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خبـر مدیرکل آموزش و پرورش فارس:
باید از شأن و حیثیت معلمان به نحو مطلوب و مقتضی مراقبت کنیم

نحو  به  معلمان  حیثیت  و  شأن  از  باید  گفت:  فارس  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
مطلوب و مقتضی مراقبت کنیم تا مبادا آسیبی به معلمان وارد شود.

اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و  اداره  از  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
پرورش فارس، محمد خلیل عسکری در آیین تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید 
فارس  پرورش  و  آموزش  شکایات  به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  و  حراست 
گفت: باید چتر نگاهمان آنقدر وسیع باشد تا همه افراد توانمند و انقالبی فرصت رشد 
و پیشرفت پیدا کنند.مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: رویکرد و اعتقاد ما 
در بحث حراست و بازرسی پیشگیرانه و کمک کننده خواهد بود تا مبادا معلمی در 

مسئله ای آسیب ببیند.عسکری گفت: حراست و بازرسی به عنوان حافظان و مدافعان 
انقالب اسالمی ایران مسئولیت خطیر و بزرگی برعهده دارند و بر این اساس انتظارات 
ما از این حوزه ها بسیار باال است.وی گفت: استفاده از ظرفیت جوانان نیز می تواند 
به رشد و پیشرفت آموزش و پرورش سرعت بخشد و وضعیت مطلوب را رقم بزند.
احمد جهانگیری رئیس  مهبودی و  از زحمات سعید  پایان مراسم  گفتنی است: در 
و سرپرست سابق اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و سعید دانشگر 
رئیس سابق اداره حراست آموزش و پرورش فارس تقدیر و آقایان سجاد محمدی و 

جواد ایزدی به عنوان رئیس و سرپرست جدید این ادارات منصوب شدند.

استاندار فارس گفت: همدلی و همراهی مجموعه ارکان حاکمیتی و 
حکومتی در استان عامل شتاب بخشی به موتور محرکه پیشرفت و 

توسعه همه جانبه استان فارس است.
استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش   
فارس، محمدهادی ایمانیه در گردهمائی ائمه جمعه استان فارس که 
با حضور آیت اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز 
استان،  در  ولی فقیه  نماینده  محوریت  با  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
نمایندگان  ائمه جمعه،  بین  همدلی  و  همراهی  نظر  از  شرایط خوبی 
فارس  مدیریتی  مجموعه  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  استان  مردم 
با بهره گیری از این فضای وحدت،  باید تالش کنیم  حاکم است و 
روز به روز بر روند کیفی و کمی خدمت رسانی به مردم استان و 
این موضوع که  بر  تأکید  با  افزوده شود.وی  رفع مشکالت موجود 
تعامل  بر  اصل  شهرستانی،  و  استانی  مدیران  انتصاب  و  انتخاب  در 
و همفکری بین ائمه جمعه و مجموعه مدیریتی استان است، گفت: 

معتقدم در محیطی که بر اساس همدلی و همراهی شکل گرفته باشد 
مشکالت  و  شد  خواهد  ایجاد  مردم  به  بیشتر  و  بهتر  خدمت  زمینه 
موجود در مسیر فعالیت ها راحت تر حل و فصل می شود.نمایند عالی 
و  انتخاب  عمده  شاخص های  کرد:  تأکید  فارس  استان  در  دولت 
انتصاب مدیران استان تقوا، پاکدستی، صداقت و امانت داری و داشتن 

روحیه جهادی و انقالبی است.
ایمانیه همچنین یادآور شد: تعامل به معنای پذیرش بی چون و چرا 
و بی قید و شرط پیشنهادات و انتقادات از هیچ فرد و گروه خاصی 
نیست، اما در ساماندهی مجموعه مدیریتی استان ازهر پیشنهاد دلسوزانه 
برنامه ریزی ها  برخی  تشریح  با  می کنیم.وی  استقبال  خیرخواهانه  و 
اقدامات مجموعه مدیریتی استان در دوره چند ماهه فعالیت خود  و 
که  است  این  ما  تالش  کرد:  خاطرنشان  فارس  استاندار  جایگاه  در 
پایه اطالعات  بر  بینانه و کارشناسی و تصمیم گیری  با نگاهی واقع 
صحیح، نیازها و مشکالت مناطق مختلف، سهم اعتبارات و امکانات 

هر شهرستان به صورت عادالنه تعیین شده و تخصیص پیدا کند.
به عنوان محور  استان فارس خواست  ائمه جمعه  از  استاندار فارس   
استان همواره در کنار مدیران  وحدت و محرک توسعه همه جانبه 
استان بمانند تا زمینه خدمت رسانی به مردم هموارتر شود و با شتاب 

بیشتری در رفع نارسائی ها تالش صورت گیرد.
ایمانیه همچنین با اشاره به فرمایش رهبر فرزانه انقالب اسالمی مبنی 
براینکه استان فارس در قله است گفت: شرط در قله ماندن و به اوج 
ماندن و حرکت در خط والیت و تالش بی وقفه و  انقالبی  رسیدن 

دلسوزانه در خدمت به مردم است.

استاندار فارس: در دیدار استاندار فارس با وزیر نیرو:

استاندار فارس خواستار بازنگری 
در تخصیص سهم آب شرب شهرستان های 

فارس از محل سدهای استان شد

به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری شیراز؛

مسابقات قرآن مصباح الهدی در سومین حرم 
اهل بیت به کار خود پایان داد

تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری مابین موسسه استنادی 
علوم و پایش علم و فناوری )ISC( و موسسه آموزش عالی زند شیراز 

منعقد شد.
 به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی موسسه آموزش 
برگزارشده  مشترک  جلسه  از  پس  تفاهم نامه  این  شیراز،  زند  عالی 
با موضوع گسترش همکاری های علمی، پژوهشی و فناوری ملی و 
افزایش  بین المللی به منظور ارتقای مشارکت در نهضت تولید علم، 
نیاز آموزش  تولیدات علمی در محتوای آموزشی، ترویج علم مورد 
دستاوردهای  نمودن  کاربردی  ملی،  نیازهای  بر  مبتنی  پژوهش  و 
علمی  مراکز  با  سازنده  و  پویا  تعامل  طریق  از  پژوهشی  و  علمی 
امکانات  از  بهینه  استفاده  و  بین المللی  و  منطقه ای  داخلی،  پژوهشی 
موجود در جهت نیل به اهداف مشترک، به امضا دکتر محمد جواد 
 )ISC( دهقانی، رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری
 و دکتر سید ابراهیم حسینی رئیس موسسه آموزش عالی زند شیراز 

رسید.
 همکاری در تبیین و تحقق شاخص های رتبه بندی و تعیین جایگاه 
تحلیل  پژوهشی،  دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و  بین  در  موسسه 
عنوان  به   ISC امکانات  از  استفاده  موسسه،  علمی  انتشارات  استنادی 
تفاهم نامه و  به منظور عقد  به کشورهای اسالمی  برای ورود  درگاه 

استفاده  موسسه جهت  به  تحقیقاتی، کمک  و  آموزشی  قراردادهای 
روسای  از  دعوت  و  اسالمی  کشورهای  در  موجود  پتانسیل های  از 
جهت  موضوعی  رشته های  و  تحقیقاتی  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
تبادل نظر و برگزاری سخنرانی تخصصی از جمله مفاد این تفاهم نامه 

به شمار می رود.
علمی  فعالیت های  اطالعات  درج  امکان  تفاهم نامه،  این  اساس  بر 
مانند  شیراز  زند  عالی  آموزش  موسسه  پژوهشی  معاونت  پژوهشی 
که  تحقیقاتی  طرح های  و  کنفرانس ها  مقاالت،  مجموعه  مجالت، 
جهت  است  گردیده  منتشر  و  تولید  زند  عالی  آموزش  موسسه  در 
پایش  و  علوم  استنادی  موسسه  اطالعاتی  پایگاه های  در  نمایه سازی 

علم و فناوری وجود خواهد.

با  منطقه هفت  پروژه های عمرانی در سطح  منطقه هفت گفت:  شهردار 
سرعت بیشتری اجرا و به اتمام خواهند رسید تا بتوانیم با توان بیشتر در 

سال آینده پروژه های جدید در سطح منطقه شروع کنیم.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه هفت 
اکبری در بازدید از پروژه های عمرانی با بیان این مطلب که منطقه هفت 
شهرداری شیراز به وسعت یک هزار و ۸۰۰ هکتار در شمال شرقی شیراز 
با توجه به  افزود:  این منطقه بسیار زیاد است،  به  واقع شده و مهاجرت 
الحاق  شیراز  به  همجوار  روستاهای  از  تعدادی  گذشته  سنوات  در  اینکه 
شده است بحث خدمات رسانی در این منطقه بسیار پررنگ است و به طور 
مستمر اجرای طرح های عمرانی اعم از بزرگراه، خیابان، معبر و پارک 

در آن جریان دارد.
اکبری ادامه داد: یکی از پروژه های مورد نیاز منطقه که به داشتن فضایی 
برای تحرک و پویایی ساکنان به منظور افزایش سطح سالمت اجتماعی 

اهمیت بسیار زیادی دارد احداث پارک ورزشی در شهرک صادقیه 
است.

وی تصریح کرد: پارک موضوعی ورزشی به مساحت ۴۰ هزار مترمربع 

و دارا بودن ۱۸ رشته ورزشی در بولوار سلحشوران، شهرک صادقیه در 
حال احداث است.اکبری افزود: با توجه اهمیت افزایش سرانه فضای سبز 
در سطح منطقه و همچنین رفاه حال شهروندان احداث پارک های محلی 
در دستور کار قرار دارد و به همین منظور پارک نصرآباد در مجاورت 
قصر ابونصر در حال احداث است و گونه های گیاهی و درختان متناسب 

با محیط در آن کاشته خواهد شد.

در  کشور  غرب  و  جنوب  سیکلوترون  مرکز  نخستین  خیرین  همت  با 
نماینده  پاک فطرت  علیرضا  فارس،  استاندار  حضور  با  کوثر  بیمارستان 
مردم شیراز و رزقان در مجلس شورای اسالمی و خاندان بزرگ نصیری 

همیشه همراه کوثر و جمعی کثیری از خیرین افتتاح شد.
مراسم  در  ایمانیه  محمدهادی  دکتر  سرویس خبری /خدیجه غضنفری: 
در  کشور  غرب  و  جنوب  سیکلوترون  مرکز  نخستین  بهره برداری 
بیمارستان کوثر گفت: راه اندازی مراکز درمانی خیرساز نمونه همدلی و 

همکاری مردم با کادر درمان و سالمت است.
همه  به  درمانی  مطلوب  خدمات  ارائه  برای  اینکه  بیان  با  فارس  استاندار 
اظهار داشت: در همه  برد،  بهره  از کمک های خیرین  باید  اقشار جامعه 
جای دنیا خیرین به کمک بخش درمان می آیند و دانشگاه های مهم درمانی 
اداره  و  ساخته  خیرین  وسیله کمک های  به  دنیا  مجهز  بیمارستان های  و 

می شوند.
کوثر  بیمارستان  اینکه  به  اشاره  با  فارس  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
شیراز با کمک های خیرین ساخته شده است، افزود: از روز اول این بنای 
خیر برای ارائه خدمات باکیفیت و مطلوب به اقشار مختلف جامعه تأسیس 
بی دریغ  نفس گردانندگان و کمک های  به  اعتماد  با  و  راه اندازی شد  و 

خیرین تاکنون بسیاری به بیماران صورت گرفته است.
تأمین  و  جامعه  محروم  اقشار  از  حمایت  برای  داد:  ادامه  فارس  استاندار 
هزینه های درمانی نیز صندوقی در بیمارستان کوثر تأسیس شده است و 

تالش می شود همه اقشار از خدمات این مرکز بهره مند شوند.
استاندار فارس گفت: فرآیند کار دستگاه سیکلوترون به گونه ای است که 
رادیو داروی موردنیاز دستگاه پت اسکن را تولید می کند و با این خدمت 
جدید، نیاز دستگاه پت اسکن بیمارستان کوثر و در آینده پتهای دیگر در 
صورت راه اندازی در این استان و استان های همجوار تأمین رادیو دارو از 

تهران برطرف خواهد شد.
در ادامه این مراسم مدیرعامل بنیاد قلب فارس گفت: دستگاه پت اسکن 
در  کشور،  جنوب  اسکن  پت  دستگاه  تنها  عنوان  به  کوثر  بیمارستان 
سرطان،  به  مبتالیان  نظیر  بیمارانی  در  بیماری  درمان  روند  و  تشخیص 

بیماران قلبی عروقی و بیماران مغز و اعصاب کاربرد دارد.

دکتر تابنده با بیان اینکه با بهره برداری این مرکز، رادیو داروی موردنیاز 
دستگاه پت اسکن بیمارستان های استان های همجوار نیز قابل تأمین است، 
گفت: هر دستگاه پت اسکن به صورت میانگین، روزانه به حدود ۱۵ تا 
۲۰ بیمار خدمات ارائه می دهد که با راه اندازی دستگاه سیکلوترون و تأمین 
رادیوداروی موردنیاز این دستگاه پت اسکن، شاهد سرعت قابل توجه در 

خدمت رسانی این دستگاه به بیماران هستیم.
کوثر  بیمارستان  گفت:  کوثر  قلب  بیمارستان  ریاست  راکعی  دکتر 
هم اکنون تنها مرکز درمانی مجهز به این خدمت در منطقه جنوب و غرب 
کشور است که عالوه بر بیماران استان فارس، به بیماران این مناطق نیز 

ارائه خدمت می کند.
ساختمان مرکز سیکلوترون بیمارستان کوثر به همت نیک اندیشان عرصه 
»حبیب  مرحومشان  پدر  یاد  به  طالع«،  »نیکو  و  طالع«  »شکوه  سالمت 

طالع« بنا شده است.
بنیاد قلب  دکتر زهره یوسفی معاونت فرهنگی و مسئول روابط عمومی 
فارس -بیمارستان کوثر بیان نمود خیرینی که در محیط های درمانی جهت 
هرچه بهتر شدن و خدمت به خلق گام برمی دارند و همراهی می کنند مسیر 
ما را درجهت ارائه خدمات به بهترین نحو ممکن به بیماران هموار می سازند 
ارزنده ای سهیم  نحو  به  مرکز  این  عالی  اهداف  و  بزرگ  در گام های  و 
بیماران  کلیه  به  اطالع رسانی  با  بتوانیم همچون گذشته  است  امید  هستند 
بخصوص با افتتاح این مرکز به عنوان اولین مرکز تولید رادیو دارو در 
جنوب و غرب کشور به بیماران سرطانی ارائه خدمت کنیم هرچند نه تنها 
در بیماران سرطانی در بیماران قلبی عروقی ومغزواعصاب و صرع والزایمر 
کارایی خواهد داشت و جهت این خدمت بزرگ در همین جا از خیرینی 
که با نیک اندیشی و خیرخواهی با ما همراه بوده و هستند صمیمانه تشکر 

و  می کنم  قدردانی  و 
آرزوی  همگی  برای 
توفیق  و  سالمتی 
مستمر در امور دیگر 
همراهی  به خصوص 
را  درمانی  مراکز 

دارم.
افتتاحیه  همچنین 
درمانی  جدید  بخش 
به همت خیر گرامی 
لیال متفرس با مرمت 
بخش  بازسازی  و 
تغییر  و  قبلی  اداری 
درمانی  به  کاربری 
که  گرفت  صورت 
در  و  پذیرش  آماده 
بیماران  به  خدمت 

خواهد بود.
فارس-بیمارستان  قلب  بنیاد  عمومی  روابط  مسئول  و  فرهنگی  معاونت 
کوثر باتوجه به اینکه کوثر با همت خیرین همیشه پیشگام بوده، افزود: 
جنوب  در  اسکن  پت  مرکز  اولین  از  بهره برداری  شاهد  قبل  سال  چهار 
کشور برای اولین بار در این بیمارستان بودیم که در این مدت چهار سال 
گذشته به بیماران سرطانی ارائه خدمت داشته ایم و افتتاح مرکز تولید رادیو 
همت  به  بار  اولین  برای  غرب کشور  و  جنوب  در  )سیکلوترون(  دارو 
خیرین نیک اندیش برگ درخشانی از ارایه خدمات ما در ایران خواهد بود 
ابراز  که دکتر محتوی نژاد متخصص و مسئول فنی رادیو داروی کوثر 

داشتند تأمین کننده داروی ده مرکز پت می تواند باشد.
امیداست با همت خیرین طرح توسعه نیز هرچه سریعتر به بهره برداری و 
خدمت به بیماران برسد دکتر ایمانیه هم در این مراسم تقبل سه میلیارد 

کمک به این مرکز دادند.

با همت خیرین صورت گرفت؛

شهردار منطقه هفت شیراز:


