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تسنیم :قصه تکراری بیآبی و تشنگی روستاهای
اســتان فارس به روســتای " بگدانــه" در منطقه
کهمره سرخی نیز رسیده است.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم از شــیراز ،قصه
تکراری بیآبی و تشــنگی روستاهای استان فارس
به روســتای " بگدانه" در منطقه کهمره ســرخی
نیز رســیده اســت .این روســتا در  60کیلومتری
شــیراز با  230خانوار و جمعیتی بالــغ بر 1200نفر
قرار دارد.
عزیزا ...اسدی ،رئیس شورای اسالمی این روستا
میگوید :اهالی روســتا در این چند سال با نبود آب
آشامیدنی و شوری آب رودخانه روستا دست و پنجه
نرم میکنند و نه تنهــا دو محصول انار و برنج این
روستا که روزگاری مردم از این طریق امرار معاش
میکردند ،از بین رفته بلکه مردم آب آشــامیدنی نیز
ندارند.
به گفته وی آبفای شیراز از مردم خواسته تا برای
هر سرویس آب تانکر  80هزار تومان هزینه پرداخت
کنند تا از طریق تانکر آب آشامیدنی به مردم برسانند.
اسدی میافزاید :مردم و شورای روستا درخواست
دارند که اداره آبفای شیراز که از روستای باالدستی
به دنبال آبرســانی از طریــق حفر چاه و انتقال آن
است ،مشکل آب آشامیدنی این روستا را نیز برطرف
کنــد اما با تعلل و کندی صورت گرفته در یکســال
و نیم گذشــته روند حفــر چاه و لولهگــذاری تنها
 20درصد پیشرفت داشته است.
به گفته وی تعلل اداره آبفا ســبب شده که مردم
روستا از آب شور برای مصارف روزمره خود استفاده
کنند و در این گرمای هوای 40درجه تابستان مردم
با بطری و دبه از روستاهای اطراف آب تهیه میکنند.

 ۶۷میلیارد تومان وام اشتغال
پایدار روستایی در استان فارس
پرداخت شد

تســنیم :مدیرکل تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی
استان فارس گفت :تاکنون  ۵۶۱طرح اشتغال پایدار
روســتایی و عشــایری با اعتبار  ۶۷میلیارد و ۳۸۰
میلیــون تومان در بانکهــای عامل به مرحله عقد
قرارداد رسیده است.
ســهراب مختاری ،با بیان اینکه  2هزار و 818
طرح اشتغال پایدار روســتایی و عشایری در کمیته
فنی استان فارس تایید و به بانکهای عامل ارسال
شده است ،اظهار داشت :اعتبار این طرحها یک هزار
و  236میلیارد تومان برآورد شده است.
وی با بیان اینکه از این بین  892طرح اشــتغال
روستایی و عشــایری با اعتبار  169میلیارد و 650
میلیون تومــان در بانکهای عامل مصوب شــده
است ،خاطرنشــان کرد :تاکنون  561طرح با اعتبار
 67میلیارد و  380میلیون تومان در بانکهای عامل
به مرحله عقد قرارداد رسیده است.
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان
فــارس با بیان اینکــه  983طرح اشــتغال فراگیر
با اعتبــار  904میلیارد تومان بــه بانکهای عامل
معرفی شــده اســت ،افزود :از این بین  62طرح در
بانک مصوب شــده که  47طرح آن بــا اعتبار 44
میلیــارد و  824میلیون تومان به مرحله عقد قرارداد
رسیده است.
وی عنــوان کرد :بانک توســعه تعــاون ،بانک
کشاورزی ،پســت بانک و صندوق کارآفرینی امید
به عنوان بانکهای عامل پرداختکننده تسهیالت
اشــتغال روستایی و عشــایری و اشــتغال فراگیر
تعیین شدهاند.
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تسلیت سردار غیب پرور به مناسبت درگذشت آیتاهلل حدائق
رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشــور در پیامی درگذشت آیتاهلل شیخ محمدرضا
حدائق را تسلیت گفت...

شیراز؛ میزبان مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم
مرحله اســتانی چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم ،امروز و فردا ( 21و  22تیر
ماه) در شیراز برگزار میشود .مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس...

 ۲۳۰خانوار روستای "بگدانه"
آب آشامیدنی ندارند

 28شوال 1439

فارس

استاندار فارس:

توجه به مطالبات آموزش و پرورش
یکی از دغدغه های مدیریتی است

صفد ر د وام  /عصر مرد م

اســتاندار فارس گفت :در شــورای آموزش و
پرورش اســتان باید تالش کرد اهداف متعالی در
نظام تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد.
اسماعیل تبادار دیروز در نشست شورای آموزش
و پرورش استان فارس اظهار داشت :شایسته است
ارائه تســهیالت به مــدارس غیردولتــی و توجه
به تغییــر کاربری آنها با همکاری شــهرداری نیز
موردنظر باشد .وی به حضور افراد مؤثر در شورای
آموزش و پرورش اســتان اشــاره کرد و گفت :از
دیگر نکاتی که در سلســله نشستهای این شورا
باید مورد توجه قــرار گیرد پیگیری مصوبات قبلی
نشستهای شورای آموزش و پرورش میباشد.
مقــام عالی دولت در اســتان فــارس با بیان
اینکــه توجه به مطالبات آمــوزش و پرورش یکی

از دغدغههای مدیریتی میباشد ادامه داد :همواره
پیگیر مطالبات ،معوقات و رفع مشــکالت کمبود
فضای آموزش و پرورش استان بودهام .وی با این
حال تأکید کرد :مســئوالن مربوطه نظام تعلیم و
تربیــت باید با حداقل توان خود حداکثر بهرهگیری
در راستای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش استان
داشته باشند.
وی همچنین به اهمیت برپایی شورای آموزش
و پرورش اشاره کرد و گفت :میبایست موضوعات
در این شــورا بر اســاس ضرورتهای آموزش و
پرورش باشد.
عبدالرسول احمدی سرپرست اداره کل آموزش
و پرورش فارس نیز در حاشیه این نشست به عصر
مردم گفت :خوشــبختانه در این نشســت شــاهد
تصویــب مصوبات خوبی بودیم کــه برخی از آنها

مشکالت سالهای اخیر در نظام آموزش و پرورش
بوده اســت .وی به تصویب سنددار کردن امالک
آموزش و پرورش در این نشست اشاره کرد و گفت:
خوشبختانه با نگاه خوب دستگاههای اجرایی نظیر
بنیاد مسکن و ثبت اسناد و شهرداری در این حوزه
به نتایج خوبی دست یافتیم.
احمــدی به روند آموزش و پرورش بر اســاس
ســند تحول بنیادین اشاره کرد و گفت :سند تحول
بنیادین ســند چشــمانداز امور کارپروری است که
اجرای آن در برنامه ششــم توســعه در دستور کار
قرار دارد .وی توجه به مســایل مالی و معیشتی و
صالحیت مدیران را از جمله موارد مهم ســند یاد
شــده عنوان کرد و گفت :نگاه کیفی و تغییر نگاه
آموزشــی در راســتای اجرای بهتر این سند نیز در
دستور کار ما قرار دارد.

جمال رازقی ،رئیس اتاق بازرگانی شیراز:

بدون توجه به اتصال حمل و نقل ریلی به دریا
شاهد ارتقای صادرات نخواهیم بود
صفد ر د وام  /عصر مرد م

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع
اســتانداری فارس معتقد اســت :راهانــدازی دفتر
کشتیرانی در شیراز موجب رقابت ملی و بینالمللی
بازرگانان خواهد شد.
یــدا ...رحمانی دیــروز در همایش اســتفاده از
ظرفیت کشــتیرانی جمهوری اسالمی که در محل
اتاق بازرگانی شــیراز برگزار شــد اظهار داشــت:
هم اکنون بیش از  90درصد حمل و نقل بینالمللی
در ســطح جهان به واسطه مســیر دریایی صورت
میگیرد که این مهم نشان میدهد توجه به ظرفیت
کشتیرانی در جهت ارتقای صادرات و رشد بازرگانی
مؤثــر خواهد بود .وی به جایــگاه فارس به عنوان
قلب تجاری جنوب کشور اشاره کرد و گفت :اتصال
این اســتان به بندرعباس ،بوشهر ،گناوه و عسلویه
گواه این ادعا میباشد.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری
فارس همچنین به ظرفیت کشاورزی فارس و تولید
بیش از  10درصد محصوالت کشــاورزی کشــور
از ســوی این استان اشــاره کرد و گفت :نزدیک 3
میلیون تن تولیدات باغــی 7 ،میلیون تن تولیدات
زراعی کشور در استان فارس تولید میشود.
ایــن مقام مســئول همچنین به جایــگاه دوم

تســنیم :در چند سال گذشته قیمت کاالها و خدمات مختلف در کشور
باال رفته ،اما قیمت نان در  4ســال گذشــته تغییری نداشته این امر در
کنار هزینههای بــاالی تولید در این بخش ســبب برخی از گالیهها از
سوی نانوایان شده است .آنان معتقدند که هزینههای نانوایی با درآمدشان
مطابقت ندارد.
تضعیف جایگاه اقتصادی نانوایان
امین بدیع فرجام از نانوایان با سابقه شیراز است که در یکی از محالت
مرکزی شــهر نانوایــی دارد .وی که نانوایی را شــغل آبا و اجدادی خود
معرفی میکند معتقد اســت که عدم افزایش نرخ نان در  4سال گذشته
مشکالتی را برای نانوایان به وجود آورده است.
به گفته این نانوای شیرازی حاملهای انرژی ،متعلقات مربوط به پخت
نــان از جمله آرد و نمک ،بیمه کارگران و غیره در طول ســالهای اخیر
گران شــده اما قیمت نان ثابت مانده و این سبب شده که از رسته شغلی
خود که لواشپز بوده به سمت سنگک برویم.
بدیع فرجام در صحبتهایش به تورمی که به صورت روزانه و ماهیانه
افزایش پیدا میکند ،اشــاره دارد و میگوید :همه چیز گران شده اما ثابت
ماندن نرخ نان سبب شده که نانوایان روز به روز از لحاظ اجتماعی جایگاه
ضعیفتری پیدا کنند.
علی آزاد نیز کارگر یکی از نانواییهای شــمال شهر شیراز است ،وی
نیز از قیمت ثابت نان گالیه دارد و معتقد است این موضوع سبب شده که
کارفرما نتواند حقوق کارگر را افزایش دهد .موضوعی که در این شــرایط
اقتصادی زندگی را بر کارگران نانواییها سخت کرده است.
علی محمدی نیز کارگر یکی دیگر از نانواییهای شیراز است .وی در
گفتوگو با تسنیم میگوید 25 :سال است که در این شغل هستم و عدم
افزایش قیمت نان در  5 -4ســال اخیر سبب شده که حقوق کارگران نیز
افزایش نداشــته باشد و معموال کارگران با کارفرما با صلح و سازش کنار
میآیند اما با گرانیهای اخیر حقوق کارگران کفاف نمیدهد.

کشــوری فارس در تولیدات اشاره کرد و گفت :در
ســال  94صادرات غیرنفتی  723میلیون دالر ،در
سال  95با  44درصد به  44میلیارد دالر و در سال
 96با رشد  25درصد به یک میلیارد و  303میلیون
دالر افزایــش یافت .او گفت :باید تالش شــود تا
طبق برنامهریزی انجام شــده صادرات غیرنفتی به
 2میلیــارد دالر افزایش پیدا کند .وی با اشــاره به
ایجاد دفتر کشــتیرانی در شــیراز تأکید کرد :ایجاد
ایــن دفتر با مرکزیت فارس باید به گونهای باشــد
که خدماترســانی به اســتانهای همجــوار نیز
انجام پذیرد.
وی به اجرای پروژههایی نظیر بزرگراه شــیراز-
اصفهان تا پایان ســال و راهآهن شــیراز -بوشهر،
راهآهن ســیرجان -گل گهر ،راهآهــن اقلید -یزد
اشاره کرد و گفت :اجرای این پروژههای زیرساختی
در حوزه حمل و نقل موجب قوت و ارتقای بازرگانی
استان خواهد شد .وی کاهش هزینههای عملیاتی،
حذف حمــل هزینــه بازگشــت کانتینرها ،حذف
خسارت کاال و دسترسی آسان برای دریافت کانتینر
برای بازرگانان از دیگر مزایای ایجاد دفتر کشتیرانی
در شیراز اعالم کرد.
رئیس اتاق بازرگانی شــیراز نیز در این همایش
به اهمیت حمل و نقل در زمینه قیمت تمام شــده

کاالها اشــاره کرد و گفت :خوشبختانه با پیگیری
الزم از ســوی مدیران اســتان و اتــاق بازرگانی
مشــکالت حمل و نقل ریلی تا انــدازهای مرتفع
شــد .با این حال باید توجه داشــت که بدون توجه
به اتصال حمل و نقل ریلی به دریا شــاهد ارتقای
صادرات نخواهیم بود.
جمال رازقی ادامه داد :میزان صادرات اســتان
در ســال گذشــته یک میلیارد و  303میلیون دالر
بــود که به نســبت مدت مشــابه در ســال  95با
رشــد  25درصدی مواجه بودهایم .وی به صادرات
 4هــزار و  300تن کاال نیز اشــاره کــرد و گفت:
 72درصد این صادرات از طریق حمل و نقل دریایی
بوده کــه موجب صرفهجویی برای تولیدکنندگان و
صادرکنندگان شده است.
رازقی با بیان اینکه در جهت کسب رتبه بهتر و
کسب و کار استان کاهش اساسی داشتهایم اضافه
کــرد :در این حوزه از رتبه  10تا  ،25هم اکنون به
رتبه یک تا پنج قرار گرفتهایم که این مهم حاصل
رشــد صادرات میباشد .وی به اهمیت ایجاد مرکز
کانتینری در استان اشــاره کرد و گفت :هم اکنون
تنها  5درصد از کاالهای تولیدی به وســیله کشتی
حمــل میگردد که با راهاندازی این مرکز حداقل با
رشد  30درصدی مواجه خواهیم بود.

نان نانواییهای شیراز با سیاستهای غلط آجر شد
در چند سال گذشــته قیمت کاالها و خدمات مختلف در کشور باال رفته ،اما
قیمت نان در  ۴سال گذشته تغییری نداشته این امر در کنار هزینههای...

امروز و فردا برگزار میشود؛

شیراز؛ میزبان مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات
سراسری قرآن کریم
احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

مرحله اســتانی چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم،
امــروز و فردا ( 21و  22تیر ماه) در شــیراز برگزار میشــود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس در این زمینه یادآور شــد
که در این دوره از مســابقات  976شرکتکننده در دو بخش
خواهران و برادران حضور دارند.
حجهاالسالم سید عباس موسوی خاطرنشان کرد :مسابقات
برادران در رشتههای حفظ ،دعاخوانی و اذان در روز پنجشنبه و
رشــتههای قرائت و ترتیل در روز جمعه در حرم مطهر علیبن
حمــزه(ع) و مســابقات خواهران در رشــتههای حفظ در روز
پنجشنبه و رشتههای قرائت ،ترتیل و دعاخوانی در روز جمعه
در سالن عترت اداره کل اوقاف فارس برگزار خواهد شد.
او همچنین یادآور شــد :آزمون کتبی در رشتههای تفســیر ،نهجالبالغه و موضوعی با حضور
 606شــرکت کننده خواهر و برادر ســاعت  10صبح روز پنجشــنبه در حــرم علیبن حمزه(ع)
برگزار میشود.
شــایان ذکر اســت مراسم افتتاحیه مرحله اســتانی چهل و یکمین دوره مســابقات سراسری
قــرآن کریم ســاعت  8:30دقیقه امروز پنجشــنبه در حرم علیبن حمزه(ع) و مراســم اختتامیه
ســاعت  18:30دقیقــه جمعــه در ســالن عتــرت اداره اوقاف و امــور خیریه فارس در شــیراز
برگزار میگردد.
به گفته مدیرکل اوقاف استان ،در مراسم اختتامیه از سه تن اول تا سوم هر رشته تجلیل میشود
و سپس جهت شرکت در مرحله کشور به اراک اعزام خواهند شد.
یادآور میشــود در حاشــیه برپایی این دوره از مســابقات ،چهار محفل قرآنــی در حرمهای
ســید عالءالدین حســین(ع) ،علیبــن حمزه(ع) ،امامزاده ســید محمد (قصردشــت) و ســید
تاجالدین غریب(ع) برگزار و نمایشــگاه قرآن در جریان مســابقات در محوطــه اداره کل اوقاف
برپا میشود.

تسلیت سردار غیب پرور به مناسبت درگذشت آیتاهلل حدائق

فارس :رئیس سازمان بسیج مســتضعفان کشور در پیامی درگذشت آیتاهلل شیخ محمدرضا حدائق
را تسلیت گفت.
در پیام تسلیت سردار غالمحسین غیب پرور به مناسبت درگذشت آیتاهلل حدائق آمده است:
مردم والیتمدار استان فارس
سالمعلیکم بما صبرتم
ارتحال ملکوتــی عالم جلیلالقدر حضرت آیــتاهلل محمدرضا حدائق شــیرازی (رحمتاهلل علیه)
آن شــخصیت مجاهد و عالم وارســته و خســتگیناپذیر که عمر پربرکت خود را صرف اعتالی دین
و انقــاب و ملجأ و مرجــع امور دینی ،اجتماعی و سیاســی نمود ،موجب تأثــر و تألم دلهای همه
مؤمنین گردید.
آن عالم فرزانه در اطالعت و پیروی از ولیفقیه زمان خود لحظهای غفلت نکرد و تا آخرین لحظات
عمــر گرانبهای خود براین باور قلبی باقی ماند .اینجانب ارتحــال آن عالم ربانی را به محضر مبارک
حضــرت بقیةاهلل االعظم ارواحنا له الفداه ،رهبر فرزانه انقالب امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،بیت مکرم
ایشان و مردم شهیدپرور استان فارس تسلیت عرض مینمایم.

سرپرست اداره کل حراست استانداری فارس منصوب شد

استاندار فارس در حکمی هاشم رضوی را به عنوان سرپرست اداره کل حراست استانداری فارس
منصوب کرد.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری فــارس ،در حکــم مهندس اســماعیل تبادار
خطاب به هاشــم رضوی آمده اســت :نظر به مراتــب تعهد ،تخصص و تجــارب ارزنده جنابعالی
 ،بــه موجــب ایــن حکم شــما را به ســمت سرپرســت اداره کل حراســت اســتانداری فارس
منصوب می نمایم.
در ادامه این حکم بیان شده است : :امید است با اتکال به خداوند متعال و تحت عنایات حضرت
ولــی عصر (عج) و الهام از فرامین مقام معظم رهبری برای تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران و اجرای دقیق سیاست های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری
فارس منصوب شد

اســماعیل تبادار اســتاندار فارس در حکمی امین کهوا را به سمت مدیر کل دفتر برنامه ریزی ،
نوسازی و تحول اداری استانداری منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اســتانداری فارس ،در حکم استاندار فارس خطاب به امین کهوا
آمده اســت اســت :نظر به مراتب تعهد ،تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و با عنایت به پیشــنهاد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توصســعه منابع به موجب این حکم شــما ره به سمت مدیر کل
دفتر برنامه ریزی،نوســازی و تحول اداری استانداری فارس منصوب می نمایم .امید است با اتکال
به خداوند متعال و تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و الهام از فرامین مقام معظم رهبری برای
تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و اجرای دقیق سیاست های دولت تدبیر و امید
موفق و موید باشید .پیش از این عبدالرضا صادقی عهده دار این مسئولیت بود.

نان نانواییهای شیراز با سیاستهای غلط آجر شد

ورشکستگی در کمین نانواییهای شیراز
رضا منتظری ،دیگر نانوای شیرازی است که در یکی از محالت جنوبی
این شــهر مشغول به کار اســت .وی عالوه بر بحث قیمت ثابت نان به
موضوع دیگری اشاره میکند .وی معتقد است که در یک سال اخیر امتیاز
راهاندازی نانوایی به ســهولت در اختیار همه قرار گرفته و سبب شده که
تعداد زیادی از افراد وارد این شغل شوند.
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به گفته این نانوای باســابقه این موضوع سبب شده که فروش دیگر
نانواییها و به تبع آن درآمد نانواییها نیز کم شــود که با توجه به شرایط
کنونی اقتصاد جامعه این موضوع زندگی نانوایان را با مشکل مواجه کرده
است.
علیرضا ســخنوریان ،رئیس اتحادیه نانوایان استان فارس در گفتوگو
با تســنیم با اشــاره به فعالیت  3400واحد نانوایی در سطح استان فارس

و  1050واحد در شهرســتان شــیراز با نانوایان همراه است و اعتقاد دارد
که عدم افزایش قیمت نان در چند ســال گذشته سبب شده که این شغل
مقرون به صرفه نباشد و برخی را به آستانه ورشکستگی بکشاند.
به گفته وی این موضوع سبب شده که در برخی از موارد نان مصرفی
مردم به لحاظ کمی و کیفی دچار مشــکل شــود .به تازگی یزدان سیف،
معاون وزیر جهاد کشاورزی از بررسی  2برنامه برای حل مشکل نانوایان
سخن گفته است اما ســخنوریان میگوید :در قیمت تمام شده یک نان
نزدیک به  11آیتم وجود دارد و برای حل مشکل باید در همه این آیتمها
تجدیدنظر شــود در حالی که به نظر میرسد تنها راه خروج این بحران،
افزایش قیمت نان باشد.
دولت حداقل درآمد نانواییها را کاهش ندهد
رئیس اتحادیه نانوایان اســتان فارس در     باره افزایش واگذاری امتیاز
نانوایی در یک ســال اخیر نیــز حق را به اعضای اتحادیــه و نانواییها
میدهد با این حال میگوید که این موضوع از اختیار اتحادیه خارج است
چرا   که اتحادیه تنها ضوابط و قانون را اجرا میکند اما مجوزها از ســوی
سازمان صنعت و معدن صادر میشود.
وی از بررســی این موضوع در هفته آینده خبــر میدهد تا این عدم
محدودیــت برای گرفتن امتیــاز راهاندازی نانوایی اصالح شــود چرا   که
به گفته ســخنوریان این خواست به حق نانوایان است " االن که دولت
نــرخ نمیدهد حداقل واحد دیگری اضافه نشــود و درآمدها کاهش پیدا
نکند".
نان قوت الیموت مردم اســت ،اگر قیمت نان به خواســت نانواییها
افزایش یابد با توجه به شــرایط کنونی ممکن اســت فشاری مضاعف بر
اقشــار ضعیف جامعه وارد شود از دیگر ســو نانواییها نیز با این روند به
ورشکستگی نزدیک میشــوند .به نظر میرسد دولت باید در این زمینه
شــرایط دیگری برای رهایی از این مشــکل ایجاد کند و تدبیری دیگر
بیاندیشد.

