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آزادی  9زندانی جرائم غیرعمد همزمان با شب یلدا
مدیرعامل ستاد دیه استان فارس از آزادسازی  9زندانی جرایم غیرعمد از زندانهای
این استان در آستانه شب یلدا از خبر داد...
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احیاء رویشگاههای جنگلی فارس همزمان با اجرای طرح ملی جنگالنه
مدیر کل دفتر جنگلهای خارج شمال سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور:اجرای
عملیات بذرکاری در سطح سه هزار و  875هکتار از اراضی جنگلی...

برخی دانشآموزان فارس در مدارس سنگی درس میخوانند
مدیرکل نوسازی مدارس می   گوید :هنوز برخی از دانشآموزان فارس در  ۴۵۰مدرسه
سنگی که در جایجای این استان و عمدتا در مناطق...
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آزادی  9زندانی جرائم غیرعمد همزمان با شب یلدا

پازل های پارلمان
زهرا جعفری

لیســت امید ،حمله داعش ،حوادث دی  ،96آتش زدن برجام ،حکــم جلب و توئیتهای محمود
صادقی ،نطقهای پروانه سلحشــوری ،آچمز شــدن در غائله بنزین آبان  98و ...اینها شناسههای اصلی
و تصویــر ماندگار یکی از پرتالطمترین دورههای مجلس پس از انقالب در جمهوری اسالمی   اســت؛
مجلس دهم!
مجلسی که تاکنون نیز بر سر اصالحطلب ،معتدل بودن و یا اصولگرا بودن آن بحث است!
مجلسی به طول "ذوالنور" تا "سلحشوری"!
و اینــک این مجلس به پایانه تقویم خــود نزدیک و نزدیکتر میشــود و آهنگ آمدن "مجلس
یازدهم" هر روز بلندتر!
انتخابــات مجلس یازدهم از  10آذرماه  ،98بیهیچ فاصلــهای از "تالطم بنزین دولت پراعوجاج"
روحانی ،وارد مرحله اجرایی خود شــده است تا هر سه تقسیمبندی سنتی سیاسی کشور (اطالحطلب،
اصولگرا و معتدلین) "بیفرصت" تبیین استراتژی خاص به رقابت فرا خوانده شوند! رقابتی که حداقل
در شــرایط کنونی ثبتنام هیچ تصویر روشن و قطعی از "پازلهای این پارلمان" را نمیتوان از آن
ترســیم کرد! ستون "پازلهای پارلمان" در فرصت پیش رو تالش خواهد کرد با ارایه لحظه به لحظه
آخریــن تحوالت و تحرکات انتخابات ،هر لحظه پیش از لحظه قبل این پازل انتخاباتی را تبیین و البته
"تکمیل" نماید! و هدف ارزشــمند خود در راه برگزاری انتخاباتی پویا و تشــکیل پارلمانی در فضای
ژرف خود را محقق ببیند ،چنین باد!

مدیرعامل ســتاد دیه استان فارس از آزادســازی  9زندانی جرایم
غیرعمد از زندانهای این استان در آستانه شب یلدا خبر داد.
اصغر ترابپور در گفتگو با خبرنگار فارس در شــیراز ،اظهار داشت:
با کمک نیکوکاران استان و کمک بالعوض از سوی ستاد دیه استان،
در آســتانه شب یلدا تعداد  9زندانی جرایم غیرعمد دیروز از زندانهای
استان فارس رهایی باختند.
وی مبلغ بدهی این زندانیان را  155میلیون تومان اعالم کرد.
مدیرعامل ســتاد دیه استان فارس ادامه داد :در حال حاضر یکهزار
و  119نفر زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای اســتان وجود دارد که
مجموع بدهی این افراد حدود  80میلیارد تومان است.
وی بــا بیان اینکه اســتان فــارس در کمک بــه زندانیان جرایم
غیر عمد رتبه اول کشــور را دارد ،تصریح کــرد :خیران و نیکوکاران
می   توانند از طریق شــماره حساب  1199بانک رسالت و شماره کارت
 6104337770030961کمکهای نقدیشــان را برای آزادســازی
زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کنند.

***

جبهه پایداری و لیست جداگانه از اصولگرایان
 شــنیده میشــود؛ جبهه پایداری قصد دارد در انتخابات آتی با لیستی جداگانه از شورای اصولگرایانوارد عرصه شــود .یکی از آگاهان مرتبط با این جبهه اعالم کرده اســت ،پایداریها ،نمی نشینند تا به آنها
دیکته شود.
وی گفته اســت :اصولگرایان حاضر در شورای ائتالف نیروهای انقالبی ،دارای یک تیپ فکری سنتی
هستند اما جبهه پایداری دارای تیپ فکری ارزشگراست.
گفته میشود؛ در حال حاضر جبهه پایداری در فارس به ریاست دکتر لنکرانی با فعال نمودن  15کمیته
تخصصی در حال ارزیابی کاندیدا و رصد فضای انتخاباتی است.
این منبع آگاه همچنین گفت :جبهه پایداری در فارس منتظر لیســت "شانا" و شورای ائتالف نیروهای
انقالب نیز میماند و اگر برنامهریزیها و راهبردهای این شــورا را در راستای اهداف خود ندید ظرف چند
روز آینده مواضع خود را کام ً
ال روشن اعالم خواهد کرد.
مردم گرسنه را دریابید
جبهه پایداری با شعار انتخاباتی "مردم گرسنه را دریابید" به عرصه انتخابات میآید.
شــنیده میشود؛ این جبهه شاخصه "رأیآوری" را مالک اصلی انتخاب کاندیداهای مورد حمایت خود
قرار نداده و اعالم کرده افرادی که میتوانند برای مردم و جامعه دارای کارکرد مثبت و مفیدی باشند مورد
حمایت قرار خواهند گرفت.
منتظر میمانیم /ارزشش را دارد
جبهه پیشــرفت ،رفاه و عدالت و جمعیت حامیان انقالب اســامی به شورای ائتالف وحدت نیروهای
انقالب (شاونا) پیوست.
شــنیده میشود؛ "شاونا" نماینده دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی از حوزه انتخابیه شیراز که
اقتصاددان نیز هست در سرلیست انتخاباتی خود قرار خواهند داد.
 گفته میشود؛ دبیران این شورای ائتالفی کار خود را در استان به صورت رسمی آغاز کرده و پس از ردصالحیت یکی از گزینههای اصلی لیست توسط هیأت اجرایی اعالم نمودهاند تا زمان اعالم نتایج بررسی
صالحیتها توسط هیأت نظارت منتظر میمانند چون این کاندیدا ارزشش را دارد.
جامعه دانشگاهی و لیست انتخاباتی
 شنیده میشود جامعه دانشگاهی استان در نظر دارد فارغ از گروهها و احزاب سیاسی لیست انتخاباتیارایه کند.
گفته میشــود؛ جامعه دانشگاهی با این رویکرد که راه نجات و توسعه کشور از مسیر دانشگاه میگذرد،
در نظر دارد با بهرهمندی از داشتههای خود این لیست را تهیه نماید.
در همین راســتا شنیده میشود؛ یکی از کاندیداهای مورد حمایت این جامعه ،مؤلف کتابهای اصول و
نظریههای آموزش و یادگیری و مقدمهای بر مفاهیم معنایی زبانشناسی است.
این کاندیدا که با درجه پروفسوری ،یکی از جوانترین استادهای دانشگاه شیراز میباشد ،مسئولیتهای
مدیریت کارآفرینی ،بنیانگذاری مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شیراز ،هماهنگسازی امور تجاری و
فناوری استان را در کارنامه کاری خود دارد.
این داوطلب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالم "مردم و پاکدستی" را مهمترین رویکرد
خود اعالم کرده و گفته است حمایت از بانوان و جوانان از اولویتهای مهم او میباشد.
تعهد اخالقی کافی نیست
یکی از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی ،گفته است؛ ساز و کارهای حضور
در لیست احزاب باید مشخص ،روشن و دارای ضمانت باشد.
او معتقد اســت صرف تعهد اخالقی یا میثاقنامه برای حضور یا عدم حضور کاندیدا در عرصه انتخاباتی
کافی نیست و باید مسئولین احزاب و ائتالفها از همان ابتدا تکلیف خود را مشخص کنند.
وی میگوید :باید از کاندیدا تعهد سفت و سخت گرفته شود تا در صورت قرار نگرفتن کاندیدا در لیست
نتواند فعالیت انفرادی داشته باشد.
این کاندیدا که سابقه نمایندگی مجلس هشتم و نهم را در کارنامه کاری خود داشته و هم اکنون عضو
هیأت علمی   دانشگاه میباشد ،در خصوص اینکه چرا کاندیدای قدر در شهرستانهای خود کاندیدا نمیشوند
تا ترکیب نمایندگان اســتان قویتر باشــد میگوید :اگر نماینده یک شهرستان باشی درگیر کارهای خرد
شهرستان میشوی و دیگر نمیتوانی به کارهای کالن و ملی برسی.
"فردا" ،آخرین روز
طبق روزشــمار یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اســامی ،آخرین مهلت ارســال شکایت
کاندیداهای رد صالحیت شــده در هیأتهای اجرایی به هیأت نظارت اســت .بر اســاس ماده  52قانون
انتخابات ،مدت زمان رســیدگی به شکایت داوطلبان رد صالحیت شده توسط هیأت نظارت  20روز بوده و
 21دیماه نتایج تأیید یا رد صالحیت داوطلبان به فرماندار حوزه انتخابیه ابالغ میشود.

مدیرعامل جدید ستاد دیه فارس معرفی می شود

مدیر عامل جدید ســتاد دیه استان فارس به زودی معرفی می   شود .به گزارش خبرنگارمهر ،اصغر تراب پور
مدیرعامل سابق ســتاد دیه فارس درگفتگو با خبرنگارمهرگفت :طی روزهای آینده مدیرعامل جدید ستاد دیه
معرفی میشــود .وی درخصوص مدیرعامل جدید ســتاد گفت :آقای رضا اسکندری که سابقه  ۴ساله مدیریت
ستاد دیه استان فارس را دارند و از مدیران جوان و با تجربه هستند به مدیریت ستاد دیه استان فارس منصوب
میشود .تراب پور درپی بازنشستگی جای خود را به مدیر جدید میدهد.

طرح «صد دانه یاقوت» در مساجد شیراز اجرا می شود

مدیر کل تبلیغات اســامی   فارس از اجرای طرح «صد دانه یاقوت» در ســطح  ۱۰۰مسجد منتخب شیراز
خبرداد.
حجت االســام محمد صادق مهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در     باره طرح «صد دانه یاقوت» گفت :پیرو
تفاهم نامه منعقد شده با سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس مبنی بر ارتقای سطح سواد فضای مجازی
با رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی طرح صد دانه یاقوت با رویکرد ارتقا سواد فضای مجازی با عناوین رژیم
مصرف رسانه ،مدیریت رسانه در خانواده ،سواد شبکههای اجتماعی ،امنیت کاربری ،کسب و کارهای اینترنتی،
برنامه نویسی و تولید اپ و بازی در سطح  ۱۰۰مسجد منتخب شیراز برنامه ریزی شده است.
وی اظهار داشت :سازمان تبلیغات اسالمی   ظرفیتهای زیادی در استان دارد که این ارائه دقیق و علمی   این
طرح میتواند به تقویت پایگاه اجتماعی مساجد و امام جماعت مسجد کمک کند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی   استان فارس تصریح کرد :در این طرح که ویژه زمستان  ۹۸است معین شد که ما
 ۱۰۰مسجد را در استان انتخاب و این طرح را با اهداف مشخصشده در آنها اجرا کنیم.
مدیر کل تبلیغات اســامی   فارس اضافه کرد :طرح مذکور در این مســاجد با استفاده از ظرفیت روحانیون
مستقر در  ۱۰۰مسجد استان و حمایت اساتید سازمان سراج اجرا میشود .وی ادامه داد :برای پشتیبانی علمی   و
محتوایی این طرح ،برای همه امام جماعتهای این مساجد دورههای آموزشی برای ارتقا و به روزرسانی سواد
رســانهای توسط سازمان ســراج مرکز فارس برگزار میشود که با این کار به مرور امام جماعتها خودشان در
مساجد بخش آموزش سواد فضای مجازی و انتقال دانش را پیش میبرند.

احیای رویشگاههای جنگلی فارس همزمان با اجرای طرح ملی جنگالنه

مدیــر کل دفتر جنگلهای خارج شــمال ســازمان جنگلها،مراتع و
آبخیزداری کشــور:اجرای عملیات بذرکاری در سطح سه هزار و 875
هکتار از اراضی جنگلی کشور در  5سال گذشته
به گزارش روابط عمومی   اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس
همزمان با سراسر کشور طرح جنگالنه در سطح شهرستانهای استان فارس
اجرا شد.
این مراسم به همت تشکل مردم نهاد خانه فرهنگ بوم گردان پارس
و با همکاری اداره کل منابع طبیعی و باحضور مدیر کل دفتر جنگلهای
خارج از شمال سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور،مدیر کل منابع
طبیعی فارس،مسئوالن اســتانی و محلی،بخشداری،دهیاریها و اعضاء
شوراهای اســامی،فرهنگیان ودانش آموزان،ورزشکاران،کوهنوردان
ونیز مشــارکت مردم و تشکلهای زیســت محیطی،چهره های مطرح

زیست محیطی و دوست داران طبیعت،نهادهای خصوصی و دولتی در
منطقه چشمه انجیر شهرستان بیضا اجرا شد.
دکتــر غیبی مدیــر کل دفتر جنگلهای خارج از شــمال ســازمان
جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشــور با حضور دراین مراســم با اشاره به
اهمیت اجرای طرح جنگالنه گفت :احیا و ترمیم رویشگاههای جنگلی
آســیب دیده کشــور از اولویتهای اصلی اجرای این طرح اســت که
امیدواریم با اســتمرار این طرح شاهد توسعه بیش از پیش عرصه های
طبیعی بویژه اراضی جنگلی باشیم.
وی با اشــاره به مشارکت مردم و جوامع محلی برای تحقق اهداف
بزرگ طرح جنگالنه در کشــور ،بر ضرورت تالش برای توسعه سرانه
جنگل تاکید کرد و گفت :با توجه به خشــکیدگی رویشگاه های جنگلی
و مرتعی همکاری دســتگاه های دیگر و نهادهای مختلف دراین راستا
بسیار تاثیر گذار است.
دکتــر غیبــی افــزود:از  5ســال پیــش تاکنون ســه هــزار و
 875هکتــار از عرصه هــای طبیعی کشــور بــا همــکاری مردم و
تشــکلهای مــردم نهاد زیســت محیطــی تحت عنوان طــرح ملی
جنگالنــه با کاشــت گونه هــای بومــی   و جنگلی بــذرکاری و احیاء
شده است.
مدیــر کل دفتر جنگلهای خارج از شــمال ســازمان جنگلها،مراتع
و آبخیزداری کشــور اظهار داشــت :این طرح ملی عــاوه بر افزایش
ســطح مناطق جنگلی و پوشــش گیاهی ،احیای مراتع و جلوگیری از
فرســایش خاک ،کمک شایانی به عرصه های آسیب دیده از تخریب و
آتش سوزی  ها خواهد کرد.
دکتر منتصری مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس نیز دراین
مراسم با اشاره به اجرای عملیات بذرکاری در سطح عرصه های جنگلی
اســتان فارس با کمک سمن ها و تشــکلهای مردمی   افزود :این گونه

طرح های مشــارکتی گامی   مثبت در جهت زدودن آســیبها و اثرات
مخرب زیست محیطی است که با حرکت خودجوش و تاثیر گذار مردم
نتیجه بخش خواهد بود.
وی با قدردانی از تالش ســمن های زیست محیطی استان افزود :با
اقدامات آموزشی و فرهنگ سازی های انجام شده خوشبختانه با اجرای
طرح جنگالنه طی  5سال اخیر ســطح وسیعی از منابع طبیعی استان
مورد احیا و حفاظت قرار گرفته است.
دکتــر منتصــری هدف از اجــرای این طرح را کاهش فرســایش
خاک،جلوگیــری از گســترش بیابــان و کاهش ریزگردهــا ،حفظ و
گسترش سطح عرصه های جنگلی و مرتعی و پوشش گیاهی در سطح
عرصه های منابع طبیعی عنوان کرد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با اشاره به ناحیه رویشی
زاگرسی و اراضی جنگلی بکر و منحصر به فرد استان فارس بر حفاظت
و مراقبت بیش از پیش این منابع ارزشمند استان تاکید کرد.
محمد ثابت مدیر تشــکل خانه بوم گردان پارس و مدیر طرج ملی
جنگالنه در این مراســم با اشــاره به اجرای طرح ملــی جنگالنه در
ششمین سال متوالی در سراسر کشور و استان گفت :جنگالنه یه تفکر
اســت و ما امیدواریم با گسترش این تفکر در بین اقشار مختلف مردم
و با فرهنگ ســازی در جهت حفاظت بیشتر از اراضی جنگلی و انتقال
این ســرمایه ملی که نتیجه سالها حیات اســت به جامعه و نسلهای
آتی وظیفه ذاتی و انســانی خود را به انجام برسانیم.وی افزود:جنگالنه
مشــارکتی مردمی   است تا احیاء و تازه نگه داششتن طبیعت جراحتهای
وارده بر پیکر رویشگاههای جنگلی التیام یابد.
در این مراسم دوستداران و عالقمندان به طبیعت حدود  6هکتار از
عرصههای طبیعی منطقه چشمه انجیر را با کشت بذرگونهجنگلی بادام
کوهی احیاء کردند.

برخی دانشآموزان فارس در مدارس سنگی درس میخوانند
ایرنا :مدیرکل نوســازی مدارس می   گوید :هنوز
برخی از دانشآموزان فارس در  ۴۵۰مدرسه سنگی
کــه در جایجای این اســتان و عمدتــا در مناطق
روستایی پراکنده است ،درس میخوانند.
قصــه دانشآموزانی که در مناطق روســتایی و
کمبرخوردار شــهری در مدارســی فاقد اســتاندارد
تحصیــل می   کنند ،آنقدر قدیمی   اســت که همگان
دستکم یک بار آن را خواندهاند یا به چشم دیدهاند.
کودکانی که در مدارســی بــا بخاریهای نفتی
درس میخوانند و سرگذشتی همچون دانشآموزان
مدرسه شهید رحیمی   درودزن یا شینآباد مییابند یا
کودکانی که در زمستان و تابستان در مدارس خشت
و گلی یا ســنگی تحصیل میکنند و از گزند حوادث
غیرمترقبه در امان نیستند.
مدارس سنگی از آن دست مدارسی است که در
چشم شیشه ای

ســاخت همه یا بخشی از بنای آنها از سنگ استفاده
شــده و همچون مدارس خشــت و گلی کیفیت و
شرایط الزم را برای کالسدرس بودن ندارد.
گرچــه برخی از این مدارس بــه علت مهاجرت
روســتاییان به شــهرها هماکنون تنها ویرانهای در
روســتاهای فاقد جمعیت است ،نشــانهای از کمبود
مدارس استاندارد بهشمار میرود.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان فارس
به ایرنا اعالم کرد که نوسازی مدارس سنگی فارس
بهعنوان مهمترین برنامه این ســازمان در دســتور
کار ســال  ۹۹اســت و هماکنــون برنامهریزیها و
اولویتبندی مناطق در دست انجام است.
ســرفراز موصلی عنوان کرد :پراکندگی مدارس
سنگی در تمام شهرستانهای فارس یکسان است و
عمدتا در مناطق روستایی قرار دارند.

او همچنین ۲هزار و  ۵۰۰کالس درس در استان
فارس را فاقد بخاری اســتاندارد دانســت و گفت:
برخی مدارس استان فارس هنوز گازرسانی نشدهاند،
این مدارس بیشتر در مناطق روستایی و نقاط شهری
جنوب اســتان قرار دارند که در این مناطق چارهای
جــز بخاری نفتی وجــود ندارد؛ با ایــن حال برای
مناطق جنوبی فارس اسپلیت دو فصله درنظر گرفته
شده است.
مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان فارس
ابراز داشــت۲ :هزار و  ۵۰۰کالس یادشــده مربوط
به مدارسی است که زیرســاختهای گازرسانی در
آنهــا فراهم اســت و هماکنون با اعتبــاری بالغ بر
۴۰میلیارد تومان ،در حال استانداردســازی است و یا
استانداردسازی شده است.
موصلی با بیان اینکه تا اواســط دیماه جشــن

مدیرکل نوسازی مدارس می   گوید :برخی دانشآموزان فارس در مدارس سنگی درس میخوانند

برچیدهشــدن بخاریهای نفتی غیراستاندارد برای
مدارس یادشــده برگزار میشــودگفت:بخاریهای
خودخاموش یا اســتاندارد نفتی نیــز برای مناطقی
که به اجبــار باید از نفت اســتفاده کنند ،جایگزین
بخاریهای غیراستاندارد نفتی میشود؛ ضمن اینکه
مطالعــات برای اســتفاده از بخاریهای برقی برای
سال آینده نیز در حال انجام است.
وی ادامــه داد :چندیــن نمونــه بخــاری برقی
بهصورت آزمایشــی در مناطــق مختلف فارس در
حال اســتفاده اســت تا دریابیم چه مدل دستگاهی
در چه مناطقی پاسخگوی نیاز است؛ برای نمونه در
مناطق سردسیر باید از یک مدل باید استفاده کنیم و
در مناطق معتدل نیز از گونهای دیگر.
هماکنون در استان فارس ۹۰۰هزار دانشآموز در
مقاطع مختلف مشغول تحصیل هستند.

