
موزه فرهنگ فارس با آثار هنرمندان بزرگ استان در زمینه کتابت، خوشنویسی و نقاشی با استفاده از گنجینه سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس آغاز بکار 
کرد. به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت یادروز سعدی در حاشیه برگزاری نشست های علمی که به میزبانی مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار شد، 
این موزه با آثاری نظیر قلمدان های نفیس دوره زندیه و قاجاریه گشایش یافت. پیرامون این موزه، احمد محیط طباطبایی مشاور رئیس پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و رئیس ایکوم ایران در جمع خبرنگاران اعالم کرد: کتابخانه های ملی و سازمان ملی اسناد به تعریف شورای بین المللی موزه ها خودشان موزه هستند 
زیرا بخشی از میراث فرهنگی و هنری و تاریخی را حفاظت می کنند و می شناسند و معرفی می کنند به این دلیل به طور شاخص می توان عنوان کرد بخشی 

از آثاری که جنبه های هنری بر جنبه های تاریخی و فرهنگی ارجحیت دارد این موزه با استانداردهای »ایکوم« در شیراز راه اندازی شد.
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روزنامه

  
تحلیل خبر

گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

یادداشت روز

کشور  در  تکدی گری  موضوع 
زبان هاست  سر  بر  سال ها  ما 
همگان  اینکه  جالب  و 
زمینه  این  در  که  متفق القول اند 
باید کار فرهنگی صورت گیرد؛ 
اما در رسانه های ما به ویژه رسانه 
ملی به این مهم آن گونه که باید 

پرداخته نشده است.
و  احساسات  شوربختانه 
مورد  همواره  مردم  عواطف 
که  بوده  کسانی  سوءاستفاده 
اساس و پایه زندگی خود را بر 
بهره کشی  و  بهره گیری  مبنای 
و  راحت طلبی  و  دیگران  از 
فعالیت  و  کار  بدون  سودجویی 

قرار داده اند.
البته تکدی گری ابعاد گوناگون 
بعضی  که  دارد  رنگارنگی  و 
و  عادی  و  آشکار  شکل  به 
پیچیده  و  ناپیدا  دیگر  شماری 
مثال  به طور  می گیرد.  صورت 
با  مردم  پول های  جمع آوری 
و  باطل  و  پوچ  وعده های  دادن 
مواجه کردن حاصل  با مخاطره 
نوعی  نیز  دیگران  دسترنج 
مدرن  قلدرمعابانه  تکدی گری 

گدایان  که  می شود  محسوب 
و  روش  این گونه  با  طمع کار 
منفورترین ها  شمار  در  منش، 
آنان  به طورکلی  می گیرند.  قرار 
و  رنج  بدون  می خواهند  که 
یا  و  دوشیدن  طریق  از  زحمت 
تیغ زدن مردم یک شبه، ره ۱۰۰ 
محسوب  متکدی  بروند  را  ساله 
انگل های  ردیف  در  و  می شوند 

جامعه جای دارند.
ریشه کنی  دیگر  سوی  از 
تکدی گری نیازمند جلب اعتماد 
و  سازمان ها  توسط  عمومی 
مستمندان  امور  متولی  نهادهای 
جامعه است که هم باید جایگاه 
در  هم  و  بیابند  را  خود  واقعی 
در  و  نگذارند  کم  خدمات دهی 
در  قابل بررسی  شیشه ای  اتاق 
نیک اندیشان  و  خیران  دسترس 

باشند.
متکدیان  وجود  درهرصورت 
و...  خیابان ها  و  معابر  در 
فرهنگی  هرج ومرج  هم  نشانگر 
دردناک  تضاد  و  تبعیض  هم  و 
جامعه  سطح  در  غم انگیز   و 

است.

رئیس شورای شهر شیراز در پاسخ 
گفت:  طلوع  روزنامه  خبرنگار  به 
به  متعلق  فرهنگی  پایتخت  عنوان 
شیراز است و کسی نمی تواند آن 
را با دیوان نوشته از این کالن شهر 

بگیرد.
خدیجه  خبری/  سرویس 
دستغیب  احمدرضا  غضنفری: 
خبرنگاران  جمع  در  گذشته  روز 
اشاره  مسکن  بخشی  رونق  به 
به کاهش  توجه  با  کرد و گفت: 
ساخت وساز و کم شدن درآمدهای 
به  بخشی  لزوم رونق  و  شهرداری 
مسکن، عوارض سال ۹۷ را به ۲۵ 

درصد کاهش دادیم.
شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
شیراز به برنامه های روز شوراها در 
این شهر اشاره کرد و افزود: برای 
حضور  با  روز  این  در  بار  اولین 
گذشته  ادوار  نمایندگان  تمام 
برنامه ویژه ای  شورای شهر شیراز 

برگزار خواهد شد.
شیراز  اسالمی شهر  رئیس شورای 
اجالس  دومین  برگزاری  از 
کشور  کالن شهرهای  هیئت رئیسه 
این  افزود:  و  داد  خبر  شیراز  در 
اردیبهشت ماه   20 در  اجالس 
ترافیک،  کمیته   ۴ در  جاری 
و  هوشمند  شهر  پایدار،  درآمد 

ساخت وساز برگزار خواهد شد.
دستغیب به بسته های سرمایه گذاری 
افزود:  و  کرد  اشاره  شهر  این  در 
سرمایه گذاری  طرح های  از  برخی 

سودآور بود و نتیجه خوبی داشته و 
برخی نیز بی تأثیر بوده که دوباره 

مورد کارشناسی قرار می گیرد.
شیراز  اسالمی شهر  رئیس شورای 
به کمک به دو تیم فوتبال این شهر 
که جزء مصوبات این شورا است 
برای کمک  افزود:  و  کرد  اشاره 
به دو تیم برق و فجر شهید سپاسی 
تا  کرد  مصوب  شهر  شورای  نیز 
میلیون   10 پیروزی  هر  مقابل  در 
تومان به این تیم ها اختصاص یابد. 
دستغیب به مسائل شهرک سعدی 
اشاره کرد و افزود: شهرداری اگر 
پیرامون  را  طرحی  و  الیحه  هر 
ارائه  شورا  به  منطقه  این  توسعه 
ویژه  به صورت  را  آن  شورا  کند 

موردبررسی قرار می دهد.
آینده  سال های  در  داد:  ادامه  وی 
به  شیراز  شهر  متروی  دو  خط 

شهرک صنعتی متصل می شود.
شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
شیراز به تغییر کاربری باغات در 
این شهر اشاره کرد و افزود: تغییر 
شهر  شورای  دست  تنها  کاربری 
نیست و تاکنون من سعی کرده ام 
پیدا  کاربری  تغییر  باغی  نگذارم 
فرزند  مثل  شیراز  باغ های  کند، 
کسی  اگر  و  می شود  محسوب 
می تواند سر فرزند خود را ببرد ما 
هم اجازه قطع درخت ها و تخریب 
چراکه  بدهیم،  می توانیم  را  باغ ها 
مانند  شورا  برای  شیراز  باغ های 

فرزندان هستند.

که  طبیعی  آنزیم  یک  دانشمندان 
مواد  رایج ترین  از  بعضی  می تواند 
پالستیکی راه یافته به طبیعت را هضم 

کند تقویت کرده اند.
یک  »پی ای تی«  ایسنا  گزارش  به 
در  که  است  قوی  پالستیکی  ماده 
و  می رود  کار  به  بطری ها  ساخت 
تجزیه آن در محیط صدها سال طول 

می کشد.
به  موسوم  شده  اصالح   آنزیم  اما 
تجزیه  می تواند  ایز«  ای  تی  »پی 
روز  چند  فقط  را ظرف  »پی تی ای« 

شروع کند.
در  انقالبی  به  می تواند  توانایی  این 

فرآیند بازیافت منجر شود.
حدود  ساالنه  مردم  بریتانیا  در 
آب  پالستیکی  بطری  میلیارد   13
حدود  فقط  اما  می کنند،  مصرف 
بازیافت  آن ها  از  عدد  میلیارد   سه 

می شود.
کشف  ژاپن  در  که  را  آنزیم  این 
شد، باکتری های »خورنده« این نوع 

پالستیک تولید می کنند.
محققان در سال 2016 گزارش دادند 
در  را  باکتری  از  خانواده  یک  که 
محوطه  یک  در  به جامانده  رسوبات 
بندری  شهر  در  بطری  بازیافت 

ساکای ژاپن یافته اند.
پورتموث  دانشگاه  در  بررسی  این 
پروفسور  سرپرستی  به  و  انگلستان 

جان مک گایان انجام شد.

کرد:  اعالم  آموزش وپرورش  وزیر 
مدارس  در  روسی  زبان  تدریس 
در  فارسی  زبان  تدریس  به  منوط 

برخی مدارس روسیه است.
به  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
وزیر  درحالی که  مهر،  از  نقل 
روسیه  به  آموزش وپرورش 
سفرکرده است تا در اجالس ict در 
آموزش حضور یابد خبرهایی مبنی 
آموزش وپرورش  وزیر  توافق  بر 
به عنوان  روسی  زبان  تدریس  برای 
زبان  به جای  مدارس  در  دوم  زبان 
پخش  مجازی  فضای  در  انگلیسی 

شد.
توئیت  در  بطحایی  محمد  سید 
است:  داده  توضیح  دراین باره  هایی 
در  حضور  و  روسیه  به  سفر  در 
آموزش،  در   ICT کاربرد  اجالس 
برنامه های  و  موجود  وضعیت  از 
پیش رو با تأکید بر نقش شبکه های 

اجتماعی گزارشی ارائه کردم.
روسیه  در  مدرسه ای  از  بازدید  در 
آموزان  دانش  متأسفانه  شدم  متوجه 

روس نسبت به فرهنگ و زبان ایران 
کاماًل بیگانه هستند. آقای نیکونوف 
رئیس کمیته آموزش دومای روسیه 
گفت آمادگی دارند تا زبان فارسی 
مانند زبان چینی در برخی از مدارس 
آموزش  دوم  زبان  به عنوان  روسیه 

داده شود.
وی اضافه کرده است: عمل متقابل، 
تفاهم نامه  هر  در  اصلی  شرط 
آموزش  گسترش  است.  بین المللی 
به  منوط  ایران  در  روسی  زبان 
روسیه  در  فارسی  زبان  آموزش 
در  ایرانی  بافرهنگ  آشنایی  است. 
دانش آموزان  درسی  کتاب های 
موضوعات  دیگر  از  نیز  روسی 
تفاهم نامه آتی است. تالش می کنیم 
در  خارجی  زبان های  آموزش 
اساس  بر  و  شود  متنوع  مدارس 
زبان های  آموزش  شرایط  قانون، 
فرانسوی، آلمانی، روسی و اسپانیایی 
شود.  فراهم  انگلیسی  زبان  کنار  در 
شبکه های  کاربران  شما  شوخی های 

اجتماعی هم خالی از لطف نبود.

لزوم  بر  تأکید  با  تهران  فرماندار 
و  تهرانی  شهروندان  شیوه  تغییر 
به  مستقیم  کمک  از  خودداری 
متکدیان افزود: بخش اعظم مشکل 
حوزه  در  تهران  در  تکدی گری 

فرهنگی نهفته شده است.
با  گفت وگو  در  فرهادی  عیسی 
آسیب های  قرارگاه  گفت:  ایسنا، 
خود  جدید  محل  در  اجتماعی 
با شیوه ای  واقع در منطقه 9 تهران 
خود  کار  به گذشته  نسبت  قوی تر 
را پیش از عید از سر گرفته است. 
ذی ربط  دستگاه های  همه  امروز 
اجتماعی  آسیب های  موضوع  در 
در  را  خود  تام االختیار  نمایندگان 
و  کرده اند  مستقر  قرارگاه  این 
ایجادشده  به خوبی  رویکرد  این 
اعم  دستگاه ها  این  از  هریک  که 
خمینی)ره(،  امام  امداد  کمیته  از 
اتباع،  انتظامی،  نیروی  بهزیستی، 
بهداشت و درمان و... باید سهم خود 
آسیب های  با  مقابله  مسیر  در  را 

اجتماعی پرداخت کنند.
قطعًا  قرارگاه  فعالیت  افزود:  وی 
 1397 سال  در  گذشته  از  قوی تر 
تغییراتی  با  و  داشت  خواهد  ادامه 
حاضر  حال  در  کار  شیوه  در 
همین  در  نیز  معتادین  جمع آوری 
این کانال  از  انجام می شود و  محل 

به اردوگاه ها اعزام می شوند. 
طرح  ادامه  درباره  فرهادی 

شهر  سطح  متکدیان  جمع آوری 
موضوع  در  گفت:  نیز  تهران 
باید  تهران  شهر  سطح  متکدیان 
باشیم  داشته  توجه  نکته  این  به 
حوزه  در  مشکل  اعظم  بخش  که 
دارد  نیاز  لذا  است  نهفته  فرهنگی 
این  به  کنند  کمک  شهروندان 
شیوه ای  با  متکدیان  به  که  شکل 
رایج  تهران  شهر  در  امروز  که 
این  چراکه  نکنند  کمک  است 
گداپروری  جز  نتیجه ای   شیوه 

ندارد.
کرد:  تأکید  تهران  فرماندار 
بی تردید راه ریشه کنی تکدی گری 
این نیست که شهروندان به صورت 
مستقیم به متکدیان کمک کنند باید 
از مسیر دستگاه های مربوطه ای که 
شناخت دارند و نسبت به متکدیان 
دارند  کارشناسی  و  مطالعه  تحقیق، 
و حساب وکتاب دارند اقدام کنند. 

خود  روش  تهرانی  شهروندان  اگر 
تغییر  را  متکدیان  به  کمک  در 
تکدی  رواج  جز  نتیجه ای  ندهند 
در  متکدیان  افزایش  و  گری 
نخواهد  همراه  به  را  شهر   سطح 
داشت. وی ادامه داد: باید مردم ما 
شیوه دلسوزی و دل رحمی را نسبت 
از  و  بگذارند  کنار  متکدیان  به 
طریق دستگاه ها و نهادهای حمایتی 
و خیریه ها کمک های خود به این 

افراد انجام دهند.
تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

نابودی زباله های پالستیکی با تقویت یک 
آنزیم طبیعی

توضیحات وزیر درباره شرط تدریس زبان 
روسی در مدارس

فرماندار تهران عنوان کرد؛
 مقابله با تکدی گری در تهران با تغییر 

شیوه کمک
فعالیتقرارگاهآسیبهایاجتماعی

باشیوهایقویتر

فرماندار تهران عنوان کرد؛
 مقابله با تکدی گری در تهران با تغییر 

شیوه کمک
فعالیتقرارگاهآسیبهایاجتماعی

باشیوهایقویتر

رئیس شورای شهر شیراز در پاسخ به طلوع:
کسی نمی تواند عنوان پایتخت فرهنگی بودن 

شیراز را بگیرد
باغهایشیرازبرایشورایشهرمانند

فرزندانهستند

به مناسبت یادروز سعدی در شیراز؛
موزه فرهنگ فارس گشایش یافت 
نمایشگاهیازقرننهمتادورهزندیه

از  ره  ردی  کالمی

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس مطرح کرد؛

پالستیک، چالش بزرگ در ایران
متولیجمعآوریپسمانددرکشورمشخصنیست

بابیان  فارس  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل 
است  ایران  در  بزرگ  چالش  پالستیک،  اینکه 
می رسیم،  گنج  به  و  می کنیم  را  زمین  ما  گفت: 
آیندگان زمین را می کنند و به پالستیک می رسند 
و  تولید  باالی  آمار  گفت  می توان  که  حرفی 
مصرف پالستیک در کشور آن را اثبات می کند.
مدیرکل  خفری:  زارع  مریم  خبری/  سرویس 
خبرنگاران  جمع  در  فارس  محیط زیست  سازمان 
پسماند  متولی  همچنان  ما  کشور  در  گفت: 
نام  به  بزرگی  چالش  درحالی که  نیست  مشخص 

زباله داریم.
به گفته سعید محمودی پالستیک به این دلیل که 
ماندگاری باالیی دارد و حدود 350 تا 500 سال 
طول می کشد تا تجزیه و به زمین بر گردد اثرات 

زیادی در آلودگی محیط زیست دارد.
به گفته وی با توجه به دما و رطوبت فارس، 350 
سال زمان برای تجزیه پالستیک در این استان نیاز 
است، از سوی دیگر آمارها نشان می دهد از سال 
تن پالستیک  میلیارد   9.1 دنیا  در  تاکنون   1950
تنها 0.09 درصد آن  این مقدار  از  تولیدشده که 
 6 و  سوزانده  آن  درصد   12 حدود  و  بازیافت 

میلیارد تن در زمین و دریا رهاشده است.
این  نگران کننده  قسمت  افزود:  مسئول  این 
 2050 سال  تا  می شود  پیش بینی  که  است  مسئله 

پالستیک های رهاشده به 12 میلیارد تن برسد.
نیز  فارس  محیط زیست  پایش  و  نظارت  معاون 
هر  برای  زیستی  ظرفیتی  سرانه  این که  بابیان 
سرانه  این  افزود:  است،  هکتار  هر  در   0.84 نفر 
هم اکنون 2.66 است و نشان می دهد ما سه برابر 
ظرفیت ممکن از منابع طبیعی استفاده کرده ایم و 
دیگر جایی برای افزایش مصرف نداریم و چون 
از اهداف برنامه های حفاظت زیست محیطی عقب 

هستیم مشکالتمان بیشتر است.
نمی توان  این که  بر  تأکید  با  جعفری نژاد  محسن 
بدون توجه به محیط زیست به توسعه رسید، افزود: 
فارس و شیراز اگر می خواهد به قطب گردشگری 
و جمع آوری  تولید، مصرف  بر  باید  تبدیل شود 
و  باشد  داشته  مدیریت  پالستیک  ازجمله  زباله ها 

برای آن برنامه ریزی مناسبی انجام دهد.
فارس  محیط زیست  نظارت  و  پایش  معاون 
نیز بدون در نظر گرفتن  افزود: مدیریت شهری 
همین  به  نمی شود  محقق  آن  بازیافت  و  زباله ها 
و  کار  این  زیرساخت های  شهرها  در  باید  دلیل 
مسائل زیست محیطی رعایت شود و شاهد توسعه 

بی ضابطه شهرها نباشیم چیزی که در شهر صدرا 
شاهد آن هستیم.

کاربردی،  و  دقیق  قوانین  ایجاد  وی  گفته  به 
پالستیک،  مصرف کنندگان  از  مالیات  گرفتن 
از  تفکیک  پسماند،  بازیافت  ویژه  مراکز  ایجاد 
افزایش  است،  درصد   4 فقط  هم اکنون  که  مبدأ 
یابد و از همه مهم تر فرهنگ سازی می تواند برای 

حل مشکالت خیلی کارساز باشد.
تولید روزانه حدود 3 هزار تن زباله در فارس

فارس  محیط زیست  سازمان  آمارهای  اساس  بر 
زباله  تن   800 و  هزار   2 استان  این  در  روزانه 
تولید می شود که 2 هزار و 100 تن آن مربوط به 
شهرهاست و از این میزان نیز یک هزار و 100 
تن آن سهم شیراز است و هر فرد شهری حداقل 

در روز از 3 کیسه زباله استفاده می کند.
در  فارس  محیط زیست  پایش  و  نظارت  معاون 
گفت:  نیز  استان  این  بیمارستانی  زباله های  مورد 
در فارس 74 بیمارستان فعال وجود دارد که از این 
زباله  بی خطرساز  دستگاه  به  آن  مرکز   61 تعداد 

مجهز هستند.
جعفری نژاد ادامه داد: از 39 بیمارستان شیراز نیز 35 
مرکز دارای این دستگاه هستند و بیمارستان های 
حافظ، خلیلی، ابن سینا و دکتر امامی این دستگاه 
اما بر اساس برنامه علوم پزشکی قرار  را ندارند؛ 
است تمام بیمارستان های این استان تا پایان سال 

جاری به این دستگاه مجهز شوند.
به گفته وی در سال 5 هزار تن زباله عفونی تولید 
می شود که بیش از 4 هزار تن آن بی خطرسازی 
این  شهرستان های  به  مشکالت  بیشتر  و  می شود 
نصب  علت  از  بخشی  البته  برمی گردد  استان 
است که کشور  تحریم هایی  دستگاه  این  نکردن 
در  زباله  بازیافت  ازنظر  فارس  است وگرنه  شده 

کشور جایگاه خوبی دارد.
زباله های  بازیافت  برای  ویژه  جایگاه های  نبود 

صنعتی
نبود  از  فارس  محیط زیست  سازمان  مدیرکل 
زباله های  دفن  و  بازیافت  برای  ویژه  جایگاه 

صنعتی در فارس خبر داد و افزود: اگر ما به 
دنبال صنعت برای اشتغال و درآمدزایی برای این 
دفن  زیرساخت های  و  شرایط  باید  هستیم  استان 
نیز  از مردم و زمین  برای حفاظت  زباله های آن 

داشته باشیم.
محمودی افزود: هنوز در کشور ما همچنان متولی 
پسماند مشخص نیست و یک نوع سردرگمی در 
این حوزه وجود دارد، درحالی که چالش بزرگی 

به نام زباله داریم.
در  دنیا  از  پایین تری  عملکرد  اینکه  بابیان  وی 
حوزه زباله داریم گفت: ما نیازمند مشارکت مردم 
حوزه  این  به  ساماندهی  برای  آن ها  همراهی  و 
رفتارهای  پیش  دهه   2 به  نسبت  هرچند  هستیم 
من  نظر  به  و  شده  بهتر  حوزه  این  در  اجتماعی 
تولید نکردن زباله و نریختن این پسماندها خیلی 

مهم تر از جمع آوری آن است.
فارس  محیط زیست  از  حفاظت  سازمان  مدیرکل 
قانون جمع آوری کردن  اساس  بر  تصریح کرد: 
عهده  به  و  نیست  سازمان  این  وظیفه  زباله ها 
این  بر  فقط  ما  و  دهیاری هاست  و  شهرداری ها 

مسئله نظارت داریم.
پاک  زمین  که  کرد  تأکید  همچنین  محمودی 
فقط به معنای جمع آوری زباله در آن نیست بلکه 
زمینی است که در آن ایمنی هست و جنگ در 
آن راه ندارد و تاالب ها این چنین در آن خشک 

نشود و حیوانات در آن امنیت داشته باشند.
ریز  خصوص  در  فارس  محیط زیست  مدیرکل 
گردها نیز افزود: آلودگی محلی در فارس باعث 
آلودگی هوا نخواهند شد اما به طور حتم خشکی 
دریاچه باعث مشکالت می شود ولی خشک شدن 
دریاچه نمک باعث آلودگی هوا و رسیدن به نقطه 
استان آلوده شود  اگر هوای  نخواهد شد و  قرمز 
وارد  از غرب  که  است  از گردوغبارهایی  ناشی 

کشور می شود.
از گونه های  مراقبت  و  به حفاظت  همچنین  وی 
حیات وحش فارس تأکید کرد و از برخورد قاطع 

با شکارچیان و صیادان غیرمجاز خبر داد.
بهرام  در  گورخر  شدن  تلف  مورد  در  محمودی 
گور نیز گفت: ۲ گوره خر به دلیل نزدیک شدن 
به روستا در اتوبان تلف شدند و در حال حاضر 

اکیپ هایی در منطقه مستقر شده است.
وی افزود: ظرفیت بهرام گور ۵۰۰ گورخر است 
اما در حال حاضر یک هزار گوره خر در منطقه 

وجود دارد.

حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
در  متهم   6 گفت:  فارس  استان 
بازار  در  اخالل  موضوع  با  ارتباط 
دو  و  دستگیر  فارس  استان  در  ارز 

صرافی غیرمجاز نیز پلمب شدند.
با  گفت وگو  در  مبشری  علی 
خبرنگار ایرنا افزود: دولت در بحث 
و  مصوب  را  نرخ  یک  ارز،  قیمت 
اعالم کرد چراکه مردم نگران بودند 

چرا قیمت ارز افزایش می یابد.
مصوبه  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
ارز،  قیمت  درزمینه  دولت  هیئت 
حکومتی  تعزیرات  سازمان  رئیس 
بر  و  صادر  استان ها  به  بخشنامه ای 

مبارزه با قاچاق ارز تأکید کرد.
استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
روز  چند  این  در  کرد:  بیان  فارس 
مبارزه  و  ارز  بازار  بر  نظارت  برای 
انتظامی  نیروی  با  ارز  قاچاق  با 
همکاری نزدیکی داشتیم و جلسه ای 
استانداری  در  زمینه  این  در  نیز 
امنیتی  و  سیاسی  معاون  حضور  با 

برگزار شد.
مبشری اظهار کرد: مبارزه با افرادی 
را  ارز  یا  می کنند  ارز  قاچاق  که 
می فروشند  مصوب  نرخ  از  بیشتر 
نیروی  که  است  سپرده شده  ما  به 
انتظامی و اداره کل اطالعات استان 

وارد  جدیت  با  زمینه  این  در  نیز 
پرونده های  به  وی  شدند.  عمل 
اداره  در  که  ارز  باقیمت  مرتبط 
استان  حکومتی  تعزیرات  کل 
اشاره کرد  است  تشکیل شده  فارس 
که  متهم   6 زمینه  این  در  گفت:  و 
به صورت  را  ارز  و  بودند  ارز  دالل 
در  می فروختند  باال  باقیمت  داللی 
بازداشت هستند. مدیرکل تعزیرات 
کرد:  بیان  فارس  استان  حکومتی 
نیز  غیرمجاز  صرافی  دو  همچنین 
اخطارهای  به  بی توجهی  از  پس 
داده شده پلمب شدند. مبشری افزود: 
در  ارز  قاچاق  با  مبارزه  درزمینه 

استان هماهنگی خوبی بین مجموعه 
تعزیرات  کل  اداره  استانداری، 
حکومتی، نیروی انتظامی، اداره کل 
اطالعات، دادگاه انقالب، کمیسیون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، نماینده 
و  سپاه  اطالعات  مرکزی،  بانک 

دادگستری وجود دارد.

و   امنیتی  سیاسی،  معاون 
اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید 
بر برگزاری جشن گلریزان ویژه 
جوانان زندانیان جرائم غیر عمد 
راه اندازی  جوان،  هفته  در  مالی 
تحصیلی،  ازدواج،  مشاوره 
استان  جوانان  شغلی  و  اجتماعی 
بوشهر را یک ضرورت دانست.

طلوع  روزنامه  گزارش  به 
روابط  کل  اداره  از  نقل  به 
مجید  بوشهر،  استانداری  عمومی 
خورشیدی در نشست ساماندهی 
تحقق  بر  تأکید  با  جوانان  امور 
عرصه های  در  جوانان  مطالبات 
داشت:  اظهار  جامعه  مختلف 
انرژی  از  اینکه  ضمن  جوانان 
برخوردار  باالیی  استعداد  و 
نقش  درایت  و  باتدبیر  هستند  

تأثیرگذاری در ساماندهی و حل 
مشکالت جامعه دارند.

وی، با تأکید بر توجه به واگذاری 
پست مدیریتی به جوانان گفت: 
واگذاری پست های مدیریتی  به 
جوانان در رده های مختلف پایه، 
است  تأکید  ارشد مورد  میانی و 
دستگاه های  مدیران  باید  که 
اجرایی استان بوشهر به این مهم 

توجه کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
امید  به  توجه  بوشهر،  استاندار 
بین  در  به ویژه  جامعه  نشاط  و 
دانست  مهم  امری  را  جوانان 
ماه  فرصت های  از  افزود:  و 
برای  رمضان  و  شعبان  مبارک 
توسعه نشاط و شادابی جامعه باید 

استفاده شود.

خورشیدی با اشاره به برنامه ریزی 
برای هفته جوان در استان بوشهر، 
رسیدگی ویژه به آسیب دیدگان 
داد  قرار  تأکید  مورد  را   جامعه 
اعتیاد  از  بهبودیافتگان  و گفت: 
و  قرارگرفته  موردحمایت  باید 
زیست  موفق  الگوی  به عنوان 
معرفی  هدف  جامعه  به   سالم 

شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
جوانان  حمایت  بوشهر،  استاندار 
را  مردم  سازمان های  طریق  از 
مورداشاره قرار داد و بیان کرد: 
برنامه ریزی  باید  جوان  هفته  در 
با  جوانان  دیدار  برای  ویژه ای 
الگوهای  روحانیون،  مفاخر، 
جماعات،  و  جمعه  ائمه  موفق، 
اجرایی  دستگاه های  مدیران 

فراهم شود.
معرفی  بر  تأکید  با  خورشیدی 
جوانان موفق هر دستگاه اجرایی 
مشاور  معرفی  کرد:  خاطرنشان 
دستگاه های  مدیران  جوانان 
اردوی  برگزاری  اجرایی، 
فرهنگی، گردشگری و  برپایی 
در  خانوادگی  همگانی  ورزش 
قرار  موردتوجه  باید  هفته جوان 

بگیرد.
کرسی های  برگزاری  وی، 
و  دانشگاه ها  در  آزاداندیشی 
مورد  را  عالی  آموزش  مراکز 
تأکید قرار داد و افزود: در طول 
سال ایجاد نشاط  و افزایش امید 
شکوفایی  و  رشد  جوانان،  بین 
درزمینه های  آنان  استعدادهای 

مختلف مورد تأکید است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر:

مشاوره ازدواج، تحصیلی، اجتماعی و شغلی جوانان تشکیل شود

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس:

6 اخاللگر بازار ارز در فارس دستگیر شدند


