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مدیر کل امــور اجتماعی و 
فارس  اســتانداری  فرهنگی 
گفــت: روانشــناس تمــام 
احساسات را کانالیزه می کند 
و در مجرای دقیق، هنجاری و 
اصولی خود کنترل، هدایت و 

راهنمایی می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
استانداری فارس، بتول معلم در 
نشست تخصصی سالمت روان 
که به مناسبت نهم اردیبهشت؛ 
روز روانشــناس و مشاور در 
تاالر آزادی  با حضور اساتید 
برجسته دانشگاه شیراز، اعضای 
روانشناســی  نظام  ســازمان 
و مراکز مشــاوره اســتان و 
کارشناسان حوزه سالمت روان 
دســتگاه های اجرایی برگزار 
شــد، اظهارداشــت: این که 
آسیب های اجتماعی در تمام 
کشــورهای دنیا مشاهده می 
شود و در کشور ما نیز حدود 
۷۰۰ نــوع آســیب اجتماعی 

احصاء شده است.
وی افزود: با توجه به تصویب 
تقسیم کار ملی از سوی سازمان 
اجتماعــی کشــور، اولویت 
نخست همه مدیران در دستگاه 
های اجرایی باید کاهش آسیب 
های اجتماعی به خصوص در 

بخش اشتغال باشد.
معلم با اشــاره بــه این که 

احساس یک مقوله فرهنگی و 
داشت:  ابراز  است،  اجتماعی 
پرداختن به تمام احساســات 
و عواطف انســانی با نگاه به 
خصوصیت ذاتی فیزیولوژیکی 
و بدنی، در نهاد جامعه صورت 

می گیرد.
وی اضافــه کــرد: آموزش 
به  ابراز احساسات و عواطف 
فرزندان از بــدو تولد همانند 
احســاس غم و ناراحتی و... 

انجام می شود.
و  اجتماعی  امــور  مدیرکل 
فارس  اســتانداری  فرهنگی 
احساسات را در فرهنگ های 
متفاوت دانســت و  مختلف، 
ادامــه داد: در فرهنــگ های 
مختلف، پوشیدن لباس در رنگ 
های متنوع در مراسم سوگواری 
از جامعه ای به جامعه ای دیگر 
متفاوت است و کار روانشناس 
در این جــا معنا و مفهوم پیدا 

می کند.
وی اظهار داشــت: زمانی که 
ما عصبانی می شویم ضرورت 
و عصبانیت  نــدارد خشــم 
خود را به طور غریزی نشــان 
ایــن زمان حضور  دهیم، در 
روانشناس اثرگذار خواهد بود 
و احساسات را تربیت، کنترل 

و مدیریت می کند.
معلــم احســاس را یکی از 

ریشه ای ترین مسایل زندگی 
بنای حیات  اشخاص و سنگ 
همه جوامع عنوان کرد و افزود: 
به دلیل احساس در  انسان ها 
کنــار هم قرار مــی گیرند یا 
مهجور می شوند، حتی خانواده 
را نیز احساســی تحت عنوان 
عشق به هم نزدیک می کند و 

نظام خانواده را بنیان می نهد.
وی گفــت: رشــته جامعه 
مورد  کمتر  احساس،  شناسی 
توجه مراکز علمی و دانشگاهی 
قــرار گرفته که گرایش علمی 
جدیدی است و  لزوم پرداختن 
درونی  مسایل  ترین  عمقی  به 

انسان ضروری است.
مدیریت  کارگــروه  دبیــر 
و ســاماندهی آســیب های 
اجتماعی اســتان ابراز داشت: 
حتی قانون نیز ریشه و بنیان آن 
وقتی  است؛  احساس  مدار  بر 
رسمیت  رفتارهایی  جامعه  در 
پیدا می کند، مورد پسند افراد 
جامعه قرار می گیرد و با گذر 
زمان تبدیل به رسم می شود، 
بعد از مدتی به سنت تغییر پیدا 
می کند و محکم و اســتخوان 
دار می شود و اگر افراد جامعه 
این رفتارهای مقبول و رسمی 
جامعه را تجــاوز کنند و این 
شــود  می  قلمداد  ناهنجاری 
که احساس و عالقه اولیه این 

قانون  را در کالبد  احســاس 
شکل می دهد.

روانشناسان  کرد:  اضافه  وی 
بایــد توجه ویژه ای به اخالق 
حرفــه ای داشــته باشــند، 
ترین  به حســاس  آنها  چون 
موضوع  تریــن  و خصوصی 
زندگی اشخاص ورود پیدا می 
کنند و به پنهانی ترین زوایای 
زندگی انسانها دست پیدا می 
کنند، باید امانــت دار و راز 
دار خوبی باشند و باید پایبند 
به ارزشهای واالی اجتماعی و 

حرمت گذار ارزشها باشد.
معلم با اشــاره به این که در 
ایران، مردم  جوامعی که مانند 
آن اهل تامل و تدبر هســتند 
و غم و اندوه توامان اســت، 
افزود: مراســم سوگواری امام 
حســین)ع( اگر چه با غم و 
ناراحتی همراه است اما نشاطی 
درونی در دل ما ایجاد می کند، 

چون مرگ با ذلت و استبداد را 
نپذیرفتند و ضد تحجر فعالیت 
کردند و آزادگی را پذیرفتند و 

عزت نفس را می آموزند.
وی ادامه داد: روانشناس باید 
ظرفیت های جامعه را در نظر 
بگیرد، اهل مطالعه و پژوهش 
باشد و ریزه کاری های جوامع 
را در نظــر بگیرد تا شــاهد 
وضعیت مساعدتری در کاهش 

آسیب ها باشیم.
و  اجتماعی  امــور  مدیرکل 
در  فارس  استانداری  فرهنگی 
ســازی  فرهنگ  گفت:  پایان 
تثبیت  خصوص  در  اجتماعی 
تفکر مراجعه به مراکز مشاوره 
اهمیت  ها حائز  برای خانواده 
اســت و ظرفیت های سازمان 
قابل  نهــاد کمک  مردم  های 
توجهی بــه نهادینه کردن این 
موضوع حیاتــی برای جامعه 

می کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخــدر فارس گفت: 
با تالش هــای صورت گرفته 
و هماهنگی های بین بخشــی 
با  مبارزه  شــورای هماهنگی 
مواد مخدر فــارس رتبه برتر 
کشــور را در سال ۹۷ کسب 

کرد.
به گــزارش پایــگاه اطالع 
رســانی اســتانداری فارس 
محمدرضــا ابراهیمی  اظهار 
های  بررسی  براساس  داشت: 
به عمل آمده توســط ادارات 
با  مبارزه  ستاد  تخصصی  کل 

مواد مخدر کشــور و با توجه 
مناســب شورای  عملکرد  به 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان در حوزه های مختلف، 
فارس به عنوان اســتان برتر 
در سال 13۹۷ معرفی و مورد 

تقدیر قرار گرفت.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخــدر فارس گفت: 
تصمیم ســازی و رفع موانع 
اجرایی مبارزه با مواد مخدر در 
قالب اتخاذ مهمترین تدابیر و 
اثربخش  موضوعات  تصویب 
در جلسات شورای هماهنگی 

استان و کمیته های تخصصی 
و شهرستان ها یکی از شاخص 
های ارزیابی این شــورا بوده 

است.
وی ادامــه داد: اجرای طرح 
ساماندهی معتادان متجاهر در 
سطح استان، ایجاد تعامل مؤثر 
در بین دستگاهها عضو شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
نیز از موارد موثر در کسب این 

رتبه بوده است.
و  هماهنگی  ایجاد  ابراهیمی 
توجه جدی به ســازمان های 
مردم نهاد در عرصه مبارزه با 

مواد مخدر را از اولویت های 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان بر شمرد و افزود: 
تالش برای علمی کردن مبارزه 
با مــواد مخدر و روانگردانها، 
افزایش مشارکت فرمانداران به 
عنوان رؤسای شورای مبارزه با 
مواد مخدر در سطح شهرستان 
و  جلســات  برگزاری  در  ها 
راهبری و هدایت امر مبارزه با 
مواد مخدر براساس برنامه های 
ابالغی وتالش بمنظور حمایت 
و صیانت از معتادان بهبود یافته 
از دیگر شاخص های موفقیت 

این شورا بوده است.
وی گفــت: تعامــل موثر با 
رسانه های دیداری و شنیداری 
در عرصه مبارزه با مواد مخدر، 
توجه جدی به سیاســت های 
سازی  ظرفیت  و  مشــارکتی 
و اقتدار افزایی تشــکل های 
به  امور  مردمی و واگــذاری 
ســمن ها، نظارت بر عملکرد 
دستگاهها بمنظور اجرای برنامه 
های پیشــگیری از اعتیاد در 
سطوح مختلف جامعه از دیگر 
اقدامات تاثیر گذار این شورا 
در کسب رتبه برتر بوده است.

۲اخباراستان

ایجاد زیرساخت در شهرک صنعتی 
بیرم، نیازمند احداث جاده دسترسی
رئیس شرکت شــهرک های صنعتی الرستان ایجاد زیرساخت 
در شهرک صنعتی بیرم، نیازمند احداث جاده دسترسی است.

محمدرضا پیمان فر در گفت و گو با خبرنگار میالد الرستان 
در بیرم در خصوص شهرک صنعتي بیرم اظهار داشت: در این 
شهرک، زون بندی، قطعه بندی، خط انتقال اب، شبکه داخلی 
اب، زیر سازی و تک لبه گذاری ان نیز انجام شده وفقط بحث 
برق و گاز مانده که در صورت مشــخص شدن جاده دسترس 

ورودی امکان برق رسانی نیز فراهم می شود.
پیمان فر در ادامه افزود: در سفر سال گذشته که به بیرم داشتم 
به همراه فرماندار و نماینده مردم در مجلس شوراي درحضور 
حاج اقا زندوي امام جمعه و صفرنژاد رئیس شــوراي اسالمي 
بازدید میداني انجام شــد اما متاسفانه بعضي از مسئولین شهر 
و اداره  راه وشهرسازي جاده ورودي از سمت فرعي روستاي 
محمد قاســمي به  ما پیشنهاد شده،  که مورد تایید ما و مردم 

بیرم نیست.
رئیس شرکت شــهرک های صنعتی الرســتان تصریح کرد: 
اگر ورودي ســمت کمال اباد باشد نزدیک جاده اصلي یعنی 
مسیر المرد-عسلویه باشد، بحث ورود راحت تر ماشین االت 

سنگین هم  حل مي شود.
این مســوول با بیان اینکه در سفر نماینده مقرر شد از سمت 
روستای کمال اباد جاده زده بشود امل هنوز شورا و شهرداری 
جاده را تیغ نزده اند، ادامه داد: از بخشــدار، شورای شهر و 
شــهردار بیرم تقاضا داریم با توجه به اینکه موافقت تلفنی در 
ســفر نماینده به بیرم  از امهندس راســتیار معاون راه و شهر 
ســازی گرفته شده اجرایي شــود که عملیات برق رساني ان 

شروع شود.
رئیس شــهرکهاي صنعتي الرســتان در پایان  اضافه کرد:در 
جلســه اي که حاج اقا زندوي و مســئولین شوراي اسالمي 
در دفتر با بنده داشــتند، جزییات کارهاي انجام شده خدمت 
حاج اقا زندوي ارائه شد و نقشه کامل )زون بندي( در اختیار 
شورای اسالمی بیرم قرار داده شد که در پایان جلسه حاج اقا 

زندوي خطاب به ماتشکر کرد.

مدیر مخابرات منطقه فارس:
مردم استان مشکالت شبکه تلفن 
همراه را از طریق سامانه ۹۹۹۰ 

پیگیری کنند
مدیر مخابرات منطقه فارس گفت: مردم شریف استان مشکالت 
شبکه تلفن همراه اعم از پوشش شبکه و آنتن دهی و زمان رفع 

مشکل را از طریق سامانه ۹۹۹۰ پیگیری کنند.
بــه گزارش ایلنا و به نقل از روابــط عمومی مخابرات منطقه 
فارس،ایزدی ضمن اعالم خبر فوق افزود: سامانه رایگان ۹۹۹۰ 
مرکــز تماس تلفن همراه اول به شــبانه روزی در ۷ روز هفته 
پاسخگوی سئواالت ، پیشــنهادات و شکایات مشتریان محترم 

همراه اول است.
مدیر مخابرات منطقه فارس افزود: دراین ســامانه پاسخگو، 
شــماره ۹۹۹۰ برای تماس با تلفن همراه و شماره ۰۹1۲۹۹۹۰ 

جهت تماس از طریق تلفن ثابت تعریف شده است.
مهندس ایزدی ضمن تاکید براهمیــت ارائه خدمات مطلوب 
به هم اســتانی های گرامی، اظهار داشــت: این سامانه آماده 
پاسخگویی به ســواالت و مشکالت مشتریان تلفن همراه بوده 
و خدماتی نظیر: ارائه اطالعات مربوط به سرویســها، خدمات 
و صورتحســاب به مشتریان، پیگیری و حل مشکل مشتریان در 
کوتاهترین زمان ممکن و تشکیل تیکت در صورت لزوم، اعالم 
وضعیت ســیمکارت و علت قطع تلفن همراه، اطالع از مدت 
و مبلغ اعتبار ســیمکارت، افزایش اعتبار، انتقال شارژ و نحوه 
استفاده از آن، راهنمایی در مورد خرید، ثبت نام و نقل و انتقال 

تلفن همراه است.
مدیر مخابرات منطقه فارس ضمن تصریح ارائه خدمات متنوع 
از ســوی این سامانه به مشــتریان محترم تلفن همراه در سطح 
استان فارس، افزود : مشتریان تلفن همراه می توانند جهت ارائه 
گزارشــات مربوط به مشکالت شــبکه اعم از پوشش شبکه و 
آنتن دهی و پیگیری زمان رفع مشکل، نحوه فعالسازی و اتصال 
به اینترنتو همچنین دریافــت راهنمایی درخصوص نحوه فعال 
سازی بسته های هوشمند اینترنت ، پیامک و مکالمه و رومینگ  
بین الملل و کشــورهای طرف قرارداد و تعرفه های تجاری  با 

این سامانه شبانه روزی تماس حاصل کنند.

مدیریت معماری و شهرسازی اداره کل راه 
وشهرسازی الرستان خبر داد: 

تکمیل سامانه خدمات شهروندی 
وزارت راه وشهرسازی

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرســازی الرستان  
، مهندس ســلمان مهرابی مدیریت معماری و شهرسازی با بیان 
این اینکه : تکمیل سامانه شهراه با هدف ثبت گزارشات مردمی 
در خصوص تخلفات ساختمانی و شهرسازی راه اندازی شده 
اســت  ، افزود : مردم می توانند هر نــوع تخلف از قانون در 
حوزه ساختمان و یا شهرســازی از قبل تراکم غیر مجاز، عدم 
رعایت ایمنی، تجاوز به حریم شــهری ، ســاخت و ساز غیر 
مجاز ، تخلفات شهرداری ها شکایت از ناظر را از طریق سایت 
www.shahrah.mrud.ir ثبــت نموده و به کارشناســان 
حوزه شهرسازی ومعماری و یا مسکن و ساختمان جهت بازدید 

حضوری از محل وقوع تخلف اطالع دهند .
وی اظهار داشــت : نظر به اینکه ماده 3۵ قانون نظام مهندسی 
و کنترل ســاختمان نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات 
شهرســازی ، مقررات ســاختمان بر عهده راه و شهرسازی ، 
گــزارش های مردمی در خصــوص تخلفات مرد بحث کمک 

شایانی به تحقق اهداف این قانون خواهد نمود .

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس در نشست تخصصی به مناسبت روز روانشناس و مشاور:

 ضرورت فرهنگ سازی اجتماعی در خصوص تثبیت تفکر مراجعه به مراکز 
مشاوره

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس خبر داد:
کسب رتبه برتر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس در کشور

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس :

اجرای طرح ضیافت الهی 
در 3۰۰ بقعه متبرکه

 استان فارس
مدیــرکل اوقاف و امور خیریه اســتان فارس گفت: 
همزمان با ماه رمضان طرح ضیافت الهی در 3۰۰ بقعه 

متبرکه استان فارس برگزار می شود.
 به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حجت االسالم 
سید عباس موسوی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
اجرای طرح افطاری ساده در راستای تحقق تأکید مقام 
معظم رهبری در 11۵ بقعــه متبرکه از محل موقوفات 
و نیات واقفان و نیز عطرافشــانی ۴ هزار اماکن مذهبی 
فارس در آســتانه ماه رمضان از جمله فعالیت های این 

نهاد است.
 وی خاطرنشان کرد: اعزام ۹6 مبلغ غیربومی، برگزاری 
نشست های تفسیر قرآن کریم با حضور مفسران قرآنی، 
استقرار ۴ نفر از روحانیون مسلط به زبان های انگلیسی، 
اسپانیولی، فرانسوی و آلمانی برای راهنمایی گردشگران 
خارجی در مســجد نصیرالملک و حرم مطهر حضرت 
علی بن حمزه)ع( از دیگر برنامه اجرایی در ماه رمضان 

است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس تصریح کرد: جزء 
خوانی، ترتیــل خوانی قرآن کریم ویژه عموم مردم در 
۲۴۴ بقعه متبرکه و نیز برگــزاری ویژه برنامه رحلت 
حضرت خدیجه)س( با عنوان »خدیجه مادر امت« در 
۴6 بقعه متبرکه استان در ۲۵ اردیبهشت ماه مصادف با 
دهم رمضان از برنامه های در دست اجرا در ماه ضیافت 

الهی است.
حضــور قاریان بین المللی و ملــی در 25 اماکن 

مذهبی شاخص
مســوول قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس 
در ادامه این نشست اظهار داشت: حضور قاریان ملی و 
بین المللی در ۲۵ بقعه متبرکه شاخص و مساجد جامع از 

1۰ تا ۲۵ ماه رمضان زینت بخش این ایام مبارک است.
سید امیرعباس جاللی خاطرنشان کرد: محفل انس قرآن 
کریم در ۴۰ بقعه متبرکه با حضور قاریان ممتاز استانی 
و شهرستانی و اعالم نتایج نفرات برتر شرکت کنندگان 
در چهل و دومین مسابقه قرآنی در تیرماه سال جاری از 

جمله فعالیت های اداره امور قرآنی است.

مدیرکل تامین اجتماعی فارس :

افزایش 36 و نیم 
درصدی حداقل حقوق 

مستمری بگیران
مدیرکل تامین اجتماعی فارس با بیان افزایش حداقلی 
سی و شــش و نیم درصدی دستمزد برای مستمری 
بگیران ادامه داد: با افزایش حقوق مستمری بگیران در 
سال جاری اگر ســال گذشته یک میلیون و 1۰۰ هزار 
تومــان دریافتی خالص مســتمری بگیران بود با این 
درصد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می شــود که با 

حق اوالد و مسکن به دو میلیون تومان می رسد.
به گزارش ایلنا، عبدالکریم نباتی در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه بخشــی از خدمات غیرحضوری شامل 
دفترچه  بیمه، خدمات درمانــی،  دریافت ســوابق 
الکترونیکــی، غرامــت دریافت بیمه، بازرســی از 
کارگاه ها و فیش حقوقی برای ضمانت است؛ تصریح 
کرد: همچنین در بخــش کارفرمایان از جمعیت ۷3 
هزار نفری کارفرمایــان، ۹۷ درصد به صورت غیر 

حضوری حق بیمه را پرداخت می کنند.
برقراری مستمری  افزود: همچنین درخواست  نباتی 
بازنشستگی دارنداز  بیمه شدگانی که شــرایط  برای 
طریق ســامانه قابل بررسی اســت و همچنین مبلغ 

بازنشستگی را نشان می دهد.
وی با اشــاره به اینکه بیــش از13۲ هزار متر مربع 
پرونده بایگانی بیمه تامین اجتماعی در سراسر کشور 
وجود دارد، یادآور شــد: همچنیــن۵۰۰ نفر درگیر 
بایگانی پرونده دستی هستند که با الکترونیک شدن؛ 
ایــن فضا و نیرو را می توان درجــای دیگر به کار 

گرفت.
مدیرکل تامین اجتماعی فارس با اشاره به رونمایی 
از سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی گفت: 
با راه اندازی این ســامانه 6۵ خدمــات الکترونیکی 
و غیرحضوری بــرای کارفرمایان، بیمه شــده ها و 

مستمری بگیران ارائه می شود.
نباتی ادامه داد: برای مســتمری بگیرانی که دستمزد 
آنها بیشتر از حداقل اســت با افزایش 13 درصدی 

حقوق به اضافه ۲61 هزار تومان خواهد بود.
به گفته وی اعمال افزایش حقوق مستمری  بگیران از 
اردیبهشت ماه ســال جاری است و در صورت تأمین 
منابــع از خردادماه پرداخت برای مســتمری بگیران 

پرداخت می شود.
مدیــرکل بیمه تامین اجتماعی فارس با اشــاره به 
حمایت ســازمان تامین اجتماعی از تولید کنندگان 
در قالب طرح 1۷ ماده ای خاطرنشــان کرد: این مهم 

توسط سازمان به استان ها ابالغ شده است .
نباتی کاهش مدت زمان صــدور کارت بازرگانی، 
بخشــودگی کارفرمایان خوش حساب، ارائه غرامت 
ایام بیماری در ســیل اخیر به سیل زدگان و پرسنل 
واحدهای تولیدی آسیب دیده و تداوم بیمه رانندگان 
و معافیــت ۵۰ درصدی آنها را از جمله حمایت های 

سازمان تامین اجتماعی در این طرح اعالم کرد.
وی با اشاره به پذیرفته شدن شرایط سخت و زیان آور 
بودن مشــاغل خبرنگاران افزود: این موضوع دستور 
وزیر اســت و برخی خبرنگاران که مشکل دارند و 
عنوان شغلی دیگر دارند ممکن است با گواهی شغلی 
پذیرفته شــود اما تا زمانی که آیین نامه اجرایی ابالغ 
نشــود نمی توان کاری کاری کرد و بیش از این باید 

مشکالت این حوزه مطرح شود.

در  اسالمی  شورای  عملکرد 
روستاها باید در راستای حل 
مشــکالت معیشتی و اشتغال 
مردم باشــد نه این که تنها به 
دنبال توســعه آسفالت باشند 
چرا که معتقدم مدیری که به 
دنبال آســفالت است تنها به 
می  فکر  خود  شخصی  منافع 
کند. به گزارش پایگاه اطالع 
سیدکمال  استانداری  رسانی 
دفتر  مدیــرکل  فطرت  پاک 
امور روســتایی و شوراهای 
اســتانداری فارس در جلسه 
در  شوراها  روز  گرامیداشت 
شهرستان ســپیدان مهم ترین 
بر  حرکت  را  شــوراها  کار 
اساس برنامه ریزی و اولویت 
بندی بــه ویــژه در مناطق 
روســتایی ذکر کرد و گفت: 
اعضای شوراها باید با پرهیز 

نگاه سیاســی و شخصی  از 
به دنبال تامیــن منافع منطقه 
مربوط به خود باشــند و در 
این راه استفاده از خرد جمعی 
موجب می شــود تا در راه 
موفق  شورایی  اهداف  تحقق 
تر عمل کننــد. مهندس پاک 
ظرفیت  بر  تاکیــد  با  فطرت 
زمینه  در  شــوراها  بــاالی 
توســعه شــهرها و روستاها 
گفت: تشکیل شوراها یکی از 
نظام مقدس  بزرگ  افتخارات 
چرا  است  اسالمی  جمهوری 
که فرصت تصمبیم گیری در 
منطقه را به صورت مســتقیم 
برای خــود مردم ایجاد کرده 

است.
 مدیر کل دفتر امور روستایی 
دانش  فــارس  اســتانداری 
مهمترین  از  یکی  را  محوری 

برنامه  در  شــوراها  نیازهای 
ریزی دانست و گفت: محدود 
برنامه ریزی ها به  کردن افق 
تواند  نمی  سطح شهرســتان 
ارتقای جایگاه  پیشرفت و  به 
شوراها کمکی کند بلکه باید 
از مراکــز و نهادهای دانش 
پــژوه و علمــی موجود در 
منطقه نهایت استفاده را برد و 
اگر می بینیم در جایی شهردار 
و یــا دهیاری موفق بوده این 
نشان دهنده پویایی و تحرک 
شــورای آن منطقه است.وی 
ای  فرامنطقه  نــگاه  همچنین 
و الگوبرداری های متناســب 
بــا منطقه را یکــی دیگر از 
مواردی دانســت که بایستی 
توجه  آن  به  شوراها  اعضای 

ویژه داشته باشند.
 وی افزود:در ســال ۹6 به 

روستاهای استان 1۸۷ میلیارد 
یافت  تخصیص  اعتبار  تومان 
اما میزان کارهای انجام گرفته 
آیا در این حد بوده اســت؟ 
نیاز شــوراهای  فطرت  پاک 
روســتایی به برنامه ریزی را 
جهــت هزینه کرد مناســب 
الزم  اینچنینی  هــای  بودجه 
امروز  شد:  یادآور  و  دانست 
تواند  نمــی  عمرانی  نــگاه 
موجود  مشکالت  جوابگوی 
در جامعه روستایی باشد چرا 
که به دلیل بروز مشــکالت 
ناشــی از خشکســالی طی 
۴هزار  امروز  گذشته  سالهای 
روســتای خالی از سکنه در 
مشکل  این  و  داریم  اســتان 
نشــان می دهد که شوراهای 
روســتایی پیش از مســایل 
عمرانــی باید فکــری برای 

روستاییان  معیشتی  مشکالت 
کنند.

 مدیرکل دفتر امور روستایی 
استانداری با اشاره به عملکرد 
شــوراها طی ۵ دوره گذشته 
گفت: شوراها علیرغم نوپایی 
خوبی  ظرفیتهای  توانســتند 
در شــهرها و روستاها ایجاد 
کنند که این ظرفیت ها زمینه 
رشــد منطقه ای را نیز باعث 
شــده چرا که اگــر نگاهی 
اجمالی به وضعیت شــهرها 
و روســتاها قبل از روی کار 
باشیم  داشته  آمدن شــوراها 
می بینیم که این تفاوت بسیار 
محسوس و چشمگیر است و 
این مهم اتفاق نیفتاده مگر ابن 
که شــوراییان خود به سمتی 
رشد  این  موجبات  که  رفتند 

را باعث شوند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس:
شوراهای روستایی به دنبال حل مشکالت معیشتی مردم باشند

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری فارس با تاکید بر اینکه 
انتقاد و تخریب دو امر متفاوت است، 
به نقــش فعاالن رســانه ای فضای 
مجازی در توسعه استان اشاره و عنوان 
کرد: انتقاد بر پایه اطالعات صحیح و 
در شرایط مناسب در راستای تقویت 
پاسخگویی مسئوالن و حل مشکالت 
نادرست  های  تخریب  اما  است  موثر 
عالوه بــر اینکه آرامــش جامعه را 
مخدوش می کند مسیر توسعه استان را 

نیز با چالش مواجه خواهد کرد.
اطالع رســانی  پایگاه  گــزارش  به 
احمد  فــارس، ســید  اســتانداری 
اندیشی  هم  جلســه  در  احمدی زاده 
با فعاالن رســانه ای فضــای مجازی 
و خبرگزاری های اســتان با تاکید بر 
در  مجازی  فضــای  کارکرد  اهمیت 

جامعــه، به تهدیدها و فرســت های 
این فضا اشــاره کــرد و افزود: بی 
فضای  توسعه  انســداد  امکان  تردید 
باید  بنابراین  نــدارد؛  وجود  مجازی 
با آسیب شناســی این فضــا به دنبال 
یافتن راهکارهای مناســب در جهت 
بهره گیری از فرصت ها و پتانســیل ها 
و مقابله با تهدیدهای آن باشــیم که 
این موضوع به معنای رهاکردن فضای 

مجازی نیست.
 وی با تاکید بر اینکه انتقاد و تخریب 
دو امر متفاوت است،  به نقش فعاالن 
رســانه ای فضای مجازی در توسعه 
استان اشــاره و عنوان کرد: انتقاد بر 
پایه اطالعات صحیح و در شــرایط 
مناسب در راستای تقویت پاسخگویی 
است  موثر  مسئوالن و حل مشکالت 
اما تخریب های نادرســت عالوه بر 

اینکــه آرامش جامعــه را مخدوش 
می کند مسیر توســعه استان را نیز با 

چالش مواجه خواهد کرد.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری فارس بر لزوم فرهنگ سازی 
و آمــوزش در جهــت اســتفاده از 
فناوری های جدید، خاطرنشــان کرد:  
زمینه سازی های  به  توجه  بدون  نباید 
مجازی  فضاهای  از  استفاده  آموزشی 
و فناوری های جدید رایج شود و پس 
از بروز مشکالت به فکر رفع آسیب ها 

بیفتیم.
 احمــدی زاده ترویج امیدواری در 
جامعه را نیاز امروز کشــور برشمرد 
وبا تاکید بر نقش رســانه ها و فعاالن 
فضای مجــازی در این عرصه عنوان 
کرد: اتاق فکر دشــمن بــا تمرکز بر 
القا  اقتصاد و معیشــت مردم در پی 

ناامیدی و یاس در جامعه است.
 وی امنیت ملی و منافع ملی و مصالح 
ملی و جرایمی که مغایر با قانون بوده 
و روح و روان مــردم مرتبط اســت 
خط قرمــز فعالیت در فضای مجازی  
برشــمرد و از قطعیت و جدیت در 

برخورد با این موارد خبر داد.
 وی بــا تاکید بر لــزوم  تقویت هم 
اندیشــی با فعاالن عرصه های رسانه 
ای و فضای مجازی، خواهان فعالیت 
هر چه بیشتر و پویایی شورای اطالع 
رســانی اســتان در این زمینه شد و 
افزود: بی تردید  دلســوزان کشور و 
نظام جمهوری اسالمی در همه عرصه 
ها از جمله فضای مجازی می توانند 
نقش موثری در رفع مشکالت به ویژه 
در حوزه آسیب های اجتماعی داشته 

باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس :
دوری از فضای تخریب های نادرست زمینه توسعه استان را فراهم می کند

 آموزش و فرهنگسازی الزمه مقابله با آسیب های فضای مجازی است


