استاد مطهری:

من ستایشگر معلمی هستم که اندیشیدن را به من بیاموزد ،نه اندیشه ها را ...
هفته انهم
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رئیس ستاد همراهان تدبیر و امید در استان فارس:

شور و شعور مردم فارس کار نیمهکاره
را تمام کرد
رئیس ستاد همراهان تدبیر و امید در استان فارس موفقیت لیست امید در استان فارس و اعتماد مردم به نامزدهای این لیست را نشان
از محبوبیت و مقبولیت دولت تدبیر و امید ارزیابی کرد و افزود :تشکیل مجلسی که وجه مشترک آن با دولت ،مرتفع ساختن دغدغه
های مردم و بهبود وضع معیشتی آنهاست میتواند دولت یازدهم را در تحقق برنامههای خود یاری دهد.

استاندار فارس :کل جامعه مدیون
کارگران است

بررسی باستان شناسی منطقه بیرم الرستان در پس
کرانه های خلیج فارس
با حکم فیروزآبادی؛

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی منصوب شد
سخنگوی کمیسیون انرژی:

ت کاالها را
دو نرخی شدن بنزین ،قیم 
افزایش میدهد

فعاالن بخش چاهورز در دیدار با امام جمعه:

امام جمعه عامل وحدت بین فرهنگ و دیگر رکن هاست
فرماندار ُمهر در دیدار با مسئول دفترفنی اداره کل فنی حرفه ای فارس:

در چشم انداز پیشرو شهرستان ُمهر را فارس
جنوبی خواهند نامید
همزمان با هفته کارگر؛

فروشگاه تعاونی مصرف کارگران و بازنشستگان
المرد و ُمهر افتتاح شد

مسئولین اداره کل راه و شهرسازی الرستان

حجه االسالم موسوی الری؛

خبـــر

به گزارش ُمهرســتان؛ حجت االسالم والمسلمین سید
عبدالواحد موسوی الری در نشست با دانشجویان عضو
انجمن اسالمی دانشــگاه آزاد اسالمی در چهارمحال و
بختیاری افزود :مجلس دهم باید مجلســی باشــد که
مشکالت مردم را بشناســد و در این مسیر نمایندگان
این دوره وظیفه سنگینی برعهده دارند.
وی،با تاکید بر این که هیچ کس مجلس دولت ساخته
نمی خواهد تاکید کرد :مجلس باید هم بر دولت نظارت
کند و هم از دولت در راســتای تحقق اهدافش حمایت
کند.
موسوی الری گفت :مردم در انتخابات هفتم اسفندماه
 ۹۴حجــت را تمــام کردند و حاال نوبــت منتخبان و
نمایندگان است تا به انتخاب مردم جامع عمل بپوشانند.
موســوی الری تاکید کــرد:در مرحلــه دوم انتخابات
دهمین دوره مجلس شورای اسالمی نیز مردم با حضور
خود در عرصه انتخاب،نمایندگانی را انتخاب می کنند
که مجلس اش در تراز نظام جمهوری اســامی ایران
باشد،نه مجلسی که پرخاشگری نکند ،دچار جو زدگی
نشود و خط و نشان نکشد ،بلکه به مسائل مهم کشور و
مردم بپردازد و برای معیشت مردم کار و خدمت کند.
نائب رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالحطلبان
با طرح این ســوال که چرا مجلس شورای اسالمی در
برابر فسادهای مالی و اختالس های سه هزار میلیاردی
سکوت کرد و فریادی نزد؟ تاکید کرد:مردم در انتخابات
هفتم اسفندماه  ۹۴نمایندگانی را انتخاب کردند که در
برابر این فســادها ایستادگی خواهد کرد و این انتخاب
آگاه و صحیــح در دور دوم انتخابات نیز تداوم خواهد
یافت.
موســوی الری یادآور شــد:در مرحلــه دوم انتخابات

مجلس دوره دهم  ،مردم با همان شــور و نشاط حضور
خواهند یافت و هرجا شور و نشاط باشد ،اندیشه پویا و
مردمساالری دینی مورد تاکید نظام جمهوری اسالمی
ایران و امام راحل ،شکل خواهد گرفت.
به گفته وی،در مســاله پرونده هسته ای و برجام تمام
مســئوالن کشــوری و مقام معظم رهبری در جریان
روند مذاکرات قرار داشــتند ،اما عــده ای با جو زدگی
،پرخاشــگری،خط و نشان کشیدن این مذاکرات را زیر
سوال بردند.
این فعال سیاســی اصالح طلب،در بخــش دیگری از
ســخنان خود به رسالت جنبش دانشجویی اشاره کرد
و تاکید کرد:جنبش دانشجویی از همان ابتدا به صورت
فعاالنــه و آگاهانه در همه عرصه های سیاســی نقش
آفرینی کرده است و در انتخابات  ۷۶و انتخابات  ۹۲نیز
این جنبش اثرگذاری غیر قابل انکاری داشت.
وزیر کشــور دولت اصالحات ادامه داد؛ این جنبش در
انتخابات هفتم اســفندماه  ۹۴در آگاهی بخشی مردم
نیز نقش مهمی برعهده داشت و روزنامه ها نیز در این
زمینه نقش مهمی ایفا کردند.
به گفته وی ،در انتخابات هفتم اســفندماه  ۹۴مجلس
شورای اسالمی ،اجماع بزرگان اصالح طلب مورد قبول
مردم واقع شــد و مردم در تهران به هر دو لیست امید
رای دادند.
وی گفت:در مرحله تایید صالحیت ها ،تعدادی از چهره
ها کــه حتی میان آنها ،قضات دادگســتری نیز بود،از
ســوی کارمند یا کارشــناس هیات های نظارت احراز
صالحیت نشد.
ایــن عضو مجمــع روحانیــون مبارز گفــت :در نظام
جمهوری اسالمی ایران که مبتنی بر وحی و عقل است
و مردمساالری دینی می باشد،رای مردم تزئینی نیست
و آرا مردم نقش تعیین کننده ای دارد.
وی،با بازخوانی تاریخ از قرون وســطی تا دوره رنسانس
گفت:عده ای متحجر ،عقل را نفی می کردند و عده ای
دیگر نیز دین را سازگار با دمکراسی نمی دانستند ،در
حالی در نظام جمهوری اسالمی ایران ،اسالمیت و نقش
مردم در تعیین سرنوشت خود ،به یکدیگر پیوند خورده
است و از هم ناگسستنی است.

مساله اقتصاد مقاومتی ،تفسیر به رای نشود

خبـــر

مجلس دهم واقع گرا خواهد بود

استاندار فارس در نشست شورای فرهنگ عمومی استان؛

به گزارش ُمهرستان؛ وی با بیان اینکه جایگزین کردن واژه های متفاوت
بــرای اقتصاد مقاومتی مــردم را گمراه می کند افزود :مســاله اقتصاد
مقاومتی در زمان های متفاوت برای اقشار مختلف مردم بیان شده است
که هدف ما فرهنگ سازی و ایجاد گفتمان عمومی در این زمینه است.
افشانی اظهارداشت :تمام بندهای اقتصاد مقاومتی باید با هم دیده شود
و اگر کســی از ظن خود هریک از بندهای  ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی در
کشور را تفسیر کند ،با مشکل مواجه می شویم.
** همه بندهای اقتصاد مقاومتی با هم مرتبط هستند
وی اضافه کرد :مســاله اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در
قالب  ۲۴بند اعالم شده است که دولت نیز در قالب  ۱۱محور ساز و کار
برای اجرای عملی آن به استان ها ابالغ کرده است که در این  ۱۱محور
وظیفه هر دستگاه اجرایی به تفکیک مشخص شده است.
او ادامه داد :تمام بندهای اقتصاد مقاومتی با هم مرتبط هســتند و حتی
یک جمله اضافه هــم در  ۲۴بند اقتصاد مقاومتی وجود ندارد و این در
حالی اســت که این سند باال دستی برگرفته از تجربه بیش از  ۷۰ساله
ایــران در برنامه ریزی مدون و دانش محور در بخش اقتصاد در کشــور
ایران است.
* درون زا بودن اقتصاد مقاومتی بمعنای استفاده از داشته های داخلی
مهندس افشانی ضمن تاکید بر اینکه باید برخی از برداشت های سلیقه
ای و شــخصی را از اقتصاد مقاومتی اصالح کنیم اظهار داشــت :اقتصاد

مقاومتی یک روحی دارد که در آن بر برون زا و درون زا بودن نیز تاکید
زیادی شده است .
اســتاندار فارس با اشاره به درون زا بودن اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی
از بندهــا و اصول اقتصاد مقاومتی عنوان داشــت :درون زا بودن اقتصاد
به معنای این اســت که از همه توان و داشــته های درون کشــور برای
شکوفایی اقتصادی استفاده شود.
وی درون زابودن اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی در استفاده از همه
توان و داشــته های درون از منابع انسانی گرفته تا منابع فیزیکی برای
رسیدن برای شکوفایی واقعی برشمرد.

چاهورزی
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خــبــر

استاندار فارس :کل جامعه مدیون کارگران است
به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز ،سید محمدعلی افشانی که شامگاه امروز چهارشنبه در مراسم
تجلیل از کارگران ،گروهکاران و واحدهای نمونه اســتان ،سخن میگفت با تبریک هفته کارگر
گفت :امنیت و آرامش الزمه ســرمایهگذاری بوده و خوشــبختانه استان فارس در این زمینه
وضعیت مطلوبی دارد.
استاندار فارس با اشاره به اینکه خود نیز از جامعه کارگری بوده و شرایط زندگی آنها را به خوبی
درک میکنم ،افزود :در شرایط کنونی حداقل دستمزدی که برای کارگران در نظر گرفته شده
پاسخگوی نیازهای آنها نیست.
وی گفت :دولت با تالش و کوشش و سعی فراوان قصد دارد به جایی برسد که با رویی خندان
به چهره کارگران بنگرد و بگوید با کمک مســئوالن توانســتهایم گوشهای از مشکالت شما را
حل کنیم.
استاندار فارس گفت :کارگران به خوبی میدانند تعامل بین کارفرما و کارگر عامل اصلی رونق
تولید ،اشتغال و توسعه استان خواهد بود.
وی ادامه داد :باید قدردان کارفرمایانی که سرمایه خود را برای تولید و اشتغال هزینه میکنند
نسبت به کسانی که سرمایه خود را جمع کرده و در خارج از کشور هزینه میکنند باشیم.
اســتاندار فارس خطاب به کارفرمایان نیز اظهار داشت :باید بدانید اگر سودی حاصل میشود
حاصل تالش کارگران بوده و باید مزد زحمت آنها به موقع پرداخت شود و آنها نیز در آن سود
شریک باشند.
ً
افشــانی گفت :مطمئنا کسانی که حقوق انســانها را محترم میشمارند و در پرداخت حقوق
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کارگران درنگ نمیکنند در حوزه کسب و کار موفقتر هستند.
وی با اشــاره به اینکه در شــرایط کنونی دولت برنامههایی را پیشبینی کرده ،افزود :یکی از
این برنامهها اختصاص  160هزار میلیارد ریال در سالجاری برای خروج واحدهای تولیدی از
رکود اســت که به گفته نوبخت  -معاون رییسجمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور  -استانفارس اولین استانی است که از این اعتبارات استفاده خواهد کرد.
استاندار فارس ابراز داشت :طرح تحول سالمت یکی دیگر از برنامههای دولت بوده و هزینههای
زیادی را نیز در بر داشته که البته این هزینه حق مردم بوده است.
افشــانی با بیان اینکه در استان فارس کمیته جذب و حمایت از سرمایه گذاری تشکیل شده،
افزود :هدف از تشــکیل این کمیته حفظ و ممانعت از تعطیلی ســرمایهگذاریهای موجود و
همچنین جذب ســرمایهگذاریهای جدید بوده که در  4ماهه گذشــته مشکالت  300واحد
تولیدی بررسی شده که از این تعداد 150واحد مشکالتشان به طور کامل مرتفع شده است.
وی بر تقویت تشــکلهای کارگری نیز تاکید کرد و اظهار داشــت :بارها در طول مدتی که در
خدمت مردم فارس بودهام با صدای بلند فریاد زدهام که هیچکس نهادهای اجتماعی غیردولتی
را مزاحم خود تلقی نکند چراکه این تشکلها حامیان مردم هستند.
اســتاندار فارس ادامه داد :تنها راه برونرفت کشور از مشکالت ،تقویت نهادهای اجتماعی در
همه زمینهها خصوصاً تشکلهای اجتماعی مرتبط با طبقات کارگری و قشر زحمتکش و تولید
کننده جامعه است.
افشانی گفت :تشکیل این تشکلها از اهداف اصلی ما بوده و با تمام توان از این تشکلها حمایت

مسئولین اداره کل راه و شهرسازی الرستان پاسخگو باشند
موضوعی که در اغلب اوقات ،ذهنها را در امور عمرانی همه جای کشور به تفکر و قیاس وا می دارد ،پروژه های عمرانی ست که بعد از مجادله های فراوان به
تصویب رســیده و تامین اعتبار می گردد .ســپس به مرحله اجرا و جذب اعتبار می رسد .این درحالی است که در زمان واگذاری پروژه ها به پیمانکار ،کارفرما بر
حسب شرایط ،میزان توجهش به حاشیه های کاری از صفر تا  ۱۰۰متغیر است .این توجه بیش از حد در یکجا را می توان در جاده های منتهی به مرکز شهرستان
و عدم توجه به وضعیت راه در مناطق حاشیه ای مثل منطقه بیرم مشاهده کرد که بر همگان هویداست.
یکی از این معضالت حاد که همیشــه گریبان گیر مردم این منطقه ی دورمانده از مرکز الرســتان بزرگ بوده است ،وضعیت راه منطقه ی کهن بیرم علیرغم
وجود در نقطه ی استراتژیک الرستان بزرگ می باشد که پیمانکاری آن بر عهده ی اداره کل راه و شهرسازی الرستان بزرگ است که متاسفانه در زمان های
خاص و با اهداف مشــخص ،ســعی در جلب توجه مردم منطقه داشته و در شرایط عادی این پروژه را به کندی پیش می رود و موجب نارضایتی و سلب اعتماد
مردم منطقه نسبت به مدیران ارشد شده است.
حال عالوه بر کندی کار در پروژه های راه و نداشتن اداره راه در این منطقه ،عدم نظارت و مهندسی غیرفنی و بسازبفروشی! به ناکارآمدی این اداره افزوده است.
چندی پیش ،پس از این همه وقفه در امر توسعه ی یکی از راههای ورودی بیرم ،شاهد گله مندی عموم مردم نسبت به مسیر شمالی بیرم( بیرم فاریاب) مبنی
بر عدم دید کافی و نبود مسیری استاندارد برای سالمت رانندگان و اهالی و حتی احشام بودیم که از نحوه کار پیمانکار ،نقشه بردار و مسئولین ناظر اداره کل
راه ،شاکی بوده و گله مندی خود را ابراز داشته اند.
جهت یادآوری به جناب مدیر کل و دیگر مســئولین و نمایندگان عرض می شــود که در چند دهه اخیر ،مسیر راه تل تله ها تا شهر بیرم توسط نیروهای جهاد
سازندگی با کارهای ضربتی در جهت محرومیت زدایی ایجاد شده و شایسته نیست با توجه به دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته ی راهسازی امروز بخواهیم صرفا
جهت رفع تکلیف ،اقداماتی بدون بازخورد عملی مناسب در ورودی شهر امامزادگان و منطقه ای که زیارتگاه امامزاده سید عفیف الدین شاه زندو(ع) و نوادگان
در آن واقع شده ،به کار گیریم.
مســیر بیرم فاریاب با توجه به اســتاندارد امروز در جاده سازی متاسفانه دارای حداقل اصول شیب و فراز می باشد ،هرچند این عملیات راهسازی در زمان خود
نعمت بزرگی بشمار می آمده است .این در حالی ست که نه تنها ریالی هزینه ندارد بلکه منفعت قابل توجهی نیز برای اداره کل محترم و یا پیمانکار گرامی در
بر خواهد داشت.
یکی از مسیرهای غیر استاندارد ،سه راهی فاریاب تا سه راهی ورودی بیرم خصوصا  ۹۰۰متر مانده به سه راهی ورودی بیرم می باشد که با کاهش ارتفاع می
توان عالوه بر ایجاد ایمنی کافی ،استاندارد و چشم اندازی زیبا از جاده را نیز شاهد بود.
گفتنی ست پیمانکار نیز اعتراف به لزوم اصالح ارتفاع جاده می نمایند ولی اظهار می دارد که فقط دستور کارفرما را طبق نقشه اجرا میکند و باید از طریق بخش
و شهرســتان درخواســت ها پیگیری گردد و کتبا و رسمی تغییرات اعمال شود .حال مسئله مهم این است که چرا در اینجا کارها آنقدر دچار کاغذبازی است که
مجری حداقل در چنین جاهایی که امکانش فراهم هست و ریالی هم اضافه هزینه ندارد این اختیار را ندارد که کار را با زیبایی و تمیزی همراه با استاندارد الزم
به پایان برساند؟! و منجر به حیف و میل بیت المال بشود؟!
لذا از مدیر کل و دیگر مسئولین خواهشمندیم با توجه به مشغول بودن پیمانکار در این مسیر ،اقدام فوری در جهت اصالح برنامه پیمانکار مبذول فرمایند.

رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی مهر خبر داد:

اولین شورای اسالمی کار در پاالیشگاه پارسیان تشکیل شد
ُمهرســتان » مراسم تجلیل از کارگران نمونه پاالیشگاه پارســیان شهرستان مهر با حضور مدیرعامل
پاالیشــگاه ،فرماندار مهر ،دبیرخانه کارگر المرد و مهر ،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مهر و رئیس
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مهر برگزار شد.
به گزارش ُمهرســتان؛ سیدمحمد موسوی فرماندار مهر ضمن یادآوری ارزش کار در اسالم و تبریک به
مناسبت هفته کارگر(۵الی  ۱۱اردیبهشت) گفت :ائمه معصومین کار و تالش را به عنوان یک تکلیف
معرفی کردهاند ،حتی اگر نیاز مالی نداشته باشیم بایستی کار و تالش کنیم و کارگران با کار و تالش عالوه بر تامین معاش خانواده در هر لحظه
به عبادت مشغول هستند.
وی ادامه داد :شهرستان صنعتی مهر در حال توسعه است و این روند با سرعت خوبی پیش میرود و بدلیل همجواری شهرستان با خلیج فارس و
انتقال آب دریا به این منطقه نیز توجه مسئوالن کشور را برای سرمایه گذاری جلب کرده است.
در ادامه سرهنگ قادری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه مهر،اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی را ضروری دانست و گفت :امروز جنگ اقتصادی
است و باتوجه به شرایطی که وجود دارد بایستی همه اقشار از کارمند و مدیر و کارگر کمک کنند تا اقتصاد مقاومتی نسخه شفاءبخش اقتصاد کشور
به نتیجه برسد.
همچنین سید علی اکبر علوی رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهر از تشکیل شورای اسالمی کار در پاالیشگاه پارسیان خبر داد و
بیان کرد :نبود تشکلهای کارگری در پاالیشگاه یکی از مشکالت کارگران بود که کارگران دارای شورای اسالمی کار پیگیری مطالبات خود شدند.
وی پیگیری مسائل رفاهی و حقوقی کارگران ،افزایش آگاهی کارگران و را از وظایف شورای اسالمی کار عنوان کرد.
پس از برگزاری انتخابات ،علی عوضزاده و مسلم شفیعی به عنوان رئیس و نائب رئیس شورای اسالمی کار و همچنین مصطفی حیدری و رضا
نجفی به عنوان منشی و خزانهدار و محمد عباسی نماینده شورا در مدیریت و محمد اسماعیلی عضو اصلی شورا انتخاب شدند.
الزم به ذکر است در پایان این مراسم از کارگران نمونه و کارگران بسیجی تجلیل به عمل آمد

فرماندار ُمهر در دیدار با مسئول دفترفنی اداره کل فنی حرفه ای فارس:

در چشم انداز پیشرو شهرستان ُمهر را فارس جنوبی خواهند نامید
با حضور مســئول دفتر فنی اداره کل فنی حرفه ای اســتان فارس  ،مســائل و
مشکالت مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان ُمهر بررسی شد.
به گزارش پایگاه خبری ُمهرستان ؛ سید محمد موسوی فرماندار شهرستان ُمهر در
این جلسه ضمن معرفی پتانسیل های شهرستان ُمهر و بیان اینکه این شهرستان
قطب انرژی جنوب فارس اســت  ،عنوان کرد :شهرستان ُمهر به زودی به قطب
صنعت جنوب فارس تبدیل می شود و مسئولین استانی با شناختی که از موقعیت
ویژه شهرستان ُمهر پیدا کرده اند و با توجه به چشم انداز پیش رو این شهرستان
را فارس جنوبی می نامند.
وی افزود :این شهرستان استان فارس با داشتن چهار محور ارتباطی با دریا  ،کمترین فاصله را با دریا و منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی
در عسلویه به عنوان بزرگترین قطب انرژی کشور دارد.
فرماندار شهرســتان ُمهر خاطرنشان کرد :پاالیشگاه پارسیان بزرگترین پاالیشگاه گاز شیرین کشور که به تنهایی یک پنجم گاز مصرفی
کشور را تأمین می کند  ،در این شهرستان قرار گرفته است که می تواند خوراک بسیاری از صنایع پایین دستی نفت و گاز را تأمین کند.
موســوی ادامه داد :طی ماه های پیش رو فاز اول پاالیشــگاه بنزین یورو ۴شهرستان ُمهر که نیاز بخش قابل توجهی از استان فارس را
برطرف خواهد کرد به بهره برداری می رسد .در این پاالیشگاه عالوه بر بنزین یورو ، ۴بنزین هواپیما  ،گازوئیل و قیر نیز تولید خواهد شد.
با توجه به اینکه بخش خصوصی سرمایه گذار این طرح پاالیشگاهی است و خوراک اصلی آن نیز توسط پاالیشگاه پارسیان تأمین می شود
 ،می توان آن را نمونه ی عملی اقتصاد مقاومتی دانست.
سید محمد موسوی با اشاره به منطقه ویژه گردشگری ُمهر اظهار داشت :شهر مدرن اقتصادی و گردشگری الور ُمهر از بزرگترین طرح
های توسعه ای منطقه است و مسلم ًا نقش مهمی در اقتصاد منطقه ایفا خواهد کرد .این شهر مدرن  ،مکانی جهت اسکان نیروهای شاغل
در صنایع منطقه خواهد بود.
فرماندار شهرســتان ُمهر تصریح کرد :به زودی عملیات اجرایی کارخانه بزرگ سیمان ُمهر آغاز می شود  ،این کارخانه با دارا بودن معادن
غنی و با کیفیت  ،نیاز صنایع منطقه را تأمین کرده و سهم عمده ای از صادرات این محصول را به خود اختصاص خواهد داد.
عالی ترین مقام اجرایی شهرســتان ُمهر ابراز داشــت :طرح انتقال آب از دریا تا این لحظه پیشــرفت خوبی داشته است  ،سرمایه گذار آن
آمادگی الزم را دارد و ان شااهلل پس از طی مراحل نهایی مکاتبات اداری  ،به زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی این پروژه بزرگ خواهیم بود.
موســوی با اشــاره به اینکه شهرستان ُمهر فارس جنوبی نامیده می شود و عسلویه دوم ایران خواهد بود  ،گفت :کشور با مشکل کم آبی
روبرو است و به دلیل اینکه آب نیاز اصلی صنایع فارس است ،در آینده ناچارند با توجه به موقعیت قرارگیری و امکان استفاده از آب دریا ،
صنایع استان را به شهرستان ُمهر منتقل کنند.
وی با ارائه توضیحاتی در خصوص پاالیشگاه اتان گیری  ،شرکت های فعال در شهرک بزرگ صنعتی ُمهر  ،محورهای مواصالتی و نسبت
به مشکل آموزش نیروی انسانی کارآمد در منطقه ابراز نگرانی کرد و گفت :متاسفانه غالب نیروهایی که به مراکز صنعتی شهرستان جهت
بکارگیری مراجعه می کنند  ،هیچ آموزشــی ندیده اند و مدارک فنی حرفه ای را در اختیار ندارند و لذا با توجه به شــرایط ویژه منطقه  ،راه
اندازی مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان ُمهر از اهم واجبات است.
در ادامه مهندس قاسم جعفری مسئول دفتر فنی اداره کل فنی حرفه ای استان فارس بیان داشت :استقرار مرکز آموزش فنی حرفه ای در
شهرستان و آموزش نیروی انسانی کارآمد با توجه به صنعتی بودن منطقه و چشم انداز پیش روی شهرستان  ،از نیازهای زیربنایی است.
وی موقعیت شهرستان ُمهر را منحصر به فرد دانست و ابراز داشت :سازمان فنی حرفه ای فارس شرایط خاص این شهرستان را به خوبی
درک کرده است و تالش خواهد کرد هرچه سریع تر مشکل آموزش نیروی انسانی که نیاز صنایع منطقه است را برطرف کند.
مهندس قاسم جعفری صنایع مستقر در شهرستان را فرصتی برای آموزش دانست و گفت :سازمان فنی و حرفه ای فارس می تواند با صنایع
منطقه مشارکت و همکاری پایاپایی داشته باشد و رشته های مورد نیاز صنایع مستقر را آموزش دهد.
در پایان این جلسه مهندس جعفری از زمین اهدائی جهت استقرار مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان ُمهر بازدید به عمل آورد.

در دیدار فرماندار شهرستان ُمهر با مسئولین مخابرات استان فارس؛

مسائل و مشکالت حوزه مخابرات شهرستان ُمهر مورد بررسی قرار گرفت
ُمهرستان » سید محمد موسوی ،فرماندار ُمهر به همراه دهقان بخشدار وراوی با مهندس همتی معاون فنی شرکت مخابرات ،مهندس سیار
رئیس اداره ارتباطات سیار و همچنین مهندس کشمیری پناه کارشناس مخابرات استان فارس دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ُمهرســتان در این دیدار مســائل ،نارسائی ها و مشکالت حوزه مخابرات و ارتباطات شهرستان ُمهر مورد
بحث و بررسی قرار گرفت که از جمله ی آن ها می توان به توسعه زیر ساخت های مخابراتی شهرستان ،توسعه شبکه های مخابراتی در
مراکز شــهرها با توجه به اینده شهرســتان ،افزایش پهنای باند اینترنت شهرستان ،راه اندازی ای دی اس ال ( )ADSLمراکز مخابراتی
شهرســتان ،رفع مشکل آنتن دهی شــهر وراوی و سایر نقاط شهرستان و راه اندازی اینترنت نسل سوم ( )۳Gدر مراکز شهرهای وراوی،
اسیر و خوزی اشاره کرد.

تزریق هشت میلیارد بودجه به تونل بالنگستان

به گزارش بیرم کهن به نقل از هفت برکه و روابط عمومی فرمانداری ،اصغر فرودی با بیان این که اجرای این پروژه نیازمند اعتبارات عمرانی ملی است ،افزود«:این پروژه هشتصد و شصت متر طول دارد که در حال حاضر هشتاد متر آن حفاری و با اختصاص اعتبارات جدید عملیات حفاری آن
به طور کامل برنامهریزی شده است که پایان پذیرد.
وی ضمن تقدیر از وزیر راه و شهرسازی ،استاندار فارس،نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ،مدیر کل راه و شهرسازی الرستان و ریس اداره راه و شهرسازی گراش گفت« :در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به شهرستان گراش مشکالت این حوزه مطرح و بررسی شد که با پیگیری و
رایزنیهای انجام شده قرارداد جدید با پیمانکار منعقد و کارگاه در حال تجهیز شدن است».
فرودی با تاکید بر این که دولت یازدهم در جهت رفع محرومیت و آبادانی مناطق محروم تالش مضاعف میکند خاطر نشان ساخت« :اجرای پروژههای عمرانی در سطح بخشها و روستاهای شهرستان گراش از رونق خوبی برخوردار است و تالش میشود با اختصاص و جذب بودجههای
ملی بتوانیم سرعت اجرای طرحها را باال ببریم».
مهندس مهرابی ،رییس اداره راه و شهرسازی گراش گفت« :در این پروژه برای قریب سی نفر به طور مستقیم اشتغالزایی میشود و تالش میکنیم بر اساس قرار داد منعقد شده با پیمانکار در مدت پانزده ماه عملیات حفاری تونل را به پایان برسانیم».
وی افزود« :با توجه به رکود این پروژه به دلیل عدم اختصاص اعتبارات الزم اواخر سال  ،۹۴نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی با سفر خود به شهرستان گراش از نزدیک در جریان مشکالت پروژه و روند اجرایی این طرح قرار گرفت و مقرر شد گزارش الزم جهت شروع به کار مجدد پروژه به
وزارت متبوع اعالم نماید .و با پیگیریهای مدیر کل راه و شهرسازی الرستان ،فرماندار و نماینده مردم این مهم در ابتدای سال  ۹۵محقق شد».
مهرابی اضافه کرد« :پیش بینی میشود برای اتمام و بهره برداری از این پروژه قریب پنجاه میلیارد تومان اعتبار الزم است».
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اقتصادی

ت کاالها را افزایش میدهد
سخنگوی کمیسیون انرژی در گفتوگو با ایلنا :دو نرخی شدن بنزین ،قیم 
حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره پیشنهاد مجلس جهت دو نرخی شدن بنزین گفت :این پیشنهاد در صحن علنی مطرح شد و رای آورد و بر اساس
آن دولت باید کارتهای سوخت را همچنان حفظ کرده و مردم در جایگاهها از کارتهای سوخت خودشان استفاده کنند و قیمت بنزین هم در حد پایه و سقف سال  94نگه داشته شود و مصرف بیش
از میزان مشخص را دولت با قیمت تمام شده محاسبه کند.
وی در ادامه تصریح کرد :قیمت تمام شده به صورت میزان ریزش و تبخیر و کرایه حمل و نقل محاسبه میشود و بر اساس مصوبه مجلس دو نوع نرخ پیش بینی شده است.
خامکانی خاطرنشان کرد :البته کل الیحه بودجه باید به شورای نگهبان برود و اگر به تصویب نهایی رسید ،اجرایی میشود.
وی با اشاره مخالفت دولت با دو نرخی شدن بنزین تاکید کرد :بنا به نظر دولت چند نرخی شدن کاالها زمینه را برای زد و بند و رانت فراهم میکند ومغایر رفتن به سمت اقتصاد پویا و بازار است.
سخنگوی کمیسیون انرژی با بیان اینکه دو نرخی شدن پیشنهادی بود که فقط در صحن مطرح و در کمیسیون انرژی بررسی نشد ،اظهار داشت :به نظر بنده نیز دو نرخی بودن بنزین ایجاد رانت و زد و
بند خواهد کرد ،ضمن اینکه قانون هدفمندی یارانهها هم پیش بینی کرده تا پایان برنامه به فوب خلیج فارس نزدیک شویم االن با توجه به اینکه قیمت نفت پایین است قیمتهای موجود بنزین خیلی
از فوب خلیج فارس کمتر نیست یعنی هزینه تمام شده بیشتر از فوب خلیج فارس است و ممکن است افزایش بیش از قیمت کنونی بنزین اثر روانی در اقتصاد داشته و در قیمتها نیز جهش ایجاد کند.
وی با بیان اینکه دو نرخی شدن بنزین به نفع اقتصاد کشور نیست ،یادآور شد :با توجه به قوانین موجود از جمله هدفمندی یارانهها دولت قیمت را تنظیم میکند.

تا پایان اردیبهشت صورت میگیرد؛

افزایش تولید گاز فاز  ۱۹پارس جنوبی به یکمیلیارد فوت مکعب
به گزارش خبرنگار ایلنا در بوشــهر؛ حمیدرضا مسعودی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از روند توسعه فاز ۱۹
پارس جنوبی اظهار کرد :گامهای اساســی برای تسریع در توسعه فازهای پارس جنوبی برداشته شده است و
شاهد اجرای طرحهای مهمی در این زمینه هستیم.
وی افزود :فاز  ۱۹پارس جنوبی دارای ظرفیت دو میلیارد فوت مکعب در روز بوده و دارای چهار سکوی دریایی
و  ۲۱حلقه چاه اســت و گاز با دو خط لوله  ۳۲اینچی در مجموع با طول  ۲۶۰کیلومتر از ســکوی اصلی به
پاالیشگاه خشکی منتقل میشود.
مجری طرح توسعه فاز  ۱۹پارس جنوبی از تولید روزانه  ۴۰۰تن گوگرد درروز در این فاز خبر داد و اضافه کرد:
تولید  ۱.۱میلیون تن گاز مایع برای صادرات ۷۷ ،هزار بشکه در روز میعانات گازی برای صادرات و یک میلیون تن در سال گاز اتان از دیگر محصوالت این
فاز است.
مســعودی با اشــاره به انجام مرحله نخست ارسال گاز سکوی  ۱۹Cدر اسفندماه گذشته به پاالیشگاه خشکی ،بیان کرد :برداشت گاز از سکوی  SPD۲با
ظرفیت  ۳۰۰میلیون فوت مکعب در گام نخست آغاز شده و به زودی به  ۵۰۰میلیون فوت مکعب در روز خواهد رسید.
وی با اشــاره به پایان انجام فعالیتهای مربوط دریافت گاز ،صادرات میعانات گازی ،ردیف  ۴شیرینســازی و خطوط تزریق گاز شیرین به شبکه سراسری
خاطرنشان کرد :ظرفیت تولید گاز فاز  ۱۹پارس جنوبی تا پایان اردیبهشتماه ماه به یکمیلیارد فوت مکعب خواهد رسید.
مجری طرح توسعه فاز  ۱۹پارس جنوبی با اشاره به روند توسعه این فاز مهم ،گفت :پیش بینی میشود تا اوایل آذرماه ،روزانه هزار و  ۵۰۰میلیون فوت مکعب
گاز در طرح توسعه فاز  ۱۹تولید و به شبکه سراسری ارسال شود.

همزمان با هفته کارگر؛

فروشگاه تعاونی مصرف کارگران و بازنشستگان المرد و ُمهر افتتاح شد
به گزارش خبرنگار ایلنا  ،مراســم افتتاحیه تعاونی مصرف کارگران و بازنشستگان المرد و مهر با حضور
مهندس آزاد عضو شورای اسالمی شهر المرد  ،روحی دبیرخانه کارگر المرد و مهر و جمعی از اعضای
هیات اجرایی خانه کارگر برگزار شد.
مهندس آزاد عضو شورای اسالمی شهر المرد ضمن تقدیر از فعالیت های خانه کارگر و مسئوالن تعاونی
مصرف کارگران و بازنشستگان المرد و مهر گفت  :خانه کارگر المرد با حمایت های دبیرکل خانه کارگر
و دبیرکل اتحادیه زنان کارگر یکی از خانه های کارگر فعال در سطح کشور بوده است.
وی پس از بازدید از فروشگاه؛ قیمت های درج شده بر روی اجناس را مناسب دانست.
عبدالرضا روحی دبیر خانه کارگر المرد و ُمهر در گفت و گو با ایلنا ،راه اندازی فروشگاه تعاونی مصرف کارگران را یکی از نیازهای ضروری جامعه کارگری
این شهرستانها عنوان کرد و گفت :معیشت کارگران باید تامین شود و این فروشگاه تعاونی که متعلق به خود کارگران و بازنشستگان است نیز کمک بسیاری
به تامین معیشت آنان خواهد کرد چرا که شرکتهایتعاونی نقش اساسی در تامین رفاه و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند.
وی در ادامه از حمایت های مســئوالن و کارگران زحمتکش این شهرســتان ها و اعضای هیات اجرایی خانه کارگر در راه اندازی فروشگاه تعاونی مصرف
کارگران تشکر کرد.
در پایان فروشگاه تعاونی مصرف کارگران و بازنشستگان شهرستان های المرد و ُمهر بامجوز رسمی از اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران (امکان)
در فضایی به مساحت  220مترمربع واقع در شهر المرد ،انتهای خیابان 15خرداد  ،بلوار 15خرداد  ،جنب سه راه گلزار شهدا،طبقه پایین بانک قرض الحسنه
مهر ایران افتتاح شد.
اعضای خانه کارگر المرد و ُمهر می توانند با ارائه کارت عضویت از تخفیف این فروشگاه استفاده کنند.

وام ازدواج بدون منابع مطمئن

بعضی از بندهای بودجه سال  1395با اختالف نظر بین قانونگذاران و مجریان همراه شده است  ،ازجمله وام ازدواج یکی از مباحثی است که اجرای مصوبه
مجلس با استنکاف مدیران بانک ها مواجه شده است.
گرچه هیچکدام ازطرفین این چالش ،منکر حمایت از امر ازدواج و تســهیل آن نیســتند ،اما به نظر می رسد در اتخاذ روش و راه کارها عمدا و یا سهوا نوعی
فرا فکنی کرده باشند.
اگر بخواهیم موضوع را مبنایی مورد ارزیابی قرار دهیم  ،کافی است مروری بر حقوق افراد در ادبیات قرآنی و اسالمی بنماییم که نشان میدهد نهاد خانواده
یکی از محوریترین عناصری است که هم خدای تبارک و تعالی و هم رسول مکرم اسالم صلی اهلل علیه و آله در تعبین حقوق و وظایف افراد مدنظر قرار
داده اند ،بخصوص حقوق وظایفی مانند ارث ،دیه وتکالیف اعضای خانواده برگرفته از چنین رویهایست .بنابراین در یک کشوراسالمی انتظار میرود ایجاد و
تقویت نهاد خانواده دراولویت تصمیمگیریها وسیاستگزاریها قرارگیرد.
حال اگر نمایندگان مجلس خواســته باشــند توجه جدی به این مهم نمایند  ،طبعا باید سازوکارهای قوی و قابل اجرا اتخاذ کنند  .اما مصوبه مجلس شورای
اسالمی در بودجه سال  1395در خصوص سه برابر کردن وام ازدواج بدون تعیین منابع قطعی و قابل حصول صورت گرفته  ،بطوریکه در روزهای اخیر مدیران
سیستم بانکی را با استدالالت حرفه ای به مقاومت یکپارچه در مقابل آن کشانده است.
در واقع مجلس با این منطق که حتما مردم به میزان مورد نیاز وام ازدواج جوانان کشور ،در بانکها سپرده قرض الحسنه خواهند گذاشت ،بانکها را با توجه
به میانگین  2میلیون نفری دختر و پسر در شُ رف ازدواج  ،تکلیفی معادل سالیانه ده هزار میلیارد تومانی برای بانک ها تعیین کرده است.
البته از سوی دیگر بانک های کشور  ،با برخوردهای صنفی و حرفه ای ،یکی از حساسترین موضوعات ارزشی اسالمی را مورد بیمهری قرار میدهند.
بی مهری به این دلیل که  ،اگر بانک ها ،اکنون ادعا میکنند وام  10میلیونی فراتر از توان ســپرده های قرض الحســنه بوده و قابل پرداخت نیست .در چند
ل اخیر وام ازدواج با مقادیر کمتری مانند دو تا سه میلیونی را هم بدرستی انجام نمی دادند و چه بسا یکی از دالیل مهم نمایندگان مجلس در تصویب این
سا 
موضوع  ،پاسخی به اعتراضات مردم و عکس العملی به تعلل بانک ها در سال های اخیر در پرداخت وام ازدواج باشد .
کالم آخر اینکه:
اوال :مجلس باید براساس منابع قطعی و قابل حصول  ،نسبت به موضوع وام ازدواج تصمیم بگیرد.
ثانیا  :دولت هم برای اجرای آن از نهادی دلسوز تر،که فراتر از منافع بنگاهی می اندیشد ،استفاده کند.
در غیر این صورت امیدی به ترغیب جوانان برای تقویت نهاد خانواده نباید داشت.

با حضور مسئولین و کارشناسان بهزیستی؛

پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بخش اسیر مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش ُمهرستان و به نقل از روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ُمهر ،در این جلسه پس از تالوت آیات کالم اهلل مجید،سیدعبدالرسول
موسوی بخشدار بخش اسیر ضمن خیرمقدم خدمت مدعوین ،با توجه به مناسبت های هفته ،والدت امام علی(ع) ،روز معلم ،روز کارگر را تبریک
گفت و خواستار اجرای برنامه های متنوع درسطح بخش گردید.
درادامه موسوی پور معاونت بهزیستی شهرستان در خصوص اهمیت جلسه و بحث خدمات سازمان بهزیستی مواردی را مورد اشاره قرار داد .در
این جلسه سیدهادی موسوی کارشناس توسعه پیشگیری در خصوص طرح و برنامه های بهزیستی و تقویم آموزشی و نوع همکاری دهیاران
توضیحاتی ارائه دادند .سپس هر یک از اعضا نکته نظرات خود پیرامون موضوعات مطرح شده بیان و مقرر گردید :
حداکثر تا نیمه اول اردیبهشت ماه نسبت به تهیه تقویم آموزشی با همکاری بخشداری اسیر و بهزیستی شهرستان اقدام گردد و به موجب این
تقویم آموزشی برگزاری کالس های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در فواصل زمانی مختلف در کلیه روستاهای تابعه اسیر اجرا خواهد شد
و جهت بهره گیری تعداد بیشتری از خانواده ها و افراد از این کالس ها اطالع رسانی های الزم از طریق بخشداری ،شهرداری ،دهیاری ها و
شوراهای اسالمی صورت خواهد گرفت.

دولت را در اقتصاد یاری دهیم
 95ســالی متفــاوت در اقتصاد ایــران خواهد بود؛ این را ما که روزنامه نگاریم نمی گوییم،بلکه اعداد با ما ســخن خواهند گفــت 95.آغاز خوبی خواهد
داشت،تحریم ها برداشته شده و اقتصاد می رود که آرام آرام نفس بکشد.دولت برنامه ششم را در دستور کار دارد و از سویی بودجه ای که در پیش دارد،
انقباضی تر از بودجه  94است.برنامه دولت کاهش وابستگی به درآمد نفت است.هرچند که چاره ای هم جز این عدم وابستگی ندارد.نفس نفت در بازارهای
جهانی همچنان رو به شمارش است.تغییرات مثبت آن آنچنان ناپایدار است که نمی تواند مبنای محکمی برای درآمدهای دولت در سالی که تازه نفس
آغاز شده ،باشد .شاید این بهترین فرصت برای دولت است که از کابوس وابستگی به درآمدهای نفت که هرسال گریبان بودجه را می گرفت،رها شود.
تردیدی نیست که مهمترین چالش اقتصادی دولت در سال  ،95رکود است.رکودی که در تاروپود اقتصاد ریشه دوانده است،با این حال فرصت های تازه
ای پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد.تحلیل گران سیاست بین الملل می گویند مهمترین رقیب اقتصادی همسایه،یعنی ترکیه احتماال درگیر جنگ داخلی
خواهد شد.حتی اگر این اتفاق هم نیفتد،انفجارهای اخیر بر میزان ناامنی ها افزوده و می تواند اقتصاد این کشور را تحت شعاع قرار بدهد.این شرایط برای
اقتصاد ایران،یک فرصت تاریخی است که نباید از دست برود.
یکی از شروط توسعه هر کشور ،توانایی آن کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی است .درعین حال که باید توجه داشت که ،سرمایه جای امن می خواهد.
می گویند،سرمایه ترسو است .حاال که تحریم ها برداشته شده،امنیت داخلی ایران می تواند ساحل امنی برای جذب سرمایه های خارجی باشد.اما امنیت به
تنهایی شاید شرط الزم باشد،اما شرط کافی نیست .تا فاصله ای که هیات های خارجی به اطمینان کامل از امن بودن فضای سرمایه گذاری در ایران می
رسند،دولت هم الزم است که در قوانین و مقررات اعم از مالیاتی و تضمیمن سود دو طرفه با سرمایه گذاران خارجی تجدید نظر کند.
بیش از یک دهه است که قانون جذب سرمایه خارجی تدوین شده است.دنیا روز به روز در حال تغییر است،خوب است قانون گذاران جدید برای تورمی که
در قوانین و مقررات اقتصاد ایران وجود دارد ،دولت را در جهت کمک به تولید و جذب سرمایه های خارجی یاری دهند.چه آنکه با منابع داخلی نه تنها نمی
توان عقب ماندگی های گذشته را جبران کرد ،بلکه هماهنگ شدن با رشد اقتصاد جهانی محال می شود.فرصت ها همیشگی نیستند،همه باید دولت را
در سال  95یاری دهیم تا هم اقتصاد از رکود خارج شود و هم پیوندهای خود را با اقتصاد جهانی بیشتر کند.

مهم ترین تغییرات بودجه  /95اهداف اقتصادی دولت،امسال تغییر اجباری
خواهد کرد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،الیحه بودجه سال  95یکی از پرحاشیه ترین لویح بودجه سال های اخیر بود؛ از اختالف نظر دولت و نمایندگان مجلس
بر سر امکان بررسی الیحه پیش از پایان سال  94گرفته تا تکالیف سنگینی که نمایندگان مجلس در بودجه بر دوش دولت قرار دادند ،این بودجه را به
یکی از پر چالش ترین برنامه های مالی در چند سال گذشته تبدیل کرده است .اگر چه مواردی که در بودجه پیشنهادی دولت از سوی نمایندگان مجلس
حذف شد یا تغییر کرد چندان زیاد نیست اما موارد تغییر یافته یا محذوف بسیار کلیدی و مهم بودند .به گونه ای که می توان گفت روح کلی حاکم بر آنچه
دولت در قالب الیحه بودجه سال  95به مجلس ارائه کرده بود با آنچه مجلس از تصویب نهایی گذراند تفاوت های اساسی دارد .تغییر در سقف منابع بودجه
سقف منابع بودجه عمومی دولت در مصوبه مجلس حدود  10درصد بیشتر از الیحه پیشنهادی دولت شد .بودجه کل کشور در نهایت  975هزار میلیارد
تومان تصویب شد که  2.7درصد نسبت به پیشنهاد  952هزار میلیارد تومانی دولت افزایش یافته است .منابع بودجه عمومی دولت  335هزار میلیارد تومان
تصویب شد که نسبت به پیشنهاد  307هزار میلیارد تومانی دولت  9.1درصد افزایش یافته است .جمع منابع عمومی دولت  294هزار میلیارد تومان است
که نسبت به پیشنهاد  267هزار میلیارد تومانی دولت  10.1درصد افزایش داشته است.درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها  41هزار میلیارد تومان است که
نسبت به پیشنهاد  39هزار میلیارد تومانی اولیه  5.1درصد افزایش داشته است .منابع بودجه شرکتهای دولتی تنها بخشی است که کاهش یافته و 662
هزار میلیارد تومان تصویب شده که  2درصد کمتر از بودجه پیشنهادی  681هزار میلیارد تومانی دولت است.
حذفیات مهم اقتصادی
الیحه پیشنهادی دولت در موارد متعددی از سوی نمایندگان مجلس حذف شد؛ تبصره یک بند د ،تبصره  6بند ز ،تبصره  19و تبصره  20از جمله مواردی
بودند که در جریان بررسی الیحه بودجه از سوی نمایندگان حذف شد.
در تبصره یک بند د « به صنـدوق توسعه ملي اجازه داده ميشد به منظور پرداخت تسهيالت براي اجراي طرحهاي توسعهاي در ميادين مشترك نفتي و
گازي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون دالر در بانكها سپردهگذاري کند .اين تسهيالت با معرفي شركت دولتي
تابعه ذيربط وزارت نفت توسط بانكهاي عامل به سازندگان و پيمانكاران خصوصي و تعاوني طرف قرارداد با اين شركت پرداخت ميشود» .این تبصره
کال حذف شــد .تبصره  19یکی از تبصره هایی بود که به منظور افزایش ســرمایه بانک ها از سوی دولت در بودجه گنجانده شده بود ولی حذف شد .در
این تبصره «به دولت اجازه داده مي شد به منظور اصالح صورتهاي مالي و افزايش توان تسهيالتدهي بانكهاي دولتي از محل حساب مازاد حاصله
از ارزيابي خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي حداكثر به ميزان پانصد هزار ميليارد ريال بابت تســويه مطالبات بانك مركزي از بانكهاي دولتي و
مطالبات قطعي بانكها از دولت منظور کند» .یکی دیگر از حذفیات مهم الیحه بودجه امسال تبصره  20بود .در این تبصره به دولت اجازه داده می شد
« معادل بدهيهاي مسجل خود به بانكها و پيمانكاران ،اوراق مالي اسالمي منتشر و از محل منابع حاصل از فروش اين اوراق يا اوراق منتشره فـروش
نرفته ،تمام يا بخشي از بدهيهاي خود را تسويه نمايد» .اگر چه محمد رضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره گفت« »:دولت می تواند
حدود  12هزار و  500میلیارد تومان در این ردیف اوراق منتشر کند .این که انتظار داشته باشیم تمام بدهی دولت به بخش های مختلف اعم از بانک ها،
پیمانکاران و ....از محل انتشار اوراق انجام بگیرد ،چرا که در واقع این اوراق درآمد نیست و حکم استقراض از مردم را دارد .به عنوان مثال دولت در حال
حاضر حدود  120هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی و  20هزار میلیارد تومان به صندوق فوالد بدهکار است و طبیعتا برای پرداخت این بدهی ها باید
ساز و کارهای مناسبی پیدا کرد نه اینکه صرفا به انتشار اوراق بدهی اکتفا کنیم .ظرفیت بودجه ساالنه و بازار سرمایه مشخص است و نمی توانیم خارج
از این ظرفیت و بدون آینده نگری به سمت استفاده بی رویه از یک ابزار مانند ابزار اوراق بدهی حرکت کنیم».

سیف :دولت قبل موجب توقیف دارایی ایران در آمریکا شد
به گزارش اتحادخبر به نقل از پایگاهاطالع رسانی دولت؛ ولیاهلل رییس کل بانک مرکزی در پی توقیف بیش از دو میلیارد دالر از داراییهای کشورمان
با حکم دیوان عالی آمریکا به بهانه واهی مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت ،روند این موضوع را تشریح کرد .ولیاهلل
سیف درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دالر از داراییهای ایران گفت :متاسفانه در دولت گذشته ،هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای دالری،
ی شده ،دقت کافی و احتیاط های الزم صورت نگرفته است .وی ضمن اشــاره به اینکه مبادالت دالری ( )U-Turnبا جمهوری اسالمی
ســهلانگار 
ایران به صورت یک اســتثنا بر رژیم تحریم های دالری آمریکا علیه ایران مجاز دانســته شده بود اظهار داشت متاسفانه دقت و احتیاط الزم در این مورد
انجام نشده است .رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسئوالن دولت قبل باید این موضوع را مد نظر قرار داده ،احتیاط الزم را به عمل میآوردند،
افزود :متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایهگذاری روی اوراق بهادار دالری
و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست ،این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند .سیف درخصوص برقراری
مجدد ممنوعیت مبادالت دالری اظهار کرد :هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال  1387مجددا قانون ممنوعیت مبادالت دالری با ایران
برقرار شد و بانکهای آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دالری و تبادالت دالری با ایران منع شدند؛ عالوه بر این دستور اجرایی  13599که مبنی بر توقیف
دارایی های ایران در آمریکا بود نیز در سال  1391صادر شد .وی گفت :اگر این اوراق بهادار دالری در آن زمان با کارگزاری امریکاییها خریداری نمیشد
وجهی وجود نداشــت که آمریکاییها بتوانند آن را توقیف کنند .رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشــته در مواجهه با این اقدام
گفت :عالوه بر این ،متاســفانه در همه این ســالها ،دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تالشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ کمکاری و رفتار
منفعالنه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطعنامههای شورای امنیت را کاغذ پاره می نامید ،مشهود است .این رفتار ،منجر به اقدامات تخاصمی
دیگر از سوی ایاالت متحده آمریکا شد و در سال 1391بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس ،دارایی های مزبور از آن زمان به
دارایی های بلوکه شــده تبدیل شــد .به گفته سیف ،توقیف قضایی دارایی ها از سال  1387و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال  1391اتفاق افتاده
است و آخرین میخ بر تابوت داراییهای ایران ،وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال  1391بود که مهم ترین اقدام کنگره
در مورد دارایی های ایران محسوب میشود.
رئیسکل بانک مرکزی در پایان گفت :با توجه به این اطالعات ،مشخص است که همة این رون ِد غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکاییها در دولت
قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریمها علیه کشورمان کماثر و گاه بیاثر ،دانسته میشد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این
اقدامات به طریقی گرفته میشد این اتفاق نمیافتاد/.ص
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اجتماعی
از فرمان امام خمینی تا طرح پلیس
نامحسوس

امام خمینی در بخشــی از فرمان هشــت ماده ای خود در سال
 1361آورده اند « :هیچ کس حق ندارد در خیابان ها ،کســی را
تعقیب یا جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه ،تعقیب و
مراقبت نماید »...
دکتر حســن روحانی ،رئیس جمهور محترم بــه عنوان فقیهی
حقوقدان ،در ســخنانی در هیات دولت مخالفت علنی خود را با
طرحی به نام «امنیت نامحسوس» اعالم کرده است.
بیان دکتر حسن روحانی سه محور اصلی دارد:
اول :این طرح ضد امنیت مردم است و نتایج اجتماعی عکس دارد.
دوم :اینکه معلوم نیست چه کسانی یک شبه این نوع طرح ها را
در یک نهاد اجتماعی مثل پلیس طراحی و عملیاتی می کنند؟
ســوم :اینکه این نوع طرح ها شــرعی و قانونی نیست و با مرام
اســام علوی و نبوی همخوانی ندارد .طــرح هایی ضد امنیت
اجتماعی :از گشــت ارشاد تا پلیس نامحسوس آغاز دهه  80آغاز
ایجاد روندهــای علمی  -اجتماعی برای پلیس بود .تالش های
فراوانی شــد تا از پلیس ،یک نهاد اجتماعی امنیت آفرین بسازند
و این روند چــه نیکو بود .اما عجب آنکه ایــن روند نیکو ،پس
از آن ســال ها آرام آرام ،کم رنگ شــد و سیاســت های حاکم
بر ناجا به ســمتی رفت که پلیس به عنــوان یک نهاد اجتماعی
برای مردم ،به اهرمی رعب آفرین و ترســناک برای مردم تبدیل
شود .از مدل های غیر کارشناسانه مانند «گشت ارشاد» گرفته تا
برخــورد با خالفکاران در مالء عام و  ....تا طرح جدیدی به نام «
پلیس نامحسوس» نشان از این داشته و دارد که سالیانی است که
سیاســتگذاری های پلیس در عرصه اجتماعی از روندهای حرفه
ای و علمی جامعه شناختی فاصله گرفته اند .حتی در نوع اطالع
رسانی این طرح ،کمال بی تدبیری دیده می شود .چنانکه در هیچ
کجای دنیا حتی اگر اهرم های نامحســوس در فضای اجتماعی
بسازند ،این اهرم ها را به شیوه غیرحرفه ای اخیر نیروی انتظامی
با عنوان  7000 -نفر نیروی پلیس نامحســوس -اطالع رسانی
نمی کنند .مروری بر فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره)
اینــک که طــرح دیگری با عنــوان « پلیس نامحســوس» با
کارکردهایی شبیه با گشت ارشــاد رونمایی شده است ،ضرورت
دارد تــا ما دوباره پیام امام خمینی با عنوان پیام هشــت ماده ای
را مرور کنیم .چه انکه به یاد داریم در ســال های آغازین انقالب
نتیجه همه آن فشــارها و جریان ها که توسط افراد یا نهادهایی
به نــام دین و اخالق و نهی از منکر پیاده می شــد ،باالخره به
ای بنیانگذار انقالب رسید که همه اشخاص
فرمان هشــت ماده ِ
حقیقــی و حقوقی را مخاطب خود قرار داده بود .فرمان امام البته
برای تندروها و افراطی هایی که خود را عین قانون و عین اسالم
می پنداشتند ،تکان دهنده بود .آنچه از برایند اینگونه طرح های
نیروهای انتظامی در برخورد با عموم مردم مشــاهده می شــود،
ضرورت بازخوانی دوباره این فرمان توسط سیاستگذاران ناجا را دو
چندان می کند .برخی بندهای فرمان هشت ماده ای امام خمینی
در سال  1361را به یاد آوریم:
 -1هیچ کس حق ندارد کســی را بدون حکم قاضی که از روی
موازین شرعیه باید باشد،بازداشت و توقیف کند یا احضار نماید،هر
چند مدت توقیف کم باشد .توقیف یا احضار به عنف جرم است و
موجب تعزیر شرعی است.
 -2هیــچ کس حق ندارد به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به
نام کشف جرم یا کشــف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف
گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد ,شنود بگذارد و یا دنبال اسرار
مردم باشــد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر
به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند .تمام این ها جرم و گناه
است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار
بزرگ اســت و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مســتحق
تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد.
 -3هیــچ کس حق ندارد در خیابان ها کســی را جلب یا تعقیب
کند یا به نام کشــف جرم یا ارتکاب گناه ،تعقیب و مراقبت نماید
و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسالمی
مرتکب شود.
 -4هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط
شــرعیه نماید .فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در
اسالم مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و
شــتم را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و
گاهی تقاص می باشد.
 -5باید ملت از این پس که حال اســتقرار و ســازندگی اســت
احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه
جهات بــه کارهای خویش ادامه دهند و اســام بزرگ و دولت
اسالمی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهی ها و
اجرای عدل و حدود اسالمی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی
و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت
خود و کشــور خود بدانند .و این امور بر عهده همگان است و به
کاربستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت بوده و
تخلــف از آن موجب غضب خداوند ق ّهار و عذاب آخرت و تعقیب
و جزای دنیوی است»....
بی شــک امروز شــاهد آن هســتیم که اینگونه طرح های ضد
اجتماعی چقدر با نظرات فقیهان اصیل اسالمی فاصله دارند.
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شهرها هم اثرانگشت دارند!

معموال شهرهای مختلف را از روی مناطق تاریخی ،تیمهای
فوتبال و حتی غذاهایشــان میشناسند ،اما اکنون تیمی از
میکروبشناســان آمریکایی دریافتهاند که با اثر انگشــت
باکتریایی منحصربفرد شهرها نیز میتوان آنها را شناسایی
کرد.
به گزارش سرویس علمی ایسنا ،این یافتههای جالب در پی
بررسیهای سخت محققان دپارتمان علوم زیستی و مرکز
ژنتیک و ژنومیک میکروبی دانشگاه آریزونای شمالی بدست
آمدهاند که یک سال به نمونهبرداری از  9اداره در ساندیگو،
فلگاستاف و تورنتو پرداخته بودند.
آنها میخواستند دریابند عواملی مانند جغرافی ،موقعیت در
یک اتاق ،فصلها و تعامالت انســانی چه تاثیری بر جوامع
میکروبی موجود در اطراف انســان موســوم به میکروبیوم
دارند .محققان به دنبال بررســی میکروبیومها در ســاخت
محیط بودند ،یعنی میکروبیومهای اطراف ادارات.
استراتژی آنها شامل نصب یک نوع فرش ،کاشیهای سقف
و نمونههای دیوار خشک مشابه در ادارات مختلف شهر برای
مقایسه کردن باکتریها بود .محققان عالوه بر نمونهبرداری
از این مواد ،همچنین نمونههای پوست و میکروبیوم بینی،
دهانــی و مدفوع کارکنان ادارات را جمــعآوری کردند .در
ابتدا نتایج این دانشمندان نشــان داد که جوامع باکتریایی
خیلی با مــاده درون یک بخش از اداره تفاوتی ندارند اما با
مناطق دیگر متفاوت هستند .برای مثال نمونههای سطح از
باکتریهای بیشتری نسبت به نمونه سقف یا دیوار برخوردار
بودند .یک یافته دیگر این بود که پوســت انسان بزرگترین
منبع شناســایی نمونه است و  25تا  30درصد میکروبیوم را
تشــکیل میدهد .البته بزرگترین یافته این بود که فارغ از
عواملی مانند فصول یا محــل اداره ،میکروبیومها مختص
هر شهر بودند .محققان برای آزمایش نتایج خود یک مدل
رایانهای ایجاد کردند که از برنامه یادگیری ماشــین برای
گمانهزنی شــهری که نمونهها از آن گرفته شده بود تنها بر
مبنای میکروبها استفاده میکرد .جالب اینجاست که این
مدل موسوم به «ماشین پشــتیبانی بُردار» شهر محل این
میکروبها را با دقت  85درصد حدس زد.

آسیب شناسی اجتماعی در شهرستان های المرد و مهر
و راههاي پيشگيري و کنترل آن
به قلم سرکار خانم دکتر امینی
بخش دوم

 -3طالق :طالق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان میرود.
طالق معمو ًال وقتی اتفاق میافتد که استحکام رابطه زناشویی از بین میرود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد .طالق دیگر در بین زوج ها عادی شده است و با کوچکترین
مشکلی جدایی را بهترین راهکار می دانند .برای پی بردن به عمق این فاجعه کافیست سری به دادگاه خانواده المرد بزنید .در آنجا روزانه زوج هایی را می بینید که برای گرفتن حکم
طالق پشت در شعبات در انتظار هستند .متاسفانه در بعضی از ماه های سال  94نرخ طالق شهرستان به نرخ ازدواج فزونی داشت .به گزارش خبرنگار مهر ،بررسی آمار طالق در کشور
نشان می دهد طی ده سال گذشته روند صعودی به خود گرفته است .به طوری که به اعتقاد کارشناسان آمار طالق در ایران به زلزله ای خاموش تبدیل شده است که هر روز در حال
تکان دادن جامعه می باشد .متاسفانه میزان طالق در شهرستان ما باالست و با توجه به ارجاع زوجین متقاضی طالق از سوی دادگستری به بهزیستی شهرستان و جلسات مشاوره ای
که با مشــاورین تحت نظارت بهزیســتی داشته اند ،مشاورین عمده ترین دالیل طالق را فقر مهارت های ارتباطی ،عدم تناسب خصوصیات شخصیتی دختر و پسر (به طور مثال مرد
برون گرا نمی تواند با زن درون گرا زندگی خوبی داشــته باشــد) ،اختالالت بالینی افسردگی ،اضطراب و وسواس ،مباحث اقتصادی ،مشکالت جنسی ،رفتارهای پرخطر مانند اعتیاد و
دخالت های خانواده ها را می دانند.
راه کارهای کنترل و کاهش طالق:
تقویت و گسترش مراکز مشاوره حضوری و غیرحضوری و خدمات مددکاری اجتماعی و روانشناسی اجرای برنامه آموزش مهارتهای زندگی ،مقابله با مشکالت و حل تعارض با هدف پیشگیری از طالق در مدارس مقاطع ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه برای دانش آموزان ،معلمان ومسئوالن مدارس و والدین دانش آموزان و در دانشگاه ها برای دانشجویان ،اساتید و مسئوالن دانشگاه
 آموزش سبک زندگی اسالمی و تحکیم باورهای مذهبی در خانواده ها و جامعه هدف فراهم کردن زمینه آموزش پیش از ازدواج تقویت و گسترش آموزش زندگی خانواده برای افراد متأهل (پس از ازدواج) تقویت و گسترش مراکز مداخالت خانواده درمانی به منظور کاهش طالق آموزش به جامعه هدف در زمینه نحوه انتخاب همسر با استفاده از شبکه های اجتماعی موجود (واتساپ ،تلگرام و )... فرهنگ سازی زمینه آشنایی قبل از ازدواجتوسعه و تقویت مراکز مداخله در بحرانهای فردی ،خانوادگی ،اجتماعی(اورژانسهای اجتماعی) با هدف حمایت و ارائه خدمات تخصصی و به موقع به زوجین متقاضی طالقآموزش تاب آوری با هدف به سالمت گذشتن از آسیبهای اجتماعی پس از طالق ،نامالیمات و سختیهای زندگی و رسیدن به رشد مضاعف در این فرایند -4خودکشی :خودکشی اقدام آگاهانه در از بین بردن خود است .شکست ها و تحصیالت اقتداری فرهنگی ،شخص را به ورطه افسردگی می کشانده و چون راه گریزی نمی یابد ناامیدی
و بیچاره گی گریبانگیرش می شود و سپس اقدام به خودکشی را تنها راه چاره می داند (شیخاوندی.)1381:16 ،
راه کارهای کنترل و کاهش خودکشی:
 آموزش مهارت های زندگی با هدف پیشگیری از خودکشی در مدارس ،دانشگاه ها و محله ها آموزش به خانواده ها در زمینه شناسایی افکار خودکشی و نحوه مداخله در بحران آموزش مداخله در بحران خودکشی ترغیب جوانان به ورزش و فعالیت های هنری از جمله موسیقی و فراهم آوردن امکانات ورزشی و هنری در کلیه مدارس و مقاطع تحصیلی مختلف جلوگیری از ازدواج های تحمیلی و ناخواسته توســعه و تقویت مراکز مداخله در بحرانهای فردی ،خانوادگی ،اجتماعی(اورژانســهای اجتماعی) با هدف حمایت و ارائه خدمات تخصصی و به موقع به افرادی که اقدام به خودکشیرئیس ســتاد همراهان تدبیر و امید در استان
داشته اند.
فارس:
 ارائه خدمات روانشناسی و اجتماعی در کنار ارائه خدمات پزشکی به کسانی که اقدام به خودکشی کردهاند و به مراکز درمانی مراجعه میکنند.شور و شعور مردم فارس کار نیمهکاره را تمام
 ایجاد خطوط اضطراری تلفن در محله های مختلف برای افرادی که قصد خودکشی دارند -5خروج نیروهای تحصیل کرده بومی :خروج نیروهای تحصیل کرده بومی از شهرستان یکی از مهم ترین چالش ها و معضالت می باشد.
کرد
راه کارهای کنترل و کاهش:
 آموزش حس تعلق داشتن و تعهد به شهرستان در مدارس برای دانش آموزان دبیرستانی فراهم کردن امکان زمینه شغلی متناسب با تخصص این افراد صندوقی برای فارغ التحصیالن نخبه دانشگاهی در نظر گرفته شود ،تا به محض فراغت از تحصیل و تا زمانی که شغل و کار مناسب را پیدا نکرده اند ،از این صندوق وام های اشتغال،حق بیمه بی کاری و ...دریافت کنند.

معاون توسعه دانشکده علوم پزشکی الرستان:
 12تخت به بخش  CCUبیمارستان امام رضا(ع) الر اضافه میشود
به گزارش خبرگزاری فارس از الرســتان ،رامین اقتداری پیشازظهر امروز در یک نشست خبری اظهار داشت :بخش جدید  CCUبیمارستان امام رضا (ع) شهر الر با
 12تخت و اضافه شدن  14تخت داخلی به این بخش با هزینهای بالغبر یک میلیارد تومان توسط خیران در حال اجراست.
وی از انجام آگهی مناقصه بخشهای اورژانس و  nicuبیمارستان امام رضا (ع) خبر داد و افزود :فضای کنونی اورژانس  470مترمربع بهینهسازی خواهد شد و در فاز
جدید متراژ  675مترمربع با برآورد یکمیلیارد و  200میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی به آن اضافه میشود.
معاون توسعه دانشکده علوم پزشکی الرستان با اشاره به اینکه کارهای نقشهبرداری بخش  nicuبه اتمام رسیده است ،گفت :این بخش با شش تخت و پیشبینی 300
میلیون تومان و در مدتزمان شش ماه احداث خواهد شد که با بهرهبرداری از آن از میزان اعزام کودکان زودرس به مرکز این استان جلوگیری میکند.
اقتداری بیان کرد :بهینهســازی بخش زایشــگاه در مساحت  550مترمربع با هزینهای بالغبر  500میلیون تومان بهصورت  LDRیا همان حضور همراهان در کنار بیمار
ساخته شده است.

نظر پروفسور سمیعی درباره تاثیر موبایل و امواج رادیویی روی مغز
از میانسالی به فکر سالمت در پیری باشید

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین پروفسور مجید سمیعی جراح معروف مغز و اعصاب در شبکه خبر سیما گفتگوی کوتاهی درباره سالمت مغز
و اعصاب داشت .بخشی از اظهارات او که اخیرا در بازی شهرآورد پایتخت در استادیوم آزادی حضور داشت را درباره سالمت انسان می خوانید:
چه کنیم در سنین باال دچار سکته مغزی نشویم؟
عوامل زیادی در سالمت بدن در سنین باال مهم است .تغذیه ما با باال رفتن سن بسیار موثر است .زمانی ما متوجه بیماری در سلول های مغزی
می شــویم که دچار ســکته شده ایم .در حالی که باید  20سال قبل به فکر تغذیه مغز باشیم .اگر بتوانیم از سنین  35تا  40سال بعد مواظب
تغذیه ،چربی ،فشار خون و مسایل دیگر باشیم که عروق بدن خسته نشوند ،مطمئنا در سنین باال با دقت و تمرکز باال می توانند زندگی کنند.
این نصیحت من برای کسانی است که عالقمند به سالمت خود هستند.

ضرر امواج موبایل برای مغز و اعصاب چقدر است؟
امواج موبایل تنها امواجی نیســت که اطراف ما وجود دارد .هزاران نوع امواج می آیند و در بدن ما رد می شــوند و ما نمی بینیم .شــاید به همین دلیل اعتماد به ضرر رسانی آن نداریم.
تاکنون ثابت نشده که امواجی که در اطراف ما هست ،ضرر زیادی برای بدن دارد یا ندارد .این کار یعنی اثبات یا رد این موضوع بسیار مشکلی است .از این لحاظ نمی گویم اثری ندارد،
همه امواج که از بدن ما رد می شوند ،حتی دو انسان که مقابل همدیگر هستند یا به همدیگر برمی خورند ،یا به هم عالقمند می شوند یا با همدیگر تعامل فکری دارند یا احساسات
نسبت به همدیگر دارند امواج دارند.
برای دانشجویان رشته پزشکی چه توصیه ای دارید؟
مهمترین چیز تمرکز افکار است .جوانها اشتباه می کنند از شاخه ای به شاخه دیگر می پرند .اگر آدم اطالعات عمومی داشته باشد بد نیست ولی باید یک رشته ای را پیش بگیرد .برای
این منظور باید عاشق آن رشته باشد .عشق بزرگترین قدرت در وجود انسان است .اگر به خاطر ثروت و مقام بخواهد دنبال چیزی باشد ،موفق نخواهد بود .باید عاشق باشد و از همه
چیز برای تسلط در آن رشته ،صرف نظر کند .امیدوارم جوانان به این نصیحت گوش کنند.

خانواده هایی معظم عابدی  -صفایی  -واعظ زاده
با نهایت تأسف مصیبت درگذشت زنده یاد زین العابدین عابدی را به شما و
عموم بازماندگان تسلیت عرض نموده رحمت و مغفرت الهی برای آن مرحوم
از خدای بزرگ خواهانیم.
هیأت تحریریه نشریه رویداد

به گــزارش خبرنگارایلنا از شــیراز ،جواد جمشــیدی
بعدازظهر امروز شــنبه در جمع خبرنگاران با تقدیر از
حضور مسئوالنه مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس
افزود :فرایند تکمیل حرکتی که  7اســفند ایجاد شده
بود در مرحله دوم نیز ادامــه یافت .در هر  4حوز های
که معرفی نمایندگان آنها به مرحله دوم کشــیده شده
بود،نامزدهای لیست امید جواز حضور در مجلس را به
دست آورند.
وی با تقدیر از دســت انــدرکاران برگزاری انتخابات
مجلس در استان فارس خصوصا استاندار و رییس ستاد
انتخابات استان فارس ،برگزاری سالم و بدون حاشیه
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی را برگی
زرین و افتخار آمیز در کارنامه دولت تدبیر و امید و نظام
مقدس جمهوری اسالمی دانســت و افزود :انتخابات
مجلس دهم نشان داد که فرآیند انتخابات در کشور به
نوعی قابل مدیریت نیست و حتی با رد صالحیتهای
گســترده نمی توان انتخابات را مدیریت کرد ،چرا که
اگر نخبگان بتوانند برنامهریزی خوبی داشــته باشــند
میتوان شــاهد بروز نتایجی غیر از نتایج پیش بینی
شده از انتخابات بود.
جمشیدی در ادامه از روســا و اعضای ستاد همراهان
تدبیر و امید در  4حوزهای که روز گذشــته مرحله دوم
انتخابات برگزار شــد و همچنین نقش پررنگ کمیته
اقوام اعشــایر این ســتاد تقدیر کرد و افزود:ترغیب و
تشــویق مردم به حضور در انتخابات دستور کاری بود
که این افراد به نحو احسن آن را انجام دادند.
رئیس ســتاد همراهان تدبیر و امید در اســتان فارس
موفقیت لیست امید در استان فارس و اعتماد مردم به
نامزدهای این لیســت را نشان از محبوبیت و مقبولیت
دولت تدبیر و امید ارزیابی کرد و افزود :تشکیل مجلسی
که وجه مشــترک آن با دولت ،مرتفع ساختن دغدغه
های مردم و بهبود وضع معیشــتی آنهاســت میتواند
دولت یازدهم را در تحقق برنامههای خود یاری دهد.
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نقش شوراها در تحقق حقوق شهروندی
شــروع به کار شــوراها به صورت کال ن در جامعه و به صورت
خرد در قالب شــورایاریها در محله ها ،می تواند به تحقق اهداف
مردم ساال ری در جامعه بینجامد .پیشینه تاریخی فارسی زبانان
در برگیرنده هزاران ســال فرمان فرمایی شاهانی است که برخی
خود را شاه شاهان می خواندند و گذر فرمان فرمایی از شاهی به
شاه دیگر یا از خاندانی به خاندان دیگر از راه جنگ و کشتار بوده
است ،پس چیزی که در پیشینه تاریخی ما بوده جنگ ساال ری،
خان ســاال ری و خاندان ساال ری بوده است و نه مردم ساال ری
(حمیدی.)1385 ،
با پیروزی انقال ب اســا می در فرمایشات امام خمینی(ره) می
بینیم که نظام مردم ســاال ری در قالب شــکل گیری جمهوری
اســا می و نظام شوراها در دستور کار قرار می گیرد به گونه ای
که امام خمینی برای استقرار حکومت مردمی در ایران وحاکمیت
مردم بر سرنوشــت خویش که از ضرورت های نظام جمهوری
اسالمی است ال زم می دانند بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی
شــوراها برای اداره امور محلی شهرها و روستاها در سراسر ایران
اقدام وپــس از تصویب ،به دولت ابال غ کنند تا دولت بال فاصله
به مرحله اجرا درآورد که این عمل نشان دهنده جایگاه پراهمیت
شــوراها در اداره امور کشور از دیدگاه ایشان است .در کشورهای
توســعه یافته نیز تحقق حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان
برای دســت یابی بــه اهداف خود در مســائل مختلف از طریق
اجتماعاتی که منتخب مردم هســتند و در قالب شوراها ،انجمن
ها و حزب ها عمل می کننــد انجام می گیرد و یکی از عواملی
که می تواند به تحقق و پایداری نظام مردم ساال ری در جامعه از
طریق اجتماعات مردمی ،بینجامد توجه به حقوق شهروندی است
که می توان دستیابی به این هدف را از سوی شوراها دنبال کرد.
شــهروند مرکب از دو کلمه اســت که عبارت اســت از شهر به
معنای جامعه انســانی و وند به عنوان عضوی وابسته به جامعه
انسانی .افراد زمانی به عنوان شهروند شناخته می شوند که حقوق
و وظایف خود را بشناســند و بــه آن عمل کنند و بدانند که باید
به مطالبه چه حقوقی بپردازند و راههای دســتیابی به این حقوق
چیســت .بی شک دســتیابی به این توانمندی در سایه آگاهی و
عملکردهای فردی و جمعی مردم و وجود نظام مردم ســاال ری
دست یافتنی خواهد بود.
هریک از ما به عنوان یک شــهروند عضو رسمی شهر و کشور
عزیزمــان ایران هســتیم و ایــن مفهوم دربرگیرنــده حقوق و
مســئولیت هایی اســت که در قبال این عضویت داریم .در واقع
حقوق شهروندی وظایف و مسئولیت های شهروندان را در قبال
یکدیگر ،در قبال شهر و دولت تعیین می کند و همچنین حقوق
و امتیازاتی را که وظیفه تامین آن برعهده مدیران شهری ،دولت
یا قوای حاکم است مشخص می نماید .حقوق شهروندی از جمله
دستاوردهای مثبت بشری است که مورد تایید دین مبین اسال م
و جمهوری اسال می است.
شوراها به صورت کال ن و شورایاریها به صورت خرد حلقه میانه
ای هستند که می بایست مردم و خواسته های مردم را به تصمیم
گیریهای مدیران شهری و دولت در مقام اجرایی و حتی مجلس
در مقام قانونگذاری پیوند دهند ،مطالبات مردم را خواستار شوند
و پیگیری کنند .دســتیابی به چنین هدفــی وقتی انجام خواهد
شــد که جایگاه شــوراها به عنوان کانونهای منتخب مردمی به
بالندگی و استحکام برسد .استحکام این نظام بستگی به آگاهی،
شناخت و احساس مسئولیت مردم در قبال حقوق شهروندیشان
دارد .شــهروندانی که خود را ارزشمند می پندارند و حق تصمیم
گیــری و اظهارنظر کردن را از حقوق مســلم خود می دانند می
بایست شهروندان پویا و فعال باشند که برای دستیابی به حقوق
شــهروندی خود تالش کنند ،این افراد با احســاس مسوولیتی
که در مورد حقوق شــهروندی دارند به دنبال پیشرفت وضعیت
اجتماعی هســتند و حتی پیشرفت اجتماعی را بر پیشرفت فردی
مقدم می دانند و در امور اجتماعی ،اقتصادی ،سیاســی ،فرهنگی
و عمرانــی در جامعه بی وقفه تــاش می کنند .در چنین جامعه
ای اســت که روح تفکر و تصمیم گیری جمعی بر جامعه ســایه
می افکند و راه بر هــر گونه زیاده خواهی و تصمیم گیری های
یک جانبه را می بندد .شــوراها به عنوان نهادهای مردمی کانون
های موثری برای آموزش وظایف شهروندی هستند و به عنوان
حلقه واســط میان مردم و مدیران اجرایی و شهری نقش موثری
در پیگیری مطالبات مردم دارند .یکی از عوامل گســترش آسیب
های اجتماعی در جوامع شهری محدودیت فعالیت شوراها در ابعاد
فرهنگی و آموزش حقوق شهروندی است.
امروزه گسترش آسیب های اجتماعی در جامعه رو به فزونی است
و بخشــی از این مشکل به دلیل توســعه زندگی شهری و عدم
آشــنایی انســان ها با وظایف و حقوق خود به عنوان شهروندان
اســت .ما به عنوان افرادی که در ایــن جامعه زندگی می کنیم
دارای حق بهره مندی از بهداشت ،آموزش ،رفاه اجتماعی ،امنیت
اجتماعی ،اشــتغال ،تفریح ،درمان و آزادی هســتیم و در مقابل
برآورده شــدن این نیازها می بایســت به وظایف اجتماعی خود
به عنوان یک شهروند متعهد باشیم .آسیب های اجتماعی زمانی
محقق می گردند که در دو طیف ابعاد شــهروندی خللی حاصل
شود ،به طور مثال امروزه مشکل بیکاری در سطح کالن جامعه
منجر به بی تعهدی گروهی از شــهروندان به وظایف اجتماعی
خود شده یا فقر اقتصادی در خانواده ها منجر به بروز مشکالتی
همچــون کار کودکان در خیابان یا محرومیت از درس خواندن و
عدم دستیابی به امکانات بهداشتی و درمانی شده است و همچنین
ناآشنایی شهروندان با وظایف و مسوولیت های خود در مواردی
منجر به تخطی از قانون و بروز آســیب های اجتماعی می گردد،
بنابراین به نظر می رسد وظیفه تک تک ماست که نسبت به آنچه
که باید بدانیم تا بهتر زندگی کنیم تالش کنیم و نسبت به آنچه
که برای جامعه پیرامون خود باید انجام دهیم تا جامعه ســالم و
پویایی داشته باشیم ،متعهد گردیم و در این بین شوراها می توانند
نقش موثری داشته باشند.

سیاسی

چرایی اولویت منافع منطقه ای (یک پرسش اخالقی)

با گذشــت نزدیک به چهار دهه از انقالب اســامی ،هنوز رنگ محرومیت به کلی از چهره ای بسیاری از شهرها و روستاهای کشورمان زدوده نشده است .البته نمی توان دستاوردهای
محقق شده تاکنون را نادیده گرفت ،اما سرعت توسعه ی جهانی را نیز باید مد نظر داشت و فراموش نکرد بسیاری از این پیشرفت ها در هر صورت ناگزیر از تحقق بوده اند .متاسفانه با
وجود انقالب و تحول در بسیاری از عرصه ها ،سیستم دولتی مرکزگرا و بوروکراسی سنگین اداری کماکان به قوت خود باقی است و دوگانه ی مرکز/حاشیه فرصت توسعه ی متوازن را
از کشور سلب کرده است.
عالوه بر این ،حتی با در نظر گرفتن وجود سرعت پیشرفت در همه ی مناطق ،مساله ی دیگری در این جا رخ می نمایاند که همان وجود شتاب پیشرفت در کنار سرعت است .شتاب
در افواه اهل علم و فن ،به تغییرات (فزاینده ی) سرعت گفته می شود و معنای آن چنین است که سرعت پیشرفت نیز در پاره ای از مناطق ثابت نیست و دایما در حال افزایش است .از
همین روست که سرعت ثابت پیشرفت در دیگر مناطق ،اندک و غیر رضایت بخش جلوه می کند.
در این میان یکی از کانالهای اصلی توسعه برای هر منطقه ،فرصت انتخابات مجلس شورای اسالمی است .اگرچه اصوال کارکرد نماینده ی مجلس ،بیشتر معطوف به مشارکت در تصمیم
سازی کالن و ملی به نمایندگی از مردم منطقه ی متبوع خویش است ،با این حال مرکز قدرت در این پست و ارتباط بی واسطه ی نماینده با مرکز و رئوس نهادهای تصمیم ساز و تصمیم
گیر ،اهمیتی مضاعف به آن می بخشد .به همین دلیل انتخابات مجلس شورای اسالمی در این چند دهه عموما غیر سیاسی به معنای دقیق کلمه بوده است .قومیت ها و مناطق گوناگون
با در نظر گرفتن منافع خود ،به معرفی یا حمایت از کاندیداهای انتخابات مجلس می پردازند و کمتر مالحظات ملی و کالن را پیش چشم خود قرار می دهند.
انتخابات دهمین دو حرهی مجلس شــورای اسالمی ،شــرایطی متفاوت از انتخابات پیش داشت .صف بندی دو جناح اصلی کشور در این انتخابات به صریح-ترین و آشکارترین شکل
ممکن ،مردم بسیاری از مناطق مرکز و حاشیه را وارد این بازی کرد .بسیاری در دو راهی ترجیح منافع ملی به منطقه ای یا بالعکس ،به صرافت انتخاب یکی و وانهادن دیگری افتادند.
از این رو بحثهای انتخاباتی در این دوره رنگ و بویی متفاوت از سابق یافت.
این پرسش اخالقی را باید دوباره از خود بپرسیم :کدام یک را باید برگزید و کدام یک را وانهاد؟ آیا می توان سرنوشت  ۴سال کشور را که در دست  ۲۹۰نماینده است ،با وجود سیاسی
شــدن مجلس ،نادیده گرفت و کاندیدایی را برگزید که بیشــتر برآورنده ی نیازهای منطقه ی ماســت؟ بالعکس آیا باید موقتا از نگاه منطقه ای صرف نظر کرد و نگاهی کالنتر به وضع
حساس کشور داشت؟
آن چه پیش از پاسخ به این سوال مشخص است ،این است که هر دو جواب حاصل از این اجتهاد ،قابل توجه و احترام برانگیز است .در هر دو سو ادله ی موجه و دغدغه های مبارکی
وجود دارد که برگزیدن مطمئن یک طرف ماجرا را با تاخیر یا تعلیق مواجه میسازد.
آن چه نگارنده را به نوشــتن این ســطور واداشت ،انتخاب گزینه ی دوم یا همان اولویت بخشی به منافع منطقه ای در قبال منافع ملی است .البته راه حل اولیه و البته مناسب تر ،یافتن
راهی میانه و انتخاب کاندیدی است که منجر به همپوشانی منافع ملی و منطقه ای شود .با این حال در صورت تعارض جدی میان این دو گرایش ،اولویت با گزینه ی دوم است .اولین
دلیل را می توان با در نظر گرفتن موقعیت جغراسیاسی (ژئوپلتیک) منطقه ی متبوع خود اقامه کرد .مجلس شورای اسالمی متشکل از  ۲۹۰نماینده است که  ۳۰نفر از آنان از تهران و
 ۱۷نفر نیز از کالن شــهرهای شــیراز ،اصفهان ،مشهد و تبریز انتخاب می شوند .تعداد دیگری نیز از نماینده های شهرهای تاثیرگذار در مجلس حضور دارند که در مجموع یک اقلیت
 ۶۰نفره اما تاثیرگذار و جریان ســاز را تشــکیل می دهند .ریاســت و معاونت مجلس و کمیسیونهای آن نیز عمدتا از میان افراد همین گروه تعیین می شود .بنابراین می توان گفت ریل
گذاری حرکت مجلس شــورای اســامی در هر دوره تا حدود زیادی با توجه به ترکیب این گروه مشخص میشود .اکنون می توان وزن واقعی سیاسی سایر نمایندگان را در نسبتی که با
این اقلیت تاثیرگذار دارند و نیز در موقعیت سیاسی منطقه ی متبوع خود ،جستجو کرد .بنابراین رویکرد واقعگرایانه به ما میگوید تغییر کاندیدای یک منطقه ی کوچک و دور از مرکز به
لحاظ منطقی منجر به تغییر قابل توجهی در ســاخت سیاســی مجلس شورای اسالمی نخواهد شد .در این شرایط ترجیح کاندیدایی که بتواند بیشتر منافع منطقه ای را نمایندگی کند تا
منافع کالن ،انتخاب ناصوابی به نظر نمی رسد.
دلیل دومی که در اینجا می توان به آن اشاره کرد ،ناظر به ذات عملگرایانه ی کنش و تصمیم سیاسی است .با در نظر گرفتن مراکز و مناطق تعیین کننده در شهرستان و در تقابلهای دو
جناحی /دو کاندیدایی ،رویکرد عملگرایانه ی سیاست ،مناطق حاشیه ای و کوچکتر را ملزم به نتیجه گرایی و گذشتن از منافع خود در جهت پیروزی یکی از دو کاندیدای اصلی میکند؛
به عبارت دیگر موقعیت آنان را از بازیگری و کنش فعاالنه ،به تماشاگری و انفعال می کشاند .این امر در دراز مدت ،از وزن سیاسی آنان میکاهد و به تدریج حتی ممکن است منجر به
نادیده انگاشــته شــدن آنان از سوی مرکز شود .پرسش مذکور اکنون دوباره مطرح می شود .می توان گفت در اینجا نیز باید منافع منطقه را ،حتی با علم به عدم توفیق مقطعی ،ترجیح
داد؛ چرا که تجربه نشــان داده اســت در درازمدت ورق برخواهد گشــت و اتحاد آرای یک منطقه ،مرکز را نیز ناگزیر از توجه و پذیرش قطب جدید رقابت خواهد کرد .نمونه ی آن را در
چند دو رهی اخیر ،حمایت یکپارچه ی مردم منطقه ی بیرم از کاندیدای بومی خود مشاهده کرد؛ امری که نتیجه ی آن ،به رسمیت شناختن قطب جدید بیرم در معادالت سیاسی توسط
الر و گراش گردید .در دو رهی اخیر نیز تا قبل از رد صالحیت شدن کاندیدای مذکور ،این اتحاد آرا در عین وجود سالیق و گرایشهای سیاسی گوناگون وجود داشت .در واقع می توان
گفت همه ی ما پیش از طرح این سوال ،پاسخ خود را به ان ابراز کرده بودیم! مشایبه همین وضعیت ،در رقابت انتخاباتی شهرستانهای المرد و مهر نیز حضور کاندیدای بومی منطقه ی
چاهورز-عالمرودشت ،باعث طرح همین پرسش در سطحی وسیعتر و البته عمیق تر گردید .نتایج انتخابات آن حوزه ی انتخابیه نیز بر درستی اولویت بخشیدن به منافع منطقه ای-بومی
صحه گذاشت و خبر از ظهور قطبی جدید در سپهر سیاسی منطقه ی المرد و مهر داد.
در پایان ،عالوه بر آن چه گفته شد ،می توان پاسخ این پرسش را در چرایی تشکیل همین سایت (بیرم کهن) و سایتها و گروههای مجازی مشابه در سطح منطقه یافت .آنچه که ما را در
چنین محافل واقعی و مجازی کنار هم گرد آورده است ،نگاه منطقه گرا و عزم یکپارچه بر شتاب بخشیدن به توسعه ی منطقه ای است .بنابراین نگاه های کالن و ملی ضمن ارزشمندی
و اهمیت ،وجود چنین محافلی را از حیز انتفاع ساقط میکند و به نوعی فلسفه ی تشکیل آن را زیر سوال می برد.

به مناسبت  9اردیبهشت ماه روز ملی شوراها؛
مجلس شورای ملی زاییده ی انقالب مشروطیت که به جهت تبدیل حکومت استبدادی به مشروطه و بویژه پایین کشیدن شاه از ظل السلطان
در چارچوب قانون بود مصوبه ای هم در اردیبهشــت  1286بنام انجمن های ایالتی و والیتی به جهت مشارکت مردم داشت که عملی نگردید:
بعد ها در دوره پهلوي دوم در سال 1341نخست وزیر اسداله علم با تغییراتی از جمله حق رای زنان و حذف سوگند به قرآن و جایگزینی سوگند
به کتاب آسمانی برای اجرای آن مصمم شد که با اعتراض روحانیت مسکوت ماند.
پس از پیروزی انقالب اســامی آیت اله ســید محمود طالقانی بیش از همه دغدغه شورا را داشت و می گفت :شورا یک اصل مترقی در دنیای
امروز است ،باید مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند ،از نظر قرآن همه باید مشورت کنند.
و نیز در آخرین خطابه اش در نماز جمعه تهران تاکید کرد :صدها بار من گفتم که مســئله شــورا از اساسی ترین مسائل اسالمی است :حتی به
پیامبرش با آن عظمت می گوید:با مردم مشورت کن.
آیت اله طالقانی در شهریور  1358درگذشت ولی آرمانش در مجلس خبرگان قانون اساسی در اصل 100محقق گردید ولی اجرای آن به دولت
اصالحات (دولت سیدمحمدخاتمی) رسید و در اسفند  1377اولین دوره ی شورای شهر و روستا با حضور چشم گیر مردم شکل گرفت.
در خصوص شورای شهر و روستا به جز این پیشینه مختصر سه نکته دیگر یادآوری می گردد:
الف :درآیات 159ســوره ال عمران38 ،سوره شوری133 ،سوره بقره و 101سوره زمر به شورا و مشورت تاکید گردیده و پیامبر اسالم نیز شورا را
اســباب حیات جامعه و ترک آن را باعث مرگ جامعه دانســته و سیره عملی اش الگویی است تا منتخبين مردم آن را نصب العین قرار دهند و
تالش نمایند پاسدار و نگاهبان احکام دینی و سیره عملی معصومین باشند.
ب :شورا و شهرداران بر آمده به یاد داشته باشند کرسی هایشان مقام وزارت و صدارت نیست بلکه حضورشان به مثابه نزدیک ترین تشکل حضور
مردم در فرآیند های تصمیم گیری برای استقرار دمکراسی است و باید بکوشند با اخذ تصمیمات درست و افزایش اختیارات و البته هر دو قانونی
به جهت نظارت بر منابع و هزینه کرد شهرداری و افشای باندهای رانت و رشوه و البته محدود و مسدود ساختن مافیای قدرت در جهت تحقق
مطالبات شهروندان گام بردارند تا بدین گونه بر نقش مشارکت مردم صحه گذاشته باشند.
ج:کالم آخر این که شورای شهر و روستا در دوره چهارم و نزدیک شدن به بیست سالگی چنان که باید تنومند و بارور نیست و اعضای شورا و
شهرداران باید بیش از این فرصت خدمت گذاری را ارج نهاده و پاس بدارند.
ایام خدمت مستدام/.

هرمیداس باوند در گفتوگو با ایلنا:
دلواپسان به بهانه حکم دیوان عالی آمریکا فضا را علیه
برجام غبارآلود میکنند

داود هرمیداس باوند در گفتوگو با خبرنگار سیاست خارجی ایلنا ،با اشاره به حکم دیوان عالی آمریکا برای برداشت از اموال ایران به منظور دریافت غرامت برای قربانیان حادثه لبنان در
سال  ۱۹۸۳گفت :در سال  ۱۹۸۲اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد .از سوی دیگر نیز بخشی از خاک لبنان به اشغال ارتش سوریه درآمد .آمریکا و ایتالیا نیز در این کشور پایگاه نظامی
ایجاد کردند که البته ایتالیاییها بعد از مدتی از این کشور خارج شدند .او با بیان اینکه از دیدگاه حقوق بینالملل ،دولت لبنان مسئول امنیت این کشور بوده است ،اظهار داشت :نکتهای
که باید متوجه بود ،این است که لبنان در آن ایام ،در اوج بحران داخلی بود و چند کشور خارجی در آنجا حضور نظامی داشتند و هنوز حزباهلل به صورت رسمی تشکیل نشده بود و قوام
نیافته بود .با این حال ،در سال  ۱۹۸۳پایگاه نظامی این کشور منفجر شد و تعدادی از سربازان آمریکایی کشته شدند و پس از آن آمریکا ادعا کرد که ایران این اقدام را انجام داده است.
این استاد حقوق و روابط بینالملل ادامه ادامه :فکر میکنم ارتباط دادن این حکم به کشوری که در لبنان حضور نداشته است ،معنایی ندارد.
باوند با بیان اینکه براساس حقوق بینالملل یک دادگاه ملی و محلی نمیتواند کشوری را محکوم کند ،تصریح کرد :براساس حقوق بینالملل ،کشورها از مصونیت بینالمللی برخودار
هستند ولی در سال  ۱۹۹۶آمریکا قانونی را به تصویب رساند که به محاکم قضایی این کشور اجازه میداد ادعاهای شهروندان این کشور را در رابطه با کشورهای دیگر که از آمریکا متهم
در امور تروریسم هستند را بررسی کند .او با بیان اینکه این حکم از نظر حقوق بینالملل مشروعیتی ندارد ،خاطرنشان کرد :تنها راه برای مقابله با این روند ،مراجعه به دیوان بینالمللی
دادگستری -الهه -است و در این باره هم باید به دیوان الهه مراجعه کرد زیرا دیوان این موضوع را بر مبنای دیگری بررسی میکند.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی با اشاره به تاثیر این حکم بر روند روابط ایران و آمریکا ابراز داشت :طبیعی است که این نوع اقدامات بر فضای روابط ایران و آمریکا تاثیر میگذارد
و آن را مخدوشتر از آنچه که امروز هست ،میکند در حالی که با دستیابی به برجام امید به کاهش این فاصله بود.
کرد :همانگونه که بازداشت ملوانان آمریکا در خاک ایران یا
باوند با بیان اینکه منتقدان و دلواپسان درصدد هستند از این موضوع علیه برجام سوءاستفاده و فضا را غبارآلود بکنند ،عنوان 
انجام آزمایشهای موشکی ارتباطی با برجام ندارد ،این موضوع هم به هیچ وجه ارتباطی با مسئله برجام ندارد.

تحلیل نتایج نهایــی انتخابات مجلس
(مرحله دوم)

از تعداد کل  ۶۸کرسی مرحله دوم ،از لیست امید  ۳۸کاندیدا و از
لیســت اصولگرایان  ۱۹کاندیدا به مجلس راه یافتند .همچنین ۱
کاندیدای مشــترک و  ۱۰کاندیدای مستقل نیز در بین منتخبین
مرحله دوم دیده میشــود .از تعداد  ۵۸کاندیدای لیست امید در
مرحلــه دوم ۶۷ ،درصد موفق به راهیابی به مجلس شــدند .در
حالیکه از  ۵۴کاندیدای لیست اصولگرایان ،فقط  ۳۷درصد موفق
به کسب اکثریت آرا شدند .از بین  ۳۹کاندیدای لیست امید که به
مجلس راه یافتند ۲۵ ،نفر در دورد اول نیز در لیســت امید حضور
داشتند و  ۱۴نفر دیگر در مرحله دوم مورد حمایت لیست امید قرار
گرفتند .در کل و با احتســاب مرحله اول ،در مجموع  ۱۲۲نفر از
کاندیداهای لیست امید به مجلس راه یافتند .در مقابل ،فقط ۸۴
نفر از کاندیداهای لیست اصولگرایان راهی مجلس شدند ۲ .نفر
دیگر به طور همزمان در هر دو لیست بودند و  ۸۲نفر منتخب نیز
به صورت مستقل در انتخابات شرکت کرده بودند.
(پایگاه تحلیلی اصالحطلبان) هدف ائتالف فراگیر اصالحطلبان
(مجلســی با میانهروها و اصالحجویان بیشتر و تندروهای کمتر)
تامین شــد ،فراتر از انتظار .حامیــان برجام اکثریت مجلس را در
دست گرفتند و لیست امید در مرحلهی دوم حتی از مرحلهی اول
هم کامیابتر شد.

ده اردیبهشت:روز ملی خلیج فارس
 ۱۰اردیبهشــت روزی افتخارآمیز در تاریخ ایرانیان است  .در ۲۲
تیرمــاه  ،۱۳۸۴هیات دولت مصوبه ای را تایید کرد که به موجب
آن دهم اردیبهشت هرسال “ ،روز ملی خلیج فارس” خواهد بود .
دهم اردیبهشت در تاریخ ایران روز مهمی است .روزی که یادآور
ازخودگذشتگی های ملت سرافراز ایران و فرار اشغالگران متجاوز
پرتقالی بعد از  ۱۱۷ســال تسلط جابران ه برسواحل جنوبی کشور
( ۲۱آوریل  ۱۶۲۲میالدی) در پی رشــادتهای ســپاه ایران به
رهبری امیراالمرای فارس(امام قلیخان) می باشد.شــاه عباس
صفوی در این روز در ســال  ۱۶۲۱میالدی توانست هرمز را از
چنگ پرتقالی ها درآورد ،تا همیشه به خاطر این اقدامش از او به
نیکی یاد شود.
اما این روز در سالهای اخیر شرایط دیگری پیدا کرده است .وجه
اهمیت تاریخی این روز تحت شعاع تصمیم شورای عالی انقالب
فرهنگی و دولت قرار گرفته است .تصمیم که ۱۰اردیبهشت را به
روز ملی خلیج فارس بدل کرده است .خلیج تا ابد فارس سومین
خلیج بزرگ جهان است که به خاطر موقعیت جغرافیایی خود در
طول تاریخ همواره نامش بر ســر زبانها بوده است و مردم تمام
جهان آن را با نام خلیج فارس یا دریای پارس می شناسند .قدیمی
ترین اســناد موجود درباره خلیج فارس به کتاب های باقیمانده از
یونان باســتان بر می گردد .یونانی ها و مورخانشان در این کتاب
ها با نام “پرسیکوس سینوس” که به معنی “خلیج فارس” است
از این آبراهه یاد می کنند و تکرار همین نام باعث می شــود که
بسیاری از نقشه های باقیمانده از اروپائیان قرنها بعد نیز با همین
نام از خلیج فارس یاد کنند .بر اساس نوشتههای مورخان یونانی
مانند هــرودت ( ۴۲۵ - ۴۸۴ق.م) کتزیاس ( ۳۸۰ - ۴۴۵ق.م)،
گزنفون ( ۳۵۲ - ۴۳۰ق.م) اســترابن ( ۶۳ق.م  ۲۴ -م) که پیش
از میالد مسیح میزیستهاند؛ یونانیان نخستین ملتی هستند که به
این دریا نام پرس و به سرزمین ایران پارسه ،پرسای ،پرسپولیس
یعنی شهر یا مملکت پارســیان دادهاند .انگلیسی زبانها نیز این
منطقه جغرافیایی خاص را  PERSIAN GULFمی خوانند
که در واقع ترجمه ساده ای از نام “خلیج فارس” است و نقشههای
بیشــماری که از ملوانان و جغرافی دانان انگلیســی قرون  ۱۶و
 ۱۷میالدی باقیمانده اســت ،اســناد غیر قابل انکار این حقیقت
تاریخی هســتند .ابوعلی احمدبن عمر معروف به ابن رســته در
کتاب االعالق النفیســه که در سال  ۲۹۰هجری به رشته تالیف
درآورده ،نوشته است « :اما از دریای هند خلیجی بیرون میآید به
سمت سرزمین فارس که آن را «خلیجفارس» مینامند»؛ محمد
عبدالکریم صبحی نیز در کتاب «علم الخرائط» در نقشــههایی
که بــا ترجمه عربی نقل کرده اســت ،دریای جنــوب ایران را
«الخلیجالفارسی» و «بحر فارس» نامیده است.
و ……… و ……… و ……….
اما اســتعمار گر پیر پس از ملی شــدن صنعت نفت و خلع ید از
شرکتهای انگلیســی و قطع روابط ایران و انگلیس ابتدا نماینده
سیاســی انگلیسی مقیم بحرین از سال  ۱۹۵۰( ۱۳۲۹م ).عبارت
ساحل عربی را برای منطقه جغرافیایی بخش جنوبی خلیج فارس
که متعلق به عربهای تحتالحمایه انگلیس بود مرسوم ساخت
و سپس به مرور کلمه خلیج عربی را جایگزین آن ساخت و سپس
این نام را به کل خلیج فارس تعمیم داد.اما هرگز موفق نشد .
این در حالی است که تا اوایل دهه  ۱۹۶۰درباره نام خلیج فارس
هیــچ گونه بحث و جدلی در میان نبوده اســت و در تمام منابع
اروپایی و آسیایی و امریکایی ،دانشنامهها و نقشه های جغرافیایی
این کشــورها نام از خلیج فارس درتمام زبان ها به همین نام یاد
شــده اســت .اصطالح «خلیج ع رب ی» برای نخستین بار در
دوره تحت قیمومت شیخ نشینهای خلیج فارس توسط کارگزاران
انگلیس و بطور ویژه از طرف یکی از نمایندگان سیاسی انگلیس
مقیم در خلیج فارس به نام رودریک اوون در کتابی به نام حبابهای
طالیی در خلیج ع رب ی در سال  ۱۹۵۸نوشت که «من در تمام
کتب و نقشههای جغرافیایی نامی غیر از خلیج فارس ندیده بودم
ولی در چند ســال اقامت در سواحل خلیج فارس(بحرین) متوجه
شــدم که ساکنان ساحل عرب هســتند پس باید این خلیج را ع
رب ی بنامیم» .در سالهای اخیر کشورهای عرب حاشیه خلیج
فارس و در صدر آنها کشور عربستان به همراه اربابان غربی شان
که از انقالب اسالمی و اقتدار ایران زخم خورده اند سعی و تالش
فراوانی در تحریف نام خلیج فارس داشــتهاند تا از این تغییر نام
اعتباری برای خود بیافرینند و این آبراه استراتژیک جهان را به نام
خود درآورند؛ البته اعراب حاشیه خلیج فارس در پیمودن این مسیر
تنها نبودند و گهگاه از سوی برخی موسسات بزرگ غربی از جمله
نشــنال جئوگرافی نیز همراهی می شدند ،اما این همراهی ها در
نهایت به عذر خواهی این گونه موسسات و جایگزینی نام اصیل
خلیج فارس به جای نامهای جعلی دیگر می شد.

فرهنگی
غبارروبی  4هزار مسجد
و حسینیه در فارس

حسین کریمی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس
در شیراز اظهار داشت :در غبارروبی و عطرافشانی
مســاجد و حســینیهها در بســیاری از ادارهها
شــامل بهزیستی ،شهرداری و دیگر نهادها نسبت
به شستشــوی فرش ،ضدعفونی و عطرافشــانی
نمازخانه اقدام میکنند .وی خاطرنشان کرد :امور
مساجد اداره کل سازمان تبلیغات اسالمی استان
فارس نسبت به آمادهسازی مساجد برای ورود به
ماه مبارک رمضــان برنامههایی را در نظر گرفته
و همچنین نشستهای مختلفی با مسئوالن امور
مساجد ،شهرداری ،اوقاف ،ستاد اقامه نماز ،دانشگاه
علوم پزشکی ،دستگاههای تبلیغی بهویژه رسانهها
برای فضاسازی تبلیغی در سطح شهر مدنظر است.
مســئول امور مساجد ســازمان تبلیغات اسالمی
اســتان فارس تصریح کرد :آئیــن عبادی معنوی
اعتکاف با حضور  100هزار نفر در ســطح استان
برگزار شــد که از ایــن تعداد  50هــزار نفر در
شهرســتان شــیراز و در بیش از  500مســجد
حضور یافتند .کریمی بیــان کرد :حضور جوانان،
نوجوانان و دیگر اقشــار جامعــه در آئین اعتکاف
نسبت به ســنوات گذشته چشمگیرتر بوده است.
وی با اشــاره به رســالت پیامبر رحمت در مورد
احیای اخالق افــزود :برنامههای دینی و تبلیغی
امور مســاجد سازمان تبلیغات در راستای اخالق،
مساوات و برادری است .مسئول امور مساجد اداره
کل سازمان تبلیغات اسالمی استان فارس اضافه
کرد :برپایی مناســبتهای مــاه مبارک رمضان،
جشنهای نیمه شــعبان ،والدت امام حسین (ع)
و حضرت ابوالفضل (ع) در ســوم و چهارم شعبان
و نیز نیمه شعبان سالروز والدت قطب عالم امکان
(ع) از جمله اعیادی است که امور مساجد باشکوه
بســیار در حال برنامهریزی و تدارک گرامیداشت
آن است.

دو قدم تا بهشت

( آخرین نامه شهید ماندگاری
ساعاتی قبل از شهادت)

یـاران دبستـانـی مـن
برخالف چیزهای طبیعی دیگر عالم ،انسان فراتر از پیشینه خود رفته ،نردبان مفاهیم
خویش را باال میبرد و جلوتر از دستآوردهایش سر برمیآورد .سال تحصیلی ۴۶-۴۷
درحالی آغاز شد که تاریخ ،سومین سال تأسیس دبستان خِ َرد المرد (اولین مدرسه در
المرد) را نشان میداد و محل آن نیز در مکانی قرار داشت که مرحوم حاج جعفر امیری
(پدرحاج ابول امیری) آن را در اختیار آموزش و پرورش الرستان قرار داده و رئیس وقت
آموزش و پرورش الرستان نیز جناب آقای آهنی بودند.
معلمان این دبستان در این سال تحصیلی و سالهای بعد تا سال چهارم ،عموما از اهالی
شهرستان فسابوده و دراین عکس آقای صفری که فسایی است معلم کالس اول است
که فردی بامرام و در عین حال سختگیر بود.
البته در آن ســالها از معلم خیلی حســاب میبردیم که در واقع نوعی ترس از معلم
وجود داشت بطوری که در گشتزنیهای محلی ایشان ،دانشآموزان فرار میکردند و
هر کسی جایی پنهان میشد.
(درســال پنجم ما در دبستان ،معلمین از اهالی سیســتان و بلوچستان و اهل تسنن
بودندکه با دیانتترین آنها آقای مالزهی و التترین آنها آقای درزاده بود).
تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش میارزد هدف است:
اکنون که به آرزوهای آن زمان یاران دبستانی مینگرم به باورم میآید که واقعا انسانها
از بدو کودکی اهدافی را دنبال مینمایندکه بعضا به آن میرسند .مثال:
 -۱قشری داشتیم امثال عیسی و سید کاظم که دلشان میخواست معلم شوند.
 -۲افرادی داشتیم امثال اکبر و موسی که کاری به درس ومشق نداشتند.
 -۳اشخاصی بودند امثال مجید و عبدالرضا.م که نهایت ظرافت ونهایت سختی (تحرک)
را داشتند ولی هدفی دنبال نمیکردند.
 -۴وامثالهم که مثل دیگران اهل تفکر و تفحص بودند و آرام و متین.
من امروز این آقایان و جمله دوســتان را کــه میبینم به همان آرزوهای کودکی خود
قریب به اتفاق رسیدهاند که حتی کسانی که آرزویی فراتر از آرزوهای کودکانه نداشتند
نیز به بن بست ختم شدند و رفتند .حیف که نمیشود کالم را بلندتر کرد.
حال به معرفی افراد درون عکس باال که قبال در این سایت نمایش داده شده وبینندگان
آن درخواست معرفی آنان را داشته ومحبتی هم نمودهاند می پردازیم:

شماره دوم
 1394شماره
13دوازدهم
چهارشنبه
دوم
اسفندماه1395
اردیبهشت ماه
دوشنبه

اگربادقت نگاه کنید در این عکس از روبرو شاهد دو سمت راست دارای چهار ردیفی و
چپ دارای پنج ردیفی که هرردیف سه میز و صندلی دارد هستیم.
ســمت راست و از دست راست به چپ (کنارمعلم ،آقای صفری که به درخت گز تکیه
داده است):
ردیف اول آقایان :عبداهلل هنرپیشه ،حمزه صداقت ،اسد منصوری
ردیف دوم آقایان :علی نعیمی ،علی صفری ،عیسی بینوا
ردیف سوم آقایان :عیسی امیری ،علی صابری ،ابوالفضل کرمنژاد
ردیف چهارم آقایان کرامت آشوری ،مجید حمیدی ،اکبر عزیزی
سمت چپ (از روبروی عکس):
ردیف اول از راست به چپ آقایان عبدالرضا منصوری ،سید کاظم موسوی ،مسعود ثقفی
ردیف دوم آقایان :اسد رضایی ،امراهلل نیکرو ،موسی صفری
ردیف سوم آقایان :اسماعیل حسینی ،اکبر زارعی ،عبدالحسین پیکایی
ردیف چهارم آقایان :علی صفایی ،قاسم امیری ،عبدالرضا حسن زاده
ردیف پنجم آقایان :حمزه فتحی ،حمزه واعظ زاده ،محمد نیکرو
غائبین کالس عبارتند از آقایان :محمود شــهابی ،علی آرایش ،محمد زارعی ،قاســم
رضایی ،اکبر اسدی ،محمود رمضانی ،عوض راستی و سید ابراهیم هاشمیزاده.
ازجمع فوق یک نفر شــهید ،یک نفرجانباز ،یک نفر پناهنده اجتماعی ،سه نفر نیز به
رحمت ایزدی پیوستهاند.
طبق عکس ۱۱ ،نفر تراکمهای (تراکمه علیا) ۱۲ ،نفر تلخندقی ۸ ،نفر المردی ۱ ،نفر از
نیرایی ۱ ،نفر از تل مالیی ۱ ،نفر از خطیمی و  ۱نفر نیز فسائی هستند.
آن کســی که از پشت دیوار به داخل مدرسه سرک میکشد آقای ابراهیم امیری است
که موقتا از مدرسه اخراج شده بود.
برای درگذشتگان این جمع ،رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان ،سالمتی و توفیقات
روزافزون آرزومندم و اکنون دستان گرمشان رابه گرمی میفشارم.
دوستان! زندگی باهمه وسعت خویش ،محفل ساکت غم خوردن نیست .حاصلش تن به
قضا دادن و افسردن نیست ،اضطراب و هوس و دیدن و نادیدن نیست ،زندگی جنبش
جاری شدن است .ازتماشاگه آغازحیات تا بدانجا که خدا میخواهد.

با حکم فیروزآبادی؛
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی منصوب شد

دبیر شورای عالی فضای مجازی ،سرپرست پژوهشگاه وابسته به مرکز ملی فضای مجازی را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،سید ابوالحسن فیروزآبادی  -دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی  -به استناد ماده  ١٠اساسنامه
مرکز ملی ،طی حکمی مســعود اســد پور را به سمت سرپرســت پژوهشگاه فضای مجازی منصوب کرد .مســعود اسدپور دارای مدرک
پسادکتری رباتهای ماژوالر از دانشگاه صنعتی لوزان ( )EPFLسوییس و استادیار فعلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
است که در زمینه هوش ماشین و رباتیک ،فناوری اطالعات و نرم افزار تخصص دارد .فیروزآبادی در ایـن حکـم ،شایستـگی و تجـارب
ارزشمند دکتر اسدپور در امور پژوهشی را از جمله دالیل این انتصاب عنوان کرده است .به گزارش مهر ،پژوهشگاه فضای مجازی در دولت دهم و در دور نخست فعالیت شورای
عالی فضای مجازی ،جایگزین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات شد که این موضوع با اعتراض وزارت ارتباطات همراه بود .در دولت یازدهم وزارت ارتباطات توانست بار
دیگر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات را از مرکز ملی فضای مجازی پس بگیرد .به همین دلیل طی دو سال گذشته ،فعالیت پژوهشگاه فضای مجازی معلق مانده بود.
هم اکنون با حکم رئیس مرکز ملی فضای مجازی ،به نظر می رسد پژوهشگاه فضای مجازی نیز به موازات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات)
فعالیت خود را آغاز کرده است .ایجاد پژوهشگاه فضای مجازی در حکم تاسیس شورای عالی فضای مجازی کشور ،مورد تاکید قرار گرفته است.

بررسی باستان شناسی منطقه بیرم الرستان در پس کرانه های خلیج فارس

آن چه می بینید آخرین نامه ی پاســدار رشــید
اسالم شــهید ماندنی ماندگاری است که درست
ســی سال پیش در چنین روزهایی بیست و یکم
بهمن ماه  64در عملیات غرور انگیز والفجر هشت
نوشــته شده است .آنهایی که شا ّمه ی قوی دارند
می تواننداز البه الی سطور این نامه  ،بوی بهشت
را استشــمام کنند.چه اندازه تماشایی است نگاه
به واژگانی که از الی انگشــتان کسی فرو چکیده
که قرار اســت تا ســاعاتی دیگر مهمان ملکوت
الهی باشــد .نامه ای به ســادگی هر چه تمام تر
و پرتویی از انوار الهی که چشــم ما نابینایان عالم
خودپسندی را می زند.
جملــه ی آخر نامه  ،آخرین حلقه های اتصال به
عالم ماده را می گســلد .با شکی آمیخته به یقین
می گوید که شاید این آخرین نامه ام باشد و به هر
نحو شده بر می گردم یا با هواپیما و یا با ماشین.
و چنان که نزدیکانش می گویند پیکر مطهر او را
بــا پرواز از مناطق عملیاتی به اهواز آورده اند و ما
اســیران زنجیرهای عادت و دنیا باید همچنان در
تفســیر این جمالت حیران باشیم .به راستی آیا
پنجره های مکاشفه و روزنه های یقین به روی آن
مسافر عاشق گشوده شده بود؟
و ساعاتی پس از نگارش این سطور و حوالی ساعت
نه شــب بیست و یکم بهمن ماه سوار بر قایق و با
جمعی از یاران تحت امــرش که فرماندهی آنان
را به عهده داشــت به قلب اروند زد و دمی دیگر
در تاریکنای شب سرد زمستانی جان عاشقش با
شلیک تیربار دشمن از قفس تن رها شد تا خون
پاکش بــرای دفاع از آرمانهــای بلندش با آبهای
خروشــان اروند در هم آمیخته شود .آنانی که با
او بــوده اند می گویند آخرین کالمی که از گلوی
مطهرش برخاســت نوای دلربــای یا مهدی بوده
است.روحش شاد و یاد و خاطره اش جاودانه باد.
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این پژوهش برآن شد تا با انجام بررسی های روشمند در جهت شناسایی استقرارها ،الگوها و توالی فرهنگی ،بتواند پاسخی منطقی در جهت درک اینگونه فرآیندها ارائه دهد.
بررسی سیستماتیک منطقه بیرم در جهت تبین فرهنگ های باستانی و بویژه فرهنگ های هزاره سوم ق م .به سرپرستی نگارنده با کسب مجوز از طرف پژوهشکده باستان
شناسی به مدت  ۳۰روز از تاریخ  ۱آبان لغایت  ۳۰آبان  ۹۲صورت پذیرفت .در این بررسی طبق جدول بندی منطقه از طرف پژوهشکده باستان شناسی وطبق نظر سرپرست
هئیت منطقه شبکه بندی شد.در این پروژه تعداد  ۵باستان شناس حضور داشتند که درون شبکه ها با فاصله  ۱۰تا  ۱۵متر از هم در جهت شناسایی مواد فرهنگی حرکت می
کردند که امکان از دید پنهان ماندن آثار یا شواهد را کاهش می داد.گروه با استفاده از دستگاه سیستم اطالعت جغرافیایی ( )GPSونقشه های  ۱/۲۵۰۰۰تمام شبکه بندی
ها را به طور منظم پیمایش کردند ،گرچه در مواقع ضروری که دشــت به ویژه در دامنه ها از ســطح ناهمواری برخورد بود نحوه بررسی تا حدودی با تو جه به ژئومورفولوژی
منطقه تغییر می کرد.
در طول مدت بررسی تمام دشت منطقه مورد پیمایش قرار گرفت که حاصل کارمیدانی بیش از  ۴۵محوطه واثر باستانی از دوره های پیش از تاریخ ،تاریخی واسالمی شناسایی
گردید که تمام اطالعت ضروری هر محوطه وآثار به طور دقیق ثبت وضبط واطالعات جغرافیایی آنها ،نظیر طول وعرض جغرافیای وارتفاع از ســطح آبهای آزاد برداشــت
شــد .از دوران پیش ازتاریخ (قبل از اختراع خط ،آثار قبل هزاره ســوم ق.م)  ۵محوطه از دوران پارینه سنگی(عصر حجر) که فاصله زمانی ۱۵۰هزار سال تا حدود۴۰هزارسال
پیش دربر می گیرد بصورت محوطه های روباز با داده های از قبیل :سنگ مادر ،تیغه ،تراشه های سنگی مربوط به انسان های شکارگر و دوران فرهنگی با اقتصاد معیشتی
شکارگری می باشد بدست آمد .مطالعات علمی -تخصصی و گونه شناسی آثار این دوره با همکاری بخش پارینه سنگی موزه ملی ایران در تهران درحال بررسی و انجام می
باشد .ازمهمترین کشفیات دیگر دوره پیش از تاریخ شناسایی محوطه ای کلیدی از دوران روستا نشینی که مربوط به  ۵هزار سال قبل از میالد می باشد .که آثار فرهنگی و
شواهد حضور انسان در هزاره بعدی یعنی هزاره های ۲،۳،۴قبل از میالد ،دوره های هخامنشی  ،ساسانی و دوران اسالمی در این محوطه شناسایی شد .واین محوطه تا به
امروز مهمترین محوطه دوره روستا نشینی در مناطق جنوبی فارس و پس کرانه های خلیج فارس می باشد .در دوره ی تاریخی تعداد آثار در این دشت افزایش می یابد که این
مساله ی افزایش استقراری در مناطق پیرامونی و همجوار نظیر شهرستانهای مهر والمرد که توسط دکتر عسکری چاوردی در سال ۱۳۷۸و شهرستان بستک که توسط دکتر
اسدی در سال۱۳۸۷مورد بررسی باستان شناسی قرار گرفت شاهد هستیم .تنوع آثار در منطقه بیرم از دوران تاریخی شامل :قلعه های نظامی ،محوطه ها بصورت تپه(تمب)،سد
وبند  ،چند رشته قنات  ،آتشکده وغیره می باشد که این افزایش و تنوع آثار بیانگر اهمیت این منطقه در این دوره وارتباط آن با مناطق پیرامونی به عنوان یک حوزه گسترده
فرهنگی که دامنه ی این برهمکنش فرهنگی تا سواحل خلیج فارس گسترده بوده است .دوران اسالمی در این حوزه با افرایش استقرارکه بیانگر افزایش جمعیت در منطقه
می باشد رو به رو هستیم تعداد محوطه ها وآثار در این دوره نسبت به دوران قبل بیشتر ،و برروی اکثر محوطه های دوره تاریخی بویژه دوره ساسانی شواهده دوران اسالمی
دیده می شود که نشان دهنده ورد اسالم به منطقه و روند اسالم پذیری منطقه بیرم در دوران اسالمی و تغییر ساختار های اجتماعی،سیاسی و ایدولوژیکی نسبت به دوران
قبل می باشد .نگارند بعد از اتمام کار میدانی مطالعات تخصصی بر روی هرکدام از ادوار فرهنگی این منطقه شروع کرده که به زودی به چاپ خواهد رسید .در این بررسی
عالوه بر کارعلمی وعملی باستان شناسی برنامه های آموزشی باستان شناسی واهمیت میراث فرهنگی ومحافظت از آنها در قالب سخنرانی در مدارس راهنمایی و دبیرستان
منطقه انجام شد .باید متذکر شد که این بررسی نشان داد که منطقه مورد پژوهش و حتی دیگر دشت ها ،بخش های شهرستان الراز پتانسیل های تاریخی باستانی باالیی
برخوردار می باشد که نیازمند پژوهش های هدفمند ،پرسش های اساسی و کار میدانی منسجم در این حوزه فرهنگی ،جهت شناسایی هویت تاریخی -تاریخی این محدوده
جغرافیای می باشد .که این مهم نیاز مند مساعدت و همکاری بیشتر مسولین در سطح منطقه وشهرستان می باشد.
در پایان الزم میدارم از تمامی کســانی که در این پروژه همراه ما بودند ،اعضای گروه بررســی آقایان شنجمالی ،مقدم پور،پاسبان وخانم ها ابراهیم پور ،عسکر نژادکه از هیچ
کوششــی دریغ نکردند .آقای زندوی نماینده میراث فرهنگی ،آقای مداح رئیس شــورای دهستان باالده ،آقای رضایی شهردار وآقای زارعی بخشدارمحترم واعضای شورای
اسالمی شهر بیرم که بدون پشتیبانی آنهاامکان کار میدانی برایمان سخت ودشوار می شد کمال تشکر دارم .هرگونه نقص و کوتاهی در این نوشته متوجه نگارنده می باشد.

دست هایت که آئینه تالش روزگارند پر برکت باد

هفته کارگر بر حماسه آفرینان عرصه کار و تالش و
سازندگی مبارک باد

اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان مهر

رئیس اداره فرهنک و ارشاد اسالمی
ُمهر خبر داد؛
دو اثر هنری از شهرستان ُمهر به
جشنواره “تئاتر شب های الرستان”
راه یافت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ُمهرستان؛ علیرضا
فتحی افزود :به دعوت انجمن نمایش الرســتان و
در پی فراخوان ارســال اثر به جشنواره تئاتر شبهای
الرستان در دی ماه  ۹۴انجمن نمایش اداره فرهنگ
و ارشــاد اسالمی شهرستان ُمهر نیز اقدام به تنظیم
و ارسال آثار گروه های هنری خود به این جشنواره
نمود که در این میان دو اثر به نام های “خواستگاری”
(اثر آنتوان چخوف ) و “تئاتری ها” در بخش صحنه
هر دو از این شهرستان به کارگردانی سید حسین رزم
دیده به مرحله نهایی این جشنواره راه یافتند.
وی این موفقیت را به بازیگران و همه عوامل گروه
هنری طوطیــا تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد؛
در ســال جدید با حمایت مسئولین به ویژه فرماندار
محترم و سخت کوش شهرستان ُمهر بتوانیم شاهد
موفقیت هر چه بیشتر هنرمندان عزیزمان در عرصه
های فرهنگی و هنری باشیم.
به گزارش ُمهرســتان ،حمایت از فعالیت گروه های
جوان برای رشــد کیفی تئاتر  ،ایجاد انگیزه و کمک
به توســعه فعالیت های نمایشــی ،امکان حضور و
استفاده بهتر و بیش تر از تجربه و دانش هنرمندان،
کارشناسان و گروه های فعال تئاتری در جهت کشف
استعداد و ارتقای سطح فعالیت نمایشی در منطقه ی
جنوب اســتان از اجمله اهداف جشنواره “شب های
تئاتر الرستان” اعالم شده است.

محمد غفوری،معلم،پس از
 ۳۵سال به مهر آمد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ُمهرستان؛ علیرضا
فتحی افزود :به دعوت انجمن نمایش الرســتان و
در پی فراخوان ارســال اثر به جشنواره تئاتر شبهای
الرســتان در دی مــاه  ۹۴انجمــن ن مایش اداره
فرهنگ و ارشاد اســامی شهرستان ُمهر نیز اقدام
به تنظیم و ارســال آثار گروه هــای هنری خود به
این جشــنواره نمود که در این میــان دو اثر به نام
و
های “خواســتگاری” (اثر آنتوان چخوف )
“تئاتری ها” در بخش صحنه هر دو از این شهرستان
به کارگردانی سید حسین رزم دیده به مرحله نهایی
این جشنواره راه یافتند.
وی این موفقیت را به بازیگران و همه عوامل گروه
هنری طوطیــا تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد؛
در ســال جدید با حمایت مسئولین به ویژه فرماندار
محترم و سخت کوش شهرستان ُمهر بتوانیم شاهد
موفقیت هر چه بیشتر هنرمندان عزیزمان در عرصه
های فرهنگی و هنری باشیم.
به گزارش ُمهرســتان ،حمایت از فعالیت گروه های
جوان برای رشــد کیفی تئاتر  ،ایجاد انگیزه و کمک
به توســعه فعالیت های نمایشــی ،امکان حضور و
استفاده بهتر و بیش تر از تجربه و دانش هنرمندان،
کارشناسان و گروه های فعال تئاتری در جهت کشف
استعداد و ارتقای سطح فعالیت نمایشی در منطقه ی
جنوب اســتان از اجمله اهداف جشنواره “شب های
تئاتر الرستان” اعالم شده است.

دومین همایش شیخ اجل
سعدی شیراز

ُمهرســتان » دومین همایش بزرگداشت شاعر بیبدیل
پارســیگوی ایران ،شیخ اجل ،سعدی شیرازی ،با حضور
اساتید و شاعران برجست ه کشوری ،در تاالر دانشگاه آزاد
اسالمی شهر المرد برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ُمهرستان ،در این همایش
که به همت دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد و با همکاری
انجمن ادبی روشنا (انجمن شعر شهرستان المرد) برگزار
شد ،میهمانانی همچون؛ فیض شریفی(نویسنده و منتقد
ادبی کشوری) و دو شاعر برجست ه کشور (خلیل ذکاوت و
راشد انصاری معروف به خالو راشد) نیز حضور داشته و به
سرودن اشعار خویش پرداختند.
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ام داوود کیست؟

فاطمه معروف به ام داوود ،مادر داوود پســر
زاده امام حســن مجتبی (ع) و مادر رضاعی
امام صادق (ع) بوده است .ام داوود ماجرایش
را چنین نقل کرده اســت :منصور دوانیقی
لشــکری به مدینه فرســتاد و با محمدبن
ّ
عبدالل بن حسن مثنی جنگید و او و برادرش
ّ
عبدالل
ابراهیم را کشــت .منصور همچنین
محــض ،پدر محمد و ابراهیم را با تعدادی از
سادات حسنی دســتگیر و اسیر کردند و به
بند و زنجیر کشیده بودند و فرزند من داوود
هــم در میان آنان بود کــه او را از مدینه به
بغداد منتقل نمودند و به ســیاه چال زندان
انداختند .حادثه دســتگیری و زندانی بودن
فرزندم که از او اطالعی نداشتم و گاهی هم
خبر مرگ او را به من میدادند برایم بســیار
تلــخ و دردناک بود و روزگارم با اشــک و آه
و گریه و ناله میگذشــت ،حتــی برای رفع
مشکل خود و اندوه جانکاهی که با آن دست
بــه گریبان بودم از اشــخاص صالح و مومن
درخواســت میکردم برای رفع ناراحتیم دعا
کنند اما از دعای آنان هم نتیجهای نگرفتم.
یک روز با خبر شــدم امام صادق(ع ) که با
فرزندم داوود از من شــیر خورده بود بیمار
شده است ،به دیدن او شتافتم و از آن حضرت
عیادت کــردم .هنگامی که میخواســتم از
حضورش مرخص شوم فرمود :از داوود خبر
تازهای نداری؟ با شــنیدن نام داوود داغ من
تازه شد و اشکم ســرازیر گردید و با آه درد
آلودی ناله ســردادم :مدت زیادی است از او
خبری ندارم .فرزندم در عراق زندان اســت و
من از دوری او و سرنوشت نامعلوم او سخت
در عذاب و ناراحتی گرفتارم ،از شما که برادر
رضاعی اوهستی تقاضا میکنم برای نجات و
آزادی او دعا کنی .امام صادق(ع ) با مشاهده
وضع نگران کننده من ،فرمود :چرا تاکنون از
دعای استفتاح غفلت کردهای؟ مگر نمیدانی
که بهوســیله این دعا درهای آسمان گشوده
میشــود و فرشتگان الهی دعاکننده را مژده
اجابت میدهند و هیچ حاجتمند و دردمند
و دعاکنندهای مایوس نمیشود و خداوند هم
پاداش خواننده این دعا را بهشت قرار داده؟ با
شنیدن چنین مژدهای که با خواندن آن دعا
دریافت داشــتم ،از حضرت سوال کردم :ای
موالی من و ای فرزند خاندان پاک و معصوم،
آن دعا چیست؟ و آداب آن چگونه است؟
امام صــادق(ع ) فرمود :ای مــادر داوود ماه
محترم رجــب نزدیک اســت و در این ماه
مبارک دعا مستجاب میگردد ،همینکه ماه
رجب رسید سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم
آن را کــه ایام بیض و شــبانه روز نورانی نام
دارد روزه بگیــر .نزدیک ظهــر روز پانزدهم
غســل کن و هشــت رکعت نماز با رکوع و
سجود دقیق و حساب شــده انجام بده .آن
گاه حضرت دستور کامل اعمال و آداب دعای
مخصــوص را به من تعلیم داد .ماه رجب فرا
رســید و اعمالی که امام صادق(ع) گفته بود
را انجام دادم و پســرم داوود آزاد شد ،داوود
را نــزد امام صادق(ع ) بردم و آن حضرت به
فرزندم گفت :علت آزادی تو از زندان این بود
که منصور دوانیقی ،علی(ع ) را در خواب دیده
بود و حضرت علی(ع) به منصور فرموده بود
اگر فرزند مرا آزاد نکنی تو را در آتش خواهم
انداخت ،منصور هم درحالی که لهیب آتش
را نزد خود مشاهده میکرد ناچار به آزادی تو
اقدام کرد .ام داوود میگوید از امام صادق(ع
) سوال کردم :ای موالی من آیا این دعا را در
غیر ماه رجب هم میتوان خواند؟ آن حضرت
فرمود :اگر روز عرفه با جمعه هماهنگ شود
این دعا را میتــوان خواند و هرکس هم به
این دعا اقداموکند پس از پایان ،خداوند او را
مشمول غفران و آمرزش خود قرار میدهد.
منابع :
 .1مفاتیح الجنــان ،اعمال ماه رجب ،اعمال
امداوود
 .2فرحة الغری،ابن طاووس ،عبد الکریم بن
ی ص9
احمد ،ترجمه عالمه مجلس 
 .3زندگانی حضــرت امام جعفر صادق علیه
السالم( ترجمه بحار األنوار) ص 266

باشگاه آمادگی جسمانی وایروبیک مدرن بانوان المرد
باهمکاری کمیته ایروبیک هیئت ورزشهای همگانی وخانه
کارگر(المردو ُمهر)به مناسبت هفته کارگربه شرح ذیل برگزارنمود

فعاالن بخش چاهورز در دیدار با
امام جمعه :امام جمعه عامل وحدت
بین فرهنگ و دیگر رکن هاست

مقام اول تیمی خواهران (شیرپور-صمیمی-قاعدی-صابری-شاهینی-امانی-نصرالهی) ،مقام دوم تیمی خواهران( .سمیراوصدیقه دلگشا-زهره وزهراحسنپور-عامری-زارعی-
حسن زاده-محمدی-زمانی-صفری) ،مقام انفرادی اول تاسوم (سمیرادلگشا-فاطمه صفری -سمانه شاهینی) حمایت مالی وبیش از20جوائزواحکام ورزشی توسط

همایش دوچرخه سواری بمناسبت هفته سالمت

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان المرد ،همزمان با میالد امام علی (ع) و روز پدر همایش دوچرخه سواری ویژه آقایان در تاریخ  95/2/1ساعت 9شب
برگزار شــد .در این همایش که  30نفر دوچرخه ســوار حضور داشتند ازمحل شبکه بهداشت ودرمان ،مسافت  15کیلومتر به طرف غرب شهر از مسیرهای بلوارشاهد ،پارک
حسین آباد ،بلوارغدیر ،پارک چاهنوعلیا و زیارت ،چاه حاج ابول ،پارک ملت ،خیابان بسیج و به مقصد مرکز شبکه بهداشت المرد برگزارگردید .در پایان به رسم ادب واحترام
از طرف مسئولین شبکه بهداشت ودرمان از کلیه شرکت کنندگان و مجریان همایش تقدیر و تشکر کرده و به تعداد  13جائزه به قید قرعه به شرکت کنندگان اهداء نمودند.

بازی استقالل مقابل تراکتورسازی کمتر از دربی نیست
نوری :جوانان استقالل به خوبی جواب اعتماد مظلومی را دادند /رحمتی یکی از
بهترین گلرهای تاریخ ایران است

محمد نوری در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس ،در خصوص پیروزی  2بر یک استقالل مقابل سایپا و بازگشت آبیپوشان به صدر جدول ،اظهار داشت :استقالل
واقعا به این  3امتیاز احتیاج داشت چرا که اگر میخواست در کورس قهرمانی باقی بماند ،باید در این دیدار پیروز میشد .استقالل در نیمه اول بازی متعادلی را به نمایش گذاشت
و در نیمه دوم تیم توانست شرایط بهتری داشته باشد و از الک دفاعی خارج شد .وی ادامه داد :خوشحالم که پرویز مظلومی به جوانان خود بار دیگر اعتماد کرد و آنها توانستند
به خوبی جواب اعتماد او را بدهند .وقتی سرمربی از بازیکنان جوان تیمش استفاده میکند هواداران هم راضی هستند حتی اگر تیم شکست بخورد چرا که بازیکنان با انگیزه در
زمین حاضر میشوند .پیشکسوت استقالل در مورد دروازهبانی رحمتی خاطرنشان کرد :رحمتی واقعا آماده بود او در دقایق پایانی واکنشی از خود نشان داد که فکر میکنم هیچ
دروازهبانی در ایران نتواند چنین عکسالعملی را به نمایش بگذارد .خدا به او رحم هم کرد که سرش به تیرک درواز ه اصابت نکرد .او واقعا برای استقالل زحمت زیادی کشیده
است و یکی از بهترین دروازهبانان خوب تاریخ ایران است .نوری در مورد قهرمانی استقالل خاطرنشان کرد :استقالل هم اکنون قهرمانیاش در دستان خودش است چرا که
میتواند در  2دیدار آینده با برتری مقابل حریفان قهرمانی را کسب کند .هرچند که بازیهای سختی دارد اما باید نشان بدهد که لیاقت قهرمانی را دارد .وی خاطرنشان کرد:
خسرو حیدری در دیدار مقابل سایپا بسیار خوب ظاهر شد .امید ابراهیمی و اسماعیلی مقابل مدافعان به خوبی بازی کردند و امیدوارم همین ترکیب در بازیهای آینده بتواند
به خوبی بازی کند .تغییر و تحوالتی که اســتقالل پس از دربی در خط دفاعیاش داشــت ،جواب داده و تیم توانسته کمی در این خط بهتر کار کند .پیشکسوت آبیپوشان در
مورد دیدار استقالل مقابل تراکتورسازی و صبا تاکید کرد :به نظرم بازی مقابل تراکتورسازی کمتر از دربی نیست .به هر حال حاشیههای این بازی باعث میشود که استرس
در بین بازیکنان به وجود بیاید و این دیدار را حساس میکند اما امیدواریم بازیکنان با قدرت در زمین حاضر شوند تا در دیدار پایانی هم مقابل صبا بتواند با پیروزی مقابل این
تیم قهرمانی را از آن خود کند.

محمد غفوری،معلم،پس از  ۳۵سال به مهر آمد

دانش آموزان قدیم مهری ،در عین بهت و ناباوریشان میزبان معلمی بودند که پس از  ۳۵سال وی را می دیدند ،میزبان محمد (آهنعلی) غفوری معلم پایه سوم ابتدایی سال
۱۳۵۴معلمی که پس از  ۳۵سال به دنبال خاطراتش از کهن دیار فارس(الرستان) به ُمهر آمده بود ،آمده بود تا دوباره مردم بی آالیش و خانه های کاه گلی مهر را ببیند ،اما در
ُمهر،آن روستای  ۳۵سال پیش و مرکز شهرستان مهر کنونی  ،هیچ چیز آشنایی نبود  ،جز رسم و رسومات (تعزیه و) و شاگردان کوچک و بازیگوشش که حال به کلی چهره
هایشان دگرگون شده و کودکیشان را به بزرگسالی سپرده اند .از محمد (آهنعلی) غفوری می پرسم  ،در آغازین روزهای حضورت در مهر ُ ،مهر را چگونه یافتی؟ می گوید:
« به عنوان معلم سپاه دانش (سرباز معلم کنونی) به اتفاق دوست و همکارم عبدالرضا نجاتی که اهل فسا است به مهر آمدیم ،در ابتدای ورودمان متوجه تفاوت بین این روستا
با دیگر جاهایی که تا آن زمان رفته بودیم شدیم ،روستایی با جمعیت به نسبت زیاد سادات و روحانیون زیادی که تعدادشان برای یک روستا بسیار زیاد بود،روستایی با مردمی
ســاده زیســت و مذهبی ؛ مذهبی به خاطر مراســمهای مذهبی متعدد در ایام مختلف سال مثل تعزیه که من برای اولین بار بود که می دیدم ،و مردمی انقالبی؛ بله انقالبی ،
چون مردم ُمهر در دوران حکومت پهلوی به دلیل وجود روحانیتی که به طور مداوم با علمای قم و نجف در ارتباط بودند ،به اوضاع عمومی آگاه بوده و ذهن روشنی داشتند .
آمدنم مصادف با آزادی دو روحانی جوان به نام های حجه االســام و المســلمین ســید عبدالواحد موسوی ( موسوی الری ) و حجه االسالم و المسلمین سید رضی حسینی
المدنی از زندان های مخوف ساواک در تهران بود ،جنب و جوش و استقبال مردم ُمهر و برخی روستاهای اطراف از دو روحانی جوان که دشمن نظام حاکم محسوب می شدند
خود نشــان از روشــن بینی دینی-سیاســی و روحیه ی انقالبی مردم این روستای مذهبی بود  ،البته گاه ًا حرکاتی مشاهده می شد که خود گواه روحیه ی انقالبی مردم بود ،
مثال عدم شرکت اکثر مردم و خصوص ًا روحانیون در جشن  ۴و  ۹دی ماه (تولد شاه و پسرش) و ».از محمد غفوری درباره بازگشایی مدرسه ابتدایی مهر و چند و چون آن می
پرسم  ،می گوید« :پس از ورودمان به سراغ حجه االسالم و المسلمین سید رضا حسینی المدنی که رئیس انجمن مهر (تشکلی شبیه شورای شهر کنونی) بود رفته و پس از
راهنمایی های ایشــان پروندها را تحویل گرفتیم،صبح فردای آن روز ثبت نام از دانش آموزان برای ســال تحصیلی جدید آغاز و کالسها شروع شد  ،ما بیش از  ۹۰نفر دانش
آموز در  ۵کالس مقطع ابتدایی داشتیم ،در روزهای نخست متوجه شدیم که دو نفره از عهده اداره ی کالسها بر نمی آییم لذا از نمایندگی آموزش و پرورش درخواست دبیر
بیشتری کردیم ،پس از بازدید مسئوالن سه معلم دیگر به نام های ابراهیم قائدی (اهل اوز الرستان)  ،آقای جمشیدی (اهل خنج) و ابوالحسن بسیج (اهل خنج) به ما پیوستند.
کار کالس ها خوب پیش می رفت  ،البته شاگردان بازیگوش زیادی داشتیم ».از ایشان می پرسم ،رفتار اهالی ُمهر با شما چگونه بود؟ می گوید « :ما با اهالی و متقاب ً
ال اهالی
مهر با ما رابطه خوب و بسیار صمیمی داشتند  ،خیلی زود با مردم اخت شدیم  ،با دوستان مهری به گردش و تفریح (تنگ مهر و) می رفتیم ،مردم احترام خاصی برای معلمین
قائل بودند  ،هر مراســمی بود  ،اول از ما دعوت می کردند ،تک تک مهری ها ما را مرتب به خانه هایشــان دعوت می کردند .حقیقت ًا ما در مهر با وجود اینکه ســختی نبودن
امکانات(آب و برق و) کشیدیم ،هیچگاه سختی روحی نکشیدیم  ،در ارتباط با مردم احساس غریبی نمی کردیم ،مردم با ما یکی بودند ».محمد غفوری از احساس کنونی اش
گفت ،از خوشحالی بیش از حدش از دیدن اکثر شاگردانش که با شنیدن خبر آمدن معلمشان سر از پا نمی شناختند ،و چه دیدنی بود حلقه ی شاگردان به دور معلم و اشک های
شوق و خنده های ناشی از تعریف خاطرات بازی گوشی ها و چوب معلم خوردن ها و  ...از محمد غفوری می خواهم از خاطرات مدرسه و سر و کله زدن با دانش آموزان بگوید.
می گوید « :برای تنبیه شاگردان بازیگوش و تنبل عالوه بر تنبیه بدنی شاهنشاهی  ،روشی داشتیم که بین دانش آموزان به روش «منم شاگرد تنبل» معروف بود و قضیه از
این قرار بود که شاگرد تنبلی که پس از چندین بار اخطار و تنبیه بدنی تغییری در وضعیت تحصیلیش حاصل نمی شد ،تابلو مقوایی را از گردنش آویزان می کردیم که بر روی
آن نوشته بود «منم شاگرد تنبل»  ،شاگرد تنبل را در حالی که بقیه دانش آموزان کالس در پشت سرش با مسخره کردن  ،بلند داد می زدند»منم شاگرد تنبل» در مدرسه می
چرخاندیم و این موضوع باعث می شد شاگرد تنبل برای مدتی مورد توجه بقیه دانش آموزان باشد و این مسئله از نظر شخصیتی احساس ناخوشایندی را متوجه دانش آموزان
می کرد و این اهرم فشاری بود که برای مجبور ساختن شاگردان تنبل استفاده می شد ،البته در مقابل آن ما «منم شاگرد زرنگ» را داشتیم که همین روال برای آنها اجرا می
شد و دانش آموزان به گونه ای به خود افتخار می کردند « ».و یا یکبار که از شاگردانم خواسته بودم کاردستی بیاورند ،هرکسی چیزی آورده بود  ،اما یکی از دانش آموزان وقتی
برای تحویل دادن کار دستیش به جلوی میز من آمد  ،با دستش بازی کرده و شکلی را درست می کرد  ،من متوجه نبودم و بر روی دستش زدم و گفتم :این کارها چیه؟ برو
کار دستیتو بیار ، .شاگرد گفت :صبر کن معلم ،دارم درست می کنم ،گفتم :این چه کاریه؟  ،گفت :به مامانم گفتم معلم گفته کار دستی بیارید  ،مامان هم این رو یادم داده».
محمد غفوری  ،معلم پایه سوم ابتدایی سال ُ ۱۳۵۴مهر ،با دلی شاد به الرستان برگشت  ،البته به شاگردانش قول دیدار دوباره را هم داد.

آغاز برداشت شمام از مزارع شهرستان مهر

مهندس محمود هرجی زاده مدیرچهاد کشــاورزی شهرســتان مهر در این خصوص گفت:امسال کشاورزان شهرســتان مهر بیش از 2هزارهکتار از اراضی خودرادر بخشهای
وراوی،مرکزی،گله دار،اســیر به زیر کشــت محصول شمام بردندکه پیش بینی میشود بیش از 100هزاتن شمام (کرمک،طالبی،شمام) تولید و روانه بازار مصرف سراسر کشور
نمایند .مدیرجهاد کشا ورزی شهرستان مهر افزود روزانه این محصول جهت فروش به سراسر کشور ارسال میشود هرجی زاده افزود:باتوجه به استقبال خوب کشاورزان نسبت
کشت این محصول نسبت به سال گذشته از رشد 70درصدی برخورداراست

هفته نامه رویداد جنوب فارس

تلفنی آگهی می پذیرد
09172488515

برادر ارجمند جناب آقای جلیل شریفی
مصیبــت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان تســلیت
عــرض نموده و از خداوند منان بــرای آن مرحومه غفران
واســعه الهی و برای بازماندگان صبر و شــکیبایی مســئلت
مینماییم.
دوستان شما در ستاد تبلیغات انتخاباتی دکتر علوی شهرستان مهر

در ابتدای جلســه آقای مهدوی نیا ریاست شورای
چاهــورز ضمــن تبریک به امام جمعه و تشــکر از
پذیرش این جمع در حضور خــود به معرفی افراد
حاضر در جلسه پرداخت و آمادگی هرگونه همکاری
با امام جمعه را اعالم کرد.
پس از آن دکتر عدالتی مراتب تشــکر و قدردانی از
ایشــان را به عمل آورد و از اینکه در جمع عزیزان
حضــور دارد ابراز خوشــحالی کردند و از زحمات و
همکاری حاج آقا جوشــن گراشــی در این امر یاد
کردند.
عدالتــی همچنین ابراز امیدواری کرد :امام جمعه و
دیگر مســئولین می توانند نیازهای فرهنگی بخش
را تقویت کرده و برای ایجاد دیدگاه مثبت اندیشی
نسبت به بخش ،ارتباط بیشتر با جوانان را خواستار
شوند.
ریاســت دانشــگاه مهر افزود :با توجــه به کارهای
عمرانــی موجود ،از نظر فرهنگــی نیز حرکتی باید
صورت گیرد کــه این امر با وجــود امام جمعه ی
محترم به ثمر خواهد نشســت و محرومیت ها یکی
پس از دیگری رفع شود.
در این مراســم دکتر قائدی و دکتر اکبرپور ،آقایان
موالیــی ،غالمی ،فاطمی ،توانگــر ،دوهنده و دیگر
دوستان هم مطالبی عنوان کردند که چکیده آن در
زیر عنوان شده است.
مشکل ما در بخش شاید با وحدت بیشتر و گفتمان
خوب باال رود و مشــکالت اجتماعی هم حل شود.
در گذشته بیشتر خواسته های ما جنبه ی سیاسی
داشته است و بیشــتر ما را منطقه ای سیاسی می
دانند و امــام جمعه عامل وحــدت بین فرهنگ و
دیگر رکن هاست .جمیعا یکی پس از دیگری تاکید
داشــتند :معتمدین ،جوانان و تحصیل کردگان در
کنار هم ،عضو ستاد نماز جمعه شوند و اقداماتی را
انجام دهیم که مسئولین شهرستان و استان بیشتر
منطقه را مــورد بازدید قرار دهنــد چراکه تابحال
بسیاری از مسئولین هنوز یکبار هم به بخش نیامده
اند.
دوســتان اظهار کردند که چاه ورز و چاه ورزی در
کسب و کار شهره و زبانزد هستند و همین امر باعث
شده که بسیاری از مردم برای معامله و کسب و کار
با بازاریان چاه ورز داد و ستد کنند.
دوستان خواســتار سالن و کتابخانه و خانه فرهنگ
شــدند که امام جمعه پیگیر باشــند و سایت امام
جمعه چــاه ورز راه اندازی شــود و در آن فیلم ها
و عکس ها و مشــکالت هم منعکس شود .دوستان
خواهــان ارتباط بیشــتر امام جمعه با شــوراها و
دهیاران و جلســه مشترک با این عزیزان شدند که
مشکالت روســتاها با یک گفتمان و با یک صدا به
اطالع مسئولین و مردم برسد.
فاطمی ریاست شورای شیخ عامر هم در پایان یادآور
شد :وقتی چاه ورز بخش شد همه گفتند یک انقالب
عمرانی در چاه ورز به وقوع خواهد پیوســت و حال
که امام جمعه آمده است هم همه دنبال یک انقالب
فرهنگی بزرگ در چاه ورز هستند که با درایت امام
جمعــه به انجام خواهد رســید .وی افزود جوانان و
تحصیل کردگان ما با دنیا و جهان در ارتباط هستند
و رابــط فرهنگی بین کشــورها و منطقــه و ایران
هستند و در همه جا شناخته شده اند ولی هنوز ما
نتوانسته ایم با المردیها و آنها رابطه درستی برقرار
کنیم و باید مشــکل یابی شود که چگونه جوانان ما
رابط خوبی با آنها هســتند ولی هنوز با شهرستان
ارتباط خوبی نداریم .در پایــان حاج آقا طاهری از
جمع حاضر تشکر کرد و خواستار شدند :امام جمعه
را تنها نگذارند و مردم را جهت شــرکت هر چه با
شکوه تر در نماز جمعه دعوت کنند که در استان هر
چه نمایان بهتری پیدا کند ،بخش چاهورز را بیشتر
مورد تشــویق قرار می دهند .وی از نیروهای اصلی
و تحصیــل کرده چاه ورزی کــه در خارج از بخش
مشغول هستند هم خواست که امام جمعه و مردم را
تنها نگذارند و افزود :امام جمعه متعلق به همه مردم
است و به هیچ کس وابسته نیست و هدف ما اتحاد
است .ایشان افزودند که من پیگیری کارهای عمرانی
و فرهنگی و اجتماعی و مذهبی بخش هســتم و در
برطرف کردن مشکالت مردم به هر کس که نیازمند
باشد در معرفی او به استان و شهرستان نامه نگاری
خواهم کرد .به گزارش خبرنگار بیرم کهن ،طاهری
امام جمعه چاهورز به موضوع ازدواج جوانان و تحلیل
روش زندگی مــردم منطقه را مورد تاکید قرار داده
و در خطبــه ها از آن یاد خواهد کرد .وی همچنین
خــود را فــردی انتقاد پذیر دانســت و از هر انتقاد
سازنده ای استقبال خواهم کرد .طاهری مردم چاه
ورز را محترم و ساده زیست و روشن فکر دانست و
خواهان اتحاد بیشتر مردم در همه ی زمینه ها شد.

هفته نامه اقتصادی ،فرهنگی  ،اجتماعی
صاحب امتیاز ومدیر مسوول :مازیار هوشمند
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در مراسمی از اولیاء فرهنگی آموزشگاه صدیقه طاهره المرد تجلیل شد
000

به گــزارش خبرنگار رویداد بمناســبت گرامیداشــت هفته
بزرگداشت مقام معلم مراسم تجلیل از اولیاء فرهنگی وجشن
فارغ التحصیلی دانش آموزان پایه نهم دوره اول دبیرســتان
صدیقــه طاهره المرد با حضور مدیریــت آموزش و پرورش
،اعضا انجمن اولیا و مربیان ،دبیران و دانش آموزان آموزشگاه
صدیقه طاهره در نمازخانه این واحد آموزشــی برگزار گردید.
در این مراسم سرکار خانم امیریان مدیریت آموزشگاه ضمن
تبریک هفته معلم ،گزارشی از عملکرد یکساله آموزشگاه ارائه
نمود.در ادامه صفری مدیریــت آموزش و پرورش از خدمات
مدیریت و کارکنان این واحد آموزشــی که در همه مناسبت
ها پیشــقدم بوده و برنامه های متنوعی در طول سال داشته
است تقدیر و تشکر نمود.ایشان گفت  :مادر هفته معلم از همه
معلمان عزیز با حضور در واحدهای آموزشــی تجلیل خواهیم
کرد که جامعه ما مدیون این قشر فعال وزحمت کش است ..
در ادامه هدایائی که توسط آموزشگاه تهیه شده بود به دانش
آموزان ممتاز در جشــنواره های فرهنگی و هنری .ممتازین
المپیاد بســیج برترین های کانون پرورش فکری و.گروهای
تیاتر وسرود که در مرحله شهرستانی مقام هایی کسب نموده
بودند اهدا گردید .همچنین در جهت تجلیل از اولیا فرهنگی
آموزشــگاه لوح تقدیر و هدایائی از طرف مدیریت آموزش و
پرورش ومدیریت آموزشگاه تهیه گردیده بود که به آنان تقدیم
شد .ضمنا نمایشگاهی از آثار هنری و فرهنگی دانش آموزان
در محیط آموزشگاه دایر شده بود که مورد بازدید قرار گرفت.
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انتخاب شایسته شما بزرگواران به سمت مدیریت دفاتر ارتباطات
مردمی دکتر علوی نماینده منتخب مردم فهیم شهرســتان های
المرد و مهر را صمیمانه تبریک عرض می نمائیم .امید است خادمی
شایسته برای مردم عزیز دو شهرستان مهر و المرد باشید.
حاج خلیل قادری ،محمود حق شناس ،احمد هوشیار ،سید سعید موسوی ،عبدالرضا واعظ زاده ،سهراب خدیر
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