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استان

استاندار فارس با اهدای لوح تقدیر دبیر کل ستاد
مبارزه با مواد مخدر کشور ،از تالشهای سلیمان
کرمی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
استان قدردانی نمود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس
عنایتا ...رحیمی در حاشیه ششمین جلسه شورای
هماهنگی مواد مخدر استان که با حضور مدیران
دســتگاههای اجرایی برگزار شد بر انجام تکالیف
قانونی توسط همه دستگاهها و فرمانداران بهعنوان
رؤســای شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
شهرستانها تأکید نمود و گفت :باید هوشمندانه

و وظیفه مدار با حساسیت هر چه بیشتر ،با استفاده
از نقشــه راه ترســیمی و برآوردهای وضعیتی و
نسخههای پیشگیرانه و فرهنگی با همکاری همه
فعالین ،دلسوزان ،صاحبنظران اجتماعی در مسیر
مبارزه با مواد مخدر گام برداشت.
اســتاندار فارس در ادامه از ســلیمان کرمی به
جهت تالش و برقــراری تعامل بین بخشــی و
همافزایــی بین دســتگاههای ذیربط و همچنین
هماهنگیهــای بهعملآمــده در اجــرای طرح
ساماندهی معتادین متجاهر در سطح شهر شیراز
قدردانی کرد و لوح ســپاس دبیرکل ستاد مبارزه

* سال دوازدهم * شماره 2289
با مواد مخدر ریاســت جمهــوری را به وی اهدا
نمود.
گفتنی اســت؛ از ابتدای ســال جــاری علیرغم
محدودیت ناشی از شــیوع کرونا تاکنون 2818
نفر معتاد جمعآوری کــه از این تعداد  2060نفر
معتاد متجاهر و کارتنخواب شــامل  1955مرد
و  105زن بــه مرکز نگهــداری ،درمان و کاهش
آســیب معتادان موضوع ماده  ۱۶شــیراز و سایر
مراکز پیشبینیشــده جهت نگهــداری و درمان
به مدت شــش مــاه و بهصورت رایــگان ارجاع
دادهشدهاند.

کارفرمایان فارس ،یک هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکارند
افزایش خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی فارس
برای گواهی دریافت حقوق مراجعه حضوری داشتند اما
با راهاندازی ســامانه خدمات غیرحضوری ،شرایط ارائه
این خدمات به آسانی از منزل و یا محل کار بیمه شده به
صورت غیرحضوری مهیا شده است.

سیده ناهید تقویان -تماشا
مدیرکل تأمین اجتماعی اســتان فارس گفت :در حال
حاضر مطالبات این نهاد از کارفرمایان این استان ،یک
هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان است اما با وجود مشکالتی که

کشــاورز ادامه داد :با وجود کرونا و زیانهای ناشــی از
شــیوع این بیماری ،تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی
فارس در آبان ماه  ۹۹در مقایسه با آبان  ۹۸با یک درصد
رشد به  ۷۸۰هزار بیمه شده افزایش یافته است.
به گفتــه وی ،تأمین اجتماعی فــارس در حوزه درمان
ماهانه رقمی معادل  ۲۰۰میلیارد تومان پرداخت میکند.
کشاورز همچنین بیان کرد :در قالب اجرای طرح همسان
ســازی حقوق برای  ۲۲۹هزار مســتمری بگیر در این
استان ،ماهانه  ۵۰۰میلیارد تومان پرداخت میشود.
* مراجعه حضوری فارسیها به تأمین اجتماعی ،سه و
نیم میلیون بار کمتر شد
مدیر کل تأمین اجتماعی استان فارس در قسمت دیگری
از مطالب خود گفت :با ایجاد زیرساخت الکترونیکی ارائه
خدمات به بیمه شدگان ،کافرمایان و مستمری بگیران در

این استان ،مراجعه حضوری به شعبههای این نهاد سه و
نیم میلیون بار در سال کمتر شده است.
کشــاور افزود :تأمین اجتماعی ،نهاد عمومی غیردولتی
است که بیش از  ۵۰درصد جمعیت کشور را زیر پوشش
خود دارد.
وی ،با بیان اینکه جمعیت زیر پوشــش تأمین اجتماعی
کشــور از مرز  ۴۴میلیون نفر فراتر رفته اســت ،اظهار
داشت :در اســتان فارس  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار نفر که
بیش از  ۴۷درصد جمعیت این استان را تشکیل میدهد
زیر پوشش این نهاد بیمه گر قرار دارند.
مدیرکل تأمین اجتماعی اســتان فــارس اضافه کرد:
پیشتر در کشــور ساالنه  ۹۰میلیون مراجعه و در فارس
نیز هر ســال بیــش از پنج میلیون مراجعه به شــعب
تأمیــن اجتماعی صورت میگرفت اما با ایجاد تحول در

ارائه خدمات غیرحضوری ،بخــش قابل توجهی از این
مراجعهها در سال  ۹۹کاهش یافته است.
وی ،با بیان اینکه از ابتدای ســال  ۹۹تا پایان دی ماه
نزدیک به  ۳۰خدمات غیرحضوری به مردم ارائه شــده
است ،گفت :با ایجاد این زیرساخت و الکترونیکی شدن
خدمات ۷۰ ،میلیون مراجعه در سطح کشور و در استان
فارس نیز ســه و نیم میلیون مراجعه به شــعب تأمین
اجتماعــی کاهش پیدا کرده و به تبع آن از اتالف وقت و
انرژی مراجعه کنندگان جلوگیری شده است.
کشــاورز اظهار داشــت :بیشــتر مراجعــه حضوری
بیمه شــدگان تأمیــن اجتماعی در ارتبــاط با موضوع
دستمزد ،اطالع از ســابقه بیمه ،طرح اعتراض در این
زمینه و یا درخواست بازنشستگی بوده و یا کارفرمایان از
نحوه و ایجاد بیمهها اطالع نداشته و یا مستمری بگیران

وی گفت :بیمه شدگان ،کارفرمایان و مستمری بگیران
تأمین اجتماعی در سراســر این اســتان میتوانند با
مراجعه به ســایت  ES.TAMIN.IRخدمات مورد نیاز
خود را به صورت غیرحضــوری و از منزل و یا محل کار
دریافت کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان فارس ادامه داد :پیشتر
خدماتی مانند هدیه ازدواج برای برخی از بیمه شدگان
موضوعی ناشــناخته بود که اکنون بــا ایجاد خدمات
الکترونیکی ،بیمه شــدگان بدون مراجعه به شــعبات،
میتوانند این هدیه را دریافت می کنند.
کشاورز در مورد ساخت بیمارستان دوم تأمین اجتماعی
شیراز هم بیان داشــت :در یک ماه اخیر ،پیمانکار این
بیمارســتان مشــخص و عملیات اجرایی ساخت این
مجموعه آغاز شده است که پیشبینی میشود ظرف ۱۸
تا  ۲۴ماه آینده این مرکز درمانی افتتاح شود.
همچنیــن در پایان این برنامه بــا حکم مدیرکل تأمین
اجتماعی فارس ،مســعود عطایی نژاد که مدتی با حفظ
ســمت مدیر روابط عمومی سرپرست شعبه یک تأمین
اجتماعی شــیراز شــده بود به عنوان رئیس این ناحیه
معرفی شد و احمدی بعنوان رئیس اداره روابط عمومی
و امور فرهنگی اداره کل تأمین اجتماعی اســتان فارس
و خانم فاضلی به عنوان همکار ایشان معرفی گردیدند.

نماینده مردم شیراز :برای توسعه فارس ،تمایلی به مباحث سیاسی نداریم
نماینده مردم شهرستانهای شیراز و زرقان در مجلس
شورای اسالمی با اشاره به دیدار اخیر مجمع نمایندگان
فارس با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری
گفت :برای توســعه استان ،تمایلی به مباحث سیاسی و
گروهــی نداریم و در دیدار با معاون اول رئیسجمهوری
هم به این مباحث ورود نداشتیم.
علیرضا پاک فطرت چهارشــنبه در گفــت و گو با ایرنا
افــزود :در این دیدار تمرکز نمایندگان اســتان فارس،
بیشتر روی مسائل اجرایی و عمرانی بود.
عضو مجمع نمایندگان فارس در مجلس اظهار داشــت:
در این دیدار ،مسائل و مشــکالت استان در حوزههای
عمرانی ،اقتصادی و معیشتی مطرح و مورد بررسی قرار
گرفــت و معاون اول رئیس جمهوری نیز قولهایی برای
پیگیری مسائل مطرح شده ،داد.
پاک فطــرت ادامه داد :به نظر میرســد حضور وزیران
مرتبط با مســائل کالن اســتانها در چنین دیدارهایی،
تصمیمگیری در ارتباط با مســائل مطرح شده از سوی
نمایندگان را تسهیل کند.
* مجلس میتواند در عمران کشور ،دولت را یاری
دهد
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در بخش دیگری
از این گفتوگو ،ضمن تأکید بر لزوم کوشــش همگانی
برای شــتاب گرفتن روند اجــرای پروژههای عمرانی و

کاهش زمان اجــرای پروژهها گفت :برای کاســتن از
مشکالت اعتباری فراروی این طرحها ،مجلس میتواند
درخواستهای دولت در این زمینه را تسهیل کند تا دولت
راحت تر بتواند کار خود را پیش ببرد.
پاک فطرت افزود :عمران و آبادی باید به گونهای باشــد
که پیشرفت کار و روند پیشرفت پروژهها به طور روزانه
دیده شــود و اگر امروز چنین نیست به دلیل نبود اعتبار
است.
* متوقف نشــدن طرحهای عمرانی به خاطر تالش
استانداران و پیمانکاران است
عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت:
همین مسئله سبب شــده که امروز پروژههای عمرانی
در کشــور و اســتان به کندی و یا به شکل عادی پیش
رود و اگر همین شــرایط هم بر پروژهها حاکم است و به
طور کامل متوقف نمیشــود ،نتیجه تالش استانداران و
پیمانکارانی است که نمیخواهند سرمایهها راکد بماند.
پاک فطرت ادامه داد :اســتانها اعتبار چندانی در اختیار
ندارند و آنچه هم که وجود دارد اوراق قرضهای است که
برخی سال  ۱۴۰۰و برخی هم سال  ۱۴۰۱و  ۱۴۰۲نقد
خواهد شد که این چندان مطلوب نیست.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :کشوری که کمتر از  ۳۰تا  ۴۰درصد بودجه
خود را صرف عمران و آبادانی کند مسیر اشتباه را میرود

مدیر پایگاه انتقال خون فارس:

مدیرعامل شرکت توزیع برق فارس خبر داد:

استان فارس در  ۲گروه خونی
نیاز به یاری مردم دارد

مدیر پایگاه انتقال خون فارس گفت :ذخایر خونی اســتان
فارس در  ۲گروه نیاز به همکاری و یاری مردم دارد.
مسعود ترابی با اشــاره به اصل فاصله گذاری اجتماعی و
رعایت شیوه نامههای بهداشتی از سوی مردم در پی شیوع
کرونا ،گفت :روزانه به دلیل اعمال جراحی در بیمارستانها
حدود  ۲هزار واحد خون و فرآوردههای خونی برای  ۷۳مرکز
درمانی در سطح استان نیاز داریم که اهدای خون  ۷۰۰اهدا
کننده خون باید تأمین شود از این رو الزم است در جهت
جبران این تعداد واحد خونی مردم در اهدای این نیاز مبرم
و حیاتی ،مشارکت فعاالنهتری داشته باشند.
مدیرکل پایگاه انتقال خون فارس از واجدین شرایط دعوت
کرد با ایثار و اهدای خون خود ،بیماران نیازمند به خون در
بیمارستانها را یاری رسانند.
وی افــزود :پایگاه اهدای خون در شــیراز واقع در میدان
نمازی و ایستگاه آسیاب قوامی قصردشت از ساعت  ۸صبح
تا  ۱۹.۳۰با رعایت کامل اصول بهداشتی ،آماده استقبال از
اهداکنندگان خون است.
ترابــی با توجه به نیاز روزانه بخشهــای درمانی بیماران
تاالســمی و هموفیلی به خون و فرآوردههای خونی ،اظهار
کرد :بخش تاالســمی بیمارستان شهید آیت ا ...دستغیب
شــیراز در  ۲نوبت صبح و عصر دست کم به طور روزانه به
 ۳۰بیمار تاالســمی نیازمند خون در هر نوبت خون رسانی
میکند و این جدای از فرآوردههای خونی مورد نیاز بیماران
هموفیلی اســت ،بنابر این به طور مستمر بخشی از خون
اهدایی مردم برای تزریق به بیماران نیازمند خون استفاده
میشود.
وی با دعوت از مردم به اهــدا خون این اطمینان خاطر را
داد که در مراکز اهدای خون استان فارس تمامی مراحل بر
اساس شیوه نامههای بهداشتی انجام میگیرد و جای هیچ
نگرانی برای اهداکنندگان خون نیست.

و نمیتوان آینده خوبی در بحث عمرانی برای آن متصور
بود.
* مجلس ،روزنههای تخلف و زمینخواری را مسدود کند
وی افزود :همچنین مجلس بایــد روزنههایی موجود در
قوانین را که باعث سوء استفاده عدهای شده و زمینهساز
زمین خواری ،کوه خواری و ســایر تخلفات و فسادهای

تولید  ۴٠مگاوات برق توسط

نیروگاههای خورشیدی فارس

مدیرعامل شــرکت توزیع بــرق فارس گفت:
نیروگاههای خورشیدی مستقر در استان نزدیک
به  ۴٠مــگاوات برق تولید کــرده و به صورت
تضمینی به وزارت نیرو فروخته اند.
احمدرضا خسروی بیان کرد :با توجه به استقبال
مردم و ســرمایه گذاران از ایجــاد نیروگاههای
خورشیدی در سطح استان شاهد هستیم که در
مناطق مختلفی از فارس نیروگاههای خورشیدی
در حال فعالیــت اند که از جمله این نیروگاههای
خورشیدی میتوان به نیروگاه شهرستان سروستان اشاره کرد.
وی افزود :طی سه سال اخیر نیروگاههای خورشیدی در سطح استان فارس رشد قابل
توجهای داشته اســت و این نیروگاهها با جذب نیروی خورشیدی این نیرو را به انرژی
پاک تبدیل میکنند البته در راستای حمایت از این کسب و کارها نیز وزارت نیرو با خرید
تضمینی برق تولید شــده در این نیروگاهها ضمن حمایت از این افراد هزینههای تولید
برق را نیز کاهش داده است.
خسروی افزود :این شــرکت با امضای تفاهم نامه با کمیته امداد در استان برای بیش
از  ١٠٠مددجو امکان ایجاد برق از طریق نصب پنل خورشیدی بروی سقف منازل آنان
را فراهم کــرد که این افراد ضمن فروش برق تولیدی بــه وزارت نیرو از مزایای این
پنل ها نیز بهره مند خواهند شد.
او ادامــه داد :در این طرح نیمــی از هزینه ایجاد ،نصب و بهره بــرداری از پنلهای
خورشیدی با ارائه تسهیالت بوده و نیمی دیگر از این هزینهها توسط کمیته امداد امام
خمینی پرداخت شده است .وی در خصوص افزایش مصرف گاز و ارتباط آن با افزایش
خاموشی نیز تصریح کرد :با توجه به اینکه نیروگاههای تولید برق از منبع انرژی گازی
استفاده کرده تا امکان تولید برق را داشته باشند و با توجه به اینکه طی روزهای آینده
شاهد کاهش شدید دما در ســطح کشور خواهیم بود در راستای کاهش خاموشیهای
برق در سطح استان لذا بهره برداران بایستی حداکثر صرفهجویی را در مصرف انرژی
داشته باشند.
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دبیر سرویس خبری :حسین حسنپور

تقدیر استاندار
فارس از دبیر شورای
هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر فارس
پژواک نو

مدیرکل تأمین اجتماعی فارس:

در این زمینه با آن مواجه هستیم ،وقفهای در ارائه خدمات
ایجاد نشده است.
به گزارش «تماشا» ابراهیم کشاورز ،در نشست خبری
افزود :مطالبات معوق تأمین اجتماعی فارس تنها از یک
مجموعه بنام مخابرات راه دور ۶۰ ،میلیارد تومان است
که نزدیک به  ۱۰سال است وصول نشده است.
وی ،در بخش دیگری از ســخنان خود در مورد برخی از
فعالیتهای این نهاد از زمان شیوع بیماری کرونا تا کنون
گفت ۷۸ :هزار نفر در این استان ،متقاضی دریافت بیمه
بیکاری بودند که بــه این افراد  ۱۸۰میلیارد تومان بیمه
ایام بیکاری پرداخت شده است.
کشــاورز ،با بیان اینکه پرداخت بیمه بیکاری ناشی از
کرونا برای برخی مشــاغل مانند صنعت گردشــگری
همچنان تداوم دارد ،اظهار داشــت :در سال  ۹۸تعداد
بیکاران این اســتان  ۱۳هزار نفر بــود که بیمه بیکاری
دریافت میکردند اما این آمــار هم اکنون  ۲۱هزار نفر
است و ماهانه  ۶۵میلیارد تومان مقرری به آنان پرداخت
میشود.
او اضافه کرد :همچنین بیش از  ۲۰هزار بیمه شــده در
فارس متقاضی دریافت دستمزد غرامت ناشی از ابتال به
کرونا بودند که به این افــراد بابت  ۱۵روز قرنطینه ،در
مجموع  ۲۰میلیارد تومان پرداخت شد.
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اینچنینی شده را شناسایی و مسدود کند.
مسائل و مشکالت اســتان فارس در حوزههای مختلف
اقتصادی ،عمرانــی ،فرهنگی و زیربنایــی  ۲۳دیماه
گذشــته در دیدار اســتاندار و نمایندگان این استان در
مجلس شورای اسالمی با اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهوری ،معاون بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و رئیس امور اراضی کشور بررسی شد.
نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شورای اسالمی
در این جلســه به بیان مهم ترین مســایل و مشکالت
استان پرداختند که اتمام پروژه آزادراه شیراز  -اصفهان،
تکمیل راه های مواصالتی ،اتمام پروژه های آبرســانی و
سدهای استان با پیشــرفت فیزیکی باالی  ۸۰درصد،
تکمیل بیمارستان های شــیراز ،تکمیل فرودگاه شمال
فارس و تأمین آب شرب از مهمترین موضوعات مطرح
شده در این جلسه بود.
معاون اول رئیسجمهوری در این دیدار با تأکید بر لزوم
اتمام پروژه آزادراه شیراز  -اصفهان تصریح کرد :اتصال
شــیراز به مرکز کشور بسیار پراهمیت است و حتماً باید
تا پایان دولت به اتمام برســد که الزم اســت استاندار
فارس در این خصوص پیگیــری های الزم را با جدیت
انجام دهد.
جهانگیری افزود :خوشــبختانه راه آهن تا شیراز رسیده
است اما الزم اســت مصوبه احداث خط ریلی شیراز تا

مدیرکل سالمت وزارت آموزشوپرورش:

بازگشایی مدارس تهدیدکننده سالمت
دانشآموزان نیست

مدیرکل سالمت و تندرســتی وزارت آموزش و پرورش ،هدف از بازگشایی
مدارس را رفع اشــکاالت و آسیبهایی دانســت که دانش آموزان در حوزه
فضای مجازی با آن روبرو شدهاند و گفت :با شرایط پیشبینی شده و کاهش
تراکــم دانش آموزان در کالسهای درس به حداکثر  10نفر ،جای نگرانی در
خصوص تهدید سالمتی دانش آموزان وجود ندارد.
محمد محسن بیگی در نشست هم اندیشی کارگروه مدارس مروج و سفیران
سالمت با حضور رؤســای ادارات سالمت فارس ،اصفهان ،بوشهر ،سیستان
و بلوچســتان ،کرمان،کهگیلویه ،بویر احمد و هرمزگان ،که به میزبانی شیراز
برگزار شد ،با بیان اینکه وظایفی که پزشکان بر عهده دارند به دو حوزه تقسیم
میشود ،گفت :قسمت اول بحث پیشگیری و قسمت دوم بحث درمان است
که ما هراندازه بتوانیم در حوزه پیشگیری سرمایه گذاری بیشتری انجام بدهیم
قاعدتا هزینههای درمانی کاهش خواهد یافت.
نقــل از روابط عمومی آموزش و پرورش فارس ،بیگــی افزود :دانشآموزان
بهترین گروهی هستند که به لحاظ پیشــگیری میتوانند به کمک پزشکان
بیایند و باهمراهی خانواده و آموزش همساالن خود مشارکت وسیعی در بحث
فرهنگ سازی و ارتقای سطح سالمت جامعه انجام دهند.
مدیرکل ســامت و تندرســتی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد2 :
میلیون دانش آموزان در سطح کشور در طرح سفیران عضویت دارند و زمانی
که مدارس حضوری برگزار میشد این دانش اموزان در مدارس فعالیتهای
بهداشتی را به همساالن خود آموزش میدادند.
بیگی ادامه داد :با بروز بیماری کرونا طرح ســفیران سالمت از آموزش دانش
آموزان به اموزش خانواده انتقال پیدا کرده و دانش اموزان سفیر در این طرح
در ارتقا سطح بهداشتی خانوادهها خواهند کوشید.
این مقام مســئول در وزارت آمــوزش و پرورش با بیان اینکه بر اســاس
اعالم و مصوبه ســتاد ملــی کرونا در مناطقــی که با وضعیــت زرد روبرو
هســتند ،آموزش پایههای اول و دوم ابتدایی باید حضوری باشــد ،گفت :در
خصوص هنرســتانهای فنی و حرفهای و کاردانش نیز باید گفت در دروس
شایستگیهای فنی واستاندارد آموزش مهارت کارآموزی و کارورزی ،کالسها
در هر دو وضعیت زرد و آبی باید با حضور حداکثر  10هنرجو تشــکیل کارگاه
خواهند داد.

دبیر سرویس سیاسی :سیده ناهید تقویان

بوشــهر نیز با سرعت هر چه بیشتر اجرایی شود چرا که
اجرای این پروژه برای توسعه هر دو استان تعیین کننده
است که الزم اســت هر چه زودتر از طریق تأمین مالی
خارجی این پروژه اجرایی شود.
وی با اشاره به مشکالت مطرح شده از سوی نمایندگان
مردم اســتان فارس در مجلس شــورای اســامی در
خصوص تأمین آب شــرب شهرهای مختلف این استان
گفت :الزم است طرحهای مرتبط با آبرسانی به خصوص
طرح هایی که از پیشــرفت فیزیکــی باالیی برخوردار
هســتند هر چه زودتر نهایی شــوند و دولت نیز در این
خصوص کمک های الزم را انجام خواهد داد.
در این جلسه که معاون رئیس جمهوری در امور مجلس
نیز حضور داشت ،اســتاندار فارس گزارشی از وضعیت
استان ارائه کرد و گفت :تالش مسئولین اجرایی استان
و نمایندگان مردم این اســت که با پرهیز از حواشی ،به
دنبال رسیدگی به مسایل و حل مشکالت مردم باشند.
وی با بیان اینکه پروژه های اقتصاد مقاومتی اســتان از
پیشرفت خوبی برخوردار بوده و در استان تأثیرات مثبتی
برجای گذاشته اســت افزود :در بخش جهش تولید نیز
تعــدادی از پروژه ها در مرحله نهایی هســتند و میزان
پیشــرفت سند پیشران اســتان نیز بیش از  ۷۱درصد
است و روند بیکاری در شهرهای مختلف استان روندی
کاهشی دارد.

صنایع دفاعی؛
خوداتکایی،

خودکفایی ،خودباوری
سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی -تماشا
شــرایط موجود منطقه خاورمیانه از یک ســو و خباثتها،
شــیطنتهای اســرائیل و آمریکا و توطئه های پیداوپنهان
استکبار جهانی علیه کشــورمان از دیگر سو ،ضرورت دارد
از ســوی دولت و مجلس توجه ویژهای به بودجه دفاعی و

امنیتی کشور شود .در اصول و سیاستهای کلی «خودکفایی
دفاعــی و امنیتی» کشــور که در بیســتم دی ماه ۱۳۹۱از
ســوی مقام معظم رهبری مدظله ابالغ شده بر این مهم و
ضرورت تقویت بنیه نظامی و آمادگی نیروهای دفاعی تأکید
شده است .در این سیاســت ها که در اجرای بند یک اصل
 ۱۱۰قانون اساســی ابالغ شــده به طور کلی بر «توسعه و
تعمیق فرهنگ خودباوری ،خودکفایی ،نوآوری و خالقیت در
تمام ســطوح دفاعی و امنیتی» و توســعه علوم و فناوری و
تحقیقات دفاعی و امنیتی ،با توجه بر بومی ســازی ،تأکید
شده اســت.معظم له در شرح سیاســت های «خودکفایی
دفاعی و امنیتی» ،همچنین تأکید کرده اند که تأمین نیازهای
دفاعی و امنیتی از خارج از کشــور باید ممنوع باشد ،مگر در
حد ضرورت وبا توجه به مالحظات امنیتی وحفاظتی.
خوشــبختانه با عنایات الهی و رهنمودهای رهبری و تالش
متخصصان دفاعی کشورمان در حوزه دفاعی به پیشرفت ها
و قابلیت های خوبی رسیده ایم به نحوی که از نظر تکنولوژی
در این حوزه به کشورهای خارجی وابستگی نداریم .زیرا می
دانیم وابســتگی در تکنولوژی های دفاعی برابر با از دست
رفتن فرصت ها است .امروز قدرت دفاعی ایران هم موجب
افزایش بازدارندگی در برابر دشــمنان شده و هم توانسته
پاسخ سختی برای کسانی باشد که نمی خواهند منافع ملی
مان را در نظر بگیرند .ایران توانایی های باالی دفاعی در هر
شرایطی را دارد و قدرت بازدارنگی اش به گونه ای است که
دشــمنان نمی توانند به کشورمان چشم طمع داشته باشند،
خودکفایی صنعت دفاعی کشورمان باید الگویی برای سایر
بخش های تولیداتی و صنعتی داخل باشــد .ساخت پهبادها
و موشــک های مدرن و پیشــرفته ،جنگ افزارهای نوین و
زیردریایی و قطعات ادوات نظامی به میزان انبوه ،همه و همه
بیانگر عزم ملی ،مطالبه مردمی ،تأکیدات فرماندهی کل قوا و
ایمان بر باور «ایرانی می تواند» و تأیید قابلیت های دفاعی
باالی جمهوری اسالمی ایران است که ضمن دارا بودن این
قابلیت ها توانسته اراده به کار گیری این سالح ها و مهمات
تولید داخل را در برابر دشــمنی که از نظر توانایی نظامی در
جهان مدعی است و دســت باال را دارد متجلی کند .با این
حال ضرورت دارد قوای ســه گانه خصوصاً مجلس و دولت
در تمام زمینــه ها به ویژه اختصاص بودجه های کافی برای
انجام امور پژوهش ،نوآوری و به روزرســانی صنایع نظامی
و دفاعی کشــورمان همراهی و همکاری ویژه ای با مدیران
ارشد دفاعی از جمله ســپاه و ارتش داشته باشند تا صنایع
دفاعی کشورمان همچنان در بســتر و مسیر خوداتکایی و
خودکفایی و خودباوری بماند.
فرمانده سپاه فجر:

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت رسالت مهم
رسانههاست

رئیس اداره ارزیابی آموزشوپرورش فارس
خبر داد:

تشکیل تیمهای نظارتی برای
بازدید از مدارس در فارس

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شکایات
آموزش و پرورش فارس از تشــکیل تیمهای استانی و
منطقهای نظارتی برای بازدید از مدارس سراسر استان
به مدت یک هفته خبر داد.
ســعید مهبودی گفت :گروههای اســتانی و منطقهای
بازدیدها را تا  ۸بهمن ماه از تمام مدارس استان ادامه
خواهنــد داد و باید این بازدیدها در ســامانه نظارت و
ارزیابی ثبت شود.
به گزارش ایســنا به نقل از آموزش و پرورش فارس،
مهبــودی افزود :تا  ۱۰بهمن ماه بازخورد این بازدیدها
از ســوی اداره کل آموزش و پرورش فارس به ادارات
شهرستانها و مناطق ارسال خواهد شد.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شکایات
آمــوزش و پرورش فارس بیان کرد :نکته مهم در رابطه
با این بازدیدها این اســت که آموزش در دوران کرونا
اتفاق افتاده باشــد و دانش آموزی از تحصیل محروم
نشده باشد.
مهبودی خاطرنشــان کرد :نکته دیگــر در رابطه با این
بازدیدها این است که دانش آموزانی را که به هر دلیلی
از تحصیل محروم شــدهاند شناسایی و جذب خواهند
شد.
این مقام مســئول در آموزش و پــرورش فارس گفت:
خوشبختانه معلمان اســتان فارس با تولید محتواهای
مختلف و متعدد و درســنامههای خودآموز به عنوان یک
الگو در سطح کشــور در زمینه آموزش در دوران کرونا
معرفی شدهاند.
صفحهآرا :فرزانه فریدونی

به گزارش روابط عمومی ســپاه فجر ،ســردار یدا ...بوعلی به همراه
جمعی از معاونین ســپاه فجر با خانواده ســردار شهید حاج عبدا...
اسکندری دیدار کردند.
فرمانده ســپاه فجر در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
مدافع حرم اهل بیت(علیهم السالم) ،گفت :سردار شهید حاج عبدا...
اسکندری یکی از شهدای شــاخص فارس و یکی از تربیت شدگان
مکتب انقالب اســامی است که همواره در خط مقدم دفاع از انقالب
اسالمی و خدمت به مردم حضور داشته است.
وی با بیان اینکه سیره و سبک زندگی این شهید واالمقام شاخصه و
الگوی زندگی در تراز انقالب اسالمی است ،گفت :رسانه ها ،فعاالن
فرهنگی و هنرمندان انقالبی برای تولید آثار فاخر فرهنگی و مخاطب
پسند از زندگی این شهید که سراسر افتخار و حماسه بوده استفاده کنند.
سردار بوعلی خاطرنشان کرد :امروز یکی از نیازهای مهم نسل جوان
کشور آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت است و ترویج این مؤلفه های
مهم و معرفی آن به جوانان و نوجوانان رسالت اصلی رسانه هاست.
وی با بیان اینکه کار خالصانه برای شــهدا بدون شــک مورد توجه
پروردگار قرار گرفته و موجب رستگاری در دنیا و آخرت است ،گفت:
برگزاری یادواره های شهدا ،دیدار با خانواده های شهدا و رزمندگان
و رسیدگی به امور ایشــان و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا در
جامعه از جمله نکاتی است که هم مسئوالن و هم جوانان انقالبی باید
به آن ها توجه ویژه داشته باشند.
فرمانده سپاه فجر افزود :نگاه ویژه به حوزه فرهنگ ایثار و شهادت و
طراحی و ساخت المان های شهدا در سطح کالنشهرها نیز از مسائل
مهمی اســت که باید توسط مسئوالن مدیریت شهری بیش از پیش
پیگیری شود.
سردار بوعلی با تجلیل از حماسه آفرینی شهدای مدافع حرم اهل بیت
(علیهم السالم) ،گفت :جوانان انقالبی ایران اسالمی ادامه دهنده راه
شهید واالمقام سرلشکر حاج قاسم سلیمانی خواهند بود و یاد شهدا
همچون ستاره تا ابد در صفحات تاریخ خواهد درخشید.

عکاس :حجت رحیمی

