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کارگاه تخصصی شناخت اصول بودجه بندی ،کنترل بودجه و مدیریت سودآوری در
صنعت هتلداری و غذا و نوشابه دیروز در هتل بزرگ شیراز با ...
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آغاز ثبت نام کارگاه های ادبی فصل زمستان
مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری استان فارس از آغاز ثبت نام کارگاه های
ادبی فصل زمستان این واحد خبر داد ...

شیراز ؛ میزبان همایش بین المللی پزشک خانواده

صفدر دوام
همایــش بین المللــی پزشــک خانــواده روزهــای
ششــم و هفتــم دی مــاه امســال در محــل مجتمــع
رفاهــی ،فرهنگــی والیــت دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــیراز برگــزار خواهــد شــد.
کامــران باقــری لنکرانــی رئیــس شــورای
سیاســت گذاری مرکــز تحقیقــات ســامت فــارس
دیــروز در نشســت خبــری خــود بــا خبرنــگاران
رســانه های گروهــی در شــیراز بــا بیــان مطلــب
فــوق ،اظهــار داشــت :هــم اکنــون پزشــکان عمومــی
اســتان در اجــرای طــرح پزشــک خانــواده بیــش از
ســه میلیــون نفــر هم اســتانی ها را تحــت پوشــش
خدمــات نظــام ارجــاع قــرار داده انــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه بــا وجــود مشــکالت اجــرای
طــرح پزشــک خانــواده در اســتان رو بــه بهبــود
بــوده اســت یــادآور شــد :البتــه در ایــن زمینــه بایــد
بــه تقویــت سیســتم و نظــام ارجــاع و مراقبت هــای
باکیفیــت و مطمئــن توجــه شــود.
وزیــر اســبق بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
بــا بیــان ایــن کــه اجــرای طــرح پزشــک خانــواده
تکلیــف مصــرح در قانــون برنامــه توســعه پنجــم
کشــور بــوده اســت اضافــه کــرد :مــا بایــد بــه
ســمت اجرایــی شــدن ایــن طــرح در سراســر کشــور
حرکــت کنیــم کــه البتــه در اســتان فــارس اجــرای
طــرح یــاد شــده بــا تجربــه و لحــاظ شــدن تــراز
بین المللــی نقشــه راه ایــن طــرح ترســیم می شــود.
وی خودمراقبتــی و حفــظ ســامت را از جملــه
محورهــای طــرح پزشــک خانــواده بــه عنــوان
اصالحــات نظــام ســامت یــاد کــرد و گفــت :بــدون
تردیــد اجــرای پزشــک خانــواده در اســتان بــرای
مــردم مزیت هــای مالــی مناســبی در پــی داشــته
اســت کــه بــر اســاس آمــار دقیــق کاهــش چشــمگیر
ســالیانه  100میلیــارد تومــان هزینــه از جیــب مــردم
بــرای درمــان از پیامدهــای مناســب اجــرای ایــن
طــرح می باشــد.
وی در عیــن حــال توجــه بــه نقــاط ضعــف اجــرای
طــرح یــاد شــده را ملــزم دانســت و گفــت :مهم ترین
نقطــه ضعــف ایــن طــرح تقابــل مراقبــت اولیــه

بهداشــتی پزشــک عمومــی بــا پزشــک تخصصــی
بــوده کــه اگــر ایــن اصــاح صــورت گیــرد بســیاری
از مشــکالت مرتفــع خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان فــارس همــواره در
برنامه هــای تحــول ســامت در کشــور پیشــرو بــوده
اســت اضافــه کــرد :تقویــت توجــه بــه بهداشــت
و ارتقــای ســامت توســط پزشــک خانــواده در
جهــت مطــوب شــدن طــرح پزشــک خانــواده مؤثــر
می باشــد؛ از ایــن رو هــدف پزشــک خانــواده تنهــا
رســیدگی بــه بیمــاری نباشــد بلکــه بایــد در جهــت
حفــظ ســامت افــراد تحــت پوشــش خــود نیــز
تــاش کنــد.
لنکرانــی افــزود :پزشــک خانــواده در جهــت ارتقــای
کیفیــت مراقبــت و بهبــود ســامت نقــش بســزایی
دارد کــه البتــه بــه نظــر می رســد بــرای جامعــه
ایرانــی بایــد بــر اســاس شــرایط مناطــق مختلــف
در ارائــه خدمــات الگوهــای متفاوتــی ارائــه گــردد.
وی در عیــن حــال تصریــح کــرد :پزشــک خانــواده
بخشــی از توانمندی هــا را بــه صــورت مناســب و
درخــور توجــه انجــام می دهــد.

لنکرانــی افــزود :ناظــران بین المللــی حــوزه ســامت
نیــز اذعــان دارنــد کــه نظــام ســامت کشــور مــا
بــدون توجــه بــه اجــرای صحیــح طــرح پزشــک
خانــواده دچــار چالــش اساســی خواهــد بــود.
بــه بــاور ایــن اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز
هم اکنــون وجــود مراقبت هــای فنــاوری موجــب
شــده کــه نقــش پزشــک خانــواده هــم از ســوی ارائه
دهنــدگان خدمــات و هــم از ســوی دریافــت کنندگان
مورد غفلت قرار گیرد.
بــه همیــن دلیــل وی تأکیــد کــرد :توجــه بــه
مراقبــت دائمــی در بحــث اجــرای طــرح پزشــک
خانــواده بســیار مؤثــر خواهــد بــود.
رئیــس کنگــره بین المللــی پزشــک خانــواده ادامــه
داد :بــا توجــه بــه رویکــرد جامعه محــوری بــه ســواد
هم اکنــون اجــرای طــرح پزشــک خانــواده بــا رفــع
نقــاط ضعــف بســیار مثبــت اســت.
وی همچنیــن اجــرای طــرح نظــام ارجــاع را در
راســتای توزیــع عادالنــه اعتبــارات حــوزه ســامت
و درمــان مناســب دانســت و گفــت :هم اکنــون
مجلــس شــورای اســامی اعتبــارات طــرح تحــول
ســامت و هدفمنــدی یارانه هــا و مالیــات بــر ارزش
افــزوده را بــه بخــش ســامت اختصــاص داده
اســت؛ از ایــن رو اگــر ایــن اعتبــارات بــا محوریــت
پزشــک خانــواده و ایجــاد بســترهای مناســب لحــاظ
شــود ،نتیجــه مناســبی در حــوزه ارتقــای ســامت
خواهیــم داشــت.
حســن جوالیــی دبیــر علمــی ایــن کنگــره نیــز
فلســفه پزشــک خانــواده جامعه محــور ،الزامــات
برنامه هــای کالن ســامت ،تجــارب مختلــف کشــور
در ســطح روســتاها و شــهرها را از جملــه محورهــای
ایــن کنگــره جهانــی عنــوان کــرد و گفــت :در ایــن
همایــش دو روزه کــه بــا حضــور سیاســت گذاران
حــوزه ســامت ،مســئوالن طــرح پزشــک خانــواده
و پزشــکان خانــواده برگــزار می شــود تعــداد 113
مقالــه بــه صــورت پوســتر و بیــش از  50ســخنرانی
خواهیــم داشــت.وی ابــراز امیــدواری کــرد :خروجــی
ایــن کنگــره ارائــه راهکارهــای عملیاتــی در راســتای
اجــرای بهتــر طــرح پزشــک خانــواده باشــد.

مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری استان فارس خبر داد
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مدیــر مرکــز آفرینــش هــای ادبــی حــوزه هنــری
اســتان فــارس از آغــاز ثبــت نــام کارگاه هــای ادبــی
فصــل زمســتان ایــن واحــد خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی حــوزه هنــری اســتان
فــارس ،هاشــم کرونــی صبــح دیــروز در جمــع
خبرنــگاران گفــت :کارگاه هــای ادبــی متنــوع بــرای
عالقــه منــدان بــه ادبیــات در فــارس در حــوزه
هنــری پیــش بینــی شــده اســت و عالقــه منــدان
مــی تواننــد بــرای ثبــت نــام در ایــن کارگاه هــا بــه
حــوزه هنــری مراجعــه کننــد.
مدیــر مرکــز آفرینــش هــای ادبــی حــوزه هنــری
اســتان فــارس افــزود :اســتان فــارس بــه عنــوان
قطــب ادبــی کشــور شــاهد حضــور جوانــان
مســتعدی اســت کــه همــواره در حــوزه هــای
مختلــف ادبیــات افتخارآفرینــی کــرده انــد.
وی بیــان کــرد :در حــوزه داســتان و شــعر در
گونــه هــای مختلــف همــواره شــاهد درخشــش
جوانــان ادیــب اســتان فــارس هســتیم و وجــود
ایــن نیروهــای انســانی خــاق و خــوش ذوق
ایجــاب مــی کنــد کــه مســئولین فرهنگــی در حــوزه
ادبیــات بــا برنامــه ریــزی مناســب پاســخگوی ایــن
اســتعدادهای درخشــان باشــند.
کرونــی ادامــه داد :شــهر شــیراز را تمــام جهانیــان
بــا نــام ادبیــات مــی شناســند و امیدواریــم کــه
در آینــده نیــز شــاهد باشــیم کــه بــا حمایــت از
جوانــان خــاق حــوزه ادبیــات نــام ایــن دیــار در
عرصــه هــای مختلــف ملــی و بیــن المللــی بیشــتر

شــنیده شــود.
وی تصریــح کــرد :در ایــن راســتا حــوزه هنــری
اســتان فــارس بــرای فصــل زمســتان کارگاه هــا و
نشســت هــای مختلــف ادبــی طراحــی کــرده اســت
کــه امیدواریــم مــورد اســتقبال هنرمنــدان حــوزه
ادبیــات قــرار بگیــرد .مدیــر مرکــز آفرینــش هــای
ادبــی حــوزه هنــری اســتان فــارس خاطــر نشــان

کــرد :برگــزاری کارگاه ادبیــات آیینــی بــا هدایــت
اســتاد احــد ده بزرگــی یکــی از برنامــه هــای فصــل
زمســتان حــوزه هنــری اســت.
وی اضافــه کــرد :همچنیــن در حــوزه داســتان
کــودک و نوجــوان نیــز کارگاهــی بــا هدایــت
اســتاد احمــد اکبــر پــور طراحــی شــده اســت تــا
عالقــه منــدان بــه ایــن حــوزه بتواننــد از تجربیــات
ایــن هنرمنــد ارزنــده بهــره منــد شــوند.
کرونــی یــادآور شــد :برگــزاری کارگاه شــعر
معاصــر بــا هدایــت خــود مــن نیــز از کارگاه هــای
دیگــری اســت کــه در فصــل زمســتان در مرکــز
آفرینــش هــای ادبی حــوزه هنــری برگزار می شــود.
وی ابــراز داشــت :عــاوه بــر ایــن کارگاه هــا از
گذشــته جلســات منظــم طنــز بــا مســوولیت علیرضــا
صائــب ،شــعر بــا مدیریــت عبدالحمیــد رحمانیــان،
ادب و هنــر پارســی زبانــان مهاجــر بــا سرپرســتی
ســیدعلی اکبرحســینی و شــعر کــودک بــا هدایــت
فاطمــه قائــدی برگــزار مــی شــده کــه در فصــل
زمســتان نیــز ادامــه خواهــد یافــت.
مدیــر مرکــز آفرینــش هــای ادبــی حــوزه
هنــری اســتان فــارس در پایــان اظهــار داشــت:
عالقــه منــدان بــه شــرکت در ایــن کارگاه هــا
و نشســت هــا مــی تواننــد هــر روز از ســاعت
 9صبــح الــی  14بــا مراجعــه بــه واحــد آمــوزش
حــوزه هنــری اســتان واقــع در شــیراز خیابــان
لطفعلــی خــان زنــد ،چهــارراه خیــرات جنــب بانــک
ملــی اقــدام بــه ثبــت نــام نماینــد.

 250خوراک سنتی در فارس شناسایی شد
کارگاه تخصصــی شــناخت اصــول بودجه بنــدی،
کنتــرل بودجــه و مدیریــت ســودآوری در صنعــت
هتلــداری و غــذا و نوشــابه دیــروز در هتــل بــزرگ
شــیراز بــا حضــور  50نفــر از مدیــران هتل هــای
اســتان فــارس برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری فــارس معاون
گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی فــارس گفــت:
بــی شــک گردشــگری رویــداد از جملــه شــاخه های
گردشــگری اســت کــه در اســتان فــارس می توانــد
رونــق بیشــتری بگیــرد زیــرا در ایــن اســتان رویدادهــا
و مناســبت های خــاص و متفــاوت و کم نظیــری وجــود
دارد کــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت.
ســید مویــد محســن نژاد در ایــن کارگاه تخصصــی
گفــت :یکــی از انــواع گردشــگری ها ،گردشــگری
خــوراک اســت کــه بــا توجــه بــه تعــداد تنــوع غذاهــا،
آداب و رســوم و خوراک هــای ســنتی و بومــی کــه در
هریــک از شهرســتان های فــارس وجــود دارد می تواند
ایــن نــوع گردشــگری در ایــن اســتان رونــق بگیــرد.
معــاون گردشــگری فــارس افــزود :مقولــه ای کــه
تاکنــون بــه آن کمتــر پرداختــه شــده اســت و از طرفی
هــم گردشــگران بســیاری را از اقصــی نقــاط دنیــا بــه
ســمت و ســوی خــود جلــب می کنــد .بــه طــوری کــه
شــاهدیم بســیاری از تورهــای گردشــگری خــوراک در
برخــی از شــهرهای دنیــا رواج یافتــه و حتــی برخــی

از گردشــگران بــا هــدف شــناخت آداب و رســوم و
خوراک هــای ســنتی هــر منطقــه ســفر می کننــد.
وی گفــت :شــاید دومیــن جشــنواره خوراک هــای
ســنتی فــارس کمــی دیــر برگــزار شــد امــا برپایــی آن
بــا هــدف معرفــی خوراک هــا و آداب و رســوم هریــک
از شهرســتان های فــارس و زمــان آن در وقــت کــم
مســافر فرصــت مناســبی بــرای توســعه گردشــگری
رویــداد در ایــن اســتان اســت .در واقــع ایــن جشــنواره
یــک رویــداد جدیــد امــا مؤثــر در فــارس اســت کــه
بی تردیــد بــه جــذب بیشــتر گردشــگر می انجامــد
و از ســویی توزیــع ســفر نیــز کمــک می کنــد چــرا
کــه گردشــگران بــا آداب و رســوم و فرهنــگ
شهرســتان های مختلــف فــارس آشــنا و ترغیــب
می شــوند کــه بــه ایــن مناطــق ســفر کننــد .زمانــی
در فــارس یــک هــزار نــوع آش طبــخ می شــده اســت
امــا گذشــت زمــان و تغییــر ســلیقه و ذائقــه مــردم
منجــر شــد کــه ایــن نــوع خوراک هــا منســوخ شــود
و هــم اینــک از تعــداد ایــن نــوع غــذا آمــاری در
دســت نیســت امــا آنچــه کــه هســت تعــداد اندکــی
از ایــن خــوراک اســت کــه جشــنواره خوراک هــای
ســنتی فــارس یــک فرصــت مناســب بــرای معرفــی
و شناســایی خوراک هــا اســت بــه طــوری کــه در
حــال حاضــر بــا گشــایش ایــن جشــنواره و طبــخ
انــواع خوراک هــا بــه خصــوص آش هــای ســنتی
اســتان  250نــوع خــوراک شناســایی شــده اســت کــه
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امیدواریــم بتوانیــم بــرای ایــن غذاهــا پرونــده ثبــت
در فهرســت میــراث ناملمــوس کشــور تهیــه نماییــم.
محســن نژاد در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه
ضــرورت توجــه بــه مقولــه آمــوزش در حــوزه
گردشــگری تأکیــد کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه
شــیراز یکــی از شــهرهای نمونــه گردشــگری کشــور
می باشــد از ایــن رو بایــد نــوع خدمــات و ارایــه آن
بــه درســتی صــورت گیــرد و ایــن امــر تنهــا بــا توجــه
بــه مقولــه آمــوزش میســر خواهــد شــد.
بــه گفتــه وی آموزش هــای تخصصــی در حــوزه
گردشــگری بــرای تمامــی افــرادی کــه در ایــن حــوزه
فعالیــت دارنــد ضــروری اســت.
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری فــارس در ادامــه
اضافــه کــرد :بــرای جــذب حداکثــر گردشــگران
همچنیــن توزیــع ســفر در طــول ســال بایــد ارایــه
خدمــات در تأسیســات و مؤسســات گردشــگری
مطلوب تــر شــود کــه یکــی از راه هــای آن توجــه
بــه آموزش هــای تخصصــی در ایــن حوزه هــا
است.
بنابرایــن گزارش روز گذشــته کارگاه تخصصی شــناخت
اصــول بودجه بنــدی ،کنتــرل بودجــه و مدیریــت
ســودآوری در صنعــت هتلــداری و غــذا و نوشــابه در
شــیراز بــا حضــور مدیــران هتل هــای اســتان فــارس
برگزار شد.

ارائه عملکرد شهرداری شیراز
با اتحاد روابط عمومی های مناطق
ده گانه در نمایشگاه شهر زیبا

دومیـن نمایشـگاه شـهر زیبـا برگـزار گردید تـا خدماتی در
حـوزه هـای عمران شـهری ،حمل و نقـل ،مدیریت بحران،
شـهرداری الکترونیک ،خدمات شـهری ،توسـعه شهرسازی
و  ...را بـه عرصـه نـگاه مخاطبـان خـود قـرار دهـد.
علـی دهقـان ،مدیـر روابـط عمومـی شـهرداری منطقـه
یـک بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت  :در ایـن راسـتا روابـط
عمومـی هـای مناطـق ده گانـه شـهرداری شـیراز نیـز بـا
اهتمـام ویـژه و اندیشـیدن تمهیـدات و شـرایط الزم بـا
عزمـی راسـخ در ایـن نمایشـگاه حضـور یافتنـد تـا بـه
پشـتوانه آن ،فعالیت ها و دسـتاوردهای شـهرداری شیراز را
بـه منصـه ظهـور بگذارند.
وی از برنامـه ریـزی منسـجم روابـط عمومی هـای مناطق
ده گانـه جهـت ارائـه عملکـرد شـهرداری شـیراز خبـر داد
و اضافـه نمـود  :پـس از برگـزاری نشسـت هـای تعاملـی
مشـترک بیـن روابـط عمومـی هـای مناطـق ده گانـه،
بـرای ایجـاد اتحـاد و ارتبـاط منسـجم و مرتبط بـا یکدیگر
تلاش نمودیـم بـا ایجـاد غرفـه ای مشـترک از عملکـرد
مناطـق شـهرداری و تبـادل تجربیـات بیـن روابـط عمومی
هـا بتوانیـم اقدامـات ،عملکـرد و نـوآوری های شـهرداری
شـیراز را در معـرض دیـد بازدیـد کننـدگان قـرار دهیـم تـا
مـردم عزیـز بتوانند بـا وظایـف و اقدامات این نهـاد مردمی
بیشـتر آشـنا شـوند .علـی دهقـان ادامـه داد  :یقینـا برپایی
اینگونه نمایشـگاه ها می تواند جهت تسـریع و تسـهیل در
ارتقـاء سـطح کمـی و کیفـی خدمات رسـانی به شـهرندان
موثر باشـد.
مدیـر روابـط عمومـی شـهرداری منطقـه یـک برنامه های
صوتـی و تصویـری از پـروژه هـای عمرانـی ،توزیـع لـوح
فشـرده عملکـرد شـهرداری و همچنیـن بروشـورهایی بـا
موضـوع عمرانـی و فرهنگی را از جملـه اقالمی عنوان کرد
کـه توسـط روابـط عمومی هـای مناطق ده گانـه تهیه و در
ایـن نمایشـگاه جهـت اطالع رسـانی توزیع شـد .دهقان در
پایـان بـا اشـاره بـه تلاش روابـط عمومـی هـای مناطـق
ده گانـه در جهـت ارتقاء و پیشـبرد اهداف مدیریت شـهری
گفـت  :تلاش داریـم در کنـار همدیگـر بـا تنظیم سـاختار
مناسـب و اسـتفاده از برنامـه ریزیهای از قبل طراحی شـده
بـه عنـوان پل ارتباطی میان مردم و شـهرداری ،مشـارکتی
جـدی ،فعـال و اثرگـذار در جهت پیشـبرد اهـداف مدیریت
شـهری داشـته باشیم.
علـی عابدینـی مدیـر روابـط عمومـی شـهرداری منطقـه
شـش نیـز برپایی نمایشـگاه شـهر زیبـا را فرصت مناسـبی
جهـت آشـنایی شـهروندان بـا دسـتاوردهای شـهرداری
شـیراز عنـوان کـرد و افـزود  :از آنجاکـه از اهـداف مهـم
مدیریـت شـهری توسـعه و ارتقاء سـطح خدمـات و افزایش
رضایتمنـدی شـهروندان می باشـد ،بحمداله این نمایشـگاه
باعث شـد تا مردم هم با عملکرد شـهرداری آشـنا شـوند و
هـم بـا توجه به حضور مسـئولین در این نمایشـگاه مسـائل
و مشـکالت خودشـان را از نزدیـک در میـان گذاشـته تا در
جهـت برآورده شـدن خواسـته های بحق آنها تالش شـود.
عابدینـی بـا بیـان اینکـه بر ایـن باوریـم که شـهرداری ها
نقـش اصلـی در افزایـش سـطح رضایتمنـدی مـردم در
بهـره منـدی از خدمات شـهری دارا هسـتند ،گفـت  :برپایه
ایـن اعتقـادات روابـط عمومـی هـای مناطـق ده گانه عزم
خـود را جـزم نمودند تا بـا همفکری و هم اندیشـی و تبادل
نظـر تلاش هـای شـبانه روزی مدیریت شـهری را به دید
همـگان بگذارند .مسـئول روابط عمومی شـهرداری منطقه
شـش در پایـان گفـت  :امید اسـت با تلاش شـبانه روزی
و بهـره گیـری از علـم و تجـارب دیگر همـکاران خدوم در
شـهرداری شـیراز بتوانیم همـواره با انجام وظایـف خود که
همـان اطلاع رسـانی دقیق و شـفاف به مردم اسـت گامی
مفیـد و موثـر در جهـت اهـداف کالن شـهرداری شـیراز
برداشـته و خادمـان خوبـی برای مردم باشـیم.

کشف  26قبضه اسلحه توسط
نيروهاي يگان حفاظت محيط
زيست در يک روز

دکتـر حمـزه ولـوي مديـر کل حفاظـت محيـط زيسـت
فـارس در ايـن رابطه گفـت با تالش و کوشـش نيروهاي
يـگان ايـن اداره کل در روز جمعـه  27آذر ماه  30متخلف
شـکارچي دسـتگير و تحويـل مقامات قضايـي گرديدند.از
ايـن متخلفيـن  26قبضه اسـلحه ،کشـف و ضبط گرديد
کـه  6قبضـه آن فاقـد مجـوز مي باشـد.اين عمليـات در
شهرسـتان هاي  ،مرودشت،ارسـنجان ،درياچـه مهارلو ،
نور آباد ،فراشبند و شيراز صورت پذيرفت.
مهنـدس مجتبي شـکرانه فرمانـده يـگان حفاظت محيط
زيسـت اسـتان فـارس نيـز گفـت  :از ايـن متخلفيـن 3
قطعـه چکاوک  3،قطعـه مرغابي 2،قطعـه کبک،دو قطعه
تيهـو و کبوتر و تعداي بيسـيم ،فشـنگ ،دوربيـن و ادوات
شـکار کشـف و ضبـط گرديد .

دستگیری شکارچیان قبل از اقدام
به شکار در شهرستان داراب
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل حفاظـت محیـط
زیسـت فـارس بـا ذکاوت محیـط بانـان ،شـکارچیان قبل
از اقـدام بـه شـکار در منطقـه شـکار ممنـوع چـاه نفـت
شهرسـتان داراب دسـتگیر شـدند.
آقـای وثوقـی رییـس اداره محیـط زیسـت داراب در
ایـن رابطـه گفـت :سـاعت يـك بامـداد مـورخ 94/9/20
نيروهـاي يـگان حفاظـت محيـط زيسـت داراب در
يـك اقـدام غافلگيرانـه قبـل از اقـدام بـه شـكار توسـط
شـكارچيان  ،شـبانه بـه محـل اختفـاي شـكارچيان واقع
در ارتفاعـات منطقـه شـكار ممنـوع چاه نفت وارد شـده و
چهـار نفر شـكارچي غيـر مجـاز را در حالي كـه در خواب
بسـر مـي بردنـد دسـتگير نمـوده و از ايشـان تعـداد يك
قبضـه اسـلحه سـيمينوف غيـر مجـاز و دو قبضه اسـلحه
سـاچمه زنـي و يـك قبضـه اسـلحه گلولـه زني مجـاز به
همـراه تعـداد زيـادي فشـنگ جنگـي  ،گازي ،سـاچمه و
چهارپـاره و سـاير ادوات و لـوازم شـكار و صيـد كشـف
و ضبـط نمـوده و پرونـده متخلفيـن جهـت سـير مراحـل
قانونـي بـه دادگسـتري شهرسـتان ارجـاع گرديـد.

شیراز ؛ میزبان همایش بین المللی پزشک خانواده
همایش بین المللی پزشک خانواده روزهای ششم و هفتم دی ماه امسال در محل
مجتمع رفاهی ،فرهنگی والیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ...
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تقدیر قائم مقام وزیر نیرو از عملکرد
شرکت آب و فاضالب روستایی استان فارس

قائــم مقــام وزیــر نیــرو بــه جهــت عملکــرد مناســب در زمینــه حفــظ و ارتقــاء فعالیتهــای حــوزه
بهــره بــرداری از تالشــهای شایســته و درخــور تحســین شــرکت آبفاروســتایی اســتان فــارس تقدیــر
و تشــکر نمــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان فــارس ،ســتار محمــودی
قائــم مقــام وزیــر نیــرو بــه جهــت عملکــرد تخصصــی  ،بهینــه  ،مناســب و بهــره بــرداری ،تولیــد،
توزیــع و حفــظ کیفیــت مناســب آب شــرب روســتاهای اســتان فــارس و اســتفاده و بــکار گیــری
مناســب از تکنولــوژی و ایجــاد بانکهــای اطالعاتــی نــرم افــزاری در راســتای ارتقــاء خدمــات رســانی
بــه مشــترکین آب شــرب روســتاهای اســتان فــارس و همچنیــن حفــظ و ارتقــاء فعالیتهــای حــوزه
بهــره بــرداری در ســال  93بــا اهــداء لــوح تقدیــر از شــرکت آبفاروســتایی اســتان فــارس  ،تشــکر
و قدردانــی نمــود.
در متــن لــوح تقدیــر اهدایــی ایشــان آمــده اســت  :بــا توجــه بــه تالشــهای ارزشــمند همــکاران آن
شــرکت در راســتای حفــظ و ارتقــاء فعالیتهــای حــوزه بهــره بــرداری  ،ایــن لــوح تقدیــر بــه پــاس
کســب رتبــه برتــر ســال  1393در میــان شــرکتهای آب و فاضــاب روســتایی بــه آن شــرکت اعطــاء
مــی گــردد.
بــه ایــن وســیله از تــاش کلیــه دســت انــدرکاران آن مجموعــه کــه در جهــت کســب ایــن موفقیــت
تاثیرگــذار بــوده و خدمــات ارزنــده ای را بــه انجــام رســانده انــد  ،تقدیــر و تشــکر مــی گــردد.
همچنیــن حمیــد رضــا تشــیعی معــاون نظــارت بــر بهــره بــرداری شــرکت مهندســی آب و فاضــاب
کشــور نیــز طــی لــوح تقدیــر جداگانــه ای از تــاش هــای ارزشــمند شــرکت آبفاروســتایی فــارس در
راســتای بهبــود راندمــان انــرژی تاسیســات آب و فاضــاب تحــت پوشــش بــر اســاس ارزیابــی حــوزه
معاونــت نظــارت بــر بهــره بــرداری در ســال  1393در بیــن شــرکتهای آب و فاضــاب روســتایی
سراســر کشــور تقدیــر و تشــکر بعمــل آورد.
مهنــدس علــی بوســتانی مدیــر عامــل شــرکت آبفاروســتایی فــارس نیــز طــی جلســه ای از عملکــرد
حــوزه معاونــت نظــارت بــر بهــره بــرداری شــرکت آقایــان رضــا اســدی ( معــاون نظــارت بــر
بهــره بــرداری ) غالمرضــا مهرنــوش ( رئیــس ادراه آب بــدون درآمــد و مدیریــت مصــرف ) محمــد
حســین یوســفی ( رئیــس اداره نگهــداری و تاسیســات ) ابــوذر غفــاری ( رئیــس اداره کنتــرل کیفــی و
امــور آزمایشــگاه هــا) تقدیــر و از مجمــوع تالشــها و زحمــات شــبانه روزی یکایــک مدیــران  29امــور
آبفــار شهرســتانهای اســتان فــارس و کلیــه کارشناســان  ،متخصصیــن و کارکنــان جهادگــر ،پرتــاش
و ســاعی شــرکت آب و فاضــاب روســتایی فــارس کــه منجــر بــه ایجــاد خورســندی و رضایــت
مشــترکین آب روســتایی اســتان فــارس را فراهــم کردنــد ،تشــکر نمــود.

مسابقه دو میدانی به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس
شرکت ملی گاز ایران در استان فارس

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی گاز ایــران بــه مناســبت فرارســیدن ســالگرد تأســیس
شــرکت ملــی گاز ایــران مســابقه دو صحرانــوردی بــه مســافت  6کیلومتــر در شــیراز برگــزار گردیــد.
مرتضــی رحمانــی پــور مســئول ورزشــهای همگانــی شــرکت ملــی گاز ایــران کــه بــه شــیراز ســفر
کــرده بــود ضمــن اعــام ایــن خبــر افــزود:
بــه مناســبت فرارســیدن تأســیس شــرکت ملــی گاز ایــران و بــا توجــه بــه اینکــه شــیراز اولیــن شــهر
و همچنیــن روســتای گویــم بــه عنــوان اولیــن روســتا کــه عملیــات گازرســانی در آنهــا صــورت
گرفتــه اســت تصمیــم بــر ایــن شــد کــه بــا هماهنگــی هیئــت دو میدانــی شــیراز یکــدوره مســابقه دو
صحرانــوردی بــه مســافت  6کیلومتــر از روســتای گویــم بــه طــرف شهرســتان شــیراز صــورت پذیــرد.
وی گفــت  :در ایــن مســابقه  50نفــر از دونــدگان و قهرمانــان ایــن رشــته از ســطح کشــور شــرکت
داشــتند کــه بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد.
بنــا بــه ایــن گــزارش مهنــدس محمــدی مدیرعامــل گاز اســتان فــارس هــم کــه در ایــن مراســم
حضــور داشــت ضمــن گرامیداشــت ســالگرد تأســیس شــرکت ملــی گاز ایــران بــه تشــریح تاریخچــه
شــروع بــه کار شــرکت ملــی گاز ایــران پرداخــت و گفــت :در ســال  1344عملیــات گازرســانی بــه
پتروشــیمی شــیراز از طــرف پاالیشــگاه بیدبلنــد در خوزســتان آغــاز گردیــد و بــه جهــت در مســیر
قــرار گرفتــن روســتای گویــم و شــهر شــیراز در حریــم خــط لولــه گاز ایــن شــهر و روســتا بــه اولیــن
شــبکه خــط لولــه گاز سراســری کشــور پیوســتند و عمـ ً
ا شــرکت ملــی گاز ایــران بــه عنــوان یــک
شــرکت مســتقل در امــور گازرســانی کشــور تأســیس گردیــد .وی گفــت :تــا ســال  57فقــط  50هــزار
مشــترک در کل کشــور زیــر پوشــش گازرســانی شــرکت ملــی گاز ایــران قرارداشــت و اکنــون ایــن
رقــم بــه چیــزی در حــدود  20میلیــون مشــترک رســیده کــه ایــن امــر نشــان از همــت و تــاش و
خدمــت کلیــه مســئولین نظــام جمهــوری اســامی بــه مــردم عزیــز ایــران اســت.
محمــدی از کلیــه ورزشــکاران و قهرمانــان ایــن رشــته کــه در مســابقه فــوق شــرکت نمودنــد تقدیــر
و تشــکر نمــود.
ایــن گــزارش حاکــی اســت کــه در ایــن مســابقه دوندگانــی بــا رده ســنی  70ســال بعنوان مســن ترین
و نوجوانــی بــا رده ســنی  15ســال حضــور داشــتند کــه مــورد تشــویق حاضریــن قــرار گرفتنــد.
در پایــان ایــن مســابقه بــه نفــرات اول تــا بیســت و دوم و همچنیــن مســن تریــن و جوانتریــن
شــرکت کننــدگان جوایــزی به ســم یادبــود اهــداء گردیــد .همچنیــن آقــای رحمانــی پــور مســئول
ورزشــهای همگانــی شــرکت ملــی گاز ایــران از کلیــه مســئولین و دســت انــدراران هیئــت دو میدانــی
شــیراز و همچنیــن آقــای نصیــری مســئول ورزش گاز اســتان فــارس و دیگــر عزیزانــی کــه در
برپایــی ایــن مســابقه نقــش داشــتند تقدیــر و تشــکر بعمــل آورد و از خداونــد متعــال توفیــق خدمــت
همــراه بــا ســعادت و ســامت بــرای آنــان مســئلت نمــود.
به همت بسیج دانشجویی؛

سمینار نانوفناوری در شیراز برگزار شد

سمینار نانوفناوری به همت بسیج دانشجویی در دانشگاه شیراز برگزار شد.
ســمینار آموزشــی ،ترویجــی نانوفنــاوری صبــح دیــروز بــه همــت قــرارگاه علمــی شــهید رنجبــر
اســتان فــارس و بســیج دانشــجویی ایــن اســتان در تــاالر حکمــت دانشــگاه شــیراز برگــزار شــد.
در ایــن برنامــه طاهــره پرویــزی کشــکولی مســئول پژوهشــکده نانوفنــاوری قــراگاه علمــی شــهید
رنجبــر اســتان فــارس بــا اشــاره بــه تاریخچــه تشــکیل فنــاوری نانــو در ایــران در مــورد تشــکیل
ســتاد ،ســند راهبــرد آینــده ،ارزیابــی راهبــردی فنــاوری نانــو ،برخــی آییــن نامــه هــای ســتاد نانــو
صحبــت کــرد.
در ادامــه ایــن نشســت علمــی محســن ســروری مــدرس گــروه ترویــج صنعتــی فنــاوری نانــو و عضــو
ســتاد نانــو بــه معرفــی علــم نانــو پرداخــت.
ســعیده عــرب زاده دبیــر قــرارگاه علمــی شــهد رنجبــر اســتان فــارس نیز در حاشــیه ایــن برنامــه اظهار
داشــت :درک مقیــاس نانــو ،خــواص مــواد و تغییــرات آن در مقیــاس نانــو ،کاربــرد نانــو در صنایــع
مختلــف ،نمونــه هــای اثــرات مقیــاس نانــو در طبیعــت ،ماهیــت بیــن رشــته ای نانــو ،فعالیــت هــای
ایــران در زمینــه نانــو ،معرفــی منابــع ،روش هــای تولیــد و ســنتز نانــو مــواد ،روش هــای شناســایی
نانــو مــواد ،تجهیــزات مــورد نیــاز تحقیقــات فنــاوری نانــو ،آشــنایی بــا مفهــوم پتنــت و پتنــت خوانــی
از محتواهــای آموزشــی ســمینار آموزشــی ،ترویجــی نانوفنــاوری اســت.
وی افــزود :بــرای شــرکت کننــدگان در ایــن ســمینار گواهــی نامــه جهــت شــرکت در ششــمین
مســابقه ملــی فنــاوری نانــو صادرخواهــد شــد و از تخفیــف 50درصــدی بــرای شــرکت در ایــن
مســابقات برخــوردار مــی شــوند.

