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صفحه

روزنامه

مبحثی  اجتماعی  روانشناسی  در 
جامعه  »اثر  عنوان  تحت  داریم 
جذب  پذیرش،  طریق  از  فرد  بر 
همنوایی  و  اجتماعی  هنجارهای 
بر  فرد  »اثر  همچنین  و  آنها«  با 
روزها  این  اقناع«،  طریق  از  جامعه 
و  جامعه  بر  حاکم  جو  به  توجه  با 
عدم  و  بدبینی ها  و  اتهامات  رواج 
رده های  مسئوالن  عمومی،  اعتماد 
پائینی، میانی و ارشد مجبورند به دو 
محور فوق متوسل شوند. محور اول 
مسئوالن  بر  جامعه  که  است  اثری 
مردم  انتظارات  و  انتقادات  و  داشته 
داشته  آن  بر  را  آنها  مسئوالن،  از 
که به خاطر همنوایی با توده مردم، 
سخنانی را بر زبان جاری کنند که 
پذیرش همگانی داشته باشد. جذب 
برای  اجتماعی  هنجارهای  جلب  و 
الزام آور  امری  اجتماعی  مسئوالن 
جریان  برخالف  نمی توانند  و  است 
رودخانه، شنا کنند. موقعی که بحث 
قواره های  و  قد  اقتصادی در  مفاسد 
ریز تا درشت مطرح می شود، جامعه 
از  تا  است  اقناعی  پاسخ هایی  دنبال 

شک و شبهه نجات یابد وگرنه هر 
کردن  خنثی  نادرست،  ولو  اتهامی 
یادمان  می شود.  مشکل  بسیار  آن 
پیروزی  آغازین  سال های  نمی رود 
به  کسانی  یا  کسی  اگر  انقالب، 
مسئولی حتی در رده پایین، اتهاماتی 
را  آن  صحت  هیچ کس  می زدند، 
دفاع  او  از  همه  بلکه  نمی پذیرفت 
عملکردهای  چراکه  می کردند 
مسئوالن، این حمایت و پشتیبانی را 
مفاسد  خاطر  به  امروز  اما  می طلبید 
اعالم شده و تأیید شده، -ولو در حد 
آن  کردن  خنثی   – نباشد  اکثریت 
خود  حال  است.  سختی  بسیار  کار 
با روشی جامعه پسند،  باید  مسئوالن 
جامعه  بر  اقناعی  اثرگذاری  قدرت 
با  بد  و  خوب  تا  باشند  داشته  را 
این روش  اول در  قدم  نسوزند.  هم 
خود  حساب  کردن  جدا  اقناعی، 
و  رسمًا  اینکه  و  است  اطرافیان  از 
از  مفاسد  با  برخورد  خواهان  علنًا 
هر  و  گروهی  هر  هرکسی،  جانب 
جناحی باشند و هیچ فرقی بین آنها 

و دیگران قائل نباشند.

تأکید  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
مهندسان،  اینکه مدیران موفق،  بر 
انسانی  نیروی  و  کارشناسان 
کشور  سرمایه های  اصلی ترین 
مدیران  قدر  باید  گفت:  هستند، 
اقتصادی  جنگ  در  که  را  کشور 
اقتصاد  فروپاشی  از  مانع  آمریکا 
را  کشور  مطلوب  نحو  به  و  شده 

اداره کرده اند، بدانیم.
اول  معاون  نوشت:  ایسنا 
بر  تأکید  با  رئیس جمهور 
مهندسان،  موفق،  مدیران  اینکه 
انسانی  نیروی  و  کارشناسان 
کشور  سرمایه های  اصلی ترین 
مدیران  قدر  باید  گفت:  هستند، 
اقتصادی  جنگ  در  که  را  کشور 
اقتصاد  فروپاشی  از  مانع  آمریکا 
را  کشور  مطلوب  نحو  به  و  شده 

اداره کرده اند، بدانیم.
اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح 
شرکت صنایع غذایی عالی فرد که 
برگزار  فیروزکوه  شهرستان  در 
توانمند  اظهار داشت: مدیران  شد، 
و موفق نعمتی برای کشور هستند 

که باید قدردان آنها باشیم.
بابیان  رئیس جمهور  اول  معاون 
اینکه مهم ترین موضوع برای ادامه 
صنعت  و  اقتصاد  قدرتمند  مسیر 
کشور حفظ روحیه مدیران است، 
گفت: متأسفانه عده ای در کشور ما 
فقط به دنبال تخریب روحیه مردم 
و مدیران هستند و به هر بهانه ای 
ناامیدی  بذر  یأس  آیه  خواندن  با 
را در جامعه می پاشند؛ کسانی که 
در کارنامه و سوابق فعالیتشان هیچ 
حرکتی برای پیشرفت کشور دیده 

نمی شود.
به  فقط  عده  این  داد:  ادامه  وی 
چرخ  الی  گذاشتن  چوب  دنبال 
دیگران هستند و با نق زدن مداوم 
وارد  خدشه  مدیران  روحیه  در 
است که  این  می کنند. وظیفه من 
مدیران  روحیه  از  توانم  حد  در 

صیانت و حمایت کنم.
خواست  اینکه  بابیان  جهانگیری 

روسای  و  انقالب  معظم  رهبر 
روحیه  حفظ  نیز  سه گانه  قوای 
کاری  باید  گفت:  است،  مدیران 
میدان  در  سالم  مدیران  تا  کنیم 
عمل پای کار بایستند و دغدغه ای 

نداشته باشند.
گاهی  است  ممکن  افزود:  وی 
افراد،  برخی  تخلف  دلیل  به 
فضاسازی هایی علیه مدیران کشور 
انجام شود که ما نباید اجازه دهیم 
کشور  خوب  مدیران  روحیه 
معنای  به  این  البته  شود.  متزلزل 
زیرا  نیست  متخلفین  با  برخورد 
داده حتمًا  انجام  تخلفی  فردی که 

باید پاسخگو باشد.
خود  بازدیدهای  به  اشاره  با  وی 
از طرح ها و واحدهای تولیدی در 
یکی  گفت:  فیروزکوه  و  دماوند 
بازدید  مورد  که  طرح ها  این  از 
قرار گرفت مرکز تولید و انجماد 
توسط  که  بود  سبک  دام  اسپرم 
یکی از اساتید بنام دانشگاه تهران 
و  مهم  کار  که  شده  راه اندازی 
بزرگی است و می تواند از طریق 
دام سبک کشور،  نژاد در  اصالح 
فراهم  را  تولید  افزایش   زمینه 

کند.
اشاره  با  همچنین  جهانگیری 
واحد  دو  از  خود  بازدیدهای  به 
افزود:  فرد  عالی  و  شیوا  تولیدی 
حجم سرمایه گذاری بسیار مناسبی 
در این دو واحد تولیدی انجام شده 
توجه  تولیدی  این دو واحد  و در 
مناسبی به کیفیت، قیمت و رقابت 

وجود دارد.

گزارش های  به  اشاره  با  وی 
این  اینکه  بر  مبنی  ارائه شده 
ماه های  در  تولیدی  واحد  دو 
شده اند  موفق  خود  فعالیت  اول 
چین  استرالیا،  به  را  محصوالتشان 
و کشورهای همسایه صادر کنند، 
می دهد  نشان  این  داشت:  اظهار 
در  عمده ای  تحول  و  تغییر  که 
توانمندی صنعتی کشور به وجود 

آمده است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: هر 
جا که کار دست بخش خصوصی 
رقابت  تعیین کننده  مؤلفه  و  بوده 
بوده است، اتفاقات مهمی رخ داده 
واحدهای  مدیران  چراکه  است 
به خوبی  خصوصی  بخش  تولیدی 
می دانند که باید محصوالتی تولید 
قیمت  و  کیفیت  از  که  کنند 
مناسب برخوردار باشد تا بتواند در 

بازار رقابت کند.
اینکه  به  اشاره  با  جهانگیری 
خصوصی  بخش  در  تاکنون 
با  و  نداشته ام  فعالیتی  هیچ گونه 
نیز  بخش  این  فعاالن  از  هیچ یک 
کرد:  تصریح  ندارم،  سری  و  سر 
برای  کشور  که  است  این  باورم 
احیا و توسعه هیچ راهی جز اتکا 
ندارد و بخش  به بخش خصوصی 
واقعی  معنای  به  باید  خصوصی 

میدان دار اقتصاد کشور باشد.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید 
از مشکالت بخش صنعت و تولید 
به  نباید  گفت:  بکاهد،  کشور 
خاطر موضوعاتی نظیر سرمایه در 
گردش صنعت ما با مشکل مواجه 

شود.
در  اینکه  بابیان  جهانگیری 
بانک مرکزی تالش  با  هماهنگی 
شود،  مرتفع  مشکل  این  تا  شده 
اعتبارات  بر  عالوه  امسال  گفت: 
که طبق روال عادی به واحدهای 
تولید داخلی پرداخت می شود قرار 
شده تا 100 هزار میلیارد تومان نیز 
با نظر وزرا به واحدهای پیشران در 

صنعت اختصاص یابد.
تأکید  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
در  تولید  زنجیره  تکمیل  اینکه  بر 
با  باید  صنعتی  مختلف  رشته های 
جدیت ادامه یابد، اظهار امیدواری 
از  بیش  خصوصی  بخش  کرد 

گذشته افزایش تولید داشته باشد.
به  قوت  خدا  بابیان  پایان  در  وی 
مهندسین، کارشناسان و کارگران 
سه واحد تولیدی که امروز از آنها 
بازدید کرد، گفت: باید همه تالش 
کنیم تا اقتصاد کشور را روزبه روز 

بهتر از گذشته کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم 
در این مراسم بابیان اینکه باهمت 
جنگ  گردنه  از  کشور  مدیران 
ظالمانه اقتصادی و تحریم ها عبور 
برخی  آمار  از  گزارشی  کرده ایم 
و  کرد  ارائه  تولیدی  محصوالت 
سال  نخست  ماه  شش  در  گفت: 
جاری دوسوم کاالها در بخش های 
و  فلزی  محصوالت  نظیر  مختلف 
صنایع  لوازم خانگی،  غیرفلزی، 
غذایی و پوشاک با افزایش تولید 

مواجه بوده اند.
این  درصد   11 افزود:  وی 
لحاظ  به  تعداد و  لحاظ  به  واحدها 
ارزش افزوده در صنایع غذایی فعال 
هستند و به لحاظ اشتغال نیز سهم 
صنایع غذایی 14 درصد است که 
غذایی  صنایع  می دهد  نشان  این 
می تواند  کم  سرمایه گذاری  با 

اشتغال زایی مناسب ایجاد کند.

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
تمام  گفت:  فارس  استان  تجارت 
مشکالت  رفع  برای  را  خود  توان 
کارخواهیم  به  صنعتی  واحدهای 
اولویت های  از  مهم  این  و  گرفت 
سازمان  و  متبوع  وزارت  کاری 

صمت فارس بوده است.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
سازمان  رئیس  عمومی  روابط  از 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
حاشیه  در  ایزدی  حمیدرضا  فارس 
تولید  واحدهای  از  شبانه  بازدید 
گفت:  زرقان،  شهرستان  در  کاشی 
و  موفقیت کارخانجات کاشی  رمز 
سرامیک حافظ در دور جدید، توجه 
به استانداردها و کیفیت در تولید و 
این  محصوالت  صادرات  موضوع 

واحد است.
او بابیان اینکه این شرکت در حال 
حاضر به عنوان یکی از بزرگترین و 
مجهزترین شرکت های تولید کاشی 
در بازارهای داخلی و خارجی فعال 
کاشی  کارخانه  شد:  یادآور  است، 
پشت  و  وقفه  مدتی  از  پس  حافظ 
به  اکنون  مشکالت،  گذاشتن  سر 

تکنولوژی  کردن  روزآمد  دنبال 
قابل رقابت  بتواند محصولی  تا  است 
با انواع خارجی تولید کرده و ضمن 
صدور  به  واردات،  از  جلوگیری 

کاالی غیرنفتی نیز کمک کند.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
هرچه  گفت:  فارس  استان  تجارت 
میزان  و  صنعتی  واحدهای  تعداد 
صادراتی  و  کیفت  با  تولیدات 
به طورقطع  باشد،  بیشتر  استان  در 
داشت،  خواهیم  کمتری  مشکالت 
رفع  برای  را  خود  توان  تمام  لذا 
به  صنعتی  واحدهای  مشکالت 
از  مهم  این  و  گرفت  کارخواهیم 
متبوع  وزارت  کاری  اولویت های 

و سازمان صمت فارس بوده است.
ایزدی با اشاره به اهمیت رفع موانع 

غیرنفتی،  افزایش صادرات  و  تولید 
گفت: صادرات غیرنفتی به خصوص 
معدنی  و  صنعتی  کاالهای  تولید 
باال،  ارزش افزوده  ایجاد  ضمن 
وضعیت اشتغال را بهبود بخشیده و 
سبب کسب درآمدهای ارزی برای 
کشور  در  وارداتی  نیازهای  تأمین 
را  نفتی  اقتصاد  تکیه بر  و  می شود 

کاهش می دهد.
سازمان  این  تالش  به  اشاره  با  وی 
برای رفع موانع و مشکالت صنایع 
که  کرد  تأکید  تولیدکنندگان،  و 
وضعیت  بهبود  و  صنعت  رونق 
اتکا به نفت  تولید منجر به کاهش 
اقدامات  از  مهم  این  و  شد  خواهد 
اقتصاد مقاومتی  برای تحقق   اساسی 

است.

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
استان فارس گفت: توسعه کشت 
که  محصوالتی  برای  گلخانه ای 
امکان تولید آن به این شیوه وجود 
در  بزرگ  تحولی  موجب  دارد، 

مصرف بهینه آب خواهد شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
محمدمهدی قاسمی در جلسه ستاد 
محیط های  در  تولید  توسعه  ویژه 
ویژه  فارس  استان  کنترل شده 
شهرستان های فراشبند، فیروزآباد، 
سروستان و بخش سرچهان، گفت: 
محصوالت  تولید  سامان دهی 
 ۸۰ انتقال  با  فارس  در  گلخانه ای 
سبزی  کشت  زیر  اراضی  هکتار 
 ۷۰۰۰ به  باز  فضای  در  صیفی  و 
هکتار گلخانه در فضای بسته انجام 

می شود.
و  سبزی  کشت  افزود:  قاسمی 
 ۸۴۰ به  نیاز  باز  فضای  در  صیفی 

که  دارد  آب  مترمکعب  میلیون 
این  بسته  فضای  به  آن  انتقال  با 
نیاز به ۷۱ میلیون مترمکعب آب 
در  بزرگ  انقالبی  و  کاهش یافته 
استان  در  آب  مصرف  کاهش 

فارس به دنبال خواهد داشت.
فارس  کشاورزی  جهاد  رئیس 
شهرستان های گرمسیری و جنوبی 
دارای  را  فراشبند  نظیر  فارس 
اقلیمی مناسب برای توسعه کشت 
گلخانه ای توصیف و اضافه کرد: 
برای  روش  بهترین  و  مهمترین 
بازدید  گلخانه ای  کشت  ترویج 
در  موفق  مراکز  از  کشاورزان 
نظیر  گلخانه ای  کشت  اجرای 
شهرستان  گلخانه ای  روستاهای 

کوار است.
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
اینکه  بابیان  نیز  فارس  استانداری 
 ۳۰ باید  امسال  فراشبند  شهرستان 

گلخانه ای  کشت  توسعه  هکتار 
 ۱۰۰ گفت:  کند،  محقق  را 
یک  ایجاد  سایبان،  توسعه  هکتار 
گلخانه ای  شهرک  یک  و  روستا 
فراشبند  فرماندار  تعهدات   از 

است.
در  یداهلل رحمانی همچنین گفت: 
پایان  تا  هم  فیروزآباد  شهرستان 
امسال باید ۲۵ هکتار گلخانه، ۸۰ 
هکتار سایبان، یک روستا و یک 
به  و  ایجادشده  گلخانه ای  شهرک 

بهره برداری برسد.
تعهد  فارس  استانداری  معاون 
هکتار   ۳۰ را  سروستان  شهرستان 
سایبان، یک  گلخانه، ۱۰۰ هکتار 
گلخانه ای  شهرک  یک  و  روستا 
اعالم و اضافه کرد: در مرکز ویژه 
سرچهان باید ۱۲ هکتار گلخانه و 
۱۰ هکتار سایه بان تا پایان امسال 

محقق شود.

که  کرد  خاطرنشان  رحمانی 
سطح عملیاتی شده توسعه گلخانه 
شکل  به  فارس  استان  سراسر  در 
تحقق  و  می شود  بررسی  هفتگی 
ارزیابی  مالک های  از  تعهدات 

فرمانداران خواهد بود.
آمارهای  برابر  ایسنا،  گزارش  به 
اعالمی منابع رسمی نظیر شرکت 
 ۹۰ از  بیش  فارس  منطقه ای  آب 
درصد مصرف آب در این استان 
سهم  و  کشاورزی  بخش  مختص 
درصد  سه  تا  دو  حدود  صنعت 

است.
بخش مهمی از آب مصرفی بخش 
کشاورزی در فارس از منابع آب 
زیرزمینی برداشت می شود که این 
اثرگذار  و  مهم  بسیار  عاملی  امر 
در افت سطح آب چاه ها و حادث 
شدن فرونشست در اراضی مختلف 

فارس بوده است.

کربال،  در  ایران  سرکنسول 
اساسی  مشکل  را  گمشدگان 
دانست  کربال  در  ایران  کنسولگری 
از  زیادی  تعداد  کرد:  عنوان  و 
گمشدگان به ما مراجعه کرده اند ولی 
همراهشان  شناسایی  کارت  متأسفانه 
از همه  نیست و در همین چارچوب 
شناسایی  کارت  می خواهیم  زائران 

همراهشان داشته باشند.
به گزارش ایسنا، میر مسعود حسینیان، 
بابیان اینکه تراکم جمعیتی در نجف 
اظهار  است،  باال  بسیار  کربال  و 
ایرانی  موکب   ۷۰۰ از  بیش  کرد: 
مسیر  در  و  نجف  در  و  کربال  در 
پذیرایی  زائران  از  کربال  به   نجف 

می کنند.
وی  متذکر شد: تراکم جمعیت بسیار 
افرادی  بیشتر  متأسفانه  و  است  زیاد 

و  قلبی  ایست  براثر  شدند  فوت  که 
ازدحام جمعیتی در مسیر بوده است.

ادامه  در  در کربال،  ایران  سرکنسول 
مصاحبه با رادیو اربعین، با تأکید بر 
گفت:  زوار  توسط  زمان  مدیریت 
انجام  را  خود  زیارت  که  کسانی  از 
داده اند می خواهیم به کشور بازگردند 
تا در موج بعدی ازدحام جمعیت در 

روزهای آینده به مشکل برنخورند.

سال  سه  دارند که  به خاطر  برخی 
مشهد  در  اصالح طلب  گروهی  پیش 
روز  در  سخنرانی  برای  را  این جانب 
اربعین شهادت امام حسین )ع( دعوت 
عازم  و  پذیرفتم  هم  بنده  این  کردند. 

مشهد شدم.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در ادامه 
»اعتماد«  روزنامه  در  خود  یادداشت 
واقعه  درباره  صرفًا  بود  قرار  نوشت: 
یک  حدود  اما  کنم؛  صحبت  کربال 
ساعت قبل از آغاز سخنرانی خبر دادند 
که به دستور دادستان مشهد در سالن 
ورود  اجازه  و  پلمپ  شده  سخنرانی 
کردم  تعجب  نمی شود.  داده  کسی  به 
برای  خطری  چه  سخنرانی  این  که 
چنین کاری  به  داشته که دست  نظام 
سالن  مراسم  برگزارکنندگان  زده اند. 
دیگری را اعالم کردند و مهمانان به 
شد  اعالم  تعجب  باکمال  رفتند.  آنجا 
که در آن سالن را هم پلمپ کرده اند. 
لذا برگزارکنندگان مراسم دفتر گروه 
اعالم  سخنرانی  محل  به عنوان  را  خود 
کردند، محلی که قرار بود هنگام ظهر 
بدهند.  نذری  حضارش  به  آنجا  در 
را  آنجا  که  شد  اعالم  ساعتی  از  بعد 
پلمپ کرده اند  دادستان  به دستور  هم 
و آش نذری را هم نیروی انتظامی با 
خود برده و چند چهارراه آن طرف تر 
حیرت  حال  در  است.  کرده  توزیع 
بودم که اساسًا چه ضرورتی برای این 
هنوز  که  سؤالی  دارد،  وجود  کارها 
نکرده ام.  دریافت  آن  برای  پاسخی 
از  مراسم  این  چون  که  شنیدم  بعدًا 
طرف اصالح طلبان بوده، احتمال داشته 
که عده ای برای به هم زدن آن اقدام 
کنند، لذا دادستان پیش دستی کرده و 

مانع برگزاری مراسم شده است. 
وقوع  احتمال  بود  گفته  هم  خودش 
این  راه حل  گفتم  داشت.  وجود  جرم 
اخاللگران  جلوی  که  بود  این  مسئله 
را  مراسم  اینکه  نه  بگیرند  را  احتمالی 
دادستان  که  شنیدم  بعدًا  کنند.  تعطیل 
دادگستری  رئیس  اکنون  که  مذکور 
خراسان رضوی است و از قرار مسموع 
دارد  هم  قابل تقدیر  صفات  برخی 

گفته است اختیارات یک دادستان فقط 
یک بند انگشت از اختیارات خدا کمتر 
رفتار  آن  معمای  که  بود  اینجا  است. 
سه  از  بعد  اکنون  شد.  حل  من  برای 
سال از آن واقعه و شکایت این جانب 
به دادگاه ویژه روحانیت - درحالی که 
ایشان ملبس به لباس روحانیت نیست 
این جانب  برای  نهایی  قرار  ابالغ   -
تعقیب وی،  منع  قرار  از  آمده حاکی 
شاکی  به عنوان  این جانب  درحالی که 
اساسًا  و  نداشته ام  حضور  دادگاه  در 
زمان دادگاه به اطالع من نرسیده است.
اعتراض  برای  روزه   ۱۰ فرصت  البته 
همین  از  نتیجه  چون  ولی  شده،  داده 
آن  بر  فایده ای  است  روشن  االن 
قبول  سلیم  عقل  کدام  نیست.  مترتب 
هیچ  مذکور  دادستان  که  می کند 
مستحق  و  نشده  مرتکب  خطایی 
اربعین  روز  در  اگر  نیست؟  مجازات 
نمی شود درباره امام حسین )ع( سخن 
گفت چون احتمال وقوع جرم وجود 
نمی توان  کاری  هیچ  اساسًا  پس  دارد 
وقوع  احتمال  همیشه  چون  داد  انجام 

جرم وجود دارد.
ویژه  دادگاه  ادامه  اساسی تر  نکته 
به  انقالب  اوایل  که  است  روحانیت 
ولی  داشت؛  مصلحتی ضرورت  خاطر 
اینکه  ندارد.  ضرورتی  هیچ  اکنون 
انتخاب  حق  روحانی  یک  از  شاکی 
آزاد وکیل را ندارد و فقط باید از میان 
انتخاب  را  یکی  روحانی  وکیل  چند 
معلوم  و  است  آشکار  تبعیض  کند 
است.  درآمده  اسالم  از کجای  نیست 
این رویه  امیدوارم  ما گذشت ولی  از 
دیگران  سر  بال  این  و  شود  اصالح 

نیاید.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
از  تجلیل  آیین  در  فارس  استان 
روشندالن فرهنگی گفت: روز جهانی 
از  تکریم  و  عزم  نشانه  سفید  عصای 

توانایی های نابینایان است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی و روابط 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی 
اسالمی استان فارس، صابر سهرابی به 
در  سفید  عصای  جهانی  روز  مناسبت 
ورامینی  امید و وحید  با  دیدار  جریان 
از روشندالن و هنرمندان فرهنگ  که 
به  اشاره  با  هستند،  فارس  ارشاد  و 
اراده  و  عزم  نماد  مناسبت،  این  اینکه 
از  بهره مندی  و  تکریم  برای  جهانی 
گفت:  است،  نابینایان  توانایی های 

هدف از دیدار یادشده، این است که 
نباید  جامعه  در  روشندالن  شود  اعالم 

احساس تنهایی و انزوا کنند.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
نابینایان  اینکه  بابیان  فارس  استان 
دید،  جامعه  در  عشق  روی  از  باید  را 
وضعیت  با  مناسب  مشاغل  گفت: 
شناسایی  جامعه  در  آنها  جسمانی 
و  استقالل  برای  روشندالن  و  گردد 
سوق  آن طرف  به  بیشتر  خودکفایی 
این  نمونه  که  همان گونه  شوند،  داده 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  در  افراد 
شایسته  نحو  به  فارس  استان  اسالمی 
و  تلفنخانه  بخش  در  فعالیت  مشغول 

مخابرات هستند.

لیتر  میلیون   ۵۶ گفت:  نیرو  وزیر 
به  سالم  و  باکیفیت  آشامیدنی  آب 
بسته بندی  به ویژه  مختلف  اشکال 
مرزهای  در  اربعین  زائران  برای 
خاک  داخل  از  بخشی  و  چهارگانه 

عراق فراهم کرده ایم.  
به گزارش رضا اردکانیان در حاشیه 
به  خدمات رسانی  روند  از  بازدید 
در  مهران  مرزی  پایانه  در  زائران 
امسال  افزود:  خبرنگاران  جمع 
 ۶۰ گذشته  سال  به  نسبت  تاکنون 
از  زوار  از  بیشتری  جمعیت  درصد 
لذا  داشته اند  تردد  کشور  مرزهای 
در  هم  نیرو  وزارت  شرکت های 
بخش برق و هم آب و فاضالب از 
ترددی  مرز  پنج  در  کشور  سراسر 
مهران،  چذابه،  )شلمچه،  زوار 
قالب  در  میرجاوه(  و  خسروی 
خدمات رسانی  برای  قرارگاه هایی 

مستقر هستند.
استانداران  داشت:  اظهار  وی 
زائران  تردد  مرزی  استان های 
دولت  عالی  نمایندگان  به عنوان 
و  فعالیت ها  راهبری  مسئولیت 
ما  و  دارند  عهده  بر  را  هماهنگی ها 
قدردان تالش شبانه روزی آنها هستیم 
رسالت های  از  یکی  اینکه  ضمن 
وزارت نیرو بحث کیفیت آب است 
که هشت آزمایشگاه سیار میکروبی 
و شیمیایی  در این قرارگاه ها مستقر 

شده است.
حال  به  تا  اینکه  بابیان  نیرو  وزیر 
به آلودگی و  هیچ گزارشی مربوط 
یا بیماری میکروبی نداشته ایم، اضافه 
 ۵۶ هم  آب  تأمین  ازلحاظ  کرد: 
میلیون لیتر آب آشامیدنی باکیفیت 
بسته بندی  به ویژه  مختلف  اشکال  به 

برای زائران فراهم کردیم.  
کشور  در  شد:  یادآور  اردکانیان 
متخصص  نیروی   ۱۸۰ هم  میزبان 
وزارت  از  فاضالب  و  آب  بخش 
نیرو مستقر شدند و سه هزار انشعاب 
به  نیز  فاضالب  و  برق  و  آب 

مرزها  و  داخل کشور  در  موکب ها 
از آنها مشکل  داده و برای تعدادی 

فاضالب را هم برطرف کردیم.
تانکرهای  اینکه  بابیان  اردکانیان 
در  سرویس   ۷۰۰ ظرفیت  به  آب 
شبانه روز در پایانه های مرزی مشغول 
در حال حاضر  افزود:  هستند،  بکار 
بیش از هفت میلیون مترمکعب آب 
از  زوار  بازگشت  برای  بسته بندی 
ورودی  مرزهای  در  اربعین  مراسم 
کشور ذخیره شده و در صورت نیاز 

این میزان بیشتر هم می شود.
خط  کیلومتر   ۱۲۰ کرد:  اضافه  وی 
مناطق  در  نیز  روشنایی  و  انتقال 
مرزی برای موکب ها و دستگاه های 
 ۶۵۰ و  کرده  ایجاد  رسان  خدمات 
روشنایی  سیستم  به  نیز  پارکینگ 
هیچ  بابت  این  از  و  شده اند  مجهز 

مشکلی در مرزها نداریم.
به گزارش ایرنا، بنا بر اعالم رئیس 
 ۶۰ از  بیش  اربعین  مرکزی  ستاد 
اربعین  زائران  مجموع  از  درصد 
امسال از مرز بین المللی مهران تردد 

داشته اند.
 ۸۵ در  مهران  مرزی  شهرستان 
با  ایالم  غربی  جنوب  کیلومتری 
معابر  از  بین المللی  مرز  داشتن 
خودروهای  تردد  مهم  و  اصلی 
شخصی، کامیون های حامل کاالهای 
صادراتی و خودروهای حامل زائران 

عتبات عالیات است.
اربعین  ایام  در  می شود  پیش بینی 
زائران  مجموع  از  درصد   ۷۰ امسال 
انتخاب  تردد  برای  را  مهران  مرز 
ایام  این  در  به طورمعمول  و  کنند 
روزانه بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مرز 
مهران راهی عتبات عالیات شده و یا 

از این مسیر بازمی گردند.
اربعین سال گذشته دو و نیم میلیون 
کردند  عبور  مهران  مرز  از  نفر 
این  امسال  می شود  پیش بینی  که 
فراتر  نیز  میلیون  از سه  تردد   میزان 

رود.

وزیر نیرو:
 ۵۶ میلیون لیتر آب آشامیدنی برای زائران 

تأمین شده است

علم الهدی: 
 برخالف کشور های دیگر، ما آغاز جنگ 

را جشن می گیریم نه پایان آن را!

سرکنسول ایران در کربال:
زائران گمشده، مشکل اساسی کنسولگری 

ایران در کربال هستند

انتقاد مطهری از حکم دادگاه ویژه روحانیت

سهرابی:
روز عصای سفید نماد عزم و توانایی های نابینایان

روشندالن حوزه فرهنگ تجلیل شدند

جهانگیری: 

 با هیچ یک از فعاالن بخش  خصوصی 
ری ندارم َسر و سِّ

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس عنایت اهلل رحیمی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان فارس ابراز گالیه برای 
عدم توجه کافی مدیران دستگاه های اجرایی به موضوع جوانان افزود: موضوعات اجتماعی با ماهیت مرکب گونه کارکردهایی متفاوت دارد که با 
تکمیل زنجیره از توجه و برنامه ریزی مسئوالن امر به بار می نشیند. استاندار فارس، با تأکید بر لزوم نظارت بر خروجی فعالیت های این ستاد خاطرنشان 
کرد: جامعه در حال گذار و سلیقه نسل امروز با پذیرش مباحث گذشتگان با تغییراتی مواجه است اما این به معنی عدم پایبندی به اصول نیست.  نماینده 
عالی دولت اغنای اجتماعی را نیازمند کار عمیق فرهنگی دانست و گفت: با اصالح مبحث ارتباط جوانان با یکدیگر؛ می توان موضوع طالق را در 
جامعه مدیریت کرد و در این راستا اشتغال کارکرد مهمی در تحقق آن دارد. وی در ادامه گسترش شادی و نشاط اجتماعی و فردی را از دیگر وظایف 
مسئوالن امر عنوان کرد و تأکید کرد: به نهضت فرهنگی و فکری برای تحقق این اهداف نیاز داریم و همچنان حل مشکالت اقتصادی   گره گشاست.

دکتر رحیمی عدم شناخت و ارتباط سالم را از علل گسترش طالق دانست و افزود: در تسهیل اموری که منجر به کاهش نرخ طالق شود حمایت می کنیم 
و سمن ها در این میان می توانند کارکرد مهم داشته باشند. 

استاندار فارس در ستاد ساماندهی امور جوانان:
به نهضت فکری و فرهنگی برای افزایش نشاط نیاز داریم

نقد و تحلیل این خبر را در ستون 
سمت راست بخوانید

از هر دری کالمی جهانگیری: 

رئیس سازمان صمت فارس:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:


