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انتصاب سرهنگ "سليمي"

پخش بازیهای ایران
در جام ملتهای آسیا در سالنهای
ورزشی شیراز

تسنیم :مدیر تربیت بدنی و تفریحات سالم شهرداری
شــیراز گفت :مســابقات فوتبال تیم ملی ایران در جام
ملتهای آســیا  ۲۰۱۹در ســالنهای ورزشی شیراز به
صورت زنده پخش میشود.
به نقل از اداره ارتباطات سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشــی شهرداری شــیراز ،یحیی زارع با بیان اینکه
مســابقات تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی   ایران در
جام ملتهای آســیا  2019در سالنهای ورزشی پخش
میشــود ،اظهار داشــت :این پخش زنده بــا تاکید بر
حمایت از تیم ملی کشورمان صورت میگیرد.
وی ایجاد شــور و نشاط و شادی حالل و اجتماعی،
ایجاد محیطی خانوادگی برای شــهروندان ،استفاده از
فرصت مناسب برای ترویج فرهنگ ورزش و سالمتی
با توجه به حضور اقشار مختلف جامعه در مدت برگزاری
رقابتهای فوتبال جام ملتهای آسیا را از اهداف پخش
زنده مســابقات فوتبال جام ملتهای آســیا  2019در
سالنهای ورزشی شیراز عنوان کرد.
مدیر تربیت بدنی و تفریحات سالم شهرداری شیراز بیان
کرد :این برنامه در سالن ورزشی امام حسن مجتبی (ع)
واقع در بلوار جانبازان و سالن ورزشی پهلوانان نصیری
واقع در بلوار رحمت ،نبش خیابان سپاه اجرا میشود.

تجلیل از حاج ابراهیم نصیری در شیراز
صفد ر د وام

بيش از  ١٣ســال از خدمت رســانى مؤسســه
بيمارستان كوثر شيراز وابســته به بنياد قلب فارس
می   گــذرد؛ مركز درمانــى جامعى كه در راســتاى
خدمات نوين پزشكى و همچنين هزينه كمتر بيماران
اقدامات قابل توجهى داشــته اســت .اما اســتوارى
اين مركز درمانى و اســتمرار خدمــات درمانى اش
مرهون هميــارى و تعامل خيرين نيك انديش بوده
اســت كه موجب دلگرمی   پزشــكان و كاركنان اين
بيمارستان بزرگ در جنوب كشور است.
عصر روز پنج شنبه گذشــته تاالر همايش هاى
بيمارستان كوثر شــيراز كه در طبقه هفتم نمايانگر
فضاى مصفاى باغات قصر دشت شيراز است ،دوباره
ميزبان خيرين نيك انديش سالمت بود.
ايــن همايش بــه بهانه تجليل از حــاج ابراهيم
نصيرى از جمله بانيــان و يارى دهندگان اين مركز
برگزار شــد؛ آيتا ...سيد على اصغر دستغيب رئيس
هيات امناى مجمع خيرين تأمين ســامت فارس و
نماينده مردم فــارس در مجلس خبرگان رهبرى در
اين نشست با قدر دانى از همكارى هاى جناب حاج
خير نيك انديش عرصه ســامت،
ابراهيم نصيرى ّ
اظهار داشــت :هم اكنــون بناى رفيع بيمارســتان
كوثر با همــكارى و همدلى خيريــن نيك انديش
نظير آقــاى نصيرى و افرادى چون زنده ياد ســيد
نصرا ...هاشــمی   در خدمت مردم جامعه است .توليت
آســتان احمــدى و محمدى با بيــان اينكه همواره
قدردان خيرين عرصه ســامت هستم ،اضافه كرد:
در اين مســير دكتر محمود تابنده و همكارانشان نيز

پرداخت.
در ادامــه محمد هــادى ايمانيــه مشــاور وزير
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــكى نيز از خيرين
ســامت به عنــوان الگوهاى بارز بشــرى ياد كرد
و گفت :خوشــبختانه جناب حاج نصيرى در بيشــتر
اقدامات خيريه پيشــگام و از افراد تأثير گذار بوده اند
كه اين مهم خود از الطاف الهى محسوب می   شود.
وى همچنين به خدمات انجام شــده از ســوى
بيمارســتان كوثر در طى  ١٣سال گذشته اشاره كرد
و گفت :با توجه به شرايط كنونى و برخى مشكالت
تعرفه هاى اين مركز پاسخگوى هزينه ها نمی   باشد
از اين رو همكارى خيرين سالمت براى گذر از اين
گردنه ى سخت ضرورى است.

گام هاى مؤثرى در جهت استمرار خدمات درمانى در
بيمارســتان بزرگ كوثر داشته اند كه شايسته تقدير
است.
استاد ناصر امامی   شــاعر ،پژوهشگر شيرازى كه
از پرچمداران همراه با خيرين نيك انديش در جهت
ساخت بيمارستان كوثر می   باشد در ادامه اين محفل
صميمی   به قرائت شعرى در تكريم از خيرين سالمت

ايمانيه افزود :مديريت و كادر درمانى بيمارستان
كوثر تالششــان در جهت دقــت در كار حرفه اى و
امانــت دارى بــوده ،بنابراين انتظــار می   رود چون
گذشــته نيكوكاران خير انديش اين مركز درمانى را
همراهى نمايند.
حــاج ابراهيم نصيرى كه ايــن همايش با هدف
تجليل از او برگزار شده بود؛ همكارى با اين مركز و

مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی فارس از اهتمام به منظور رفع مشكالت واحد هاي صنعتي و نيز
توانمندساري آنها در بخش هاي توليد،بازار،صادرات و ارتقاي فناوري خبر داد.
احــد فتوحــي پس از بازديد از چند واحد صنعتي در ناحيه صنعتي ده فاضل در جلســه رفع مشــكالت
واحد هاي صنعتي مســتقر در شــهرك هاي صنعتي ني ريز كه با حضور فرماندار ني ريز برگزار شد ،حضور
مداوم در واحد هاي صنعتي و ديدار چهره به چهره با صاحبان صنايع را از اولويت برنامه هایش عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی فارس در ادامه از اختصاص مشــوق هاي سرمايه گذاري در 4
شــهرك و ناحيه صنعتي در شهرستان ني ريز خبر داد و گفت:اين مشــوق ها در راستاي حمايت از سرمايه
گذاران براي ايجاد و توليد و اشــتغال و با هدف بسترسازي مناسب براي توليد كاالي ايراني اختصاص يافته
است.
فتوحي با اشاره به ايجاد  5شهرك و ناحيه صنعتي در شهرستان ني ريز گفت:در حال حاضر كار واگذاري
زمين در  4شهرك صنعتي در اين شهرستان انجام می   شود.
وي تصريح كرد:شــهرک صنعتي ســنگ با  186هکتار مساحت ،شهرک صنعتی تنگ حنا با  62هكتار
مساحت،شــهرك صنعتي آباده طشک با  97هكتار و ناحیه صنعتی ده فاضل نیز با  46هكتار آماده استقرار
واحدهای صنعتی است و شهرك صنعتي غديرگه نيز با 120هكتار در مراحل امور زيرساختي است.
وي افزود:در بودجه امســال در مجموع بيش از  8ميليارد ريال براي امور توسعه زيربنايي در شهرك هاي
صنعتــي ني ريز در نظر گرفته شــده كه اميدواريم بــا تخصيص بموقع اعتبارات ،امــور زيربنايي به خوبی
انجام شود.
فتوحي مجموع اراضي در اختيار شــهرك هاي صنعتي شهرستان ني ريز را حدود  511هكتار عنوان کرد
و گفت :تاكنون  240قرارداد ســرمايه گذاري با متقاضيان در اين شــهرك هاي صنعتي منعقد و از اين تعداد
حدود180واحد توليدي،صنعتي و ســنگبري با اشــتغال افزون بر  2100نفر در مرحله فعاليت و  60واحد نيز
درمرحله ساخت و ساز است.
مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشــاره به اختصاص مشوق ها در شهرك هاي صنعتي
غديرگه،ده فاضل،تنگ حنا و آباده طشك گفت:سرمايه گذاران به شرط ايجاد اشتغال و راه اندازي واحد هاي
صنعتي بر    اســاس برنامه زمان بنــدي می   توانند بين  50تا  90درصد از مشــوق ســرمايه گذاري در اين
شهرك هاي صنعتي استفاده كنند.
وي اضافه كرد:بر اســاس مصوبه هيات مديره شــركت شــهرك هاي صنعتي فارس سرمايه گذاران در
شــهرك صنعتي غديرگه تا سقف  90درصد،در ناحيه صنعتي ده فاضل تاسقف  50درصد و در شهرك هاي
صنعتي تنگ حنا و آباده طشــك نيز تا سقف  70درصد مشوق دريافت كرده و اسناد تعهدي آنها بازگردانده
می   شود.
وی افزود :در شــهرک صنعتی سنگ نیریز زیرساختها و امکانات زیربنایی مورد نیاز صنعتگران ،وجود
دارد و با اجرای برنامه توسعه و تكميل زيرساخت ها این شهرک صنعتی در وضعیت مناسب زیرساختی قرار
خواهد گرفت.
مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه اراضی صنعتی این شهرک به سرمایهگذاران
واگذار شده است ،افزود :با توجه به وجود متقاضیان جدید سرمایهگذاری در این شهرک صنعتی ،طرح توسعه
شهرک صنعتی سنگ در دستور کار قرار گرفته است.
وي در ادامه از اجراي طرح توسعه ناحيه صنعتي ده فاضل نيز خبر داد و گفت :مراحل اجراي اين طرح
نيز با توجه به درخواست هاي سرمايه گذاران در دستوركار قرارگرفته است.
فتوحي در ادامه از آمادگي اين شــركت براي واگذاري امور ناحيه صنعتي ده فاضل و شــهرك صنعتي
آباده طشــك به بخش خصوصي خبر داد و گفت:امور مربوط به تشكيل شركت خدماتي و واگذاري امور به
صنعتگران در دستوركار قرارگرفته است.
آمادگي شركت شــهرك هاي صنعتي براي ايجاد نواحي جديد صنعتي در بخش هاي
مشكان و قطروييه
فرماندار ني ريز با تاكيد بر اهتمام دســتگاه هاي اجرايي براي رفع مشــكل اشتغال و توليد در شهرستان
گفت:از ســرمايه گذاران حمايت كامل می   شــود تا روند توســعه صنعتي و ایجاد اشــتغال در شهرســتان
شتاب گيرد.
محمد رضا اميري همچنين با اشــاره به وجود ســرمايه گذاران بومی   در مناطق مشــكان و قطروييه و
نبود زيرســاخت مناسب براي جذب اين ســرمايه گذاران،خواستار راه اندازي نواحي صنعتي در اين بخش ها
شــد و گفت:مجموعــه فرمانداري و ســاير دســتگاه هاي اجرايي نيز همــكاري و حمايــت الزم را انجام
خواهند داد.

استاندار فارس در دیدار اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

سرمایه عظیمی   تحت عنوان نخبگان علوم پزشکی در استان داریم

استاندار فارس:

روش های ناکارآمد در بخش کشاورزی استان فارس باید حذف شود
مهــر :اســتاندار فــارس گفت :هیــچ یک از
روش های قدیمی   کشاورزی در حوزه های مختلف
جوابگوی نیازها نیســت بنابراین بایــد با ارزیابی
تجربیــات گذشــته به اصالح مشــکالت و حذف
روش های ناکارآمد بپردازیم.
بــه نقل از روابــط عمومی   اســتانداری فارس،
عنایــت اله رحیمــی   در دیدار با رئیــس و مدیران
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان افزود :یکی از
شــاخصه های برتری و پیشرفت فارس ،کشاورزی
این استان است که بخشی از آن مربوط به نعمات
خــدادادی همچون اقلیــم چهار فصــل و زمین
مناسب و بخشی نیز مربوط به مردمان پر تالش و
ســختکوش می   باشــد کــه در شــرایط متقاوت
اقلیمی   تولید را حفظ کرده اند.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته روش های

متفاوتی را به کارگرفتــه و تجربیاتی اندوخته ایم،
عنوان کــرد :در حال حاضر هیچ یک از روش های
قدیمی   در حوزه های مختلف جوابگوی نیازها نیست
بنابراین باید با ارزیابی تجربیات گذشــته به اصالح
مشکالت و حذف روش های ناکارآمد بپردازیم.
استاندار فارس معتقد است انجام امور در هر یک
از حوزه ها از جمله کشــاورزی باید به سازمان های
مردم نهاد ،گروه ها و تشــکل های مردمی   ســپرده
شــود و دســتگاه های اجرایی سیاســت گذاری،
کنترل ،نظارت و هدایت را در دست داشته باشند.
وی گفــت :باید بــا ایجاد اعتماد میان دســت
انــدرکاران جهاد کشــاورزی و کشــاورزان زمینه
پذیرش توصیه های علمی   از سوی آنها فراهم شود.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه برنامه سازگاری
با کم آبی باید در دستور کار قرار گیرد ،اظهار کرد:

توسعه روش های جدیدی همچون کشت گلخانه ای،
احداث شهرک های کشــاورزی ،آبیاری قطره ای
و ...راهــکار حفــظ و ارتقای جایگاه کشــاورزی
استان است.
رحیمی   با بیان اینکه حفظ اشتغال کشاورزی در
اســتان فارس از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت،
افزود :شان و آزادگی کشاورزان همواره حفظ شده
است بنابراین باید این شان و کرامت را پاس بداریم
و زمینه بیان مطالبات و انتقادات را برای کشاورزان
فراهــم نماییم و بر اســاس مقــدورات و امکانات
پاسخ های قانع کنند ای به این مطالبات بدهیم.
وی با اشاره به منابع طبیعی غنی استان و مراتع
جنگلی موجود اقدامات انجام شــده در حفظ و احیا
این منابع را ارزشــمند دانست و بر تداوم و تقویت
این اقدامات تاکید کرد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دو شهرداری شیراز و کرمان

گردهمایی نخبگان شهرداری
منطقه پنج به مناسبت دهه فجر

به اطالع کلیه عزیزان می   رساند که شهرداری منطقه
پنج در نظر دارد به مناســبت دهــه مبارک فجر؛ اولین و
بزرگترین گردهمایی نخبگان این منطقه را برگزار نماید.
به گــزارش امور ارتباطــات و فرهنگی شــهرداری
منطقه پنج شــیراز ،عزیزانی کــه در محالت خود افراد
نخبه و سرشــناس و تاثیــر گذار منطقه شــان (منطقه
اســتحفاضی شــهراری منطقــه پنــج ) در زمینه های
مذهبی،اجتماعی،علمی   ،فرهنگی و ورزشی را می   شناسند
می   تواننــد جهت این برنامه بزرگ وبه یاد ماندنی به ما
معرفی نمایند تا در مراسم فوق از ایشان دعوت به عمل
آید؛ امید اســت که بتوانیم با جمــع آوری این عزیزان
گام های مهمی   در فعالیت های خود و اجرایی نمودن شعار
شــهرداری منطقه پنج نماد مشارکت مردم در مدیریت
شهری برداریم.

همچنين مشاركت در جهت توسعه اقدامات درمانى
و بهداشتى را از الطاف الهى براى خود توصيف نمود
و گفت :از جناب دكتر تابنده رئيس بيمارستان كوثر
و همكارانشان كه خدمت رســانى مناسب به مردم
اســتان و ديگر هموطنان مراجعه كننده داشــته اند
كمال قدردانى دارم.
او همچنيــن يــاد و خاطره مرحوم حاج ســيد
نصرا ...هاشمی   و ديگر بانيان تأسيس اين بيمارستان
را گرامی   داشت.
دكتر محمود تابنده رئيس بيمارســتان كوثر نيز
در اين مراســم با اشــاره به همــكارى خيرين در
بنيان نهادن بيمارستان كوثر اضافه كرد :ياد و خاطره
افرادى چون حاج پيروى حاج هاشمی   و ديگر خيرين
فقيد را گرامی   می   دارم.
وى با بيان اينكه بيمارســتان كوثر از سال  ٨٤تا
كنون بطور مستمر خدمات رسانى می   كند ،خاطر نشان
كرد :افراد خيرى در اين بيمارســتان هزينه كرده اند
كه هزينه در دوران بيمارى خود و اطرفيانشــان نيز
بيشترين هزينه اقامت درمان می   پردازند.
تابنده افــزود :هم اكنون با توجه به مشــكالت
اقتصادى پزشــكان و كادر درمانى ما با كار بيشــتر
و پــول كمتر خدمت رســانى می   كنند و البته هرگز
اعتراضى هم نداشته اند.
وى ادامه داد :بدون ترديد خيرين هم با مشكالت
اقتصادى و كاهش درآمد مواجــه بوده اند اما تفكر
نيك انديشى و ايمان راسخ شان به كار خير موجب
شده با اين بيمارستان نهايت همكارى داشته باشند.
در اين مراســم كه باحضور خيرين برگزار شــد،
خير عرصه
ضمــن تجليل از حاج ابراهيم نصيــرى ّ
سالمت از سوى مجمع خيرين تأمين سالمت ،بنياد
قلب فارس ،بيمارســتان كوثر ،بنياد مادر و تعدادى
ديگرى از مؤسســات خيريه ،پاركينگ بيمارســتان
كوثر نيز به بهره بردارى رسيد .در حاشيه اين نشست
همچنيــن تعدادى از خيرين مبالــغ قابل توجهى به
بيمارستان كوثر تقديم كردند.
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اختصاص مشوق هاي سرمايه گذاري
در  4شهرك و ناحيه صنعتي ني ريز

به همت مسئوالن بیمارستان کوثر برگزار شد؛

میز خدمت شهرداری
منطقه پنج شیراز در نماز جمعه

میزخدمت این هفته شــهرداری شــیراز ،در محل
برپایی نماز باشــکوه جمعــه در جوار بــارگاه ملکوتی
حضــرت احمد بن موســی (ع) به میزبانی شــهرداری
منطقه پنج برگزار گردید.
به گزارش امــور ارتباطات و فرهنگی شــهرداری
منطقــه پنج؛ این هفته مهندس طهماســبی شــهردار
منطقه پنج به همراه معاونین و مســئولین زیرمجموعه،
در دیدار مســتقیم و چهره به چهره با آحاد شــهروندان
حضور داشته و به سواالت و درخواست های شهروندان
گرامی   پاسخ دادند.
مهندس طهماســبی شــهردار منطقه پنــج افزود:
این اقدام با هدف تکریم شــهروندان و پاســخگویی به
پرســش های آنها در مورد مسائل مختلف مرتبط با این
حوزه انجام شــد و بسیاری مسائل و مشکالت مراجعان
حل و فصــل و برخی از مواردی که نیاز به بررســی و
کار کارشناسی داشــت ظرف روزهای آینده پاسخ داده
خواهد شد.
وی ادامــه داد :همه مســئوالن در نظام جمهوری
اســامی   موظفند که برای تحقــق منویات رهبر معظم
انقالب مبنی بر لزوم خدمت مناسب به مردم ،تمام توان
و امکانات را برای پاســخگویی به خواسته ها و نیازهای
شهروندان به کار گیرند.
ایشان اضافه کرد بارها شاهد این بوده ایم که برخورد
همراه با تکریم و پاسخگویی بموقع رضایتمندی زیادی
را بین شــهروندان ایجاد می   نماید و میل به مشــارکت
شــهروندان در مدیریــت شــهری را افزایش می   دهد.
شهرداری منطقه پنج به عنوان نماد مشارکت مردمی   در
مدیریت شهری از اینگونه نشست ها استقبال نموده و با
حضور در بین مردم در مســاجد یا دیگر مراکز جمعیتی
پاســخگوی پیشــنهادات و انتقادات و درخواست های
شهروندان می   باشــد به طوری که امروز در منطقه پنج
شــاهد کاهش چشمگیر تخلفات ســاختمانی و میل به
اجرای قانون از سوی شهروندان می   باشیم.

تجلیل از حاج ابراهیم نصیری در شیراز
بيش از  ١٣سال از خدمت رسانى مؤسسه بيمارستان كوثر شيراز وابسته به بنياد قلب
فارس می   گذرد؛ مركز درمانى جامعى كه در راستاى خدمات نوين پزشكى...

عکس :علی گزبلند         /عصر مرد  م

مراســم تكريم و معارفه رييس پليس راهور شــهر
شيراز در ســالن الغدير ستاد انتظامی   اســتان برگزار و
ســرهنگ دوم "صادق سليمي" به عنوان رييس پليس
راهور شيراز منصوب شد.
به گزارش خبرنــگار پايگاه خبري پليس،صبح دیروز
مراسم تكريم و معارفه رييس پليس راهور شهر شيراز با
حضور مسئوالن درون و برون سازماني در سالن الغدير
ستاد انتظامی   استان فارس برگزار شد.
در اين مراســم ،طي حكمی   كه قرائت شد ،سرهنگ
دوم "صادق ســليمي" به عنوان رييــس پليس راهور
شهر شيراز منصوب و از تالش هاي ارزشمند و جهادي
سرهنگ "سيد فرجا ...موسوي" در زمان تصدي گري
اين پست تقدير و تشكر به عمل آمد.
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انتصاب سرهنگ "سليمي" به عنوان رييس پليس راهور شيراز
مراســم تكريم و معارفه رييس پليس راهور شــهر شــيراز در ســالن الغدير ستاد
انتظامی   استان برگزار و سرهنگ دوم "صادق سليمي" به عنوان ...

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دو شهرداری شیراز و کرمان
شهرداری شیراز و شــهرداری کرمان به منظور توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی
فی مابین تفاهمنامه همکاری منعقد کردند...

به عنوان رييس پليس راهور شيراز
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فارس

شهرداری شیراز و شهرداری کرمان به منظور
توســعه روابــط فرهنگی و اجتماعــی فی مابین
تفاهمنامه همکاری منعقد کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری
شــیراز ،این تفاهــم نامه همکاری توســط حیدر
اســکندرپور شهردار شیراز و سید مهران عالم زاده
شهردار کرمان برای مدت دو سال امضا شد.

تفاهم نامــه همکاری شــهرداری شــیراز و
شهرداری کرمان به منظور توسعه روابط فرهنگی
و اجتماعی در چهار بند به امضا رســیده و طی آن
مقرر شده است که «طرفین با هدف فراهم آوردن
بســتر مناســب برای آشنایی بیشــتر شهروندان
خود با آداب و رســوم ،آیین هــا ،فرهنگ ،هنر و
صنایع دستی طرف مقابل نســبت به برگزاری و

حمایت از رویدادهای مشــترک فرهنگی و هنری
اقدام کنند ».همچنیــن در یکی دیگر از بندهای
این تفاهم نامه آمده است« :با توجه به برخورداری
از ظرفیت هــای بــی بدیل گردشــگری ،طرفین
برنامه ریزی الزم را برای تبادالت گردشــگری
انجام خواهند داد».
بر    اســاس این تفاهم نامه و با توجه به اهمیت
جایــگاه خواجوی کرمانی ،شــاعر بــزرگ ایران
زمین و ضرورت طراحی و ســاخت آرامگاهی در
خور شان این شــاعر گرانقدر ،شهرداری شیراز و
شــهرداری کرمان توافق کردند که اقدامات الزم
جهت طراحی و ساخت این بنا را با مشارکت مالی
و معنوی انجام دهند.
بر    اســاس این گــزارش در مراســم امضای
تفاهم نامه شهرداری شــیراز و شهرداری کرمان
جمعی از اعضای شــورای شهر شــیراز و کرمان،
رییس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملی فارس،
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری
کرمان ،اســاتید دانشــگاه ،مدیران شــهری و...
حضور داشتند.

اســتاندار فارس در دیدار با رییس و اعضای هیات دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز ،گفت :با تالشی که
گذشتگان ما انجام داده اند ،امروز سرمایه عظیمی   تحت عنوان نخبگان علوم پزشکی در استان داریم و الزم
است ما نیز تالش کنیم نخبگانی به آیندگان معرفی کنیم تا خدمات را در سطح جهانی ارایه کنند و این کار
با تالش و برنامه ریزی انجام می   شود
به گزارش روابط عمومی   دانشگاه علوم پزشکی شیراز« ،عنایتا ...رحیمی» در این دیدار با آرزوی توفیق
برای خدمتگزاری به مردم اســتان ،افزود :من اعتقاد راسخی به دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه علوم پزشکی
دارم که به عنوان یک ســرمایه اساســی در استان به شــمار می   رود و عالوه بر اینکه باید حفاظت شود و
توسعه پیدا کند ،بتوانیم بهره مندی مناسبی برای کشور و در سطوح بین المللی و منطقه ای از خدمات این
دانشگاه داشته باشیم.
اســتاندار فارس ادامه داد :استانداری حامی   دانشگاه علوم پزشکی است و هر نوع حمایتی که در چارچوب
قوانین و در محدوده اختیارات ما باشــد برای رفع مســایل مختلف و توسعه کارهای دانشگاه در سطوح ملی
و استانی ،انجام می   شود.
رحیمی   گفت :تامین سالمت و درمان در بیشتر نقاط دنیا یک کار حاکمیتی است؛ اما اعتقاد دارم آنجایی
این بخش ها شــکوفا می   شــود که به سمت و ســوی بخش خصوصی ســوق یابد و بخش های کالن و
عمومی   بیشتر به سمت و سوی سیاست گذاری ،نظارت ،هدایت ،کنترل و ارزیابی حرکت کند.
او همچنین با تاکید بر جذب دانشــجویان خارجی ،اضافه کرد :با این اقدام عالوه بر کســب درآمد برای
دانشگاه ،سفیران فرهنگ و دانش کشور در سایر نقاط دنیا نیز خواهیم داشت.
اهمیت توجه به نیک اندیشــان حوزه سالمت و تقدیر از آنان برای مشارکت و سرمایه گذاری در بخش
بهداشت و درمان ،محور دیگری از صحبت های استاندار فارس در این دیدار بود.
رحیمی   با اشــاره به اهمیت اجرای قوانین و مقررات دانشگاه در زمینه های مختلف ،گفت :ارتقای سطوح
بهداشــتی و درمانی با رعایت اصول و معیارهای دانشــگاه انجام می   شود؛ باید برای مردم حرف قانع کننده
داشته باشیم و الزامات دانشگاه به زبان ساده و مردمی   به مردم ارایه شود تا از سوی آنان پذیرفته شود.
تاکید دیگر اســتاندار فارس در جمع اعضای هیات رئیســه دانشــگاه ،ترویج نشــاط و سالمتی در بین
دانشجویان بود و آن را زمینه پویایی ،پیشرفت علمی   و مسوولیت پذیری های آینده دانست.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی نیز در این دیدار با اشاره به نیاز دانشــگاه ها به توجه خاص ،گفت :حوزه
خدمات دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز دارای گســتردگی فراوان بوده و همه حیطه های مرتبط با سالمت
مردم در همه نقاط اســتان ،از مناطق روستایی و با کمک بهورزان تا سطوح باالی مدیریت سالمت مردم را
در بر می   گیرد.
دکتر «علی بهادر» ادامه داد :از ابتدای ســال با وجود مسایل مختلف ،با صرفه جویی در منابع ،مدیریت
هزینه ها و حذف هزینه های غیرضروری بر چالش های بسیاری غلبه کردیم و با تالش و مدیریت مجموعه
دانشــگاه ،موفق شــدیم تا از خدمات دهی به مردم کاســته نشــود و ارائه تمامی   خدمات به نحو شایسته
صورت گیرد.
او در حیطــه تجهیزات پزشــکی و دارو نیــز افزود :با وجــود افزایش تورم ،خریدها انجام می   شــود تا
خدماتدهی بخوبی صورت گیرد؛ همچنین تالش شــده با کنترل هزینه ها ،پرداخت ها به اســاتید و کارکنان
دانشگاه بدون مشکل انجام شود.
رییس دانشگاه علوم پزشــکی شیراز همچنین بر اهمیت کارهای پژوهشی تاکید کرد و خواستار حمایت
از توسعه پژوهش در دانشگاه شد.

