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دیوان عدالت بار دیگر مجری ذیصالح را حذف کرد
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر شیراز گفت :از سوی
دیوان عدالت اداری بار دیگر اجبار مالکان در گرفتن مجری...

مدیرکل دفتر بازرســی ،مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس با اشاره به
آغاز به کار کمیته رسیدگی به حقوق شهروندی در استان...

فرمانده سپاه فجر استان فارس با تصریح اینکه امروز ایران اسالمی در ابعاد فرامرزی
و درونمرزی دارای استحکام است ،به شکست برنامهریزی...

ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس با ارسال
نمابــری به گروه خبر روزنامه «عصر مــردم» اعالم کرد:
کلیه دســتگاه های اجرایی اســتان ملزم بــه خرید کاال و
خدمات خود صرف ًا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ســامانه ستاد) می باشــند و تأمین کنندگان اعم از
تولیدکنندگان ،اصناف و تشــکل های صنفی و خدماتی و
به طور کل اشــخاص حقیقی و حقوقی می بایست جهت
رونق تولید و کسب و کار خود به عضویت سامانه مزبور در
آمــده و کاالها و خدمات خود را از این طریق به خریداران
دولتی ارائه دهند.
ضمن ًا ثبت نام از تأمین کنندگان اســتان فارس در حال
حاضر از طریــق دفاتر خدمات ســامانه و همچنین دفاتر
منتخب پیشخوان دولت (به شرح جداول پیوست) در استان
فارس صورت می پذیرد و جهت کســب اطالعات بیشــتر
می توانند به سامانه  www.setadiran.irبخش ثبت
نام مراجعه نمایند.
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تخلفات در دستگاه ها را پیامک کنید

تالش فتنهگران برای ورود سالح به کشور

اطالع رسانی سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت

فارس

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر شیراز:

دیوان عدالت بار دیگر مجری ذیصالح
را حذف کرد

انتصابات جدید در شهرداری شیراز
شهردار شیراز حکم انتصاب دو مدیر
جدید را صادر کرد

طی احکامی جداگانه از ســوی شــهردار شیراز مهندس
عالءالدیــن ضیایی به ســمت مشــاور شــهردار و رییس
اداره کنترل و نظارت بر سیســتم یکپارچه شهرســازی و
مرجان کریم پور نژاد شــیرازی به سمت رییس اداره حوزه
استحفاظی باغات قصردشت منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری شــیراز،
مهندس اســکندرپور در حکم انتصاب مهندس عالءالدین
ضیایی به ســمت مشاور شــهردار و رییس اداره کنترل و
نظارت بر سیســتم یکپارچه شهرسازی ،پی گیری مسایل
ارتباطی و اســتقرار کامل سیستم شهرداری الکترونیک در
راستای مدیریت خدمات اداری هوشمند ،ایجاد وحدت رویه
در ضوابط و محاســبه امور شهرســازی ،درآمد ،محاسبات
مالــی ســاختمان ها ،اجرای ممیزی نوین شــهر شــیراز،
پیگیری و کمک به اجرای سیاست های طرح برون سپاری
خدمــات ،به روز رســانی ضوابط و مقررات شهرســازی و
معماری و همچنین مقررات درآمدی و محاســبه عوارض
را از مهم ترین مأموریت های این حوزه دانســته است .در
بخشــی از حکم انتصاب مهندس ضیایی آمده« :امید است
با اتکال به خداوند متعال و به پشــتوانه پشــتکاری که در
جناب عالی مشهود اســت بتوانید با حفظ و استفاده بهینه
از این مجموعــه و بهره گیری از تمامی تــوان و امکانات
موجود همچنین هماهنگی با کلیه دســتگاه های مرتبط با
شهرداری ،ساده سازی کارها ،کاهش زمان صدور پروانه و
برون سپاری خدمات را در چارچوب سیاست های کلی نظام
و دستورالعمل های ابالغی به نتیجه رسانید».
همچنین طی حکمی از ســوی شــهردار شیراز ،مرجان
کریم پــور نژاد شــیرازی به ســمت رییــس اداره حوزه
استحفاظی باغات قصردشــت منصوب شد .در این حکم،
تدوین برنامه های ســاماندهی باغات قصردشت به منظور
جلوگیری از ســاخت و ســازهای بی رویــه و فاقد برنامه،
تملــک باغات از طریق قانون خریــد ،مبادله با زمین های
معــوض ،در اختیار گرفتــن باغات از طریــق انعقاد عقود
اسالمی با اشــخاص ،همچنین ایجاد تأسیسات توریستی،
فرهنگی ،ورزشــی و تفریحی در محدوده باغات قصردشت
با هماهنگی مراجع ذی ربــط از مهم ترین مأموریت های
مرجان کریم پور نژآد شیرازی تعیین شده است.

واگذاری  420دستگاه وانت نیسان به
مددجویان فارس

از ابتدای امســال تاکنون  420دستگاه وانت نیسان به
مددجویان کمیته امداد فارس تحویل شده است.
مدیرکل کمیته امداد فارس در خصوص واگذاری خودرو
به مددجویان کمیته امداد استان توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد ،محمد بذرافشان،
مدیرکل کمیته امداد فارس گفت :در راستای تحقق منویات
مقــام معظم رهبری مبنی بر ایجاد اشــتغال برای جوانان،
کمیته امداد فارس توانســت از ابتدای امسال تاکنون 420
دســتگاه وانت نیسان را به مددجویان تحت حمایت کمیته
امداد استان واگذار کند.
وی افزود :این خودروها با همکاری صندوق کارآفرینی
امید و شــرکت زامیاد به مددجویــان تحت حمایت کمیته
امــداد فارس واگذار شــده و مددجویان تحــت حمایت با
دریافت تسهیالت قرض الحسنه  30میلیون تومانی خودرو
و اســتفاده از تخفیف هفت درصدی شرکت زامیاد مشغول
به کار شده اند.
مدیرکل کمیته امداد فارس ادامه داد :ســهمیه امســال
مددجویان اســتان فارس  400دســتگاه خودرو بود که با
رایزنی های انجام شــده ،تعداد  20دستگاه خودرو دیگر هم
به سهمیه استان فارس اضافه شده است.
محمد بذرافشــان بیان کرد :قیمت فعلی این خودروها
حدود  40میلیون اســت که حدود ســه میلیون تومان آن
آورده مددجو بوده است.

قطع موقت آب در مناطقی از شیراز

به علت تعمیرات از ســاعت  9تا  22روز یکشــنبه اول
بهمن مــاه در مناطق :خیابان ســردخانه ،روزیطلب ،نیرو،
دوران ،بولــوار مدرس حدفاصــل پودنک تــا احمدآباد و
تمامی فرعیهای منشعب در محدوده مذکور از آن با قطع و
یا افت فشار آب مواجه خواهند شد.
ضمن پوزش از شهروندان محترم ساکن در مناطق یاد
شده درخواســت میشود آب آشــامیدنی خود را با رعایت
صرفهجویی قب ً
ال ذخیره کنند.
مأموران تالش خواهند کرد زمان قطع آب را به حداقل
برسانند.

ایسنا :رییس کمیسیون معماری و شهرسازی
شورای اسالمی شهر شیراز گفت :از سوی دیوان
عدالت اداری بار دیگر اجبــار مالکان در گرفتن
مجری ذیصالح برای احداث ســاختمانهای
باالی  2هزار مترمربع ،برداشته شد.
نوذر امامی گفــت :پیش از این دیوان عدالت
اداری بــا صــدور یــک رای ،مبحــث مجری
ذیصالح برای احداث ســاختمان را حذف کرده
بود اما در فارس با تشکیل یک کمیتهی  4نفره
به ریاســت معاونت محترم عمرانی استانداری،
برای ســاختمانهای به متراژ بیــش از  2هزار
مترمربع احیاء شده بود.
او اضافه کرد :براین اســاس مردم و مالکانی

که قصد ســاخت و ســاز داشــتند مجبور بودند
کــه هزینــهای را بــرای مجــری ذیصالح
پرداخت کنند.
امامی با بیان اینکه هزینهی تحمیل شده در این
مبحث  10تا  15درصد هزینه کل ساختمان سازی
بود ،گفت :امروز و بر اســاس رای هیأت عمومی
دیــوان عدالت اداری بار دیگر اجبار برای گرفتن
مجری ذیصالح برداشته شده است.
این عضو هیئت رییســه شــورای اســامی
شهر شیراز گفت :این اقدام دیوان عدالت اداری
قطعا خوشــحالی مالکان و انبوهسازان را بهدنبال
خواهد داشت زیرا هزینهی زیادی از دوش آنان
برداشته میشود.

امامی در پاســخ به این ســئوال که آیا این
اقدام به کاهش کیفیت ساختمانســازی منجر
نمیشــود؟ گفت :پروژههای ساختمانســازی
براســاس متــراژ ،نــوع ســازه و  ...دارای
مهنــدس ناظــر در بخشهای مختلف ســازه،
تاسیسات و  ...است.
این عضو شــورا گفت :حضور مهندس ناظر
از سوی شهرداری و دیگر دستگاههای نظارتی،
قطعا باعث خواهد شــد تمام مسائل فنی مد نظر
قرار گرفته و رعایت شود.
امامــی تاکیــد دارد که اجبار بــرای گرفتن
مجریان ذیصالح تحمیــل هزینهای اضافه به
مردم محسوب میشد.

مدیرکل دفتر بازرسی استانداری فارس:
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ایرنا :مدیرکل دفتر بازرسی ،مدیریت عملکرد و
امور حقوقی اســتانداری فارس با اشاره به آغاز به
کار کمیته رسیدگی به حقوق شهروندی در استان
گفت :از مردم تقاضا داریم هرگونه سوءاســتفاده
از مســئولیت ومقام دولتی و یا درخواست رشوه و
تخلفــات دیگر را با ارســال پیامک به این کمیته
گزارش کنند.
دارا کیانی افزود :بر اســاس اختیاراتی که وزیر
کشــور بر اســاس مفاد  91و  92قانون مدیریت
خدمــات کشــوری به مدیــران دفاتر بازرســی
استانداری های سراسر کشور تفویض کرده از 20
دیماه جاری ،کمیته رسیدگی به حقوق شهروندی
در استانداری فارس تشکیل شده است.
وی اظهار کرد :این کمیته آماده رســیدگی به
تخلفات اداری و بررسی آنها تا دستیابی به نتیجه
قطعی است.
مدیرکل دفتر بازرسی ،مدیریت عملکرد و امور
حقوقی استانداری فارس گفت :افرادی که نسبت
به شــکایت از کارمندان و مدیران دســتگاه های
اجرایــی اقدام کننــد با دریافت کــد رهگیری تا
پایان بررســی ها از روند پیگیری پرونده ها مطلع
می شوند.
کیانی ادامه داد :در صورت نیاز ،آنها به جلسات
رسیدگی دعوت می شــوند تا برای دقت بیشتر در
فرایند رسیدگی به شکایت حضور داشته باشند.
چشم شیشه ای
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فرمانده سپاه فجر فارس مطرح کرد:
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ایسنا :فرمانده سپاه فجر استان فارس با تصریح اینکه
امروز ایران اسالمی در ابعاد فرامرزی و درونمرزی دارای
استحکام است ،به شکســت برنامهریزی دشمنان برای
ورود ســاح از مرزهای غربی و شــرقی کشــور در ایام
فتنهی  96اشاره کرد.
به نقل از سپاه فجر اســتان فارس ،سردار سید هاشم
غیاثی در همایش و کارگاه توجیهی برنامههای  97بسیج
استان فارس با تجلیل از آمادگی و حضور فعال بسیجیان
در عرصه دفاع از انقالب اســامی طِ ی فتنه اخیر ،خطاب
به فرماندهان بســیج گفت :فتنه  96بــا فتنه های پیش
از آن متفــاوت بــود بنابراین باید آمادگی خــود را حفظ کنید زیرا از این پــس با فتنه های
پیچیده تری روبرو خواهید شد.
وی بــا بیان اینکه فتنه  96یــک جنگ نیابتی بر علیه انقالب اســامی بود که منافقین،
ســلطنت طلب ها و وابســتگان داخلی پیاده نظام آن بودند ،گفت :در فتنه  96همه دشمنان
انقالب اســامی و عناصر معاند داخلی و خارجی بصورت منسجم با پشتیبانی استکبار جهانی
به میدان وارد شــدند امــا مردم با بصیرت انقالبی صف خود را از اغتشاشــگران جدا کردند
و این گونه انســجام و اتحاد پیوســته دشــمنان انقالب اســامی بار دیگر و بصورت یکجا
شکست خورد.
این فرمانده نظامی با بیان اینکه دشــمنان انقالب اســامی یک طرح پیچیده برای ایجاد
اغتشــاش فراگیر در کشور داشــتند ،گفت :بر اساس طراحی دشــمنان انقالب اسالمی این
گونه برنامه ریزی شــده بود که محموله های سالح برای ایجاد مشکالت و خسارات جدی از
دو نقطه مرزی غرب و شرق وارد کشور شوند.
غیاثــی با بیــان اینکه " ایجاد نارضایتــی بین مردم " از اهداف اصلی دشــمنان انقالب
اسالمی اســت ،خاطرنشان کرد :شکست فتنه  96نشان داد انقالب اسالمی عالوه بر موفقیت
در بُعد فرامرزی دارای استحکام درونی و ریشه دار در بین ملت ایران است.
وی خطاب به فرماندهای بسیج فارس گفت :نسبت به تحوالت اجتماعی شناخت ،تحلیل،
پیش بینی و پیشگیری داشته باشید و در زمان مناسب اقدامات موثر را انجام دهید.
غیاثی با بیان اینکه ســازمان برای گردش کار مناسب نیاز به برنامه ،منابع و ساختار دارد،
گفت " :انضباط در کار " شــرط اصلی موفقیت ســازمان در ماموریت هاست که این حوزه به
سه بخش انضباط ظاهری ،معنوی و سازمانی تقسیم می شود.
وی خاطرنشان کرد :مهم ترین مبحث انضباط بخش انضباط معنوی است یعنی هر فردی
در سازمان حتی در صورت عدوم وجود نظارت و بازرسی ،خود را در برابر خداوند متعال مسئول
بداند و اگر این شاخصه در سازمان تقویت شود انسجام سازمانی به وجود خواهد آمد.
غیاثی با بیان اینکه رشــد و تعالی ســپاه در گرو ِء انضباط ،معنویت و خلوص است ،گفت:
اســتکبار جهانی از فرهنگ بســیجی واهمه دارد و آنچه عامل موفقیت انقالب اسالمی طِ ی
سال های گذشته بوده همین تفکر بسیجی و میدان داری سپاه بوده است.
وی با بیان اینکه رســالت مهم فرماندهان بســیج تربیت نیروهای بسیجی در تراز انقالب
اسالمی اســت ،گفت :تدوین برنامه بسیج در سال  97براساس پیشنهادات فرماندهان بسیج با
نگاه اجرای کِیفی ،اثربخش بودن برنامه ها و حذف برنامه های تکراری خواهد بود.
فرمانده ســپاه فجــر با بیان اینکه نفوذ بــه رده های مختلف بســیج ار برنامه های اصلی
دشــمنان انقالب اسالمی اســت ،گفت :تمرکز بر اجرای کِیفی طرح اعتالی بســیج ،ارتقای
آمادگی رزمی بسیجیان ،اجرای برنامه های فرهنگی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و
بصیرت افزایی در جامعه از وظایف مهم فرماندهان بسیج است.
وی ادامــه داد :تعداد بســیار زیادی از بســیجیان فارس در قالب طــرح تربیتی صالحین
ســازماندهی شده اند و این یک شبکه جریان ساز والیی در کشور است که می تواند اقدامات
اثربخشی را در جامعه بسیجیان اجرایی کند.
غیاثی با بیان اینکه برنامه اصلی ســازمان بســیج زنان در سال  97افزایش نقش آفرینی
با محوریت خانواده خواهد بود ،خاطرنشــان کرد :ترویــج فرهنگ نماز و احیاء فرایض امر به
معروف و نهی از منکر از دیگر رســالت های مهم بسیج است زیرا فراموشی این فرایض نقطه
آغاز انحطاط جامعه است.

«یلدا راهدار» نایب رئیس سازمان ملی کار آفرینی کشور شد

مدیــرکل دفتــر بازرســی،مدیریت عملکرد
و امــور حقوقــی اســتانداری فارس بیــان کرد:
شــهروندان می تواننــد هرگونه سوءاســتفاده از
پست و مقام دولتی ،درخواســت رشوه و هرگونه
تخلفی را به وســیله پیامک به شماره تلفن همراه
 09028404606گزارش دهنــد و با دریافت کد
رهگیــری تا پایان و دســتیابی به نتیجه ،موضوع
را پیگیری کنند.
وی گفــت :همزمان بــا آغاز بــه کار کمیته
رسیدگی به حقوق شهروندی در استانداری فارس،
تیم هایی به این منظور در شهرســتانهای استان
فعال شده اند و هر روز تمام شکایت ها جمع بندی
شده و بر اساس روندی مشخص به آنها رسیدگی
جشنواره فیلم رشد در شیراز

می شود.
کیانی افزود :شــماره تلفن اعالم شده محدود
به شهروندان شیرازی نیست و همه هم استانی ها
می تواننــد تخلف های دســتگاه های اجرایی را با
ارسال پیامک به این شماره گزارش کنند.
بر اساس ماده  91و  92قانون مدیریت خدمات
کشوری ،اخذ رشــوه و سوء استفاده از مقام اداری
ممنوع است و همینطور استفاده از هرگونه امتیاز،
تسهیالت ،حق مشــاوره ،هدیه و موارد مشابه در
مقابل انجــام وظایــف اداری و وظایف مرتبط با
شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام
سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه های
ذیربط خود تخلف محسوب می شود.
عکس :علی گزبلند

مهر« :یلدا راهدار» به عنوان نایب رئیس ســازمان ملی
کارآفرینی کشور انتخاب شد.
جلســه هیات موسس ســازمان ملی کار آفرینی کشور
پیش از ظهر شــنبه در محل اتاق بازرگانی ایران تشکیل
و پس از رای گیری «حســین صــاح ورزی» به عنوان
رئیــس ،مجید ایزدی و یلدا راهدار به ســمت نواب رئیس
انتخاب شدند.
در این جلسه حسین اســکندری از مراکز رشد فناوری
شیراز به سمت عضوعلی البدل هیات مدیره انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،در انتخابات مجمع کانون کار
آفرینی اســتان فارس نیز غالمحسین خلف ،قاســم ابوقداره ،یلدا راهدار ،حسین مرادی ،محمد
حسن حسن نژادیان فرد به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

فریب پیامکهای دروغین
معامله سکه و اشیای باستانی و طال را نخورید

تســنیم :مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس گفت:
بازار معامله ســکه و اشــیای باســتانی و طــا از طریق
پیامکهای دروغین همچنان داغ اســت ،مردم فریب این
کالهبردان را نخورند.
بــه نقل از روابــط عمومی اداره کل میــراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری فارس مصیب امیری اظهار
داشت :متاسفانه افرادی از کالهبرداران حرفهای ،با شماره
تماسهای مختلف پیامکهای دروغین به مردم ارســال
کرده و با معرفی خود به عنوان فردی ساده ،بیآالیش و از
عشایر چادرنشین با اغفال از آنها اخاذی میکنند.
امیری افزود :شیوه کار این کالهبرداران به این شکل است که پس از ارسال پیامک و معرفی
خود به عنوان عشــایر و برقرار مالقات با فرد ،در مرحله نخســت به او ســکههایی نشان داده
میشود که به نظر تاریخی بودهاند و برای جلب اطمینان وی یکی از آن سکهها را از وسط نصف
کرده و به او میدهند که مطمئن شود طال است.
وی گفــت :در مالقاتهای بعدی با ترفندهای خاص کالهبــرداران در ازای دریافت مبلغی
هنگفــت به جای به اصطالح کیســههای طال ،کیســهای حاوی ریگ و شــنهای بیابان به
او تحویــل داده و پــس از آن هم ناپدید و شــماره تلفنهای آنها در دســترس و قابل پیگیری
نبوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان فارس بیان کرد :افرادی ســودجو از این طریق تعداد زیادی
از مردم سایر استانها را نیز اغفال و به استان خوزستان دعوت و آنها را مورد فریب قرار داده و
مبالغی تا  80میلیون تومان هم از آنها اخاذی کردند.
امیری در پایان با تاکید بر هوشیاری کامل در برابر این گونه کالهبرداریها ،از مردم خواست
که در صورت مواجه شــدن با این پیامهای دروغین ،از همان ابتدا موارد را به شماره تماسهای
 07137300551یا  07137300553و تلفن گویای  1801اطالع دهند.

