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افزایش زیرساختهای شهری موجب رونق
اقتصادی میشود
بیشک توسعه زیرساختهای
شهری میتواند موجب رونق
اقتصادی ،تولید ثروت ،ایجاد اشتغال
و ...شود و بسیاری از مشکالت
و معضالت گریبانگیر شهرها
را حلوفصل کند .اما شوربختانه
آفت تعصبات خشک و بیمنطق
برای تغییر وضعیتهای شکلی و
ظاهری که هیچگونه پیامد مثبت و
کارسازی را نداشته و ندارد ،آنچنان
به جان برخی از مسئوالن افتاده که
اجازه نمیدهند اهمیت و ارزش
زیرساختهای توسعهای واقعی
خودی نشان دهد و مطالبهگری در
این زمینه صورت گیرد.
فالن نماینده مجلس میخواهد حوزه
انتخابی خود را بر اساس تعصبات
قومی و قبیلهای تکه پاره کند و
دیگری سودای مرکز استان شدن
زادگاه خود را در سر دارد و مسئول
دیگری نیز تمام فکر و ذکرش فقط

و فقط بستگان و وابستگان خود
است و. ...
اما آنچه مغفول و مظلوم مانده ،تالش
برای فراهمسازی زیرساختهای
توسعهای است که میتواند زندگی و
وضعیت معیشتی مردم را متحول کند
و آنان را از چنگال دیوهای مخوف
گرانی ،بیکاری ،رکود و ...برهاند.
تا کی باید در انتظار تصویب
قوانین بهروز و کارآمدی باشیم که
موانع تولید ،مشکالت کارآفرینی
و بیانگیزگی سرمایهگذاریها
را از میان بردارد؟ تا کی باید در
انتظار نابودی معامالت سیاسی،
بدهوبستانهای ویرانگر و بیتوجهی
به پیشرفت واقعی باشیم؟ تا کی
باید رنگوبوی فرهنگ را پریده و
چهره آن را رنجور و بیرمق ببینیم؟
تا کی قومپرستی و قبیلهستاییهای
بازدارنده ترقی و تعالی را باید شاهد
باشیم؟ و تا کی...؟

خیرین برای آزادی 1200زندانی جرائم
غیرعمد فراخوان شدند

مدیرکل زندانهای استان فارس در
آستانه ماه مبارک رمضان از خیرین
و نیکاندیشان این استان دعوت کرد
با کمکهای خود زمینهساز آزادی
یک هزار و  200زندانی جرائم غیر
عمد و بازگشت آنها به کانون گرم
خانواده شوند .سید حشمتاهلل حیات
الغیب در گفتوگو با خبرنگار ایرنا
افزود :این افراد به خاطر ناتوانی
از پرداخت غرامت در جرائم غیر
عمد مانند تصادف ،مهریه ،نفقه و...
هماینک در زندان به سر میبرند و
برای آزادی آنها به افزون بر 300
میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
وی ادامه داد :خوشبختانه در سال 96
حدود  750نفر زندانی جرائم غیر
عمد در استان فارس آزادشدهاند که
امیدوارم در سال جدید نیز به همت
نیکوکاران و نیکاندیشان این خطه
تعداد بیشتری از زندانیان استان از
بند رها شوند .مدیرکل زندانهای
استان فارس گفت :امیدوارم در
جشن گلریزان امسال زندانیان
جرائم غیرعمد که دهم خردادماه
در پارک عفیفآباد برگزار میشود
به همت خیرین زمینه آزادیبخش

قابلتوجهی از زندانیان استان فارس
فراهم شود .وی اظهار کرد :با زندانی
شدن هر فرد چندین خانواده درگیر
مسائل و مشکالت ناشی از آن
میشوند و حتی احتمال بزهکار شدن
فرزندان زندانیان نیز وجود دارد به
همین دلیل امیدواریم تا با کمکهای
خیرین زمینه آزادی زندانیهای
بیشتری بهویژه افرادی که به دلیل
جرائم غیر عمد در حبس به سر
میبرند فراهم شود .وی با اشاره به
آسیبهای وارده به خانواده زندانیان
اظهار کرد :متأسفانه با زندانی شدن
یکی از اعضای خانواده بهاشتباه
برچسب زندانی به دیگر افراد
خانواده نیز زده میشود که این امر
مشکالت زیادی را برای خانواده
زندانیها ایجاد کرده و بر حجم
مشکالت آنها افزوده است .ستاد دیه
کشور در سال  1369به همت شهید
الجوردی و به هدف ایجاد زمینه
آزادی زندانیان تأسیس شد .ستاد دیه
استان فارس نیز از سال  1381فعالیت
خود را آغاز کرد که از آن تاریخ
تاکنون بیش از هشت هزار نفر به
این وسیله از زندان آزادشدهاند.

مدیرکل تبلیغات اسالمی فارس از
اعزام  ۳هزار روحانی به نقاط مختلف
استان فارس در ماه مبارک رمضان
خبر داد.
محمدصادق مهرابی در گفتوگو با
خبرنگار مهر ،با اشاره به فرارسیدن
ماه مبارک رمضان ،تأکید کرد:
همواره در چنین ایامی موضوع
آمادهسازی مساجد استان فارس
مطرح بوده که در سال جاری نیز
چنین حرکتی انجامشده است.
وی ادامه داد :از دیگر برنامههای که

در ماه مبارک رمضان اجرایی خواهد
شد اعزام روحانیون به روستاهای
مختلف استان فارس است که در این
راستا  ۱۹۷روحانی مستقر در سازمان
تبلیغات اسالمی به روستاهای ۲۰
کیلومتری شهرها با جمعیت حدود
 ۱۰۰۰نفر خواهند رفت.
مدیرکل تبلیغات اسالمی فارس
یادآور شد :در کل  ۳هزار روحانی
به بخشهای مختلف استان فارس
اعزام خواهند شد.
حجتاالسالم مهرابی با اشاره به
وضعیت مساجد استان فارس نیز
گفت ۵ :هزار مسجد با کمک مردم
آماده میزبانیشده است که باید به
این مساجد مؤسسات و مکانهای
مذهبی دیگر نیز اضافه شود.
وی تأکید کرد :باید مانند گذشته
حضور جوانان و نوجوانان در مساجد
را بااهمیت بیشتری موردنظر قرار
دهیم؛ زیرا این افراد در آینده کشور
تأثیرگذار هستند.

 ۳هزار روحانی در ایام ماه رمضان به نقاط
مختلف فارس اعزام می شود

صفحه

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس از برپایی نمایشگاه علوم قرآنی و تشکیل خانه مستند خبر داد .سرپرست اداره کل
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جذب  2میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی را دنبال میکنیم

استاندار فارس با اشاره رتبه
نخست این استان در جذب
سرمایهگذاری خارجی در کشور
در سال  96گفت :بنا داریم که
رقم یک میلیارد و هشت میلیون
دالری سال گذشته را امسال به
 2میلیارد دالر برسانیم .اسماعیل
تبادار ،در گفتوگو با ایرنا افزود:
رقم سرمایهگذاری خارجی جذب
شده در سال  96در استان بیش از

استاندار فارس با اشاره به در
دست اجرا بودن هشت پروژه
مهم و بزرگ در این استان گفت:

ازجمله این پروژهها که تعدادی
از آنها امسال به بهرهبرداری
میرسد کارخانه آلومینیوم جنوب
در شهرستان المرد ،طرح توسعه
فوالد کوار ،کارخانه کربنات
سدیم فیروزآباد ،سیمان نیریز و
کاغذ زاگرس در زرقان است که
با مجموع سرمایهگذاری  11هزار
میلیارد تومان زمینه اشتغال  6هزار
نفر را نیز فراهم خواهد کرد.

دانشکده فنی باهنر و ایساکو تفاهمنامه همکاری امضا کردند
دانشگاه فنی و حرفهای شهید باهنر شیراز و شرکت
تهیه و توزیع قطعات و لوازمیدکی ایرانخودرو
(ایساکو) باهدف ایجاد مرکز مشترک و تجهیز
کارگاهی تفاهمنامه مشترک امضا کردند.
به گزارش ایرنا ،رئیس اداره آموزش فنی ایساکو
در این نشست بابیان اینکه تفاهمنامه ایساکو و
فنی و حرفهای مبتنی بر برگزاری کارگاههای
آموزشی این شرکت در مراکز دانشگاهی
منعقدشده است ،گفت :با اجرای این تفاهمنامه
اعضای هیئتعلمی دانشگاهها با ف ّناوری روز
محصوالت آشنا میشوند؛ همچنین دانشجویان
میتوانند در دورههای بهروز آموزشی شرکت
کنند.
محمد شفیعیان افزود :بروز رسانی طرح دروس
آموزشی و رشد اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و
همچنین ساخت مجموعههای آموزشی ،ازجمله
ماکتها ازجمله اهداف همکاری ایساکو و
دانشکده فنی و حرفهای است.
وی بابیان اینکه ایرانخودرو هماکنون محصوالت
روز پژو را در ایران تولید میکند ،بیان داشت:
امکانات و تجهیزات ساخت قطعات به این
کارگاهها منتقل خواهد شد و بدین ترتیب ،این
شرکت پروژههای آموزشی خود را به دانشگاهها
محول میکند تا بتوانند در چارچوب طرحهای
کارشناسی نیازهای جامعه صنعت را تأمین کنند.
رئیس اداره آموزش ایساکو خاطرنشان کرد:
بارونق فنی دانشگاهها نیازهای خود را از درون
کشور تأمین میکنیم و در مقابل ،دانشگاهها
نیز رونق بیشتری مییابند؛ همچنین ایساکو از
این فضای دانشگاهی برای دورههای مخصوص

نمایندگیهای خود بهره میگیرد تا خدمات پس
از فروش مطلوبتری را در شیراز به مشتریان
ارائه دهد.
وی بابیان اینکه این تفاهمنامه با ستاد مرکزی
دانشگاه فنی و حرفهای منعقدشده است ،ابراز
داشت :تاکنون کارگاههایی متناسب با محصوالت
روز ایرانخودرو در شهرهای اصفهان ،کرمان و
زاهدان راهاندازی و تجهیز شده است و واحد شیراز
نیز ظرف چند هفته آینده با انتقال تجهیزات،
دورههای آموزشی خود را آغاز میکند.
همچنین رئیس مرکز کارآفرینی و ارتباط با
صنعت دانشگاه فنی و حرفهای کشور در این
نشست عنوان کرد :دانشگاه فنی و حرفهای
رویکردی جدید برای ارتباط با صنعت در نظر
گرفته است و موضوع امتزاج با صنعت را با توجه
به همکاریهای جدی و چندجانبه درزمینهٔ
تربیت نیروی تکنسین ماهر در نظر گرفته است.
زهرا بختیاری بابیان اینکه رویکرد دانشگاه فنی
و حرفهای در اختیار نهادن امکانات ،تواناییها و
زیرساختها برای آموزش در حوزه صنعت است،
افزود :با این تعامل ،دانشگاه با صنعت مشارکت
میکند و صنعت نیز نیازهای آموزشی امروز و
فردای خود را با همدلی تأمین میکند.

وی خاطرنشان کرد :بر اساس تفاهمنامه حاضر با
ایساکو ،طی یک سال و نیم گذشته مجموعههای
آموزشی و زیرساختها در اختیار این شرکت
گذاشتهشده است و متقاب ً
ال ایرانخودرو نیز
وظیفه تجهیز این کارگاهها را مطابق با نیازهای
روز انجام داده است؛ بدین ترتیب هم نیروهای
فعلی نمایندگان ایساکو آموزش میبینند و هم
نیروهای نسل آینده صنعت از طریق دانشگاه
فنی و حرفهای برای صنعت خودروسازی کشور
آموزش داده میشوند.
بختیاری بابیان اینکه این مسیر متناسب با اشتغال
فارغالتحصیالن دانشگاههای فنی تبیین شده است،
بیان داشت :رسیدن به مسیر کارآفرینی مثبت و
مؤثر و متناسب با نیاز صنعت ،شناسایی حوزههای
بهروز در صنایع ،تعریف نیازهای اساسی آن و
همچنین طراحی دورههای آموزشی از اهداف این
همکاری است.
رئیس دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر شیراز
نیز عنوان کرد :دانشگاه این ظرفیت را دارد که
سرفصل دروس را متناسب با تکنولوژیها و
خودروهای جدید فراهم کند و در این راستا با
همکاری استادان در تدوین دروس و برگزاری
دورههای مختلف آموزشی با صنعت همکاری
میکند.
محمدمهدی علویان مهر با تأکید بر اینکه حلقه
مفقوده صنعت امروز به نیروی متخصص و
تکنسین است ،گفت :دانشگاهها با همکاری
صنایع باید بتوانند این خأل را پر کنند و با
ایجاد همافزایی نیاز به دانشافزایی را برطرف
کنند.

موضوع علمی یادروز حافظ در سال  97اعالم شد
رئیس مرکز حافظپژوهی گفت:
کرسی پژوهشی حافظ – مرکز
حافظشناسی در سال  1397با
همکاری دانشگاه شیراز و انجمن
ترویج زبان و ادبیات فارسی کشور
موضوع «حافظ و گسترش زبان و
ادب فارسی» را با عنوان موضوع
علمی نشستهای حافظ برگزیده
است.
به گزارش ایرنا ،کاووس حسنلی در
جمع خبرنگاران بیان داشت :مرکز
حافظشناسی هرسال موضوعی را
برای برنامههای علمی یادروز حافظ
اعالم میکند و از حافظپژوهان و
دوستداران حافظ میخواهد که
در پیوند با آن موضوع به تحقیق
بپردازند و حاصل بخشی از این
پژوهش در مراسم علمی یادروز
حافظ در شیراز ارائه میشود.
وی اضافه کرد :امسال عالوه بر
مقاالت ،فراخوان پایاننامهها و

رسالههای برتر نیز منتشرشده است
که در بخش ویژه این مراسم به
آثار برتر در پیوند با حافظ پرداخته
خواهد شد.
عضو هیئتعلمی دانشگاه شیراز
درخصوص برنامههای جانبی یادروز
حافظ گفت :در اینکه برنامههای
یادروز حافظ بیشتر علمی و کمتر
مردمی است ،انتقادهایی مطرحشده
است اما مرکز حافظشناسی در
سالروز حافظ مسئولیت برگزاری
برنامه علمی را برعهدهگرفته است
و این بدان معنا نیست که دیگر

برنامهها نباید برگزار شود.
حسنلی افزود :در سالهای
نخست این رویداد هنرمندان
عرصه موسیقی و تئاتر بهکرات
در این مراسم شرکت کردهاند
و برنامههایی همچون برگزاری
نمایشگاه خوشنویسی و گرافیک و
نیز برگزاری شبهای شعر توسط
انجمن دوستداران حافظ برگزارشده
است.
رئیس مرکز حافظشناسی بابیان
اینکه برگزاری رویداد علمی
یادروز حافظ تنها یک روز در سال

برگزار میشود ،گفت :همه نهادها
باید برای یادروز حافظ برنامه داشته
باشند و مرکز حافظشناسی آنچه را
برعهدهگرفته است به بهترین شکل
ممکن انجام داده است.
وی اعالم کرد :از هنرمندان و
انجمنهای مختلف درخواست
میکنیم که برای برگزاری یادروز
حافظ که امسال طی سه روز برگزار
میشود ،برنامههایی نوآورانه ارائه
کنند.
حسنلی افزود :این برنامهها باید
برای گسترش فرهنگ حافظ در
جامعه و پیوند دادن مردم با حافظ
تبیین شود همچنین میتوان با ارائه
و تولید آثار و محصوالت فرهنگی
بهصورت ارمغان و سوغات به
گردشگران مفهومی حافظانه را
منتقل کرد.
 20مهرماه هرسال با عنوان یادروز
حافظ نامگذاری شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس:

مبارزه جدیتر با قاچاق در حمایت از کاالی ایرانی دنبال میشود

مدیرکل تعزیرات حکومتی
استان فارس گفت :حمایت از
کاالی ایرانی را در مبارزه بیشتر
و جدیتر با قاچاق کاال و ارز و
برخورد با تخلفات صنفی دنبال
میکنیم.
علی مبشری در گفتوگو با
خبرنگار ایرنا افزود :وقتی با مقوله
قاچاق بهصورت جدی مبارزه کنیم
و عزم ما جزم باشد که قاچاق
را ریشهکن کنیم این به معنای
حمایت از کاالی داخلی است.
وی ادامه داد :وقتی با اصناف
متخلف یا فروش کاالهای تقلبی و
بیکیفیت و کمفروشیها برخورد
میکنیم این باهدف حمایت از
کاالی باکیفیت ایرانی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی

استان فارس گفت :این اداره
کل در سالهای گذشته نیز در
بحث مبارزه با قاچاق و تخلفات
صنفی فعال بوده است ،با توجه
به فرمایش رهبر معظم انقالب که
امسال را بهعنوان سال حمایت از
کاالی ایرانی نامگذاری کردند
برنامهریزیهای الزم انجامشده و
گشتها و نظارتها بیشتر خواهد
بود.
مبشری افزود :در بحث مبارزه
با قاچاق برنامهریزیشده امسال
بهصورت جدیتر و با سرعت
عمل بیشتری برخورد کنیم.
وی ادامه داد :همچنین
برنامهریزیشده است پروندهها
را به سمت پروندههای کیفی
سوق دهیم و با پروندههای مهم و

سنگین و افرادی که بهصورت باند
فعالیت میکنند برخورد کنیم.
وی اضافه کرد :رسیدگی به
پروندههای تخلفات و قاچاق
در سال جاری با سرعت
بیشتری دنبال میشود ،سرعت
رسیدگی خوب بوده اما بازهم
باید زمان رسیدگیها را کاهش
دهیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس
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شماره

استاندار فارس:

سهم تعیینشده است؛ زیرا سازمان
سرمایهگذاری و کمکهای فنی
اقتصادی که متولی این سهمیه
است برای فارس  555میلیون دالر
مشخص کرده بود .وی ادامه داد:
طی سالهای  93و  94شاهد جذب
( 4.6چهار و شش) دهم میلیون
دالر و در سال  95نیز شاهد جذب
 95میلیون دالر سرمایهگذاری
خارجی در استان فارس بودیم.
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گفت :تعامل با دستگاههای همکار
را در سال جاری بیشتر کردهایم و
با همکاری آنها کارها را به شکل
بهتر پیش میبریم که امیدوارم
بتوانیم فرمایش رهبر معظم انقالب
مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی را
محقق کنیم.
مبشری اضافه کرد :اداره کل
تعزیرات حکومتی فارس در بحث
نظارتی و برخورد با تخلفات وظیفه
خود را به بهترین نحو انجام میدهد
اما تولیدکنندگان نیز باید به وظیفه
خود عمل کنند و کیفیت را ارتقا
دهند تا هنگامیکه ما با کاالی
قاچاق برخورد میکنیم مردم به
ما نگویند این کاال را میخواهیم
چون مشابه داخلی آن خوب
نیست.

از ره ردی کالمی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد؛

پرداخت مابهالتفاوت افزایش حقوق
بازنشستگان حداقل بگیر  ۳۱اردیبهشتماه

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
گفت :افزایش حقوق بازنشستگانی
که حداقل حقوق دریافت میکنند،
 ۱۹و نیم درصد و افزایش حقوق
سایر سطوح  ۱۳درصد است.
مابهالتفاوت افزایش حقوق حداقل
بگیران در تاریخ  ۳۱اردیبهشتماه و
درباره سایر سطوح نیز در خردادماه
پرداخت میشود.
به گزارش جام جم آنالین به نقل
از فارس ،سید تقی نوربخش در
مراسم افتتاح ساختمان جدید اداره
کل تأمین اجتماعی شرق تهران و
شعبه تأمین اجتماعی شمیران ،اظهار
داشت :ما در سازمان تأمین اجتماعی
باید ریسکهای جامعه را بپذیریم
و برای تمام مخاطرات اقتصادی
و اجتماعی برنامهریزی کنیم تا

مخاطرات و ریسکهای مختلف به
مردم منتقل نشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
با اشاره به جمعیت تحت پوشش
این سازمان گفت :مردمی مخاطب
ما هستند که بیشترین ریسکهای
اجتماعی و اقتصادی را دارند و ما
همه فعالیتمان پوشش دادن این
ریسکها است .مردم باید از خدمات
ما راضی باشند و ما برای تحقق این
رضایتمندی تالش میکنیم.
نوربخش برخورد صحیح با
بیمهشدگان و بازنشستگان را مورد
تأکید قرارداد و افزود :تکریم
اربابرجوع باید در صدر اولویت
ما در سازمان تأمین اجتماعی باشد
و این کار وظیفه تمام همکاران
است.

پرداخت «یارانه مشاوره» به سه دهک
اقتصادی پایین جامعه

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و
درمان اعتیاد سازمان بهزیستی
کشور بابیان اینکه سازمان بهزیستی
ساالنه بیش از  ۳میلیارد تومان
«یارانه مشاوره» برای دهکهای
اول تا سوم اقتصادی پایین جامعه
پرداخت میکند ،گفت :این افراد
میتوانند تا  ۳مرحله به مراکز
مشاورهای خصوصی مراجعه کنند.
فاطمه عباسی در گفتوگو با ایسنا،
بابیان اینکه قب ً
ال این بودجه در
اختیار تعداد مشخص و محدودی
مرکز مشاوره روانشناختی
قرار میگرفت ،افزود :افراد
متقاضی دریافت خدمات مشاوره

روانشناختی باید به مرکز خاصی
مراجعه میکردند اما قصد داریم
نرمافزاری را در آیندهای نزدیک
طراحی و راهاندازی کنیم که افراد
واجد شرایط با کارتهای اعتباری
مخصوص ،بتوانند به هر مرکز
مشاورهای که از سازمان بهزیستی
مجوز دارد مراجعه کنند.
به گفته وی کد ملی این افراد در
این نرمافزار ثبت میشود و اگر
فرد جزو دهکهای اقتصادی
پایین جامعه باشند ،به آنها
«یارانه مشاوره» تعلق میگیرد و
میتوانند از این خدمات بهرهمند
شوند.

افزایش زیرساختهای شهری موجب رونق
اقتصادی میشود

کارشناسان اقتصاد شهری معتقدند
که زیرساختهای شهری به
میزان زیادی در پیشرفت اقتصاد
مؤثر هستند.
به گزارش ایسنا ،طی سالهای
گذشته که زیرساختهای شهری
بسیار کم بود ،نقلوانتقال از
شهری به شهر دیگر بهسختی
انجام میشد تا آنجا که افراد
مجبور بودند مدتزمان زیادی را
در مسیر بگذرانند.
کارشناسان اقتصاد شهری
اظهار کردند :تأثیر اقتصادی
زیرساختهای شهری تااندازهای
است که توانسته تجارت و درآمد
کشاورزی را  16درصد افزایش

دهد و نتایج بررسیها نیز نشان
داده است در مناطقی که راهآهن
وارد شده ،استانداردهای زندگی
بهبودیافته است ،حتی اگر این
راهآهن به دالیل نظامی ساختهشده
باشد.
درمجموع ،احداث راهآهن در هر
منطقه باعث کاهش هزینههای
تجارت ،کاهش شکاف قیمت در
مناطق مختلف و افزایش میزان
تجارت کاالها شده است.
محققان در تالش هستند تا
موضوعات مشابهی مانند جاده،
بنادر و بسیاری از روشهای
انتقال و نقش آن در تجارت و
اقتصاد را بررسی کنند.

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

معاون سازمان نوسازی مدارس کشور اعالم کرد؛

نیاز کشور به  ۴۰میلیون مترمربع فضای آموزشی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان نوسازی مدارس کشور
گفت :به  ۴۰میلیون مترمربع
فضای آموزشی و پروشی دیگر
در کشور نیاز داریم.
به گزارش ایسنا ،علی شهری
در بیستمین جشنواره خیرین
مدرسهساز استان کرمانشاه بابیان
اینکه زیرساخت توسعه در هر
کشوری آموزشوپرورش است،
اظهار کرد :بر اساس آمارها حدود
 ۲۰درصد از کل کالسهای درس

کشور را یا خیرین ساختهاند
و یا در ساخت آنها مشارکت
داشتهاند.
وی افزود :این آمارها نشان میدهد
عالوه بر  ۶۰میلیون مترمربع
موجود ،به  ۴۰میلیون مترمربع
فضای آموزشی و پرورشی دیگر
در کشور نیاز داریم .شهری ادامه
داد :در این شرایط و با وضعیت
موجود دست خیرین مدرسهساز را
به گرمی میفشاریم و از آنها طلب
استمداد بیشتری داریم.

