
مدیرعامل شرکت گاز فارس:
توسعه شبکه گازرسانی فارس با استفاده از »پیمان سپاری« سرعت گرفت

 مدیرعامل شرکت ملی گاز استان فارس گفت: سال گذشته توسعه خدمات گازرسانی در فارس با استفاده از الگوی جدید »پیمان سپاری« 
دنبال و موفقیت های خوبی کسب شد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز فارس، هوشنگ محمدی با اشاره به قدردانی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران 
از اقدامات انجام شده در فارس، گفت: پیمان سپاری الگویی است که توسط شرکت گاز فارس طراحی شده و طی آن پروژه ها بدون 

نیاز به منابع دولتی یا بانکی اجرا می شود.
وی همچنین تداوم گاز رسانی به شهرها و روستاهای استان فارس طی ۴ سال گذشته را یادآور و متذکر شد: در این مدت ۲۶ شهر  

معادل ۴۱ درصد شهرهای فارس و ۸۰۱ روستا یعنی ۱۳۳ درصد از روستاهای این استان از نعمت گاز بهره مند شدند.
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ــئوالن  ــر، مس ــال های اخی در س
ــاوت  ــای متف ــف در رده ه مختل
نســبت  همــواره  مدیریتــی، 
ــه  ــتائیان ب ــرت روس ــه مهاج ب
ــهرها  ــژه کالن ش ــهرها به وی ش
و ایجــاد تراکــم جمعیتــی و 
به دنبــال آن بــروز و ظهــور 
ــده  ــائل پیچی ــکالت و مس مش
هشــدارهای  گوناگــون 
ــا  ــد، ام ــرر داده ان ــدد ومک متع
تاکنــون نــه تنهــا طرحــی 
ایــن  از  برون رفــت  بــرای 
ــیب زا  ــج و آس ــت بغرن وضعی
ــای  ــه نگاه ه ــده بلک ــه نش ارائ
مخــرب جناحــی و سیاســی 
 جهــت دار بــه تشــدید آن دامــن

 زده است.
ایــن  بــه  توجــه  بــا 
از  یکــی  می تــوان  امــر، 
اساســی ترین و محوری تریــن 
ــتاها  ــوراهای روس ــف ش وظای
ــی  ــای تخصص ــه طرح ه را ارائ

کمــک  بــه  کارشناســانه  و 
ــگاهی  ــی و دانش ــز علم مراک
جلوگیــری  نه تنهــا  بــرای 
شــهرها  بــه  مهاجــرت  از 
در  انگیــزه  ایجــاد  بلکــه 
مهاجــرت  تحقــق  راســتای 
معکــوس  دانســت، چراکــه 
ــم  ــن مه ــه ای ــه ب ــدم توج ع
مشــکالت  بــر  روزبــه روز 
ــهرها  ــم ش ــتاها و ه ــم روس  ه

می افزاید.
ــمردن  ــرار در برش ــای تک به ج
ــی  ــالت ناش ــکالت و معض مش
ــتایی  ــت روس ــش جمعی از کاه
ــت  ــم جمعی ــش متراک و افزای
بایــد بــا اجــرای  شــهری، 
نجات بخــش  طرح هــای 
بــرای  را  روشــن  آینــده ای 
اقتصــاد  بــه  رونق بخشــیدن 
افزایــش  و  روســتاها 
رقــم  روســتایی   تولیــدات 

زد. 

الحسن  ابن  حجت  خیریه  همت  با 
جشن  شیراز  )عج(  العسکری 
بزرگ یاران وصال ۱ کلید خورد.

مدیر  پناهی  نصراهلل  گزارش  به 
استان  خیرین  خانه  عمومی  روابط 
وصال  یاران  بزرگ  جشن  فارس، 
ابن  حجت  خیریه  همت  به   ۱
تیرماه   ۲۶ )عج(  العسکری  الحسن 
 ۱۳9۶ در تاالر حافظ شیراز برگزار

شد. 
با حضور حمید  مراسم که  این  در 
آزرمی رئیس اداره بهزیستی شیراز، 
اسالمی  شورای  عضو  راستگو  علی 
ناظم الشریعه  شهر شیراز، سیدمحمد 
جمهوری  فوتسال  تیم  سرمربی 
اسالمی ایران و با حضور بازیگران 
تئاتر،  و  تلویزیون  سینما،  مطرح 
شراره رخام و سید علی سیدصالحی 
برگزار  خیرین  از  کثیری  جمع  و 
به  جهیزیه  فقره   ۱۴ گردید، 
اهدا  نیازمند  و  ایتام   نوعروسان 

شد.
مهدی  مؤسسه  این  مدیرعامل 
ضمن  مراسم  این  در  محالتی 
و  خیرین  تمام  مساعدت  از  تشکر 
یمن  به  داشت:  اظهار  نیکوکاران 
وجود پربرکت صاحب عصر )عج( 
عدم  دلیل  به  که  جوان  زوج   ۱۴

توان مالی قادر به تأمین ضروریات 
واسطه  بدین  نبودند،  زندگی  اولیه 
آغاز  را  خود  مشترک  زندگی 
کردند. وی هزینه اجرای این طرح 
را بالغ بر یک میلیارد ریال عنوان 
همراهی  بر  تأکید  ضمن  و  کرد 
رسانی  خدمات  خیرین  گسترده تر 
ایتام  و  نیازمندان  به  بیشتر  و  بهتر 
را در رأس فعالیت های این مؤسسه 
با  پایان  در  مسئول  این  دانست. 
و  مسئوالن  از  قدردانی  و  تشکر 
نیکوکاران که دراجرای  خیرین و 
افطار  بزرگ  طرح  آمیز  موفقیت 
)از بزرگترین طرح های محرومیت 
را  خیریه  این  کشور(  زدائی 
قدردانی و  تشکر  کردند   یاری 

 نمود.
لوح  مراسم  این  پایان  در  همچنین 
محالتی  مهدی  توسط  که  تقدیری 
حجت  خیریه  موسسه  مدیرعامل 
شیراز  )عج(  العسکری  الحسن  ابن 
صالحی  سیدعلی  به  بود  شده  تهیه 
و  هنرمندان  از  رخام  شراره  و 
تئاتر  و  تلویزیون  بازیگران سینما، 
جمهوری اسالمی ایران که به سمت 
الحسن  ابن  حجت  خیریه  سفیران 
 العسکری )عج( برگزیده شدند اهدا

 گردید.

مدیرعامل  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
ایران  سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
تومان  میلیارد  هزار   30 از  بیش  امسال  کرد:  اعالم 
تسهیالت برای رونق واحدهای راکد و نوسازی آن ها 
نقدینگی  تأمین  برای  نیز  تومان  میلیارد  هزار   10 و 

واحدهای صنعتی کشور در نظر گرفته شده است.
مراسم گرامیداشت  یزدانی در  ایرنا، علی  به گزارش 
روز صنعت و معدن در استان فارس گفت:  این مبالغ 
برای فعال سازی 10 هزار واحد راکد و زیر ظرفیت، 
تولیدی، رونق 2 هزار واحد  نوسازی 10 هزار واحد 
باالی 60  فعال سازی 6 هزار طرح صنعتی  معدنی و 
درصد پیشرفت و حدود 100 هزار واحد صنعتی در 

نظر گرفته شده است.
پارسال  به  نسبت  مبالغ  و  تسهیالت  این  گفت:  وی 

حدود دو برابر افزایش دارد. 
واحدهای  نویسی  نام  مجدد  آغاز  به  اشاره  با  یزدانی 

بیش  گفت:  یاب  بهین  سامانه  در  تولیدی  و  صنعتی 
طرح  تسهیالت  دریافت  متقاضی   900 و  هزار   4 از 
رونق تولید و نیز متقاضیان دریافت تسهیالت نوسازی 

واحدهای صنعتی ثبت نام کردند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اصالح 
مالیات  اخذ  هدف  با  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون 
تسهیالت  سود  کاهش  نیز  و  محصوالت  خریدار  از 
بانکی برای فعاالن صنعتی از مهمترین تدابیری است 

که امسال در دستور کار دولت قراردارد.
شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  عامل  مدیر 

صنعتی ایران در ادامه با اشاره به مصوبه ستاد اقتصاد 
حسابرسی  مرتبه  یک  فقط  انجام  زمینه  در  مقاومتی 
انجام  تأمین اجتماعی برای دوره ای یک ساله گفت: 
حسابرسی مرتبط با سال های قبل، خالف مصوبه ستاد 

اقتصاد مقاومتی است.
مرحله  در  صنعتی  طرح   47 گفت:   همچنین  یزدانی 
 12 تعداد  این  از  که  است  کشور  در  ساز  و  ساخت 
هزارطرح دارای پیشرفت بیش از 51 درصد است که 

با بهره برداری از آنها 480 هزارشغل ایجاد می شود.
وی با اشاره به صدور پروانه بهره برداری برای بیش 
برخی  رد  با  کشور  در  صنعتی  واحد  هزار   84 از 
آمارهای غیر کارشناسی و غیر معتبردر زمینه تعداد 
واحدهای صنعتی و راکد گفت: کمتر از 15 درصد 
واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها تعطیل است که 
نیز هست و  قبل  به دولت های  تعطیلی ها مربوط  این 

مختص دولت یازدهم نیست.

 

تحلیل خبر
گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

از  ره  ردی  کالمییادداشت روز

وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش 
در واقع بر اساس دستورالعمل ثبت 
مدارس،  اجرایی  نامه  آیین  و  نام 
ثبت نام درون پایه ای توسط خود 
به  نیازی  و  می شود  انجام  مدارس 
گفت:   نیست  آموز  دانش  حضور 
پایه  تحصیلی  هدایت  فرآیند 
است  شده  شروع  هم  دهمی ها 
با  آینده  هفته  از  آنها  نام  ثبت  و 
هدایت  فرم های  داشتن  دست  در 

تحصیلی در مدارس آغاز می شود.
علی زرافشان در گفت وگو با ایسنا، 
درباره روند ثبت نام دانش آموزان 
نام  ثبت  کرد:  اظهار  مدارس  در 
مرداد  پایان  تا  دانش آموزان  همه 

ماه به اتمام می رسد.

وی افزود: در مقطع متوسطه به غیر 
از پایه دهم که هدایت تحصیلی و 
انتخاب رشته دارند،  ثبت نام مابقی 
نتایج  دانش آموزان، پس از اعالم 

خرداد شروع شده است.
وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش 
در واقع بر اساس دستورالعمل ثبت 
مدارس،  اجرایی  نامه  آیین  و  نام 
ثبت نام درون پایه ای توسط خود 
به  نیازی  و  می شود  انجام  مدارس 
گفت:   نیست  آموز  دانش  حضور 
پایه  تحصیلی  هدایت  فرآیند 
است  شده  شروع  هم  دهمی ها 
با  آینده  هفته  از  آنها  نام  ثبت  و 
هدایت  فرم های  داشتن  دست  در 

تحصیلی در مدارس آغاز می شود.

وظیفه  سازمان  رئیس  جانشین 
طرح  که  کرد  اعالم  ناجا  عمومی 
کاغذی  کارت های  تعویض 
همچنان  خدمت  پایان  و  معافیت 
قدیمی  کارت های  و  دارد  ادامه 

فاقد اعتبارند.
در  کریمی  ابراهیم  سردار 
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو 
کارت های  تعویض  طرح  اجرای 
قدیمی  معافیت  و  خدمت  پایان 
 90 سال  از  طرح  این  اظهارکرد:  
آغاز شد و همچنان اجرایش ادامه 
دارد و بر اساس آن تمامی افرادی 
که از سال 60 و پس از آن کارت 
سربازی  خدمت  پایان  یا  معافیت 

دریافت کرده اند باید با مراجعه به 
به تعویض  پلیس+10 نسبت  دفاتر 

کارت خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه تمامی کارت های 
معافیت  و  خدمت  پایان  کاغذی 
که از سال 60 و بعد از آن صادر 
اظهارکرد:  است،  اعتبار  فاقد  شده 
این  دارندگان  به  خدماتی  هیچ 
نخواهد  ارائه  کارت ها  از  دسته 
شد و یکسری محرومیت هایی که 
وجوددارد  غایب  مشموالن  برای 
اعمال  هم  افراد  این  مورد  در 
امکان  مثال  عنوان  به  شد  خواهد 
وجود  برایشان  گذرنامه   دریافت 

ندارد.

شروع ثبت نام پایه دهمی ها از هفته آینده

با همت خیریه حجت ابن الحسن العسکری )عج( شیراز؛

 جشن بزرگ یاران وصال 1 
کلید خورد

سردار کریمی عنوان کرد؛
آخرین وضعیت تعویض کارت های 

قدیمی سربازی
کارت های کاغذی سربازی فاقد اعتبارند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به شیراز:

 40 هزارمیلیارد تومان برای رونق و تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی 
در نظر گرفته شد

یک مقام استانداری فارس:

کاهش جمعیت روستایی و کوچک 
 شدن خانوارهای شهری

 نگران کننده است

استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور  دفتر  مدیرکل 
سرشماری  ای  مقایسه  آمارهای  کرد:  اعالم  فارس 
سال های 90 و 95 نشانگر کاهش جمعیت روستایی و 
کوچک شدن تعداد اعضای خانواده های شهری است 

که نگران کننده است.
در  که  لقمانی  طبیب  نقی  سیدعلی  ایرنا  گزارش  به 
شوراهای  دوره  پنجمین  منتخبین  آموزشی  کارگاه 
ادامه  گفت  می  سخن  کازرون  شهرستان  روستاهای 
در   95 و   90 سال  سرشماری  از  برگرفته  داد:  آمار 
روستایی  جمعیت  25درصد  نشانگرکاهش  روستاها 
است همچنین کوچک شدن خانواده از چهار نفر به 
سه و چهاردهم نفر در جمعیت شهری را شاهد هستیم. 
منتخب  اعضای  کار  اولویت  گفت:  همچنین  وی 
نهاد  چون  است  شوراها  نهاد  تقویت  و  رشد  شوراها 

شوراها در قانون اساسی جمهوری اسالمی یک اصل 
اختصاصی دارد.

طبیب لقمانی افزود: هنر شما اعضای شورای اسالمی 
نظر  در  بدون  و  خدا  رضای  برای  که  است  این  در 
گرفتن منافع شخصی حل مشکالت مردم را در راس 

کار قرار دهید.
حل  شهرها  و کالن  روستاها  کرد:  مشکل  بیان  وی 
پایدار داشته  اقتصاد و درآمد  اینکه  نخواهد شد مگر 

باشند.
در این کارگاه آموزشی، شرکت کنندگان با حضور 
در جلسات توجیهی کارشناسان اعزامی از استانداری با 

وظائف شوراها وقوانین شوراها آشنا شدند.
شش  بخشداران  آموزشی  کارگاه  این  حاشیه  در 
با حضور  ای که  در جلسه  بخش شهرستان کازرون 

مدیران  از  تن  امور روستایی و هشت  دفتر  مدیرکل 
کل و معاونین آنها در فرمانداری برگزارشد مسائل و 

مشکالت حوزه کاری خود را مطرح کردند. 
کنارتخته  بخشدار  هاشمی  حبیب  سید  جلسه  این  در 
محور  از  کیلومتر   17 حدود  وضعیت  به  اشاره  با 
در  کشورکه  نقاط  سایر  به  بوشهر  استان  پرترافیک 
حوزه این بخشداری قرار گرفته است، گفت: ماهانه 
این  در  تصادف  اثر  در  بسیاری  جانی  تلفات  شاهد 
محور هستیم. از بهمن ماه 95 تا 26 تیرماه امسال شاهد 
219 تصادف در این محور بودیم که در بعضی از این 

تصادفات 90درصد تلفات جانی بوده است.
در همین جلسه بخشدار خشت گفت: در بخش خشت 
خانگی  گاز  دارای  خانوار   20 باالی  روستاهای  تمام 

شدند و روستایی دراین بخش بدون گاز نیست.

یک مقام استانداری فارس:

 کاهش جمعیت روستایی و کوچک شدن خانوارهای شهری 
نگران کننده است

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست  بخوانید 

معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه شیراز گفت: در 
رتبه بندی دو مؤسسه معتبر بین المللی تامیز و منچر در 
سال 2017، دانشگاه شیراز در جایگاه اول دانشگاه های 

کشور قرار گرفت.
گزارش  به  خفری:  زارع  مریم  خبری/  سرویس 
خبرنگار روزنامه طلوع، قاسم حبیب آگهی در جمع 
خبرنگاران درباره جایگاه علمی دانشگاه شیراز گفت: 
تایمز هرساله دانشگاه های سراسر  المللی  بین  مؤسسه 
دنیا را در سه دسته )صنعتی، جامع، پزشکی( بررسی 
دانشگاه  برترین  به عنوان  شیراز  دانشگاه  که  می کند 

جامع کشور انتخاب شد.
که  نیز  ایندکس  نیچر  سنجی  نظر  در  داد:  ادامه  وی 
مالک ارزیابی خود را تعداد و کیفیت مقاالت علمی 
نیز  می دهد  قرار  علمی  معتبر  نشریات  در  شده  چاپ 
انتخاب  کشور  دانشگاه  برترین  را  شیراز  دانشگاه 
محسوب شیراز  شهر  برای  افتخاری  این  و   کرده 

 می شود.
به گفته وی تمام دانشگاه های کشور در رتبه بین 600 

تا 800 برترین دانشگاهی دنیا قرار می گیرند.
و  علمی  جایگاه های  همین  داد:  ادامه  آگهی  حبیب   
یک  دنبال  به  می شود  سبب  پژوهشی  موفقیت های 
علمی  جایگاه  ارتقای  برای  فراملی  رویکرد  و  برنامه 

دانشگاه شیراز باشیم.
با  نامه  تفاهم  عقد  و  علمی  مراودات  افزود:  وی 
است  جهت  همین  در  گامی  دنیا  معتبر  دانشگاه های 

و هم اکنون با دانشگاه های آلمان، فرانسه، روسیه و ... 
ارتباطات علمی داریم.

و  پژوهش ها  کیفیت  ارتقای  برای  داد:  ادامه  وی 
فعالیت های فناوری محور استفاده از ابزار و تجهیزات 

روز دنیا الزامی است.
در  موضوع  این  گفت:  شیراز  دانشگاه  مسئول  این   
تحصیالت  دانشجویان  جذب  در  اعتبارات،  جذب 
فعالیت ها  توسعه  برای  بیشتر  انگیزه  ایجاد  و  تکمیلی 
و همچنین روابط بین الملل تأثیر بسیار مثبتی به همراه 

خواهد داشت.
دستگاه »NMR« به شیراز رسید

گفت:  شیراز  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
برای  مهم  ابزارهای  از  یکی  که   »NMR« دستگاه 
با  نامه ای  تفاهم  طی  و  است  علمی  آزمایشات  انجام 
یک شرکت ایتالیایی خریداری شده و هم اکنون در 
به  و  ترخیص  زودی  به  و  دارد  قرار  شیراز  گمرک 

امکانات دانشگاه افزوده می شود.
یک  که  است  باری  اولین  این  داد:  ادامه  وی 
سرمایه گذار خارجی یک دستگاهی مثل »NMR« را 
خریداری و در اختیار دانشگاه های داخل قرار می دهد.
این مسئول ادامه داد: این دستگاه در بخش های شیمی، 
جایگزین  می تواند  و  دارد  کابرد  مواد،...  مهندسی 
تولید آن می گذرد و  از  قدیمی که 25 سال  دستگاه 

عمر مفیدش را تمام کرده است شود.
از  نمونه   5 یا   4 فقط  در کل کشور  داد:  ادامه   وی 

است  ابزارهایی  از  یکی  و  دارد  وجود  دستگاه  این 
کشور به  را  آن  ورود  اجازه  تحریم  زمان  در   که 

 نمی دادند.
تومان  میلیارد  تاکنون 3  دانشگاه شیراز  به گفته وی 
کرده  آزمایشگاهی  ابزار  و  تجهیزات  خرید  صرف 
است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری نیز به 

همین میزان ابزار آزمایشگاهی خریداری شود.
وی یادآور شد: دانشگاه شیراز قصد دارد در چند سال 
آینده به یک قطب پژوهشی تبدیل شود که عالوه بر 
پاسخ دادن نیازهای کشور در سطح منطقه خاورمیانه 

نیز سرویس دهی کند.
بین  بیشتر  ارتباط  بر  شیراز  دانشگاه  پژوهشی  معاون 
دانشگاه و صنعت تأکید کرد، گفت: این کار موجب 
و  ارزی  جویی  صرفه  تولیدات،  ارتقای  در  پیشرفت 

بومی شدن تکنولوژی های جدید می شود.
گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد   ۱۱۵ از  آگهی  حبیب 
در »مگاپروژه« خبر داد و گفت: اکنون ۳ طرح در 
و گازی  نفتی  قراردادهای  زمینه  در  مگاپروژه  قالب 
داریم که یکی از آنها به »ایزومریزاسیون« )همپاری( 

اختصاص دارد.
پایان  در  شیراز  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
گفت: مرکز رایانه های پیشرفته با عنوان »HPC« تا 
پایان سال جاری در این مرکز علمی به بهره برداری 
می رسد و از این نظر شیراز را در منطقه جنوب کشور 

بدون رقیب می سازد.

مدیرکل بهزیستی فارس گفت: رویکرد دولت 
در سازمان بهزیستی پیشگیری از بروز معلولیت 
جامعه  سازی  توانمند  اجتماعی،  های  آسیب  و 
نهادهای  و  خّیرین  کمک  از  بهره مندی  هدف، 

مردم نهاد  است.
سرویس خبری/ مریم زارع خفری: به گزارش 
خبرنگار طلوع، مرتضی موسوی در نشست خبری 
گرفت،  صورت  بهزیستی  هفته  به مناسبت  که 
آسیب های  از  پیشگیری  برای  داشت:  اظهار 
تلفنی  فارس، 135 مرکز مشاوره  اجتماعی  در 
تأسیس شده است که در مسائل و  و حضوری 
مشکالت فردی و خانوادگی به قشرهای مختلف 
گذشته  سال  در  وی  گفته  به  دهد.  می  مشاوره 
مراکز  به  استان  این  در  هزارنفر  بر570  بالغ 
اند  کرده  مراجعه  خصوصی  و  دولتی  مشاوره 
 1480 تلفن  خط  با  نیز  نفر   102 و  هزار   66 و 
بهزیستی برای مشاوره تماس گرفته اند. موسوی 
ادامه داد: سازمان بهزیستی در برنامه ششم توسعه 
اجتماعی معرفی  به عنوان محور سالمت  کشور 

هستیم  سالم  جامعه  خواهان  اگر  و  است  شده 
واحد  کوچکترین  عنوان  به  خانواده  برای  باید 
مدیرکل  باشیم.  داشته  ای  برنامه ویژه  اجتماعی 
بهزیستی فارس افزود:  برخی از خانواده های ما 
از نظر ساختار و عملکرد دچار مشکل هستند و 
چون خانواده کاماًل سالمی ندارند، شاهد بروز و 
شیوع آسیب های اجتماعی می شویم. وی ادامه 
از  و  یافته  خانواده ها کاهش  اعضای  تعداد  داد: 
تا  به 2  نفری دهه شصت حاال  تا 5  جمعیت 4 
از سوی دیگر والدین فرصت  نفر رسیده و    3
خود  فرزندان  همراهی  و  تربیت  برای  چندانی 
این خأل را  نیز سعی می کنند  بچه ها  ندارند و 
با فضای مجازی و کامپیوتری پر کنند که خود 
این امرآسیب های زیادی به جامعه وارد کرده 
است. موسوی افزود: هم اکنون این سازمان انواع 
آموزش را برای افراد  در دوره های قبل، حین 
و  مشکالت  کاهش  به  منظور  ازدواج  از  بعد  و 

جلوگیری از طالق برگزار می کند.
به گفته وی در پایان سال 94 به ازای هر ۴/۶ 

در  آمار  این  که  داده  رخ  طالق  یک  ازدواج، 
طالق  یک  به  ازدواج   ۵/۳ ازای  به   95 سال 
رسیده است. وی درباره خدمات دهی 6  مرکز 
اورژانس اجتماعی در  طول شبانه روز به مردم 
این استان گفت: قصد داریم تا پایان سال جاری 
اورژانس دیگر را در شهرستان های  15 مرکز 
بهزیستی  مدیرکل  کنیم.  اندازی  راه  فارس 
فارس گفت: اشتغال و خوداتکایی حلقه تکمیلی 
سازمان  این  پوشش  تحت  افراد  توانمندسازی 
در  شغل   239 و  هزار  دو  گذشته  سال  و  است 
به  نسبت  31 درصد  ایم که  ایجاد کرده  فارس 
هدفی که داشتیم رشد داشته و توانستیم رتبه اول 

کشوری را در این حوزه به دست آوریم.
معلولین   درصد   60 اکنون  هم  داد:  ادامه  وی 
هستند  بیکار  فارس  در  عالی  تحصیالت  دارای 
در حالی که در زمان استخدام 3 درصد سهمیه به 
معلوالن داده می شود ولی به علت برخی موارد 
قانونی و همکاری نکردن شماری از دستگاه ها 

این امر تاکنون تحقق نیافته است.
و  آموزش  تنها  سال گذشته  در  افزود:  موسوی 
پرورش افراد معلول را در استان استخدام کرده 
است و اخیرا هم استاندار فارس خواهان مشخص 
چنین  که  است  هایی  سازمان  و  ها  اداره  شدن 
این  در  بتواند  تا  کنند  نمی  استخدام  را  افرادی 

مورد اقدام قانونی کند.
همچنین به گفته وی قرار است در طرح جدید 
جامع معلوالن که درمجلس بررسی می شود این 

سهمیه از 3 درصد به 5 درصد برسد. 
وی ادامه داد: بعد از اشتغال، مسکن جدی ترین 
مشکل مددجویان بهزیستی است وتا پایان سال 
97 تمام خانواده های دارای دو معلول و باالتر در 

فارس مسکن به آنها داده می شود.
به گفته موسوی مستمری ماهانه مجددجویان این 
سازمان در دولت کنونی سه برابر افزایش یافته 

و به 150 هزارتومان رسیده است.
مدیرکل بهزیستی فارس افزود:311 هزار و 976 
معلول در  این استان که 19 هزارو 57 نفر از این 
تا  نوبت هستند  بقیه در  بگیر و  تعداد مستمری 
تحت پوشش قرار گیرند و قرار است این افراد 
تا پایان شهریورسال جاری به مستمری بگیران 
اضافه شوند. وی ادامه داد: از این تعداد 43 هزار 
نفر معلولیت جسمی دارند که 40 درصد جامعه 
معلول ما را تشکیل می دهند، همچنین یک هزار 
و 496 نفر به دلیل ضایعات نخاعی که اغلب به 
دلیل تصادفات معلول شده اند نیز در آمار ما قرار 

دارند و از این نظر در کشور اول هستیم.
سال  در  گفت:  نیز  کار  کودکان  درباره  وی 
گذشته در استان 324 کودک کار و خیابانی در 
آنها  تنها 15 درصد  فارس جمع آوری شد که 

کودکان خیابانی هستند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز:

دانشگاه شیراز در جایگاه اول دانشگاه های برتر کشور است
دستگاه »NMR« به شیراز رسید

مدیرکل بهزیستی فارس:

رویکرد دولت، پیشگیری از بروز معلولیت و آسیب های اجتماعی است


