فارس

چهار  شنبه  1اسفند  14 1397جمادی الثانی 1440

بودجه سال  ۹۸شهرداری شیراز تا  ۲۰اسفند تصویب میشود
رئیس کمیســیون برنامه ،بودجه ،امالک و امور حقوقی شورای شهر شیراز با بیان اینکه
مقرر شده بود تا ابتدای اسفند الیحه بودجه  ۹۸شهرداری...

نباید بر سر منافع مردم معامله شود
نماینــده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شــیراز گفت :شــیراز در برخی از
برهههای زمانی ،گوشه ای از بار فعالیتها و جریانات سیاسی...
تحلیل خبر

فریبرز دهقان

توریسم :از ترکیه الگو بگیرید

افزایش  ۵۵درصدی قضات شاغل
در حوزه قضایی فارس

مهر :رئیس کل دادگســتری اســتان فــارس از افزایش
 ۵۵درصدی قضات شاغل در سیســتم قضایی استان فارس
خبر داد.
به نقــل از روابــط عمومی   دادگســتری فــارس ،علی
القاصیمهــر در مراســم افتتاحیه دوره آموزشــی و توجیهی
بدو خدمت کارکنان جدیداالستخدام دادگستری فارس ،نیروی
انسانی را مهمترین سرمایه هر سیستم و سازمانی دانست.
وی تصریــح کرد :در هر سیســتم ومجموعــه ای بویژه
دســتگاه قضایی نیروی انسانی موفق و کارآمد سبب توسعه،
کارآیی و بهره وری بیشتر می   شود.
القاصیمهر افزود :عرصه خدمت در دستگاه قضایی بسیار
مهم و خطیر است و تعدد وظایف و تکالیف ،مسئولیت شاغلین
در این مجموعه را ســنگین تر کرده است بنابراین باید زمینه
گرایش به معنویات و ارتباط با خداوند متعال بیشترتقویت شود
چــرا که کار در مجموعه قضایی و تکلیفی که برعهده شــما
گذاشته خواهد شد بسیار مهم،خطیر و حساس خواهد بود.
نماینده عالی قوه قضائیه در اســتان فارس با بیان این که
باید به لحاظ ایجاد این موقعیت خدمت شکرگزار درگاه خداوند
متعال باشــید ،خاطر نشان کرد :امروز با تالش ریاست معظم
قوه قضائیه حضرت آیتا ...آملی الریجانی و سایر مسئوالن
ارشــد قوه قضائیه زمینه حضور و خدمت  ۳۷۹نفر از جوانان
تحصیل کرده نسل جدید که از رویش های انقالب اسالمی   و
دارای اســتعداد ،قابلیت و توانایی های علمی   و عملی بیشتری
نسبت به دیگر رقبای خود بوده اند در دادگستری استان فارس
فراهم شده است.
القاصیمهــر با بیــان این که درطی  ۳ســال گذشــته
دادگســتری اســتان فارس توانسته اســت برخی از نیازهای
منابع انســانی خود را از طریق جذب و بــه کارگیری قضات
و کارمنــدان شایســته فراهــم کند تصریح کــرد :به منظور
خدمت هر چه بیشــتر به مردم و ارتقاء دســتگاه قضایی طی
سه سال گذشته در مشاغل قضایی در مجموع شاهد افزایش
 ۵۵درصدی به کارگیری قضات بوده ایم.
رئیس کل دادگستری اســتان فارس همچنین از افزایش
کارکنــان اداری مجموعــه قضایی اســتان از  ۲۸۰۰نفر به
 ۴۳۰۰نفر خبر داد و افزود :این کارکنان در پست های مختلف
جذب و مشغول به کار شده اند.
وی در ایــن مراســم به کارمنــدان جدیداالســتخدام
دادگســتری اســتان فارس تأکید کرد :ما در قبال همه مردم
مســئول هستیم و اگر خواستار موفقیت درکار خود در دستگاه
قضایی هســتید باید اخالص در عمــل و صداقت درگفتار را
ســرلوحه کار خود قرار داده و در همه شــئون زندگی به یاد
خداوند باشیم.
رئیس کل دادگستری فارس کار در سیستم قضایی را کار
فکری و تخصصی دارای مهارت های خاص ارزیابی و تصریح
کرد :الزمه کار در دستگاه قضایی داشتن دانش و تجربه الزم
است و بدین منظور باید توانمندی های الزم و مورد نیاز خود را
تقویت کنید و خود را با مجموعه تطبیق دهید و آموزش های
الزم را کسب نمایید.
القاصیمهر با اشاره به این که جنس کار در دستگاه قضایی
با سایر دستگاه ها متفاوت است ،گفت :کار در مجموعه قضایی
رســیدگی به حساسترین مســائل و امور مردم یعنی تصمیم
گیری در     باره جان ،مال ناموس و آبروی مردم است ،بنابراین
باید از همان شــروع خدمت سعه صدر خود را افزایش داده و
با حسن خلق و تکریم و احترام با مردم برخورد کنیم و خود را
خادم و خدمتگزار مردم بدانیم.

از جستجوی آب در عمق  520متری زمین تا آبرسانی با تانکر به
 680روستای فارس
خدا را شکر! بارندگیهای امسال خوب بوده است اما این را نباید مبنا و شاخص...

آیت ا ...دژکام در دیدار فرماندار شیراز:

در نشست خبری مدیر عامل آبفا روستایی استان مطرح شد؛

نباید بر سر منافع مردم معامله شود

از جستجوی آب در عمق  520متری زمین
تا آبرسانی با تانکر به  680روستای فارس
عکس :علی گزبلند         /عصر مردم

بازار بیــکاری همچنان
پررونق است .تورم ،گرانی
و تحریم بازار کار را کســاد
کرده است .کشــاورزی به
خاطر عــدم مدیریت منابع
آبی حال خوشــی نــدارد.
صنعت به علت کمبود مواد
اولیه لنگ میزند .صادرات و واردات به خاطر تحریم قوز
باال قوز شــده و بدترین بال مدیران کرسینشیناند که
فقط به حفظ کرسی میاندیشند.
صنعت توریســم از هر لحاظ درآمدزا اســت و ایجاد
اشــتغال میکند .با ورود هر گردشگر برای حدود ده نفر
کار ایجاد میشود.
چرا صنعت گردشــگری ظرف ســالهای متمادی
پیشرفت چشمگیری نداشته است .هر چند موانعی سد راه
بــوده ولی باز هم مدیریت کالن و برنامهریزی علمی   در
کار نبوده و اگر هم بوده تأثیر چندانی نداشته است.
چــرا از ترکیه الگــو نمیگیرید؟ ترکیه صدرنشــین
گردشگری اروپاست .طبق آمار صنعت گردشگری ترکیه
رشد  235درصدی داشته است.
رشد صنعت توریســم ما چقدر بوده است؟ آیا در این
زمینه فرهنگسازی کردهایم؟
شمار توریستهای بینالمللی ترکیه در سال  2018به
حدود  47میلیون نفر رسیده است.
رشــد توریسم ما غیر از توریســم زیارتی چقدر بوده
است؟
کشور ترکیه مشترکات بسیاری با ایران دارد .از جمله
فرهنــگ ،تمدن ،مذهب ،تاریخ ،جغرافیا و ...ضمن اینکه
تمدن و تاریخ ایران کهنســالتر ،آثار باســتانی بیشتر،
اقلیمهای مختلف وسعت بیشتر و...
چرا ترکیه توانســته قطب توریسم باشد و ما نباشیم؟
الگو گرفتن اشــکالی ندارد از ترکیــه بیاموزیم .مدیران
و مســئوالن از کرســیها دل بکننــد و از چهاردیواری
دفترشان بیرون بیایند .فیلترینگ را فع ً
ال کنار بگذارند و
بــه ترکیه بروند و ببینند آنها چه کردهاند که ما نکردهایم
البتــه ســفر کاری و نه توریســتی .الگو بگیرند شــاید
پیشرفتی در زمینه توریسم ایجاد شود.
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* قیمت تمام شده هر مترمکعب آب  1468تومان ،فروش  320تومان
* مشارکت  38میلیاردی خیرین آبرسان فارس در  3سال
احمد رضا سهرابی

خدا را شــکر! بارندگیهای امسال خوب بوده
اســت اما این را نباید مبنا و شاخص برای قضاوت
منابع آبی استان فارس قرار دهیم.
این ،تأکید علی بوســتانی مدیر عامل شرکت
آب و فاضالب روســتایی فــارس خطاب به مردم
استان است.
او که در نشســتی خبری با حضور خبرنگاران
در شیراز ســخن میگفت ،یادآور شد :هم اکنون
 680روســتای استان فارس با تانکر سیار آبرسانی
میشود و عمق برخی چاههای آبرسانی در جهرم و
الر از مرز  520متر گذشته است.
بوســتانی در همیــن رهگذر ضمــن تأکید بر
اینکــه همکارانــش در شــرکت آب و فاضالب
روستایی ،علیرغم همه تنگناها با روحیه جهادی
کار میکنند ،چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب
اســامی   را گرامی   داشــت و گفت :شــکلگیری
شرکتهای آبفا روستایی در سال  ،77از توفیقات
و دستاوردهای انقالب است.

قیمت  ،1468فروش 320
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی
فارس ،قیمت فروش هر مترمکعب آب آشامیدنی
در روســتاها را  320تومان اعالم کرد و گفت :این
در حالی اســت که قیمت تمام شده هر مترمکعب
آب ،هزار و  468تومان است.
بوســتانی یــادآور شــد :دولــت بــه ازاء هر
مترمکعــب آب ،حــدود هــزار و  100تومــان
یارانه میدهد.
بهرهمندی  61روســتا از آب ســالم
آشامیدنی
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی
فــارس از بهرهمنــدی  61روســتا از آب ســالم
آشامیدنی در دهه فجر خبر داد و گفت :پروژههای
یاد شــده با هزینهای افزون بر  25میلیارد تومان
انجام شد.
بوســتانی پیرامون وضعیت اجرای پروژههای
بخش فاضالب روســتایی هم گفت :در شــرایط
کنونی و به دلیل خشکســالی ،اولویت نخست ما

آبرسانی به روستاهاست اما در عین حال ،همزمان
 5پروژه دفع بهداشتی فاضالب هم در روستاهای
استان فارس در دست اجرا است.
مشارکت  38میلیاردی خیرین آبرسان
در  3سال
مدیرعامل مجمع خیرین آبرسان استان فارس
با اشــاره به فعالیت  3ساله این مجمع ،خاطرنشان
کــرد که طی این مــدت 38 ،میلیــارد تومان در
مجمع مصوب گردید که رهــاورد آن بهرهمندی
 881روستا از آب آشامیدنی سالم بود.
محمدمحســن مصلح گفــت :پروژههای یاد
شده شامل لولهکشی آب ،حفر چاه ،خرید دستگاه
آب شــیرینکن و اهدای زمین از ســوی خیرین
بوده است.
او در همیــن رهگــذر یادآور شــد که مجمع
خیرین آبرسان اســتان فارس به عنوان نخستین
مجمع آبرســان کشــور ،حدود  100عضو رسمی،
 200عضو افتخاری و حتی شــماری از پیمانکاران
حوزه آبرسانی است.

موسوی ،عضو شورای شهر:

بودجه سال  ۹۸شهرداری شیراز تا  ۲۰اسفند تصویب میشود

رئیس کمیســیون برنامه ،بودجه ،امــاک و امور
حقوقی شورای شهر شیراز با بیان اینکه مقرر شده بود
تا ابتدای اسفند الیحه بودجه  ۹۸شهرداری به تصویب
برســد ،گفت :با تاخیر مواجه شــده تالش میکنیم تا
 ۲۰اسفند به تصویب برسد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از شیراز ،عبدالرزاق
موســوی دیروز در نشســت خبری بــه تدوین برنامه
 25ساله شهرداری شیراز اشاره و خاطرنشان کرد :باید
ابتدا برنامه پنج ســاله و سپس بیست ساله به تصویب
میرســید اما به دلیل تاخیر در ارائه برنامه پنج ســاله،
تهیه و تدوین برنامه بیســت ســاله در دستور کار قرار

گرفــت که امیدواریم هفته آینده برنامه پنج ســاله در
صحن شورا به تصویب برسد.
موسوی به هزینههایی که در شهرداری شیراز انجام
میشود ،اشــاره کرد و افزود :شــهرداری ماهانه 100
میلیــارد تومان حقوق پرداخت میکند و در این راســتا
مکلف به کاهش پنج درصدی نیروی انسانی شده است.
وی در پاســخ به ســوالی در مورد بودجه کل شورا
طی یکســال را بالغ بر دو میلیارد و  200میلیارد تومان
اعالم کرد :در مورد کمیســیونها نیز تنها میتوانم به
کمیسیون متبوع خود اشاره کنم .هزینههای کمیسیون
برنامه و بودجه بســیار ناچیز است و به جز آب و چایی

چیز دیگری نیســت؛ صبحانه و میوه هم حذف شــده
است.
موســوی با بیان اینکه شــرکت اعضای شــورا در
کمیســیونها و نشســتهای مختلــف نیز خــارج از
حقالزحمه محســوب نمیشود و اعضا هیچ مبلغ بابت
آن دریافت نمیکنند ،گفت :اگر بعضی از شــوراییان در
کمیسیون ماده  100و  70عضویت داشته باشند مبلغی
تا سقف یا نزدیک به دو میلیون تومان دریافت میکنند.
رئیس کمیســیون برنامه ،بودجه ،امــاک و امور
حقوقی شــورای شهر شیراز با بیان اینکه که موظف به
اطالع نحوه درآمد و هزینه به مردم هستیم ،به برگزاری
 ٤٦جلســه با  164دســتور و  62مصوبه در کمیسیون
برنامه و بودجه طی  11ماه  97اشاره و خاطرنشان کرد:
بعضی از مصوبات این کمیســیون مانند تهیه آییننامه
حمایت از تشکلها توسط شهرداری به تصویب صحن
علنی رســیده اما با گذشت حدودد پنج ماه از مصوبه اما
هنوز شهرداری طرحی ارائه نکرده است
موسوی به مشــکالت شکلب و ســاختاری دفاتر
تسهیلگری اشــارهو عنوان کرد :شهرداری به موجب
قانون ملکف شــده که خدماتش را به مردم به بهترین
شکل به مردم ارائه کند ،ســرعت را باال ببرد و هزینه
را کاهش دهد و اگر قرار باشــد که دفاتر تعطیل شــود
شهرداری ملکف به رعایت تمام مسائل مردم است.

دفتر خبرگزاری صدا و سیما در گراش گشایش یافت
به منظور پوشش و انعکاس بهتر رویدادهای خبری
گراش در رســانه ملی ،فاز نخست دفتر خبرگزاری
صدا و ســیما در این شهرســتان با حضور سهرابی
مدیرکل صدا و ســیمای مرکز فارس ،افتتاح شــد.
به گزارش روابط عمومی   صدا وسیمای فارس ،سید
تقی ســهرابی که با هدف آغاز به کار فاز اول دفتر
خبری به گراش سفر کرده بود دیدار با خانواده شهدا
را در صدر این سفر قرارداد و به دیدار مادر شهیدان
محسن و محمد بهمنی رفت.
در ایــن دیدار کــه فرماندار و رییس شــورای
اسالمی   شهرســتان گراش و مدیران این شهرستان
حضور داشتند سهرابی گفت :شهیدان اسوه هایی
فراموش نشدنی هستند که با عشقو ایمان به اسالم
و قرآن جان خود را در طبق اخالص نهاده و ایثار و
فداکاری را با خون خویش ترسیم نمودند.
وی افزود :بسی مایه فضیلت است که یاد شهدا
را زنده نگهداریم تا فانوس روشــن چــراغ راه تبار
عاشقان ونوید بخش بشارتی نو باشد .صبروصالبت
وبصیرت شما خانواده بزرگوار شهید واالمقام بهترین
نمونه در ارائه علمی   و عملی الگوی اخالق ومعنویت
اســامی   در اقشــارمختلف وحاکمیت روح الهی در

سطح جامعه است
مدیرکل صدا و ســیمای مرکز فارس در مراسم
افتتاحیه ،مهمترین رســالت دفاتــر خبرگزاری صدا
و ســیما را برشمرد و گفت :ســرعت یکی از اصول
مهــم در انتقال خبــر و پیام اســت ،بنابراین دفاتر
خبری شهرســتانها با رویکرد حرفهای و امکانات
بهتر میتوانند با ســرعت ،رویدادهای شهرستان و
مطالبات مردم را به نحو احســن به شبکههای ملی
منتقل کنند.
در این جلسه ســهرابی به مردم نوید داد که به
زودی گیرنــدهی دیجیتال در روســتاهای آغصه و
کنگ و ریشــه تقویت و با نصب  ،ts3شــبکههای
دیجیتال گراش از  ۲۰شــبکه به  ۳۰شبکه افزایش
خواهد یافت.
فرماندار شهرستان گراش نیز با تشکر از اهتمام
رســانه ملی و مدیــرکل صدا وســیمای فارس در
راه اندازی دفتر خبری گراش گفت :دفتر خبرگزاری
صدا وســیما در شهرســتان گــراش در زمینی به
مســاحت  ۲هزار و  ۲۰۴متــر مربع و  ۶۰۰مترمربع
زیربنا ،در  ۲طبقه و  ۴واحد مجزا ساخته شده است.
فــرودی افــزود :برای فاز نخســت ایــن دفتر
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نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت :شیراز در برخی از برهههای زمانی ،گوشه ای
از بار فعالیتها و جریانات سیاســی را به دوش میکشد ،اما در مقابل هیچگونه بهرهای نمیبرد و در این
راه نباید برسر منافع مردم معامله شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ،آیتا ...لطفا ...دژکام امروز در دیداری که فرماندار جدید شیراز
با وی انجام داد ،اظهار داشت :آنچه که برای مردم مفید و دارای جهتگیری درست است باید حمایت و
از آنچه که در این میان مفید نیست نیز خودداری شود.
وی با بیان اینکه برای تمام نقاط اســتان نیز باید منافع مشــترک تعریف شــود ،افــزود :با توجه به
مطالبهگریهایی که مردم ،به ویژه نســل جوان ،دارند در این راســتا همفکری و مدیریت الزم و مناسب
صورت پذیرد تا مردم به طور کامل احساس کنند که مسئوالن به فکر مردم هستند.
آیتا ...دژکام همچنین ضمن خیرمقدم به فرماندار شهرســتان شیراز و آرزوی موفقیت برای مجموعه
تحت مدیریت وی گفت :فرمانداری شهرســتان شیراز به واسطه وجود حساسیتهای ویژه شهر شیراز،
به عنوان مرکز استان و یکی از کالنشهرهای کشور ،در مقام عالی دولت ،باید نقش پررنگی در مدیریت
شهرستان داشته باشد.
در این دیدار محمدرضا امیری ،فرماندار شهرستان شیراز نیز اظهار داشت :مجموعه مدیریتی شهرستان
در تالش است تا با توجه به وجود شرایط خاص اقتصادی ،در جهت رفع مشکالت مردم و کاهش اثرات
تهدیدات دشمنان ،در کنار نماینده ولی فقیه در استان و استاندار ،گامهای موثری برداشته شود.
امیری بیان کرد :به واسطه حضور نماینده ولیفقیه در استان فارس و با دیدگاههای اجرایی و عملیاتی
در حال حاضر شاهد تقویت وحدت و یکپارچگی و امید در میان مردم و همچنین بین مدیران دستگاههای
مختلف در سطح استان هستیم.
وی گفت :از طرف دیگر انتصاب شایسته رحیمی   استاندار فرهیخته فارس که تعهد ،تجربیات و دانش
باالیی نسبت به استان و مردم شریف آن دارد ،نویدبخش پیشرفت و توسعه استان است.
فرماندار شهرســتان شیراز افزود :مجموعه فرمانداری شهرستان شیراز ،آمادگی خود را به منظور انجام
هرگونه همکاری الزم ،در حد توانایی و در حوزههای مختلف ،برای انســجام بیشتر دستگاههای اجرایی
شهرســتان به منظور ارائه خدمات بهتر و پیگیریهای مورد نیاز در راستای خدمتگزاری به مردم در نظام
مقدس جمهوری اسالمی ،اعالم میدارد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر فارس تأکید کرد:

انجمنهای اسالمی   جلو ناعدالتیها را بگیرند

جلســه اتحادیه انجمنهای اسالمی   ادارات ،بانکها و کارخانجات اســتان با حضور دبیر ستاد امر به
معروف و نهی از منکر استان در کارخانه پشم شیشه شیراز برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی   ســتاد امر به معروف و نهی از منکر اســتان فارس در این نشســت دبیر
ســتاد گفت :حداقل ،یکی از وظایف انجمنهای اسالمی   احیای تشــکلهای خود در ادارات ،بانکها و
کارخانجات است .انجمنهای اسالمی   از جنس مردم هستند ،پس باید احساس تکلیف کنید و حرف بزنید
و جلوی ناعدالتی را بگیرید .وی گفت :برای این امر الزم اســت دوره آموزش تخصصی امر به معروف و
نهی از منکر انجمن اسالمی   برنامهریزی شود و ما هم سعی میکنیم با همکاری سازمان تبلیغات اساتید
این دورهها را فراهم کنیم.
ســلیمان مهدوی در ادامه با بیان اینکه یک مأموریت ویژه انجمنهای اسالمی   امر به معروف و نهی
از منکر بوده است افزود 25 :سال پیش حضرت آقا میفرمایند که این واجب فراموش شده را اقامه کنید.
ما به کدام ســمت رفتیم؟ ما رفتیم که دیگران آمدند .اگر معروف باشــد ،منکر جایی ندارد .وقتی معروف
بیاید منکر میرود .حاال اگر معروف نیاوردیم منکر میآید ،قوی میشــود ،وقتی که قوی شــد ،میدانید
چه اتفاقی میافتد .تســلط پیدا میکند .وقتی که منکر تسلط پیدا کرد چه اتفاقی میافتد؟ دعا مستجاب
نمیشود ولی ما کاری از پیش نبردیم .همین قدر که ما به این نتیجه برسیم که انجمن اسالمی ،انجمن
اسالمی   بشود خود یک امر به معروف است.

ششمین کنفرانس سالیانه «انرژی پاک» در شیراز برگزار می شود
صفد ر د وام

ششــمین کنفرانس ســالیانه «انرژی پاک» ،روزهاى هشتم و نهم اســفندماه در محل تاالر دانشکده
مهندسی دانشگاه شیراز برگزار می   شود.
مهدی بانشی دبير اجرايى اين كنفرانس ديروز در نشست خبرى با خبرنگاران رسانه هاى گروهى اظهار
داشــت :در اين دو روز برپایی کنفرانس ،تعداد دو نشســت تخصصی درخصوص انرژی های پاک برگزار و
برپايى بیش از پنج کارگاه تخصصی در حوزه های مختلف با موضوع انرژی در نظر گرفته شده است.
وى ادامه داد :محورهاى اين كنفرانس دو روزه شامل انرژی خورشیدی ،انرژی باد ،انرژی زمین گرمایی،
انرژی برق آبی ،پیل های ســوختی زیســتی ،نیروگاه های انرژی پاک ،فناوری های نوین ،تبدیل بازیافت و
ذخیره ســازی انرژی ،مدل سازی سیســتم های انرژی ،سیاســت گذاری و اقتصاد و مدیریت انرژی پاک
خواهد بود.
او گفت :از بين تعداد  ٢٥٠مقاله رســيده به دبيرخانه تعداد  ٢٠٠مقاله از سوى داوران جهت ارائه در اين
كنفرانس برگزيده شده است.
او از حضور پروفســور «مز» از کشــور آلمان در     باره تجربیات این کشور در حوزه استفاده از انرژی های
پاک و تجدیدپذیر در اين نشســت علمی   خبر داد و گفت :تعداد  ٣٠٠مؤسسه در رابطه با انرژى پاك به اين
كنفرانس دعوت كرده ايم.
علی اکبر گل نشان دبیر علمی   نيز در اسن نشست خبرى اظهار داشت :هم اكنون با توجه به رشد صنعت
در ســطح جهان مصرف انرژى رو به افزايش است از اين رو اين نشست ها در جهت حفظ محيط زيست و
ارائه راهكارهاى مناسب مناسب خواهد بود.
وى ذخیره سازی انرژی را از مباحث محورى ششمین کنفرانس سالیانه «انرژی پاک» اعالم كرد.

امام جمعه اقلید:

دانشگاه ها با توسعه علمی،نسل جدید را به آینده امیدوار تر کنند

نماینــده ولــی فقیه در اقلیــد گفت :دانشــگاه پیام نــور دارای جایــگاه ویژه در همــه حوزه های
علمی،ادبی،فرهنگی و ...است.
حجت االســام والمســلمین محمدصادق طالبی در مراســم تکریم ومعارفه روسای پیشین و جدید
دانشــگاه پیام نور اقلید اظهارداشــت :دانشگاه ،موتور محرکه علمی   کشور اســت که در همه حوزه های
علمی   باید مبدا و مبتکر یک حرکت نو و جدید در گستره جامعه باشد.
وی افزود :توقع عمومی   از دانشگاه است که باید حالت بالندگی و پیشروی خود را روز به روز با جدیت
دنبال کرده و همواره در حال حرکت باشد.
امام جمعه اقلید ،شــتاب علمی   امروز کشــور را مدیــون همت واالی مقام معظــم رهبری و توجه
ویژه ایشــان به توســعه علم ودانش عنوان کرد و یادآورشد :خوشــبختانه امروز ایران جزو  5کشور برتر
علمی   دنیاست که شاهد رشد 11درصدی توسعه علم در کشور هستیم.
طالبی یادآور شــد :دانشگاه ها با توسعه علمی،نســل جدید را به آینده امیدوار تر کنند و پیام قوی و
مستحکمی   برای کشور داشته باشند.
وی با اعالم آمادگی برای توسعه دانشگاه پیام نوراقلید ،برایجاد بسترهای الزم برای توسعه و پیشرفت
این دانشگاه تاکید کرد.

اجرای طرح جابرن حیان در ارسنجان
داور یزدانی – ارسنجان

 ۶۰۰میلیون تومان هزینه شــده کــه  ۴۵۰میلیون
تومان آن توســط خیرین محلــی مرحوم حاج علی
حســین شــیری و یعقوب ابراهیمی   و  ۱۵۰میلیون
تومان توسط دولت پرداخت شده است.
گفتگــو با اعضای شــورای اداری شهرســتان
گراش ،گفتگو با شــهردار و اعضای شــورای شهر
و خیریــن گــراش و بازدیــد از پارک گــراش ،از
دیگــر برنامه های ســفر مدیرکل صدا و ســیمای
فارس بود.

با حضور مدیریت آموزش و پرورش و کارشناســان ارزیابی و عملکرد و متوســطه و مدیران مســتقل
مدارس شــهر ارسنجان طرح جابربن حیان در محل آموزشگاه شهید اصغر ابراهیمی   افتتاح گردید .در این
رابطه خانم ســعیده اسکندری کارشناس مســئول آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ارسنجان
گفت :این طرح برای دانش آموزان این امکان را فراهم می   آورد تا آنچه را به صورت تئوریک آموخته اند
به تبعیت از دانشــمند بزرگ و الگوی کشــور جناب جابربن حیان در قالب آزمایشات تجربی کسب کرده
و کشف نمایند.
در این مراسم آقای کاظم خادمی   مدیر آموزش و پرورش شهرستان از زحمات آقای فضلعلی بستانی و
کادر فعال دبســتان پسرانه شاهد شهید اصغر ابراهیمی   و خانم نگار اسکندری به خاطر مدیریت و نظارت
طرح جابربن حیان تقدیر به عمل آورد.

