 ۵۹بیمار جدید مبتال به کرونا در فارس بستری شدند
طی  ۲۴ســاعت از سه شــنبه تا چهارشنبه ۵۹
بیمــار جدید مبتــا به کرونا در فارس بســتری
شــدند و  ۳۶نفــر نیز به دلیل وخامت شــرایط
جســمی در بخــش هــای ویــژه تحــت درمــان
هستند.

بــا بســتری  ۵۹بیمــار جدیــد طــی  ۲۴ســاعت،
هم اکنون  ۲۷۱بیمار مثبت و مشــکوک دارای
عالئــم در بیمارســتانهای اســتان بســتری
هســتند کــه از این تعــداد ۳۶ ،بیمــار به دلیل
وخامــت شــرایط جســمی ،در بخشهای ،ICU

مراقبتهای ویژه درمانی دریافت میکنند.
خوشــبختانه در  ۲۴ســاعت مذکــور مــورد
جدیــد فوتــی کوویــد  ۱۹در فارس ثبت نشــده
و مجمــوع جــان باختگان ناشــی از کووید  ۱۹از
ابتــدای شــیوع بیماری تاکنون ،هشــت هزار و

 ۱۵۰نفر است.
همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون
 ۶۵۰هــزار و  ۱۷۵هم اســتانی مبتال به کووید ۱۹
بهبود یافته که از بیمارستانها ترخیص شده
و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده
واکســن کرونا در شهرستانهای زیرمجموعه
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی
درمانــی شــیراز بــا احتســاب چهــار دوز ،بــه
هشت میلیون و  ۲۷۷هزار و  ۶۶۴دوز رسیده

پنجشنبه
 31شهریور 1401
 25صفر 1444

اخبار

کــه از ایــن تعــداد ســه میلیــون و  ۴۳۳هــزار و
 ۷۲۱دوز نوبــت اول ،ســه میلیــون و  ۱۴۰هزار و
 ۳۱۶دوز نوبــت دوم ،یــک میلیــون و  ۵۷۳هزار
و  ۸۶۶دوز نوبــت ســوم و  ۱۲۹هــزار و  ۷۶۱دوز
یادآور واکسن بوده است.
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استاندار فارس در آیین تجلیل از پیشکسوتان و ایثارگران دفاع مقدس:

پژواک

در جنگ رسانهای نیز می توانیم مانند سایر جنگ هایی که دنیا به ما تحمیل کرده ،موفق باشیم

اهمیت
پاسداشت
ثمرات و برکات
دفاع مقدس

سیده ناهید تقویان-تماشا
دیــروز  30شــهریور در آســتانه هفتــه دفــاع
مقــدس در مراســم تکریــم و تجلیــل از
پیشکســوتان دفــاع مقــدس کــه همزمان
بــا آییــن سراســری تجلیــل و تکریــم یــک
میلیون نفر از پیشکســوتان دفاع مقدس
و مقاومــت در موزه دفاع مقدس فارس با
حضور اســتاندار فارس و جمعی از مدیران
کل و مســئولین اســتان و و فرماندهــان
نظامــی و انتظامــی فــارس بــا حضــور
رزمنــدگان و پیشکســوتان دوران دفــاع
مقدس استان برگزار شد.
در ایــن مراســم ضمــن رونمایــی از ۷۰
عنــوان کتــاب ،از  ۵۰نفــر پیشکســوتان و
والدیــن شــهدا بــه نمایندگــی  ۱۰۰هــزار نفــر
پیشکســوت دفــاع مقــدس در اســتان
فارس تجلیل شد.
دکتر محمد هادی ایمانیه استاندار فارس
در این مراســم اظهار داشت :فرمان جهاد
تبییــن از ســوی رهبــر معظــم انقــاب در
ســال گذشته صادر شد و یکی از ملزومات
اجــرای ایــن فرمــان ،تأمیــن و آمــاده ســازی
زیرســاخت های نرم افزاری و سخت افزاری
است.
دکتــر محمــد هــادی ایمانیــه ،گفــت :رهبــر
معظــم انقالب ســال ها بر مــوارد متعددی
از جهــاد اقتصادی تأکید کــرده اند اما امروز

جهــاد رســانهای در برخــی مــوارد از جهــاد
اقتصــادی ،اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرده
است.
استاندار فارس ادامه داد :در مقابل جنگ
رســانهای کــه دشــمنان بــر علیــه کشــور
راه میاندازنــد ،راهــی جــز اینکــه از همــان
مســیر،تکنولوژی ،نــرم افزارهــا و ســخت
افزارهــا اســتفاده هوشــمندتری داشــته
باشــیم نیســت لــذا بهتریــن ،دلســوزترین
و پیشکســوت تریــن افرادی کــه میتوانند
در ایــن جنــگ رســانهای بــه میــدان بیایند
ایثارگــران و پیشکســوتان دفــاع مقــدس
هستند.
وی بیــان کــرد :ایثارگــران و پیشکســوتان
دفــاع مقــدس در دوران جنــگ تحمیلــی
ثابت کردنــد که حاضرند جان و آبروی خود
را در دفاع از ارزش ها تقدیم کنند.
دکتر ایمانیه گفت :یقین داریم شهدا زنده
و ناظر ما هســتند لذا وظیفه ماســت که در
مســیر تبیین واقعیت ها و بصیرت افزایی
جهادگونه گام برداریم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جوانــان مــا ممکن
اســت ســؤاالتی داشــته باشــند ،افــزود:
جوانان گناهی ندارند ،این وظیفه ما است
که به خوبی و روشنی بیان کنیم درسنوات
گذشــته در ایــن کشــور چــه گذشــته و چــه
افتخاراتی کسب شده است.

استاندار فارس گفت :یکی از موفقیت های
کشــور و انقالب ،پیشــرفت های چشمگیر
در عرصــه دفــاع نظامــی بــا مدیریــت رهبــر
معظــم انقالب اســت که حتی دشــمن هم
به این پیشرفت ها اعتراف کرد.
دکتــر ایمانیــه ،از جانبازان،پیشکســوتان،
خانــواده آنهــا و همچنیــن خانــواده معظم
شــهدا خواســت که به شــکل جدی تری در
میدان جنگ رسانهای وارد شوند.
وی ادامــه داد :اندوختــه و تجربــه شــما
وقتــی بــا نیت هــای الهی تجمیع می شــود،
عــاوه براینکــه چــراغ راهی برای مــا مدیران
مــی باشــد ،می تواند بــه مــا در راه مقابله با
دشــمن و تبییــن آنچــه که در کشــور اتفاق
افتاده به ویژه برای نسل جوان کمک کند.

اســتاندار فــارس با اشــاره بــه ظرفیت های
مثبــت فضای مجــازی ،افزود :اگــر از فضای
مجــازی بــه عنوان یــک فرصت ،به درســتی
اســتفاده کنیــم میتوانیــم در جنــگ
رســانهای نیــز مانند ســایر جنــگ هایی که
دنیا به ما تحمیل کرده موفق باشیم.
* مدیــرکل حفظ آ ثار دفــاع مقدس فارس:
دفــاع مقــدس حقیقتــا یــک گنجینــه
پایانناپذیر است
ســردار ســرتیپ دوم پاســدار «ســعید
کوشــکی جهرمــی» مدیــرکل حفــظ آ ثــار و
نشــر ارزشهای دفاع مقدس فارس اظهار
داشــت :اراده جمعــی و وفــاق و همدلــی
خوبــی در مدیران اســتان به ویــژه با هدف
کاهــش و رفــع مشــکالت جامعــه ایثارگری

ایجاد شده است.
مدیــرکل حفــظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع
مقــدس فــارس بــا بیــان اینکــه شــهدا بــه
ســبب پــاک و مطهــر بودنشــان میتواننــد
ســبب تطهیر روح و درون ما شــوند افزود:
ایــن امــر به برکت و به ســبب همجواری ما
با شهدا میسر میشود.
ســردار کوشــکی خاطرنشــان کــرد :ایــن
دالورمردان عزت آفرین در برههای از تاریخ
در ســختترین شــرایط حاکــم بــر کشــور،
تمام ســرمایه و هستی خود یعنی جانشان
را تقدیم کردند تا ایران بدرخشــد و الگویی
بــرای مقاومــت ،اســتقالل و توســعه بــرای
دیگر کشورهای مسلمان باشد.
این پیشکسوت دفاع مقدس اذعان کرد:
اگر در اربعین حســینی شاهد این حماسه
عظیــم مردمــی بودیم تنهــا به برکــت خون
شــهدایی بود که با کالم خود و روی سربند
خــود وعــده داده بودنــد کــه میرویم تــا راه
کربال را باز کنیم.
ایــن رزمنــده و ایثارگــر دوران دفاع مقدس
افــزود :عمده ناکارآمدیهایی که در کشــور
میبینیــم محصــول بیتوجهــی و عــدم
تمکیــن از فرهنــگ ایثار و شــهادت و عدم
والیتمــداری اســت و بــر عکــس هــر نقطــه
ای از کشــور کــه رهــروی از والیــت فقیــه و
توجه به فرهنگ ایثار و شــهادت ســرلوحه

کار قــرار داده شــده شــاهد پیشــرفت و
موفقیت بودهایم.
مدیــرکل حفــظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع
مقــدس فــارس با اشــاره به مراحــل تجهیز
و تکمیــل مــوزه دفــاع مقــدس فــارس نیــز
گفــت :ایــن مرکــز فرهنگــی و مــوزه دفــاع
مقــدس طی ســالهای متمــادی و به همت
مدیران مختلف تکمیل شــده و با حمایت
اســتاندار کنونــی و بــا تــاش هــای صــورت
لتــر خواهــد
گرفتــه در ســال آ تــی تکمی 
شد.
وی در ادامــه گفــت :دفاع مقــدس حقیقتا
یک گنجینه پایان ناپذیر است و اگر از این
فرصــت و گنجینه به خوبی اســتفاده کنیم
میتوانیــم بســیاری از مشــکالت و موانع را
پشت سر بگذاریم.
وی در پایــان تأکیــد کــرد :رزمنــدگان و
ایثارگران ما برای این دنیا قدم بر نداشــتند
و نبایــد فرامــوش شــوند و اراده جمعــی
و وفــاق و همدلــی خوبــی نیــز در مدیــران
اســتان بــه ویــژه بــا هــدف کاهــش و رفــع
مشــکالت جامعــه ایثارگــری ایجاد شــده و
امــام جمعــه شــیراز و اســتاندار فــارس نیــز
تأکیــد زیــادی بر حل گرهها و مســائل کهنه
و حــل نشــده جامعــه ایثارگــری دارنــد کــه
تهــا اســت بــه عنــوان یــک درد مزمــن
مد 
باقی ماندهاند.

زنگ روز غنچهها در پیش دبستانیهای سراسر فارس طنینانداز شد
سیده ناهید تقویان-تماشا
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فــارس گفــت :بــه همه
مربیــان و همکاران توصیه می کنم که عالوه بر ارائه
محتــوای کالس ها ،به مبانی اعتقادی و هویت ملی
توجه ویژه از داشته باشند.
بــه گــزارش ســرویس خبــری روزنامــه «تماشــا»،
محمدخلیــل عســکری در ویژه برنامــه روز غنچه ها
بمناســبت شــروع ســال تحصیلــی جدیــد در پیــش
دبســتانی شــهید داورپنــاه ناحیه ســه شــیراز ضمن
اشــاره بــه رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی و

جلوگیــری از شــیوع کرونــا در جامعــه گفــت :هــدف
گــذاری ما برای حضــور نواموزان در پیش دبســتانی
یــک و دو بــه ترتیب ده هزار و پنجاه هــزار نفر برنامه
ریزی شده است.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فارس ضمن اشــاره به
تأکیــد مقام معظــم رهبری مبنی بر توجــه به تدوین
فلسفه کودک گفت :سازمان تعلیم و تربیت کودک
که از ســن صفر تا شش ســالگی را شامل می شود،
در آمــوزش و پــرورش تشــکیل شــد کــه در بخــش
آموزش ابتدایی مدیریت می شود.

عســکری بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی فعالیــت هــا در
راســتای ســند تحــول بنیادیــن تأکیــد کــرد :اولیــا به
حضــور فرزندان خود در پیش دبســتانی ها اهتمام
داشته باشند.
وی بــا بیــان حدیث «علــم در کودکــی همانند نقش
روی ســنگ مانــدگار خواهنــد بــود» ،افــزود :به همه
مربیــان و همکاران توصیه می کنم که عالوه بر ارائه
محتــوای کالس ها ،به مبانی اعتقادی و هویت ملی
توجه ویژه از داسته باشند.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز نیز در این

برنامه گفت :مدارس به صورت حضوری بازگشــایی
می شود.
عبدالصمد موســوی ضمن گرامیداشــت تقارن آغاز
ســال تحصیلــی و هفتــه ی دفــاع مقــدس گفــت :در
دوران شــیوع ویروس کرونا اولیــا نقش معلم گونه
در کنــار آمــوزش و پــرورش ایفای نقش داشــتند که
تقدیر و تشکر می کنم.
الزم به ذکر است؛ این ویژه برنامه همزمان در بیش
از دو هزار و ششصد پیش دبستانی سراسر استان
فارس برگزار شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس:

ساعت آغاز به کار مدارس و ادارات فارس از اول مهرماه اعالم شد
مهدی اسالمی  -تماشا
مدیــرکل دفتر فنی اســتانداری فارس اعــام کرد :در
جلســه شــورای ترافیــک اســتان کــه روز چهارشــنبه
بــه ریاســت محمــد هــادی ایمانیــه اســتاندار فارس
برگزار شــد ،ســاعت کاری ادارات و مدارس از ابتدای
مهرماه  ۱۴۰۱به صورت شناور تعیین شد.
دکتــر امیــر حســین جمشــیدی در حاشــیه جلســه
شــورای ترافیــک اســتان فــارس افــزود :بــا توجــه به
شــروع مــدارس و آغــاز مهرمــاه ،شــاهد ترافیــک
رئیــس ســازمان دانشآمــوزی فــارس از برگــزاری
اولیــن اردوی فراگیر تشــکیالتی ویــژه دانشآموزان
دختــر و پســر پیشــتاز ســازمان دانشآمــوزی در
فارس خبر داد.
مرتضــی کریمی بــا اعالم اینکه بعد از دو ســال کرونا
و تعطیلــی فضاهــای اردویی ،دانشآموزان پیشــتاز
اســتقبال بســیاری نســبت به این اردوها داشتند،
گفت :این اردو در مناطق و شهرســتانهای استان
فــارس و بــا حضــور بیــش از  ۶هــزار دانشآمــوز بــه
صورت فراگیر برگزار شد.
وی ادامــه داد :اردوی فراگیــر تشــکیالتی بــا رویکــرد
تربیــت اجتماعــی مبتنــی بــر ســند تحــول بنیادیــن
برگــزار شــده اســت و از جملــه اهــداف آن تقویــت

سنگینی در روزهای ابتدای مهر ماه خواهیم بود به
همین دلیل در این جلســه پیشــنهاد شناور شدن
ســاعات کار مــدارس و ادارات مطــرح شــد و مــورد
بررســی قــرار گرفت .وی افــزود :بر این اســاس طبق
مصوبــه شــورای ترافیــک اســتان فــارس مقــرر شــد
برای پیشــگیری از ترافیک سنگین ،ابتدا بانک ها از
ساعت  ۷شروع به کار کنند.
مدیــرکل دفتــر فنــی اســتانداری فــارس ادامــه داد:
کهــا مــدارس متوســطه اول و دوم در
بعــد از بان 

رئیس سازمان دانشآموزی فارس اعالم کرد:

ســاعت  ،۷:۱۵ســپس دبستانها در ســاعت ۷:۴۵
و بعــد ادارات ســاعت هشــت صبح ،کار خــود را آغاز
خواهنــد کرد که به این ترتیب تداخل ســاعت منجر
به ترافیک نشود.
وی همچنیــن گفــت :پایــان ســاعت کاری نیز بر این
اســاس تعیین شــده اســت و در ابتدا بانکها ،بعد
دبیرســتانهای پایــه اول و دوم ،بعــد دبســتان ها و
سپس ادارات تعطیل خواهند شد.
جمشــیدی از ارائــه پیشــنهاد تغییر ســاعات کاری و

برگزاری اولین اردوی فراگیر تشکیالتی ویژه دانشآموزان در فارس

ابعــاد دینــی و معنــوی دانشآمــوزان و ارتقــای
روحیــه مشــارکتجویی و کارگروهــی ،پذیــرش
نظــم و قانونمنــدی و تــابآوری و ســازگاری در بیــن
دانشآموزان بوده است.
بــه گفته کریمی ،اصــل و بنیان اردوهــای ملی قطبی
ســازمان دانشآمــوزی را اســتوار بــر ســاحتهای
ش ـشگانه ســند تحــول بنیادین دانســت و هدف
از ایــن اردوهــا را آمادگــی دانشآمــوزان بــه منظــور
فراگیــری مهارتهــای مقدماتــی و کشــف و پرورش
اســتعدادهای نهفتــه و خــاق پیشــتازان عنــوان

کرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از بســترهای مهــم
تربیــت دانشآمــوزان اردوهــای دانشآمــوزی
اســت ،برگــزاری اردو را در شــکلگیری شــخصیت
دانشآموزان مؤثر دانســت و افزود :تحقق اهداف
ســازمان دانشآموزی در گرو تربیت ،آماد هســازی و
توانمندسازی دانشآموزان است.
رئیــس ســازمان دانشآمــوزی فــارس گفــت:
دانشآمــوزان در ایــن اردوهــا آموزشهــای جامعی
در حوز ههــای مختلــف تشــکیالتی از جملــه حــوزه

اعتقــادی ،سیاســی و فکــری میبیننــد و بــه منظــور
تهــای مقدماتــی ،کشــف و پــرورش
فراگیــری مهار 
اســتعدادهای نهفتــه و خــاق پیشــتازان ،بــا فنون
و مهارتهــای مختلــف زندگــی در شــرایط ســخت و
زندگــی اجتماعــی و بــا آداب و رســوم و فرهنگهــای
مختلف آشنا میشوند.
این اردو که با همکاری مربیان و مسؤوالن سازمان
دانشآمــوزی مناطــق و شهرســتانهای اســتان و
همچنین با حمایتهای رؤسای ادارات و معاونین
پرورشــی ادارات برگــزار شــده اســت ،دانشآمــوزان

تعطیلــی روزهــای پنجشــنبه ادارات اســتان در ایــام
باقیمانــده ســال  ۱۴۰۱بــه حــوزه معاونــت توســعه و
پشــتیبانی اســتانداری فــارس نیــز خبــر داد و گفت:
در صــورت تصویب ،این مصوبه نیــز اجرایی خواهد
شد.
معــاون شــهردار شــیراز خاطــر نشــان کــرد :در ایــام
بازگشــایی مدارس ســاعت فعالیت متــرو و ناوگان
اتوبوسرانی کالن شهر شیراز ساعت  ۶صبح خواهد
بود.
حس اســتقالل و مسئولیتپذیری را در قالب اردو
و فراهــم کــردن نیازهــای خــود بــا حداقــل شــرایط و
امکانــات را تجربــه کردنــد و موجب افزایــش روحیه
جمــع پذیــری ،قانــون مــداری و نظــم تشــکیالتی و
گروهی اعضای سازمان دانشآموزی شده است.
وی ادامــه داد :اردوی فراگیــر تشــکیالتی
دانشآموزان پیشتاز استان فارس ،عالوه بر ایجاد
نشــاط و شــادابی ،بــه دنبــال تقویت روحیــه دینی و
ملــی ،تقویــت روحیه خودســازی ،اعتماد به نفس و
تــابآوری در شــرایط خــارج از خانــه و تقویت روحیه
مســئولیت پذیــری و مشــارکت جویــی اعضــا نیــز
بــوده اســت کــه خوشــبختانه بــا اســتقبال پر شــور
دانشآموزان این مهم نیز محقق شده است.

فرآیندانتقال کارخانهپشمشیشهشیراز تاپایانسالتکمیلمیشود
شــرکت پشــم شیشــه ایــران در منطقه ویــژه اقتصادی
تهــای
شــیراز در دســت اجــرا اســت و براســاس صحب 
مدیــران مربوطــه امیــد اســت کــه تا پایان ســال شــاهد
بهرهبرداری کارخانه جدید باشیم.
به گزارش تســنیم ،این کالنشهر براساس اعالم رسمی
کارشناســان و مســئوالن شــهری هشــتمین کالنشــهر
آلوده کشــور اســت و حدود هفت ســال از مطرح شدن
طــرح انتقــال صنایــع آالینده به خــارج از محدوده شــهر
شیراز گذشته است.
کارخانجــات ســیمان ،روغــن نباتی و پشــم و شیشــه به
عنــوان صنایــع آالیندهای شــناخته شــدهاند کــه انتقال
نهــا از شــهر شــیراز ضــروری و تهدیــدی برای ســامتی
آ 
شــهروندان اســت .موضوعی که صدای اعضای شورای
شــهر شــیراز را در دورههای چهــارم و پنجم نیــز درآورد و
در چندین جلســه این موضوع در صحن علنی شــورای

شهر شیراز مطرح شد.
مســئوالن اســتانی بارهــا اعــام کردند که زیرســاختها
بــرای انتقــال ایــن کارخان ههــا فراهــم شــده اســت ،امــا
تاکنــون تنها کارخانه ریشــمک به خارج از شــهر منتقل
شده است .استاندار فارس نیز دی ماه سال گذشته در
دایدر با معاون وزیر کار خواســتار تســریع در جابهجایی
کارخانه ســیمان شیراز به خرامه و همچنین جابهجایی
کارخانــه پشــم شیشــه شــد .محمدهــادی ایمانیــه بــا
اشــاره بــه اهمیت انتقــال این صنایع از معــاون وزیر کار
خواســت هماهنگ یهــای الزم بــا مجموعه شســتا برای
تامین نقدینگی الزم در این زمینه را ایجاد کند.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه در طــرح توســعه کارخانه
پشم شیشه ،تولید پشم سنگ نیز مطرح شده است،
بر لزوم تسریع راهاندازی این فاز توسعهای تأکید کرد.
کارخانــه پشــم و شیشــه در شــهر شــیراز یکــی از

قدیمیتریــن کارخان ههــای ایــن صنعــت اســت کــه این
روزها عمری بالغ بر  50سال را پشت سر گذاشته است.
قــرار گرفتــن ایــن کارخانــه در محدوده شــهر و مســائل
زیســت محیطــی ســبب شــده کــه طــرح انتقــال آن از
مدتها پیش مطرح شــود اما موانعی بر سر راه بود که
انتقال را به تأخیر میانداخت.
بــرای اجــرای پــروژه انتقــال پشــم شیشــه ایران از شــهر
شــیراز بــه منطقــه ویــژه اقتصــادی عــددی بالــغ بــر 15
میلیــون یــورو نیــاز بــوده اســت عــاوه بــر آن تکنولوژی
وابسته آن سبب شده بود که این کار با اما و اگر پیش
رود تا اینکه جوانان و مهندســان داخلی آســتین همت
بــاال زدند و پروژه انتقال با بوم یســازی و تکیه به دانش
داخلی شروع کردند که خبرگزاری تسنیم نیز در این باره
گزارشی را تدوین و منتشر کرد.
امــا امــروز مدیــر عامــل شــرکت ســرمایهگذاری صــدر

تأمین با حضور در ســایت احداث کارخانه جدید از روند
اجرایی پروژه بازدید کرد و امیرحسین نادری مدیرعامل
شــرکت ســرمایه گذاری صــدر تامین دربــاره روند انتقال
ایــن کارخانه گفت :پــروژه انتقال این کارخانــه از اهداف
مهم این شــرکت اســت و بــا توجه به شــرایط اقتصادی
اقدامات خوبی انجام شده است.
وی بــا بیــان اینکــه انتظــار این اســت که انتقــال هر چه
ســریع تــر ایــن کارخانــه صــورت بگیــرد ،گفــت :ایــن امر
باید براســاس برنامــه زمانبندی اعالم شــده به منطقه
ویژه اقتصادی شــیراز انجام شــود و این شرکت آمادگی
دارد تــا بــا تعامل بــا شــرکتهای دانش بنیــان داخلی و
شــرکتهای خارجــی تجهیــز و راهاندازی هرچه ســریع تر
این کارخانه را انجام دهد.
نادری در پایان ابراز امیدواری کرد :حداکثر تا پایان ســال
شــاهد بــه بهر هبــرداری رســیدن ایــن کارخانــه مــادر در

حوزههای عایقهای حرارتی و صوتی باشیم.
براساس این گزارش پروژه انتقال شرکت پشم شیشه
ایــران در منطقــه ویژه اقتصادی شــیراز در حال حاضر با
هزین ـهای بالــغ بــر بیــش از  2000میلیارد ریال ،پیشــرفت
فیزیکی  54درصد و انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی
و داخلی در دست اقدام است.
با توجه به اینکه این شــرکت جایگاه خوبی در صادرات
محصوالت خود داشــته و توانســته در  4ماهه نخست
سال با رشد  96درصدی  312تن محصول با ارزآوری 365
هزار دالر را صادر کرده است.
انتقــال ایــن کارخانــه و قــرار گرفتــن آن در منطقــه ویــژه
اقتصــادی شــیراز میتوانــد رونــق بیشــتری بــه تولیــد و
صادرات آن دهد چراکه در حال حاضر به دلیل قرارگیری
آن در سطح شهر محدودیتهایی برای تولید آن وجود
دارد.
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یادداشت

سید محی الدین حسینی ارسنجانی  -تماشا
ســی و یکــم شــهریورماه ســال  ۱۳۵۹صــدام بــا صــدور
فرمانی به لشــکر خود ،رژیــم بعثی را مأموریت داد تا به
کشــور عزیزمان ایران هجوم آورند و به خیال خام خود
فاتح تهران و تعبیرکننده خواب های شــیاطین شرق و
غرب عالم در شکست نظام نوپایمان شود.
اما او و ارتش بعث با حمایت همه جانبه ده ها کشــور
شــرقی و غربــی از پــس مقاومــت غیورمــردان ایرانــی
برنیامــد و نتوانســتند بــر ایران،کشــور دلیــران و مهــد
علــم ،فرهنگ ،تاریخ و تمدن ســلطه یابند .یا یک کمتر
از خاک ایران زمین را در تصرف خود نگه دارند.
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی  ۸ســاله رزمنــدگان اســام
و جوانــان وطــن از اقشــار گوناگــون ایرانیانــی کــه
حتــی کمتریــن آمــوزش هــای نظامــی را ندیــده بودنــد،
رژیــم ســفاک صــدام کــه تــا بــن دنــدان مســلح بــود و از
ســوی بیــش از  ۵۰کشــور دنیــا حمایــت هــای مالــی،
اطالعاتــی ،تدارکاتــی و تســلیحاتی مــی شــد ،را بــه
عقــب رانــده و بــه پشــت مرزهــای کشــورمان فــراری
دادند.
تقدیــم هــزاران شــهید عزیــز و ایثارگــری هــزاران آزاده
ســرافراز و جانبــازان قهرمــان در کنــار از بیــن رفتــن
تأسیســات بــزرگ اقتصــادی و نظامــی کشــورمان
محصــول کار عبــث و بیهــوده صــدام و ارتشــیان بعثی
او بــود ،امــا اراده الهــی و همــت مردم ایران بر این شــد
تــا کشــورمان در جنگــی نابرابــر و ناخواســته پیــروز و
روسفید در آید و چشم طمع متجاوزان بیگانه به وطن
عزیزمان را کور نماید.
اکنون چند دهه اســت که جنگ  ۸ســاله تمام شــده و
شاهد جنگی به ظاهر با توپ و تانک و اسلحه نیستیم
اما دشمن زخم خورده در میادین اقتصادی با تحریم ها،
در مباحــث فرهنگــی بــا شــبیخون هــای فرهنگــی و
رســانه ای بــه دنبــال بــر هــم زدن نظــم و آرامــش ملــی
ماست.
بیگانــگان در اندیشــه به انحراف کشــاندن کشــورمان
از مســیر رشــد و تعالــی انــد و همــه مــا وظیفــه
داریــم تــا در ایــن جنــگ نابرابــر کــم نیاوریــم و کوتــاه
نیاییم.
خــون هــای بســیاری بــرای آزادی،عمــران ،آبادانــی،
اســتقالل و پایداری ایران و عزتمندی و سرافرازی مردم
کشورمان در طول چهل و اندی سال از پیروزی انقالب
تا به اکنون ریخته شــده است .رسالت ما بر این است
کــه بــا رجــوع به گذشــته و حــال تاریــخ پرفراز و نشــیب
ایران با هوشــمندی هر چه تمام تر فتنه های رنگارنگ
و پیچیــده دشــمن را رمــز یابــی کــرده و در اندیشــه
شکست همه جانبه آنان که چشم طمع به منابع ملی
ایران دارند ،باشیم.
نکوداشــت شــهدا ،جانبــازان ،مفاخــر دفــاع مقــدس و
قهرمانان ملی که جان عزیز خویش را فدا کردند تا پای
دشــمن را از ایــن مــرز و بوم ببرنــد و ذره ای از این خاک
عزیز در دســت دشــمن قرار نگیرد حداقل کاری است
کــه بایــد انجــام داد و بــه احترام آنهــا تمام قد ایســتاد و
عرض ارادت کرد.

مدیرکل میراث فارس خبر داد:

بهرهبرداری از  ۶پروژه در هفته
گردشگری

سیده ناهید تقویان-تماشا
مدیــرکل میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی اســتان فــارس از افتتاح  ۶پــروژه در
راســتای گرامیداشــت هفتــه گردشــگری در ایــن
استان خبر داد.
ســید مؤیــد محســننژاد چهارشــنبه  ۳۰شــهریور
بــه خبرنــگاران گفت :ایــن پروژهها توســط بخش
خصوصــی و بــا حمایــت اداره کل میراثفرهنگــی،
گردشــگری و صنایعدســتی اســتان فــارس بــا
اســتفاده از تســهیالت بانکــی اجرا و آمــاده افتتاح
شده است.
محســننژاد خاطرنشــان کــرد کــه حجــم
ســرمایهگذاری انجــام شــده بــرای اجــرای ایــن
تعــداد پروژه بیش از  ۲۱۹۵میلیــارد ریال بوده و با
بهرهبرداری از آنها برای  ۸۲نفر اشــتغال مســتقیم
ایجاد میشود.
مدیــرکل میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی اســتان فــارس افــزود :طر حهــای
ل افتتــاح شــامل دو هتــل یــک
گردشــگری قابــ 
ســتاره ،دو اقامتــگاه ســنتی و یــک اقامتــگاه
بومگــردی در شــیراز و یــک مجتمع گردشــگری در
شهرستان سروستان است.
محســننژاد اســتان فــارس را دارای ظرفیتهــای
گردشــگری متعددی دانســت و افزود :بیشک با
تقویت خدمات گردشــگری و زیرساختهای الزم
در ایــن زمینــه میتوان اســتان فارس را بــه یکی از
مهمترین قطب گردشگری کشور تبدیل کرد.

