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مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس خبر داد؛

شروع به کار سی و یکمین نمایشگاه
تخصصی صنعت مبلمان

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

بازار در فارس روزانه رصد میشود

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت :با مدیریت استاندار و
همکاری مطلوب بین دستگاههای ذی ربط ،بازار در فارس روزانه رصد میشود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان
فارس ،مجتبی دهقان پور در حاشیه کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار که با
حضور استاندار فارس در محل سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شد ،تأکید کرد:
ذخایر راهبردی بسیار مناسب است و هیچ مشکلی در تأمین کاالهای اساسی
نداریم.وی با اشاره تولید مناسب و مدیریت مطلوب در سطح استان فارس،

تصریح کرد :آرامش بخشی و تعادل خوبی در بازار و در عمده محصوالت
حاکم است.دهقان پور؛ شناسایی فروشگاههای امین با کمک اتاق اصناف را
از مصوبات نشست کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار برشمرد و اظهار کرد:
هدف راهاندازی این فروشگاهها عرضه کاال با نرخ مصوب برای اقشار کمدرآمد
است.این مقام مسئول به راهاندازی فروشگاههایی برای عرضه محصوالت
کشاورزی با همکاری سازمان میادین و تره بار شهرداری نیز گریزی زد و
افزود :در روزهای آتی با شهرداری در این زمینه نشستهای برگزار میشود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس خبر داد؛
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مدیرکل استاندارد فارس:

صدور  4پروانه استاندارد آجر در دی ماه

تأمین آب مورد نیاز برای فضای سبز از پساب فاضالب تصفیهخانه صدرا

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس گفت :شورای برنامهریزی و
توسعه استان با در نظر قرار دادن مشکل تأمین آب اراضی تنگ
جالب یا بهاران ،موضوع را به کمیتهای فنی با حضور مدیران مربوطه
ارجاع داد و بر اساس تصمیم این کمیته مقرر شد مجوز  ۴۰متر زیربنا
حفظ و کمبود آب فضای سبز نیز از طریق انتقال پساب تصفیهخانه
فاضالب شهر صدرا تأمین شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالعرسانی استانداری
فارس ،امیرحسین جمشیدی با اشاره به اعتراضاتی که در روزهای
اخیر در مورد باغ شهرهای منطقه تنگ جالب با بهاران در شهر جدید
صدرا رخ داده است ،عنوان کرد :در سال  ۱۳۸۴کارگروه آمایش
استان که وظیفه رسیدگی به تغییر کاربری خارج از محدوده شهرها
را بر عهده داشته مصوبهای را به تصویب رسانده که بر اساس آن،
شهرداری و شرکت عمران صدرا برای  ۱۱۰هکتار از این اراضی
مجوز هزار متری باغ شهر صادر کردهاند و  ۴۰مترمربع زیربنا به
عنوان نگهبانی در این مجوز در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه صدور این مجوزها طبق روال عادی در جریان
بوده است ،اظهار کرد :سال گذشته بر اساس مصوبه شورای عالی
شهرسازی و معماری کاربری اراضی تنگ جالب کان لم یکن اعالم
و به صورت اراضی زراعی تثبیت کاربری شد.
جمشیدی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم جدید شورای عالی
شهرسازی ،شهرداری صدرا و شرکت عمران نتوانستند محوری صادر
کنند ،خاطرنشان کرد :مالکین و خریدارانی که بر اساس مجوزهای
گذشته اقدام به خرید و فروش کرده بودند اعتراضاتی داشتند؛ بنابراین
مدیریت استان موضوع را به کارگروه امور زیربنایی ارجاع داد.
به گفته مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس ،این کارگروه مصوبه
سال  ۱۳۸۴را مجددا ً تصویب و موضوع را به منظور تصویب نهایی به
شورای برنامهریزی و توسعه استان ارجاع داد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچگونه منبعی برای تأمین آب
مورد نیاز فضای سبز در منطقه تنگ جالب وجود نداشته و مجوز
احداث چاه نیز داده نشده است ،گفت :شورای برنامهریزی و توسعه
استان با در نظر قرار دادن مشکل تأمین آب موضوع را به کمیتهای
فنی با حضور مدیران مربوطه ارجاع داد.
جمشیدی افزود :بر اساس تصمیم این کمیته مقرر شد مجوز ۴۰
متر زیربنا حفظ و کمبود آب فضای سبز نیز از طریق انتقال پساب
تصفیهخانه فاضالب شهر صدرا تأمین شود.
وی تأکید کرد :در صورت تأمین آب مورد نیاز از طریق پساب
فاضالب ،سایر موارد قانونی و صدور پروانه اجرایی خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس در دیدار با نماینده مردم شهرستانهای الرستان ،خنج ،گراش و اوز
در مجلس شورای اسالمی خبرداد؛

سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران

در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره فرهنگی ورزشی ندسا
کشور در شیراز:

استکبار ستیزی نماد شرف و شناسنامه
نیروهای دریایی سپاه است

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت :انتظار ما از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی این است که با تصویب قانونهای کاربردی و
عملیاتی آموزش و پرورش را در اجرای مطلوب سند تحول بنیادین
یاری دهد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره اطالعرسانی و روابط عمومی
آموزش و پرورش فارس ،محمد خلیل عسکری در دیدار با نماینده
مردم شهرستانهای الرستان ،خنج ،گراش و اوز در مجلس شورای
اسالمی گفت :میخواهیم از ظرفیت مجمع نمایندگان فارس برای
اجرای سند تحول بنیادین به نحو مقتضی و مطلوب بهره بگیریم.
وی گفت :به همین جهت نشست قریبالوقوع مجمع نمایندگان
فارس در مجلس شورای اسالمی در آموزشوپرورش فارس برگزار
خواهد شد و در این جلسه نمایندگان هرچه بیشتر با مسائل و
مشکالت سیستم تعلیم و تربیت و دغدغههای قشر عظیم فرهنگیان
استان آشنا خواهند شد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت :تصویب قانونهایی در

رابطه با اجرای سند تحول بنیادین در مجلس شورای اسالمی میتواند
اجرای این سند باالدستی را تسهیل کند.
عسکری گفت :استفاده از ظرفیت خیرین در راستای توسعه فضای
آموزشی و همچنین بازگرداندن دانش آموزان بازمانده از تحصیل به
چرخه آموزشی را در دستور کار قرار دادهایم.
وی گفت :باید با سوق دادن خیرین به سمت مسائل آموزشی و
تربیتی مجمع خیرین تعلیم و تربیت را تقویت کنیم تا در فارس هیچ
دانشآموزی از تحصیل بازنماند.
عسکری گفت :اجرای بیانیه گام دوم انقالب با استفاده و بهرهگیری
مطلوب از ظرفیت جوانان از دیگر برنامهها و اولویتهای ما در
آموزش و پرورش فارس است.
نماینده مردم شهرستانهای الرستان ،خنج ،گراش و اوز در مجلس
شورای اسالمی نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه در کنار معیشت
فرهنگیان باید به فکر تدوین برنامههایی در جهت تقویت مسائل
فرهنگی باشیم افزود :مسئله معیشت و فرهنگ از دغدغههای اصلی
مقام معظم رهبری نیز هست.
حسین حسین زاده گفت :از بودجه مسئولیتهای اجتماعی وزارت
نفت برای مسائل عمرانی ،نوسازی و بهسازی مدارس استان بهره
خواهیم گرفت.وی افزود :مجلس این آمادگی را دارد تا در راستای
اجرای بیانیه گام دوم انقالب و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش را به نحو مطلوب یاری دهد.
دراین دیدار نماینده مردم شهرستانهای الرستان ،خنج ،گراش و
اوز در مجلس شورای اسالمی به تشریح برخی از مشکالت و مسایل
ش و پرورش در حوزه انتخابیه خود نیز پرداخت.
آموز 

با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرفت:

در آئین اختتامیه نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت که با حضور
حجت اله عبدالملکی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و جمعی از
مسئوالن ارشد کشوری ،از نفرات برتر کشور در  33رشته مهارتی
تقدیر به عمل آمد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی آموزش فنی و
حرفهای استان فارس در این مراسم ،آرمان نصیر زاده ،نفر اول رشته
آشپزی نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت ،تندیس ،جایزه و لوح
تقدیر خود را از دستان وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دریافت
کرد.
حجت اله عبدالملکی در اختتامیه نوزدهمین مسابقات ملی مهارت
اظهار کرد :امروز در سطح اقتصاد ،مخصوص ًا اقتصاد خانواده و اقتصاد
ملی ،مهارت نقش مؤثری دارد و اشتغال به شدت وابسته به عنصر
مهارت است .وی مهارت را یکی از عناصر اشتغال پایدار و تأثیرگذار
در تولید ملی دانسته و گفت :هرچه مهارت افزایش یابد بهرهوری در
تولید هم باال میرود و همه فاکتورهای اقتصادی ،رفاهی و معیشتی
رشد میکند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد :در ارتباط با تقویت
تولید و اشتغال ،به موضوع آموزش و مهارت نیروی کار توجه و در
همین زمینه فعالیتهایی در سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
آغاز کردهایم که از جمله آنها تسهیل و تسریع تأسیس آموزشگاههای
آزاد فنی و حرفهای در سراسر کشور است.
به گفته حجت اله عبدالملکی در هجدهمین دوره مسابقات جهانی
مهارت در کازان روسیه از کشور ایران تنها  ۱۰رشته امکان
رقابت پیدا کردند ولی در مسابقات شانگهای چین در  ۳۳رشته
شرکتکنندگان به رقابت میپردازند.
عبدالملکی در مراسم رونمایی از سایت رسمی مسابقات ملی مهارت

از دو خبر خوش برای نخبگان مهارتی مسابقات جهانی مهارت خبر
داد و گفت :غیر از جوایز متعارفی که در نظر گرفته شده این خبر
را اعالم میکنیم که هر یک از شرکتکنندگان مسابقات شانگهای
چین که موفق به کسب مدال شوند ،در صورت تمایل به عنوان مربی
فنی و حرفهای استخدام و شاغل میشوند ،هر شرکتکنندهای که
به مدال طال نیز نائل شود یک دستگاه خودروی سمند به وی اهدا
خواهد شد.
غالمحسین حسینینیا ،معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور نیز در اختتامیه
نوزدهمین مسابقات ملی مهارت گفت :این مسابقات رویدادی است
که در چهار مرحله شهرستانی ،استانی ،کشوری و جهانی مطابق با
استانداردهای جهانی و با هدف ترویج فرهنگ مهارت آموزی برگزار
میشود.
حسینی نیا گفت :با برگزاری مسابقات ملی مهارت بایستی بستر
مناسبی را برای ارتقای سطح کیفی مهارتهای حرفهای فراهم کنیم
تا به کشف استعدادهای مهارتی دست یابیم.
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان داشت :پس از برگزاری
اردوی آمادهسازی مسابقات جهانی ،نفرات برتر ،تیم ملی جمهوری
اسالمی ایران را برای حضور در چهل و ششمین دوره مسابقات جهانی
شانگهای چین تشکیل میدهند.
شایان ذکر است شرکتکنندگان استان فارس در نوزدهمین دوره
مسابقات ملی مهارت که به صورت غیرمتمرکز و به میزبانی 13
استان برگزار شد موفق به کسب یک مدال طال در حرفه آشپزی2 ،
مدال نقره در رشتههای اتصاالت چوبی و الکترونیک 2 ،مدال برنز در
رشته رباتیک و  2دیپلم افتخار در رشتههای فناوری طراحی گرافیک
و نقاشی خودرو شدند.

نائب رئیس شورای اسالمی شهر شیراز:

منطقه هفت شهرداری شیراز

به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده است

