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خبـر برگزاری دوره آموزشی تخصصی رشد جمعیت و فرزندآوری ِویژه مبلغین بومی فارس
دوره آموزشی تخصصی رشد جمعیت و فرزندآوری ِویژه مبلغین بومی استان 

فارس در آستان مقدس حضرت علی بن حمزه )ع( شیراز برگزار می شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  گرائی  صفری  رحیم  حجت االسالم  فارس،  استان 
از  بیش  آموزشی  دوره  این  فراگیران  گفت:  خبر  این  اعالم  با  فارس  اوقاف 
یکصد و چهل نفر از مبلغان بومی و طالب علوم دینی استان فارس است و در 
قالب ۸ ساعت آموزشی مباحث مختلفی در حوزه اهمیت توجه به رشد جمعیت 

در جوامع خواهند آموخت.

اُفق آستان مقدس حضرت  با همکاری مرکز  برنامه آموزشی  این  افزود:  وی 
علی بن حمزه )ع( و با حضور حجج االسالم حسینی و ندیمی در شیراز برگزار 

می شود.
فرهنگ  به  توجه  لزوم  به  اشاره  با  فارس  اوقاف  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون   
از  بیش  مبلغان  عنوان  به  روحانیون  و  دینی  علوم  طالب  گفت:  آوری  فرزند 
پیش می توانند در ترویج و گسترش مباحث فرهنگی و اجتماعی نقش داشته 
یاشند و برگزاری دوره های متنوع آموزشی نیز می تواند به غنای علمی مباحث 

و اشتراک تجربیات آموزشی تبلیغی مبلغان کمک کند.

از  یکی  در  ماهان  خیرساز  ورزشی  مجتمع  ساخت  فارس،  استاندار 
نیازمندترین مناطق شهر شیراز را نشانه دقت و تصمیم درست خیر و 

مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز عنوان کرد.
خیرین  مجمع  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شهرساز و فرهنگ ساز شهرداری شیراز ایمانیه در این بازدید که با 
حضور مدیرعامل مجمع خیرین شهر ساز و فرهنگ ساز و اعضای 
مدیر  و  شیرازی  خوشنام  خیر  جوکار  حسین  حاج  و  مدیره  هیئت 

ورزشگاه ماهان انجام شد
شهر  مناطق  نیازمندترین  از  یکی  در  مجتمع  این  ساخت  استاندار، 
شیراز را نشانه دقت و تصمیم درست خیر و مجمع خیرین شهرساز و 

فرهنگ ساز عنوان کرد.
نشانه  را  نیکوکار  خیر  این  توسط  مجتمع  این  ساخت  ایمانیه  هادی 
نیاز  به  توجه  با  افزود:  و  دانست  شهر  در  الزم  پتانسیل های  وجود 
فرهنگی و وجود  و  اماکن ورزشی  به چنین  مناطق ۱۱ گانه شیراز 
با  جلسه ای  زودی  به  جوکار  حسین  دلسوزی   و  نیکوکار  خیرین 
شهردار، شورای شهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان و با حضور 
بتوانیم در  از بررسی های الزم،  تا پس  خیرین برگزار خواهیم کرد 
برای آقایان و  امکانات مکفی  با  ۱۱ منطقه شهر شیراز ورزشگاهی 

بانوان داشته باشیم.
بتواند  شهرداری  امیدواریم  گفت:  خصوص  این  در  فارس  استاندار 
زمین الزم را در اختیار خیرین بگذارد و با نظارت وهماهنگی ورزش 

و جوانان شاهد اجرایی شدن آن باشیم.
باالترین مقام دولت در استان در رابطه با خدمات فرهنگی ارائه شده 
توسط مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز به این نکته اشاره نمود 
که ساخت چنین اماکن ورزشی و فرهنگی در کنار ساخت مراکز 
ترک اعتیاد که توسط مجمع خیرین انجام گرفته است، نشانه توجه 
مجمع در مبارزه با اعتیاد و درمان معتادین است که از جمله اقدامات 

ضروری فرهنگی است که در مجمع خیرین در حال انجام است.
ایمانیه درخصوص همکاری مطلوب صدا و سیما با مجامع خیرین در 
راه اندازی شده که  مجامع خیرین  شبکه  اخیراً  حوزه سالمت گفت: 
صدا و سیما از همکاران بسیار خوب توسعه این فرهنگ بوده است.

ارائه خدمات  بیشتر صدا و سیما در  وی درخصوص لزوم همکاری 
اقدامات  ضروریست  گفت:  شهر  سطح  در  عرصه ها  همه  خیرین 
خیرین همه عرصه ها در سطح شهر و استان نمود بیشتری داشته باشد 
دیگر  برای  انگیزه  ایجاد  و  تشویق  باعث  خیر  کار  اظهار  که  چرا 

خیرین شهر و استان خواهد بود.
ایمانیه همچنین اضافه کرد: معتقدم همه مردم استان فارس از خیرین 

هستند.

استاندار فارس درخصوص رفع موانع موجود در ارائه خدمات خیرین 
گفت: به خیرین اطمینان می دهیم در صورتی که هماهنگی های اولیه 
با سازمان ها یا نهادهای استان را انجام دهند؛ هرگونه مانع تراشی برای 
آن ها از سوی هر سازمان یا نهادی را پیگیری نماییم و استانداری در 
جهت رفع تمام موانع در مسیر کار خیرین در کنار آنها خواهد بود و 

دستورات الزم جهت رفع موانع را خواهد داد.
را  تراشی  مانع  تا هرگونه  رسانه خواست  اصحاب  و  از خیرین  وی 

اطالع رسانی کنند.
عبدالرضا دستغیب مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز با 
ابراز تأسف از این که همچنان پس از گذر ۴۲ ساله از انقالب کلمات 
محرومیت، حاشیه نشینی و نقاط کم برخوردار را در جمالت مسئولین 
با همت خیرین در کنار دولت  نمود که  امیدواری  ابراز  می شنویم؛ 

بتوانیم کمبودهای محالت محروم را رفع نماییم.
وی با اشاره به نگاه فرهنگی و سیاست های مجمع خیرین درخصوص 
رفع محرومیت در مناطق کم برخوردار، افزود: همانطور که در سطح 
ضروریست؛  تفریحی  و  ورزشی  فرهنگی،  آموزشی،  امکانات  شهر 
مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار نیز به این امکانات نیازمندند چرا 
که توسعه و توجه به این مناطق قطعًا تغییرات اساسی در شهر ایجاد 

خواهد کرد.
راستای  در  رسانه ها  نقش  و  اثرگذاری  بر  دستغیب  عبدالرضا 

سیاست های مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز تأکید کرد.
مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز به تشکیل کمیسیون 
حاشیه نشینی و محالت کم برخوردار و آسیب پذیر در این دوره از 
شورای شهر شیراز اشاره نمود و آن را نشانه توجه و دغدغه شهرداری 
و شورای شهر به مشکالت این مناطق دانست و بر همراهی مجمع 

خیرین شهرساز و فرهنگ ساز با این مجموعه تأکید کرد. 
وی در ادامه از سراهای فرهنگ مهربانی به عنوان مکانی که مردم 
اهدا  نیازمندان  استفاده  جهت  را  خود  مازاد  و  نو  وسایل  می توانند 
نمایند؛ نام برد و از مردم خیرخواه شیراز خواست با توجه به سرمای 

هوا، وسایل گرمایشی مازاد خود را در اختیار نیازمندان قرار دهند.
وی در پایان ابراز امیدواری نمود که خیرین بتوانند بدون مانع تراشی 

با استقبال و همکاری دستگاه های اجرایی، شهر را دگرگون کنند.
اقتصادی  نامطلوب  شرایط  به  شیرازی  خوشنام  و  دلسوز  مدیر  این   
دولت و مردم اشاره کرد و حضور خیرین در کنار دولت را بسیار 

حائز اهمیت دانست.
وی یادآور شد در جهانی که هر لحظه در حال حرکت و توسعه است 
هر روز عقب ماندگی، امکان رسیدن به اهداف واالیی که در شأن و 

طراز انقالب و مردم است را به تعویق می اندازد.
در دیدار صمیمی استاندار با اعضای هیئت مدیره مجمع و بانی خیر 
مجتمع فرهنگی و ورزشی خیر ساز ماهان، حاج حسین جوکار ضمن 
و  فرهنگی  مسائل  پیرامون  مجتمع  این  عملکرد  از  گزارشی  ارائه 
ورزشی و مطالبه گری محله مهدی آباد اظهار داشت بزودی درصدد 
هستیم در محله کتس بس و مناطق جنوب شهر موضوع استعدادیابی 
نوجوانان و جوانان در حوزه ورزش را در این ورزشگاه پیگیری و 

به جد دنبال کنیم.

استاندار فارس در بازدید از مجتمع ورزشی خیرساز ماهان عنوان کرد؛   معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

گسترش چتر بازرسی بازرسان کار بر مناطق 
ویژه و آزاد اقتصادی کشور

رئیس شورای شهر صدرا:

بهبود شرایط شهر صدرا با همکاری شهرداری 
و شرکت عمران صدرا امکان پذیر است

دانشجویان  رویش  ملی  جشنواره  پنجمین  به  آثار  ارسال  مهلت 
دانشگاه پیام نور تا ۱0 بهمن ماه سال جاری تمدید شد.

با  نور  پیام  دانشگاه  رویش  ملی  جشنواره  پنجمین  دبیرخانه  رئیس 
اعالم این خبر افزود: دانشجویان عالقمند به شرکت در این جشنواره 
rooyesh.pnu. تا ۱0 بهمن ماه می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی

ac.ir نسبت به ثبت آثار خود اقدام کنند.
دکتر  فارس،  استان  نور  پیام  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدحسن صیف افزود: جشنواره رویش بزرگ ترین رویداد ارائه 
و  اجتماعی  هنری،  و  فرهنگی  توانمندی های  و  دستاوردها  آخرین 
برای  را  مناسبی  فرصت  که  است  دانشگاه  این  دانشجویان  مذهبی 

معرفی استعدادهای نهفته و شاخص دانشجویی و فعالیت های گروهی 
فراهم می نماید.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس اضافه کرد: یکی از بروندادهای 
این رویداد فرهنگی، ایجاد زمینه حضور دانشجویان در کانون های 
دانشجویان  می شود  موجب  که  است  اجتماعی  و  فرهنگی  مختلف 
فرهنگ  اجتماعی-  گروهی-  فعالیت های  در  تدبیر  برای  تمرینی 

هنری کسب کنند.
مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره رویش دانشگاه پیام نور کشور و 
نمایشگاه ارائه آثار برتر دانشجویان، اسفندماه سال جاری به میزبانی 

دانشگاه پیام نور استان فارس در شیراز برگزار خواهد شد.

معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان 
فارس در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 

گردشگری و صنایع وابسته تهران

رئیس شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس:

رئیس شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: ۱ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر نیروی 
کار فعال در این استان وجود دارد که باید روابط کار این استان به 
دقت تنظیم تا سرمایه اجتماعی تقویت شده و کارگر و کارفرما نیز 

متضرر نشوند.
کار  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فارس مصطفی هاشمی در جلسه شورای هماهنگی  اجتماعی  رفاه  و 
استان  اجتماعی  رفاه  تعاون، کار و  دستگاه های زیرمجموعه وزارت 
فارس که با حضور معاون روابط کار این وزارتخانه برگزار شد افزود: 
از تقسیمات کشوری  بهره مند  بسیار و  با ظرفیت های  فارس پهناور 
عظیم از مجموعه شورای هماهنگی کوشا و پرتالشی نیز برخوردار 

است..
وی با بیان اینکه ۱ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر نیروی کار فعال در این 
استان وجود دارد افزود: فارس در زمینه خدمات و گردشگری نیازمند 
نگاه ویژه ای است و کارگاه های این استان در ۲ سال گذشته به دلیل 

همه گیری کرونا آسیب دیده و باید برای احیا آن تالش کرد..
سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس ادامه داد: 
کشاورزی این استان در پی خشکسالی رو به نزول است و صنعت نه 
چندان گسترده فارس نیز با مشکالتی مواجه است که باید سهم این 

استان از بخش صنعت نیز ارتقا یابد.
وی روابط کار را ستون خیمه وزارت تعاون کار و رفاه دانست و 
اظهار داشت: تنظیم رابطه کار در کارگاه های استان موضوع مهمی 

است که نقش مستقیم در پایداری تولید دارد..

بیان کرد: در ۱۲ ماهه سال ۹۹ حدود ۱۳ هزار نفر در این  هاشمی 
استان بیمه بیکاری دریافت کردند که این آمار در سال جاری به ۱۸ 

هزار و ۵۲۶ نفر رسیده است..
در  حال حاضر  در  کار  وزارت  تعاریف  براساس  اینکه  بیان  با  وی 
شرکت های  گفت:  ندارد،  وجود  بحران زده  کارگاه  فارس  استان 
برعهده  نیرو دستگاه های دولتی نقش مهمی  تأمین  به دلیل  خدماتی 

دارند و نظارت الزم در این عرصه باید صورت پذیرد.
وی اظهار داشت: صالحیت ۲۷۴ شرکت خدماتی در سال ۹۹ و در 
سال جاری نیز صالحیت ۱۷۴ شرکت خدماتی در سطح استان فارس 

صادر شده است.
سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس میانگین 
مدت زمان رسیدگی به دادخواست های حوزه روابط کار را در این 
استان ۲۲ روز عنوان کرد و افزود: هزار و ۵۹۳ مورد بازرسی در ۹ 
انجام  فارس  استان  کارگاه های  و  تولیدی  واحدهای  از  امسال  ماهه 

شده است.

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:

تمدید گواهینامه های صادر شده قبل 
از سال 1391 فقط تا پایان سال جاری 

امکان پذیر است
سرپرست امور مالیاتی فارس:

 پایان دی ماه، آخرین مهلت تعیین تکلیف 
دستگاه های کارتخوان


