مدیرعامل شرکت نمایشگاههای
بینالمللی فارس خبر داد :برگزاری دو رویداد
بزرگ پزشکی کشور در شیراز

معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس:
برگزاری مراسم اعتراض و راهپیمایی بدون
حمل سالح در باغ جنت

افزایش توان ارزی
با محوریت
سالمت

باغ جنت میدان
اعتراض شد
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استاندار فارس در جلسه بررسی روند اجرایی آزادراه شیراز به اصفهان :پرداخت مطالبات پیمانکاران بعد از بهرهبرداری

سعیدرضا امیرآبادی -روزنامهنگار:

در ستایش
سنت قرضالحسنه
توسعه فرهنگ متعالی قرضالحسنه نشان از بلوغ معنوی
و اقتصادی جامعه دارد .جامعــهای که به ربا ،رباخواری
و ســایر ناپاکیهای اقتصادی مبتال باشــد ،مسیر زوال
و تباهی پیموده و در بطن آن شــاهد رشــد بزهکاری و
سلسله آســیبهای اجتماعی خواهیم بود .این در حالی
اســت که در فرهنــگ غنی ایرانی و اســامی فرازهای
متعددی از مساعدت به نیازمندان و معاضدت فرودستان
آمده اســت و به اقشــار جامعه توصیه شده تا به واسطه
مفاهیم گرانمایهای نظیر خمس ،زکات ،صدقه و مواردی
از این دست ،در ریشهکنی فقر مجاهدت کنند...

ترافیک درمسیرآزادراه
دکتر ایمانیه :کمبود منابع مالی مانع بهرهبرداری از آزادراه شیراز به اصفهان نشود؛ آزادراه باید زیر بار ترافیک برود
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شهردار شیراز:

پروژه خط ۳مترو عملیاتی شود

صفحه 4

ادامه در صفحه 2

پیشرو در ارائه
خدماتالکترونیک
هستیم
کشاورز :با ارائه خدمات الکترونیک شاهد کاهش
۷۰درصدی مراجعان به شعب تأمین اجتماعی هستیم

صفحه 4
معاون فرهنگی رسانهای
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس خبر داد:

مدیرکل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی فارس:

فضای
کسبوکار
تسهیل شد

دعوت سامانه خرید
از کتابفروشیها
با  25درصد
تخفیف
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معاون حملونقل و ترافیک
شهرداری شیراز:

رئیس مرکز مدیریت حوادث و
فوریتهای پزشکی فارس:

اجرای دومین
مانور علیه
ترافیک

عکس آرشیوی است

 170عملیات
هوایی
داشتیم

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی فارس:
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تأکید استاندار فارس در جلسه با برخی کارآفرینان استان:

بازاریابی مؤثر پیش از تولید

دکتر ایمانیه :بسیاری از شرکتهای نوآور و دانشبنیان بدون نیازسنجی محصوالت را روانه بازار میکنند
دکتــر محمدهادی ایمانیه گفت :خیــران حوزه کارآفرینی و ســرمایهگذاری ،در فعال
شــدن کارخانههای راکد یا نیمه راکد اســتان همراهی نمایند تا این واحدها ،به چرخه
تولیــد بازگردند .بــه گزارش شــیرازنوین به نقــل از اداره کل روابــط عمومی و امور
بینالملل استانداری فارس ،دکتر محمدهادی ایمانیه در دیدار با تعدادی از کارآفرینان
اســتان فارس به مناســبت هفته جهانی کارآفرینی گفت :مســائل و پیشنهادات برای
زیرمجموعههــای صمت ،تعاونیها ،گمرک ،بانک و مســکن ارائه شــود تــا با مدیران
مربوطه پیگیری الزم صورت گیرد .اســتاندار فــارس با تأکید بر لزوم تقاضامحور کردن
بخش کارآفرینی ،ســرمایهگذاری و دانشبنیان افزود :بســیاری از شــرکتهای نوآور
و دانشبنیــان بدون نیازســنجی ابتدا محصــوالت را تولید و بعد روانــه بازار میکنند
که این عامل اصلی مشکلدارشــدن بســیاری از آنهاســت .دکتر ایمانیه با اشــاره به
اینکه باید به گونهای عمل شــود که ابتدا نیازســنجی بازار انجام و بر اســاس تقاضای
موجود ،محصوالت تولید شــود ،تصریح کرد :بایستی قســمتی از پنجره واحد به حوزه
کارآفرینی اســتان اختصاص یابد تا فعاالن این حوزه درگیر چرخه طوالنی بوروکراسی
اداری نشــوند .وی خطاب به کارآفرینان و تعاونگران اســتان گفت :پیشنهادات کارآمد
برای توســعه کارآفرینی و ســرمایهگذاری فارس ،به صورت ماهانه یا فصلی تهیه و در
اختیار اســتاندار قرار داده شود .نماینده عالی دولت در فارس با اشاره به لزوم کارآفرینی
در روستاها ،افزود :این کار که نیاز امروز جامعه است ،به مهاجرت معکوس کمک خواهد

کرد .وی با بیان اینکه دفاتر مشاوره کارآفرینی باعث اشتغالزایی مفید در جامعه خواهند
شد ،اظهار داشت :خیران حوزه کارآفرینی و سرمایهگذاری ،در فعال شدن کارخانههای
راکد یا نیمهراکد استان همراهی نمایند ،تا این واحدها نیز به چرخه تولید بازگردند.

شهردار شیراز اعالم کرد:

تکریم اربابرجوع با اجرای طرح پیوند

شــهردار شیراز در جلسه شورای معاونین شهرداری گفت :اجرای طرح پیوند بهمنظور تکریم شهروندان ،اربابرجوع و دیدار
با اقشار مختلف مردم در دستور کار قرار گیرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری شیراز ،محمدحسن اسدی در جلسه
شــورای معاونین شهرداری با تشریح رویدادهای اخیر مدیریت شهری ،به بررسی برنامههای کالن در حوزه شهری پرداخت.
شــهردار شــیراز تصریح کرد :اجرای طرح پیوند بهمنظور تکریم شهروندان و مالقات مردمی مدیران با اقشار مختلف مردمی
در دستور کار قرار گیرد .در این جلسه عالوه بر بحث و بررسی پیرامون مسائل پروژههای شهری ،زمان افتتاح و بهرهبرداری
تعدادی از پروژههای خرد و کالن در ابعاد مختلف شهری قطعی شد .به گفته اسدی ،کلنگزنی پروژههای محرومیتزدایی در
نقاط مختلف شیراز به منظور خدماتدهی به جامعه هدف در ماه جاری صورت خواهد گرفت.

جام جهانی  - ۲۰۲۲قطر؛ یک آسیایی دیگر شگفتیساز شد

آلمان مقابل
«ساموراییها» زانو زد

تیم ملی فوتبال ژاپن بعد از عربستان که توانسته آرژانتین پرستاره را شکست دهد ،برابر تیم ملی
آلمان که یکی از مدعیان قهرمانی در جام بیســت و دوم است ،به پیروزی رسید تا شگفتی دوم
جام را رقم بزند .به گزارش مهر ،نخستین دیدار گروه  Eبیست و دومین دوره رقابتهای فوتبال
جام جهانی ساعت  ۱۶:۳۰دقیقه روز چهارشنبه بین تیم های ژاپن و آلمان در ورزشگاه خلیفه
دوحه برگزار شد که این دیدار با برتری  ۲بر یک نماینده آسیا به پایان رسید.
ساموراییهای منظم که در ادوار گذشته هم نمایشهای خوبی در جام جهانی داشتند ،در نیمه
اول یک گل در دقیقه  ۳۳و توســط ایلکای گوندوگان از حریف خود دریافت کردند و در دقایق
پایانی نیمه اول گل دوم را هم خوردند ،اما این گل به نشانه آفساید مردود اعالم شد تا نیمه اول
با برتری یک بر صفر ژرمنها به پایان برسد .در نیمه دوم اما شرایط نماینده آسیا متفاوت شد و
این تیم با شهامت بیشتری به سمت دروازه آلمان حمله کرد و بعد از آنکه موفق شد در دقیقه
 ۷۵توسط ریتسو دوآن به گل تساوی دست پیدا کند ،به ضدحمالتش ادامه داد و در دقیقه ۸۳
توســط تاکوما آسانو به گل دوم دســت پیدا کرد .ژاپن دومین تیم آسیایی است که توانست در
بیست و دومین دوره جام جهانی شگفتی رقم بزند و یکی از مدعیان قهرمانی را شکست دهد.

