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تغییر سرپرست فرمانداری جهرم ،ربطی به حادثه علی مطهری ندارد
مشاور عالی اســتاندار فارس گفت :تغییر سرپرست فرمانداری شهرستان جهرم
هیچگونه ارتباطی با حادثه علی مطهری در شیراز ندارد...

عشايري مطرح كرد:

واگذاري واحدهاي مسكن مهر تا پايان امسال

ایســنا :مدیــر کل اداره راه و شهرســازی فارس بــا توجه به
گســترش خطوط ریلی در این استان اعالم کرد فارس در آیندهای
نزدیک به چهارراه حمل و نقل ریلی جنوب کشــور تبدیل خواهد
شد.
هوشنگ عشــایری گفت :استان فارس به دلیل شرایط مکانی،
جغرافیایــی ،صنعتــی ،معدنی ،پزشــکی ،علمــی     و جذابیتهای
گردشگری از اهمیت زیادی در حوزه حمل و نقل و شهرسازی در
کل کشور برخوردار است.
وي اضافــه كرد :به همین دلیل تــاش ميكنيم در آینده ای
نزدیک فارس به چهارراه حمل و نقل ریلی جنوب کشور تبدیل شود.
مدیر کل راه و شهرســازی فارس در ادامــه افزود :اجرای طرح
راه آهن شیراز  -بوشهر ،تکمیل خط ریلی شیراز -گل گهر و احداث راه آهن شیراز  -اهواز از جمله اقداماتی
اســت که امکان محقق شــدن این هدف را فراهم کرده و این منطقه را به  هاب جنوبی کشــور و در نهایت
منطقه آزاد تجاری تبدیل میکند.
وی همچنین توســعه فرودگاه بینالمللی شیراز در ســاخت  ۲۵هزار متر مربع سالن بین المللی ۲۲،هزار
متر مربع ســالن داخلی ،باندها و پارکینگ را از برنامههای سال جاری عنوان كرد.
عشــايري همچنين در خصوص توســعه و بهســازی راهها اعالم کرد :امید اســت با ســاخت ســاالنه
 ۱۶۰کیلومتر بزرگراه هرچه زودتر پروژه پنج توسعه با احداث در کل یکهزار و  ۶۰۰کیلومتر بزرگراه و آزادراه
به پایان رســیده و با توجه به میزان قیر تأمین شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز امسال  ۳۰۰کیلومتر
راه روستایی در استان روکش آسفالت شود.
مدیر کل راه و شهرســازی فارس در    باره پروژههای مســکن مهر استان ،گفت :تالش اداره بر این است
که تا پایان ســال  ۹۴همه واحدهای این پروژه به پایان رســیده و پس از تکمیل خدمات رفاهی ،به مالکان
تحویل داده شود.
عشــایری همچنین رسیدگی به مسئله بافت فرسوده ،ســاخت  ۳۰هزار مسکن در این مناطق و افزایش
ایمنی راهها را از دیگر اهداف این اداره کل در ســال جاری بیان کرد.

معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور:

پیام نماز جمعه ،دعوت به همدلی و همزبانی است

ایرنا :معاون امور اســتان   ها شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشــور با اشاره به نامگذاری امسال به نام
همدلــی و همزبانــی دولت و ملت گفت :پیام نماز جمعه دعوت به همدلی و همزبانی اســت تا در این فضا،
زمینه مناســب برای خدمت رسانی بیشتر به مردم فراهم شود.
حجت االســام عبدالعلی ابراهیمی     جمعه در جمع نمازگزاران جمعه شیراز با گرامیداشت عید سعید مبعث
افزود :همان گونه که پیامبران سرلوحه ماموریتشان نفی شرک و بت پرستی و دعوت به خداپرستی بود ،این
موضوعات از اهداف و رسالت   های نماز جمعه است.
وی گفــت :ایجاد وحدت ،اتحاد و دوری از تفرقه و جدایی از ویژگی   های نماز جمعه اســت که امروز در
 835کانون و پایگاه در سراســر کشور برپا اســت .معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت :امروز
جهان اســتکبار به دنبال تفرقه افکنی در عراق و جنگ افروزی در کشورهایی همچون  یمن ،سوریه ،لیبی و
ســودان است که تریبون   های نماز جمعه با روشنگری این طرح   های استکباری را خنثی می     کند.
آیین سیاســی عبادی نماز جمعه شیراز برای نخستین بار در محل شبستان امام خمینی (ره) واقع در جوار
حرم مطهر شــاهچراغ (ع) برگزار شــد .در این آیین عالوه بر نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه
شــیراز ،ســیدمحمد احمدی استاندار فارس و جمعی از مسووالن اســتان و برخی نمایندگان مجلس شورای
اســامی     حضور داشــتند .قرار بود در این آیین حجت االسالم و المسلمین سید رضا تقوی سخنرانی کند که
اعالم شــد به دلیل فوت  یکی از بستگان موفق به سفر به شیراز نشد.
نماز جمعه شــیراز در ســال   های اخیر در مسجد نو (شــهدا) در ضلع غربی حرم مطهر حضرت احمد بن
موســی شاهچراغ (ع) برگزار می     شــد .از لحاظ قدمت این مسجد پس از مســجد جامع عتیق ،کهن ترین
مســجد شیراز وبه لحاظ وسعت  یکی از بزرگترین مساجد ایران اســت .شبستان جدید امام خمینی (ره) حرم
مطهر شــاهچراغ (ع) با ظرفیت  20هزار نفر جمعیت بزرگترین شبســتان جنوب کشــور محســوب شده و
قابلیت   های خاصی در آن معماری شــده و اخیرا به بهره برداری رسیده است.

مدیر دفترمدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق فارس تاکید کرد:

نقش تاثیرگذار دانش آموزان درمصرف بهینه انرژی در منازل

پانا :مدیر دفترمدیریت مصرف و کاهش تلفات شــرکت توزیع نیروی برق فارس در مراسم اختتامیه طرح
بهســامان در الرســتان گفت :دانش آموزان می     توانند به عنوان ترویج دهندگان راهکارهای مصرف بهینه
انرژی در منازل ،نقش بســزایی درجلوگیری از مصرف بی رویه برق داشته باشند.
شــاهرخ آزرم افزود :فلسفه اصلی طرح بهســامان این بود که ما از طریق دانش آموزان بتوانیم فرهنگ
بهینه سازی مصرف برق رابه داخل خانه  ها ببریم.
وی تصریح کرد :چنانچه دانش آموزان از این ســنین پایین با راهکارهای اســتفاده بهینه از انرژی برق
درموارد مختلف از جمله روشــنایی خانه  ها ،کولر،لوازم برقی و ...آشــنا شوند بی شک در سال  های آتی نیز
خواهند توانســت از مصرف بی رویه انرژی جلوگیری کرده و سایرین را نیز راهنمایی کنند.
مدیردفترمدیریت مصرف و کاهش تلفات شــرکت توزیع نیروی برق فارس اظهارداشــت :طرح بهسامان
برای اولین بار دراســتان فارس در شهرســتان الرســتان به مرحله اجرا درآمده اســت.این مقام مسئول در
خصوص انتخاب الرســتان به عنوان پایلوت این طرح نیز بیان داشــت :مصرف برق دراین شهرســتان به
واســطه گرمســیری بودن باالســت وهمچنین بخش زیادی از مصرف انرژی صرف بخش  های خانگی و
تجاری می     شــود که با راهنمایی  های دانش آموزان و توجیــه خانواده  ها ،فرهنگ بهینه مصرف کردن برق
ترویج یافته و میزان مصرف نیز نســبت به سنوات قبل کنترل خواهد شد.
این مقام مســئول یادآور شد :درراستای بهینه ســازی مصرف انرژی برق،در اوائل اسفندماه سال گذشته
شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس با همکاری آموزش و پرورش استان فارس وشرکت سابا دو همایش
طرح تربیت مربی بهســامان را در شهرستان  های الر و فسا به عنوان پایلوت برگزار کرد.
آزرم افــزود :دراین طرح کــه باحضورمدیران ومعلمان مقطع دبســتان برگزار گردید مطالب آموزشــی
طرح درســه بخش مدیریت مصرف،روشــنایی و لوازم خانگی در چهار گروه جهت آموزش و آگاه ســازی
مدیــران و آمــوزگاران پایه چهــارم و پنجم ابتدایی این دو شهرســتان انجام گرفــت و آموزش  های الزم
داده شد.
مدیردفترمدیریــت مصــرف و کاهش تلفات شــرکت توزیع نیروی برق فارس در خاتمه اظهار داشــت:
اختتامیه این طرح در شهرستان الر با برگزاری نمایشگاهی از آثار دانش آموزان و برنامه  های سرگرم کننده
با موضوعات مدیریت مصرف در شــانزدهم اردیبهشــت ماه برقرار گردید و مدیران،معلمان و دانش آموزان
برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.

سرپرست دفتر مرکزی بسیج دانشجویی شهر شیراز معرفی شد

صبح دیروز در جلســه ای با حضور مسئوالن دفاتر و حوزه  های بسیج دانشجویی دانشگاه  های استان فارس،
حمزه بهمن پور به عنوان سرپرســت دفتر مرکزی بسیج دانشجویی شهر شیراز معرفی شد.
در این جلســه سرپرســت دفتر مرکزی بسیج دانشجویی شهر شیراز با اشــاره به بیانات حضرت امام (ره) در
خصوص وظيفه و تکلیف بســيج دانشــجو و طلبه اظهار داشت :بسیج دانشــجویی به عنوان یک اتاق فکر برای
انقالب اســامی     با بهره گیری از همه فرصت  ها برای تعالی نظام اســامی     در راستای خنثی سازی هجمه  های
مختلف دشمن به ویژه در فضای دانشگاهی اقدام می     کند.
حمــزه بهمــن پور با بیان اینکه به فرموده امام راحل" ،طالب علوم ديني و دانشــجويان دانشــگاهها بايد با
تمام توان خود در مراكز شــان ،از انقالب و اســام دفاع كنند و فرزندان بسيجيام دراين دو مركز ،پاسدار اصول
تغيير ناپذير "نه شــرقي و نه غربي" باشــند" افزود :در این راســتا دانشــجویان به ویژه دانشجویان بسیجی به
عنوان افســر جنگ نرم باید در این برهه حســاس تاریخی ضمن تفکر در این کالم امام به دنبال عملیاتی شدن
این امر مهم باشند.
وی ،تحلیل مســائل مختلف مطروحه در بستر جامعه و دانشگاه را یکی از وظایف دانشجویان بسیجی برشمرد
و تصریح کرد :دانشــجوی بسیجی باید در    باره مسائل دانشــگاه تامل و تالش کندتا به شرایط ظهور و بروز آنها
آگاه شــود و سپس در راستای رضای خداوند و رشد و تعالی فرد و اجتماع اقدامی     مناسب انجام دهد.
سرپرســت دفتر مرکزی بســیج دانشجویی شهر شــیراز با بیان اینکه بسیج دانشــجویی به عنوان حافظان
مرزهای ایدئولوژیک و فکری انقالب اســامی     در بســتر اصیل جامعه حضور دارد و با مردم جامعه عجین شده
است اضافه کرد :همین مسئله در کنار قدرت مطالبه گری با شاخصه  هایی نظیر عدم به کارگیری محافظه کاری
و مصلحت اندیشی در طریق فکری این یا آن جناح خاص،تاثیرناپذیری از جریانات سیاسی ،محوریت آرمانهای
امام ،انقالب و مقام معظم رهبری ،شفافیت در عمل و گفتمان ساز بودن فعالیت  ها در دانشگاهها ،می     تواند بسیج
دانشــجویی را به اوج قله  های عزت و کمال رهنمون ســازد و این مســئله خود مستلزم تشخیص و فهم درست
تکلیف الهی ،انقالبی و ســپس عمل به موقع ،درست و انقالبی است.
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برداشت  11هزار تن گل محمدی در فارس
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت :در سال  93استان فارس با
 6هزار و  935هکتار کشــت گل محمدی ،رتبه اول کشور را در کاشت...

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
استانداری فارس:

تشکیل شورای فرهنگی در استانداری
می     تواند منشاء خیر باشد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری فارس
گفت :تشــکیل شــورای فرهنگی در وزارت کشــور و به
موازات آن در اســتانداری اقــدام مبارکی بوده و می     تواند
منشاء خیرات و برکات زیادی باشد.
به گزارش اداره كل روابــط عمومي و امور بين الملل
اســتانداري فارس ،احد جمالي در جلسه شوراي فرهنگي
استانداري اظهار داشت :انقالب اسالمي ،انقالب تمام عيار
فرهنگي بوده كه نشــات گرفته از علم مطلق مي باشــد.
وي افزود :مفسر بزرگ اين انقالب حضرت امام خميني (ره)
بــوده و ادامه دهنده راه آن يار ســفر كــرده مقام معظم
رهبري مي باشند.
جمالي ابراز داشت :رسالت اين شورا اين است كه جهت
گراميداشت مناسبت  هاي فرهنگي و موقعيت  هاي فرهنگي
خاص كه در راســتاي آموزه  هاي ديني ماست همت نمايد.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري فارس گفت:
از همه اعضاي اين شــورا انتظار مضاعف داريم تا با كمك
يكديگر منشاء خدمت در راستاي اين ماموريت مهم باشيم.
وي افزود :برنامه ريزي در خصوص مسائل مهمي چون
فريضــه الهي نماز  ،امر به معروف و نهي ازمنكر و اعتالي
فرهنگ عفاف و حجاب از برنامه  هاي كاري اين شــورا در
استانداري فارس مي باشد.

ارسنجانیها  3،میلیارد و
 400میلیون ریال زکات دادند

داور یزدانی  -ارسنجان

فرجاله شــهریاری مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)
شهرســتان ارســنجان از جمعآوری بیش از  3میلیارد و
 400میلیون ریال زکات در شهرســتان خبر داد و گفت:
طی ســال گذشــته اقدامات متعددی در راستای ترویج
فرهنگ زکات توســط دبیرخانه شورای زکات ارسنجان
صورت گرفته است که از مهمترین این اقدامات برگزاری
جلسات شورای زکات اســت که به منظور هماندیشی و
بررسی نکات ضعف و قدرت شهرستان در امر جمعآوری
زکات صــورت گرفته که منجر به جمــعآوری این مبلغ
گردیده اســت .وی با توضیح اینکه امسال جلسات چهره
به چهره با حضور کشــاورزان عمدهکار و مودیان زکات
برگزار شده است تالش شده این عزیزان نسبت به آثار و
نتایج مثبت پرداخت زکات در جامعه تبیین شوند.

خودکفا شدن  50خانوار از مددجویان
کمیته امداد
امام خمینی (ره) ارسنجان
داور یزدانی  -ارسنجان

طی ســال گذشــته  50خانــوار از مددجویان تحت
پوشــش کمیته امداد امام خمینی (ره) ارســنجان که از
تســهیالت این کمیته استفاده کرده بودند به خودکفایی
رسیده و از تحت حمایت امداد خارج شدند.
فرجالــه شــهریاری مدیــر کمیته امــداد حضرت
امام (ره) در ارســنجان با بیان ایــن مطلب افزود :این
خانوارها در سالهای گذشــته به علت نداشتن سرمایه
و کار با مشــکل مواجه بودند که با دریافت تســهیالت
خوداشــتغالی و کارشناسیهای انجام شــده و نظارت
و توصیه طرحهای اجرا شــده توســط ناظر فنی واحد
خودکفایی با جدیت مشغول به کار شده و به خودکفایی
رسیدند و از تحت پوشش امداد خارج شدند.

تشییع پیکر پاک دو شهید گمنام
در بیضا

همزمان با سالروز شهادت جانسوز امام موسی کاظم (ع)
پیکر پاک و مطهر دو شــهید گمنام بیست و بیست و پنج
ســاله که در عملیات خیبر و محرم و در مناطق شــرهانی
و جزیره مجنون به فیض عظیم شــهادت رسیده بودند در
میان اســتقبال گرم مردم و مسئولین از مقابل مسجد جامع
المهدی (عج) شــهر بیضا تشییع و ســپس در کنار مسجد
حضرت فاطمه زهرا (س) دانشگاه آزاد اسالمی     واحد بیضا
به خاک سپرده شــدند .در این مراسم معنوی خانوادههای
معظم شــهدا ،ایثارگران ،جانبازان ،اقشــار مختلف مردم و
مسئولین از جمله سردار غیبپرور فرمانده سپاه فجر استان
و دیگر مسئولین استانی ،شهرستانی و محلی شرکت داشتند.

فرماندار کازرون:

حسن بسیج ،عدم وابستگی به جریانات
سیاسی است

فرماندار شهرســتان کازرون گفت :حســن بســیج عدم
وابستگی به جریانات سیاسی و جناحی است.
به گزارش روابط عمومی     فرمانداری کازرون ،حمیدرضا
گرامی     در آیین تودیع و معارفه رؤســای بســیج ادارات این
شهرســتان بیان کرد :حلقههــای صالحین که در بســیج
مطرح شــد بــا نگاه تبیینــی و غنایی باور در رفتار اســت.
وی افزود :امســال موضوع شهرســتان سالمت را تعریف
کردهایم که عمــده این موضوع بــه ادارات برمیگردد که
بسیج باید پیشقدم اجرای این مهم شود.
فرمانــدار کازرون همچنین به اهمیت برگزاری انتخابات
مجلس شــورای اســامی     و خبرگان رهبری در آخرین ماه
پایانی سال جاری اشــاره و خاطرنشان کرد :آنچه که بسیج
در انتخابات باید دنبال کند عدم جانبداری از اشخاص است.
گرامی     بصیرتافزایــی بــر مبنای تعهــد و تخصص را
مهمترین رسالت بسیج اعالم کرد و گفت :برخی از تعصبات
محلی در بســیج معنا ندارد چرا که بســیج مسیرش تعریف
شــده اســت و باید عمارگونه حرکت کنــد.وی با بیان این
نکته که رسالت بسیج رسالت فراجناحی و فراگروهی است،
تصریح کرد :تنها مســیر والیت فقیه برای بســیج اهمیت
دارد .فرماندار کازرون یادآور شد :در بدنه ادارات فساد وجود
دارد و قابل انکار هم نیســت که بسیج ادارات باید جلو آنها
بایستد ،چرا که در مقابل خون شهدا مدیون هستیم.

احیاء مجدد جشنوارههای تولید محتوای الکترونیک در آیندهای نزدیک
معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش از احیای مجدد جشنوارههای
تولید محتوای الکترونیک ویژه آموزش و پرورش سراسر کشور...
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مشاور عالی استاندار فارس:

تغییر سرپرست فرمانداری جهرم
ربطی به حادثه علی مطهری ندارد
مشــاور عالی اســتاندار فارس گفــت :تغییر
سرپرست فرمانداری شهرستان جهرم هیچگونه
ارتباطی با حادثه علی مطهری در شیراز ندارد.
بــه گــزارش اداره كل روابــط عمومــي و
امور بين الملل اســتانداري فارس سيد محمود
موســوی با اشــاره به اینکه تغییر سرپرســت
فرمانداری جهــرم هیچگونه ارتباطی با موضوع
علی مطهــری ندارد ،گفت :خبر درج شــده در
ســايت انتخاب مبنی بر اینکه حمایت فرماندار
شهرستان جهرم از علی مطهری باعث برکناری
او شد صحت ندارد.
وی تصریح کــرد :این خبر تنهــا به منظور
تخریــب دولت منعکس و از قــول فرماندار نیز
خبر درج نشده بلکه به گفته یک منبع است.
مشــاور عالی اســتاندار فارس تاکید کرد :به
دنبــال پایان یافتــن زمان ماموریــت فرماندار
اسبق شهرستان جهرم با تصمیم استاندار فارس
"رضایی" به عنوان سرپرســت فرمانداری این
شهرستان معرفی شد و طی مدت حدود  ۱۰ماه
گذشته نیز مشغول به کار بوده است.
موسوي ادامه داد :درخواست مردم شهرستان
جهرم طی چند سال گذشته حضور یک فرماندار
بومی     در این منطقه بوده که اســتانداري فارس
پــس از بررســی گزینه  های مختلــف یکی از
مدیران کل اســتانداری که بومي شهرســتان
جهرم و سابقا شهردار جهرم بوده است را برای
این پست به وزارت کشور پیشنهاد داد.

مشاور عالی استاندار فارس یادآور شد :حکم
"صحراییان" به عنوان فرماندار ویژه شهرستان
جهرم توسط وزیر کشــور صادر شده و شایعات
موجود در ســایتها در خصوص مخالفت وزیر در
این راستا بی اساس است.
وی افــزود" :حجت اهلل رضایــی" به عنوان
یک نیروی همراه با دولت محســوب مي شود و
در مناصب دیگر از این نیرو استفاده خواهد شد.
مشــاور عالی اســتاندار فارس در پاســخ به
این ســئوال که پس از حادثــه مربوط به علی
مطهــری" ،رضایی" باعــث مالقات و دلجویی
اســتاندار از علی مطهری شد ،گفت" :رضایی"
تنها به عنــوان یک همراه اســتاندار را در این

دیدار همراهی کرد.
موســوی تاکید کــرد" :رضایــی" به عنوان
سرپرســت در شهرســتان جهرم مشغول به کار
بوده و امروز نیز به درخواست مردم جهرم یکی
از مدیران کل اســتانداری فارس که بومی     این
شهرستان است به عنوان فرماندار معرفی می     شود.
مشــاور عالی استاندار فارس در خصوص فشار
دلواپســان در تغییر فرماندار جهــرم نیز گفت:
تحت هیچ شــرایطی اســتاندار فارس در چنین
مواردی به نظارت و نگاه  های جناحی و سیاسی
توجــه ندارد و تنها منافع مــردم و خطوطي كه
توســط دولت ترســيم مي شــود را مــد نظر
قرار می     دهد.

برداشت  11هزار تن گل محمدی در فارس
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی
فارس گفت :در سال  93استان فارس با  6هزار و
 935هکتار کشــت گل محمدی ،رتبه اول کشور
را در کاشت و برداشت گل محمدی دارا است که
از مجموع  6935هکتار 5340 ،هکتار به صورت
دیم و بقیه به صورت آبی کشت میشود.
مجیدرضــا پاکاری با بیان اینکه این اســتان
ســاالنه  50درصد گل محمدی کشــور را تولید
میکند ،اظهار داشــت :ســاالنه به طور متوسط
 10000تــن گل محمدی از گلزارهای اســتان
برداشت میشود.
وی تصریــح نمــود :شهرســتان فیروزآباد با
 1200هکتــار و داراب با داشــتن  5600هکتار،
بزرگتریــن دشــت گل محمــدی دیم کشــور،
 95درصد گل محمدی استان را تولید میکنند.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی
فارس در ادامــه از وجود بیــش از  110کارگاه
ســنتی و صنعتی گالب و عرقیات در اســتان به
ویژه در کنار مزارع گل در میمند و داراب خبر داد
و افزود :ســاالنه افزون بر  8917500لیتر گالب

در این کارگاهها تولید می  شود که سهم عمدهای
از آن به اســتانهای دیگر و کشــورهای حوزه
خلیج فارس صادر میشود.
وی بــا اشــاره به تولید  10هــزار و  200تن
گل تر از مزارع ســطح زیر کشــت گل محمدی
در سال گذشــته تصریح کرد :پیشبینی میشود
میــزان تولید گل در ســال  94بــه  11هزار تن

افزایش یابد.
پــاکاری افــزود :شهرســتان داراب با 5600
هکتار سطح زیر کشت و تولید بیش از  6هزار تن
گل محمدی بزرگترین بــاغ گل دیم و ارگانیک
جهان را دارد که روستاهای الیزنگان و نوایگان
از عمــده تولیدکنندگان گل در این شهرســتان
هستند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در شیراز:

احیاء مجدد جشنوارههای تولید محتوای الکترونیک در آیندهای نزدیک
معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و
پرورش از احیای مجدد جشــنوارههای تولید
محتوای الکترونیک ویــژه آموزش و پرورش
سراسر کشور در آیندهای نزدیک خبر داد.
بــه گــزارش اداره اطالعرســانی و روابط
عمومی     آمــوزش و پــرورش فــارس ،علی
زرافشــان در همایــش ملی هوشمندســازی
مدارس در شــیراز بیان کرد :بخش خصوصی
پتانســیل باالیــی در ورود و برگــزاری
جشنوارههای تولید محتوای الکترونیک دارد،
از ایــن رو تالش خواهیم کرد با احیای مجدد
جشنواره از این بخش کارآمد استفاده کنیم.
وی همچنین از پیگیری و تدوین پیوســت
فرهنگــی در طرحهــای مربوط به توســعه
فناوری اطالعات در آمــوزش و پرورش خبر
داد و افزود :مقرر شده وزارت ارتباطات شبکه
ملی ایران را راهاندازی کند تا کلیه فعالیتهای
فناورانه آموزش و پرورش در محیطی پاک به
دانشآموزان ارائه شود.
معاون آمــوزش متوســطه وزارت آموزش
و پــرورش در ادامه به لــزوم نگاه  یکپارچه به
مدل هوشمندســازی مدارس اشــاره و عنوان
کرد :مدیریت مدرســه توسط سیستم  یکپارچه
دائمی     را دنبال خواهیم کرد ،چرا که معتقدیم
فضــای تعلیم و تربیت ،فضای تربیت شــدن
است و فضایی است که دانشآموز در آن باید
فرصــت تجربه کردن و آزمــون و خطا را  یاد
بگیرند.
زرافشــان با بیان اینکــه تصمیمات ما باید
با اصول تعلیم و تربیت منطبق باشــد ،گفت:
هماینــک در  40هزار مدرســه و  100هزار
کالس درس طــرح هوشمندســازی در حال
اجراست که با تصویب تخصیص اعتبار بیشتر
تعداد زیادی از مدارس دیگر کشــور تا پایان

امسال وارد این طرح خواهند شد.
وی همچنیــن برگــزاری همایــش ملی
هوشمندســازی به میزبانی شیراز را فرصت و
بســتری مناسب جهت ارائه آخرین دستاوردها
و تجربیــات این طــرح و تســری الگوهایی
کارآمد و مطلوب آن به مدارس کشور دانست.
معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و
پرورش خاطرنشــان کرد :پس از شکلگیری

دولت  یازدهم و تأکید ریاســت جمهور مبنی بر
توســعه اطالعات و ارتقای دولت الکترونیک
شورای راهبری فناوری اطالعات که مدتها
قبل تعطیل شده بود ،مجددا احیا شد.
زرافشــان در بخش دیگری از سخنان خود
بــه چگونگی توســعه اطالعــات در آموزش
و پرورش کشــور در ســالهای اخیر اشــاره
و عنوان کــرد :رایانه در ابتــدا به عنوان  یک
ابزار اداری وارد سیســتم آموزشی شد و پس
از گذشــت  یک دوره تحت عنوان واحد درسی
مقطع متوســطه اعمال و پس از تغییراتی که
در حــوزه فناوری اتفاق افتــاد وارد مرحلهای

جدید از ابزار مدیریت از جمله هوشمندســازی
مدارس شد.
مدیرکل آموزش و پــرورش فارس نیز در
این آیین بر هوشمندسازی مدارس منطبق بر
محتواهای استاندارد و نه سلیقهای تأکید کرد.
حمیدرضا آذری گفت :پس از گذشت 100
ســال از عمر آموزش و پــرورش ،همچنان با
روشهای تدریس سنتی روبهرو هستیم.

مدیرکل آموزش و پــرورش فارس با بیان
اینکــه روش تدریس در دانشــگاههای ایران
هم روش ســنتی و سخنرانی اســت ،افزود:
هوشمندســازی ابــزاری بــرای تغییر روش
تدریس از ســنتی به نوین اســت کــه باید با
روش صحیح آن را هدف اصلی قرار داد.
آذری ادامــه داد :قــرار نیســت در
هوشمندســازی دانشآموزان را سرگرم کنیم
بلکه  یادگیری در اولویت است.
گفتنی اســت در حاشــیه این همایش ،از
ســامانه ملــی ارائه تجارب مدیــران مدارس
«فنامد» رونمایی شد.

