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بهره برداری از  13پروژه بزرگ آبرسانی روستایی در فارس

روابط عمومی  شــرکت آبفاروســتایی فارس از افتتاح و بهره برداری از  13طرح بزرگ
آبرســانی دراستان فارس با اعتباری بالغ بر 210میلیارد ریال همزمان ...
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فارس

درخشش کیمیا علیزاده در المپیک نشان از تبلور اراده زن ایرانی دارد
مشاور شهردار شــیراز در امور بانوان و خانواده شهرداری شیراز گفت  :توجه به عفاف
و حجاب در بین بانوان ورزشکار ایرانی ستودنی است...

آمادگي  2سرمايهگذار براي احداث
آزادراه المرد به پارسيان

مدیر کل راه و شهرســازی الرســتان ،مسير
المرد به پارسیان را یک محور مهم و حیاتی خواند
و از آمادگي  2سرمايهگذار براي احداث آزادراه در
اين مسير خبر داد.
بــه گزارش ایســنا منطقه فــارس ،محمدرضا
باقريفرد شــنبه  30مرداد در يك نشست خبری،
گفت :حوزه استحفاظی این اداره کل  27هزار متر
مربع مساحت دارد كه اين ميزان بيش از مساحت
 17استان كشور است.
او با يادآوري اينكه راه و شهرســازي الرستان،
هفدهمين اداره كل مســتقل كشــور محســوب
ميشــود ،يادآور شد :واقع شدن در محور ترانزیتی
جنوب فارس و همجواری با سایت انرژی بر المرد،
منطقه پارس جنوبی ،موقعیت ویژه شهرستان مهر
و اتصال بــه دریا ،بر حساســیت محدوده جنوب
استان فارس افزوده است.
وی ايجــاد مســيرهاي دسترســي ايمــن را
مهمترین زیرساخت توسعه دانست و افزود :جنوب
استان فارس دروازه و پیشانی ورود به استان فارس
است و توســعه این منطقه بدون توسعه در حوزه
راهسازی و راهداری امکان پذیر نخواهد بود.
باقریفــرد ادامه داد :وجــود دو اداره کل راه و
شهرسازی در اســتان فارس خود گواه بر موقعیت
اســتراتژيك اين اســتان و اهميت توسعه راههای
درون و برون شهرستانی است.
وی ضــرورت اتصال شهرســتانهاي المرد و
خنج را يادآور شــد و گفت :تونل شهید باقری به
عنوان بزرگترین تونل جنوب کشور به طول 2600
متر با  75درصد پیشــرفت فیزیکی همراه اســت.
اين پروژه مســیر المرد تا خنــج را  13کیلومتر و
احداث بزرگراه المرد به خنج مسیر را  45کیلومتر

کاهش میدهد.
به گزارش ایســنا ،محمدرضا باقریفرد پیش از
این در بازدید از تونل شــهید باقری روند تکمیل
این پــروژه را مطلوب ارزیابی کرده و از افتتاح آن
در دهه فجر و یا پایان سال جاری خبر داده بود.
مدیرکل راه و شهرســازی الرســتان در پاسخ
به ســئوال خبرنگار ایســنا در خصــوص وضعیت
آزاد راه المرد به پارســیان گفــت :احداث آزادراه
المرد پارســیان به طول  44کیلومتر در دستور کار
ویژه اداره کل راه و شهرســازی براي امسال قرار
دارد و با قرار گرفتن در امتداد تونل شــهید باقری،
تکمیل کننده یک محــور مهم و حیاتی از جنوب
به شمال است.
وی افزود :احداث آزادراه ضوابط خاص خودش
دارد و اعتبــارات دولتــی بــه آن داده نمیشــود
بــه طوری کــه  70درصــد از اعتبارات توســط
ســرمایهگذار و  30درصد از بخــش دولتی تامين
ميشود و شيوههاي كار شامل فاینانس ،تسهیالت
دولتی یا اوراق خزانه اسالمی  است.
باقريفرد با بيان اينكه هماينك  2سرمايهگذار
براي احداث آزادراه المرد به پارســيان وجود دارد،
به جلسهاي كه هفته گذشته در معاونت آزادراههاي
كشــور تشكيل شده بود اشاره و اضافه كرد :در آن
جلسه با بنیاد مســکن کشور و یک شرکت چینی
برای این پروژه به توافق اولیه رسیدیم.
وي ادامه داد :این دو سرمایه گذار تمایل زیادی
برای ســرمایه گذاری در منطقه صنایع انرژیبر و
آبشــیرین کن المرد دارند که به آنها پیشــنهاد
داده شــده تا در کنار ســرمایه گذاریهای خود از
این فرصت به وجود آمده بهترین بهره را برده و در
آزادراه المرد به پارسیان هم سرمایه گذاری كنند.

اگر به توافق و جمعبندی نهایی برسیم طی ده روز
آینده قرارداد نهایی در وزارت خانه منعقد ميشود.
باقريفرد گفت :بازگشــت ســرمایه برای این
پروژه مهم ،مشــخص شده و منافعی مانند مجتمع
خدمات بین راهی ،شــهرک ســازی یــا خدمات
فرهنگی و گردشــگری در طول مســیر امتیازی
است که به سرمایه گذار داده خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرســازی الرســتان همچنين
گفت :برای نخستین بار در کشور کتاب شناسنامه
نواقــص ترافیکی جــادهای در شهرســتانها با
همــکاری پلیس راه و کارشــناسهای ایمنی اين
حوزه اســتحفاظی آماده ،تهیه و تدوین شــده که
يك طرح ابتکاری راه و شهرسازی المرد محسوب
ميشود.
وي در ادامه به بهرهبرداری از هشــت پروژه با
اعتباری بالغ بر 360میلیــارد ریال در هفته دولت
خبــر داد و گفت :بخش اعظم این پروژهها مربوط
به جــاده ُمهر  -دارالمیزان با اعتباری معادل 280
میلیارد ریال است.
باقریفــرد گفت :جاده ُمهر – دارالمیزان ،یکی
از اولویتهــای مقــام عالی وزارت و مســئوالن
استانی و شهرستانی بوده که با توجه به تخصیص
نيافتن اعتبار این پروژه این اداره کل توانســت با
کمک حوزه راهداری و پیمانکار باند دوم که شامل
این  24کیلومتر است را به زیر بار ترافیکی برساند.
وی ادامه داد :احــداث و تکمیل دو پل از این
قطعه و باند ســوم این جاده که بخشی از عملیات
خاکی آن آغاز شــده در سال جاری در دست اقدام
است .جاده عالمرودشت احشام در المرد و روکش
راههای روســتایی به طــول  50کیلومتر از دیگر
پروژههای مورد بهرهبرداری در هفته دولت است.
مدیرکل راه و شهرســازی الرستان خاطرنشان
کرد :جــاده تنگ مهــر  -بندر اخنــد ،نورآباد –
وراوی و نخلســتان – اســیر به دلیل اینکه فاقد
مجوز  215اســت و اعتباری بــرای آن پیشبینی
نشــده ،بــا پیگیریهای انجامشــده با ســازمان
برنامــه و بودجه این اســتان و ارائه مســتنداتی
از ســوی فرمانداری و اداره راه و شهرســازی به
این مدیریت ،منتظر مصوبه شــورای برنامهریزی
و توســعه فارس برای صدور مجــوز این پروژهها
خواهیم بود.
باقريفــرد بــا اشــاره به مبــارزه بــا پدیده
زمینخــواری تصریــح کرد :یگان ویــژه برخورد
قانونی برای صیانت و حفاظت از زمینهای دولتی
در این اداره کل تشــکیلشــده که در این مورد
اقدامات شایســتهای در گلهدار و سایر نقاط حوزه
استحفاظی انجام شده است.

مشاور شهردار شیراز در امور بانوان و خانواده شهرداری شیراز:

درخشش کیمیا علیزاده در المپیک نشان از تبلور اراده زن ایرانی دارد
مشاور شهردار شــیراز در امور بانوان و خانواده
شــهرداری شیراز گفت  :توجه به عفاف و حجاب در
بین بانوان ورزشکار ایرانی ستودنی است.
به گــزارش امور بانــوان و خانواده شــهرداری
شــیراز پروین حکمــت آمیز موفقیت ســرکار خانم
کیمیا علیزاده در المپیک ریو  2016و کســب مدال
برنز را که نشــان از پای بندی به ارزشــهای دینی
و سختکوشــی و شجاعتشــان می  باشد به ایشان
و خانواده محترمشــان و همچنین به تمامی  بانوان
ایرانــی تبریک گفــت و اظهار امیــدواری کرد که
ایمان ،اراده و رویکرد حرفهای این بانوی ورزشــکار
افتخار آفرین الگوی تمام دختران ایرانی قرار گیرد.
در ادامــه وی تصریح کرد  :افتخــار آفرینی کیمیا
علیــزاده نشــان از آن دارد که چنانچــه به ورزش
دختران و زنان ایران اســامی  توجه شود پا به پای
مردان افتخار آفرین خواهند بود .حکمت آمیز افزود
 :بنابــر منویات مقام معظم رهبــری "برترین زنان
تاریخ کســانی هستند که از خودشــان خرد ،اراده،
تصمیم درست و شخصیت انسانی نشان دادهاند "و
اســام نیز هیچگاه با اموری که پیشرفت ،موفقیت
و ســامت بانوان را به دنبال داشته باشد مخالفتی
ندارد .مشاور شهردار شیراز در امور بانوان و خانواده
شــهرداری شــیراز با بیــان این مطلب کــه زنان
ورزشکار حجاب را پذیرفته اند و به حجاب به عنوان
مانع آزاردهنده نگاه نمی  کنند و حضو ورزشــکاران
با حجــاب در عرصه  های جهانی و المپیک نشــان

دهنــده توانایی زن ایرانــی در حفظ حجاب در کنار
ورزش قهرمانی اســت؛ اضافه کرد  :آنچه که برای
یک زن مسلمان ارزش و اهمیت دارد ،حفظ حجاب
و عفاف اســت .بعد از موضوع حجاب نیز مســائلی
همچون همسر داری و تربیت فرزند از جمله مسائل
مهمی  است که یک زن می  تواند با نقش آفرینی در
این زمینه موجبات پیشــرفت و سالمت یک جامعه
را رقم زند .وی تاکید کرد  :باید شــرایط مناســبی
را در جامعــه فراهم کنیم تا زنــان و دختران بتوانند

در محیطــی امن ورزش کنند و به عزت شــرف و
انســانیت آنان احترام گذاشته شود و مشارکت زنان
در تمامی  سطوح ورزشــی گسترش و همچنین ایده
مشارکت زنان در ورزش به منزله ی محرکی برای
ارتقــای کیفی زندگی اجتماعی ،ترویج داده شــود.
حکمت آمیز تالش شــهرداری شیراز را در افزایش
مکان  های ورزشــی در چند ســال اخیــر با احداث
مجموعه  های ورزشــی گامی  جهت توســعه ورزش
بانوان دانست و گفت  :در مناطق 11گانه شهرداری
شــیراز در حال حاضر پروژه  های ورزشــی متعددی
در راســتای افزایش ســرانه مکان  های ورزشی در
حال انجام می  باشــد همچنین برگزاری ورزش  های
همگانی و مسابقات ورزشی جهت بانوان را از دیگر
فعالیت  های شــهرداری شــیراز عنــوان نمود .در
پایان مشاور شــهردار شیرازدر امور بانوان و خانواده
شهرداری شیراز اظهارداشت  :امیدواریم که با توجه
هر چه بیشتر مســؤولین ورزش کشورمان در جهت
از بین بردن محرومیتهــا و کمبود امکانات ،تالش
خواهران ورزشــکار و از همه مهمتر تشویق والدین
به فعالیتهای ورزشــی دختران خود ،در آینده شاهد
شــکوفایی هر چه بیشتر استعدادها و ارایه توانمندی
جســمی  و روحی این خواهران بوده و به وسیله آنان
پرچم پرافتخار کشــورمان در میادین بین المللی به
اهتــزاز در آیــد و در رأس آن شــاهد جامعه ای از
افراد ســالم که در دامان مادران ســالم تربیت شده
اند باشیم.

برای اولین بار در جنوب کشور

نصب گاردریل سه موج ،در راههای ادارة کل راه و شهرسازی الرستان
به گــزارش روابــط عمومــی  اداره کل راه و
شهرسازی الرســتان ،مهندس ســیدعبدالمجید
دســتاران عنوان داشــت بــرای اولیــن بار در
جنوب کشــور ،عملیات نصب گاردریل سه موج،
در راههــای حــوزة اســتحفاظی ادارة کل راه و
شهرســازی الرستان و در محور الر -شیراز ،آغاز
گردید.
رییس ادارة ایمنــی ،ترافیک و حریم راهها ،با
بیان این که :در سال جاری؛  5/5کیلومتر از نقاط

پرتگاهی واقع در حاشــیة محورهای شریانی
مهم
ِ
ادارة کل راه و شهرســازی الرستان ،با نصب این
نوع گاردریل ،ایمن سازی می  گردند؛ افزود :اعتبار
مورد نیاز بــرای تهیه و نصب این میزان گاردریل
ســه موج ،بالغ بــر  12میلیارد ریال می  باشــد و
نصب گاردریل ســه موج ،حداقل به همین میزان،
در سال آتی ،در دستور کار ،قرار خواهد گرفت.
وی افزود :گاردریل ســه موج مورد اســتفاده،
در ردة حفاظ  هــای نیمه صلــب و از نوع اصالح
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سال بیست و    یکم

شماره 5847

شدة پایه قوی بوده و برخورد وسایل نقلیة بزرگتر
(به ویژه اتوبوس) را تحت پوشــش قرار می  دهد.
در طراحی این نوع حفاظ ،به نحوی عمل شــده
اســت که به هنگام برخورد وسایل نقلیه ،احتمال
پرتاب شــدن وســیلة نقلیه از روی آن را کاهش
می  دهــد و صرف نظر از مالحظــات اقتصادی و
اجرایــی ،بهترین نــوع حفاظ ،به شــمار آمده و
پــس از برخورد نیــز ،کمترین هزینــة تعمیرات
را بر جای می  گذارد.

استاندار فارس:

رفع مشکالت جامعه به حضور مردم
نیازمند است

مهر :اســتاندار فارس گفت :رفع مشــکالت جامعه
بدون حضور مردم و خیرین ممکن نیست.
به نقــل از اداره کل روابط عمومی  و امور بین الملل
اســتانداری فارس ،محمد علی افشانی در چهاردهمین
نشســت خیرین سالمت اســتان تاکید کرد :یک انسان
بیمار نه تنها خودش بلکــه اطرافیان خود را نمی  گذارد
که به عمــران و تالش برای دیگران و ایجاد کســب
و کار بیندیشــند ،یک انسان سالم اســت که می  تواند
در جامعه عنصر مفیدی باشــد و در زمینه  های مختلف
نقش آفرینی کند.
وی بــا بیان این کــه کار نیک و نیک اندیشــی از
دیرباز جزء فرهنگ این مرز و بوم بوده و هست ،افزود:
این ندای درونی انسان  هاســت که آنها را وادار می  کند
در چنین مســیری قدم بردارند و این لطف الهی اســت
که انســان هدایت می  شود تا مشــکالت مردمی  را که
احساس درد دارند حل کند.
اســتاندار فارس با اشــاره به این که دردمند بودن
یکی از معیارهای آدمی  اســت ،تصریح کرد :انسان  های
دردمند که در لحظاتی احساس بی کسی می  کنند وقتی
می  بینند انسان  هایی نوعدوست و دارای تعهد اجتماعی،
انســانی و اخالقی در کنار آنها هســتند ،دردشان التیام
پیــدا می  کند و احســاس می  کنند در جامعه انســانی
افرادی حضور دارند که دغدغه آنها انســان بودن و درد
داشتن است.
وی تاکید کرد :اساس ًا انسان  ها وقتی که می  بینند که
در جامعه درد وجود دارد و به کمک می  شــتابند خود را
در اوج انسان بودن می  بینند.
افشانی با اشاره به اینکه وقتی انسان  ها برای رضای
خدا انفــاق و کار خیر بدون منــت می  کنند به فرموده
قــرآن مانند این اســت که دانــه ای می  کارند و از هر
دانه هفت خوشــه و از هر خوشــه  100دانه می  روید،
افزود :این موضوع به این معنا است که اگر کسی برای
رضای خدا کار خیر می  کند عالوه بر انجام مســئولیت
اجتماعی ،ثروت او هم افزایش پیدا می  کند.
وی با تاکید بر این که کار بدون ریا ماندگار اســت و
اگر با ریا باشد تاثیری نخواهد داشت ،اظهار داشت :کار
خیر عامل ماندگاری انسان  هاســت ،در شهر شیراز افراد
زیادی زندگی کردند و ثروت فراوانی هم داشتند ،اما نام
مرحوم نمازی در شیراز ،فارس و ایران باقی مانده است.
استاندار فارس ادامه داد :انسان  ها بر اساس آنچه از
خود برای دیگران گذاشــته اند باقی خواهند ماند؛ چون
آنچه برای خود بگذارند دیگران تقســیم خواهند کرد و
بهره ای به فرد نخواهد رسید.
افشــانی تاکید کرد :خیریــن در جامعه ای که جمع
کثیری به دنبال فرصت طلبی هســتند ،مروج فرهنگ
احساس و نیکوکاری هستند و برای دیگران فرصت سازی
می  کنند تا زمینه رشد آنها فراهم شود.
وی بــا بیان این کــه معیار توســعه یافتگی میزان
مشــارکت مــردم در اداره جامعه اســت ،گفت :هر چه
جوامع توســعه یافته تر باشند مشــارکت مردم در اداره
امور و در رقم زدن سرنوشت باالتر است.
اســتاندار فارس افزود :ایجاد نهادهای اجتماعی که
مهم تریــن آن همین خیریه  ها هســتند به عنوان یک
امر مشــارکت اجتماعی مهم ،نقش بارزی در توســعه
و آینده کشــور دارد .وی اظهار داشــت :هرچه مدیران
دولتی تــاش کنند که نهادهای اجتماعی تشــکیل و
تقویت شده و توسعه پیدا کنند وظیفه خود را بهتر انجام
داده اند؛ زیرا حل مشکالت مردم بدون مشارکت مردم
امکان پذیر نیست و محال است.
اســتاندار فــارس تاکید کرد :هرچــه در توان داریم
باید برای تقویت نهادهــای اجتماعی به ویژه در حوزه
سالمت به کار بگیریم.
افشــانی با بیان این که خیرین ســامت در ابتدای
فعالیت خود تعدادی انگشــت شمار بودند اما با فرهنگ
ســازی ،امروز از مرز هزار نفر گذشــته اند و در آینده از
مرز چند ده هزار نفر خواهند گذشت؛ همچنانکه خیرین
مدرسه ساز نیز که شــجره ای طیبه ای است که سایر
مجامع خیرین از آن به دســت آمده اند ،روز اول اندک
بودند و امروز با ایجاد شعبه  های استانی از مرز چند هزار
نفر گذشته اند و بخش زیادی از مدارس را آنها می  سازند.
وی خواســتار تالش به منظور ایجــاد قانون تکلیف
دولت به مشارکت در طرح  های خیرساز به میزان آورده
خیرین و افزایش ســهم وزارت خانه  ها شد و گفت :به
نوبه خود در این زمینه تالش خواهم کرد و انتظار داریم
که مجمع خیرین نیز برای این موضوع تالش کنند.
اســتاندار فارس با توصیه به خیرین برای تشــویق
دیگران به حضور در کار خیر ،گفت :اگر کسی را هدایت
کردید که کار خیر انجام دهد او را نجات داده اید.

خزانه دار هیات اسکیت فارس به
عنوان یکی از برترین خزانه دارها در
میان هیات  های ورزشی استان فارس
انتخاب شد

به گــزارش روابط عمومی  هیات اســکیت اســتان
فارس ،پس از بررسی  ها و سنجش  های مختلف صورت
گرفته از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس،
خزانه دار فــارس ،جناب آقای صفری به عنوان برترین
خزانه دار و همچنین خزانه داری هیات اســکیت استان
فارس به عنوان منظم تریــن و بهترین خزانه داری در
میان هیات  های ورزشی استان انتخاب گردید.
ایــن مطلب در جمع روســای هیات  های ورزشــی
استان فارس به ریاست مدیر کل اداره ورزش و جوانان
فارس بیان گردید.
خزانه داری هیات اســکیت فارس به جهت داشتن
انضباط مالی و همچنین رعایت مقررات مالی مورد نظر
اداره ورزش و جوانان توانست به این مهم دست یابد و
مقرر شــد که به شکل مقتضی مراتب قدردانی از ایشان
به عمل آید.

آمادگي  2سرمايهگذار براي احداث آزادراه المرد به پارسيان
مدیر کل راه و شهرسازی الرستان ،مسير المرد به پارسیان را یک محور مهم و
حیاتی خواند و از آمادگي  2سرمايهگذار براي احداث آزادراه...
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بهره برداری از  13پروژه بزرگ آبرسانی روستایی در فارس

روابط عمومی  شــرکت آبفاروســتایی فــارس از افتتاح و بهره
برداری از  13طرح بزرگ آبرســانی در اســتان فارس با اعتباری
بالــغ بر 210میلیــارد ریال همزمان با هفته دولت و گرامیداشــت
دولتمردان شهید رجایی و باهنر خبر داد.
افراسیاب رستمی  مدیر روابط عمومی  شرکت آبفاروستایی فارس
گفت  13:پروژه آبرسانی این شرکت در  10شهرستان شامل آباده،
شیراز ،اقلید ،بوانات ،ممســنی ،خرامه ،فیروزآباد ،پاسارگاد ،مهر و
سروستان شامل  51روستا با جمعیتی بالغ بر  36/000نفر در هفته
دولت قابل بهره برداری و افتتاح می  باشد.
وی در ادامه افزود  :این طرح  ها شــامل احداث خطوط انتقال
و شــبکه  های توزیع ،احداث مخازن بتنی ،تجهیز ایســتگاه  های
پمپــاژ ،حفر و تجهیز چندین حلقه چاه،خرید و نصب آب شــیرین
کن ،برقرســانی به چاهها ،خرید انشــعاب برق ،خرید و نصب چندین کانکس موتورخانه،احداث موتورخانه و
احداث خطوط پمپاژ می  باشــد .وی در پایان گفت  :با بهره برداری از این پروژه  ها تعداد 51روستا و10123
خانوار روســتایی با جمعیتی بالغ بر  36/000نفر از آب شرب و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

نمایندگان رسانه  های خارجی با هدف آشنایی با دستاوردهای
علمی  فارس به شیراز سفر کردند

ایرنا :شــماری از نمایندگان رسانه  های خارجی مقیم تهران شنبه با هدف آشنایی با دستاوردهای علمی  و
پژوهشــی دانشگاه  ها و مراکز علمی  و فناوری استان فارس به شیراز سفر کردند.
خبرنگاران و تصویربرداران شــبکه  های فونیکس چین ،آپــا ( )APAو ای.ان.اس ( )ANSجمهوری
آذربایجان ،شبکه المنار لبنان و شبکه االتجاه عراق شنبه در نخستین برنامه بازدید خود در سفر به شیراز در
مرکز منطقه ای اطالع رســانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی جهان اسالم بازدید کردند.
این گروه از نمایندگان رســانه  های خارجی همچنین قبل از ظهر شــنبه با حضور در پردیس ارم دانشگاه
شــیراز از نزدیک با فضای این محیط دانشــگاهی آشنا شدند و قرار اســت بعدازظهر شنبه در پارک علم و
فناوری استان فارس در شیراز حضور یابند.
معاون اداره کل روابط عمومی  وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که این هیات رســانه ای را در ســفر به
شــیراز همراهی می  کند ،شــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت :نمایندگان رسانه  های خارجی در قالب
این تور رسانه ای با پیشــرفت  های ایران در عرصه  های علمی  و دستاوردهای پژوهشی محققان کشورمان
آشنا می  شوند.
اســماعیل بایبوردی افزود :جمهوری اســامی  ایران در سال  های گذشــته از رشد خوبی در عرصه  های
علمی  برخوردار بوده اســت و ما با طرح ریزی این تور رسانه ای در آستانه هفته دولت ،در صدد برآمدیم که
جلوه  های این رشــد و توسعه علمی  را به اطالع افکار عمومی  منطقه و جهان برسانیم.
معاون اداره کل روابط عمومی  وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :این تور رســانه ای به شیراز برای
نخســتین بار است که با حضور نمایندگان رســانه  های خارجی مقیم تهران با هدف آشنایی با دستاوردهای
علمی  و فناوری استان  ها برگزار می  شود.
بایبوردی گفت :نمایندگان رســانه  های خارجی در نخســتین برنامه خود در شــیراز صبح شنبه در مرکز
منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم حضور یافت و معاون پژوهشی
ایــن مرکــز ،خبرنگاران را با فراینــد رتبه بندی مقاله  ها و نشــریات علمی  و ســاز و کار فعالیت این مرکز
بین المللی آشنا کردند.
وی با اشــاره به حضور این هیات در دانشــگاه شــیراز گفت :همانگونه که مدیــر روابط عمومی  و امور
بین الملل این دانشــگاه اطالعات جامعی را به خبرنگاران رســانه  های خارجی ارائه کرد ،دانشگاه شیراز به
پیشرفت  ها و دستاوردهای بسیار خوبی در عرصه  های ارتباطات بین المللی ،پژوهش و آموزش در سال  های
گذشته دست یافته است.
معاون اداره کل روابط عمومی  وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :آخرین برنامه این تور رســانه ای
یک روزه در حوزه علمی  و فناوری فارس ،حضور در پارک علم و فناوری اســتان خواهد بود که خبرنگاران
حاضر در آن با فرایند تبدیل علم به ایده ،ایده به پدیده و پدیده به محصول دانش بنیان آشــنا می  شــوند و
پس از بازدید از برخی مراکز فرهنگی و گردشــگری فارس ،به تهران باز می  گردند.
وی ادامــه داد :وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری در نظر دارد در آینده نزدیک دو تور رســانه ای دیگر
با هدف حضور نمایندگان رســانه  های خارجی در نمایشــگاه فن بازار رشت و آشــنایی آنها با دستاوردهای
علمی  دانشگاه  های گیالن و همچنین استان همدان برگزار کند.

شورای اقامه نماز دستگاه  های متبوع وزارت امور اقتصادی و
دارایی در فارس برگزار شد

اولین جلسه بررسی توافقنامه  های فی مابین وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد اقامه نماز كشور با حضور
دستگاه  های تابعه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی  ســتاد اقامه نماز اســتان فارس؛ نظر به اهمیت فریضــه الهی نماز و توصیه  های
موكد وارده در آیات و روایات و ســیره اهل بیت(علیهم الســام) و همچنین ســفارش مقام معظم رهبری به
ویژه پیام  های ابالغی ایشــان به اجالس  های سراســری نماز مبنی بر اهتمام مسئولین امر به ترویج و توسعه
فرهنگ حیاتبخش نماز ،جلســه بررسی و تشریح توافقنامه برنامه  های سال  1395در محل اداره كل اقتصادی
و دارایی برگزار شد.
در این جلسه درخصوص ایجاد سامانه جامع مدیریت عملكرد نماز در بستر وب ،برگزاری مسابقه كتابخوانی
با موضوع نماز ویژه كاركنان و خانواده آنان و همچنین برگزاری نشســت هم اندیشــی با عنوان نقش نماز در
ســامت اداری ویژه مدیران ارشد و میانی حوزه ستادی دستگاه  های عضو بحث و تبادل نظر گردید.
همچنین در این جلســه خدایار پاك فطرت كارشناس برنامه ریزی ،نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز فارس
ضمن اشــاره به منشــور اقامه نماز دستگاه  های اجرایی كشور خواســتار تحقق آیه كریمه " الذین ان مكناهم
فی االرض اقاموا الصلوه گردید.
وی همچنیــن خواســتار حضور حداكثــری مدیران و كاركنان دســتگاه  ها در نماز جماعــت جهت هرچه
باشكوه تر برگزار شدن این فریضه الهی گردید.
تعطیلی برنامه  های مزاحم با وقت فضیلت نماز ،پخش اذان و اختصاص بهترین و مناسب ترین فضا جهت
اقامه نماز و اهتمام جدی نســبت به توسعه ،تجهیز و بهسازی نمازخانه  ها از دیگر موضوعات مطرح شده توسط
كارشناس ارزیابی ستاد اقامه نماز فارس بود

کسب  7مقام برتر کشوري توسط اداره کل حفاظت محيط زيست
استان فارس از ابتداي سال جاري تاکنون

به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيســت اســتان فارس در  5ماهه کذشــته ،کارشناسان
اداره کل حفاظت محيط زيســت اســتان فارس در تالشي جمعي موفق شدند  7مقام برتر کشوري در سازمان
محيط زيســت کشــور کســب نموده و اداره کل حفاظت محيط زيست اســتان فارس همچنان در کسب اين
توفيقات در کشور پيشگام است.
دکتر حمزه ولوي مدير کل حفاظت محيط زيســت اســتان فارس با ابراز خرسندي از تالش نيروهاي فعال
و خدوم اين اداره کل،انتخاب اســتان فارس در  7محور کشوري را نتيجه فعاليت و سعي و تالش کليه پرسنل
اين اداره کل دانست و افزود:کسب اين توفيقات و دريافت اين عناوين برتر کشوري،افتخار استان فارس است
و اميد است که اين روند همچنان ادامه داشته باشد.
گفتني است :طي اين مدت،جمشيد حسني عنوان حراست برتر کشور،مجتبي يزدانپناه عنوان واحد حقوقي
برتر کشور،محســن جوادي،عنوان واحد بازرسي عملکرد برتر کشور،مجتبي شکرانه عنوان يگان حفاظت برتر
کشــور ،رسول شيرواني عنوان محيط بان برتر کشــور،و ليال علي اکبري عنوان کارشناس روابط عمومي برتر
کشــور را دريافت نموده اند.همچنين اداره کل حفاظت محيط زيســت استان فارس موفق به کسب مقام برتر
کشــوري در زمينه برگزاري آيين جشنواره بين المللي فيلم سبز در ارديبهشت ماه امسال گرديد

کسب دو مقام برتر کشوري توسط فرماندهي يگان
حفاظت محيط زيست و محيط باني از استان فارس

در مراسمي با حضور حجت االسالم والمسلمين رئيسي ،توليت آستان قدس رضوي ،معصومه ابتکار،
رئيس ســازمان حفاظت از محيط زيســت و عليرضا رشيديان ،استاندار خراسان رضوي در حرم مقدس امام
رضا (ع) ضامن آهو،از محيط بانان برتر کشــوري و تعدادي از خانواده شهداي محيط بان و فرماندهان برتر
يگان حفاظت محيط زيست کشور تجليل به عمل آمد.
در ايــن مراســم مجتبي شــکرانه فرمانده يگان حفاظت محيط زيســت اســتان فــارس و محيط بان
رســول شيرواني به عنوان برترين  هاي کشور معرفي و در جوار حرم امام رضا (ع) مورد تقدير قرار گرفتند.
همچنين در اين مراســم از خانواده شهيد محيط بان محيط زيست استان،شهيد منوچهر شجاعيان تقدير
و ياد و خاطره اين شهيد مظلوم گرامي داشته شد.

