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استان

* سال نهم * شماره 1694

سرپرست استانداری فارس در
بازدید از پروژه کنارگذر شمال شرقی شیراز؛

تأمین منابع مالی کنارگذر
شمال شرقی شیراز
در بودجه سال ۹۸
مدنظر قرار میگیرد

سرپرســت اســتانداری فارس مهندس با تأکید بر
اهمیت پروژه کنارگذر شمال شرقی شیراز در تسهیل
حمل و نقل ،خاطرنشان کرد :مقرر شد در تامین منابع
مورد نیاز این پروژه در بودجه ســال  ۹۸اهتمام ویژه
ای داشته باشیم.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری فارس،
مهندس یداله رحمانی در بازدیــد از پروژه کنارگذر
شمال شرقی شیراز با تأکید بر اهمیت این پروژه به
عنوان یکی از پروژههای زیرساختی در حوزه راههای
استان ،افزود :این مســیر به طول  36کیلومتر در 4
قطعه در حال اجرا است.
وی با بیان ایــن که مجموع اعتبارات این  4قطعه بر

اساس قراردادهای منعقده  167میلیارد تومان است،
اظهار کرد :قطعا قیمت تمام شده پروژه بیش از 200
میلیارد تومان خواهد بود.
سرپرست استانداری فارس با بیان این که قطعه اول
این کنارگذر به طول  14کیلومتر 100درصد پیشرفت
فیزیکی داشــته و  6کیلومتر از آن در مسیر تردد قرار
داد ،عنوان کرد :در این بازدید مقرر شــد جلســات
شــورای ترافیک به منظور بررسی این مسیر و رفع
نواقص احتمالی تشکیل شــود تا با به بهره برداری
رسیدن آن مردم بتوانند از خدمات زیرساختی ایجاد
شده ،بهره مند شوند.
وی ادامــه داد :قطعــه دوم این پــروژه به طول 7

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا:

آیین اختتامیه هفته فرهنگی شهر جدید صدرا
برگزار میگردد

هفته فرهنگی شهر صدرا امروز به کار خود
پایان میدهد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران
شــهر جدید صــدرا ،خلیــل حاجی پور
مدیرعامل این شــرکت با اعالم این خبر
گفت :مراســم اختتامیه هفتــه فرهنگی
شــهر صدرا امروز  15آذرماه ساعت 15
در مجموعه گرین لند این شــهر همزمان
با اختتامیه جشــنواره فیلم و عکس شهر
جدید من برگزار میشود.
وی خاطرنشــان کرد :این هفته ،برای شــهر صــدرا از لحاظ فرهنگی
بســیار پربار بود؛ بیش از 4هزار نفر از نمایشگاه دیدن کردند که اغلب
مسئولین اســتانی ،اساتید هنر ،پیشکســوتان ،هنرمندان ،هنرجویان و
دانشجویان رشتههای هنری سطح اســتان بودند و این رویداد در کنار
تآثیر فرهنگی که داشت ،توانســت به شناخته شدن هرچه بیشتر شهر
صدرا و پتانسیلهای فرهنگی و هنری آن کمک کند.
دکتر حاجی پور درخصوص جشــنواره فیلم و عکس شهرهای جدید نیز
خاطرنشــان کرد :همزمان با اختتامیه این نمایشگاه ،آثار برتر جشنواره
فیلم کوتاه و عکس شهروندان شهرهای جدید کشور نیز معرفی خواهند
شــد .وی افزود :این جشنواره در شــهریورماه برگزار گردید و پس از
ارزشــیابیهای بعمل آمده توسط شورای عالی جشــنواره از میان کل
شــرکت کنندگان در کشــور  3فیلم کوتاه و  3عکس برگزیده و از بین
 290اثر شرکت کننده در شهر جدید صدرا 10 ،فیلم کوتاه و  10عکس
برگزیده را انتخاب نموده که در این مراسم معرفی میگردند و به نفرات
برتر هر بخش تندیس و هدیه نقدی تعلق میگیرد.
وی افزود :این مراســم که با حضور معاونین وزیر راه و شهرســازی و
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،سرپرست اســتانداری فارس و دیگر
مقامات و هنرمندان پیشکسوت استان برگزار میگردد ،شامل برنامههای
متنوع فرهنگی و هنری منجمله ســخنرانی مقامــات محترم حاضر در
مراســم ،اجرای گروه کر پارســه ،اجرای گروه آمابیل ،اجرای موزیک و
کلیپ اختصاصی جشــنواره ،رونمایی از کتاب جشنواره و معرفی روابط
عمومیهای برتر شــهرهای جدید کشور در برگزاری جشنواره است که
میتواند برای مخاطبان بسیار جذاب باشد.
مدیرعامل شــرکت عمران صدرا در آخر تأکید کــرد :کلیه عالقه مندان
به شــرکت در آئین اختتامیه جشــنواره میتوانند به مجموعه فرهنگی
توریستی گرین لند واقع در شهر صدرا مراجعه نمایند.

مدیرکل امور روستایي و شوراهاي استانداري فارس
عنوان کرد:

اختصاص  ٢٥ميليارد تومان براي اشتغال
فراگير روستايي در فارس

مدیــرکل امور روســتایي و شــوراهاي
اســتانداري فارس با اشاره به اختصاص
 ٢٥ميليــارد تومان اعتبار بــراي اجراي
طرحهاي اشــتغال فراگير روســتايي به
روســتاهاي اين استان در سال  ،٩٧ابراز
اميــدواري كرد كه تا پايان امســال اين
ميزان اعتبار تخصيص يابد.
سید کمال پاکفطرت در گفتوگو با ایسنا
منطقه فارس به اعطای بالغ بر  ۴۰میلیارد
تومان ویژه طرحهای اشتعال فراگیر روستایی با وامهای کمبهره در سال
 ۹۶اشاره و خاطرنشــان کرد :ضمن تخصیص کامل این میزان اعتبار،
حدود  ۹۰۰شغل نیز ایجاد شد.
وي ادامه داد :مقرر شده كه تسهيالت اختصاص يافته به اجراي طرحهاي
اشتغال فراگير روستايي امســال در فارس با همكاري سازمان صنعت،
معدن و تجارت ،ادارهكل ميراث فرهنگي و ســازمان جهاد كشــاورزي
استان از طريق بانك سينا به متقاضيان داده شود.
پــاک فطرت با یادآوری اینکه طرحهاي معرفی شــده به بانک از طرف
ســازمانهای صمت و جهاد کشاورزی و اداره کل میراث فارس بیش از
سه برابر ظرفیت است ،گفت :اميد اســت هرچه سريعتر شاهد اعطا و
دريافت تسهيالت طرحهاي اشتغال فراگير روستايي باشيم.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری فارس همچنين خاطرنشان
كرد كه فارس از اســتانهايي اســت كه سال گذشــته همه تسهيالت
پيشبيني شده براي اجراي اين طرحها را به طور كامل جذب كرد.

مهدی رنجبر:

جشنواره بین المللی سینما حقیقت در شیراز
برگزار میشود

رنجبر در ادامه گفت :این آثار در فاصله
روزهــای  ۱۸تا  ۲۵آذرمــاه جاری که
دوازدهمین جشنواره بینالمللی سینما
حقیقت در پردیس سینمایی «چارسو»
شــهر تهران برگــزار میشــود ،در
استانهای یادشده به نمایش عمومی
گذاشتهمیشوند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی و روابط
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان فارس ،مهدی
رنجبر ،معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس با بیان اینکه شیراز میزبان جشنواره بین المللی سینما حقیقت
است ،گفت :دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران
«ســینماحقیقت» به شکل همزمان در  ۵استان کشور برگزار خواهد
شــد .وی با بیان اینکه امسال شــهرهای اصفهان ،بوشهر ،تبریز،
ســاری و شــیراز ،میزبان دوازدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت
خواهند بود تا عالقمندان ســینمای مستند در این شهرها ،بصورت
همزمان تماشــاگر آثار منتخبی از جشنواره ســینما حقیقت باشند،
افزود :در شیراز نیز پردیس سینمایی گلستان اقدام به نمایش آثار
این جشنواره میکند.
رنجبر در ادامه گفت :این آثــار در فاصله روزهای  ۱۸تا  ۲۵آذرماه
جاری که دوازدهمین جشنواره بینالمللی سینما حقیقت در پردیس
سینمایی «چارسو» شــهر تهران برگزار میشــود ،در استانهای
یادشده به نمایش عمومی گذاشتهمیشوند.
در دوازدهمین جشــنواره بین المللی سینما حقیقت آثار فیلمسازان
استان فارس هم رقابت دارند.
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کیلومترتاکنــون 34درصــد و قطعه  3بــه طول 8
کیلومتر80 ،درصد پیشــرفت داشته است؛ همچنین
پیمانــکار قطعه انتهایی به طــول  7کیلومتر انتخاب
شــده و در مرحله تجهیز کارگاه برای آغاز عملیات
اجرایی است.
مهنــدس رحمانی با تأکید بر اهمیــت این پروژه در
تسهیل حمل و نقل ،خاطرنشــان کرد :مقرر شد در
تامین منابع مورد نیاز این پروژه در بودجه ســال 98
اهتمام ویژه ای داشته باشیم.
وی افزود :در جلسه ای که به منظور مشخص شدن
پروژههای دارای اولویت اســتان در بودجه سال آتی
برگزار میشود نیز پروژه کنارگذر شمال شرقی شیراز

به عنوان یکی از ایــن پروژهها در نظر گرفته خواهد
شد.
سرپرست اســتانداری فارس ابراز امیدواری کرد :با
تامین منابع مناسب برای این پروژه و تالش و اهتمام
پیمانکار و دست اندرکاران آن ،کنارگذر شمال شرقی
شــیراز طبق زمان بندی تعیین شده به بهره برداری
برسد.
پروژه کنارگذر شــمال شرقی شــیراز به طول 36
کیلومتر شــامل تقاطع کیلومتر صفر ،قطعات الف ،ب
و ج بوده که از محدوده رو به روی شهرک زیبا شهر
شروع شــده و در محدوده پلیس راه شیراز-فسا به
پایان میرسد.

شهردار شیراز:

نهاد بازرسی ،زمینه را برای تصمیم گیری صحیح در سطوح عالی مدیریتی فراهم میکند
شــهردار شــیراز تأکید کــرد :اداره کل
بازرســی شهرداری شــیراز باید تالش
کند کــه با گــزارش گیری بــه موقع و
نظارت بر امور در حین انجام کار ،موجب
تصمیمگیــری صحیح در ســطوح عالی
مدیریتــی و اصــاح فرایندها و روشها
جهت تسهیل و تسریع در کار شهروندان
شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری
شــیراز ،مهندس اســکندرپور در آیین
تکریم و معارفه مدیرکل بازرســی با بیان
اینکه تخلف و کــم کاری موجب کاهش
اعتمــاد شــهروندان و تنزل ســرمایه
اجتماعی مجموعه شــهرداری میشود،
گفت :بازرسی نقش پیشگیرانه دارد و باید
بر جریان امور کنترل ،نظارت و اشــراف
داشته باشــد این نهاد باید پس از کسب
توضیحات و اطالعات؛ گزارشهای الزم،
متقــن و قابل اعتماد را تهیه کند ،به مدیر
ارشــد ارائه دهد و زمینه را برای تصمیم
گیری صحیح در ســطوح عالی مدیریتی
فراهم کند.
وی با اشــاره به اینکه شهرداری شیراز
مجموعه ای وســیع با دارا بودن  12هزار
نیرو و سازمان اداری گسترده است ،تأکید
کرد :در این نهاد گسترده حضور با قدرت،
حساســیت و جدیت دستگاههای نظارتی
ضروری اســت .در این راستا شهرداری
شیراز دارای سه دستگاه نظارتی حراست،
حسابرسی داخلی و بازرسی است که هر
نهاد با وظایف مشــخص خــود مدیریت
ارشــد را در تصمیم سازی ،تصمیم گیری
و اصــاح امور یاری میرســانند .از این
رو شاغلین در نهادهای نظارتی مجموعه
شهرداری باید دارای ظرفیت باال ،دقت و
تخصص باشند تا مدیریت ارشد مجموعه
بتواند بر گزارش هایشان تکیه و بر مبنای

آن عمل کند.
شــهردار شــیراز در ایــن آیین خطاب
به مدیر کل جدید بازرســی خاطرنشان
کرد :حضور همزمان سه دستگاه نظارتی
حسابرسی داخلی ،حراســت و بازرسی
در حوزههای مختلف شــهرداری باید به
یک رویه تبدیل شــود تا ایــن نهادها با
استقرار در مجموعههای مختلف ،شنونده
گزارشهای شــهروندان باشــند و پس
از آن گزارش کامــل عملکرد آن حوزه را
جهــت اصالح امور به مدیر ارشــد ارائه
دهند.
مهندس اسکندرپور تصریح کرد :حضور
همزمان نمایندگان ســه دستگاه نظارتی
در حوزههــای مختلف شــهرداری منجر
به گزارش گیــری و نتیجه گیری دقیق و
جامع میشــود .بدین منظور باید با ایجاد

دبیرخانه مشــترک نهادهــای نظارتی،
جلسات مشترکی برگزار شود تا با یکدیگر
تعامل بیشتری داشته باشند.
شــهردار شــیراز ضمن تأکید بر جایگاه
کلیدی بازرســی در مجموعــه مدیریت
شهری گفت :مدیرکل بازرسی باید عالوه
بر اشــراف به قوانین و مسائل حقوقی بر
رویههای شــهرداری و مسائل مدیریت
شــهری مسلط باشــد تا بتواند قضاوتی
صحیح از عملکرد مدیــران ارائه دهد .از
این رو محمدفاضل صارمی زاده شهردار
پیشــین منطقه  ۱۰با داشتن تحصیالت
و ســابقه کار حقوقی و اشــراف و تسلط
بر رویهها و قوانین موجــود در مجموعه
مدیریت شــهری بــه عنــوان مدیرکل
بازرسی منصوب شد.
وی با اشــاره به برخی از اقدامات مدیر

کل پیشین بازرسی شــهرداری شیراز و
ارائه گزارشهای دقیق توســط مهندس
جمشیدی خاطرنشــان کرد :میز خدمت
نماز جمعه که زمینه پاسخگویی مستقیم
مدیران به شــهروندان را فراهم میآورد،
اقدامی ارزشمند است که در دوره مدیرکل
پیشین بازرسی پایه گذاری شد.
نوذر امامی رئیس کمیســیون معماری و
شهرسازی شــورای اسالمی شهر شیراز
در ایــن آیین گفت :کنتــرل و نظارت از
ابزارهای کار مدیریت هستند که به مدیر
ارشد در تصمیم گیری و انجام امور یاری
میرساند.
امامی تأکید کرد :میتوان یک سازمان را
با همت نهادهای نظارتی کنترل و ســالم
کرد و اداره کل بازرسی شهرداری شیراز
باید با تکیه بر بدنه کارشناسی ،متخصص

و آموزش دیــده بر مجموعــه مدیریت
شــهری نظارت کند تا اطمینان و اعتماد
شهروندان نسبت به شهرداری افزایش
یابد.
ســیروس پاک فطــرت نایــب رئیس
کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شورای شهر نیز در آیین تکریم و معارفه
مدیرکل بازرسی شهرداری شیراز عنوان
کرد :این اداره کل از دو حوزه بازرســی
و رسیدگی به شــکایات مردمی تشکیل
شده اســت که در حوزه بازرسی باید به
ســمت پیشــگیری و جلوگیری از وقوع
تخلفــات برویم .در حوزه رســیدگی به
شــکایات مردمی نیز جهت جلوگیری از
تضییع حقوق شــهروندان و رسیدگی به
خواستههای آنان است که باید به منظور
افزایش رضایت شهروندان در این حوزه

رئیس پارک علم و فناوری فارس:

مهندس سروی شهردار منطقه:6

فارس رتبه دوم فناوری در کشور را دارد
قول شورای شهر شیراز برای اختصاص 2درصد بودجه به پارک علم و فناوری

سیده ناهید تقویان-تماشا
به گزارش خبرنگار «تماشــا» ،رئیس پارک علم و فناوری فارس،
در نشستی خبری به مناسبت هفته پژوهش و علم و فناوری ،پارک
علم وفناوری را فصل مشــترک دانشگاه و صنعت خوانده و گفت:
پارک ایده محور هســتیم که پس از بررســی ایدههای مختلف و
تشخیص درصد اشــتغال زایی آن ،مورد حمایتهای مختلف قرار
گرفته تا به رشد و تولید برسد.
فریــد مر با بیان اینکــه نتیجه این کار آرنــدی (واحد تحقیق و
توســعه) است ،تصریح کرد :در کشور کارخانه زیاد اما صنعت کم
داریم ،در اینجا اصل نیاز به توســعه و به روز شدن آموزش داده
میشود ،تفاوت دانشگاه و صنعت در آرندی است.
وی افزود :افراد نابغه و باهوش دور از شلوغی در پارک و فناوری
جمع شدند تا ایدههای خود را رشد و توسعه دهند.
ُمر با اشــاره به به فعالیت  ۴۱پارک فناوری در کشور ،بیان کرد:
اگر از پردیس تهران صرف نظر کنیم ،استان فارس در رتبه دوم یا
سوم در حوزه فناوری قرار دارد و بعد از  ۲سال حدود  ۴۰شرکت
در حوزه فناوری در حال فعالیت هستند.
رئیس پارک علم و فناوری فارس متذکر شــد :چالشهای زیادی
مانند تعارض قوانین تجاری ما با قوانین جهانی و توسعه فناوری،
عدم اجــرای قوانین مالیاتــی و گمرکی ،عدم ارائه تســهیالت
مناسب ،عدم ریســک پذیری و فرهنگ خطرپذیری در جامعه در
پیش روی فعاالن این حوزه است.
وی با اشاره به روند صنعت و تولید ،اظهار کرد :مراحل راه اندازی
یک کارخانه طوالنی بوده و در صــورت عدم برنامه ریزی فکری
ساخت کارخانه و تولیدات آن با شکست رو به رو میشود.
ُمــر با بیان اینکه در برخی از حوزههــا کارخانه داریم اما صنعت
نداریم گفت :مثال در حوزه خودروســازی مــا کارخانه داریم اما
صنعت نداریم ،اگر ما وارد صنعت قطعه ســازی شویم در خیلی از
بخشها پیشرفت میکند.
رئیس پارک فناوری فارس بیان کرد ۳۰۰ :شــرکت در اســتان
فارس وجود دارد که شــاهد موفقیت  ۴۰درصدی هستیم که آمار
درخور توجهی است ،ایدههای استارت آپ از روشهای جذب در

بزرگداشت شهید آیت ا ...سیدعبدالحسین
دستغیب و یاران همراه در شمال غرب
شیراز برگزار میگردد

پیمان کشــاورز مدیر روابط بین الملل پارک علم و فناوری فارس
نیز در این در نشست خبری اظهار کرد :ما شاهد انبوه کارگروهها
در اســتانداری هســتیم ،پارک علم و فناوری در حوزه استان و

این حوزه است.
وی خبر داد :یکی از پیشنهادها بازدید عمومی از پارک بوده که با
توجه به روش کاری نمی تواند برای دیگران چندان جالب باشد.
ُمر با اشاره عدم فرهنگ کار گروهی و جمعی ،عنوان کرد :فناوری
هم افزایی دارد و متاسفانه هنوز فرهنگ هم افزایی به وجود نیامده
و فناوری ام افزایانه نداریم.
وی افزود :شورای شــهر پس از بازدید قول ساخت پنج تابلو و
نصب در مســیر و اختصاص بودجه  ۲درصدی در حمایت از پارک
علم و فناوری را دادند که هنوز عملی نشده است.
رئیس پارک علم و فنــاوری با بیان اینکه بزرگترین مانع تجاری
ســازی یک محصول است ،خبر داد :در هفته علم و فناوری شاهد
ســه رونمایی خواهیم بــود ،در مورد شــرکتهای دانش بنیان
تسهیالت و امکاناتی در اختیار آنها قرار میگیرد.

سازمان شناخته شده است و در دانشگاهها حضور فعال داریم.
مسئول مرکز پتروشیمی پارک علم و فناوری فارس با اشاره روابط
صادرات و واردات بین اســتانی ،بیان کرد :نباید این را یک آسیب
دید ،ممکن است شرایط استان در یک حوزه چندان مناسب نباشد
و در حوزه ای دیگر فعال باشد.
وی با اشــاره به عضویت پارک در انجمنها و گروههای جهانی
گفت :سال گذشته در حوزه نانو IT ،و محصوالت کشاوری شاهد
رشد  ۷درصدی صادرات بودیم که از میلیون دالر به هفت میلیون
دالر رسیده است.
در ادامه این نشست محمود ناصری رئیس مرکز رشد کشاوری و
صنایــع تبدیلی پارک علم و فناوری فارس نیز گفت :اکنون خیلی
از زیرساختهای سخت افزاری از بین رفته و شرکتهای کوچک
بیشتر مورد استقبال هستند و کارایی خوبی دارند.
رئیس مرکز رشــد کشاوری و صنایع تبدیلی پارک علم و فناوری
فارس افزود :قرار نیســت شــرکت هایی با تولیدات کالن وجود
داشته باشد ،ورودیان پارک شرکتهای تازه تاسیس شده توسط
دانشجویان خالق با ایدههای ناب هستند.
وی با بیان اینکه  ۴۵شــرکت در زمینههای کشــاورزی و صنایع
تبدیلی در حال فعالیت است ،گفت :خیلی از این شرکتهای وارد
چرخه صادرات شده و به کشورهای حوزه خلیج فارس محصوالت
کشاورزی صادر میکنند.
ناصــری تصریح کرد :ما تولید کننده نیســتیم از تولیدکنندههای
خالق حمایت میکنیم و شرکتهای ما به زمینهای بزرگ احتیاج
ندارد به فکرهای بزرگ احتیاج داریم.
رئیس مرکز رشد کشاوری و صنایع تبدیلی پارک فناوری فارس
با بیان اینکه مبدا محصوالت ما خالقیت اســت ،خاطرنشان کرد:
یکی از مشــکالت تجاری ســازی استانداردسازی است چرا که
محصوالت تازه تولید شده بر اساس خالقیت بعد از تولید مجبور
به استانداردسازی میشود.

دیدار مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با یک خانواده معلم شهید شیرازی
مدیرکل امورشــاهد وایثارگران وزارت آموزش وپرورش در
سفر به شیراز با خانواده فرهنگی شهید محمد حسین جانبازی
دیدار وگفتگو کرد.
به گــزارش اداره اطالع رســانی و روابــط عمومی آموزش
وپرورش فارس ،محمدرضا رزاقی در حاشــیه سفر به شیراز
وشــرکت در کارگروه کیفیت بخشــی فعالیتهای آموزشی،
پرورشی و اجرایی مدارس شاهد دوره ابتدایی در استانهای

تالش کنیم.
پاک فطرت بیان کــرد :انتخاب نیروهای
توانمند بدنه شهرداری به عنوان مدیران
مجموعه مدیریت شــهری اقدامی قابل
تحســین از سوی شهردار شــیراز و در
جهت شایسته ساالری است.
مدیرکل بازرســی شــهرداری شیراز نیز
در این آیین گفت :بازرســی باید بدنهای
متشــکل از کارشناســان و متخصصین
داشته باشــد تا نواقص را ببیند ،عملکرد
واحدهــا و جریــان امور را بــا قوانین و
مقررات تطبیــق دهد و جامــع ترین و
دقیــق ترین گزارش را بــه اطالع مدیر
ارشد مجموعه برساند .اینگونه است که
مجموعه بازرسی میتواند با نظراتش در
تصمیم گیری برای اصالح امور موثر واقع
شود .محمدفاضل صارمی زاده بیان کرد:
تالش خواهم کرد با اصالح امور؛ اطمینان
خاطر و رضایتمندی شهروندان را نسبت
به مجموعه شهرداری افزایش دهم.
براساس این گزارش ،شهردار شیراز طی
حکمی محمد فاضل صارمی زاده شهردار
پیشــین منطقه  ۱۰را به عنوان مدیرکل
بازرسی شهرداری شیراز منصوب کرد.
محمدفاضل صارمــی زاده دارای مدرک
کارشناسی حقوق و دانشجوی کارشناسی
ارشــد حقوق عمومی اســت که از سال
 ۱۳۷۳وارد مجموعه شــهرداری شــده
اســت .صارمی زاده تاکنون رئیس حوزه
شهردار ،معاون اجرایی منطقه  ،۶معاون
درآمــد و حقوقی شــهرداری منطقه ،۸
شهردار منطقه  ۸و شــهردار منطقه ۱۰
بوده اســت .همچنین معاونت حراســت
شیالت هرمزگان در سال  ۶۹و کارشناسی
در معاونت عمرانی اســتانداری فارس در
زمان استانداری مهندس جهرمی در سال
 ۷۱از دیگر سوابق وی است.

بوشــهر ،هرمزگان و فارس با حضور در منزل شهید فرهنگی
محمد حســین جانبازی با خانواده این شهید معظم دیدار و
گفتگو کرد.
در ایــن دیدار که دکتر علی عســکر نجفی ،مدیر کل آموزش
وپرورش فارس ،محمد کماندار رئیس آموزش وپرورش ناحیه
 3شیراز و علیرضا مختاری رئیس اداره شاهد و امور ایثارگران
آموزش وپرورش فارس نیز حضور داشــتند ،همســر و دختر

شهید محمد حســین جانبازی به بیان خاطراتی از این شهید
بزرگوار پرداختند.
خاطر نشان میشود :معلم شــهید محمد حسین جانبازی در
اردیبهشت ماه سال  1365در جبهه شرهانی به فیض عظیم
شهادت نائل شده و در سال  1372نیز پیکر مطهر این شهید
بزرگوار پس از عملیات تفحص شهداء پیدا و به شیراز منتقل
و در این شهر به خاک سپرده شده است.

به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه شش ،مهندس اصغر
ســروی شهردار منطقه 6و دبیر ســتاد برگزاری بزرگداشت شهید
آیتا ...دستغیب در شمال غرب شیراز با اعالم این خبر گفت :امسال
همزمان با ســالگرد شهادت سومین شهید محراب حضرت آیت ا...
دســتغیب مراسمی روز دوشنبه نوزدهم آذر ماه پس از نماز مغرب و
عشاء در مسجد شهید دستغیب واقع در بلوار شریعتی (معالی آباد)
برگزار میشود.
وی افــزود :این برنامه با تالش شــهرداری شــیراز و با همکاری
صمیمانه بنیاد شــهید شــمال غرب ،حوزه  7منتظران ظهور سپاه
ناحیه ثارا( ...ع) ،صدا و ســیمای استان ،هیئت امنا و پایگاه مقاومت
بسیج مسجد با تشکیل کمیتههای اطالع رسانی ،فرهنگی ،اجرایی و
تبلیغاتی برگزار میگردد.
ســروی با تأکید بر این مهم که شــهدا حق عظیمی بر گردن همه
جامعه دارند ،در ادامه ســخنانش خاطر نشان کرد :شهید آیت ا...
دســتغیب که هم به عنوان یک عالم فقیه و مجاهد و هم ســومین
شهید محراب انقالب اسالمی شــناخته میشود نقش بسزایی در
پیشبرد نهضت انقالب اسالمی در استان فارس داشته اند.
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه شهید دســتغیب یک چهره
محبوب مذهبی و ملی است ،تصریح کرد که باید به صورت ویژه به
ابعاد زندگی این بزرگوار پرداخته شود زیرا که تبیین ویژگی برجسته
اخالقی ایشان گام مهمی در ترویج ارزش های الهی به شمار میرود
و باعث الگو گیری نسل جوان میشود.
دبیر ستاد بزرگداشت شهید دستغیب در شمال غرب شیراز با بیان
اینکه به منظور هر چه با شکوه تر شدن برگزاری برنامه تمام تالش
خود را بکار خواهیم بست افزود :در همین راستا با همکاری دانشگاه
علوم قرآنی غرفــه ای تحت عنوان ایســتگاه فرهنگی با موضوع
کتب شهید دستغیب برپا خواهد شــد ،نمایشگاه عرضه آثار شهید
دســتغیب ،توزیع لوح فشرده با مضمون معرفی هر چه بهتر آیتا...
دستغیب به نســل جوان ،برگزاری مســابقه دانش آموزی در بین
مدارس شمال غرب شــیراز با موضوع کتب شهید واال مقام پخش
بروشور و پوستر اطالع رسانی مراسم در مساجد شمال غرب شیراز
برنامه هایی خواهد بود که اجرا میشود.
مهندس ســروی در پایان گفت :ان شاا ...با حضور علما ،مسئولین،
امت شهید پرور شــیراز و خانواده معزز شهید دستغیب و شهدای
همراه آیت ا ...دستغیب بار معنوی مراسم مضاعف خواهد بود.

