استاندار فارس:

دستگاههایی که در زمینه ارایه خدمات به زنان کارآفرین فرصتسوزی کنند مورد بازخواست قرار میگیرند
معاون وزیر کشور در مراسم
اختتامیه مسابقات فوتسال؛

حکایت نقابها

آرامش سیاسی و نشاط
اجتماعی پیشنیاز
توسعه است

اسماعیل عسلی
2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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در مراسمی با حضور شهردار
شیراز ،جانبازان و معلولین:

ون های مناسب سازی
شده ویژه معلولین آغاز
به کار کرد
1

آزادی  9زندانی
جرائم غیرعمد همزمان با
شب یلدا
3

 12صفحه

4

دغدغههای
سجاد افشاریان از
شفاف نبودن مسیر تئاتر تا
حمایت از جوانان
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مذاکره خصوصی روحانی و آبه
نخستوزیران انگلیس و ژاپن پس از سفر روحانی گفتوگو کردند
ادعای نیروی دریایی آمریکا در باره نجات
سه دریانورد ایرانی

2

مقام سابق آمریکا:

پنتاگون مخالف خروج واشنگتن از برجام بود
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا:

برای هر چیز از سوی کره شمالی
آمادهایم

برخی دانشآموزان
فارس در مدارس سنگی
درس میخوانند

2

رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران:

3

برگزاری جلسات دستمزد را به
حاشیه نبرید!
***

اعالم نتایج آزمون تصدی
امر داوری در فارس

ترخیص  77هزار تن برنج
به جریان افتاد
***
راه فساد در خرید گندم بسته شد

4

10

سرمایهگذارانی
که از فارس رویگردان
شدند

روایت پدر از مرگ  2پسر کولبر
در ارتفاعات کردستان
9

4

در مراسمی با حضور شهردار شیراز ،جانبازان و معلولین:

ون های مناسب سازی شده ویژه معلولین آغاز به کار کرد

روزنامه عصر مرد      م تلفنی آگهی ميپذیرد      
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بــه مناســبت هفتــه حمــل و نقــل  ۵ون
مناسب سازی شــده ویژه معلولین طی مراسمی  
با حضور شهردار شیراز ،جانبازان و معلولین آغاز
به کار کرد.
شــهردار شیراز در مراسم آغاز به کار ون های
مناســب سازی شــده ویژه معلولین گفت :برای
جانبازان و معلولین به عنوان بخشی از شهروندان
باید خدماتی ارائه و تسهیالتی در نظر گرفته شود
و ون های مناســب سازی شده بخشی از خدمات
در نظر گرفته شده برای این قشر است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری
شیراز ،مهندس اسکندرپور با بیان اینکه در زمینه
خدمت رســانی به معلولین و جانبازان ،ون های
مناســب سازی شــده از پروژه های طراز اول در
سطح کشور است ،افزود :اطمینان دارم با رویکرد
حاکم بر شــورا و شهرداری و کمک های خیرین،
پروژه ون های مناســب سازی شــده در کشور
سرآمد می   شود.
وی خاطرنشــان کــرد :از اعضای شــورای
شــهر به ویژه خانم دودمان و مجموعه معاونت
حمــل و نقــل و ترافیک که پیگیــر آغاز به کار
ون های مناسب سازی شده بودند ،سپاسگزارم.
شــهردار شــیراز با بیان اینکه مردم صاحبان
اصلی شــهر و کشــور هســتند ،گفت :امروز آن
چیزی که مردم از ما مســئوالن انتظــار دارند،
تواضع است و مســئوالن در همه سطوح باید با
تواضع با مردم برخورد کنند .هنگامی   که با تواضع
با مردم برخورد می   کنیم ،خداوند نیز این لطف را
دارد که به کار ما برکت می   دهد و خدمت رسانی
ما دیده می   شود.
مهندس اســکندرپور ضمن اشــاره به برخی
انتقادات غیــر منصفانه افزود :درخصوص آغاز به
کار دوچرخه های بیدود انتقاداتی مطرح شــد اما
وقتی کار در حال انجام است باید از سنگ پراکنی
دوری کرد.
رییس کمیســیون عمران و حمــل و نقل و
ترافیک شورای اسالمی   شــهر شیراز نیز در این
مراســم گفت :رویکرد خودرومحوری باعث شده
که زیســت پذیر بودن در شــهر برای کودکان،
ســالمندان و معلوالن و تردد آنها ممکن نباشــد
و هــر چند که در ادوار مختلف پیاده راه ســازی
و مناســب ســازی صورت گرفته بــود اما هنوز
مشکالتی زیادی سر راه این قشر است.
نواب قائــدی افزود :در مناســب ســازی و
زیســت پذیر کردن شــهر برای تمام اقشار راه
درازی در پیــش رو داریم که باید تمام نهادها به
شهرداری و شورا کمک کنند.
وی به تشــکیل کمیته مناسب سازی معابر

در فرمانداری شهرســتان شیراز از چند سال قبل
برای رفع مشکالت این حوزه اشاره کرد و گفت:
امروز یکی از طرح های کمیســیون عمران شورا
که راه اندازی ون های ویژه حمل و نقل معلوالن
اســت با بهره برداری از  ۵دســتگاه از این ونها
کلیــد میخورد ،هر چند که بــرای افزایش این
خودروهای مناسب تردد معلوالن نیازمند حضور
پر رنگ خیران هســتیم تا شــاهد توســعه این
خودروها باشیم.
رییس کمیســیون عمران و حمــل و نقل و
ترافیک شــورای اسالمی   شهر شیراز ادامه داد :از
شــهردار شیراز درخواست میکنم تا یک حساب
ویژه برای دریافت کمک هــای خیران به تامین
خودروهای ویژه تردد معلوالن اختصاص یابد.

راهی مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران
اســتان فارس نیز در مراسم آغاز به کار ون های
مناسب ســازی شــده ویژه معلولین گفت :این
مطالبه از ســال  ۹۳از ســوی بنیاد شهید مطرح
شده بود و امروز به نتیجه رسید.
راهی با بیان اینکه نیازمند تسهیالت بیشتری
برای تردد جانبازان و معلولین در ایســتگاه های
انوبوس و مترو هســتیم ،افــزود :کار فاخری از
سوی شهرداری و شورا صورت گرفته و از شهردار
شــیراز ،شهرداران مناطق و اعضای شورای شهر
برای مناسب سازی سطح شهر تشکر می   کنم.
آذرمی   رییس ســازمان بهزیســتی شهرستان
شیراز با اشاره به آغاز به کار کمیته مناسب سازی
در ســال  ۹۳گفت :طی سال اخیر با شعار انسان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز
در این مراســم گفــت :به منظــور افزایش رفاه
برای تردد جانبازان و معلولین جســمی ،پنج ون
مجهز به باالبر مناســب انواع ویلچر آغاز به کار
کرده است.
زوربخش اضافــه کرد :جانبــازان و معلولین
جسمی   می   توانند از طریق اپ شرکت تپ سی از
سرویس ون های مناسب سازی شده استفاده کنند.
وی با اشاره به ســایر تسهیالت در نظر گرفته
شــده برای معلولین و جانبازان افزود :بر       اساس
دســتور شهردار و شورای شــهر مبنی بر در نظر
گرفتن تسهیالت ویژه برای معلولین و جانبازان،
در سال  ۹۶بالغ بر  ۲۸۵دستگاه اتوبوس مناسب
برای معلولیــن در ناوگان حمل و نقل عمومی   به
بهره برداری رسید ،همچنین به همت شهرداران
مناطــق یازده گانه  ۶۵۰ایســتگاه از یک هزار و
 ۲۰۰ایستگاه اتوبوس سطح شهر مناسب سازی
شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز
استقرار آسانسور در ایستگاه های مترو را از دیگر
تسهیالت برای تردد آســان معلولین و جانبازان
عنوان کرد.

محوری مجموعه مدیریت شــهری ،انقالبی در
مناسب ســازی شــهر برای معلولین و جانبازان
ایجاد شده است.
آذرمی   افزود :در زمینه مناســب سازی سطح
شــهر برای معلولین و جانبــازان فقط مدیریت
شــهری مســئول نیســت بلکه همه نهادهای
عمومی   مســئول هســتند اما شــهرداری تنها
سازمانی اســت که تاکنون در این زمینه وظایف
خود را انجام داده است.
وی با اشــاره به همراهی خوب شهرداری با
تشکل های جانبازان و معلولین گفت :با پیگیری
این تشکل ها و سازمان بهزیستی ،اقدامات خوبی
در سطح شــهر انجام شده است و امیدواریم این
اقدام شــروعی برای رســیدن به نقطه مطلوب
مناسب سازی باشد.
رییس ســازمان بهزیســتی شهرستان شیراز
اضافه کرد :شیراز با توجه به رویکرد شهرداری و
شورا به الگویی برای مناسب سازی تبدیل می   شود.
آذرمی   خاطر نشــان کرد :شــهرداری شــیراز
بیشــترین همــکاری را در بحث آســیب های
اجتماعی کرد در صورتی که باید  ۱۸دســتگاه در
این رمینه همکاری کنند.

