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خبـر
همزمان با بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری از پژوهشگران برگزیده دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسه های پژوهشی و سازمان ها و 

نهادهای اجرایی در استان فارس، قدردانی و تجلیل شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس، در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان 
فارس که با حضور استاندار فارس، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس و دیگر رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان برگزار 

شد، چهار نفر از پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس در بین منتخبان این مراسم قرار گرفتند. 
به گزارش آنا، در حاشیه این مراسم به همت حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز، نمایشگاه دستاوردهای 

پژوهشی واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس برپا شد که مورد استقبال مسئوالن و بازدیدکنندگان قرار گرفت.

با حضور استاندار فارس صورت گرفت؛ 

تجلیل از پژوهشگران برتر استان فارس

رقابت سه هزار و 567 داوطلب تحصیل 
در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر 
دانشگاه پیام نور شهرهای فارس

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی  یازدهمین  اجرایی  دبیر  مشاور و 
پارس، از استقبال گسترده مراکز فعال گردشگری و تکمیل غرفه های 

نمایشگاه خبر داد.
میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، بهزاد شجاعی در این 
خصوص گفت: یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس به میزبانی شیراز 
لغایت 29  استان فارس 26  بین المللی  نمایشگاه های  و در محل دائمی 

آذرماه 98 برگزار خواهد شد.
او با اعالم تکمیل غرفه های گردشگری نمایشگاه افزود: در این نمایشگاه 
توانمندی های  غرفه،  از یک صد  بیش  با  فعال گردشگری  مرکز   170
خود را در معرض دید فعاالن، سرمایه گذاران و عالقه مندان این حوزه 

به نمایش می گذارند.
شجاعی با اشاره به شرکت فعاالن حوزه گردشگری در این نمایشگاه 
اقامتی،  مراکز  جهانگردی،  و  مسافرتی  خدمات  دفاتر  کرد:  اضافه 
علمی  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  تخصصی،  فوق  بیمارستان های 
کاربردی، آستان مقدس شاه چراغ )ع( و آستان مقدس علی بن حمزه 
)ع(، دانشکده دندانپزشکی، بیش از 20 اداره کل و اداره شهرستان میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شرکت های تسهیلگر سالمت و 
استارتاپ هوشمند، آژانس های مسافرتی دارای مجوز خدمات سالمت، 
مراکز تصویربرداری پزشکی، اقامتگاه های بوم گردی، سیاه چادرهای 
شهرداری   10 از  بیش  و  شیراز  شهرداری  فرهنگی  معاونت  عشایری، 
و  گردشگری  دانشجویی  انجمن های  بازرگانی،  اتاق  فارس،  استان 

هتلداری دانشگاه شیراز، مناطق آزاد، تجهیزات هتلی، شرکت های برند 
و تشکل های گردشگری، صرافی ها، شرکت های بیمه و بسیاری دیگر 
از مراکز فعال در این صنعت، بخشی از حاضرین یازدهمین نمایشگاه 

گردشگری پارس هستند.
کرد:  تصریح  پارس  گردشگری  نمایشگاه  یازدهمین  اجرایی  دبیر 
منظم  جلسات  و  دقیق  برنامه ریزی  حاصل  دستاورد،  این  بی شک 
صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  هدفمند  و 
استان،  نمایشگاه های  شرکت  فارس،  استانداری  فارس،  استان 
بوده  همراهان  دیگر  و  پادویژن  رستاک  نمایشگاه  مجری   شرکت 

است.
بنابراین گزارش؛ یازدهمین نمایشگاه گردشگری پارس در سالن حافظ 
هنرهای  و  صنایع دستی  سراسری  نمایشگاه  دوازدهمین  با  همزمان  و 
سنتی در سالن های سرو و نرگس به میزبانی شیراز و در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی استان فارس از تاریخ 26 تا 29 آذرماه 98 از 

ساعت 16 الی 21 برگزار می شود.

اسماعیل نوروزی مشاور رئیس سازمان و مدیرکل ارزیابی عملکرد، 
زندان ها در جمع رؤسای  به شکایات سازمان  پاسخگویی  و  بازرسی 
ادارات بازرسی زندان های کشور در شیراز گفت: سیاست های سازمان 
زندان ها بر اصول دهگانه و ایجاد بسترهای الزم برای اجرای آن تجلی 
زمینه های  می تواند  و  است  سازمان  ریاست  تأکید  مورد  که  می یابد 

تعالی سازمان را فراهم کند.
مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان 
زندان ها در جمع رؤسای ادارات بازرسی زندان های کشور در شیراز 
گفت: بازرسی ها باید حوزه های مختلف سیاست های دهگانه سازمان 

را در زندان ها تقویت و تبیین کنند.
اسماعیل نوروزی در جمع رؤسای ادارات بازرسی زندان های کشور 
در شیراز گفت: سیاست های سازمان زندان ها بر اصول دهگانه و ایجاد 
بسترهای الزم برای اجرای آن تجلی می یابد که مورد تأکید ریاست 

سازمان است و می تواند زمینه های تعالی سازمان را فراهم نماید.
مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان 
نمود  سازمانی  دهگانه  اصول  برخی  کردن  برجسته  افزود:  زندان ها 
عملکردی را بیشتر کرده است و انتظار ما نیز در بازرسی، این است 

که حوزه های مختلف سیاست های دهگانه، تقویت و تبیین شوند.
وی با اشاره به تخلف های اداری در سازمان ها گفت: باید از تخلفات و 
زمینه های بروز و ظهور آن جلوگیری شود و الزمه انجام سیاست های 

پیشگیرانه، آن است که نوع برخوردها به گونه ای باشد که هزینه انجام 
جرم و تخلف باال رود تا سایر افراد به سمت تخلف سوق داده نشوند.

نوروزی اظهار داشت: تصمیم گیری ها باید بر اساس نوع جرم و تخلف 
باشد و بررسی ها به صورت عمیق، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرند 
تا تصمیمات مناسب و کارشناسی شده در این خصوص اتخاذ گردد. 
مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان 
زندان ها اظهار داشت: بازرسی از زندان ها و بخش های مختلف، سطحی 
نباشد. بازرسی موفق است که همراه با فرایندهای دقیق و موشکافانه 

انجام و نقاط قوت و ضعف شناسایی گردد.
عملکرد،  ارزیابی  مدیرکل  و  سازمان  رئیس  مشاور  است  شایان ذکر 
بازرسی و پاسخگویی به شکایات زندان های کشور با همراهی اسحاق 
مدیرکل  مشاور  جهانگیری  حمیدرضا  زندان ها،  مدیرکل  ابراهیمی 
حفاظت  یگان  فرمانده  فرحناکی  رضا  سرهنگ  استان،  زندان های 
زندان  مختلف  بخش های  از  نورآباد  زندان  رئیس  گندمکار  محمد  و 

نورآباد بازدید کرد.

گفت:  شهرسازی  و  راه  وزارت  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
زیرا  برسد،  انجام  به  به سرعت  اصفهان  شیراز-  آزادراه  داریم  قصد 
خواهد  کمک  استان  گردشگری  توسعه  به  بزرگ  پروژه  این  اتمام   با 

شد. 
تودیع و  مراسم  در  عبوری،  مهدی  سرویس خبری/ خدیجه غضنفری: 
معارفه مدیرکل راه و شهرسازی فارس در شیراز با اشاره به اینکه بیشترین 
پروژه های عمرانی در حوزه زیرساخت در فارس قرار دارد، گفت: پروژه 
فارس  از مهمترین پروژه های راه و شهرسازی  آزادراه شیراز- اصفهان 
محسوب می شود که با اتمام آن به رونق گردشگری این استان کمک 

خواهد کرد. 
فارس،  توسعه  سند  و  باالدستی  اسناد  اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گردشگری به عنوان یک  قطب مهم و اثرگذار باید موردتوجه قرار گیرد، 
افزود: وزارت راه و شهرسازی به عنوان وزارت زیربنایی مکلف به تأمین 
زیرساخت ها برای رسیدن به نقطه هدف در صنعت گردشگری این استان 

است.

راه و شهرسازی، کمبود  انسانی وزارت  منابع  معاون توسعه مدیریت و 
اعتبار را مانع اصلی اجرا و اتمام پروژه های حوزه راه در کشور عنوان 
و  است  اندک  و  مشخص  بودجه  و  است  زیاد  پروژه ها  افزود:  و  کرد 
اتمام  به  شده  پیش بینی  زمان  در  پروژه ها  قطره چکانی  بودجه   دلیل  به 

نمی رسند. 
عبوری با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن در کشور افزود: این طرح عالوه 
بر کمک به تولید مسکن و رونق این بازار، زمینه ساز ایجاد اشتغال برای 

26 هزار نفر در کشور نیز فراهم می کند. 
وی سهم شهر صدرا و استان فارس را 48 هزار واحد از این طرح عنوان 
کرد و افزود: سهم اداره کل راه و شهرسازی فارس نیز از این تعداد ۲۳ 

هزار واحد است.
به  روستایی  راه های  الحاق  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
زیرمجموعه راهداری و حمل ونقل جاده ای نیز گفت: یکی از دالیل این 

کار کمبود اعتبار و نقدینگی در کشور است.
عبوری ادامه داد: برای سال های ۹۸ و ۹۹ در قالب طرح اقدام برای راه های 
اولویت دار روستایی که موسوم به »ابرار« است احداث و بهسازی حدود 
پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی در کشور در دستور کار حمل ونقل 

و راهداری قرارگرفته است.
وی با اشاره به بافت های فرسوده و مناطق حاشیه نشین در استان فارس از 
مدیرکل جدید راه و شهرسازی فارس خواست تا با هم افزایی و هماهنگی 
بیشتر با شهرداری و شوراهای اسالمی شهرهای استان به ویژه شیراز این 

محله ها را موردتوجه قرار دهد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی از مدیرکل 
جدید راه و شهرسازی فارس همچنین درخواست کرد تا سقف 30 درصد 
پست های مدیریتی بر اساس تأکید دولت و وزیر راه و شهرسازی را به 

بانوان واگذار کند.
این  باانگیزه  و  متخصص  جوان،  نیروهای  از  همچنین  داد:  ادامه  وی 
مجموعه نیز شناسایی تا برای سال های پیش رو برای واگذاری و قبول 

پست های مدیریتی به آنها آماده شوند.
مدت  در  مشکلی  اینکه  به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
سرپرستی راه و شهرسازی فارس نداشته ایم، افزود: مدیر جدید کل راه و 

شهرسازی فارس کاربلد و اجرایی است. 
امیدواریم  گفت:  نیز  فارس  شهرسازی  و  راه  جدید  مدیرکل  ادامه  در 
بتوانیم با سرانجام رسیدن پروژه های در حال اجرا وضعیت راه های استان 

بهتر شود. 
در بحث اقدام ملی 25 هزار واحد در شهر جدید، 26 آذرماه ثبت نام اقدام 

می شود. 
جعفر زاهدی دره شوری با اشاره به آغاز نام نویسی طرح اقدام ملی مسکن 
در کشور افزود: در استان فارس 26 آذرماه ثبت نام برای طرح اقدام ملی 

مسکن آغاز می شود. 
گفتنی است با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه 
و شهرسازی جعفر زاهدی دره شوری به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی 
استان فارس معرفی و از خدمات فیروز تکاور مدیرکل پیشین و فرزاد 

جمشیدی سرپرست  این اداره کل تجلیل و قدردانی شد.

هر کیلو زعفران ۱۱۰ هزار دالر 
درآمد ارزی برای کشور دارد

 

به گزارش ایرنا عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه 
هر کیلو زعفران ۱۱۰ هزار دالر درآمد ارزی برای کشور به 
همراه دارد، اعالم کرد: این طالی سرخ ایران به ۵۶ کشور 
صادر می شود و می توان گفت در جایگاه اول صادرکننده 

این محصول در جهان هستیم.
سید علی حسینی، در جشنواره برداشت زعفران در شهرستان 
کازرون از توابع استان فارس اظهار داشت: ساالنه بین ۴۰۰ 
تا ۵۰۰ تن زعفران در کشور تولید و از این میزان بین ۱۰ تا 
۲۰ درصد در بازارهای داخلی مصرف می شود و مابقی آن 

در چرخه صادرات قرار می گیرد.
وی افزود: استان فارس یکی از مناطقی است که از پیشینه 
از  پس  و  است  برخوردار  زعفران  تولید  در  دیرینه ای 
استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی در جایگاه سوم 
که کشاورزان  استقبالی  با  امیدواریم  که  دارد  قرار  کشور 
این  داده اند،  نشان  خود  از  محصول  این  تولید  برای  فارس 

استان در رتبه دوم کشور قرار گیرد.

افزایش ۵۰ درصدی کشت زعفران در کازرون
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون هم در این جشنواره 
گفت: با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر و با هدف 
ترغیب  به  مبادرت  نهاد  این  صرفه جویی در مصرف آب، 
باراهنمایی  و  کرده  دارویی  گیاهان  کشت  به  کشاورزان 
کارشناسان جهاد کشاورزی بیش از ۸۰ هکتار از اراضی این 
شهرستان به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته که یکی 

از این گیاهان زعفران است.

 بازدید دانشجویان دانشگاه 
فرهنگیان از غار و مجسمه شاهپور 

اول ساسانی

اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شهرستان  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
کازرون؛ دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهرستان کازرون 
میراث  پایگاه  در  ساسانی  اول  شاهپور  مجسمه  و  غار  از 

جهانی بیشاپوربازدید کردند.

یگان  همراهی  با  و  طیبی  سرپرستی  به  دانشجویان  این 
صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره  حفاظت 
حکومت  پادشاه  دومین  ساسانی  اول  شاهپور  مجسمه  از 
وزن  تن  و سی  ارتفاع  متر  هفت  به  نزدیک  ساسانیان که 

دارد بازدید کردند.

 برگزاری نشست هم اندیشی 
مسئوالن شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان کازرون با اساتید دانشگاه 
آزاد اسالمی کازرون

شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مسئوالن  حضور  با 
کازرون، نشست هم اندیشی با اساتید دانشگاه آزاد اسالمی 
شهرستان با محوریت رفع چالش های حوزه سالمت، برگزار 

شد.
شبکه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
بهداشت و درمان شهرستان کازرون، در نشست هم اندیشی 
آزاد  دانشگاه  اساتید  با  شهرستان  سالمت  حوزه  مسئوالن 
اسالمی، رئیس این شبکه بهداشت و درمان سالمتی را دارای 
گفت:  و  دانست  معنوی  و  اجتماعی  روانی،  جسمی،  ابعاد 

اختالل در هر یک از این ابعاد، سالمتی فرد را به مخاطره 
می اندازد.

دکتر بندر برامکی بیماری های غیرواگیر از قبیل فشارخون 
باال، دیابت، بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها، همچنین 
تهدیدکننده  عوامل  مهمترین  را  روان پزشکی  اختالالت 
با اصالح سبک و شیوه  ادامه داد:  سالمت جامعه خواند و 
سالم،  غذایی  رژیم  و  مداوم  بدنی  فعالیت  داشتن  زندگی، 
اختالالت  درمان  و  الکل  و  دخانیات  مصرف  از  پرهیز 
روان پزشکی ازجمله افسردگی، می توان در حفظ و ارتقای 

سطح سالمت جامعه گام برداشت.
این مقام مسئول شبکه بهداشت و درمان کازرون از اجرای 
موفق طرح تحول نظام سالمت در سال های اخیر نام برد و 
از  از مزایای این طرح می توان به کاهش پرداخت  افزود: 
جیب بیمار، ماندگاری پزشک در نقاط محروم و رسیدگی 

به بیماران صعب العالج اشاره کرد.
علوم  مختلف  رشته های  وجود  به  اشاره  با  برامکی  دکتر 
شبکه  بین  تعامل  بر  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  در  پزشکی 
بهداشت و درمان و این دانشگاه و استفاده از ظرفیت های 
موجود در راستای ارتقای سطح سالمت جامعه، تأکید کرد.

اکبر عارف معاون فرهنگی و  ادامه حجت االسالم علی  در 
ابراز  ضمن  نیز  کازرون  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویی 
در  شهرستان  سالمت  حوزه  مسئوالن  حضور  از  خرسندی 
این دانشگاه، خواستار هم افزایی در راستای رفع چالش های 

موجود در حوزه سالمت شهرستان شد.
این نشست با حضور دکتر سجاد شرافت سرپرست بیمارستان 
دارویی  امور  کارشناس  مزارعی  ندا  دکتر  )عج(،  ولیعصر 
بناگر کارشناس  رقیه  و  درمان کازرون  و  بهداشت  شبکه 

نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان کازرون، در سالن 
اجتماعات دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد.

برگزاری نشست شورای ارتقای 
سالمت و کارگروه بهداشت، تغذیه 
و ایمنی در اداره آموزش وپرورش 

کازرون

کارشناس مسئول واحد سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس 
مرکز بهداشت شهید پیرویان کازرون، از برگزاری نشست 
مشترک شبکه بهداشت و درمان با ادارات آموزش وپرورش 
کازرون، خشت، باالده و عشایری در اداره آموزش وپرورش 

شهرستان خبر داد.
شبکه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شورای  نشست  در  کازرون،  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
در  ایمنی  و  تغذیه  بهداشت،  کارگروه  و  سالمت  ارتقای 
اداره آموزش وپرورش کازرون، معاون بهداشتی این شبکه 
بهداشت و درمان به اجرای صددرصدی برنامه تهیه و توزیع 
مکمل یاری، آهن یاری و ویتامین D بین دانش آموزان که 

از مصوبات جلسه قبل این شورا بود، اشاره کرد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان زندان ها در شیراز:

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در شیراز؛

جعفر زاهدی دره شوری  سکان دار جدید اداره ی  کل راه و شهرسازی استان فارس شد

کازرون


