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خبـر مدیرکل آموزش و پرورش فارس خبر داد؛
ثبت سه مدرسه به عنوان مدارس ماندگار در شیراز تا پایان امسال

به عنوان  از ثبت 3 مدرسه شیراز  مدیرکل آموزش و پرورش فارس 
مدارس ماندگار تا پایان امسال خبر داد.

سرویس خبری/ خدیجه غضنفری
این مطلب گفت: مدرسه  بیان  با  فرهاد اسماعیلی در جمع خبرنگاران 
مدارس  عنوان  به  پایان جاری  تا  شیراز  و جوانمردی  طالقانی  نمازی، 

ماندگار ثبت خواهند شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس ادامه داد:در ۲3 استان کشور 
مدرسه ماندگار وجود دارد اما متأسفانه در این استان تاکنون مدرسه ای 
ماندگار ثبت نشده است.اسماعیلی از بهره برداری دو موزه آموزش و 
پرورش فارس در دهه فجر خبر داد و افزود: موزه تعلیمات عشایری، 
بهره برداری  به  جاری  فجر  دهه  در  تکنولوژی  موزه  و  اسناد   موزه 

می رسد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز خبر داد؛

تماس جانبازان و معلولین برای جا به جایی آسان با شماره ۱۳۳

دستگاه  پنج  گفت:  شیراز  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
خودروی ون با استانداردهای الزم و مجهز به سیستم باالبر مکانیزه برای 
شهید  نمازی،  پایانه های  ایستگاه  سه  در  و  توانخواه  افراد  جایی  به  جا 

دستغیب و میدان شهرداری مستقر شدند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری شیراز طهماسبی گفت: جانبازان و معلولین می توانند 
برای حمل و نقل آسان در شهر شیراز با شماره ۱33 )تاکسی بی سیم( 

تماس و از این خدمات بهره مند شوند
توانخواه دارای کد شناسایی سامانه  افراد  این طرح ویژه  ادامه داد:  وی 
ایثارگران و کسانی  امور  بنیاد شهید و  اداره کل  اداره کل بهزیستی و 

است که از وسیله کمک حرکتی ویلچر استفاده می کنند
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به اینکه قریب به 
۴۵ هزار معلول در شیراز شناسایی شده اند افزود: از این تعداد ۲ هزار و 

۵۰۰ نفر از وسیله کمک حرکتی ویلچر استفاده می نمایند.
متقاضی  و  نشده  ثبت  بهزیستی  سامانه  در  که  افرادی  افزود:  طهماسبی 
اداره کل بهزیستی مراجعه  به  این خدمات هستند می بایست  از  استفاده 

نمایند.
وی ادامه داد: ۵ دستگاه خودروی ون با استانداردهای الزم و مجهز به 
سیستم باالبر مکانیزه برای جا به جایی افراد توانخواه پیش بینی و در سه 
ایستگاه موقت پایانه های نمازی، شهید دستغیب و میدان شهرداری مستقر 

و آماده خدمات رسانی هستند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز اظهار داشت: افراد توانخواه 
 ۱33 ارتباطی  سامانه  با  ناوگان  این  خدمات  از  استفاده  برای  می توانند 
تماس و درخواست خود را اعالم نمایند و بر مبنای موقعیت جغرافیایی، 
پراکندگی اقامت و محل سکونت فرد متقاضی درخواست بررسی و اعزام 

خودرو صورت می گیرد.
طهماسبی ادامه داد: خدمات مطلوب به همه افراد توانخواه در شهر شیراز 
سخت است اما در تالش هستیم با اضافه کردن خودروهای مناسب به 
ناوگان حمل و نقل، خدمات مناسبی را به جانبازان و معلولین شهر ارائه 

دهیم.

شهردار شیراز عنوان کرد؛
پروژه مسیر دوچرخه سواری پارک 
کوهستانی نور فرصتی برای حضور 

شهروندان در فضای شهر

 خطر بازگشت روزهای سخت کرونایی 
در پی سهل انگاری ها

استاندار فارس:
 اهداف سند فرهنگی در حد شعار

 باقی نماند

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس:

 مسیری تازه برای خانه دار شدن
 کارگران و بازنشستگان فارس مهیا شود

بیش از 13 هزار کارگر و بازنشسته فارس متقاضی 

مسکن ملی هستند

از  فارس  استان  پرورش  و  آموزش  پرورشی  معاون 
معلمان  هنری  فرهنگی  جشنواره  نخستین  برگزاری 

هنرمند به میزبانی شیراز خبر داد.
سرویس خبری / خدیجه غضنفری

جهانبخش بانشی با بیان اینکه جشنواره فرهنگی هنری 
معلمان هنرمند با محور فرهنگی و هنری برگزار می شود 
در جمع خبرنگاران گفت: محورهای این جشنواره در 
حوزه های آفرینش های ادبی، نقد ادبی وهنری، رسانه و 
فضای مجازی، هنرهای آوایی، هنرهای نمایشی و فیلم 

کوتاه و هنرهای تجسمی است.
معاون پرورشی آموزش و پرورش استان فارس ادامه 
داد: موضوع جشنواره آزاد است و در 6 بخش، تولید 
محتوای آموزشی مبتنی بر برنامه درس ملی و محتوای 

کتاب های درسی از امتیاز ویژه ای برخوردار است.
جهانبخش بانشی تقویت مبانی فکری، فرهنگی وهنری 

معلمان؛ ایجاد زمینه تحرک، پویایی، شادابی معلمان از طریق رقابت های 
سازنده و تعالی بخش؛ ایجاد فضای همدلی، هم افزایی، تعامل فرهنگی و 
اجتماعی و تبادل دانش و مهارت بین معلمان؛ شناسایی معلمان عالقه مند 

به فعالیت های فرهنگیان را ازجمله اهداف این جشنواره برشمرد.
در ادامه دبیر جشنواره فرهنگی معلمان هنرمند در شیراز نیز گفت: این 

رویداد به صورت ملی میزبان تمامی معلمان و فرهنگیان است.
سعید خادمی با اشاره به اینکه تشکیل کارگروه و دبیرخانه این رویداد 
در اواخر آذرماه امسال شکل گرفت، افزود: زمان ارسال آثار براساس 

این فراخوان از ۲۲ دی ماه تا ۱۰ اسفندماه جاری خواهد بود.
و  آموزش  در  شاغل  تحصیلی  دوره های  کلیه  معلمان  داد:  ادامه  وی 
مدارس  معلمان  و  حق التدریس  قراردادی،  پیمانی،  رسمی،  پرورش 
غیردولتی که در سال جاری در مدارس غیردولتی شاغلند می توانند در 

این فراخوان شرکت کنند.
دبیر جشنواره فرهنگی معلمان هنرمند در شیراز خاطرنشان کرد:داوری 

به تفکیک رشته صورت خواهد پذیرفت و رتبه های اول، دوم، سوم و 
شایسته تقدیر کشوری بدون در نظر گرفتن جنسیت اعالم خواهد شد.

سعید خادمی ادامه داد: هر شرکت کننده فقط در یک رشته می تواند 
باید  به دبیرخانه جشنواره  شرکت نماید و همچنین کلیه آثار ارسالی 

دارای شناسنامه مرتبط باشد.
وی اظهار داشت: معلمان هنرمند سراسر کشور می توانند با مراجعه به 

وبسایت www.artistteachers.ir در این جشنواره شرکت کنند.
دبیر جشنواره فرهنگی معلمان هنرمند اختتامیه و اعالم نتایج جشنواره 
یادشده را اردیبهشت ۱۴۰۰ اعالم کرد و افزود: داوری به تفکیک رشته 
تقدیر  شایسته  و  سوم  دوم،  اول،  رتبه های  و  پذیرفت  خواهد  صورت 

کشوری بدون در نظر گرفتن جنسیت اعالم خواهد شد.
کارگزینی،  حکم  جای  به  حق التدریس  معلمان  شد:  یادآور  خادمی 
تصویر ابالغ و معلمان غیردولتی گواهی مبنی بر شاغل بودن در سال 
در  شرکت  برای  آموزشگاه  مدیر  طرف  از  را   ۱399-۱۴۰۰ تحصیلی 

جشنواره بارگذاری نمایند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش استان فارس خبر داد؛

از  نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی گفت: یکی 
اشکاالت کار ما این است که بسیاری از مدیران و صاحب منصبان در 
جایگاه های واقعی خود نیستند. اگر آدم ها سر جای خود باشند کشور و 

مردم دچار اشکاالت مختلف نمی شوند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی 
نماینده اول مردم شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس یازدهم شورای 

اسالمی، علیرضا پاک فطرت در جلسه مشترک مجمع 
نیک اندیشان حامی مهارت، اشتغال و کارآفرینی و هیئت مدیره شبکه 
راستای  در  که  کاری  هر  از  داشت:  اظهار  فارس  استان  خیرین  مجمع 

تسهیل امور مردم باشد دریغ نکنم.
نبودن  و  در کشور  مدیریت صحیح  فقدان  افزود:  فطرت  پاک  علیرضا 
دست  تا  شده  باعث  مدیریت ها  از  خیلی  در  بلد  کار  و  شایسته  افراد 
دالل ها و واسطه ها در تمام امور کشور باز باشد. دالل هایی که نه سرمایه 
می خواهند و نه سواد بلکه با رابطه بازی و حرافی کارهای خود را پیش 
می برند و سود اصلی در هر کاری را همین دالل ها می برند. داللی کاری 

پرمنفعت بوده و هیچ ضرر و آسیبی را متوجه شخص دالل نمی کند.
این نماینده مجلس یازدهم یادآور شد: یکی از عوامل تشدید بیکاری ها 
دارند  التحصیالنی  فارغ  فوج  فوج  دانشگاه هایی هستند که  ما  در کشور 

که مهارت های الزم و حرفه آموزی های مناسبی را ندارند. لذا دانشگاه ها 
بویژه دانشکده های فنی، مهندسی و فنی، حرفه ای و رشته های پایه باید در 
شیوه های تدریسشان تغییراتی دهند و دانشجویان را کار بلد و متعهد به 

کار تربیت کرده و آموزش دهند.
از ترویج فرهنگ کار و تالش در کشورمان غفلت کرده ایم

نماینده اول مردم شیراز و زرقان در مجلس بیان داشت: در استان فارس 
تعداد بسیار زیادی افغانی بازار کار ما را اشغال کرده اند که خیلی هایشان 
و  استان  و  در کشور  را  تالش  و  کار  فرهنگ  ما  اگر  شیرازند  در  هم 
کار  جویای  جوان  همه  این  شاهد  امروز  بودیم  کرده  ترویج  شهرمان 
نبودیم. پاک فطرت تأکید کرد: کار هست اما آدم کار کن نیست! ما 
باید به جای ماهی دادن به افراد ماهی گیری را یاد آنان بدهیم. این شیوه 
مرسوم سالیان اخیر که هر جویای کاری، کار را فقط پشت میزنشینی و 
راحت طلبی بداند، باید منسوخ کرد و برچید. بسیاری از همین نیازمندان و 
مستمری بگیران تحت پوشش ادارات و مراکز حمایتی مثل کمیته امداد و 
بهزیستی و خیریه ها که ما عادشان داده ایم به دریافت پول و کمک نقدی 
به کاردارند، کارشان که درست  نیاز  بلکه  ندارند  پول  به  نیاز  واقع  در 
شود از دریافت کمک های ناچیز هم بی نیاز می شوند.علیرضا پاک فطرت 
به جای  ما  تولیدکننده تشویق نمی شود و  امروز  متأسفانه  اظهار داشت: 
حمایت از تولیدکننده دست دالل ها را باز گذاشته ایم و سود اصلی از بازار 
کسب و کار را همین دالل ها می برند بی آنکه بخواهند اندک زحمت و 

سختی به خود دهند و تازه مورد احترام هم هستند!
این عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: قانون کار در کشور ما 
اشکاالت زیادی دارد و لذا اول باید قانون کار اصالح و بازنگری شود. 
وزرای اقتصادی دولت هم باید آدم هایی کاری و اجرایی باشند نه سیاسی 
و حزبی و مدیران اجرایی هم باید آدم هایی نخبه و متخصص در کار خود 

باشند نه صرفًا سیاسی و کار نابلد.

 پاک فطرت نماینده مردم شیراز و زرقان:


