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خبـر
مدیرکل زندان های استان فارس گفت: هنر مدیریت این است که از محدودیت ها، فرصت سازی کند و با مدیریت منابع محدود انسانی و اعتباری، 
امور را به نحو شایسته انجام دهد. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان های فارس اسحاق ابراهیمی پس از بازدید از 
بخش های مختلف مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی شیراز در جمع مدیر و کارکنان این مرکز گفت: موفقیت و پیشرفت در امور زندانبانی با همدلی 
و همفکری کارکنان محقق می شود. ابراهیمی تأکید کرد: منابع انسانی، سرمایه اصلی هر سازمانی محسوب می شود و در سازمان زندان ها به دلیل 
آسیب زا بودن محیط، صیانت از کارکنان به عنوان سرمایه اجتماعی در حوزه های مختلف از وظایف اصلی مدیران به ویژه مسئولین نظارتی است. 
مدیرکل زندان های فارس افزود: رسالت همه ما در مراقبت از کارکنان و حفظ و صیانت از آنان، سنگین و خطیر است و واحدهای نظارتی باید 

پیشگیری را بر برخورد و مچ گیری مقدم بدارند و برای حفظ این نیروها با نظارت و آموزش تالش کنیم. 

مدیرکل زندان های فارس در بازدید از مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی شیراز:
هنر مدیریت این است که از محدودیت ها، فرصت سازی کند

کازرون

جلسه  در  شیراز  شهردار  قائم مقام 
در  قابل افتتاح  پروژه های  بررسی 
در  کرد:  اعالم   98 سال  دوم  نیمه 
طی  شهروندان  امسال  دوم  نیمه 
افتتاح  مختلف شاهد  زمانی  بازه های 
عمرانی،  درزمینه  متنوع  پروژه های 

زیباسازی، فضای سبز و... هستند.
از  به نقل  به گزارش روزنامه طلوع 
پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز، 
نشست  این  در  زاده  فرج  آرش 
مناطق  شهرداران  حضور  با  که 
و  عمرانی  و  فنی  معاون  یازده گانه، 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه  معاون 
انسانی شهرداری شیراز برگزار شد، 
گفت: به منظور تأمین مالی و تسریع 
در عملیات عمرانی پروژه ها، بخشی 
از درآمد مناطق یازده گانه به همان 

منطقه تعلق می گیرد.
مناطق  شهرداران  به  خطاب  وی 
پروژه های  لیست  گفت:  شیراز 
و  دقیق  هدفمند،  به صورت  عمرانی 
با برنامه زمان بندی ارائه و بر اساس 
و  تهیه  پروژه ها  کنترل  لیست  آن 
به صورت دوهفته ای درصد پیشرفت 
کنترل  پروژه  ریالی  و  فیزیکی 
شیراز  شهردار  قائم مقام  می شود. 
پروژه های  افتتاح  زمان بندی  افزود: 
دوم  نیمه  در  مناطق  شهرداری های 
عمرانی  و  فنی  معاون  با   98 سال 
به صورت  تا  می شود  هماهنگ 
و  هفتگی  زمانی  بازه  در  دوره ای 
سطح  در  پروژه  افتتاح  شاهد  ماهانه 

شهر باشیم.
بررسی  جلسه  در  زاده  فرج 
دوم  نیمه  در  قابل افتتاح  پروژه های 
پروژه های  کرد:  تأکید   98 سال 
بر  باید  یازده گانه  مناطق  عمرانی 
توسعه  سوم  پنج ساله  برنامه  اساس 
شهرداری شیراز تعریف و اجرا شود.

و  فنی  معاون  صالحی  اسماعیل 
عمرانی شهرداری شیراز نیز در این 
سال  دوم  نیمه  در  گفت:  نشست 
جاری حرکت عمرانی مناطق شامل 
عمل به برنامه زمان بندی، نحوه انجام 
در  و  رصد  آن  تکمیل  و  پروژه ها 

اختیار شهردار شیراز قرار می گیرد.
برنامه ریزی  معاون  محمدعلی راضی 
شهرداری  انسانی  سرمایه  توسعه  و 
قائم مقام  با  نشست  در  نیز  شیراز 
مناطق  شهرداران  شیراز،  شهردار 
عمرانی  و  فنی  معاون  و  یازده گانه 
شهرداری های  گفت:  مجموعه  این 
و  پروژه های  یازده گانه  مناطق 
را  خود  حوزه  مختلف  اقدامات 
بارگذاری  و  ثبت  فرابر  سامانه  در 
از  پس  اطالعات  این  و  می کنند 
منطقه  شهردار  توسط  بارگذاری 

تأیید می شود.
این  مزیت های  به  اشاره  با  راضی 
آنالین  دسترسی  ازجمله  سامانه 
مناطق،  اطالعات  به  شهرداران 
ارائه  در  تسهیل  سریع،  به روزرسانی 
کنترل  کمیته  افزود:  و..  عملکرد 
و  مالی  معاونت  از  متشکل  پروژه 
عمرانی  و  فنی  معاونت  اقتصادی، 
و  آمار  برنامه ریزی،  معاونت  و 
این  در  شده  بارگذاری  اطالعات 
نیاز  در صورت  و  کنترل  را  سامانه 
بازدید  پروژه ها  اجرای  روند  از 

می کنند.

هجدهمین نشست شورای اسالمی استان فارس 
توسعه  معاون  قاسم پور  عبدالرضا  حضور  با 
استانداری فارس و مصطفی  منابع  مدیریت و 
هاشمی معاون بنیاد مسکن فارس برگزار شد.

روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
سید  فارس،  استان  اسالمی  شورای  عمومی 
عالی  شورای  نایب رئیس  موسوی  عبدالرزاق 
استان ها در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه 
شورای عالی استان ها در سطح کشور تاکنون 
منعقد  مختلف  دستگاه های  با  تفاهم نامه   13
تفاهم نامه ها  این  از  برخی  اذعان کرد:  کرده، 
و  نشدند  اجرایی  استان ها  سطح  در  هنوز 
این  مفاد  اجرای  که  است  این  من  خواهش 
استانی  تسریع کنیم  تفاهم نامه ها را در سطح 
برخی  حل  در  جدی  تأثیر  می تواند  چراکه 

مسائل مهم داشته باشد.
ازاعالماعتبارشورایاستانشرمندهمیشوم!
نیز  فارس  اسالمی  شورای  رئیس  خرمی  علی 
در این نشست به وضعیت این نهاد پرداخت 
مالی  مشکالت  به  نسبت  تأسف  اظهار  با  و 
شوراهای فرادست و عدم رفع مشکالت آن ها، 
اعالم  که  است  شرم  مایه  من  برای  گفت: 

پهناور  استان  اسالمی  اعتبار شورای  کنم کل 
پانصد  و  هزار  هشت  از  نمایندگی  به  فارس 
عضو شورایی، برای تمام هزینه های یک سال 
خود تنها 130 میلیون تومان بوده که همان هم 

تاکنون پرداخت نشده است.
اگردرعملبهمردمباوردارندبایدشوراها

راحمایتکنند
قانون  اصل  شش  دست کم  اینکه  بابیان  وی 
شده  تأکید  شوراها  بر  مستقیم  به طور  اساسی 
است، تصریح کرد: به اعتقاد من اگر حاکمیت 
دارند  باور  قدرت  در  را  مردم  نقش  دولت  و 
باید آنها و نمایندگانشان ازجمله در شوراهای 

اسالمی را به معنای واقعی حمایت کنند.
بایدازتعاملخوباستاندارفارسباشوراها

استفادهشود
بابیان اینکه نماینده عالی دولت تدبیر  خرمی 
با  بسیار خوبی  تعامل  فارس  استان  امید در  و 
ما  توقع  افزود:  است،  کرده  برقرار  شوراها 
این است که از این فرصت بهره وری خوبی 
نیز  توافقات  و  مصوبات  تحقق  در  و  شود 

همکاری های الزم انجام گیرد.
طرحمشکالتشورایاسالمیفارس

بر پایه این گزارش در ادامه نشست، نمایندگان 
شهرستان های مختلف فارس ازجمله محمدامین 
مهدی  پاینده،  الهه  راستگو،  جعفر  مهرورز، 
حبیب  قاسمی،  علی  احمدی،  محمد  حسینی، 
از  نمایندگی  به  بنی هاشمی،  مجتبی  و  عباسی 
شورای اسالمی استان فارس برخی از مشکالت 

شهرستان های مختلف را مطرح کردند.
شورایپنجمرامتفاوتازگذشتهمیبینم

و  مدیریت  توسعه  معاون  قاسم پور،  عبدالرضا 
با  نشست  این  در  نیز  فارس  استانداری  منابع 
شورای  اعضای  صادقانه  تالش های  از  تقدیر 
از اعضای  اینکه برخی  استان، گفت:  اسالمی 
با  را  کیلومتر  صد  چند  فارس  استان  شورای 
حق  بیمه،  بدون  شخصی،  خودروی  و  هزینه 
مأموریت و... باهدف پیگیری درخواست های 
ضمن  است؛  قابل احترام  می کنند،  طی  مردم 
در  شوراها  اعضای  که  بگویم  باید  اینکه 
وقت  مردم  مسائل  پیگیری  برای  پنجم  دوره 
من  دلیل  همین  به  و  می گذارند  بیشتری 
گذشته  دوره های  از  متفاوت  را  دوره   این 
می بینم. وی بابیان اینکه دولت حل مشکالت 
تصریح کرد:  می داند،  وظیفه خود  را  شوراها 
شوراها بازوهای توانمند دولت هستند و باید 
آنها را حمایت کنیم؛ اما شوراییان هم بدانند 
مالی  مشکالت  فعلی  وضعیت  در  دولت  که 

بسیار زیادی دارد.
کاستیهاوجوددارداماحلبرخیمشکالت

آسانترازاینحرفهاست!
قاسم پور اضافه کرد: البته به طورکلی من قبول 
ندارم که بگوییم چندین سال است حل یک 

نشد  محقق  و  خواستیم  را  کوچک  مشکل 
حق  باشیم  خوبی  گر  مطالبه  ما  اگر  چراکه 
خودمان را می گیریم و اگرنه بخشی از آن به 
ضعف خود ما برمی گردد؛ نهادهای دولتی و 
اما حل برخی  ایراداتی دارند  غیردولتی حتمًا 
صحبت ها  این  از  آسان تر  ابتدایی  مسائل   از 

است.
وعدهپیگیریمشکالت...

حل  برای  که  داد  وعده  درعین حال  وی 
ازجمله  استان  اسالمی  شورای  مشکالت 
ساختمان شورا، سالن موقت برگزاری جلسات 
را  استان  مرکز  به  اعضا  ذهاب  و  ایاب  و 
پیگیری خواهد کرد. معاون استاندار فارس با 
اذعان به اینکه مشکالتی بر سر راه شوراییان 
معتقدم  من  بااین حال  داد:  ادامه  دارد،  وجود 
داد؛  ادامه  را  تالش  باید  و  شویم  ناامید  نباید 
اکنون روابط خوبی بین شورای اسالمی استان 
با نماینده عالی دولت در فارس وجود دارد و 
به مصوبات خوبی هم منجر می شود اما بخش 
مصوبات  این  پیگیری  موضوع،  دیگر  مهم 

است که باید انجام گیرد.
شورایاسالمیاستانبرعملکرددستگاههای

اجرایینظارتکند
قاسم پور با تأکید بر اینکه قابل قبول نیست که 
را  مردم  نمایندگان  حرمت  نهادها  و  ادارات 
شوراهای  اعضای  به  خطاب  کنند،  خدشه دار 
اسالمی گفت: شما نمایندگان مردم هستید و 
به  که  است  این  ما  انتظار  کنید؛  نظارت  باید 
استانداری کمک کنید و تذکرات الزم را به 
دستگاه  کدام  که  بدهید  استان  ارشد  مقامات 
دارد  محوله ضعف  یا  ذاتی  وظایف  انجام  در 
اینکه شوراها  بابیان  کنیم. وی  برخورد  ما  تا 
استان  ادارات  به  تحرک بخشی  در  می توانند 
یکی  که  کرد  پیشنهاد  کنند،  نقش آفرینی 

حضور  با  فارس  اسالمی  شورای  اعضای  از 
ضعف های  استان،  اداری  شورای  جلسات  در 
رسیدگی  تا  کند  گوشزد  را  مختلف  ادارات 

شود.
انتصابمدیرانشهرستانیحقمدیرانکل

استانیاستاماباهماهنگیفرماندار
قاسم پور درخصوص برخی مسائل درخصوص 
بر  تأکید  با  شهرستان ها،  در  نصب ها  و  عزل 
فرماندار  عهده  بر  شهرستان ها  مدیریت  اینکه 
دخالت  نمی تواند  دیگری  هیچ کس  و  است 
کند، افزود: متأسفانه یک عده مایل اند خارج 
انتصابات  در  هم  خود  اختیارات  حوزه  از 
دخالت کنند، اما باید بدانیم که عزل و نصب 
استانی  کل  مدیراِن  حق  شهرستانی  مدیران 
درخصوص  است.  فرماندار  هماهنگی  با  البته 
به  اطالع  صرفًا  نیز  شهرستانی  مدیران  عزل 
که  می دانیم  اما  می کند؛  کفایت  فرماندار 
فرماندار نماینده عالی دولت محسوب می شود 
و بنابراین معمواًل نقش اصلی را در شهرستان 

ایفا می کند.
موانع اسالمی، شوراهای اعضای

سرمایهگذاریرابهمامعرفیکنند
استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
موضوع  اهمیت  به  اشاره  با  فارس، 
اشتغال  و  تولید  رونق  و  سرمایه گذاری 
شد  این حوزه  در  شوراییان  خواستار حمایت 
شوراییان  خانواده  از  من  خواسته  افزود:  و 
که  را  سرمایه گذارانی  که  است  این  استان 
ما  تا  کنند  معرفی  باشند  اثرگذار  می توانند 
آنها را حمایت کنیم؛ همچنین از طرف دیگر 
مسئوالنی را که ممکن است موانعی را بر سر 
راه سرمایه گذار ایجاد می کنند و او را فراری 
پیگیری  تا  کنند  گزارش  ما  به   می دهند، 

کنیم.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی استانداری فارس، احمد احمدی 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  زاده 
اداری  سالمت  جلسه  در  فارس  استانداری 
تأکید  با  شهروندی  حقوق  از  صیانت  و 
سرمایه  باالترین  مردم  اعتماد  این که   بر 
مسئوالن  تمام  افزود:  است،  اسالمی  نظام 
مکلف هستند در کنار مردم باشند و در این 
زمینه به دنبال ارتقای خدمت رسانی و حل 

مشکالت آنها باشند. 

احمدی زاده اضافه کرد: مسئوالن استان تا 
تمام وقت  باید  دارند  مسئولیت  که  زمانی 
قرار  مردم  به  خدمت رسانی  برای  را  خود 
ارتقای  جامعه  امروز  نیاز  چراکه  دهند، 
سیاسی،  معاون  است.  مردم  رضایتمندی 
فارس  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی 

سطح  می خواهیم  ما  اگر  داشت:  اظهار 
رضایت مندی مردم از عملکرد ما مسئوالن 
این  حفظ  برای  که  مردمی  با  رود  باال 
را  خود  عزیزان  جان های  نظام  و  انقالب 
باشیم  داشته  مناسبی  برخورد  ایثار کرده اند 
زیرا اصل و اساس برپایی عدالت به ارتقای 

میزان رضایت مندی مردم برمی گردد. 
خدمت  میز  در  این که  بر  تأکید  با  وی 
کارشناسان  از  باید  اجرایی  دستگاه های 
اداری  و  قانونی  از ضوابط  آگاه  و  بادانش 
نیک  اخالق  داشت:  ابراز  ببریم،  بهره 
مهم ترین  ارباب رجوع  با  رفتار  حسن  و 

حقوق  اجرای  و  رعایت  بحث  در  موضوع 
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  است.  شهروندی 
این که  بابیان  فارس  استانداری  اجتماعی 
تضییع  و  اداری  فساد  بروز  از  جلوگیری 
برای  بسیار حیاتی  امر  افراد جامعه،  حقوق 
سرمایه اجتماعی است همان طوری که هم 
از در مذهب و شرع مذموم و مورد نکوهش 
واقع شده و هم از حیث قانون تحت پیگرد 
دستگاه های نظارتی و قضایی قرار خواهند 

گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس:

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس:

دادستان کازرون تأکید کرد؛ 
 برخورد قانونی با مسئوالنی 

که در حفظ منابع ملی 
سهل انگاری  کنند

بر  مبنی  گزارشی  چنانچه  گفت:  کازرون  دادستان 
سهل انگاری مسئولی در قبال تجاوز به منابع ملی به دستم 

برسد برخورد قانونی خواهم کرد.
طیبه کشکولی، هاشمی محمدحسین خبری/ سرویس
دادستان  انصاری فرد  مصطفی  حجت االسالم  خسروی: 
شهرستان کازرون در جلسه شورای پیشگیری از تخریب 
و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان کازرون 
کازرون  فرمانداری  امنیتی  سیاسی-  معاون  حضور  با  که 
در  جرم  وقوع  از  پیشگیری  اعضای  و  مسئوالن  برخی  و 
در  شد  تشکیل  شهرستان  این  دادگستری  ریاست  دفتر 
سخنانی  اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم و حفظ و 
احیا از حقوق عامه ی مردم عالوه بر اینکه دستگاه قضایی 
که عهده دار این مسئولیت است بلکه باید دیگر نهادها و 
ارگان ها نیز انجام وظیفه کنند و در حفظ و حراست از منابع 

ملی و طبیعی کوشا باشند.
به ویژه  مردم  عامه  حقوق  به  نسبت  چنانچه  گفت:  وی 
بی تفاوت  محیط زیست  و  طبیعی  و  ملی  منابع  به 
مرزوبوم  این  آیندگان  و  بشریت  جامعه  مدیون   باشیم 
هستیم. دادستان کازرون با ابراز تأسف از سهل انگاری و 
خواب گران بودن برخی مسئوالن در مقابل تخریب گران 
منابع ملی توسط صاحبان قدرت و ثروت متذکر شد: اگر 
گزارشی برسد که مسئولی در مقابل متجاوزان منابع ملی و 
با جدیت  با مسئول موردنظر  طبیعی سهل انگاری می کنند 

تمام برخورد قانونی خواهم کرد.
جلسات  مصوبات  اینکه  بابیان  ادامه  در  انصاری فرد 
اراضی  از  حفاظت  و  تخریب  از  پیشگیری  درخصوص 
ملی و منابع طبیعی باید عملیاتی شود گفت: بارها جلساتی 

اما  درخصوص صیانت از منابع ملی و طبیعی گرفته شده 
در آن خروجی هایی که منجر به عملیاتی باشد دیده نشده 

است.
طبیعی 20 سال  منابع  مناظر  به  اشاره  با  دادستان کازرون 
کرد:  تصریح  امروز  با  قیاس  در  شهرستان  این  پیش 
این  زیبای  طبیعی  منابع  زمان  آن  در  که  بیننده ای  هر 
شهرستان را دیده باشد در مقایسه با امروز واقعًا غصه اش 
رفته  نابودی  به  و  کرده  تغییر  چقدر  که  گرفت   خواهد 

است.
وی متذکر شد: با سهل انگاری چه عمدی و یا غیرعمدی 
محیط زیست  و  طبیعی  منابع  زیبای  مناظر  مسئوالن  برخی 
این شهرستان توسط متجاوزان و صاحبان قدرت و ثروت 

به یغما رفته و در مقابل آن فقط سکوت شده است.
تأمین  شورای  اعضای  داشت:  اذعان  کازرون  دادستان 
میدان  پای  عامه  حقوق  حفظ  در  یک تنه  شهرستان  این 
و  نهادها  مسئوالن  باید  نیز  راستا  این  در  و  هستند 
منابع  غارتگران  تا  کنند  حمایت  عزیز  مردم  و  ارگان ها 
سیاه  خاک  به  را  طبیعی  منابع  نتوانند  این  از  بیشتر   ملی 
بنشانند. در ادامه این جلسه نیز سید ابراهیم موسوی رئیس 
برخی  به کوتاهی  اشاره  با  دادگستری شهرستان کازرون 
منابع  اراضی  از  حفاظت  در  ارگان ها  و  نهادها  مسئوالن 
از  ادارات در صیانت  و  نهادها  برخی  بیان داشت:  طبیعی 
منابع ملی بی تفاوت هستند و در کمک رسانی به نهادهای 
مسئول کوتاهی می کنند که این گونه نباید باشد؛ بنابراین 
تمام ارگان ها و نهادها در صیانت از منابع طبیعی به اندازه 
هم سهیم هستند در غیر این صورت چنانچه کوتاهی کنند 
از طرف دستگاه قضایی با مدیران دستگاه برخورد قانونی 
در  دارد  وظیفه  قضایی  دستگاه  گفت:  وی  شد.  خواهد 
اراضی منابع ملی چنانچه تغییر کاربری بدون مجوز باشد و 

یا قانون و عدالت را رعایت نکرده باشد، ورود پیدا کند.
منابع  اداره  به ویژه  مسئول  دستگاه های  از  موسوی 
خواست  کازرون  شهرستان  محیط زیست  و  طبیعی 
آسیب شناسی  را  شهرستان  این  در  اخیر  آتش سوزی های 
کنند  مشخص  را  آن  بودن  غیرعمدی  و  عمدی  و  کنند 
داشته  وجود  آینده  سال  برای  راهکاری  راستا  این  در   تا 
باشد. رئیس دادگستری کازرون از دهیاران و مردم منطقه 
تغییر  یا  و  واگذاری  که  هرجایی  در  کرد  درخواست 
چاه های  حتی  یا  و  گرفته  قانون صورت  کاربری خالف 
به ظاهر مجازی که قانون را دور زدند را اطالع رسانی کنند 

تا دستگاه قضایی بالفاصله برخورد قانونی کند.
موسوی در پایان پیشنهاد معاون سیاسی- امنیتی فرمانداری 
علمی  همایش  برگزاری  بر  مبنی  جلسه  این  در  کازرون 
دهیاران در راستای حفظ و نگهداری اراضی ملی و منابع 
دستگاه  گفت:  و  کرد  موافقت  عمومی  اموال  و  طبیعی 
قضایی این شهرستان در این راستا همکاری الزم را خواهد 

داشت.
آبخیزداری،  و  طبیعی  منابع  روسای  جلسه  این  پایان  در 
و  کازرون  شهرستان  کشاورزی  جهاد  محیط زیست، 
نقطه  بیان  به  جلسه  در  حاضر  نهادهای  دیگر  مسئوالن 

نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.  
 مسئول سازمان دانش آموزی 

شهرستان کازرون خبر داد؛
ساماندهی الکترونیکی 

سرویس های مدارس برای 
نخستین بار در کازرون

حمید  کشکولی: هاشمی محمدحسین خبری/ سرویس
دانش آموزی شهرستان کازرون  سازمان  مسئول  نوروزی: 
ساماندهی  از  شهرستان  این  خبرنگاران  با  گفتگو  در 
در  بار  نخستین  برای  مدارس  سرویس  الکترونیکی 
دستورالعمل  اساس  بر  افزود:  و  داد  خبر  شهرستان  این 
خانواده ها  هم چنین حساسیت  و  آموزش وپرورش  وزارت 
را  شهرستان  این  مدارس  سرویس های  مدیریت  این 
الکترونیکی  سپند  سامانه  طریق  از  بار  نخستین   برای 

کرد.
روند  شدن  الکترونیکی  بر  مبنی  سامانه  این  گفت:  وی 
سرویس مدارس، الگوبرداری از طرح سامانه ای سرویس در 
شیراز بوده که تمام مراحل زیر بنایی سامانه ای در آن مهیا 
می توانند  مدارس  سرویس های  متقاضی  رانندگان  و  شده 
مراحل گزینش و تأییدیه های مربوط و صالحیت ها را اخذ 
کنند. نوروزی تصریح کرد: بر اساس هماهنگی هایی که با 
مدیرعامل شرکت حمل ونقل شهرداری کازرون انجام شد، 
دارای صالحیت  که  را  چهار شرکت  کازرون  شهرداری 

بودند را به آموزش وپرورش این شهر معرفی کرد.
کازرون  آموزش وپرورش  دانش آموزی  سازمان  مسئول 
از  پس  کازرون  آموزش وپرورش  مدیریت  داد:  ادامه 
جلسات متعددی تصمیم به تنظیم قرارداد با چهار شرکت 
معرفی شده از سوی شهرداری کرد تا دانش آموزان بتوانند 
به صورت ایمن، از خانه تا مدرسه و بالعکس جابه جا شوند.
امروز  به  تا  شده  انجام  بررسی های  با  گفت:  نوروزی 
حدود 70 راننده مینی بوس و 200 راننده سواری با ماشین 
شخصی خود در این ناوگان قرارگرفته اند. مسئول سازمان 
دانش آموزی کازرون گفت: احتمال می رود سرویس دهی 
و  تحصیلی  مقاطع  سه  از  دانش آموز  هزار  سه  حدود 
شرکت ها  این  طریق  از  کازرون  شهرستان  هنرستان های 
انجام گیرد. وی متذکر شد: ما به سرویس مدارس به عنوان 
یک مدرسه سیار نگاه می کنیم، چراکه دانش آموزان در 
رانندگان  بنابراین  می گیرند،  یاد  آموزنده ای  نکات  آن 

تلفن  با  نکردن  مانند صحبت  ایمنی  نکات  رعایت  ضمن 
همراه در هنگام رانندگی، سبقت بی جا نگرفتن و رعایت 
ادب در حین رانندگی می توانند الگویی برای دانش آموزان 
شدن  کم  سامانه،  این  هدف  کرد:  اضافه  نوروزی  باشند. 
دغدغه مردم با موضوع سرویس مدارس است و بهتر است 
والدین برای فرزندان خود با ثبت نام در این سامانه تقاضای 
سازمان  مسئول  نمایند.  ثبت  را  خود  فرزندان  سرویس 
دانش آموزی کازرون بیان کرد: سرویس دهی دانش آموزان 
اطمینان  و  آرامش خاطر  با  می تواند  سامانه  این  از طریق 
به  کازرون  شهرستان  آموزش وپرورش  نظارت  با  کامل 
اذعان  نوروزی  کنند.  تردد  سالم  به طور  منزل  و  مدرسه 
آماده  و  است  باز  شرکت ها  این  دفاتر  همه روزه  داشت: 
خدمت رسانی به اولیای دانش آموزان این شهرستان خواهد 
بود. وی خاطرنشان کرد: هر شرکت، مدارس بخصوصی 
و  شده اند  تقسیم بندی  شرکت ها  بین  در  مدارس  و  دارد 
حاصل  تماس  آموزان  دانش  والدین  با  شرکت  طرف  از 
نیاز به سرویس، خانواده ها مراحلی  می شود و در صورت 
اطمینان خاطر  به خانواده ها  این مسئول  انجام می دهند.  را 
کرد چنانچه به هر دلیلی اگر روزی ماشیِن راننده خراب 
باشد، مدیرعامل شرکت مربوط به دانش آموزان، ماشینی 
 جایگزین ارائه می کند تا باعث نگرانی مدرسه و خانواده ها 
نشود. وی گفت: اگر راننده ای بخواهد از این سامانه به هر 
دلیلی خارج شود، باید از یک ماه قبل به صورت کتبی به 

شرکت ها اعالم نماید.
 مدیرکل نوسازی و تجهیز 

مدارس فارس:
از اوایل انقالب تاکنون 44 هزار 

کالس درس ساخته ایم
موصلی  گلچین: علیرضا و گلچین علی خبری سرویس
نماینده مردم شهرستان کازرون در  به رضازاده  پاسخ  در 
مجلس درخصوص زیر سؤال بردن دولت عنوان داشت: در 
اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس فارس و کشور منابعی 
را داریم برای خودمان که بخشی از آن را خیرین و بخشی 
دیگر را دولت تأمین می کند در کنار خیرین دولت که 

رکن اصلی این نظام است اقدام به یاری مردم می کند.
که  ناصری  محمدعلی  بنام  خیرین  از  یکی  راستا  این  در 
است  کازرون  شهرستان  دیکانک  روستای  ساکن  و  اهل 
روستای  در  آموزشگاهی شش کالسه  ساخت  به  اقدام  با 
موقت  امام جمعه  حضور  با  افتتاح  آئین  کرد.  خود 
کازرون حجت االسالم عزمی، مدیر حوزه علمیه کازرون 
حجت االسالم  قائمیه  امام جمعه  صحرایی،  حجت االسالم 
مدارس  تجهیز  و  نوسازی  مدیرکل  بخشداران،  انصاری، 
فارس موصلی، مدیرکل آموزش وپرورش فارس و جمعی 

خیرین  مجمع  مدیرعامل  بخصوص  و  ادارات  مسئوالن  از 
شهید  بنیاد  ریاست  آئین  این  کنار  در  بود.  همراه  کشور 
شهرستان کازرون رضازاده طی گفتگویی با روزنامه طلوع 
عنوان داشت: خدمت به شهید خدمت به فرهنگ است؛ لذا 
با توجه به این جمله جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
خیر ارزشمند محمدعلی ناصری عالوه بر اینکه در روستای 
اقدام به ساخت حسینیه، مسجد، درمانگاه نموده بود  خود 
مجددًا با عالقه مندی به شهدا اقدام به ساخت مدرسه ای شش 

کالسه بانام شهید حسین ناصری نمود.
سپس مدیرکل مجمع خیرین کشور جعفری طی گفتگویی 
عنوان داشت: خیرین نقش مهم و اساسی در کشور دارند 
تا بتوانند مدرسه هایی ایجاد کنند تا دانش آموزان بتوانند 
گام  دانش  و  علم  باالی  فرهنگ  و  کشور  توسعه  جهت 
شناسایی  با  خیر  عده ای  تا  شده  باعث  امر  این  و  بردارند 
مدارس  ساخت وساز  به  اقدام  تیزهوشانه  محروم  مناطقی 
کنند. در این آئین نماینده شهرستان کازرون طی سخنانی 
بازی شود دل  مردم  احساسات  با  باید  داشت: چرا  عنوان 
این  بنده  خواهش  و  نیست  بیش  سرابی  دولت  به  بستن 
است که از هرکسی می توانید کمک بگیرید، راه بسازید، 
مدرسه بسازید تا مشکالت حل شود و سرمایه گذاری کنید 

که متأسفانه امیدی نیست.
فارس  مدارس  تجهیز  و  نوسازی  مدیرکل  همچنین 
سخنانی  بود طی  آئین  این  پایانی  سخنران  که  موصلی 
عنوان داشت: تعداد 8000 هزار مدرسه در استان فارس 
در  مختلف  مقاطع  در  درس  کالس   44000 قالب  در 
اختیار دانش آموزان قرار دارد که خوشبختانه با اجرای 
طرح فرهنگ خیرین مدرسه ساز حدوداً 35 درصد از این 

مدارس فارس توسط خیرین ساخته شده است.
مردم  نماینده  به  پاسخ  در  خود  سخنان  پایان  در  وی 
سؤال  زیر  درخصوص  مجلس  در  کازرون  شهرستان 
بردن دولت عنوان داشت: در اداره کل نوسازی و تجهیز 
برای خودمان  را داریم  منابعی  فارس و کشور  مدارس 
دولت  را  دیگر  بخشی  و  خیرین  را  آن  از  بخشی  که 
تأمین می کند در کنار خیرین دولت که رکن اصلی این 

نظام است اقدام به یاری مردم می کند.
عنوان  روستاها  از  برخی  امکانات  به  اشاره  با  موصلی 
روستا  یک  در  که  داشته اید  سراغ  شما  کجا  داشت: 
استخر داشته باشد ما از اوایل انقالب تاکنون 44 هزار 
و  دولت  مدیون  همگی  که  ساخته ایم  درس  کالس 

خیرین هستیم.
پایان بخش این آئین افتتاح آموزشگاه شش کالسه درس 
با امکانات نمازخانه، موتورخانه و آزمایشگاه بااعتباری 
روستای  در  میلیون  دویست  و  میلیارد  یک  بالغ بر 

دیکانک بود.

قائم مقام شهردار شیراز:
در نیمه دوم امسال شهروندان شاهد 

افتتاح پروژه های متنوع درزمینه عمرانی، 
زیباسازی، فضای سبز و غیره خواهند بود


