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شهر را باید با نگاه و برنامه ریزی دراز مدت اداره کرد
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز با اشاره به مرغوبیت زمین های شمال غرب
شیراز و با بیان اینکه عواید این مرغوبیت باید به تمام مردم شهر برسد...

رئیس سازمان جهاد کشاورزی
فارس مطرح کرد

هشدار در     باره نزدیک شدن
آنفلوانزای مرغی به مرزهای فارس

فارس :رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان
فارس از نزدیک شــدن بیماری آنفلوانزای مرغی به
مرزهای استان فارس خبر داد.
محمدمهــدی قاســمی ظهر دیروز در نشســت
شورای کشاورزی استان فارس اظهار داشت :بیماری
آنفلوانزای مرغی تقریب ًا تمام کشــور را درگیر کرده
اما به دلیل مدیریت مناســب ،هنوز در استان فارس
شیوع پیدا نکرده است.
وی افزود :هیچ تضمینــی برای اینکه فارس نیز
دچار بیماری آنفلوانزای مرغی نشود نداریم ،بنابراین
نیاز به تجهیز ایستگاههای قرنطینهای حس میشود.
ایــن مقام مســؤول تصریح کرد :بــرای مقابله
بــا آنفلوانــزای مرغــی نیــاز بــه کمــک ناجا و
قوه قضاییه است.
قاسمی خاطرنشان کرد :به دلیل مهاجرت پرندگان
و جابجایی کودهای حیوانی شیوع آنفلوانزای مرغی
در استان فارس ممکن است که در این راستا نیاز به
اطالعرسانی رسانهها میباشد.
وی همچنین گفت :ایجاد ســتاد پیشــگیری از
آنفلوانزا در ســازمان جهاد کشاورزی پیشبینیشده،
ضمن اینکه اتم ســازی کودهــای مرغی نیز انجام
خواهد شد تا این بیماری شیوع پیدا نکند.

پایداری سامانه بارشی تا دوشنبه
در فارس

ایسنا :مدیرکل هواشناسی استان فارس از پایداری
ســامانهی بارشی تا روز دوشــنبه هفتم اسفند در این
استان خبر داد.
عبدالکریم جامعی گفت :سامانه بارشی که از دیروز
شنبه  5اسفند وارد فارس شــده تا روز دوشنبه هفتم
اسفند پایدار خواهد بود.
جامعی ابــراز امیــدواری کرد کــه بارندگیهای
پیشبینی شــده برای روزهای آخر امسال ،بخشی از
مشکل کمبارشی را مرتفع کند.
مدیرکل هواشناســی اســتان فارس تصریح کرد
کــه میزان بارندگی پیشبینی شــده از عصر دیروز تا
دوشنبه در جنوب استان فارس قابل مالحظه است.

عضو کمیسیون امنیت ملی:

توانمندسازی و عزتآفرینی
مددجویان نقطه قوت کمیته امداد
فارس

مســعود گــودرزی ،عضــو کمیســیون امنیت
ملــی مجلــس شــورای اســامی در بازدیــد از
کمیتــه امداد فــارس گفت :توانمندســازی همراه
بــا عزتآفرینــی مددجویــان نقطه قــوت کمیته
امداد فارس است.
به گزارش ســایت خبری کمیته امداد ،مســعود
گــودرزی ،عضو کمیســیون امنیــت ملی مجلس
شورای اســامی ضمن تقدیر از تالش های شبانه
روزی مدیــرکل کمیتــه امداد فارس بــرای رفع
مشــکالت مددجویان و محرومیت زدایی از مناطق
محروم اســتان گفت :کمیته امــداد فارس در همه
زمینه های اشتغال ،زکات ،صدقات ،درمان ،حمایت،
خودکفایــی ،جذب حامی ،ایتام و ...از اســتان های
پیشتاز کشور است.
نماینده مــردم ممســنی و رســتم در مجلس
شورای اسالمی از تصویب بودجه هفت هزار میلیارد
تومانــی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیســتی
در مجلس شــورای اسالمی خبر داد و گفت :بودجه
ایــن نهادهای مردمی بر اســاس توانمندســازی،
کارآفرینی و نیز نقشآفرینی جامعه هدف اختصاص
یافته است.
وی بیان کرد :توانمندســازی بــر مبنای توزیع
عادالنه امکانات و منابع مالی در قالب مشارکتهای
مردمــی ،بســیاری از نابســامانیهای اقتصادی را
کاهش میدهد.
نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای
اســامی ادامه داد :مهمترین موفقیــت و رویکرد
کمیته امداد فارس توانمندســازی مددجویان تحت
حمایت این نهاد مردمی همراه با عزتآفرینی است.
مدیرکل کمیتــه امداد فارس هم از حمایت های
نماینــدگان مــردم فــارس برای رفع مشــکالت
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اســتان تشکر
کــرد و گفت :با تالش ها و پیگیری های نمایندگان
مردم اســتان فارس در مجلس شــورای اسالمی و
موافقت ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)
امســال بودجه اشتغال کمیته امداد فارس نسبت به
سال گذشــته دو برابر شد و مددجویان کمیته امداد
به عنوان ولی نعمتان انقالب اسالمی از تسهیالت و
امکانات بیشتری برخوردار شدند.
محمد بذرافشــان با بیان اینکه اشــتغال زایی،
توانمندســازی و عزت آفرینی مددجویان مهمترین
اســتراتژی کمیته امداد فارس در راســتای تحقق
منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی،
تولید و اشــتغال اســت ،گفت :آموزش مهارت های
کارآفرینــی ،اعطای تســهیالت قرض الحســنه،
ارائــه مشــاوره های قبل ،حیــن و بعــد از ایجاد
اشــتغال ،پرداخــت حــق بیمــه کارفرمایانی که
مددجویــان کمیته امــداد را بــه کار می گیرند ،از
جمله اقدامات کمیتــه امداد فارس برای خودکفایی
مددجویان است.
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ماموریت استاندارفارس به دستگاه ها برای مبارزه با خطر آنفلوآنزای مرغی
اســتاندار فارس تاکید کرد :همه دســتگاه های اســتان فارس مانند نیروی انتظامی،
محیط زیست ،بهداشت و درمان و دستگاه قضایی باید در کنار سازمان...

کشف ژن جدید بیماری قوز قرنیه
در شیراز

مدیرگروه ژنتیک دانشــگاه علوم پزشکی شیراز
با اشاره به دســتاورد جدید دیگر پژوهشگران این
دانشگاه ،از کشف ژن جدیدی در بیماری قوز قرنیه
(کراتوکونوس) خبر داد.
به گــزارش "وب دا" در شــیراز ،دکتر "مجید
فردایــی" با اعالم خبر ،گفت :در این مطالعه ،برای
نخســتین بار با همکاری محققان چشم و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شــیراز و همچنین محققان
چشــم دانشــگاه کالیفرنیا ،موفق به کشــف ژن
جدیدی در بیماری کراتوکونوس یا قوز قرنیه شدیم.
او با توضیح این مطلب ،افزود :قرنیه بافت شفاف
جلوی چشم است که شــاید بتوان آن را به عنوان
دریچه چشم تشــبیه کرد ،در واقع نور بعد از عبور
از قرنیه و بقیه قســمت ها با انکسار خاصی که پیدا

می کند به شبکیه برخورد و سیگنال هایی که ایجاد
می شــود ،به مغز رسیده و باعث دیده شدن تصویر
می شود.
این عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی
شــیراز با بیان اینکه بافت قرنیه در حالت طبیعی به
کمک پروتئین های خاصی دارای شفافیت و شکلی
منحصر به فرد است ،ادامه داد :این بافت به بهترین
نحو ممکن نور را به شبکیه می رساند.
دکتر فردایی ادامه داد :در بیماری کراتوکونوس،
در قرنیــه اختالل ایجاد می شــود؛ به طوری که با
نازک شــدن ،قرنیــه برآمده و مخروطی شــکل
می شود؛ در نتیجه به دنبال آن امواج نورانی که به
چشم می رسد دچار شکستگی و در نهایت اختالل
در تشکیل تصویر می شود.

مدیرگروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز با
اشــاره به آغاز این بیماری در سنین بلوغ در اغلب
موارد ،گفت :نشانه های بیماری کراتوکونوس ابتدا
در یک چشم ظاهر می شــود ،اما در اکثر موارد در
مراحل بعد هر دو چشم را درگیر می کند.
او دالیــل مختلــف ژنتیکی و محیطــی را در
این اختالل موثر دانســت و اضافه کرد :در ارتباط
بــا دالیل ژنتیکــی ،تاکنون تعــدادی ژن در این
بیماری شــناخته شده اند ،به طوری که در بیشتر از
 10درصد موارد یک تاریخچه خانوادگی در بیماران
دیده می شود.
دکتــر فردایی گفت :در ایــن مطالعه به کمک
تیمی مجرب از متخصصان چشــم دانشــگاه علوم
پزشــکی شــیراز ،دکتر "محمود نجابت" و دکتر
"رامین صلوتــی" ،به همراه دکتر "ســرور اینالو"
به عنــوان متخصص مغز و اعصــاب و همکاری
"حسن دستسوز" از گروه ژنتیک دانشگاه ،به همراه
چهار محقق برجســته در دانشگاه کالیفرنیا و دیگر
دانشگاه های آمریکا توانســتیم با بررسی  76بیمار
با روش پیشــرفته  WESو بررســی  500بیمار
دیگر با روش "سنجر سکونس" برای نخستین بار،
ژن دیگــری به نــام TSC1را در ارتباط با این
بیماری شناسایی که در حالت های سندرمی و حتی
غیرسندرمی در این بیماری موثر است.
این یافته علمی در شــماره  )14( 58ماه دسامبر
ســال 2017میالدی ،در مجله  IOVSآمریکا به
چاپ رسیده است.

ماموریت استاندارفارس به دستگاه ها برای مبارزه با خطر آنفلوآنزای مرغی
ایرنــا :اســتاندار فــارس تاکیــد کــرد :همه
دستگاه های اســتان فارس مانند نیروی انتظامی،
محیط زیست ،بهداشت و درمان و دستگاه قضایی
باید در کنار سازمان جهاد کشاورزی برای مبارزه با
خطر آنفلوآنزای مرغی در این استان تالش کنند.
اســماعیل تبادار روز شــنبه در حاشیه نشست
شورای کشاورزی استان فارس در جمع خبرنگاران
افزود :بحث آنفلوانزای مرغی که مدت هاست دامن
مجموعه دام و طیور کشــور را گرفته و مخاطرات
جدی در این زمینه ایجاد کرده در دستور کار جلسه
امروز شورای کشاورزی قرار داشت.
وی ادامه داد :اســتان فارس به ســبب اعمال
مدیریت هایی که صورت گرفته در زمینه آنفلوآنزای
مرغی یک مقدار از کانون آلودگی به دور بوده و به
همین سبب نســبت به استان های دیگر با مشکل
کمتری در این حوزه مواجه است.
استاندار فارس گفت :این استان یکی از پایه های
تولید مرغ و تخم مرغ در کشــور به شمار می آید و
در زمینه این بیماری تاکنون کمترین خســارت را
داشته است.
بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ()HPAI
بین پرندگان و انســان مشــترک اســت ،این نوع
آنفلوآنزا یکــی از بیماری های به شــدت واگیر و
کشنده در پرندگان اســت که توسط ویروس نوع
 Aکــه تمایل زیــادی به ســلول های مخاطی و
به ویژه دســتگاه تنفس و دســتگاه گوارش دارد،
ایجاد می شود.
این بیماری در مواردی به سایر پستانداران نیز از
طریق تماس مستقیم و غیر مستقیم با پرنده آلوده
منتقل می شــود ،این ویروس عــاوه بر پرندگان

می تواند انسان ،خوک ،پستانداران دریایی ،سنجاب
و حتی گربه ســانان مانند پلنگ و ببر را نیز آلوده
کنــد ،این بیماری به علت شــدت تلفــات باال به
طاعون پرندگان نیز مشهور است.
از اوایل دهه  60میالدی تاکنون موارد متعددی
از این بیماری در بین طیور اهلی بسیاری از کشورها
گزارش شــده ولی بیشــترین تنوع ویروس  های
آنفلوانزای پرندگان در بین پرندگان وحشی به ویژه
پرندگان آبزی راسته اردک سانان مانند اردک ،غاز،
قو و پرندگان کرانه زی مشاهده شده است.
تبادار همچنین ،بررسی عملکرد صندوق حمایت
از توســعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی را یکی
دیگر از مباحث مطرح شــده در نشســت شورای
کشاورزی استان فارس عنوان کرد و اظهار داشت:
سیاســت دولــت در این حوزه این اســت که این
صندوق ها با سهم  49درصدی دولت و  51درصدی
مردم تشکیل شوند.
وی گفــت :ایــن صندوق هــا بــا کمــک

مــردم ،نمایندگــی ســازمان جهاد کشــاورزی و
شــماری از کشــاورزان به عنوان هیات موســس
تشکیل می شود.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه باید تالش شود
تا منبع مالی صندوق حمایت از توســعه ســرمایه
گذاری بخش کشــاورزی در استان فارس تقویت
شــود ،بیان داشت :سیاســت و کارکرد صندوق ها
برای ما مهم اســت و به همین ســبب در نشست
شورای کشاورزی استان مقرر شد جهاد کشاورزی
نظــام برنامه ریزی و سیاســت در این حوزه را در
دستور کار قرار دهد.
تبادار در بخش دیگری از ســخنان خود به ارایه
گزارش رئیس سازمان تعاون روستایی استان فارس
در این جلسه اشاره کرد و افزود :اگر چه تالش های
این ســازمان در بحث طراحی نظام تنظیم بازار و
نیازمندی های مردم قابل تقدیر است اما رویکرد ما
به ســازمان تعاون روستایی استان فراتر از عملکرد
کنونی است.
وی ادامه داد :باید نقش آفرینی ســازمان تعاون
روســتایی اســتان را در اقتصاد ،رونق اقتصادی،
توسعه و ارزش افزوده کشــاورزی شاهد باشیم از
این رو خواســتار پیوند بیــن تولید و نظام عرضه و
فروش در ابعاد مختلف استان هستیم.
اســتاندار فارس ادامه داد :مقرر شد در نشست
بعدی شــورای کشاورزی اســتان فارس ،سازمان
تعاون روســتایی یک برنامه جامع برای توســعه
بخش کشــاورزی ارایه کند و متعاقب آن با اظهار
نظر اعضای شــورا به یک برنامه جامع دست یابیم
تا بتوانیــم حداکثر بهره بــرداری را از قابلیت ها و
ظرفیت های استان داشته باشیم.

آرگیو در نشست بررسی گزینه های اتصال آزادراه به شیراز با حضور معاونان شهردار؛

شهر را باید با نگاه و برنامه ریزی دراز مدت اداره کرد

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز با اشاره
به مرغوبیت زمین های شــمال غرب شیراز و با
بیان اینکه عواید این مرغوبیت باید به تمام مردم
شهر برسد نه یک گروه خاص ،گفت :شهر را باید
با نگاه و برنامه ریزی بلندمدت اداره کرد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز با اشاره
به مرغوبیت زمین های شــمال غرب شیراز و با
بیان اینکه عواید این مرغوبیت باید به تمام مردم
شهر برسد نه یک گروه خاص ،گفت :شهر را باید
با نگاه و برنامه ریزی بلندمدت اداره کرد.
مهندس حسین آرگیو در بازدیدی که به همراه
مهندس فرج زاده معاون شهرســازی و معماری
شــهرداری شیراز از اراضی مشــرف به بزرگراه
حسینی الهاشمی داشت؛ با بیان اینکه در راستای
افتتاح آزادراه اصفهان به شــیراز باید تمهیداتی
برای کاهش تــردد خودروهای عبوری به داخل
شهر داشته باشیم افزود :در تعهد شهرداری است
که  8کیلومتر از بزرگراه  20کیلومتری حدفاصل
آزادراه به بزرگراه حسینی الهاشمی را بسازد.
وی با اشــاره به تعهــد  12کیلومتری اداره
راه و شهرســازی در این پــروژه ی مهم افزود:
مســیرهای متعددی با همکاری کارشناســان
معاونت شهرسازی شــهرداری در حال تبیین و
آماده ســازی است که بیشــترین عواید را برای

شــیراز داشته باشــد و در این راه از حقوق شهر
عدول نشود.
مهندس آرگیــو افزود :در طرح هــای آینده
نگرانه ،کنارگذر آزادراهی برای کالنشــهر شیراز
در نظر گرفته شــده که مانــع ورود خودروهای
عبوری به شــهر خواهد شد و ما بر این طرح که
در تعهد دولت محترم است اصرار داریم.
وی افزود :تمام تــوان مجموعه ی مدیریت
شــهری و اســتان و نیز در تهــران باید بر یک
نگاه همه جانبه به پیشــرفت و تعالی شیراز و نیز
کاستن از مشکالت احتمالی در آینده و همچنین
حرکت در راســتای یــک برنامــه ی فراتر از

بیست ساله باشد.
معاون شهردار شیراز افزود :قطعا برنامه ریزی
می کنیم تا تعریف پروژه های بزرگراهی به گونه ای
باشــد که از احتمال دســت اندازی به اراضی و
منابع طبیعی شــیراز کاســته و زمین هایی برای
آب ،هوا و آینده شیراز حفظ شود.
وی طرح آمایش سرزمینی را برنامه ای مهم
برای آینده ی شــیراز و کشــور ارزیابی کرد که
مغفول مانده است و افزود :گسترش بیش از این
حد برای شــیراز یک آسیب است که می توان با
برنامه ریزی به جای گســترش طولی شــهر به
سمت بهره گیری از بافت های فرسوده ی شهر
و احیای آنها پیش رفت.
مهندس آرگیو به مرغوبیت زمین های شمال
غرب شیراز اشاره کرد و با بیان اینکه عواید این
مرغوبیت باید به تمام مردم شهر برسد نه یک گروه
خاص ،گفت :شــهر را باید با نگاه و برنامه ریزی
دراز مدت اداره کرد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز گفت:
در آینده نزدیــک یک ایســتگاه جدید در خط
یک مترو بهرهبرداری و با فراهم شــدن بهترین
شــرایط ،کلنگ چند پــروژه بزرگراهی جدید در
شــمال و جنوب بزرگراه دکتر حسابی در غرب
شیراز به زمین زده خواهد شد.

کشف ژن جدید بیماری قوز قرنیه در شیراز
مدیرگروه ژنتیک دانشــگاه علوم پزشکی شیراز با اشــاره به دستاورد جدید دیگر
پژوهشگران این دانشگاه ،از کشف ژن جدیدی در بیماری...
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معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز:

خأل مستندسازی مالکیتی ،اصلی ترین عامل تعدی به امالک
شهری است

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز در حاشیه کارگروه
ثبتی اســناد و امالک شهرداری شیراز گفت :خأل مستندسازی
مالکیتی ،اصلی ترین عامل دست اندازی به امالک شهری است.
به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری
شــیراز ،دکتر اسدی روز جمعه ،در حاشیه نشست بررسی روند
مستندسازی امالک و مستغالت شهرداری شیراز گفت :مبارزه
با زمین خواری و اســتفاده ی سودجویانه از امالک فاقد سند
یکی از دغدغه های مشترک مدیریت شهری شیراز و اداره کل
ثبت اسناد و امالک فارس است.
وی کــه معتقد اســت اصــاح فرآیندهــا و تکمیل روند
مستندسازی اسناد و امالک شــهرداری می تواند از مهمترین
مولفه های جلوگیری از اینگونه ناهنجاری ها باشــد ،بر لزوم پررنگ شــدن نقش کارگروه ثبتی جهت کاهش
تخلفات و صیانت از اراضی شــهر و تضییع حقوق بیت المال تاکید و تصریح کرد:شناسایی امالک فاقد سند،
تثبیت مالکیت ها و اقدام برای تحصیل سند مالکیتی ،محصورسازی امالک و رفع موانع از مهم ترین وظایف
این کارگروه است.
معاون مالی و اقتصادی شــهرداری شیراز با اشاره به مثبت بودن اقدامات انجام شده در کارگروه مشترک
شــهرداری شیراز و اداره کل ثبت اسناد و امالک فارس گفت :در حوزه اجرایی و مستندسازی اسناد و امالک
بســیار خوب عمل شده ،آنچنان که تاکنون چند هزار فقره ســند برای امالک و اراضی فاقد سند شهرداری
شیراز صادر گردیده است.
وی صدور سندهای تک برگ را اقدامی اثربخش در رونق سرمایه گذاری و جلوگیری از دست اندازی های
غیرقانونی به اراضی و امالک شهری دانست و خاطرنشان کرد :گسترش این تعامالت از آن جهت امری مهم
قلمداد می شود که بتوانیم در راستای یک ادبیات مشترک ،ضمن تسهیل و تسریع در تحصیل اسناد مالکیتی
و تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد سند ،تمام موارد ثبتی و موانع ثبتی مطرح شده را حل و مرتفع نماییم.

تشديد نظارت هاي استاندارد فارس بر مراكز عرضه كاال

با توجه به نزديك شــدن به روزهاي پاياني ســال اجراي طرح نظارتي اين اداره كل بر مراكز عرضه در
فارس تشديد مي گردد.
مديركل اســتاندارد فارس در اين خصوص گفــت :با توجه به نزديكي روزهاي پاياني ســال و افزايش
خريدهاي مردم ،كارشناسان اين اداره كل نظارت خود را بر مراكز عرضه كاال تشديد كرده و نظارت بيشتري
توسط اين اداره كل اعمال مي گردد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل اســتاندارد فارس ،رهنما گفت :توليدكننده كاالي استاندارد در واقع با
حك عالمت اســتاندارد بر روي محصول خود اين تعهد قانوني را به مصرف كننده مي دهد كه در صورتي
كه در هر مرحله از مصرف كاال ثابت شــود نقص و ايراد مربوط به كارخانه ســازنده محصول باشــد تمامي
خسارات به وجود آمده را جبران و رضايت مشتري را جلب مي نمايد و همچنين توليدكننده متعهد مي گردد
كه كاالي توليد شــده مطابق اســتاندارد ملي ايران بوده و مكلف است مشخصات كامل محل توليد و تاريخ
توليد و انقضای آن را بر روي محصول درج نمايد.
مديركل اســتاندارد فارس گفت :در صورتي كه مصرف كننده با خريد كاالي استاندارد متحمل خسارتي
گردد مي تواند با ارائه شكايت به اداره كل استاندارد و درخواست كارشناسي ،اداره كل ضمن بررسي موضوع
شــكايت در صورتي كه كارشناســان تشــخيص دهند نقص و ايراد از كارخانه توليد كننده بوده اداره كل
استاندارد از واحد توليدي رسم ًا مي خواهد كه نسبت به جبران خسارت و جلب رضايت مشتري اقدام نمايد و
در صورت استنكاف واحد توليدي مراتب به مراجع قضايي منعكس خواهد شد.
وي افزود :در روزهاي انتهایی سال جاري بازرسی از مراکز عرضه تشدید خواهد شد تا بازار برای برخی
از افراد سودجو ناامن گردد و مردم با اطمينان بيشتري نسبت به خريد كاالي استاندارد ايراني اقدام نمايند.
رهنما ضمن هشــدار به كســاني كه از روي عمد كاالي غيراســتاندارد و بدون مشخصات سازنده ارائه
مي كنند گفت :با توجه به اينكه توليدكننده كاال پاســخگوي شــكايات مشتري مي باشد لذا در صورتي كه
عرضه كننده كاال محصوالت بدون اســتاندارد و مشخصات توليد از جمله آدرس دقيق سازنده عرضه نمايند
خود عرضه كننده به عنوان متخلف بايستي پاسخگوي هرگونه مشكل به وجود آمده باشد.
وي ضمن توصيه مردم به خريد كاال از مراكز عرضه معتبر به متصديان مراكز عرضه نيز توصيه نمود تا
كاالي خود را از مراكز توزيع معتبر و داراي آدرس دقيق تأمين نمايند.
مديركل اســتاندارد گفت :طي ده ماهه گذشته سال جاري از تعداد  6هزار فروشگاه و مراكز عرضه كاال
در سطح استان بازديد و بازرسي به عمل آمده است.
وی از تمامی شهروندان و مصرف کنندگان خواست قبل از خرید کاال به عالمت استاندارد و کد ده رقمی
درج شــده زیر آن توجه نمایند و با ارســال کد ده رقمی درج شده به سامانه  10001517از صحت عالمت
استاندارد ایران اطمینان حاصل نمایند تا در صورت داشتن شكايت بتوانند حقوق خود را مطالبه نمايند.

نخستین المپیاد ملی بازی های فکری در شیراز برگزار می شود
صفدر دوام  /عصر مردم

رئیس ســازمان دانش آموزی فارس از برپایی نخستین
المپیاد ملی بازی های فکری با عنوان «رویش» در شــیراز
خبر داد.
محســن کالری روز جمعه در نشســت خبــری خود با
خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت :این المپیاد از 10
تا  12اسفندماه با هدف آشــنایی دانش آموزان با بازی های
فکری و دور کــردن آنها از بازی هــای رایانه ای و فضای
مجازی برگزار می شود.
رئیس ســازمان دانش آموزی فارس بــا تأکید بر اینکه
بازی های فکری جایگزین مناســب برای بازی های ناسالم
و غیرمفید رایانه ای خواهد بود اضافه کرد :تالش ما در این المپیاد هدایت دانش آموزان به سمت بازی های
فکــری و ایجاد خالقیت ،تحرک ،پررش و رویش اســتعدادهای دانش آموزان و جهت دهی به انرژی ها و
عالقه مندی های نونهاالن و نوجوانان می باشد.
کالری افزود :در این المپیاد دانش آموزان با بازی های فکری مطابق استاندارد المپیاد بازی های فکری
جهان  MSOآشنا خواهند شد.
رئیس ســازمان دانش آموزی فارس با بیان این که بازی های فکری ســبب بروز خالقیت ،هیجانات و
استعدادها در کنار تعامل های گروهی و فردی دانش آموزان می شود اضافه کرد :در دو مسابقه برگزار شده
در استان فارس با استقبال گسترده از سوی دانش آموزان مواجه بودیم.
به باور وی اســتان فارس قطب بازی های فکری در کشور محســوب می شود؛ برای همین دبیرخانه
دائمی برگزاری المپیاد ملی رویش در شیراز ایجاد شده است.
وی از حضور دانش آموزان  19استان کشور در این دوره از رقابت ها خبر داد و گفت :برگزیدگان المپیاد
ملی به مسابقات جهانی  2018در مردادماه  1397حضور خواهند یافت.
وی ادامه داد :در ســال جاری برای چهار گروه از دانش آموزان شرکت کننده در این رقابت ها ،آموزش
رایگان در نظر گرفته ایم.
رئیس ســازمان دانش آموزی فارس همچنین از ایجاد بستر مناسب برای آموزش رایگان دانش آموزان
ورزشکار و افراد برخوردار از استعداد درخشان و همچنین تمامی اعضای پیشتاز این سازمان خبر داد و گفت:
این دوره از مسابقات المپیاد رویش شامل بازی های فکری اتتلو ،جنگا ،بلک آس ،دومینو برج ،لیوان چینی،
پتناگــو ،بلک آس  4نفره ،اتتلو حرفه ای ،کریدور ،روبیک ،جنگا و دومینو تاپلینگ در دو ســطح ابتدایی و
متوسطه برگزار خواهد شد.

مداحان شیراز برای مدافعان حرم سرود خواندند

مهر :گروهی از مداحان اهل بیت(ع) برای مدافعان حرم سرود خواندند.
ملک احمد لطف نژاد ،طراح موسیقی و آهنگساز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت :سرود «مدافعان
حرم» در راســتای تجلیل از رزمندگان مدافع حرم به ویژه سردار سرفراز اسالم قاسم سلیمانی و شهدای
واالمقام آن ساخته شده و در ایام فاطمیه و همزمان با برگزاری یادواره های شهدای مدافع حرم فاطمیون
و استان فارس پخش شد.
طراح و آهنگساز سرود «مدافعان حرم» افزود :بزرگترین عزت ،اعتبار و نعمت برای هر کشوری امنیت
و آرامش اســت و در این مهم اســت که مدافعان حرم برای کشــور ما نقش آفرینی می کنند زیرا آنان با
جانفشــانی و ایثار خود توانستند در مقابل چشــم همه جهانیان همانند سدی محکم در برابر توطئه های
منطقه ای اســتکبار جهانی به ویژه آمریکا ،اســرائیل و ارتجاع عرب بایســتند و نگذارند آنان به اهداف
پلیدشان برسند.

