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رئیس اداره روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان فارس
از برگزاری شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللی کشــاورزی شــیراز
(ماشین آالت ،نهاده ها و تجهیزات آبیاری) خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ،علیرضا
واحدی پور گفت :این نمایشگاه روز سه شنبه بیستم خردادماه با حضور
 79شرکت در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی فارس واقع در شیراز
آغاز به کار می کند.
به گفته وی؛ نمایشــگاه مذکور در چهار ســالن سرپوشیده سرو ،بهار،
نرگس و مالصدرا به مساحت حدود پنج هزار مترمربع برگزار می شود.
واحدی پور با بیان اینکه  32غرفــه در زمینه آبیاری 21 ،غرفه در زمینه
ماشین آالت و  26غرفه در زمینه نهاده ها در این نمایشگاه حضور دارند،
تصریح کرد :کارشناسان با تجربه و خبره سازمان جهاد کشاورزی استان

فارس در زمان برپایی نمایشــگاه در غرفه این ســازمان در سالن بهار
حضور داشته و به بازدیدکنندگان مشاوره علمی ،فنی ،تخصصی و اداری
را ارائه می دهند.
وی ابــراز کــرد :در این نمایشــگاه نمایندگان محصــوالت خارجی از
کشورهای اسپانیا ،ترکیه ،آمریکا ،چین ،لهستان ،هند و عمان حضور دارند
و نیز شرکت کنندگانی از اســتان های تهران ،فارس ،اصفهان ،قزوین،
یزد ،خراســان رضوی ،مرکزی ،بوشــهر ،قم ،اردبیل ،گلستان ،سمنان
و کردستان در این نمایشــگاه جدیدترین محصوالت خود را به معرض
نمایش خواهند گذاشت.
واحدی پور تصریح کرد :به دلیل شیوع کووید ،19-این رویداد با رعایت
کامل الزامات ســامت محیط و فاصله گــذاری اجتماعی طراحی و اجرا
خواهد شــد و حضور بازدیدکنندگان مشــروط به اســتفاده از ماسک و
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دستکش است.
رئیس اداره روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان فارس
در خاتمه ضمن تشــکر از مجری برگزار کننده این نمایشــگاه که طی
سنوات اخیر با برگزاری نمایشگاه ه ا در توسعه اقتصادی زیر بخشهای
کشــاورزی نقش شایســتهای را ایفا مینماید ،گفت :امیــدوارم بهره
برداران بخش کشــاورزی ،محققین ،اساتید ،کارشناسان و دانشجویان
از این فرصت اســتفاده کرده و نهایت بهره برداری را از این نمایشگاه
داشته باشند.
شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللی کشاورزی شــیراز (ماشین آالت،
نهاده ها و تجهیزات آبیاری) از روز ســه شــنبه بیستم تا جمعه بیست
و ســوم خردادماه از ســاعت  17الــی  22پذیــرای بازدیدکنندگان
است.

باید آموزش درست و هدفمند برای استفاده از محصوالت کشاورزی در دستور کار قرار داشته باشد
اســتاندار فارس گفت :محاسن و مزایای
استفاده از محصوالت استاندارد و گواهی
شده باید برای مردم بیان شود و دانشگاه
علوم پزشــکی در ایــن زمینه به صورت
خاص باید به وظیفه خود عمل کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری
فارس ،دکتر عنایت ا ...رحیمی در جلســه
کارگــروه اجتماعی ،فرهنگی ،ســامت،
زنــان و خانواده بــا بیان ایــن که باید
آموزش درســت و هدفمند برای استفاده
از محصوالت کشــاورزی در دســتورکار
قرار داشــته باشد ،اظهار داشت :آموزش
همگانی برای عموم جامعه یک بخش از
آموزش اســت و بخش دیگر آن آموزش
تولید برای کشــاورزان و تولیدکنندگان
است که جهاد کشــاورزی باید از طریق
شبکه وسیع مهندسان کشاورزی ،مراکز

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد:

 ۲۳۶۴ابتال و  ۷۲فوتی جدید کرونا در
کشور

سخنگوی وزارت بهداشــت آخرین آمار روزانه ابتال به کرونا در
کشــور را اعالم کرد و گفت :طی  ۲۴ساعت گذشته(ظهر شنبه

مخاطبان خاص و افراد پیشرو که حاضرند
قیمت باالتری را بــرای این محصوالت
بپردازند زمینه تولید و مصرف گسترده تر
محصوالت ارگانیک و ســالم را در جامعه
فراهم کنیم.
اســتاندارفارس با بیــان این که مصرف
محصوالت سالم و گواهی شده می تواند
از بروز بیماری های ناشــی از ســموم و
باقی ماندن فلزات سنگین در محصوالت
کشــاورزی جلوگیری کند ،ادامه داد :باید
عالوه بر فعالیت های اداری و ظرفیت های
دســتگاه های اجرایی ،از توانمندی های
بخش خصوصــی و غیردولتی در همه 36
شهرســتان اســتان فارس برای ترویج
تولید و مصرف محصوالت سالم و گواهی
شده استفاده کنیم.
دکتر رحیمی در بخش دیگری از سخنان

شیوع کرونا در استان جدی است و همه باید از ماسک استفاده کنیم!

ترتیب مجموع جان باختــگان این بیماری به  ۸هزار و  ۲۸۱نفر
رسید.
وی همچنین گفت :خوشبختانه تا کنون  ۱۳۴هزار و  ۳۴۹نفر از
بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ۲۵۹۶ ،نفر از بیماران مبتال به

کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی گفــت :تا کنون یک میلیــون و  ۸۴هــزار و  ۸۵۷آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
جهانپــور بــا تأکید بر لــزوم رعایت موارد بهداشــت فردی و
اجتماعی ،استفاده از ماســک در اجتماع و رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی ،ادامه داد :وضعیت خوزســتان همچنان قرمز است ،اما
روند بیماریابی تقویت و موارد بستری در هفتههای اخیر در حال
کاهش است.
وی گفت :تعداد شــهرهای قرمز در استان خوزستان از  ۱۶به ۹
شهرستان رسیده است.
جهانپور افزود :اســتانهای هرمزگان و کردســتان در وضعیت
هشدار قرار دارند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد:

شناسایی  ۱۱۰مورد جدید ابتال به

کروناویروس در فارس و افزایش مبتالیان
به  ۶۶۴۷نفر

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از شناسایی ۱۱۰
مورد جدید ابتال به کرونا ویروس در استان فارس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز ،دکتر
«عبدالرســول همتی» گفــت :از هزار و  ۲۴۹نمونه ارســالی به
آزمایشگاه های تشــخیصی کووید ۱۹استان ۱۱۰ ،نمونه مثبت
اعالم شد که با افزوده شدن این موارد جدید ،آمار کنونی استان
فارس به  ۶هزار و  ۶۴۷نفر رسیده است.
این مقام مســئول در دانشگاه اظهار کرد :از  ۱۱۰مورد جدید در
استان ،شیراز  ۵۶مورد؛ کوه چنار  ۷مورد؛ المرد  ۴مورد؛ داراب ۳

مورد؛ آباده ،زرقان و خرامه هر کدام یک مورد را شــامل می شود
و مابقی موارد به دیگر دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی
استان اختصاص دارد.
دکتــر همتی گفت :هم اکنون  ۲۰۷بیمــار مبتال به کروناویروس
در بخش های عمومی و  ۳۲بیمــار مبتال به کووید ۱۹در بخش
مراقبت های ویژه بیمارستان های سطح استان بستری هستند.
معاون بهداشت دانشــگاه با بیان اینکه متاسفانه در  ۲۴ساعت
گذشــته یک مورد فوتی ناشی از ابتال به کروناویروس در استان
گزارش شــده است ،افزود :از شــیوع ویروس کرونا تا کنون در
اســتان ۱۱۴ ،نفر جان خود را به دلیل ابتال به بیماری کووید۱۹
از دســت داده اند .دکتر همتی اظهار کــرد :تاکنون پنج هزار و
 ۸۱۵نفر از مبتالیان بستری شده در بیمارستان و ایزوله خانگی،
سالمتی خود را به دست آورده و بهبود یافتند.
معاون بهداشت دانشــگاه تأکید کرد :از مجموع  ۶هزار و ۶۴۷
نفر مبتال به کروناویروس در اســتان فارس۸ ،درصد را کارکنان
بهداشــتی درمانی تشــکیل می دهند ،بنابراین بیاییم با رعایت
فاصله در روابط اجتماعی ،استفاده از ماسک و پرهیز از ترددهای
غیرضروری ،خادمان سالمت را در خدمت بیشتر به بیماران یاری
کنیم.
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خود با تأکیــد بر این کــه آب فاضالب
تصفیه نشده نباید برای تولید محصوالت
کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد ،اظهار
داشت :در برخی شهرستان ها به صورت
محدود این اتفاق افتاده است که از تداوم
آن جلوگیری خواهد شد.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان
فارس با تصفیه خانه صدرا و تصفیه خانه
شــماره دو شــیراز در حال اجرا است و
تالش می شــود از رها ســازی فاضالب
و آلودگی آب هــای زیرزمینی جلوگیری
شــود ،افزود :بهره گیــری از آب تصفیه
شــده فاضالب برای تولیــد گیاهانی که
چوب آن ها اســتفاده صنعتی می شود و
یــا محصوالتی که ماننــد پنبه به صورت
غیرمســتقیم مورد بهره بــرداری قرار
می گیرند قابل قبول است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز هشدار داد:

تا ظهر یکشــنبه) ۲هزار و  ۳۶۴بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شدند.
به گزارش ایســنا ،دکتر جهانپور ســخنگوی گفت :در طول ۲۴
ساعت از ظهر شنبه تا ظهر یکشنبه  ۱۸خرداد  ۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی ،دو هزار و  ۳۶۴بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که  ۶۴۸مورد بستری شدند.
وی افزود :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۱۷۱هزار و
 ۷۸۹نفر رسید.
وی ادامه داد :متأســفانه در طول  ۲۴ساعت از ظهر شنبه تا ظهر
یکشــنبه ۷۲ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند .به این

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شــیراز در نود و چهارمین نشست
ســتاد مدیریت بیماری کووید  ۱۹در دانشگاه ،به افزایش موارد
مثبت در اســتان اشــاره و به ضرورت اســتفاده از ماسک برای
پیشگیری و قطع زنجیره این بیماری تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز ،دکتر
«مهرزاد لطفی» در این نشست با تأکید بر استفاده مردم از ماسک
در مکان های شلوغ برای پیشگیری از شیوع کرونا ،گفت :هنگام
خروج از منزل ،ماســک بزنیم و بدون ماســک از اتوبوس و مترو
استفاده نکنیم.
او با تأکید بر رعایت اصول بهداشــتی در مراکز پُرتردد به ویژه
دســتگاه های اجرایی و بیان اقدامات انجام شــده در راستای
پیشگیری مقابله با کرونا افزود :مکاتبه با استانداری فارس برای
اجباری شدن استفاده ماسک مراجعان به ادارات در اولویت دستور
کار قرار گرفته است.
دکتر لطفی با اشــاره به اینکه در مراکز تولیدی ماسک در استان،
تعداد بســیاری ماسک تولید شده اســت ،از مردم خواست تا در
صورت خارج شــدن از منزل حتما از ماسک اســتفاده کرده و با
فرهنگ سازی در این زمینه ،این اقدام را به دیگران نیز توصیه کنند.
رئیس دانشگاه ضمن اعالم انجام هزار و  ۲۴۹مورد نمونه تست
کرونا طی روز گذشته تاکنون در فارس؛ آمار مبتالیان ،موارد مرگ
و میر ،افراد بســتری و بهبودیافته ،مــوارد مثبت قطعی و تجمعی

مبتالیان در اســتان ،ادامه ثبت داده ها در سامانه CORONA
 LABدر فارس ،روند خدمت رسانی به مبتالیان و موارد مشکوک
در مراکــز درمانی و عملکرد مراکز آزمایشــگاهی تشــخیصی
کروناویروس را به همراه دیگر اعضای این ستاد بررسی کرد.
دکتر «عبدالرسول همتی» معاون بهداشت دانشگاه نیز دیگر عضو
این نشســت بود که از  ۱۶۵هزار بازدید از ســوی کارشناسان
بهداشــت این معاونت از آغاز شیوع کرونا تا کنون در فارس خبر
داد.
دیگر معاونان و مدیران ارشــد دانشــگاه نیز به بیان توضیحاتی
درباره اقدامات مرتبط با اهداف بسیج ملی مبارزه با کروناویروس
در فارس پرداختند و مقرر شد تا برای استفاده از ظرفیت اساتید
و کارکنان در مدیریت بیماری کرونا ،نشست های موج دوم کرونا
و نظریه های کارشناسان جمع بندی و در نشست آتی ارائه شود.
دکتر «نرجس السادات نسبی» مدیر منابع انسانی و مدیر توسعه
ســازمان و تحول اداری دانشــگاه نیز در این نشســت به ارائه
گزارش عملکرد کمی مدیریت منابع انســانی دانشگاه در بحران
کرونا پرداخت.
نود و چهارمین نشســت ســتاد مدیریت بیمــاری کووید  ۱۹در
دانشگاه علوم پزشکی شیراز صبح دیروز ،هجدهم خرداد ،در دفتر
ریاست دانشــگاه و با حضور معاونان ،مدیران و مسئوالن ارشد
دانشگاه برگزار شد.

کرونا نیســت؛ مردم باید یاد بگیرند با کرونا زندگی کرده و رعایت
شرایطی را مانند استفاده از ماسک ،توجه به فاصلهگذاری اجتماعی
و ضدعفونی کردن دستها و  ...را مد نظر قرار دهند.
جانشــین استاندار فارس در ستاد اســتانی مقابله با کرونا ،با بیان
اینکه فارس در زمینه مبارزه با شیوع ویروس کرونا در سطح کشور
پیشرو محسوب میشود ،گفت :تاکنون مردم فارس همراهی خوبی
در پیشــگیری و مهار این ویروس داشــتند و بسیار با آگاهی عمل
کردنــد و اگر نبود این آگاهی االن فارس جز بهترین اســتان های
کشور در مهار کرونا نبود.
قاســم پور ادامه داد :فارس اکنون از نظــر ابتال و مراجعه مردم به
بیمارســتانها ،اشــغال تختها و تعداد فوتیها بهترین وضعیت
را نسبت به سایر نقاط کشــور دارد و امیدواریم این شرایط حفظ
شود.
او ادامه داد :پرخطرترین مکانها برای اشاعه ویروس کرونا در حال
حاضر دورهمیهای خانوادگی ،مجالس ختم و عروســی وهر جا که
جمعیت زیادی باشد ،است.
قاســم پور افزایش تعداد بیماران در فســا و جهرم را ناشــی از
برگزاری چند مراســم ختم و عروســی اعالم و اضافه کرد :مردم
با عادی انگاری شــرایط خود را ملزم به رعایت بهداشت فردی و
اجتماعی نکردند و همین ســبب مبتال شدن چندی از هم استانیها
به بیماری کرونا شد.
وی تأکید کرد :شرایط فع ً
ال برای سفر مناسب نیست ،استان فارس
به رغم مهمان نوازی خود در ســالیان گذشته مانند تمام ایرانیان
تا زمانی که کرونا کامل ریشــه کن شــود نه کسی را از استانهای
همجوار دعوت به اســتان فارس میکند نه به هم استانیها توصیه
سفر دارد ،خواهش ما از مردم اینست که همچنان مسایل بهداشتی
را رعایت کنند تا وضعیت از این که هست بهتر شود.
معاون استاندار فارس با اشاره به اینکه مهار ویروس کرونا ،نیازمند
تصمیمات دقیق دســتگاههای متولی و همراهی مردم است ،گفت:
یکشنبه عملکرد موفق دستگاههای مسئول موجب شد تا فارس به
عنوان چهارمین استان پرجمعیت و یکی از استان های مهاجرپذیر،
در پیشــگیری و مهار کرونا موفق باشد و از سوی وزارت بهداشت
مورد قدردانی قرار گیرد.
قاســم پور خاطرنشــان کرد :امروز هم میتوان امیدوار بود که با
همراهی مردم ،شاهد تداوم این موفقیت باشیم.
* رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس :آغاز فعالیت اصناف به
معنای عادی بودن شرایط نیست
رئیس اتاق اصناف مرکز اســتان فارس نیز ،گفت :از ابتدای شیوع
کروناویروس تاکنون ،اصناف به خوبی به وظایف خود عمل کردهاند.
ســید محمود هاشــمی با بیان اینکه اولین زیانهــای اقتصادی

ناشی از شــیوع کروناویروس را جامعه اصناف متحمل شد ،گفت:
اصناف بیشــتر از همه از شرایط بد اقتصادی لطمه دیدند اما حسب
مســئولیت اجتماعی و با وجود همه فشــارهای مالــی و اقتصادی
حتی در ایــام پیش از کرونا ،بــه بهترین نحــو ممکن همکاری
کردند.
رئیــس اتاق اصناف مرکز فارس با اشــاره به اینکــه حوزه تأمین
و توزیــع فعالیت اصناف روز به روز بیشــتر می شــود ،افزود :در
حال حاضر تعداد اندکی از مشــاغل تعطیل اســت و بســیاری از
اصنــاف ضمن رعایــت موارد بهداشــتی فعالیت خود را شــروع
کرده اند.
هاشــمی ادامه داد :شــروع صدور مجوز فعالیت به اصناف نه تنها
در ایران بلکه در دیگر کشــورها نیز آغاز شــده اســت ،چرا که
بیش از این نمیشــود اقتصاد را معطل کرد و مشــکالت اقتصادی
بیــش از وضعیت کرونایی می تواند گریبــان گیر دولتها و مردم
شود.
او گفت :اصناف با دســتور دانشــگاه علوم پزشکی و تحت نظارت
ســتاد مقابله با کرونا فعالیت مجدد خود را بــا دریافت پالک و کد
بهداشتی آغاز کرده و همه موظف به رعایت پروتکل بهداشتی اعالم
هستند.
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس خاطر نشان کرد :دادن مجوز فعالیت
به اصناف و کسب و کارشان به معنای عادی بودن شرایط نیست و
آنها موظفند پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.
هاشمی ضمن اشــاره به مســئولیت همه ارگان ها در ادامه روند
پیشگیری از شــیوع کرونا ،گفت :مسئوالن درمانی کشور اقدامات
پیشــگیرانه خوبی را در دستور قرار دادهاند و پزشکان و پرستاران،
در صف اول مقابله با این معضل قــرار گرفته و تالش تأثیرگذاری
داشتهاند ،برای به زانو درآوردن این ویروس ،راهی جز مبارزه همه
جانبه و همراه بودن همه در این مسیر ،نداریم.
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس همراهــی مردم را ضامن موفقیت
در مبارزه با کروناویروس دانســت و گفت :همانطور که مردم توقع
دارند اصناف مقررات بهداشتی را رعایت کنند ،نه تنها اصناف بلکه
خواســته مراکز بهداشتی کشــور نیز این است که مردم بهداشت
فردی در مراکز عمومی را رعایت کنند.
طی روزهای گذشــته شاهد حرکت سینوســی در آمار مبتالیان به
کروناویروس در استان فارس هستیم ،استانی که مدال موفقیت را
چندی پیش از وزارت بهداشــت دریافت کرد ،حاال موج دوم ابتال و
شیوع را تجربه میکند.
اگرچه شــمار فوت شــدگان از این بیماری مهلک ،طی چهارروز
گذشته روی یک عدد ثابت مانده ،اما هشدارهای بهداشتی جدیتر
شده است و این نشان از رشد شمار مبتالیان جدید است.

جوالن کرونا و بیتفاوتی مردم!
با گذشــت چهارماه از زمانی که برای اولین بار ورود کرونا به ایران
رســماً اعالم شد ،وضعیت شــهرهای مختلف ایران ،فارغ از رنگ
وضعیت ،به حالت عادی بازگشــته و در این روزها شاهد موج دوم
بیماری هستیم ،آن هم در زمانی که بسیاری گمان میکردند به دلیل
افزایش دما ،بیماری روندی کاهشی داشته باشد.
بیست و هشــتم بهمن ماه ســال  98بود که ورود ویروس کرونا
بــه ایران ،با تأیید اولین مورد ابتال به کرونا ،ایران هم به چالشــی
پیوســت که سه ماه کشــور را به تعطیلی کشاند و بسیاری شغل و
کسب و کارشان را از دســت دادند ،اما توصیه پذیرفتند و در خانه
ماندند و افول وضعیت اقتصادیشــان را به امید یاری دولتمردان به
جان خریدند ،اما با پی بردن به این واقعیت که گلیم افتادهشــان را
تنها خودشان باید بلند کنند ،موم در گوش کردند و به چرخه عادی
زندگی بازگشتند.
امروز و در حالی که بســیاری از نقاط جهان ،مانند چین ،به عنوان
زادگاه کروناویروس ،مــوج دوم این بیماری را تجربه نکردهاند ،در
ایران این روند را شــاهد هستیم ،روندی که رنگ خوزستان گرم و
سوزان را قرمز کرد و هرمزگان را هم تا مرز خطر پیش برد.
استان فارس و شهر شــیراز هم که از ابتدای شیوع کروناویروس،
مواجههای مناسب و تأثیرگذار با آن داشت و اتخاذ تدابیر مدیریتی
در سطوح مختلف ،منجر به کند شدن روند شیوع و بروز و اقدامات
درمانی مؤثر نیز منجر به کاهش شمار موارد فوتی شده بود ،امروز با
عادی شدن تمام فعالیتهای روزمره و بازگشت وضعیت به دوران
قبل از کرونا ،درگیر روندی سینوسی از موارد جدید ابتال شده است.
به گزارش ایســنا ،فعال شــدن تمام صنوف ،اگرچــه با توصیهها
و تأکیداتــی همراه بــود ،اما در افزایش ترددها و بی اعتنا شــدن
شهروندان به لزوم رعایت دســتورالعملهای بهداشتی ،تاثیرگذار
بوده است.
* معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس :شرایط عادی
نشده و همچنان خطر ابتال به بیماری وجود دارد
معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری فارس در این خصوص
به ایسنا گفت :اگرچه فعالیتها آغاز شده اما مردم نباید تصور کنند
که کرونا کنترل شده و دیگر رعایت نکات بهداشتی ضروری نیست؛
شرایط عادی نشده و همچنان خطر ابتال به بیماری وجود دارد.
دکتر قاسم پور با اشاره به ادامه برنامههای آموزشی صدا و سیمای
مرکز فارس در خصوص پیشــگیری و مهار کرونــا ،گفت :انتظار
مــیرود این نهاد مانند قبل پر انرژی به تشــویق مردم در رعایت
نکات بهداشتی بپردازد.
قاسمپور گفت :پس از گذشــت سه ماه تعطیلی مشاغل و کسب و
کار و آســیب دیدن مردم از این تعطیلی؛ باالجبار کســب و کار به
صورت تدریجی از مشاغل کم خطرآغاز شد اما این به معنای پایان

دبیر سرویس خبری :حسین حسنپور

دبیر سرویس سیاسی :سیده ناهید تقویان

رئیس اداره روابط عمومی جهاد
کشاورزی خبر داد:

برگزاری شانزدهمین
نمایشگاهبینالمللی
کشاورزی شیراز
پژواک نو

استاندار فارس در جلسه کارگروه اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت ،زنان و خانواده:

خدمات ،تشــکل های صنفــی و افراد با
تجربــه و با دانش این آموزش ها را ارائه
کند.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان
فارس با اشاره به این که اهداف کمی قابل
دسترسی و راه های رسیدن به این اهداف
در زمینــه تولید محصوالت اســتاندارد و
گواهی شده باید مشخص و در سالجاری
پیگیری شود ،افزود :سطح زیر کشت این
محصوالت در ســالجاری باید حداقل سه
برابر شود.
وی با تأکید بــر این که تبلیغات ،عرضه،
محل عرضه و قیمــت گذاری محصوالت
سالم و گواهی شــده از دیگر مؤلفه های
مهم در زمینــه ترویج اســتفاده از این
محصوالت اســت ،گفت :باید با تبلیغات
مناســب و اقناع افکارعمومــی ،به ویژه
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صفحهآرا :فرزانه فریدونی

شیراز و عنوان

پایتختی کتاب ایران
سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی  -تماشا
اعطای عنوان پایتختی کتاب برای شهر دوستدار کتاب در سال 98
تا به امروز ،عنوانی تنها دلخوش کن نیســت بلکه باید برای حفظ،
تحقق اهداف واقعی این عنوان کوشید و برنامه ریزی کرد و از آنجا
که شــیراز قرن ها مهد فرهنگ و تمدن و برخوردار از پیشینه غنی
در حوزه ایجاد مراکز فرهنگی از جمله کتابخانه ها و کتابفروشی ها،
چــاپ خانه ها و مکتبخانه ها و  ...بــوده باید از این عنوان مهم به
خوبی استفاده کرده و پاسداری نمود.
برپایی هرگونه مســابقات کتابخوانی و تشــویق اهالی مطالعه به
نوشــتن و کتاب خواندن ،برپایی جلســات نقد و بررســی کتاب،
تجلیل از ناشــران و کتاب نویسان و کتابخوانان و انتشار اخبار داغ
و دست اول از فعالیت های کتابخوانی و ارائه گزارش ها از فعالیت
کتابخانه هــای عمومی و میــزان عضویت افــراد در این مراکز
مطالعاتی ،گفتگو و مصاحبه با پیشکسوتان امر کتاب و کتابخوانی و
معرفی کتابفروشان و ناشران قدیمی ،برپایی نمایشگاه های دائمی
و فصلی کتاب و ...از جمله اموری است که می تواند شیراز و فارس
را به عنوان شهر و استانی شاخص در زمینه فعالیت های مرتبط با
کتاب و کتابخوانی در سطح ملی معرفی نماید.
مهمترین عملکردها و برنامههای شــیراز در پیش از اجرای دوره
ششــم معرفی پایتخت کتاب در کشور ،همکاری نهادهای شهری
شــیراز در ترویج فعالیتهای کتابخوانی ،بازســازی قدیمیترین
کتابخانه در جنوب ایران ،ایجاد باغ کتاب ،ایجاد کتابخانه تخصصی
کودک و نوجوان ،ایجاد شبکه شــهروندان دوستدار کتاب ،اعالم
فراخوان انتخاب کتاب سال فارس و برنامه ویژه مفاخر حوزه کتاب
اعالم شده بود و فرهنگوران و دســتاندرکاران اجرای طرحهای
کتابخوانی در شیراز معتقد بوده و هستند که عنوان پایتختی کتاب
باید پیش از اینها به شــیراز می رسید؛ اماتوقعات بیشتر از شیراز
در مقایســه با شــهرهای دیگر که همواره در پیوست تاریخی و
فرهنگی خود با کتاب و ادب عجین است ،کار را برای تصاحب این
عنوان توسط شیرازی ها تا مدت ها دشوار کرده بود.
اکنون که این عنوان مهم و در خور نام زیبای شــیراز به دســت
آمده نباید بیکار نشست و مسئوالن استان فارس خصوصاً شورای
فرهنگ عمومی اســتانمان باید در این زمینــه طرح و برنامه های
عملیانی پیشــنهاد داده و به اجرا درآوروند تا شور و شوق مردم و
جوانان عزیز این شهر به امر مطالعه و کتابخوانی دوچندان شود.
بانــک اطالعاتی از فعاالن کتاب و کتابخوانی تهیه و سرشــماری
کتــاب و کتابخوانان حرفه ای در فارس صــورت پذیرد .کتابخانه
های شخصی شناسایی و حمایت شوند .نسخ خطی و چاپ سنگی
تهیه و موزه کتاب در شــهر دوستدار کتاب و شیراز پایتخت کتاب
ایران ایجاد شــود .امید آنکه اطالق عنوان پایتختی کتاب به شیراز
در عمل هم خیرات و برکاتی برای مردم و گروه کثیر کتابخوانان و
کتاب دوستان این شهر خالق ادبی به همراه داشته باشد.

پیام تسلیت مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی به مناسبت درگذشت سید
علیاکبر موسوی

در این ســالهای پایانی ،وی در امور ایثارگران و امور شهرستان
این اداره کل خدمات قابل توجهی داشــت کــه در تاریخ فرهنگ
فارس ثبت خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اســامی استان فارس؛ در پی درگذشــت سید علیاکبر
موســوی ،مدیر گروه امور اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس صابر سهرابی ،مدیرکل این اداره گفت :مرحوم سید علیاکبر
موســوی ،از جانبازان و یادگاران دوران دفــاع مقدس بود ،که در
سالهای پس از جنگ ،در عرصه فرهنگی مبارزه کرد و فعالیتهای
فرهنگی وی در اســتان فارس به ویژه در شهرستان المرد و اداره
کل بر کسی پوشیده نیست.
ســهرابی ادامه داد :فقدان این عزیز از دســت رفته بر ما و همه
فرهنگوران و هنرمندان به ویژه در شهرســتان المرد ،ضایعهای
بس ناگوار است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی فارس بیان داشــت :در این
سالهای پایانی ،وی در امور ایثارگران و امور شهرستان این اداره
کل خدمات قابل توجهی داشــت که در تاریخ فرهنگ فارس ثبت
خواهد بود.
گفتنی است؛ مرحوم سید علیاکبر موسوی ،از جانبازان دوران دفاع
مقدس بود که پس از پایان دوران دفاع مقدس به عرصه فرهنگی
وارد شد و سالها ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
المرد و فیروزآباد را بر دوش داشت .همچنین معاونت اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی شهرســتان شیراز ،مدیر مجموعه فرهنگی هنری
حافظ ،کارشناس مسئول امور مراکز و انجمنهای فرهنگی ،هنری
و ادبی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس ،مشاور مدیرکل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس در امور ایثارگران ،مشاور مدیرکل
و مسئول امور شهرســتانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس و رئیس گروه امور اداری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
فارس را در کارنامه خود داشت.
ســید علیاکبر موســوی در خانوادهای مذهبی و از ســادات قابل
احترام در شهرســتان مهر زاده شــد .او مردی فهیم و علیم بود و
از دانشهای معنوی در روابط دوســتانه خود با همکاران بهرهمند.
او همکاری ســلیم و صدیق و یــادگاری از روزهــای مهرورزی
و شــرافت بــود و مانند بــرادری صمیمی برای همــ ه همکاران
در روزهای ســخت محســوب میشــد .نام نیک او که از سالله
جدش منشــعب میشــد در ذهن و خاطر ما و بــر صفحه روزگار
اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان فارس همیشه خواهد
درخشید.
عکاس :حجت رحیمی

