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وضعیت شیرخوارگاه ولیعصر(عج) نزدیک به استانداردهای جهانی است
روابط عمومی   اداره کل بهزیستی استان فارس در پاسخ به گزارش فارس اعالم کرد:
نوزادان به دلیل مشکالت جسمی   فوت شدند...

 557دانش آموز استان فارسی
در انتخابات شورای دانش آموزی
صفد  ر د  وام

مدیــرکل آموزشو پــرورش فارس گفت :انتخابات شــورای
دانشآمــوزی در  5هــزار و  880مدرســه و با حضــور نزدیک به
 557هــزار دانشآموز این اســتان در ســه دوره تحصیلی برگزار
شده است.
علی عســکر نجفی ديروز در آیین اســتانی برگزاری بیســت و
دومین دوره انتخابات شــورای های دانش آموزی در مدارس فارس
در دبیرستان دخترانه دکتر معطری ناحیه دو شیراز اظهار داشت :اين
انتخابات با هدف مسئوليت پذيرى و مانور تربيت سياسى دانش در
نظام جمهورى اسالمى برگزار مى شود.
وى با اشــاره به نقــش مهم اين انتخابات در جهت مشــاركت
سياســى دانش آموزان و احساس مســئوليت آنها نسبت به مسائل
اجتماعى ،سياسى ادامه داد:امروز شــاهد حضور دانشآموزان دوره
سوم ابتدایی تا دوازدهم در پای صندوقهای رای هستیم .
مديــر كل آموزش و پرورش فارس افزود :در مجموع  137هزار
و  358دانشآموز دختر و پسر کاندیدای انتخابات هستند که از این
تعــداد  43هزار و  750نفر بهعنوان اعضای شــورای دانشآموزی
مدارس استان انتخاب خواهند شد.
منتخبین نواحی ،شهرســتانها و مناطق بــا حضور در انتخابات
اســتانی این شــورا ،بهعنوان نمایندگان فارس در انتخابات مجلس
دانشآموزی کشور شرکت خواهند کرد.
به باور وى شــورای دانش آموزی یکى از ارکان مهم و بازوی
کمک کننده به مدیر مدرســه هستند كه با انتقال نیازها و مطالبات
دانــش آموزان در واقــع پل ارتباطی بین دانش آمــوزان و مدیران
مدارس خواهند بود.
وى همچنين به جایگاه قانونی شورای دانش آموزی در مدارس
اشاره كرد و گفت  :در بحث تربيت سياسى و اجتماعى دانش آموزان
برنامه هاى متنوعى نظير جلسات بصيرت افزايى براى دانش آموزان
برگزار شده است.
وى همچنين بر مشاركت دانش آموزان در مناسبت هاى انقالبى
نظير ســیزدهم آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز 22
فارس :روابط عمومی   اداره کل بهزیستی استان
فارس در پاسخ به گزارش فارس اعالم کرد :نوزادان
به دلیل مشکالت جسمی   فوت شدند و علت دقیق
مرگ مجتبی نوزاد چهارماهه در پزشکی قانونی در
دست بررسی بوده و هرگونه اظهار نظری منوط به
گزارش قطعی پزشکی قانونی در این مورد است.
پس از ثبت موضوعی از طرف مردم در ســامانه
فارس من با عنوان فوت دو نوزاد در شــیرخوارگاه
شــیراز ،این رســانه در جهت پیگیــری موضوع و
درخواســت توضیح از مسؤوالن مربوطه گزارشی را
با تیترهای «ابهامات فوت  2نوزاد در شــیرخوارگاه
شیراز /قصور در فوت نوزادان» تهیه و منتشر کرد.
روابط عمومی   اداره کل بهزیســتی استان فارس
در پاســخ به گزارش فارس جوابیهای را به شــرح
ذیل برای خبرنگار ما ارســال کرد« :محیا سه ماهه
متولــد  98/4/4با وزن  1900گرم در بیمارســتان
زینبیه متولــد گردیده که با توجه بــه ابتالی مادر
به اعتیاد و  Hcvبالفاصله در بیمارســتان نمازی
بستری میشود و پس از آن در تاریخ  98/4/18در
شیرخوارگاه پذیرش میشود.
بعد از پذیریش توســط پزشک متخصص اطفال
ویزیت و به دلیل کمبود وزن و مشکالت تنفسی و
گوارشی داروهای منوباربیتال تجویز و تحت درمان
و نگهداری قرار میگیرد.
پس از آن در تاریخ  98/6/26به دلیل مشــکل
حاد تنفســی به بیمارستان نمازی اعزام و در بخش
 icuاطفال مورد مراقبتهــای ویژه قرار میگیرد
اما علیرغم پیگیریهای کادر درمان و پزشــکان در
تاریخ  98/7/1در بیمارستان نمازی فوت میکند که
تمامی   مستندات و مدارک درمان کودک موجود است.
مجتبــی چهارماهه که در تاریخ  98/3/1با ظاهر
غیرطبیعی جلوی درب شــیرخوارگاه رها شــده که
پس از پذیرش و غربالگری مشــکوک به ســندرم
ســرخچه و میکروسفال تشــخیص داده میشود و
تمامی   خدمات تخصصی الزم تحت نظر پزشــکان
متخصص صورت میگیرد ،اما در تاریخ  98/7/4با
توجه به مشکالت موجود فوت کرده که علت دقیق
مرگ کودک در پزشــکی قانونی در دست بررسی
اســت لذا هر گونه اظهار نظــری منوط به گزارش
قطعی پزشکی قانونی در این مورد است».
علت فوت مجتبی به دلیل شرایط جسمی   او بود
در صد و هفتمین جلســه صحن علنی شورا،
«اســماعیل صالحــی» معاون فنــی و عمرانی
شهرداری گزارشــی از عملکرد حوزهی مربوطه
خود ارائه داد.
به گــزارش روابط عمومی   و امــور بینالملل
شورای اسالمی   شــهر شــیراز ،در این جلسه با
موافقت اعضای شــورای اسالمی   شــهر شیراز،
«محمد تقــی تذروی» به عنوان نماینده شــورا
در کمیتــه مناسبســازی اقتصــادی ،برنامــه
عملیاتی درآمدزایی از تبلیغات شــهری ،موضوع
تکلیف شــماره  ۱۰مصوبه بودجه  ۹۸شهرداری
انتخاب شد.
اعضای شورای اسالمی   شــهر شیراز بر ایراد
هیات تطبیق مصوبات به مصوبه پرداخت دیه به
جان باختگان ســیل  ۵فروردین سال  ۹۸دروازه
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 557دانش آموز استان فارسی در انتخابات شورای دانش آموزی
مدیرکل آمــوزشو پرورش فارس گفت :انتخابات شــورای دانشآموزی در
 5هزار و  880مدرسه و با حضور نزدیک...

 1200میلیارد ریال از اراضی ملی به بیت المال بازگردانده شد

فرمانده یگان حفاظت راه و شهرسازی فارس گفت :با تالش یگان حفاظت از اراضی و معاونت امالک
و حقوقی راه و شهرسازی فارس و با حضور دادستان شیراز و همکاری نیروی انتظامی    600هزار متر مربع
از اراضی متعلق به دولت بازگردانده شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرســازی استان فارس ،سرهنگ حسین
مهــدوی نژاد فرمانده یگان حفاظت راه و شهرســازی افزود 600 :هزار متــر مربع از اراضی متعلق به
سازمان ملی زمین و مسکن در پالک قالت در موسسه ارمغان به ارزش  1200میلیارد ریال رفع تصرف
و از دست سود جویان و زمین خواران بازپس و به بیت المال بازگردانده شد.
وی تصریح کرد :حفاظت از حقوق بیت المال از اولویت های اصلی و مهم یگان حفاظت سازمان ملی
زمین و مسکن استان می   باشد.
ســرهنگ مهدوی نژاد خاطر نشان ســاخت :یگان حفاظت راه و شهرســازی فارس بدون اغماض
با سود جویان و متعرضین به اراضی ملی و دولتی به صورت جدی و قانونی برخورد می نماید.
او اضافه کرد :به شهروندان هشدار می   دهیم چنانچه قصد خرید امالک در محدوده و حریم شهرهای
ســطح استان را دارند ابتدا استعالمات الزم را در این خصوص از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان
فارس تهیه نمایند و از خرید هر گونه اراضی فاقد سند مالکیت رسمی   از افراد سودجو پرهیز کنند.

مرحله دوم مدرسه تابستانه خالقیت و ایده پردازی مجمع خیران
نخبه پرور فارس برگزار شد

بهمن ماه ســالروز پیروزی انقالب اســامی نيز تأكيد كرد و گفت:
اهداف آموزش و پرورش تنها به آموزش  ،مشق و تحصیل محدود
نمی شود بلکه ابعاد مختلف نظام تعلیم و تربیت را در نظر دارد .
نجفى پايبنــدى به ارزش هاى دينى و انقالبى و ترويج آن را از
اهــداف اصلى آموزش و پرورش توصيف كرد و گفت :در اين رابطه
سياست زدگى و القای كار سياسى به جامعه را هرگز قبول نداريم و
آن را كارى ضد تربيتى مى دانيم.
مديــر كل آموزش و پرورش فارس تربيت سياســى و اجتماعى
دانش آمــوزان را ملزم دانســت و افزود :تربيت صحيح سياســى
دانش آموزان موجب مى شــود كه شــهروندانى واقف بر مســائل
اجتماعى و سياسى داشته باشيم و اين مهم در جهت دفاع از كيان،
حيثيت و ناموس كشور بسيار مؤثر مى باشد.

بهــروز پرنیان مديــر آموزش و پرورش ناحيه دو شــيراز نيز در
اين مراسم اظهار داشــت :این انتخابات دنیایی از درس  ،تمرین و
ممارست برای زندگی آینده دانشآموزان است.
وى ايجاد شورای دانش آموزی را باعث ایجاد تعامل و گفتوگو
بیشتر در دانشآموزان و باال بردن آستانه تحمل در آنها عنوان كرد
و گفت :با وجود شــوراى دانش آموزى کیفیت آموزشــی و مسائل
پرورشی روند مناسب ترى خواهد داشت.
وى افــزود« :شــوراهای دانش آموزی ،طالیــهداران گام دوم
انقالب» شــعار امسال انتخابات شــورای دانشآموزی تعیین شده
اســت بنابراين با توجه به فرامين رهبر معظم انقالب این نوجوانان
و جوانــان در چله دوم انقالب هر چه با شــکوهتر در صحنههای
اجتماعی حضورى پررنگ داشته باشند.

وضعیت شیرخوارگاه ولیعصر(عج)
نزدیک به استانداردهای جهانی است
مســؤول فنی شــیرخوارگاه ولیعصر(عج) شیراز
نیز در گفتوگــو با خبرنگار فارس بــا بیان اینکه
شــیرخوارگاه حضرت ولیعصر(عج) در کشور الگو و
خیلی نزدیک به اســتانداردهای جهانی است ،ابراز
داشــت :در این مرکز عالوه بر پزشک متخصص،
روانشــناس ،متخصصان گفتار درمانی و توانبخشی

مســؤول فنی شــیرخوارگاه ولیعصر(عج) شیراز
گفت :کارکنان شــیرخوارگاه عالوه بر اینکه نقش
مادری را برای نوزادان ایفــا میکنند آگاه به نحوه
مراقبت و اقدامــات درمانی برای کودکان بیمار هم
هستند.
فرهادی با بیــان اینکه پــس از غربالگری اگر

نیز حضور دارند و هفتهای ســه نوبت نیز بازرســان
بهزیستی استان از شیرخوارگاه بازدید میکنند.
مینا فرهادی ادامه داد :معمو ًال نوزادان از طریق
اورژانس اجتماعی یا بیمارســتانی که در آن متولد
و رها شــدند در شــیرخوارگاه پذیرش میشوند ،در
برخی موارد نیز نوزاد در پشــت درهای شیرخوارگاه
رها میشود.
وی افزود :نوزادان پذیرش شده توسط پزشکان
متخصص معاینه و مــورد آزمایش قرار میگیرند و
یــک پرونده درمانی برای نوزادان بیمار تشــکیل و
تمامی   اطالعات مربوطه در آن ثبت میشود ،عالوه
بر پرونده یک دفتر گزارش هم برای کارکنان داریم
که تمام اقدامات انجام شــده بــرای کودک در آن
نوشته میشــود و کارکنان در تعویض شیفتها به
یکدیگر تحویل میدهند.

نوزادی ســالم باشــد برای فرزندخواندگی گزارش
میشــود اما اگر مشــکوک به بیماری بود  6ماه تا
یکسال تحت مراقبت قرار میگیرد ،خاطرنشان کرد:
نوزاد فوت شده در شیرخوارگاه مجتبی نام داشت که
اول خرداد سال جاری در پشت درهای شیرخوارگاه
رها شــده بود و پــس از تماس تلفنی بــا نیروی
انتظامی   و ثبت صورت جلسه در مرکز پذیرش شد.
وی ادامه داد :طبق تشــخیص پزشک مجتبی 4
یــا  5روزه بود و در حالی کــه فرم صورت متقارنی
نداشــت پــس از انجام معاینات مشــخص شــد
چشــمهایش مبتال به آب مروارید مادرزادی است،
آزمایشات مجتبی نشــان داد که مبتال به سرخچه
مادرزادی هم است.
مسؤول فنی شیرخوارگاه ولیعصر(عج) شیراز بیان
کرد :با توجه به اینکه دور سر این نوزاد کمتر از حد

آخرین مصوبات شورای شهر شیراز
قران شیراز اصرار کردند.
همچنین بر ایراد هیــات تطبیق مصوبات به
مصوبــه بررســی آییننامه ســاماندهی دکلها،
آنتنها و ایســتگاههای مخابراتی در شهر شیراز
نیز اصرار کردند.
اعضای شــورا همچنیــن با توجه بــه ایراد
هیــات تطبیق مصوبات به مصوبــه کارت اوراق
بستانکاری با اصالح این مصوبه موافقت کردند.
در این جلســه الیحه شهرداری شــیراز نیز
مبنی بر تصویب اساســنامه شــرکت توســعه و
ترویج فعالیتهای گردشگری و زیارتی شهرداری
شیراز(سهامی   خاص) به کمیسیون برنامه ،بودجه،

امورحقوقی و امالک شــورا ارجاع تا در مدت دو
هفته بررسی و نتیجه به صحن شورا ارائه شود.
طرح یــک فوریتی اعضــا مبنی بر
مساعدت به تیم های فجر شهید سپاسی
و قشقایی شیراز تصویب شد
با تصویب این طرح ،بــه هرکدام از تیمهای
فجرسپاسی و قشقایی شیراز به منظور حضور در
مسابقات لیگ دســته اول باشگاههای کشور در
فصل  ۹۹-۹۸از محل مــاده  ۱۷بودجه مصوب
ســال  ۹۸شهرداری ،به ازای هربرد در بازی های
داخل خانه(میزبان) مبلغ دویســت میلیون ریال و
بازی های خارج از خانه(میهمان) مبلغ دویست و

نرمال بود ،پزشــک مغز و اعصاب برای تشخیص
دقیقتــر بیمــاری انجــام امارآی را تجویز کرد ،از
طرفی چون نیاز به عمل چشم هم داشت متخصص
بیهوشــی به ما گفته بود که وضعیت جسمی   کودک
مناسب نیســت و امکان بیهوشی را ندارد؛ وضعیت
تنفســی مجتبی مناسب نبود و پزشک گفته بود که
برای عمل چشــم باید در آیسییو نوزادان بستری
شود چون وضعیتش بحرانی است.
فرهادی افزود :مجتبی  7مهر نوبت امارآی داشت
اما  4مهر در شیرخوارگاه فوت شد ،همان روز حدود
ســاعت  4و نیم پرستار به این نوزاد شیر میدهد و
یک ربع بعد نیز تعویض میشود اما ساعت  5و 10
دقیقه که پرستار برای دادن دارو پیش نوزاد میرود
متوجه میشود که تنفس ندارد و ضمن احیای قلبی
بــه اورژانس نیز تماس میگیرند؛  15الی  20دقیقه
احیا طول میکشــد و اورژانس هم میرسد اما نوزاد
متأسفانه فوت میکند.
وی تأکید کرد :فوت مجتبی به دلیل عدم رعایت
نکات بهداشتی در شیرخوارگاه نبوده بلکه شرایطی
که این نوزاد داشت موجب فوت وی شد.
بــه گزارش فارس 3 ،روز پــس از انعکاس خبر
فوت دو نوزاد در شــیراز ،موســوی مدیرکل وقت
بهزیستی فارس در یک مصاحبه خبری اعالم کرده
بود که دو نــوزاد  3و  4ماهه که در شــیرخوارگاه
حضــرت ولیعصر(عج) نگهــداری میشــدند ،در
آیســییوی بیمارســتان نمازی به دلیل معلولیت
ناشــی از نارس بودن فوت شده اند .با گذشت حدود
ســه هفته از فوت مجتبی اما هنوز گزارش پزشکی
قانونی استان فارس راجع به فوت این نوزاد اعالم و
منتشر نشده است.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی شیراز
نیز هفته گذشــته در مصاحبه با یکی از رسانهها در
واکنــش به این موضوع که مــرگ یکی از نوزادان
شــیرخوارگاه ولیعصر(عج) شــهر صدرای شیراز به
دلیل مشکالت بهداشتی و کمکاری مسؤوالن این
مکان بوده اســت ،گفته بود :ما میتوانیم بررســی
کنیم که آخرین بازدید کارشناس بهداشت ما از این
شــیرخوارگاه چه زمانی بوده و چه گزارشــی داشته
است و اگر مقام مســؤولی از ما بخواهد ،میتوانیم
بررســی کنیــم که آیا مــرگ این نوزاد ناشــی از
مشکالت بهداشتیمحیطی بوده است یا خیر.
پنجــاه میلیون ریال و در صورت صعود هریک از
دو تیــم به لیگ برتر مبلغ پنــج میلیارد ریال به
عنوان پاداش پرداخت خواهد شد.
همچنین اعضای شورای اسالمی   شهر شیراز
با الیحه شهرداری مبنی بر افزایش سقف اختیار
شــهردار شیراز به منظور هزینه کرد مواد۱۶و ۱۷
برای هر مورد تا ســقف پنجــاه میلیون ریال در
چارچوب اییــن نامه مالی و تفویــض اختیارات
صورت گرفته ،موافقت کردند
الیحه یک فوریتی شهرداری مبنی بر تفکیک
موضوع زیباســازی ،منظر و فضای سبز شهری و
ایجاد سازمان مستقل در دستور کار صحن علنی قرار
گرفت و مقرر شد کمیسیون سالمت ،محیط زیست
و خدمات شــهری شورا پس از یک هفته نتیجه را
به صحن علنی ارائه دهد.

در راســتای برگزاری مدارس فصلی خالقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های استان ،به همت
جمعی از اســتعدادهای برتر ،ســفیران بنیاد نخبگان فارس و همکاری مجمع خیران نخبه پرور فارس،
موسســه خیریه علی ابن حمــزه (ع) و انجمن مددکاری ایتام مهدی فاطمه (عج) مرحله دوم مدرســه
تابستانه خالقیت و ایده پردازی در شیراز برای  48نفر از دانش آموزان مقطع هفتم ،هشتم و نهم متوسطه
تحت پوشش موسسات مذکور که در مرحله اول برگزیده شدند برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی   بنیاد نخبگان استان فارس ،در این برنامه که در روزهای  22تا  24مهر ماه در
شــیراز برگزار شد جمعی از استعدادهای برتر و سفیران بنیاد نخبگان استان در قالب کارگاه های آموزشی
انضباط شــخصی ،روش ارائه علمی ،هنر حل مساله ،نگرش پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی ،نگرش
پژوهشــی در حوزه علوم انســانی ،تکنیک های خالقیت ،کار گروهی و دورهمی   ادبی و هدایت تحصیلی
مفاهیم مربوطه را به دانش آموزان آموزش دادند.
در پایــان  5پروژه از جمله انجام یک کار داوطلبانه ،تدوین یک پروپوزال علمی ،آفرینش اثر در حوزه
ادبی و هنری و همچنین مسابقه کتابخوانی برای دانش آموزان مطرح شد تا با اجرا توسط دانش آموزان
و ارزیابی آنها مرحله بعد برنامه برای برگزیدگان اجرایی گردد.

تا پایان سال جاری؛

 5تقاطع غیر همسطح شهرداری شیراز به بهره برداری می رسد
زهرا جعفری

معاون عمرانی و فتی شــهردا ری شــیراز با بیان اینکه این
اقدامات عمرانی در پنج بخش پل ســازی ،ســاختمانی(عمرانی
ورزشــی و عمرانی اجتماعی) ،راهسازی ،آسفالت و جمع آوری
آبهای سطحی انجام میشود ،عنوان کرد :در بخش پلسازی
پنج تقاطع حســاس در دســت اجراســت که بر اساس دستور
شــهردار شــیراز تالش میکنیم تا پایان سال تکمیل شده و به
بهره برداری برسد
وی در خصوص عملیات عمرانی تقاطع شهید رودکی گفت:
مجموع پیشــرفت فیزیکی این پروژه  27درصد اســت و طبق
هدف گذاری انجام شده تالش داریم این پروژه را با برنامه ریزی
انجام شــده ،تزریق منابع مالی و استفاده از تجهیزات و امکانات تا پایان امسال به بهره برداری برسانیم.
وی اضافه کرد :عرشه پل دوم تقاطع شهید رودکی  220مترطول دارد که هم اکنون  110متر آن آماده
بتن ریزی است و مابقی آن طی هفته های آینده انجام می   شود.
صالحی در باره پروژه تقاطع مهدیه – امیرکبیر گفت :این پروژه هم اکنون  45درصد پیشرفت فیزیکی
دارد و طبق برنامه ریزی های انجام شده تالش داریم تا پایان سال جاری آن را افتتاح کنیم.
وی مشکل تملک امالک مورد مسیر را دليل كندي كار پروژه مهدیه – امیرکبیر اعالم كرد و افزود:
برای تسریع در روند اجرای اين پروژه ،احداث این تقاطع از جبهه های مختلف در حال انجام است.
صالحی با بیان اینکه تقاطع باهنر – کمربندی،طی یک ماه گذشته پیشرفت قابل قبولی داشته است
اضافه کرد :تالش داریم با جابجایی تاسیســات شهری همچون لوله اصلی آب و برق بتوانیم جبهه های
کاری جدیدی را برای پروژه داشته باشیم و تا پایان سال آن را به بهره برداری برسانیم.
صالحی با اشــاره به اهمیت احداث تقاطع باهنر – کمربندی گفت :چندین شــهرک جنوبی شیراز در
کنار کمربندی واقع شده و از نظر عبور و مرور مشکالتی را برای شهروندان ایجاد کرده است .اتمام این
پروژه می   تواند در روانسازی ترافیک و تردد ایمن شهروندان نقش اساسی ایفا کند.
وی در خصوص اجرای پروژه زیرگذر جنوبی علی بن حمزه (ع) خاطرنشــان کرد :این زیر گذر دارای
 432متر طول و  130متر عرشه است و هم اکنون  36درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
معاون شهردار شیراز با بیان اینکه تالش داریم در صورت همکاری ارگان های ذی ربط تا پایان امسال
پروژه را به بهره برداری برســانیم ،اضافه کرد :روند اجرای این پروژه به علت جابجایی تاسیسات برق به
طول انجامید که امیدوارم با همکاری اداره برق و پلیس راهور بتوانیم مشکالت اجرایی پروژه را حل کنیم.
احداث پل صداقت که تردد در بلوار طالئیه را تسهیل خواهد کرد ،پروژه دیگری بود که معاون فنی و
عمرانی شهرداری شیراز از آن سخن گفت.
صالحی با بیان اینکه در اجرای پروژه های شــهرداری بعضی از مســائل از جمله جابجایی تاسیساتی
همچون آب و برق و ...در اختیار شــهرداری نیست افزود :این موضوع سبب ایجاد تاخیر در زمان بندی
پروژه ها شده که تالش می کنیم با رایزنی با دستگاه های خدمات رسان این مسئله را حل کنیم.
وی در ادامه به پروژه های ساختمانی شهرداری اشاره کرد و افزود :در حال حاضر  ۹پروژه ساختمانی
بزرگ در شهر شیراز در دست اجراست که از  ۶۰تا  ۱۰۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
صالحی همچنین با اشــاره به روند اجرای ساختمان شهرداری مرکزی ابراز امیدواری کرد  ۴طبقه از
این ساختمان تا پایان سال تکمیل شود و به بهره برداری برسد.
مجتمع اموزشی شهرداری شیراز ،فرهنگسرای فرزانگان و حکمت و همچنین سالن امفی تئاتر جوان
از دیگر پروژه های ساختمانی شهرداری شیراز بود که معاون فنی و عمرانی شهرداری به ارایه گزارش در
خصوص وضعیت اجرای آنها پرداخت.
صالحی با بیان اینکه در  ۶ماهه نخست سال  ۱میلیون متر مربع از معبرهای شهری روکش آسفالت،
ترمیم یا درزگیری شــده است ،از نهضت اسفالت شهرداری شیراز در  ۶ناه دوم سال و آسفالت  ۲میلیون
متر مربع از سطوح شهر و خیابان های شیراز خبر داد.
وی همچنین به اقدامات مثبتی که در راستای آل هاي سطحی انجام شده اشاره کرد و گفت :با توجه
به این اقدامات و لوله گذاری هایی که برای جمع اوری اب های ســطحی انجام شــده اســت انشاا ...در
صورت بارش های آتی شهر شیراز با مشکلی مواجه نخواهد شد.

اجراي تابلو  21متری "عاشورا "
توسط کارمند دانشگاه پیام نور نی ریز

کارمند دانشــگاه پیام نــور نی ریز موفق بــه خلق تابلو
21متری عاشورا شد.
به گزارش روابط عمومی   دانشگاه پیام نور فارس ،مجتبي
زردشت هنرمند نی ریزی و کارمند دانشگاه پیام نور ،در مراسم
شــب شعر عاشــورا در نی ریز ،موفق به خلق تابلو به اندازه
 ٢١متر مربع و در زمان  ٦دقيقه روي سن در مقابل حضار شد.
ضمنا وی در ســال گذشــته تابلو  ١٨متر مربعي در مراسم
شــب شــعر عاشــورا ني ريز در زمان  ٦دقيقه را ترســیم
نموده بود.
گفتنی اســت این كارمند دانشگاه پيام نور شهرستان ني
ريز در هيات ني ريزي هاي مقيم شــيراز موفق به خلق  12تابلو 15متري از وقايع عاشــورا در طول
 12سال گذشته شده است.

