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فارس
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باید به دنبال سودجویان خارج از اصناف باشیم
رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی شیراز از عدم ابالغ دستور
العمل اجرايي واردات كاالهاي اساسي و نحوه تأمين ارز مورد...

"مدیریت" بزرگترین مشکل جامعه است
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه ،امور حقوقی و امالک شورای اسالمی   شهر شیراز،
گفت :برابر بند  32ماده  80قانون شوراها ،مدیران دستگاههای خدماترسانی...

متقاضیان بازنشستگی پیش از
موعد در سامانه مشاغل سخت ثبت نام
کنند

طرح فراگیر جهاد همبستگی برای
جبران خسارات سیلزدگان
اجرا میشود

تسنیم :جانشــین فرماندهی ســپاه فجر استان فارس
گفت :در قالــب این طرح هر کدام از اصناف و کاســبان
یک کاالی مورد نیاز سیلزدگان را تامین و هر مسجد نیز
با تشکیل گروه جهادی یک منزل خسارتدیده را تعمیر و
بازسازی میکنند.
به نقل از روابط عمومی   سپاه فجر استان فارس ،سردار
یدا ...بوعلی از اجرای طرح ملی جهاد همبســتگی با هدف
جبران خسارات سیل اخیر به مردم خبر داد.
ســردار بوعلی با بیان اینکه گروههای جهادی اســتان
فارس اقدامات بســیار خوبی را در زمینه امدادرســانی به
ســیلزدگان انجام دادهاند ،گفت :با توجه به اینکه ســیل
اخیر در استانهای مختلف کشــور خسارات قابل توجهی
بــه منازل ،لوازم خانگی و اثاثیه مردم وارد آورده هموطنان
در سراسر کشــور با مشــارکت در طرح جهاد همبستگی
ملــی میتوانند نقش موثری در جبران خســارات ســیل
ایفا کنند.
وی بــا بیان اینکه مردم فارس تاکنون  33میلیارد ریال
به سیلزدگان کمک کردهاند ،گفت :در قالب این طرح هر
کدام از اصناف و کاسبان یک کاالی موردنیاز سیلزدگان
را تامین و هر مسجد نیز با تشکیل گروه جهادی یک منزل
خسارتدیده را تعمیر و بازسازی میکنند.
چشم شیشه ای

با گذشت  40سال ،هنوز برخی مدیران و مسئوالن وظیفهشان را
خوب نمیشناسند
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان...

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی فارس:

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ،شورای   شهر شیراز:

"مدیریت" بزرگترین مشکل جامعه است

با گذشت  40سال ،هنوز برخی مدیران و مسئوالن
وظیفهشان را خوب نمیشناسند

زهرا جعفری

عکس :علی گزبلند  /عصر مرد م

شــیراز  -ایرنا -مدیر کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی
اســتان فارس گفت :کارگران متقاضی بازنشستگی پیش
از موعد که دارای  20ســال سابقه کار متوالی یا  25سال
ســابقه کار متناوب هســتند در ســامانه مشاغل سخت و
زیان آور ثبت نام کنند.
ســهراب مختاری ،چهارشــنبه در جمع خبرنگاران در
شــیراز افزود :کارگرانی می   توانند بگویند کار آنها ســخت
و زیان آور اســت که عوامل فیزیکی ،شیمیایی ،مکانیکی
و بیولوژیکی محیط کارشــان غیر استاندارد باشد به نحوی
که در اثر اشــتغال در آن محیط تنشــی به مراتب باالتر از
ظرفیت های طبیعی جسمی   و روانی برایشان ایجاد شده و
گرفتار بیماری های شغلی و عوارض ناشی از آن شوند.
وی ادامــه داد :ایــن کارگران می   توانند بــا مراجعه به
ســامانه مشــاغل ســخت و زیان آور به آدرس اینترنتی
 sakht.mcls.gov.irاقدام به ثبت نام کنند.
او اظهار داشــت :درخواســت متقاضیان پس از انجام
ثبت نام در کمیته های استانی که به همین منظور تشکیل
می   شود مطرح و بررسی خواهد شد.
مختــاری بیان کرد :ســخت و زیان آور بودن شــغل
برای اتخاذ تصمیم قطعی در کمیته های بررســی ،مستلزم
اندازه گیری و اظهار نظر کارشناســان بهداشت حرفه ای
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و یا دیگر مراکز
دارای مجوز از این وزارتخانه است.
وی گفــت :کارفرمایان کارگاه هایــی که تمام یا برخی
از مشــاغل آنهــا در کمیته هــای بــدوی و تجدید نظر
اســتانی یا شــورای عالی حفاظت فنی ،سخت و زیان آور
شــناخته شده یا می   شــود ،مکلفند ظرف  2سال از تاریخ
ابالغ تصمیم قطعی کمیته یا شــورا حسب مورد نسبت به
ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و
استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های
مربوط و یا ســایر قوانین موضوع در این زمینه اقدام کنند
و صفت ســخت و زیان آوری مشاغل را حذف و نتیجه را
برای بررسی و تایید گزارش به کمیته بدوی این آیین نامه
گزارش کنند.
مدیر کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی اســتان فارس،
در     بــاره عملکرد کمیته های این اســتان گفت :پارســال
چهــار هــزار و  891درخواســت در کمیتــه بــدوی و
 842اعتراض در کمیته تجدید نظر بررســی شد که از این
تعداد  2هزار و  416درخواســت به تاییــد کمیته بدوی و
 520درخواست نیز به تایید در کمیته تجدید نظر رسید.
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شهرام منتصری سرپرست اداره کل منابع طبیعی فارس شد
احمد رضا سهرابی

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس ،تأکید کرد
که با گذشــت  40سال ،مشــکل کشور این است
که برخی از مدیران و مســئوالن یا وظیفهشــان
را خوب نمیشناســند و یا خــوب عمل نمیکنند.
حجهاالسالم یارمحمودی مراسم تودیع مدیر کل
پیشــین و معارفه سرپرســت جدید اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری فارس در شــیراز با بیان اینکه
اگر مدیران و مســئوالن دستور میدهند ،خودشان
هم عمل کنند خاطرنشان کرد :همه باید در جهت
برطرف کردن مشکالت کشور ،دست به دست هم
بدهیم تا دشمن ،مشکالت را به پای اسالم نگذارد
و بگوید اسالم عرضه اداره مملکت را ندارد!
او همچنین با اشــاره به آمد و شــد مدیران و
مسئوالن ،به آیاتی از قرآن کریم اشاره کرد و یادآور
شد :اگر چیزی از شما گرفتند ،غصه از دست دادن
آن را نخوریــد و اگر چیزی به شــما داده شــده
خوشحال نشوید چرا که هر دو تکلیف است.

تأکید بر لــزوم اســتفاده از ظرفیت
تشکلهای غیردولتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
اســتانداری فارس خطاب به سرپرست جدید اداره
کل منابــع طبیعی و آبخیزداری این اســتان تأکید
کرد در سالهای اخیر که دولت با محدودیت منابع
مالی مواجه است از ظرفیت تشکلهای غیردولتی
در جهت پاسداشــت عرصههــای منابع طبیعی به
خوبی استفاده شود.
یداله رحمانی در مراســم یاد شده ،همچنین بر
لزوم اســتفاده بهینه از ظرفیتهــای منابع معدنی
و طبیعی اســتان ،جذب ســرمایهگذاری در حوزه
منابع طبیعی ،اســتفاده از ظرفیت نیروی انســانی،
کوتاه کردن زمان صدور مجوزهای سرمایهگذاری،
توجه به آتشســوزیهای احتمالی در تابســتان با
توجه به بارندگی ماههــای اخیر ،تعامل با مدیریت
ارشد اســتان ،دستگاهها ،تشــکلها ،فرماندهان و
نیروهای نظامی   و انتظامی   تأکید کرد.
چارهای جز تعامل نداشتیم

مدیر کل پیشــین منابع طبیعــی و آبخیزداری
فارس با اشــاره به پهنه  10میلیــون و  700هزار
هکتاری عرصههای منابع طبیعی این استان یادآور
شد که امکانات ما محدود بود لذا جز تعامل با بخش
خصوصی و دیگر دستگاهها و ادارات دولتی در جهت
پاسداشــت این عرصهها ،چارهای دیگر نداشــتیم.
مهرزاد بوســتانی با اشــاره به هــزار و  516روز
دوره مدیرکلــی خــود در اداره کل منابــع طبیعی
و آبخیــزداری فــارس ،انجــام  11هــزار هکتار
جنگلــکاری ،کاهش گســتره آتشســوزیها از
 9هزار و  800هکتار در سال  93به کمتر از  400هکتار
در ســال  ،97فرهنگســازی و تعامل را از جمله
افتخــارات و دســتاوردهای دوران مدیریتی خود
برشمرد.
شــایان ذکر اســت در پایان این مراســم و در
پــی تکریــم و تودیع مهرزاد بوســتانی ،شــهرام
منتصــری از معاونیــن اداره کل منابــع طبیعی و
آبخیزداری فارس به عنوان سرپرست این اداره کل
منصوب شد.

رئیس اتحادیه بنکداران فارس در گفت و گو با عصر مردم:

باید به دنبال سودجویان خارج از اصناف باشیم
رئیس اتحادیــه بنکداران و عمده فروشــان
مواد غذایی شــیراز از عدم ابالغ دســتور العمل
اجرايي واردات كاالهاي اساسي و نحوه تأمين ارز
مورد نياز آن سخن گفت و اظهار داشت :تا پایان
سال  ۹۷با اختصاص ارز  ۴۲۰۰تومانی مواد اولیه
و بخشی از کاالهای اساسی وارد كشور می   شد
امــا در قانــون بودجه ســال  ۹۸مجلس ضمن
موافقت با اختصــاص  ۱۴میلیارد دالر ارز دولتی
به کاالهای اساســی شــیوه اجرا را تغییر داد که
تاکنون دستورالعمل اجرایی آن ابالغ نشده است
عبــدا ...رزاق منش در گفتگــو با عصر مردم
بر لزوم تســریع در روند واردات تــأ كيد كرد و
افزود؛ کاالهای توزیع شده تا كنون از محل ارز
۴۲۰۰تومانی بوده است
وی افزود انبارهای استان در تامین کاالهای
مورد نیاز مردم مشــکلی ندارند و اقالم اساســی
متناسب با وضعیت بازار و نيازعرضه و تقاضا وارد
بازار می   شود
رزاق منش خاطرنشان کرد در حال حاضر در
بحث برنج خارجی در اســتان هیچگونه مشکلی
نداریم اما در بحث برنج های تولید داخل شــاهد
افزایــش قیمت جدی بوده کــه متاثر از افزایش

زنجیروار کلیه قیمت ها و خدمات در کشور است
رزاق منش در مقولــه بحث احتکار اجناس و
بعضأ مــواد غذایی به منظور ایجــاد جو روانی و
افزایش قیمت هاگفت:
احتکار توســط اصناف و کســبه رســمی   که
دارای پروانه کســب و فعالیت شــفاف هســتند
صورت نمی   گیرد بلکه احتکار توســط دالالن و
شــبکه های زیر زمینی اســت که بدون مجوز و
پرداخت مالیات کار کــرده و به هیچ نهادی هم
پاسخگو نیستند.
رئیس اتحادیه عمده فروشــان افزود از سال
 ۱۳۸۹و پــس از اجــرای طــرح هدفمند کردن
یارانه هــا تمام تجار و بازرگانــان و صاحبان انبار
کاال موظف و مکلف شــده انــد در پایان هرماه
ضمــن اعالم موجودی انبار خــود تمامی   ورود و
خروج کاال را در سامانه جامع انبارها ثبت نمایند
وي اضافــه كــرد:در صنف عمده فروشــان
 37قلــم کاال توســط بازرســین رصــد و ثبت
می   گردد .و کلیــه همکاران صنفی ما اکنون این
عملیات را اجرا می   نمایند
وی تصریح کرد امــروز در بحث کنترل بازار
کســانی را باید دنبال کرد که خــارج از اصناف

بوده و بدنبال ســودجویی می   باشند و شناسایی
این افراد هم چندان مشــکل و دور از دســترس
نمی   باشــد کافی است دســتگاههای پوز سیار و
حسابهای بانکی بررسی و پیگیری شود.
رزاق منش یادآور شــد بخشی از اقالم غذایی
در حال خروج از کشور است که مقصد آن عراق
افغانســتان و بعضأپاکستان اســت که جدای از
مقولــه ارز آوری موجب افزایش شــدید قیمت
بعضی از این اقالم صادراتی در کشور شده است
لــذا اقدام بموقع جهت جلوگیــری از صادرات یا
مدیریت توزیع بموقع در کشــور ضروري است و
بايد در دستور كار قرارگيرد.
رزاق منش مجددا تاکید کرد :استان در بحث
برنج و دیگر اقالم غذایی دچار کمبود نیست و با
واردات و توزیع اخیر شکر به زودی قیمت آن به
تعادل خواهد رسید
وی در پایــان از آمادگــی کامل صنف تحت
مدیریــت خود بــرای تامین و توزیــع کاالهای
اساســی با حمایت دستگاههای ذیربط خبر داد و
به مــردم توصیه کرد در خرید و انبار مواد غذایی
توجه نمایند یک سود و منفعت زودگذر را فداي
به خطر افتادن سالمت خود ننمايند.

آیین جزء خوانی قرآن کریم در جوار آرامگاه حافظ

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه ،امور حقوقی و امالک شــورای اسالمی   شهر شیراز ،گفت :برابر
بند  32ماده  80قانون شــوراها ،مدیران دستگاههای خدماترسانی دولتی و عمومی   غیردولتی موظفند
برنامههای ســالیانه خود در حوزه خدماتی را به شورا ارایه نمایند .لذا رئیس شورا باید الزام اجرای این
تکلیف قانونی را از طریق فرماندار و مدیران دستگاه اجرایی پیگیری و دنبال نماید.
ســید عبدالرزاق موسوی خاطرنشان کرد :شورای شــهر در حوزه نظارت بر تأمین ارزاق و مایحتاج
عمومی   نیز دارای وظایفی است که تاکنون به آن توجهی صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد :اگر شــوراییان از حق قانونی خود در تذکر به شــهردار اســتفاده میکنند باید به
خودشان نیز تذکر دهند که چه کار میکنند؟
موســوی در بخشی دیگر از سخنانش "مدیریت" را بزرگترین مشکل جامعه ما دانست و گفت :در
انتخاب مدیران باید شایســتگی افراد را در نظر گرفت .زیــرا جامعه مدیرانی میخواهد که به منافع و
مصالح مردم اندیشیده و دارای تجربه و تخصص باشند.
وی خطاب به شهردار شیراز گفت :در بررسی اجمالی وضعیت  48مدیر ارشد شهرداری به این نتیجه
میرسیم که از  48مدیر نزدیک به  30نفر آنان توسط شهردار کنونی منصوب شدهاند که از میان آنها
 9نفر دارای سابقه و یا مدرک مرتبط نیستند ،لذا برای این ایراد باید فکری کرد.
وی بــا تأکیــد بر این که شــهردار بایــد پاســخگوی انتخابهای خود باشــد ،افــزود :یکی از
اشــکاالت وارده به شــهرداری و شورای شــهر عدم اطالعرسانی مســتند عملکرد و برنامههای این
دو نهاد است.
این عضو شــورای اسالمی   شهر شــیراز اجرای احکام پنج ساله شــهرداری و بودجه  ،98گزارش
ســفرهای خارجی و مبارزه با فســاد و سوءاستفاده و سالمســازی فضای اداری و اجرای کامل سامانه
شــفافیت را مورد تأکید قرار داد اظهار داشــت :به موجب قانون بودجه  98کشــور ،عضویت مدیران
شهرداری در هیأت مدیرههای سازمانها و شرکتها ممنوع است.

تصویب یک فوریت الیحه فروش اوراق مشارکت بازآفرینی بافت
فرسوده شیراز در شورای شهر

یک فوریت الیحه شهرداری شیراز مبنی بر انتشار اوراق مالی اسالمی(اوراق مشارکت) در هشتاد و
ششمین جلسه علنی شورای اسالمی   شهر شیراز ،به منظور باز آفرینی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر
حضرت احمدبن موسی(ع) به تصویب رسید.
این الیحه طبق قانون به منظور بررســی بیشــتر به کمیســیونهای برنامه و بودجه ،شهرسازی و
معماری شورای اسالمی   شهر شیراز ارجاع شد.
به گزارش روابط عمومی   و امور بین الملل شــورای اسالمی   شــهر شیراز ،اعضای این شورا در این
جلســه ایراد هیات تطبیــق بر مصوبات به مصوبه طرح ایجاد خیابان غــذا در ایام ماه مبارک رمضان
(نیمه اول ماه) را پذیرفتند.

تصویب طرح تفصیلی مدیریت پسماند شیراز در شورای شهر

طرح تفصیلی مدیریت پسماند شهر شیراز به تصویب شورای شهر تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی   شــورای اسالمی   شــهر شــیراز ،طرح تفصیلی مدیریت پســماند شیراز
مشــتمل بر ۱۳بند و  ۸۵ردیف در ســه بخش گزارش نهایی ،خالصه گزارش مدیریتی و جمع بندی
هزینه ها(مجموعا ۲۳جلد ) در هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر شیراز تصویب شد.
این طرح تفصیلی با هدف تعیین وضعیت مطلوب شهر شیراز از نقطه نظر مدیریت پسماند متناسب
و تدوین برنامه ها و استراتژیهای مورد نیاز برای حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب ،بهبود
سیســتم مدیریت پسماند در شیراز ،تعیین اختصاصات محیطهای انســانی و طبیعی این شهر ،تبیین
خصوصیات کلیدی و تاثیرگذار شهر شیراز بر فرایند مدیریت پسماند و تبیین وضعیت فعلی شهر شیراز
از نقطه نظر مدیریت پسماند و ارائه ضوابط تهیه و تدوین شده است.
«ســیروس پاک فطرت» عضو کمیسیون سالمت ،محیط زیســت و خدمات شهری شورای شهر
شیراز گفت :این طرح شامل برنامههای اجرایی ،عملیاتی و همچنین پروژههای جداسازی زباله از سال
 ۹۱در شهرداری شیراز با مشارکت دانشگاههای مهم کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
«قاسم مقیمی» رییس کمیسیون ســامت ،محیط زیست و خدمات شهری نیز گفت :این طرح با
استقبال از پیشرفتهترین سیســتمهای مدیریت پسماند و آخرین فناوریهای موجود در زمینه کاهش
تولید زباله ،جمع آوری ،بازیافت ،دفن و انهدام انواع زباله تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح به فرهنگ سازی نیز توجه کرده است ،خاطرنشان کرد :در طرح مدیریت
پسماند انواع پسماندهای عفونی ،خانگی ،صنعتی و ساختمانی از مبدا تا مقصد و پس از دفن نیز با هدف
حفظ محیط زیست و ارتقای سالمت جامعه در بر میگیرد.

 ۵۵میلیارد ریال برای مرمت و حفظ بناهای تاریخی فارس
هزینه شد

تســنیم :مدیرکل میراثفرهنگی فارس از انجام  ۱۱۴قرارداد مرمتی و مطالعاتی آثار تاریخی استان
در سال گذشته خبر داد و گفت :اعتباری نزدیک به  ۵۵میلیارد ریال برای این امر اختصاص داده شد.
بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری فارس ،مصیب امیری
با بیان ضرورت حفظ و احیای آثار تاریخی اظهار داشــت :استان پهناور فارس دارای  2هزار و  985اثر
ثبت شــده ملی و  12اثر ثبت جهانی است که مرمت و حفاظت از این آثار مستلزم همکاری انجمنها
و سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی است.
وی گفت :با توجه به اعتبارت تخصیص داده شده در سال گذشته ،تعداد  76قرارداد مرمتی با اعتبار
 45میلیارد ریال و  38پروژه مطالعات فنی -پژوهشــی با اعتبار 10میلیارد ریال در اســتان فارس اجرا
شده است.
عکس :فارس

