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تحویل سال در شیراز به وقت ساعت گل
المان ساعت گل ،یکی از زیباترین و معروفترین المان  های ایران محسوب می  شد؛
نمادی که پس زمینه بسیاری از عکس  های تاریخی شهروندان...

بعضي مسئوالن درد الزم را ندارند

خطيب جمعه شيراز اعتقاد دارد كه بعضي مسئوالن در استان فارس درد الزم را براي رفع
مشكالت صنعت و توسعه صنعتي ندارند و زيرساختها هنوز براي سرمايهگذاري ...

استاندارفارس:

آیت ا ...ایمانی:

استفاده از دانش بشري و رفتار عقاليي
پليس فارس در ماموريت  ها ستودني است

خطيب جمعه شــيراز اعتقاد دارد كه بعضي مســئوالن در
اســتان فارس درد الزم را براي رفع مشكالت صنعت و توسعه
صنعتي ندارند و زيرســاختها هنوز براي سرمايهگذاري فراهم
نيست.
به گزارش ايســنا منطقه فارس ،آيتاهلل اسداهلل ايماني در
خطبههاي نماز آخرين جمعه ســال  95گفت :چند ســال قبل
بخشــي از خاك استان فارس كه معدن آهن با مجوز و امكان
بهرهبرداري در آن وجود داشــت ،به استان ديگري واگذار شد و
امروز كه فرزندان اين اســتان ميخواهند براي بهرهبرداري از
كارخانه فوالد در منطقهاي با بيكاري گســترده ،گامي بردارند،
قادر به گرفتن مجوز بهرهبرداري از معادن آهن نيستند.
او با بيان اينكه به فرزندان اين استان ميگويند شما بنا است
نگهبان گورخرها باشــيد ،گفت :زمينه بهرهبرداري از معادن به
ديگران واگذار شد تا مردم فارس وظيفه نگهباني را انجام دهند؛
ســرمايهگذار از خارج كشور سرمايهاي آورده و همه امكانات را
خودش فراهم كرده اما  2سال اســت هرچه دوندگي ميكند،
نتيجه نميگيرد.
امام جمعه شــيراز با تصريح اينكه برخي از مسئوالن فارس
درد الزم را ندارند ،گفت :از مدير ارشــد اســتان تقاضا ميكنم
بازرســان ويژهاي كه عاقل ،متدين و فهيم باشــند را انتخاب
كند تا صنايع را وارســي كرده و مستقيما به شخص مدير ارشد
گزارش دهند.
خطيب جمعه شــيراز گفت :چرا فــان مدير كل دنبال كار
نميرود و فضا را براي ســرمايهگذار فراهم نميكند؛ مگر شما
فرش قرمز براي ســرمايهگذار خارجي پهن نميكنيد؟ حال كه
فرزندي از فارس ســرمايهاي در خارج جمعآوري كرده و قصد
سرمايهگذاري در استان را دارد بايد با مشكل مواجه باشد؟
آيتاهلل ايماني همچنين گفت :آمريكا براي ايران طرحهاي
راهبردي مشخصي دارد كه يكي از آنها در سه گام تعريف شده
اســت؛ اول مهار انقالب ،دوم تغيير رفتار مسئوالن و مردم كه
انقالبي كار نكنند و سوم تغيير ساختار نظام و حكومت؛ بهترين
راه براي اجراي اين طرح راهبردي نفوذ است و براي نفوذ از هر
ابزاری استفاده ميشود.
او بــا بيان اينكه يكي از ابزارهاي آمريــكا براي نفوذ ،ابزار
فرهنگي اســت كه با استفاده از ســازمان يونسكو آن را دنبال
ميكنند ،گفت :اخيرا ســندي با عنوان  2030با حضور چند تن
از وزرا در خصوص آموزش و پرورش و آموزشعالي به شــكل
بيسر و صدا رونمايي شد.
آيــتاهلل ايماني اعتقاد دارد كه وقتي ســند تحول بنيادين
آموزش و پرورش از سالها قبل توسط دانشمندان و انديشمندان
ايراني تهيه شــده اســت ،نيازي به طرحهاي تدوين شده ساير
كشــورها نيســت ،گفت :چرا طرح  2030به مجلس و شوراي
عالي انقالب فرهنگي نميرود؟ يونسكو چه صيغهاي است كه
براي ما سند تحول در آموزش و پرورش و آموزشعالي تهيه و
ارائه كند؟ آيا با اين روش نفوذ تحقق پيدا نميكند؟
او خواستار ممانعت مســئوالن و دلسوزان نظام اسالمي از
اجرايي شدن سند  2030شد و اين سند را راهكاري براي نفوذ
دانســت و گفت :روح حاكم بر يونسكو اســامي ،استقالل و
عزتمداري نيست ،روح ليبرال دموكراسي غرب است.
آيتاهلل ايماني همچنين در خطبه اول نماز جمعه شــيراز با
تبريك ميالد خجســته حضرت فاطمهزهرا(س) ،آن حضرت را
الگويــي بيبديل و تاثيرگذار براي تمام جوانان خصوصا جوانان
جوامع اسالمي و بهويژه شيعيان برشمرد.
خطيب جمعه شيراز در بخشي از خطبه دوم فرارسيدن بهار
را تبريــك گفت و بر لزوم توجه بــه خانهتكاني دروني تاكيد و
اضافه كــرد :همه بايد خودمان را محاســبه كنيم قبل از آنكه
ديگران ما را محاسبه كنند.
امام جمعه شــيراز همچنين گفت :در اين ايام ،اجازه ندهيم
فضاي جامعه توسط گروهي كه خواه يا ناخواه به فارس ميآيند
و ميروند مكدر به گناه و تاريك به معصيت شود؛ مراكز بازديد
نبايد بهخاطر منافع تجاري ،آلوده به گناه و معصيت شود.
آيتاهلل ايماني با اشاره به اينكه در فضاي حافظيه انسانهاي
بزرگي مدفون هستند ،گفت :فضاي قدسي حافظيه نبايد به گناه
آلوده شود؛ تختجمشيد را بايد بهعنوان عبرت تاريخ و سند فكر
و انديشه گذشتگان ببينيم نه محلي براي فسق و فجور.

استاندار فارس در مراسم افتتاح قرارگاه امام علي
نــوروزي (ع) پليس فارس گفــت :پليس فارس در
ماموريت  هــاي خود هم عاقالنه رفتار مي كند و هم
از دانش بشــري خوب برخوردار است كه اين نشان
از درايت فرمانده انتظامي اســتان و تالش همكاران
وي است.
به گــزارش خبرنــگار پايــگاه خبــري پليس،
"ســيدمحمدعلي افشــاني" در اين مراسم با بيان
اينكه امنيت پيش نياز هر پيشرفتي در جامعه است،
اظهار كرد :امروزه در كشــور شاهد آرامش و امنيت
خوبي هســتيم كه اين امر نشــات گرفته از هدايت
مقام معظم رهبري ،تالش نيروهاي نظامي ،انتظامي
و امنيتي در كشــور و از همه مهمتر آگاهي و درايت
مردم به عنوان پايه و اساس نظام مقدس جمهوري
اسالمي است.
وي ادامه داد :در اســتان فارس نيز پليس فارس
با درايت فرمانده انتظامي اســتان و تالش همكاران
وي ،شــاهد هستيم كه پليس در ماموريت  هاي خود
هم عاقالنــه رفتار مي كند و هم از دانش بشــري
خوب اســتفاده مي كند و نتيجه ايــن امر را ما هم
در انتخابات گذشــته مجلس شوراي اسالمي و هم
در موضوع هفتم آبان ماه به عينه مشــاهده كرديم
كه اين موضوع برگ زريني بــود در كارنامه پليس
اين استان.
رئيس شــوراي تامين استان فارس ،خاطر نشان
كرد :در انتخابات گذشته مجلس شوراي اسالمي ما
در شــهرهايي كه پيش بيني مي كرديم با مشــكل

روبرو شــويم ،با حضور پررنــگ و مديريت صحيح
پليس استان ،كوچكترين مشكل و حتي شكايتي از
نحوه برگزاري انتخابات نداشتيم.
اســتاندار فارس گفت :اســتان فارس در كاهش
نرخ بيكاري از رتبه  27در ســال  هاي قبل توانسته
به رتبه  13برسد كه اين نتيجه همكاري همه دست
اندركاران بويژه متوليان امنيت و آرامش در اســتان
اســت زيرا زيربنا و اساس هر پيشــرفتي در جامعه،
محصول وجود امنيت است.
فرمانده انتظامي اســتان فارس نيز در اين مراسم
گفــت :قرارگاه امام علي (ع) بــا هدف تامين امنيت
مســافران نــوروزي و هماهنگي بين بخشــي بين
رده  هاي مختلف انتظامي اســتان فارس در ورودي
شــهر شــيراز ســومين حرم اهل بيت (ع) از سمت
دروازه قرآن داير شده است و در اين قرار گاه روزانه
آمار و عملكرد پليس فارس رصد مي شــود و سپس
تدابير و دســتورالعمل  هاي الزم براي تامين امنيت
بهتر شهروندان و مسافران صادر مي شود.
ســردار "احمدعلي گودرزي" با بيــان اينكه در
ايام نوروز به منظور رفاه حال مردم بويژه مســافران
نوروزي از همه ظرفيت  هاي انتظامي اســتان فارس
استفاده شده ،افزود :با توجه به اينكه پيش بيني مي
شود امسال مسافران زيادي وارد استان شوند ،پليس
فارس با همكاري فرمانداران ،بخشداران و دهياران،
تعداد  431ايستگاه پليس را در سراسر استان مستقر
كرده است.
وي ادامــه داد :در اين ايام  15هزار نيرو در قالب

يك هزار و  666اكيــپ خودرويي ،موتوري و پياده
وظيفــه تامين نظم و امنيت را بــراي هموطنان در
اســتان فارس برعهده دارند و در اين راســتا گشت
هوايي نيز با اســتفاده از يك فروند بالگرد انجام مي
شــود و قرار اســت در روزهاي آينده نيز يك فروند
بالگرد ديگر به گشت هوايي پليس فارس اضافه شود.
فرمانــده انتظامي اســتان فارس تهيــه و توزيع
 5هزار پوســتر و بنر آموزشي و هشدار انتظامي را از
ديگر تدابير اتخاذ شــده پليس فــارس براي آگاهي
مسافران و پيشــگيري از جرائم عنوان كرد و افزود:
با هماهنگي  هاي بعمل آمده با شــهرداري شــيراز
 10محل استقرار براي نصب چادر مسافران نوروزي
مشخص شد و در همه اين مكان  ها ،ايستگاه پليس
مستقر شده است.
ســردار گودرزي وضعيت امنيت در استان فارس
را مطلوب عنوان كرد و گفت :خوشــبختانه امســال
شــاهد كاهش  11درصدي جرائم در استان هستيم
به گونه اي كه اين كاهش در جرائم خشــن بيش از
 35درصد بوده اســت و با توجه به نظر سنجي  هاي
به عمل آمده توســط مراكز دانشــگاهي در تهران،
استان فارس باالترين رتبه احساس امنيت را در بين
استان  هاي كشور دارد.
در پايان اســتاندار فارس ،فرماندار شهرســتان
شــيراز و ديگر مسئوالن شــركت كننده در مراسم
افتتاح قرارگاه نوروزي امام علي (ع) ،از قسمت  هاي
مختلف قرارگاه بازديد و با اهــدای هدايا ،به بدرقه
مسافران نوروزي رفتند.

تحویل سال در شیراز به وقت ساعت گل

المــان ســاعت گل ،یکــی از زیباتریــن و
معروفترین المان  های ایران محســوب می  شد؛
نمادی کــه پس زمینه بســیاری از عکس  های
تاریخی شهروندان و مســافران شیراز را شامل
می  شود .المانی که بار دیگر احیاء شده و امسال
زمان تحویل سال در شیراز به ساعت گل انجام
خواهد شد.
شهردار شــیراز در گفت و گو با ایسنا منطقه

فارس ،با ابراز خرســندی از بازگشت نماد ساعت
گل و بازســازی این نماد در شیراز ،گفت :طی 2
روز آینده اقدامات نهایی برای آماده ســازی این
نماد خاطره انگیز ،انجام خواهد شد.
علی رضا پاکفطرت افزود :شهر شیراز امسال
هم همانند ســالهای گذشته آمادگی کامل برای
اســتقبال از میهمانان نــوروزی را دارد؛ اگرچه
شــهرداری با هدف زیباسازی شهر در ایام نوروز

و ایجاد فضای مطلوب بصری برای شهروندان،
اقدامات خود را انجام می  دهد.
وی با تاکید براینکه عملیات آسفالت معابر در
محدوده  های مورد نیاز انجام شــده است ،گفت:
میدان امام حسین(ع) که به دلیل انجام اقدامات
عمرانی مســدود بود ،قبل از ســال نو بازگشایی
خواهد شد.
پاکفطرت از پیش بینــی اقداماتی برای رفاه
حال مسافران نوروزی خبر داد و گفت :اگرچه با
برپایی چادر به عنوان مکانی برای اسکان مسافر
موافق نیســتم اما  5کمپ و تعدادی از بوستانها
برای مســافرانی که قصد اقامــت در چادرهای
مسافرتی دارند آماده شده است.
شهردار شیراز با یادآوری اینکه شهر برای زمان
بارندگی نیز آماده است ،گفت :مکان  های مسقفی
مانند فضاهای ورزشــی ،حســینه  ها و  ...برای
اسکان اضطراری مســافران نوروزی پیش بینی
کــرده ایــم کــه البتــه عــاوه بــر امکانات
شــهرداری از توان ورزش و جوانــان ،آموزش
و پــرورش و ســایر دســتگاه در صــورت نیاز
بهره می  بریم.

نماینده جنوب استان در مجلس خبر داد؛

مذاکره با سرمایهگذاران ترکیهای برای ساخت باند دوم جم -فیروزآباد
نماینده دیر ،کنگان ،جم و عســلویه در مجلس
شورای اسالمی  از سرمایهگذاران خارجی برای ساخت
باند دوم اتوبان جم – فروزآباد ،دعوت کرد.
به گزارش خبرنگار مهــر ،با دعوت نماینده دیر،
کنگان ،جم و عســلویه در مجلس شورای اسالمی  از
ســرمایهگذاران خارجی برای ساخت باند دوم اتوبان
جم – فروزآباد ،در همین راســتا به همراه جمعی از
نمایندگان شرکت ترک و مسئوالن جم و فیروزآباد از
این مسیر بازدید کردند.
نماینده جنوب اســتان بوشهر در مجلس شورای
اسالمی  صبح جمعه با اشــاره به اهمیت ساخت باند
دوم این اتوبان گفت :راه اصلی ارتباط جنوب اســتان
بوشــهر و غرب اســتان هرمزگان به استان فارس و
راههای اصلی کشــور از طریق این مسیر است و باید

باند دوم آن ساخته شود.
ســکینه الماســی در این باره گفت :بودجههای
قطرهچکانی دولت نه تنها کمکی به پیشــرفت پروژه
نمیکنــد بلکه گاهی باعث هدررفــت بیتالمال نیز
میشــود ۱۷ .کیلومتر از طول مسیر باند دوم اتوبان
جم فیروزآباد در اســتان بوشــهر و مابقی در استان
فــارس واقع شــده اســت و باید برای ســاخت آن
اهتمام کنیم.
موافقت وزیر راه برای ســرمایهگذاری
بخش خصوصی در باند دوم
نماینــده دیر ،کنگان ،جم و عســلویه در مجلس
شــورای اســامی  با بیان اینکه جلســهای در این
خصوص با وزیر راه و شهرســازی برگزار شده است
گفت :وزیــر راه موافقت خود را اعــام کردهاند که

بخــش خصوصی وارد ســرمایهگذاری در این پروژه
شود و دستورات الزم را نیز دادهاند و امیدواریم بتوانیم
ســرمایهگذاران ملی و بینالمللــی را برای حضور در
حوزه انتخابیه ترغیب و قانع کنیم.
الماســی با بیان اینکه تاکنون حوادث جادهای در
این مســیر باعث بروز خسارات جانی و مالی بسیاری
برای مردم شــده است ادامه داد :بار سنگین ترافیکی
و نامناسب بودن مسیر ،خانوادههای زیادی را عزادار
کرده و خسارات مالی زیادی برای مردم داشته است
که باید چارهای اندیشیده شود.
این نماینده مجلس از بازنگری در نقشههای قبلی
این پروژه خبر داد و گفت :از وزارت راه خواســتهایم
با تهیهی نقشههای جدید ضمن کاهش مسیر ،نقاط
حادثه خیز باند دوم ،قبل از ساخت حذف شوند.

بعضي مسئوالن درد الزم را ندارند

دستیار ویژه رئیس جمهوری:

ویژگی  های وحدت محور
فاطمه زهرا (س) بیشتر معرفی شود

دســتیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت  های
مذهبی گفت :ما باید به گونه ای فاطمه زهرا (س) را معرفی
کنیم که ویژگی  های وحدت محور آن حضرت ،نمود و تجلی
بیشتری پیدا کند.
به گزارش ایرنا غلی یونســی ،پنجشنبه در نشست کارگاه
آموزشی ،نویســندگان ،محققان و پژوهشگران شرکت کننده
در همایش ملی ریحانه النبی در شهرســتان ُمهر بیان داشت:
همه جهان اســام ،حب فاطمه زهــرا (س) را الزمه ایمان
می  دانند و این به معنای آن است که در جامعه اسالمی ،این
بانوی بزرگوار در محور وحدت قــرار گرفته و این جایگاه به
لحاظ اعتقادی وجود دارد.
وی ،با اشــاره بــه اینکه ،ترجمان و تجلــی عملی قرآن،
پیامبر و آل پیامبر اســت ،گفت :محور اصلی و اساسی اسالم
اهل بیت (ع) هستند و محور اهل بیت ،زهرای مرضیه (س) است.
یونســی افــزود :محور بودن ،بزرگتریــن ویژگی آن حفظ
وحدت و کیان آن حقیقت اســت و بی شک اگر محور نباشد
مرکز هم وجود ندارد.
دســتیار ویژه رئیس جمهوری ادامه داد :هیچ مســلمانی
نیســت که خود را مسلمان بداند اما عشق و عالقه به فاطمه
زهــرا (س) را واجب و الزم نداند و این بیانگر ویژگی وحدت
محور زهرای مرضیه (س) است.
وی ادامه داد :باید اســاس و بقا وحدت و ادامه و استمرار
اســام ،وجود مقدس حضرت زهرا (س) باشــد و نمی  شود
حقیقتــی که برای حفظ وحدت خلق شــده برخالف خودش
تفسیر کنیم.
همایش ملی ریحانه النبی که بیســت و ســوم اسفند ماه
جاری در شهرســتان ُمهر گشــایش یافت ،روز پنجشنبه در
بخش علمی  بــه کار خود پایان داد اما این همایش در بخش
جشن  های مردمی  کوثر ویژه میالد خجسته حضرت زهرا (س)،
نمایشگاه قرآن و عترت و صنایع دستی تا بیست و نهم اسفند
که مصادف با سالروز والدت دخت گرامی  پیامبر اسالم است،
ادامه دارد.

استفاده از دانش بشري و رفتار عقاليي پليس فارس در ماموريت  ها
ستودني است
استاندار فارس در مراسم افتتاح قرارگاه امام علي نوروزي (ع) پليس فارس...

4

دارندگان " سهام عدالت" بخوانند

مدیر عامل شــرکت سرمایه گذاری سهام عدالت فارس گفت:مشمولین سهام عدالت میتوانند بدون درنظر
گرفتن رقم سمت راست کد ملی خود از روز جمعه( 27اسفند) با مراجعه به سامانه سهام عدالت از صورتحساب
خود مطلع شوند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت سرمایه گذاری ســهام عدالت فارس ،دکتر افشین انصاری افزود:با پایان
مهلت  10روزه مراجعه دارندگان ســهام عدالت بر اســاس رقم سمت راســت کد ملی آنها ،همه مشمولین از
روز جمعه( 27اســفند) میتوانند با مراجعه به ســامانه سهام عدالت به نشــانی  www.samanese.irاز
صورتحساب خود مطلع شوند.
وی بــا بیان این که طراحی و راه اندازی ســامانه ســهام عدالت توســط دولت یازدهــم ،کاری عظیم و
برجسته محسوب می شود ،گفت :این کار عالوه بر صرفه جویی مالی زیاد،سبب دسترسی سریع مشموالن به
صورتحساب های خود شد.
مدیر عامل شــرکت ســرمایه گذاری ســهام عدالت فارس همچنین با اشــاره به راه اندازی سامانه تلفنی
پاســخگویی به تماسهای مشمولین سهام عدالت توسط ســازمان خصوصی سازی گفت :مشموالن سهام می
توانند با تماس به سامانه  83338پاسخ سواالت در این زمینه را دریافت کنند .
انصاری در ادامه با اشاره به اینکه بیش از سه میلیون و  329هزار نفر در استان فارس که مراحل ثبت نام انها
در سال  های گذشته تکمیل شده  ،مشمول دریافت سهام می شوند در خصوص افراد بازمانده از ثبت نام گفت:
بر اساس اعالم مسئوالن سازمان خصوصی سازی  ،مجوز ثبت نام مشموالن جدید سهام عدالت صادر شده
است اما زمان مشخصی برای ثبت نام بازماندگان سهام عدالت اعالم نشده است.
مدیر عامل شــرکت سرمایه گذاری ســهام عدالت فارس افزود:ثبت نام این افراد در "زمان مناسب" انجام
خواهد شد.
وب با بیان اینکه بعد از راه اندازی ســامانه سهام عدالت ،برخی از مردم با مراجعه به این سامانه با این پیغام
مواجه شده اندکه "مراجعه کننده گرامی شماره ملی وارد شده در فهرست مشمولین ثبت نام شده سهام عدالت
نمی باشــد"گفت :با توجه به اینکه بســیاری از این افراد که عمدتا از اقشار متوسط و ضعیف جامعه نیز هستند،
خواستار بررسی امکان ثبت نام جدید در طرح سهام عدالت شده اند ،نام نویسی از این افراد در آینده انجام و در
این زمینه اطالع رسانی خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه برای  31میلیون نفر ایرانی که هنوز در طرح سهام عدالت ثبتنام نکردهاند در وقت
مناسبی به عنوان جاماندهها از این طرح ،پیشنهاد برای تخصیص سهام صورت خواهد گرفت تاکید کرد:در این
مرحله ثبت نام از متقاضیان جامانده انجام نمی شود.
انصــاری همچنیــن در خصوص در خصوص وضعیت افرادی که ســهام عدالت گرفتــه اند اما تا قبل از
آزادسازی فوت کرده اند نیز گفت :سهام عدالت این افراد نیز محفوظ باقی میماند و به وراث میرسد.
مدیر عامل شــرکت ســرمایه گذاری ســهام عدالت فارس با بیان اینکه دريافت سود سهام عدالت در سال
٩٦حق قانوني همه مشــموالن سهام عدالت است گفت :پيش بيني مي شود هر دو يا سه ماه يكبار سود سهام
عدالت به شماره حساب دارندگان اين سهام واريز گردد.

فعالیت عصر طالیی رشد کودک در  30استان کشور

در راستای تفاهم نامه جدید بین موسسه  های عطرک و پارس داتیس عصر پنجشنبه نشستی رسانه ای
با حضور مدیران موسسه عصر طالیی رشد کودک (عطرک) و موسسه بین المللی پارس داتیس برگزار شد.
این جلسه مطبوعاتی با تشریح عملکرد موسسه عطرک و توضیح درمورد وضعیت سیستم جهانی آیمت
در کشــور شروع شد و در ادامه با توضیح در    باره تفاهم بین موسسه عطرک -پارس داتیس و اهداف آتی
ادامه یافت.
در این نشســت مدیرعامل موسسه عصر طالیی رشد کودک ،از تربیت  1100مدرس آیمت در سراسر
کشــور خبرداد و گفت :این موسسه علمی  در  30اســتان کشور جهت آموزش "مفاهیم پایه ریاضی" ویژه
کودکان  3تا  7سال فعال است.
دکتر مسعودزاده باقری اظهار داشت :موسسه عصر طالیی رشد کودک دارای مجوز رسمی  از سازمان
بهزیســتی بوده و مورد تایید مراکز آموزشــی از جمله آموزش و پرورش ،ســازمان ملی یونسکو ،وزارت
بهداشت و دانشگاه امام حسین(ع) است.
وی بیان کرد :در حال حاضر نیز برای  1100مدرس در این موسســه آموزشی ایجاد اشتغال شده و در
مجموع یک هزار و  600نفر نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط کاری هستند.
مســعودزاده باقری گفت :اســتان فارس از استانهای پیشرو کشــور در آموزش علم ریاضی به شمار
می  رود و در این راســتا نیز در  61شــهر و بخش نیز با این موسســه علمی  تعامل و همکاری دارند که در
همین راســتا در شــهر شیراز "موسســه بینالمللی پارس داتیس" برنامه  ها را به صورت ویژه و حرفه ای
دنبال میکند.
وی بیان کرد :در حال حاضر  21هزار دانش آموز تحت پوشــش این مرکز علمی  هستند و به زودی در
سال آینده جمعیت بیشتری به این موسسه خواهد پیوست.
وی خاطرنشــان کرد :روز به روز تعامالت با موسسه پارس داتیس بیشتر شده و در این زمینه نیز اتاق
فکرهای مشــترک راه اندازی خواهد شود و به دنبال تقویت برنامه  های فرهنگی،آموزشی و ورزشی با این
موسسه هستیم.
دکتر نصیری معاون پژوهش و فناوری موسســه عطرک نیز اظهار داشــت :برنامه اصلی این موسسه
علمی  آموزش مفاهیم پایه ریاضی کودکان اســت و با توجه به اینکه  90درصد مغز خردســاالن در دوران
کودکی رشد میکند توجه به این مهم به همراه آموزش سایر تعالیم فرهنگی و اسالمی  ضروری است.
حبیب اهلل نصیری با بیان اینکه هدف عالیه این اســت که شــیوههای آموزش ریاضی مبتنی بر بازی
همراه با نمایش،موســیقی و خالقیت باشد خاطرنشــان کرد :از اهداف مهم این است تا بچه  ها با ریاضی
آشتی داده شود و با ترس و لرز در کالس درس ریاضی حاضر نشوند.
لطفی زاده مســئول هیأت مدیره موسسه بین المللی پارس داتیس نیز با اشاره به امضای تفاهم نامه
همکاری این موسسه با موسسه عصر طالیی رشد کودک خاطرنشان کرد :ماموریت ما گسترش پایگاه  ها
و شعبه  های آیمت و فریزبی در سطح شیراز بوده و با توجه به تنفیذات صورت گرفته و اختیارات و امتیازات
واگذار شده از طرف آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک؛ برنامه  های ویژه و جدیدی
را برای شیراز خواهیم داشت.

ویژه برنامه  های شهرداری شیراز
به مناسبت میالد حضرت فاطمه (س)

مشــاور شــهردار شــیراز در امور بانوان و خانــواده ،ویژه
برنامه  های هفته بزرگداشت مقام زن به مناسبت میالد حضرت
فاطمه (س) در شهرداری شیراز را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی  حوزه زنان ،مشاور شهردار در امور
بانوان و خانواده از اجرای ویژه برنامه  های گرامیداشــت میالد
دخت نبی اکرم (س) در هفته کرامت مقام مادر و زن خبر داد.
حکمت آمیز با تبریک میالد حضرت فاطمه زهرا (سالم ا...
علیها) و بهار  ،96به فضائل این بانوی گرانقدر و اســوه اشاره
و تصریــح کرد :نامگذاری روز زن به مناســبت میالد حضرت
زهرای مرضیه (س) ،بالندگی جامعه بانوان را تبیین می  کند.
مشاور شهردار شــیراز ،زن را عنصر تعالی جامعه دانست و
خاطر نشان کرد :سالمت زنان ،اساس سالمت جامعه است.
وی در ادامه هویت بخشــی به زنان در عرصه  های اجتماعی ،حقوقی و سیاســی را از دســتاوردهای
انقالب اسالمی  قلمداد کرد و افزود :زنان ایرانی با حفظ کرامت و نجابت فاطمی  در جوامع علمی ،پژوهشی
و ورزشی مدال  های افتخار را برای ایران اسالمی  به ارمغان می  آورند.
حکمت آمیز برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زنان توانمند و کارآفرین ،برپایی کارگاه آموزش "ارکان
ســامت در خانه" ،همایش تجلیل از خانواده معظم شــهدا ،بازدید از ســرای سالمندان ،انجام مسابقات
ورزشی ،تقدیر و تجلیل از بانوان برتر ،افتتاح پروژه  های فرهنگی ،بوستان خانواده ،جشن و آذین بندی در
سطح شهر را از ویژه برنامه  های اجرایی در هفته گرامیداشت مقام مادر و زن عنوان کرد.

