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جذب ۳۰۰ نفر نیروی متخصص 
بومی در شرکت پاالیش               

نفت آبادان

بومی  ثالث  ارکان  نیروی  نفر  سیصد  جذب 
و  آزمون  برگزاری   ، عمومی  فراخوان  طریق  از 
نفت  پاالیش  شرکت  کار  دستور  در  مصاحبه 

آبادان قرار دارد. 
شرکت  انسانی  منابع  مدیر  شریفی  ناصر 
پاالیش نفت آبادان با بیان این مطلب افزود : در 
جهت راه بری واحدهای جدید پاالیشی موسوم 
نیاز  نیروی متخصص مورد  , سیصد  فاز ۲  به 

است.  
رعایت  راستای  در   : کرد  اشاره  همچنین  او 
شایسته ساالری و جذب نیروهای نخبه بومی ، 
مقدمات فرایند جذب نفرات متخصص بر اساس 
دستورالعمل های ابالغی وزارت نفت و ارگانهای 

ذیربط در حال انجام است. 
همچنین روند تشکیل درگاه الکترونیکی ثبت 
نام متقاضیان زیر نظر اداره کار منطقه آزاد و 
توسط متصدی برگزاری آزمون در حال انجام می 
باشد و تاریخ و چگونگی برگزاری آزمون از طریق 
عزیز  شهروندان  اطالع  به  عمومی  رسانه های 

آبادان و خرمشهر خواهد رسید .

ارائه ودیعه مسکن 45 میلیونی 
به صاحبان ملک در بافت فرسوده 

شهری گلستان

ریزی  برنامه  اداره  جاللی-رئیس  گرگان-زهرا 
و مسکن بازآفرینی بافت شهری اداره کل راه و 
شهرسازی گلستان گفت: بر اساس دستورالعمل 
به  شهرسازی،  و  راه  وزارت  سوی  از  ابالغی 
نوسازی  که  فرسوده  بافت  در  ملک  صاحبان 
مسکن انجام دهند، 45 میلیون تومان وام ودیعه 

مسکن ارائه می شود.
 رقیه منوچهر اظهار کرد: وام ودیعه مسکن، 
نوسازی  هدف  با  که  است  تسهیالتی  از  یکی 
بافت فرسوده کشور در نظر  ساختمان ها در 
سال  از  دولت،  توسط  آن،  پرداخت  و  گرفته 

گذشته آغاز شده است.
وی افزود: طبق دستورالعمل اجرایی تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن در سال 1401 از محل منابع 
ماده )4( قانون جهش تولید مسکن، بانک مرکزی 
در راستای حمایت از صاحبان ملک در بافت 
فرسوده که پروانه نوسازی ملک آن ها مرتبط  
به سال 1400 و 1401 باشد، بانک های عامل را 
موظف به اعطاء تسهیالت در چارچوب سهیمه 
های تعیین شده به متقاضیان واجد شرایطی که 
از طریق سامانه های طرح های حمایتی مسکن 

معرفی می شوند، کرده است.
رئیس اداره برنامه ریزی و مسکن بازآفرینی 
بافت شهری اداره کل راه و شهرسازی گلستان  
مشموالن  برای  تسهیالت  سقف  داد:  ادامه 
دریافت وام ودیعه مسکن در کالن شهر ها 70 
میلیون و در سایر شهرها  45 میلیون تومان 

است.
منوچهر  با بیان اینکه  از ابتدای اجرای این 
متقاضی   ۲3 به  کنون  تا  گلستان  در  طرح 
مشموالن  گفت:  است،  شده  ارائه  تسهیالت 
این تسهیالت می توانند با مراجعه به سامانه 
تسهیالت بازآفرینی شهری، نسبت به ثبت نام 

در طرح اقدام کنند.
رئیس اداره برنامه ریزی و مسکن بازآفرینی 
بافت شهری اداره کل راه و شهرسازی گلستان 
همچنین اظهار کرد: تسهیالت این طرح که نرخ 
سود آن 4 درصد بوده در گلستان توسط صندوق 
کارآفرینی امید ارائه شده و بازپرداخت سه ساله 
دارد.وی در انتها یادآور شد: برای دریافت این 
تسهیالت، سند ملک در رهن بانک قرار نگرفته 
و مالکان می توانند از تسهیالت ساخت مسکن 

نیز استفاده کنند.

راه اندازی کمپرسور گازی جدید 
پاالیشگاه جهت افزایش خوراک 

پتروشیمی آبادان

جدید  گازی  کمپرسور  وقفه  سال  از 8  پس 
واحد 100 پاالیشگاه، عملیاتی و در مدار تولید 

قرار گرفت.
دلیل  به  که   100 واحد  کمپرسور  اندازی  راه 
با 8  تحریم های ظالمانه و مشکالت فرآیندی 
توانمند  به دست  بود  مواجه شده  وقفه  سال 
متخصصان داخلی و با تکیه بر دانش کارکنان 
جهادگر پتروشیمی و پاالیشگاه آبادان در جهت 
موانع  رفع  با  منطقه،  اشتغال  توسعه  و  تولید 

موجود به مرحله راه اندازی رسید.
با افتتاح این پروژه، خوراک دریافتی پتروشیمی 
آبادان از پاالیشگاه روزانه 85 تن افزایش می یابد 
که این موضوع باعث می شود تا میزان پی وی 
سی تولیدی در پتروشیمی از 85 تن در روز به 
180 تن در روز افزایش پیدا کند و این امر باعث 
کاهش بهای تمام شده اتیلن و افزایش تولید 
pvc خواهد شد. موضوعی که می توان آن را یک 
جهش مهم در روند افزایش تولید و سوددهی 

پتروشیمی آبادان تحلیل کرد.
از دیگر نکات با اهمیت راه اندازی این پروژه می 
توان جمع آوری  میزان قابل توجهی از گازهای 
خروجی مشعل های  پاالیشگاه اشاره نمود که 
با این اقدام میزان زیادی ازگازهای آالینده این 
مشعلها کاسته و باعث بهبود وضعیت آالیندگی 
همه  برای  که  گردد  می  صنعتی  واحد  این 

همشهریان عزیز قابل رؤیت می باشد.
انجام این پروژه در شرایط سخت تحریم های 
ظالمانه با دیگر شعار ما میتوانیم را تداعی نموده 
و عزم راسخ صنعتگران نفت را در بی اثر نمودن 

تحریم ها نشان می دهد.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان:
4۲ درصد از طرح نهضت ملی 
مسکن برای اقشار کم درامد 

تخصیص یافته است
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: در سال 
اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن بیش از 4۲ 
درصد از واحدهای مسکونی این طرح به اقشار 
محمد  است.سید  یافته  اختصاص  درامد  کم 
حسینی در گفتگوی در برنامه تلویزیونی حرف 
سیاست  سیزدهم  دولت  کرد:  اظهار  حساب 
و  روستاها  مردم  ماندگاری  برای  خوبی  های 
مهاجرت معکوس در نظر گرفته که می توان 
به تسهیالت ارزان قیمت با کارمزد پنج درصد، 
صدور پروانه رایگان برای اقشار کم درامد، کمک 
کرد:  تصریح  برد.وی  نام  را  فنی  و  مالی  های 
ابزارهای تشویقی عامل بسیار مهمی در احداث 
مسکن و خانه دار شدن مردم روستاها به ویژه 
مسکن  بنیاد  است.مدیرکل  درامد  کم  اقشار 
اجرای  اول  سال  در  کرد:  خاطرنشان  گلستان 
طرح نهضت ملی مسکن بیش از 4۲ درصد از 
از  بیش  یعنی  این واحدهای مسکونی  احداث 
۲ هزار واحد مسکونی را به اقشار کم درامد در 
قالب مسکن محرومین در نظر گرفتیم.وی ادامه 
داد: اقشار کم درامد در روستاها با تسهیالت 
بانکی ۲00 میلیون تومانی با کارمزد پنج درصد 
و کمک های بالعوض تا 100 میلیون تومان بدون 
شوند.حسینی  خانه  صاحب  توانند  می  آورده 
تسهیالت  پرداخت  برای  بانکی  هیچ  گفت: 
به  ملی مسکن  نهضت  اجرای طرح  در  بانکی 
روستائیان حق ندارند به لحاظ قانونی از متقاضی 
درخواست ضامن نماید و ضمانت این تسهیالت 
بصورت  مسکن  بنیاد  مدیریت  با  روستاها  در 
زنجیره ای خواهد بود .وی بیان کرد: تعداد 140 
دفتر فنی در سطح استان برای طراحی مسکن 
متقاضیان روستایی در سطح استان فعال بوده 
تا نقشه ها را بنا به مساحت موردنظر متقاضی 
طراحی نموده و تا پایان کار بر این واحدها نظارت 
نماید.مدیرکل بنیاد مسکن گلستان یاداور شد: 
هزار  هفت  ساالنه  است  مکلف  بنیاد مسکن 
واحد مسکونی را در اجرای طرح نهضت ملی 
در روستاها احداث نماید و توانستیم در سال 
اول بیش از تعهد هفت هزار واحد یعنی ۹ هزار 
پروانه ساختمانی را صادر نماییم و تمامی این 
پروانه ها برای دریافت تسهیالت بانکی به بانک 

ها معرفی شدند.

شیراز،  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
آغاز  و  آیین کلنگ زنی  شهردار کالنشهر شیراز در 
عملیات اجرایی پروژه های محرومیت زدایی از تداوم 

طرح های عمرانی خبر داد.
سالروز  فرارسیدن  تبریک  با  اسدی  محمدحسن 
روز  و  کبری)س(  زینب  حضرت  پرسعادت  میالد 
پرستار افزود: امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی تعداد 
زیادی از پروژه های عمرانی، فرهنگی، گردشگری و 
ورزشی با اعتباری بالغ بر 510 میلیارد تومان در 40 

محله کالنشهر شیراز هستیم.
او با تقدیر از همکاری و حمایت های نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای 
اسالمی شهر شیراز گفت: انقالب عمرانی و جهاد 
محرومیت زدایی در پهنه استان فارس آغاز شده و 
شهر شیراز هم با یاری دستگاه های مختلف نظیر 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از پروژه های ارزنده ای 

برخوردار است.
مدیر ارشد شهرداری شیراز با بیان اینکه مهمترین 
اظهار  به مردم است،  شأن مسووالن خدمتگزاری 
داشت: یکی از پروژه هایی که شهرداری شیراز اهتمام 
فاضالب  لوله گذاری  عملیات  داشته  آن  به  ویژه ای 
است که با اجرای این طرح بوی مشمئز کننده ای که 

در این مکان استشمام می شود برطرف خواهد شد.
اسدی در بخش دیگری از سخنانش افزود: شورای 
اسالمی شهر شیراز در دوره ششم اهتمام ویژه ای 
به محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار داشته 
و در پرتو آن مناطق یازده گانه شیراز از پروژه های 

تاثیرگذاری برخوردار می شوند.
شهردار کالنشهر شیراز از شکل گیری تحقیقات 
افزود:  و  داد  خبر  احصای مشکالت  برای  جامعی 
بر اساس مدل های مختلف مطالعاتی، کمبودهای 
مختلف شهر مورد شناسایی قرار گرفته و بر اساس 
آن پروژه های متنوعی در بستر کالنشهر و به ویژه 

مناطق محروم اجرایی خواهد شد.
شیراز،  شهرداری  ارشد  مقام  این  اعالم  بنابر 
پاسخگویی به شهروندان و یاوران شورا یکی از اصلی 
ترین معیارهای ارزیابی شهرداران مناطق و مدیران 
شهرداری است و خوشبختانه همه خدمتگزاران مردم 
در مدیریت شهری به مولفه های محرومیت زدایی 

نگاه ویژه ای دارند.
از سخنانش گفت: در  اسدی در بخش دیگری 
بودجه 15هزار و 300میلیاردی شهرداری، 300 میلیارد 
تومان به محرومیت زدایی اختصاص یافته بود؛ اما 
به دلیل اهمیت این مساله و تاکید شورای اسالمی 
تومان  میلیارد   510 به  مبلغ  این  شیراز  شهرداری 

افزایش یافت.
او خاطرنشان کرد: تخصص این بودجه صددرصد 
تمامی  ماه  دو  مدت  ظرف  باید  و  بود  خواهد 
سایر  و  فراخوان  مناقصه،  برآورد،  عملیات های 
روندهای قانونی انجام شده و منجر به عقد قرارداد 

شود و تا تیرماه 140۲ این پروژه ها به اتمام برسند.
اسدی با تاکید بر این موضوع که آغاز عملیات های 
هفته  چند  در  که  پروژه گ هایی  افتتاح  و  اجرایی 
اخیر شاهد آن بودیم سرآغازی برای خدمات کالن 
داشت:  اظهار  است،  شیراز  شهر  شهروندان  به 
شورای  عمر  از  باقی مانده  سال  سه  در  امیدواریم 
ششم بتوانیم غبار محرویمت را از چهره مناطق کم 

برخوردار بزداییم.

را  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  شیراز  شهردار 
داشت:  اظهار  و  برشمرد  مستضعفان  حکومت 
و  ندارند  محرومیت زدایی  جز  رسالتی  مسئوالن 
برای خدمت رسانی به مردم از هیچ فرصتی فروگذار 

نخواهیم بود.
اسدی در ادامه گفت: چند هزارنفر از معلوالن 
به مناسبت  و  در کالنشهر شیراز زندگی می کنند 
1۲ آذرماه که روز جهانی معلوالن است از طرح های 
مختلف عمرانی بهره برداری و مجموعه ویژه معلوالن 
با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد تومان افتتاح خواهند 
شد.  او بیان کرد: همچنین در این روز 40پروژه با 
اعتباری بالغ بر دوهزار و 3۲5میلیارد ریال کلنگ زنی 

و به بهره برداری خواهد رسید.
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  طاهری  مهدی 
شیراز نیز در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه های 
یازده گانه  مناطق  از  محله  در 40  محرومیت زدایی 
شهر شیراز با تقدیر از شهردار و مجموعه شهرداری 
از  بیش  گفت:  محرومیت زدایی  بحث  در  شیراز 
رفع  شعار  با  اسالمی  انقالب  که  است  سال   40
اما  است،  کرده  آغاز  را  خود  کار  محرومیت زدایی 
اینکه چرا بعد از گذشت بیش از 4دهه امروزه شاهد 
کلنگ زنی عملیات محرومیت زدایی هستیم، نشان 
تمام  از  سوی  از  باید  بیشتری  اقدامات  می دهد  
مسووالن همزمان با مدیریت شهری و شورا صورت 
تکالیف  از جدی ترین  اینکه یکی  بیان  با  او  بگیرد. 
کمیته محرومیت زدایی شورای شهر تهیه سند جامع 
محرومیت زدایی شهر شیراز به عنوان یک تکلیف از 
شهرداری است، افزود: در این سند براساس نقشه 
شهر شیراز، تمام پروژه های محرومیت زدایی مورد 

نیاز محالت را شناسایی و در یک برنامه چهارساله 
برای اجرا تدوین شود.

 به گفته رئیس شورای اسالمی شهر شیراز؛ در این 
سند وظایف دستگاه های مسوول مشخص می شود 
تا تمام نیازها توسط دستگاه های متولی تعیین شود.

سند  همیشه  برای  یکبار  کرد:  تصریح  طاهری 
تا  شود  تدوین  باید  شیراز  شهر  محرومیت زدایی، 
دستگاه ها کنار هم قرار گیرند و هرکسی مسوولیت 
در  محرومیت  رفع  شاهد  و  کند  قبول  را  خود 
محالت شهر شیراز باشیم. او با تصریح بر باارزش 
خواندن اقدامات محرومیت زدایی توسط شهرداری 
خاطرنشان کرد: همه کارهای شهرداری شیراز دارای 
ارزش است، اما انجام پروژه های محرومیت زدایی از 
جمله این 40پروژه با ارزش 500میلیارد تومان  که 
جامعه هدف بیشتری را تحت تاثیر قرار می دهد، 

ارزشمند است.
و  ثروت  به  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان وظیفه دستگاه ها 
این سرمایه  برای حفظ  و شورا  و مدیریت شهری 
اجتماعی یک ثروت  تأکید و تصریح کرد: سرمایه 
برای کشور است که باید آن را برای تداوم جمهوری 
اسالمی حفظ کنیم که برای این کار همت همه جانبه 

نیاز داریم.
طاهری با تاکید بر این مطلب که با رفع محرومیت 
افزایش  را  اجتماعی  سرمایه  می توانیم  محالت  از 
دهیم، عنوان کرد:  شورای ششم شهر شیراز با شعار 
باید  برعهده گرفته است که  را  انقالبی مسوولیت 
بعد از پایان این دوره به وعده های انقالبی در زمینه 

محرومیت زدایی جامه عمل بپوشاند.

او از همکاری و هماهنگی استاندار، نمایندگان و 
سایر مسووالن دستگاه ها به عنوان یک ضرورت در 
کنار مدیریت شهری و  سپاه برای رفع محرومیت 
خط  اکنون  پاسداران  سپاه  کرد:  تصریح  و  تاکید 
دنبال  به  و  هستند  محرومیت زدایی  رفع  مقدم 
ارزش  این  و  است  اسالمی  ایران  ارزش های  حفظ 
همان سرمایه اجتماعی است، پس نشانه جمهوری 
اسالمی اسالمی درکنار هم بودن برای رفع محرومیت 

و افزایش سرمایه اجتماعی است.
کرد:   تصریح  شیراز  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
با محرومیت زدایی نباید شعارگونه عمل کنیم و با 
میدان  وارد  به صورت جهادی  یک  سند مشخص 
عمل شویم.  او ادامه داد: مجموعه اقدامات ما در 
مدیریت شهری و استانی باید به گونه ای باشد که 

دیگر عنوان محله کمتر برخوردار به مناطق ندهیم.
با بیان اینکه دفع آب های سطحی جزو  طاهری 
مهمترین وظایف است، گفت: قرارگاه مشترک بین 
کارهای  از  برای جلوگیری  و سپاه  شورا، شهرداری 
انجام  اقدامات در یک محور  تا  ایحاد شود  موازی 
شود.  رئیس شورای اسالمی شهر شیراز اضافه کرد: 
طی سنوات آتی باید پروژه های محرومیت زدایی با 
سند برطرف شود و شاهد  گرفتن  جشن پایان رفع 

محرومیت زدایی باشیم.
محرومیت زدایی  سند  بارگذاری  از  همچنین   او 
و  مردم  گفت:  و  داد  خبر  شفافیت  سامانه  در 
یاوران شورای محالت می توانند براساس این سند 
به  اشاره  با  پایان  در  کنند.   طاهری  مطالبه گری 
آخرین روز هفته بسیج گفت: مدیون شهدا حفظ 

امنیت و  سربازان امنیتی کشور هستیم.

با حضور مسوولین شهری شیراز و با اعتباری بالغ بر 510میلیارد تومان در 40محله صورت گرفت

ومیت زدایی شهرداری شیراز  وژه های محر آغاز عملیات اجرایی پر
شهردار شیراز گفت: امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی تعداد زیادی پروژه های محرومیت زدایی بالغ بر 510 میلیارد تومان در 40 محله این کالنشهر هستیم.

امروز شاهد 
آغاز عملیات 
اجرایی تعداد 

زیادی از 
پروژه های 

عمرانی، 
فرهنگی، 

گردشگری 
و ورزشی با 

اعتباری بالغ 
بر 510 میلیارد 

تومان در 40 
محله کالنشهر 
شیراز هستیم

باهدف اجرای طرح پیوند و تکریم ارباب رجوع صورت گرفت؛
بازدید شهردار شیراز از منطقه ۷ شهرداری

در بازدید شهردار شیراز از منطقه 7، مسائل مختلف مدیریت شهری در این منطقه موردبررسی مدیر ارشد شهری قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز، محمدحسن اسدی شهردار کالنشهر شیراز به همراه سیده مریم حسینی عضو و ناظر 
شورای اسالمی شهر شیراز در منطقه 7، معاون شهرسازی و معماری، مدیرکل امور حقوقی، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد و 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری از منطقه 7 شهرداری شیراز بازدید کرد.
مدیر ارشد شهری شیراز در این بازدید مسائل مختلف مدیریت شهری در این منطقه را موردبررسی قرار داد و اظهار کرد: باید 
با استفاده از ظرفیت هایی که در این جغرافیای شهری قرار دارد، به سمت درآمدزایی و رفع محرومیت در این منطقه حرکت کرد.

شهردار کالنشهر شیراز با بیان اینکه فصل جدیدی از کار و فعالیت در شهرداری آغازشده است، تصریح کرد: محرومیت زدایی و 
تقویت ظرفیت های گردشگری، رویکرد مدیریت شهری در این منطقه کم برخوردار است که باید به جدیت دنبال شود.

انجام تملک ها و رفع معارض به منظور تسریع در انجام پروژه هایی نظیر پروژه کالن بزرگراه سردار شهید استوار که در این منطقه 
وجود دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده که این مقام ارشد در حوزه مدیریت ارشدی به آن پرداخت.

اسدی با تصریح بر این موضوع که شهرداری نهادی درآمد-هزینه است، گفت: مدیران و کارکنان شهرداری در مقوله درآمدزایی باید با افق بلندمدت فعالیت کنند.
شهردار کالنشهر شیراز بر ضرورت چابک سازی و برون سپاری برخی فعالیت ها نیز تأکید و تصریح کرد: اصالح ساختاری و چابک سازی کارایی را افزایش و هزینه ها 

را کاهش می دهد و با مدیریت هزینه ها به سمت درآمد پایدار حرکت کرد.
مقوالتی نظیر درآمدزایی پایدار، محرومیت زدایی و مباحث مختلف حقوقی برای تسریع در انجام پروژه ها در این جلسه موردبررسی این مقام ارشد در حوزه 
مدیریت شهری و هیئت همراه بود. سیده مریم حسینی عضو و ناظر شورای اسالمی شهر شیراز نیز در این جلسه با تقدیر از حضور مدیر ارشد شهری در این 

منطقه، خواستار حضور مستمر و راهبردهای الزم در این منطقه جغرافیایی کالنشهر شیراز شد.
قاسم اکبری شهردار منطقه 7 شیراز نیز در این بازدید با ارائه گزارش عملکردی از اقدامات شهرداری منطقه متبوع خود با تشریح آخرین وضعیت پروژه های 
مختلف مدیریت شهری، وضعیت تملک ها و مباحث حقوقی مربوطه پرداخت و راه های درآمدزایی پایدار در این منطقه به منظور بهبود وضعیت شهروندان منطقه 
را بررسی کرد. تحول کالبدی شهر با محوریت جذابیت های شهری و محرومیت زدایی از دیگر محورهایی بود که شهردار منطقه 7 شیراز در این بازدید تشریح کرد. 
مواردی نظیر عوارض، ممیزهای گردشی، بررسی پروژه های مختلف فعال در این منطقه، تشریح اراضی و ضوابط کاربری ازجمله رویکردهایی بود که در این جلسه 

موردعنایت شهردار منطقه 7 بود که در راستای تالش برای درآمدسازی پایدار و تسریع در امور پروژه ها بر آن تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز تاکید کرد
لزوم ارزیابی از اجرای سند تحول بنیادین اموزش و پرورش در استان

نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز گفت: همکاری و هم افزایی طالب طرح امین با سایر پرسنل شاغل درمدرسه مهم 
ترین شاخصه موفقیت طرح امین است.

به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، آیت الله لطف اله دژکام در جلسه کمیته همکاری های 
حوزه علمیه و آموزش و پرورش استان، اظهار کرد: طرح امین، برنامه خوبی است که باید تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز افزود: اگر قرار است کاری استمرار داشته باشد باید در چارچوب قانونی قرار 
گیرد. دژکام ادامه داد: درخصوص سند تحول بنیادین و سند مکمل و راهبردی استانی آن به این نتیجه رسیده ایم که مدل 

استانی مورد نیاز است لذا باید مستمرا از اجرای سند تحول ارزیابی صورت گیرد.
نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد:باید در اجرای همه برنامه ها باید در چارچوب سند حرکت 
کنیم حتی طرح امین نیز  باید در چارچوب سند باشد بنابراین طالبی که در مدارس حضور پیدا می کنند باید سند تحول را کامل 
بشناسد و به آن  عمل کند. وی افزود: سند تحول بنیادین مورد تاکید رهبر معظم انقالب است لذا باید تمام تالش ما در چارچوب سند 

تحول باشد لذا در هر جلسه ای باید گزارشی از اجرای سند ارائه شود.
نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به ورود نیروهای انسانی جدید در آموزش و پرورش گفت:باید این نیروهابا همدیگر هماهنگ باشند و رابطه نزدیک 

داشته باشند تا  تضادی در مدرسه به وجود نیاید.
آیت الله دژکام ادامه داد: یادگیری در محیط کار یکی از عوامل موفقیت روحانیون در مدارس خواهد بود طلبه با سایر معلمان رفیق باشد تا تضادی در فعالیت 
های تربیتی به وجود نیاید. امام جمعه شیراز اظهار کرد: ضروری است نیروهایی که وارد آموزش و پرورش می شوند با طلبه های مبلغ طرح امین انس بگیرند 

اگر این موضوع محقق شود شاهد خروجی خوبی در مدارس خواهیم بود.
نماینده ولی فقیه در استان فارس، اذعان کرد: سازمان دهی، یادگیری، آموزش و مهارت افزایی و دوره های حبل المتین مواردی است که باید نیروهای جدید 
مورد توجه قرار دهند. وی ادامه داد: همفکری امری مهمی  است که باید به آن پرداخته شود خود معلمان باید برنامه ها را به پیش ببرند و در مکانیسم اجرایی 

باید از تجارب پیشکسوتان  استفاده کنیم.
امام جمعه شیراز افزود: همکاری و هم افزایی طالب طرح امین با سایر پرسنل مدرسه مهم ترین شاخصه موفقیت طرح امین است.

وی ادامه داد:  فضای مجازی جای فضای حقیقی را نمی گیرد اگر به خوبی کار کنیم قطعا در فضای مجازی پیروز می شویم.

در نود و دومین جلسه علنی ششمین دوره شورای اسالمی شهر شیراز صورت گرفت؛

شهردار شیراز در نود و دومین جلسه علنی ششمین دوره شورای 
اسالمی شهر شیراز با اشاره به عملکرد موفق سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی در کنترل حوادث از تالش های رئیس این سازمان و 

کارکنان خدوم و  زحمتکش آن تقدیر ویژه کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز، محمدحسن اسدی 
علنی ششمین  و دومین جلسه  نود  در  شهردار کالنشهر شیراز 
دوره شورای اسالمی شهر شیراز با اشاره به عملکرد موفق سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی در کنترل حوادث از تالش های رئیس 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و این قشر زحمتکش تشکر و 

تقدیر ویژه کرد.
 رئیس شورای اسالمی شهر شیراز نیز با اشاره به رشادت های 
آتش نشانان در پوشش عملیات های محوله اظهار کرد: عملکرد به 
موقع آتش نشانان در اطفای حریق مجتمع زیتون در تاریخ هفتم 
آذر ماه، کار بزرگ آتش نشانان شیرازی بود که باید ثبت و ضبط 
شود؛ چراکه اگر آتش نشانان رشادت نمی کردند فاجعه ای رخ می داد 

که در تاریخ شیراز باید ثبت می شد.
او با تشکر از رئیس سازمان آتش نشانی و آتش نشانان افزود: 
متاسفانه در جریان چنین حوادثی آتش های بزرگ دیده می شود اما 

هوشیاری ها و شجاعت های بزرگ دیده نمی شود.  
مسعود زارعی رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهری شیراز نیز عنوان کرد: از ابتدای سال 1401  تاکنون آتش نشانان 
شیرازی 15هزار حادثه را کنترل کردند و از حوادثی بزرگ از جمله 

حادثه انبار لوازم الکتریکی 700 متری خیابان انوری، آتش سوزی 
بازار وکیل و مجتمع زیتون که هر کدام قابلیت تبدیل شدن به یک 

پالسکو را داشتند، پیشگیری کردند. 
آتش پاد محمدهادی قانع رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
از  گزارشی  ارائه  با  جلسه  این  در  هم  شیراز  شهرداری  ایمنی 
فعالیت های هشت ماه گذشته سازمان آتش نشانی گفت: سازمان 
آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شیراز مهمترین رکن مقابله با 

آتش سوزی و حوادث شهری است.
او بیان کرد: پاسخگویی به حوادث و امدادرسانی در حریق های 
این کالنشهر با پیچیدگی های خاصی روبرو است و وظایف سازمانی 
همچون آتش نشانی با دو حوزه اداری و عملیاتی و 700 پرسنل تنها 
به مبارزه با حریق خالصه نمی شود و رسیدگی به کلیه امورات ایمنی 
شهری، پیشگیری از مخاطرات و پوشش انواع حوادث در سطح شهر 

را در بر می گیرد.
شیراز  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان   رئیس 
به  ویژه  توجه  آتش نشان،  یک  اثرگذار  واکنش  کرد:  خاطرنشان 
آموزش، آمادگی جسمانی و در نهایت موفقیت در یک کار تیمی 
در  های شاخص  عملیات  به  اشاره  با  قانع  آتش پاد  بود.  خواهد 
هشت ماهه سال 1401 بیان داشت: در طول هشت ماه گذشته 
آتش نشانان ما در چندین حادثه مهم از جمله بازار وکیل ،مجتمع 
زیتون و انبار خیابان انوری با حضور به موقع توانستند از حوادثی 
جلوگیری کنند که هر کدام ظرفیت تبدیل به یک پالسکو را داشت 

و حتی در نمونه مشابه آن در سال ۹8در یک کالنشهر کشور 
140مغازه در آتش سوخت.

شیراز  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
و  کارکنان  انگیزه  ایجاد  در  سازمان  موفق  عملکرد  به  همچنین 
اصالح حقوق و دستمزد آتش نشانان با همکاری رئیس کمیسیون 
خدمات شهری شورای اسالمی شهر، برگزاری دوره های تخصصی و 
بین المللی، اقدام به پیگیری مجدانه برای راه اندازی دانشگاه علوم و 
فنون آتش نشانی و استفاده از ظرفیت فوق العاده نیروهای باتجربه 
و در شرف بازنشستگی، ارتقای آمادگی جسمانی و تجهیزات ورزشی 

و آموزش های گسترده عمومی اشاره کرد.
او یادآور شد: با توجه به ارتقای سطح دانش و آمادگی جسمانی 
ورزشی  فضاهای  درصدی   300 افزایش  با  ویژه  به  آتش نشانان 
آتش نشانان شیرازی موفق به کسب مقامات استانی، کشوری و 

حتی مدال طالی جهان شده اند.
شیراز  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانان  سازمان  رئیس 
گفت: با توجه ویژه به ساختار سازمان پس از تدوین سند طرح 
جامع اطفا حریق کامال برنامه محور و با چشم انداز ۲0 ساله به 
بازسازی و بهسازی هفت ایستگاه عملیات، احداث چهار ایستگاه 
جدید و پیش بینی و ساخت چهار فضای رفاهی و آموزشی اقدام 
کرده است. بنابراین گزارش، در پایان این مراسم نیز از عملکرد موفق 
و مدیریت رئیس سازمان آتش نشانی شیراز و آتش نشانان موثر در 

عملیات های شاخص تقدیر و تجلیل صورت گرفت.

تجلیل مدیریت شهری شیراز از رشادت آتش نشانان


