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شیراز

طرح «نذر خون» در فارس اجرا میشود
مدیرکل انتقال خون فارس از اجرای طرح «نذرخون» در اســتان به مناســبت ماه
محرم خبر داد...

نقش آفرینی نخبگان در امور استان
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان فارس گفت:دولت یازدهم معتقد به
نقش آفرینی نخبگان ،اندیشــمندان و دانشگاهیان کشور و استفاده از ظرفیت  های...
یادداشت خبرنگار

معنای کار ،پشت میز نشینی نیست

صفدر دوام

گســترش پیام و اخبار در فضای مجازی طی چند سال اخیر
آنچنان رو به رشــد بوده که اصحاب و ارباب رســانه با اندکی
غفلت از جامعه هدف باز خواهند ماند.
خوشــبختانه با وجود بســیاری نقاط ضعف و نشر پیامها و
اخبار بدون ســند در این شبکه برخی مواقع پیامهایی منعکس
و منتشــر میشــود که در ذهن خاکخوردگان میقات پرفراز و
نشیب رسانهها نیز خطور نمیکند.
دیروز پیام کوتــاه یا نصیحتی طنزگونه در صفحه شــبکه
مجازی شــخصیام مشاهده کردم که انصاف ًا نویسنده و ارسال
کننده آن پیام رسالت اجتماعی خود را انجام داده بودند.
پیام خیلی کوتاه اما گیرنده را به تعمق وامیداشــت« :در شــبهای عــزاداری نظافت عمومی  را
رعایت کنیم؛ به خدا پاکبانان از لشکریان یزید نبودهاند!»
ارائه نذر و نذورات و توزیع غذا در بین عزاداران حســینی یکی از ســنتهای نیکو و با پیشــینه
در حاشــیه برپایی آیینهای عاشــورایی محسوب میشود .این شــبها هیأتهای عزاداری با آداب
و رســوم خاص خود در ســوگ سرور و ســاالر شــهیدان عزاداری میکنند و در پی آن دوستداران
اهلبیت نبوت (س) از آنها پذیرایی خواهند کرد.
شــوربختانه یکی از آســیبها و مشکالت جانبی برپایی ســایر آیینهای مذهبی و فرهنگی عدم
رعایت نظم و نظافت عمومی  از ســوی برخی شــهروندان است .اگر هر یک از شهروندان در ساعات
اولیه بامداد با نگاه ژورنالیســتی به گذر خیابانها نگاهی بیاندازد متوجه خواهد شد که چه مقدار زباله
بازپسمانده از نذورات توزیع شــده از سوی برخی شهروندان در سطح خیابانها ریخته شده است؟!
در این رهگذر یک یا  10نفر در هر مسیر مسئولیت نظافت آنجا را به عهده دارند و حتم ًا تا ساعات
اولیه صبح نیز باید مسیر مشخص پاک شود.
کارگران زحمتکش و شــریف پاکبان نیز عالقه دارند شبی در ایام عزاداری حضرت اباعبداهلل (ع)
حضور داشته باشند و به سوگواری بپردازند.
نکته اخالقی اینجاســت که هر شــهروند تا چه اندازه برای پیشــگیری و حتی کمک به نظافت
مسیرها نقش خواهد داشت.
ریختن پســماند نذورات در مســیر عمومی  چه توجیهی برای یک انسان مسلمان آن هم در حال
انجام یک فریضه مذهبی خواهد داشت؟!
ای کاش این جمله قصار پرمفهوم و فرهنگســاز این شــبها و روزها آویزه گوش همه عزاداران
حســینی و همچنین شــهروندان حاضر در مسیر عزاداران باشد که «به خدا پاکبانان از لشکریان یزید
نبودهاند!».
این روزها و شــبها همه عزادار میراثدار اولیای الهی هستیم .بزرگان دین همواره رعایت نظم،
پاکیزگی ،حرمت دیگران و ...در دستوراتشــان بوده اســت؛ از این رو شایســته است با رعایت نظم و
پاکیزگی حرمت خویش و افراد جامعه را دریابیم.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس:

هنرمندان و فیلمنامهنویسان در تولید آثار هنری
از پروندههای واقعی استفاده کنند

ایرنا :نماینــده ولی فقیه در فــارس و امام جمعه
شــیراز گفــت :معنــای اشــتغال و کار در مجموعه
تحصیل کرده ما این است که از سوی اداره و نهادی
دعوت به کار شود و یک اتاق ،میز و صندلی در اختیار
آنها قرار گیرد ،در حالی که معنای کار این نیست.
آیت اهلل اسداهلل ایمانی ،شنبه در دیدار معاون امور
مجلس ،حقوقی و استان  های وزارت تعاون،کار و رفاه
اجتماعی با وی در شــیراز ،ضمن تاکید بر لزوم تبیین
فرهنگ و معنــای کار در جامعه افــزود :با توجه به
اینکه بیکاری در میان تحصیل کرده  های ما بیش از
ســایر گروه  ها خودنمایی می  کند ،باید یک باز تعریف
از کار داشته باشیم.
وی ادامه داد :کار در واقع آن است که حاصل فکر
و دســترنج یک نتیجه به دنبال داشته باشد و جامعه
هم از نتایج و آثار آن بهره مند شود.
امام جمعه شیراز بیان کرد :پیشوایان و بزرگان ما
انجام کار یدی را عار نمی  دانستند بلکه بر آن افتخار
هم می  کردند.
آیت اهلل ایمانی ،در بخش دیگری از سخنان خود،
اصالح روابط کارگر و کارفرما را نیز ضروری دانست
و گفت :روابط کارگر و کارفرما رابطه دو برادر اســت
که یکی سرمایه و پول دارد و یکی بازوی کار و فکر
اما هر دو باید یک هدف را دنبال کنند.
وی اضافــه کرد :باید در تعاریفی که در این زمینه
در قانون کار وجود دارد اصالحاتی انجام شود.
نماینده ولی فقیه در فارس ،با اشــاره به تصویب
برنامــه جامع اقدام مشــترک (برجــام) در مجلس و
شــورای نگهبان گفــت :با تصویب برجــام ،فضای
حرکت برای دولت فراهم است و امیدواریم به زودی
مشکالت حل شود.
آیت اهلل ایمانی ،تحت پوشــش بیمه سالمت قرار
گرفتــن  10میلیون نفر در کشــور را یــک افتخار و
موفقیت بزرگ دانســت و افزود :خدمــات بیمه باید
برای اقشــار مختلف تعریف و چتر بیمه بر سر طبقات
و گروههای مختلف مردم گسترده شود.
طــی دو ســال گذشــته در دولت تدبیــر و امید،
 10میلیون نفر از افراد آســیب پذیر و فاقد پوشــش
بیمــه ای ،در قالب طرح بیمه ســامت همگانی به
صورت رایگان تحت پوشش قرار گرفتند.
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به گزارش روابط عمومی  دادگســتری اســتان فارس در نشست هماندیشی معاونت اجتماعی و
پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با هنرمندان و فیلمنامهنویسان شاخص استان بر
اســتفاده هنرمندان از پروندههای مستند و واقعی در تولید آثار هنری   شان تأکید شد.
مدیر پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان این که همکاریهای الزم بین
سایر نهادها و سازمانها به منظور کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی بیش از گذشته شده است
گفت :هنرمندان از اثرگذارترین اقشــار جامعه محسوب میشوند به نحوی که با تولید آثار هنری
مرتبط با آســیبهای اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم مؤثرند.
اســماعیل اکبری در این هماندیشی خاطرنشــان کرد :معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری استان فارس در دو سال گذشته توجه ویژهای به ظرفیتهای حوزه هنر و استفاده
از فعالیتهای هنری ســایر هنرمندان و فیلمنامهنویسان استان داشته است.
وی همچنین بر لزوم توجه هر چه بیشتر به آثار فاخر هنری تأکید داشت و گفت :امروز جایگاه
هنر در جامعه باید شایســتهتر از جایگاه فعلی آن باشــد چرا گاهی تأثیر هنر و فعالیتهای هنری
بر مخاطب بیش از ســخنرانی و کتاب میتواند مفید و تأثیرگذار باشد.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگســتری استان فارس ابراز امیدواری کرد و گفت :هنرمندان
ارزشــمند و خالق استان فارس مانند گذشــته در فعالیتهای هنری که به موضوع پیشگیری از
جرایم و آســیبهای اجتماعی کمک میکند پیشگام باشــند و از پروندههای واقعی در تولید آثار
فاخر هنری و فیلمنامهها استفاده کنند.
قاضی اکبری در پایان به طرح اســتانی شدن دورههای افزایش فعالیتهای مشاورهای طالق
با اختصاص دوره آموزشــی مشــاوران مراکز کاهش طالق درسطح اســتان فارس اشاره کرد و
گفت :جرایم و آســیبهای اجتماعی زندگی همه افراد جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد و معاونت
پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری استان فارس با اســتفاده از برنامهریزیهای الزم به دنبال
اســتفاده از تمــام ظرفیتها و توانمندیهــای موجود در جهت کاهش و پیشــگیری از جرایم و
آسیبهای اجتماعی میباشد.

مهر :مدیرکل انتقــال خون فارس از اجرای طرح
«نذرخون» در استان به مناسبت ماه محرم خبر داد.
محمد حســین کریمی بیان کــرد :طرح نذر خون
برای افرادی که نــذر دارند تا خون خود را اهدا کنند
در استان اجرا می  شود.
وی گفــت :بــرای جلوگیری از ازدحــام جمعیت
و کنترل مقــدار خون ذخیره ،افــرادی که نذر خون
دارند در دهــه اول اقدام به نام نویســی می  کنند و
طــی دهه دوم محرم برای خوندهــی با آنها تماس
گرفته می  شود.
مدیــرکل انتقال خون فارس با اشــاره به اینکه از
روز پنج شــنبه یک پایگاه سیار خونگیری در ورودی
حرم شــاهچراغ (ع) راه اندازی شده است ،افزود :این
پایگاه ســیار تا قبل از شب تاسوعا و عاشورا تا ساعت
 ۱۲نیمه شــب و در شــب  های تاســوعا و عاشورا تا
ســاعت دو صبح خونگیری می  کنــد و  ۶نیرو در آن
فعال هستند.
کریمی  بیــان کرد :بــرای اولین بــار در روزهای
تاســوعا و عاشورا پایگاه نمازی از ساعت هشت صبح
تا  ۱۴اقدام به خونگیری می  کند و پایگاه قوامین نیز
مطابق معمول فعالیت خواهد کرد.
وی اظهار کرد :ســایر شهرســتان  ها نیز مطابق
سال  های گذشته در این ایام عمل خواهند کرد.

معاون برنامه ریزی شهرداری شیراز خبر داد:

حضور بیش از  70هزار نفر در
آزمونهای مهارتی فارس

پانا :معاون برنامه ریزی شهرداری شیراز گفت :نظام بین المللی ایزو را به عنوان مبنای ارتقای
کیفیت در شــهرداری شیراز در نظر گرفتیم تا بتوانیم خود را با سایرکالنشهرها مقایسه و پیشرفت
خود را بصورت دقیق اندازهگیری کنیم.
احمد طالبنژاد در جلســه اختتامیه ممیزی نهایی اســتقرار نظام ایزو یکپارچه در شــهرداری
شــیراز ،اظهار داشــت :هدف اصلی از این اقدام ،بهبود کیفیت خدمــات و افزایش رضایتمندی
شهروندان است.
وی افــزود :هرچند برای بهبود مســتمر و ارتقای کیفیت از مدل  های مختلفی می  توانســتیم
اســتفاده کنیم اما بــرای این منظور نظــام ایزو که در ســطح بین المللی مورد پذیرش اســت
را انتخاب کردیم.
معاون برنامه ریزی شــهرداری شــیراز خاطرنشــان کرد :قصدمان تنها اخــذ گواهینامه ایزو
نبــوده بلکه هدفمان ارتقای کیفیت خدمات از طریق مستندســازی و اصالح ،یکپارچه ســازی و
استاندارد سازی فرآیندهای انجام کار بود.
طالب نژاد با اشــاره به اتمام ممیزی تمام زیرمجموعه  های ســتادی و مناطق شهرداری شیراز
گفت :طی یک ماه آینده با تشــکیل جلســاتی در کمیته تحول اداری در حوزه  های مختلف ،عدم
انطباق  ها و پیشــنهادات اصالحی که تیم ممیزی به ما ارائه کردند ،را باید رفع کرده و به ســوی
افزایش رضایتمندی شهروندان و بهبود واقعی گام برداریم.
وی ادامه داد :در آینده نیز ممیزی به صورت دوره  های شــش ماهه یا یکســاله توسط ممیزان
آموزش دیده شــهرداری برای اطمینان از حفظ استانداردهای ایزو انجام خواهد شد.
طالب نژاد با بیان اینکه در صورت اخذ گواهینامه ایزو تازه در ابتدای راه هســتیم ،خاطرنشــان
کرد :هر روز ممکن اســت بهبودهایی با ایده  های نوآورانه را شــاهد باشیم که باید برای رسیدن
به آنها تالش کنیم.
در ادامه ،مشــاور و رئیس حوزه معاونــت برنامه ریزی با اعالم پایــان ممیزی در حوزه  های
شهرداری اظهار داشت :ممیزی در مرحله اول به پایان رسیده است و در مرحله بعد ممیزی دیگر
واحدهای شهرداری که عمدتا سازمان  های تابعه هستند ،انجام می  شود.
علیرضا حســینی هدف از اجرای سیســتم مدیریت کیفیت بر مبنــای ISO9001:2008در
شــهرداری شیراز را جلوگیری از موازی کاری و اقدامات سلیقه ای عنوان کرد.

از ابتدای سال جاری تاکنون  70هزار و  119نفر در
آزمونهای مهارتــی اداره کل آموزش فنی و حرفهای
استان فارس شرکت نمودهاند.
سرپرســت اداره کل آموزش فنی و حرفهای فارس
با اعالم ایــن خبر گفت :آزمونهــای مهارتی در 30
حوزه امتحانی در سراســر اســتان فــارس و در قالب
پنــج مرحله آزمــون هماهنــگ ،تفاهمنامهها ،صنایع
ساختمان و دو مرحله ادواری برگزار شده و شهر شیراز
همانند ســنوات گذشته بیشــترین تعداد شرکت کننده
را به خود اختصاص داده است.
دکتر کوشکی توضیح داد :تعداد  58هزار و  347نفر
در آزمونهای هماهنگ 6 ،هزار و  94نفر در رشتههای
مرتبــط با صنعت ســاختمان 4 ،هــزار و  649نفر در
رشتههای صنایع دستی و قالیبافی در قالب تفاهمنامه
منعقد شده و یک هزار و  29نفر در آزمونهای ادواری
شرکت کردند و در این مدت از نظر تعداد شرکتکننده،
اســتان فارس بعد از تهران باالترین آمار آزمون دهنده
کشور را به خود اختصاص داده است.
وی حوزه ســنجش مهارت کارآموزان و نیروی کار
آموزش فنی و حرفهای فارس را از ادارات پیشــرو در
سطح کشور برشمرد و بیان کرد :مرکز سنجش مهارت
شیراز با دارا بودن  8ســالن مجهز و استاندارد ظرفیت
میزبانی  1100نفر را به صورت همزمان دارد.
کوشــکی در پایان اضافه کــرد :تمامی  آزمونهای
مهارتــی در دو مرحله کتبی و عملی برگزار میشــود
و شــرکتکنندگان پس از کسب نمره قبولی در آزمون
کتبی و عملــی گواهینامه مهــارت الکترونیکی با کد
بینالمللی دریافت میکنند.

معنای کار ،پشت میز نشینی نیست
نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شــیراز گفت :معنای اشــتغال و کار در
مجموعه تحصیل کرده ما این اســت که از سوی اداره و نهادی دعوت ...

در نشست شورای مشورتی توسعه استان اعالم شد:

آیت ا ...ایمانی:

عزاداران حسینی ،پاکبانان را دریابند!

پایان ممیزی نهایی استقرار نظام مدیریت کیفیت
در حوزه های شهرداری شیراز
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تدوین برنامه ششم توسعه فارس با مشارکت نخبگان
ایرنا :رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی
اســتان فــارس گفت:دولت یازدهــم معتقد به
نقش آفرینی نخبگان ،اندیشمندان و دانشگاهیان
کشور و اســتفاده از ظرفیت  های آنها در پیشبرد
امور همانند تدوین برنامه  های توســعه ،ســند
آمایش سرزمینی و  ...است.
ساســان تاجگــردون دیروز در نشســتی با
اعضای شــورای مشورتی توســعه استان فارس
افزود :عالوه بر دیدگاه  ها و تفکر صاحب نظران
و نخبگان اســتان ،توجه بــه پژوهش از مباحث
مهم در توسعه تلقی می  شود.
وی اظهــار کــرد :پیش از ایــن بودجه  های
پژوهشــی از منابع دولتی به ساختارهای متنوع
ســوق می  یافــت و در قالــب مکتوباتــی که
خــاک می  خورند جلوه گر می  شــد و از این رو،
نقش آفرینی مورد انتظار در تحقق توسعه استان
را موجب نشد.
رئیــس ســازمان مدیریت و برنامــه ریزی
اســتان فارس بیان کرد :دولت یازدهم در سال
 95موضــوع پژوهش را با شــکل جدیدی و با
محوریت توســعه کشــور در آینده را مورد توجه
قرار می  دهد.
وی با اشــاره به موضوعات مطرح شــده از
ســوی اعضای شورای مشــورتی توسعه استان
فارس در این نشست ،گفت که نگاه عملیاتی به
توسعه استان در دســتورکار استاندار فارس قرار
دارد و تالش بر این است که ظرفیت  های استان
در زیرســاخت  هایی همچون راه و جاده تقویت
شود تا این استان همچنان در فرایند حمل و نقل
در کشور جایگاه خود را حفظ و تقویت کند.
رئیــس ســازمان مدیریت و برنامــه ریزی
اســتان فارس اظهار کرد:بیکاری استان با توجه
به مصارف تســهیالت و منابع بانکی ،وضعیتی
منطقــی و دلخواه نیســت و از ایــن رو ،دولت
یازدهم با رویکرد مبتنی بر عقالنیت و منطق در
صدد بهره گیری از منابع و ظرفیت  های کشــور
برای حل موضوعاتی همچون اشتغال است.
وی یادآوری کرد :سفر اردیبهشت  94رئیس
جمهوری و هیات دولت به استان فارس شرایط
ویژه ای را برای توسعه استان فراهم کرده است
که از آن جمله به ســرمایه گذاری  های گسترده
در جنوب استان می  توان اشاره کرد.
سازوکار فعالیت شــورای مشورتی
توسعه استان
در ابتدای این نشست ،رئیس شورای مشورتی
توسعه استان فارس گزارشی از شکل گیری این
شــورا ارایه کرد و گفــت :از آنجا که دولت  های
گذشــته ،دولت  های نخبه محــور یا توده محور
بوده اند ،دولت یازدهم به پیشنهاد دکتر نوبخت
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،
شــکل گیری حلقه اتصالی بین توده و نخبگان
جامعه را طرح ریزی کرد که شــورای مشورتی
توسعه نام گرفت.
جواد جمشــیدی اظهار کرد :هــم اینک 31
شورای مشورتی توســعه در استان  های مختلف
کشــور فعال هستند و در هر استان  21نفر عضو
مجمع اســتان ،در هر شهرســتان  15نفر عضو
مجمع شهرســتان و در هر بخــش  9نفر عضو
مجمع مشورتی توسعه در آن منطقه هستند.
تدویــن برنامه ششــم توســعه با
مشارکت نخبگان فارس از اول آبان 94
در ادامه این نشست ،برخی معاونان و مدیران
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان فارس
و اعضای شــورای مشــورتی اســتان به بیان
دیدگاه  های خود برای شتاب بخشیدن به توسعه
استان پرداختند.
علی سلحشــوری معــاون برنامــه و بودجه
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس با بیان
این که تدوین برنامه ششــم توســعه در سطح
اســتان از اول آبــان ماه  94آغاز می  شــود ،بر
مشــارکت نخبگان و صاحب نظران اســتان در
تدوین این برنامه توسعه و سند آمایش سرزمینی

استان تاکید کرد.
رضا موســوی مدیر مرکز آموزش و پژوهش
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان فارس
نیز گفــت :بنا بر دســتورالعمل ابالغی از مرکز،
مجمع متخصصین توســعه در هر استان زیر نظر
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  ها باید
فعالیت خود را آغاز کند که در اســتان فارس از
ظرفیت شورای مشورتی توســعه استان در این
مسیر بهره گرفته می  شود.
ضــرورت واگذاری امــور به بخش
غیردولتی
عضو شورای مشورتی توســعه استان فارس
هم در این نشست با بیان این که برخی مدیران
در مغایرت با سیاســت واگــذاری امور به بخش
غیردولتی به دنبال پهن تر کردن ســفره و حوزه
فعالیت خود هســتند ،اقدام ســازمان مدیریت و
برنامه ریزی در تحقــق واگذاری امور به بخش
غیردولتی را خواستار شد.
ناصر بهمنی اظهار کرد :در سال  های گذشته
گاه بــرای مصالح فردی ،گروهــی و منطقه ای
برخی ســرمایه گذاری  ها به ســمت و ســویی
هدایت شــده کــه نتیجه مطلــوب را به همراه
نداشــته اســت که نمونه این امر تاسیس یک
واحــد صنعتی که باید در شــرایط آب و هوایی
گرم فعالیت کند در یک شهرســتان سردسیر در
شمال استان است.

باشد و با مشارکت کشــاورزان گام  های بلندی
در بهینه سازی آب مصرفی در بخش کشاورزی
گام  های بلندی برداشت.
تدریس موتور پیکان در هنرستان  های
فارس
محمد کماندار عضو دیگر شــورای مشورتی
توســعه استان نیز با اشــاره به کمبود فضاهای
آموزشی در شهر شیراز و کمبود منابع انسانی در
برخی مقاطع ،حمایت بیش از پیش مســووالن
اســتان از آموزش و پرورش را خواســتار شد و
گفت :در حالی که در هنرســتان  های ما موتور
خودروی پیکان از رده خارج شــده آموزش داده
می  شــود ،نمی  توان انتظار داشــت که خروجی
این مراکز ،متخصص خودروهای جدید باشــند
از این رو باید در مســیر بروز کــردن امکانات
گام برداشت.
بهره گیری از ظرفیت ســازمان  های
مردم نهاد
علی رضایی عضو دیگر شــورای مشــورتی
توسعه اســتان هم گفت :شــاید برخی مدیران
در جلســات کارگروه  هــا و تصمیم ســازی  ها
مالحظات سازمان تحت مدیریت خود را در نظر
بگیرند و از این رو ،الزم اســت که متخصصان
و کارشناســانی از بیرون این سازمان  ها و بدنه
ســازمان  های مردم نهاد نیز در این کارگروه  ها
حضــور یابند تا نــگاه جامع و فــارغ از تعصب

خانی هشدار داد :شیراز در بن بست قرار نگیرد
نگرانی در   باره تاثیر کودهای شیمیایی
بر سالمت مردم
جهانبخــش میرزاونــد عضو دیگر شــورای
مشــورتی توســعه اســتان نیز توجــه به حق
شهروندان در زمینه استفاده از مواد غذایی سالم
را خواستار شد و گفت :هم اینک در کشور 700
نوع ماده شیمیایی به عنوان کود توزیع می  شود
که کمتر از هفت نوع آن دارای مجوز اســتاندارد
هستند و این مســاله می  تواند به تولید محصول
ناســالم و بــه مخاطره انداختن ســامت مردم
منجر شود.
ارزیابی تولید کشــاورزی بر اساس
حجم آب مصرفی
رحیم اســتخری نیز از شــورای مشــورتی
توســعه اســتان فارس در این نشســت احیای
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی را از اقدامات
ســنجیده و علمی  دولت یازدهم خواند و با اشاره
به مشکالت بخش کشــاورزی استان ناشی از
کمبود منابع آبی گفت :در دنیای امروز ســخن
از میزان تولید بر اســاس هر هکتار منســوخ و
نادرســت است و باید میزان تولید به ازای حجم
آب مصرفی شــاخص عملکردهــا در این حوزه

سازمانی به موضوعات مختلف داشته باشند.
احتمال انزوای شیراز در مسیر کریدور
حمل و نقل
مهدی خانی عضو دیگر شــورای مشــورتی
توسعه اســتان و مدیرعامل شرکت عمران شهر
جدیــد صدرا نیــز اظهار کــرد :در طرح ریزی
توســعه زیرســاخت  های راه در آینده ،یک راه
اصلی از اصفهان به سمت کرمان و راه دیگر از
گوشــه ای از اســتان فارس عبور می  کند و به
بوشهر می  رســد که در این طراحی ،شهر شیراز
در انزوا قرار می  گیرد و از این رو باید مسووالن
استان برای حفظ جایگاه استان در کریدور حمل
و نقل کشور و منطقه با تدبیر و حساسیت بیشتری
عمل کنند.
محمدرضا مریدی مدیرکل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی  اســتان فارس و عضو شورای مشورتی
استان نیز در ســخنانی بر ضرورت بهره گیری
از ظرفیت نخبگان اســتان در پیشــبرد امور و
اعتالی وضعیت آن تاکید کرد.
شــماری دیگر از معاونان و مدیران سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان فارس نیز در این
جلسه به طرح دیدگاه  های خود پرداختند.

قادری ،نماینده مجلس خبر داد:

 ۱۸نماینده کمیسیون برنامه و بودجه به شیراز می آیند
مهر :نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی  از
حضور  ۱۸نماینده کمیسیون برنامهوبودجه مجلس
شورای اسالمی  در شیراز خبر داد.
جعفر قــادری بعدازظهــر دیروز در شــورای
برنامهریزی و توســعه اســتان فــارس ،گفت :با
برنامهریزی انجامشده از چهارشنبه هفته آینده ۱۸
نماینده کمیســیون برنامهوبودجه مجلس شورای
اسالمی  در شیراز حضور خواهند داشت.
وی ادامــه داد ۹ :نفــر از کمیســیون تلفیــق
برنامــه و  ۹نفر نیــز از کمیســیون تلفیق بودجه
حضور دارند.
نماینده شــیراز در مجلس شــورای اسالمی  با
اشاره به اینکه از این فرصت باید به بهترین شکل
ممکن استفاده شــود ،گفت :دو هفته فرصت باقی
است که شــاخصها مشخص شود زیرا این موارد

تأثیر مستقیم بر درآمد ساالنه استان دارد.
قادری ادامه داد :متأسفانه درآمد ساالنه استان
فارس در  ۲.۳از کشور پایینتر است.
وی با اشــاره به اینکه کمکهای مردمی  باید
در کنــار کمکهــای دولتی قــرار گیــرد تأکید

کرد :بهداشــت و درمــان و آمــوزش و پرورش
دو بخش اصلی در کمکهای مردمی  هســتند اما
باید بهگونهای برنامهریــزی کرد که این کمکها
مکملی در کنار دولت باشــد و بهاندازه این کمک
مردمی  دولت نیز بودجه اختصاص دهد.

