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رییس شورای شهر شیراز اعالم کرد

ایرنا :سرپرســت هیات باستان شناسی الرستان گفت:
بیش از  225اثر باســتانی و تاریخی متعلق به دوره   های
مختلف باســتان شناســی در محوطه تاریخی الرستان
شناســایی شده که  195مورد آن بتازگی و  30اثر آن در
گذشته کشف شده است.
علیرضا سرداری با بیان اینکه آثار تازه شناسایی شده
در الرستان شــامل انواع ظروف گلی ،آسیاب دستی و...
است ،افزود :بررسی   های روشمند در شهرستان الرستان
اســتان فارس برای تهیه نقشه باســتان شناسی کشور
زیر نظر پژوهشــکده باستان شناســی و اداره کل میراث
فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان فارس از سوم
فروردین  98در الرستان در حال انجام است.
وی اظهار داشــت :بر   اســاس بررســی   هایی که این
تیم باســتان شناسی متشکل از  10متخصص حوزههای
مختلف نظیر نقشــه برداری هوایی ،باستان شناس و....
تاکنون در الرســتان انجام داده و شواهد در این منطقه
نشــان از آن دارد که در محوطه باستان شناسی الرستان
در دورههای پارینه ســنگی و حدود  60تا  100هزار سال
قبل عالئمی   از سکونت انسان در این محل وجود دارد.
ســرداری ادامه داد :این تیم باســتان شناسی روزانه
حدود  20اثر جدید در منطقه الرستان شناسایی می   کند و
پیش بینی می   شود که بررسی   های روشمند در شهرستان
الرستان برای تهیه اطلس باستان شناسی کشور تا حدود
 10روز آینده به پایان برسد.
وی گفت :تهیه نقشه یا اطلس باستان شناسی کشور
در آینــده مبنــای اطالعاتی تمام تصمیــم گیری   های
ایــن حــوزه در ایــران خواهد بــود و در تهیــه اطلس
باستان شناسی الرستان از اطالعات اهالی این خطه نیز
استفاده خواهد شد.
ســرداری عنوان کرد :تهیه نقشه باستان شناسی در
تمام شهرســتانهای استان فارس و کشــور در سال 98
انجام خواهد شد.

امدادرسانی گروه جهادی امامزاده سید
صادق (ع) مهدیآباد به سیلزدگان

عضو هیأتامنای امامزاده ســید صادق (ع) مهدیآباد
شــیراز از تالشهــای انجامشــده برای امدادرســانی به
سیلزدگان از ابتدا تاکنون خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی   اداره کل اوقاف و امور خیریه
فارس ،علی شــاپورجانی اظهار داشــت 20:نفر از فعاالن
آســتان مقدس امامزاده ســید صــادق (ع) مهدیآباد به
همراه ده نفر از گروه جهادی شهید بهشتی شیراز در قالب
یک کاروان برای امدادرســانی به سیلزدگان راهی منطقه
شوش شدند.
وی افزود :بــه همراه این گروه ،اقالم خریداریشــده
توســط حاج حســین جوکار از خیران شــیراز بــه مبلغ
 30میلیــون و کمــک  20میلیون تومانی مــردم منطقه
مهدیآباد نیز ارسال شد.
شــاپورجانی گفت :این اقالم شــامل برنــج ،حبوبات،
رب گوجه ،آبلیمو ،روغن ،ماکارونی ،ظروف یکبار مصرف
و آبمعدنی بود که با کامیون یکی از خیرین بارگیری شد.
عضو هیأتامنا و خادم امامزاده ســید صادق (ع) اظهار
داشــت :در کنار این اقالم ،مــواردی چون پتو و لباس هم
توســط مردم جمعآوری شد که برای اســتفاده به منطقه
شــوش ارســال کردیم و این گروه مدت  5روز در منطقه
خدمترسانی کردند و دیروز به شیراز بازگشتند.
شاپورجانی افزود :از ابتدای بروز سیل در شیراز نیز گروه
جهادی این امامزاده به یاری مردم شــهرک سعدی شیراز
شتافتند و این کمکرسانی هنوز هم ادامه دارد.
همچنین در زمینه اســکان ســیلزدگان در ایام نوروز
نیز میزبان  40مسافر از شــهرهای مشهد مقدس ،تهران
و شمال کشور بودیم.

امر به معروف و نهی از منکر تنها حجاب نیست
حکم امام جماعت مســجد سید امام (ذواالنوار) واقع در شهرک فرهنگیان شیراز به
عنوان رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر آن مسجد...

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر فارس:

استقبال شورای شهر از افزایش
مناسبات فرهنگی شیراز
با سایر کشورها

 195اثر باستانی و تاریخی
در الرستان شناسایی شد

سال بیست و    چهارم شماره 6603

استقبال شورای شهر از افزایش مناسبات فرهنگی شیراز با سایر کشورها
رییس شــورای اسالمی شهر شیراز گفت :شورای شــهر شیراز از هرگونه مناسبات
دیپلماتیک فرهنگی و اقتصادی با دیگر کشورها استقبال میکند...

تقویم کوچ بهاره عشایر فارس اعالم شد
تقویم کوچ بهاره استان فارس به مناطق ییالقی اعالم شد.مدیر کل منابع طبیعی فارس
با اشاره به آغاز کوچ بهاره عشایر از مناطق گرمسیر (قشالقی) به مناطق...

رییس شورای اسالمی شهر شیراز گفت :شورای شهر
شیراز از هرگونه مناسبات دیپلماتیک فرهنگی و اقتصادی
با دیگر کشورها استقبال میکند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری شیراز،
«سیداحمدرضا دستغیب» دیدار رایزن فرهنگی سفارت آلمان
در ایران گفت :شــورای پنجم دارای رویکردی فرهنگی
است و با همین رویکرد از مناسبات دیپلماتیک دو جانبه
دیپلماتیک در عرصه بین المللی استقبال میکند.
وی افــزود :افزایش مناســبات فرهنگــی و اجرای
برنامههای مشترک در این زمینه میتواند منجر به بهبود
روابط بین ملتها و آشــنایی با فرهنگ ،آداب و ســنن
یکدیگر شود.
رییس شورای اسالمی شهر شیراز ضمن تاکید بر لزوم
افزایش ارتباط فرهنگی با سایر کشورها گفت :برگزاری و
اجرای برنامههای فرهنگی مشترک میتواند گامی موثر
در تعامل و ارتباط با سایر کشورها باشد.
«یوســتوس کمپر» رییس بخش فرهنگی ســفارت
آلمان نیز در این دیدار اعالم کرد :سفارت آلمان از اجرای
برنامه های فرهنگی مشترک با شیراز استقبال می کند.
رییس بخش فرهنگی سفارت آلمان با اشاره به رابطه
معنــوی حافظ و گوته اضافه کرد :امســال دویســتمین
سالگرد انتشار دیوان «غربی شرقی» گوته است و رابطه
معنوی این دو شــاعر بزرگ بر روابط دو کشــور ایران و
آلمان تاثیرگذار بوده و میتوانــد پایه اجرای برنامههای
فرهنگی مشترک قرار بگیرد.
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تداوم پویشهای مردمی   در محله سعدی

امر به معروف و نهی از منکر
تنها حجاب نیست

حکــم امــام جماعت مســجد ســید امام
(ذواالنوار) واقع در شــهرک فرهنگیان شیراز به
عنوان رئیس شــورای امر به معروف و نهی از
منکر آن مســجد و محله توسط دبیر ستاد امر
به معروف و نهی از منکر استان اعطاء گردید.
به گزارش روابط عمومی   ستاد امر به معروف
و نهی از منکر استان فارس ،دبیر ستاد در جمع
نمازگزاران گفت  :وظیفه ســتاد امر به معروف
و نهی از منکر مانند یک موذن اســت که اذان

می   گویــد و مردم را دعوت به نماز می   کند .هر
شــخص که اهل نماز باشــد می   آید .کار ستاد
هم اذان گفتن اســت ،به ایــن معنی که مردم
را به انجام این فریضه الهی که فراموش شــده
است دعوت می   کند .خودســازی ،دگرسازی،
جامعه ســازی و هم تمدن سازی با اجرای این
فریضه به دست خواهد آمد .بدون امر به معروف
و نهی از منکر هیچ جامعه اســامی   ای شکل
نخواهد گرفت.

سلیمان مهدوی در رابطه با وضعیت کنونی
جامعه بیان داشت  :بایستی به پیشینه خود نگاه
کنیم ،بــه این معنی که بدحجابــی که اکنون
در جامعه مشاهده می   شــود ،یک شیب تقریبا
 35ســاله را طی کرده تا به اینجا رسیده است.
نکته دیگر این است که امر
بــه معروف و نهــی از منکــر فقط حجاب
نیســت .حضرت زهرا (س) می   فرمایند فساد را
جمع کنید حجاب اصالح می   شود .به این معنی
که اگر لقمه حالل ارتزاق شــود حجاب اصالح
می   شود .امر به معروف و نهی از منکر را در یک
بد حجابی خالصه نکنیم.
وی در   بــاره امر به معــروف و نهی از منکر
مسئولین بیان داشت :
بعضی وقت   هــا فکر می   کنیم کــه امر به
معروف و نهی از منکر به این معنی است که باید
فقط به یکدیگر تذکر دهیم .اما اینگونه نیست،
اصــل امر به معروف و نهی از منکر در حکومت
اسالمی ،تذکر به مسئولین است .ضامن اصالح
مسئولین مردم هســتند .می   توانیم مسئولین را
اصــاح کنیم .با همین زبــان امر به معروف و
نهی از منکر کنیــد  ،احترام و حرمت را رعایت
کنید ،زبان لین هم داشــته باشید ،مطالبه گری
هم داشته باشید.

تقویم کوچ بهاره عشایر فارس اعالم شد

مهر :تقویم کوچ بهاره اســتان فارس به مناطق
ییالقی اعالم شد.
مدیر کل منابع طبیعی فارس با اشــاره به آغاز
کوچ بهاره عشــایر از مناطق گرمسیر (قشالقی) به
مناطق سردســیر (ییالقی) گفت :کوچ عشــایر به
دو صورت زمینی و ماشــینی صــورت میگیرد که
در حال حاضر کوچ زمینی از مناطق قشــاقی به
مناطق ییالقی آغاز و تا اواخر اردیبهشــت ماه سال
جاری ادامه دارد.
مهرزاد بوســتانی تاکید کرد :کوچ بهاره عشایر
اســتان فارس از مناطق گرمســیر جنوب و غرب
اســتان و نیز اســتانهای بوشــهر ،کهگیلویه و
بویر احمد و خوزستان آغاز و عشایر پس از عبور از
مراتع میانبند (شیراز و کوار) در اواخر اردیبهشت ماه
در مناطق سردسیری شمال استان و نیز استانهای
اصفهان و مناطق یاسوج و کاکان استان کهگیلویه
و بویر احمد در ســیاه چادرهای عشــایری مستقر
خواهند شد.
وی بــا بیان اینکــه تاریــخ ورود دام به مراتع
ییالقی اســتان مطابق با تاریخ منــدرج در پروانه
چرای دام بوده ،افزود :زمان حرکت کوچ ماشــینی
عشــایر و دامداران کوچ رو توسط تریلی ،کامیون و
کامیونت نیز از  ۲۳اردیبهشت ماه به بعد خواهد بود.

وی با اشــاره به اینکه کوچ زود هنگام به مراتع
ییالقی و دام مازاد بر پروانه چرا در این مراتع تخلف
محسوب میشــود ،افزود :دامداران ملزم به رعایت
زمان ورود دام به مراتع ییالقی مطابق با پروانههای
مرتعداری بــوده در غیر این صورت ضمن ممانعت
از ورود دام قبل از موعد مقرر از طریق پایگاههای
ثابت و گشــتهای ســیار یگان حفاظت اداره کل
در گلوگاههــای ورودی در مناطق مختلف اســتان
با دامــداران و بهره برداران متخلف برخورد و افراد
خاطــی نیز از طریق معرفــی به مراجع ذی صالح
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قضائی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
مدیر کل منابع طبیعی فارس از هماهنگیهای
الزم با ستاد کوچ عشایر جهت راهنمایی ،کمک و
اطالع رســانی به دستگاههای وابسته از جمله امور
عشایرجهت امداد رســانی و تهیه ملزومات رفاهی
برای عشــایر کوچرو خبر داد و افزود :هماهنگیها
و برنامــه ریزی   های الزم با دســتگاهها ،ادارات و
فرمانداریها در خصوص جهت همکاریهای الزم
در مسیرهای کوچ و حمل دام انجام شده است.
مدیــر کل منابع طبیعی و آبخیــزداری فارس
همراه داشتن اصل پروانه مرتعداری در هنگام ورود
دام به عرصههای مرتعی جهت کنترل و شــمارش
دام را الزامی   دانســت و گفت :چرای دام در مراتع
بــدون پروانه چرا و یا دام مــازاد بر ظرفیت تعیین
شده جرم محسوب و مســتلزم پرداخت  ۲۰درصد
متوسط ارزش واحد دامی   در هر زمان برای هر واحد
دامی   به عنوان جریمه است.
وی تعداد واحد دامی   موجود در سطح عرصههای
طبیعی استان را  ۴۱۲هزار و  ۴۵۵واحد عنوان کرد
و گفت :در حال حاضر ظرفیت مجاز مراتع اســتان
تنها  ۱۳۵هزار و  ۴۲۸واحد دامی   است.
استان فارس دارای  ۳۰هزار خانوار عشایر سیار
و  ۲۲هزار و  ۵۹۴بهره بردار است.

آگهی مناقصه عمومی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان فارس در نظر دارد عملیات زیر را با اســتناد قانون برگزاری
مناقصات به شرکت و پیمانکاران حقیقی دارای صالحیت و با شرایط زیر واگذار نماید.
ردیف

موضوع پروژه

شهرستان

مدت اجرا

مبلغ تضمین
)ریال(

برآورد
)ریال(

تاریخ انتشار
در سامانه

بازدید

1

احداث بندهای سنگی
مالتی حوزه موردک

کازرون

 4ماه

290/000/000

5/798/747/952

98/1/24

98/2/4

 - 1اعتبار پروژه مذکور از محل صندوق توسعه ملی می   باشد
 - 2مبلغ تضمین باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:
الف) ضمانت نامه بانکی
ب) ضمانت نامه   های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز الزم از بانک مرکزی
جمهوری اسالمی   ایران هستند.
ج) انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب )1376
د) واریز وجه نقد به حســاب شماره  2174213021002ســیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده سرمایه ای
منابع طبیعی و آبخیزداری فارس
 -3انجام مناقصات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
می   باشد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 -4مهلت ارسال اسناد از طریق سامانه و ارسال پاکت الف بصورت فیزیکی ساعت  14مورخ 98/2/10میباشد.
 -5محل تحویل پاکت الف به نشــانی شیراز چهار راه ســتارخان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
فارس طبقه اول امور قراردادها و پیمانها با شماره تماس  07136494567میباشد.
 -6گشایش پیشنهادها در ساعت8صبح مورخ 98/2/11از طریق سایت مذکور در محل سالن جلسات اداره
کل انجام خواهد پذیرفت لذا بدینوسیله از کلیه شرکتها و پیمانکاران حقیقی واجد شرایط که دارای گواهینامه
صالحیت -5آب می   باشــند دعوت به عمل می   آید لذا کلیه اقدامات پیمانکاران از طریق سامانه مذکور و با
توجه به مندرجات و شــرایط از طریق ســامانه مذکور اقدام و با توجه به مندرجات اسناد و شرایط مناقصه
مدارک درخواستی شــامل پاکات (الف ب ج) بصورت فایل  pdfدر سامانه درج و ارسال نمایند ضمن ًا جهت
کســب اطالعات بیشــتر به دفتر امور قراردادها و پیمانهای اداره کل واقع در چهارراه ستارخان ابتدای بلوار
مطهری مراجعه نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس  021-41934دفتر ثبت نام
 021-88969737و021-85192768
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم98/01/27 :
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول98/01/25 :

روابط عمومی   اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس

مهر :همچنان پویشهای مردمی   و تالشهای خودجوش برای بازگشــت زندگی به محله ســعدی
در جریان است.
در تازهترین تحول که برای بازگشت روحیه و زندگی به محله سعدی پس از سیل نوروز امسال در
جریان است ،دو چهره مطرح سینمای ایران با تالش گروهی از هنرمندان شیرازی دست به کار شده و
با همکاری نگارخانه سروناز فعالیتی سینمایی را رقم زدهاند تا در روحیه بخشیدن به کودکان این محله
کم برخوردار گامی   بزرگ برداشته باشند ،بدین خاطر فریال بهزاد و غالمرضا آزادی کودکان سیل زده
را مهمان فیلم خود میکنند و اولین گام فرهنگی را برای بچههای ایران هم بر میدارند.
اکران فیلم در سینمای کودک برای دانش آموزان سعدی
هماهنگ کننده این پویش هنری در گفت و گو با خبرنگار مهر اعالم کرد :این جریان هنری برای
نخستین بار در شیراز کلید میخورد؛ بر اساس هماهنگیهای انجام شده ،فریال بهزاد و غالمرضا آزادی
با فیلم خود کودکان سیل زده را روز چهارشنبه  ٢٨فروردین جاری در سینمای کودک هنر شهر آفتاب
شیراز به تماشای فیلم خود دعوت میکنند.
مهگان فرهنگ در ادامه عنوان کرد :این کارگردان و تهیه کننده سینمای فانتزی و تخیلی کودکان،
که نامی   آشــنا برای کودکان قدیم و جدید این سرزمین به شــمار میرود ،بعد از هماهنگیهای الزم
میان دســت اندرکاران کودک و نوجوان شیراز ،هنر شهر آفتاب برای خلق لحظاتی شاد برای کودکان
و دعوت آنها به دنیای فانتزی اکرانهای رایگانی را به کودکان ســیل زده منطقه سعدی شیراز هدیه
میدهد .این هنرمند و آموزگار فرهنگی شیرازی با تصریح اینکه چنین رویدادی اولین حضور و کمک
فرهنگی بواســطه اثر هنری و ایجاد لحظاتی متفاوت برای کودکان است ،ادامه داد :نگارخانه سروناز و
هنر شــهر آفتاب میزبان کودکان مدارس منطقه سعدی شیراز در طی هفتههای بهاری شیراز خواهند
بود و این برنامهها به همت این زوج سینمای کودک و نوجوان فریال بهزاد و غالمرضا آزادی در ایران،
آغاز به کار خواهد کرد.
برنامههای فرهنگی شاد برای کودکان سیل زده
وی همچنین اضافه کرد :حفظ و کنترل شــرایط روحی و ایجاد فاصله از فضای اضطراب ناشی از
بالیای طبیعی از جمله تالشهایی است که فعاالن اجتماعی کودک و نوجوان و مراکز فرهنگی هنری
شیراز در رابطه با برنامههای فرهنگی و شاد خود برای کودکان سیل زده در نظر دارند.
این فیلمساز و عکاس یادآور شــد :فریال بهزاد متولد گرگان ،دارای مدرک کاردانی فیلمبرداری از
مدرسه عالی تلویزیون و سینما و کارشناسی تهیه فیلم و برنامههای تلویزیونی از دانشگاه بوستون ایالت
ماساچوســت است .او از اعضای «سیفژ» میباشد و از سال  ۱۳۵۹فعالیت خود را به عنوان تهیهکننده
و کارگردان برنامههای کودکان در صدا و ســیما آغاز نمود و نخســتین فیلم خود را با نام «کاکلی» در
سال  ۱۳۶۸کارگردانی کرد؛ بهزاد همسر غالمرضا آزادی ،تهیه کننده مطرح سینمای ایران است.
وی ادامه داد :فریال بهزاد را با ســینمای تخیلی ،فانتزی دنیای کودکان میشناسیم و از آثار مطرح
او میتوان به کاکلی ،دره شاپرکها و مرد نامرئی (ویژه نوجوانان) اشاره کرد.
 ٥٠٠دانش آموز روز چهارشنبه مهمان سینما
به گفته فرهنگ ،اهدا کتاب و کارگاههای شــاد در کنار این برنامه برای کودکان و نوجوانان برگزار
خواهد شد.
وی درخصوص تعداد کودکان و نوجوانانی که در این برنامه حضور خواهند داشــت ،اعالم کرد :در
مجموع  ٥٠٠دانش آموز روز چهارشنبه مهمان اکران فیلمهای این دو فیلمساز هستند.
فرهنگ با بیان اینکه قرار است باز هم اکران برای این منظور انجام گیرد از رایزنی بدین خاطر خبر
داد و در عین حال گفت :فریال بهزاد و غالمرضا آزادی ابراز امیدواری میکنند که بقیه هم در جاهای
دیگر این چنین کارهایی را برای بچهها سامان دهند.
به گزارش خبرنگار مهر ،نگارخانه ســروناز اجرای این طرح را با همکاری هنر شــهر آفتاب و دیگر
ارگانهای فرهنگی آموزشی شیراز برعهده دارد.

آماده باش علوم پزشکی شیراز
جهت برپایی بیمارستان صحرایی درخوزستان

مهر :معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز ،از آمادگی تیم   های درمانی این دانشگاه برپایی
بیمارستان صحرایی در صورت اعالم نیاز خبرداد.
دکتر عبدالخالق کشاورزی از آمادگی تیمهای درمانی این دانشگاه برای حضور در استان خوزستان
و کمک به ســیل زدگان و برپایی بیمارســتان صحرایی در صورت اعالم نیاز دانشــگاه علوم پزشکی
اهواز خبر داد.
وی با اشــاره به تشکیل نشست مشترک معاون و مدیران ارشــد معاونت درمان و مرکز حوادث و
فوریتهای پزشکی اســتان گفت :با توجه به سیل اخیر در استان خوزستان ،تیمهای درمانی دانشگاه
علوم پزشــکی شیراز برای برپایی بیمارستان صحرایی در این استان ،در حالت آماده باش قرار دارند تا
در صورت اعالم نیاز دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،به این منطقه اعزام شوند.
انجام حدود  ۱۶۰۰سیکل دیالیز مهمان و اورژانس در تعطیالت نوروزی
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از انجام نزدیک به یک هزار و ششصد سیکل دیالیز برای
بیماران مهمان و اورژانسی در ایام تعطیالت نوروز سال  ۹۸خبر داد.
دکتر کشــاورزی گفت :بیمــاران همودیالیز به صورت مکرر و طبق معمول هفتهای ســه بار و هر
بار به مدت دســت کم چهار ساعت دیالیز میشــوند ،همچنین بیمارانی که به دالیل مختلف پزشکی
دچار نارســایی حاد کلیه میشــوند و یا بیماران همودیالیز که به دلیل عوارض شدید بستری میشوند،
نیاز به انجام دیالیز مکرر دارند که با تالش و پیگیری پزشــکان و کارکنان در طول تعطیالت نوروزی
در بخشهای همودیالیز و دیالیز صفاقی ،ارائه خدمات به بیماران مزمن نارســایی کلیوی همانند قبل
صورت پذیرفته است.
رئیس اداره بیماریهای خاص و پیوند اعضای دانشــگاه بیان کرد :عالوه بر انجام بیش از  ۱۰هزار
سیکل دیالیز برای بیماران مزمن ،پذیرش بیماران مهمان و اورژانسی نیز به خوبی انجام پذیرفته است
و بیماران مهمان دیالیز صفاقی با مراجعه به بخش دیالیز صفاقی ،محلولهای الزم را دریافت کردند.
دکتر داوود حدادی افزود :با رایزنی و پیگیریهای انجام شده و همکاری و هماهنگی معاونان توسعه
مدیریت و منابع و غــذا و دارو از پیش از آغاز تعطیالت نوروزی ،تمامی   تجهیزات مصرفی بخشهای
دیالیز تأمین شده و این بخشها در ایام نوروز با هیچگونه کمبود تجهیزات مصرفی مواجه نبودند.

تاکید مدیرکل ثبت اسناد فارس با سردفتران و دفتریاران استان

مدیرکل ثبت فارس در اولین دیدار خود با هیأت مدیره کانون ســردفتران و دفتریاران هدف غایی
ادارات ثبت اســناد و امالک را توسعه ثبت رسمی ،استحکام مالکیت   ها و دفاع از حقوق جامعه در این
مبحث دانســت و افزود :برنامه ما تداوم تعامل مطلوب با سران دفاتر این استان در نیل به این اهداف
می   باشد و با تمام توان در این مسیر حرکت می   نماییم.
به گزارش واحد روابط عمومی   اداره کل ثبت اســناد و امالک فارس در این جلســه که به منظور
تداوم تعامل مطلوب در جهت سیاســت   های مصوب سازمانی برگزار شد ،مهدی اقبال ابراز امیدواری
نمود همچون سال   های گذشته شــاهد تداوم ارائه خدمات این مجموعه در جهت پیشبرد برنامه   های
مصوب سازمانی باشیم.
اقبال ضمن پر اهمیت توصیف نمودن جایگاه ســردفتری در نیل به اهداف ثبت نوین تصریح نمود:
در سال   های اخیر نقش انکار ناپذیر سران دفاتر در تحوالت ایجاد گردیده در پیکره ثبت ملموس بوده
به گونه ای که بدون همراهی و همگامی   آنان نیل به این اهداف میسر نبود.
وی عنوان داشــت :با اشــراف به ضرورت همکاری و همگامی   ادارات ثبتی فارس و دفاتر اســناد
رســمی   این استان در پاسخگویی بهینه به جامعه و حل معضالت مردم تالش داریم در سال جدید نیز
ضمن اســتمرار جلسات مشترک و بازرسی   های مستمر به وظایف خود در جهت پیشبرد سیاست   های
سازمانی و اعتماد سازی عمومی   گام برداریم.
مدیرکل ثبت فارس هدف غایی ادارات ثبت اســناد و امالک را توســعه ثبت رســمی ،اســتحکام
مالکیت   هــا و دفاع از حقوق جامعه در این مبحث دانســت و افزود :برنامــه ما تداوم تعامل مطلوب با
سران دفاتر این استان در نیل به این اهداف می   باشد و با تمام توان در این مسیر حرکت می   نماییم.
الزم به ذکر اســت در این دیدار حسین ســاجدی رییس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
اســناد رســمی   فارس با ارائه گزارش اجمالی از روند ارائه خدمات دفاتر این استان به مراجعین در سال
گذشــته خاطر نشان ساخت :جامعه سردفتری این اســتان با بهره گیری از سران دفاتر مؤمن ،متعهد
و متخصص در همه حال خود را ملزم به حرکت در مســیر نیل به اهداف ســازمانی و کسب رضایت
جامعه دانســته و امید داریم ضمن تداوم تعامل مطلوب با ادارات ثبتی فارس همچون گذشته در زمینه
خدمت رسانی به مردم فهیم این استان موفق عمل نماییم.

