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برای اولینبار در شهرداری شیراز

برگزاری «تئاتردرمانی» با موضوع
آسیبهای اجتماعی و روانی

به گــزارش روابط عمومیســازمان فرهنگی اجتماعی و
ورزشی ،هنردرمانی از دیرباز برای درمان مشکالت روحی
و آسیبهای اجتماعی در جوامع مختلف به کار رفته است.
در ایــن روش از ابزارهای هنری برای کاهش آســیبهای
اجتماعی و درمان اختالالت روانی افراد استفاده میگردد.
بر این اســاس معاونت اجتماعی و مشارکتهای مردمی
سازمان فرهنگی شهرداری شیراز ،تکنیکهای روان درمانی
را طی فرایندهای خالقانه با دانش جامعه شناســی و هنر
در هــم آمیخته تا ســامت اجتماعی و بهزیســتی روانی
شــهروندان را بهبود بخشد .گشتاسبیراد معاون شهردار و
رئیس ســازمان فرهنگی و اجتماعــی در این رابطه گفت:
ســایکودرام از بهترین روشهای پیشــگیری ســطح اول
(آموزش) و ســطح دوم (مداخله در آسیبهای اجتماعی)
اســت که الگوی ســبک زندگی موفق را بــه افرادی که
آسیبدیده یا در معرض آسیب هستند معرفی مینماید.
وی افــزود :تئاتردرمانی ،آمیزهای از هنرهای نمایشــی و
موسیقیایی و مبتنی بر دانش جامعه شناسی و روانشناسی
اســت که مفاهیم مورد نیاز را بطور غیرمستقیم و در قالب
نمایش منتقل مینماید.

کشف یک قبضه اسلحه ژ-سخور
در پارک ملی بمو

ی اداره کل حفاظت محیط زیســت
به گزارش روابط عموم 
فارس ،در پی شــنیده شدن صدای تیر در ارتفاعات پارک
ملی بمو مأموران یگان حفاظت محیط زیســت این پارک
ملی در محل حضور یافته و متوجه حضور دو نفر شکارچی
شــدند .مأمورین ابتدا اقدام به اعالم فرمان ایست نموده و
سپس با توجه به قوانین بکارگیری سالح اقدام به شلیک
چنــد تیر هوایی کــرده که متخلفین پــس از رها کردن
اسلحه ژ -سخور غیر مجاز خود با استفاده از تاریکی شب
و صعب العبور بودن مســیر اقدام بــه فرار کرده و متواری
شدند .متخلفین مذکور که سه نفر بودند شناسایی شده و
به دادگاه معرفی شدهاند.

برگزاری سمینار مثبتاندیشی در
دانشگاه پیام نور فسا

ســمیناری با عنوان «مثبت اندیشی» در دانشگاه پیام نور
فسا برگزار شد .به گزارش روابط عمومیدانشگاه پیام نور
فسا ،این سمینار با هدف نهادینه سازی سالمت روانی در
جامعه و در بین قشــر جوان برگزار شد .عباسی سخنران
انگیزشی و مدرس دانشگاه در این سمینار دانشجویان را
در ایجــاد انگیزه و بهرهمندی از نیروی مثبت ذهن خود
راهنمایی کرده و در خصوص نیروی جذب و نفوذ به ضمیر
ناخودآگاه صحبت کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی عشق،
وصال ،تروما در دانشگاه پیام نور المرد

به گزارش روابط عمومیدانشــگاه پیــام نور مرکز المرد،
کارگاه آموزشی عشــق ،وصال ،تروما در دانشگاه پیام نور
مرکز المرد برگزار شــد .این کارگاه آموزشــی با همکاری
دانشــگاه پیام نور ،مرکز آموزش عالی و اورژانس اجتماعی
اداره بهزیســتی در سالن پیام این دانشگاه برگزار گردید.
ابراهیم اکبری روانشناس و مشاور اورژانس اجتماعی اداره
بهزیســتی المرد ،بــه عنوان مــدرس کارگاه در خصوص
موضوع عشقهای مجازی و بیسرانجانم که در نهایت منجر
به شکست خواهد شــد ،مطالب مفید و مبسوطی را بیان
داشتند که مورد استقبال دانشجویان شرکتکننده در این
کارگاه آموزشی قرار گرفت.

اعزام  ۳۲۰دانشآموز دختر
ارسنجانی به اردوی راهیان نور

سرویس شهرستانها -ارسنجان -داور یزدانی:

به گزارش روابــط عمومیآموزش و پرورش شهرســتان
ارسنجان ،اولین گروه دانشآموزی شهرستان ارسنجان در
سال تحصیلی جدید به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع
ی مدیر آموزش و پرورش
مقدس اعزام شدند .کاظم خادم 
شهرستان ارسنجان گفت :در اولین اعزام ۳۲۰ ،دانشآموز
دختر مقطع متوسطه دوم با هشت دستگاه اتوبوس با هدف
آشنایی با رشــادتهای رزمندگان اسالم و نیز آشنایی با
مناطق عملیاتی هشــت سال دفاع مقدس در قالب اردوی
راهیان نور به این مناطق اعزام شدند.
این دانشآموزان به مدت ســه روز از مناطق عملیاتی فاو،
شلمچه ،هویزه و دهالویه دیدن میکنند.

کسب رتبه برتر واحد بهداشت
محیط ارسنجان در ارزیابی سال96
دانشگاه علوم پزشکی

سرویس شهرستانها -ارسنجان -داور یزدانی:

مراســم تقدیر از واحدهای بهداشــت محیط برتر دانشگاه
علوم پزشکی ،با حضور مشاور عالی رئیس دانشگاه و معاون
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،برگزار شد.
ی شبکه بهداشت و درمان ارسنجان،
به گزارش روابط عموم 
رئیس شبکه بهداشت و درمان ارسنجان،گفت :در ارزیابی
عملکرد بهداشــت محیط واحدهای تابعه دانشــگاه علوم
پزشکی شیراز ،بهداشت محیط مرکز بهداشت ارسنجان در
جمع شبکههای برتر این ارزیابی قرار گرفته و از زحمات آنها
تقدیر شد .دکتر کورش قنبری ضمن ارج نهادن به زحمات
کارشناســان بهداشت محیط ،نتیجه تالش و زحمات آنان
را داشــتن جامعهای سالم و پویا عنوان و بر رعایت اصول
اخالق حرفهای در برخورد با مردم ،تأکید کرد.
مهندس محمد رحیمی کارشناس مسئول بهداشت محیط
مرکز بهداشت ارسنجان نیز با ارایه گزارشی از عملکرد سال
گذشته واحد بهداشــت محیط ارسنجان ،تالش در زمینه
اجرای آییــن نامههای بهداشتی،کســب رضایت مردم و
افزایش رونق کسب وکار را از مهمترین اهداف کارشناسان
بهداشت محیط ارسنجان برشمرد و افزود :وظیفه ما تالش
برای حفظ ســامتی مردم و جامعه است که نتیجه این
تالشها ،ارتقای شاخصهای بهداشتی و ایمنسازی جامعه
است.
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فارس
سرپرست استانداری فارس در بازدید از کارخانهجات مخابراتی ایران

تعامل راهکار کاهش موانع تولید است

سرپرست اســتانداری فارس گفت :بدون تردید با توجه به شرایط دشوار
کنونی ،کاهش موانع حــوزه تولید و صنعت با تعامل ،همدلی و همکاری
بخشهای مختلف خصوصی و دولتی امکانپذیر خواهد بود.
به ه گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس ،مهندس یداله رحمانی
در جریان بررسی مشکالت و موانع مجموعههای تولیدی و صنعتی باحضور
دکتر بــراری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس ســازمان
فضایی ایران از مجموعه کارخانجات مخابرات ایران ( )ITMCبازدید کرد و
ضمن بررسی موانع و راهکارهای موجود برای رفع آنها افزود :بدون تردید
با توجه به شرایط دشوار کنونی رفع موانع حوزه تولید و صنعت با تعامل،
همدلی و همکاری بخشهای مختلف خصوصی و دولتی امکانپذیر خواهد
بود .وی با تأکید بر لزوم انجام کار تیمیبرای رفع مشــکالت ،از مسئوالن
ایــن مجموعه تولیدی خواســت با برقراری ارتباط مؤثر با دســتگاههای
اجرایی مربوطه روند اصالح امور را تا رسیدن ITMCبه جایگاهی متناسب
بــا ظرفیتهــا و توانمندیهای موجود در آن پیگیری کنند .سرپرســت

استانداری فارس همچنین خواهان پیگیری مطالبات کارخانجات مخابراتی
ایران ،از جمله دانش بنیان شدن این مجموعه با همکاری وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات شــد .مهندس رحمانی با یادآوری این موضوع که رفع
موانع و مشــکالت مجموعههای تولیدی و صنعتــی ،یکی از اهداف مهم
در مدیریت ارشــد استان فارس اســت ،ابراز امیدواری کرد با همکاری و

تعامل همه بخشها شاهد دســتیابی استان فارس به جایگاه مطلوبی در
ی خاص) در سال 1346
صنعت باشیم .کارخانجات مخابراتی ایران (سهام 
با مشارکت وزارت پست و تلگراف و تلفن در شیراز در زمینی به مساحت
حدود یکصد هزار متر مربع ،با ظرفیت اســمیساالنه تولید  45هزار خط
تلفن  EMDو  60هزار دســتگاه تلفن رومیزی تأســیس شد و در سال
 1348به بهرهبرداری رســید .این مجموعه که در ســالهای گذشــته با
تحوالت و تغییرات زیادی رو به رو شده است عالوه بر تولیــــد نرم افزار
و سخت افزار مراکـــز سوئیچینگ پرظرفیت تلفن ثابت و همراه بر اساس
سیستمهای  ITMC/EWSD، ITMC/NEAX ، ITMC/S12و ITMC/
 ،MSCتولید منابع تغذیه سوئیچ مد ،طراحی و تولید راکهای مخابراتی،
تولید مراکز تلفن همراه اضطراری به همراه دکلهای تلسکوپی قابل حمل
( ،)BTSساخت انواع تلفن رومیزی و همراه ،انواع ترمینالهای مخابراتی و
انواع بردهای مورد مصرف در رایانه ( )PCMو همکاری با ســایر شرکتها
در ارتباط با ساخت انواع قالبها است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس عنوان کرد:

از شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها حمایت میکنیم
هفدهمین نمایشــگاه بین المللی الکامپ (کامپیوتر ،الکترونیک ،شبکه
و ماشــینهای اداری) به همراه هفدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام
(اینترنــت ،مخابرات و ارتباطــات) با حضور دکتر بــراری معاون وزیر
ارتباطات و رئیس ســازمان فضایی ایران ،مهندس رحمانی سرپرســت
اســتانداری فارس ،مهندس اســکندرپور شهردار شــیراز و جمعی از
مسئولین کشوری و استانی از جمله سازمان نظام صنفی رایانهای کشور،
ســازمان صنعت معدن و تجارت فــارس ،اداره کل ارتباطات و فناوری
اطالعات فارس عصر روز سهشنبه مورخ  ۱۳آذر  ۱۳۹۷در محل دائمی
نمایشگاههای بین المللی فارس شروع به کار کرد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس در آیین گشایش این
نمایشگاه گفت :مقوله ارتباطات ،فناوری اطالعات و انتقال دادوستدهای
مختلــف به عنوان بخشــی از ابزار مورد نیاز لحظــهای زندگیها تلقی
میشود و بیشک این فناوری در کلیه طبقات و اقشار جامعه خیمهزده
و هر انســانی ناچار است برای زندگی خود به نوعی از چند محیط این
امکان بهره بجوید و استفاده نماید .در چنین شرایطی و با وجود فضاهای
مجازی فراوان که آزادانه در محیط انتقال ارتباطات ریشه دواندهاند قطعاً

راههای تشخیص را فراتر ،گستردهتر و در عین حال سختتر در اختیار
جامعه بهرهمند قرار میدهند.
ســید محمود موسوی با بیان اینکه شــرکت نمایشگاههای بین المللی
فارس با برگزاری این رویداد سعی دارد با معرفی و حمایت از شرکتهای
دانش بنیان و گروههای استارت آپ به توسعه و بالندگی آنها و پیشرفت
ی استان کمک کند گفت ۳ :سالن سرو ،بهار و نرگس در مساحتی
علم 
حدود  ۶۰۰۰متر مربع به  90شــرکت داخلی و نمایندگان محصوالت
خارجی و گروههای استارت آپ و شرکتهای دانشبنیان تخصیص داده
شده است.
وی افزود  ۹۰درصد مشــارکت کنندگان این نمایشگاه از استان فارس
و مابقی از اســتانهای تهران ،بوشــهر ،قم ،خراسان ،اصفهان و مرکزی
میباشــند که با زمینه فعالیت تجهیزات شــبکه و اینترنت ،تجهیزات
مخابرات ،ســخت افزار و نــرم افزار رایانه ،رایانه ،لپ تاپ،گوشــیهای
تلفن همراه ،رســانههای دیجیتال ،تجارت الکترونیک ،هوشمندسازی،
ماشــینهای اداری ،قطعــات الکترونیکــی و ...بــه ارائــه جدیدترین
ی و پژوهشی و محصوالت و خدمات خود میپردازند.
دستاوردهای علم 

موسوی همچنین با از برگزاری  ۱۴کارگاه و همایش آموزشی با حضور
اساتید برجسته کشــور با موضوعات مختلف علوم رایانه و ارتباطات در
حاشیه ســاعات برپایی این نمایشگاه در سالن ســرو خبر داد و گفت:
عالوهبر این کالسها مســابقات رباتیک در حوزههای ربات نمایشــی و
ربات جنگجو سبک و سنگین و ربات فوتبالیست و ربات خدمات شهری
در سالن مالصدرا برگزار میگردد که چند استان و شهرستانهای استان
فارس در آن مشارکت فعال دارند.
ی عالقهمنــدان کارشناســان و متخصصان این حــوزه و عموم
تمامــ 
بازدیدکننــدگان میتوانند جهت بازدید از این نمایشــگاه تا روز جمعه
مــورخ  ۱۶آذر  ۱۳۹۷همه روزه از ســاعت  ۱۶تــا  21به محل دایمی
نمایشگاههای بینالمللی فارس مراجعه کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس:

استفاده از نیروهای امریهای یک فرایند قانونی برای بنیاد مسکن است
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس با بیان اینکه استان فارس گستره
جغرافیایی و اقلیمیوسیعی دارد به  2400روستای باالی  20خانوار
در فارس و حدود  4هزار آبادی پراکنده در مناطق مختلف این استان
اشاره کرد و گفت :استفاده از ســرباز نیرو و نیروهای امریه دار برای
توسعه روســتایی در این مناطق تحولآفرین است و میتواند چهره
بسیاری از روستاهای محروم را متحول کند.
به گزارش روابط عمومیبنیاد مسکن استان فارس ،مهندس عطا الله
زمانی در نشست مشترک با مسئوالن امور مشموالن و بازنشستگان
بنیاد مسکن کشور در شــیراز با تأکید بر اینکه قابلیت ویژهای برای
اجرای طرحهای توســعه روستایی دراین استان به وجود آمده است
گفت :جمعیت روستایی فارس از جمعیت شهری و روستایی بعضی
از اســتانها بیشتر اســت ،فارس بیش از  1.5میلیون نفر جمعیت
روســتایی دارد ،این جمعیت توانمندی ویژهای بــرای پرداختن به
موضوع توسعه در فارس ایجاد کرده است.

وی افزود :خدماتی که در زمینه توسعه روستایی ارائه میشود به رغم
مشکل پراکندگی روستاها و محدودیتهایی که ایجاد میکند بسیار
قابل توجه است.
مهنــدس زمانی با بیان اینکه بنیاد مســکن در بســیاری از موارد با
محدودیت منابع روبرو اســت گفت :برای حل مشکل منابع انسانی
در پارهای موارد از ســرباز نیرو استفاده کرده است ،استفاده از نیروی
امریهای و سرباز نیرو یک فرایند قانونی در بنیاد مسکن دارد.
مدیر کل بنیاد مســکن اســتان فارس افزود :در عین حال بسیاری
از شهرستانهای اســتان فارس منابع درآمدی پایدار ندارد ،بسیاری
از نیروهای امریهدار و ســرباز نیروها در رشــتههای عمران پذیرش
شدهاند ،این نیروها میتواند تأثیر بسزایی در تحول عمرانی روستاها
ایجاد کند ،گرایشهای معماری و شهرســازی نیز در سالهای اخیر
به صورت امریه در بنیاد مســکن پذیرش شدهاند و استفاده از توان
تخصصی این نیروها میتواند در پیشبرد اهداف توسعه روستایی مؤثر

باشد.
مهندس زمانی با تأکید بر اینکه فارس قابلیت بیشــتری در پذیرش
سرباز نیرو دارد گفت :استفاده از نیروهای بیشتر امریهدار به ویژه در
شهرستانهای محروم در محرومیتزدایی از این مناطق بسیار مؤثر
اســت ،فارس امسال هشت ســهمیه در پذیرش سرباز نیرو و نیروی
امریهدار دارد اما ما نیازهای بیشــتری برای استفاده از این نیروهای
متخصص داریم.
مهندس زمانــی گفت :پذیرش نیروهای ســرباز و امریهدار در بنیاد
مســکن بر اساس ضوابط و شرایط انجام میشود ،رشتههای معماری
و شهرســازی و عمران رشتههای خاص پذیرش است و متقاضیان با
نامنویسی در سامانه و آزمون و مصاحبه پذیرش میشوند.
وی خاطرنشــان کرد :بنیاد مســکن در زمینه بازنشستگان ،نیروی
بازنشسته شاغل ندارد ،و قانون منع بکارگیری در بنیاد مسکن استان
فارس نیروهای موجود را شامل نمیشود.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس:

صادرات غیرنفتی استان فارس امسال 18درصد رشد دارد
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان فارس گفت :در مدت
8ماه منتهی به ابتدای آذر امسال ،حجم صادرات غیرنفتی فارس نسبت
به مدت مشــابه سال قبل به لحاظ ارزش ریالی  18و به لحاظ وزنی نیز
58درصد رشد داشته است.
ی سازمان صمت
به گزارش ایســنا منطقه فارس به نقل از روابط عموم 
استان فارس ،علی همتی گفت :طی مدت هشت ماه منتهی به آذر 97
بالغ بر  221هزارتن کاالی مختلف به ارزش  158میلیون دالر از فارس
به نقاط مختلف جهان صادر شده است.
او خاطرنشان کرد :موقعیت جغرافیایی استان فارس و فراوانی تولید در
زمینههای کشاورزی ،دامداری ،پتروشیمی ،فرش و صنایع دستی ،ذخائر
غنی سنگ و مواد معدنی ،صنایع سبک و سنگین نیمه پیشرفته و تمام
پیشــرفته ،صنایع الکترونیک ،منابع عظیم گاز ســبب شده تا از دیرباز
تجارت در این منطقه رشد داشته و سهم قابل توجهی در عرصه اقتصاد
داشته باشد .همتی گفت :قابلیت افزایش صادرات استان فارس براساس
سند چشم انداز توســعه تجارت خارجی معادل  9.8میلیارد دالر برای
سال  1404شمسی برابر با سال  2025میالدی در نظر گرفته شده است
و برای دستیابی به این هدف ،ایجاد و توسعه زیرساخت نظیر پایانههای
صادراتی ،امکانات و ظرفیت نگهداری کاال و کارگو ســنتر حمل هوایی

کاال و دیگر زیرساختها ضرورت دارد.
وی اضافــه کرد :صادرات غیر نفتی ســبب افزایــش کمیت و کیفیت
تولیدات داخلی و به تبع آن افزایش اشــتغال و درآمد ســرانه میشود،
با توجه به توانمندیهای گســترده و امکانات بالقوه و بالفعل اقتصادی
موجود در اســتان ،فارس میتواند زمینه کاهش اتکا به صادرات نفتی و
کمک به توسعه صادرات غیر نفتی کشور نقشی درخور توجه ایفا کند.
همتی در عین حال تأکید کرد که توسعه صادرات مستلزم فعالیتهای

دســتاندرکاران اقتصادی کشور و اســتان فارس اعم از سیاستگذاران
سیاســتهای پولی ،اعتباری ،ارزی و تولیدی ،تجاری ،زیر ســاختی و
ت بخشهای دولتی و خصوصی است.
خدماتی و فعالی 
رئیس سازمان صمت استان فارس گفت :با توجه به سند راهبرد توسعه
صادرات استان فارس و همچنین ابالغ سند ملی صادرات توسط هیئت
دولت و تقســیم کار ملی مطابق روند گذشــته و سند برنامه پنجساله
ششم رشــد صادرات برای اســتان فارس  19درصد لحاظ شده اما در
اجرای فرامین مقام معظم رهبری در سال حمایت از تولید کاالی ایرانی
اهداف صادرات استان با رشد  54درصد برنامهریزی شده است.
همتی خاطرنشــان کرد :این هدف گذاری یــک جهش قابل توجه در
صادرات غیرنفتی فارس است و براساس آن سهم بخش صنعت و معدن
از  40درصد وضع موجود به  63درصد ارتقا خواهد یافت.
رئیس ســازمان صمت استان فارس اضافه کرد :وجود حدود  160هزار
واحد صنفی و  3500بازرگان فعال و حجم صادرات ساالنه 1500میلیون
دالر کاالی غیر نفتی ،گویای تأثیرگذاری این بخش مهم از فعالیتهای
اقتصادی در استان فارس است و مسلماً واردات متقابل کاال و فنآوری و
سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی استان
خواهد داشت.

بهمنظور بهینهکاوی از فرایندهای حوزه معاونت منابع انسانی:

رؤسای ادارات حوزه منابع انسانی برق تهران از برق فارس بازدید کردند
ســازمانها برای حفظ مشــتریان ،بهــرهوری بیشــترکارکنان و ارتقای
مزیتهای رقابتی ،نیازمند شــناخت رقبا ،ابزار و مقایسه عملکرد خود در
ی تحلیلی در این
حوزههای مختلف کاری هســتند که معموال بااســتراتژ 
میدان وارد میشــوند .یکی از این راهبردها شناخت و نحوه عملکرد دیگر
سازمانها و الگوبرداری از رفتار آنهاست که بهینه کاوی نیز یکی از راههای
مؤثر بهبود مستمر و تعیین موقعیت دراین زمینه است.
ی شــرکت برق منطقهای فارس محمد تقی
به گزارش دفتر روابط عموم 
زمانی مدیر دفتر ســازماندهی و بهبود روشهای این شرکت با بیان این
مطلب که بنچ مارکینگ فرایندی مســتمر و سیســتماتیک است اظهار
داشــت :با توجه به تأثیر ارزنده تعامل دانش و تجربیات میان شــرکتها
کــه میتواند زمینههای همافزایی و تعالی ســازمانی را فراهم ســازد ،در
این رابطه میتوان گفت که بهینه کاوی مســتمر و سیســتماتیک برای
شناسایی ،تحلیل و پیادهسازی برنامههای مورد نظر ،بهترین اقدامیاست

ن میشــود .وی در ادامه افزود:
که موجب ارتقای ســطح عملکرد سازما 
در این راســتا تیم بهینه کاوی شــرکت برق منطقهای تهران متشکل از
 4نفر از رؤســای ادارات خود باتفاق کارشناسان مربوطه درحوزه معاونت
منابع انسانی ،از شرکت برق منطقهای فارس بازدید به عمل آوردند .مدیر
دفتر ســازماندهی و بهبود رو شهای برق فارس به بیان نحوه این بازدید
پرداخت و خاطرنشــان کرد :دراین بازدید ،کارشناسان برق تهران پساز
شــناخت کلی ســاختار و فعالیتهای معاونت منابع انسانی برق فارس،
بطور جداگانه در هر یک از واحدهای مرتبط با کار خود حضور یافته و با
مسئولین مربوطه به گفتگو پرداخته و مستندات الزم را مشاهده نمودند.
گزارش ارسالی حاکی است کارشناسان منابع انسانی برق فارس در دفاتر
ســازماندهی و بهبود روشها ،آموزش و برنامه ریزی منابع انسانی نیز در
ارتبــاط با مباحث مختلف ،ضمن تبادل نظر و همفکری ،با در اختیار قرار
دادن مدارک و اطالعات الزم ،پاسخگوی تیم بهینه سنجی بودند .گفتنی

اســت بنچ مارکینگ که در فارسی به بهینهکاری ،الگوبرداری ،محکزنی
و ترازیابی نیز ترجمه شــده است ،روشی برنامهریزی شده و سازمان یافته
بــرای تدوین بهترین اقدامات و رویههای برتر صنعتی اســت که میتواند
منجر به عملکرد رقابتی برتر شود .سازمانهایی که این فرایند را بدرستی
آغاز میکنند ،میتوانند شــاخصهای عملکرد خود را ارتقا بخشند .بنچ
مارکینگ فرایندی بلندمدت بوده و مســتلزم تعهد مدیران ارشد سازمان
اســت .در این فرایند مبتنیبر بهبود مستمر ،آنچه بیشتر مورد تأکید قرار
میگیرد ،فرایندها و اقدامات است .اغلب مدیران ،بنچ مارکینگ را ابزاری
برای مقایسه نتیجه نهایی و شاخصهای عملکردی سازمان میدانند .این
در حالی است که مقایسه عملیات و هزینهها به تنهایی کافی نیست بلکه
بایــد به نحوه ســازماندهی و اجرای فعالیتها نیز توجه داشــت .این کار
موجب میشود به جای پرداختن به معلولها ،علتها را ریشهیابی کرده و
عوامل عملکرد برتر را درراستای اهداف سازمان شناسایی کنیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر فارس:

نباید به بهانه امر به معروف کرامت
انسانی افراد را زیر سؤال ببریم

ی ســتاد امر به معــروف و نهی از
به گزارش روابط عموم 
منکر اســتان فارس جلسه دبیران شــورای امر به معروف
و نهی از منکر شــرکت آبفای استان فارس و ادارات تابعه
شهرســتانها با حضور حجت االسالم سقاچی دبیر ستاد
اقامه نماز استان ،سلیمان مهدوی دبیر ستاد امر به معروف
و نهــی از منکر و محمد علی قلندری ،مدیر عامل و رئیس
شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت آب و فاضالب
استان برگزار گردید.
در این جلســه دبیر ســتاد امر به معــروف و نهی از منکر
اســتان گفت :نباید در کشــور به جایی رسیده باشیم که
برای فرائض واجبی همچون نماز و امر به معروف و نهی از
منکر ستاد اقامه نماز و ستاد امر به معروف و نهی از منکر
تشکیل شده باشد.
این در حالیست که جامعه شیعی ما باید یک الگوی تمام
و کمال برای جهان باشد.
سلیمان مهدوی در رابطه با شوراهای امر به معروف و نهی
از منکر گفت :باالترین مقام در هر ارگان و سازمان به عنوان
رئیس شــورای امر به معروف و نهی از منکر منصوب شده
اســت و در مساجد نیز ائمه جماعات رئیس شورای امر به
معروف و نهی از منکر هستند.
در شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دو موضوع کالن
بررسی میگردد .نخســت معروفات و منکرات تخصصی و
دیگری معروفات و منکــرات عمومی .معروفات و منکرات
تخصصــی هر اداره بر حســب نــوع مأموریت دســتگاه
استخراج میشود و معروفات و منکرات عام نیز به مباحثی
همچون اجرای قوانین و مقــررات بخصوص جلوگیری از
سوءاســتفادهها و دور زدنها میپردازد .شــوراهای امر به
معــروف و نهی از منکر باید این نکته را در نظر بگیرند که
اثر امر به معروف و نهی از منکر تأخیری است.
وی در ادامه افزود :ما نباید به بهانه امر به معروف و نهی از
منکر کرامت انسانی افراد را زیر سؤال ببریم .امر به معروف
و نهی از منکر واقعی آن است که اگر خطا و گناهی از کسی
دیدیم اول به خود شخص بگوییم .متأسفانه در حال حاضر
نــگاه مثبتی به امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد و
این امر مســتلزم این است که ابتدا امر به معروف و نهی از
منکر را در جامعه بعنوان یک معروف معرفی کنیم.

ساخت شبستان جدید امامزاده
شاخص ملی کازرون آغاز شد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان کازرون از آغاز
به ساخت شبستان جدید امامزاده بی بی حلیمه خاتون این
شهرستان به عنوان امامزاده شاخص ملی خبر داد.
به گــزارش روابط عمومیاداره کل اوقــاف و امور خیریه
فارس ،محمد امین فاضل پور اظهار داشت :امامزاده بی بی
خاتون مشــهور به پیر مهلت دومین امامزاده شاخص ملی
شهرستان کازرون است.
وی افــزود :این امامــزاده در بخش کنارتختــه کمارج و
روســتای پیر مهلت قراردارد و در تمامیایام سال به ویژه
اواخــر هفته و ایام نوروز زائران بســیاری از نقاط مختلف
کشور را پذیرائی میکند.
فاضل پور گفت :با توجه به قدیمیبودن ســاختمان و نیاز
مبرم خدمت رسانی به زائران و بر اساس طرح جامع تهیه
شده ،اقدام به تخریب شبستان قدیمیبرای ایجاد شبستان
جدید کردهایم.
این مسئول اظهار داشت :در طرح جامع ،شبستان ،زائرسرا،
محل اقامتی و موارد مورد نیاز دیگر دیده شده است.
وی اضافه کرد :با احداث شبســتان جدید 600 ،متر مربع
فضا برای خدمات مهیا میشــود که با احتساب زیرزمین
ساخته شده ،این فضا به  900متر میرسد.

اخذ سند  591رقبه وقفی فارس
در سال 97

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس
گفت :در ســال  97و تا کنون ،سند  591رقبه وقفی این
استان اخذ شده است.
به گــزارش روابط عمومیاداره کل اوقــاف و امور خیریه
فارس ،داوود عسکرپور اظهار داشت :تمام واقفان بر حفظ
عیــن موقوفات تأکید کرده اند و یکی از کارهای اساســی
سازمان اوقاف کشور در این زمینه است.
وی افزود :اخذ ســند مالکیت موقوفات با جدیت در اوقاف
فارس دنبال میشود و در سال  97و تاکنون موفق به اخذ
 591سند رقبات وقفی این استان شدهایم.
عســکرپور گفت :اسناد مالکیت اخذ شده مربوط به 910
هکتار از موقوفات است.
این مســئول با بیان اینکه در ســال  96نیز  1864سند
مالکیت رقبات وقفی اخذ شده است اظهار داشت :در سال
 97همچنین  167ســند مالکیت نیز به ســند تک برگی
تبدیل شد.

نصب دستگاه الکترولیز نمک طعام
در جیسقان -قوامآباد پاسارگاد

به گزارش روابط عمومیآبفا روستایی شهرستان پاسارگاد
در راســتای ارتقای کیفیت آب شرب مجموعه جیسقان -
قوام آباد شهرستان پاسارگاد ،یک دستگاه الکترولیز نمک
طعام به منظور گندزدایی آب نصب و راهاندازی شد.
مهنــدس گودرزی مدیر امور آبفا روســتایی شهرســتان
پاسارگاد با اعالم این خبر افزود :با استفاده از این دستگاه،
آب ژاول در محل تولید ،مورد اســتفاده قرار میگیرد و به
دلیل پایداری بیشــتر کلر باقیمانده در آب ،مطلوبیت آب
موجود در شبکه افزایش مییابد.

