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 : شهردار منطقه یک شیراز

اصالح، بهسازی و نصب 
تابلوهای شناسایی 

معابر محدوده منطقه 
در حال اجرا است
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مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
فارس:

 تمام راه های اصلی 
و فرعی فارس باز 

است

مشترکین محترم:

با توجه به کاهش شدید دمای هوا، جهت جلوگیری از ترکیدگی و آسیب به 
لوله ها و کنتورهای آب، از عایق کردن آنها غفلت نکنید.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب شیراز

ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
نقــش  اجــرای  لــزوم  بــر  فــارس   اســتان 
حرفــه ای ارائــه دهندگان خدمات مهندســی 
بــه ویــژه ناظــران و ســازندگان ذی صالح در 
جریان تمام ســاخت و سازها و عملیات 

ساختمانی تأکید کرد. 
مهنــدس ســتار خورشــیدی بــا 
اشــاره بــه وقــوع حوادثــی نظیــر 
و  آبــادان   متروپــل  ســاختمان 
در  کــرد:  عنــوان  پالســکو  ســاختمان 
تکالیــف  و  وظایــف  تعریــف  راســتای 
مهندســان بر اســاس قانون نظام مهندسی 
بدیــن وســیله تأکیــد مــی گــردد که ســازمان 
تریــن  بــزرگ  ســاختمان  مهندســی  نظــام 
تشــکل حرفــه ای مــردم نهــاد بوده کــه خدمات 
و  نهایــی  بــرداران  بهــره  مشــمول  تشــکل  ایــن 
رفــاه و آســایش افراد جامعــه و اهمــال در برآوردن شــهروندان مــی شــود، لــذا هرگونــه کــم توجهی به 

انتظــارات دریافــت کننــدگان خدمــات مهندســی، 
و  ناظــر  مهنــدس  از  پــروژه  برخــورداری  رغــم  علــی 

مجری غیر قابل قبول می باشد.
وی اظهــار کــرد: این ســازمان در قالــب قانون نظام 
مهندســی و کنتــرل ســاختمان و در راســتای دفــاع 
از حقــوق بهــره بــرداران نهایــی ســاختمان و اعتبار 
 حرفــه ای ســازمان، بــا هــر گونــه ســهل انــگاری و 
کم کاری به ویژه از سوی ناظران و مجریان در انجام 
وظایف حرفه ای که حیثیت ســازمان را خدشــه دار 

نماید و به هدررفت منابع جانی و مالی منجر شود، 
مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

رئیس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان استان 
فــارس در ادامــه تأکیــد کــرد: در ایــن راســتا صریحا 
هرگونــه  مشــاهده  صــورت  در  گــردد  مــی   اعــالم 
کــم کاری و تخلف حرفه ای از ســوی مهندســان در 
راســتای حفظ صیانــت از آبروی حرفه ای ســازمان، 
از هیــچ تالشــی در جهــت برخــورد قانونــی و اعمال 
توبیــخ مطابق احــکام و آرای انتظامی دریغ نخواهد 

شد. 

ح کرد:  رئیس اتحادیه امالک شیراز مطر

 قیمت های پرت مانعی در برابر سر 
گرفتن معامالت در بازار مسکن 

شیراز 

مهندس اکبری در جلسه یاوران شورا در شهرداری منطقه 
مطرح کرد:

اقدامات گام به گام 
در مسیر کاهش محرومیت 

منطقه هفت

رئیس کمیته حمل و نقل شورای اسالمی شهر شیراز خبر داد:

بازگشایی سایت نوسازی 
2ناوگان تاکسیرانی
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مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس مطرح کرد:

سایت نمایشگاهی فارس 
دروازه گردشگری پارس

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبر داد:

شهرک صنعتی
 دارویی بیضا آماده واگذاری به 

سرمایه گذاران 

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی: 

نمایشگاه یک ظرفیت 
است  
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3
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دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و 
سیزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی 

2

معاون توسعه
 مدیریت و منابع 
استانداری فارس:

به اندازه ظرفیت فارس در 
حوزه گردشگری سرمایه گذاری 

و  توجه نشده 
است
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طی مراسمی در هتل بزرگ شیراز گشایش یافت؛

برگزاری بیست و سومین جشنواره پژوهش و 

فناوری دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی شیراز بیست و سومین جشنواره 
پژوهــش و فناوری دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان فارس با هــدف معرفی و تقدیر 
از پژوهشــگران و فنــاوران برتــر دانشــگاه آزاد اســالمی فــارس برگزار شــد. در این 
نشســت رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان فارس با اشــاره به رویکــرد جدید 
دانشــگاه بــا عنــوان حــل مســئله، اظهــار کــرد: دانشــگاه زمانــی موفــق اســت که 
دانشــجویان بتواننــد بــه جامعــه متصل شــوند و در این صورت دانشــگاه کارکرد 

حل مسئله و رفع چالش ها را برای خود تعریف نموده است.
 دکتــر محمدرضــا قائــدی بیــان نمــود: بایــد امــکان متصل کــردن دانشــجویان با 
صنعــت و محیــط کار فراهم شــود و ارتباط ملموس تر واقعی تری بین دانشــگاه و 

صنایع شکل گیرد.
 دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی فارس توضیح داد: در این راستا جلساتی 
بــا مســئولین  اســتانداری و مدیــران کل کار و تأمین اجتماعی فارس برگزار شــده 
 تــا نگرانــی هــای ادارات و صنایــع در خصــوص شــیوه حضــور دانشــجویان در این 

ارگان ها را بررسی و مرتفع نمایند. 
وی همچنین توضیح داد: برای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان و دانشگاهیان 
با بزرگان عرصه صنعت و همچنین افتخارات کشور و معرفی صنایع بزرگ  کشور 
بــه قشــر تحصیل کــرده جامعــه اردوهای امیــد پیشــرفت برنامه ریــزی گردیده در 

شرف برگزاری است.
 دکتــر محمدرضــا قائــدی وجــود ۱,۷۰۰ عضــو هیــأت علمی جــوان در دانشــگاه آزاد 
اســالمی فــارس را فرصــت بســیار مغتنمی بــرای عرصــه صنعت برشــمرد و گفت: 
وجود توانایی های بسیار این اساتید جوان در عرصه های حل مسائل اجتماعی 
و صنعتــی فرصــت بســیار مغتنــم و مناســبی بــرای بهره گیــری متقابــل صنعت و 

دانشگاه از توانایی های یکدیگر است. 
بیســت و ســومین جشــنواره پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان 
فــارس بــه همت معاونت پژوهش و فناوری واحد شــیراز برگــزار گردید که طی آن 
عالوه بر تقدیر از ارگان ها و ســازمان های همکار در عرصه پژوهش با دانشــگاه 
آزاد اســالمی فــارس؛ از اســتادان، فنــاوران، مســئولین مراکــز رشــد و همچنیــن 
دانشــجویان فعال در عرصه پژوهشــی و منتخبین باشگاه پژوهشگران جوان با 

اهدای لوح و تندیس جشنواره تقدیر گردید.
شــایان ذکــر اســت؛ مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان فــارس، رئیــس پــارک علم و 
فنــاوری فــارس، معاونین شــرکت آبفا اســتان فــارس و جمع دیگــری از مدیران و 
مســئوالن پژوهشــی ارگان ها و ســازمان های مرتبط با دانشگاه در این نشست 
بــه بیــان نقطــه نظــرات خویــش در خصــوص ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت و ابــراز 
ح پویش،  ح هایــی همچون طــر  آمادگــی در همــکاری بــا دانشــگاه بــرای اجــرای طر

پرداختند.

عکاس: حجت رحیمی- تماشا


