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فانوسی برای روشنگران
مؤسسه توانگران کارآفرین با یک دهه سابقه فعالیت در ارائه خدمات به نابینایان و
کمبینایان در حوزههای آموزش و پژوهش ،کارآفرینی ،درمانی ،توانبخشی...
رئیس دانشگاه آزاد خبر داد

قرارداد  2400میلیون دالری در فارس
زهرا جعفری

رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی اســتان فارس از عقد قرارداد
 2400میلیون دالری در زمینههای گردشگری ،علوم دانشبنیان
و ایجاد مراکز تجاری – اداری در فارس خبر داد.
دکتر حمزه صیدی سارویی با بیان این که این قرارداد شامل
 6پروژه میباشــد ،گفت :مقدمات انعقــاد قراردادها به صورت
کامل انجام شــده و به امضای طرفین رســیده و در حال حاضر
شرکای سرمایهگذار شده به دنبال اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیصالح و قانونی جهت سرمایهگذاری در این پروژهها میباشند.
وی تصریح کرد :ســرمایهگذاران طرف قرارداد شــامل سه
شــرکت کرهای ،سوئیسی و عربی حوزه خلیج فارس میباشند و
بیشترین تعداد پروژه در شهر شیراز اجرا میشود.
ســارویی یادآور شد :بخشی از این پروژههای سرمایهگذاری در شهرستانهای مختلف استان اجرایی
خواهد شد.

واحدهای تولیدی نمونه استاندارد فارس مورد تجلیل قرار میگیرند

پنجشــنبه هفته جاری از واحدهاي تولیدی نمونه استاندارد فارس تجلیل به عمل میآید.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل اســتاندارد فارس ،مدیرکل اســتاندارد فارس گفــت :آیین تجلیل از
واحدهای تولیدی نمونه استان همزمان با هفته استاندارد در شهر شیراز در  29مهرماه در تاالر احسان شيراز
با حضور مســولين استان و كشور و همه واحدهاي داراي نشان استاندارد برگزار خواهد شد.
رهنما افزود :اداره کل اســتاندارد فارس برای ترویج امر استانداردسازی  4واحد تولیدی استان را که طی
یکســال گذشته هیچگونه عدم انطباقی نداشــتهاند و همچنين تعداد  10واحد برگزيده كه در استانداردسازي
داراي پيشــرفت قابل توجهي بوده طی مراســمی به عنوان واحدهای نمونه استاندارد استان فارس معرفی و
از آنها تجلیل به عمل میآورد.
مدیرکل اســتاندارد فارس افزود :نداشتن عدم انطباق شامل نبود ایراد در خط تولید یا محصول تولیدی و
دریافت نکردن شکایتهای مردمی طی یکسال گذشته است.
رهنما یاد آور شــد :فراخوان عمومی این امر آذرماه ســال گذشته اعالم شد که واحدهای تولیدی تا پایان
خردادماه سالجاری برای ارسال مدارک خود فرصت داشتند.
وی بــا بیان اینکه  21واحد تولیدی پرونده کامل خود را ارســال کردهاند گفــت :پروندههای دریافتی در
نیمه دوم تیرماه توســط کمیته ارزیابی بررســی و در نهایت  4واحد تولیدی فارس با کسب امتیاز قابل قبول
به عنوان واحدهای نمونه استاندارد انتخاب شدند.
مدیرکل اســتاندارد فــارس زمینه فعالیت این واحدها را در صنعت ســیمان ،پتروشــیمی ،پالســتيك،
دستمال کاغذی و صنایع غذایی اعالم كرد.
رهنما بیان کرد :در مراســم مذکور عالوه بر واحدهای نمونه اســتاندارد از  9مسئول کنترل کیفیت نمونه
که در طول یکســال گذشته بهترین عملکرد را داشتهاند تقدیر به عمل میآید.
وی اظهار داشــت :بر اســاس بند  24اقتصاد مقاومتی پوشش اســتاندارد برای همه محصوالت داخلی و
ترویج آن از وظایف سازمان ملی استاندارد میباشد.
بــه گفته رهنما استانداردســازی یکی از پایههای اصلی اقتصاد مقاومتی اســت به دلیل آنکه در ســایه
استانداردســازی اعتماد مصرفکننده به تولیدات داخلی افزایش پیدا میکند و اســتفاده از ظرفیتها و منابع
داخلی رونق میگیرد و صادرات محصوالت تولیدی با اطمینان بیشــتری انجام میشود.

قطع موقت آب در مناطقی از شیراز

به علت نصب ســهراهه آتشنشانی از ســاعت  9لغایت  19روز دوشــنبه  26مهرماه در محدوده :بولوار
ســیبویه و تمامی فرعیهای منشعب از آن با قطع و یا افت فشار آب مواجه خواهند شد.
همچنین به علت نصب شــیر آتشنشــانی از ساعت  9تا  22روز دوشنبه  26مهرماه  95در مناطق :بولوار
فرهنگشــهر ضلع جنوبی حدفاصل خیابــان ایمانی (کتلت آناهیتا) تا میدان معلم ،خیابان تاکســتان ،بولوار
اندیشــه ،ضلع غربی بولوار همت جنوبی تا میدان رودکی و فرعیهای منشــعب از آن با قطع و یا افت فشار
آب مواجه خواهند شد.
ضمن پوزش از شــهروندان محترم ســاکن در مناطق یاد شده درخواست میشــود آب آشامیدنی خود را
با رعایت صرفهجویی قب ً
ال ذخیره کنند .مأموران تالش خواهند کرد زمان قطع آب را به حداقل برســانند.
چشم شیشه ای
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قرارداد  2400میلیون دالری در فارس
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی اســتان فارس از عقد قرارداد  2400میلیون دالری در
زمینههای گردشــگری ،علوم دانشبنیان و ایجاد مراکز تجاری – اداری...

بیمارستانهای علوم پزشکی شیراز  ۷۵۰میلیارد تومان مطالبه دارند
قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت :پرداخت نشدن مطالبههای
بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز...

قائم مقام معاون دانشگاه پزشکی شیراز:

مؤسسه توانگران کارآفرین؛

بیمارستانهای علوم پزشکی شیراز
 ۷۵۰میلیارد تومان مطالبه دارند

قائم مقام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت:
پرداخت نشــدن مطالبههای بیمارســتانهای تحت پوشش
دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز ،به مبلغ ۷۵۰میلیارد تومان
موجب توقف یا اختالل در روند ارائه خدمت نشــده اســت.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از شــیراز ،به نقل از روابط
دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز ،عبدالخالق کشاورزی اظهار
داشــت :پرداخت نشــدن مطالبههای بیمارستانهای تحت
پوشــش دانشگاه علوم پزشکی شــیراز ،به مبلغ 750میلیارد
تومان ســبب تاخیر در پرداختهای این بیمارســتانها شده
اما این امــر موجب توقف یا اختــال در روند ارائه خدمت
نشده است.
وی با بیان اینکه نمایندگان کارکنان این بیمارستان پیگیر
تامین پرداختها هســتند ،گفت :مســئوالن بیمارستان نیز
نشستهایی با این نمایندگان ترتیب داده و تمامی  تالشها
بــرای تامین حقــوق کارکنــان به کار بســته میشــود.
کشــاورزی بیان کرد :مبلغ باالی مطالبات ســبب شده تا
بیمارســتانها از نقدینگی برای تامین مخارج جاری استفاده
کنند و همین امر موجب ایجاد فشــار ســنگینی به نیروهای
درمانی شده است.
وی تصریح کرد :کارکنان خدمتگزار بیمارســتان نمازی
همچون دیگر نیروهای درمانی و تیم پزشــکی در اســتان
همواره صادقانه در راه ارائه خدمات ســامت به مردم استان
کوشا بوده و با وجود تاخیر در دریافت حقوق ،کماکان وظیفه
انسانی و حرفهای خود را به جا میآورند.
قائم مقام معاون درمان دانشگاه گفت :با وجود تعطیالت
چند روزه در کشــور نیروهــای این بیمارســتان برای ارائه
خدمت به بیماران ،حضور مســتمر داشته و در این چند روز
نیــز با وقفه و اختالل مواجه نبودهایم و تغییری در روند ارائه
خدمت در طول روزهای گذشته صورت نگرفته است.
کشــاوری افزود :کارکنان حیطه درمــان عالوه بر نگاه
حرفهای به کار خود از پشــتوانه اخالقی و انسانی نیز در این
راســتا بهرهمند هستند و نجات جان انســانها را به عنوان
سرلوحه عمل خویش قرار دادهاند.

قطع موقت ارتباط تلفنی مشترکین
خیابانهای دستخضر و نصر شرقی

به اطالع مشــترکین گرامی در شهرســتان شــیراز
میرســاند ،به علت دلیل کابل برگــردان در مرکز تلفن
شــهید مدرس ،احتمال قطعی و اختالل در خطوط تلفن
ثابت مشــترکین محدوده خیابانهای دستخضر و نصر
شرقی در روز یکشــنبه  25مهرماه  95ساعت  8صبح به
مدت  72ســاعت وجود دارد .ضمن ًا این عملیات همراه با
تغییر شماره خواهد بود و پیششمارههای ،3721 ،3720
 3723 ،3722و  3724بــه پیششــماره  3744تبدیــل
میگردند و در برخی موارد شــماره تلفن مشترک کام ً
ال
تغییر مییابد.
به گزارش روابــط عمومی مخابرات اســتان فارس،
چنانچه پس از سپری شــدن مدت مذکور ،ارتباط تلفنی
مشــترکین آن محدوده برقرار نگردیــد ،جهت رفع آن با
شماره تلفن  20117تماس حاصل نمایند.
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صفدر دوام
مؤسســه توانگران کارآفرین با یک دهه سابقه
فعالیــت در ارائه خدمات به نابینایان و کمبینایان در
حوزههای آموزش و پژوهــش ،کارآفرینی ،درمانی،
توانبخشــی ،فرهنگی و مذهبی فعالیتهای جامعی
داشته است.
این مؤسســه بــه مناســبت روز جهانی عصای
ســفید نمایشگاه دســتاوردهای روشندالن در سایر
حوزههای یاد شــده را برگزار کرده است؛ به همین
دلیل به سراغ قاســم شایستهنیا مدیرعامل روشندل
مؤسسه نابینایان توانگران کارآفرین رفتم تا از کم و
کیف فعالیت این مؤسســه و دستاوردهای آن بیشتر
مطلع شویم.
شایســتهنیا اشــتغالزایی و ایجاد بســتر مناسب
فعالیــت اجتماعــی بــرای نابینایــان را از اهداف
اصلی این مؤسســه توصیف میکنــد و میگوید :با
مهارتآمــوزی روشــندالن در زمینههای رایانهای،
هنر ،پژوهشــی و ورزشی زمینه فعالیت جامعه هدف
در جامعه میسر میشود.
وی بر خودباوری روشــندالن در ســایر حوزهها
تأکید کرد و گفت :روشندالن در جامعه ظرفیتهای
کمنظیــری دارنــد که بــا ارائه خدمات آموزشــی
و مهارتــی میتــوان از این پتانســیلها اســتفاده
بهینه کرد.
شایســتهنیا توجه به آموزش و پژوهش با تعامل
با مراکز علمــی معتبر و تأمین امکانات آموزشــی
و کمک آموزشــی را از دیگر فعالیتهای مؤسســه
نابینایــان توانگران کارآفرین شــیراز اعالم کرد و
گفت :این مؤسســه با برپایی دورههای آموزشــی
رایــگان در حرفهآموزی نظیر آمــوزش کاموابافی،

سفر با مترو شیراز

ســاخت گلهــای کریســتال و تأمین لــوازم کار
فعالیت دارد.
وی انتشــار دو فصلنامه ســپیدنامه و برگزاری
مســابقات و همایشهای گوناگون را از فعالیتهای
فرهنگی این مؤسسه عنوان کرد.
شایستهنیا برپایی هفت دوره مسابقات سراسری
قــرآن ویــژه نابینایــان و کمبینایان از ســالهای
 85تــا  ،91برپایی نخســتین همایش سراســری
توانمندیهای علمی ،پژوهشی نابینایان و کمبینایان
در سال  ،92برگزاری آزمونهای پیشرفت تحصیلی
و آمادگی بــرای کنکور ویــژه نابینایان به صورت
متمرکز و دورههای آموزشــی گوناگــون در حوزه
رایانه ،زبانهــای خارجی ،کالسهــای تقویتی و
جهتیابــی را از دیگــر فعالیتهــای مختلف این
مؤسسه اعالم کرد.
در غرفههــای ایــن نمایشــگاه روشــندالن با
مهــارت و تخصصهــای گوناگــون پاســخگوی
مخاطبین بودند.
ســید محمــد حســینی روشــندل بــا مدرک
کارشناسی مدیریت ،مربی فنی و حرفهای است که
در حوزههای رایانه ،رباتیک و ســختافزار به جامعه
هدف آموزش میدهد.
کبــری قصردشــتی مربی بافندگی نیــز با ارائه
دســتاوردهای روشــندالن در زمینه دوخت مانتو و
دامن این اقدام را اقدامی مؤثر در حوزه اشــتغالزایی
جامعه هدف میداند.
وی تأکید کرد :آموزش دوخت برای روشــندالن
همچون دیگر حرفهها و مهارتها در این مؤسســه
رایگان است.
سارا شــاهپورجانی دیگر روشــندلی است که در

غرفهای حضــور دارد و به مهارت دســتاوردی که
توسط دو روشندل شــیرازی در گوشیهای اندروید
به دست آمده است ،اشاره میکند و میگوید :آقایان
احســان اسماعیلی و شــادیار خدایاری دو روشندل
شــیرازی برنامه فارســی زبان گویای گوشیهای
اندروید را برای اســتفاده روشــندالن ساختهاند که
مورد استفاده قرار میگیرد.
وی همچنین به ابتکار عمل دیگری اشــاره کرد
و گفت :نرمافزار مسیریابی کلیه مسیرها و خیابانها
در کشور میتواند برای روشندالن راهنما باشد.
در این نمایشــگاه فاطمه زارعی دیگر روشندل
مربــی کامپیوتــر نیز بــه فعالیتهای آموزشــی و
دستاوردهای این رشته اشاره کرد و گفت :هماکنون
صفحه خوان متنی با گفتــار ،جهت تایپ مطالب و
همچنین ســایر بازیهای کامپیوتری وجود دارد که
کمک قابل توجهی برای جامعه هدف بوده است.
وی بــه ارائه آموزشهــای ابتدایی و ســطوح
مختلف در حوزه رایانه اشاره کرد و گفت :هماکنون
روشــندالنی در ســنین مختلــف تحت پوشــش
آموزشهای این مؤسسه قرار دارند.
خانمهــا تارا محبی و زهرا احساننســب نیز دو
ورزشــکار موفق روشــندل در رشــتههای گلبال و
شطرنج در غرفه ورزشی این نمایشگاه بودند.
مؤسسه توانگران کارآفرین ،نور روشنایی امید در
دل روشــندالن برای آینده است که میتواند نقطه
عطفی در افق روشــن جامعه هدف باشد .افراد اگر
سری به بولوار سفیر شــمالی ،خیابان صاحباالمر
غربــی نبش خیابان ولــیزاده بزنند از کم و کیف و
دســتاوردهای چشمگیر این کانون سرشار از محبت
و مهر مطلع خواهند شد.
عکس :علی گزبلند  /عصر مرد م

