در بین ناوگان فعال حمل و نقل جادهای کاالی استان فارس صورت گرفت؛

تاریخ

6

شهریور

روزنامه

1399

پنجشنبه

توزیع بیش از  ۳۶۰۰حلقه الستیک سهمیهای

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان از
توزیع بیش از  ۳۶۰۰حلقه الستیک سهمیهای در بین ناوگان فعال حمل و نقل
جادهای کاالی استان فارس خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل
و نقل جادهای استان فارس ،علی یزدانی گفت :استان فارس با دارا بودن
بیش از  39هزار انواع ناوگان فعال حمل و نقل جادهای کاال و مسافر ،مقام
نخست کشور را در این زمینه در اختیار دارد ،گفت :با توجه به اهمیت
موضوع تهیه و توزیع بهموقع الستیک برای ناوگان فعال حمل و نقل

شتاب آموزشهای مجازی با شیوع کرونا
در این دانشگاه

گزارش از :خدیجه غضنفری
در  ۲۸مرداد جاری آتشسوزی
در حوالی ساعت  22شب به حدی
گسترده بود که از طبقات فوقانی
آپارتمانهای مناطق زیادی از
شیراز قابل مشاهده بود و با توجه
به محل قرارگیری آتشسوزی
در ارتفاعات ،دسترسی به محل
حریق به آسانی انجام نمیگرفت
و نیروهای حاضر در محل حادثه،
تمام تالش خود را برای کنترل
آتش به کار گرفتند و چند
دستگاه خودروی سبک و سنگین
اطفای حریق و همچنین اعزام تیم
عملیات ویژه سازمان آتشنشانی
شیراز به محل حادثه اعزام شدند.
پس از یک شب ،آتش در
ارتفاعات شاپورجان بهطور
کامل مهار شد اما در ادامه
شعلههای آتش از سمت منطقه
سیاخ دارنگون و درهای در این
حوالی دوباره شعله کشید و حوالی
ساعت  ۴بامداد چهارشنبه ۲۹
مرداد  ۹۹تغییر شیفت آتشنشانان
شیرازی در این محل انجام شد و
نیروهای تازهنفس با تجهیزات
بیشتر به محل اعزام شدند که با
توجه به سخت گذر بودن منطقه،
هماهنگی الزم برای اختصاص

بالگرد و اعزام نیروهای مردمی
و امدادی با مدیریت بحران
استانداری فارس و فرمانداری
شیراز نیز انجام شد و موفق به
مهار آتش شدند.
این آتشسوزیها یکی از حوادث
اخیر در ارتفاعات خارج از حریم
شیراز است که با تالش نیروهای
آتشنشانی مهار شده است.
در این باره مدیرعامل سازمان
آتشنشانی شیراز و خدمات
ایمنی شهرداری شیراز از
خریداری  15دستگاه دمنده هوا
و  15دستگاه فلکسی بک برای
تسریع در اطفای حریق مراتع و
منابع طبیعی این سازمان خبر داد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری شیراز
در این باره در گفتوگوی
اختصاصی با خبرنگار روزنامه
طلوع گفت :امروزه پدیده
آتشسوزی در عرصههای مراتع
بخش وسیعی از فضای سبز را
مورد تهدید قرار داده است و
این پدیده ساالنه هزاران هکتار از
درختان ،درختچهها و گیاهان را
طعمه خود میسازد.
محمد هادی قانع با اشاره به اینکه
آتش یکی از مهمترین تهدیدها

کازرون

این مراسم بهمنظور رعایت اصول بهداشتی در فضای باز و در جوار مقبره
شهید گمنام با قرائت زیارت عاشورا توسط فرهنگیار مداح ،محمد چراغی
آغاز گردید و سپس سخنران مراسم حجتاالسالم صباحی ،امام جمعه
کازرون ،به ذکر و بررسی درسها و عبرتهای نهضت عاشورا و قیام
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و تبلیغات تیپ تکاور امام اباعبداهلل الحسین پرداخت.
سجاد (ع) کازرون ،مراسم عزاداری در جوار مقبره شهید گمنام در تیپ وی ابراز داشت :حکم و دستور دین اسالم از ما به عنوان یک مسلمان
میخواهد که کار خوب انجام داده و از زشتیها دوری کنیم و اگر خالف
تکاور امام سجاد (ع) با حضور کارکنان پایور و وظیفه برگزار گردید.

در آیین گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند مطرح شد؛

انجام میدهیم ،دقت مضاعفی داشته باشیم.
صباحی در ادامه بر لزوم توجه به آموزههای قرآن
و مضامین اخالقی که در این کتاب آسمانی
پیشروی انسانها قرار گرفته است ،تأکید نمود
و افزود :نیاز ما در دنیا ،آرامش است و قرآن با
ارائه مضامین و دستورهای اخالقی ،ما را به خوبی
به این آرامش رهنمون میسازد و توصیه بنده این
است که این کتاب آسمانی را همچون راهنمایی
برای اعتالی روح و روان انسان از سوی خالق
این انسان در نظر بگیریم و در عمل به فرامین آن
کوشش کنیم.
در ادامه این مراسم ،یحیی گردانی ،معاون مالی
و اداری دانشگاه سلمان فارسی کازرون ،ضمن
خوشآمدگویی به حاضرین و با عرض تسلیت
به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری ماه محرم و
با گرامیداشت روز کارمند ،به ارائه گزارشی از
اقدامات صورت گرفته طی یک سال گذشته در
حوزههای مرتبط با کارکنان دانشگاه پرداخت.
وی در این گزارش با بیان اقدامات انجام شده در
حوزههای کارگزینی ،رفاهی و آموزش کارکنان،

برای محیطزیست و منابع طبیعی
در سرتاسر جهان است ،افزود:
بنابراین اتخاذ راهکارهایی برای
مدیریت آتش به منظور کنترل
و کاهش خسارات ناشی از آن
ضروری است.مدیرعامل سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری شیراز اظهار داشت:
با توجه به بارشهای مناسب و
نزوالت جوی در فصل بهار و حتی
اردیبهشتماه سال جاری پوشش
گیاهی مراتع و کوهستانها به
نحو چشمگیری رشد و افزایش
یافته است که با گرم شدن هوا
و خشک شدن پوشش گیاهی هر
لحظه امکان وقوع آتشسوزی در
مراتع ،کوهستانها و فضای سبز
محتمل شده و الزم است به نحو
جدی برای مقابله با آتشسوزی
برنامهریزی شود.قانع افزود :در
گذشته برای مهار آتشسوزی
در ارتفاعات و مراتع با توجه به
صعبالعبور بودن مسیر ،وزش
باد و نبودن امکانات کافی با
توجه به گستردگی آتشسوزی
مشکالتی زیادی برای نیروهای
آتشنشانی و مردم ایجاد میکرد
و شهرداری شیراز برای کنترل و
اطفای حریق به فکر خریداری
مجهزترین دستگاههای مهار و
اطفای حریق افتاد.مدیرعامل
سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهرداری شیراز گفت :طی
 20روز گذشته اقدام به خریداری
به روزترین دستگاه جدید در
مواقع آتشسوزی از کشور
استرالیا کردهایم.
قانع از خریداری  15دستگاه

دمنده هوا در حوزه اطفای حریق
و  15دستگاه فلکسی بک برای
این سازمان خبر داد و افزود :این
تعداد دستگاه به ارزش  4میلیارد
ریال خریداری شده و  15دستگاه
در اختیار ایستگاههای تیم عملیات
ویژه در شهرک بهارستان ،پارک
دراک و عملیات ویژه قرار
گرفته است.وی از ویژگیهای
این دستگاههای جدید در
آتشنشانی را جلوگیری از
گسترش آتشسوزی و تسریع
در اطفای حریق در آتشسوزی
برشمرد و افزود :دستگاه دمنده
هوا فشار هوا را تنظیم و موجب
میشود که شعله را از آتش بگیرد
که در آتشسوزیهای اخیر در
عملیات مهارلو و دراک استفاده
شده است.
وی با بیان اینکه دستگاه فلکسی
بک دومین دستگاه خریداری
شده همراه با آب است که
دارای فشار هوای قوی است
و آتش را سرد میکند که
در ارتفاعات میتواند با وجود
درختهای زیاد و پوششهای
گیاهی کمک زیادی در کاهش
رشد و توسعه آتش در مرحله
اول داشته باشد و نقش مؤثری
در کنترل اطفای حریق ایفا
کند.
رئیس سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری شیراز
کاهش و سرعت عمل در اطفای
حریق و میزان خسارت کاهش
آتشسوزی را از ویژگیهای
دستگاههای خریداری شده عنوان
کرد.

آن عمل کنیم از عیار مسلمانی ما کم میشود.
وی خاطرنشان کرد :در عرصه مسلمانی وظایفی داریم؛ آوردگاه اول
این است که کار ناپسند از من دیده نشود و دوم اینکه از بدیها متنفر
و از پاکیها خوشم آید و سومین وظیفه من نشر خوبیها و جلوگیری
از بدیهاست .پس از سخنرانی ،حاضرین در مجلس دقایقی را با نوای
فرهنگیار مداح ،حجت اله یزدانی به عزاداری و سینهزنی پرداختند و مقبره
شهید گمنام با حضور امام جمعه محترم غبارروبی گردید.

از راهاندازی کارگروههایی طی یک سال گذشته
و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی و
آزمونهای توجیهی بدو خدمت و برخی اقدامات
دیگر خبر داد و تأکید نمود :در تالش هستیم که
با تکیه به اهداف سازمانی و استفاده از سرمایههای
انسانی موجود ،بهرهوری را ارتقا دهیم و در این
زمینه از پیشنهادها و طرحهای عملیاتی استقبال
میکنیم.
در ادامه این نشست ،غریب فاضلنیا ،رئیس
دانشگاه سلمان فارسی کازرون ،طی سخنانی ،ضمن
عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری
شهادت ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین
(ع) و با گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند،
با اشاره به سرمایهها و نیروهای انسانی موجود در
دانشگاه سلمان فارسی کازرون ،خاطرنشان نمود:
فضای مناسبی برای حرکت دادن چرخ توسعهای
شهرستان وجود دارد و امیدوارم بتوانیم برنامههای
توسعهای را باتوجه به آموزههای اخالقی و دینی
و با همافزایی به پیش ببریم و سطح توسعهیافتگی
شهرستان را اعتال بخشیم.
فاضلنیا ،مزین بودن نام این مرکز علمی به نام
سلمان فارسی را یکی از فرصتهای ارزشمند برای
این مرکز برشمرد که نه تنها موجب باال رفتن
اعتبار و ارزش آن در سطوح مختلف میشود ،بلکه
امکان بالقوهای را به وجود میآورد تا با تکیه به
شیوهها و الگوهای زمامداری مدیریتی و سلوک
رفتاری این صحابه گرانقدر پیامبر عظیمالشأن
اسالم ،حضرت محمد مصطفی (ص) بتوانیم منش
رفتاری کارکنان دانشگاه سلمان فارسی کازرون
را به الگوی موفق کاری مطلوب و در تراز نظام
اسالمی تبدیل کنیم.
رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون در ادامه با
اشاره به نتایج مطالعاتی که پیش از این و در کنگره
سلمان فارسی پیرامون بازشناخت و صورتبندی
نظام فکری ـ گفتمانی و سلوک رفتار مدیریت
سیاسی این صحابه گرانقدر پیامبر عظیمالشأن
اسالم (ص) انجام داده بود ،خاطرنشان نمود:
شیوهها و الگوهای زمامداری و مدیریتی حضرت
سلمان فارسی که عموم ًا معطوف به عقالنیت با
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نماینده ولیفقیه در استان فارس:

از سوی سازمان آتشنشانی شیراز صورت گرفت؛

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
دانشگاه سلمان فارسی کازرون ،همزمان با روز
کارمند ،آیین گرامیداشت هفته دولت و روز
کارمند ،به همراه رونمایی از میثاقنامه کاری
کارکنان دانشگاه سلمان فارسی کازرون با حضور
حجتاالسالم محمد صباحی ،امام جمعه ،داریوش
دهقان ،معاون استاندار و فرماندار ویژه کازرون،
فاضلنیا ،رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون،
هیئترئیسه و کارکنان دانشگاه سلمان فارسی
کازرون در سالن استاد عالمه دوانی این دانشگاه
برگزار گردید.
حجتاالسالم صباحی ،امام جمعه کازرون در
این مراسم با ارائه سخنانی ،ضمن عرض تسلیت
به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری شهادت امام
حسین (ع) و همچنین با گرامیداشت هفته دولت و
روز کارمند ،جایگاه کارمندان دانشگاهها و مراکز
علمی را حائز اهمیت توصیف نمود و خاطرنشان
کرد :خداوند در روز قیامت هم از کارهایمان
سؤال میپرسد و هم از اثرهای کارهایی که انجام
دادهایم و بنابراین ضروری است نسبت به آنچه که

جادهای سنگین و نیمه سنگین و پیگیریهای مداوم در این زمینه توسط
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس با همکاری فعاالنه دیگر
دستگاههای اجرایی ذیربط ازجمله سازمان صنعت ،معدن و تجارت (اداره
بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکننده) ،اداره کل اطالعات ،سازمان
بازرسی استان ،سازمان تعزیرات حکومتی فارس و اتحادیه صنف الستیک
فروشان شیراز در خصوص بررسی و تعیین وضعیت الستیک ،نسبت به
صدور حواله الستیکهای (رسوبی) به مالکان و رانندگان استان فارس اقدام
گردیده است.

صفحه

محوریت اخالق ،معنویت و پایبندی به اصول،
قواعد و سازوکارهای متقن قانونی مردممدار بوده
است ،میتواند سرمشق کاری مدیران و کارکنان
دانشگاه سلمان فارسی کازرون قرار گیرد .این نظام
فکری ـ گفتمانی میتواند طراز قابل اتکایی را
برای تطبیق و تنظیم رفتاری کارگزاران و مدیران
نظام جمهوری اسالمی ایران و به ویژه مجموعه
ابواب جمعی دانشگاه سلمان فارسی کازرون به
وجود آورد.
فاضلنیا در ادامه تصریح نمود :در الگوی مدیریتی
سلمان فارسی ،دوست داشتن عموم مردم و
حساسیت و دغدغه نسبت به مسائل و مشکالت
مردم ،داشتن سعه صدر ،خون گرم بودن ،نداشتن
تکبر و غرور بیجا ،حفظ و رعایت امانت و اسرار
و حقوق مردم و منافع آنها و ارزشها و سنن آنها،
نداشتن روحیه جاهطلبی و سیاستبازی ،داشتن
نگرش مبتنی بر مشارکت به عنوان سبک رهبری
مردممدار و همچنین تحکیم اصول مدیریتی بر پایه
دستورات الهی ،عدم طرد و عدول از فرامین الهی
و به ویژه تقدم فرامین و دستورات الهی بر امور
دیگر را از جمله برجستهترین مواردی برشمرد که
به وضوح در سلوک رفتاری سلمان فارسی عینیت
یافته و میتواند الگوی عملی و دستیافتنی را در
اختیار کارگزاران دستگاههای مختلف کشور و
به ویژه دانشگاهی که به نام این صحابه گرانقدر
نامگذاری شده است ،قرار دهد.
در ادامه این مراسم ،لوح یادبودی به خانواده
زندهیاد سیدعباس حسینیخاص ،از کارکنان
بازنشسته و خدوم دانشگاه سلمان فارسی کازرون
که چندی پیش دعوت حق را لبیک گفتند ،به
جهت پاسداشت خدمات وی اهدا گردید.
رونمایی از میثاقنامه کاری کارکنان دانشگاه
سلمان فارسی کازرون که به منظور تقویت
ح ّمیت جمعی و انسجام سازمانی و نیز ارتقای
سطح مشارکت عموم ابواب جمعی دانشگاه تهیه
شده است و همچنین اهدای هدیه به صنوبرفرد ،از
کارکنان دانشگاه سلمان فارسی که صاحب فرزند
دو قلو شده بودند ،از دیگر برنامههای این مراسم
بود.

مدیران بر اساس برنامه راهبردی
ارزیابی شوند

شهردار کازرون:

حمایت دادستان از اجرای امور
شهرداری ،از ایجاد نارضایتی در مردم
جلوگیری میکند

