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یادداشت

هيچ نهادی در كشور به اندازه ناجا مأموريت شبانه روزی ندارد

رییس سازمان صنعت ،معدن وتجارت
فارس:

عکس :ایرنا

ایرنا :نماینده ولی فقیه در اســتان فارس
و امــام جمعــه شــیراز گفت :بــا توجه به
حجــم ورودی پرونده ها به دادگســتری ،در
مییابیم کــه فضای جامعه بســیار قضایی
شده اســت که این قضایی ســازی آسیب
جامعه ماست.
آیتا ...لطــفا ...دژکام ،چهارشــنبه در
ششمین روز از هفته نیروی انتظامی   در دیدار
با جمعی از فرمانده هان این نیرو در اســتان
فارس افــزود :اگر میدان حرفــه ای گرایی
در نیروی انتظامی   وســیع شــود ،بسیاری از
پرونده ها قبل از ورود به دادگســتری توسط
آنان حل می   شود.
وی بیان داشــت :در ایــن زمینه ،تمدن
رقیــب یک قدم از ما جلوتر اســت ،به طور
مثال بســیاری از مسایل آنها با حضور پلیس
حل می   شود و نیاز به ورود به فضای قضایی
و دادگاه ندارد اما ما در جامعه قضایی سازی
کرده ،تشکیل پرونده ،احضاریه و کار اداری
را اضافه کردیم.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه مسیر نظم،
ایجاد عدالت و امنیت در جامعه رو به پیشرفت
اســت ،گفــت :در وضعیت کنونــی درصدد
ساختن یک تمدن هستیم و نباید تنها اندیشه
ما این باشد که یک مملکت داریم و اداره اش
می   کنیم ،بلکه بحث اصلی ما تمدن ســازی
اسالمی   است.
نماینده ولی فقیه در اســتان فارس گفت:
همــه نیروهای جامعه اســامی   با همکاری
هــم باید بــرای خــدا قیام کنند تــا تمدن
اسالمی   درست شــود ،در این تمدن سازی،
همه گروههــا باید با هم هماهنگ شــوند
از جملــه خبرنگاران ،زیرا نقش آنها بســیار
مهم است.
امــام جمعه شــیراز ،همچنین بــه لزوم
مشارکت همگان با نیروی انتظامی   اشاره کرد
و گفت :الزمه به ثمر رســیدن تالش نیروی
انتظامی   این است که بقیه نهادهای اجتماعی

بــا هدف کاهش جرم با ایــن نهاد انتظامی   
همراهی کنند.
وی افزود :روحانیت نیز مانند سایر نهادها
در ایــن زمینه نقش دارند و اگر بســیاری از
مسایل را ما طلبه ها به مردم آموزش دهیم،
کار به ورود نیروهای انتظامی   نمی   کشد.
آیتا ...دژکام بر نــوع ابالغ روحانیان نیز
تاکید کرد و اظهار داشــت :ایــن ابالغ باید
براساس آموزش ،تذکر و تاثیرگذار باشد.
وی بــا بیــان اینکــه تربیــت اخالقی
وظیفــه نیــروی انتظامی   نیســت ،گفــت:
به دلیــل نبــود آموزش ها امــروزه نیروی
انتظامی   درگیر بســیاری از مســایل اســت
کــه بایــد از بــروز آنهــا جلوگیــری کند.
آیتا ...دژکام بــا بیان اینکه غربی ها که
رقیب ما در تمدن هســتند ،بــرای آموزش
جوانان مســتند ســازی می   کننــد ،افزود:

متاسفانه ما این کار را نمی   کنیم و این مهم
بایــد در بخشهای های فرهنگی و عقیدتی
صورت پذیرد.
خبرنگاران به فکر گیشه نباشند
نماینده ولــی فقیه در اســتان فارس در
بخش دیگری از ســخنان خود بیان داشت:
بــا توجه به اینکه امــروز در یک جنگ نرم
و رســانه ای قرار داریم ،گاهی خبری منتشر
میشود که زمینه سوء اســتفاده دشمنان را
فراهم میکند بنابراین خبرنگاران نباید فقط
به فکر گیشه و فروش روزنامه ها باشند.
آیتا ...دژکام افزود :یکی از نقاط ضعف ما
در اطالع رســانی این است که عده ای تنها
به فکر گیشــه و فروش و دیده شدن رسانه
شان هستند در حالیکه باید به فکر این باشند
که خداوند چه چیزی را می   پسندد و رضای
الهی در چیست.

به مناسبت روز جهانی کودک انجام شد؛

مردم نگران تامین کاالهای اساسی
نباشند

دیدار فرزندان بهزیستی با فرماندار شیراز
عکس :پریسا گلریز خاتمی /عصر مرد    م

پریسا گلریز خاتمی

رئیس سازمان بهزیســتی و تنی چند از
مسئولین و فرزندان بهزیستی روز گذشته در
دفتر فرماندار با ایشان مالقات کردند.
آزرمی   رئیس ســازمان بهزیستی شیراز،
این ســازمان را متولی امور کــودکان نامید
کــه همه کودکان در تمام ســطوح زیر چتر
حمایتی بهزیستی قرار دارند.
وی خدماتی که بهزیستی ارائه میدهد را
شــامل مهدکودکها و سایر بخش ها از جمله
کودکانی که دچار مشکالت اجتماعی هستند،
کودکان بد سرپرست ،خیابانی ،کودکان کار و
آنان که نیاز به حمایت دارند ،عنوان نمود.
آزرمی   با اشاره به  ۲۵۰مهد کودک فعال
در استان که  ۴۵هزار کودک در آنها مشغول
تعلیم و تربیت اند یادآور شد که در مهد کودک
هر آنچه الزمه زندگی و تداوم نسل هاست از

جملــه مهارت های زندگی،فرهنگ پذیری و
جامعه پذیری مطابق اصول علمی   شش سال
اول زندگی که اصل بنیادین و اصل اساسی
شکل گیری شخصیت کودک است آموزش
داده می   شود.
رئیس ســازمان بهزیستی به ارزشهای
انقــاب و نظام مقــدس جمهوری و حضور
پررنگ نوجوانان وجوانان در صحنه اشــاره
نمــود و مهدکودکها را مهــم ترین کانونی
نامید که توانســته است در طول دهه پنجاه
و شــصت تا نود ارزشــهای انقالب را میان
نسل ها انتقال دهد.
آزرمــی   در انتقــاد بــه نــگاه برخی از
دستگاههای اجرایی به مهدکودک ها متذکر
شــد که نگاه به مهد کــودک باید فرهنگی
باشد.
عالیشوندی دانش آموزان بالنده را نشانه

وجود مدیران بالنده نامید و گفت :این هنر و
چیره دســتی و تالش و اعتقادات و وجدان
کاری شــما مدیران و مســئولین بهزیستی
است که چنین فرزندانی تربیت نموده اید.
فرماندار رشد و بالندگی هر کشوری را در
گرو ارزش گذاری به نوجوانان و نونهاالنش
نامید که با بها دادن بــه فرزندان می   توانند
سهم و نقش خود را ایفا نمایند.
وی بــا ابــراز تاســف از اینکــه امروز
جامعه نتوانســته اســت زنجیره ارتباطی را
بین نونهــاالن ،نوجوانان ،جوانــان و نهایت ًا
بزرگســاالن برقرار کند یکی از الزامات مهم
در کشور را اتصال این زنجیره عنوان کرد که
می تواند ازمهدکودکها شروع شود.
فرماندار یادآور شــد که کــودکان باید
بدانند مدیران و مسئولین ادارات،نظام ،دولت
و تمام نهادهای حمایتی در کنار آنها هستند
و تالش میکنند به جای قرارگیری در مسیر
انحرافی ،غلط و ناهنجــار با تعلیم و تربیت
صحیح در جامعه نقش آفرینی کنند.
عالیشــوندی همچنیــن بــه اهمیــت
نقــش تعلیــم و تربیت برای آماده ســازی
کودکان برای آینده اشــاره نمــود و افزود:
قطعــا با درک صحیــح نوجوانــان و تعلیم
و تربیــت صحیــح آنها و جوهــره و ذات
پاکشــان میتوانند در آینده برای انســانیت
مفید باشند.
وی در پایــان بر ارتباط میان کودکان و
نوجوانان با بزرگساالن تاکید کرد.

تحلیل وضعیت جوی فصل بارش در جلسه کارگروه امداد و نجات و آموزش های همگانی فارس
جلسه کارگروه امداد و نجات و آموزش های همگانی استان فارس
با موضوع گزارش عملکرد دســتگاه ها از طرح امداد و نجات تابستانه
و تحلیل وضعیت جوی فصل بارش با حضور دســتگاه های عضو این
کارگروه به میزبانی جمعیت هالل احمر برگزار شد.
مصطفی کرمی   آزاد رئیس اداره حراســت و جانشــین مدیر عامل
جمعیت هالل احمر اســتان فارس در این نشست با اشاره به آمادگی
الزم دســتگاه ها برای وقوع بحران های طبیعی از جمله زلزله ،گفت:
پيــش بيني و ايجاد انبارهاي اقماري و فضاي پشــتيباني عمليات در
فاز آمادگي برای پاســخگويي در زمان بــروز بحران ضرورت دارد كه
در اين زمينه مشاركت و مســاعدت كليه دستگاه هاي عضو كارگروه

را مي طلبد.
معاون امــداد و نجات جمعیت هــال احمر اســتان فارس،ارائه
آموزش های همگانی را از وظایف بســیار مهم جمعیت هالل احمر در
شورای هماهنگی مدیریت بحران ،برشمرد.
قدرت اله جمالی ضمن تأکید بر ارتباط همهجانبه اعضا با یکدیگر در
جهت پیشبرد هرچه بیشتر اهداف کارگروه و تسهیل در انجام اقدامات
مصوب شــده و هماهنگی گســتردهتر در بحران ها و حوادث به ویژه
طرح زمستانی،افزایش و انسجام همهجانبه بین اعضا را خواستار شد.
در این جلســه گزارشــی از خدمات جمعیت هالل احمر فارس در
جریان طرح امداد و نجات تابســتانه این جمعیت در ســطح اســتان
ارائه شد.
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سردار سالمی:

قضایی سازی آسیب جامعه امروز است

در دهههای گذشــته گروه
مســافران خارجی قشــرهای
خاصی را دربــر میگرفت که
اهــم آن دانشــجویان بودند
شــرایط صدور ویزا آسان بود
و حتی بعضی از کشــورها نیاز
به ویــزا نداشــت .همین امر
دانشــجویان را ترغیب به سفر به دانشــگاههای معتبر اروپا و
آمریکا و کشورهای دیگر میکرد.
گروه دیگر تجار بودند که برای کســب و کار در حال رفت
و برگشت به خارج بودند و توریســتهای ایرانی که در قالب
تورهــای دور اروپا در پانــزده روز و دور آمریکا در دو هفته به
گشت و گذار میپرداختند.
در آن زمان چندان مد نبود که برای معالجه به خارج بروند
پس تعداد بیماران درصد کمی   را تشکیل میداد اما در دهههای
اخیر از هر قشر و گروهی میتوان در پروازهای خارجی دید.
در گذشــته که برخــی ویژگی ها در خــارج از ایران برای
مردم ما جذابیتی نداشــت سفر به خارج خیلی کمتر بود و سفر
مهاجرتی تقریبــ ًا نزدیک به صفر بود امــا اکنون درصد قابل
توجهی از مسافران را مسافران مهاجرتی تشکیل میدهند آن
هم به اروپا و آمریکا به هر طریق که شــدنی یا حتی نشــدنی
به نظر آید.
در دهه اخیر ســفر به ترکیه ســادهترین و ارزانترین سفر
محســوب میشود .چون نیازی به ویزا ندارد و ترکیه از رهگذر
توریســتهای ایرانی درآمد و ارز خوبی دریافت کرد و از خاک
برخاســت .سفر به ترکیه بیشتر سفر تفریحی و برای آب و هوا
عوض کردن است و بیشتر مسافران به سواحل دریای مدیترانه
رغبت دارند نه شهرهای تاریخی ترکیه.
مســافران عراق که پرواضح است زیارتی و به قصد عتبات
میروند که شامل ویزای حدود  40دالر میشود و عراق هم از
توریستهای زیارتی ایران منتفع میشود.
سفر به گرجستان که در سالهای اخیر افزایش یافته بیشتر
به خاطر خرید ملک ،خانه ،هتل و محل کســب و کار اســت
برخی از مردم هنوز نیم نگاهی هم به اروپا جهت اقامت و خرید
خانه در قبرس دارند .سفر به امارات جذابیت سابق را ندارد هر
چند هنوز هم مسافرانی دارد.
جا دارد متولیان امر و دلســوزان ملت و مملکت موارد باال
را بررســی کرده و راهکاری پیدا کننــد .البته علت مهاجرت
کم و بیش مشــخص اســت .حداقل راهکاری پیدا کنند که
سرمایههای کشور خارج نشود البته این راهکارها باید تشویقی
و در راســتای ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاری در کشور نه
تنها برای ایرانیان حتی برای خارجیان باشد.
وظیفه ســازمان میــراث فرهنگی و گردشــگری واردات
توریست است نه صادرات آن.

پریسا گلریز خاتمی

قضایی سازی آسیب جامعه امروز است
نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شیراز گفت :با توجه به حجم
ورودی پرونده ها به دادگستری ،در مییابیم که فضای جامعه...

امام جمعه شیراز در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی:

تب مهاجرت

رییس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان فارس به
اتفاق معاونین در بازدید از شــرکتهای پخش کاال ،فروشگاهای
زنجیره ای و انبارهای تامین وتوزیع کاال در سطح استان جهت
ایجاد ثبات و آرامــش در بازار گفت :آنچه برای ما اهمیت دارد،
ذخیره کاالی موجود در اســتان اســت ،لذا خانواده ها نگران
کمبود کاال به ویژه اقالم اساســی نباشند چرا که دولت در این
خصوص برنامه ریزی کرده است.
دکتر علی همتی با اشــاره به دسترســی مردم به کاالهای
اساسی در ســطح استان فارس افزود :ســازمان صنعت ،معدن
وتجارت به اتفاق ســایر نهادهــا وارگانهای ذی ربط و ذیصالح
در درفرایند تهیه ،تامین وتوزیع سایر اقالم ،کاال و محصوالت
نهایــت دقت وتــاش را به خرج می   دهند تــا در بحث کمیت
وکیفیــت کاال ،باالخص کاالهای اساســی خلل ایجاد نشــود
وآرامش در بازار حکفرما باشد و هر جا در زمینه کاالهای اساسی
مشکل پیش آید بالفاصله وارد عمل میشویم.
همتی اضافه کرد :با توجه به شرایط حمل ونقل طی ماه های
اخیر مشــکالتی در سطح بازار ایجاد شد و برخی اقالم نیز تغییر
قیمت داشــته اند اما نبود کاال در ســطح بازار تاکنون گزارش
نشده اســت وتیم نظارت وبازرسی ســازمان برقیمت ها نظارت
دارند وتخلفات را دراسرع وقت پیگیری واعمال قانون می   کنند.
وی با تاکید بر تفاوت قائل شــدن میان گرانی با گرانفروشــی
اظهار داشــت :افزایش قیمــت کاالهایی که وابســتگی ارزی
یا گرانــی مواد اولیه و نهــاده ندارند به هیچ وجــه قابل قبول
نیســت گرانفروشــی دراین مواردتخلف اســت و بــا جدیت با
موارد شناســایی شــده برخورد می   شــود .همتی بــا تاکید بر
اینکــه تامین وتوزیع کاالها ی مورد نیاز مردم باید به ســرعت
جبران شــود افــزود :تامین اغلــب کاالها در فروشــگاه های
زنجیره ای انجام شــده و در این واحدها مشکل کمبود نداریم،
مــردم می   تواننــد مایحتاج خــود را از این مراکــز تهیه کنند.
وی مردم را ناظران خوبی بر بازار دانست و بیان کرد :شهروندان
در صورت مشــاهده انحراف قیمت واحدهــای صنفی و عمده
فروش ،مراتب را با دســتگاه های مربوط از جمله سامانه تلفنی
 124درمیان بگذارند تا نسبت به برخورد با متخلفان اقدام شود.
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مردم نگران تامین کاالهای اساسی نباشند
رییس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان فارس به اتفاق معاونین در بازدید تعدادی
از شرکتهای پخش کاال ،فروشگاهای زنجیره ای و انبارهای ...

تدوین سند راهبردی زبان و ادبیات و تشکیل قطبهای علمی   فارسی
وزیر علــوم ،تحقیقات و فناوری در پیامی   به ســیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن
ترویج زبان و ادب فارسی بر تدوین سند راهبردی زبان و ادبیات فارسی...
فریبرز دهقان

 1صفر 1440

فارس

جانشــين فرمانده سپاه پاســداران انقالب اســامي در شيراز
بــا بيــان اينكه هيچ نهادی در كشــور بــه اندازه ناجــا مأموريت
شبانه روزی ندارد ،گفت :نيروی انتظامی   با همه شئون زندگی مردم
مرتبط است و اين واقع ًا يک نقش استثنايی است.
به نقــل از معاونــت اجتماعی پلیس فارس ،ســردار حســین
ســامی   در جمع کارکنان انتظامی   اســتان فــارس ضمن تبریک
هفتــه ناجا به دالورمردان نیروی انتظامــی ،افزود :یک فرد نیروی
انتظامی   تجســم و تندیس زنده ای از شرافت،غیرت،تعصب ،ایمان،
گذشت و فداکاری ،سعه صدر و حس مسئولیت شناسی است.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی   خاطر نشان کرد:
اگر هر جامعه ای حیات ،نشاط ،قوام و آرامش جریان زندگی اش تحقق پیدا کند ،آن جامعه امن و دارای آرامش است.
سردار سالمی   بدلیه ،عدلیه و نظمیه را سه رکن بقای یک جامعه عنوان کرد و گفت :نظمیه یعنی انتظام بخشیدن
به نظام سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی یک کشور که بخش مهمی   از عنصر حیات یک جامعه را تشکیل می   دهد.
وی گفت :وقتی امنیت وجود دارد ،هیچ کســی حس خاصی ندارد و همه چیز آرام است ولی اگر در گوشه ای
از یک کشــور بزرگ اتفاق کوچکی بیفتد ،همه نگران می   شــوند ،انتقاد و اعتراض می   کنند و در این زمان است
که همه قدر امنیت را می   دانند.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی   با بیان اینکه دشمنان وسیعی ائتالف کرده اند تا امنیت این جامعه
را متزلزل کنند ،افزود :ما متفاوت از سایر کشورهای دنیا هستیم چرا که همه قدرت های عالم با تمام توانمندی های
خود برای اینکه محیط امن ما را خدشه دار کنند ،با هم متحد شده اند ،ولی ما به برکت وجود شما ایمن هستیم.
ســردار سالمی   درادامه با اشاره به اینکه بین سیاســت خارجی و امنیت داخلی یک کشور ارتباط مستقیم وجود
دارد ،افزود :اگر ما امروز در مقابل دشــمنان خود کوتاه نمی   آییم و با آنها درگیر هســتیم ،این را مدیون اعتبار و
امنیت داخلی خود هستیم.
وی در پایان گفت :با احساس عمیق قلبی از همه تالش های شبانه روزی ،طاقت فرسا و مؤثر کارکنان نیروی
انتظامی   و ســردار گودرزی فرمانده دالور ،همیشه در صحنه ،اهل تدبیر ،انقالبی و خوشنام انتظامی   استان فارس
تقدیر و تشکر می   کنم.
ســردار احمدعلی گودرزی افزود :خوشــبختانه هماهنگی،همدلی و هم افزایی در بین نیروهای مسلح استان
فارس بسیار باال است و مردم استان از عملکرد نیروهای امنیتی و انتظامی   رضایت دارند

در پیام وزیر علوم تاکید شد:

تدوین سند راهبردی زبان و ادبیات و تشکیل قطبهای علمی   فارسی

مهر :وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در پیامی   به ســیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب
فارسی بر تدوین سند راهبردی زبان و ادبیات فارسی و تشکیل قطبها و انجمنهای علمی   تاکید کرد.
در پیام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ظهر چهارشــنبه در آغازین روز سیزدهمین همایش بینالمللی انجمن
ترویج زبان و ادب فارسی که تا ۲۰مهر ماه جاری برپاست ،آمده« :زبان فارسی پیشینهای طوالنی دارد و در قلمرو
وســیعی رواج داشته است که در روزگار کنونی مرزهای جغرافیایی شمار زیادی ازکشورهای منطقه و فرامنطقه را
دربرمیگیرد .این زبان که زبان دوم عالم اسالم و زبان اول عرفان اسالمی   است ،حامل میراث گرانبهایی از دانش
و فرهنگ پربار و ارزشمندی است که برای جامعه بشری سرمایهای گرانسنگ به شمار میرود .زبان فارسی امروز
از ارکان مهم هویت ملی ماست و در ابعاد مختلف علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی نقش اساسی برعهده دارد.
ادبیات فارســی نیز مجموعهای گرانمایه از آثار متنوع ادبی را دربردارد که از فرهنگ غنی و پرمایه اسالمی   -
ایرانی سرچشــمه گرفته است .این آثار ارزشــمند که بعضی از آنها در شمار شاهکار های ادبی جهان قرار دارد ،از
جهت ســاختار لفظی بس زیبا و دلنشــین و از حیث محتوا بسیار عمیق است و موجب اعتالی فرهنگ جامعه در
داخل و خارج از کشور بوده و خواهد بود.
با این ویژگیها ،تردیدی نیســت که حفظ وگســترش زبان و ادبیات فارســی و ارتقا جایگاه آن از مهمترین
وظایف ماســت و ضرورت دارد همه نهادها و سازمانهای علمی   و فرهنگی ،در این مسیر حرکت کنند و وظیفه
خویش را به انجام رسانند.
خوشبختانه در سیاستهای کالن و باالدستی کشور به مرتبه رفیع زبان و ادبیات فارسی توجه شده و ظرفیت بزرگی
برای ارتقای جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان علم و همچنین گسترش و تعمیق ادبیات فارسی در نظر گرفته شده است.
منصــور غالمی   در ادامه این پیام آورده اســت« :وزارت علوم ،تحقیقات و فنــاوری بهعنوان یکی از نهاد های
مهم در حوزه سیاســتگذاری و ترویج زبان و ادبیات فارسی مبتنی بر اسناد باالدستی برنامهای جامع و راهبردی
تدوین کرده و در حوزههای آموزشــی ،پژوهشــی و بینالمللی فعالیتهای تاثیرگذار و منسجمی   را بنیان گذاشته
اســت« .تدوین ســند راهبردی زبان و ادبیات فارســی»« ،تدوین و بازنگری برنامههای درســی این رشته در
دوره کارشناسی،کارشناســی ارشــد و دکتری»« ،تدوین طرح بسندگی نگارش دانشــگاهی به فارسی»« ،طرح
ساماندهی فارســی عمومی»« ،تشکیل قطبها و انجمنهای علمی   و مراکز پژوهشی»« ،انتشار نشریات متنوع
علمی   پژوهشــی»« ،طراحی و برگزاری آزمون سامفا برای غیر فارســیزبانان»« ،بازنگری و تدوین برنامههای
درسی برای کرسیهای زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور»« ،فراهم آوردن مقدمات برای منابع درسی روزآمد
برای این کرسیها» از جمله آنهاست.
مجموعــه این برنامهها در قالب برنامهای کالن به صورت منســجم در حال اجراســت و امید اســت که با
بهرهگیری از استادان و صاحبنظران بهطور مستمر و متناسب با شرایط جدید بازنگری و به نحو مطلوب اجرا شود.
در ادامــه این پیام آمده اســت« :برگزاری چنین همایشهایی ،فرصتی مغتنم اســت تا عالوه بر ارائه آخرین
دســتاوردهای علمی   صاحبنظران و پژوهشگران ،زمینهای فراهم آید تا در     باره راههای ارتقاء جایگاه زبان و ادب
فارســی و گســترش آن و پاسخگویی به نیازهای جامعه در داخل و خارج کشور نیز گفتو گو و تبادل نظرگردد و
راهکارهای مناسب پیشنهاد شود تا بتوان در برنامهریزی و سیاستگذاری و اجرای مطلوب برنامهها از آنها بهره گرفت.
وظیفه خود میدانم از انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و دانشگاه شیراز که مقدمات برگزاری این رویداد بزرگ
علمی   و فرهنگی را فراهم آوردند و از استادان و پژوهشگران زبان و ادب فارسی در داخل و خارج کشور که در این
همایش یافتهها و دســتاوردهای علمی   خود را عرضه میکنند و از همه سازمانها ،نهادها و کسانی که در برگزاری
این گردهمایی علمی   کوشــیده اند ،قدردانی و تشکر کنم .توفیق این جمع و همه عالقه مندان را در دستیابی به
اهداف واالی همایش و اعتالی زبان غنی فارسی از خداوند متعال مسئلت دارم».
به گزارش خبرنگار مهر ،سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی به مناسبت یادروز
حافظ در شیراز برگزار می   شود.

معاون استانداری فارس:

یک هزار و  476روستای فارس به اینترنت پُر سرعت مجهز است

ایرنا :معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس گفت :در یک هزار و  476روستای این استان اینترنت
ُپر سرعت با فناوری نسل جدید اینترنت ثابت بی سیم ( )LTEبرقرار شده است.
عنایتا ...رحیمی ،چهارشنبه در جمع خبرنگاران در شیراز افزود :افزون بر این ،در 154روستا نیز دسترسی
به اینترنت ُپر سرعت در دست انجام است.
او ادامه داد :همچنین یک هزار و  258روستا نیز در قالب فاز دوم این طرح از خدمات الکترونیک دسترسی
به اینترنت ُپر سرعت با این فناوری برخوردار خواهند شد.
وی گفت :در بحث تلفن خانگی هم ،از مجموع یک هزار و  476روســتای دارای اینترنت ُپر ســرعت ،در
 501روستا امکان برقراری سرویس تلفن خانگی بر بستر شبکه برقرار شده است.
رحیمی ،تعداد روستاهای این استان را هشت هزار و  377روستا برشمرد و اظهار داشت :از این تعداد ،چهار
هزار و  153روستا دارای سکنه هستند که  2هزار و  303روستا باالی  20خانوار است.
وی بیــان کرد :با هدف تکمیل پوشــش تلفن همراه با همکاری وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات و
همچین همراه اول ،امســال  227سایت تلفن همراه با فناوری  4جی و  3جی در الیه های دسترسی و انتقال
شبکه موبایل در این استان نصب شد که با راه ندازی این سایت ها  570روستا تحت پوشش قرار گرفتند.
معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری فارس افزود :همچنین قرار اســت که تا پایان ســال جاری
118سایت  GSM - WLLروستایی در این استان به فناوری  PGو  4جی ارتقاء یابد.
رحیمی   گفت :افزون بر این 164 ،روســتای دیگر نیز در برنامه توســعه پوشش همراه قرار گرفته و تا پایان
سال  97پوشش شبکه همراه اول در این روستاها نیز با فناوری  3جی و  4جی برقرار خواهد شد.
وی اضافه کرد :هم اینک در استان  2هزار و  399روستای استان دارای پوشش مناسب همراه اول و یک
هزار و  826روســتا دارای پوشش مطلوب ایرانسل است و تا پایان سال  97تمام روستاهای دارای سکنه این
استان از پوشش همراه مناسب برخوردار خواهند شد.
رحیمی ،یکی از مهمترین اهداف دولت تدبیر و امید را تســهیل در ارایه خدمت به مردم در سایه گسترش
فناوری های نوین و کاربردی مانند فناوری اطالعات برشمرد و اظهار داشت :این مهم جز با توسعه و پایداری
زیرساخت های الزم در این حوزه میسر نخواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری فارس اضافه کرد :استان فارس با توجه به جایگاه و پیشینه ای
که در حوزه فناوری اطالعات دارد باید در این زمینه در کشــور پیشــرو باشــد و از طرفی با توجه به موقعیت
جغرافیایی منحصر به فرد آن و ناهمواری های رشته کوههای زاگرس ،ارایه خدمات الکترونیکی در این گستره
مستلزم توجه ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است.

