استاندار فارس :صداقت و راستگویی مدیران اعتماد مردم را افزایش میدهد
زیرساخت های فرهنگی
المپیک
اسماعیل عسلی
هر که او آگاهتر ،جانش فزون

یکشنبه  31مرد اد  18 -1395ذی القعده  -1437سال بیست و  یکم د   وره جد   ید    -شماره  1000 - 5847تومان -قیمت د   ر د   بی  2د   رهم

پارسایی تشریح کرد؛
تخلفات زیر خاکستر دولت
پاکدستان از تخلف در یک جزیره
تا فساد در بانک خصوصی
5

آمادگی  2سرمایهگذار برای
احداث آزادراه المرد به پارسیان

«در حافظه درخت»
پایانبخش جشن
عکاسان فارس

ششمین قهرمانی متوالی
تیم آمادگی جسمانی
شرکت آبفا شیراز
2
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روحانی در دیدار رئیس مجلس عراق :

وحدت همه اقوام و مذاهب عراقی ،تروریسم را در
عراق ریشه کن می کند
1

فالحتپیشه:
کمیسیون امنیت همکاری ایران و روسیه را در
همدان بررسی میکند
***
وزیر دفاع:
انتقال سامانه اس 400به ایران صحت ندارد

افزایش  13درصدی خرید گندم
در فارس
3

2

امیرآبادی فراهانی مطرح کرد؛
بیش از  90هزار میلیارد تومان
معوقه بانکی در دست  170نفر
خاص است

جزئیات آخرین وضعیت راهاندازی
 36طرح ملی
***
ضرباالجل یک ماهه برای جمعآوری
لوازم خانگی قاچاق
***
ادامه تولید پژو  405و پراید غیرقانونی است

5

هزار و یک مانع در راه رونق
صنعت گردشگری
5

دبیر فستیوال موسیقی نواحی آینهدار:
موسیقی ایرانی دچار «زار»
شده است
16

حریف آمریکایی در  33ثانیه ضربه فنی شد

نماینده ســنگین وزن کشتی آزاد ایران توانست با کســب پیروزی برابر حریف نامدار آمریکایی به فینال بازیهای المپیک برسد .این پیروزی در  ۳۳ثانیه به دست آمد و
کمیل قاســمی حریف را ضربه فنی کرد .به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو ،رقابتهای وزن  ۱۲۵کیلوگرم کشــتی آزاد بازیهای المپیک از عصر دیروز در سالن
«کاری اوکا» شــهر ریودوژانیرو در جریان اســت که کمیل قاسمی موفق شد با کسب یک پیروزی قاطعانه در  ۳۳ثانیه برابر «ترول دالگنف» به دیدار فینال سنگین وزن
المپیک راه یابد .قاسمی پیش از این در نخستین دیدار «جارویس کوری» از کانادا را نتیجه  ۵بر  ۲شکست داد و در دور دوم «کمال عبدالمطلب» از مصر را با نتیجه  ۷بر
صفر مغلوب کرد .کمیل در یک کشتی حساس و سنگین با نتیجه  ۴بر  ۴از سد «پیتریاشویلی» از گرجستان نیز گذشت و راهی نیمه نهایی شد.

رئیس سازمان نظام روانشناسی :

حال روانی مردم خوب نیست
اشــاره کرد و افزود :بایــد بدانیم از 100
درصد مفهوم ســامت تنها  20درصد آن
مربوط به سالمت جســمانی است و این
در حالی است که  80درصد آن بر مفهوم
سالمت روان ارتباط دارد.
وی در ادامــه ضمن بیان آنکه متولی
ســامت روان و روانشناســی در کشور،
سازمان نظام روانشناسی است اظهار کرد:
متاسفانه در کشــور ما کمتر از سه درصد
از بودجه ســامت برای ســامت روان
هزینه میشــود ،این در حالی است که در
کشورهای توســعه یافته همچون فرانسه
بیــش از  70درصد از بودجه ســامت به
سالمت روان اختصاص مییابد.
رئیس ســازمان نظام روانشناســی در
ادامه تاکید کــرد :اگر قصد داریم در نظام
سالمت تحول ایجاد کنیم باید  80درصد
بودجه سالمت کشور را به سالمت روان و
 20درصــد آن را بــه ســامت جســم
اختصاص دهیــم و در غیر این صورت در
حــق مردم جفا کرده و از ســامت روان
آنها غافل شــدهایم .اللهیــاری ادامه داد:
در حال حاضر صــدور هر گونه گواهی و
مدرک علمی  در حوزه روانشناسی و مشاوره
بایــد از طریــق گواهی کمیســیونهای
ســازمان نظام روانشناســی اخذ شــود.
رئیس سازمان نظام روانشناسی در ادامه
به الیحه سالمت روان ارائه شده از سوی
وزارت بهداشــت نیز اشــاره کرد و گفت:
این الیحه فقط بــه درمان بیماران روانی
حاد میپردازد و نام الیحه ســامت روان
شایســته و مناسب نیست .به همین دلیل
با رایزنیهای انجام شده نگذاشتیم تا این
الیحه به تصویب برســد و در حال حاضر
تبدیل به الیحهای متناســب با محتوای
خود شــده و هنوز هم به تصویب نرسیده
اســت .اللهیاری همچنین بــه جابجایی
رشتههای روانشناســی و بالینی از وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فناوری بــه وزارت
بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی
اشــاره و عنوان کرد :جابجایی رشتههای
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رئیــس ســازمان نظام روانشناســی
انتخابات ریاست ســازمان در روز دوشنبه
 25مردادماه ســال جــاری را غیرقانونی
خوانــد و گفت :این موضــوع را از طریق
دادگاه پیگیــری کرده و براســاس قانون
نتیجه آن را ابطال خواهیم کرد.
بــه گزارش ایســنا ،دکتر عباســعلی
اللهیاری در نشســت خبری دیروز خود با
خبرنگاران گفت :در حال حاضر ســازمان
نظام روانشناسی دارای ساختار تشکیالتی
منسجمی  اســت در حالی که چهار سال
پیش فاقد ساختار تشکیالتی منسجمی  بود
و با تالشهایی که داشــتیم موفق شدیم
ایــن ســاختار را ایجاد کنیــم و در حال
حاضر تمامی  معاونتهای ســازمان نظام
روانشناسی در کنار شورای مرکزی دارای
قدرت هســتند و ســاختار تشکیالتی آن
بسیار منسجم و قابل دفاع است.
وی تاکید کــرد :زمانی که ریاســت
سازمان نظام روانشناسی را تحویل گرفتم
این سازمان حتی یک متر ملکیت نداشت
و حتــی چندین بار از شــهرداری منطقه
شش به ما مراجعه کرده و خواستار تخلیه
ساختمان شدند این در حالی است که علی
رغم هزینه کرد سازمان نظام روانشناسی،
فاقد سند ملکی بودیم.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر با
تالشهایی که داشــتیم ساختمان فعلی
ســازمان نظام روانشناسی تحت ملکیت
این ســازمان درآمده و عالوه بر آن یکی
از ســاختمانهای وزارت صنایع و معادن
در منطقــه یوســف آباد را نیــز از دولت
قبلــی تحویل گرفتیــم و در دولت جدید
نیز توانستیم با رایزنیهای انجام شده سند
این ســاختمان را نیز به نام سازمان نظام
روانشناسی کرده و به امالک این سازمان
اضافه کنیم؛ همچنین آنکه ساختمانی در
میدان فاطمی  نیز تحت ملکیت سازمان در
آمده است .رئیس سازمان نظام روانشناسی
در ادامه ضمن تاکید بر آنکه در دوره چهار
ساله ریاســت وی در این سازمان به طور
کامل شفافیت مالی ایجاد شده است گفت:
در طی این مدت حتی یک ریال ورودی و
خروجی به سازمان نیز کنترل شده است.
اللهیاری در ادامه به مفهوم ســامت

3

بالینــی و روانشناســی از وزارت علوم به
وزارت بهداشــت نیز قصه پر غصهای بود
که با اقدامات کارشناســی سازمان نظام
روانشناسی در حال حاضر این اقدام منتفی
شده است.
وی ادامه داد :در این چهار سال تالش
کردهایم تا ســازمان نظام روانشناسی را از
حاشیه به متن و بطن جامعه بیاوریم.
رئیــس ســازمان نظام روانشناســی
در ادامــه به انتخابات اخیر این ســازمان
اشــاره کرد و گفت :در آن یک ماهی که
دوستان مشغول تبلیغ و حتی تخریب بنده
بودند من به عنوان رئیس ســازمان نظام
روانشناســی مشغول گذاشــتن صندوقی
بــرای صیانت از افرادی بودم که به دنبال
تخریب مــن بودند و به هیچ عنوان قصد
شــرکت در انتخابات را نیز نداشتم بلکه
در تالش بودم تا انتخاباتی ســالم برگزار
شده تا الگوی سازمان مهندسی و سازمان
نظام پزشکی باشــد اما در دو روز آخر به
اصرار جامعه روانشناسی در چهارمین دوره
انتخابات این سازمان شرکت کردم.
اللهیــاری ادامه داد :باز هم بنده درگیر
صیانت و حفاظت از صندوقهای انتخاباتی
بودم که برخی از دوستان مدعی میشدند
که اللهیاری در حال مهندســی انتخابات
اســت .این در حالی است که من در هفته
انتخابــات تنها مکالماتــی را با همکاران
اســتانها داشــته و آنان را بــه افزایش
مشارکت در انتخابات ترغیب میکردم.
وی افــزود :در دوره ســوم انتخابات
سازمان نظام روانشناسی  1650نفر تعداد
کل شــرکت کنندگان از میان  2800نفر
روانشــناس دارای مجوز و پرونده اشتغال
بود که این رقم معادل  57درصد میشد و
با در نظر گرفتن آنکه در آن زمان سازمان
نظام دارای  7500نفر عضو بود نیز میزان
مشارکت  21درصد محاسبه شد.
رئیس سازمان نظام روانشناسی ادامه
داد :این در حالی است که در دوره چهارم
انتخابات  3318نفر مشــارکت داشــته و

اعضای ســازمان نیز در حال حاضر به 18
هزار نفر رسیده است .حال روانی مردم
خوب نیست
وی گفت :ســازمان نظام روانشناسی
متولی ســامت روان است و هر کس به
هر دلیلی بخواهد این ســازمان را حذف
کند به ســامت روان مردم خیانت کرده
و افرادی که مشــاوره و خدمــات آن را
زیر ســوال میبرند باعث گرایش افراد به
عرفانهــای کاذب ،رمالی و در نتیجه به
هم ریختن امنیت ملی میشوند.
اللهیاری در ادامه به وضعیت سنجش
سالمت روان در کشور اشاره کرد و گفت:
تا بــه حال هیچ تحقیق پیمایشــی برای
سنجش میزان ســامت روان در کشور
انجام نشــده اســت اما به عنوان رئیس
سازمان نظام روانشناسی میتوانم بگویم
کــه واقعا حال روانی مردم کشــور خوب
نیست .وی تصریح کرد :تقریبا همه ما با
هم درگیر بوده ،پرخاشگری و دعوا داریم و
همه دارای استرس هستیم.
رئیــس ســازمان نظام روانشناســی
عنوان کرد :در کشــوری زندگی میکنیم
که آمــوزش مهارتهای زندگی ،مقابله با
اســترس و غیره را ندیــده اما به آموزش
خیاطــی ،گلدوزی و رانندگی بســیار بها
میدهیم.
اللهیاری ادامــه داد :در حال حاضر نه
در مــدارس ،نه در دانشــگاه و نه در هیچ
جای دیگری آموزش زندگی و مهارتهای
زندگی به افراد داده نمیشود .این در حالی
است که سازمان نظام روانشناسی در حال
تالش برای برگزاری کارگاههای آموزشی
در کشور است.
وی تصریــح کــرد :بــرای مقابله با
استرس ،مهارت آموزی ،کنترل خشم و...
باید به افراد آمــوزش دهیم .این در حالی
اســت که باید از خود بپرسیم چند درصد
از زنان کشور ما دارای مهارتهای فرزند
پروری هســتند؟ با وجود آنکه در جامعه
امــروزی با تناقضــات موجــود دریافت
ایــن آموزشها بســیار ضــروری بوده و
تمامی  مشــکالت و آســیبهای کشور
ناشــی از فقدان توجه به ســامت روان
مردم است.

جناب آقای محمدمهدی روشنکار

با نهایت تأسف درگذشت مادربزرگ گرامیتان مرحومه مغفوره جمیله امینی
را تسلیت گفته ،تندرستی شما و خانواده محترمتان را از خداوند قادر متعال
خواستاریم.
خانوادههای عسلی – خرد – شعله
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ییلدیریم:
اسد میتواند شریکی در مرحله انتقالی باشد
***
بان کی مون تهدید به درج مجدد نام عربستان
در فهرست سیاه کشورهای کودک کش کرد
2

متن نامه تقدیرآمیز «آیتاهلل مکارم شیرازی» به پاپ
آیتاهلل مــکارم شــیرازی در نامــهای به رهبر
کاتولیکهــای جهان ،مواضع وی در مبرا دانســتن
اسالم از خشونت را تحسین کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از پایگاه اطالع رسانی
آیتاهلل مکارم شــیرازی ،متن نامه این مرجع تقلید
به پاپ رهبر کاتولیکهای جهان بدین شرح است:
« عالی جناب پاپ فرانسیس
رهبر کاتولیکهای جهان
با اهدای سالم و تحیت؛
از اینکه جناب عالی در مصاحبه خود طی ســفر
به لهستان ،نسبت دادن خشونت و ترور را به اسالم
بلکه به همه ادیان الهی مردود دانســتهاید ،بســیار
خوشوقتم .موضــع منطقی جناب عالــی در قبال
دین اســام و ُمبرا دانستن آن از اقدامات ضدانسانی
گروههای تکفیری چون داعش (که در روزهای اخیر
مجدداً اعالم شد) ،شایسته تحسین است.
مسلم ًا اتخاذ مواضع روشن و قوی از سوی رهبران
دینی بر ضدخشونت ،مخصوص ًا خشونتهایی که به
اسم دین در هر کجای جهان انجام میشود ،الزم و
ضروری است.
اینجانــب اقدام تروریســتی و جنونآمیز عناصر
تکفیــری در یکــی از کلیســاهای فرانســه و قتل
وحشــیانه آن کشــیش را قویــ ًا محکــوم کرده و

همانگونه که در نامه قبلی خود به جنابعالی اعالم
کــردهام ،به صراحت میگویــم :از نظر تمام علمای
جهان اســام و اکثریت قاطع مسلمانان ،فرقههای
تکفیری از دین اسالم خارج بوده و بزرگترین بالی
جان بشریت امروز هستند .ما این خطر را سالهاست
که فریاد میکنیم.
اصــو ًال اســام بر اســاس رحمــت و محبت و
همزیســتی با همه مردم صلحطلب جهان اســتوار
بوده و با خشونت و ترور بیگانه است .علمای اسالم
خشــونت را در هرجای دنیا برخالف دستورات قرآن
مجید میشمرند ،خواه در کشورهای اسالمی  باشد یا
در کشــورهای اروپایی و آمریکایی و همه را شدیداً
محکوم میکنند.

ما طی دوســال گذشــته دوبار در شــهر مقدس
قم ،کنگــرهای جهانی در    باره انحــراف و خطرات
جریانهــای تکفیری برگزار کردهایــم و از علمای
برجســته اسالمی  هشتاد کشور جهان دعوت نمودیم
که طــی آن همگی به اتفاق ،هرگونه تروریســم و
خشــونت و قتل انســانها را مردود دانسته و خارج
از دســتورات اسالم شــمردند و به آن اقلیت جاهل
و بیرحــم و خونریز اخطار کردند کــه راه آنها راه
جهنم است!
مســلم ًا اگر حمایت بعضی از دولتهای سلطهگر
که بــه خاطر منافع مادی بــه گروههای تکفیری و
تروریستی کمک میکنند نبود ،آنها تاکنون ریشهکن
شده بودند.
همانگونه که جنــاب عالی تصریح کردهاید این
خشــونتها مربوط به ادیان و مذاهب نیســت بلکه
منافع پســت مادی و ثروتاندوزی نامشروع برخی
قدرتهای اســتکباری ،سرچشــمه آنهاست .اینک
بحمداهلل افکار عمومی  جهان تا حد زیادی بیدار شده
اســت و میتوان امیدوار بود ،اینگونه کارها در دنیا
پایان پذیرد.
در خاتمه از خداوند متعال برای جناب عالی توفیق
در انجام رسالت خود یعنی گسترش اُخوت و برقراری
صلح و معنویت در جهان مسألت مینمایم».

روحانی در دیدار رئیس مجلس عراق :

وحدت همه اقوام و مذاهب عراقی ،تروریسم را در عراق
ریشه کن می کند
رئیس جمهوری با ابراز خرســندی از پیروزی های
اخیر ارتش و مردم عراق در مبارزه با تروریســم تصریح
کرد که بی تردید خشکاندن ریشه های اختالف و تقویت
پایــه های وحدت و اتحاد همه اقــوام و مذاهب عراقی،
به روند این پیروزیها شــتاب بخشــیده و تروریسم را در
عراق ریشه کن می کند.
به گــزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی ریاســت
جمهوری،حجت االســام و المســلمین دکتر حســن
روحانی عصر دیروز در دیدار ‹ســلیم الجبوری› رئیس
مجلس عراق اظهارداشــت :جمهوری اســامی ایران
همانطــور که تاکنون در کنار ملــت و دولت عراق بوده،
تــا پایان نیــز در مبارزه با تروریســم ،در کنار آنها باقی
خواهد ماند.
رئیس جمهوری ،توسعه همکاری های دو کشور بویژه
در حوزه اقتصادی را حائز اهمیت برشمرد و اظهارداشت:
دوره پســابرجام فرصــت مناســبی را بــرای توســعه
همکاری هــای دو کشــور در همه عرصه هــا از جمله
اقتصادی هموار کرده که باید از این فرصت بهره گرفت
و مجالس می توانند این روابط را تسهیل کنند.
روحانــی در ادامــه ،پارلمــان عراق را نمــاد اتحاد
و بــرادری همه اقوام و مذاهب این کشــور برشــمرد

و گفــت :پارلمــان عــراق با اتحــاد و نقــش آفرینی
یکپارچــه در عرصــه مبارزه با تروریســم ،مــی تواند
وحــدت ملــی عــراق را تقویــت و تضمیــن کنــد.
رئیــس جمهوری در ادامه ،تروریســم را معضلی برای
همه منطقه و جهان برشــمرد و اظهارداشــت :متاسفانه
برخی کشــورهای منطقه تحت تاثیر عوامل مختلف از
جمله صهیونیســت هــا  ،راه غلطــی را دنبال می کنند
و این درحالی اســت که ملتها خواســتار آن هستند که
همه این کشــورها در کنار هم برای توســعه و آبادانی
منطقه بکوشند.
روحانــی در این دیــدار همچنین تقویــت رایزنی و
همفکری دو کشــور بــرای صلح و ثبــات در منطقه را
ضروری خواند.
«ســلیم الجبوری» رئیس مجلس عراق نیز در این

دیدار توســعه و تعمیق همکاری هــای اقتصادی میان
دو کشور را خواسته دو ملت و ضروری خواند و گفت :باید
با جســت وجوی راههای جدید برای تقویت همکاریها،
افق های نوینی را در همکاری های مشترک بگشاییم.
وی تاکید کرد که توســعه همکاریهــای اقتصادی،
همســو با منافع مشــترک دو کشــور و منطقه است و
پارلمــان عراق از توســعه روند همکاریهای مشــترک،
پشتیبانی می کند.
الجبوری در ادامه به معضل تروریســم در کشورش
اشــاره کرد و اظهارداشــت :جمهوری اسالمی ایران در
مبارزه با تروریســم پیوســته در کنار ملت و دولت عراق
بوده و در این مبارزه ،مهمترین نقش را ایفا کرده است.
رییس مجلس عراق با ارائه گزارشی از پیروزی های
اخیر کشــورش در مبارزه با تروریســم ،گفت :بی تردید
این پیروزی ها در سایه وحدت و اتحاد همه مردم عراق
اعم از نیروهــای ارتش  ،نیروهای مردمی قبایل و اقوام
عراقی حاصل آمد .وی عبور از مشــکالت منطقه را در
گرو همکاری و اتحاد همه کشــورهای منطقه برشمرد و
گفت :ایران و عراق باید بــا تقویت همکاری های خود
نــه تنها برای ایجاد صلح و امنیــت در عراق بلکه برای
تقویت ثبات در منطقه تالش کنند.

