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تحلیل خبر

فرزندان بیکار مدیران

حــدود دو ســال پیش
آقــای رحمــان فضلی در
صدا و ســیما اعالم کرد که
مــن  3نفــر از فرزندانم که
فوق لیسانس هستند بیکارند
که باعث شد خیلی از ابروها
باال بــرود و چون اعتماد به
مدیران در کشور سیر نزولی
طی میکند کمتر کسی سخنان وزیر را باور کرد.
البته عدهای عقیده داشــتند که وی میخواسته با مردم
همدردی کند عدهای دیگر گفتند پســران وزیر که نیاز به
کار ندارنــد .پدر دارد و میتواند جور فرزندان را بکشــد و
البته خوشبینان اعتقاد داشــتند که باالخره یکی پیدا شد
که قول و عملش یکی باشــد و امــا در آخر همان قضیه
همیشگی قسم حضرت عباس و دم خروس از کار در آمد.
باالخــره فرق اســت بین ژن خــوب و ژن بد و بدون
پارتی کاشــف به عمل آمد که پسر وزیر به عنوان مشاور
وزیر اقتصاد و دارایی به کار گماشــته شده البته یک جزو
از فامیلیاش را کسر کرده تا حاسدان صدایشان در نیاید.
او به نام هادی رحمانی مشغول به کار شده و بر فضلی
خط بطالن کشــیده اســت .وزیر اقتصاد (فرهاد دژپسند)
گفته اینکه هادی رحمانی فضلی پســر وزیر کشور است
درســت اســت ،ولی انتخاب او به خاطر آشنایی خودم از
توانمندیهای ایشــان است خوب احتما ًال ایشان همدوره
دانشــگاهی پسر وزیر بوده بهتر است باور کنیم چون چاره
دیگری نداریم وزیر اقتصاد گفته که دانشجوی ایشان بوده
و او را بــه عنوان کمک اســتاد انتخاب کــرده و در امور
آموزشــی و تحصیلی به آقای وزیــر اقتصاد کمک کرده
خوب همیشــه گفتهاند کاســه جایی رود که باز آید قدح.
خوبی را با نیکی باید جواب داد و چنانکه شاعر گفته است:
صدر بار بدی کردی و دیدی ثمرش را
نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی
البته اخباری هم راجع به بکارگیری داماد و برادرخانمها
و اقوام ایشان هست که شما ســخت نگیرید البته ایشان
وزیر توانایی هســتند و وزیری که نتواند اقوام و آشــنایان
را ســر کار بگذارد که وزیر نیست و بکارگیری اقوام نشانه
قدرت و توان آقای وزیر است.
و سخن آخر اینکه بهتر است این مطلب را نخوانید و یا
نادیده بگیرید یا حداقل به شایسته ساالری اطرافیان جناب
وزیر اعتماد داشته باشید.
اگر پســر وزیر مدیر نشــود پس چه کسی شود باز هم
شاعر به کمک جناب وزیر آمده:
پسر گر ندارد نشان از پدر
تو بیگانه خوانش نخوانش پسر
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انجام پروژه های اطلس زمین شناسی معدنی  ۳شهرستان فارس
مدیر مرکز زمین شناســی و اکتشافات معدنی جنوب کشــور(مرکز شیراز)از انجام
پروژه های اطلس زمین شناسی معدنی شهرستانهای سپیدان ،فسا...

آیین اختتامیه هفته فرهنگی شهر صدرا امروز برگزار می   گردد
هفتــه فرهنگی شــهر صــدرا امروز بــه کار خود پایــان می   دهد .به گــزارش روابط
عمومی   شرکت عمران شهر جدید صدرا ،خلیل حاجی پور مدیرعامل این شرکت...
فریبرز دهقان

 28ربیع االول 1440

فارس

حضور شیرازی ها و فارسی ها در انجام کار خیر مثال زدنی است
پنجمین جلســه عمومی   هیأت امنای مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز روز
گذشته با حضور آیتا ...سید علی اصغر دستغیب ،شهردار شیراز...

آیت ا ...دستغیب در مراسم انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز:

حضور شیرازی ها و فارسی ها
در انجام کار خیر مثال زدنی است

پریسا گلریز خاتمی

پنجمین جلســه عمومی   هیأت امنای مجمع
خیرین شهرســاز و فرهنگســاز روز گذشــته با
حضور آیتا ...ســید علی اصغر دستغیب ،شهردار
شــیراز ،رئیس و اعضای شورای شــهر شیراز و
جمعی از خیرین برگزار شد.
اعضای جدیــد هیأت مدیره ایــن مجمع به
ترتیب آقایان ســید عبدالرضا دستغیب ،علی نقی
مصلح شــیرازی ،محمدحســین گلریز خاتمی،
محمد طاهری ،سیروس پاک فطرت ،احمد رضا
جوکار ،علی نویدگویی و مهرداد خائف برای مدت
 3سال انتخاب شدند.
همچنین غالمرضا افســری و کاظم محمدی
به عنوان عضو علی البدل و صادق ادیب بازرس
اول و غالم عباس قدســی بعنــوان بازرس دوم
انتخاب گردیدند.
بزرگترین فرهنگ سازی مجمع ترویج
روحیه امانتداری و صداقت است
آیتا ...ســید علیاصغر دســتغیب به حضور
مثال زدنی شیرازی ها و فارسی ها در انجام کار خیر
اشاره نمود و باتوجه به ابعاد وسیع و جامع مکتب
اســام هر توفیقی در گسترش این فرهنگ را از
جانب خدا دانســت و انفــاق و کمک به افزایش
معلومات و بینــش و آگاهی جامعــه را از جمله
رفتارهای انسانی برشــمرد و اظهار داشت :ارائه
الگوی موفق یک نوع وظیفه در راســتای کمال
انســانی تلقی میشــود و همه ما باید تالشمان
معطوف بــه این هدف باشــد و در این راســتا
خیرین شیراز نشــان دادند که میتوانند درزمینهٔ
فرهنگسازی و شهرسازی الگوی دیگر شهرهای
کشور باشند.
آیتا ...دســتغیب ضمن اشــاره بــه اهمیت
قدردانی از اندیشــه و عمل خیر افراد ،افزود :نباید
از کنار کارهای خیر بهسادگی عبور کرد؛ قدردانی
از خیرین که درواقــع قدردانی از یک فرهنگ و
مسیر است ،باید تداوم داشته باشد و خود به یک
فرهنگ تبدیل شود.
وی ضمــن تأکید بر ضــرورت ترویج اخالق
و رفتــار خیر در بین مــردم ،گفت :تالش کردیم
البهالی فعالیتهای این مجمع ،بهصورت عملی

و با اعتمادســازی ،روحیه امانتداری و صداقت
را بیــن مردم رواج دهیــم و این خود بزرگترین
فرهنگسازی است.
آیتا ...دســتغیب در ادامــه از تمام اعضای
مجمع خواســت تا ایده های خود را جهت پیشبرد
اهداف به مجمع هدیه دهند.
رئیس هیأت مدیره مجمع از اجرای  25پروژه
کوچک و بزرگ توســط خیرین در شــیراز و دو
پروژه بزرگ دردســت ساخت ســخن گفت که
زمین چمن چند منظوره ورزشــی ماهان با برآورد
هزینه  4میلیارد تومان و مسجد الغدیر که تاکنون
 2میلیارد تومان هزینه داشــته است از جمله این
خدمات است.
همچنین حضور داوطلبین بیش از  150هزار
ســاعت در انجام امور فرهنگی ،ساخت  4سرای
فرهنگ مهربانــی ،همیاران مهربــان ترافیک،
تشــکیل ســراهای یار مهربان در ایستگاههای
اتوبوس ،طرح پیونــد با کتاب و همیاران مهربان
فضای سبز از دیگر ،خدمات مجمع بوده است.
شهردار شــیراز نیز با ابراز خرســندی از کار
بسیار ارزشــمندی که در مجمع خیرین شهرساز
و فرهنگ ســاز انجــام گرفته اســت به اهمیت
شــهرداری بر افزایش فرهنگ شهروندی اشاره
نمود و قول داد تا چند ســال آینده بتوان شــیراز
را به عنوان شــهری که پیشرفت چشمگیری در

فرهنگ شهروندی داشته است معرفی نمود.
حیدر اســکندرپور ساخت سراهای مهربانی را
نشان از روح لطیف فرهنگ اسالمی   مردم شیراز
دانســت و گفت :تالش میکنیــم هماهنگی و
همزیســتی مردم را در شــهر رقم بزنیم تا آنچه
خــود نیاز ندارند و یا حتی نیاز دارند را به هم نوع
خود هدیه دهند.
وی درخصــوص حــل مشــکل ترافیک به
همیــاران مهربان ترافیک اشــاره نمود و گفت:
علیرغم فراهم بودن زیرســاختهای ترافیک در
شــهرهای بزرگ ،اما آنچه که میتواند ترافیک
را نجــات دهد در گــرو فرهنگ شــهروندی و
ترافیک اســت و حضور همیاران مهربان ترافیک
در چهارراه هــا و دعوت مردم بــه رعایت قوانین
ترافیکی در رشد فرهنگ ترافیک بسیار موثر است.
حیدر اســکندرپور با اشاره به اقدامات خوب در
بخش ساخت و ساز توسط مجمع خیرین شهرساز
و فرهنگ ســاز ،ابراز امیدواری کرد تا این روند با
حمایت خیرین در سالهای آتی ادامه یابد.
وی از حضور همراهان فضای ســبز که نقش
مهم و موثری در رشــد فرهنگ شهروندی داشته
اند یاد نمود و از مردم خواست تا از ظرفیت موجود
در مجمع خیرین در راســتای توســعه فرهنگی
استان استفاده نمایند تا بتوانیم گامهای بزرگی در
راستای ارتقای فرهنگ شهروندی برداریم.
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آیین اختتامیه هفته فرهنگی شهر صدرا امروز
برگزار می   گردد

هفته فرهنگی شهر صدرا امروز به کار خود پایان می   دهد.
به گزارش روابط عمومی   شــرکت عمران شــهر جدید صدرا ،خلیل حاجی پور مدیرعامل این شرکت با
اعالم این خبر گفت :مراســم اختتامیه هفته فرهنگی شــهر صدرا امروز  15آذرماه ساعت  15در مجموعه
گرین لند این شهر همزمان با اختتامیه جشنواره فیلم و عکس شهر جدید من برگزار می   شود.
وی خاطرنشــان کرد :این هفته ،برای شــهر صدرا از لحاظ فرهنگی بسیار پربار بود؛ بیش از 4هزار نفر
از نمایشــگاه دیدن کردند که اغلب مســئولین استانی ،اساتید هنر ،پیشکســوتان ،هنرمندان ،هنرجویان و
دانشــجویان رشته های هنری سطح استان بودند و این رویداد در کنار تآثیر فرهنگی که داشت ،توانست به
شناخته شدن هرچه بیشتر شهر صدرا و پتانسیل های فرهنگی و هنری آن کمک کند.
دکتر حاجی پور درخصوص جشــنواره فیلم و عکس شــهرهای جدید نیز خاطرنشــان کرد :همزمان با
اختتامیه این نمایشــگاه ،آثار برتر جشنواره فیلم کوتاه و عکس شهروندان شهرهای جدید کشور نیز معرفی
خواهند شــد .وی افزود :این جشنواره در شهریورماه برگزار گردید و پس از ارزشیابی های بعمل آمده توسط
شــورای عالی جشنواره از میان کل شرکت کنندگان در کشــور  3فیلم کوتاه و  3عکس برگزیده و از بین
 290اثر شرکت کننده در شهر جدید صدرا 10 ،فیلم کوتاه و  10عکس برگزیده را انتخاب نموده که در این
مراسم معرفی می   گردند و به نفرات برتر هر بخش تندیس و هدیه نقدی تعلق می   گیرد.
وی افزود :این مراســم که با حضور معاونین وزیر راه و شهرســازی و وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی،
سرپرســت اســتانداری فارس و دیگر مقامات و هنرمندان پیشکســوت اســتان برگزار می   گردد ،شــامل
برنامه های متنوع فرهنگی و هنری منجمله ســخنرانی مقامات محترم حاضر در مراســم ،اجرای گروه کر
پارسه ،اجرای گروه آمابیل ،اجرای موزیک و کلیپ اختصاصی جشنواره ،رونمایی از کتاب جشنواره و معرفی
روابط عمومی   های برتر شهرهای جدید کشور در برگزاری جشنواره است که می   تواند برای مخاطبان بسیار
جذاب باشد.
مدیرعامــل شــرکت عمران صدرا در آخر تاکید کــرد :کلیه عالقه مندان به شــرکت در آئین اختتامیه
جشنواره می   توانند به مجموعه فرهنگی توریستی گرین لند واقع در شهر صدرا مراجعه نمایند.
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مهر :مدیر مرکز زمین شناســی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مرکز شیراز) از انجام پروژه های اطلس
زمین شناسی معدنی شهرستانهای سپیدان ،فسا و نی ریز خبر داد.
طهمورث یوســفی در این رابطه با اشــاره به اینکه شناخت زمین به عنوان بستر تمام فعالیت های بشر از
جمله الزامات یک توســعه پایدار و همه جانبه اســت ،افزود :در این راســتا همچنان که شکل و ماهیت این
فعالیت ها پیچیده تر می   شود لزوم شناخت دقیق تر فرآیندهای زمین نیز افزایش می   یابد.
مدیر مرکز زمین شناســی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مرکز شیراز)بیان کرد :از این رو مرکز زمین
شناســی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب در تالش است تا در کوتاه مدت اطالعات جامعی از پتانسیل های
معدنی شهرســتان ها به صورت شناسنامه زمین شناسی معدنی شهرســتانهای استان فارس را تهیه کند تا
بستر مناسب برای بهره برداری از معادن و برنامه ریزهای عمرانی فراهم شود.
یوســفی گفت :معرفی پتانسیل های معدنی ،نقشه پراکندگی معادن فعال ،معادن متروک ،تهیه شناسنامه
معادن شهرستان،نقشــه رخنمونهای سنگی (سازندها) به تفکیک جنس و سن ،نقشه نهشته های عهد حاضر
با دید معدنی ،نقشــه زمین شناســی محدوده شهرستان ،نقشه لرزه زمین ســاخت نمونه ای از گزارشها و
نقشه هاست.
مدیر مرکز زمین شناســی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مرکز شیراز) با انجام مطالعات زمین شناسی
در سه شهرستان استان خبرداد و افزود :در این رابطه در حال حاضر مطالعات زمین شناسی در سه شهرستان
ســپیدان ،نی ریز و فســا در حال انجام اســت .وی بیان کرد :بر این اساس اطلس زمین شناسی در این سه
شهرســتان تهیه می   شود تا در صورتی که این شهرســتان ها نیز پتاسیل برداشت معدن را داشته باشند نوع
معدن و پتانسیل آن مشخص شود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود از اتمام مطالعات رانش زمین در بولوار جمهوری شــیراز خبرداد و
افزود :در این راستا هفته گذشته دستگاه ژئوفیزیک نصب و مطالعات پیرامون علت رانش آغاز شد .یوسفی
گفت :مطالعات پیرامون این منطقه به اتمام رسیده و طی چند روز آینده نتیجه نهایی اعالم می   شود.

همزمان با گشایش هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ در شیراز انجام شد؛

رونمایی از  21طرح دانش بنیان ،فناورانه و استارتاپی توسط اتاق بازرگانی
همزمان با هفدهمین نمایشــگاه بین المللی الکامپ ،اتاق بازرگانی
فارس از  21طرح دانش بنیان ،فناورانه و استارتاپی رونمایی کرد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در این مراســم با اشاره به اینکه رویکرد
علمی   و پژوهشی اتاق بازرگانی فارس طی چند سال گذشته به عنوان
یک اولویــت مد نظر قرار گرفته اســت ،گفت :در این نمایشــگاه از
 21طرح دانش بنیان ،فناورانه و اســتارتاپی با مشارکت دانشکده علوم
نوین رونمایی می   شود.
جمال رازقی با اشــاره به این طرح ها یادآور شــد :طرح بازیافت از
مبدا ،دستگاه علوفه هیدروپونیک ،دستگاه هوشمند کدینگ ،صفحات
خورشیدی ،اســتارتاپ زیداکس ،نرم افزار  ،crtطراحی ،ساخت انواع
پروتزهای پیچیده جراحی و استارتاپ سازن( سامانه تجارت الکترونیک
تخصصی صنعت ساختمان)از جمله این طرح هاست.
رازقی تصریح کرد :این طرح ها در حوزه های کشاورزی ،مهندسی،
پزشکی و گردشگری است.
رازقی تاکید کرد :اتاق بازرگانی در تجاری سازی ،صادرات فناوری و
خدمات مالکیت فکری در این طرح ها با دانشکده علوم نوین دانشگاه
علوم پزشکی شیراز همکاری و مشارکت خواهد داشت.
وی افزود :ما در اتاق بازرگانی فارس حامی   اکوسیســتم کارآفرینی
و نــواوری ،طراح دفاتر تبادل فناوری در اتاق های بازرگای کشــور و
تســهیل کننده صــادرات محصوالت و خدمات دانــش بنیان جنوب
کشور هستیم.
بازرگانی فارس خدمات تجاری سازی ،صادرات و انتقال فناوری را
به واحدهای اقتصادی و بخش خصوصی استان و کشور ارائه می   کند.
***

عضو هیأت نماینــدگان و معاون تحقیق و توســعه اتاق بازرگانی
فارس هم در ادامه این مراســم گفت :اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشــاورزی فارس عالوه بر راه اندازی این دفتر ،به حوزه کارآفرینی

نیز وارد شده و از کسب و کار های نوپا با دادن خدمات تسهیل گری
تجاری سازی ،صادرات فن آوری ،خدمات سرمایه گذاری خطر پذیر و
مالکیت فکری محصوالت و ...حمایت می   کند.

یلــدا راهدار در مورد فعالیت های اتاق بازرگانی فارس درهفدهمین
نمایشگاه بین المللی الکامپ فارس نیز گفت :روز اول به ارائه و معرفی
دســتاورد ها در حوزه خدمات فنی مهندسی و سالمت اختصاص داده
شد و در کنار آن ،از 21محصول دانش بنیان استان فارس رونمایی و
تفاهم نامه همکاری میان اتاق بازرگانی فارس و دانشــکده علوم نوین
دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز منعقد شد.
راهدار اضافه کرد :در روز دوم نمایشگاه یعنی چهارشنبه از استارت آپی
در حــوزه فناوری اطالعات با حضور مقامات کشــوری و اســتانی با
نام((زیداکس آکس)) که خدمات اشــتراک گذاری منابع آموزشی را با
قیمت ارزان قیمت عرضه می   کند ،رونمايی شــد.وی دامه داد :در این
روزهمچنین یک سخنرانی تخصصی در حوزه سرمایه گذاری خطر پذیر
در هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ برگزار کردیم.
به گفته وی در روز پنجشنبه نیز اتاق بازرگانی فارس دستاورد های
خــود در حوزه کشــاورزی معرفی می   کنــد و در روز جمعه نیز برای
آشنایی بیشتر افراد ،نشستی تخصصی برای تبدیل کسب و کار سنتی
به نوین برگزار می   شــود و در این روز همچنین از یک اســتارت آپ
رونمایی خواهد شد.
راهدار خاطر نشــان کرد :از ابتدای ســال ایجاد ایــن دفتر تاکنون
بیش از  100میلیارد ریال اســتارت آپ هــا را ارزش گذاری کردیم و
در چنــد پروژه نیز برای صنایع فارس انتقال فناوری داشــتیم و حتی
از کشــورهای آمریکا ،فرانســه ،آلمان و ســوئد نیز بــه داخل انتقال
فناوری داشتیم.
وی ادامه داد :عالوه بر انتقال فناوری از خارج ،در داخل کشــور نیز
چندین طرح انتقال فنی به سازمان ها و دستگاه های داشتیم.

