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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی فارس:

برنامه های دهه فجر 
به دنبال تحقق جهاد 

تبیین و روایتگری انقالب 
اسالمی است 

2

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
: شیراز

۳۲درصد جوانان 
استان فارس اضافه 

وزن دارند

رفــع  و  پیگیــری  از  فــارس  دادگســتری  کل  رئیــس 
مشــکالت حقوقــی و قضایــی ۲۴۳ واحــد تولیــدی و 

صنعتی استان از ابتدای امسال تا کنون خبر داد.
فــارس،  دادگســتری  عمومــی  روابــط  از  نقــل   بــه 
حجت االســالم والمســلمین ســیدکاظم موســوی با 
اشــاره بــه اقدامــات دســتگاه قضایــی اســتان فارس 
بــرای رفــع مشــکالت واحدهــای تولیــدی و صنعتــی، 
اظهار داشــت: از ابتدای امســال تاکنــون بیش از 8۲0 
درخواســت پیگیــری از ســوی واحــد هــای تولیــدی، 
صنعتــی، خدماتــی و اقتصــادی اســتان بــه دبیرخانــه 
ســتاد اجــرای اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از تولیــد 

دادگستری استان فارس واصل شد.
وی افزود: با برگزاری بیش از 550 جلسه و ۳60 بازدید 
هدفمنــد از واحدهــای تولیــدی از ســوی مســئوالن 
قضایــی اســتان فــارس و بیــش از ۳ هــزار مکاتبــه بــا 
دســتگاه های اجرایی و بانک های اســتان توانستیم 
مشــکالت حقوقــی و قضایــی ۲۴۳ واحــد صنعتــی و 
تولیــدی اســتان فــارس را در ســال جــاری برطــرف و 
از تعطیلــی و اختــالل در رونــد فعالیــت آن جلوگیــری 

کنیم.
قــوه  ریاســت  تأکیــدات  اجــرای  در  گفــت:  موســوی 
قضاییــه و اجرای ســند تحول قضایی ســتاد پیگیری 
اجــرای سیاســت هــای اقتصاد مقاومتــی و حمایت از 
تولید دادگستری اســتان فارس ضمن حمایت های 
قضایی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران استان به 
دنبال راهکارهای مناســبی در راســتای رونق تولید و 
حمایــت از تولیدات داخلی و در نتیجه اشــتغال زایی 

است.
کــه از ســوی رهبــری  وی در ادامــه افــزود: در ســالی 
فرزانــه انقــالب بــه عنــوان ســال تولید، دانــش بنیان 

و اشــتغال آفریــن نامگــذاری شــده همــه تــوان خود 
را بــه کار بســتیم تــا ضمــن جلوگیــری از بیکارشــدن 
کارگــران و تعطیلــی کارخانجــات و واحدهــای صنعتی 
 موانــع حقوقی بر ســر راه توســعه واحد هــا را بر طرف 

کنیم.
رئیس کل دادگستری استان فارس خاطر نشان کرد: 
در طول سال جاری به همراه برخی از معاونین قضایی 
و رؤســا و دادســتان هــای حوزه هــای قضایی فارس، 
اجرائــی شهرســتان هــای   امــام جمعــه و مســئوالن 
از  هدفمنــد  بازدیدهــای  ضمــن  فــارس  اســتان 
و  مســائل  صنعتــی،  و  تولیــدی  واحدهــای  از  برخــی 
دچــار  کــه  تولیــدی  واحدهــای  قضایــی  مشــکالت 
حضــور  بــا  کــه  شــد  ح  مطــر بودنــد  شــده  مشــکالت 
از  برخــی  نماینــدگان  تولیــدی،  واحدهــای   مدیــران 
بانــک هــای اســتان و مســئوالن امــر نشســت هــای 

جداگانه ای برگزار شد.

حجــت االســالم والمســلمین موســوی بــا بیــان این 
ج  خــار از  اولیــه  مــواد  تهیــه  و  بانکــی  مشــکالت  کــه 
کــه ناشــی از تحریــم هــای ظالمانه غــرب ایجاد شــده 
اســت عمده مشــکالت واحدهای صنعتــی را به خود 
اختصــاص داده اســت تصریــح کــرد: طــی برنامــه ای 
مدون دادگســتری فــارس با ایجاد تعامل ســازنده با 
دســتگاه های اجرایی استان بخصوص استانداری و 
اتــاق بازرگانی اســتان زمینه پیگیری و رفع مشــکالت 

حقوقی و قضایی را فراهم کرده است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه مســئوالن در جایــگاه و 
حیطــه تکالیــف قانونــی بایــد تــالش کننــد تــا زمینــه 
اجرایــی  را  تولیــد  از  حمایــت  و  ســال  شــعار  تحقــق 
کننــد گفــت: دســتگاه قضایی عالوه بــر ورود میدانی 
بــه عرصه رفــع مشــکالت واحدهــای تولیــدی نظارت 
بــر عملکــرد مســئوالن ذی ربــط در عمــل بــه مقررات 
بــا  همچنــان  نیــز  را  تولیــد  از  حمایــت  در  موجــود 
همــکاری  عــدم  بــرای  و  دارد  کار  دســتور  در  جدیــت 
معــدود مدیــران اســتان در ایــن زمینه تحــت عنوان 
 مجرمانــه تــرک فعــل پرونــده قضایــی تشــکیل داده 

است.
رئیــس کل دادگســتری اســتان فــارس همچنیــن بــا 
اشــاره بــه اینکــه رونــد اجــرای برنامــه هــای حمایــت 
قضایــی و حقوقــی از تولیدکنندگان، ســرمایه گذاران 
و اشــتغال آفرینــان همانگونه که در ســال های اخیر 
انجام شــده است، در سال آتی نیز با جدیت ویژه ای 
در دســتور کار قرار دارد، بیان کرد: مشــکالت برخی از 
واحــد های تولیدی فراتر از مشــکالت قضایی اســت 
امــا تــالش کرده ایــم در چارچــوب مقــررات و قوانیــن 
موضوعــه بیشــترین همــکاری را بــا واحدهــا داشــته 

باشیم.

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار فارس 
گفت: یک کلینیک درمانی در شــیراز به علت کشــف 
حجــاب و عــدم رعایــت شــئونات اخالقــی و اســالمی 

مطابق دستور مرجع قضائی پلمب شد.
، به نقــل از روابط عمومی اســتانداری  بــه گــزارش مهر
خصــوص  ایــن  در  پــور  محبــی  اســماعیل  فــارس، 
بیــان کــرد: تعطیلــی یک کســب و کار هرچنــد کوتاه و 
موقت باشــد مطلوب نیســت چراکه معیشت برخی 
شــهروندان بــه آن کســب و کار گره خورده اســت اما 
ع مقدس زیر پا گذاشــته  هنگامــی کــه قوانیــن و شــر
می شــود، حاکمیت جهت صیانــت از حریم اجتماعی 

و فرهنگی جامعه ناگزیر به اعمال قانون می گردد.
اســتانداری  اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
فــارس در ادامــه تصریح کرد: رعایت حجاب اســالمی 
و  ســازمان ها  ادارات،  کلیــه  در  اخالقــی  شــئونات  و 
اصنــاف در بخــش دولتــی و خصوصــی برابــر قانون و 
ع مقدس الزامی بوده و بازرســی های محسوس  شــر
و نامحســوس و بــا اســتفاده از ظرفیت هــای مردمی، 
ادامه خواهد داشــت. محبی پور در ادامه با اشاره به 
اقدامات اســتانداری فارس در حــوزه عفاف و حجاب 
افــزود: دفتــر اجتماعــی فرهنگــی اســتانداری فــارس 
بــه عنــوان متولــی پیگیــری امــور مرتبــط بــا صیانــت 

اخالقــی، فرهنگی و عفاف و حجاب در ســطح اســتان 
جهــت  توجهــی  قابــل  اقدامــات  و  هــا  برنامه ریــزی 
ســاماندهی و ارتقای امنیت اخالقی داشــته اســت و 
بــه زودی ســامانه مردمی جهت دریافت گزارشــات و 
پیشــنهادات عموم مردم در حــوزه صیانت اخالقی و 
فرهنگــی در این دفتر راه اندازی خواهد شــد. معاون 
سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری فــارس در 
انتهــا خاطرنشــان کــرد: امــروز مطالبه جــدی و فراگیر 
مردم، لزوم حفظ مرزهای اخالقی و شــئونات اسالمی 
در ســطح جامعــه اســت و اســتانداری فــارس نیــز در 
این راستا، به تکالیف قانونی خود عمل خواهد کرد.

 رئیس اتاق مشترک ایران و عمان گفت: مبادالت 
تجــاری بیــن دو کشــور با توجه به تــالش های این 
اتــاق همــواره رونــد رو بــه رشــدی داشــته و دارد و 
پیــش بینــی مــی شــود که حجــم ایــن مبــادالت تا 

پایان امسال به یک و نیم میلیارد دالر برسد.
جمــال رازقی، روز چهارشــنبه در گفت و گــو با ایرنا 
افــزود: اتاق مشــترک ایــران و عمان یکــی از موفق 
ترین اتاق های مشــترک مســتقل اتاق ایران بوده 

و علمکرد بسیار مطلوبی داشته است.
 ، وی ادامه داد: با توجه به شــرایط سیاســی کشــور
روابــط ایــران و عمــان از اهمیــت ویــژه ای برخوردار 
است و این روابط از ابتدای انقالب تاکنون نه تنها 
تضعیــف نشــده بلکه رشــد و توســعه نیز داشــته 

است.
او اظهار داشــت: اقدامات خوبی طی ۱0 ســال اخیر 
در این زمینه از ســوی اتاق مشــترک ایران و عمان 
انجام شــده که امیدواریم بتوانیم این مسیری که 

طی این سال ها هموار شده را ادامه دهیم.
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عمان گفــت: روابط 
و تــراز تجــاری بیــن دو کشــور ایــران و عمــان بایــد 
توســعه پیــدا کنــد و هر اقدامــی که در این مســیر 

الزم است را انجام خواهیم داد.
جمــال رازقــی که هــم اینک ریاســت اتــاق بازرگانی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی فــارس را بــر عهــده 
دارد، در سومین دوره انتخابات هیات مدیره اتاق 
مشــترک ایــران و عمــان کــه ســه شــنبه ۲۷ دیماه 
برگزار شــد به عنوان رئیس اتاق بازرگانی مشــترک 

ایران و عمان انتخاب شد.
همچنین محمد امین صباغی زاده، شهال عموری، 
ســید محمــد ابراهیــم علــوی، احمــد شــیرزادیان 
یــزد، حمیدرضــا صالحی و حمیدرضــا متقاعدی به 
عنــوان اعضای جدیــد هیأت مدیره اتاق مشــترک 
بازرگانی ایران و عمان به مدت ســه ســال انتخاب 

شدند.

دکتــر محمدهــادی ایمانیه گفــت: در مقوله  انفاق 
و بخشــش مــی بایســت حرمت افراد حفظ شــود؛ 
همچنیــن کیفیت بــاال بر کمیت ارجحیت داشــته 

باشد.
امــور و  عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش   بــه 
بیــن الملــل اســتانداری فارس دکتــر محمدهادی 
ایمانیــه در آییــن رونمایــی از ســامانه ی تحت وب 
شــیراز مــدد، با اشــاره به انفــاق های متعــددی که 
از جانب پیشــوایان ما در صدر اســالم انجام شده 
اســت، گفت: هیچ مکتب و آئین بشــری همچون 
دیــن اســالم در خصــوص توجــه بــه مســتمندان، 
نیازمنــدان و افــراد کم برخــوردار ســفارش نکــرده 
است؛ اوج اخالق اسالمی توجه به دیگران است.

استاندار فارس از همکاری صمیمانه شورای عالی 
خیرین اســتان، شــورای شــهر و شــهرداری شــیراز 
در ایجــاد ایــن ســامانه تقدیر کرد و اظهار داشــت: 
کار بســیار خــوب و تأثیرگذاری انجام شــده اســت؛ 
همچــون گذشــته فــارس و شــیراز الگــوی کار خیر 
در کشــور است و قطعا خداوند به این امور برکت 

خواهد داد.

از  زمــان  هیــچ  نبایــد  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
استانداردهای مدنظر عقب نشینی کنیم، تصریح 
کــرد: همــه موظــف هســتیم انفــاق را از کاالهــای 

خوب و با ارزش انجام دهیم.
دکتر ایمانیه بر لزوم حفظ شــان افــراد تأکید کرد و 
افزود: در دین اسالم به حفظ حرمت و شان افراد 
بسیار سفارش شده است لذا  می بایست به جد 

از آن مراقبت کنیم.
نماینــده عالــی دولــت در فــارس، کیفیــت را اصــل 
اساســی و مهــم در کلیــه امور عنــوان کــرد و اظهار 
داشــت: کارهــای انــدک امــا بــا کیفیــت هــای باال و 
همــراه بــا اخــالص، ارزش فــوق العــاده ای دارد و 
قطعــا مهــم تــر از حجــم بــاالی کار بــدون کیفیــت 

است.
اســتان،  صداوســیمای  افــزود:  فــارس  اســتاندار 
دســتگاه های اجرایی و همچنین شهرداری شیراز 
از طریــق فضاهایــی کــه در اختیار دارند نســبت به 

ح مهم و شایسته اقدام نمایند. ترویج این طر
همیــاری  ســازمان  همــکاری  خواســتار   وی 
و  اســتان  خیریــن  عالــی  شــورای  هــا،  شــهرداری 
حــوزه  در  شــیراز  شــهرداری  پســماند  ســازمان 
پســماندهای شــهری شــد و افــزود: ایــن گــروه در 
ایــن حوزه ســرمایه گــذاری نماید تا عــالوه براینکه 
پسماندهای شــهری بازیافت شوند، بخشی از آن 

ح شیراز مدد هزینه شود. برای حمایت از طر
آدرس  بــه  ســامانه  ایــن  اســت؛  ذکــر  بــه  الزم 

shirazmadad.ir در دسترس است.

رئیس کل دادگستری فارس خبر داد:

۲۴۳ واحد تولیدی راکد فارس با پیگیری قضایی به چرخه تولید بازگشت
 استاندار فارس در آیین رونمایی از سامانه شیراز مدد: 

اوج اخالق اسالمی توجه به دیگران است

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
 شیراز خبر داد:

رویداد هوشمندسازی شیراز 
»رهش« در بهمن ماه برگزار 

می شود

ح کرد: مدیرکل راه و شهرسازی فارس مطر

ساخت ده درصد 
مسکن اقدام ملی 

در فارس
جامعه مولد به جمعیت جوان برای پیشرفت، 

3صنعت و آبادانی نیاز دارد 

2

رئیس سازمان سیما و فضای سبز شهرداری شیراز:

ح های کمربند سبز  اجرای طر
و برکات نقش مهمی در کنترل 

فرسایش خاک دارد

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز
هشدار داد؛

پیشروی بیابان به 
عنوان یک خطر 

جدی در پهنه فارس
بزرگ ترین مسئولیت ما حفظ هوای پاک 

3شیراز است

3

برد فجر در زمین خاکی حافظیه!
7

عصر دیروز در شروع نیم فصل دوم لیگ یک؛

عکاس: حجت رحیمی- تماشا

معاون استاندار فارس:

پلمب یک کلینیک درمانی در شیراز به علت عدم رعایت شئونات اسالمی

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان اعالم کرد:

پیش بینی افزایش حجم مبادالت تجاری ایران و عمان تا 1/5 میلیارد دالر


