیچ وجه  متمادی 
آبی گذشته حتی یک بار  در ۱۱ سال 
زیر  بارش ها  و  نداشتیم  ترسالی  هم 
نرمال یا نهایتًا در حد نرمال بوده است، 
درنتیجه این شرایط هم منابع آب های 
زیرزمینی و آب های ذخیره شده پشت 
و  است  کرده  افت  به شدت  سدها 
حداقل باید ۱۱ سال بارش باالی نرمال 
جبران  وضعیت  این  تا  باشیم  داشته 

شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری فارس گفت: با توجه به 
مخاطرات حال و آینده آنچه در استفاده 
دارد،  اهمیت  سازمانی  معماری  تفکر  از 
پایه ریزی وظایف دولت بر پایه فناوری 

اطالعات است.
در  رحمانی  یداهلل  ایرنا،  گزارش  به 
پیشرفت های  ملی  همایش  دومین 
در  داشت:  عنوان  سازمانی  معماری 
از  استفاده  امروزی  کسب وکار  دنیای 
امری  سازمان ها  در  اطالعات  فناوری 

اجتناب ناپذیر است. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
اینکه  بابیان  فارس  استانداری  منابع 
سیستم های اطالعات از اصلی ترین منابع 
استراتژیک هر سازمان به شمار می رود، 
اضافه کرد: تالش معماری سازمانی این 
بهبود  و  اثربخشی  افزایش  با  که  است 
کیفیت در روند فعالیت های هر سازمان 
اطالعاتی  سیستم های  در  را  بهره وری 

سازمان ها افزایش دهد. 
وی افزود: در بیشتر مواقع واحد فناوری 
این  مجری  خود  سازمان،  در  اطالعات 
بدون  فرایندی  هیچ  اما  نیست؛  فرایندها 

کمک این تکنولوژی صورت نمی گیرد. 
فناوری  نقش  فارس  استاندار  معاون 
اطالعات در سازمان ها را به نقش آفرینی 
کرد  تشبیه  انسان  بدن  در  شبکه عصب 
و افزود: اگر شبکه فناوری اطالعات در 
الزم  کارایی  نشود،  راه اندازی  سازمان ها 

را نخواهیم داشت. 
فناوری  اینکه  به  اشاره  با  رحمانی 
انتخابی  سازمان ها  در  امروزه  اطالعات 
داد:  ادامه  است،  اجباری  بلکه  نیست، 
در  موفق  کشورهای  از  الگوبرداری 
به  اقدام  و  الکترونیک  دولت  استقرار 
سازمانی  معماری  ملی  چارچوب  تبیین 

اهمیتی شایان توجه دارد. 
وزارت  گفت:  فارس  استاندار  معاون 
حوزه  این  فعاالن  حمایت  با  ارتباطات 
بانی طراحی روش یکپارچه برای توسعه 
این  در  و  است  بوده  اطالعات  فناوری 
مسیر در تالش بوده است تا زمینه تحقق 
و  شفاف  چابک،  دولت  چه بهتر  هر 

خدمات رسان محقق شود.
بتوان  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
سیستم  این  به کارگیری  با  عمل  در 
کشور  پیشرفت  برای  مفیدی  گام های 

تالش  به  همچنین  رحمانی  برداشت. 
توانمندسازی  متولی  مجموعه های 
استان ها به ویژه دانشگاه های استان اشاره 
کرد و افزود: دانشگاه ها موتور محرک 
فناوری اطالعات هستند و درصورتی که 
بسیار  پیشرفت های  شوند  حمایت 
خواهند  فراهم  کشور  برای  را  خوبی 
صنعتی  دانشگاه  رئیس  همچنین  کرد. 
تی  آی  گفت:  همایش  این  در  شیراز 
که  است  علومی  از  اطالعات(  )فناوری 
فراگیر  به صورت  اخیر  دوره های  در 
برای  است و سازوکار آن  شناخته شده 
همگان آشناست.  جلیل مقدسی با اشاره 
شیراز  صنعتی  دانشگاه  فعالیت های  به 
عنوان کرد: این دانشگاه در 10 دانشکده 
فعالیت می کند و از بدو تأسیس کیفیت 
را مدنظر قرار داده است و از همین رو 
است که در پذیرش کنکور ظرفیت این 

دانشگاه بسیار اندک اعالم می شود. 
وی افزود: عمده پذیرش دانشجویان این 
دانشگاه در دوره تحصیالت تکمیلی بوده 
است و اخیرًا نیز در رتبه بندی تایمز رتبه 
خود  به  را  کشور  دانشگاه های  چهارم 

اختصاص داده است. 
سازمانی  معماری  ملی  همایش  دومین 
تحول  محورهای  در  روز  دو  مدت  به 
هوش  سرویس  مهندسی  دیجیتالی، 
دولت  معماری  داده کاوی،  و  مجازی 
معماری  نوین  رهیافت های  الکترونیکی 
معماری  نتایج  و  دستاوردها  سازمانی، 
سازمانی، مهندسی سازمان و فرآیندهای 
و  سازمانی  معماری  کسب وکار 
طراحی  مرجع،  مدل های  و  چارچوب ها 
پیاده سازی،  ارزیابی و نگهداشت معماری 
سازمانی برگزار می شود. معماری سازمانی 
 Enterprise architecture یا 
که  است  یکپارچه  و  جامع  رویکردی 
با  را  سازمان  مختلف  عناصر  و  جنبه ها 
می کند  تحلیل  و  تفکیک  مهندسی  نگاه 
مدل ها،  مستندات،  مجموعه  شامل  و 
برای  اجرایی  اقدامات  و  استانداردها 
وضعیت  به  موجود  وضعیت  از  تحول 
اطالعات  فناوری  محوریت  با  مطلوب 
مشخص  طرح  یک  قالب  در  که  است 
اجرا شده و سپس به صورت مداوم توسعه 

می یابد و به روزرسانی می شود.

جهانگیری با اشاره به انتظارات مردم از 
بخش صنعت کشور برای تأمین نیازهای 
داخلی با کیفیت و قیمت مناسب و نیز 
برای  المللی  بین  بازارهای  در  حضور 
تأمین ارز مورد نیاز کشور تصریح کرد: 
مردم از بخش صنعت انتظار دارند ضمن 
فرصت های  موجود،  اشتغال  از  صیانت 
شغلی جدیدی برای فرزندان کشور ایجاد 
صنعت  بخش  دیگر  طرف  از  اما  کنند، 
باید  که  است  دشمنان  فشار  معرض  در 
در مقابل این فشارها نیز ایستادگی کنند.
اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
شرایط ملتهب اقتصادی تا دو ماه آینده 
فروکش می کند، گفت: تأکید داریم که 
اقتصاد کشور  میدان دار  بخش خصوصی 

باشد.
جهانگیری  اسحاق  تسنیم،  گزارش  به 
دو  سفر  پایانی  بخش  در  دیروز  عصر 
با حضور  استان خوزستان  به  روزه خود 
افتتاح  ضمن  چوب،  نوین  کارخانه  در 
این واحد صنعتی از خط تولید آن بازدید 
کرد و با توضیحات وزیر صنعت، معدن 

و تجارت از ظرفیت تولید و جزئیات فنی 
این واحد تولیدی مطلع شد.

همچنین  جمهور  رئیس  اول  معاون 
مراسم  و  کارخانه  این  افتتاح  آیین  در 
استان  پروژه های صنعتی  از  بهره برداری 
خوزستان با تأکید بر این که باید برای 
فرزندان کشور فرصت های شغلی فراهم 
اشتغالزایی  جهت  در  باید  گفت:  کنیم 
تالش کنیم تا جوانان دغدغه شغل نداشته 

باشند.
جهانگیری با اشاره به انتظارات مردم از 
بخش صنعت کشور برای تأمین نیازهای 
داخلی با کیفیت و قیمت مناسب و نیز 
برای  المللی  بین  بازارهای  در  حضور 
تأمین ارز مورد نیاز کشور تصریح کرد: 
مردم از بخش صنعت انتظار دارند ضمن 
فرصت های  موجود،  اشتغال  از  صیانت 
شغلی جدیدی برای فرزندان کشور ایجاد 
صنعت  بخش  دیگر  طرف  از  اما  کنند، 
باید  که  است  دشمنان  فشار  معرض  در 
در مقابل این فشارها نیز ایستادگی کنند.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر این 

بی شماری  فرصت های  و  ظرفیت ها  که 
منابع  قوی،  خصوصی  بخش  همچون 
و  حاصلخیز  دشت های  فراوان،  طبیعی 
منابع نفت و گاز فراوان در کشور برای 
اظهار داشت: مهم تر  دارد،  توسعه وجود 
انسانی  نیروی  ظرفیت ها  این  همه  از 
که  است  پرانرژی  و  جوان  تحصیلکرده 

قادر است در کشور تحول ایجاد کند.
ایران  که  این  به  اشاره  با  جهانگیری 
استثنایی  شرایط  دارای  جهت  هر  از 
است  فرد  به  منحصر  ظرفیت های  و 
تصریح کرد: ما با اتکا به این فرصت ها 
و با تأسی از اقتصاد مقاومتی قادریم بر 
سختی ها  و  کرده  غلبه  کشور  مشکالت 
را پشت سر بگذاریم. معاون اول رئیس 
جمهور با بیان این که دیدن تولیدگرانی 

که با روحیه و انگیزه باال به دنبال توسعه 
مایه  هستند  کشور  در  اشتغالزایی  و 
می شود  مسئوالن  خشنودی  و  سربلندی 
بخش  ظرفیت  این  به  اتکاء  با  گفت: 
خصوصی می توان کارهای بسیار بزرگ 
انجام داد و وظیفه دولت و نهادهای مدنی 
کشور  بانکی  نظام  بازرگانی  اتاق  نظیر 
این است که مشکالت پیش روی بخش 

خصوصی را برطرف کنند.
با  حتمًا  افزود:  پایان  در  جهانگیری 
صمت،  پرانگیزه  و  جوان  وزیر  حضور 
برطرف  را  خصوصی  بخش  مشکالت 
فروکش  با  امیدوارم  و  کرد  خواهیم 
یکی  در  اقتصادی  ملتهب  کردن شرایط 
را  آن ها  مشکالت  بتوانیم  آینده  ماه  دو 

بیش از پیش برطرف کنیم.

به  رسیدگی  دادگاه  نشست  پنجمین 
به صورت  را  گندم  که  کسانی  اتهامات 
ماسه  و  شن  کردن  مخلوط  با  ناخالص 
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در شیراز برگزار شد.
توزیع  دولت،  به  گندم  فروشی  دوباره 
صوری  ثبت  گندم،  شبکه  از  خارج 
ازجمله  آؤاد  یا  گندم  خریدوفروش 
نکات قابل توجه بود که در این نشست 

از دادگاه مطرح شد.
دادگاه  این  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
و  اتهامات  به  رسیدگی  ویژه  شعبه  در 
اقتصادی  مفسدان  و  اخاللگران  جرائم 
به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و 
شیراز  در  متهمان  از  نفر   11 حضور  با 
برگزار شد. در این دادگاه که به صورت 
علنی با حضور خبرنگاران و نمایندگان 
شد،  برگزار  مطبوعات  و  رسانه ها 
برای  دادستان،  نماینده  زارعی  کوروش 

متهمان خواستار مجازات قانونی شد. 
اختالط گندم با ماسه و گندم نامرغوب، 
به  شده  خریداری  گندم  مجدد  عرضه 
گندم  کردن  مخلوط  خرید،  مراکز 
دولت،  به  فروش  و  خارجی  و  ایرانی 
به  ماسه  انتقال  نامشروع،  مال  تحصیل 
فروش  گندم،  با  اختالط  برای  سیلوها 
ضرر  واردکردن  و  دولت  امانی  گندم 
این  اتهامات  ازجمله  دولت  به  زیان  و 
شده  پخش  خبری  گزارش  است.  افراد 
و  فیلم  فارس،  استان  صداوسیمای  از 
تصویر موجود از اختالط خاک و گندم، 
و گزارش  متهمان  مالی حساب  ردیابی 
دستگاه های مسئول ازجمله مستندات این 
دادگاه برای اثبات اتهامات بوده است. 

استراتژیک  کاالی  روند  در  اخالل 
دولت،  اموال  شدن  حیف ومیل  و  گندم 
و  غیر  مال  فروش  و  خیانت درامانت 
افعال  دیگر  از  نامشروع  مال  تحصیل 

مجرمانه این متهمان اعالم شد. 
منوچهر پورفر، اسمعیل نصراللهی، حسن 
هادی  محمد  رضایی،  مهدی  مزارعی، 
عسکر  نسب،  حبیبی  ناصر  محمدی، 
پور،  ثاقب  محمد  کمالی،  امیر  براتی، 

حسن منصوری و محمود پورمند متهمان 
این پرونده هستند. 

در کیفرخواست متهمان این پرونده آمده 
است: در استان فارس 114 مرکز خرید 
تعاون روستایی مشغول فعالیت است که 
پس از تحویل گیری گندم اقدام به ثبت 
سامانه سراسری  در  محموله ها  اطالعات 
با  سپس  و  می کنند  بازرگانی  شرکت 
حمل  به  اقدام  بازرگانی  شرکت  اعالم 
مراکز  به  شده  خریداری  گندم های 
ذخیره سازی می شود. مراکز خرید گندم 
متعلق به بخش خصوصی است و درآمد 
متعلقه بر اساس میزان فعالیت ثبت شده 
در سامانه شرکت بازرگانی دولتی تعیین 
می شود، عمدتًا این مراکز تالش می کنند 
تا تناژ بیشتری گندم خریداری کنند و 
نیز  بیشتری  کارمزد  و  درآمد  درنتیجه 
باعث  موضوع  این  که  کنند  دریافت 
غیرانسانی  اقدامات  انجام  و  سوءاستفاده 
و  ناخالصی ها  با  گندم  اختالط  قبیل  از 
گندم بی کیفیت و افزایش صوری وزن 

شده است. 
همچنین در متن کیفرخواست به تخلف 
فروشی  دوباره  و  آرد  کارخانه های 
ثبت  و  شده  خریداری  دولتی  گندم 
صوری خرید گندم و عدم تحویل آرد 
خرید  فصل  در  عشایر  و  متقاضیان  به 
تضمینی نیز اشاره شده و گفته شده در 
سودجو  کارخانه ها  از  برخی  حوزه  این 
با عدم تبدیل گندم یارانه ای به آرد و با 
جایگزینی گندم خارجی با گندم داخلی 
به دلیل کمتر بودن قیمت در آن زمان، 
از گندم تحویلی در فصل خرید  بخشی 
تضمینی را مجددًا با واسطه گری دالالن 
افراد  از  برخی  که  فروخته اند  دولت  به 
اقرار  اقدامات  این  به  صراحتًا  نام برده 

کرده اند. 
از  برخی  دادگاه  از  نشست  این  در 
شد  افشا  متهمان  مجرمانه  اقدامات 
ازجمله نگهداری گندم در کنار سرویس 
تخلفات  که  رانندگانی  تهدید  بهداشتی، 
می دادند،  گزارش  را  خرید  مراکز 
صداوسیما  دوربین  ورود  از  جلوگیری 

نمایش  با  که  متخلف  مراکز  محل  به 
شد.  کشیده  تصویر  به  مستند  فیلم های 
ویژه  شعبه  قاضی  ساداتی  محمود  سید 
رسیدگی به اتهامات و جرائم اخاللگران 
از  نشست  این  در  اقتصادی  مفسدان  و 
نشست  بودن  علنی  دیگر  بار  دادگاه 
از  تقدیر  با  و  شد  یادآور  را  دادگاه 
انتشار جریان دادگاه  اصحاب رسانه در 
مشروح  هستند  مجاز  خبرنگاران  گفت: 
پوشش  کنند،  منتشر  را  دادگاه  جریان 
خبری دادگاه می تواند زمینه جرم خیزی 
در جامعه را کاهش دهد و از بین ببرد 
بنابراین کسی نمی تواند خبرنگار را در 
این زمینه محدود کند، حضور اصحاب 

رسانه با اذن و اجازه دادگاه است.
وی همچنین بابیان اینکه متهمان دارای 
گفت:  هستند  مورداحترام  و  شخصیت 
برخورد  متهمان  باشخصیت  دادگاه 
به  نمی دهیم  اجازه  هیچ گاه  ما  نمی کند 
شخصیت  شود،  توهین  متهم  شخصیت 
نبرده ایم،  سؤال  زیر  هیچ گاه  را  متهمان 
با فعل متهمان و کاری که کرده اند  ما 

برخورد می کنیم.
در  اینکه  بر  تأکید  با  ساداتی  قاضی 
جلسات دادگاه ها حتی احترام خشن ترین 
گفت:  است  شده  رعایت  هم  متهمان 
در  قاضی  که  شده  تأکید  درعین حال 
دلسوزی  باشد،  ُتند  قلم  در  و  ُکند  زبان 
تأکید  ندارد،  جایگاهی  قضاوت  در 

دنیا  برای  را  آخرت  که  است  این  بر 
نفروشیم. رئیس شعبه ویژه رسیدگی به 
در  گران  اخالل  و  مفسدان  پرونده های 
اقتصادی استان فارس اضافه کرد:  نظام 
دادگاه در این پرونده بر قضاوت عادالنه 
تأکید دارد و با رعایت کرامت انسانی 

متهمان احکام را صادر خواهد کرد.
روالی  گفت:  همچنین  ساداتی  قاضی 
انباشت گندم در استان  که در خرید و 
این پرونده رخ داده  فارس و در جریان 
روال سالمی نیست در این پرونده فرایند 
خرید و انتقال و انباشت گندم با عنوان 
جدول پاک موسوم بوده درحالی که این 
سوءاستفاده  و  ناپاکی  جدول  از  نشان 

دارد.
این  در  غله  شرکت  اینکه  بابیان  وی 
پرونده نظارت کافی بر خرید و انباشت 
گندم نداشته است گفت: دست اندرکاران 
خرید و انباشت گندم در اینجا خودشان 
تشویق  را  خرید  مراکز  و  خریداران 
و  درصد خاک   8 تا   7 که  می کرده اند 
خاشاک با گندم مخلوط کنند، حتی اگر 
گندم پاکی هم به مراکز خرید و سیلوها 
را  آن  تا  داشته اند  اجازه  آنها  می رسیده 
و  خاک  و  ناخالصی  درصد   8 تا   7 با 
این موارد زمینه  خاشاک تحویل دهند، 
تشدید  را  آن  و  کرده  فراهم  را  تخلف 
نموده است، دادگاه در صدور رأی این 

موارد را حتمًا لحاظ خواهد کرد.

تاکسیرانی  سازمان  فنی  معاون 
تسهیالت  ارائه  از  تهران  شهرداری 
ویژه به رانندگان تاکسی که اقدام 
به تعویض کاتالیست می کنند، خبر 

داد.
با  گفت وگو  در  ابراهیمی  مهدی 
نصب  سرانجام  مورد  در  ایسنا، 
روی  بر  کاتالیست  تعویض  و 
گفت:  تهران،  شهر  تاکسی های 
هرساله در بودجه تاکسیرانی مبلغی 
را برای تعویض کاتالیست در نظر 
می گیرند؛ اما به دلیل پیمایش باالی 
حدود  کاتالیست ها  این  تاکسی ها 
۱۴ الی ۱۵ ماه بیشتر کارایی ندارد 
و این در حالی است که کاتالیست 
معمولی  خودروی  یک  روی  بر 
حدود سه سال کارایی الزم را دارد.
افزایش  پی  در  اینکه  بابیان  وی 
قطعات،  شدن  گران  و  قیمت ها 
افزایش یافته  کاتالیست  قیمت 
همین  به  کرد:  تصریح  است، 
رانندگان  تشویق  سمت  به  دلیل 
نسبت  خودشان  تا  رفته ایم  تاکسی 
به تعویض کاتالیست اقدام کنند و 
نیز  تاکسیرانی  سازمان  عوض  در 
تسهیالت ویژه ای را برای آنها در 

نظر می گیرد.
سازمان  اینکه  بابیان  ابراهیمی 
تنها  که  است  توانسته  تاکسیرانی 
را  تاکسی  کاتالیست   ۷۰۰۰ حدود 
عوض کند، گفت: عمر کاتالیست 
و  است  محدود  تاکسی ها  روی  بر 

با پیمایش ۶۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر 
میزان جذب آالیندگی آنها کاهش 
می یابد و به همین دلیل الزم است 
تا  شوند  تشویق  تاکسی  رانندگان 
خودشان کاتالیست خودرو را تغییر 

دهند.
رانندگانی  برای  اینکه  بابیان  وی 
را  تاکسی  کاتالیست  خودشان  که 
در  ویژه ای  تسهیالت  دهند  تغییر 
نظرخواهیم گرفت، اظهار کرد: در 
حال تدوین بسته تشویقی هستیم و 
رایگان  همچون  آیتم هایی  آن  در 
قرار  تاکسی،  پروانه  تمدید  بودن 
گرفتن در اولویت سفر و... وجود 

دارد.
تاکسیرانی  سازمان  فنی  معاون 
شهرداری تهران بابیان اینکه نصب 
آالیندگی  کاهش  در  کاتالیست 
تاکسی ها نقش مؤثری دارد، گفت: 
 CO در یک آزمایش خروجی گاز
کاتالیست  نصب  از  قبل  تاکسی 
کاتالیست  نصب  از  بعد  و  بود   ۹۴
این خروجی به ۰.۴ رسید و نصب 
آالیندگی  کاهش  در  کاتالیست 

بسیار مؤثر است.

تسهیالت ویژه به تاکسی ها برای کاهش 
آلودگی هوا

توضیحات پلیس درباره ماجرای نیمه برهنه 
شدن یک زن در یاسوج

افزایش طول عمر ایرانیان و چالشی به نام 
پوکی استخوان

باران پاییزی کم آبی ها را جبران نمی کند

تسهیالت ویژه به تاکسی ها برای کاهش 
آلودگی هوا

 سرپرست استانداری فارس 
مشخص شد

خشکسالی و مشکالت اقتصادی تأثیری 
بر موقوفات نداشته است

آزادی گروگان 10 ساله در کمتر از 3 ساعت

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

تحلیل خبر
گروهتحلیلخبرروزنامهطلوع

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری فارس:

پایه ریزی وظایف دولت بر پایه 
فناوری اطالعات ضروری است

جهانگیری:

شرایط ملتهب اقتصادی تا دو ماه 
آینده فروکش می کند 

 آخرین نشست دادگاه
 مخلوط کنندگان شن با گندم

در شیراز برگزار شد

از هر دری کالمی


