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« پنج روایت خطی از یک شکست» داستانی در    باره شهدای غواص
کربالی  ۴منتشر شد
« پنج روایت خطی از یک شکســت» داستانی در    باره شهدای غواص کربالی...
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فارس

تشکیل کنسرسیوم صادراتی سنگ در فارس
مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت :با فعالیت کنسرسیوم صادراتی
ســنگ در این استان که در مرحله تشکیل است ،بستر مناسبی برای ارتقای...

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور:

قانون جدید واگذاری کودکان بیسرپرست
و بدسرپرست آسانتر شده است

عکس:علی گزبلند  /عصر مرد م

صفدر دوام

صبح روز گذشــته پنجمین نشســت منطقهای
هماندیشــی اجــرای قانون حمایــت از کودکان
بیسرپرســت و بدسرپرست با همکاری اداره کل
بهزیستی استان فارس در شیراز برگزار شد.
محمد نفریــه مدیرکل دفتر امــور کودکان و
نوجوانان ســازمان بهزیســتی کشــور در حاشیه
این نشســت به خبرنگاران رســانههای گروهی
اظهــار داشــت :هماکنــون  24هــزار کودک
بیسرپرســت و بدسرپرست در کشور وجود دارند
کــه البته بیــش از  14هزار نفــر از این کودکان
در خانوادههــای جایگزین مســتقر و کمتر از 10
هزار نفر نیز در مراکز تحت پوشــش بهزیســتی
نگهداری میشوند.
این مقام مســئول در سازمان بهزیستی کشور
ادامــه داد :در حال حاضر تعــداد مراکز نگهداری
کودکان بیسرپرست و بدسرپرست در کشور 580
مرکز اســت که با کمک خیریــن و یارانه دولتی
اداره میشوند.
وی افــزود :تعــداد  34مرکــز نگهــداری
شیرخوارگان نیز در کشور فعالیت دارند.
وی با تأکید بر اینکــه نگهداری این کودکان
در خانوادهها از اهداف اصلی ســازمان بهزیستی
میباشــد اضافه کرد :در بحــث فرزندخواندگی
ســالیانه بیــش از یک هــزار و  500نفر کودک
بیسرپرســت و بدسرپرســت بــه خانوادههای
متقاضی واگذار میشوند.
وی در عین حــال یادآور شــد :اولین مرحله
واگذاری این کودکان در اولویت با اقوام نســبی
و ســببی میباشد و در دیگر مراحل به متقاضیان
واجد شرایط واگذار میشوند.
نفریــه افزود :یارانــه دولتی هــر نفر کودک
بیسرپرست و بدسرپرســت که از سوی سازمان
بهزیســتی پرداخت میشــود ماهیانه  270هزار

تومان میباشد.
وی با اشــاره به قانون جدیــد حمایت از این
کــودکان مصــوب ســال  92مجلس شــورای
اسالمی  یادآور شد :خوشــبختانه در قانون جدید
واگذاری کودکان بیسرپرســت و بدسرپرســت
آســانتر شــده به طوری که خانوادههای دارای
فرزند ،زنان مجرد و دختران باالی  30ســال نیز
میتوانند متقاضی باشند.
وی در عین حال به وجود برخی چالشها نظیر
عدم هماهنگی در قانون یاد شــده اشــاره کرد و
گفت :هماکنون برای هر یک کودک بیسرپرست
و بدسرپرست  7/5خانواده در کل کشور متقاضی
داریم.
نفریه افــزود :شــهرهای کرمــان ،تهران و
استان خراســان رضوی دارای بیشترین کودکان
بیسرپرست و بدسرپرست هستند.
در این نشســت موســوی مدیرکل بهزیستی
اســتان فــارس نیز با اشــاره به وجــود حوادثی
نظیر حوادث طبیعی ،ســیل ،زلزله ،تصادفات و...
به افزایش کودکان بیسرپرســت و آســیبهای
اجتماعی به رشــد کودکان بدسرپرست در کشور
اشــاره کرد و گفت :قانون جدیــد حمایت از این
کودکان با هماندیشــی بهزیســتی ،دادگستری،
نیروی انتظامی  و ثبت احوال در سالهای گذشته
به مجلس ارائه و سپس تصویب گردید.
وی با اشاره به تســهیالت الزم در قانون یاد
شده اظهار داشــت :بیمه ،ارث ،دریافت مستمری
و ...ضمانتهــای الزم از فرایندهای مهم قانون
یاد شده میباشد.
وی به وجود تعداد  440کودک بیسرپرست و
بدسرپرســت در  27مرکز نگهداری استان فارس
اشــاره کرد و گفت :تالش داریم با رفع مشکالت
اجتماعــی ،اقتصادی کودکان بدسرپرســت را به
خانوادههایشان برگردانیم.

صالحی دادســتان عمومی  و انقالب شیراز نیز
با اشــاره به جایگاه مهم خانواده در جامعه و تأثیر
آن در تربیت فرزندان اظهار داشــت :هماکنون به
دلیل حوادث طبیعی و آسیبهای اجتماعی شاهد
وجود کودکان بیسرپرست و بدسرپرست هستیم
کــه البته قانونگذار با تصویــب لوایحی مختلف
حمایت از این کودکان را گســترش داده اســت.
وی بــه افزایش اختیارات واگذاری کودکان در
قانون جدید اشــاره کرد و گفــت :در قانون جدید
والیت بر اموال طفل نیز مشخص شده است.
وی در عیــن حال وجود دو نام در شناســنامه
این کــودکان را از مشــکالت قانون یاد شــده
عنوان کرد و گفت :این مشــکل موجب میشود
که کــودک در جامعــه دچار مشــکل هویتی و
تردید گردد.
این مقــام قضایــی تأکید کرد :دادگســتری
آمادگــی هرگونــه همــکاری با مراجــع ذیربط
همچون ســازمان بهزیســتی و نهادهای مرتبط
در راســتای حمایت کــودکان بیسرپرســت و
بدسرپرست را دارد.
ســردار احمدعلــی گــودرزی فرمانــده
انتظامی  استان فارس نیز در این همایش با اشاره
به وجود آســیبهای اجتماعی از سوی فرزندان
فراری و کودکان خیابانی اظهار داشت :در  6ماهه
نخســت امسال تعداد دستگیر شدگان در رابطه با
اعتیاد ،ســرقت و بزهکاریهای اجتماعی تعداد 2
هزار و  356نفر در ســطح اســتان بوده که البته
عمده این آمار در شیراز بوده است.
وی بــه فعالیــت  45مرکز مشــاوره در محل
کالنتریهای اســتان با حضور مشاورین برجسته
اشاره کرد و گفت :معاونت اجتماعی ناجا با تکیه بر
آموزشهای الزم و همچنین ایجاد کارگروههای
اجتماعی درصدد کاهش آمار آسیبهای اجتماعی
میباشد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس خبر داد

تشکیل کنسرسیوم صادراتی سنگ در فارس
مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی فارس
گفت :با فعالیت کنسرســیوم صادراتی ســنگ در
این اســتان که در مرحله تشــکیل اســت ،بستر
مناســبی برای ارتقــای توان واحدهــای فراوری
سنگ در این منطقه در حوزههای بازار و صادرات
فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس از شــیراز ،شاهپور
قنبری صبح دیروز در جلســه مشترک با فرماندار
نیریز توســعه کیفی و تکمیل زیرســاختها را از
اولویتهای اصلی این شــرکت اعالم کرد و اظهار
داشــت :در این زمینه متناســب با اعتبارات و بر
اساس اولویتها اقدام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی فارس
با اشــاره به بازدید خود از شــهرک صنعتی سنگ
نیریز بر تکمیل زیرساختها در بخشهای شبکه
توزیع برق ،گاز و نیز روکش آســفالت بلوار اصلی
تأکید کرد و گفت :شــهرکهای صنعتی تخصصی
بستر مناســبی را در راستای رشــد صنایع مرتبط
با یک رشــته صنعتی و نیــز همافزایی واحدهای
موجود برای حضور مناســب در بازارهای داخلی و
خارجی فراهم کرده است.
قنبری با بیان اینکه شــهرک صنعتی ســنگ
نیریز از مهمترین شــهرکهای تخصصی سنگ
کشور و خاورمیانه محسوب میشود افزود :استقرار
 162واحد مرتبط با ســنگبری و فراوری سنگ و
با اشــتغالزایی  3هزار نفر در این شهرک صنعتی
بیانگر اهمیت ویژه این شــهرک صنعتی در زمینه
جانبی مرتبط با سنگ است.
وی افزود :در شــهرک صنعتی ســنگ نیریز
زیرســاختها و امکانــات زیربنایــی مــورد نیاز
صنعتگــران ،وجود دارد و با اجرای برنامه توســعه
کیفی این شــهرک صنعتی در وضعیت مناســب
زیرساختی قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی فارس
با بیــان اینکه اراضــی صنعتی این شــهرک به

ســرمایهگذاران واگذارشده اســت ،افزود :با توجه
به وجــود متقاضیان جدید ســرمایهگذاری در این
شــهرک صنعتی ،طرح توســعه شــهرک صنعتی
سنگ در دســتور کار قرار گرفته و تالش میکنیم
در تعامل با دســتگاههای اجرایی الحاق  23هکتار
به این شهرک صنعتی ،بستر مناسب برای استقرار
واحدهای جدید در شهرک سنگ فراهم شود.
قنبــری تصریح کــرد :به علــت ظرفیتهای
موجود در شهرستان نیریز در زمینه معادن سنگ
تزئینی و نما ،تقویت شــهرک صنعتی سنگ نیریز
و حمایت همهجانبه از واحدهای مســتقر میتواند
در زمینه ایجاد ارزشافزوده مناســب برای فعاالن
صنعت ســنگ این شهرستان نقش مهمی  ایفا کند
و در این زمینه مراحل امکانســنجی خوشه سنگ
نیریز نیز به پایان رسیده است.
وی اضافه کرد :همچنین این شرکت از حضور
فعاالن ســنگ نیریز در نمایشگاههای بینالمللی
و داخلــی حمایت و بخشــی از ایــن هزینهها را
بهصورت یارانه بــه این واحدها پرداخت میکند و
تاکنون نیز تورهای نمایشگاهی داخلی و خارجی با
حمایت این شرکت انجام شده است.
مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی فارس
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گفت :در ایــن زمینه محور فعالیتهای امســال،
حمایت از واحدهای فعال در بخش فراوری سنگ
با ایجاد کنسرسیوم صادراتی است.
وی اضافه کرد :با فعالیت کنسرسیوم صادراتی
سنگ در استان فارس که در مرحله تشکیل است،
بستر مناسبی برای ارتقای توان واحدهای فراوری
سنگ در این منطقه در حوزههای بازار و صادرات
فراهم میشود.
مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی فارس
در ادامه با تشــریح اقدامات انجامشــده در زمینه
ایجاد و توســعه شــهرکهای صنعتــی در نیریز
گفــت :هماکنون در ایــن شهرســتان ،عالوهبر
شهرک سنگ با  186هکتار مساحت ،شهرکهای
صنعتی تنگ حنا و آباده طشک و نیز ناحیه صنعتی
ده فاضل نیز وجود دارد و آماده اســتقرار واحدهای
صنعتی است.
مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی فارس
در ادامــه از برنامهریزی به منظــور الحاق اراضی
برای ایجاد طرح توســعه شهرک صنعتی تنگ حنا
خبر داد و گفت :در حال حاضر مساحت این شهرک
 50هکتار اســت که  18قرارداد ســرمایهگذاری
منعقد شده و با توجه به وجود متقاضیان سرمایهگذاری،
توســعه ایــن شــهرک صنعتی ضروری اســت.
وی با اشــاره به درخواست ســرمایهگذار برای
دریافــت  12هکتار زمین در این شــهرک صنعتی
برای ایجاد مجتمع بزرگ کربنات کلسیم و ساخت
کاغذ از ضایعات معادن ســنگ نیریز سنگ گفت:
این طرح سرمایهگذاری که با مشارکت سرمایهگذار
خارجی ایجاد خواهد شــد عالوه بر توسعه صنعتی
در این منطقه ،برای  110نفر نیز اشــتغال مستقیم
ایجاد خواهد کرد.
قنبری افزود :این ســرمایهگذار که برای اجرای
طرح خود بیش از  300میلیارد ریال سرمایهگذاری
هزینه خواهد کرد ،بخشــی از مراحل اولیه دریافت
زمین را نیز انجام داده است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه عشایر فارس:

امام حسین (ع) مظهر هدایت  ،مایه
برکت و ذکر الهی است

مســئول نمایندگی ولی فقیه سپاه عشــایر فارس ،به
مناســبت ایام عزاداری ســرور و ساالر شــهیدان در جمع
پاسداران سپاه عشایر فارس و ناحیه دانشجویی گفت :امام
حســین (ع) مظهر هدایت  ،مایه برکت و ذکر الهی است.
بــه گــزارش روابــط عمومی ســپاه عشــایر فارس،
حجت االسالم علیزاده ،گفت :امام حسین (ع) شباهت های
بسیاری به قرآن دارد و می توان به جرات گفت که صفات
قرآن برآن حضرت قابل تطبیق است.
مســئول نمایندگی ولی فقیه سپاه عشــایر فارس ،در
ادامه افزود :همچنان که قرآن کتاب هدایت بشــر اســت
امام حســین (ع) نیز مظهر هدایت بشــر بوده ،هســت و
خواهــد بود چرا که امروز از اســام نامی برده می شــود
به برکت خون مطهر شــهدای کربال ،شــهدای اســام و
انقالب است.
وی در ادامــه قرآن را کتاب شــفاء برای بیماری های
جســمی و روحی عنوان کرد و گفت :تربت امام حسین (ع)
نیز مایه شفای همه مرض های جسمانی می شود
حجت االســام علیزاده ،شــهادت امام حسین را مایه
برکت و رشد اسالم دانســت و خاطرنشان کرد :امروز هر
یک از مســلمانان جهــان باید عالوه بر تربیت نفســانی
خودشــان مبلغ دین و گسترش اســام ناب محمدی در
اقصی نقاط جهان شــوند چرا که انگلیس خبیث هر لحظه
و در هر مکان به دلیل ضدیت با اســام تبلیغات خود را با
حــرف های مفت در فضای مجازی به مردم القا می کند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه عشایر فارس ،در ادامه
گفت امام حســین (ع) برای یک واجب فراموش شده که
حتی در زمان پیغمبر اکرم (ص) و امام علی(ع) اجرا نشــد
قیام کرد و آن واجب ،اصالح امت جدش رسول ا ...بود.
حجت االســام علیزاده ،بر کلمه اصالح تاکید کرد و
ادامه داد :چرا مســلمانان جهان در مقابل این همه هجمه
های دشــمن علیه کشــورهای مســلمان نشــین ساکت
مــی مانند؟ مگر نمــی بینند کــه آمریــکای جنایتکار و
صهیونیســت ها با همکاری انگلیس خبیث که پشت پرده
و بعضا آشــکار چون که با اســام مخالفند به بهانه های
واهی مســلمان کشــی راه می اندازند و کــودکان و زنان
بی گناه را به خاک و خون می کشند.
وی در ادامه افزود :در زمان جاهلیت زمانی که پیامبر از
رییس قبیله پیمان می گرفت که جنگ و خونریزی نکنند
حداقل به پیمانشان معتقد بودند چه شده که االن و در این
برهه از زمان آل سعود و ســران عربستان سعودی در ماه
حرام جنگ و خونریزی به پا می کنند
مســئول نمایندگی ولی فقیه سپاه عشــایر فارس ،در
پایان گفت :آل ســعود و ســران عربستان سعودی که
داعیه دار خانه کعبه هســتند چه طــور در انظار عمومی و
جلوی چشــمان مســلمانان جهان کودک کشــی راه می
اندازند مگر می شــود هم مســلمان کشــی راه انداخت و
هم از خانه کعبه حمایت کرد؟ چرا مســلمانان جهان برای
تولیت کعبه که مهد تمدن اســام و مایه وحدت مسلمانان
است فکری نمی کنند؟

ثبتنام از متقاضیان دریافت تسهیالت
رونق تولید در بخش معدني

رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس
از ايجــاد امكاني براي ثبتنــام بهرهبرداران بخش معدني
متقاضي دريافت تســهيالت رونق توليد از طريق ســامانه
بهينياب خبر داد.
به گزارش ايسنا منطقه فارس به نقل از روابط عمومي
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس ،علي همتي،
با اشــاره به جايگاه فعاليتهاي معدني در اقتصاد و ايجاد
اشــتغال پايدار ،گفت :بهرهبرداران معدنــي داراي پروانه
بهرهبرداري ،ابتدا در ســامانه کاداســتر ثبت نام و حساب
کاربری دریافت كنند و ســپس براي دریافت تســهیالت
رونق تولید ،ثبتنام در سایت بهینیاب را انجام دهند.
همتــی افزود :فعالیــت بهرهبرداران معدنــی در قالب
تشــکلهای فنــی و تخصصی مانند خانــه معدن و نظام
مهندســی معدن میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت
فعاالن اين بخش باشد.
وی با اشــاره به فعالیتهای ســازمان نظام مهندسی
معدن و راهانــدازی خانه معدن در اســتان فارس ،افزود:
خوشــبختانه شــاهد دور جدیدی از مدیریــت در عرصه
فعالیتهای معدنی در استان هستیم تا پیگیری و حل موانع
و مشکالت فعالیتهای معدنی ،آموزش و اطالعرسانی در
خصوص بخشــنامهها و آیین نامههــای مربوط به بخش
معادن به طور اختصاصی توســط این تشکلها که ترکیبی
از فعاالن موفق معدنی در اســتان اســت ،به نحو بهتر و
شایستهتری در فارس ادامه یابد.
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس با اشاره
به فعالیت کارگروههاي تســهیل و رفع موانع تولید و ایجاد
رونق در صنایع کوچک و متوسط و تخصیص تسهیالت به
صنایع ،گفت :استان فارس داراي ظرفيت معدني غني بوده
و ايــن ظرفيت ميتواند در مســير رونق اقتصادي و ايجاد
اشتغال پايدار تاثيرگذار باشد.
همتي گفت :فعالیتهای معدنی سرمنشــاء فعالیتهای
اقتصادی و ایجاد اشــتغال و توسعه پایدار هستند از این رو
باید مورد حمایتهای بیشتري قرار گیرند.

قطع موقت ارتباط تلفنی مشترکین
مرکز شهید کامیاب

به اطالع مشــترکین گرامی  در شهرســتان شــیراز
میرســاند ،به دلیل کابل برگردان در مرکز تلفن شهید
کامیــاب ،احتمال قطعی و اختالل در خطوط تلفن ثابت
مشــترکین محدوده خیابانهای ســهراه احمدی ،بازار
طالفروشــان و شاهچراغ در روز سهشنبه  27مهرماه به
مدت  48ساعت وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی  شــرکت مخابرات اســتان
فارس ،چنانچه پس از سپری شدن مدت مذکور ،ارتباط
تلفنی مشــترکین آن محدوده برقرار نگردید ،جهت رفع
آن با شماره تلفن  20117تماس حاصل نمایند.

قانون جدید واگذاری کودکان بیسرپرست و بدسرپرست آسانتر
شده است
صبح روز گذشــته پنجمین نشست منطقهای هماندیشی اجرای قانون حمایت...
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« پنج روایت خطی از یک شکست»
داستانی در    باره شهدای غواص کربالی  ۴منتشر شد

« پنج روایت خطی از یک شکســت» داستانی در    باره شهدای
غواص کربالی  ۴چاپ و منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از شــیراز ،انقالب اسالمی  ما پر
از حادثهها و اتفاقاتی اســت که توجه نویســندگان و ادیبان را به
خود جلب کرده و ایدهای برای خلق یک شعر یا یک داستان شده
اســت .ماجرای شهدای غواص کربالی  4نیز از جمله رویدادهایی
اســت که تاکنون دستمایه بسیاری از ادیبان قرار گرفته است.
تاکنون در حوزه شعر مراسمهای متعددی برای شهدای غواص
گرفته شده و شــعرهای بسیاری خوانده و شنیده شده است اما در
حوزه ادبیات داســتانی به ویژه در قالب داستان کوتاه کمتر به این
موضوع پرداخته شده است.
مجید خادم ،نویسنده توانای استان فارس که آثار بسیاری در حیطه دفاع مقدس از جمله رمان «کدامین
گِل» را در کارنامــه خود دارد ،این بار به ســراغ شــهدای غواص کربالی  4رفته تــا در پنج روایت از یک
شکست به بیان گوشهای از عملیات کربالی  4بپردازد.
وی در گفتوگو با خبرنگار تســنیم در    باره این داستان اظهار داشت :این داستان در یک مجموعه با نام
«کجا بودی الیاس» توســط انتشارات شهرستان ادب منتشر شده و با نگاه خاصی به بیان عملیات کربالی
 4پرداخته است.
خادم با بیان اینکه ایده اصلی این داستان در سال  90شکل گرفته است ،گفت :در زمانی که مصاحبههای
مربــوط به رمان « کدامین گِل » را میگرفتم یکی از رزمندگان خاطرهای از کربالی  4تعریف کرد که آن
خاطره سوژه نوشتن داستان پنج روایت از یک شکست شد.
این نویســنده افزود :داستان تخیلی با بنمایههای طنز نوشته شــده و بیان یک حادثه در حین عملیات
کربالی  4از زبان چند غواص اســت که هر بار به یک نتیجه متفاوت ختم میشود.
وی با بیان اینکه نگاه خاصی در روایت این داســتان وجود دارد ،خاطرنشان کرد :وجود بنمایههای طنز،
نــگاه فرمگرایانــه و بازیهای زبانی که کمتر در آثار مربوط به حوزه دفاع مقدس و انقالب اســامی  وجود
دارد ،از ویژگیهای شاخص این اثر است.

منطقه جدید  11شهرداری شیراز
از هفته آینده آماده خدمت رسانی به شهروندان است

مدیر کل حوزه شــهردار شــیراز گفت :منطقه  11شهرداری
شــیراز از هفته آینده بصورت رســمی  فعالیت و خدمات رسانی به
شهروندان را آغاز می  کند.
به گــزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری
شــیراز ،ســیروس پاک فطرت در حاشــیه بازدید از ســاختمان
شــهرداری منطقه  11شــیراز ،اظهار داشــت :این منطقه برای
خدمات رسانی به شــهروندان آمادگی دارد از هفته آینده فعالیت
خود را به صورت رسمی  آغاز کند.
وی با اشــاره به آمادگی این منطقه از نظر ساختمان و پرسنل،
خاطرنشــان کرد :تمامی  کارکنان این منطقه از نیروهای با تجربه
شهرداری هستند.
مدیرکل حوزه شــهردار شــیراز ابراز امیدواری کرد با توانمندی شهردار و کارکنان منطقه شاهد توسعه و
شکوفایی این منطقه از شهر باشیم.
شــهردار منطقه  11شــیراز نیز در این بازدید با بیان اینکه در سرشماری سال  ،85جمعیت این محدوده
 110هزار نفر برآورد شده ،اظهار داشت :این منطقه با توجه به نرخ رشد جمعیت و گستردگی شهر بر اساس
مصوبه شــورای شهر و تایید وزارت کشور راه اندازی شــد و پیش بینی می  شود جمعیت آن در حال حاضر
به  150هزار نفر رسیده باشد.
اسماعیل صالحی وسعت این منطقه را یک هزار و  250هکتار عنوان و خاطرنشان کرد :حدود جغرافیایی
این منطقه ،بخشــی از مناطق  7و  3است که از ســمت جنوب از بولوار فضیلت تا بلوار فرصت شیرازی ،از
ســمت غرب از بلوار مدرس تا تونل ســعدی ،از سمت شرق از بلوار فرصت شــیرازی تا ابتدای بلوار رسول
اعظم (ص) و از ســمت شمال تا ارتفاعات ریاستی گستردگی دارد.
وی از آمادگی این منطقه برای آغاز خدمات رسانی به شهروندان خبر داد و گفت :ان شاا ...از هفته آینده
بصورت رســمی  فعالیت خود را در زمینه خدمات رسانی به شهروندان آغاز خواهیم کرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس:

کار کردن در حوزه موقوفات بسیار حساس است

مدیــر کل اوقاف و امور خیریه اســتان فــارس در اولین دوره
آموزشــی امالک و اجارات اوقاف اســتان ،کار کــردن در حوزه
موقوفات را بسیار حساس خواند.
به گزارش روابط عمومی  اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس،
صبح دیروز با حضور کارشناســان امــاک و اجاره ادارات اوقاف
اســتان و شهرســتانها اولین دوره آموزشــی مجموعه قوانین و
مقررات امالک و اجارات اوقافی برگزار گردید.
این دوره آموزشــی بــا هدف ارتقای ســطح آگاهی و دانش
کارشناســان امالک ادارات اوقاف و امور خیریه اســتان فارس در
ســه گروه آموزشی تشکیل می  شــود که امروز اولین گروه از این
دوره آموزشی با حضور بیش از  60نفر تشکیل شد.
حجت االســام سید عباس موســوی در این جلسه عنوان کرد  :کارکنانی که در مجموعه اوقاف فعالیت
می  کنند با توجه به اموال و امالکی که دســت آنهاست وظیفه بزرگی برعهده دارند زیرا تمامی  این امالک
متعلق به اهل بیت و سیدالشهداء است.
وی با اشــاره به حســاس خواندن کار در موقوفات ابراز کرد  :انجام کار موقوفات بسیار حساس است و
برای انجام دادن باید دقت بســیاری نشان داد و تمامی  کارمندان و کارکنانی که در مجموعه اوقاف فعالیت
دارند باید در انجام دادن کار جدیت الزم را داشــته باشند.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه اســتان فارس در پایان خاطر نشــان کرد  :اصول و قوانین و بخشنامه  های
صادره از ســوی سازمان که به تمام ادارات ابالغ می  شــود باید ضمن مطالعه آنها تمامی  کارکنان از قوانین
موجود اطالعات و دانش کافی را داشــته باشند تا در هنگام اجرای این قوانین دچار مشکل نشوند.
گفتنی است اولین دوره آموزشی مجموعه قوانین و مقررات امالک و اجارات با حضور کارشناسان استان
و شهرســتانها در ســه دوره آموزشی با حضور یکصد و  80نفر در ســه دوره برگزار می  شود که اولین دوره
آموزشــی آن از صبح دیروز آغاز شد و دو دوره دیگر در آبان و آذر ماه خواهد بود.

مقام  های استانی و کشوری در ارزیابی سال 94
به اداره کل راه وشهرسازی الرستان اختصاص یافت

به گزارش روابط عمومی  اداره کل راه وشهرســازی الرستان،
ناصر فنونی رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
اداره کل راه و شهرســازی الرستان کسب دســتگاه برگزیده در
ارزیابی عملکرد ســال  94را از عناوین تحقق یافته این اداره کل
برشمرد.
وی کســب رتبه ی هفتم از بین  70دستگاه اجرایی استانی و
رتبه ی ممتاز در بین ادارات کل راه و شهرسازی استانهای کشور
را از جمله افتخارات این مجموعه عنوان کرد.
رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شــکایات اداره
کل راه و شهرســازی الرســتان همچنیــن کســب رتبه ی اول
دستگاه  های اجرایی وابســته به وزارت راه و شهرسازی در سطح
اســتان فارس را از جمله نتایج حاصل شده در سال  94برشمرد.
فنونی یادآور شد جشنواره شهيد رجايي ساليانه به منظور شناسایی و تقدیر از تالشگران عرصه خدمت به
نظام مقدس جمهوری اســامی  و ملت شریف و بزرگوار ایران اسالمی  و نهادینه کردن ارتقا و بهبود عملکرد
دســتگاه  های اجرایی در سطوح مختلف از طریق تقدیر و تشویق آنها ،مورد ارزيابي قرار گرفته و با رویکرد
کار تیمی ،ابالغ مي   شــود.
شــایان ذکر است اداره کل راه وشهرسازی الرســتان در سال  93رتبه ی هشتم این ارزیابی را کسب و
در ســال  94با یک رتبه باالتر مقام هفتم را به خود اختصاص داده است.

