استاندار فارس در دیدار با وزیر صمت
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فردا را به امروز می آ وریم
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور:

فرزاد وثوقی -روزنامه نگار:

سفرههای آب رفته
بیتدبیریهــای دولت باعث بــروز چالشهای
جدی درروند هدایت بخشهای اقتصادی شده است .واقعیت
این است که در دورههای چهار ساله و یا هشتساله نمیتواند
مشکلگشــا بود و دردهای مزمن جامعه را دوا کرد .در خبرها
آمده بود که اگر دولت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی
را پرداخت کند تا 50سال آینده مشکالت این سازمان در بحث
بیمه کارگران حل و فصل خواهد شــد .اما باید دید چرا دولت
بهعنوان بزرگترین بدهکار به این سازمان مطالبات کارگران را
پرداخت نمیکند .دولتها عمده فشار خود را در هر شرایطی
برشــانه کارگران وارد میکنند و باید دراین راستا به دولتها
آفرین گفت که دم از مظلــوم و حقوق کارگران و طبقه فقیر
میزننــد اما در عمل اولین نقش را در ایجاد وگســترش ظلم
برطبقه زیر خط فقر دارند...

ادامه در صفحه 2

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس
خبر داد:

سومین جشنواره
مد و لباس فجر
فارس برگزار
میشود
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مشکالت اقتصادی ،امنیتی نشود
دینپرست :واحدهای تولیدی مشکلدار و راکد به چرخه تولید بازگردند
صفحه 2
شهردار شیراز در پاسخ به سؤاالت مطرح شده شوراییان
در زمینه سامانه شفافیت شهرداری تأکید کرد:

اراده جمعی در شهرداری
بر صحت و سالمت امور

مدیرکل راه و شهرسازی فارس عنوان کرد:

خسارت 83میلیارد تومانی به راههای فارس
صفحه 3

سامانه شفافیت سند افتخار شورای پنجم و شهرداری است
صفحه 3

فرمانده انتظامیفارس خبرداد:

کشف 500کیلو
مواد مخدر
در48ساعت

صفحه 3

هشدار رئیس اداره سنجش آموزش
وپرورش فارس:

استعفای تنها عضو
اصولگرای شورای پنجم

مردم فریب تبلیغات
فروش سؤاالت
جعلی امتحانات
نهایی را نخورند

پاکفطرت
استعفا داد

صفحه 3

صفحه 3

استاندار فارس در دیدار با رؤسا و اعضای هیئت نظارت دانشگاههای استان:

دانشگاه نقش مؤثری در تبیین دیپلماسی عمومیکشور دارد
اســتاندار فارس با تأکید بر اینکه دانشگاهها در تبیین
دیپلماســی عمومیو علمینقش مؤثری دارند اظهار
کرد :ایجاد امنیت منطقهای و بینالمللی عالوهبر قدرت
نظامینیازمنــد اثرگذاری بر افکار عمومیدر ســایر
کشورها است.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی استانداری فارس ،دکتر
عنایت الله رحیمیدر جلسه هماندیشی با رؤسا و اعضا
هیئت نظارت دانشــگاههای استان ،با اشاره به شرایط
کنونی کشــور و ایجاد تهدیدها و تحریمها علیه نظام
جمهوری اسالمی ایران افزود :دانشگاه نیز در کنار سایر
نهادها ،دستگاهها و مســئوالن رسالتها و وظایفی در
جهت گذر از این شرایط بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه بیتردید دانشگاه نقش اثر گذاری در
دور زدن تحریمها ،تولید مواد اولیه و کاهش وابستگی
به خارج ،تقویت مقاومت جامعه ،ایجاد آرامش در فضای
اجتماعی و اقناع افکار عمومیبا پاســخهای صحیح بر
عهده دارد خاطرنشــان کرد :تحقق این رسالت در گرو
تدوین برنامه مناســب و عمل کــردن به آن برنامه در
چارچوب مشخص است .نماینده عالی دولت در استان
فارس با اشــاره به اینکه دانشــگاه باید مباحث را به

سمت استدالل و منطق پیش ببرد عنوان کرد :دانشجو
نیازمند کســب تجربه و آزمون و خطا است و بهدست
آوردن این تجارب در دانشگاهها کمترین آسیب را برای
دانشجو و جامعه درپی دارد .استاندار فارس با تأکید بر
اینکه دانشگاهها در تبیین دیپلماسی عمومیو علمی
نقش مؤثری دارند اظهار کرد :ایجاد امنیت منطقهای و
بینالمللی عالوهبــر قدرت نظامینیازمند اثرگذاری بر
افکار عمومیدر سایر کشورها است.
دکتر رحیمیبیان کرد :دانشــگاه با تبادل دانشــجو،
تبادل افکار و آرا از طریق برگزاری سمینارهای مشترک
و ســایر اقدامات در این حــوزه میتواند افکار عمومی
ملتها به ویژه در کشــورهایی کــه نظام حاکم بر آنها

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس تأکید کرد:

ساماندهی کودکان خیابانی اولویت بهزیستی باشد

معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس
وجود ۱۷۰نقطه حادثهخیز در اســتان را دلیل موجهی
بر ایجاد کمیته خاص نقاط حادثهخیز دانست و افزود:
بخش اعظمیاز آســیبهای اجتماعی در اثر ســوانح
جــادهای و تصادفات رانندگی اســت که عالوهبر ایجاد
هزینه برای دولت ،پیامدهای امنیتی نیز در بر دارد.
به گزارش دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری
فارس ،مهندس ســید احمــد احمــدی زاده؛ معاون
سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی اســتانداری فارس در
جلسه ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی
آســیبهای اجتماعی مشــترک با کارگروه تخصصی
امــور اجتماعــی و فرهنگی که با حضــور بتول معلم،
مدید کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس و
سایر مدیران و کارشناسان مرتبط گفت :باید در حوزه
پیشبینی و پیشــگیری حوادث ،ورود و دخالت مثبت

رودخانه
دروازه قرآن
الیروبی شد

و مؤثر داشته باشــیم و این امر خطیر باعث عدم هدر
رفتــن و کاهش اثرات مالی خواهد شــد .احمدی زاده
افزود :احساس امنیت و امنیت و ثبات پایدار و مطلوب
حاصل پیشبینی و پیشــگیریهای مؤثر دستگاههای
امنیتی و انتظامیاســتان بوده است .وی تحول مثبت
در کارکردها را در گرو اســتمرار و پیگیری مناســب
دانســت و ادامه داد :مناسبتی عمل کردن موضوعات و
عدم بررسی موشــکافانه و پرداختن تخصصی به امور،
اثربخشی مناسب را در بر نداشته است.
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس
ابراز داشــت :مهمترین هــدف از برگزاری جلســات،
خروجی مناســب و پیگیری مصوبات آن و اهتمام ویژه
دبیرخانه کارگروه مرتبط اســت که الزم است در یک
زمان مشخص و تعریف شده نسبت به دریافت پاسخ و
پیگیری مناسب دستگاههای مرتبط اقدام الزم را انجام
دهند .احمدیزاده ضمن اشــاره به کاهش 21درصدی
سوانح جادهای در ســال 97و لزوم به حداقل رساندن
آن اظهار داشــت :نگاه دینی و اعتقادی عمیق داشــته
باشــیم زیرا در این دنیا همه امور به هم پیوسته است
و هــر حادثهای کــه اتفاق میافتد ،اثــر وضعی آن به
نســبت اختیارات به خود ما برمیگردد .وی استفاده از
ظرفیت شورای اجتماعی کشــور برای تمرکز اقدامات

با جمهوری اســامی در تقابل قرار دارد را تحت تأثیر
قرار دهد.
اســتاندار فارس با اشــاره بــه اینکه انتخابــات بهار
فعالیتهای سیاسی است عنوان کرد :انجام فعالیتهای
سیاسی در نفس خود ارزشمند است چراکه افراد در به
منافع جمعی و بهبود شرایط عمومیتوجه میکنند.
وی با اشــاره به اینکه دانشگاه باید در چارچوب قانون
زمینه این فعالیتها را فراهم کند یادآور شد :آنچه در
دانشــگاهها به بحث و تبادل نظر گذاشــته میشود در
نهایت باید به تقارب و نزدیکــی آرا و افزایش همدلی
بینجامد.
دکتر رحیمیبا اشــاره به بیانــات مقام معظم رهبری
درخصوص تقویت برپایی کرســیهای آزاد اندیشی در
دانشگاهها تأکید کرد :باید بپذیریم انتقاد و مخالفت با
هر عقیده و نظری تکمیلکننده آن خواهد بود.
نماینده عالی دولت در اســتان فارس در پایان با اشاره
به اینکه ســال جاری سال گذر از شرایط دشوار است،
همدلی ،همراهی و هم افزایی را الزمه توفیق در عبور از
این شرایط دانست و از همه مسئوالن دانشگاه خواست
تحقق این امر رادر دستور کار قرار دهند.
انجام گرفته را اقدام مؤثری عنوان کرد و گفت :اولویت
اصلی ما انسانســازی است و باید برای حوزه پرورشی
برنامه عملیاتی تعریف شود ،عالوهبر جنبه علمیبه بعد
پرورشی و تربیتی نیر توجه شود .معاون استاندار با بیان
اینکه شورای ترافیک ،کمیته ایمنی ترافیک و کمیتهها
و کارگروههای متعددی برای ساماندهی مسائل ترافیکی
وجــود دارد تأکید کرد :باید از مــوازی کاری اجتناب
کنیم و به شــکل متمرکز عمل کرده و مشکالت حوزه
ترافیــک در قالب یک کمیته واحد مورد بررســی قرار
گیرد .مهندس احمدی زاده گفت :ساماندهی کودکان
خیابانی اولویت کار اداره کل بهزیستی باشد و ضرورت
دارد دانش آموزانی که در معرض آســیبها و خطرات
اجتماعی هستند ،شناسایی شده و با استفاده از ظرفیت
مشاورین و روانشناسان مشکالت آنها را کاهش دهیم.
وی اظهــار داشــت :بهرهگیری از ظرفیــت خیرین و
سازمانهای مردم نهاد نیز در جهت کمک و کاستن از
مشکالت کودکان کار و خیابانی که بهصورت تخصصی
میتواننــد وارد میــدان شــوند ،از اهمیت بهســزایی
برخوردار است ،همچنین دانشگاه علوم پزشکی نسبت
به ارائه خدمات درمان به این کودکان اقدام کند .معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در پایان
از مدیر کل امور اجتماعی خواســت با برگزاری نشست
مشــترک با مدیرکل اتباع و امور خارجی و با استفاده
از ظرفیت کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل
متحد اقدام مناسب در زمینه امور هویتی ،بیمه اتباع و
سایر مسائل انجام شود.

فرمانده سپاه فجر خبر داد

اختصاص ۵هزار بسته غذایی و معیشتی به اقشار محروم فارس
فرمانده ســپاه فجر فارس گفــت :همزمان با ماه رمضان
۵هزار بســته غذایی و معیشــتی با همکاری سپاه فجر،
ی(ره) و بهزیستی در بین خانوادهها
کمیته امداد امام خمین 
و اقشار محروم استان توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،سردار سیدهاشم غیاثی با بیان
اینکه سپاه فجر همزمان با ماه مبارک رمضان برگزاری
برنامههای اخالقی ،عقیدتی و محافل قرآنی را در دستور
کار قرار داده گفت :در همین راســتا ســه محفل بزرگ
قرآنی ســپاه اســتان فارس در حرمهای مطهر حضرت
ن(ع) و
ی(ع) ،حضرت سید عالالدین الحسی 
احمد بن موســ 
حرم مطهر حضرت علی بن حمزه(ع) برگزار میشوند.
وی با اشــاره به برگزاری کالسهای حفظ و تفسیر قرآن
برای کارکنان ســپاه استان فارس همزمان با ماه مبارک
رمضان گفت :در ســایر شهرستانهای استان فارس نیز

محافل قرآنی با حضور پاسداران انقالب اسالمی بر اساس
یک برنامه منظــم در طول ماه مبــارک رمضان برگزار
میشــوند .فرمانده ســپاه فجر با تأکید بر اینکه اُنس با
قرآن ،تدبر و درک معانــی آیات این کتاب الهی یکی از
ضروریات نیروهای مسلح جمهوری اسالمی است گفت:
یکی از اهداف اصلی برگــزاری برنامههای قرآنی در ماه
مبارک رمضان «ترویج فرهنگ قرآنی و َس ِ
ــبک زندگی
اسالمی» در جامعه بهخصوص در بین اعضا و خانوادههای
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است.
وی بــا بیــان اینکه گســترش فضــای قرآنی در
ی و دفاعی همــواره مورد توجه
مجموعههــای نظام 
فرماندهــان و مســئوالن نیروهای مســلح کشــور
بهخصوص سپاه پاسداران انقالب اسالمی است گفت:
اُنس با قرآن و تعمیق ارتباط معنوی با خداوند متعال

ی تقویت
قدرت ایمان و استقامت را در نیروهای نظام 
میکند و این یکی از وجوه برتری نیروهای مســلح
جمهوری اســامی ایران نسبت به ســایر نیروهای
نظامیجهان است.
سردار غیاثی با بیان اینکه ماه رمضان ماه خودسازی
معنوی و رسیدگی به اقشار محروم جامعه است گفت:
همزمان با ماه مبارک رمضان ۵هزار بســته غذایی و
معیشــتی با همکاری ســپاه فجر ،کمیته امداد امام
ی(ره) و بهزیستی استان فارس در بین خانوادهها
خمین 
و افشار محروم استان فارس توزیع میشوند.

توسعه مهارتهای فنی وحرفهای برای دانشجویان

مدیرکل فنی وحرفهای اســتان فــارس گفت :زمینه
مناســب توســعه مهارتهــای فنی وحرفــهای برای
دانشجویان دانشگاه پیامنور فراهم شده است.
دکتر کوشکی که به همراه دکتر صیف رئیس دانشگاه
پیــام نور اســتان فــارس و دکتر مظلومیــان معاون
دانشــگاه پیام نور استان در جلســه ویدئو کنفرانس با
حضور معاونین دانشــگاه ،رؤسای استانها و مسئولین
ســازمان فنی و حرفهای سراسر کشــور شرکت کرده
بود اظهارداشت :استان فارس پس از انعقاد تفاهم نامه
ی حرفهای کشور در دی ماه سال
دانشگاه با سازمان فن 
گذشته ،زمینههای الزم را برای اجرایی شدن آن فراهم

ساخته اســت .وی اضافه کرد :رسیدن به اشتغال گام
ی است که امیدواریم با برگزاری دورههای مهارتی
مهم 
برای دانشــجویان دانشــگاه پیام نوربه این مهم دست
یابیم.
وی خاطرنشان کرد :درحال حاضر 90درصد کارآموزان
در مراکز فنی وحرفهای اســتان فارس ،دانشجویان یا
فارغالتحصیالن دانشگاهها هستند.
دکتر صیف رئیس دانشــگاه پیام نور استان فارس نیز
درخصــوص تفاهمنامه منعقد شــده با ســازمان فنی
وحرفهای کشــور گفت :ارتقای توان اشــتغالپذیری
دانشــگاهها و توانمندسازی دانشــجویان از اهداف این

رئیس گروه قرآن و عترت فرهنگ و ارشــاد اســامی
استان فارس از برگزاری نمایشگاه رمضانیه در ۲ایستگاه
قطار شهری خبر داد .احمدرضا نداف در آستانه برگزاری
نمایشگاه رمضانیه که با همکاری سازمان قطار شهری و
شــهرداری برگزار میشود به خبرنگار مهر گفت :امسال
تصمیم بر این شــد که در ۲پایانه اصلی قطار شــهری
شیراز یعنی نمازی و زندیه بخشی از فعالیتهای قرآنی
را با توجه به میزان استقبال از این وسیله نقلیه همگانی
انجــام دهیم .وی ادامه داد :بخشهایی از فضای داخلی
ایستگاه مترو شــیراز که محل عبور و مرور شهروندان
است را به نمایشگاه آثار هنری و در راه روهای سالن مترو
به عکس اختصاص دادیم .نداف در ادامه از برپایی غرفه
کتاب در ارتباط با قرآن ،عترت و نماز در این نمایشگاه
خبر داد و گفت :نمایشــگاه رمضانیــه تا یک روز مانده
بــه پایان ماه مبارک رمضان در پایانههای مترو شــیراز
ادامه دارد .رئیس گروه قرآن و عترت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی استان فارس از احتمال تمدید این نمایشگاه با
همکاری سازمان قطار شهری شیراز خبر داد و افزود :در
ایستگاه زندیه نمایشگاه رمضانیه روی کتابهای مرتبط
با قرآن و عترت متمرکز شــده است .وی از برپایی آئین

رئیس گروه قرآن و عترت ارشاد فارس خبر داد:

برگزاری نمایشگاه
رمضانیه در شیراز

کتابت قرآن کریم و غرفه «آیــات زندگی» با همکاری
یکی از مؤسسههای قرآنی در این نمایشگاه هم خبر داد
و گفت :این غرفه پاسخگوی پرسشهای قرآنی مراجعان
و شهروندان شیرازی است .نداف یکی دیگر از بخشهای
ی هنری عنوان کرد
نمایشگاه رمضانیه را ارائه آثار حجم 
و افزود :این آثار بر اســاس آیات قرآنی ارائه خواهد شد.

تفاهم نامه است و با عملی شدن آن ،شاهد ارتقای توان
کارآفرینی و اشتغالزایی دانشجویان دانشگاه خواهیم
بود.
این درحالیست که در بخش جنبی نمایشگاه به مناسبت
سوم خرداد ،روز آزادسازی خرمشهر برنامه ویژه خواهیم
داشــت .به گفته رئیس گروه قــرآن و عترت فرهنگ و
ارشــاد اسالمی اســتان فارس ،آئین گشایش نمایشگاه
رمضانیه روز پنجشنبه دوم خرداد همراه با چاوش خوانی
و مراسم رمضانیه ساعت ۱۰صبح برگزار خواهد شد.
وی درخصوص برنامههای ویژه شبهای احیا هم عنوان
کرد۳ :برنامه تالوت نور در شبهای احیا در بقاع متبرکه
سید عالالدین حسین (ع) و علی ابن حمزه(ع) داریم .رئیس
گروه قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس
از برگزاری برنامه «مشــق شب قدر» با همکاری انجمن
خوشنویســان در شب بیســت و یکم رمضان در بقعه
حضرت علی ابن حمز ه(ع) خبر داد و گفت :این برنامه با
همکاری اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس و
اداره اوقاف ناحیه ۳شیراز با حضور خوشنویسان و کاتبان
قرآن کریم برگزار میشود.
نداف دیگر برنامههای رمضانیه را بازدید از خانوادههای
قرآنی بیان کرد و گفت :در این برنامه به بازدید کسانی
میرویم که ســال گذشته در زمینه قرآن کریم صاحب
ی شدند.
مقام 

