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خبـر افتتاح پارک باغ ملی شیراز تا اسفندماه جاری
اسالمی  شورای  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شهر شیراز، در سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر شیراز، 
و  افتتاح  به  شهرداری  الزام  درخصوص  شورا،  عمران  کمیسیون  طرح 

بهره برداری پارک باغ ملی بررسی و به تصویب رسید.
بهره برداری  جهت  شد  مکلف  شیراز  شهرداری  اساس  این  بر 
پارک  این  ملی،  باغ  پارک  موقعیت  به  توجه  با  نوروز  ایام  در 
بهره برداری  به  و  افتتاح  بهسازی  اسفندماه،  دوم  دهه  در  نهایتًا   را 

برساند. 

چهارراه  در  که  است  شیراز  دیدنی  جاهای  و  باغ ها  از  یکی  ملی  باغ 
حافظیه قرار دارد. اراضی این ناحیه در قرن هشتم، صحرای مصالی و 
جعفرآباد بود که با گذر زمان به ساختمان های مسکونی و اداری تبدیل 

و بخشی از آن نیز به عنوان باغ ملی درآمد. 
دگرگونی باغ ملی شیراز به شکل امروزی آن در سال ۱۳۶۵ رخ داد. 

پیش از این، این باغ به عنوان باغ وحش استفاده می شد. 
از  یافت و پس  انتقال  باریک«  منطقه »آب  به  باغ وحش  این سال  در 

بازسازی مجدد باغ، درختان نارنج در آن کاشته شدند.

در جلسه ای که با حضور ابراهیم عزیزی نماینده شیراز و زرقان در 
مجلس شورای اسالمی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس، 
سازمان  معاونان  نیز  و  فارس  بانک های  هماهنگی  شورای  نماینده 
صنعت، معدن و تجارت فارس و جهاد کشاورزی استان برگزار شد 
درخصوص راه اندازی واحدهای صنعتی راکد و واحدهای در تملک 

بانک ها بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های 
صنعتی فارس در این نشست ابراهیم عزیزی نماینده شیراز و زرقان 
برای  حداکثری  تالش  لزوم  بر  تأکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
احیای واحدهای راکد گفت: باید ظرف دو هفته مشکالت واحدهای 
و  کشاورزی  جهاد  صمت،  سازمان های  توسط  فعال  نیمه  و  راکد 

بانک ها بررسی و در نشست بعدی تعیین تکلیف شود.
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  اول  نایب رئیس 
از  ناشی  اجتماعی  به عوارض و آسیب های  اشاره  با  شورای اسالمی 
موجب  بالتکلیفی ها  این  بیان کرد:  نیز  تولید  رونق  عدم  و  بیکاری 
ناامنی اقتصادی و اجتماعی خواهد شد چراکه بیکاری عامل بسیاری 

از مشکالت امروز است.
 نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به ضربه 
کرد:  خاطرنشان  صنعتی  واحدهای  تعطیلی  از  فارس  استان  خوردن 
متأسفانه در طول سال های گذشته کارخانه های بزرگی چون آی تی 
آی، آی تی ام سی، کابل سازی، المپ سازی، گوشت، آزمایش و... 
به دلیل مدیریت های ناکارآمد تعطیل یا نیمه تعطیل شد که ضربات 

جبران ناپذیری به اقتصاد استان فارس وارد کرد.
نباید  امروز  کرد:  تصریح  مجلس  کشور  جنوب  فراکسیون  رئیس   
بگذاریم حتی یک واحد صنعتی تعطیل شود بلکه باید با هم افزایی و 
وحدت و انسجام همه دستگاه ها مشکالت واحدها را حل و فصل کرد.
 نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: امروز 
نجات یک واحد تولیدی از هر اقدامی واجب تر است چرا که رونق 

تولید روی همه شئون تأثیرگذار است.
اقداماتی  و  تولید  زیرساخت های  کردن  درست  بر  تأکید  با  او   

از  که  انتظاری  افزود:  کرده اند،  دنبال  راستا  این  در  نمایندگان  که 
کارشناسان و مدیران دستگاه ها است این است که مشکالت واحدهای 

تولیدی را با نگاه حل موانع دنبال کنند و برای آن وقت بگذارند.
 عزیزی با بیان اینکه ۲۲۳۵ واحد باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف 
شوند، گفت: اگر به صورت کلی نگاه کنیم، این تعداد واحد یعنی 
حدود ۱۰ درصد جمعیت شیراز و این آمار باالیی است و نمی توان 

نسبت به آن بی تفاوت بود.
به ضربه  اشاره  با  نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی 
کرد:  خاطرنشان  صنعتی  واحدهای  تعطیلی  از  فارس  استان  خوردن 
متأسفانه در طول سال های گذشته کارخانه های بزرگی چون آی تی 
آی، آی تی ام سی، کابل سازی، المپ سازی، گوشت، آزمایش و... 
به دلیل مدیریت های ناکارآمد تعطیل یا نیمه تعطیل شد که ضربات 

جبران ناپذیری به اقتصاد استان فارس وارد کرد.
از  تقدیر  با  نیز  فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل   
مجلس  در  فارس  نمایندگان  توسط  صنعت  مشکالت  پیگیری های 
و  تولید  بخش  برای  نشست ها  این  برگزاری  اسالمی گفت:  شورای 

صنعت اثربخش خواهد بود.
قرارداد   74۱4 تعداد  هم اکنون  اینکه  بیان  با  فتوحی  احد 
استان  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  متقاضیان  با  سرمایه گذاری 
واحد   ۳۳۳۵ تعداد  این  از  گفت:  است  شده  منعقد  متقاضیان  با 
مراحل  در  نیز  واحد   4۰79 و  بهره برداری  پروانه  دریافت  به  موفق 
این  از  تعدادی  آمدن  مدارتولید  به  با  که  دارد  قرار  ساز  و  ساخت 
 واحدها شاهد رشد چشمگیری در آمار واحدهای بهره بردار خواهیم 

بود.
 ۱۰9۶ ساز  و  ساخت  حال  در  واحدهای  تعداد  از  اینکه  بیان  با  وی 
پایان نصب اسکلت  از ۶۰ درصد در مرحله  با پیشرفت بیش  واحد 
و 78۱ واحد نیز در مرحله نصب ماشین آالت خط تولید قرار دارند 
گفت: شرکت شهرک های صنعتی فارس براساس قانون قراردادهای 
متقاضیانی که در مدت قانونی موفق به ساخت وساز نشوند را فسخ 

خواهد کرد تا این اراضی در اختیار افراد صالحیت دار قرار گیرد.
فتوحی همچنین از وجود ۶۵ واحد صنعتی در شهرک های صنعتی در 

جانشینی و تملک بانک ها خبر داد.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲۰ واحد صنعتی راکد، احیا و به 

چرخه تولید بازگشته اند.
در پایان این نشست، مقرر شد سازمان های صمت، جهاد کشاورزی، 
نیمه  و  راکد  واحدهایی  مشکالت  بانک ها  و  صنعتی  شرکت های 
تعطیل مربوط به خود را به دقت بررسی و طرف دو هفته آینده در 

نشستی دیگر تعیین تکلیف کنند.

در جلسه ای با حضور نماینده شیراز و زرقان در مجلس و نمایندگان دستگاه های اجرایی و بانک ها تأکید شد: معاون فرهنگی و امور رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان فارس:

دومین جایزه کتاب سال فارس با 124 اثر 
به آیین پایانی رسید

استاندار فارس در بازدید از بنیاد غدیر عنوان کرد؛

ظرفیت های شخصی و اداری را برای کمک 
به بنیاد غدیر بسیج می کنیم

مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس عنوان کرد؛

امدادرسانی ۳۰۰۰ حادثه دیده 
سیل و کوالک در فارس

مدیرکل بهزیستی فارس:

1۳۵ خانوار تحت پوشش بهزیستی 
فارس بر اثر سیل جنوب استان 

دچار خسارت شده اند

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای فارس:

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای فارس از اجرای آموزش های دوگانه 
در این دانشگاه در راستای تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه خبر داد.

و  فنی  دانشگاه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فارس محمد جامعی در نشست “بررسی طرح آموزش های  حرفه ای 
دوگانه” در دانشگاه فنی وحرفه ای فارس بیان کرد: در طرح آموزش 
دوگانه 8 هفته دانشجویان در کارگاه ها و آزمایشگاه ها آموزش عملی 
خود را طی می کنند و مابقی استاد و دانشجو در محیط واقعی صنعت 

قرار گیرند.
او با بیان اینکه هدف این طرح صرفًا آشنایی دانشجو با کار نیست، 
افزود: ارتباط کارفرما و صنعتگران با فارغ التحصیالن آینده و همچنین 
تجربه اندوزی اساتید این دانشگاه یکی دیگر از مزیت های این طرح 

است.
اینکه هر کارخانه  به  اشاره  با  رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای فارس 
یک دانشگاه شده و آخرین تکنولوژی توسط دانشجو و استاد ارائه 
می شود، عنوان کرد: ۵۰ درصد آموزش عملی در صنعت برگزاری 
صنعت  محیط  در  دانشجویان  برای  اتفاق  هر  مسئولیت  و  می شود 
توسط  مدنی  مسئولیت  بیمه  و  بود  نخواهد  اقتصادی  بنگاه  سمت  از 

دانشگاه انجام می شود.
وی با بیان اینکه این طرح در همه مقاطع قابل اجراست، گفت: در 
طرح آموزش دوگانه، ورود به صنعت برای دانش آموختگان دانشگاه 
فنی و مهندسی از زمان دانشجویی رخ می دهد و بیمه دانشجویی تأمین 
اجتماعی می تواند کمک حال باشد که باید ساز و کار آن با دقت 

مورد بررسی قرار گیرد.
پایلوت در دانشگاه  به صورت  جامعی گفت: طرح آموزش دوگانه 
فنی و مهندسی فارس اجرا شده و در صورت موفقیت به دانشگاه های 

دیگر تعمیم داده می شود.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  حمزه،  خادم  عبدالعظیم 
فارس نیز در ادامه این جلسه گفت: تدریس در دانشگاه باید متناسب 

با بازار کار باشد.
او با بیان اینکه ارتباط دانشجویان و صنعت در دوران تحصیل می تواند 
افزود:  شود،  کار  محل  همان  در  فارغ التحصیالن  این  جذب  باعث 
دانشگاه ها در  از ظرفیت  استفاده  فارس  رویکرد مجموعه دولت در 
با  فارس  استانداری  اقتصادی  امور  میدان کار است.معاون هماهنگی 
اشاره به اینکه اقتصاد دانش بنیان در اهداف کشورهای دنیا به ویژه 
ایران قرار گرفته است، گفت: زمان پرداخت صرفًا به مباحث نظری 
و تئوری تمام شده و شعارهایی که برای ارتباط صنعت و دانشگاه 

داده می شود باید به مرحله اجرایی برسد.
خادم حمزه ادامه داد: برای تحقق اقتصادی پویا باید به سمت اقتصاد 
دانش بنیان برویم لذا این هدف خطیر بدون ارتباط صنعت و دانشگاه 

حاصل نمی شود.
او با بیان اینکه ایرادات ساختاری در سیستم آموزشی ما وجود دارد 
ملت  به خانه  ارائه طرح  و  بررسی  با  مجلس  نمایندگان  می طلبد  که 
قوانین تازه ای را به وجود آورند، اظهار کرد: برای زمینه سازی این 
داد و در موضوع  انجام  نیز  موضوع، می توان طرح های کوتاه مدت 
به  عالی  آموزش  تا  پرورش  و  آموزش  سطح  از  متأسفانه  آموزش 

نیازهای محصل توجه نمی شود.
سمت  به  افزود:  فارس  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 

و  دنیا  روز  به  شغل های  گسترش  برویم،  جدید  شغلی های  عناوین 
متناسب با فرهنگ کشور ما در ایران باید صورت گیرد و با این کار 

می توان آموزش ها را به صورت هدفمند پیش برد.
خادم حمزه همچنین حمزه طرح آموزش دوگانه را مورد توجه قرار 
داد و بیان کرد: تدریس در دانشگاه باید متناسب با بازار کار باشد و 
ارتباط دانشجویان و صنعت در دوران تحصیل می تواند باعث جذب 

این فارغ التحصیالن در همان محل کار شود.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  سرپرست  هاشمی  مصطفی 
با بررسی قوانین مربوط به کار و حضور  نیز در این نشست  فارس 
دانشجویان در محیط کارگاهی گفت: تطبیق مهارت های افراد با نیاز 

بازار کار بررسی شده و »بیکاری ساختاری« آمده است.
او ادامه داد: اگر بتوانیم نیازهای بازار کار را شناسایی و ۱۰ درصد 
آن را برطرف کنیم، می توانیم شاهد حدود ۱.۳ درصد رشد در بازار 
باشیم، بنابراین طرح آموزش دوگانه حفره های تطبیق مهارت با نیاز 

بازار کار را پر کند.
این طرح شبیه طرح کارورزی در  این موضوع که  با طرح  هاشمی 
محیط واقعی کار است و در چارچوب سامانه کارورزی باشد، گفت: 
دانشجو در  تعیین شود که  باید در چارچوبی  طرح آموزش دوگانه 
تا در صورت مراجعه  داده شود  تمیز  با دیگر کارگران  محیط کار 
کارشناسان و بازرسان اداره کار مشکلی برای کار فرما به وجود نیاید.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس تأکید کرد: 
باید بیمه مسئولیت مدنی برای دانشجو دیده شود و روابط کار با تفاهم 
بین ادارات، دانشگاه و واحد صنعتی قابل تعریف بوده و دانشجو با 

حضور در واحد صنعتی کارگر محسوب نشود.
در  نیز  فارس  استان  اجتماعی  تأمین  بیمه  کل  اداره  نماینده  تابنده، 
با  می تواند  دوگانه  آموزش  طرح  اینکه  به  اشاره  ضمن  جلسه  این 
جامعیت بیشتر حلقه مفقوده میان صنعت و دانشگاه را برطرف باشد، 
گفت: یک سال از ابالغ بیمه دانشجویان می گذرد که در این طرح 
از  دانشجو می تواند  تومان  تا 4۰۰ هزار  بین حدود ۳۰۰  پرداخت  با 
ادامه داد:  این طرح  بیشتر  با تشریح  استفاده کند.او  بیمه ای  تعهدات 
ارمغان  به  دانشجویان  برای  را  بیمه ای  امنیت  اجتماعی،  تأمین  بیمه 
آورده و با آغاز بیمه دانشجویی، محصل در دوران تحصیل از تکلف 
بیمه  از  می تواند  درمان  برای  و  نمی شود  خارج  مادر  و  پدر  بیمه 
استفاده کند. در ضمن طی دوران تحصیل سابقه  سرپرست خانواده 

بازنشستگی نیز برای دانشجو لحاظ می شود.
تابنده با بیان اینکه بیمه دانشجویی می تواند در طرح آموزش دوگانه 
بین دانشجو و  این طرح  دیده شود، اظهار کرد: اگر روابط کار در 
کارگاه های صنعتی مشخص گردد بنابراین کارشناسان بیمه می توانند 
به خوبی به وظیفه خود عمل کنند تا مشکلی برای صاحب کارگاه 

به وجود نیاید.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

تاکنون 2۵ درصد از مردم استان فارس، 
۳ دز واکسن کرونا دریافت کرده اند


