استان
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استاندار فارس با اشــاره به اینکه استان فارس جایگاه دوم کشور از
نظر تولید محصوالت کشاورزی را دارد ،تأکید کرد :با تقویت کشاورزی
دانش محور می توانیم همچون گذشــته به رغم خشکسالی ها با حفظ
منابع تجدید ناپذیر جایگاه برتر تولید محصوالت کشاورزی استان را
حفظ کنیم.
دکتر رحیمی در دیدار با رئیس و مدیران ســازمان جهاد کشــاورزی
استان با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری که فرموده اند «فارس
همواره در قله اســت» ،افزود :یکی از شاخصه های برتری و پیشرفت
فارس ،کشــاورزی این استان است که بخشی از آن مربوط به نعمات
خدادادی همچون اقلیم چهار فصل و زمین مناسب و بخشی نیز مربوط
به مردمان پر تالش و ســخت کوش می باشد که در شرایط متقاوت
اقلیمی تولید را حفظ کرده اند.

استاندار فارس با بیان اینکه در سال های گذشته روش های متفاوتی
را به کارگرفته و تجربیاتی اندوخته ایم ،عنوان کرد :در حال حاضر هیچ
یک از روش های قدیمی در حوزه های مختلف جوابگوی نیازها نیست
بنابراین باید با ارزیابی تجربیات گذشــته به اصالح مشکالت و حذف
روش های ناکارآمد بپردازیم.
نماینده عالی دولت در استان فارس معتقد است انجام امور در هر یک
از حوزه ها از جمله کشاورزی باید به سازمان های مردم نهاد ،گروه ها و
تشکل های مردمی سپرده شود و دستگاه های اجرایی سیاست گذاری،
کنترل ،نظارت و هدایت را در دست داشته باشند.
وی گفت :باید با ایجاد اعتماد میان دست اندرکاران جهاد کشاورزی و
کشاورزان زمینه پذیرش توصیه های علمی از سوی آنها فراهم شود.
اســتاندار فارس با تأکید بر اینکه برنامه ســازگاری با کم آبی باید در
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دســتور کار قرار گیرد ،اظهار کرد :توسعه روش های جدیدی همچون
کشت گلخانه ای ،احداث شهرک های کشاورزی ،آبیاری قطره ای و...
راهکار حفظ و ارتقای جایگاه کشاورزی استان است.
دکتر رحیمی با بیان اینکه حفظ اشــتغال کشــاورزی در استان فارس
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت ،افزود :شأن و آزادگی کشاورزان
هموراه حفظ شده است بنابراین باید این شان و کرامت را پاس بداریم
و زمینه بیان مطالبات و انتقادات را برای کشــاورزان فراهم نماییم و بر
اســاس مقدورات و امکانات پاسخ های قانع کنند ای به این مطالبات
بدهیم.
وی با اشاره به منابع طبیعی غنی استان و مراتع جنگلی موجود اقدامات
انجام شــده در حفظ و احیای این منابع را ارزشمند دانست و بر تداوم
و تقویت این اقدامات تأکید کرد.

دکتر رحیمی استاندار فارس
در دیدار با مدیران سازمان جهادکشاورزی
استان:

کشاورزی دانش بنیان راهکار
حفظ جایگاه برتر استان در
این حوزه است
مهندس طهماسبی ،شهردار منطقه پنج:

شهردار شیراز در مراسم بزرگداشت خواجوی کرمانی:

شیراز به شهر برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی تبدیل میشود
حسین حسنپور -تماشا
شهردار شیراز یکی از رویکردهای مجموعه مدیریت
شهری را رویدادمحوری دانست.
بزرگداشت خواجوی کرمانی شاعر بزرگ قرن هفتم
روز گذشته با حضور مدیران شهری کرمان و شیراز،
اعضای شورای شهر و تعدادی از مدیران استانی در

محل آرامگاه این شاعر اندیشمند برگزار شد .در این
مراسم که با ســخنرانی تعدادی از مقامها و اساتید
حــوزه فرهنگ و ادب همراه بود زندگی این شــاعر
بــزرگ کرمانی و تأثیر وی بر حوزه حکمت و عرفان،
روابط فرهنگی دو شهر شیراز و کرمان مورد بررسی
قرار گرفت.
* مهندس اسکندرپور :بازتعریف سرمایههای غنی
ادبی ،فرهنگی و هنری شیراز در عرصه مدیریت
شهری ضروری است
شهردار شــیراز در آیین نکوداشت خواجوی کرمانی
گفت :برنامه های مجموعه مدیریت شــهری بر این
مبناست که دوباره این فرصت را برای شیراز فراهم
کنیم تا بر قله فرهنگ و ادب ایران زمین بدرخشد.
مهندس اســکندرپور بازتعریف ســرمایههای غنی
ادبی ،فرهنگی و هنری شــیراز را در عرصه مدیریت
شهری ضروری دانســت و افزود :رویکرد مجموعه
مدیریت شــهری به شیراز مبتنی بر داشتههای غنی
ادبی ،فرهنگی و هنری این شــهر با تکیه بر شــعار
شیراز باید شبیه شــیراز باشد است ،چون معتقدیم
آنچه شــیراز را از سایر کالنشهرها متمایز میکند نه
ساختههای فیزیکی بلکه فرهنگ و ادب این سرزمین
است.
شهردار شیراز یکی از رویکردهای مجموعه مدیریت
شهری را رویدادمحوری دانست و گفت :با برگزاری
رویدادهای فرهنگی همچون آیین نکوداشت یادروز
خواجوی کرمانی تالش داریم شــیراز را به شــهر
برگزاری رویدادهای فرهنگی ،هنری ،علمی ،آموزشی
و گردشگری تبدیل و اقتصاد این کالنشهر را متحول
کنیم .برنامه پنج ساله شیراز نیز بر این نقطه کانونی
تمرکز دارد که شــیراز به شهر برگزاری رویدادهای
ملی و بینالمللی تبدیل شود.
وی بــا بیان اینکــه پرداختــن و معرفی بیشــتر
بزرگان میتواند منجر به توســعه پایدار شــهری
و شــکوفایی اقتصادی شــود ،خاطرنشــان کرد:
رویدادســازی و اقتصاد رویدادمحور بســتری برای
معرفی بیشــتر بزرگان شــهر اســت لذا شیراز به
عنوان پایتخت فرهنگ و ادب ایران مفتخر اســت
که آیین نکوداشــت خواجوی کرمانی را برگزار کند
و درصدد هســتیم طی ســالهای آتی این آیین را
به صورت گســتردهتر و در ســطح ملی و بینالمللی
برگزار کنیم.
* شیراز با توجه به ارزشهای درونی و بیرونی،
هم اکنون نیز یک هویت ملی برای ایران و یک نام
بلندآوازه برای جهان است

شهردار شیراز با اشــاره به حضور شهردار ،اعضای
شورای شــهر و جمعی از مدیران شهری کرمان در
این آیین گفــت :درصدد هســتیم تفاهمنامهای به
منظور توســعه روابط فرهنگی شیراز و کرمان منعقد
کنیم و روابط این دو کالنشهر را بیش از پیش بسط
دهیم.
مهندس اسکندرپور خطاب به حاضرین در این آیین
تأکید کرد :شــیراز با توجه بــه ارزشهای درونی و
بیرونی ،هم اکنون نیز یک هویــت ملی برای ایران
و یــک نام بلندآوازه برای جهان اســت و به تمامی
نیکاندیشانی که به فرهنگ ،تاریخ ،ادب و هنر عشق
میورزند ،تعلق دارد.
شهردار شیراز ضمن تشکر از حضور فرهنگدوستان
و هنرمنــدان در آیین نکوداشــت خواجوی کرمانی
عنوان کرد :خواجوی کرمانی دیگر میهمان شــیراز
نیســت بلکه خود صاحبخانه است و جزو داشتههای
غنی این کالنشــهر و ســرمایه عظیم فرهنگی آن
محسوب میشــود .این شــهر با خواجوی کرمانی
دلپذیرتر شــده و گنجمان ،دیارمــان و خاکمان را
خواستنیتر کرده است.
* معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمان :فارس
و کرمان اشتراکات فرهنگی زیادی دارند
محمدصــادق بصیــری ،معــاون سیاســی امنیتی
استانداری کرمان در سخنان خود وجود اشتراکهای
بسیار میان مکتبهای فارس و کرمان را موجب رشد
شــاعر بزرگی همچون خواجوی کرمانی ذکر کرد و
گفت :حکمت و فلســفه وجود ،رشــد حکمت نظر و
منتهی شــدن آن به علم اخالق و موضعگیری علیه
صوفیان ریاکار و اســتفاده از مضامین ریاستیزانه از

مدیر مخابرات منطقه فارس:

یکپارچهسازی سامانه علت مشکل اتصال
به اینترنت در فارس است

مدیرعامل شــرکت مخابرات منطقه فارس با عذرخواهی از مشترکان و کاربران
اینترنت شــرکت مخابرات ( ،)2020یکپارچه سازی سامانه ارتباط با مشتریان
( )CRMو سامانه فنی پشتیبان ( )AAAرا علت بروز مشکل در اتصال کاربران
این استان به اینترنت اعالم کرد .مهندس فرشید ایزدی ،افزود :قب ً
ال این سامانه
به شکل استانی فعال بود و هر یک از استان ها سامانه مستقل خود را داشتند که
با این یکپارچه سازی پشتیبانی از طریق مرکز مخابرات ایران انجام می شود.
وی ادامه داد :این سیستم یکپارچه دسترسی سریع و آنالین کاربران و مشترکان
به سامانه ارتباطی را ممکن می کند.
مدیرعامل شــرکت مخابرات منطقه فارس اظهار داشت :با یکپارچه سازی این
ســامانه که آدرس آن نیز به  ADSL.TCI.IRتغییر یافته ،نام کاربری و کلمه
عبور کاربران نیز تغییر کرده که کاربران با مراجعه به سامانه می توانند در جریان
مراحل دریافت نام کاربری و رمز عبور جدید خود قرار گیرند.
نخســتین روز هفته جاری ( 15دی  )1397مشترکان اینترنت شرکت مخابرات
فارس موســوم به  2020با مشکالت ارتباطی همچون کندی سرعت اینترنت و
قطعی کامل آن مواجه شدند.
ایزدی گفت :هم اینک عمده مشــکالت این سامانه رفع شده و تقریباً برای اکثر
کاربران امکان استفاده مجدد از اینترنت فراهم شده است و سایر مشترکان نیز
ظرف  10روز آینده مشکلی در استفاده از اینترنت نخواهند داشت.
مدیر مخابرات منطقه فارس تصریح کرد :به منظور جبران بخشــی از مشکالت
پیش آمده برای مشترکان و جلب رضایت هرچه بیشتر آنها ،به مشترکان دارای
بسته یک تا ســه ماهه اینترنت  2020پنج گیگابایت ،به مشترکان دارای بسته
سه تا  6ماه  10گیگابایت و به مشترکان دارای بسته  6تا  12ماه  15گیگابایت
اینترنت رایــگان تعلق خواهد گرفت.وی ادامه داد :مشــترکان می توانند برای
فعال سازی این حجم اینترنت هدیه در نظر گرفته شده با سامانه  2020تماس
بگیرند .او اظهار داشت :هم اینک در استان فارس  120هزار مشترک از اینترنت
شرکت مخابرات ( )2020استفاده می کنند.
ایزدی ،یکی از نیازهای امروز شــهروندان را دسترســی به اینترنت پرسرعت
یکپارچه و بدون نقطه کور و قطعی دانســت و افزود :برای این منظور در شــهر
شــیراز نیاز به نصب  53آنتن مخابراتــی ( )BTSداریم که برخی دیدگاه های
نادرســت مبنی بر مضر و خطرناک بودن این آنتن ها مانع توسعه این آنتن ها در
نقاط مختلف شهر شده است.
وی ادامه داد :در کنار به روز بــودن امکانات و تجهیزات مخابرات فارس ،تمام
امواج شــرکت مخابرات از سوی ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
کنترل می شــود و چنانچه امواج فراتر از حد مجاز و اســتاندارد باشد برخورد
می شــود .وی گفت :هم اینک در استان فارس یک هزار و  274آنتن مخابراتی
وجود دارد که از این تعداد  420آنتن در شهر شیراز و حومه آن نصب شده است.

جمله اشــتراکات میان مکاتب فارس و کرمان بوده
که خواجوی کرمانی نیز به خوبی در آثار خود به آنها
پرداخته است.
این اســتاد دانشــگاه یکی از نکات برجســته آثار
خواجوی کرمانی را معرفی اهل بیت علیهم السالم به
عنوان پارسایان واقعی دانست و گفت :تمام تالش
حکمایی همچون خواجوی کرمانی در تاریخ در جهت
برجسته کردن مکتبهای انسانساز فارس و کرمان
بوده است.
دکتر بصیری این ادیب را بانی سه ویژگی مکتب ادبی
کرمان و فارس دانســت و گفت :با برگزاری اینگونه
مراســم به جز انجام وظیفهای که ضروری اســت
صورت گیرد باعث میشــود جوانان با هویت پیشین
خود آشنا شوند و آن را گرامی بدارند.
* شهردار کرمان :روابط فرهنگی شیراز و کرمان
تقویت شود
شهردار کرمان به عنوان دیگر سخنران این مراسم
بر اهمیت مفاخر و نخبگان هر ســرزمین به عنوان
ســرمایههای اصلی آن تأکید کرد و با اســتقبال از
پیشنهاد شهردار شــیراز مبنی بر انعقاد تفاهمنامه
فرهنگی میان دو شهر شــیراز و کرمان گفت :وجه
تمایز هر شــهر هویت فرهنگی آن است نه ساخت
و ساز که با توســعه همکاریهای فرهنگی میتوان
در راســتای تثبیت و توســعه این هویت اقدامهای
مناسبی به عمل آورد.
سید مهران عالمزاده به ظرفیتهای مشترک فرهنگی
شیراز و کرمان اشاره کرد و گفت :به دنبال تفاهمی با
شهرداری شیراز هستیم تا بتوان با افزایش مراودات
دو شــهر نه تنها مراســم یادبود خواجوی کرمانی،

بلکــه آیینهای بزرگداشــت دو قله رفیــع ادبیات
ایران حافظ و ســعدی را همزمان در هر دو شــهر
برگزار کنیم.
* رئیس سازمان اســناد و کتابخانه ملی فارس:
تساهل و تسامح شــیرازیها خواجوی کرمانی را
جذب کرد
رئیس ســازمان اســناد و کتابخانه ملی فارس نیز
به عنوان دیگر ســخنران این مراســم بزرگداشت
خواجوی کرمانی را فرصتــی برای ادای دین به این
شاعر بزرگ دانســت و گفت :رونق ادبی و فرهنگی
شیراز در آن دوران و تساهل و تسامح موجود باعث
شد تا این شاعر گرانقدر این شهر را که در آن زمان
مرکز ادب ایران بود برای زندگی برگزیند.
کــوروش کمالی سروســتانی حضــور عبیدزاکانی
و خواجــوی کرمانی را همزمان بــا دوران جوانی و
بالندگی حافظ در شیراز نشــان دهنده اهمیت این
شهر دانست و گفت :مورخان برآنند که در این روزگار
خواجو و حافظ و عبید در محفل ادبی شاه ابواسحق و
شاه شجاع همراهشــان بودهاند و هر سه آن دو را
مدح کردهانــد .در این روزگار دوران کمال و پختگی
خواجو با دوران جوانی و بالندگی حافظ توأم اســت.
ســعدی پیش از این مکتب ادبی شــیراز را بنیان
گذاشــته بود .مکتبی که با خواجو تعالی مییابد و با
حافظ به اوج میرسد.
کمالــی سروســتانی همچنین با ذکــر خاطراتی از
باســتانی پاریزی پژوهشگر معاصر در باب خواجوی
کرمانی انتقال مزار این شاعر پس از دوران جنگ را
یکی از خواستههای استاندار وقت کرمان ذکر کرد و
گفت :با این حال مردم شــیراز خواجو را نگه داشتند

و مقبرهای در خور این شخصیت بزرگ ادب ایران بنا
کردند .وی اظهار امیدواری کرد تا با برپایی روزهای
فرهنگی اینچنینی گســترش روابط شیراز و کرمان
بیشتر شود.
این پژوهشــگر همچنیــن از بزرگتریــن حادثه
«خواجوپژوهــی» یعنی کنگره جهانی بزرگداشــت
خواجوی کرمانی کــه از  23تا  26مهرماه  1370در
شــهر کرمان برگزار شــد یاد کرد و گفت :سه رکن
برگزاری این رخداد فرخنده عبارت بودند از دانشگاه
شــهید باهنر کرمان با حضور زندهیاد دکتر کرباسی
و اســتادان مدبری و نجمی و دیگر همکارانشــان،
مرکز کرمانشناسی با مدیریت فرهیختهگرا ما جناب
گالبزاده و البته جناب سیدحسین مرعشی استاندار
جوان کرمان در آن روزگار.
کمالی سروستانی افزود :من این افتخار را داشتم که
در بخش علمی و اجرایی همایش با ســتاد برگزاری
همکاری کنم که حاصل آن سه جلد خواجو 1و 2و 3
است که نخستین مجموعه مقاالت در مورد خواجوی
کرمانی بود کــه البته همزمان بــا کنگره کتابهای
ارزشمندی در زمینه «خواجوپژوهی» منتشر شد .در
این سو نیز در شهرداری شیراز با مدیریت مهندس
رجا و طراحی معمار صاحب ســبک شــیراز ،جناب
ایروانیان این فضای مصفا را میساختند و میآراستند
تا در آخرین روز کنگــره میهمانان به زیارت خواجو
بیایند و همراه با خواجو شــیراز به او درود بفرستند و
آرامگاهش را غرق گل کنند.
* مرعشی ،دبیر فعلی حزب کارگزاران سازندگی:
ادیبان جای خالی حکام مغرور و ندانمکار را پر
کردند
اما سیدحسین مرعشــی دبیر فعلی حزب کارگزاران
سازندگی که پس از جنگ نیز استاندار کرمان بود در
این مراســم در سخنانی جایگاه حکما و ادیبان را در
تاریخ ایران بسیار مهم برشمرد و گفت :اشتباههای
حاکمان و سالطین در مقاطع مختلف تاریخی ایران
را به نقطه فاجعه و اشغال توسط بیگانگان برده است
که این اتفاقها که در طول تاریخ هم بســیار تکرار
شــده به خاطر غرور ،اشتباههای بسیار ،ندانمکاری،
بدرفتاری با مــردم و ناراحت کردن آنان پیش آمده
در حالی که نخستین وظیفه یک حاکم حفظ تمامیت
ارضی ُملک و مملکت است.
ایــن فعال سیاســی ضربــه خوردنهای کشــور
از ایــن ناحیــه را یکــی از زمینههــای مهم برای
تحقیق پژوهشــگران دانســت و گفــت :در تاریخ
همیشــه کمکاری حاکمــان را ادیبــان و حکما با
آثار خــود جبران کــرده و نخ تســبیه وحدت ملی
شدهاند.
مرعشــی ادامه داد :فضــا و حکمــا هرچه حکام
و ســاطین در تاریــخ بر بــاد دادنــد را جبران
کردنــد و امیدواریم ایــن فجایع دیگــر در تاریخ
تکرار نشود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس در جمع مدیران مدارس مرودشت:

مدیران مدارس رکن تحول در نظام تعلیم و تربیت هستند
مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفــت :مدیران مدارس رکن
تحول در نظام تعلیم و تربیت هســتند و در ســند تحول بنیادین
آموزش و پرورش نیــز بر این موضوع تأکید شــده و در برنامه
مدرســه محوری مقرر است تا مدیران مدارس به عنوان مجریان
این برنامه در کانون اصلی توجه باشند.
دکتر علی عسکر نجفی در جمع مدیران مدارس مرودشت گفت:
مهمترین خواســته فرهنگیان این است که آموزش و پرورش به
عنوان اولین اولویت کشور در دســتور کار قرار گیرد و به نیروی
انسانی به عنوان مهم ترین عامل تحول توجه شود.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشــاره به تفاهم نامه منعقد
شده  5استان کشور با وزیر آموزش و پرورش مبنی برتامین نیروی
انســانی مورد نیاز ،گفت :بر اساس این تفاهم نامه ،امکان جذب
و بکارگیری افرادی که از ســال  79تا  91در پیش دبستانی های
دولتــی فعال بوده اند و یا در این فاصله زمانی به عنوان ســرباز
معلمان در آموزش و پرورش مشغول به خدمت بوده اند و همچنین
آموزش دهندگان ســوادآموزی در بین سال های یاد شده ،از مهر
آینده فراهم شــده و با طی مراحل جذب ،این افراد می توانند در
سال تحصیلی آینده وارد چرخه تعلیم و تربیت شوند.
نجفی خطاب به مدیران مدارس حاضر در جلسه ،آنها را به عنوان
رکن تحول در نظام تعلیم و تربیت معرفی کرد و گفت :در ســند
تحول بنیادین آموزش و پرورش بر این موضوع تأکید شده و در
برنامه مدرسه محوری مقرر اســت تا مدیران مدارس به عنوان
مجریان این برنامه در کانون اصلی توجه باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت :برای تحقق این موضوع
الزم است برنامه های مختلفی در راستای اعتالی نظام مدیریتی
مدارس در دستور کارقرار گیرد ،از آن جمله تعیین صالحیت حرفه
ای مدیران می باشــد که در قالب آن با ســطح بندی مدیریت
مــدارس ،مدیران با ارتقای صالحیت حرفــه ای ،امکان ارتقا به
سطوح باالتر را خواهند داشت.
وی با تأکید بر رعایت اصل شیاســته ســاالری ،گفت :بر اساس
این اصل ،مدیران مدارس توســط همکاران فرهنگی در مدارس

انتخاب خواهند شد و در این راستا برای اولین بار در شهر شیراز
ســامانه ای طراحی شــد که متقاضیان مدیریت مدارس پس از
ثبت نام ،با موفقیت در آزمون به عنوان مدیر مدارس معرفی شدند.
دکتر نجفی از تعمیم این ســامانه در کل استان خبر داد و گفت :با
اجرای این طرح ،رضایتمندی فرهنگیان در زمینه انتصاب مدیران
نیز افزایش خواهد یافت.
وی همچنین با اشــاره به اجرای طرح تعالی مدیریت در مدارس
اســتان ،گفت :این طرح در مقطع ابتدایی بــا عنوان تدبیر و در
مقطع متوســطه نیز با عنوان طرح تعالــی مدیریت در حال اجرا
می باشد که برای تحقق آن استانداردهایی تعریف شده که الزم
است مدیران ،ســطح مدارس خود را بر اساس این استانداردها
ارتقا دهند.
مدیرکل آمــوزش و پرورش فارس همچنین بــه کمبود آموزش
مهارت های زندگی در آموزش های رســمی دانش آموزان اشاره
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کــرد و گفت :کنکور به عنوان یک عامل مخرب ،نظام آموزشــی،
اجتماعی و اقتصادی خانواده ها را تحت تأثیر خود قرار داده و الزم
است این نظام آموزشی کنکور محور ،تغییر اساسی یابد.
وی افــزود :زمانی به این مهم دســت خواهیــم یافت که نظام
آموزشــی ما از تک بعدی به چند بعدی متحول شود و این نگرش
در مدیران ما تقویت شود که تنها نباید به بعد علمی دانش آموزان
توجه کرد ،چرا که با این نگرش به آینده آنها جفا می شود.
نجفی گفت :در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر این مهم
تأکید شــده که باید به همه ابعاد و ســاحت های  6گانه تربیتی
دانش آموزان توجه شود.
وی تربیت شــهروند خوب و کاهش آســیب های اجتماعی را از
ثمرات تربیت چند بعدی دانش آموزان دانست و گفت :بر اساس
ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،آمــوزش مهارت های
اجتماعی در دســتور کار نظام تعلیم وتربیت قرار دارد که مصداق
آن تبدیل مشق شب دانش آموان ابتدایی به تکلیف مهارت محور
می باشد.
مدیرکل آمــوزش و پرورش فارس آمــوزش مهارت های فنی و
حرفه ای را دردوره دوم متوســطه در همین راستا ارزیابی کرد و
گفت :در متوســطه اول نیز طرح ایران مهــارت در همه مدارس
غیردولتی و  10درصد از مدارس دولتی در حال اجرا می باشد که
بر اساس همین نگرش انجام می شود.
وی سیاست دولت را در زمینه مدارس غیر دولتی مبنی بر تقویت
آنها دانست و گفت :در استان فارس نزدیک به  15درصد مدارس
غیر دولتی هســتند که از میانگین کشوری باالتر می باشد و هدف
ما نیز حمایت از این مدارس به اشکال مختلف ،همچون کمک در
تأمین نیروی انسانی و اعصای تســهیالت و زمینه سازی برای
تسهیل فرایند دریافت وام از مؤسسات مختلف می باشد.
نجفی هدف از تأسیس مدارس غیردولتی را تسهیل حضور مردم
در آموزش و پرورش و ارائه خدمات بهتر به مردم دانست و گفت:
با رعایت اســتانداردهای الزم در این مدارس ،سطح کیفی این
مدارس نیز افزایش می یابد.

شهرداری منطقه توجه ویژهای به
نواحی حاشیه و کم برخوردار منطقه
دارد

مهندس طهماســبی شــهردار منطقه پنج به همراه تنی از
مسئولین شــهرداری و دودمان عضو شورای شهر شیراز در
جمع نمازگزاران امامزاده سیدمحمد(ع) به هنگام نماز مغرب
و عشــا حضور پیدا نمود و به بررسی مشــکالت و حل آنان
پرداخت.
طهماسبی شهردار منطقه پنج در ابتدا گفت :یکی از برنامه های
شــهرداری و شورای اســامی شــهر حضور در مساجد و
حســینیه هــا و دیدار با شــهروندان اســت کــه بتوانیم
از ایــن راه ارتبــاط خــود را با مــردم هر منطقه بیشــتر
نماییم.
وی یکی از وظایف شــهرداری را جلوگیری از ساخت و ساز
غیرمجاز دانســت و گفت :جهت جلوگیری از ساخت و ساز
غیرمجاز باید از طرق مختلف مردم را آگاه نمود و در این مسیر
فرهنگ سازی کنیم.
طهماســبی ادامه داد :شــهرداری منطقه پنج آمادگی دارد
کــه اقدامات فرهنگی در ســطح منطقه را به نحو احســن
انجام دهــد و از همــه عالقمندانــی که تمایــل دارند در
این زمینــه فعالیت نماینــد دعوت به عمل مــی آوریم که
به صــورت جدی در این عرصه بســیار مهــم و خطیر وارد
شوند.
شــهردار منطقه پنج ادامــه داد که یکی دیگــر از وظایف
شــهرداری و شورا توجه جدی به حاشیه شهر است و عنوان
کرد با برنامه ریزی که انجــام گرفته در کلیه محالت برنامه
داریم.
طهماســبی افزود :پاسخگویی به تعهدات شهرداری هر چند
که مشکالتی از گذشــته وجود داشته ولی با این وجود دنبال
فعال کــردن و اجرایی کردن پروژه های اثرگذار هســتیم و
پاســخگو خواهیم بود و در دهه فجر امسال پروژه های خوبی
را افتتاح خواهیم کرد.
طهماسبی در آخر بیان نمود :اقدامات خیلی خوبی که در سطح
منطقه انجام گرفته اســت ،پروژه بزرگ بوستان  ۵۰هکتاری
مادر اســت و می توان گفت که این پروژه فراشهری است و
ما پروژه های ورزشی آن را در حال اجرا و ساماندهی هستیم.
در پایان برنامه ،شــهردار و دودمان عضو شــورای شــیراز
پاسخگوی مردم این منطقه بودند.

توضیحات رئیس آموزش و پرورش

ناحیه  3شیراز در خصوص قتل یک

دانشآموز شیرازی در خارج از مدرسه

مدیر آموزش و پرورش ناحیه  3شیراز گفت :حوالی ساعت  9دیروز
چهارشنبه  ۱۹دی ماه متأســفانه یکی از دانش آموزان دبیرستان
ارسنجانی این ناحیه خارج از مدرسه به قتل رسیده است.
به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش و پرورش
فارس ،محمد کماندار بیان داشت :مقتول دانشآموز پایه دهم رشته
انسانی دبیرســتان ارسنجانی بوده اســت و قاتلین دانشآموزان
هنرســتانهای جوانمردی و دســتغیب به همراه یک تن از اراذل
بوده اند.
وی ابراز داشــت :ایــن دانشآموز پس از امتحــان و با تعطیلی
مدرســه ،در راه رفتن به ســمت منزل بوده است که با تعدادی از
دانشآموزان دیگر مدارس درگیر میشود که متأسفانه منجر به قتل
وی شد.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه  ۳شیراز ابراز داشت :در پی این اتفاق
بالفاصله مدیر دبیرســتان مربوط در محل حاضر شد و مراتب را به
اورژانس و پلیس اطالع داده است.
کمانــدار خاطرنشــان کــرد :از آنجا کــه حادثه در بیــرون از
مدرســه رخ داده اســت ،گزارشهــای تکمیلــی باید توســط
پلیــس اعالم شــود؛ همچنین علــت درگیری هنوز مشــخص
نیست.
وی با تأکید بر اینکه مســئول حراست بازرســی و مرکز مشاوره
آموزش و پرورش در جریان این موضوع قرار گرفتهاند ،اعالم کرد:
یک نفر نیز مأمور پیگیری موضوع از طریق کالنتری محل و پیمودن
مراحل قانونی است.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه  ۳شــیراز ضمن ابراز تأسف از این
حادثه اعالم کرد :به خانواده ها توصیه می کنیم مراقبتهای الزم را
اعمال کنند تا شاهد بروز اینگونه رویدادها نباشیم.
معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی فارس نیز در این زمینه گفت:
پیش از ظهر چهارشــنبه درگیری میان چهار دانش آموز در اطراف
دبیرستان ارسنجانی شیراز منجر به کشته شدن یکی از آنها به نام
«ح  -ت»  16ساله شد.
سرهنگ کاووس محمدی ادامه داد :سه نفر دیگر از دانش آموزان
که در این درگیری مشارکت داشتند دستگیر شدند که دو نفر از آنها
 16سال سن و یکی  17ساله است.
وی اضافه کرد :جزییات پرونده در حال بررســی است و تشخیص
اینکه قاتل اصلی کدام یک از این ســه دانــش آموز بوده و ضربه
نهایی را زده است مسئله ای فنی است که نیاز به بررسی دقیق تر
دارد و جزئیات آن در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
محمدی گفت :دانش آموز مقتول در مسیر انتقال به بیمارستان فوت
کرد.

