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مدیرکل کانون پرورش فکری استان خبر داد:

عضویت رایگان در مراکز کانون 
فارس به مناسبت هفته ملی کودک
 شیراز- مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس، 
از امکان عضویت رایگان در مراکز کانون استان به مناسبت هفته 

ملی کودک خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان 
ونوجوانان فارس با اعالم این مطلب در جمع خبرنگاران، گفت: 
کودکان ونوجوانان می توانند از ۱۳ تا ۱۹ مهرماه ســال ۱۳۹۸ با 
مراجعه به مراکز فرهنگی هنری کانــون پرورش فکری کودکان 
ونوجوانان د ر سراســر اســتان فارس به عضویت رایگان مراکز 

درآیند.
زهرا افتخاری، افزود: بر این اساس کودکان و نوجوانان می توانند 
با عضویت در مراکز کانون، عالوه بر امانت کتاب، از بیش از ۴۰ 

فعالیت فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی بهره مند شوند.
وی اضافه کرد: این امکان در راســتای روز جهانی و هفته ملی 
کودک و با هدف بهره مندی کودکان از فعالیت های متنوع فرهنگی، 
هنری و ادبی در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس 

فراهم شده است.
مدیــرکل کانون فارس، ادامه داد: کانون پرورش فکری فارس با 
دارا بودن ۴۲ مرکز فرهنگی هنری و کتاب خانه ثابت در شهرهای 
شــیراز، المرد، داراب، خنج، نورآباد ممسنی، صفاشهر، خرامه، 
الرستان، وراوی، اقلید، قیروکارزین، نی ریز، زرین دشت، فراشبند، 
رســتم، بوانات، جهرم، فســا، بیرم، گله دار، مرودشت، کازرون، 
آباده، ارسنجان، سپیدان، سعادت شهر، گراش، مهر، زرقان، صدرا، 
اســتهبان، سروستان و اوز الرســتان به ارائه خدمت به کودکان 

ونوجوانان می پردازد.
به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه های سیار روستایی و شهری و 
کتابخانه های پستی کانون  نیز با ارائه فعالیت های مختلف فرهنگی 
وهنری جهت دسترسی کودکان ونوجوانان روستایی، مناطق محروم 

و کمتر برخوردار فعالیت می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منطقه ای وزارت کشور:

بررسی موانع تولید 
واحد های صنعتی و تولیدی 

فارس
برای توسعه فارس ٢٢٠ بند در سند 
پیشران توسعه استان دیده شده است
بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز فارس، 
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقه ای 
وزارت کشــور، در جلسه مشترک ســتاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
در شیراز گفت: در سند پیشــران توسعه فارس ، ۲۲ 
پروژه اولویت دار شهرستان ها هم اضافه شده که  بدون 

محدودیت و پویا است.
دین پرســت با بیــان اینکه طــی دو مرحله از ۲۹ 
شهرستان فارس بازدید شد، افزود: در سفر دوم که از 
۱۰ شهرستان جنوبی فارس بازدید شد، مشکالت پیش 
روی طرح های عمرانی و موانع تولید واحد های صنعتی 

و تولیدی بررسی شد.
وی با اشــاره به اینکه برای حل این مشکالت نیاز به 
همدلی بیشتر دستگاه هاست، گفت: در این سفر سعی 
شــد بسیاری از مشکالت حل شود و با تدوین سندی 
که تا چند روز آینده به اســتاندار و فرمانداران ابالغ 
می شود، بر اجرای ۲۰ اولویت وزارت کشور در حوزه 
اقتصادی که در این سند موجود است تاکید شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقه ای 
وزارت کشــوربابیان اینکه در ایــن مدت در فارس 
مشکالتی در حوزه های مختلف وجود داشت که هم 
نیازمند اعتبار و هم نیازمنــد اخذ مجوز های فعالیت 
اســت، افزود: مشــکالتی در بحث صادرات انجیر 
استهبان، پوشش نامناسب تلفن همراه، خطوط اعتباری 
بنگاه های اقتصادی، برنامه ریزی و همکاری برای جلب 
مردم و استفاده از محصوالت کم آب بر، خام فروشی 
معادن، شــبکه های گلخانه ای و دیگر موضوعات بود 

بررسی و بسیاری از آن ها در محل حل شد.
دین پرست با تاکید بر راه اندازی سامانه ای آنالین در 
فارس گفت: طبق توافق صورت گرفته، باید سامانه ای 
آنالین برای ثبت و صدور اطالعات سند پیشران توسعه 
فارس راه اندازی شود تا هم مردم و هم مسئوالن به آن 
دسترسی داشته باشــند و از آن برای برنامه ریزی های 

توسعه استان استفاده شود.
استاندار فارس نیز در این نشست گفت: این حرکت 
جهادی که از طرف وزارت کشور صورت گرفته است 
را ارج می نهیم و این از لحاظ توسعه اقتصادی و تکمیل 

زیر بنایی بسیار مفید است.
رحیمی با بیان اینکه فارس شناســنامه ایران اســت، 
افزود: در جنوب فارس که اخیــرا مورد بازدید قرار 
گرفت، پتانسیل های بالفعل و بالقوه زیادی وجود دارد 
که مطمئنا با این ســفر و تدوین سند پیشران توسعه 
فارس این ظرفیت ها بیشتر شناسایی و می توان از آن ها 

بهره کافی را برد.
وی با اشاره به اینکه در زمینه شکوفایی تو انمندی های 
جنوب فارس در راستای توسعه اقتصادی و فعالیت های 
شرکت های مختلف در این خطه از فارس، افزود: در 
جنوب فارس انقالب شــگرف صنعتی در حال رقم 
خوردن است و با راه اندازی کارخانه آلومینیوم المرد 

تحولی عظیم در صنعت فارس رقم خواهد خورد.
در این نشســت بیش از ٦۰ طرح که در سفر به ۱۰ 
شهرســتان جنوبی مورد بازدید قرار گرفته بود شامل 
حذف معارض پاالیشــگاه مهر بــرای احداث خط 
گاز، تامین اعتبار پاالیشــگاه پترو پیمان دانا، تکمیل 
زیرســاخت های شــهرک صنعتی مهر، اجرای شبکه 
فاضالب شرکت شهرک های صنعتی مهر، واحد تولید 
قطعات، منطقه گردشــگری الور مهر، بهسازی محور 
مهر به گله دار و محور مهر به دارالمیزان و فیروزآباد، 
اجرای طرح های گلخانه ای، آزاد راه المرد به پارسیان، 
انتقــال آب دریا به المرد، کارخانه آلومینیوم جنوب و 
تامین برق این کارخانه، صادر نشــدن پروانه مجتمع 
تجــاری گراش لند، محور ارد به چک چک و گراش، 
رفع مشکل مالیاتی بیسکویت ویتانا در الرستان، بدهی 
مالیاتی کارخانه ســیمان، محور الر به جهرم و برآورد 
تامین ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار، راه اندازی منطقه ویژه 
اقتصادی الرســتان، محور الر به بندرعباس با برآورد 
تامین اعتبار ۲٥٥ میلیارد تومانی، خط ۲ انتقال آب از 
سد ســلمان به شهر الر، کارخانه تولید سنگ آهن در 
الر، تامین اعتبار برای مجتمع دو هزار راسی در خنج، 
ساخت کشتارگاه طیور در خنج، کارخانه فرآوری خرما، 
شبکه آبیاری دشت الغر، محور خنج به عالمرودشت، 
انتقال آب به کارخانه شــیر سویا قیر و کارزین، رفع 
مشکالت کارخانه سیمان سپهر قیر و کارزین و طرح 
خرما طالیی این شهرســتان، آب رسانی به قیر از سد 
هایقر و سلمان فارسی، تسریع در آبگیری سد حایقر و 
آبرسانی به فیروزآباد، ساخت مجتمع دامداری، کارخانه 
کربنات ســدیم، فاضالب و تصفیه خانه فیروز آباد، 
پاالیشــگاه گاز فراشبند، محور فراشنبد به فیروز آباد، 
رفع مشــکالت منطقه ویژه اقتصادی جهرم و استفاده 
واحد های مستقر در شهرک صنعتی از تسهیالت اشتغال 
فراگیر روستایی، تجهیز بیمارستان ۳۳۰ تخت خوابی 
جهرم، زیرســاخت های شهرک و ناحیه صنعتی جهرم 
و تامین آب، مقاوم ســازی غار سنگ شکنان جهرم، 
تاسیسات فاضالب شهری، آب رسانی سد رودبال به 
زرین دشت، کارخانه تراکتور سازی و کارخانه لودر 
سازی در زرین دشت از جمله طرح ها بود که بررسی 

شد.

اســتاندار فارس با تاکید بر 
لزوم گسترش زیرساخت های 
ارتباطی در این استان، گفت: 
در گذشته تقاضای روستائیان 
احــداث راه دسترســی بود 
اما در شــرایط فعلی با توجه 
فعالیــت های گســترده ای 
انقالب  پیــروزی  از  بعد  که 
است  گرفته  صورت  اسالمی 
تامین اینترنت پرسرعت را از 

مسئولین مطالبه می کنند.
به گــزارش پایــگاه اطالع 
فارس،  اســتانداری  رسانی 
دکتر عنایــت اهلل رحیمی در 
ارتباطات  وزیر  معاون  دیدار 
و فناوری اطالعــات با بیان 
این که شیراز به عنوان شهری 

فرهنگی  پایتخت  و  توریستی 
ادبــی و هنری کشــور باید 
در مســیر هوشمند شدن قدم 
پیش  اظهارداشــت:  بردارد، 
نیاز شهر هوشــمند ، توسعه 
زیرساخت های ارتباطی است 
و بر این اســاس ساماندهی 
ارتباطی  تجهیزات  و  ها  دکل 
در شــیراز در دســتور کار 
دستگاه های مسئول قرار دارد.

نماینــده عالــی دولت در 
اســتان فارس با اشاره به این 
افزایش  شهرها،  گسترش  که 
تعداد مشترکین و افزایش بار 
شــبکه های ارتباطی موجب 
کاســتی در برخی مناطق در 
زمینه ارتباطات شــده است ، 

افزود: باید با توسعه و تجهیز 
امکانــات ارتباطی این نقاط 
ضعف برطرف شــود و زمینه 
در  ارتباطات  کیفیــت  ارتقا 

استان فارس فراهم شود.
وی با بیان این که بیشــترین 
در  کشــور  های  جاده  طول 
اســتان فارس قرار دارد و با 
راه  مستمر  گسترش  به  توجه 
ها در برخی از این مســیرها 
ارتباطات  زمینه  در  مشکالتی 
آزادراه  دارد، گفــت:  وجود 
شیراز - اصفهان که در حال 
ساخت است فاقد زیرساخت 
های ارتباطی است و با توجه 
به این که این پروژه در سال 
آینــده به بهره بــرداری می 
توجهی  قابل  ترافیک  و  رسد 
نیــز خواهد داشــت باید از 
هم اکنــون وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات برای 
ایجاد امکانــات ارتباطی در 
این محــور اقدامات الزم را 

صورت دهد.
بهبــود  اســتاندارفارس 
کیفیت ارتباطــات در مراکز 
این  فرهنگی  و  گردشــگری 

هخامنشی  محور  مانند  استان 
را خواستار  و محور ساسانی 
شد و تاکید کرد: با توجه به 
حضور گردشگرانی از سراسر 
جهان در این مراکز ، کیفیت 
ارتباطــات در این نقاط باید 
روز بــه روز بهبــود یافته و 

باکیفیت تر شود.
دکتــر رحیمی با اشــاره به 
و  فارس  اســتان  گستردگی 
تردد فراوان در محورهای این 
استان ، ادامه داد: فارس حلقه 
واسط شش استان کشور است 
که این موضوع مسائل امنیتی 
را تحت تاثیر قرار می دهد و 
بر این اساس خواستار تقویت 
زیرســاخت هــای ارتباطی 
در جای جای اســتان فارس 

هستیم.
نماینــده عالــی دولت در 
کسب  گسترش  فارس  استان 
حوزه  با  مرتبــط  کارهای  و 
ارتباطات و فناوری اطالعات 
را در ایــن اســتان ضروری 
دانست و گفت: شیراز با توجه 
به دانشگاه ها و مراکز علمی 
از نخبــگان زیادی برخوردار 

است و پارک اقتصاد دیجیتال 
و کارخانه نوآوری نیز در این 
شهر در حال راه اندازی است.

معــاون وزیــر ارتباطات و 
رئیس  و  اطالعــات  فناوری 
ســازمان تنظیم مقــررات و 
در  نیز  رادیویــی  ارتباطات 
ایــن دیدار با تاکیــد بر این 
که اپراتورهــای تلفن همراه 
موظف به تامین زیرســاخت 
هــای ارتباطــی در جاده ها 
هســتند ، تصریح کرد: قطعا 
پوشش کامل ارتباطی آزادراه 
شیراز-اصفهان ایجاد و بعد از 
بهره برداری از این مسیر، اجرا 

خواهد شد.
حسین فالح جوشقانی با بیان 
این که شبکه های تلفن ثابت 
در حفاری ها دچار مشــکل 
توجه  خواســتار  شوند،  می 
به این موضوع شــد و گفت: 
ایجاد تجهیــزات ارتباطی در 
جاده ها نیز با مشــکل تامین 
برق روبرو اســت که تالش 
از سایت  استفاده  با  کنیم  می 
های خورشیدی این مشکل را 

رفع کنیم.

استاندار فارس در دیدار معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد:

لزوم توجه به گسترش زیرساخت های ارتباطی در استان فارس

شیراز دچار یک درد مضاعف در 
آسیب های اجتماعی است

امام جمعه شــیراز با اشــاره به وجود آسیب های اجتماعی در 
برخی مناطق این شهر گفت: شیراز در این بحث دچار یک درد 

مضاعف است.
 به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، آیت اهلل لطف اهلل دژکام 
در خطبه های نماز جمعه با اشــاره به آسیب های اجتماعی در 
شهرســتان شــیراز و لزوم اقدام جدی در این خصوص اظهار 
داشت: باکمال تأسف با یک سری آسیب ها مثل اعتیاد انحرافات 
جنسی، فقر، کارتون خوابی و... در برخی مناطق شهر مواجهیم.

وی افزود: باوجوداین آســیب ها اما یک ویژگی در شهر شیراز 
وجــود دارد که باید برای آن نیز چاره یافت و اینکه در شــهر 
شــیراز »منطقه تاریخی« درگیر آسیب ها شده است؛ یعنی جایی 

که همه مردم دنیا آن را می بینند و این یک درد مضاعف است.
امام جمعه شــیراز ادامه داد: شما در شــهر شیراز می خواهید 
وارد حرم مطهر امام زادگان شوید و بعد با این آسیب ها مواجه 

می شوید و این زیبنده سومین حرم اهل بیت )ع( نیست.
دژکام خاطرنشــان کرد: برای حل معضالت و آســیب های 
اجتماعی در برخی مناطق آســیب زا، اقداماتی شده اما واقعیت 
این اســت که خیلی ها جرئت نمی کنند در این مناطق حتی قدم 
بزنند! و بنده مطمئنم اگر اقدام مناسبی نکنیم، این آسیب ها حل 

نمی شود.
وی با بیان اینکه شــهرداری ها ملزم هســتند که در رابطه با 
آســیب های اجتماعی اقدام کنند، افزود: در شهرداری باید به 
مسائل انسانی توجه بیشتری شود و این مسائل در اولویت باشد 

چراکه کار شهرداری تنها پل ساختن و کار عمرانی نیست.
امام جمعه شیراز ادامه داد: سوای شهرداری مراکز دیگری مانند 
بسیج، تشــکل های مردمی و... نیز باید در مقابله با آسیب های 

اجتماعی اقدام کنند.
دژکام درعین حال گفت: متأســفانه این مجموعه ها هماهنگی 
الزم را با یکدیگر نداشته و به همین دلیل تبدیل به یک جریان 
اصالحگر نمی شــوند که از مدیران اصلی شهر تقاضا دارم که 
با مشورت باهم یک هماهنگی ایجاد کنند و گاهی نیز گزارش 

دهند که چکار کرده اند.
وی خاطرنشــان کرد: مدیران برنامه ریزی کنند و بگویند پس 
از ٥ سال این آسیب ها کاهش یافته است و متأسفانه باید گفت 

اقدامات گذشته تأثیر آن چنانی نداشته است.
دژکام همچنین گفت: دلمان می خواهد نگاه به منطقه تاریخی 
شــیراز به گونه ای باشد که به دنیا سومین حرم اهل بیت )ع( را 

نشان دهیم که به شایستگی اداره می شود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به دیدار هفته 
گذشــته نمایندگان مجلس خبرگان با رهبر انقالب گفت: بنا به 
فرموده ایشان هرکســی که در این کشور نفس می کشد حق 
شــهروندی دارد و حفاظت از این حق، بر عهده نظام اسالمی 

است.
امام جمعه شیراز ادامه داد: در این راستا قوه قضاییه اقداماتی 
در خصوص حقوق و امنیت عمومی، الیحه حفظ کرامت زنان 

و مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده که جای تقدیر دارد.
امام جمعه شــیراز همچنین با اشــاره به تحریم های ظالمانه 
اســتکبار علیه ایران و بیان اینکه تحمل یک سال و نیم تحریم 
جز با ایمان حاصل نمی شد و این ایستادگی نشانه ایمان است، 
افزود: ظلمی که به ملت ما و ملت ها به جرم ایمان داشــتن به 
پیامبر و اهل بیت )ع( می شود را خدا می بیند و او به یقین منتقم 

است.
وی مقاومت را راه پیروزی بر اســتکبار دانســت و افزود: 
ســختی های عرصه مقاومت روزی تمام خواهد شــد و ما تا 
جایی که ظالمان را ســر جای خود ننشانیم، دست از مقاومت 

برنخواهیم داشت.

هماهنگی  معاون  حضور  با 
امــور اقتصادی و توســعه 
منطقــه ای وزارت کشــور 
ســتاد  مشــترک  جلســه 
و  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
کارگروه تسهیل و رفع موانع 

تولید برگزار شد.
به گزارش شــیرازه، جلسه 
فرماندهی  ســتاد  مشــترک 
کارگروه  و  مقاومتی  اقتصاد 
با  تولید  تسهیل و رفع موانع 
حضور دین پرســت معاون 
هماهنگــی امور اقتصادی و 
وزارت  ای  منطقه  توســعه 
کشــور در ســالن جلسات 
برگزار  فارس  اســتانداری 

شد.
اقتصادی  معــاون  رحمانی 

اســتاندار فارس نیز در این 
جلســه اظهار داشــت: در 
دوره اول کــه پنج روز در 
خدمت دین پرســت معاون 
هماهنگــی امور اقتصادی و 
وزارت  ای  منطقه  توســعه 
مسافت  طی  با  بودیم  کشور 
۳ هزار و ۲۰۰ کیلومتر برخی 
و  میانی  از شهرســتان های 

شمالی را بازدید کردیم.
وی در ادامه اضافه کرد: با 
توجه به تجربه ای که از دور 
نخست داشتیم، از حدود ٦۰ 
پــروژه بازدید شــد ضمن 
ایــن دور فرصتی  اینکه در 
فراهم شــد که مدیران سایر 
در  نیز  اجرایی  های  دستگاه 
ایــن دور توانســتند کمک 

هایی را انجام دهند.
اســتاندار  اقتصادی  معاون 
بازدید،  کرد:  تصریح  فارس 
روز ســه شــنبه از شرکت 
آغاز شد که بخشی  پارسیان 
معارضینی  برای  از مشکالت 
احداث خط  بــرای  بود که 
البته  داشــتند،  حضور  گاز 
قرار شده است مشکالت در 
پروژه های بعدی از ســوی 
برطرف  شهرستانی  مسئوالن 
استانداری  اطالع  به  و  شود 

برسانند. نیز 
پروژه  موضــوع  بــه  وی 
اشاره  پیما  پترو  پاالیشــگاه 
کرد و بیان داشت: ۳۰ میلیارد 
تومان طبق توافقات از سوی 
تامین  قرار است  بانک  پست 

معدن  و  صنعت  بانک  شود، 
نیز قرار شد طبق توافق نامه 
پرداخت  را  هزینه های خود 
موضوع  در  همچنیــن  کند، 
که  شد  قرار  دسترســی  راه 
را  ها  پیگیری  شهر  فرماندار 

انجام دهد.
ایمن  و  بهســازی  رحمانی 
دار  گله  تا  مهر  راه  ســازی 
را مورد توجــه قرار داد و 
ایمن سازی  برای  ابراز کرد: 
نیاز به اعتبار هشــت میلیارد 

تومان دارد.
شهرستان  مشــکالت  وی 
المرد را مورد توجه قرار داد 
و بیان داشت: یکی از موارد 
است  پارسیان  المر  راه  آزاد 
که هزینه ها از قول پیمانکار 

آن افزایش داشته است، البته 
استفاده  شود،  بازنگری  باید 
تامین  برای  بانکی  سیستم  از 

این کار دنبال می شود.
اســتان  اقتصادی  معــاون 
فارس به پــروژه انتقال آب 
نیز اشــاره  دریا بــه المرد 
کرد و ابراز داشــت: مجری 
از  است،  فراســان  شرکت 
لحــاظ حقوقی قرار شــده 

بررسی هایی صورت گیرد،
المرد  محور  کرد:  بیان  وی 
خنــج نیاز به تامیــن اعتبار 
دارد، کــه حدود ۴۰ درصد 
پیش روی داشــته اســت، 
به  المرد  راه  پروژه  همچنین 
الر کــه کمبود اعتبار حدود 

۴۰ میلیارد تومان دارد.

قانونی  پزشــکی  مدیرکل 
فــارس در خصــوص خبر 
برخــی  در  منتشرشــده 
خبرگزاری هــا در خصوص 
جعل مدارک پزشکی قانونی 
از ســوی نیــروی انتظامی، 
توضیحاتی به شرح زیر ارائه 

کرد.
 بــه گــزارش خبرگزاری 
فارس از شیراز، دکتر علیرضا 
درودچی در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: در حدود شش 
فروردین ماه  یعنــی  قبل  ماه 
۹۸، بر اساس شکایت مردمی 
نظریه  یک  بــه  اعتراض  در 
پزشــکی قانونی اقدامات و 
همکاری  با  الزم  بررسی های 
حفاظت واطالعات  پیگیری  و 
قانونی  پزشــکی  کل  اداره 

فارس صورت گرفت.
وی افــزود: درنتیجــه فرد 
خاطــی کــه یک نفــر از 
نیروهــای شــرکتی دریکی 
زیرمجموعه  واحدهــای  از 
این اداره کل بود به ســرعت 
شناسایی و با توجه به محرز 
شــدن تخلف و اعتراف وی 
که متأســفانه با همکاری دو 
انتظامی  نیروی  عوامل  از  تن 
به  پرونده  بود،  انجام شــده 
رسیدگی  برای  قضایی  شعبه 
در  ذینفع  عوامــل  و  ارجاع 
همچنین  و  شناسایی  پرونده 
مراتب به اطالع اداره آگاهی 
شهرستان شیراز رسانده شد.

درودچی ادامه داد: پس ازآن 
پیگیری های  و  همــکاری  با 
اســتان،  آگاهی  اداره  بعدی 

در  که  پرونده  دوازده  تعداد 
دســت کاری  موضوع  آن ها 
اتفاق افتاده بود و تعدادی از 
آن ها پرونده های نزاع بودند، 
توسط  گواهی ها  و  مشخص 
موردبررسی  قانونی  پزشکی 
و اصــالح قــرار گرفتند و 
کلیه افــراد خاطی به مرجع 
شدند  معرفی  قضایی  محترم 
که پرونــده آن ها در مراجع 
قضایی در دست پیگیری که 
توسط  بررسی  از  پس  نهایتًا 
به  قضایــی،  محترم  مقــام 

مجازات محکوم شدند.
به  اشــاره  با  ادامه  در  وی 
وظیفه ذاتی کلیه دستگاه های 
و  قضائیه  قــوه  زیرمجموعه 
ازجمله پزشــکی قانونی در 
با فساد اظهار داشت:  مبارزه 

به دلیل وجــود نظارت های 
چندالیــه در ارکان مختلف 
و  قانونی  پزشــکی  سازمان 
مختلف  نظارت هــای  انجام 
استان،  کل  ادارات  سوی  از 
اســتان  حفاظت واطالعات 
اداره کل  نیز  و  و ســازمان 
بازرســی ســازمان، اهتمام 
جدی در کشف و برخورد با 
داشته  وجود  موارد  این گونه 
و هیچ خــط قرمزی در این 

خصوص وجود ندارد.
در  مســئول  مقــام  ایــن 
از  تشــکر  پایــان ضمــن 
صمیمانــه  همکاری هــای 
انتظامی  محتــرم  فرماندهی 
زیرمجموعه های  و  فــارس 
ایشــان ازجمله دائره آگاهی 
استان، با توجه به آمادگی و 

زیرساخت های  بودن  فراهم 
مکاتبات  انجــام  برای  الزم 
از طریق سیســتم الکترونیک 
توســط پزشــکی قانونی و 
شروع آزمایشی آن، خواستار 
ســریع تر  هرچه  راه اندازی 
این سیســتم از سوی مراجع 
کالنتری ها  تمام  در  انتظامی 
به منظور به حداقل رســاندن 
امکان تکــرار چنین مواردی 

در آینده شد.
روز  فــارس  گــزارش  به 
چهارشــنبه گذشته از سوی 
نیروی انتظامی فارس، خبری 
خبرگزاری های  برخــی  در 
اســتان مبنی بر دســتگیری 
باند جعل اسناد پزشکی  یک 

قانونی منتشرشده بود.

تأمین  جدید  مدیرکل 
فــارس  اجتماعــی 
گفت: بــرای هدایت و 
تکیه گاه  تنهــا  راهبری 
و مــأن بیمه شــدگان، 
بازنشستگان  کارگران، 
قیامی  بازمانــدگان  و 

اساسی الزم است.
 به گزارش خبرگزاری 
شــیراز،  از  فــارس 
مدیــرکل جدید تأمین 
در  فــارس  اجتماعی 
با  خود  معارفــه  آیین 
فارس  استان  اینکه  بیان 
کشور  استان  چهارمین 
بیمه  جمعیت  لحاظ  به 
اجتماعی  تأمین  شــده 
است که 7٥۱ هزار بیمه 
همراه  به  اصلی  شــده 
پوشش  تحت  جمعیت 
۲/۴٦ درصد از جمعیت 

اســتان فارس را شامل 
داشت:  اظهار  می شود، 
در ایــن اســتان ۲۰۲ 
بگیر  مستمری  نفر  هزار 
بازنشسته،  قالب  تحت 
ارکارافتــاده و بازمانده 
بالغ  مبلغــی  ماهیانــه 
تومان  میلیــارد  بر۲۲7 
تحت عنوان مســتمری 

دریافت می کنند.
ادامه  کشاورز  ابراهیم 
تعهدات  بر  عالوه  داد: 
میلیارد   ٥۰ بلندمــدت 
تومان در قالب تعهدات 
کوتاه مدت، ۲۴ میلیارد 
مقرری  عنوان  به  تومان 
میلیارد   ۱۰٥ و  بیکاری 
ســالمت  برای  تومان 
به صورت  بیمه شدگان 
میشود  مصرف  ماهیانه 
که ســرجمع این هزینه 

میلیارد   ۳7۱ بر  بالغ  ها 
تومان می باشد.

وی افزود: افزایش سن 
امید به زندگی، پیر شدن 
صندوق تأمین اجتماعی، 
افزایش رفاه در زندگی 
و بازنشستگی های پیش 
از موعد باعث شده که 
در زمــان فعلی ضریب 
اســتان  در  پشــتیبانی 
فارس به عدد ۸/۴ برسد 
و تنها راه برون رفت از 
این موضوع ایجاد تغییر 
همســویی  و  تحول  و 
متناسب با تغییرات روز 

جامعه است.
 کشــاورز بــا تأکید 
ادامه  در  اینکــه  بــر 
راه بــرای هدایــت و 
تکیه گاه  تنهــا  راهبری 
و مــأن بیمه شــدگان، 

بازنشستگان  کارگران، 
قیامی  بازمانــدگان  و 
اســت  اساســی الزم 
قیامی که با من و سایر 
پیدا  معنــا  همــکاران 
ابراز داشــت:  می کند، 
در این راستا بهره گیری 
تجارب  و  همکاری  از 
منابع  جز  که  همکاران 
به  ســازمان  ارزشمند 
شمار می روند از اصول 
اساســی  محورهای  و 

کار خواهد بود.
قطعــًا  گفــت:  وی 
شــما هم بــا من هم 
که  بود  خواهید  عقیده 
سواد  ارتقاء  و  رشــد 
مشتری مداری همکارای 
ناب سازی  گرو  در  من 
فرهنــگ ســازمانی و 
نیل  در  آموزش هایــی 

حقوق  اهــداف  بــه 
افزایش  و  شــهروندی 
رضایتمنــدی مخاطبان 

خواهد بود.
تأمیــن  مدیــرکل 
خاطر  فارس  اجتماعی 
نشــان کرد: فارس در 
کشاورزی،  بخش های 
گردشــگری، صنعت و 
با دارا بودن  خدمات و 
قطب  همچون  القابــی 
گردشگری  پزشــکی 
الکترونیکی  قطــب  و 

کشور باعث می شود تا 
موجود  های  ظرفیت  از 
 ۲۹ اصل  اجــرای  در 
منظور  به  اساسی  قانون 
تعداد  افزایش  و  جذب 
بیمه شدگان بهره بگیریم 
تــا بتوانیم بــا  تأمین 
بر  عالوه  مالــی  منابع 
پشتیبانی  ضریب  بهبود 
تعهدات  ارائه  به  نسبت 
به روز و در خور شأن 

مخاطبان اقدام کنیم.

با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور؛
جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و

 رفع موانع تولید برگزار شد

واکنش مدیرکل پزشکی قانونی فارس به خبر جعل مدارک این اداره

مدیرکل تأمین اجتماعی فارس گفت: 
برای راهبری تأمین اجتماعی فارس قیام اساسی الزم است


