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وزیر آموزش و پرورش:

تســنیم :وزیر آموزش و پرورش گفت :با فشــارهای
اقتصادی به وجود آمده قدرت خرید معلمان کاهش پیدا
کرده اما ما به دنبال رفع این مشکالت بوده و هستیم.
ســید محمد بطحایی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با
فرهنگیان شهرســتان پاسارگاد اظهار داشت :افتخار من
شغل معلمی   است ،من هم مثل شما مشکالت را تجربه
کرده و آگاهم اما مسائل و مشکالت آموزش و پرورش
با تصمیمات هیجانی حل نمیشود.
وزیر آموزش و پرورش بــا تاکید بر اینکه تصمیمات
هیجانــی چاره حل مشــکالت نیســت ،گفــت :برای
حل مشــکالت نیازمند مســیر عاقالنه و کارشناســی
شده است.
وی با اشــاره به بروز مشــکالت اقتصادی افزود :با
فشــارهای اقتصادی به وجود آمده قدرت خرید معلمان
کاهش پیدا کرده و به طبع آن فشار بر معلمان به جهت
حقوق ثابتی که دارند بیشتر شده ،اما ما به دنبال رفع این
مشکالت بوده و هستیم.
در ادامه این ســفر برنامه متمرکز کلنگزنی همزمان
 3پروژه آموزشی در روستاهای چمنی ،مایین و درودزن
منطقه درودزن در اســتان فارس بــا حضور معاون وزیر
و رئیس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی کشور و
رئیس سازمان نوســازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور
برگزار شد.
در این مراســم کلنگ آغاز ساخت مدرسه  6کالسه
شــهید کرمی   درودزن در زمینی به مساحت  3400متر
مربع و زیر بنــای  600متر مربع و بــا اعتبار  1میلیارد
و  850میلیــون تومان به زمین زده شــد.این مدرســه
توســط ســتاد اجرایی فرمان حضرت امــام (ره)( ،بنیاد
برکت) و مشــارکت اداره کل نوســازی مدارس فارس
احداث میشود.
همچنین آیین آغاز احداث دبســتان  6کالسه شهید
عباسپور چمنی که در زمینی به مساحت  3700متر مربع
و زیر بنــای  630متر مربع و اعتبــار  1میلیارد و 680
میلیون تومان و توسط اداره کل نوسازی مدارس فارس
احداث میشود نیز انجام شد.
عالوه بر این آغاز ســاخت مدرســه  6کالسه  5آذر
روســتای مائین نیز که در زمینی به مساحت  3500متر
مربــع و زیربنای  560متر مربــع و با اعتبار  1میلیارد و
 770میلیون تومان توســط ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام (ره) ،بنیاد برکت ساخته میشود ،اعالم شد.

امام جمعه شیراز:

ارتش ،از پایه   های اصلی عظمت و
اقتدار ملت است

ایرنا :نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شــیراز
گفت :بیست و نهم فروردین روز تکریم و احترام گزاشتن
به یکــی از پایه   های اصلی عظمــت و اقتدار ملت یعنی
ارتش است.
آیت ا ...لطف ا ...دژکام ،پنجشنبه در مراسم گرامیداشت
روز ارتش جمهوری اسالمی   در شیراز افزود :ارتشیان این
دژهــای عظمــت و اقتدار در آغاز ســال  98با کمک به
سیل زدگان افتخاری دیگر برای مردم و کشورمان آفریدند.
وی ادامه داد :نیروهای ارتشی و سپاهی ما هر زمان که
خطری مردم و کشــور را تهدید می   کند جان خود را کف
دست می   گیرند و برای حمایت از مردم به میدان می   آیند.
امام جمعه شــیراز اضافه کرد :در جریان سیل اخیر نیز
نیروهای ارتشی در کنار نیروهای سپاهی ،بسیجی ،نیروی
انتظامی   و سایر مجموعه   های امدادرسان و خدمات رسان
به یاری آســیب دیدگان و مردم شتافتند و گوشه   هایی از
افتخارآفرینــی و از جان گذشــتگی آنها توجه جهانیان را
به خــود جلب کرد و رضایت رهبر معظــم انقالب را نیز
به دنبال آورد.
ارشــد نظامی   ارتش در استان   های فارس و کهگیلویه
و بویراحمــد نیــز گفــت :در ماه   های نخســت پیروزی
انقــاب که دشــمنان انقــاب و برخی افراد نــاآگاه به
دنبال انحــال ارتش بودند ،امام خمینی (ره) با آگاهی از
دسیسه دشــمنان و با نگاه و بینشی عمیق 29 ،فروردین
را به نام روز ارتش جمهوری اسالمی   در تاریخ کشورمان
به ثبت رساندند.
امیر ســرتیپ دوم وجیه ا ...جمشــیدی افزود :ارتش
جمهوری اسالمی   در عرصه   ها و صحنه   های مختلف چه
در میدان نبرد با دشــمن و چه یاری رساندن به مردم در
زمان وقوع حوادثی همچون سیل و زلزله ،به عنوان مدافع،
همدرد و همدل با مردم همواره در کنار آنها بوده اســت.
وی حفاظت و پاسداری از مردم ،انقالب ،کشور و نظام
را افتخاری بزرگ برای ارتش جمهوری اسالمی   دانســت
و اظهار داشــت :ارتش ،سپاه ،بسیج و نیروی انتظامی ،دژ
محکم دفاع از مردم و بازوی توانمند نظام اسالمی   هستند.
ســرتیپ دوم جمشیدی ،اقدام رئیس جمهوری آمریکا
در قرار دادن نام ســپاه در لیست گروه   های تروریستی را
نشــان از کوته نظری و بی فکری ســران آمریکا دانست
و گفت :آنها نمی   دانند و غافل هســتند که همه مردم ما
خود را ســپاهی می   دانند و به ســپاهی بودن خود افتخار
می   کنند.
او اظهار داشــت:همه نیروهای نظامــی   و انتظامی   در
کشور گوش به فرمان فرماندهی کل قوا به عنوان بازوی
توانمند نظام جمهوری اســامی   مصمم تر و قدرتمندتر از
هر زمان دیگری آماده جانفشانی هستند.
در این آیین که در مقابل پادگان زرهی ارتش در بولوار
زرهی شیراز برگزار شد ،یگان   های پیاده ،زرهی و موتوری
در برابر جایگاه رژه رفتند.
امــام خمینــی (ره) در ســال  ،58روز بیســت و نهم
فروردین را به عنوان روز ارتش جمهوری اســامی   ایران
اعالم کردند و این روز در تقویم رسمی   کشور نیز به همین
نام ثبت شده است.

Apr 20 ، 2019

آیت ا ...دستغیب در دیدار رئیس و جمعی از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی شیراز ؛

تمام مشکالت با اتکا به خداوند و
صبوری برطرف میشود

ســید علی اصغر دستغیب در دیدار دکتر
آیتاّ ...
علی بهادر رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز و
جمعی از مســئوالن این دانشــگاه ،اظهار کرد :این
وعده الهی است که تمام مشکالت با اتکا به خداوند
و صبر و تحمل برطرف میشود.
بــه گزارش روابــط عمومی   و امــور بین الملل
آســتان مقدس حضرت شــاهچراغ(علیه السالم)،
ســید علی اصغر دســتغیب با اشاره به سیل
آیتاّ ...
اخیر در کشــور گفت :این مســئله حوادث طبیعی
هم در شرایط خاصی میتواند امتحان بزرگی باشد،
به هر حال آنچه از ســوی خداست جز خوبی و خیر
نیســت و تعبیر قرآن این است که آنچه از خدا برای
شــما واقع میشود نیکی و خیر اســت ولکن آنچه
که از جانب خود انســان اســت که گاهی مصیبت
میشــود و با توجه به اینکــه میدانیم همه چیز از
جانب خداســت بعضیها میگویند پس بحث خیر و
شر پیش میآید پس هم خیر از جانب خداست و هم
ّ
شر است،
شر چون باالخره یک چیزهایی به صورت ّ
ّ
ما میگوییم نه همه چیز از جانب خداســت و همه
شر میکنیم.
خیر است ّال این که ما آن را تبدیل به ّ
وی افزود :چنیــن تعبیراتی در طول این حوادث
اخیر زیاد مطرح شده است ،ریشه قضیه ما انسانها
هســتیم ،آنچه باید پیشبینی شود و آنچه باید تدبیر
شــود ،آنچه باید به عنوان یــک وظیفه مدیریتی و
یک مسئولیت الهی احســاس شود و کار شود تا به
این جاها نرسد.
رئیس هیات امنای مجمع خیرین سالمت فارس
گفــت :از جناب آقــای دکتر بهــادر رئیس محترم
دانشــگاه علوم پزشکی شیراز و همه عزیزانی که از
دانشگاه علوم پزشکی در صحنه امدادرسانی   ها خوب
درخشیدند تشــکر میکنم ،من گاهی اخبار را پیگیر
هســتم و همین طور که همه مطلع هستند کارهای
بزرگ و ارزشــمندی از جانب دانشگاه علوم پزشکی
صورت پذیرفت؛ مسئله دارو و درمان شاید مهمترین
نیاز است مخصوص ًا در این حوادثی که واقع میشود،
هرچند درست اســت که خوراک ،پوشاک و وسایل

زندگی این عزیزان را سیل از بین برده و مردم تحت
فشار واقع میشــوند اما ما باید فکر کنیم که آنچه
که بیش از هر چیز عواطف را بر میانگیزد بیمارانی
هســتند که به صورت روزمره به دارو و درمان نیاز
دارند و این کاری که شما انجام دادید در حد توانتان
بود و هیچ کوتاهی نکردید و آقای وزیر هم که آمدند
از جنابعالی و از همه دوســتان دانشگا ه علومپزشکی
تقدیر کردند .عمده مطلب این اســت که انسان در
پیشگاه خداوند متعال سرافراز باشد و وجاهت و آبرو
داشته باشد ،مردم ما هم الحمدا...مردم آگاه و روشنی
هستند و انصاف ًا نمونهای نه در عصر حاضر و نه شاید
در اعصار گذشته نداشــتهایم مثل این مردمی   که با
صبر و اســتقامت و با نهایت محبت ،صمیمیت ،ایثار
و فداکاری عمل کردند؛ اینها در طول تاریخ کم نظیر
است .حاال اگر ما کمیت را به حساب بیاوریم با این
کیفیت میشود گفت بینظیر.
در ابتــدای ایــن دیدار دکتر علــی بهادر رئیس
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن ارائه گزارشی از
اقدامات این دانشگاه در امدادرسانی به سیل زدگان
اظهار کرد :زمانی که سیل اتفاق افتاد دانشگاه علوم
پزشــکی آنجا پایگاه داشت و رســیدگی زیاد بود و
آمبوالنسها ســریع رسیدند و افراد را منتقل کردند،
 ۱۵۶مصدوم و مجروح داشــتیم کــه حدود  ۵۰نفر
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به دنبال افزایش قدرت خرید معلمان هستیم
وزیر آموزش و پرورش گفت :با فشارهای اقتصادی به وجود آمده قدرت خرید معلمان
کاهش پیدا کرده اما ما به دنبال رفع این مشکالت بوده و هستیم...

افتتاح همزمان چهار پروژه آموزشی و آغاز عملیات اجرایی  5پروژه
آموزشی دیگر در مرودشت
با حضور دکتر بطحایی وزیر آموزش و پرورش ،دکتر رخشانی مهر و قدمی   معاونین...

به دنبال افزایش قدرت خرید معلمان
هستیم

 14شعبان 1440

فارس

بســتری و به مرور مرخص شــدند و بــدون اینکه
هزینــهای پرداخت کنند به صــورت رایگان درمان
شــدند و بعد از اینکه مرخص شدند به دانشگاههای
محل سکونت خودشــان نامه داده شد که پیگیری
کارهایشان انجام شود و االن حدود چهار نفر از آنها
باقی ماندهاند که در بیمارستانها هستند و انشاءا...
خداوند شِ فا دهد و مرخص شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه
در منطقه ســعدی ،معاونت بهداشــتی و مسئولین
بهداشــتی ما نهایت پیگیری را میکردند تا بیماری
شایع نشــود ،تصریح کرد :از نظر محیط زیست و از
نظر روانی مردم مشــکل داشتند و به عزیزانی که از
نظر روانی دچار مشکل شده بودند کمکهای الزم
صورت پذیرفت و از نظر کنترل مواد غذایی و خیلی
از موضوعات بهداشتی دیگر و مبارزه با بیماریها کار
کردند و در مساجد و حسینیهها پزشک قرار دادیم .
وی با اشــاره به اینکه آقای وزیــر هم که برای
بازدید آمدند و از همه بیماران عیادت کردند رضایت
خود را از دانشــگاه ابراز نمودند ،بیان کرد :آنچه که
در تــوان بود ما در خدمت مهمانان شــیراز بودیم و
به مردم خوب شــیراز نیز که در بعضی مناطق دچار
مشــکل بودنــد نهایت کمک شــد و امیدواریم که
خداوند هم خودشان کمک کنند.

باحضور وزیر آموزش و پرورش انجام شد:

افتتاح همزمان چهار پروژه آموزشی و آغاز عملیات اجرایی
 5پروژه دیگر در مرودشت

تمام مشکالت با اتکا به خداوند و صبوری برطرف میشود
ســید علی اصغر دســتغیب در دیدار دکتر علی بهادر رئیس دانشــگاه علوم
آیتاّ ...
پزشکی شیراز و جمعی از مسئوالن این دانشگاه...

سردار غیاثی:

سپاه و ارتش ید واحده برای حراست و دفاع از انقالب اسالمی   و
ملت ایران هستند

تســنیم :فرمانده ســپاه فجر استان فارس گفت :امروز ســپاه و ارتش به مثابه ید واحده و بازوی قدرتمند
نیروهای مسلح برای حراست و دفاع از انقالب اسالمی   و ملت ایران هستند.
به نقل از روابط عمومی   سپاه فجر ،سردار سید   هاشم غیاثی با تبریک فرا رسیدن بیست و نهم فروردین روز
ارتش جمهوری اســامی   ایران اظهار داشت :امروز و به برکت انقالب اسالمی   ارتش جمهوری اسالمی   ایران
یکی از قدرتمندترین و مستقلترین نیروهای نظامی   در منطقه و جهان است و این قدرت روزافزون از روحیه
انقالبی پرسنل و والیتمداری کادر جهادی این نیرو سرچشمه میگیرد.
فرمانده سپاه فجر با بیان اینکه خودکفایی یکی از مهمترین نقاط قوت یک نیروی نظامی   در جهان امروز
اســت ،گفت :تالش افسران و نخبگان جوان ارتش جمهوری اسالمی   ایران در راستای خودکفایی به ویژه در
زمینه طراحی و ساخت سالحها و تجهیزات دفاعی به الگویی برای ارتشهای جهان اسالم تبدیل شده است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد علی صیاد شیرازی گفت :این شهید بزرگوار شاخص و نمونه
عینی نیروهای مومن ،انقالبی و والیتمدار در ارتش جمهوری اسالمی   ایران است و بهترین الگو برای افسران
جوان این نیروی انقالبی برای خدمت خالصانه و سعادتمندانه در دنیا و آخرت است.
ســردار غیاثی با بیان اینکه ایجاد شــکاف و اختالف بین نیروهای مسلح همواره یکی از محورهای مورد
طمع دشمنان انقالب اسالمی   بوده است ،گفت :تالش دشمنان انقالب اسالمی   برای ایجاد شکاف و اختالف
همواره محکوم به شکســت است و امروز ســپاه و ارتش به مثابه ید واحده و بازوی قدرتمند نیروهای مسلح
برای حراست و دفاع از انقالب اسالمی   و ملت ایران هستند.
وی با اشــاره به هماهنگی و تعامل سپاه و ارتش در امدادرسانی به آسیبدیدگان سیل در مناطق مختلف
کشور گفت :امروز صمیمیت ،برادری ،هماهنگی و تعامل مثالزدنی بین این دو نیروی انقالبی برقرار است و
این موجب خشم استکبار جهانی به ویژه آمریکاست.
فرمانده سپاه فجر با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی   ایران برای پاسخگویی به هر نوع تهدید
آمادگی کامل دارند ،گفت :فرزندان انقالب اســامی   در ارتش و سپاه پاسداران در تبعیت کامل از رهبر معظم
انقالب اسالمی   (مدظله العالی) با روحیه بسیجی ،عاشورایی و جهادی و تکیه بر قدرت الهی در عرصه دفاعی،
مقابله با تهدیدات و خدمت رسانی به مردم آماده جانفشانی و ایثار هستند.

سردار بوعلی:

فارس به تمدن سازی در جهان شهره است

فرمانده ناحیه بقیه ا( ...عج) شــیراز گفت 45 :مقر اســکان برای مســافرین و ســیل زدگان شیراز از جمله
مساجد،حسینیه   ها،سوله صالحین و مجتمع فرهنگی شلمچه در سیل شیراز ایجاد شد.
فرمانده ناحیه بقیه ا( ...عج) شــیراز چهارشــنبه در آیین تجلیل از بسیجیان جهادگر و مدافعان سومین حرم
اهل بیت(ع) ســیل اخیر شیراز با بیان اینکه صحنه   های بی نظیری از ایثار در سیل اخیر در سراسر کشور ثبت
شــد،گفت 45 :مقر اســکان برای مسافرین و سیل زدگان شــیراز از جمله مساجد،حسینیه   ها،سوله صالحین و
مجتمع فرهنگی شلمچه در سیل شیراز ایجاد شد.
سرهنگ پاسدار مجید علیپور افزود :دو هزار و  300مسافر نوروزی و گاه سیل زدگان محله سعدی شیراز در
سیل اخیر این شهر توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی   اسکان داده شدند.
وی ادامه داد :بعد از ســیالب  70هزار و  845وعده غذا اعم از صبحانه،ناهار و شــام بین آسیب دیدگان و
مسافرین نوروزی شیراز توزیع شد.
جانشــین ســپاه فجر استان فارس در این مراسم گفت :سپاه فجر این اســتان در سیل اخیر کشور به یاری
سیل زدگان لرستان ،خوزستان و شیراز رفته است.
ســردار یدا ...بوعلی افزود :استان فارس و شــیراز نه تنها در ایران بلکه در جهان به لحاظ تمدن ساز بودن
شناخته شده و تاثیر گذار است و اهالی این خطه باید همیشه تعصب جایگاه این دیار را داشته باشند و هرجا که
کاری به فارس تکلیف می   شود باید نام آن بلند و به شایستگی برده شود.
وی با بیان اینکه فارس اولین اســتانی بود که روز بعد از رخداد ســیل در لرستان به یاری مردم آسیب دیده
این اســتان در پل دختر شتافت،گفت :ظرف ســه روز تمام معابر و طی شش روز منازل مردم در منطقه ای از
شــهر پل دختر که به ســپاه فارس واگذار شده بود پاکسازی شــد و  240هزار متر مکعب رمل و ماسه از این
منطقه خارج شد.
بوعلی گفت :تمام دســتگاه   ها و ادارات استان فارس از جمله شهرداری شیراز که نانوایی سیاری در لرستان
ایجاد و روزانه ده هزار قرص نان بین مردم آسیب دیده توزیع می   کند عملکرد مثبتی در این رخداد داشتند.
وی ادامه داد :در حال حاضر در اســتان خوزســتان بیش از  40روســتا و یک شــهر در حوزه امداد رسانی
دســتگاه   ها و مردم فارس قرار دارد و به بهترین شــکل اهالی این اســتان در حال خدمت رسانی به هموطنان
خوزستانی خود هستند.
جانشین سپاه فجر استان فارس اظهار داشت :پنجشنبه شب اهالی استان فارس جاده خرمشهر به اهواز را که
در اثر سیل مسدود شده بود،بازگشایی کردند و در حوزه البسه،خوراک و کاالهای اساسی نیز روزانه کمک   های
مردمی   ساکنین فارس به دست هم وطنان سیل زده شان در خوزستان می   رسد.

بیمارستان استهبان در مسیر سیالب قرار دارد

با حضور دکتر بطحایی وزیر آموزش و پرورش،
دکتر رخشــانی مهر و قدمی   معاونین وزیر و روسای
ســازمان   های نوسازی مدارس و آموزش و پرورش
استثنایی کشور چهار باب فضای آموزشی در بخش
درودزن شهرستان درودزن مرودشت افتتاح و چهار
فضای آموزشــی دیگر در این بخــش و مرکز این
شهرستان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی   نوسازی مدارس فارس
بطحایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش و
جایگاه تربیتی مدرسه در جامعه گفت :مدارس باید
محیطی برای تربیت نســل ایجاد کنند که فرزندان
ما زندگی و ممارســت در مسایل حیات را تمرین و
بتوانند در خانه و جامعه به صورت مســتمر فعال و
مشارکت داشته باشند.
وزیر آمــوزش و پرورش منشــا فلســفه نظام
آموزشی مارا برگرفته از تعلیم و تربیت الهی دانست
و تاکیــد کرد  :دانش آمــوزان در محیط تربیتی که
فقط منتهی مدرسه نیست تربیت می   شوند و مسیر
ترقی را طی می   کنند و عاقبت و سرانجام شایسته و
بخیر در این مسیر می   یابند و به رستگاری می   رسند
و از آنجا که در این فرایند مدرســه فضای مهم و
تاثیرگذاری دارد ،اگر ما مدرسه ای که نتواند محیط
بانشــاط و سرشار از امید را ایجاد کند،نداشته باشیم
بی شک فرزندان ما در این فرایند تربیتی با اختالل
مواجه خواهند شد.
بطحایی با اشاره به نقش آموزش و پرورش که
با توانمند ساختن ذهنی و فکری افراد درصد جرایم

و آسیب   های اجتماعی را کاهش می   دهد یادآور شد
 :در صورت توانایی افراد به حل مسایل و مشکالت
خود ،دادگســتری   ها و مراکز قضایی و حتی مراکز
درمانی ما کم جمعیت خواهند شد .
مقام عالی وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به
نقش خیرین در ســازندگی فرزنــدان جامعه گفت:
خیرین به نیکــی می   دانند که چه قدم   های موثری
را برای فردای این کشــور برمی   دارند ،البته هرچند
که مولفه   های دیگری نیز در این مسیر حایز اهمیت
اســت اما هرچقدر کیفیت مدارس مــا فزونی یابد
زندگی باکیفیت مردم افزایش می   یابد و آســایش و
آرامش آنها بیشــتر و پایمردی در برابر ظلم بیشتر
می   شود ،بنابراین اگر ما در صدد ارتقای آموزش و
پرورش هستیم فقط برای این است که باید امروز
نقشه ایران فردا را در این مدارس طراحی کنیم.
وزیر آموزش و پــرورش افــزود :اینکه فردای
اســتان فارس ،مرودشــت و بخش درودزن چگونه
باید باشــد و سیســتم قضایی ،درمانی و آموزشی و
تولیدی آن چگونه باید اداره شود بی شک امروزه در
این مدارس ترسیم و شکل می   گیرد.
بطحایی با اشــاره به افتتاح  4باب پروژه   های
آموزشــی و آغــاز عملیــات اجرایــی  5باب طرح
آموزشــی و ورزشــی دیگر و همچنیــن فعالیت
 300پروژه دیگر که در حال ســاخت اســت گفت:
ایــن اتفاقات رخدادهای بزرگی اســت البته ما باید
به موازات این کارهای ســخت افزاری و زیربنایی
به مــوارد نرم افــزاری و روش   های آموزشــی و

شایســتگی و انگیزشــی آموزگاران نیز توجه کنیم
چراکه نظام جمهوری اســامی   قابلیت و ارزشــی
بیــش از آنچه که امــروز در آمــوزش و پرورش
داریم را داراست.
بر پایه همین گزارش در ســفر وزیر آموزش و
پرورش از مدارس آســیب دیده سیل فروردین ماه
شــیراز بازدید و برساخت مســتحکم آنها با اولویت
آمــوزش و پرورش تاکید و افــزود  :در کوتاهترین
زمان مدارس آســیب دیده از سیل در سطح کشور
بازسازی خواهند شد.
در این سفر همچنین دکتر رخشانی مهر معاون
عمرانی وزیر آموزش و پرورش گفت :اعتبار ویژه ای
جهت رفع مشــکالتی که برای مدارس آسیب دیده
از ســیل رخ داده است از ســوی دولت پیش بینی
شده است.
موصلی مدیرکل نوســازی مدارس نیز با اشاره
به آسیب دیدگی  92باب آموزشگاه از درصد جزیی
تــا کلی خبر داد و افزود :در ســفر بــا برکت وزیر
آمــوزش و پرورش به مرودشــت چهار باب فضای
آموزشی شــامل سه باب آموزشــگاه عادی و یک
مرکز اســتثنایی با ظرفیــت  27کالس درس در 2
هزار و  600مترمربع زیربنای آموزشی با  36میلیارد
ریال اعتبار که از ســوی خیرین فرهنگ دوست و
دولت تامین شــده افتتاح گردید و عملیات اجرایی
 3باب پروژه خیرســاز ،یک باب آموزشگاه به همت
بنیاد برکت و یک ســالن ورزشــی با اعتبار دولتی
آغاز شد.

تســنیم :نماینده مردم شهرستانهای اســتهبان و نیریز با بیان اینکه بیمارستان استهبان در مسیر سیالب
ســاخته شــده ،گفت :اگر سیل به این شــهر آمده بود ،آب بیمارســتان را فرا میگرفت ،باید قبل از بروز حادثه
چارهاندیشی کرد.
اصغر مســعودی شــامگاه دیروز در جمع شــوراها و دهیاران بخش رونیز که با حضور کمالی سروســتانی
فرماندار شهرســتان استهبان و بهلولی قشقایی بخشدار رونیز برگزار شد ،اظهار داشت :بیمارستان استهبان بدون
حصار و نیمهتمام افتتاح شــده بود ،قرار بوده این بیمارســتان ظرفیت  88تختخواب داشــته باشد که تبدیل به
 120تختخوابی شده و استانداردهای آن به لحاظ ظرفیت به هم ریخته است.
وی بیان کرد :در چند ســال گذشــته با پیگیریهای صــورت گرفته تختهای  ICUو سی.تی.اســکن
افتتاح شده و به زودی نیز بخش  N.ICUنیز افتتاح میشود.
نماینده مردم شهرستانهای استهبان و نیریز گفت :در مجموع سه میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجیهزات
پزشکی بیمارستان امام خمینی(ره) هزینه شده و  500میلیون تومان نیز برای حصارکشی آن اختصاص یافته است.
مســعودی در پاســخ به سواالت اعضای شــورایهای اســامی   بخش رونیز به توضیح آخرین پیگیریهای
صورت گرفته اشــاره کرد و افزود :طرح آبرسانی به خانهکت و قشــمقاوی ردیف اعتباری نداشت که توانستیم
برای این مهم ردیف اعتباری بگیریم ،وعده دادم با تمام وجود پیگیری کنم که در این مدت نیز از هیچ تالشی
دریغ نکردهام.
وی با بیان اینکه امروز نیز دغدغه ما تکمیل طرح آبرســانی به روستاهای خانهکت و قشمقاوی است گفت:
وزیر نیز وعده داد تا پایان ســال مالی  97آبرســانی پایان یابد که این مهم اتفــاق نیفتاده و باید در تکمیل آن
تسریع شود.
نماینده مردم شهرســتانهای اســتهبان و نیریــز در مورد حقابه بختــگان نیز گفت :در مــورد حقابه نیز
پیگیریهایی از وزارت نیرو در دست اقدام بوده و به زودی نیز با حضور مسئوالن آب منطقهای استان فارس از
مسیر دسترسی آب نیز بازدید میشود.
مسعودی از رفع مشکالت آب استهبان خبرداد و افزود :سه سال پیش شهرستان استهبان مشکل آب داشت
این موضوع پیگیری و رفع مشــکل شــد به طوری که با توجه به خشکســالیها در دو سال گذشته مشکل آب
نداشتیم .
وی اجــرای طرح تصفیهخانه فاضالب اســتهبان و ســاخت راه ایج بــه داراب را از دیگــر طرحهای اجرا
شــده عنوان کرد و گفت :در اندازه توان مشــکالت حوزه انتخابیه را دنبال کــرده و همواره تالش ما نیز برای
برطرف کردن مشــکالت در مناطق مختلف از جمله رونیز و دهســتان خیر بوده که در بخشهای بهداشــتی و
آموزشی نیز مشهود است.
نماینده مردم شهرســتانهای اســتهبان و نیریز با بیان اینکه  15پروژه راهســازی در این دو شهرستان در
دســت اجرا و اقدام داریم ،خاطرنشان کرد :برای تعریض و روکش آسفالت جاده دهستان خیر تا نیریز بیش از
 20میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که در مرحله مناقصه است.
مســعودی در مورد اجرای طرح اراضی شیبدار نیز گفت :اجرای این طرح تابع ضوابطی مشخص است و در
هر نقطهای که قابلیت اجرا داشته باشد از حامیان اجرای آن هستیم.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه هر قانونی که به نفع مردم روســتاها ،معلمان و بوده را حمایت کردهام
افزود :با پیگیری و تخصیص اعتبارات  11میلیارد تومان تسهیالت در سال گذشته برای طرحهای اشتغالزایی در
شهرستان استهبان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه نگاه فرماندار شهرستان استهبان حضور میدانی در روستاها و برطرف کردن مشکالت آنان
است بیان کرد :بخشدار رونیز نیز با انگیزه است که امیدواریم شاهد برطرف شدن مشکالت باشیم.
نماینده مردم شهرســتانهای استهبان و نیریز تصریح کرد :برگزاری جلسات برای بررسی و برطرف کردن
مشــکالت روســتاهای حوزه انتخابیه جنبه تشریفاتی ندارد افزود :معتقدیم این جلســهها باید جنبه کاربردی و
عملیاتی داشته باشد و به این مهم نیز توجه میشود.
به گزارش تســنیم ،در این نشست دهیاران و اعضای شورای اسالمی   به بیان مسائل و مشکالت روستاهای
خود پرداختند که از جمله آن میتوان در بخشهای کشاورزی ،فرهنگی ،ورزشی و اقتصادی اشاره کرد.

