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یادداشت

دوست و دشمن

استفاده از ظروف یکبار مصرف
پالستیکی در آشفروشیها و بیرونبرهای
شیراز ممنوع شد

تسنیم :اســتفاده از ظروف یکبار مصرف پالستیکی برای
مواد غذایی داغ در صنوف حســاس نظیر آش فروشــیها و
بیرون برها در شیراز ممنوع اعالم شد.
به نقل از روابط عمومی   اداره کل حفاظت محیط زیســت
فارس ،در ادامه پویش شــیراز شــهر بدون پالستیک پس از
طــرح در کارگروه ســامت و امنیت غذایی بــا فوریت و با
مدیریــت معاونت سیاســی و امنیتی اســتانداری فارس و با
حضور مدیرکل فرهنگی ،اجتماعی ،اســتانداری و نمایندگانی
از دســتگاه قضایی استان ،اداره حفاظت محیط زیست فارس،
دانشگاه علوم پزشکی شــیراز ،اداره صنعت ،معدن و تجارت،
اصناف پالســتیک و اصناف پزندگان برگزار شــد و براساس
تصمیمات گرفته شــده اســتفاده از ظــروف یکبار مصرف
پالستیکی در صنوف حساس ،در سطح شیراز از ابتدای اسفند
ماه ممنوع اعالم شد.
تاج گردون معاون پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت
فارس اظهار داشــت :از ابتدای اردیبهشت ماه سالجاری که
پویش ،شیراز شهر بدون پالستیک رقم خورد ابتدا مرامنامهای
تهیه و به امضاء دانشــکاه علوم پزشکی ،شــهرداری شیراز،
صنعت ،معدن و تجارت و اتاق بازرگانی و ســایر ادارات رسید
و در ادامه اقدامات متعددی به منظور ارتقاء فرهنگ عمومی   و
اطالعرسانی از صدمات جبران ناپذیر انواع پالستیک به ویژه
در خصوص ظروف مورد اســتفاده در ارائــه مواد غذایی گرم
انجام شــد و با تشــکیل کمیته تخصصی بــه صورت جدی
پیگیری شد.
وی افزود :در این جلســه ممنوعیت استفاده از پالستیک
مورد بررســی و تبــادل نظر قرار گرفت و بــا توجه به حجم
زیاد اســتفاده از ظروف یکبار مصرف پالستیکی و تهدیدهای
موجود برای بهداشــت و سالمت عمومی   مردم ممنوعیت آن
مورد توافق قرار گرفت و در این نشست تمام ادارات و اصناف
مرتبط در خصوص اقدام عملیاتی و فوری مبتنی بر ممنوعیت
استفاده از ظروف یک بار مصرف پالستیکی برای مواد غذایی
داغ در صنوف حســاس نظیر آش فروشــیها و بیرون برها،
اعالم آمادگی کامل کردند.
معاون پایش اداره کل حفاظت محیط زیست فارس افزود:
پس از اقدامات وســیع فرهنگی و اطالع مردم از سرطانزایی
ظروف پالســتیکی یکبار مصرف در مواجهــه با مواد غذایی
گرم اکنون حذف این ظروف زیانبار مطالبه بخش وســیعی
از جامعه است ،بنابراین انتظار میرود عمده مردم از این طرح
استقبال کنند.
تاجگــردون افزود :در این جلســه بر ضرورت تشــکیل
کمیتههای ،اطالعرســانی ،آموزش و نظارت و بازرسی تاکید
شــده و مقرر شد ،از ابتدای اسفند امســال ،تیم های نظارتی
مشترک از ادارههای مرتبط ،از صنوف مرتبط بازدید کنند تا در
صورت استفاده از ظروف یکبار مصرف پالستیکی برای عرضه
مواد غذایی داغ ،مراحل قانونی برخورد با متخلفان طی شود.
معاون نظارت و پایش محیط زیســت فارس خاطرنشــان
کرد :اداره محیط زیســت فارس در کمیتههای اطالع رسانی،
آمــوزش و نظارتی مشــارکت داشــته و با همــکاری تمام
سازمانهای مرتبط این طرح اجرایی میشود.

روسای قوا نظریه پردازی نکنند
نماينده ولى فقيه در سپاه پاســداران انقالب اسالمی   گفت :نهم دی ماه روز گفتمان
مقاومت در برابر سازش با استکبار ،تجلی غیرت دینی و عاشورایی...

نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران:

گاهی افراد ناشناخته و فاسد ،مشکالت بسیاری برای کشور
ایجاد می   کنند

روسای قوا نظریه پردازی نکنند

صفد ر د وام

نماينده ولى فقيه در ســپاه پاســداران انقالب
اســامی   گفت :نهم دی ماه روز گفتمان مقاومت
در برابر سازش با اســتکبار ،تجلی غیرت دینی و
عاشورایی شاگردان مکتب امام حسین(ع) و تجلیل
تبری و تولی امت اســامی   و روز یاس دشــمنان
انقالب اسالمی   می   باشد.
حجتاالســام عبدا ...حاجی صادقی ديروز در
آئين گراميداشــت حماســه  ٩دى در جمع مردم
شيراز اظهار داشت :مردم شيراز و استان فارس در
دوران پيروزى انقالب اسالمی   نقش بسزايى ايفاء
نمودند و در هشتم دى ماه  ١٣٨٨يك روز زودتر از
تجمع ملّى در سراسر كشور اين حماسه را آفريدند.
حجه االسالم حاجى صادقى با تأكيد بر اينكه
حماســه نهم دى ماه  ٨٨در تقويــم ملّى ما بايد
هميشــه زنده بماند ،اضافه كــرد :برخى رويدادها
مربــوط بــه زمان خاصى نيســت كه به دســت
فراموشــى سپرده شــوند از اين رو حماسه حضور
مردمــی   در  ٩دى مــاه نيز مانند واقعه عاشــورا،
طلوعى بى غروب دارد.
نماينده ولى فقيه در ســپاه پاســداران انقالب
اســامی   ادامه داد :طراحى فتنه هشت ماهه سال
 ٨٨برنامه ريزى  ١٠ساله دشمن بود كه در پى آن

نخست با خطبه رهبر معظم انقالب در  ٢٩خرداد
 ٨٨و سپس با حماسه حضور مردم در نهم دى ماه
آن سال تمام فتنه ها نقش بر آب شد.
او بيان اينكه حضور گســترده مــردم در اين
روز در پاســخ بــه توهين ها به ســاحت حضرت
ابا عبدا( ...ع) و ارزش هاى نظام بود ،خاطر نشان
كرد :دشمن در سال  ٨٨تالش كرد كه پيوند بين
واليت و مردم را جدا سازد به اين خيال كه عامل
اين پيوند خواص جامعه هســتند ،آنها می   دانستند
كه اسالم بى واليت اسالم بى خطر است.
وى افــزود :حادثه ســال  ٨٨اتفــاق افتاد در
حالیکه پرچم آنها مربوط به جنبش سبز سال ٨٤
بود و اولین کسی که این بیان را مطرح کرد سناتور
آمریکایی در کنگره آمریکا در سال  ٨٤بود که در
سخنرانی خود مطرح کرد که ما در ایران حکومت
را با جنبش سبز منهدم میکنیم.
حاجى صادقى ادامه داد :قاطعیت ،متانت ،صبر
و مقاومت مقام معظــم رهبرى و حضور مردم در
صحنــه موجب شكســت فتنه گران و دشــمنان
خارجى گرديد.
وى افزود :شايســته ترين پيام حضور مردم در
نهم دى ماه  ٨٨به دشــمنان اين بود كه؛ مردم ما
در مقابل توهين به ارزش ها و آرمان هاى انقالبى

هرگز كوتاه نخواهند آمد و در اين مســير از تهديد
و تحريم واهمه اى ندارند.
وى تهديد و تحريم دشــمنان عليه جمهورى
اســامی   ايران را از فتنه هاى دهــه  ٩٠توصيف
كرد و گفت :اما مردم ما همواره با روحيه اســتكبار
ســتيزى در صحنه خواهند ماند تا بســتر مناسب
جهت ظهور آماده شــود و ايــن بزرگترين خدمت
از سوى انقالب اسالمی   به جهان است كه روحيه
استقامت و استقالل را ترويج كرده است.
نماينده ولى فقيه در ســپاه پاســداران افزود:
البته مسئوالن هم بايد در برابر زياده خواهى هاى
دشمنان ايستادگى كنند و منفعالنه عمل نكنند.
حاجــى صادقــى افــزود :پيام ديگر حماســه
نه دى ماه به مسئولین انتظار کنار گذاشتن اجتهاد
در هر موضوعی اســت ،از ايــن رو انتظار می   رود
كه روســای قوا نظریهپردازی نکنند بلکه بايد نظر
والیت را که حکما ...بدانند و به آن عمل كنند.
وى ادامــه داد :روز  ٩تجلی ماندگاری انقالب
با رکن والیت فقیه اســت چرا كه مردم با حضور
مانــدگار خود در این روز ثابــت کردند که گرفتار
شبهه نخواهند شد.
در پايــان اين تجمــع قطعنامه اى بــا تأييد
حاضران قرائت گرديد.

در  9ماهه امسال رخ داد

ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به  10هزار و  500مددجو

طی 9ماهه امســال در جهت توانمندســازی
خانوارهای تحت حمایت و ارائه آموزشهای فنی
و حرفــهای 10 ،هزار و  500نفــر از مددجویان
اســتان فارس ،آموزشهای فنــی و حرفهای را
فراگرفتند.

مدیــر کل کمیته امــداد فارس گزارشــی از
عملکرد  9ماهه سال جاری این حوزه در خصوص
آموزشهــای فنی و حرفــهای بــه مددجویان
تحت حمایت ارائه کرد.
به گزارش روابــط عمومی   کمیته امداد ،محمد

بذرافشان ،مدیر کل کمیته امداد فارس با اشاره به
اینکه توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تأمین
خوداتکایی نیازمندان و محرومان را از مهم ترین
اهــداف این نهاد اســت ،اظهــار کرد :بــا ارائه
آموزش های فنی و حرفه ای ،مقدمات خودکفایی
و توانمندسازی مددجویان به میزان قابل توجهی
فراهــم و از ظرفیت های متقابل ســازمان فنی و
حرفه ای و کمیته امداد ،به خوبی استفاده می   شود.
وی با اعالم اینکه در  9ماهه نخســت امسال
 10هــزار و  500نفر از مددجویان تحت حمایت
آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند ،اظهار
کرد:از این تعداد 4 ،هزار و  500نفر در دوره های
پایدار ســازی 3 ،هــزار و  900نفر در دوره های
مهــارت آموزی و  2هزار و  100نفر در دوره های
مقدماتی شــرکت کردند.همچنین تعداد  550نفر
از مددجویــان نیز بابت کاریابی به مؤسســات و
شرکت ها معذفی شدند.

نخستین جشنواره ملی « آرای جایگزین حبس» در شیراز برگزار میشود
معاون قضایی ،اجتماعی و پیشــگیری از وقوع
جرم دادگســتری فــارس از برگزاری نخســتین
جشنواره ملی « آرای جایگزین حبس» به میزبانی
استان فارس خبر داد.
احمد رحمانیان در گفتوگو با خبرنگار تســنیم
در شــیراز ،از برگزاری نخســتین جشنواره ملی «
آرای جایگزین حبس» به میزبانی اســتان فارس
خبر داد و اظهار داشت :از آنجایی که قضات استان
در اجرای حکم جایگزین حبس در کشور جایگاه
خوبی در کشور دارند ،بنا شد جشنوارهای برگزار و
بهترین حکمهای صادر شده و قضات برتر معرفی
و تقدیر شوند.
وی با بیان اینکه قانون مجازاتهای جایگزین
حبس از سال  92در کشور آغاز و برای نخستین بار
در فارس اجرا شــد ،افزود :در مرحله نخست برای
حبس کوتاه مــدت مواردی ماننــد ارائه خدمات
عمومی   رایگان ،پرداخت جزای نقدی و محرومیت
از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شد.
رحمانیان با اعالم اینکه در شش ماهه نخست
امســال حکم مجازاتهــای جایگزین حبس 41
درصد رشــد داشته اســت گفت :تحقیقات نشان
میدهد هنوز باور افراد جامعه بر این است که حبس
اولویت دارد و پذیــرش مجازات جایگزین حبس

برای افراد جامعه قدری دشوار است.
معاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم
دادگســتری فارس با اشــاره به اینکه بر اســاس
آمارهــا از هــر 5هــزار مجرم که قانــون حبس
جایگزین برای آنان در نظرفته شده تنها کمتر از
یک هزار نفر آنان مرتکب جرم دوباره شدند ،افزود:
با تدبیر قضات فارس و دیگر مســئوالن امنیتی
انتظامی   استان در سه ماهه نخست امسال ،استان
فارس در زمینه وقوع جرم از  31اســتان کشور در
رتبه  23قرار دارد و این بیانگر آن است امروزه آمار
برخی جرمها در فارس کاهش یافته است.
به عقیــده رحمانیان زندان محــل نگهداری
مجرمــان خطرنــاک و مخــان نظــم و امنیت
عمومی   است و از آنجا که زندان تاثیری در اصالح
برخی از مجازاتها ندارد و حتی مضرات آن برای
برخی از افراد بیشــتر اســت ،قانون مجازاتهای
جایگزیــن حبــس در قانــون مجازاتهــای
اســامی   مطرح و برای مجرمــان در نظر گرفته
میشود.
وی بیان کــرد :در حال حاضر ســرقت ،ایراد
ضرب و جرح ،تصادفات رانندگی ،توهین و تهدید
به عنوان بیشترین موضوعات پروندههای قضایی
اســت که در دادگســتری فارس با این موضوع

پرونده تشکیل داده شده است.
رحمانیان در     باره کاهش جمعیت کیفری گفت:
الزمه کاهش آسیب در این حوزه توجه و مشارکت
همه دســتگاهها به مقوله مهم پیشگیری از وقوع
جرم است که تمامی   دستگاههای اجرایی باید برای
تحقق آن کوشش داشته باشند.
این مقــام قضایی یکی از آثــار روانی و پیامد
زندانی شدن افراد در جامعه را ایجاد چرخه ارتکاب
جرم دانست و بر لزوم کاهش زمان فرآیند دادرسی
بهعنوان یک مطالبه عمومی   و بسترســاز رضایت
مردم تاکید کرد.
رحمانیان به لزوم همــکاری نهادهای پذیرنده
برای به کار گرفتن این مجرمان تاکید کرد و گفت:
وزارتخانههایی مانند بهداشــت و درمان و آموزش
پزشــکی ،آموزش و پرورش ،ورزش و جوانان ،راه
و شــهر سازی و فرهنگ و ارشــاد اسالمی   باید با
دادگستری و اجرای احکام برای اجرای این طرح
همکاری نزدیک داشته باشند.
وی افــزود :با توجه به اجرای این قانون چهار
هــزار و  439خدمت در نظر گرفته شــده از همه
این ســازمانها در فارس دعوت شــده با استفاده
از این ظرفیت به وجود آمــده برای اجرای طرح
مجازاتهای جایگزین بیشتر استفاده کنند.
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آیتا ...سید علی اصغر دستغیب

عکس :علی گزبلند  /عصر مرد م

هر یک از ما یعنی من و
شما دوست و دشمن داریم
و البته کســانی هم هستند
که خنثی یا بیطرف هستند
به هر حال دوست و دشمن
وجــود دارد و گاهی الزم و
و نیــروی محرکــه جامعه
بشــری است و این دوستیها و دشمنیهاست که تاریخ
را رقم زده است.
جنگهای جهانی اول و دوم و جنگهای دیگر را در
نظر بگیرید .تعدادی از کشــورهای دوست متحد شده بر
علیه تعدادی از کشــورهای دشمن که متفق بودند وارد
جنگ شدند .نتیجه اینکه تمام کشورهای جهان دوست
و دشــمن دارند .هر چند برخی کشورها برای بقای خود
و جلب حمایت مردم به دشــمن فرضــی نیاز دارند ولی
این سیاست و کیاست و آیندهنگری دولتمردان است که
بهترین تصمیم را با در نظر گرفتن منافع ملی و امکانات
و مقتضیات بگیرند تا بتوانند کشــور را از بالیای جنگ
و محاصــره نجات داده و مردم را بــه صراط پیروزی و
کامیابی رهنمون گردند.
جنگ میتواند با یک گلوله آغاز شود ولی خاتمه آن
به سادگی شروع آن نمیباشد.
ایران کشــوری باســتانی با تمدنی تأثیرگذار اســت
گذرگاهی اســت بین ســه قاره و از لحاظ ژئوپولیتکالی
اهمیــت فراوانــی دارد .در حقیقت ایــران مرکز ثقل و
قلب جهان اســت .هر گاه قلب جهان در آرامش و صلح
باشــد جهان آرام است .در طول تاریخ به خاطر موقعیت
سوقالجیشــی منابع و ثروتش و شــاهراه بودنش مورد
تهاجم جهانگشــایان بوده اســت .از تیمور لنگ ،چنگیز
خان مغول ،اســکندر مقدونی گرفته تا جنگ جهانی اول
و دوم مورد تاخت و تاز بــوده ولی هرگز هیچ مهاجمی
نتوانســته در درازمدت بر آن چیره شــود .شــجاعت و
دلیرمردی پارســیان و تمدن برتر آنان همیشه دشمنان
را مرعــوب و تابع خود یا پراکنده ســاخته اســت و این
تاریخ ماست.
بنابراین دغدغه بقای خود را نداریم چون قرنهاست
که استوار و پایدار همچون کوههای سر به فلک کشیده
کشورمان ایســتاده و مقاومت کردهایم .دغدغه ما صلح،
امنیت ،آزادی ،رفاه و عدالت اجتماعی اســت و این تفکر
تمام مردم صلحطلب جهان است.
ضمن اینکه موالی متقیان فرموده اســت :هر کس
همه دوست اویند و یا همه دشمن اویند آدم خوبی نیست
چون انسانی که دارای چهارچوب عقیده و معتقداتی باشد
و ریا و تزویر نکند هم دوست دارد و هم دشمن.
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ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به  10هزار و  500مددجو
طــی 9ماهه امســال در جهــت توانمندســازی خانوارهای تحت حمایــت و ارائه
آموزشهای فنی و حرفهای 10 ،هزار و  500نفر از مددجویان استان فارس...

توسعه کشتهای گلخانه ای در اراضی اوقافی فارس
معاون بهرهوری اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس از توسعه کشتهای گلخانهای در
اراضی اوقافی فارس در پی توافقات با جهاد کشاورزی این استان خبر داد...
فریبرز دهقان

 23ربیع الثانی1440

فارس

آیتا ...ســید علی اصغر دســتغیب در دیدار جمعی از جانبازان ســرافراز انقالب اسالمی   به مناسبت
نهــم دی  -روز بصیرت و میثاق امت با والیت  -در حوزه علمیه رضویه شــیراز اظهار داشــت :انقالب
اسالمی   ایران و نظام جمهوری اسالمی   به برکت خون شهدا و روح امام راحل(ره) تضمین شده است.
به گزارش روابط عمومی   و امور بین الملل آســتان مقدس حضرت شــاهچراغ علیه السالم ،مسئول
حوزه علمیه رضویه شــیراز با اشــاره به اینکه نام دیگر فتنه ،فریب است ،گفت :فتنه به این معناست که
شیطان ،انسان را بفریبد؛ چراکه فسادهایی که در یک جامعه حتی در یک جامعه اسالمی   مشاهده می   شود
حاصل فریب شیاطین است و این لطف خداست که انسان در امان باشد و بتواند خودش را از فریبهای
شیطان حفظ کند.
وی با بیان اینکه فتنه  88که نزدیک به  10سال گذشته درکشور ما اتفاق افتاد و همچنین فتنه هایی
که در طول زمان رخ داده حاصل فریب شــیطان و شــیطان صفتان است ،گفت :در بسیاری موارد از این
فتنه هــا ،باطل خودش را حق جلوه می   دهد و صورت جریــان را طوری نمایش می   دهد که برای برخی
مشــتبه می   شود او حق اســت ،حتی در ردیف کردن جمالت و عبارات از باطل ،حق می   سازد و این کار
شیاطین است.
نماینده مردم اســتان فــارس در مجلس خبرگان رهبری گفت :در این برنامــه عنوان کردم فتنه به
گونه های مختلف خودش را نشــان می   دهد و همیشــه هم در صدد همین است که یک فرصت هایی به
دســت بیــاورد و حق را به گونه ای بکوبد و تا می   تواند حــق را تضعیف کند و یکی از تالش هایش این
است که باطل را حق جلوه دهد.
وی بر لزوم دقت در گزینش افراد در دولت و ســایر بخشهای مســئولیتی کشور تاکید کرد و گفت:
در کالم پیامبر(صلیا ...علیه و آله و ســلم) نقل شــده اگر چنانچه کسی مسئولیت به فردی بدهد و او را
جزو کارگزاران یک دولت یا حکومت کند در حالی که می   داند دیگری از او اصلح اســت این فرد به خدا
و رسول و مومنین خیانت کرده است.
نماینده مردم اســتان فارس در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه گاهی افراد ناشــناخته و فاسد،
مشــکالت بسیاری برای کشور ایجاد می   کنند ،تاکید کرد :فتنه ها را باید دقیق مراقب بود و عناصری که
از هر موقعیت سوءاســتفاده می   کنند و االن شــاید بیش از هر زمان مترصد باشند باید شناسایی و با آنها
برخورد شود.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس فارس:

حماسه  ۹دی نشان از حمایت مردم از والیت فقیه و انقالب بود

مهــر :مدیر کل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس
فارس گفت :حماســه  ۹دی ماه در سال  ۸۸نشان از حمایت
مردم از والیت فقیه و انقالب اسالمی   بود.
روابط عمومی   اداره کل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع
مقدس فارس ،ســرهنگ پاســدار حمیدرضــا گرامی   در جمع
کارکنــان خط  ۲متروی شــیراز با بیان اینکه حماســه  ۹دی
با بصیرت صورت گرفــت و این روز به عنوان روز بصیرت در
تاریخ ثبت شد ،اظهار داشــت :این روز یادآور حضور مردم در
صحنه و پشتیبانی آنها از انقالب اسالمی   و والیت فقیه بود.
وی افزود :مردم با صف آرایی مقابل دشــمنان و فتنه گران
از آرمانهای انقالب اسالمی   محافظت کردند.
گرامی   افــزود :مردم والیتمدار و انقالبی در حماســه  ۹دی مشــت محکمی   بر دهان دشــمنان و
فتنه گران زدند و با حضور خود نقشه های استکبار جهانی و فتنه گران را خنثی کردند.
وی با مورد خطاب قرار دادن کارکنان خط  ۲متروی شیراز ،گفت :شما با همان نگاه جهادی و تفکر
بســیجی و با بهرهگیری از منویات رهبری علیرغم تمامی   مشــکالت در راستای شکوفایی و بالندگی
انقالب اسالمی   گام بر میدارید.
مدیــرکل حفــظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقــدس فارس تصریــح کرد :مردم شــهیدپرور
و والیتمدار شــهر شــیراز یک روز زودتر (۸دی ماه) از ســایر شــهرها به میدان آمدند و در مقابله با
فتنه ایســتادگی و زمینه حماســه ۹دی را به وجود آوردند ،این حضور نشــان دهنــده بصیرت مردم
استان فارس است.
گرامی   تاکید کرد :رهبری و مردم را  ۲عنصر ارزشمند انقالب و جدایی ناپذیر از همدیگر هستند که
از ابتدای شــکل گیری انقالب اسالمی   دو عنصر رهبری و مردم همیشه در کنار همدیگر بوده و مردم
بــا تمام وجود رهبری و والیت فقیه را پذیرفته و قبول دارند و در تمامی   صحنههای دفاعی ،اقتصادی،
فرهنگی و غیره پاسداری و اطاعت پذیری خود را نشان دادهاند.

با توافقات انجامشده اوقاف با جهاد کشاورزی فارس صورت میگیرد:

توسعه کشتهای گلخانه ای در اراضی اوقافی فارس

معاون بهــرهوری اداره کل اوقاف و امــور خیریه فارس از
توســعه کشــتهای گلخانهای در اراضی اوقافی فارس در پی
توافقات با جهاد کشاورزی این استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی   اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس،
الیاس رضایی اظهار داشــت :اراضی اوقافی زراعی بسیاری در
اســتان فارس در دست مســتاجرین اوقاف است و با توجه به
سیاســتهای جدیــد و کمآبیها در این اســتان ،روی آوردن
به کشتهای گلخانهای و متراکم را ضروری کرده است.
وی افزود :بــا توجه به قانون و مقررات ســازمان اوقاف و
امور خیریه ،مستاجرین از تبدیل این اراضی به گلخانه استقبال
نمیکردند و نیازمند اتفاقات جدیدی در این حوزه بودیم.
رضایی گفت :همین مســئله مشــکالتی را هم برای مســتأجران ایجاد میکرد و هم باعث کاهش
بهرهوری در این اراضی میشد.
این مســئول اضافه کرد :باوجود این مسائل ،نیازمند احصاء مشکالت و تمرکز برای ایجاد راهکارها،
تصمیمات و توافقاتی در راستای حل مسئله بودیم.
وی افزود :چندین جلسه با حضور کارشناسان اداره کل اوقاف و امور خیریه و جهاد کشاورزی فارس
برگزار و نتیجه آن به پیشنویسی منتهی شد که بخش عمده مشکالت کشاورزان در آن رفع میشود.
رضایــی بابیــان اینکه همــکاری خوب جهــاد کشــاورزی در این زمینه قابلســتایش اســت
گفــت :در ظــرف چند روز آینــده و با حضــور مدیــران کل هــر دو اداره ،این پیشنویــس نهایی
و اجرایی میشود.
معــاون بهــرهوری اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس اظهار داشــت :بحث رفع مشــکالت مدت
اجاره زمینهای کشــاورزی اوقافی ،تســریع در روند اخذ مجوزهای الزم از سازمان اوقاف از چند ماه به
چند روز و موضوع معافیت بخشی از پذیرهها از طرف اوقاف ،بخشی از مشکالتی است که با این توافق
حل میشود.
وی افزود :جهاد کشــاورزی اســتان فارس نیز در توافقهای صورت گرفته و برای حل مشــکالت
کشاورزان مستأجر اوقاف در تبدیل زمینهای فوق به گلخانه ،همکاری الزم را صورت میدهد.

آسمان فارس برفی می   شود

مهر :بر اســاس پیش بینی های هواشناســی ،از فردا دوشنبه آســمان برخی از نقاط فارس به ویژه در
ارتفاعات شیراز برفی می   شود.
با توجه به نقشــه های هواشناســی از بعد از ظهر امروز یکشنبه یک سامانه بارشی از سمت غرب به
استان فارس وارد می   شود که به تدریج افزایش ابر و بارندگی را در استان رقم خواهد زد.
بر این اساس برای روز دوشنبه برای فارس بارندگی پیش بینی شده که در قسمت شمالی فارس و در
ارتفاعات مرکز استان بارش ها به صورت برف خواهد بود.
برای روز دوشنبه به تدریج کاهش دما و صبح سه شنبه نیز در نقاط مستعد ،مه گرفتگی رخ خواهد داد.
در شــیراز نیز برای روز دوشــنبه بارش باران ،در ارتفاعات بارش برف همراه با وزش باد پیش بینی
شده است.

