روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیوخدمات
بهداشــتی درمانــی شــیراز طــی اطالعیــه ای،
آخریــن وضعیــت کروناویــروس در اســتان
فــارس را از ابتــدای شــیوع تــا چهارشــنبه،
دوازهم مرداد  ،۱۴۰۱اعالم کرد.
با بستری  ۸۱بیمار جدید طی  ۲۴ساعت از سه
شــنبه تــا چهارشــنبه ،هــم اکنــون  ۴۳۴بیمــار

 ۴۳۴بیمار کرونایی در بیمارستانهای فارس بستری هستند
مثبت و مشــکوک دارای عالیم در بیمارستان
های اســتان بستری هستند که از این تعداد،
 ۵۶بیمار به دلیل وخامت شــرایط جسمی ،در
بخــش هــای  ،ICUمراقبــت های ویــژه درمانی

دریافت می کنند.
متأسفانه در  ۲۴ساعت یک مورد جدید فوتی
کوویــد ۱۹در فارس ثبت شــده و مجموع جان
باختــگان ناشــی از کوویــد ۱۹از ابتــدای شــیوع

بیماری تاکنون ،به هشت هزار و  ۵۵نفر رسید.
همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون
 ۶۳۱هــزار و  ۲۷۶هم اســتانی مبتال به کووید۱۹
بهبــود یافتــه کــه از بیمارســتان هــا ترخیــص

شــده و یــا از ایزولــه خانگــی خــارج شــده انــد.
در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده
واکسن کرونا در شهرستان های زیرمجموعه
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی

درمانــی شــیراز بــا احتســاب چهــار دوز ،بــه
هشــت میلیون و  ۱۹۵هزار و  ۹۷۸دوز رســیده
کــه از ایــن تعــداد ســه میلیــون و  ۴۲۶هــزار و
 ۵۱دوز نوبــت اول ،ســه میلیــون و  ۱۳۲هــزار و
 ۸۸۶دوز نوبــت دوم ،یک میلیون و  ۵۵۸هزار
و  ۴۴۲دوز نوبــت ســوم و  ۷۸هــزار و  ۵۹۹دوز
یادآور واکسن بوده است.

افتتاح  ۱۴۰۰پروژه محرومیتزدایی در فارس همزمان با ایام محرم
سیده ناهید تقویان-تماشا
فرمانده سپاه فجر استان فارس از افتتاح
یــک هــزار و  ۴۰۰پــروژه محرومیتزدایی در
ســطح اســتان همزمان بــا ایام محــرم خبر
داد و گفــت :ایــن پروژههــا در بخشهــای
مختلف اجرا شدهاند.
ســردار یدا ...بوعلی در حاشــیه افتتاح یک
هــزار و  400پــروژه محرومیتزدایــی ایــن
اســتان ضمــن گرامیداشــت یاد شــهدا به
خصوص شــهید ســردار عبدا ...اسکندری
اظهــار داشــت :بــه برکــت ایــن ایــام کــه
متعلق به سیدالشــهدا(ع) اســت ،قرارگاه
محرومیتزدایــی اســتان فــارس و قرارگاه
احمدبــن موســی(ع) شــیراز کــه متولــی
رفــع محرومیــت از محــات شــیراز اســت،
توانســتند  1400پــروژه محرومیتزدایــی را
به اتمام برسانند.
وی افــزود :ایــن پروژههــا شــامل ســاخت
منزل محرومین ،مرمت منزل محرومین،
انشــعابات برخــی از منــازل محرومیــن،
مرمت و ســاخت مســجد ،مرمت و تجهیز

به ریاســت فرماندار و با مشــارکت قرارگاه
احمدبــن موســی(ع) تشــکیل دادیــم کــه
ایــن قــرارگاه در شــیراز و مرکــز اســتان بــه
نــام قــرارگاه صیانت از ســومین حــرم اهل
بیــت(ع) فعالیــت میکنــد و تمــام اداراتــی
کــه به نوعی میتوانند در محرومیتزدایی
نقش داشته باشند در آن عضو هستند و
با یکدیگر همافزایی و همکاری میکنند.
وی بــا بیــان اینکــه در همیــن راســتا 32

محلــه را در شــیراز شناســایی کردیــم کــه
نســبت بــه دیگــر محــات کــم برخــوردار
هســتند و معضالتــی دارند که باید بیشــتر
مــورد توجه قــرار بگیرنــد ،گفت :رســیدگی
بــه ایــن محــات را در اولویــت قــرار دادیم
و بیــن همیــن محــات هــم اولویتبندی
انجــام دادیم و در بخشهایی ورود کردیم
که توانســتیم تغییراتی را در محالت ایجاد
کنیم.

بوعلــی بــا تصریــح اینکــه شــعار مــا ایجــاد
محــات اســامی اســت ،گفــت :بــا همین
رویکــرد هــم بــه عرصــه محرومیتزدایــی
ورود کردیــم کــه در ابعــاد مختلــف انجــام
میشــود و صرفـ ًـا عمرانــی نیســت بلکــه
شــامل ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی اســت
و در همیــن قالــب طــرح احــرار را جــرا
میکنیم و کارهای مشــاورهای ،آموزشــی و
توانمندسازی را دنبال میکنیم.
فرمانــده ســپاه فجــر فــارس از راهانــدازی
بیش از  62کارگاه اشــتغال در سطح شیراز
خبــر داد و گفــت :هــر کارگاهــی متشــکل
از حرف ههــای مختلــف اســت کــه در آنهــا
توانمندســازی و تولیــد صــورت میگیــرد
و نهایتــا کســانی کــه مســلط میشــوند
میتوانند این حرفه را به ســمت مشــاغل
خانگــی ببرنــد کــه در ایــن راســتا موفــق
شــدیم بــرای بیــش از  3هزار نفر در شــیراز
اشتغال مستقیم ایجاد کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز از چنــد کارگاه
اشتغالزایی بازدید شد ،گفت :بحمد الهی

ظرفیتهــای متعــددی در اســتان فــارس
وجــود دارد کــه اگر فضــا برای آنهــا فراهم
شــود میتوانند به ایجاد اشــتغال و تولید
کنک کنند.
بوعلــی در ادامــه ســخنان خــود بــا بیــان
اینکــه قــرارگاه احمدبــن موســی(ع) در
سطح شــیراز و قرارگاه ســازندگی در سطح
اســتان اقدامات محرومیتزدایی را انجام
میدهــد ،گفــت :متولــی کار دو قــرارگاه
بســیج ســازندگی و قــرارگاه پیشــرفت و
آبادانــی هســتند کــه هــزاران پــروژه را در
ســطح اســتان دنبــال میکننــد بــه عنــوان
مثــال یکــی از اقدامــات جهــاد آبرســانی
اســت کــه آبرســانی بــه  372روســتا را در
برمیگیرد.
فرمانده ســپاه فجر فارس با تصریح اینکه
در موضوع ساخت مسکن محرومین نیز
 3هــزار مســکن هدفگذاری شــده اســت،
گفــت :در حــوزه اشــتغال ،آب مــزار ع ،راه
روســتایی و غیــره نیــز بــه صورت وســیع و
گسترده اقداماتی در حال انجام هستند.

معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

در پاسداشت سردار بیسر ،رویداد سرونگاشت برگزار میشود
سیدناهید تقویان-تماشا
غالمرضا خوشاقبال ،معاون امور فرهنگی و رسانه
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان فارس با
گرامیداشــت یــاد همــه شــهیدان گفــت :در تمــام
عالــم نگاهی ژرفتر از نگاه انســانهایی نیســت که
حقیقــت را بــه گــوش جــان نــوش کردهانــد و بقایــی
ابــدی یافتنــد .این نــگاه عمیق همه شــهدای تاریخ
اسالم است که از حضرت امام حسین علیه السالم
تــا به امروز درخشــان و مبرهن اســت ،آنگونه که در
زمان و مکان جایی ندارد و وجود عزیزشان متعلق
به هیــچ کس مگر وجود مقدس حضرت خداوندی
نیست.
خوشاقبــال افــزود :امــروز کــه در ایــام عاشــورای
حســین (بــزرگ تریــن شــاهکار خلقــت ایثــار و
شــهادت) یکــی از پیــروان برحقش را به نشــانههای

عشــق خداوندی به عنــوان پرچم ســرخ مقاومت و
بلندترین ســرو ســایهفکن شــیراز ،ســرداری بیســر
کــه فخــر اســتان فــارس و شــیراز را بــا خــود دارد ،بــه
میهمانــی مردمــان عزیــزش دعــوت کردهایــم تــا در
روز عاشــورا بــه ســید و ســروز آزادگان عالــم هدیــه
دهیم.
وی ادامــه داد :اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
استان فارس نیز با رویکردی خاص برای پاسداشت
مقــام این شــهدای مقاومت و ایثار فارس و شــیراز،
ســردار شــهید عبــدا ...اســکندری ،از روز حضــور در
این اســتان رویداد فرهنگی و هنری سرونگاشــت را
برای همراهی با این حرکت آســمانی ،در نظر داشــته
و بــا همــکاری و همدلی جامعه بــزرگ فرهنگ و هنر
استان برگزار خواهد کرد.
معــاون امــور فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ

و ارشــاد اســامی فــارس بیــان داشــت :ایــن اداره
کل پوســتری خــاص و هنرمندانــه به یادمان ســردار
اســکندری طراحــی و در فضاهــای مجــازی توزیــع
خواهد کرد.
همچنیــن محفــل انس قرآن کریم بــا حضور قاریان
برتــر کشــور و اســتان فــارس و کارگاه یــک روزه
تولیــد اثر ویــژه هنرمنــدان نقاش با موضوع ســردار
اســکندری و بــا حضــور هنرمنــدان فــارس و شــیراز
برگزار خواهد شد.
غالمرضــا خوشاقبــال خاطرنشــان کــرد :فراخوانــی
بــا همیــن عنــوان بــرای شــعر ،خاطر هنــگاری و
دلنوشــتههای ادبا و مردم عزیــز و فرهیخته فارس
و شــیراز از مراســم تشــییع و تدفیــن ایــن شــهید
مقاومت فارس طراحی شده که پس از ارسال آثار و
داوری آنها ،به چاپ خواهد رسید.

وی اضافــه کــرد :در ایــن چنــد روز حضــور پیکــر پاک
شــهید و مراسم تشیع در اســتان فارس هنرمندان
عکاس خبری و آزاد این استان آثاری فاخر را برای به
تصویر کشــیدن عشــق و دلدادگی مردم به شهدا و
نظام در تالش و تکاپو خواهند بود.
در ایــن فراخــوان عکسهایــی کــه در ایــن چنــد روز
(تشــییع تــا تدفیــن در گلــزار شــهدای شــیراز ) بــه
دبیرخانه اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان
فارس ارسال شده و پس از داوری بر اساس روایت
دلدادگــی مــردم شــهید پــرور فــارس و شــیراز چــاپ
خواهنــد شــد .همچنیــن ایــن اداره کل در نظــر دارد
بــا همــکاری هنرمنــدان حــوزه ی تجســمی اســتان
فــارس نقاشــی دیــواری بزرگــی را تهیــه و بــه نمایش
بگذارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد:

افزایش موارد ابتال و بستری بیماران در موج هفتم کرونا

مهدی اسالمی-تماشا
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

درمانــی شــیراز در نشســت دیــروز ســتاد مدیریــت
بیماری کووید ۱۹در دانشــگاه تأکیــد کرد :با توجه به
چرخــش بــاالی کروناویــروس در بین افــراد جامعه،
رعایت شــیوه نامــه های بهداشــتی از ســوی تمامی
افراد الزامی است.
دکتــر «ســید وحیــد حســینی» بــا بیــان اینکــه مــوج
هفتم کرونا با افزایش موارد ابتال و بســتری بیماران
همــراه بــوده و شــاهد گســترش چرخه هــای انتقال
این بیماری در ســطح جامعه و به ویژه موارد ابتالی
خانوادگی هســتیم ،گفت :در چنین شرایطی رعایت
شــیوه نامه های بهداشــتی از ســوی تمامــی مردم و
بــه ویــژه در مراکــز پرتــردد و فضاهــای سرپوشــیده،
یک الزام و ســدی دفاعی برای حفظ ســامت خود و

دیگران است.
او بــا اشــاره بــه جــان باختن هشــت هــم اســتانی در
اثــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری از ابتــدای هفتــه جــاری ،از
مردم اســتان خواســت تا با رعایت شــیوه نامه های
بهداشــتی و واکسیناســیون ،در ارتقــای ایمنــی
عمومی در برابر این بیماری سهیم شوند.
مســئول ارشد حوزه ســامت فارس تکمیل برنامه
واکسیناســیون بــا دریافــت دوزهــای ســوم و یــادآور
را در شــرایط کنونــی یــک ضــرورت خواند کــه موجب
تســریع در عبــور از مــوج هفتــم بیمــاری و کاهــش
موارد ابتال و بستری می شود.
دکتر سید وحید حسینی هرگونه بی توجهی ،سهل
انــگاری و رعایــت نکــردن پروتــکل هــای بهداشــتی

و عــدم تکمیــل واکسیناســیون را تهدیــدی جــدی
دانســت و خواســتار همــکاری و همیــاری بیــش از
پیش مردم در این زمینه شد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز همچنیــن
در ایــن نشســت اقدامــات کارگــروه هــای مختلــف
ستاد دانشــگاهی مدیریت بیماری کووید ،۱۹میزان
مشــارکت مــردم در تکمیــل چرخه واکسیناســیون،
وضعیــت آمــار مبتالیــان بــه کروناویــروس و
جانباختــگان ایــن بیماری در شــیراز و اســتان ،روند
انجام تست های  PCRو تست های سریع ،فعالیت
آزمایشــگاه هــای تشــخیصی کوویــد ۱۹و وضعیــت
ســامت کارکنــان مبتال به کرونا در ســطح اســتان را
مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

معاونــان و مدیران ارشــد دانشــگاه نیــز توضیحاتی
در خصوص روند عملیاتی شــدن مصوبات پیشین
ایــن ســتاد ،رونــد نمونــه گیــری هــای تشــخیصی،
وضعیــت مناطــق مختلــف اســتان در زمینــه ابتــا
بــه بیمــاری ،رونــد خدمــت رســانی بــه بیمــاران در
بخــش های عــادی و ویژه کرونا در بیمارســتان های
استان ،علت های جان باختن مبتالیان طی روزهای
اخیــر و درصد اشــغال تخت های عــادی و ویژه ارائه
کردند.
نشســت ســتاد مدیریت بیماری کووید ۱۹دانشگاه
علوم پزشکی شیراز صبح امروز دوازدهم مرداد،۱۴۰۱
با حضور رئیس دانشــگاه ،معاونان و مدیران ارشد
دانشگاه برگزار شد.

رئیس مرکز تجاری قطر سازمان توسعه تجارت ایران:

فارس میتواند هاب تجارت ایران باشد
انتقال پول بحث اصلی در تجارت است

رئیــس مرکز تجاری قطر ســازمان توســعه تجارت
ایــران ،ترانســفر پــول را بحــث اصلــی در تجــارت
خارجی دانســت و یکی از راهکارها را ایجاد صرافی
عنوان کرد.
محمــد مقیســه در پنجمیــن کارگــروه توســعه
صــادرات اســتان فــارس در شــیراز ،با بیــان اینکه
رویکــرد ســازمان توســعه تجــارت پــر کــردن خــأ
بخــش خصوصــی و برطــرف کــردن مســائل و
ســختیهای تجــارت اســت ،اظهارداشــت :تالش
شــده که این مســائل با یک ابتــکار عمل برطرف
شود.
مقیســه بــا بیــان اینکــه مرکز تجــاری ایــران و قطر
پــس از  ۲۵ســال در این دولت انجام شــد ،گفت:
ایــن مرکــز هــم در ایــران و هــم در قطــر مجــوز
فعالیت دارد و در ساختار قطری نیز مورد پذیرش
قــرار گرفته اســت ،عــدم اعتمــادی در گذشــته به
وجــود آمــده بــود که تــاش کردیــم بــا راهکارهای
مختلــف عملیاتــی ایــن چالشهــا را برطــرف
کنیم.
مقیسه با بیان اینکه یکی از راهکارها این بود که

بــا یک شــریک قطری کاالهــای ایرانــی را با کیفیت
حداکثــری ارائــه دهیــم ،افــزود :تــاش کردیــم کــه
کشور قطر را به عنوان مرکزی برای عرضه کاالهای
ایرانی در نظر بگیریم.
رئیــس مرکز تجاری قطر ســازمان توســعه تجارت
ایــران تجــارت قطــر را اصــل و جــام جهانــی را فــر ع
دانست و افزود :جام جهانی یک هیجانی را ایجاد
میکنــد و برنامه کشــور قطــر نیز برای بعــد از جام
جهانی اســت نــه حین جــام جهانی؛ بهــره بردن از
ایــن فضــا فقط بــا کمک بخــش خصوصی میســر
است.
وی بــا بیــان اینکــه  ۹۰درصــد تجــارت قطر توســط
بخــش خصوصــی انجــام میشــود کــه در ایــن
راســتا تــاش شــد دغدغــه تجــار قطــری بــرای
تجــارت بــا ایــران برطــرف شــود ،افــزود :در تجارت
بینالمللــی بایــد ترانســفر کاال و پــول را حل کنیم
چون اگر محقق شــود زیرســاخت اساسی تجارت
فراهــم شــده و بخــش خصوصــی راهــش را پیــدا
میکند.
مقیســه بــا بیــان اینکــه نکتــه دیگــر تحریمهــای

غربــی علیــه ایــران اســت کــه کار بــا تجــار ایرانی را
مشــکل کــرده ،گفــت :تــاش کردیم ایــن دغدغه
را بــرای طــرف قطــری برطــرف کنیــم چــون تجــارت
در حــوزه مــواد غذایی ،صنایع دســتی و پوشــش
اسالمی با تحریم درگیر نیست.
وی دربــاره مســائل مطــرح شــده در جلســه بیان
کــرد :بــرای ویــزای قطــر بایــد اقامت هتلی داشــته
باشــیم و این مســئلهای نیســت که مانع باشــد،
امــا بــرای نمایشــگاهها ایــن ســازمان و دیگــر
دســتگاههای مرتبــط تمام تالش خــود را با هدف
گرفتــن ویــزا بــرای نمایشــگاه اختصاصــی انجــام
خواهد داد.
مقیســه بــا بیــان اینکــه نمایشــگاهها یــک ماهه
برگزار شــده و یک پاویون برای جمهوری اســامی
اســت و هر نمایشــگاه در یک مــدت زمان معین
برگزار میشــود ،گفت :فرش ،صنایع دستی ،لوازم
مبلمــان و ســاختمانی و دیگــر کاالهایــی که مورد
نیــاز طــرف قطری اســت در این نمایشــگاهها و با
رویکرد  B TO Bعرضه میشود.
رئیــس مرکز تجاری قطر ســازمان توســعه تجارت
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ایــران بــا بیــان اینکــه  ۲۴۰شــرکت قطــری آمــاده
هستند که از این نمایشگاهها استفاده و با تجار
ایرانی آشــنا شــوند ،گفــت :بعد از جــام جهانی نیز
نمایشگاهی در ایران برگزار میشود و تجار قطری
قرارســت بیاینــد ،بنابرایــن یــک تعامــل تجــاری
تعریف شده است.
مقیســه اضافه کرد :مرکز تجــاری قطر اکنون ۱۵۰۰
بلیــط و ظرفیــت را احصــا کــرده تــا در اختیــار تجــار
قــرار دهــد چــرا که رویکــرد مــا تجــارت و اولویت با
تجارســت ،اصــل ماهیت مرکــز تجــاری ایجاد یک
ســاختار نظاممند برای برقــراری روابط تجاری بین
دو کشور است.
وی بــا بیــان اینکه برای تجــارت بحث اصلی حمل
و نقل و ترانســفر پول است ،گفت :تدابیری برای
راهاندازی صرافی در ایران و قطر اندیشــیده شده
اســت همچنیــن نمایشــگاه نمــادی برای شــروع
همکاریها اســت که یک مسیری برای تجارت باز
میکند.
رئیــس مرکز تجاری قطر ســازمان توســعه تجارت
ایــران عنــوان کــرد :اگــر قطر هــم در زمــان برگزاری

مسابقات دچار کمبود و خال شد به ویژه در مواد
غذایــی؛ ما اعــام آمادگی میکنیم کــه این کمبود
و چالــش را رفــع کنیــم .همچنیــن ســاختار حمل
یهــا تعریف
و نقــل دریایــی نیز بــا مشــارکت قطر 
شده و خط کشتیرانی از بندرعباس به بندر حمد
بــرای قبــل و حین و بعــد از جام جهانی قــرار داده
میشود.
مقیســه افــزود :برای تعهــدات ارزی و مشــکالت
تجار از ســوی ســازمان توســعه تجارت پیگیری و
بــه ویــژه در حــوزه قطــر تالش میشــود تــا برطرف
گردد همچنین برای برگشــت کاالی نمایشــگاهی
نیــز انبارهایــی فراهــم میشــود تــا در آینــده ایــن
کاالها به فروش برسد.
این مقام مســئول با بیان اینکــه فارس میتواند
هــاب تجــارت ایــران بــا کشــورهای خلیــج فــارس
باشــد ،گفــت :از پایان ههــای صادراتــی فــارس
میتوان حداکثر اســتفاده را داشــت زیرا  ۳۰درصد
شــرایط اعتمادســازی در قطــر را دربــاره اســتان
فــارس از قبــل دار یــم و بایــد از ایــن اعتمــاد بــرای
توسعه تجارت استفاده شود.

3

استان
* سال چهاردهم * شماره 2714

پژواک

فرمانده سپاه فجر استان فارس:

و ساخت ســالنهای ورزشی ،خانه عالم و
کتابخانه بودند که امروز در ســطح استان
فارس و شــهر شیراز و محدوده مأموریت
قــرارگاه محرومیتزدایــی احمدبــن
موسی(ع) اجرا شدند.
ســردار بوعلی ،ارزش ایــن پروژهها را بیش
از  500میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :این
اعتبارات از طریق قرارگاه محرومیتزدایی
ســپاه ،کمیته امداد ،نهادها و دستگاه ها
و خیران تأمین شدهاند و در نهایت کار به
ســرانجام رسید و امروز شاهد بهرهبرداری
از آنها هستیم.
فرمانــده ســپاه فجــر فــارس یــادآور شــد:
ســپاه در راســتای محرومیتزدایــی
اقدامات متعددی را در ســطح کشــور اجرا
میکنــد و بــه همیــن دلیــل قرارگاههــای
متعــددی را تشــکیل داده اســت کــه ایــن
کار را بــه صــورت وســیع و گســترده دنبــال
کننــد ،در اســتان فــارس نیــز بــا کمــک
ظرفیت ادارات و دولت قرارگاهی در سطح
اســتان به ریاســت اســتانداری و در شیراز
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یادداشت

موکبهایحسینی
و کارکردهای
گستردهآنان
سید محی الدین حسینی ارسنجانی  -تماشا
موکــب هــای حســینی کــه عمومــا مردمــی بوده،خدمات و
نــذورات را از مــردم میگیرند،تــا صــرف زائــران و ســوگواران
حضــرت اباعبــدا ...و یاران او کنند ،در ســال های اخیر مورد
حمایت عاشقان حسینی و خیرین دینی قرار گرفته اند.
بنابراین لزوم حمایت و البته هدایت آنان نیز ضرورت دارد.
موکــب هــا در واقع ایســتگاه های خدمات رســان به زائران
ِ
یــا گروه هــای همراه برای اســکان ،پذیرایــی و توزیع خوراک
و لــوازم مــورد نیاز زائــران در اماکن مقدس مذهب شــیعی
اســت .موکبــداران کــه بیشــتر فعالیت و بســاط خــود را در
ایران و عراق گســترده میکنند،برای پذیرش زائران مراســم
دهــه اول محــرم و ایــام اربعیــن حســینی و دهــه آخــر صفــر
و برخــی مناســبت هــای دیگــر مذهبی فعالند وهدفشــان
احیای ســنت نیکوی مراســم عــزا و روضه هــای حضرت ابا
عبــد ا ...الحســین و تبییــن مبانــی اصیــل امت اســامی در
بین مردم و خصوصا نسل جوان است.
در موکــب هــا بــا توجــه بــه میــزان امکانــات ،تــوان مالــی،
پشــتیبانی و تدارکاتــی هر موکب اقداماتی انجام می شــود.
توزیــع میانوعــده ،وســایل نظافــت ،کار نظافــت ،انجــام
خیاطــی ،زدن واکس ،تهیه و توزیع ویلچر وانجام تعمیرات
و ســایر خدمات بــه زائران و عــزاداران حســینی و ...در دهه
اول محــرم و ایــام نزدیــک بــه اربعیــن در موکــب هــا انجــام
می شود.
محــل اســکان و پذیرایــی موکــب هــا و گنجایــش آنهــا بــا
یکدیگر نیز متفاوت است .بزرگ ترین موکب های اربعین
تا ۱۰۰هزار نفر و کوچک ترین موکب ها هم  ۲۰۰نفر را در خود
اسکان می دهند .اغلب موکب ها به طور موقت بر پا شده
و در روز اربعیــن حســینی در مجــاری و مســیرهای مرتبط با
کربــا در ایران و عــراق به اندازه توان و همت متولیانشــان
ظرفیــت هــای متفــاوت و خدمــات مختلــف بــه زائــران و
عزاداران ارائه می کنند.
از جملــه خدمــات مختلفــی کــه در موکــب هــای اربعیــن و
بعضا در روز تاســوعا و عاشورا ارائه می شود ،انواع پذیرایی
صبحانه ،ناهار و شــام ،نوشــیدنی هایی چون چای ،شربت
و ...اســت تا خســتگی راه را از تن زائران و عزاداران ســوگوار
بردارد.
گاهیوقتهافضاهاییبرایخوابواستراحتدر موکبها
برای زائران فراهم میشود .حتی برای استراحت کوتاه مدت
یــا طوالنــی تر زائــران حســینی،حمام ها و دستشــویی های
عمومــی متعــدد ،در حوالــی موکــب هــا ایجــاد مــی گــردد.
شســتن پاهای خســته و درمــان پاها و بدن هــای مجروح،
زائــران ،دادن دارو و ملزومــات پزشــکی بــرای آنــان و حتــی
ماســاژ و شستشوی پای زائران از دیگر برنامه های موکب
هــای حســینی در مناطــق مــرزی و در کشــور عــراق اســت.
برگزاری نماز جماعت و سخنرانی و نوحه سرایی و عزاداری،
اســتقرار ایســتگاه های فرهنگــی ،صلواتی و نصــب بنرها و
پالکاردهــا و پارچــه های ســیاه و توزیع بســته های فرهنگی
از اطالعیــه هــا و ادعیــه و زیــارت تــا پوســتر هــا و مطالــب و
بروشــورهای فرهنگــی و انجــام فعالیــت هــای تبلیغــی و
پرســش و پاســخ دینی و شــبهه زدایی در موکــب ها انجام
مــی شــود .پس کارکردهــای موکب هــا در امــور اجتماعی و
فرهنگــی و دینــی و عقیدتــی بســیار اســت و لــذا بایــد برابــر
پذیرش و استقبال جامعه از این موکب ها ،نهادهای دینی
و فرهنگی دولت و حکومت،بخش خصوصی یعنی خیرین
و واقفیــن بایــد در ارائه امکانات و تســهیالت به موکب ها
پیشــگام باشــند تــا خدمــات بهتــر وبیشــتری بــه زائرین و
دلدادگان کوی حسینی انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس:

موانع توسعه تجارت با قطر
رفع شود

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی فارس
گفــت :در مســیر توســعه روابــط تجــاری با قطــر به رغم
اقدامات انجام شــده ،همواره موانعی در داخل کشــور
وجــود داشــته که باید نســبت به رفع ایــن موانع اقدام
کرد.
جمــال رازقــی ســه شــنبه در پنجمیــن کارگروه توســعه
صــادرات اســتان فارس در شــیراز ،با اشــاره بــه برگزاری
رویــداد جــام جهانــی  ۲۰۲۲در کشــور قطــر افــزود :عــاوه
بــر تحریــم هــای ظالمانه ،وجــود ایــن موانــع داخلی نیز
مشــکالت متعــددی را بــرای تجــار و بازرگانان مــا ایجاد
کرده است.
او ادامــه داد :ســازمان توســعه تجارت ،بانــک مرکزی و
برخی دیگر دستگاهها با ایجاد برخی موانع و مشکالت
ســدهای بزرگی را برای تجــار ،تولیدکنندگان و بازرگانان
بــه وجــود آورده انــد کــه موجــب ســرگردانی تجــار و
بازرگانان ما شده است.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســاتی بــا دیپلمــات هــای
قطــری در ایــران افزود :بنا به گفته مســئوالن رده باالی
قطــر ،این کشــور بــه دنبــال تقویــت و گســترس روابط
خــود بــا ایــران و به ویژه اســتان فــارس با اهــداف بلند
مدت و بزرگ است.
رازقی افزود :انتظار می رود دیدگاه مســئوالن و تجار ما
نیــز در برقــراری ارتبــاط تجاری و اقتصادی با کشــور قطر
طوالنی مدت و هدفمند باشد.

