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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی

میالد مسعود امام علی بن موسی الرضا )ع(
 را تبریک می گوییم

ورود ایرالین پویا به فرودگاه المرد 

وازهای  افزایش پر
المرد-تهران-المرد  
وز  در هفته  به  سه  ر رئیس اداره بهزیستی المرد خبر داد: 

23 میلیارد و 806 میلیون ریال کمکهای 
نقدی،غیرنقدی و خدماتی سال 97/ 

کسب مقام نخست استانی جذب 
مشارکتهای مردمی در سال گذشته 

فرماندار المرد اعالم کرد:
255 میلیارد و 860 میلیون ریال اعتبارات 
المرد در سال جاری/ افزایش 19 درصدی 

اعتبارات نفت و گاز شهرستان

امام جمعه المرد:
وضعیت بلوارها و آسفالت ها 
در شان مردم شهر المرد نیست

در صفحات داخلی بخوانید

کلنگی به ریشه هویت و تاریخ با حفاری های غیر مجاز 
افق فارس-آثار تاریخی و هنری هر شهر منطقه و محل، هویت و اصالت و به نوعی شناسنامه آن منطقه است و بر همگان الزم است که در پاسداری از آن تالش کنند. از جمله عوامل آسیب زا به محوطه های تاریخی یک عامل طبیعی و دوم عوامل انسانی می باشد که هر 

کدام به نوعی آثار تاریخی را دســتخوش تغییر قرار می دهند. عواملی چون باد، باران، ســیل و زلزله از جمله عوامل طبیعی هســتند که برروی آثار باســتانی اثرگذار هستند اما عامل دوم که عامل انسانی است از جمله عواملی است که به عنوان خطر جدی در تغییر و تخریب 

آثار تاریخی محسوب می شود و چهره محوطه های تاریخی را دستخوش تغییر قرار می دهد. کشاورزی، توسعه شهرها و روستاها، تاسیسات و زیر ساخت ها و فعالیت های عمرانی و صنعتی از جمله عواملی هستند که هرکدام به نحوی به آثار تاریخی ضربه می زنند، اما آنچه 

مورد بحث می باشد و به نوعی امری ناپسند محسوب می شود و توسط انسانهای ناآگاه و نابخردانه صورت می گیرد حفاری غیر مجاز یا همان حفاری قاچاق است. حفاری های که خارج از چهارچوب قانون و تشکیالت میراث فرهنگی است و خودسرانه و بطور مخفیانه توسط 

افراد ســودجو و به طمع دســتیابی به گنج و دفینه صورت می گیرد و از نگاه فرهنگی این عمل مذموم و ناشایســت تلقی می گردد و بلحاظ حقوقی و قضائی طبق ماده 562 قانون مجازات اســالمی مرتکب به این عمل به شش ماه تا 3 سال حبس محکوم شده و اشیاء به نفع 

سازمان میراث فرهنگی ضبط می شود. حفاری غیر مجاز از دیر باز در کشور، صورت گرفته ولی در چند سال اخیر این عمل نازیبا بشدت شایع شده است و در جای جای کشور که ردی از آثار تاریخی دیده می شود از جمله در قبرستان های قدیمی ، تل و تپه ها، قلعه ها 

و حتی در بناهای متاخر و امامزاده ها مشاهده می شود. آثار تاریخی و محوطه های باستانی شهرستان المرد هم متاسفانه در چند ساله اخیر مورد دستخوش این حفاری های غیر مجاز قرار گرفته است که اینگونه حفاری های قاچاق در غالب مناطق شهرستان مشهود است. 

عده ای از افراد بدون توجه به فرهنگ و هویت محلی و منطقه ای و در جهت دســتیابی به طال و ســکه به بین بردن آثار پرداخته و این عمل ناپســند چیزی جز تخریب و نابودی محوطه ها و خطرآفرینی برای خودشــان نتیجه ای در برنداشــته است. توهم دستیابی به گنج و 

بدست آوردن زیر خاکی و فروش و پولدار شدن از قبل آن تبی است.../ ادامه در صفحه 2

سی و یکم تیرماه
 آخرین مهلت ارائه الکترونیکی

 اظهارنامه مالیاتی
اشخاص حقوقی و 

صاحبان درآمد امالک اجاری
www.tax.gov.ir

روابط عمومی اداره امور مالیاتی شهرستان المرد

«روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان المرد»

به زیستن در گام دوم؛
شفافیت، توانمندسازی، ارتقای سالمت اجتماعی

#برای_بهتر_زیستن

سی و نهمین سال 
تشکیل سازمان بهزیستی کشور گرامی باد

نشست هم اندیشی پدافند غیرعامل در 

منطقه ویژه اقتصادی المرد برگزار شد
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شمارش معکوس برای صادرات از 
منطقه ویژه اقتصادی المرد

رئیس گمرک منطقه ویژه اقتصادی المرد با اشــاره به 
کاهــش واردات کاال به این منطقــه گفت: پیش بینی 
می شــود با بهر ه برداری از فازنخست آلومینیوم جنوب 
در ســال جاری، صادرات محصــوالت این واحد بزرگ 
صنعتی از مبدا منطقه ویژه اقتصادی المرد بزودی آغاز 

شود.
به گزارش خبرنــگار ایلنا از المرد، رئیس گمرک منطقه 
ویژه اقتصــادی المرد در جمع خبرنگاران گفت: ارزش 
کاالهای ورودی ترانزیتی به این گمرک در ســه ماهه 
نخست سال جاری بالغ بر 18 میلیون دالر بوده است.

عبــاس نجفی زاده در ادامه افــزود: این میزان کاال در 
قالب تعداد 5۴ پروانه ترانزیت، با وزنی حدود 3۴۰۰تن 

وارد گمرک این منطقه شده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: کاالهای ورودی ترانزیتی 
در مدت مشــابه در سال گذشته معادل 35 هزار تن و 
به ارزش 18۴ میلیون دالر بوده اســت که علت کاهش 
ارزش کاالی ورودی ترانزیتی در  مقایســه با سه ماهه 
نخست سال گذشــته تامین تجهیزات مورد نیاز مراکز 
صنعتی مســتقر در منطقه در  ســال قبل اســت و با 
بهره برداری از فاز نخســت آلومینیوم جنوب در ســال 
جاری پیش بینی می شود صادرات محصوالت این واحد 
بزرگ صنعتی از مبدا منطقه ویژه اقتصادی المرد آغاز 

و روند کاهشی واردات نیز ادامه یابد. 
رئیس گمرک منطقه ویژه اقتصــادی المرد ادامه داد: 
از بدو اســتقرار گمرک در منطقه ویژه اقتصادی المرد 
تاکنــون میلیون ها تن کاال از طریق گمرکات شــهید 
رجایی، منطقه ویژه اقتصــادی انرژی پارس، بازرگان، 
فرودگاه امام خمینی)ره(، منطقه ویژه اقتصادی شیراز  
و ســایر مبادی  رســمی ورودی  به این منطقه  وارد 
شــده که عمده کاالی وارده شــامل لوازم و تجهیزات 
خط تولید ، ماشین آالت حفاری و بتن ریزی، سازه های 
فلــزی، جرثقیــل ســقفی و دیگر تجهیــزات مربوط 
بــه کارخانه آلومینیــوم جنوب، نیــروگاه برق و دیگر 
واحدهای مســتقر در منطقه می باشد که نقش تعیین 
کننده ای در سرعت بخشــی به فرایند احداث صنایع 

بزرگ در حال ساخت در این منطقه راهبردی دارند.
 وی با اشاره به اهم اقدامات برای ارتقای سطح خدمات 
و اســتقرار رویه هــای مختلف گمرکــی در مجموعه 
متبــوع اش افزود: ایجاد رویه هــای گمرکی، راه اندازی 
واحدحقوقی و قضایی، ایجاد انبار اختصاصی شــرکت 
پاالیش پارســیان ســپهر، راه اندازی اتوماسیون اداری 
و حذف اســناد کاغــذی، راه اندازی باســکول بصورت 
سیستمی، ســامانه گارد ورود و خروج گمرک، افزایش 
پرسنل فنی و حصارکشی محوطه 5۰ هکتاری گمرک 

طی یکسال اخیر به مرحله اجرا در آمده است.
نجفی زاده از در دست اقدام بودن فعالیت ها به منظور 
پیگیری ســاخت انبارهای گمرکی، ایجاد پنجره واحد 
تجــارت فرامــرزی در محدوده 5۰ هکتاری، توســعه 
ســامانه جامع امور گمرکی و تمام زیرسامانه های آن، 
ایجــاد رویه ترانزیت داخلی جهت بهبــود کار در انبار 

اختصاصی خبر داد.
وی تصریح کرد: در اواخر ســال گذشته رویه حقوقی و 
قضائی در گمرک منطقه ویژه اقتصادی المرد عملیاتی 
شد و با پیگیریهای انجام شده و حمایت مدیر عامل این 
منطقه و تعامل مســئوالن ارشد گمرک کشور و استان 
فارس امسال نیز رویه های واردات قطعی، ورود موقت، 
خروج موقت، مرجوعی و ترانزیت مبدا جهت واحدهای 
تولیدی مستقر در منطقه راه اندازی گردید که این امر 
نقش برجســته ای در  افزایش فعالیت های اقتصادی و 

رونق تولید  در این منطقه دارد.
نجفی زاده در پایان ضمن تاکید بر لزوم تامین تجهیزات 
و امکانات مورد نیاز گمرک منطقه ویژه اقتصادی المرد 
گفت: با توجه به وظایف ذاتی گمرک، تمام فرایند ورود 
و خروج کاال به منطقه ویژه تحت نظارت دقیق گمرک 

انجام گرفته است.

تغییر نگاه مدیران ارشد،دستاوردی 
که  به چشم نیامده!

وقتی جهانگیری در نشست سراسری 
خود با استانداران و فرمانداران 

سراسر کشور دو دقیقه از ُمهر و المرد 
می گوید!

اســحاق جهانگیری در همایش اســتانداران 
، فرمانداران و مدیران کل سیاســی سراســر 
کشــور در بخشی از سخنان خود ، دو دقیقه 
از توسعه صنعتی شهرستان های ُمهر و المرد 

سخن گفت. 
به گزارش پایگاه خبری مهرســتان به نقل از 
خبرگزاری میزان ، جهانگیری در بخشــی از 
بیاناتش با اشاره به سفر خود به شهرستان های 
المرد و مهر در اســتان فارس و بازدید از دو 
طرح مهم اقتصادی با ســرمایه گذاری چند 
صد میلیون دالری گفــت: زمانی طرح های 
بــزرگ تنها در شــهر های بــزرگ صنعتی 
نظیر اصفهان و تبریز اجرا می شــد. امروز در 
شهرســتان های 1۰۰ هزار نفری کشور این 
طرح ها اجرا می شوند  به طوری که در بخش 
پروشیمی و نفت و گاز 2۰ طرح مهم تا پایان 
ســال ۹۹ به بهره برداری خواهد رســید که 
ظرفیــت تولید در این بخش را با یک جهش 
بــزرگ به ۹۰ میلیون تن می رســاند. از این 
منظر است که می گویم وضعیت شاخص های 

اقتصادی کشور خوب است.
وی از اســتانداران و فرمانداران خواســت با 
تمرکز روی طرح هایی که تا پایان این دولت 
قابل اتمام است، اجازه ندهند بهره برداری از 
آن ها به ســال های بعد موکول شود تا مردم 

هر چه سریع تر از منافع آن بهره مند شوند.
عملیات احداث سه صنعت بزرگ آلومینیوم 
، پاالیشــگاه اســتحصال اتان و پاالیشــگاه 
بنزین در شهرســتانهای مهر و المرد در این 
دولت آغاز شــده و مســئولین دولت تدبیر و 
امید در تالشــند تا قبل از پایان دولت شاهد 
بهره بــرداری از این ســه صنعــت بزرگ و 

اشتغالزا باشند.

فرماندار المرد اعالم کرد:
255 میلیارد و 860 میلیون ریال اعتبارات 

المرد در سال جاری/ افزایش 19 درصدی 
اعتبارات نفت و گاز شهرستان

255 میلیارد و 86۰ میلیــون ریال اعتبارات المرد در 
ســال جاری/ افزایش 1۹ درصدی اعتبارات نفت و گاز 

شهرستان
فرماندار المرد، اعتبارات سه درصد نفت و گاز و استانی 
شهرستان المرد در سال جاری را 255 میلیارد و 86۰ 

میلیون ریال اعالم کرد.
حســین شــبانی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا از 
رشد 1۹ درصدی اعتبارات نفت و گاز شهرستان المرد 
نسبت به سال گذشــته خبر داد و گفت: اعتبارات سه 
درصد نفت و گاز شهرستان المرد در سال گذشته 1۹1 
میلیارد و 27۰ میلیون ریال بود که در ســال جاری با 
رشــد 1۹ و یک دهم درصد بــه 227 میلیارد و 88۰ 

میلیون ریال رسیده است.
وی در ادامه با اشــاره به ســهم شهرســتان المرد از 
اعتبارات اســتانی اظهار کرد: عالوه بر اعتبار سه درصد 
نفت و گاز نیز 27 میلیارد و ۹8۰ میلیون ریال ســهم 

شهرستان المرد از اعتبارات استانی است.
فرماندار المرد از مدیران شهرســتان خواست تا ضمن 
جذب اعتبارات ســال جاری، بر تکمیل پروژه ها نظارت 

دقیق داشته باشند.
شــبانی نژاد با اشــاره به وضعیت رو به رشد شهرستان 
المرد گفت:اعتبارات شهرســتان المرد علیرغم شرایط 
اقتصادی کشور و فشارهای دشمنان با رشد همراه بوده 
است و پروژه های مهم و تاثیرگذاری در سال گذشته با 
نظارت مدیــران در بخش های مختلف به بهره برداری 

رسید.
وی با تاکید بــر اینکه تکمیل پروژه هــای نیمه تمام 
در اولویت برنامه مدیران اجرایی شهرستان قرار گیرد، 
افزود: امسال هیچ پروژه ای با کد جدید آغاز نخواهد شد 
و اعتبارات به پروژه های نیمه تمام اختصاص می یابد که 
پیشــرفت 7۰ درصدی دارند و بــر همین مبنا، رئیس 
دستگاه های اجرایی شهرســتان در سال جاری؛ پروژه 
های قابل افتتاح در امســال که نیاز به اعتبار دارند را با 
امضاء موافقت نامه درون شهرستانی به فرمانداری اعالم 
می کنند تا این پروژه ها در اولویت کمیته برنامه ریزی 

شهرستان قرار گیرند.
فرماندار المرد گفت: این موافقت نامه سبب می شود تا 
مدیران اجرایی شهرســتان متعهد شوند که پروژه های 
اعالم شــده را هرچه سریعتر پیگیری و تکمیل کنند تا 

مردم از آن پروژه ها بهره مند شوند.
وی افزود: فرمانداری با قدرت تمام برای احقاق حقوق 
مردم شهرســتان در کنار مدیران اجرایی خواهد بود و 
اگر مسئوالن متوجه شدند مدیرکل استانی می خواهد 
اعتبارات شهرســتان را در جای دیگــر هزینه کند به 

فرمانداری شهرستان اطالع دهند تا پیگیری شود.
رئیس دادگستری المرد مطرح کرد:

امنیت مطلوب برای سرمایه گذاری در 
منطقه ویژه اقتصادی المرد

رئیس دادگستری شهرستان المرد فارس گفت: شرایط 
مطلوبــی برای جذب ســرمایه جهت رونق و توســعه 
منطقه ویژه اقتصادی المرد، در شهرستان حاکم است.

بــه گــزارش خبرنگار ایلنــا از المرد،حجت االســالم 
»محمدامیــن غفــاری« همزمان با بزرگداشــت هفته 
قوه قضاییه در بازدید از منطقــه ویژه اقتصادی المرد 
افزود: از همه ســاز و کارهای پیش بینی شده قانونی و 
همچنین ظرفیت های اجتماعی برای بسط و گسترش 

امنیت در این منطقه مهم استفاده می شود.
وی با تاثیر گذار بودن انباشت سرمایه در دست برخی 
افــراد و عدم مدیریت نقدینگــی در بروز برخی جرائم 
تصریــح کرد: یکی از راهکارهــای حل این معضل می 
تواند شناســاندن فرصت های ســرمایه گذاری مولد و 
نافع برای هدایت این نقدینگی ها در مسیر تولید باشد 
کــه منطقه ویژه اقتصادی المــرد بهترین گزینه برای 

چنین رویکردی است. 
رئیس دادگستری المرد ادامه داد: یکی از رسالت های 
دســتگاه قضایی تسهیل در امر ســرمایه گذاری و رفع 
موانع تولید اســت و در وضعیــت فعلی از اهمیت ویژه 
ای برخوردار اســت، به همین منظور واحد حمایت از 
سرمایه گذاران در دادگستری شهرستان تشکیل شده 
اســت تا فرایند صیانت از حقوق ســرمایه گذاران در 

مسیر منطقی و معقول هدایت شود. 
این مقام قضایی با تاکید بر انجام فعالیت های فرهنگی 
برای تبییــن آثار مثبــت مترتب بر توســعه صنعتی 
پیشــنهاد داد: از روحانیون، فعــاالن اقتصادی و مدنی 
و گروه های تاثیر گذار در جامعه  انتظار می رود ضمن 
آشــنایی با ملزومات و پیوســت های  توسعه صنعتی 
راهکارهای بهره برداری مطلوب از این نوع فرصت ها و 
به حداقل رساندن آثار منفی ناشی از توسعه صنعتی را 

در بین مردم اشاعه دهند.
عضو شــورای تامین شهرســتان المرد افزود: یکی از 
شــاخص های اصلی ســرمایه گذاری، امنیت اســت؛ 
ســرمایه گــذار وقتی امنیت داشــته باشــد، تمایل و 
اطمینان بیشــتری به مشــارکت دارد، در این راســتا 
در حوزه قضایی این شهرســتان اهتمام ویژه ای برای 
حمایت از سرمایه گذاران و همچنین تالشگران عرصه 
صنعتی وجود دارد که مصداق آن تعامل مناسب منطقه 

ویژه اقتصادی المرد با دادگستری شهرستان است.
حجت االســالم غفاری از رعایت استانداردهای ایمنی، 
جاری بودن ســامانه های بیمه  و نظــارت بر عملکرد  
شــرکت ها در این منطقه ابــراز رضایت کرد و در عین 
حال خواستار  پایبندی به همه اصول و ضوابط قانونی 

شد. 
وی در بخــش دیگری از اظهاراتش ضمن اســتقبال از 
گزینــش نیروی توانمند بومی بــه عنوان مجری طرح 
صنایع انرژی بر المرد و پارســیان و مدیر عامل منطقه 
ویــژه اقتصادی المرد گفت: دکتــر فدایی دولت تجلی  
مدیری ایثارگر و جهادی اســت کــه با پیوند تخصص 
و تعهد پیشینه درخشــانی دارد و امید است با اتکا به 
تجارب ارزشمندش  در این سنگر نیز کارنامه درخشانی 
از خود در اذهان مردم و فعالین اقتصادی ثبت و ضبط 

نماید. 

وی بــا تاکید مجــدد بــر آمادگی مجموعــه قضایی  
شهرستان المرد برای همکاری با منطقه ویژه اقتصادی  
ابراز امیدواری کرد بســتر مناسب برای جذب سرمایه 
اهالی در رونق صنعتی سایت انرژی بر المرد و افزایش 
فرصت های شــغلی بخصوص بــرای نیروهای توانمند 

بومی  فراهم شود.

اخبار اخبار

آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست می باشد 
»انجمن پایشگران رویش سبز جنوب«

 

خلیل ترزبان )کارشناس ارشد 
باســتان شناســی و فعال در 

حوزه میراث فرهنگی(
به گــزارش افق فــارس/ آثار 
تاریخــی و هنــری هر شــهر 
منطقه و محل، هویت و اصالت 
و به نوعی شناسنامه آن منطقه 
است و بر همگان الزم است که در پاسداری از آن تالش 

کنند.
از جمله عوامل آســیب زا بــه محوطه های تاریخی یک 
عامل طبیعی و دوم عوامل انسانی می باشد که هر کدام 
به نوعی آثار تاریخی را دستخوش تغییر قرار می دهند. 
عواملــی چون باد، باران، ســیل و زلزله از جمله عوامل 
طبیعی هســتند که برروی آثار باستانی اثرگذار هستند 
اما عامل دوم که عامل انســانی اســت از جمله عواملی 
اســت که به عنوان خطــر جدی در تغییــر و تخریب 
آثار تاریخی محســوب می شــود و چهره محوطه های 
تاریخی را دســتخوش تغییر قرار می دهد. کشاورزی، 
توسعه شهرها و روســتاها، تاسیسات و زیر ساخت ها و 
فعالیت های عمرانی و صنعتی از جمله عواملی هســتند 
که هرکــدام به نحوی به آثار تاریخــی ضربه می زنند، 
اما آنچه مورد بحث می باشــد و به نوعی امری ناپسند 
محســوب می شود و توسط انسانهای ناآگاه و نابخردانه 
صــورت می گیرد حفــاری غیر مجاز یــا همان حفاری 
قاچاق است. حفاری های که خارج از چهارچوب قانون 
و تشــکیالت میراث فرهنگی است و خودسرانه و بطور 
مخفیانه توسط افراد سودجو و به طمع دستیابی به گنج 
و دفینــه صورت می گیــرد و از نگاه فرهنگی این عمل 
مذموم و ناشایســت تلقی می گــردد و بلحاظ حقوقی و 
قضائی طبق ماده 562 قانون مجازات اســالمی مرتکب 
به این عمل به شــش ماه تا 3 سال حبس محکوم شده 

و اشیاء به نفع سازمان میراث فرهنگی ضبط می شود.
حفاری غیر مجاز از دیر باز در کشور، صورت گرفته ولی 
در چند ســال اخیر این عمل نازیبا بشــدت شایع شده 
است و در جای جای کشور که ردی از آثار تاریخی دیده 
می شــود از جمله در قبرستان های قدیمی ، تل و تپه 
ها، قلعه ها و حتی در بناهای متاخر و امامزاده ها مشاهده 
می شود. آثار تاریخی و محوطه های باستانی شهرستان 
المرد هم متاسفانه در چند ساله اخیر مورد دستخوش 
این حفاری های غیر مجاز قرار گرفته است که اینگونه 
حفاری های قاچاق در غالب مناطق شهرســتان مشهود 
اســت. عده ای از افراد بدون توجه به فرهنگ و هویت 
محلی و منطقه ای و در جهت دســتیابی به طال و سکه 
بــه بین بردن آثار پرداخته و این عمل ناپســند چیزی 
جز تخریــب و نابودی محوطه هــا و خطرآفرینی برای 
خودشان نتیجه ای در برنداشته است. توهم دستیابی به 
گنج و بدســت آوردن زیر خاکی و فروش و پولدار شدن 
از قبل آن تبی است که متاسفانه بعضی از اقشار جامعه 
به آن مبتال شده اند. عده ای سودجو و عمدتا کالهبردار 
با در دست داشتن دستگاههای فلزیاب و معدن یاب به 
دنبال افراد ساده لوح هستند و از سادگی این افراد سوء 
اســتفاده می کنند و دست به اینگونه حفاری های غیر 

مجاز می زنند و گاها جانشان را بخاطر می اندازند. 

حفاری در عمق چند متری کوه و زمین، خطر دستگیر 
شدن توســط نیروهای نظامی و یگان حفاظت از جمله 
خطراتی است که این افراد با آن روبرو هستند، متاسفانه 
این افراد متوهم با کندن کوه و انجام سخت ترین کارها 
حتی با توســل به دســتگاههای بتن شــکن و اینگونه 
وسایل مکانیزه دست به حفاری می زنند و عدم آگاهی 
و آشــنایی به علم باستان شناسی و عدم اطالع در مورد 

این علم باعث شده که در محوطه های هفت هزار ساله 
جهت دســتیابی به ســکه و طال دست به حفاری بزنند 
غافل از اینکه عمر ســکه کمتر از ســه هزار سال است 
و حفاری در این گونه محوطه ها  امری بیهوده اســت و 
چیزی جز تخریب آثار بجا مانده از گذشــتگان نیست. 
امروز با پیشــرفت علم و فناوری و دسترســی آسان به 
اطالعات از طریق اینترنت که می توان بهترین استفاده 
ها برد، عده ای ســودجو در فضای مجازی در کانالهای 
تلگرامی و اینستاگرامی دســت به تبلیغ گنج یابی زده 
و توهم گنج عده ای را به دنبال خود کشــیده اســت و 
چه بسیار مشاهده شــده که عده ای خود را کارشناس 

معرفی می کنند و نقشــه خوان هستند و عالئم باستانی 
را تفسیر می کنند و با انجام اینگونه کارهای غیرعلمی 
و غیــر قانونی به اخاذی از مردم ناآگاه می پردازند. این 
افــراد با کنار هم گذاشــتن چندین اصطالح غیر علمی 
چون جوغن، قبر و نمادهای چون ستاره، ماه، شتر و ... 
که نشــانه های وجود گنج است با دروغ پردازی به کار 

خود ادامه می دهند.

برای پیشــگیری از این اعمال ناشایست که چیزی جز 
تخریب آثار گذشــتگانمان نیســت، آمــوزش می تواند 
راهکاری مناسب باشــد. آموزش مداوم در تمام مقاطع 
تحصیلی و َآشــنایی دانش آموزان و دانشجویان با آثار 
محلی و منطقه ای و آشــنایی با میراث فرهنگی و آثار 
و بناهــای بجای مانده از گذشــته در قالب کارگاههای 
آموزشی و برگزاری ســیمینارها و تشکیل انجمن های 
مردمی از جمله مواردی هستند که می تواند جامعه را با 
این میراث جاویدان که از دیرباز تا کنون بجامانده آشنا 

کند تا دیگر شاهد حفاریهای غیرمجاز نباشیم.

کلنگی به ریشه هویت و تاریخ با حفاری های غیر مجاز 

مدیر فرودگاه المرد از افزایش پروازهای المرد-
تهران- المرد به سه روز در هفته خبر داد.

»پرویز میری« مدیر فرودگاه المرد با اعالم این 
خبر به افق فارس گفــت: پرواز تهران- المرد-
تهران در روزهای سه شــنبه و جمعه هر هفته 
توسط شــرکت هواپیمایی ماهان انجام می شود 
که تعداد پروزهای این مســیر با ورود شــرکت 
هواپیمایی پویا ایر به ســه روز در هفته افزایش 

یافت.

وی تصریــح کــرد: نخســتین پرواز شــرکت 
هواپیمایی پویا ایر در مسیر تهران-المرد-تهران 

، صبح روز یکشنبه )23 تیر ۹8( انجام شد.
بر اســاس برنامه اعالم شــده از سوی شرکت 
هواپیمایــی پویا ایــر، پروازهــای هفتگی این 
شــرکت در این مســیر روزهای یک شنبه هر 
هفته در ســاعت ۰8:3۰ وارد المرد شــده و در 
ســاعت ۰۹:15 المرد را بــه مقصد تهران ترک 

خواهد کرد.

طی مراســمی با حضور دکتر علــوی نماینده 
مردم المرد و ُمهر در مجلس شــورای اسالمی، 
شــبانی نژاد فرماندار المرد و جمعی از مسئوالن 
محلی، نخستین پرواز شرکت هواپیمایی پویا ایر 

در مسیر تهران-المرد-تهران راه اندازی شد. 

در حال حاضــر ایرالین های پویا ایــر، ماهان، 
ایران ایر و آســمان در فــرودگاه المرد فعالیت 

دارند.

افزایش پروازهای المرد-تهران-المرد به سه روز در هفته
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نشست هم اندیشی پدافند غیرعامل در 
منطقه ویژه اقتصادی المرد برگزار شد

نشست مدیران ارشد سازمان پدافند غیرعامل کشور و 
ایمیدرو با مجری طرح صنایع انرژی بر المرد و پارسیان 

برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد، 
دکتر” فریدون فدایی دولت” در این نشست گفت: طرح 
صنایــع انرژی بر المرد و پارســیان از مهم ترین طرح 
های ملی اســت که در این چند ســال اخیر در حوزه 
تکمیل زیرســاخت ها با روند رو به رشدی همراه بوده 
اســت ، ایجاد این امکانات زیربنایی با هدف اســتقرار 
صنایع بزرگ ضرورت حفظ و ارتقاء این دســتاوردها را 

در شرایط مختلف دوچندان کرده است.
وی با اشــاره به جایــگاه راهبردی ایــن کانون بزرگ 
اقتصادی تصریــح کرد: منطقه ویژه اقتصادی المرد در 
مرز بین سه اســتان قرار دارد، مزیتهای موجود باعث 
افزایش میزان ســرمایه گذاری در صنایع کلیدی شده 
اســت ، بنابراین تدوین و اجرای طــرح و برنامه های 

پدافند غیرعامل در دستور کار قرار دارد.
این مدیر صنعتی ضمن استقبال از برگزاری کارگاههای 
آموزشــی پدافند غیرعامل در منطقــه ویژه اقتصادی 
المرد اظهار کرد: بایســتی برای افزایش ضریب ایمنی 
و صیانت از دستاوردهای بزرگ صنعتی و بر پایه تدابیر 
خاص در بخش هــای مرتبط با پدافنــد غیر عامل با 
همکاری سازمان ذیربط کارگاههای آموزشی به منظور 
تبیین دســتورالعمل ها، اهداف و برنامه های پیش رو 
دراین حوزه برای کارکنان و کارشناســان شــاغل در 

منطقه برگزار شود.
وی با مطلوب ارزیابی کردن امنیت پایدار در شهرستان 
محل اســتقرار صنایع انــرژی بر ادامــه داد: افزایش 
بازدارندگــی و کاهش میزان آســیب پذیری احتمالی 
صنایع در افق نهایی همواره مد نظر ایمیدرو و متولیان 
منطقه بوده است و این رویکرد با جدیت و هوشمندی 

ادامه می یابد.
در ادامه گزارشــی از اجرای اقدامات برای تمهید ساز و 
کارهای مورد نیاز و همچنیــن نرم افزارهای مرتبط با 

این حوزه ارائه شد.
در پایان این نشست هم اندیشی که کارشناسان واحد 
حراست منطقه ویژه اقتصادی المرد نیز حضور داشتند، 
دیدگاهها و راهکارهای الزم به منظور پیشــبرد برنامه 
های پدافند غیرعامل از ســوی مدیران ارشــد سازمان 

پدافند غیرعامل کشور و ایمیدرو ارائه شد.
شــایان ذکر است شــرکت کنندگان در این نشست از 
بخش های مختلف منطقه ویژه اقتصادی المرد بازدید 
کردند و به ارزیابی میدانی از فرایند فعالیت ها از منظر 

پدافند غیر عامل پرداختند.
سفر معاون اول رییس جمهور به

 منطقه راهگشا بود
مجری طرح صنایع انرژی بر المرد و پارســیان و مدیر 
عامــل منطقه ویژه اقتصادی المرد  گفت: حضور دکتر 
جهانگیری معاون اول  محتــرم رییس جمهور در این 
منطقه و رایزنی های انجام شده، نویدبخش رفع برخی 

از چالش ها و راهگشا بود.
 بــه گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد 
دکتر فریدون فدایی دولت در حاشیه بازدید معاون اول 
رییس جمهور گفت: پیشــینه آقــای دکتر جهانگیری 
و اطــالع کامل ایشــان به مقوله صنعت از یک ســو و 
اهمیتی که صنایع مستقر در این منطقه دارد منجر به 
انجام ســفر معاون اول رییس جمهور به شهرستانهای 

المرد و مهر شد.
این مقام مســئول اضافه کــرد:   طی  بازدید از صنایع 
و پــروژه ها و همچنین نشســت تخصصــی و گزارش 
های ارایه شده از دســت اندرکاران، معاون اول رییس 
جمهوربــا توجه به بروز  برخی مشــکالت  بر ضرورت 
همگرایی و هم افزایی و استفاده مطلوب از همه ظرفیت 
ها بــرای تکمیل طرح ها بخصــوص آلومینیوم جنوب  
تاکید کرد و از مدیران ملی و اســتانی خواســتار توجه 
ویژه به این مهم و تقویت زیر ســاخت ها برای  دوران 
ساخت و بهره برداری و تامین خوراک مورد نیاز صنایع  

شد.
وی گفت: هماهنگ شــده اســت تــا در اولین فرصت 
اینجانــب و رییس دفتر معــاون اول رییس جمهور در 
نشســت مشترکی  اولویت های مورد نیاز برای حمایت 
عملی از منطقه و صنایع مستقر از سوی باالترین مقام 

های اجرایی کشور را  تدوین و ارایه نماییم.
فدایــی دولت  افــزود: منطقه ویــژه اقتصادی المرد و 
صنایع مستقر در آن در دولت های یازدهم و دوازدهم 
عملیاتی شده و تاکید معاون اول محترم رییس جمهور 
نیز معطوف به ساماندهی این پروژه ملی که در راستای 
اقتصاد مقاومتی برای  رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار 
و جلوگیری از خام فروشی  اثر بخش است، می باشد .
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصــادی المرد تصریح کرد: 
مقرر شــده تا به صورت دقیق همه موانع و مشــکالت 
بررســی و راههای بــرون رفت از آنها نیــز احصا و  با 
راهکارهــای مورد نظر بــرای تســریع در تکمیل زیر 
ســاخت ها و  همچنین افتتاح  فازنخســت آلومینیوم 

جنوب  ارایه شود.
شایان ذکر اســت معاون اول رییس جمهور صبح سه 
شــنبه ضمن  عزیمت به شهرستانهای المرد و مهر در 
جنوب استان فارس از پروژه های بزرگ در حال احداث 
و یا بهره برداری در این مناطق بازدید کرد و از نزدیک 
در جریان دستاوردهای بزرگ صنعتی و همچنین پاره 

ای تنگناها قرار گرفت .

فعال شدن بخش جراحی در بیمارستان ُمهر

رئیس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان ُمهر گفت: 
بخــش جراحــی بیمارســتان فاطمه زهــرا)س( این 

شهرستان از خرداد امسال فعال شده است.

سید حسن خلیلی در گفت و گو با ایسنا منطقه فارس 
افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک شهرستان ُمهر و 
قرار گرفتن آن در مســیر سه استان فارس، هرمزگان و 
بوشــهر، نیاز به خدمات تخصصی بیمارستانی همواره 

احساس می شد.
او ادامــه داد: بیمارســتان فاطمه زهــرا)س(، تنها و 
قدیمی ترین بیمارســتان شهرســتان های مهر و المرد 
محســوب می شــود که برای مدتها اتاق عمل و بخش 

جراحی آن غیرفعال شده بود.

خلیلی گفت: با استقرار متخصصان گوش، حلق و بینی، 
پوســت، چشم، کلیه و مجاری ادرار، مغز و اعصاب و ... 
بخش جراحی این بیمارستان فعال و از خرداد تاکنون 

۴۴ عمل جراحی در آن انجام شده است.
رئیس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان مهر گفت: 
بیشــتر اعمال جراحی انجام شــده در این بیمارستان 

مربوط به تخصص گوش، حلق و بینی بوده است.
خلیلی یادآور شد که بیمارستان مهر، به جمعیتی بالغ 

بر 67 نفر خدمات تخصصی بیمارستانی ارائه می دهد.

اخبار

پیام نماینده مردم المرد و ُمهر در مجلس به 
مناسبت روز شهرداری ها و دهیاری ها

سیدمحســن علوی در پیامی؛ فرا رســیدن چهاردهم 
تیرماه؛ روز دهیاری ها و شهرداری ها را تبریک گفت.

متن پیام خادم مردم المرد و ُمهر در مجلس شــورای 
اسالمی به شرح زیر است:

باسمه تعالی 
شهرداری و دهیاری در رســیدن به شاخصه های یک 
شهر و روســتای ســالم، زیبا، توســعه یافته و پویا و 
همچنین رضایتمندی مردم، نقش بســیار مهمی ایفا 
می کنند و می توانند با برنامه ریزی مناســب و اجرای 
آن، مســیر توسعه همه جانبه شــهر و روستا را هموار 
و فضایی مطلوب برای زندگی شــهروندان و روستائیان  

فراهم نمایند.
اینجانب فرا رســیدن 1۴ تیر ماه روز “شــهرداری ها و 
دهیاری ها “ را به تمامی کارکنان پرتالش و خســتگی 
ناپذیر عرصه مدیریت شهری و روستایی تبریک عرض 
نموده، امیدوارم  در پرتو همکاری های متقابل، خدماتی 
در خور شأن شــهروندان عزیز در راســتای پیشرفت 
جامعه ارائه شود همچنین از زحمات خادمان مردم در  
عرصه های مختلف شــهرداری و مدیریت شهری تشکر 
نمــوده از خداوند منان توفیــق روز افزون را برای این 

بزرگواران خواستارم.
سید محسن علوی 

نماینده مردم شــریف شهرســتانهای المرد و مهر در 
مجلس شورای اسالمی 

ساعت کاری ادارات فارس به
 وضعیت سابق بازگشت

اســتانداری فارس در ابالغی به دســتگاه های دولتی و 
موسسه های عمومی استان خواستار تغییر ساعت کاری 

خود به وضعیت سابق شد.
قاســم پور معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری 
فارس امروز در ابالغی به ســایر ادارات، دســتگاه های 
دولتی، فرمانداری ها، بانک ها، شهرداری ها و موسسات 
عمومی غیر اعالم کرد: ساعت کار این ارگان ها که پیش 

از این تغییر پیدا کرده بود به وضعیت سابق بازگشت.
امام جمعه المرد:

وضعیت بلوارها و آسفالت ها 
در شان مردم شهر المرد نیست

به گزارش افق فارس، حجت االســالم حسین زاده امام 
جمعه المرد با اشاره به مساله عفاف و حجاب در وصیت 
نامه شهدا گفت: شــهید جواد محمدی دینانی که در 
ســوریه به شهادت رسید در وصیت نامه ش می نویسد: 
اگر خداوند شــهادت را نصیب من کرد بنده از شهدایی 
هســتم که یقه بی حجاب ها و مروجان بی حجابی را 

در آن دنیا می گیرم. 
وی با گله از برخی مشــکالت حجاب و عفاف در المرد 
افزود: ما برخی مسائل را در المرد می بینیم که برخی 
از آن قابل هدایت است، اداره اماکن باید جلوی برخی 
موارد که در المرد ترویج می دهد را بگیرد و نظارت بر 

بازار را درست کند.
حجت االسالم حسین زاده در بخشی از سخنان خود با 
ابراز گالیه از وضعیت ظاهری شــهر المرد گفت: ظاهر 
شهر المرد در شان مردم المرد نیست، این آسفالت ها، 
این بلوار ها در شــان المرد نیســت. وی افزود: من در 
این ســه ماه اکثر نقاط شهر را دیده ام و بررسی کرده 
ام،  پس از بررســی ها حدود یک  ماه قبل جلسه ای را 
با عزیــزان  برگزار کردیم، همه بودند از نماینده محترم 
مجلس تا فرماندار و اعضای شورای شهر و شهردار، قرار 
شد در یک برنامه زمان بندی چهارماهه جریان آسفالت 

های شهر چه معابر عمومی و چه شهرها تمام شود. 
وی با اشاره به مطالبه مردم از مسئوالن گفت: یک ماه از 
این جریان و جلسه گذشته و مردم خودشان همه چیز 
را می بینند و باید مطالبه گر باشند.  دومین چیزی که 
در این جلسه مصوب شد این بود که رنگ آمیزی تمام 

بلوار ها باید تمام شود.
خطیب جمعه المرد تصریح کرد: جایگاه ســوار شدن 
به وســایل نقلیه عمومی درست شــود. امروز در شهر 
یک وسیله نقلیه عمومی رد نمی شود. خواهران گله می 
کنند که وضعیت مناسب نیست. برخی مکان ها امنیت 

مناسب ندارد. که باید اصالح شود.
وی در ادامه ضمن گرامیداشت هفته مالیاتی از رئیس 
و کارکنان اداره مالیاتی شهرستان المرد قدردانی کرد.

رئیس اداره بهزیستی المرد خبر داد: 
23 میلیارد و 806 میلیون ریال کمکهای 

نقدی،غیرنقدی و خدماتی سال 97/ کسب مقام 
نخست استانی جذب مشارکتهای مردمی 

در سال گذشته 

کاظم زاده از کســب مقام نخســت بهزیستی المرد در 
حوزه مشارکتهای مردمی طی سال گذشته خبر داد. 

بــه گزارش افق  فارس به نقــل از روابط عمومی اداره 
بهزیســتی المــرد، رئیــس اداره بهزیســتی المرد  با 
اعــالم این خبر گفــت: با تالش واحدهــای مختلف و 
کمک خیراندیشــان موفق شــدیم مقام نخست را در 
میان ادارات بهزیســتی اســتان فارس در حوزه جذب 
مشــارکتهای مردمی کسب کنیم که از زحمات تمامی 

واحدها و موسسات خیریه تشکر میکنم.
کاظــم زاده افــزود: در زمینه مشــارکتهای مردمی، 
کمکهای خوبی از ســوی خیرین، موسســات خیریه، 
اصناف و مردم خوب شهرســتان به جامعه هدف تحت 
پوشــش اهدا شده اســت که این کمکها در سه بخش 

نقدی، غیر نقدی و خدماتی تقسیم می شود.
وی ادامه داد: طی ســال گذشــته کمک های نقدی 7 
میلیــارد و ۹6۴ میلیون ریال و کمک های غیرنقدی 6 
میلیــارد و 2۹5 میلیون ریال و کمک های خدماتی به 

مبلغ ۹ میلیارد و 5۴7 میلیون ریال بوده است. 
کاظم زاده در ادامه مجموع کمک های نقدی، غیرنقدی 
و خدماتی بهزیستی المرد در سه ماهه نخست سال ۹8 

را  یک میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال اعالم کرد. 
الزم به ذکر اســت بهزیستی المرد عالوه برکسب مقام 
نخســت استانی در حوزه جذب مشــارکتهای خیرین،  
توانســت در میان شهرستان های اســتان فارس؛ مقام 
نخست سال ۹7 را در تامین مسکن مددجویان کسب 

کند.

اخبار

توجه به پیام عالئم وچراغهای راهنمایی و رانندگی= ارتقاء انضباط فرهنگ رانندگی
» اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

افق فارس/ دکتر حمیدرضا اکبرپور/ دنیای پیرامون ما با همه مختصات خاص خودش و 
با همه تفاوت هایی که انسان ها از هم دارند اما بی گمان مبتال به مسائل و مصائبی است 
که به صورت مشــترک گریبانگیر همه است. یکی از مهم ترین، قابل رویت ترین و البته 
مهلک ترین این مشــکالت، تملق است. تملق در زبان عامیانه با عناوینی مانند چاپلوسی 
کردن، چرب زبانی کردن و پاچه خواری هم ردیف می گردد. در فرهنگ لغت مشهور عربی 
به نام »الُمنِجد«، تملق به معناي اظهار دوســتي و مودت ظاهري و زباني اســت که از 
فروتني و خاکســاري حکایت دارد؛ به عبارت دیگر، تملّق، گفتاري نرم و لطیف است که 
در هواخواهي از دیگري آشــکار مي گردد. از این  رو مي توان گفت که شخص متملّق، به 
آنچه در باطن و قلب خویش ندارد، تظاهر مي کند. در واقع، تملّق، نوعي نفاق یا دورویي 
اســت که با ذلت در حرکت هاي گفتاري و رفتاري همراه اســت و مخاطب را در پندار 

خویش به اشتباه و خطا مي افکند تا او متملق را دوستدار خود پندارد. 
از دیرزمــان تا به امروز این پدیده به مصادیق متعدد و متنوع رخ عیان نموده اســت و 
به ســبب پذیرفته شــدن این عمل، درصد موفقیت متملق نیز بســیار بوده و هست. از 
چاکرنوازی و غالم خواندن دیروز تا به امروز که تکنولوژی نیز به کمک آمده است و سیل 
تملق، بی هزینه تر و فراگیرتر، به مســیر انــگار بی انتهای خود ادامه می دهد. این نگرش، 
صدر تا ذیل جامعه را درگیر کرده اســت. از فــالن نماینده مجلس که به محض دیدن 
عکس فالن وزیر، به آب دهان، عکسش را مورد تفقد و تغسیل قرار می دهد تا عامه مردم 
که شب تا به صبح به تبریک و تمجید مجازی و تغییر وضعیت واتساپ سپری می کنند.

اما برای اینکه انصاف، معیار باشــد باید فرق میان ســتایش و تقدیر با تملق آشکار کرد. 
در کالمی از حضرت علی )ع( مرز ســتایش درست و نادرست این گونه بیان شده است  
که«ســتودن بیش از آنچه شخص سزاوار آن است، چاپلوسي کردن است و کم تر از آن، 
درماندگي اســت یا رشــک بردن«. این کالم، مبتنی بر قاعده اعتدال اســت. این قاعده 
از یونان باســتان می آید و حکمای اســالم هم آن را پذیرفته اند. بر اساس این قاعده هر 
فضیلت اخالقی محدود به دو رذیلت اســت؛ یکی افراط و دیگری تفریط. چاپلوســی و 
تملق، رذیلتی اســت که در ضلع افراط قرار دارد و میانه آن ســتودن معقول و سزاوارانه 
اســت. البته گاها پیش آمده اســت که رذیلت تملق را در پوشــش یک فضیلت مستتر 
می نمایند و آن را نشانه مردم داری و حسن خلق تلّقی کرده و خالف آن را نشانه حقارت 

و اسائه ادب می  پندارند.
اما مطالعه زمینه های پیدایش این رذیلت اخالقی در جامعه، بســیار در خور توجه است. 
بــه طور کلی جامعه ای کــه در آن روابط اجتماعی بر مبنای احتــرام متقابل و تصدی 
مناصب بر مبنای شایسته ســاالری باشد، آن جامعه سالم و نظام مند است. اما اگر مبنای 
روابط اجتماعی براساس ارتباطات ناسالم و تصدی مناصب مبتنی بر منفعت طلبی باشد، 
این جامعه بیمار اســت. در چنین جامعه بیماری، شــرایط برای رشد و نمو پدیده تملق 
مهیا می شود. بر همین اساس چاپلوسی را امری رابطه ای می دانند. به این معنی که هیچ 
کس ذاتاً چاپلوس نیست بلکه شکل روابط و مناسبات در جامعه است که موجبات تملق 
و تملق پروری را فراهم می آورد. در واقع همواره در چاپلوســی دو طرف وجود دارد، یک 
طرف که مورد چاپلوســی قرار می گیرد و طرف دوم که چاپلوســی می ورزد. پس نباید 
مذمت را فقط به فرد چاپلوس معطوف نمود چرا که »چاپلوسی تنها بیماری ضعفا نیست 

بلکه محصول تعامل اقویا و ضعفاست«. 
»از وفور مدح ها فرعون شد    

کن ذلیل النفس هوناً التسد
لطف و سالوس جهان خوش لقمه  ایست

کمترش خور کان پرآتش لقمه ایست
آتشش پنهان و ذوقش آشکار
دود او ظاهر شود پایان کار«

در این فضا، چاپلوســان با تملق بیشــتر، مقربتر خواهند بود و ممدوحان، آنان را اطراف 
خود جمع می کنند تا ســپری برای حمایت از خود تشــکیل دهند. نتیجه این امر، بهم 
خوردن تعادل جامعه و حرکت شــتابان آن به ســمت اعمال ریاکارانه و دروغین است. 
این ریاکاری در خطبه 216 نهج لبالغه به خوبی بیان شــده است. آن چنان که حضرت 
علی )ع( در برابر ستایش فردی از خود فرمود: »من از آن چه زبانت می گوید کمترم و از 
آن چه در دل داری برتر«. اما چاپلوسی در ارتباط نزدیک با ویژگی های شخصی و روانی 
فرد نیز می باشد. بنا بر تحقیقات علمی، چاپلوسی باعث کاهش استرس فرد می شود زیرا 
این گونه افراد همیشــه از طرد شدن می ترسند، بنابراین یکی از دالیل چاپلوسی، ترس 
از طرد شــدن است و به همین دلیل است که انسان های سازشکار و ترسو یا انسان های 
مهرطلب در علم روانشناســی، قابلیت تبدیل شدن به چاپلوسان را دارند. از سوی دیگر 
کمبود اعتماد به نفس نیز از جمله موارد دیگر اســت که فرد را مســتعد برای چاپلوسی 
و چاپلوس پروری  می کند. از بعدی دیگر، این پدیده که زائیده شرایط اجتماعی و برخی 
خصوصیات اخالقی و روانی اســت باعــث از بین رفتن اعتماد می شــود. ماهیت تملق 
و چاپلوســی بر ترجیح یک فرد بر دیگران اســت و مقدم شــمردن و ترجیح دادن در 
محیط های گوناگون از جمله در محیط های کاری، خانوادگی و غیره، باعث می شود فضا 

به سمت بی اعتمادی پیش برود. 
جامعه ایران نیز با توجه به فرهنگ عشــیره ای و از ســوی دیگر نظام ارباب رعیتی که 
دیرزمانی بر آن حاکم بوده است، زمینه مناسبی را برای متملقان و چاپلوسان و در عین 
حال چاپلوس پروری فراهم کرده است. نمونه بارز جایگاه فرهنگ چاپلوسی در ایران، در 
ســفرنامه هایی که سیاحان، اندیشمندان و جهانگردان غربی از خود به جا گذاشته اند به 
خوبی محرز و نمایان اســت. خاطرات محمد علی فروغی، مقدمه تذکره ناصری و حتی 

نامه های اداری و رسمی نشان از عمق تملق و گسترش روحیه چاکرمسلکی دارد. 
برخی در تحلیل و بررســی علل گسترش چاپلوسی در گذشــته جامعه ایرانی، به نفوذ 
ادبیات و شــعر اشــاره می کنند. این نفوذ به حدی اســت که »جهان بیني ایراني ها را تا 
انــدازه  زیادي ادبي و متکی بر خیــال و متافیزیک می دانند«. در واقع، اهمیت و جایگاه 
شــاعران در میان توده مردم، باعث شده است که نفوذ کالم آنان در جامعه ایرانی بیش 
از هر جامعه دیگری باشــد. به همین علت است که بسیاری از مردم از طبقات فرودست 
گرفته تا صاحب منصبان، اشعار بسیاری از شاعران را در گوشه ذهن خود حبس کرده و 
به نحوی از انحای مختلف بروز می دهند. این امر ســبب شد با توجه به ظرفیت شعر در 

قامت مدح، شــاعران مداح را بیش از پیش به جایگاه و منزلت در سلسله مراتب قدرت 
برساند. در نتیجه، سرایِش شعرهای سراسر مدح و تملق، تاثیری بی حد بر جامعه آن روز 
گذاشت و قاعدتا حجم قابل مالحظه ای از محفوظات عامه مردم به این مدیحه سرایی ها 

اختصاص داشت. 
در جهان غرب نیز در حد فاصله دو دوران تعقل یعنی فاصله زمانی که دولت شــهرهای 
یونان باستان و جمهوری روم در قدرت بودند تا شکل گیری رنسانس، شاهد رونق تملق 
اما با اشکالی نسبتاً متفاوت از شرق و به ویژه جامعه ایرانی هستیم. علت اصلی گسترش 
این پدیده در این دوران، حرکت جمهوری روم به سمت امپراطوری بود و سپس تسلط 
کلیسای کاتولیک نیز بیش از پیش این پدیده را تشدید کرد. اما آنچه دوران تمدن یونان 
باستان و جمهوری روم و سپس رنسانس را متفاوت از قرون وسطا می کند، تکیه بر خرد 
و عقل است. تکیه بر عقل و تعقل باعث شد که این جوامع به نقد و چرایی مسائل توجه 
ویژه نمایند. توســعه فلسفه و تعدد فالسفه در یونان و اروپای پس از رنسانس به خوبی 
نشــانگر جایگاه عقل و عقل ورزی در این جوامع اســت. این امر به نوبه خود سبب شده 
اســت که این جوامه از تملق و تملق پروی رویگردانی کنند چرا که در تضاد با خردوری 

و تعقل است.
در ایران کنونی نیز با توجه به مبحثی که در سطور باال به آن اشاره شد به ویژه به دلیل 
اینکه روابط اجتماعی براساس ارتباطات ناسالم و تصدی مناصب مبتنی بر منفعت طلبی 
می باشد، شیوع این پدیده به نوعی دیگر اما در راستای همان سابقه تاریخی ادامه دارد. 
متغیرهایی مانند باندبازی، بی قانونی، عدم شایســته ســاالری و باالخص فامیل ساالری 
باعث شده است این معضل پیچیده تر شود. به واقع در اجتماع ایران کنونی، فردیت رشد 
نمی کند و افراد هویت خود را هضم شدن در جمع یا اشخاص بزرگ و با نفوذ می جویند 
و در این جامعه، قدرت در دســت گروهی خاص متمرکز اســت. در نتیجه راه کوتاه و 
بی هزینه برای برای تصاحب منصب و جایگاه اجتماعی، تملق اســت. طبیعتا رفتاری که 
پاداش داده می شــود، تکرار هم می شود و این پروسه به شکل نامحدود ادامه می یابد تا 
چاپلوســی نهادینه شود زیرا بســیاري از پدیده  هاي اجتماعي با گذشت زمان در رفتار 

جامعه نهادینه می شوند و اکثر مردم با آن خو می گیرند.
بر همین اساس مقابله با آن می تواند در جهت بهبود وضعیت اخالقی جامعه و جلوگیری 
از گسترش تملق گویی و تملق  پروری تاثیرگذار باشد. اقدامات مناسب را باید در دو دسته 
اقدامات فردی و اجتماعی جستجو کرد. در باب اقدامات فردی باید نکاتی را مدنظر قرار 
داد. متملقان چون افراد ترســو و طماعی هستند در نتیجه از حق گویی فاصله گرفته و 

راه خالف واقع گویی را شتابان طی می کنند. به قول سعدی: 
هر کرا خوف و طمع در کار نیست 

از ختا باکش نباشد وز تتار
از آن سو متملقان تکیه بر تملق پذیران و ممدوحان دارند. به همین سبب بار مسئولیت 
مقابله با فرهنگ چاپلوسی تا حدود زیادی بر دوش ایشان است. بر همین اساس باید به 
طرق مختلف، برخی زمینه های گســترش تملق از جمله ترس و طمع مناصب و مواهب 
قدرت را از بین ببرند. بنابراین صاحب منصبان باید به نحوی برخورد کنند که زیردستان 
خوف از بیان واقعیت نداشــته باشند. حضرت علی )ع( در این باب می-فرماید: »درباره 
من چنین گمان مبرید که شنیدن سخن حق براي من سخت و سنگین است. از گفتن 
سخن حق یا مشورتي به عدل و راستي بر من دریغ نکنید که من برتر از خطا نیستم«. 

مولوی شاعر پارسی گوی نیز به زیبایی به این مطلب اشاره دارد؛
تا تواني بنده شو سلطان مباش

زخم کش چون گوي باش چوگان مباش
اما صاحب منصبان برای مهار متملقان طماع که دسترسی بر مناصب و مواهب قدرت را 
نشانه گرفته اند باید »روش خاموشی« در پیش گیرند و همزمان توجه ویژه به رفتارهای 
مناسب و در چارچوب اخالق و قانون داشته باشند. در واقع با اعتنا نکردن و پاسخ مثبت 
ندادن به رفتار چاپلوســان که در حیطه روان شناسی، »خاموشی« نامیده می شود و در 
مقابل، توجه و نیز پاســخ دهی مثبت به رفتارهای مناسب و در چارچوی اخالق و قانون 
که در اصطالح روان شناسان »تقویت مثبت« نام دارد؛ زمینه برای تجدید نظر در رفتار 
چاپلوسان فراهم می شود چرا که عماًل خواهند دید که از طریق تملق گویی، امکان دست 
یافتن به اهداف خود را ندارند. در احادیث دینی نیز در باب طرد چاپلوسان طماع به نقل 
از پیامبر اکرم چنین آمده است است که »به صورت چاپلوسان و مداحان خاک بپاشید«.

اما در بعد اجتماعی، اقدامات قابل اتکاء در مقابله با چاپلوسی در سطحی باالتر و کلی تر 
باید پیگیری شــود. زمینه های اجتماعی شــیوع تملق را می تــوان در دو مورد عمده و 

اساسی، تناسبات قدرت از یک سو و شرایط اقتصادی از سوی دیگر خالصه کرد.
عدم تامین نیازهای روزمره و تقال برای این امر، انســان را به مرور فرســوده می کند و 
در این جدال فرسایشــی، شان و منزلت انسانی به تدریج قربانی تامین نیازها می شود و 
تملق زمینه رشــد و نمو پیدا می کند. در متون دینی بارها به این امر اشــاره شده است 
که ملتی که دســتش تهی باشد، زبانش به چاپلوسی باز می شود. در  قرآن از کسی که 
ندارد به »اِمالق« یاد کرده است و امالق به معنای چاپلوسی کردن است. بنابراین به طور 
معمول کسی که جیبش خالی است دهانش به چاپلوسی باز می شود و این فرد اهل نقد 
و اعتراض نیست. این مساله نشان از آن دارد که شرایط اقتصادی سخت و دشوار، جامعه 
را مســتعد ترویج تملق می  کند. به همین ســبب اشتغال و توسعه اقتصادی که ماحصل 
آن اســتقالل اقتصادی فرد اســت، باعث می شود انســان با اختیار و بدون جبر تصمیم 
گیــرد و از تملق گویی پرهیز کند چرا که چاپلوســی از حقارت و خودکم بینی نشــات 
گرفته اســت. از طرف دیگر مهم ترین زمینه اجتماعی برای مقابه با چاپلوسی، تغییر در 
مفاهیم و مناسبات قدرت است به نوعی که از روند ها و ارتباطات ناسالم به سمت روندها 
و ارتباطات سالم و شــفاف حرکت کند. این تغییر، زمینه ساز تحول در روابط اجتماعی 
خواهد شد و نقد و شفافیت پیش شرط مناسبات اجتماعی سالم قرار می گیرد. بر همین 
اساس و طبق آن چه که گفته شد چاپلوسی امری رابطه ای است و اگر در چارچوب این 
تغییرات قرار گیرد به طور حتم، روابط وابسته به آن دگرگون خواهد شد و روابط مبتنی 

بر آن، جایگاهی در ارتباطات و مناسبات قدرت نخواهد داشت. 
**منابع مورد استفاده در آرشیو نشریه قابل دسترس است.

تملق، بالی خوش رنگ و لعاب
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تسلیت

جناب آقای حاج حسین عباسی
خانــواده  و  شــما  خدمــت  را  وارده  مصیبــت 
محتــرم تســلیت عــرض نمــوده و از خداونــد 
متعــال بــرای آن مرحومــه علــو درجــات و رحمــت 
ــاری  ــر و بردب ــدگان صب ــرای بازمان ــعه و ب واس

ــم.  ــئلت داری مس
»از طرف خانواده عبداله زاده/لشخره«

تسلیت

جناب آقای حاج سید جلیل احمدی
تاثــر مصیبــت وارده را  بــا نهایــت تاســف و 
خدمــت شــما و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض 
نمــوده و بــرای آن عزیــز تــازه ســفر کــرده 
غفــران و رضــوان الهــی و بــرای بازمانــدگان 
ــم.  ــئلت داری ــل مس ــر جزی ــل و اج ــر جمی صب

»هیات تحریریه نشریه افق فارس«

تسلیت

جناب آقای حاج حسین عباسی
خانــواده  و  شــما  خدمــت  را  وارده  مصیبــت 
محتــرم تســلیت عــرض نمــوده و از خداونــد 
متعــال بــرای آن مرحومــه علــو درجــات و رحمــت 
ــاری  ــر و بردب ــدگان صب ــرای بازمان ــعه و ب واس

ــم.  ــئلت داری مس
» هیات تحریریه نشریه افق فارس«

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، اسحاق جهانگیری ظهر روز سه شــنبه )18 تیر( در جلسه بررسی 
توســعه اقتصادی جنوب استان فارس که در شهرستان المرد برگزار شــد، اظهار داشت: معموال با تغییر 
دولت ها، روند تکمیل برخی طرح های نیمه تمام دستخوش تغییرات شده و ممکن است تعدادی از پروژه 

ها و سرمایه گذاری های مهم متوقف شوند و یا گاهی تکمیل آنها سالها به طول بیانجامد. 

وی با اشاره به توطئه ها و فشارهای آمریکا بر ملت ایران خاطر نشان کرد: مهمترین هدف آمریکا از اعمال 
تحریم ها فروپاشی نظام و ضربه زدن به ایران بود و حداقل هدفی که دنبال می کردند این بود که بتوانند 
اقتصاد کشــور را با فروپاشی و اخالل مواجه کنند که به فضل الهی در رسیدن به این اهداف موفق نشدند 
اما تالش کردند که با اخالل در واردات برخی قطعات مورد نیاز طرح ها و پروژه های مهم، روند توســعه 

کشور را متوقف کنند. 
دکتر جهانگیری با اشــاره به توطئه های آمریکا در جلوگیری از پیشرفت کشورهای در حال توسعه تصریح 
کرد: در گزارشــی آمده بود که سازمان سیا آمریکا ماموریت داشــت که در اجرای برنامه های توسعه 
کشورهای بلوک شــرق اخالل ایجاد کرده و چهره مدیرانی که به دنبال توســعه و اجرای کارهای بزرگ 

بودند را تخریب کند.
معان اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود با اشــاره به بازدید از شرکت پترو پیمان دانا در شهرستان 
مهر خاطر نشــان کرد: براساس گزارش ها، از اکنون تا اوایل سال 1400 زمان جهش صنعت پتروشیمی است 
و اگر 20 طرح مهم پتروشیمی که در کشــور در دست اجرا است به اتمام و بهره برداری برسد، ظرفیت 
پتروشیمی ایران از ۶0 میلیون تن به 90 میلیون تن خواهد رسید که اتفاقی کم سابقه در کشور خواهد بود. 
وی همچنین با اشــاره به بازدید خود از مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب تصریح کرد: احداث این کارخانه از 
سالهای گذشته مورد بحث بود و احداث این کارخانه در شهرستان المرد را می توان یکی از دستاوردهای 
برجام برشمرد چرا که پس از برجام بیش از یک میلیارد دالر از طریق فاینانس و گشایش ال سی برای این 
کارخانه سرمایه گذاری شد و خوشــبختانه امروز تقریبًا تکمیل شده و می تواند ظرف چند ماه آینده به 

عنوان یکی از مدرن ترین کارخانه آلومینیوم کشور کار خود را آغاز کند. 
دکتر جهانگیری با بیان اینکه آلومینیوم از فلزات مهم رنگی اســت که نقش تعیین کننده ای در همه رشته 
های صنعتی دارد، خاطر نشــان کرد: وقتی ایران در دهه چهل کارخانه آلومینیوم اراک را راه اندازی کرد 
هیچ کشــوری در منطقه تولید آلومینیوم نداشت اما پس از آن روند توسعه این صنعت در کشور با کندی 

مواجه شد چرا که مواد اولیه مورد نیاز این صنعت وارداتی است. 
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه راه اندازی مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب می تواند روند توســعه 
شهرستان المرد، استان فارس و حتی کشور را تسریع کند، گفت: ظرفیت های صنعتی موجود در این منطقه 

نه تنها به پیشرفت استان کمک می کند بلکه می تواند کشور را وارد دوره جهش صنعتی کند. 
دکتر جهانگیری در ابتدای این جلســه نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره معلم شهید خود شهید نصیری 
الری از شــهدای هفتم تیر که به همراه شهید آیت اهلل دکتر بهشتی به شهادت رسید اظهار داشت: بخش 
زیادی از حرکت های انقالبی مردم سیرجان از روحیه انقالبی این معلم شهید و متدین تاثیر پذیرفته است. 
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه شخصیت ها و چهره های دینی و سیاسی متعددی نظیر 
حجت االسالم علوی وزیر اطالعات و حجت االســالم موسوی الری نیز از چهره های برجسته استان فارس 
هستند، افزود: مردم استان فارس مردمی مومن و با وفا هستند و وفاداری آنها در مقاطع مختلف زبانزد 

بوده و حق این مردم است که از استانی توسعه یافته برخوردار باشند.
در این جلسه استاندار فارس نیز گزارشی از برنامه های اجرا شده در راستای رونق تولید، سرمایه گذاری 
و کمک به معیشــت مردم استان ارائه کرد و گفت: کمک به واحدهای تولیدی و فعالیت مجدد بنگاه های 
اقتصادی که با توقف مواجه شــده اند نیز در دستور کار استان بوده و با دستاوردهای خوبی همراه بوده 

است. 
فرمانــداران المــرد، مهــر و یکی از 
نمایندگان مردم این استان در مجلس 
ها  بیان دیدگاه  به  نیز  اسالمی  شورای 
و نظرات خود و ضرورت های توســعه 

استان پرداختند.

اســحاق  شــایان ذکر اســت، دکتر 
جهانگیري در  ســفر یــک روزه خود 
به اســتان فارس، از پروژه در دست 
احداث تولید بنزین شرکت پترو پیمان 
دانا بازدید کرد و با توضیحات مجریان 

طرح در جریان میزان پیشرفت فیزیکي و برنامه زمان بندي براي تکمیل پروژه قرار گرفت. 
شرکت پترو پیمان دانا با سرمایه گذاري 500 میلیارد توماني بخش خصوصي در حال احداث است و در حال 
حاضر پیشرفت فیزیکي آن ۶0 درصد است و پس از بهره برداري براي 300 نفر بصورت مستقیم و ۶00 نفر 

بصورت غیرمستقیم اشتغال زایي خواهد کرد.
طرح  از  جمهــور  رییس  اول  معــاون 
مهر  شهرســتان  در  اتان  اســتحصال 
با ســرمایه  این طرح  بازدید کــرد. 
دســت  در  یورو  میلیون   101۶ گذاري 
اجرا است و تاکنون 50 درصد پیشرفت 
فیزیکي داشته و قرار است تا دو سال 
آینده به بهره برداري برسد. ظرفیت 
روزانه  اتان  اســتحصال  طرح  تولیدي 
75 میلیــون متر مکعب اتــان خواهد 
از بخش های  ادامه  بود. جهانگیری در 
در  جنوب  آلومینیوم  مجتمــع  مختلف 
منطقه ویژه اقتصــادی المرد بازدید 

کرد.

معاون اول رئیس جمهور مطرح کرد:
ضرورت تکمیل طرح های نیمه تمام کشور تا پایان دولت دوازدهم / راه اندازی کارخانه آلومینیوم جنوب روند توسعه استان فارس را تسریع می کند


