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برگزاری کارگاه آموزش سواد رسانه از طرف مرکز آموزش دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه آزاد اســامی واحد
شیراز ،کارگاه سواد رسانه و نقش آن در جامعه امروز با
محوریت اهمیت و ضرورت افزایش ســواد رسانه ای در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز برگزار شد.

رئیس بنیاد نخبگان استان فارس مطرح کرد:

در آئین افتتاحیه اولین دوره
آموزشی خواهران دفاتر نهاد رهبری
در دانشگاه های آزاد مطرح شد:

همه همکاران دفاتر
نهاد در خط مقدم میدان
برنامهریزی فرهنگی برای
دانشجوهستند

حجت االسالم و المسلمین سید محمد
حسین قنادزاده در آیین افتتاحیه اولین
دوره آموزشی مدیران اجرایی و مسئوالن
واحدهای خواهران نهــاد نمایندگی مقام
معظــم رهبــری در دانشــگاه هــای آزاد
اسالمی سراسر کشور اظهار کرد :آموزش
منابع انســانی در ســازمان های مأموریت
محــور دارای جایــگاه ویــژه ای اســت .وی
نهــاد نمایندگــی رهبری در دانشــگاه ها را
مجموعه ای دانســت که قائم به خدمت
و امکانــات نیســت بلکــه قائــم بــه افــراد
اســت و تــک تــک همــکاران نهــاد در خط
مقدم میــدان برنامه ریــزی فرهنگی برای
دانشجویان قرار دارند.
مدیــر آمــوزش منابــع انســانی نهــاد
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در
دانشگاه ها حیثیت مجموعه را به منابع
انســانی اش برشمرد و بیان کرد ازآنجا که
افــراد در مجموعه نهاد رهبری بر اســاس
قابلیت هایشــان فردی و شــخصی جذب
شدهاند آموزش بر اساس سیاست ها و
نظام ارزشی این سازمان جدیت بیشتری
پیدا میکند.
حجــت االســام قنــادزاده بــا اشــاره بــه
مطالبــات ریاســت نهــاد نمایندگــی
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه هــا در
زمینــه هــای آموزشــی بیــان کــرد ،حجــت
االســام دکتر رستمی خواســتار آن است
کــه چتــر آمــوزش بر ســر تمام رســته های
شــغلی در دفاتــر نهــاد گســترده شــود،
مدیر آموزش منابع انســانی نهاد با اشاره
بــه تکلیــف معاونــت منابــع انســانی این
نهاد مبنی بر ایجاد زیرســاخت هایی برای
آمــوزش تمام بخش های نهــاد رهبری در
دانشــگاهها ،اظهار کرد :در حال حاضر در
مجموعه آموزشــی نهاد زیرساخت هایی
ایجــاد شــده و زنجیــره هــای مشــخصی
برای مســیر آمــوزش تعبیه شــده تا همه
همــکاران از ایــن آمــوزش احســاس
رضایتمنــدی کننــد و هــم دفتــر مزکــزی
نهــاد و مجموعــه هــای وابســته بــه آن از
ایــن آمــوزش بهــره الزم را ببرنــد .وی بیان
کرد تــا کنون آمــوزش درمجموعــه مرکزی
نهــاد رهبری با امور اداری ،امور مالی ،امور
مبلغــان ،اداره ارزیابــی و نظــارت متصــل
شــده و تعامل و همکاری کامال مناســب
و درخــوری بــا مجموعــه هــای دیگــر نهاد
رهبری در دانشگاه ها برقرار است.
حجــت االســام قنــادزاده ابــراز کــرد همه
همــکاران دفاتــر نهــاد در سراســر کشــور
در حــال حاضــر دارای پرونــده آموزشــی
کاملــی در ســازمان اداری نهــاد رهبــری در
دانشگاه ها می باشند.

این کارگاه به همت مرکز آموزش دفتر نهاد مقام معظم
رهبری در دانشــگاه ها ،و با هدف افزایش ســواد رسانه
ای مسوالن اجرایی دفتر نهاد و به میزبانی دانشگاهای
آزاد اسالمی سراسر کشور شکل گرفت.

مهــدی بذرافکــن مــدرس ایــن دوره کارگاه بــا اشــاره به
فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب کــه فرمودنــد «یکی از
شــگردهای اصلی دشــمن شــایعه سازی اســت» گفت:
بــا توجــه به ایــن گفته رهبر انقــاب باید بدانیــم که االن

اشتغالموجبنقلمکانومهاجرتبرخیاز نخبگان
سیده ناهید تقویان -تماشا
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان فــارس از بازگشــت
۱۰۰نخبــه بــه اســتان خبر داد و گفت :طی ســه ســال
گذشته حدود  ۶هزار نفر از نخبگانی که مقیم خارج
از کشــور بودنــد بــه کشــور بازگشــتند و در اســتان
فــارس هــم شــاهد حضــور  ۱۰۰نفــر از ایــن نخبــگان
بودهایم.
بــه گــزارش «تماشــا» حبیــب شــریف در نشســتی
خبری گفت :در حال حاضر بهره گیری از پتانسیل و
ظرفیت نخبگان ایرانی خارج از کشــور در دستور کار
قــرار گرفته اســت و امکانات مختلــف در اختیار آنها
قرار داده میشود.
رئیس بنیاد نخبگان فارس ادامه داد :نبود اشتغال
موجــب نقــل مــکان و مهاجــرت برخی از نخبــگان از
شــهر ،استان و حتی کشور می شود و نیاز است که
نماینــدگان مجلس و متولیان امر تمام تالش خود
را بــرای ایجاد اشــتغال جهــت بهره بــردن از ظرفیت
استعدادهای برتر در کشور به کار بگیرند.
او عنــوان کــرد :متأســفانه بیشــترین خیریــن نــگاه
ســخت افــزاری دارنــد .برای حمایــت از نخبــگان نیاز
به ســرمایه گــذار خطرپذیــر داریم .اما بــه دلیل عدم
جــذب ســرمایهگذار و خالی بــودن جای پشــتیبانان
بسیاری از نخبگان ما به تهران و اصفهان مهاجرت
کردند.
شــریف اضافــه کــرد :بودجــهای کــه ســال گذشــته
از ســوی مجلــس بــه بنیــاد ملــی نخبــگان کشــور
تخصیــص یافــت حــدود  ۸۰میلیــارد تومــان بــوده
اســت .بــرای بنیاد نخبــگان فارس بودجــه اندکی در
نظــر گرفتــه بودنــد که این بنیــاد تاکنون یــک چهارم
بودجــهای در نظر گرفته شــده برای اســتان فارس را
دریافت کرده اســت .البتــه جوایز تحصیلی و حقوق
کارکنــان مســتقیما از بنیــاد ملــی نخبــگان پرداخت
می شود.
او بــا بیــان اینکــه از زمــان تشــکیل بنیــاد نخبــگان
اســتان فــارس تاکنــون حــدود پنــج هــزار نفــر تحت
پوشــش ایــن بنیــاد قــرار گرفتنــد ،گفت :بنیــاد ملی
نخبگان کشــور نیز ساالنه حدود  ۳۰۰۰نفر از جوانان
نخبه در کشور که اکثر آنها دانشجو هستند را تحت
پوشــش قرار می دهــد و نحوه گزینش از اســتانها
ایــن اســت که از بین دانشــجویان رتبه بــاال انتخاب
می شــوند و جوایزی در حوزه های مختلف با هدف
توانمندسازی این نخبگان به آنها اهدا خواهد شد.
او گفــت کــه بــرای اطــاع از شــرایط همکاری بــا بنیاد
نخبــگان و شــرایط اســتفاده از جوایــز بــه ســایت
 www.bmn.irمراجعه شود.
او ادامــه داد :بــرای کســب این جوایز فضــای رقابتی
وجــود دارد و ایــن جوایــز یــک بورســیه تمــام عیــار
محســوب مــی شــوند .جایــزه «شــهید احــدی» نیــز
بــه افــرادی اهــدا می شــود کــه در کارشناســی ارشــد
بتواننــد درجه مناســبی دریافــت کنند و بدرخشــند
و بــدون آزمون سراســری دکتری بــه مقطع باالتر می
روند.
شــریف بــا اشــاره بــه اینکــه اجــزای اکوسیســتم
کارآفرینــی شــکل گرفتــه اســت ،گفــت :کارآفرینــی
اجــزای مختلفــی دارد و ترویــج ،آمــوزش ،نیــروی
انســانی ،زیرســاخت ها ،ســرمایه گذران خطر پذیر و
ســازمان های دولتی ،خصولتی و غیردولتی از اجزای
کارآفرینــی بــه شــمار مــیرود .در حــال حاضــر ترویج،

آمــوزش و نیروی انســانی در بنیاد نخبــگان در حال
اجراســت و بنیــاد نخبــگان بــر همیــن ســه مقولــه
تمرکز دارد.
شــریف با اشاره به زیرســاختهای کارآفرینی ،گفت:
مرکز شــتاب دهنده سالمت علوم پزشکی ،کارخانه
نــوآوری در مخابــرات ایــران ،مرکــز نوآوری دانشــگاه
صنعتی شــیراز ،پردیس فناوری و مرکز نوآوری علوم
انســانی دانشــگاه شــیراز بخشی از زیرســاخت های
کارآفرینی هستند.
او با اشــاره به اینکه مجمع خیران نخبه پرور فارس
از ســال  ۱۳۹۵بــا حمایــت و همکاری بنیــاد نخبگان
فــارس و جمعــی از شــیفتگان بــه پیشــرفت کشــور
شــکل گرفت ،گفت :این مجمع موفق شــده است
که به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب مشارکت
افراد خیر و توانند در زمینه شناســایی اســتعدادها،
آموزش ،پرورش و پشــتیبانی فکری ،توانمندســازی
و ســرمایهگذاری در حــوزه نخبــه پــروری اقدامــات
ارزشــمندی به منصه ظهور برســاند و میتوان گفت
فعالیــت هــای گســترده ای در ســال  ۱۳۹۹در ایــن
مجمع به انجام رسیده است.
شــریف بــا بیــان اینکه بحث دانــش آمــوزی از موارد
مهمــی اســت کــه در مجمــع خیریــن نخبــه پــرور به
آن پرداختــه ایــم ،گفت :برنامه «شــهاب» که همواره
مــورد توجــه رهبــر معظــم انقــاب بــوده اســت برای
شناســایی و هدایــت اســتعدادهای برتــر بــرای
دانــش آموزان مــورد توجه قرار گرفته اســت .برنامه
ملی شــهاب که از ســال  ۱۳۹۳به عنــوان یک حرکت
کشــوری اجرایــی شــد ،بــه دلیــل مشــکالتی کــه در
ســطح ملی بــه وجود آمــد تقریبا متوقف شــد اما در
فــارس به دلیل وجــود مجمع خیران نخبه پرور و به
همت آموزش و پرورش این حرکت متوقف نشد.
او ادامه داد :با حمایت این مجمع ،پس از شناسایی
دانــش آمــوزان در  ۸زمینــه هــوش اســتعدادی
(هوشهــای ریاضی ،تجربی ،فضایــی ،کالمی ،هنری،
اجتماعــی ،حرکاتــی ورزشــی و دینی) ،قســمت دوم از
ایــن فرآینــد ،یعنی هدایت افــراد برگزیده در دســتور
کار مجمــع قــرار گرفــت و بــا کمــک حــوزه هنــری،
کانون پرورش فکری و اداره ارشــاد اســامی اســتان
برنامههــای متنوعــی بــه اجرا درآمده اســت .شــریف
گفــت :بنیــاد نخبــگان اســتان فــارس بــا همــکاری
جمعــی از اســتعدادهای برتــر اســتان بــرای آمــوزش
مهارتهای مورد نیاز دانشآموزان مقطع متوسطه
از جملــه خالقیــت ،ایدهپــردازی ،تفکــر و کار گروهــی
اقــدام بــه طراحــی مدل «مــدارس فصلــی خالقیت و
ایــده پــردازی» بــر پایــه فعالیتهای آمــوزش -محور
و پروژه-محور کرده اســت .مــدارس فصلی ابتکاری
است برای بروز و ظهور استعدادهای دانشآموزان
بــا اســتفاده از ظرفیــت دانشآموختــگان صاحــب
اســتعدادهای برتر که زمینه مناســب برای اثرگذاری
آنهــا در جامعــه و ایجاد بســتر الزم برای شناســایی
و هدایــت اســتعدادهای ویــژه از ســنین پاییــن را
فراهــم میکنــد .او ادامه داد :این طــرح در طول یک
ســال تحصیلــی در  ۴مرحلــه و در قالــب برنامههــای
 ۲تــا  ۳روزه بــرای دانشآمــوزان مقطــع متوســطه
تحصیلــی برنامــه ریزی شــده و مفاهیم مــورد نظر از
طریق برگزاری کارگاههای مفرح ،بازیها و مسابقات
خــاق ،بازدیدهــای علمــی و همچنیــن نشســت
دانشآمــوزان بــا نخبــگان و اســتعدادهای برتــر بــه
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حبیبه رضایی فرزند فیض اله به شــماره ملی  2420248678صادره از ارســنجان مقطع کارشناسی رشته مهندسی
مواد صادره از واحد دانشــگاهی آزاد شــیراز با شماره سریال  3758879مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا می شود اصل
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز به نشانی شیراز کیلومتر  5جاده صدرا  -پردیس دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید.

نوبت اول1400/08/27 :

جنــگ واقعــی در فضای مجازی اســت .این جنگ جنگ
تفکرهاســت و بــه همیــن دلیــل بایــد بــا دســت پــر بــه
مقابله با دشمن پرداخت.
وی با تأکید بر اهمیت و ضرورت افزایش سواد رسانه ای

در بیــن تمامــی اقشــار جامعــه ،ضمــن بررســی آینــده
تحــوالت رســانه هــا بــه بازنمایــی واقعیــت و پیــام هــای
رســانه ای پرداخت و بر راســتی آزمایی در پذیرش اخبار
منتشر شده در شبکه های اجتماعی تأکید کرد.

نوبت دوم1400/09/04 :

نوبت سوم1400/09/11 :

آگهی ابالغیه اداره کار
خوانده گرامی :کارگاه/شرکت :پیمانکاری امین عمادآبادی به کارفرمایی /مدیرعاملی /مدیرمسئولی/مدیر تصفیه :امین عمادآبادی
به نشانی :نام استان :فارس نام شهرستان :شیراز
نشانی :مجهول المکان
کدپستی7157764168 :
شماره تلفن همراه09174569404 :
خواهان  :محمد جالل خوش نیت اسطهباناتی

تاریخ جلسه  1400/10/20ساعت 11:30
نظر به اینکه دادخواســتی برای شما در اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مطرح شده اســت برای اطالع از مفاد آن و زمان و مکان حضور در جلسه رسیدگی الزم
است در سامانه جامع روابط کار ثبت نام نمایید .بدین منظور چنانچه تاکنون اقدام به ثبت نام در سامانه جامع روابط کار ننموده اید با همراه داشتن کارت ملی به
یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و ثبت نام نمایید .سپس برای مشاهده دادخواست مربوط به صفحه شخصی خود در سامانه رجوع نمایید.
راهنمای ورود به ســامانه( :پس از احراز هویت و ورود به ســامانه بر روی گزینه پنجره واحد خدمات کلیک کرده سپس گزینه پنجره خدمات را انتخاب نمایید از

نوار اداره کل روابط کار ،دریافت دعوتنامه /حکم جلســه رســیدگی با کد ابالغیه را با کلیک بر روی گزینه شــروع انتخاب نمایید و در فرم ظاهر شده درخواست
دریافت دعوتنامه جلســه رســیدگی با کد ابالغیه را انتخاب نموده و کد ابالغیه درج شــده در این برگه را در کادر کد ابالغیه موجود وارد نمایید .سپس به قسمت
تمام وظایف رجوع نمایید).
تذکر  1-ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه مستلزم همراه داشتن تصویر آخرین روزنامه رسمی شامل نام مدیرعامل و نشانی قانونی شخص حقوقی است.
تذکر  2-عدم ثبت نام در سامانه یا عدم حضور در جلسه رسیدگی مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود .لذا موکداً توصیه می شود به منظور شرکت در جریان
رســیدگی و احقاق حقوق خود نسبت به ثبت نام در سامانه جامع روابط کار و شرکت در روند دادرسی اقدام فرمایید .لطف ًا مدارک خود را عالوه بر بارگذاری در
سامانه جهت ارائه در روز جلسه رسیدگی ،به همراه داشته باشید.
/5205م.الف -مدیر اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منطقه -بیژن فیروزی

مخاطبان منتقل میشود.
او بیــان کــرد :این طرح کــه یک طرح کلیتــر از برنامه
دوســت علمــی اســت کــه در بنیــاد ملــی نخبــگان
تعریــف شــده اســت ،در ســال  ۹۹بــه علــت شــیوع
کرونا به صورت مجازی ادامه یافت و برنامههای زیر
در این حوزه اجرا شد.
شریف با اشــاره به برگزاری سومین جشنواره پایانی
مــدارس فصلــی خالقیــت و ایدهپــردازی بــه صــورت
کامــا مجــازی گفــت :برگــزاری مرحلــه دوم و ســوم
مدرســه پاییــزه خالقیت و ایده پــردازی نواحی  ۳و ۴
شــیراز و نظــارت بــر اجــرای برنامه ملی شــهاب که در
ســال تحصیلــی  ،۱۳۹۹-۱۴۰۰بنیــاد نخبــگان اســتان
فارس به ادامه نظارت بر برنامه شــهاب در سرتاســر
استان پرداخت.
او بیــان داشــت :بــه علت شــیوع و گســترش کرونا،
توســط این بنیاد جلســات هماهنگی و برنامهریزی
صــورت گرفــت و از مــدارس شــهری و روســتایی
شهرســتانهای مجــری و از عوامــل اجرایی مدارس
در مورد برنامه شهاب مصاحبه شد.
شــریف بیــان داشــت :همچنیــن پیشــنهاد بنیــاد
نخبــگان فــارس مبنی بــر برگزاری «همایــش تجارب
برتــر شــهاب» در ســطح کشــور ،توســط بنیــاد ملــی
نخبگان مورد موافقت قرار گرفت و اولین دوره این
جشــنواره در ســال  ۹۹برگزار شــد .در این جشــنواره
 ۳۴۷اثر از  ۱۶اســتان کشــور دریافت و مــورد ارزیابی
قرار گرفت و برندگان معرفی شده و مورد تقدیر قرار
گرفتند.
شــریف به طراحی جوایزی به نام بزرگان و ســرآمدان
بــه همــت مجمــع خیریــن نخبــه پــرور اشــاره کــرد و
گفــت :بــه منظــور تکریــم و الگوســازی از نخبــگان،
شخصیتهای علمی و افراد صاحبنام و همچنین
ایجــاد روحیه تــاش و خودباوری در میــان همگان،
مجمــع خیــران نخبه پــرور فــارس همه ســاله جوایز
و بــورس تحصیلــی را بــه نــام افراد حقیقــی و حقوقی
خوشنــام و دارای ســابقه درخشــان در زمینههــای
مختلــف تعریــف و اعــام میکند.ایــن جوایــز بــه
صاحبــان اســتعداد برتــری کــه دارای فعالیتهــای
خاص و اثرگذار در زمینه جایزه تعریف شده باشند،
اعطــا میشــود و با تشــکیل یــک کارگروه ویــژه برای
جایزه ،موضوع علمی مربوطه مشــخص و سپس از
آن از جایزه رونمایی میشود.
او عنــوان کــرد :پــس از تهیــه پوســتر و توزیــع آن در
ســطح ملــی ،متقاضیــان در ســایت مجمــع ثبــت
نــام کــرده و پــس از اتمــام فرصــت ثبت نــام کارگروه
پروندههــای ارســالی را داوری و برگزیــده هــر جایزه را
اعــام و در یــک فرصت مناســب و در یک جلســه با
شکوه این جایزه به برگزیدگان اهدا میشود.
او بــا بیان اینکه اعتبار معنــوی این جایزه به عنوان
گوشــهای از رهآوردهــای علمــی برگزیــدگان آن از
اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت،گفت :فراخــوان
ســومین جایــزه ســید حبیــب فیروزآبــادی ،دومیــن
جایــزه علیرضــا سپاســخواه ،اولیــن جایــزه رضــا
امیدبیگــی ،رضــا ملــکزاده ،مرتضــی خوشــخوی و
کرامتا ...ایزدپناه پیگیری شــد و پس انجام مراحل
جمــعآوری ،بررســی و داوری ،برگزیــدگان مربوطــه هر
کدام طی مراسمی به برگزیدگان اهدا می شود.
شــریف در رابطه با جوایزی که به صاحبان استعداد
اهدا شــده اســت ،گفــت :جایــزه دکتر ملــک زاده در

اختتامیه بیستمین کنگره ملی گوارش و کبد ایران
و با حضور حدود  ۱۵۰نفر از متخصصین بین الملل،
جایــزه دکتــر امیدبیگــی در محــل کارخانــه زردبنــد،
جوایــز دکتــر خوشــخوی ،دکتــر سپاســخواه و دکتــر
ایزدپنــاه در هفتــه پژوهــش و همزمــان بــا تقدیــر از
پژوهشگران استان فارس به برگزیدگان اهدا شد.
شــریف اضافــه کــرد :جایزههایــی از جملــه اعطــای
بورس تحصیلی و توانمندســازی در زمینه تخصصی
طراحــی و دوخــت لباس به نام زنده یــاد حاج محمد
ممتحــن(در حوزه دانشــجویی) ،بــورس تحصیلی و
توانمندسازی دانشآموزان مستعد به نام زنده یاد
حاجیه خانم ســکینه منزه(در حوزه هنرســتانهای
فنــی و حرفــهای) ،بــورس تحصیلی و توانمندســازی
دانشآموزان مســتعد ریاضی و آمــار به نام زنده یاد
پروفسور جواد بهبودیان ،جایزه کارآفرینی مهندس
حســن ممتحن ویژه ایدهپردازان ،نــوآوران ،جوانان
خــاق و گروههــای اســتارتاپی ،بــورس تحصیلــی و
توانمندســازی دانشــجویان مستعد اســتان فارس
بــه نام آقای دکتر فتاح پیرویــان و بورس تحصیلی و
توانمندســازی دانشآموزان مســتعد شــهر کازرون
یــا شــیراز به نــام زنده یــاد غالمحســین پیرویــان نیز
تعریف و اعالم فراخوان شدند.
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان فــارس ،ادامــه داد:
بنیــاد نخبگان اســتان فــارس توانســت برنامههای
مختلفــی را بــا حمایــت متخصصان و دســتگاههای
اجرایــی ذیربــط در حــوزه «ســرآمدان و نخبــگان»
کــه پیشــتازان جامعــه نخبگانــی کشــور و اســتان
هســتند با هدف تکریــم و الگوســازی از این بزرگان
برنامهریــزی کنــد تــا با اجــرای آنها عــاوه بــر تکریم از
ایشــان ،زمینــه جامــع و هدفمنــد آنهــا بــه جوانان و
آینده سازان فراهم شود.
شــریف افــزود :در حــوزه «آینــده ســازان» که شــامل
دانشــجویان و دانــش آموختــگان برتر دانشــگاهی
است ،با همکاری خوب دانشگاههای استان عالوه
بــر «نظــارت دقیــق بــر اجــرای آییننامههــای جوایــز
تحصیلــی در دانشــگاهها» برنامههایــی از قبیــل
«نشســتهای تخصصــی»« ،بازدید از مراکــز علمی-
تحقیقاتی ،صنعتــی و فرهنگی»« ،برگزاری کارگاهها و
برنامههــای تربیتی -آموزشــی» و «اردوهای جهادی»
بــا هــدف توانمندســازی و رشــد و شــکوفایی ابعــاد
شخصیتی این عزیزان اجرا شد.
او بیــان داشــت :در بخــش «مســتعدان برتــر» نیــز
برنامههــای متنوعــی از جملــه «نظــارت بــر اجــرای
برنامــه شــهاب»« ،پیگیری روند هدایت مســتعدان
در برنامــه شــهاب»« ،اجــرای برنامــه مــدارس فصلی

خالقیت وایدهپردازی» و «برنامههای توانمندسازی
ویــژه دانشآمــوزان مســتعد» را در اســتان اجرایــی
کــرده و افــزون بــر آن زمینــه اجــرای برنامــه مــدارس
فصلی خالقیت و ایدهپردازی را در ســه اســتان دیگر
نیز فراهم کند.
شــریف عنــوان داشــت :ایــن بنیــاد در دو حــوزهی
«توســعه زیســت بوم کارآفرینی اســتان» با همکاری
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و
همچنیــن «اســتفاده از ظرفیت خیــران و واقفان در
جهت حمایت از مستعدان برتر استان» با همکاری
مجمع خیران نخبه پرور فارس اقدامات ارزشمندی
در ســال  ۱۳۹۹انجام داد که گزارش این اقدامات در
ادامه تقدیم حضور میشود.
او ابــراز کــرد :امیــد اســت در ســال  ۱۴۰۰نیــز بتوانیــم
بــه مــدد الهی ،بــا خالقیــت و برنامه ریــزی صحیح در
جهت توســعه کمی و کیفی برنامه ها ،زمینه ســازی
بیشــتری بــرای رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای
فراوان استان را فراهم کنیم.
شــریف با اشــاره بــه توســعه زیســت بــوم کارآفرینی
اســتان فــارس ،گفــت :کارآفرینــی بــه عنــوان یــک
راهبــرد حیاتی و مورد توجه جوامع پیشــرفته اســت
و برنامهریــزی بــرای توســعه زیســت بــوم کارآفرینــی
نیازمنــد توجــه بــه موضوعــات مختلــف از زوایــا و
جنبههــای متعــددی اســت کــه ضــرورت بکارگیــری
رهیافت زیستبوم را روشن می کند.
او بــه برنامههــای بنیــاد نخبــگان اســتان فــارس بــه
منظــور کمــک بــه توســعه زیســتبوم کارآفرینــی
اســتان فــارس در ســال  ۱۳۹۹اشــاره کــرد و گفت :با
حمایــت بنیاد نخبــگان فــارس ،پروژه مشــترک دره
فناوری شیراز فی مابین دانشگاه شیراز و پارک علم
و فنــاوری فارس ،با حمایتهای آقای دکتر ســتاری،
معــاون علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری و رئیــس
بنیاد ملی نخبگان ،افتتاح و راهاندازی شد.
این مقام مســئول ادامــه داد :تعریــف و اهدا جایزه
نــوارزش آفرینی با تأییــد بنیاد ملی نخبگان با هدف
انگیزه بخشی ،ماندگاری و تأثیرگذاری استعدادهای
برتر و تحت پوشش قراردادن دانشجویان دکترایی
کــه ویژگیهــای کارآفرینــی و نوارزشآفرینــی داشــته
باشند و بتوانند در آینده به عنوان یک فرد نوارزش
آفریــن و کارآفریــن در راســتای ایجــاد دانشــگاههای
نسل سوم در کشور مؤثر باشند.
رئیــس بنیــاد نخبــگان فــارس در پایــان از برگــزاری
مراســم تجلیــل از دو نفــر از نخبــگان اســتان در روز
 ۲۲آذرمــاه در دانشــکده کشــاورزی در حــوزه آب و
کشاورزی و همچنین ویروسشناسی خبر داد.

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم1400/09/06 :
نوبت اول1400/09/04 :
اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) اســتان فارس در نظر دارد تعداد یک هزار و ششــصد و بیســت و چهار قلم از اموال مازاد و اســقاط خود را با قیمت پایه
کارشــناس رســمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد و ششصد و نود و دو میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال به آدرس شیراز :شهرک بزرگ صنعتی ما بین فکله دوم و
ســوم نبش خیابان کار آفرین انبار کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس از طریق مزایده عمومی بصورت یکجا به باالترین قیمت پیشنهادی به اشخاص حقیقی
یا حقوقی واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مزایده به شــماره  1000003100000004از دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی خود را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
 -1سپرده شرکت در مزایده مبلغ هشتاد و چهار میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار و پانصد ریال می باشد.
 -2مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از ساعت  8صبح روز پنجشنبه تاریخ  1400/09/04تا ساعت  14روز دوشنبه تاریخ  1400/09/22می باشد.
 -3مهلت زمانی بازدید از ساعت  9صبح روز شنبه تاریخ  1400/09/06تا تاریخ  1400/09/10روز چهارشنبه ساعت  13می باشد.
 -4مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت مزایده از ساعت  8صبح روز پنجشنبه تاریخ  1400/09/04تا تاریخ  1400/09/22روز دوشنبه ساعت  14می باشد.
 -5زمان بازگشایی اسناد مزایده ساعت  9صبح روز سه شنبه تاریخ  1400/09/23می باشد.
 -6زمان اعالم به برنده مزایده :ساعت  12روز سه شنبه تاریخ  1400/09/23می باشد.
 -7محل بازگشایی اسناد مزایده سالن کنفرانس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس واقع در طبقه پنجم می باشد.
 -8هزینه دو نوبت درج آگهی در یکی از روزنامه کثیراالنتشار استان فارس به عهده برنده مزایده می باشد.
شناسه1229810 :

/5208م.الف -مدیرکل استان فارس -محمدبذر افشان

آگهی حصر وراثت
آقای محســن صالحی چاه انجیری دارای شناسنامه شماره  108متولد  1366به
شرح دادخواست به کالســه  1400/136ش د از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدر صالحی چاه انجیری
به شناســنامه یک در تاریخ  1400/8/16در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از:
 1متقاضی /متقاضیه با مشخصات فوق الذکر محسن صالحی چاه انجیری (پسر متوفی) 2علی صالحی /چاه انجیری به شــماره شناســنامه  686صادره از حوزه شیرازپسر متوفی
 3ثریا صالحی چاه انجیری به شماره شناسنامه 790صادره از حوزه شیراز دختر متوفی 4گل اندام صالحی چاه انجیری به شماره شناسنامه  2430صادره از حوزه فسادختر متوفی
 5-مریم صالحی چاه انجیری به شــماره شناسنامه  1180صادره از حوزه کربال

دختر متوفی
 6فاطمه صالحی چاه انجیری به شماره شناسنامه  9صادره از حوزه شیراز دخترمتوفی
 7مدینه صالحی چاه انجیری به شــماره شناســنامه  12صادره از حوزه کربالدختر متوفی
 8زهرا صالحی چاه انجیری به شــماره شناســنامه  162صادره از حوزه شیرازدختر متوفی
والغیر،اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی می نماید تا چنانچه شــخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از
متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تقدیم نماید
بدیهی است پس از انقضاء مهلت ،وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/4630م.الف -رئیس شعبه شهر داریون شوراهای حل اختالف مجتمع شماره
 1شیراز

