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نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز گفت: اگر نام سال تولید 
دانش بنیان است، به این جهت است که برای این دسته از افراد شغل 
ایجاد شــود. در مبارزه با فقر این مسئله را مدنظر قرار دهیم که تولید 

دانش بنیان را افزایش دهیم.
بــه گزارش ایرنا، آیت الله لطف اللــه دژکام در خطبه های نماز جمعه 
شــیراز گفت: اگــر اوضاع امروز جهان را بخواهیم بررســی کنیم و در 
منطقه خودمان در غرب آسیا و اروپا و دیگر کشورها دقت کنیم، مسائل 

بسیار تأثیرگذاری برای آینده تاریخ جهان در حال رخ دادن است.
آیــت الله دژکام افــزود: رهبر معظم انقالب چند بــار تذکر دادند که 
تحوالت تاریخی یک روزه و یک هفته ای رخ نمی دهد و باید چند سال 

را مدنظر قرار داد تا ببینیم که چه تغییری رخ داده است.
وی ادامه داد: بعد از فروپاشــی شــوروی که چندین کشور از شوروی 
درســت شد، شاید ۱۱ کشور ایجاد شد و بیشتر، آنها یک قدرت بودند 
و یک کشــور فروپاشی شــد و تبدیل به این کشــورهای متعدد شد. 
آمریکایی ها که خودشان را کدخدای دنیا حساب می کردند، می گفتند 
همه دنیا مثل یک دهی است و ما کدخدایش هستیم و می گفتند نظم 
نوین جهانی درست شد و در نظم نوین جهانی هیچ قدرتی جز آمریکا 
قدرت تأثیرگذار اصلی وجود نداشــت و دلشان خوش بود که حکومت 

آخرالزمانی هستند و این ادعا را داشتند.
او افزود: از آن زمان تاکنون در دو ســه دهه ای که از تحوالت شــاهد 
هستیم، می بینیم که دنیا دارد به سمت دیگری می رود؛ اینگونه نیست 
که در همه عالم یک قدرت به تنهایی باشــد و هرچه دستور می دهد 

همه قبول کنند. تحوالتی در عالم رخ می دهد.
وی گفــت: در همیــن چند ماه پیش دیدید که هنــوز با خیال واهی 

خودشــان گفتند در خلیج فارس چند کشــور همراه اسرائیل کردیم؛ 
گفتند همه کشــورها با اســرائیل همراه شدند، اما در چند هفته اخیر 
عربســتان با ایران با همکاری چین که قدرت دوم اقتصادی دنیاســت 
قرارداد و تفاهم می نویســند که برخی از چیزهــا به طور کامل تغییر 

می کند و دقت داشته باشید که چه می شود.
نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شــیراز ادامه داد: پنج مذاکره 
رخ داده بود و در پنج مذاکرات قبلی می خواســتند قضیه یمن را تمام 

کنند، اما ایران با قدرت ایستاد و گفت یمن مسئله خودش است.
وی گفت: امیدواریم سفر دبیر شورای امنیت کشور به امارات دستاورد 
خوبی داشــته باشد و رفاه حالی برای مؤمنان داشته باشد و یک کوری 
باشد برای دشمنان که می خواهند با حرکت های خودشان لطمه ای به 

امت اسالمی بزنند.
او اظهار داشت: رهبر معظم انقالب فرمودند جهان در یک پیچ تاریخی 
اســت. در پیچ قبلی که ۳۰۰ سال پیش بود، کشورهای اسالمی دچار 
افول شدند، اما پیچ کنونی اگر حواستان جمع باشد و با حمایت اسالم 
و قرآن همراه باشــد، نتیجه این می شود که سربلندی امت اسالمی و 
عزت ایران قوی که مدنظر رهبری اســت را بــه همراه دارد و ایران به 

عنوان یکی از قدرت های تعیین کننده مسائل جهان رخ خواهد نمود.

به گزارش دریافتی شیرازنوین، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
فارس گفت: امســال و در راســتای اجرای برنامه تحولی در شــهرک 
صنعتی بزرگ شیراز، گام های مؤثری برای ارتقا و بهبود سطح کمی و 
کیفی زیرساخت ها در این شهرک صنعتی برداشته شده که در ۱۰ سال 
گذشته بی سابقه بوده اســت. سید مصطفی هاشمی در جلسه مجمع 
عمومی عادی فوق العاده نوبت دوم شهرک صنعتی بزرگ شیراز که با 
حضور صنعتگران مســتقر در این شهرک صنعتی برگزار شد، افزود: با 
توجه به اهمیت راهبردی شــهرک صنعتی بزرگ شیراز به عنوان یکی 
از بزرگ ترین شــهرک های صنعتی کشور و مهم ترین قطب صنعتی و 
اشتغال استان، در ابتدای امسال و با تشکیل کارگروه ویژه ای در شرکت 
شــهرک های صنعتی فارس، مسائل و مشــکالت این شهرک صنعتی 
اولویت بندی شــد و راهکارهای رفع آن بر اساس برنامه زمان بندی در 
دســتور کار قرار گرفت. وی با بیان اینکه مهم ترین چالش این شهرک 
صنعتی کمبود آب موردنیاز برای واحدهای صنعتی مستقر است، گفت: 
با توجه به بروز خشک سالی ها و افت شدید منابع آب شهرک صنعتی، 
تأمین پایدار آب به عنوان یک اقدام مهم در دســتور کار قرار گرفت و 
قرارداد تأمین آب شــرب به میزان ۴۰ لیتر بر ثانیه منعقد شــد و بر 
اساس آن نیز پروژه خط انتقال این طرح تا ورودی شهرک صنعتی اجرا 
شــده که امیدواریم شرکت آبفا تا قبل از تابستان سال آینده نسبت به 
تزریق آب به شبکه اقدام کند. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
فارس همچنین از انعقاد قرارداد برای تأمین پساب تصفیه خانه فاضالب 
بزرگ شیراز جهت مصارف غیرشرب و فضای سبز شهرک صنعتی خبر 
داد و گفت: مراحل فنی و اجرایی طراحی ایستگاه پمپاژ و خط انتقال 

این طرح در حال انجام اســت و با عملیاتی کردن آن، بخشــی از آب 
شــرب شهرک صنعتی که به مصرف فضای سبز اختصاص یافته یا در 
صنایع غیرشــرب نظیر واحدهای بتنی استفاده می شود، صرفه جویی 
شده و به مصارف شرب اختصاص می یابد. وی افزود: با توجه به اهمیت 
مدیریت مصرف بهینه آب شرب، استفاده از پساب تصفیه شده فاضالب 
در صنایعــی کــه در فرایند تولید نیاز به آب غیرقابل شــرب دارند، به 
عنوان یک روش جایگزین مدنظر است و زیرساخت های شبکه داخلی 
آب شهرک صنعتی نیز برای توزیع پساب آماده شده است. مدیرعامل 
شــرکت شــهرک های صنعتی فارس با اشــاره به کیفیت مطلوب و 
استاندارد پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب شهر شیراز به عنوان یکی 
از مجهزترین تصفیه خانه های فاضالب شهری درکشور ضمن دعوت از 

واحدهای صنعتی متقاضی پســاب، از شناسایی واحدهای صنعتی که 
نیازمند حجم باالی آب غیرشــرب در فرایند تولید هستند، خبر داد و 
گفت: این واحدها می توانند از این پساب استاندارد که مقرون به صرفه 
نیز می باشد، برای جایگزین کردن آب شرب استفاده کنند. هاشمی در 
ادامه تأمین پایدار برق را از دیگر ضرورت های این شهرک صنعتی اعالم 
کرد و گفت: با توجه به ساخت و ساز واحدهای جدید و به مدار تولید 
آمدن آنها، تأمین کسری برق نیز در اولویت قرار گرفت و در این زمینه 
با برگزاری جلسات مختلف در سطوح ملی و استانی، توافقات با شرکت 
برق منطقه ای فارس برای احداث پست سوم برق شهرک صنعتی انجام 
شــده اســت که با اجرای این طرح زمینه تأمین برق پایدار واحدهای 
صنعتی فراهم می شــود. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس 
همچنین از پیگیری ها برای احداث جاده دوم دسترس شهرک صنعتی 
و نیز تعریض جاده اصلی با هدف روان سازی ترافیک ورودی و خروجی 
شــهرک صنعتی خبر داد و گفت: در این زمینه جلســات مختلفی در 
سطح استان برگزار شــده و در تالشیم با استفاده از منابع و اعتبارات 
دولتی این مهم عملیاتی شود. وی در ادامه اجرای طرح توسعه شهرک 
صنعتی بزرگ شیراز با هدف ظرفیت ســازی برای استقرار واحدهای 
صنعتی و تولیدی جدید، رفع مشکل فاز ششم شهرک صنعتی و آغاز 
واگذاری این اراضی را از دیگر اقداماتی اعالم کرد که در ســال ۱۴۰۱ 
انجام شده است. در مجمع عادی فوق العاده نوبت دوم شهرک صنعتی 
بزرگ شیراز، بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت خدماتی این شهرک صنعتی 
به تصویب رســید. در شــهرک صنعتی بزرگ تاکنون افزون بر ۴۶۵۰ 

قرارداد با سرمایه گذاران منعقد شده است.

امام جمعه شیراز:  

تولید دانش بنیان را باید در جامعه افزایش دهیم

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس:

زیرساخت مکمل صنعت است 
هاشمی: بزرگ ترین شهرک صنعتی جنوب کشور در مدار توسعه پایدار و شتاب صنعتی 

سرپرست مرکز مدیریت 
کنترل ترافیک منصوب شد

شــهردار شــیراز با صدور حکمی ســعید حیدری را به ســمت 
سرپرســت مدیریت کنتــرل ترافیک منصوب کــرد. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز، محمدحسن اسدی با صدور 
حکمی، ســعید حیدری را به سمت سرپرست مدیریت کنترل و 
ترافیک حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری شــیراز 
منصوب کرد.شــهردار شــیراز در حکم ســعید حیدری مواردی 
همچون دستیابی به آخرین دســتاورد های تکنولوژی در زمینه 
مهندسی ترافیک، انفورماتیک و الکترونیک و ارتباطات زمینه های 
مرتبط با حوزه فعالیت، نظارت بر عملکرد ترافیکی نقاط مختلف 
شــهر، ایجاد شرایط الزم جهت کاهش تخلفات ترافیک و ارتقای 
ســطح ایمنی تردد، هماهنگــی و تعامل با پلیــس راهنمایی و 
رانندگی در حوزه فعالیت را از مهم ترین مأموریت های این بخش 
برشمرد. اسدی، ارائه سرویس های خاص در مدیریت حمل و نقل 
عمومی، حوادث و اورژانس شــهری، هماهنگ نمودن تقاطعات 
به منظور هماهنگی و ایجاد موج ســبز را از مهم ترین سیاست ها 
عنوان کرد و بر مواردی همچون نظارت بر تعداد و محل استقرار 
یونیت هــای اندازه گیری آلودگی هوا، نظارت بر آمار ارســالی از 
واحد مربوطه جهت میزان آالینده ها و کیفیت هوا، ســامان دهی 
و مدیریت بزرگ راه ها با اســتفاده از سیستم دوربین های کنترل 
سرعت و اجرای زیرساخت های موردنیاز ITS تأکید کرد. پیش از 
این محمدحسین زمانیان مدیر کنترل و نظارت ترافیک شهرداری 

شیراز بود.

واژگونی ساینا
 با یک کشته و 3 مجروح 

رئیس پلیس راه شمالی استان گفت: در پی واژگونی سواری ساینا در 
محور »دشت ارژن- شیراز«، یک نفر فوت و ۳ سرنشین نیز مجروح و 
راهی بیمارستان شدند. سرهنگ »عبدالهاشم دهقانی« در گفت وگو 
با پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: در پی اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در محور 
مواصالتی دشــت ارژن- شیراز، بالفاصله مأموران انتظامی به همراه 
عوامل امدادی به محل مورد نظر اعزام شــدند. وی عنوان داشــت: 
در بررســی صورت گرفته مشخص شد یک سواری ساینا حامل ۴ 
سرنشــین از جاده منحرف و واژگون شــده است. رئیس پلیس راه 
شــمالی اســتان با بیان اینکه در این حادثه یکی از سرنشینان در 
دم فوت و ۳ نفر دیگر مجروح و راهی بیمارســتان شــدند، گفت: 
کارشناسان علت این حادثه را عدم توانایی راننده در کنترل وسیله 
نقلیه و همچنین عدم رعایت نکات ایمنی از جانب متولی راه اعالم 
کردند. سرهنگ دهقانی گفت: به رانندگان توصیه می کنیم در هنگام 
رانندگی از عجله و شتاب بی مورد پرهیز کرده و از رانندگی با حالت 

خستگی و خواب آلودگی نیز جداً خودداری کنند. 

مسئول ارشد حوزه سالمت فارس
 خبر داد:

ارائه خدمات حداکثری 
سالمت در نوروز 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شــیراز، رئیس دانشگاه در این اجالس 
که به صورت وبینار برگزار شــد، با تبریک پیشاپیش عید 
ســعید نوروز، از مسئوالن شــبکه های بهداشت و درمان 
شهرستان های تابعه دانشــگاه به پاس تالش یک ساله در 

پیشبرد اهداف و سیاست های دانشگاه قدردانی کرد.
دکتر »سید وحید حسینی« افزود: مجموعه دانشگاه علوم  
پزشکی شیراز در سالی که گذشت، با توجه به تحریم های 
ظالمانه موجود در حوزه های مختلف در کشور، توانست با 
تالش مسئوالن دانشگاه به ویژه معاونت توسعه مدیریت و 
منابع، بخش زیادی از مطالبات کارکنان و بدهی شرکت ها 

را پرداخت کند.
او با اشاره به نزدیک شدن به سال ۱۴۰۲ و ورود مسافران 
نوروزی به اســتان پهناور فارس، بر ارائه خدمات سالمت 
مطلوب و باکیفیت در ایام تعطیالت نوروز با اســتفاده از 

امکانات و ظرفیت های موجود تأکید کرد.
مسئول ارشد حوزه ســالمت فارس ادامه داد: با توجه به 
زیرســاخت های نرم افزاری و ســخت افزاری، تجهیزات و 
امکانات موجود در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 
وقفه ای در ارائه خدمات بهداشــتی درمانی در تعطیالت 

نوروز ایجاد نمی شود.
دکتر ســید وحید حســینی افزود: با تــالش جهادی که 
اساتید، پزشکان، مســئوالن، نیروهای بهداشت و درمان، 
کارکنان و بهورزان در یک سال گذشته به ویژه در بحران 
ویــروس کرونا انجام داده اند، میــزان رضایتمندی مردم 

افزایش یافته است که قدردان زحمات آنان هستیم.
او با بیان اینکه خدمت به مردم، وظیفه ذاتی حوزه سالمت 
است، ادامه داد: بهداشت و درمان از جمله حوزه های مهم 
در تمامی بحران ها به شــمار مــی رود و مردم نیز از حوزه 
سالمت حمایت می کنند؛ بنابراین باید برای ارتقا و تسریع 

در دسترسی به خدمات سالمت، تالشی مضاعف داشت.

مسئول بسیج دانشجویی فارس خبر داد:

برگزاری اردوی 
جهادی در نوروز ۱۴۰۲

مســئول ناحیه بســیج دانشــجویی فارس گفت: اردوی 
جهادی دانشجویان اســتان فارس در نوروز ۱۴۰۲ و ماه 

مبارک رمضان برگزار می شود.
به گزارش دریافتی شــیرازنوین، سعید یوسفی دیروز در 
بازدید از اردوهای جهادی دانشجویی در جمع خبرنگاران 
حاضر شــد و با بیان اینکه از ۲۳ اسفندماه سال جاری تا 
۱۳ فروردین سال ۱۴۰۲ اردوهای جهادی دانشجویی عهد 
خدمت نوروزی دانشگاه های فارس برگزار می شود، اظهار 
داشت: از دهه فجر تا پایان سال جاری بیش از ۱۰۷ گروه 
جهادی دانشجویی از استان فارس در مناطق کم برخوردار 
خدمت رسانی کرده اند که در تعطیالت نوروز ۱۴۰۲ و ماه 

مبارک رمضان نیز ادامه دارد.
وی با بیــان اینکه در نوروز ســال ۱۴۰۲ بیش از ۱۳۰۰ 
دانشجو از دانشگاه های اســتان فارس در قالب گروه های 
جهادی به مناطق کم برخــوردار هجرت می کنند، افزود: 
این دانشجویان در عرصه های عمرانی، فرهنگی، سالمت، 
بهداشــت و درمان، دامپزشــکی، تربیت و آمــوزش و... 

خدمت رسانی خواهند کرد. 

کشف شیشه 
در شهرستان زرقان 

فرمانده انتظامی زرقان از کشــف یــک کیلو و ۷۷۰ گرم 
مواد مخدر صنعتی از نوع »شیشه« در عملیات غافل گیرانه 

مأموران این فرماندهی خبر داد.
ســرهنگ »بیژن بارساالری« در گفت وگو با پایگاه خبری 
پلیس، بیان کرد: مأموران انتظامی زرقان با اقدامات فنی و 
تخصصی از دپو مواد مخدر در منزلی در یکی از محله های 
این شهرستان مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور 

کار خود قرار دادند.
وی افــزود: مأموران انتظامی پــس از هماهنگی با مرجع 
قضایی به محل موردنظر اعزام و در بازرســی از آن منزل 
موفق شــدند یک کیلو و ۷۷۰ گرم مواد مخدر صنعتی از 

نوع شیشه را کشف کنند.
فرمانده انتظامی زرقان با بیان اینکه در این خصوص یک 
قاچاقچی حرفه ای دستگیر شــد، گفت: متهم برای سیر 

مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
شیراز خبر داد:

ترمیم آسفالت

در بزرگ راه های شیراز

عملیات تراش و ترمیم آســفالت بزرگ راه حضرت امام خمینی)ره( آغاز شــد. رئیس سازمان 
عمران و بازآفرینی فضاهای شــهری شهرداری شــیراز از آغاز عملیات تراش و ترمیم آسفالت 
بزرگ راه امام خمینی)ه( خبر داد و افزود: با توجه به دغدغه های شــهروندان نسبت به خرابی 
آسفالت آن محدوده و همچنین تأکید شهردار کالن شهر شیراز بر رفع خرابی محدوده تقاطع 
شهیدان فرصتیان به سمت تقاطع جوادیه، عملیات تراش و ترمیم آسفالت در دستور کار این 
ســازمان قرار گرفت. نعمت اللهی افزود: با توجه به تردد انواع ماشــین آالت سبک و سنگین، 

امیدواریم مسیر تردد را برای شهروندان و مسافران نوروزی هموار سازیم.

دبیر ستاد اسکان مهمانان نوروزی آموزش و پرورش فارس خبر داد:

پذیرش اسکان مهمانان 
فرهنگی آغاز شد 

نزدیک به ۱۲هزار کالس درس برای اسکان مهمانان نوروزی پیش بینی شده است

دبیر ستاد اسکان مهمانان نوروزی آموزش و پرورش فارس 
از آغاز پذیرش و اســکان مهمانان نــوروزی در مدارس و 

اقامتگاه های وابسته به آموزش و پرورش فارس خبر داد.
بــه گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش و 
پرورش فارس، حسن علی محمدی با اعالم این خبر افزود: 
تا صبح روز جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ تعداد سه هزار و ۲۵۷ 
خانواده در مــدارس و اقامتگاه های وابســته به آموزش و 
پرورش فارس اسکان داده شدند. دبیر ستاد اسکان مهمانان 
نوروزی آموزش و پرورش فارس گفت: این خانواده ها شامل 
۱۱هزار و ۴۰۱ نفر هستند که نزدیک به ۳۲هزار نفر روز در 
استان فارس اقامت خواهند داشت. محمدی گفت: نزدیک به ۱۲هزار کالس درس در استان 

فارس برای اسکان مهمانان نوروزی پیش بینی شده است.


