
رئیس اداره پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی و اقلیمی اداره کل هواشناسی فارس گفت: با ورود سامانه بارشی جدیدی به این 
استان شاهد بارندگی قابل توجهی در نقاط مختلف فارس خواهیم بود.

فرید اسماعیل زاده در گفت وگو با ایرنا افزود: این سامانه بارشی فعال که تا اواخر پنجشنبه 27 دی ماه جاری ادامه خواهد داشت به تناوب 
از سمت غرب استان موجب وزش باد شدید، بارش باران و بارش برف در نیمه شمالی و ارتفاعات خواهد شد.

وی ادامه داد: فعالیت این سامانه، امروز دوشنبه و فردا سه شنبه بیشتر در نواحی شمال غرب، غرب، مرکز و جنوب غرب استان و در 
اواخر چهارشنبه و طی پنجشنبه این هفته با شدت بیشتر در کل استان به ویژه در نواحی مرکز و جنوب خواهد بود.

او اظهار داشت: پس از عبور این سامانه شاهد مه گرفتگی و کاهش دما در سطح استان خواهیم بود.
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روزنامه

معروف  و  متداول  ضرب المثل 
مصداق  سر...«  با  کاله  »بردن 
در  مأموران  از  برخی  رفتار 
شهرداری ها و دیگر دستگاه های 

اجرایی است.
و  دانش  نداشتن  یک سو  از 
اطالعات الزم قانونی و از جانب 
دیگر پایین بودن سطح فرهنگ 
و عدم تطبیق صالحیت افراد با 
کار و حرفه ای که به آن اشتغال 
دارند، موجب بروز وقایعی نظیر 
آنچه در شهرداری کرمان اتفاق 
و  تبعات  و  می شود  است  افتاده 
پیامدهای ناخوشایندی را با خود 

به همراه می آورد.
حدود ۲۰ سال پیش پرسنل یکی 
از ادارات، بیمار روانی ولگردی 
و  برده  شهر  از  خارج  به  را 
که  بود  کرده  رها  بیابان  در 
بستگان  شکایت  با  آن  به دنبال 
کارمند  این  روانی،  بیمار  آن 
دادگاه  درگیر  سال  سه  از  بیش 
با  سرانجام  تا  بود  محاکمه  و 
تحمل مشقت های بسیار توانست 
از  و  بگیرد  را  شاکیان  رضایت 
دردسر بزرگی که برای خود و 

بود رهایی  ایجاد کرده  دیگران 
یابد.

وقایع،  این گونه  علل  بررسی  با 
به نخستین علتی که پی می بریم، 
نبود آموزش درزمینه های کاری 
معلوم  افرادی است که  و شغلی 
نیست چگونه و از چه راه هایی به 
مجموعه های اجرایی وابسته و یا 
تحت نظارت دولت راه یافته اند 
الزم  تبحر  و  تخصص  بدون  و 
خود  دلخواه  کار  هر  به  دست 
دردسرآفرینی  مدام  و  می زنند 

می کنند.
وقایع،  این گونه  دیگر  سوی  از 
و  برنامه ریزی  به  مبرم  نیاز 
برای  را  بودجه  اختصاص 
نوجوانان  و  کودکان  ساماندهی 
ذی ربط  مسئوالن  به  کار 
فقر  شاهد  تا  می کند  گوشزد 
هموطنی  هیچ  محرومیت  و 
ناتوانی  و  عجز  چراکه  نباشیم، 
اصولی  به هیچ عنوان  نداری  و 
در  منطقی  شرایط  هیچ  تحت  و 
مختصات کشور ثروتمند ما که 
است،  الهی  نعمات  از   سرشار 

نمی گنجد.

ارزیابی  و  نظارت  دفتر  مدیر 
دانشگاه های استان فارس گفت: 
فناوری  و  علم  اقتصاد  به  توجه 
توسعه ای  راهکارهای  از  یکی 
فارس محسوب می شود که باید 
همواره موردتوجه مدیران ارشد 

استان باشد. 
قاسم سلیمی در گفت وگو با ایرنا 
اینکه یکی از موضوعات  بابیان 
برنامه های  در  کشور  اساسی 
اقتصاد  به  توجه جدی  توسعه ای 
داشت:  اظهار  است،  دانش بنیان 
توسعه  چهارم  برنامه  مبنای 
دانش بنیانی و دانش محوری بوده 
پنجم و  برنامه های  است که در 
ششم نیز ادامه داده شد و به ویژه 
در اقتصادهای درحال توسعه مهم 

است.
مراکز  و  دانشگاه ها  نقش  وی 
را  نوآوری  و  فناوری  علمی، 
اقتصاد  سیاست های  تحقق  در 
برجسته  بسیار  دانش بنیان 
این  گفت:  و  کرد  توصیف 
سیاست گذاری  رویکرد  با  مهم 
می تواند  دقیق  برنامه ریزی  و 
همراه  به  را  بسیار  موفقیت های 

داشته باشد. 
دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
سال های  در  اینکه  بابیان  شیراز 
در  دقیقی  بحث های  گذشته 
به  شده،  مطرح  اقتصادی  حوزه 
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
مقاومتی  اقتصاد  درخصوص 

اشاره کرد. 
ساختار  در  داد:  ادامه  سلیمی 
در  برنامه  دو  علوم  وزارت 
تبیین  مقاومتی  اقتصاد  راستای 
ارتقای  یکی،  که  است  شده 
به  کشور  برتر  دانشگاه  پنج 
دیگری  و  است  بین المللی  تراز 

آمایش آموزش عالی است. 
دانشگاه  اینکه  بابیان  وی 

تراز  به  دستیابی  برای  شیراز 
و  می کند  تالش  بین المللی 
به  ویژه ای  نگاه  علوم  وزارت 
این موضوع دارد، افزود: آمایش 
ضرورتی  به مثابه  عالی  آموزش 
و  است  مدنظر  کشور  در  مهم 
استان فارس نیز در این زمینه با 

نگاهی کارآمد وارد شده است.
دانش بنیان  اقتصاد  به  توجه 

ضروری است
استاد مدیریت آموزشی دانشگاه 
قائل  اگر  کرد:  عنوان  شیراز 
می تواند  ما  اقتصاد  که  هستیم 
باشد، سیاست گذاری  دانش بنیان 
در حوزه علم فناوری و نوآروی 
ویژه  اهمیتی  استان  هر  در 

می یابد.
توجه  چنانچه  گفت:  سلیمی 
بعد  در  دانش بنیان  اقتصاد  به 
شود،  عملیاتی  نیز  اجرایی 
بهره های بسیاری برای هر استان 
و منطقه به ارمغان خواهد آورد 
نقاط  برخی  زمینه  این  در  ما  و 
اما  داریم؛  ضعف ها  و  قوت 
تا  است  بسیار  فرصت هایمان 
به مثابه  آن  از  می توان  که  آنجا 
استان  از محورهای توسعه  یکی 

یادکرد. 
از  بیش  وجود  به  اشاره  با  وی 
و  عالی  آموزش  مرکز   200
و  پژوهش  مؤسسات  و  مراکز 
منظر  از  کرد:  تأکید  فناوری، 
آمایشی شاید به این نگاه برسیم 
مراکز  این  کمی  توسعه  که 
رسیده  ثمر  به  فارس  استان  در 
را  مراکز  این  باید  امروز  و 

ساماندهی کرد. 
ارزیابی  و  نظارت  دفتر  مدیر 
فارس  استان  دانشگاه های 
آموزش  آمایش  داشت:  اظهار 
و  قابلیت ها  اساس  بر  باید  عالی 
باشد  منطقه  هر  توانمندی های 
متمرکز کردن  میان،  این  در  و 
و  است  ضروری  ظرفیت ها 
امروز باید در عرصه کیفیت این 
هرچند  کرد؛  متحول  را  مراکز 
و  حذف  معنای  به  موضوع  این 
آموزشی  مراکز  بردن  بین  از 
راستای  در  طرحی  بلکه  نیست، 
و  علم  توسعه  مراکز  همگرایی 

فناوری است.

انقالب  و  عمومی  دادستان 
درخصوص  کرمان  استان  مرکز 
کلیپ  جزئیات  آخرین 
در  شده  منتشر  کودک آزاری 
مأمور  آن  در  که  مجازی  فضای 
که  کاری  کودکان  شهرداری 
گل می فروختند را مجبور می کند 
به عنوان  بخورند، گفت:  را  گل ها 
ورود  موضوع  به  مدعی العموم 
بازداشت  اصلی  متهم  کرده ایم، 
شده و سایر متهمان تحت تعقیب 

قضائی قرارگرفته اند.
دادخدا ساالری  ایسنا،  به گزارش 
اعالم  با  خبرنگاران  جمع  در 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  خبر  این 
مشاهده و رصد  فیلمی در فضای 
مجازی توسط حوزه معاونت امور 
عمومی  دادسرای  مجازی  فضای 
با موضوع  استان  انقالب مرکز  و 
سوی  از  بالفاصله  کودک آزاری، 

معاونت مربوطه اعالم جرم  شد.
استان  در  قضایی  ارشد  مقام  این 
عدم  علیرغم  کرد:  اعالم  کرمان 
افراد،  سوی  از  شکایت  طرح 
دلیل  به  و  مدعی العموم  به عنوان 
از  تخلف  و  کودک آزاری  وقوع 

مفاد قانونی و ارتکاب جرم، علیه 
و  اعالم جرم  ذی ربط  مسئوالن 
جنبه  از  پرونده ای،  رابطه  این  در 
اصلی  متهم  و  اعالم جرم  عمومی 
بازداشت  در  هم اکنون  و  دستگیر 

است.
ساالری تصریح کرد: کلیه افرادی 
این رابطه کوتاهی، قصور  که در 
و جرمی انجام داده اند تحت تعقیب 

قضایی قرار خواهند گرفت.
کرد:  بیان  کرمان  دادستان 
مستمر  به صورت  مجازی  فضای 
رصد  و  کنترل  شبانه روزی  و 
وقوع  صورت  در  و  می شود 
جهت  در  مقتضی  اقدامات  جرم 
خواهد  انجام  جرائم  با   مقابله 

گرفت.

خانواده  و  زنان  امور  معاون 
ارسال  از  جمهوری  ریاست 
داد  خبر  مجلس  به  الیحه ای 
امکان سنجی  بحث  آن  در  که 
مطرح مرد  و  زن  و  دیه   برابری 

است.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار 
اشاره  با  ایران  با  گفت وگو  در 
اخیرًا  که  نشست هایی  سلسله  به 
و  دانشگاهی  مراکز  همکاری  با 
حوزوی برگزار شده است، اظهار 
کرد: یکی از لوایحی که تقریبًا 
آن  پشتیبان  سند  و  است  آماده 
است،  نهایی  تنظیم  حال  در 

به  موضوع دیه است که در آن 
دیه  برابری  امکان سنجی  بحث 
زنان و مردان پرداخته شده است.
وی افزود: این الیحه به زودی به 

مجلس ارسال خواهد شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی 
هزار   ۳۴۰ اینکه  به  اشاره  با 
ضریب  با  مناطق  در  دانش آموز 
محرومیت ۶ تا ۹ در کمیته امداد 
اظهار کرد:  داریم،  تحت پوشش 
در این جلسه اعالم شد که حدود 
خانوار  کودکان  از  نفر   ۲۱۵۰
به  امداد  کمیته  پوشش  تحت 

مدرسه نرفته اند.
به گزارش ایسنا، پرویز فتاح در 
هشتمین جلسه شورای هماهنگی، 

شاخص های  ارتقای  و  بهبود 
مناطق  پرورشی  و  آموزشی 
محروم و کمتر توسعه یافته که در 
اشاره  با  شد  برگزار  رفاه  وزارت 
به اینکه ۳۴۰ هزار دانش آموز در 
مناطق با ضریب محرومیت ۶ تا 
پوشش  تحت  امداد  کمیته  در   ۹
این جلسه  در  اظهار کرد:  داریم، 
اعالم شد که حدود ۲۱۵۰ نفر از 
کودکان خانوارهای تحت پوشش 

کمیته امداد به مدرسه نرفته اند.

استاندار فارس گفت: در حوزه قاچاق کاال و ارز باید 
قبل از مبارزه به سمت پیشگیری حرکت کنیم و این 

کار را در اولویت برنامه های خود قرار دهیم.
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
استانداری استان فارس، عنایت اهلل رحیمی در جلسه 
کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه 
مسیر  در  قطعًا حرکت  افزود:  ارز  و  قاچاق کاال  با 
پیشگیری کمک خواهد کرد که زمینه وقوع چنین 
جرم هایی کاهش یابد و نتایج بهتری نیز حاصل شود.
برنامه ریزی، هماهنگی  فعالیت کمیسیون  نتایج  وی 
بر  را  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  بر  نظارت  و 
توسعه اقتصادی کشور و ایجاد آرامش روحی برای 
شهروندان مؤثر دانست و ادامه داد: موفقیت درزمینه 
همکاری،  به  منوط  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
هماهنگی، نظارت و پیگیری دستگاه های عضو این 

کمیسیون است.
او اظهار داشت: امروز به دلیل تنگناهایی که کشور 
مکلف  را  خود  دولت  است  مواجه  آن  با  استان  و 

ایجاد  اجازه  و  کند  اقدام  زمینه  این  در  که  می داند 
اخالل درروند تأمین مایحتاج عمومی مردم را ندهد 
و طبیعی است که در این راه باید برخوردهایی نیز 

انجام شود.
استاندار فارس گفت: کسانی که اقدام به قاچاق کاال 
دارند  مدنظر  را  مالی  منافع  به  رسیدن  فقط  می کنند 
اما اگر بتوانیم آنها را نسبت به تأثیرات مخربی که 
فعالیت آنها بر زندگی هم وطنانمان دارد آگاه کنیم 
شاید از این کار دست بکشند؛ در این زمینه نیازمند 

دستگاه های  همراهی  و  همکاری  با  فرهنگی  کار 
فرهنگی هستیم.

رحیمی ادامه داد: درزمینه تولید و نظارت هم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اقدامات خوبی انجام داده که 
اگر این فعالیت ها تداوم یابد به تقویت بنیه اقتصادی 
نظم  هم  قاچاق  چراکه  شد  خواهد  منتهی  کشور 
بر هم می زند و هم درآمدهای کشور،  را  اقتصادی 

اشتغال و تولید را هدف قرار می دهد.
او اضافه کرد: قطعًا اگر بتوانیم ریشه قاچاق را قطع 
کنیم، زمینه اشتغال و رونق تولید داخلی بیش ازپیش 
راه،  این  در  موفقیت  برای  و  شد  خواهد  فراهم 

برنامه ریزی بلندمدت ضرورت دارد.
وی ضمن تأکید بر لزوم تقویت دستگاه های مربوط 
به مبارزه با قاچاق کاال و ارز به ویژه نیروی انتظامی 
نیروی  تقویت  و  تجهیز  با  بتوانیم  امیدواریم  افزود: 
انتظامی این مجموعه را در عمل به وظایف خود در 
بحث مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیش ازپیش یاری 

کنیم.

موضوع  گفت:  خوزستان  استاندار 
به  وزارتخانه ها  اختیارات  تفویض 
در  خوزستان،  اجرایی  دستگاه های 
دولت  با  استانداران  هفته  این  جلسه 

بررسی و پیگیری می شود.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
استان  استانداری  عمومی  روابط  از 
در  شریعتی  غالمرضا  خوزستان، 
شورای گفت وگوی بخش خصوصی 
و دولت که در استانداری خوزستان 
توجه  با  کرد:  بیان  شد،  برگزار 
و  اداری  محدودیت های  برخی  به 
اختیارات  تفویض  موضوع  سازمانی 
دولت  طریق  از  را  وزارتخانه ها 
خوزستان  اجرایی  دستگاه های  به 

پیگیری خواهد شد.
تسهیل  برای  امر  این  داد:  ادامه  وی 
ارائه  در  سرعت بخشی  و  امور 
ضروری  مردم  به  بیشتر  خدمات 
است؛ بنابراین تمرکززدایی می تواند 
زمینه را برای انجام اقدام متناسب با 

نیاز مناطق و در زمان کوتاهی فراهم 
کند.

اختیارات  این  از  برخی  گفت:  وی 
که قانون منعی برای آن ایجاد نکرده 
شناسایی شده و دستگاه های اجرایی 
نیز می توانند پیشنهادات خود را برای 
ارائه  اقتصادی  معاونت  به  پیگیری 

کنند.
استاندار خوزستان همچنین به موضوع 
عراق  در کشور  تجاری  فعالیت های 
اشاره کرد و گفت: مراودات با این 
جدی  گذشته  از  بیش  باید  کشور 
گرفته شود و به همین منظور فعاالن 
و نهادهای بخش خصوصی نقشه راه 

کاربردی تهیه کنند.
خدمات  صادرات  کرد:  اضافه  وی 
نیز  این کشور و  به  فنی و مهندسی 
قابل توجهی  بخش  می تواند  سوریه 
دربربگیرد  را  خوزستان  اقتصاد  از 
اقتصادی  درزمینه  این همکاری ها  و 

کارگشا است.

بخش  گفت وگوی  شورای  رئیس 
خوزستان  در  دولت  و  خصوصی 
کارگری  موضوعات  به  همچنین 
مشاغل  محوریت  با  کارفرمایی  و 
این  در  گفت:  زیان آور،  و  سخت 
و  کارگر  قشر  دو  هر  خصوص 
باید  که  دارند  گالیه هایی  کارفرما 

موردتوجه قرار بگیرد.
آئین نامه  اصالح  افزود:  شریعتی 
زیان آور  و  سخت  مشاغل  اجرایی 
را  قانون  اصالح  مقدمات  می تواند 
فراهم کند و به همین منظور تعامل و 
همفکری با نمایندگان مجلس امری 

ضروری است.
تأمین لوله پروژه انتقال نفت گوره 

به جاسک باید در خوزستان بماند
استاندار خوزستان همچنین به قرارداد 
نفت  انتقال  لوله های  تولید  پروژه 
گوره به جاسک اشاره کرد و گفت: 
توسط  پروژه  این  لوله های  تأمین 
اکسین  و  لوله سازی  شرکت های 

خوزستان در حال انجام است.
وی ادامه داد: برخی تالش ها در حال 
دلیل  به  می خواهند  که  است  انجام 
تولید  قرارداد  شرکت ها،  این  تأخیر 
لوله ها را به خارج از خوزستان منتقل 

کنند.
شرکت های  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
نسبت  بیشتری  توان  با  باید  مذکور 
به تعهدات خود در این قرارداد عمل 
این  از  حاصل  درآمد  گفت:  کنند، 
کمین  در  و  نهفته  مشکالت  پروژه 
اکسین  و  لوله سازی  شرکت های 

خوزستان را برطرف می کند.
بر اساس این گزارش، قرارداد انتقال 
به طول یک  به جاسک  نفت گوره 
 42 قطر  به  و  کیلومتر   100 و  هزار 
بشکه  یک میلیون  انتقال  برای  اینچ 
نفت خام در روز از پایانه نفتی گوره 
بوشهر  استان  غرب  شمال  در  واقع 
ساحل  در  جاسک  منطقه  غرب  به 

دریای عمان است.

استاندار بوشهر با اشاره به پیشرفت 
اورژانس  ساختمان  درصدی   ۷۰
اساس  بر  گفت:  بوشهر  هسته ای 
شده  انجام  تعهدات  و  برنامه ریزی 
نخست  نیمه  درمانی  مرکز  این 
سال آینده وارد چرخه بهره برداری 

می شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
اداره کل روابط عمومی استانداری 
در  گراوند  عبدالکریم  بوشهر، 
اجرای  روند  از  بازدید  جریان 

ساختمان اورژانس هسته ای بوشهر 
با تبریک سالروز میالد با سعادت 
حضرت زینب )س( و گرامیداشت 
به  داشت:  اظهار  پرستار  روز 
مناسبت روز پرستار امروز از این 
شهدای  بیمارستان  در  زحمتکشان 

خلیج فارس بوشهر تجلیل شد.
اورژانس  اجرای   به  اشاره  با  وی 
این  کرد:  تصریح  بوشهر  هسته ای 
مرکز درمانی  بر اساس تفاهم نامه 
بهداشت،  وزارت  سه جانبه 

استانداری بوشهر و سازمان انرژی 
آن  اجرایی  عملیات  ایران  اتمی 
بابیان  بوشهر  استاندار  شد.  آغاز 
هسته ای  اورژانس  ساختمان  اینکه 
مطلوبی  پیشرفت  از  بوشهر 
اساس  بر  افزود:  است  برخوردار 
ساختمان  شده   انجام  ارزیابی های 
اورژانس هسته ای بوشهر دارای 65 
البته  است  پیشرفت  درصد   70 تا 
مصالح تکمیل این ساختمان تأمین 
بر  تأکید  با  گراوند  است.  شده 

تحقق تعهدات سازمان انرژی اتمی 
ایران در ساخت این اورژانس بیان 
مجری،  تعهدات  اساس  بر  کرد: 
ساختمان اورژانس هسته ای بوشهر 
نیمه نخست سال آینده وارد چرخه 

استفاده می شود.
اورژانس  ساختمان  افزود:  وی، 
تخت   101 دارای  بوشهر  هسته ای 
نقش  که  است  درمانی  و  بستری 
مهمی در کمک به مراکز درمانی 

استان بوشهر دارد.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
چهلمین  در  اینکه  بابیان  فارس 
معاندان  انقالب  پیروزی  سالگرد 
هستند  تالش  در  فشار  اعمال  با 
را  اسالمی  نظام  دستاوردهای 
گفت:  دهند،  جلوه  کمرنگ 
رسانه ها می توانند برای بر هم زدن 
ایفا  نقش  به خوبی  استراتژی  این 

کند. 
سهرابی  صابر  ایرنا،  گزارش  به 
و  ارتباطات  کمیته  نشست  در 
اطالع رسانی دهه فجر فارس اضافه 
مثبت  دستاوردهای  از  یکی  کرد: 
مکتوب  رسانه های  افزایش  نظام، 
بوده است که در جای جای فارس 

محقق شده است. 
وی بابیان اینکه نقش رسانه ها برای 
مؤثر  انقالب  دستاوردهای  معرفی 
امروز  جامعه  داشت:  ابراز  است، 
با شعار افتخار به گذشته و امید به 
در  را  شادی  و  نشاط  شور،  آینده، 

جامعه متبلور می کند. 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
کمیته  دو  اینکه  بابیان  فارس 
اقلیت های دینی و فرهنگی و هنری 
فجر  دهه  برنامه های  اجرای  برای 

افزود:  است،  شده  دیده  تدارک 
هنری  فرهنگی،  برنامه های  تمام 
دستگاه های عضو کمیته احصا شده 
است و این برنامه ها از دهه فجر تا 

پایان اسفندماه ادامه دارد. 
از  لبریز  فارس  داشت:  بیان  وی 
اجتماعی،  فرهنگی،  ظرفیت های 
نقش  و  است  اقتصادی  و  سیاسی 
برای  صداوسیما  و  رسانه ها 
اطالع رسانی بسیار تأثیرگذار است.

فضای  کانال های  تعداد  سهرابی 
مجازی را در زمان فعالیت تلگرام 
2200 کانال فعال در فارس عنوان 
این  از  هریک  گفت:  و  کرد 
عضو  نفر   5000 از  بیش  کانال ها 
مجازی  کانال های  بیشتر  و  داشت 

اجتماعی  و  اقتصادی  حوزه  در 
فعالیت می کنند. 

تنها   1357 سال  در  داد:  ادامه  وی 
یک روزنامه در فارس فعال بود و 
امروز 517 رسانه مکتوب و برخط 

فعال هستند.
مدیرکل  نشست  این  در 
اسالمی  جمهوری  صداوسیمای 
خروجی  گفت:  فارس  استان 
در  غربی ها  فکر  اتاق  تصمیمات 
دشمنی با ایران در رسانه های آنان 
نمایان می شود و پاسخ رسانه را تنها 
این  و  بدهند  باید  رسانه  اصحاب 
وظیفه تاریخی در این برهه زمانی 

بر دوش ماست.
اینکه  بابیان  سهرابی  محمدتقی 

رسانه ها  وسیع  تبلیغات  و  هجمه 
است،  گرفته  شدت  انقالب  علیه 
دستاوردهای  تضعیف  در  افزود: 
شاهد  سیاسی  حوزه های  در  نظام 
برنامه های متعددی از سوی دشمنان 

ملت بوده ایم. 
جمهوری  صداوسیمای  مدیرکل 
اسالمی فارس گفت: از راهکارهای 
رسانه ها  بودن  تصمیم،  این  اجرای 
در کنار هم است و امروز در دنیای 
که  رسانه هایی  در  و  ارتباطات 
اهداف مشترکی دارند و منافع شان 
مشاهده  هم افزایی  افتاده  خطر  به 

می کنیم. 
سهرابی با تأکید بر اینکه رسانه های 
داخلی باید هم افزاتر عمل کنند ابراز 
داشت: با تعامل همکاری و ارتباط 
فرصتی  می توان  رسانه ها  میان 
سالگرد  چهلمین  برای  مناسب 
انقالب فراهم آورد و این موضوع 

برای رسانه ها آزمونی است. 
دستگاه ها  همه  داشت:  عنوان  وی 
چهل ساله  عملکرد  ارائه  برای  باید 
انقالب به خط شوند و خود را برای 
ورود به نیم قرن دوم انقالب خود را 

آماده کنند.

جام  فوتبال  مسابقات  آغاز  با 
برای  تبلیغات  آسیا،  ملت های 
نتایج  پیش بینی  و  شرط بندی 
افزایش  نیز  فوتبال  مسابقات 
پلیس  داشته است، موضوعی که 
فتا در مورد آن هشدار داده و از 
این  فریب  تا  خواسته  شهروندان 

تبلیغات را نخورند.
رئیس  کاظمی،  تورج  سرهنگ 
در  بزرگ  تهران  فتای  پلیس 
اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو 
سایت های  فعالیت  افزایش  به 
همزمان  فوتبال  نتایج  شرط بندی 
گفت:  آسیا،  ملت های  جام  با 
در  مجازی  فضای  سودجویان 
کمین هستند تا با سوءاستفاده از 
مناسبت های مختلف و با استفاده 
در  شده  ایجاد  هیجان  و  شور  از 
میان مردم نسبت به کالهبرداری 
و سوءاستفاده از آنان اقدام کنند 
نیز  فوتبال  مسابقات  دراین بین  و 
یکی از مواردی است که با توجه 
دارد  که  فراوانی  عالقه مندان  به 
از چشم سودجویان نیز در امان 

نمانده است.
وی ادامه داد: در همین راستا نیز 
ایام مسابقات جام جهانی  چه در 
فوتبال و چه این ایام که مسابقات 
حال  در  آسیا  ملت های  جام 
برگزاری است، برخی افراد اقدام 
سایت های  تبلیغ  و  راه اندازی  به 
شرط بندی نتایج فوتبال کرده اند.

ماده  مطابق  اینکه  بابیان  کاظمی 
اسالمی  مجازات  قانون   ۷۰۵
ممنوع  وسیله ای  هر  با  قماربازی 
ماه  به یک  آن  مرتکبان  و  بوده 
ضربه   ۷۴ یا  حبس  ماه  شش  تا 
شالق محکوم خواهند شد، گفت: 
در همین راستا نیز تیم های رصد 
شناسایی  به  نسبت  فتا  پلیس 
سایت ها  این  با  برخورد  و 
نیز  شهروندان  و  می کنند  اقدام 
می توانند موارد را به پلیس اطالع 
دهند کما اینکه تاکنون با تعداد 
برخورد  سایت ها  این  از  زیادی 
نیز  متعددی  پرونده های  و  شده 
فتا  پلیس  در  رسیدگی  حال   در 

است.

هشدار پلیس فتا؛
فریب سایت های »شرط بندی« را نخورید

دیه زن و مرد برابر می شود؟

بازداشت عامل کودک آزاری در کرمان

فتاح:
۲۱۵۰ کودک تحت پوشش کمیته امداد 

مدرسه نمی روند
بسیاری در مناطق محروم بافرهنگ تحصیل 

آشنا نیستند

 بازداشت عامل کودک آزاری 
در کرمان

استاد دانشگاه:
توجه به علم و فناوری راهکار توسعه 

فارس است

تحلیل خبر
گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

استاندار فارس:

استاندار خوزستان:

استاندار بوشهر:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

از هر دری کالمی


