
ورودی های فضای سبز و محوطه مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس بسته شد. به گزارش خبرنگار مهر، با بستن درهای ورودی این مرکز که 
دارای محوطه و فضای سبز است، گردشگران و مراجعان به سینما فرهنگ و نگارخانه تاروپود باید از اتاقک نگهبانی پس از هماهنگی وارد شوند.
بربسته شدن درهای ورودی،  افزون  اساس مشاهدات  بر  مراجعه کرد و  فارس  ملی  اسناد و کتابخانه  به مرکز  مهر  اتفاق، خبرنگار  این  در پی 
برای همگان  این مجموعه  باز  اینکه فضای  به  با توجه  منبع آگاه گفت:  این ورودی جای گذاری شده است و یک  برای پوشاندن  گلدان هایی 
قابل دسترس بود، مدتی است که متأسفانه برخی با استفاده از این فضا دست به سوءاستفاده زده و جهت استعمال مواد مخدر و مزاحمت برای مراجعان 
به این محوطه می آمدند، بنابراین جهت جلوگیری از این موضوع و عدم مزاحمت برای بازدیدکنندگان نگارخانه، تماشاگران و مخاطبان مرکز اسناد 

و کتابخانه ملی درهای ورودی مجددًا مسدود شد تا افراد پس از شناسایی بتوانند وارد شوند.
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روزنامه

و  ضوابط  در  مکرر  تغییرات 
دستورالعمل های مربوط به خدمت 
وظیفه جوانان، احساس ناخوشایند 
آنان  در  را  تبعیض آمیزی  و 
افسردگی،  که  می آورد  به وجود 
به دنبال  را  بی انگیزگی  و  یأس 

دارد.
خرید  مالی  توانایی  که  جوانی 
خدمت سربازی را ندارد در مقایسه 
دچار  پولدارها،  با  خود  وضعیت 

دلزدگی و دلسردی می شود.
گذران  و  عمر  مصرف  سال  دو 
سال های  باکیفیت ترین  و  بهترین 
دستاوردی  هیچ  بدون  زندگی 
پرسشی  کشور،  و  خود  برای 
و  ذهن  همواره  که  است  قدیمی 
کرده  مشغول  را  ما  جوانان  فکر 
و می کند و تاکنون در این زمینه 
قابل قبولی  قانع کننده و  پاسخ  هیچ 

نیز ارائه نشده است.
با  ما  جوانان  سال  دو  این  در  آیا 
دفاعی و جنگی  تکنیک های روز 
حرفه ای  در  آیا  می شوند؟  آشنا 

مهارت می یابند؟ آیا به داشته ها و 
آموخته های آنان افزوده می شود؟ 
البته  که  دیگری  بسیار  آیاهای  و 
به خوبی  را  آن ها  پاسخ  همگان 
و  حس  وجود  تمام  با  و  می دانند 

لمس می کنند!
می شود  گرفته  تصمیم  روز  یک 
خرید  قابل  وظیفه  خدمت  که 
کار  این  دیگر  روز  یک  باشد، 
ممنوع می شود و معلوم نیست که 
استدالل هایی  چه  با  و  کسانی  چه 
بخشنامه  یک شبه  سهولت  این  به 
با  و   کرده  صادر  دستورالعمل  و 
بازی  جوانان  زندگی  و  سرنوشت 

می کنند؟! 
برخی  توسط  حداقل  کاش  ای 
به  و  تنبیه  و  تحقیر  مدت  این  در 
کارهایی که در شأن آنان نیست 

به اجبار گماشته نمی شدند.
بهتر است مانند آنچه در کشورهای 
پیشرفته صورت می گیرد، سربازی 
و  شدن  تخصصی  سمت  به 

غیراجباری شدن پیش برود.

برنز  و  طال  نشان  پنج  دارنده 
و  ریو  و  لندن  پارالمپیک  رقابت های 
اشاره  با  اندونزی  پاراآسیایی  بازی های 
آزادی  ورزشگاه  در  بانوان  حضور  به 
فوتبال  تیم های  دیدار  تماشای  برای 
انتظار است که  بولیوی گفت:  ایران و 
در  زنان  حضور  تداوم  زمینه  مسئوالن 

ورزشگاه ها را فراهم کنند.
ایرنا  با  گفت وگو  در  جوانمردی  ساره 
کشوری  در  زیرساخت ها  اگر  افزود: 
به  بانوان  ورود  برای  است  اسالمی  که 
ورزشگاه ها فراهم شود، اتفاق نامطلوبی 

رخ نمی دهد. 
به تازگی  که  شیرازی  ورزشکار  این 
پاراآسیایی  رقابت های  طال  مدال   2
تیراندازی  رشته  در  را  اندونزی   2018
برای کشورمان به ارمغان آورده است، 
همچنین اظهار داشت: اگر واقع بینانه و 
در  بانوان  حضور  موضوع  به  منصفانه 
و  نخواهد شد  ایجاد  مشکلی  نگاه کنیم 
باید این تابو برای همیشه شکسته شود. 
این بانوی محجبه ورزشکار که چندین 
در  آسیایی  و  جهانی  رنگارنگ  مدال 
خانواده ها  حضور  افزود:  دارد،  کارنامه 
در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی 
فوتبال ایران و بولیوی رویداد خوبی بود 

و باید با دید مثبت به آن نگریست. 
جوانمردی اضافه کرد: برخی نگرش ها 
اجازه  منطقی  نگاه  با  و  کند  تغییر  باید 
زیرا  بیایند؛  ورزشگاه  به  خانواده ها  داد 
در جامعه اسالمی نباید فرقی میان زن و 

مرد قائل شد. 
معلول  ورزشکار  بهترین  عنوان  دارنده 
محدودیت  اینکه  به  اشاره  با  جهان 
بیش ازحد منجر به اتفاق های تلخ می شود 
انسان  دست  محدودیت،  داشت:  اظهار 
آمدن  دست  به  به محض  و  می بندد  را 
فرصت امکان خطا هست؛ ازاین رو باید 

راه هایی ساده و آسان را فراهم کنیم. 
در  تیراندازی  رشته  گفت:  جوانمردی 
رقابت های جهانی، آسیایی و پارالمپیک 
محیطی  در  ورزشکاران  و  است  مختلط 
خانواده ها  و  می پردازند  رقابت  به  سالم 
نیز بازی ها را تماشا می کنند و تاکنون 

شاهد اتفاق بدی نبوده ام.
در  پیش ازاین  جوانمردی  ساره 
که  اندونزی  پاراآسیایی  رقابت های 
14 تا 21 مهرماه جاری برگزار شد، در 
تپانچه خفیف 50 و 10 متر 2 نشان طال 
را بر گردن آویخت و پرچم کشورمان 
را 2 بار در دهکده این بازی ها به اهتزاز 

درآورد.
پیش ازاین، مهدی تاج رئیس فدراسیون 
در  بانوان  حضور  است:  گفته  فوتبال 
شناخته  حقوق های  از  یکی  استادیوم ها 
این  خوشحالیم  که  دنیاست  در  فوتبال 

مهم در بازی با بولیوی محقق شد.
تیم ملی فوتبال ایران سه شنبه 24 مهرماه 
مقابل  تدارکاتی  دیدار  حالی  در  جاری 
بولیوی را با برتری 2 بر یک به اتمام 
رساند که جمعی از بانوان این بازی را 

از نزدیک تماشا کردند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شیراز 
در  حریق  درصدی   ۹۰ کاهش  از 
جنگل ها و مراتع این شهرستان خبر داد. 
با  گفت وگو  در  طهماسبی  محمود 
کاهش  از  شیراز،  در  تسنیم  خبرنگار 
آتش سوزی های  سطح  درصدی   90
شهرستان  حوزه  مراتع  و  جنگل ها 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  شیراز 
این  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  گذشته 
کاهش چشمگیر آتش سوزی ها حاصل 
برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقا 
حضور  و  مردم  آگاهی  و  دانش  سطح 
شبانه روزی و گشت زنی مداوم مأمورین 
برای  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان 

جلوگیری از بروز آتش سوزی است.
وی بابیان اینکه در حوزه ممیزی اراضی 
دریافت  و  دولت  مالکیت  تثبیت  و 
اسناد تک برگ در سال گذشته حدود 

منابع طبیعی  اراضی  از  15 هزار هکتار 
شیراز تحت پوشش طرح کاداستر قرار 
تعداد  به  بخش  این  در  افزود:  گرفت، 
2500 فقره استعالم پاسخ داده شد، 100 
و  نیز صادر  ماده واحده  کمیسیون  رأی 
شهرستان  حوزه  پالک   255 اطالعات  
شیراز وارد سامانه بانک اطالعات زمین 

شد.
گیاهان  کشت  مورد  در  طهماسبی 
توسعه  راستای  در  گفت:  نیز  دارویی 
مراتع  در  دارویی  گیاهان  کشت 
مثل  دارویی  و  علوفه ای  گیاهان 
اکلیبل  بادرنجبویه،  مریم گلی،  جاشیر، 
اسطوخدوس  و  بادام کوهی  کوهی، 
در  واقع  نو  جدول  مرتع داری  طرح  در 
کشت  شیراز  شهرستان  کیلومتری   45
شاخص ترین  از  یکی  به عنوان  که  شد 

طرح های موفق شهرستان معرفی شد.

اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
تحریم  سالح  کردن  بی اثر  گفت: 
قابل  در کشور  جهادی  کار  با  دشمنان 
انجام است و سازمان تأمین اجتماعی در 

این رابطه نقش اساسی دارد.
تقی  سید  دکتر  ایسنا  گزارش  به 
اداری  شورای  جلسه  در  نوربخش 
معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی 
کشور  اقتصادی  شرایط  کرد:  اظهار 
تأمین  سازمان  فعالیت  ابعاد  تمامی  بر 
مردم  مطالبات  است.  اثرگذار  اجتماعی 
درنتیجه مشکالت اقتصادی فزونی یافته 
است و از سوی دیگر به دلیل محدودیت 
منابع در واحدهای تولیدی، تأمین منابع 

مشکالتی  با  بیمه  حق  وصول  و 
مواجه می شود. وی افزود: سازمان تأمین 
به  اتکا  بدون  شرایط  این  در  اجتماعی 
گسترده  خدمات  کشور  عمومی  منابع 
بیمه ای و درمانی را به نیمی از جمعیت 
کشور ارائه می دهد و زندگی و معیشت 
سازمان  این  توسط  مستمری بگیران 

مدیریت می شود.
نوربخش با تأکید بر اینکه امروز کشور 
ما در جنگ روانی و اقتصادی قرار دارد، 
گفت: رفع نیازهای مردم و پاسخ گویی 
به نیازهای جامعه مجاهدت بزرگی است 
اجتماعی  تأمین  سازمان  همکاران  که 

انجام می دهند.

مطالعات  پژوهشگاه  رئیس 
کنکور  اینکه  بابیان  آموزش وپرورش 
و  ندارد  بنیادین  تحول  سند  در  جایی 
اگر زمینه اجرای کامل سند در مدارس 
شاهد  نزدیک  آینده  در  شود  فراهم 
حذف کنکور خواهیم بود گفت: کنکور 
آموزش وپرورش را از رسیدن به اهداف 

متعالی اش بازمی دارد.
ایسنا،   با  گفت وگو  در  کریمی  فرهاد 
پیرامون  پژوهش هایی  انجام  به  اشاره  با 
حذف  ضرورت  و  سراسری  کنکور 

کنکور اظهار کرد: پیرامون کنکور 
مقاالتی تولید و گزارش های تحلیلی در 
دارد  که  سوئی  اثرات  و  مضرات  باب 

انجام داده ایم.
پژوهش های  از  فارغ  البته  افزود:  وی 
انجام شده که مضرات کنکور را به اثبات 
وزارتخانه  باالدستی  سند  به  می رساند، 
یعنی سند تحول بنیادین دسترسی داریم 
سند  یک  که  اجراست  حال  در  که 
روبه جلو و آینده نگر است. کنکور جایی 

در سند تحول بنیادین ندارد.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت از 
سالمت  فرهنگ  ارتقای  سند  تصویب 
کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  در 
سید  دکتر  ایسنا،  گزارش  به  داد.  خبر 
سند  درخصوص  ایازی  محمدهادی 
به تازگی  که  سالمت  فرهنگ  ارتقای 
کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  در 
موضوعی  گفت:  است،  شده  تصویب 
در  که  دارد  وجود  سالمت  حوزه  در 
آن گفته می شود حداکثر ۲۵ درصد از 
موضوعات سالمت در حیطه مدیریت 

نظام سالمت است و ۷۵ درصد آن 
است،  سالمت  نظام  مدیریت  از  خارج 
انجام  آن  از  بخشی  درصد   ۷۵ این  در 
کار فرهنگی است و باید اصالح رفتار 
فکر  به  بیشتر  مردم  تا  گیرد  صورت 
باید  کار  این  باشند.  خودشان  سالمتی 
انجام شود  در شورای فرهنگ عمومی 
عمومی  فرهنگ  برابر  در  شورا  این  و 
و رفتار عمومی مسئولیت دارد و حوزه 
سالمت نیز یک رفتار عمومی است که 

باید اصالح شود.

روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
در  اسکندرپور  شیراز،  شهرداری  عمومی 
شهرداری  کارکنان  و  شهردار  با  دیدار 
به  شیراز  مناطق  برخی  در  گفت:   11 منطقه 
دلیل الحاق روستاهای حاشیه ای بافت شهری 
با ضوابط  و  دارد  را  پیشین خود  هنوز شکل 
شهرسازی همخوان نیست؛ این در حالی است 
از محدوده شهر  الحاقی جزئی  که روستاهای 
محسوب شده و بافت شهری آنها نیز باید با 

دیگر نقاط یکدست بشود.
وی ضمن اشاره به خاکی بودن برخی کوچه ها 
در  بیشتر  که  شیراز  حاشیه ای  محدوده  در 
مناطق 3، 7 و 11 قرار دارند، گفت: بهسازی 
و آسفالت هرچه سریع تر این معابر باکیفیت 

قابل قبول باید در دستور کار شهرداری مناطق 
قرار گیرد.

حفظ  که  مطلب  این  بابیان  شیراز  شهردار 
باید  و  نیست  شعار  تنها یک  انسانی  کرامت 
فعالیت های  تمام  کالبد  در  روح  همچون 
حتی  داشت:  اظهار  باشد،  جاری  شهرداری 
در انجام امور عمرانی هم باید کرامت انسانی 
شهروندان در اولویت باشد؛ ازاین رو بهسازی 
چهره مناطق حاشیه ای، علی رغم دشواری های 

موجود، از اهمیت ویژه برخوردار است.
شهری  عمران  انجام  بر  همچنین  اسکندرپور 
و  کرد  تأکید  شهرسازی  و  معماری  نگاه  با 
گفت: خاصیت کار عمرانِی محض، بیشتر بتن 
محوری و پروژه محوری است درحالی که اگر 

چاشنی معماری و شهرسازی به آن اضافه شود 
انسان محور  ایده آل های  با  همسو  کار،  همان 

پیش خواهد رفت.
مناطق  عمرانی  حوزه های  به  خطاب  وی 
در  ساخت:  خاطرنشان  شهرداری  یازده گانه 
با  شیراز  پارک های  از  بسیاری  حاضر  حال 
همین  به  ساخته  شده؛  محض  عمرانی  نگاه 
دلیل است که می بینیم قسمت های بیشتری از 
دیوارهای  سنگفرش،  موزاییک،  به  پارک ها 
اختصاص یافته  آسفالت،  گاه  حتی  و  سنگی 
انسان محورانه  نگاه  با  درحالی که  است؛ 
قالب  در  را  بخش ها  همین  می توانستیم 
بیشتر  سبز  فضای  با  طبیعی تر  پیاده راه های 
برای  را  بیشتری  عمومی  فضاهای  و  طراحی 

تعامل و گفت وگو ایجاد کنیم.
نگاه  دو  تلفیق  و  ترکیب  شیراز،  شهردار 
راهکار  را  معماری  و  عمرانی  اندیشه  و 
دانست  عمرانی  فعالیت های  شدن  انسان محور 
امیدوار  می توان  رویکرد  این  با  گفت:  و 
بود که پروژه های عمرانی حس خوب را به 

شهروندان منتقل کنند.

ملی  استاندارد سازمان  ترویج  و  تدوین  معاون 
به  پایبندی  و  تعهد  گفت:  ایران  استاندارد 
پلیسی موردنیاز  نگاه  بدون  استانداردها  اجرای 

در استقرار نظام اجتماعی است. 
سودابه  سرویس خبری/ خدیجه غضنفری: 
یحیی زاده در همایش روز جهانی استاندارد در 
شیراز با اشاره به اینکه انقالب صنعتی چهارم 
نگاه  دو  با  و  است  روبه پیشرفت  به سرعت 
از  می توان  گفت:  می شود،  بررسی  متفاوت 
فرصت  هم  و  تهدید  به عنوان  هم  انقالب  این 

یادکرد.
وی ادامه داد: برای پذیرفتن مسئولیت هدایت 
سرعت انقالب چهارم صنعتی توسط استاندارد 
می تواند  استاندارد  که  برسیم  باور  این  به  باید 
حوزه  این  سکان دار  مشترک،  زبان  به عنوان 

باشد.
ملی  استاندارد سازمان  ترویج  و  تدوین  معاون 
استاندارد ایران، تدوین استانداردها را بُعد دیگر 
افزود:  و  کرد  عنوان  اجتماعی  نظام  استقرار 
که  شوند  تدوین  به گونه ای  باید  استانداردها 
از  ذی نفعان  تمام  توسط  علمی  سند  به عنوان 
تولیدکنندگان تا مصرف کنندگان مورداستفاده 

قرار گیرد.
باید  نمایندگان  اینکه  به  اشاره  با  یحیی زاده 
را  مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان  دغدغه 
بدانند، افزود: استانداردهایی که تدوین می شود 
قرار  بین المللی  و  ملی  نظر  اجماع  مورد  باید 

گیرد.
وی ادامه داد: باید فرهنگ استفاده از کاالهای 
خانه   و  دانشگاه  در  آموزش  با  استاندارد  

تقویت شود. 
ملی  استاندارد سازمان  ترویج  و  تدوین  معاون 
آحاد  تمام  مشارکت  افزود:  ایران  استاندارد 
که  استانداردسازی  نظام  اجرای  برای  جامعه 
در قانون به عنوان طرح تدوین از آن یادشده، 

موردنیاز است.
حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  یحیی زاده 

کشور ما بین ۱۶۳ کشور، رتبه ۲۲ را درزمینه 
افزود:  به خود اختصاص داده است،  استاندارد 
هیئت مدیره  عضو  ایران  بار  اولین  برای 

استاندارد جهانی است. 
در ادامه نماینده مردم شیراز در مجلس شورای 
و  کرد  امسال  شعار  به  اشاره ای  نیز  اسالمی 
کاالی  مصرف  ترویج  راستا  این  در  گفت: 
نیازمند حفظ  ایرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر و 

حقوق بهره بردار و مصرف کننده است.
بین  استاندارد  فرهنگ  ترویج  لزوم  رجبی، 
امر  تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را یک 

ضروری عنوان کرد. 
وی به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و 
اقتصادی  زیرساخت های  و  ساختارها  افزود: 
بیماری های  دچار  متمادی  سال های  طی  ایران 
شدت  اخیر  سال های  در  که  بوده  مزمنی 

پیداکرده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی به 
صنعت خودروسازی اشاره کرد و افزود: برای 
تولید خودرو باید 85 استاندارد رعایت شود که 
اگر صنعت خودروسازی ملزم به رعایت تمام 
این موارد شود کل صنعت خودرو فرومی ریزد.

و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  ادامه  در 
توسعه منابع استاندار فارس نیز گفت: عالمت 
باید باعث جلب رضایت  استاندارد روی کاال 

مشتری شود.
به تنهایی  عالمت  زدن  داد:  ادامه  رحمانی 
چراکه  نمی شود  مشتری  اعتماد  جلب  باعث 

مصرف کننده به کیفیت کاال توجه می کند.
تعیین  فرآیند  شدن  کوتاه  افزود:  وی 
هزینه  کمترین  تحمیل  بدون  کاال  استاندارد 
کل  اداره  موردتوجه  باید  تولیدکنندگان  به 

استاندارد فارس قرار گیرد.
بابیان  نیز  فارس  استاندارد  مدیرکل  ادامه  در 
تدوین  اجرا  از  قبل  باید  استانداردها  اینکه 
شوند، گفت: دولت درزمینه تولید کاال و ارائه 
را  جامعه  بهداشت  ایمنی  و  سالمت  خدمات، 

مدنظر قرار دهد. 
باید  دولت  همچنین  داد:  ادامه  رهنما  مرتضی 
به  توجه  و  انرژی  و  منابع  از  بهینه  استفاده 

محیط زیست را در دستور کار قرار دهد.
اینکه  به  اشاره  با  فارس  استاندارد  مدیرکل 
در حال حاضر ۹۲۰ واحد تولیدی فعال تحت 
تعداد  این  از  افزود:  است،  نهاد  این  پوشش 
استاندارد  فرآورده  واحد،   ۶۰۰ و  هزار  یک 
تشویقی  معتبر  پروانه  دارای  و  می کنند  تولید 

و اجباری هستند.
زیر  فعال  آزمایشگاه   ۹۸ اینکه  بابیان  رهنما 
تعداد  این  از  افزود:  استاندارد است،  اداره  نظر 
۵۰ آزمایشگاه مستقل و در واحدهای تولیدی 

فعالیت می کنند.
هفت  فارس  استاندار  کل  اداره  با  افزود:  وی 
امور  تسهیل  به منظور  کاال  بازرسی  شرکت 
آموزشی  مرکز   ۹ و  واردات  و  صادرات 

همکاری می کنند. 
مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به اینکه یک 
هزار و ۱۱۴ مسئول کنترل کیفیت در واحدهای 
تولیدی با این اداره کل همکاری دارند، افزود: 
در شش ماه نخست امسال ۱۴ هزار نفر ساعت 

دوره آموزشی برگزار شده است. 
پروانه   ۱۰۰ مدت  این  در  داد:  ادامه  رهنما 

استاندارد صادرشده است.
شرکت های  از  همایش  این  در  است  گفتنی 
تولیدی نمونه  درزمینه رعایت استاندارد تجلیل 

شد.

با  فارس  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
اشاره به 2 هزار و 500 پروژه عمرانی و 150 طرح 
گفت:  فارس،  در  نیمه تمام  و  اجرا  حال  در  ملی 
باوجود تنگناهای مالی دولت، به طور میانگین در هر 
شهرستان استان طرح های عمرانی به ارزش افزون بر 

یک هزار میلیارد تومان در حال اجرا است.
نهمین  در  رحیمی  عنایت اهلل  ایرنا،  گزارش  به 
شیراز  در  فارس  استان  اسالمی  شورای  جلسه 
اکنون  کازرون  شهرستان  در  به عنوان مثال  افزود: 
پروژه های عمرانی درمجموع افزون بر یک هزار و 

500 میلیارد تومان در حال اجرا است.
فارس  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
در  بی بدیلی  نقش  اسالمی  شوراهای  داشت:  اظهار 
در  الزم  بسترسازی  باید  و  دارند  تصمیم گیری ها 
این خصوص انجام شود که نقش شوراها پررنگ تر 
شود. وی ادامه داد: شوراها نیز باید تالش کنند که با 
شفاف سازی در این نهاد و دستگاه های زیرمجموعه 

اعتماد فی مابین خود و مردم را افزایش دهند.
کنار  در  مناسبی  فکری  قدرت  را  شوراها  رحیمی 
بر  مدیریت  دوران  کرد:  اضافه  و  دانست  دولت 
مردم گذشته است و امروز تنها مدیریت همراه با 
مردم معنی پیدا می کند، به گونه ای که باید با همدلی 

و همفکری همه مشکالت جامعه را حل کرد.

اینکه  بابیان  ادامه  در  فارس  استاندار  معاون 
توانمندی ها و مشکالت فارس در طرح آمایش این 
استان آمده است، گفت: بزرگ ترین چالش فارس، 
مسئله کمبود منابع آبی است که در این جهت در 2 
تا 3 سال گذشته اقدامات خوبی انجام و تدابیر الزم 
نیز  آینده  در  است  اندیشیده شده که ضروری  نیز 

این موضوع با سرعت بیشتری پیگیری شود.
آبخیزداری  فعالیت های  گسترش  به  اشاره  با  وی 
افزود:  اخیر  سال های  در  فارس  در  آبخوان داری  و 
استان  این  سطح  در  زیادی  آبرسانی  پروژه های 
 2 خط  انتقال  به  می توان  که  است  اجرا  حال  در 
انتقال آب سد درودزن به شیراز اشاره کرد که با 
بهره برداری از این طرح تأمین آب این کالن شهر از 
حدود 180 حلقه چاه آب موجود بی نیاز خواهد شد.

رحیمی ادامه داد: در حال حاضر طرح های آبرسانی 
به  تنگاب  سد  جهرم،  به  فارسی  سلمان  سد  از 
فیروزآباد، سد رودبال به استهبان و فسا و... در حال 

اجرا است.
عملیات  مالی،  تنگناهای  باوجود  این که  بابیان  وی 
آبرسانی به شهرها و روستاهای فارس در حال اجرا 
طرح  نخست  مرحله  اجرایی  عملیات  گفت:  است، 
انتقال آب از دریا به استان فارس نیز به زودی توسط 

سرمایه گذار بخش خصوصی انجام خواهد شد.
تابستان  ایام  ماه های گذشته و  وی اضافه کرد: در 
مشکل  با  که  استان  این  سراسر  روستای   750 به 
کم آبی روبه رو بودند توسط تانکر آبرسانی شد و به 
بعضی ازاین روستاها نیز با اجاره چاه های کشاورزی 

آبرسانی شد.
کف شکنی  طرح های  اجرای  به  اشاره  با  رحیمی 
بی آبی  مشکل  دچار  که  آبی  چاه های  جابجایی  و 
برای  فاضالب  پساب  استفاده  طرح  گفت:  شده اند 
داراب،  ازجمله  شهرستان   6 سبز  فضای  آبیاری 
استهبان، فیروزآباد، کازرون و... از طریق وام بانک 

توسعه اسالمی در دست اقدام است.
اشاره  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  وی 
کرد: در حال حاضر اجرای تصفیه خانه های فاضالب 
شهرهای شیراز، صدرا، کازرون، ممسنی، نی ریز و 

داراب نیز در دستور کار قرار دارد.
بیمارستان  از تکمیل  استاندار فارس  معاون عمرانی 
داراب با بهره گیری از ظرفیت خیرین سخن گفت. 
چمن  زمین   300 اخیر  سال  سه  در  افزود:  وی 
استان  سراسر  در  ورزشی  مجموعه های  و  روستایی 

ایجاد شده است.
به  گازرسانی  طرح های  در  سرعت  از  رحیمی 
پایان  تا  گفت:  و  داد  خبر  استان  این  روستاهای 
سال 97 به تمام روستاهای باالی 20 خانوار فارس 

گازرسانی انجام خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به پیگیری های الزم برای ایجاد 
داشت:  اظهار  استان،  این  در  جدید  بخشداری  پنج 
از حدود هشت هزار روستای فارس هم اینک چهار 

هزار روستا دارای سکنه است.
داشت:  اظهار  فارس  استاندار  عمرانی  معاون 
موردنیاز  سبک  و  سنگین  خودرو  دستگاه   32

دهیاری های سراسر استان بین آنها توزیع شد.
کرمان  سیرجان-  راه آهن  احداث  درخصوص  وی 
نیز گفت: تناقضات و مشکالت زیست محیطی این 
طرح از طریق شورای عالی فنی و سازمان حفاظت 
محیط زیست حل  شده است و امیدواریم با واگذاری 
آن  اجرایی  عملیات  بخش خصوصی،  به  طرح  این 

به زودی آغاز شود.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز 
ستاد کل نیروهای مسلح توضیحاتی 
را درباره طول مدت خدمت سربازی 

ارائه کرد.
گفت وگو  در  کمالی  موسی  سردار 
با ایسنا، درباره شایعه افزایش طول 
کرد:  اظهار  سربازی  خدمت  مدت 
خدمت  مدت  طول  حاضر  حال  در 
سربازی 21 ماه است و یک سرباز 
بدون کسر خدمت و در حالت عادی 
پایان  تا  آموزشی  به  اعزام  زمان  از 
کند.  خدمت  ماه   21 باید  خدمت 
وی درباره اینکه آیا احتمال افزایش 
وجود  سربازی  خدمت  مدت  طول 
دارد یا خیر؟ گفت: در حال حاضر 
طول  افزایش  برای  برنامه ای  هیچ 
مدت خدمت سربازی وجود نداشته 
طول  افرایش  عنوان  تحت  آنچه  و 
می شود،  مطرح  و...  سربازی  مدت 
صحت نداشته و شایعه است. رئیس 

ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره 
بر  تأکید  با  مسلح  نیروهای  کل 
اینکه مشموالن باید اخبار مربوط به 
سربازی و مقررات آن را از منابع و 
افراد معتبر و رسمی دریافت کنند، 
گاهی  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان 
پایه  بر  از مشموالن سربازی  برخی 
اطالعات غلط و شایعات اعزام خود 
یا  انداخته  تعویق  به  را  سربازی  به 
الزم  بنابراین  می شوند؛  غیبت  وارد 
مبادی  طریق  از  اخبار  حتمًا  است 

رسمی پیگیری شود.

سریع  هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل 
ورود  با  گفت:  هواشناسی  سازمان 
سامانه بارشی جدید از غرب کشور 
کشور  غربی  نوار  استان های  برای 
روز  از  باران  بارش  پیش بینی 
در  وظیفه  احد  داریم.  را  یکشنبه 
توجه  با  ایسنا، گفت:  با  گفت وگو 
هواشناسی،  پیش یابی  نقشه های  به 
امواج  متناوب  عبور  سبب  به  فردا 
برای  بعدازظهر  ساعات  در  کوتاه 

دامنه های شمالی، مرکزی و جنوبی 
کردستان،  استان های  در  زاگرس 
زنجان،  ایالم،  کرمانشاه،  همدان، 
شرق لرستان، چهارمحال و بختیاری، 
و  کهگیلویه  اصفهان،  غرب 
خوزستان،  شمال  فارس،  بویراحمد، 
شرق بوشهر، شمال هرمزگان و نیمه 
رگبار  ابر،  افزایش  کرمان  جنوبی 
پیش بینی  باد  وزش  و  رعدوبرق  و 

می شود.

آیا سربازی 24 ماه می شود؟

ورود سامانه بارشی از غرب کشور
پیشبینیبارشبارانبرایروزیکشنبه

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:
سازمان تأمین اجتماعی در بی اثر کردن 

تحریم دشمنان نقش اساسی دارد

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش:
کنکور در شرایط فعلی به نفع کشور نیست

معاون وزیر بهداشت خبر داد:
 تصویب سند ارتقای فرهنگ سالمت 

در شورای فرهنگ عمومی کشور

آیا سربازی 24 ماه می شود؟

آتش سوزی جنگل ها و مراتع شیراز ۹۰ درصد 
کاهش یافت

مدال آور بازی های پارالمپیک و پاراآسیایی:
حضور بانوان در ورزشگاه ها تداوم یابد

در شیراز؛
ورودی های عمومی مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس بسته شد

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

تحلیل خبر
گروهتحلیلخبرروزنامهطلوع

از هر دری کالمی

تأکید شهردار شیراز به شهرداران مناطق ۱۱ گانه:
  کرامت انسانی در فعالیت های عمرانی 

جاری باشد
شهردار شیراز بر بهسازی بافت شهری در مناطق حاشیه ای 

شیراز، تأکید کرد

معاون تدوین و ترویج استاندارد 
سازمان ملی ایران عنوان کرد؛

لزوم پایبندی به اجرای 
استانداردها به دوراز 

نگاه پلیسی

25۰۰ طرح عمرانی 
در فارس در حال اجرا 

است


