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شماره 582

فارس
در دیدار مدیرکل محیط زیست فارس با مردم نیریز مطرح شد

امامجمعه شیراز:

تعریف پیوست فرهنگی در حوزه
فناوری ضروری است

بهرام گور خط قرمز آشتیناپذیر

3
رئیس اتاق بازرگانی فارس خبر داد:

رونمایی از  21طرح دانشبنیان
فناورانه و استارتاپی در شیراز

در اوایل دهه نود عدهای بهدنبال تصرف کل منطقه بهرام گور بودند اما تمامقد در مقابل آنان ایستادگی شد

نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شــیراز ،استفاده
از فضــای مجازی و زیرســاختهای موجــود را نیازمند
آموزشهای جامع در کشور دانست و گفت :آموزش فناوری
و در کنار آن آموزش اخالق رســانهای و تعریف پیوســت
فرهنگی مربوط به آن ضروری است.
به گزارش ایرنا آیت الله لطف الله دژکام ،در دیدار با مرتضی
براری ،رئیس سازمان فضایی ایران و معاون وزیر ارتباطات
و فنــاوری اطالعات ،با بیان اینکه نظام اخالقی و فرهنگی
اســتفاده از فناوریهای جدید در کشــور ما در مقایسه با
برخی کشورها دچار عقب ماندگیهایی است ،افزود :مقصود
ما از این موضوع تعهد و ایمان نیســت بلکه نظام اخالقی
است.
وی گفت :در بســیاری از کشــورها ،نظامیاخالقی برای
اســتفاده از فناوری و نرم افزار وجود دارد که به مردم نیز
آموزشهایی در این زمینه داده شده اما ما در این حوزه با
مشکل مواجه هستیم.
امام جمعه شیراز ادامه داد :برای نمونه شرکت مایکروسافت،
مالحظات اخالقی را همســو بــا معیارهایش در این حوزه
مدنظر قرار میدهد.
مایکروســافت ،شرکت کامپیوتری آمریکایی و چند ملیتی
است ،که دفتر مرکزی آن در شهر ردموند ،واشینگتن قرار
دارد .این شــرکت ،بزرگترین عرض ه کننــده نرمافزارهای
رایانهای در دنیاســت که به انتشار کتاب ،تولید محصوالت
چند رســانهای و ارایه خدمــات پســت الکترونیکی نیز
میپردازد.
فعالیــت اصلی این شــرکت در زمینه طراحی ،توســعه،
ساخت ،صدور مجوز ،پشتیبانی و عرضه خدمات نر م افزاری
برای ابزارهای رایانهای اســت ،پُــر فروشترین محصوالت
مایکروسافت ،سیستمعامل «ویندوز» و نر م افزار «آفیس»
است.
آیت الله دژکام بیان کرد :همچنین در این کشــورها این
نظام اخالقی را در مــورد تربیت کودکان رعایت میکنند
و والدین میتوانند بر فعالیت فرزندشان در فضای مجازی
نظارت کنند.
وی افزود :نه تنها بایدها و نبایدهای استفاده از فناوری در
کشور ما آموزش داده نمیشــود ،بلکه والدین نیز نظارت
کافی در این زمینه ندارند.
نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به دیدگاه رهبر
معظــم انقالب درباره آموزش و اخــاق در فضای مجازی
گفت :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات میتواند با امضای
تفاهم نامه با آموزش و پرورش ،بستههای آموزشی فناوری
و اخالق را به بخشی از جامعه منتقل کند.
آیت الله دژکام تأکید کرد :بخشی از بودجه وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات باید به فرهنگ سازی و آموزش استفاده
بهینه از فناوری و اخالق مربوط به آن تخصیص یابد.
نماینده ولی فقیه در اســتان فارس افزود :متأســفانه در
بحثهای اخالقی و فقهی در زمینه ارتباطات کاری انجام
نشده است در حالیکه سایر کشورها این کار را انجام دادهاند
و به نتایج خوبی رسیدهاند.
وی ادامــه داد :امروزه در حوزه علمیه قم حرکتهایی آغاز
شده اما تا کسب نتیجهای که مد نظر داریم ،فاصله بسیاری
است.
آیت الله دژکام تأکید کرد :آنچه به نام حوزه ارایه میشود
باید نگاه روش شناسی ،علمی و ابزاری آن به گونهای دقیق
تنظیم شود که تا سالها بتوان بر مبنای آن کار کرد.
وی ،در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به ضرورت
توسعه زیرساختها بیان کرد :فضا و شبکه امن داخلی باید
افزایش یابد.
امامجمعه شیراز اضافه کرد :فارس استانی بسیار گسترده
است که با توجه به نیازهایش باید در بحث پوشش شبکه
تلفنهای همــراه و فیبرنوری ،خدمــات کامل و جامعی
دریافت کند.

آموزش سبک زندگی اسالمیدر
 170بقعه متبرکه فارس

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه
فارس از برگزاری  170دوره آموزشــی ســبک زندگی
ی در بقاع متبرکه و امامزادگان این استان در سال
اسالم 
جاری خبر داد.
به گــزارش روابط عمومیاداره کل اوقاف و امور خیریه
فارس ،حجتاالســام رحیم صفری گرایی بابیان اینکه
در طــرح «زندگی به رنگ خدا» طلبههای حوزه علمیه
در زمینههــای مهارتهای فردی ،خانــواده و ازدواج و
تربیت فرزند آموزشهای الزم برای انتقال به خانوادهها
را فراگرفتهاند اظهار داشــت :این افــراد در آزمونهای
مرتبط نیز شــرکت و برای آنان گواهینامه صادر شــده
است.
وی افــزود :آموزش ســبک زندگی اســامییکی از
مهمترین برنامههای اداره کل اوقاف فارس اســت و در
این زمینه و تاکنون شاهد برگزاری بسیاری از دورههای
آموزشــی در ســطح بقاع متبرکه و امامزادگان فارس
بودهایم.
صفری گرایی گفت :این برنامه در ســال جاری نیز در
 170بقعه و امامزاده استان و در  13شهرستان اجرایی
میشود .این مســئول اظهار داشت :بقاع متبرکه فارس
که در تالش برای تبدیل به قطبهای فرهنگی هستند
نقش اساســی در اجــرای چنین برنامههایــی دارند و
فعالیتهای فرهنگی آنان موردتوجه اقشار مختلف مردم
قرار گرفته است.

به گــزارش روابط عمومیاداره کل حفاظت محیط زیســت فارس در
ی که صبح دیــروز با حضور گســترده مردم و
برنامــه مالقات عمومــ 
ســازمانهای مردمنهاد شهرســتان نی ریز ،در محل سالن اجتماعات
فرمانداری این شهرستان تشکیل شد ،در ابتدا محمدرضا امیری فرماندار
شهرستان نیریزگفت :این شهرستان با وسعت  ۱۰هزار و  ۷۸۰کیلومتر
مربع وسیعترین شهرستان بعد از الرستان در فارس است .وی خواستار
رسیدگی به برخی مشکالت از جمله تعارضات زیستمحیطی شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت فارس نیز در این جلســه ضمن ابراز
خرســندی از حضور در جمع مردم و توفیق خدمت رســانی و اهتمام
به رفع مشــکالت مردم ،بیان داشــت من به عنوان یک مسئول خودم
را موظف میدانم نه تنها در تمام شهرســتانها حضــور یافته بلکه در
صورت امکان در تمام بخشها و روســتاها نیز تا حد ممکن حاضر شده
و با مشــکالت مردم از نزدیک آشنا شوم و در حد توان مشکالت مردم
را مرتفع نماینم.
وی افزود بنده تا حدود زیادی از مشکالت مردم در این منطقه مطلع بوده
و با توجه به اینکه  ۷۰درصد از وسعت مناطق این شهرستان در گستره
مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیســت میباشد بدیهی است در
خصوص توسعه ،مشکالتی برای مردم ایجاد شود اما طی گذر زمان این
نعمتهای خدادادی منافع و بهرههای زیادی برای مردم دربرداشته که
منجر به معرفی مناطق مذکور به عنوان مناطق حفاظتشــده و پارک
ملی شده است.
در این راستا سه نفر از مسئولین سازمانهای مردمنهاد به بیان بخشی از
مشکالت محیط زیست پرداخته و سؤاالتی را مطرح کردند.
محمدجواد رنجبــر رئیس انجمن میراث مانــدگار بختگان درخصوص
برنامههای مدیریتی تاالب بختگان ســؤاالتی مطرح کــرده و در ادامه

نگرانیهای دوســتداران محیط زیســت از صدور مجوز احتمالی برای
معادن حاشیه مناطق محیط زیستی را مطرح کرد.
مدیر کل حفاظت محیط زیســت فارس در پاسخ بیان داشت :منطقه
بختگان در سنوات گذشته آنچنان که در شأن آن بوده مورد توجه قرار
نگرفته است .و تاالب بختگان که یک تاالب با ارزش ،بین المللی است از
وضعیت مساعدی نسبت به سایر تاالبها برخوردار نیست.
مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان افزود :دکتر کالنتری رئیس
سازمان محیط زیست با عنایت به وضعیت این تاالب دستور رسیدگی و
اجرای برنامههایی همتراز و معادل با برنامه احیای دریاچه ارومیه صادر
کردهاند و خوشــبختانه با همکاری دانشگاه شیراز کارگروهی تشکیل و
برنامههای الزم در دست بررسی و پیریزی میباشد.
دکتر محمــودی درخصوص حقابه تــاالب بختگان نیــز اولویتهای
اختصــاص آب را از دیدگاه امور آب ذکر نموده و اظهار داشــت طبیعتاً
آب شــرب مردم اولویت اول تخصیص آب بوده و از آنجا که در سالهای
اخیر میزان بارش باران و آبگیری سدها بیش از آب مورد نیاز شرب نبوده
است ،حقابهای به محیط زیست اختصاص نیافته است .و از آنجا که مردم

اولویت اول و محور توســعه و برنامهریزی هستند ،باید تمام راهکارهای
اجرایی را بررسی کنیم.
وی ضمن عنوان این نکته که ممکن است در نیل به اهداف بزرگ ،گاهی
مجبور شــویم از برخی از اهداف جزیی و کوتاهمدت چشمپوشی کنیم،
ابراز امیدواری کرد که با اجرای مدیریت شایســتهتر بتوان این سرزمین
ارزشمند را حفظ و احیا کرد.
ســعید محمودی با بیان این نکته که بایــد واقعبین بود ادامه داد :عدم
مدیریت منابع آبی طی دهها ســال را نمیتوان در مدت کوتاهی جبران
کرد .مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس در رابطه با وضعیت معادن
در منطقه بهرام گور اذعان داشــت :در اوایــل دهه نود عدهای به دنبال
تصرف کل منطقه ،پارک ملی و کل معادن آن بودند ،اما با تالش سازمان
محیط زیست و دوستداران محیط زیست تمام قد در مقابل این تصمیم
ایســتادگی شد و در نهایت توافق در خصوص اکتشاف و گمانه زنی و نه
بهرهبرداری در چند نقطه محدود صادر شد ،که شاید بتوان این موفقیت
را یک دستاورد ارزشمند دانست.
مدیر کل محیط زیســت فارس در پاسخ به ســؤالی در خصوص اینکه
جنابعالــی بهــرام گور را خط قرمز خــود خواندهاید ،چــرا زمزمههایی
درخصوص جابجایی گورهای بهرام گور شنیده میشود گفت :در اینکه
بهرام گور خط قرمز بنده اســت هیچ شکی نیست اما از شما هم انتظار
میرود به عنوان حامیان محیط زیست بدون تحقیق و اطمینان ،چنین
موضوعاتی را مطرح نکنید چرا که برنامهای برای جابجایی گورهای بهرام
گور نداریم.
در پایان مدیر کل ،معاونین و مســئوالن محیط زیست شهرستان نیریز،
بخش آباده طشــک و پارک ملی قطرویه در جلســات پرسش و پاسخ
حضور یافته و پاسخگوی مطالبات مردم شدند.

با هدف حمایت از تولید ایرانی ،رفع موانع ،ایجاد انگیزه و افزایش سرمایهگذاری در فارس

صنعتگران بخشوده میشوند

اعمال تخفیف  10درصدی به نخبگان و ایثارگران و سرمایهگذاران خارجی و مخترعان در شهرکهای صنعتی استان
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس از تمدید بخشودگی
جرائم دیرکرد بدهیهای معوق واحدهای صنعتی این استان خبر داد و
گفت :واحدهای صنعتی مشمول تا تا پایان دی امسال فرصت دارند از
این مشوق استفاده کنند.
احد فتوحی اظهار داشــت :این دســتورالعمل ابالغی سازمان صنایع
کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران بهمنظور حمایت از تولید کاالی
ایرانی ،رفع موانع تولید ،ایجاد انگیزه و افزایش سرمایهگذار ،رونق تولید
و اشــتغالزایی و حمایت از تولید ایرانی در سطح شهرکها و نواحی
ی واحدهای صنعتی و تولیدی
صنعتی اِعمال میشود .وی افزود :تمام 
دارای قرارداد حق بهرهبرداری از زمین ،اعیانی و تأسیسات ،در شهرکها
و نواحی صنعتی اعم از صنعتی ،بنگاههای خدمات عمومی ،واحدهای
فناوری و کسبوکار و واحدهای کارگاهی که مشمول پرداخت تعدیل
بدهی معوق بوده و تاکنون موفق به پرداخت مبالغ اعم از اصل بدهی و
تعدیل معوقه نشده ،میتوانند از این مشوق استفاده کنند.
فتوحی تصریح کرد :براساس این دستورالعمل ،طرفهای قراردادی که
اسناد تعهدی خود را از زمان ابالغ این دستورالعمل پرداخت کرده ولی
تعدیل آنها تاکنون مورد بخشــودگی قرار نگرفته ،مشمول تخفیفات
اعطای این دستورالعمل میشوند.

مدیرعامل شــهرکهای صنعتی استان فارس افزود :واحدهای تولیدی
بهرهبردار دارای پایان کار یا در مرحله نصب ماشینآالت نیز در صورت
پرداخت  50درصد اصل بدهی ،مشمول  60درصد بخشودگی جرائم
دیرکرد و چنانچه  100درصد مبلغ اصل بدهی واحد تولیدی و صنعتی
را پرداخت کنند تا  80درصد مبلغ جرائم تأخیر آنها بخشیده میشود.
این مقام مســئول همچنین بابیان اینکه واحدهای صنعتی که دارای
پیشــرفت فیزیکی باالی 50درصد باشند نیز مشــمول این مش ّوقها
خواهند شــد گفت :چنانچه برنامه ساختوســاز این واحدها با برنامه
زمانبندی مصوب شــده در هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی

فارس مطابقت داشته باشد ،در صورت پرداخت  50درصد اصل بدهی،
شــامل  50درصد بخشــودگی جرائم دیرکرد و در صــورت پرداخت
100درصدی ،مشمول تخفیف 70درصدی میشوند.
وی تأکید کرد :واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان
که تمام مبالغ اســناد تعهدی شان را پرداخت کردهاند اما تعدیل آنها
مورد بخشــودگی قرار نگرفته است نیز مشمول این تخفیفات خواهند
شد.
فتوحی اظهار امیدواری کرد که با اعمال این مشوقها شاهد تسریع در
بهرهبرداری از واحدهای در حال ساخت ،راهاندازی واحدهای غیرفعال
و افزایش ظرفیت تولید واحدهایی نیمه فعال باشیم.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی فارس در ادامه بابیان اینکه
سایر مشوقها و تخفیفها به سرمایهگذاران در شهرکهای صنعتی نیز
همچنان اعمال میشــود گفت :اعمال تخفیف  10درصدی به نخبگان
و ایثارگران و سرمایهگذاران خارجی و مخترعان و همچنین اختصاص
مشوقهای ویژه تا سقف 90درصد مناطق کمبرخوردار و اعمال تخفیف
برای متقاضیانی که بتوانند واحد صنعتی خود را در فاصله زمانی کمتر
از یک ســال به بهرهبرداری برسانند ازجمله سیاستهای حمایتی در
این بخش است.

برگزاری سمینار تاالسمیکالن منطقه پنج کشور در شیراز
به گزارش روابط عمومیدانشــگاه علوم پزشــکی شیراز ،معاون درمان
دانشــگاه با اشاره به افزایش روزافزون همگرایی و همدلی در دانشگاهها
و دانشکدههای علوم پزشــکی کالن منطقه پنج کشور و اجرایی شدن
مصوبات مفید در هر دانشــگاه به صورت فراگیر در کالن منطقه ،گفت:
امیدواریم با استفاده از تجربیات مناسب و علمی ،دستاوردهای مفید آن
برای اجرایی شدن گسترده تر شود.
دکتر «عبدالخالق کشــاورزی» با تأکید بر پیگیری روند درمان بیماران
بر اساس شرایط کشور ،وضعیت اقتصادی و معیشتی بیمار و بومیبودن
گایدالینها افزود :تجویز هر دارو باید بر اساس شرایط خاص بیمار باشد،
چرا که تبلیغ تأثیر یک دارو ،از ســوی شرکت خارجی یا مجوز ،FDA
نباید باعث شود پزشکان داروهای گران قیمت با تأثیر کم را تجویز کنند
که این امر باعث فشــار بر اقتصاد خانوادهها و آســیب در سایر زمینهها

میشود.
معاون درمان دانشگاه ادامه داد :با توجه به اینکه بیماران خاص ،اعصاب
و روان ،ســوختگی و مبتالیان به سرطان ،بیمارانی هستند که نیازمند
محبت و توجه مضاعف هســتند ،بنابراین پزشکان و کادر درمان باید در
مواجهه با این بیماران ،ســعه صدر بیشــتری داشته و ما نیز میبایست
نسبت به کادر درمان در این حوزهها ،حمایت بیشتری داشته باشیم.
در این ســمینار رئیس اداره بیماران خاص معاونت درمان دانشــگاه ،بر
اســتفاده از داروهای آهنزدای خوراکی به جــای داروهای تزریقی در
بیماران تاالسمیتأکید کرد.
ی در کشــور
دکتر «داوود حدادی» گفت :حدود ۲۰هزار بیمار تاالســم 
وجود دارد که بیشــترین تعداد را به ترتیب اســتانهای سیســتان و
بلوچســتان ،مازنــدران ،هرمزگان ،فارس ،خوزســتان و گیالن به خود

برگزاری کارگاه آموزشی « تغییر سبک زندگی»
در شرکت توزیع نیروی برق فارس

کارگاه آموزشــی«تغییر سبک زندگی» ویژه کارکنان درآستانه بازنشستگی درمحل شرکت توزیع نیروی برق
استان فارس برگزار گردید.
مدیردفتر آموزش شــرکت توزیع نیروی برق اســتان فارس در باره اهداف برگزاری این دوره گفت :درزمان
اشتغال برای انجام هرگونه تغییر در شرایط کاری ،افراد تحت آموزش قرار خواهند گرفت ،اما برای بازنشستگی
که یک تغییر عمده و اساســی در برنامه کاری و روزانه زندگی است ،آموزشی به افراد داده نمیشود بنابراین
بر آن شــدیم تا با برگزاری این دوره جهت افرادی که درآستانه بازنشستگی قرار دارند ،آنان را برای ایام مهم
بازنشســتگی آماده نماییم.کامران گنجعلی تصریح کرد :زمانی که شــرایط برای بازنشسته مبهم باشد و از
مرحلهای که به زودی پیش روی او قرار خواهد گرفت ،اطالعات چندانی نداشته باشد ،ممکن است برای وی
تولید اضطراب ،نگرانی و افســردگی نماید که با برگزاری چنین دورههایی و آشــنا شدن بیشتر آنان با دوران
بازنشستگی ،تا حد زیادی از میزان استرس و اضطراب آنان خواهد کاست.
در بخشی دیگر از این دوره آموزشی ،دکتر رقیه زارعی ،روان شناخت مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی
مهراز اندیشه با بیان اینکه رسیدن به دوران بازنشستگی و میانسالی به معنای از کار افتادگی و سودمند نبودن
نیست ،گفت :گاهی افراد با این تصور که من اکنون به مرحله میانسالی و بازنشستگی رسیدهام ،پس نمیتوانم
سودمند باشم دوران بازنشستگی را کابوس میدانند و از وارد شدن به این مرحله هراس دارند ،در صورتی که
این یک باور و نگرش اشتباه است.
وی با بیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده دوران پس از چهل یا پس از پنجاه سالگی را دوران شکوفایی
و بروز خالقیت میدانند ،ادامه داد :بیشتر افراد بزرگ جامعه همانند :شاعران ،نقاشان ،برندگان جایزه نوبل و
یا نویسندگان بزرگ پس از سن چهل یا پنجاه به نبوغ و موفقیت دست یافتهاند.
روان شناخت مرکز مشاوره مهراز اندیشه در بخشی دیگر از سخنان خود به برخی از ویژگیهای دوره میانسالی
نیز اشاره کرد و اظهار داشت :دوره میانسالی را باید از دو بعد اجتماعی و روان شناختی مورد بررسی قرار داد.
زارعی ادامه داد :از جایگاه اجتماعی ،دوره میانسالی زمان فعالیت و موفقیت است و این دوره را نباید مرحله
توقف و رکود تلقی کرد .وی یادآور شــد :فرد با وارد شدن به دوره میانسالی در حقیقت وظیفه مراقبت از دو
نسل آینده و نسل قبل را برعهده میگیرد و بایستی از فرزندان به عنوان نسل آینده و از والدین که مربوط به
نسل قبل هستند ،مراقبت به عمل آورد.
الزم به ذکر است در این دوره که با استقبال خوبی از سوی شرکت کنندگان روبرو شد ،کتاب صوتی «چگونه
بازنشستگی شاد داشته باشیم» به افراد شرکتکننده اهدا شد.

اختصاص دادند .او ادامه داد :در ســطح دانشــگاه علوم پزشکی شیراز،
حــدود یک هــزار و  ۳۸۰بیمار تاالســمیوجود دارد که در  ۲۲بخش
تاالسمیتحت پوشش دانشگاه ،به آنان خدمات ارایه میشود.
این ســمینار با حضور اساتید گروه هماتولوژی ،پرســتاران و پزشکان
درمانگر تاالسمیکالن منطقه پنج کشور در مجتمع والیت شیراز برگزار
شد.

مدیر صنایع جهاد کشاورزی فارس خبر داد:

سرمایهگذاری 700میلیاردی
در صنایع تبدیلی و غذایی فارس

همزمان بــا هفدهمین نمایشــگاه بین المللــی الکامپ،
اتــاق بازرگانی فارس از  21طرح دانــش بنیان ،فناورانه و
استارتاپی رونمایی کرد.
بازرگانــی فارس ،رئیس اتاق بازرگانــی فارس بعد از ظهر
سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه رویکرد علمی
و پژوهشــی اتاق بازرگانی فارس طی چند ســال گذشته
بهعنوان یک اولویت مد نظر قرار گرفته است ،گفت :در این
نمایشــگاه از  21طرح دانش بنیان ،فناورانه و استارتاپی با
مشارکت دانشکده علوم نوین رونمایی میشود.
ایــن طرحها یادآور شــد :طرح بازیافت از مبدا ،دســتگاه
علوفه هیدروپونیک ،دســتگاه هوشمند کدینگ ،صفحات
خورشــیدی ،اســتارتاپ زیداکس ،نرم افزار  ،crtطراحی،
ســاخت انواع پرتزهای پیچیده جراحی و استارتاپ سازن
(سامانه تجارت الکترونیک تخصصی صنعت ساختمان) از
جمله این طرحها است.
تصریح کرد :این طرحها در حوزههای کشاورزی ،مهندسی،
پزشکی و گردشگری است .رازقی تأکید کرد :اتاق بازرگانی
در تجاری سازی ،صادرات فناوری و خدمات مالکیت فکری
در این طرحها با دانشکده علوم نوین دانشگاه علوم پزشکی
شــیراز همکاری و مشارکت خواهد داشــت .تکنولوژی با
هدف انتقال فناوری در اتاق بازرگانی فارس ادامه داد :ما در
اتاق بازرگانی فارس حامیاکوسیستم کارآفرینی و نوآوری،
طــراح دفاتر تبادل فناوری در اتاقهای بازرگای کشــور و
تســهیلکننده صادرات محوالت و خدمــات دانشبنیان
جنوب کشور است.
بازرگانی فارس خدمات تجاری ســازی ،صادرات و انتقال
فناوری را به واحدهای اقتصادی و بخش خصوصی استان
و کشور ارائه میکند.

پیگیری برای اجراییشدن برنامه
ژنتیک اجتماعی در سراسر استان

همگام با اهداف اجرای برنامه ژنتیک اجتماعی و غربالگری
بیماریهای متابولیک ارثی ،پنجمین کمیته متابولیک ارثی
استان فارس به ریاست مشاور عالی رئیس دانشگاه برگزار
شد.
ی دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز،
به گزارش روابط عموم 
معاون بهداشــت دانشــگاه گفت :هدف از اجــرای برنامه
غربالگری بیماریهای متابولیک ارثــی نوزادان را کاهش
بروز بیماری ،مرگ و میر و معلولیت در نوزادان ،شیرخواران
و کــودکان عنوان کــرد و گفت :در حــال حاضر بیش از
۲۳درصد میزان مرگ ومیر کودکان جمعیت تحت پوشش
دانشگاه به دلیل ناهنجاریهای بدو تولد است.
دکتر «عبدالرســول همتی» افزود :زمانی که میزان میزان
مرگ و میر کودکان زیر یک ســال( )IMRبه کمتر از ۱۰
در هزار تولد زنده برســد ،بیــش از  ۳۰درصد علت مرگ
و میر کودکان زیر یک ســال به علت ناهنجارهای ژنتیک
زمان تولد است .او تأکید کرد :با آموزش زنان باردار در سه
ماه ابتدایی و آخر بارداری در خصوص غربالگری به هنگام
در فاصله ســه تا پنج روزگی بدو تولد ،شناسایی و درمان
مناســب ،انجام مداخلههای الزم نظیر مشــاوره ،مراقبت
ژنتیک و آزمایشهای تشــخیص قبــل از تولد ،میتوانیم
عــاوه بر کاهش مرگ و میر و معلولیت ،از میزان بروز این
بیماریها بکاهیم.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت :باهدف
ارائــه گزارش اقدامات انجام شــده و تدویــن راهکارهای
الزم برای گسترش غربالگری بیماریهای متابولیک ارثی
نوزادان ،پنجمین کمیته متابولیک ارثی اســتان با حضور
اعضای کمیته برگزار شــد .دکتر همتی از آغاز غربالگری
 ۲۰بیماری متابولیک ارثی از اردیبهشــت امســال ،در دو
مرکز غربالگری نوزادان شــیراز خبــر داد و اضافه کرد :با
پیگیریهــای صورت گرفته ،این طــرح از مهر در تمامی
مراکز غربالگری نوزادان شهرستان شیراز اجرا شده است.

متخلفین صنفی ارسنجان
جریمه شدند

سرویس شهرستانها -ارسنجان -داور یزدانی:

به گــزارش یزدانیان نژاد مســئول روابــط عمومی اداره
صنعت ،معدن و تجارت شهرستان:با حضور قاضی تعزیرات
حکومتی در شهرستان ارسنجان  /تعداد  ۲۰پرونده تخلف
صنفی مورد رســیدگی قرار گرفت که متصدیان واحدهای
صنفی متخلف جمعا به پرداخــت (( ))۲۵۷۴۸۰۰تومان
جریمه نقدی محکوم گردیدند.عمده تخلفات درج شــده
در پروندههای رســیدگی شــده :عــدم درج قیمت ،عدم
صدور فاکتور فروش ،عدم ارائه فاکتور خرید به بازرســان
و عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی بود که متصدیان
واحدهای صنفی:خواربار فروشــی ،میوه و تره بار فروشی،
غذاخوری ورستوران ،آرایشــگاه ،قصابی و نانوایی مرتکب
تخلف صنفی و بهداشــتی شده بودند .شــایان ذکر است
این پروندهها توســط بازرســان واحد بازرسی اتاق اصناف
بصــورت بازرســی نوبهای و یــا پیرو شــکایت مردمیو
همچنین در گشتهای مشترک بازرسی با حضور بازرسان
و کارشناســان :اداره صنعت،معدن وتجارت ،واحد بازرسی
اتاق اصناف ،شبکه بهداشــت و درمان و جهاد کشاورزی
تشکیل گردیده بود.

مدیرصنایع سازمان جهادکشاورزی فارس گفت :از ابتدای سال  97تاکنون 39 ،پروانه بهرهبرداری صنایع
تبدیلی و غذایی در این استان صادر شده که سرمایهگذاری  732میلیارد ریالی را به دنبال داشته است.
ی جهادکشــاورزی فارس ،مهدی صادقی گفت:
به گزارش ایســنا منطقه فارس به نقل از روابط عموم 
ســرمایهگذاری انجام شده در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی در فارس ،زمینه اشتغال  386نفر را فراهم
خواهد کرد.
او با بیان اینکه راهاندازی این صنایع ،باعث فراهم شدن بستر جذب  104هزار تن مواد خام از محصوالت
زراعی و باغی در اســتان فارس را فراهم میکند؛ چنین حرکتی را زمینهســاز تحولی اقتصادی در این
استان دانست.
صادقی با یادآوری اینکه فارس جزء استانهای برتر در تولید محصوالت خام زراعی و باغی است ،گفت:
در فارس  671واحد صنایع تبدیلی و غذایی وجود دارد و برای حدود  9هزار نفر اشــتغال ایجاد کرده
است.
مدیرصنایع سازمان جهاد کشــاورزی فارس خاطرنشان کرد :واحدهای صنعتی فعال در بخش صنایع
تبدیلی و غذایی فارس ساالنه بیش از  3میلیون و  800هزار تن از مواد خام تولیدی بخشهای مختلف
کشاورزی استان را جذب میکنند.
صادقی با بیان اینکه از رســالتهای مهم سازمان جهاد کشاورزی ،کاهش ضایعات محصوالت تولیدی
است ،یادآور شد :فعالیت واحدهای صنایع کشاورزی ،ساالنه بالغ بر  488هزارتن
کاهش ضایعات کشاورزی را به دنبال داشته است.
آگهیمفقودی
او افزود :در راستای توسعه صنایع تبدیلی و غذایی استان فارس همایش فرصتهای
دفترچه ثبت ساعت مسافربری به شماره 825505
سرمایهگذاری صنایع کشاورزی در تمام شهرستانهای فارس برگزار شد که بیشاز
هزار و  500نفر با موارد فنی و شــاخصهای ســرمایهگذاری متناسب با وضعیت
به مالکیت مهدی حشمتی مفقود گردیده است.
هرشهرستان و نوع طرح آشنا شدهاند.

