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  :دستغيب

 اند نمايندگان فارس استعفا نداده
   خروج از صحن علني 

  براي ديدار با الريجاني بود
عضو هيئت رييسه مجلس و نماينده مردم شيراز ضمن تكذيـب خـبـر      
استعفاي نمايندگان فارس، دليل خروج آنها از صحن علني را ديدار بـا  

  .رييس مجلس خواند
گو با خبرنگار پارلماني ايلنا، در مـورد       و احمدرضا دستغيب در گفت
جمعي نمايندگان اسـتـان فـارس، تصـريـح             انتشار خبر استعفاي دسته

 .تاكنون استعفايي به هيئت رييسه واصل نشده است  :كرد
اين نماينده مردم در مجلس نهم همچنين در پاسخ به اين سوال كه دليل 

: جمعي نمايندگان از صحن علني چه چيزي بـوده، افـزود     خروج دسته
دليل تشكيل جلسه و رايزني با آقاي الريجانـي در     خروج نمايندگان به

مورد انتصاب استاندار جديد فارس بوده كه نماينـدگـان بـراي ايـن         
 .اند منظور مرخصي ساعتي گرفته

بنابر قانون هيـچ  :  نماينده شيراز در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد
اي تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده، حـق تـرك مـحـل          نماينده

 .خدمت و وظيفه نمايندگي خود را به بهانه استعفا ندارد
عضو كميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي، ادامه 

در نشست علني فرداي مجلس شوراي اسالمي اگر نمايندگان يـاد  :  داد
شده حضور نيابند، اسامي آنها به عنوان غايب از تريبون هيئت رييسـه  

 .شود اعالم مي
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه خبر استعفا تـوسـط يـكـي از           

اي كـه       نماينـده :  ها اعالم شده، افزود نمايندگان استان فارس به رسانه
بدين شكل اين خبر را انعكاس داده يا اشتباه كرده، يا ايـنـكـه نـظـر          

 .شخصي خود را گفته است
عضو هيئت رييسه مجلس شوراي اسالمي همچنين درباره جلسه ديـروز  

نمايندگان در اين جلسه :  نمايندگان استان فارس با رييس مجلس، گفت
ها و مطالب مورد نظر را در مورد انتصاب استاندار بـه ريـيـس       دغدغه

هـاي     مجلس اعالم كردند و رييس مجلس نيز قول مساعد داد دغـدغـه  
 .موجود را با دولت درميان بگذارد

 
 كرد نژاد فكر مي احمدي

 آستانه ظهور است  
اهللا حائري شيرازي عضو مجلس خبرگان رهبري و استـاد اخـالق      آيت

وگو با خبرگزاري تسنيم با انتقاد از اينكـه   نژاد در گفت دولت احمدي
آنگونه كـه    :  نژاد توجه الزم را به كالس اخالق نداشت، گفت احمدي

شهيد رجايي به مباحث اخالقي دل مي داد و مطلب را دنبال مي كرد، 
كرد و در بـرخـي مـوارد         آقاي احمدي نژاد چنين احساس نيازي نمي

ممكن بود از مشايي بيشتر از بنده و امثال آقاي آقاتـهـرانـي، تـاثـيـر         
شـد،   متاسفانه ايشان در اكثر مواقع بعد از اينكه كالس تمام مي.  بگيرد

 .رسيد به هيئت دولت مي
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه علما بايد حرمت هـم  

اينكه برخي از بزرگـان عـلـيـه آقـاي هـاشـمـي               :  حفظ كنند، گفت
كـنـنـد، درسـت          لطفي مي زنند، و آقاي هاشمي هم كم هاي مي حرف

دهنـد؛ ايشـان بـه         نيست چون مردم روحانيت را الگوي خود قرار مي
گويد  گويد، غافل و آقاي هم هاشمي هم به ايشان مي آقاي هاشمي مي

 .فروش روحاني كم
اهللا حائري شيرازي در پاسخ به سوالي دربـاره تـحـريـف امـام،             آيت

اوال بايد بگويم در رابطه با امام و خط مشي آن بايد تنها :  تصريح كرد
دانيم چرا برخي اينـگـونـه صـحـبـت          ما نمي.  حرف رهبر حجت است

گويند همان بـاشـد كـه       فرض بر اينكه آنچه درباره امام مي.  كنند مي
خب امروز حرف چه كسي حجت است؟ امـروز تـنـهـا       .  اند آنها گفته

 .حرف و مشي رهبر معظم انقالب اسالمي حجيت دارد
اهللا مصباح به اختالف وي بـا هـاشـمـي           آيت  وي با اشاره به شخصيت

اهللا مصباح را صد در صدمتدين و درسـت   بنده آيت   : رفسنجاني، گفت
كنم اما از جهتي معنايش اين نيست  دانم و اعلميتش را تائيد مي كار مي

دانم، آقاي مصباح، مـطـهـري       كه آقاي هاشمي را در ديانت سست مي
زمان ما است و در اخالص كم نظيراست و اما اين معنايش اين نيـسـت   

 .كه هاشمي دنيا پرست و و رياست طلب است
اين استاد حوزه در ادامه با بيان اينكه مخالفـت بـا تـنـدروي عـلـيـه              

معتقدم احمدي نـژاد    :  نژاد به معناي حمايت از او نيست، گفت احمدي
فعلي همان احمدي نژاد سابق است و آن دوره هم همين وضـعـيـت را      
داشت و اكنون هم همانگونه است، ايشان نه سقوط كرد و نه صـعـود؛   

نژاد دلش مي خواست در دوره رياست جمهوي خدماتي انجـام   احمدي
دهد ولي شتابش زياد بود و علت شتابش نيز به اين خاطر بود كه زمان 
ظهور را نزديك مي ديد و دلش مي خواست قدم هايي را بـردارد و      
احساس مي كرد وقت زيادي نداريم و از آن جـهـت هـم بـود كـه              

با   كرد و بابت همين ها بود كه مي گفت تعارف وزرايش را عوض مي
  .كسي نكنيم

 : قضاييه سخنگوي قوه
ها را   مشخص نشد بابك زنجاني پول

 كجا برده است 
قضـايـيـه دربـاره          سخنگوي قوه

ايـن  :  پرونده بابك زنجاني گفت
متهم در زمان دادسرا هـمـكـاري    

هـا     گفت كه پول كرد و نمي نمي
را كجا برده است و تا پايان كـار  

ها را چكـار   نيز مشخص نشد پول
به همين منظور براي .  كرده است
ها در داخل و خـارج   رديابي پول

هايي به منـظـور بـررسـي،        اي صورت گرفت و هيئت اقدامات گسترده
ها به برخي كشورها اعزام شدند و در داخل كشور  تحقيق و رديابي پول

 . نيز چندين بانك تحقيقات گسترده صورت گرفت
حجت االسالم غالمحسين محسني اژه اي در نشست خـبـري خـود در           

خصوص نامه تعدادي از نمايندگان مجلس مبني بر كـنـد بـودن رونـد         
رسيدگي به پرونده ميلياردر نفتي و اينكه تـعـدادي از نـمـايـنـدگـان              

تاكنون از :  خواستار مالقات با متهم اين پرونده در زندان شده اند گفت
هيچ نماينده اي نشنيده ام كه گفته باشد متهم پرونده در زندان نيست و   

دربـاره ايـنـكـه       .  خيلي بعيد مي دانم كه نماينده اي، اين حرف را بزند
. گفته اند كار قابل توجهي صورت نگرفته، نمي دانم منظورشان چيست

انصافا از زماني كه اين فرد بازداشت شده اقدامات بسيار مختلفي انجـام  
شد و شاهد اين مدعا پرونده اي است كه در مورد وي به دادگاه رفـتـه   
است به طوريكه صفحات آن به قدري زياد است كه دادگاه نمي دانـد    

 .چگونه مطالعه كند
وكالي اين پرونده براي مطالعه آن بايد : سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد

وقت بسياري بگذارند و در كنار اين پرونده پرونده هاي ديگر را قبول 
اگر مي خواهند در پايان كار حق الوكاله ميلياردي بگيرند بـايـد   . نكنند

ساعت به دادگاه رفته و پـرونـده را        8الي  7مانند يك كارمند روزانه 
 .مطالعه كنند

اگر نـمـايـنـدگـان      :  اژه اي در خصوص درخواست نمايندگان نيز گفت
طبق قانون و ضوابط درخواست داشته باشند به طور قطع پذيرفتـه مـي     

  .شود
امكان دريافت زكات فطريه با پيك 
  موتوري رايگان در شيراز فراهم شد

مدير كميته امداد امام خميني         : مريم زارع خفري    / سرويس خبري  
 100شيراز در نشستي خبري از اسقرار پايگاه جمع آوري فطريه در                

 .مسجد و مصالهاي نماز جمعه شيراز خبر داد
برنامه ريزي ما طوري است      : رسولي با بيان اين مطلب در ادامه گفت         

كه تمام شهر را پوشش دهيم و همشهريان نيز مي توانند با شماره هاي                
هاي موتوري دريافت  تماس بگيرند تا پيك 36268439و  36268436

زكات فطريه امداد امام خميني در محل، فطريه آنها را دريافت كنند و             
 .پول خود را واريز كنند 0108319005004يا به شماره حساب 

در سال گذشته مردم شيراز بيش از چهار ميليارد تومان : وي ياد آور شد
 .به كميته امداد، فطريه پرداخت كردند

پول هاي  : مدير كميته امداد امام خميني شيراز در ادامه تاكيد كرد             
جمع آوري شده صدقات و فطريه صرف كمك به خانواده هاي ايراني            
مي شود و به هيچ وجه به خارج از كشور فرستاده نمي شود و در همين                

مييليون 146روز قدس امسال مردم خير ما در صندوق هاي مستقر شده           
 .ميليون ريال براي يمن هديه كرده بودند 166ريال براي فلسطين و 

در : رسولي با اشاره به فعاليت هاي كميته در ماه مبارك رمضان گفت             
 60روز در شيراز برگزار شد  10جشنواره مهرورزي امسال كه به مدت 

نفر از مددجويان دستĤورد هاي خود را به نمايش گذاشتند و در كنار               
مورد از آرزوهاي     147آن مراسم درخت آرزو را برگزار كرديم كه           

مورد از آن 32مددجويان را شهروندان خير ما تقبل كردند كه تا كنون 
 .برآورده شده و مابقي در دست پيگيري است

در راستاي  : رسولي با اشاره به حوزه هاي مختلف كاري امداد گفت             
هاي مددجويان، هر كارفرمايي كه از مددجويان       توانمند سازي خانواده  

كميته امداد استفاده كند تا دو سال حق بيمه سهم كارفرما را كميته                  
كند و مركز كاريابي نيز اگر شغلي براي مددجوي           امداد پرداخت مي  

هزارتوماني براي آنها تدارك ديده      400ما پيدا كند يك بسته هديه         
 .ايم

فصل ثبت نام دانش    : رسولي مديركل كميته امداد شيراز در پايان گفت       
آموزان در مدارس آغاز شده و ما شاهد اين هستيم عليرغم صحبت هاي             
كه با مسئوالن آموزش و پرورش استان شده است از فرزندان                      
مددجويان كميته امداد درخواست شهريه مي شود كه در حد توان آنها            
نيست و ما خواهش مي كنيم كه آموزش و پرورش در اين زمينه با ما                 
همكاري كند و كساني كه از كميته امداد نامه دارند، از آنان هزينه                  

  .دريافت نكنند

مــريــم زارع   /  ســرويــس خــبــري  
دكتر تابنده مدير عـامـل     :  خفري

بنـيـاد قـلـب فـارس و رئـيـس                
بيمارستان كوثردر نشست خـبـري   
به مناسبت ده ساله شدن اين مركز 

ما همواره تالش كرده ايـم  :  گفت
بهترين امكانات و تجهيزات عـلـم   
پزشكي دنيا را در بيمارستان كوثر 
داشته باشيم و در كمتريـن زمـان     
ممكن آن را در اخـتـيـار مـردم           

: وي ادامـه داد     .  فارس  بگذاريـم 
شعار ما در  ايـن زمـيـنـه ارائـه            
خدمات در كمترين زمـان و بـا         

 .كمترين قيمت است
آمـارهـاي   :  دكتر تابـنـده افـزود     

مقايسه اي ما نشان مي دهد هزينـه  
هاي درماني در بيمارستان كـوثـر     
در ده سال گـذشـتـه نسـبـت بـه           

ميليـارد   300بيمارستان هاي مشابه 

تومان كمتر بـوده كـه مـا ايـن           
تفاوت را از طريق بهيـنـه كـردن      

كمـتـر    و دادن دستمزد  هزينه ها 
به پزشكان ايـن مـركـز تـامـيـن           

كه بزرگترين حاميان ما  كرديم و 
 .در اين مدت بوده اند

مـا  :  دكتر تابـنـده يـاد آور شـد          
ساخت بيمارستان را با هدف ارائـه  
خدمات به بيماران قلبي كه روز به 
روز به تعداد آنها افزوده مي شـد    

پايه گذاري كرديـم و     76در سال
به صورت ناتمـام بـه      84در سال 

بهره برداري رسيد و به دليل اينكه 
بعضي از تجهيزات را داشته باشيـم  
و به هداف اوليه خود نيز برسـيـم   
آن را بيمارستان عمومي كرديم و 

مرور زمان تكميل شـد و     بعدا به 
درصد بيماران ما 60هم اكنون نيز 

 .مريضي قلبي دارند

بيمارستان كوثر با تمام شركتهـاي  
بيمه حتي بيمه هاي روستايـي بـه     
منظور ايجاد تسـهـيـل در امـور           
 .بيماران قرارداد منعقد كرده است

خير به معني مـجـانـي      :  وي گفت
-نيست براي مثال بيمارستان هزينه

هاي متعدد و سنگينـي دارد كـه       
بايد تامين شود و ما مجبوريـم از    
مردم پول بگيريم ولي تمام تـالش  
خود را مي كنيم كه خدمات بهتر 
را  با قيمت كمتري در اخـتـيـار        

 .مردم بگذاريم
براي  :  دكتر تابنده در پايان گفت

خدمات تجهـيـزات جـديـدي را         
خريداري كرده ايم كه بـه زودي    

شـود  وارد چرخـه درمـانـي مـي        
همچنين طرح هاي عمراني نيز در   
دست اقدام داريم كه هـر چـنـد        
مشكالتي به دنبال دارد ولي خـيـر   

آن خيلي خيلي بيشتر اسـت و از      
افراد مي خواهيم با ما هـمـكـاري    

وي درباره ابهاماتي .  بيشتري كنند
كه درباره افراد خير اين مـركـز     

اين مـركـز   :  وجود دارد نيز گفت
به كمك افراد خير و تعـدادي از    
پزشكان بنيان نهاده شده اسـت و      
آنها هيچ گونه سـهـامـي از ايـن           
بيمارستان ندارند و حتي اگـر در    
اينجا معالجه شوند هزينـه درمـان     
خود را مي پردازند و كـار آنـهـا      

دكـتـر   .  فقط در راه خـدا اسـت      
هيـچـكـس حـق       :  تابنده ادامه داد

برداشت از درآمد بيمارسـتـان را     
ندارد و فقط صرف هزينـه هـاي     
پيش برد اهداف، خريد تجهيزات، 
باال بردن كيفيت خدمات و كـم      
كردن هزينه هاي مردم است كـه    

 .بزرگترين خير است

 در ده سال گذشته؛ 
 هاهاي درماني در بيمارستان كوثر با ساير بيمارستانميليارد توماني هزينه 300تفاوت مجموعا 

 :استاندار بوشهر
 دعوت مردم به برخوردهاي خياباني با بدحجابي منجر به هرج مرج درجامعه مي شود

استاندار و نايب رييس شوراي          
فرهنگ عمومي استان بوشهر          

اينكه بگوييم كاري از          : گفت
دست دولت براي عفاف و حجاب      
بر نمي آيد و مردم بريزند               
درخيابان برخورد كنند در نظام        
اسالمي اصال معقول نيست و باعث  

 .هرج و مرج در جامعه مي شود
به گزارش ايرنا مصطفي ساالري       
در نشست شوراي فرهنگ عمومي     

دولت :  استان بوشهر افزود      
برگرفته از مردم است و انتخاب        
شده تا زمينه اجراي احكام             
اسالمي را فراهم كند و اينكه           
موضوع عفاف و حجاب را به           
خارج از دولت و خارج از               

م و  ينهادهاي حاكميتي منوط كن     
مردم به صورت غير متشكل و          
غير پاسخگو اين كار را بكنند           
بستر الزم براي تصفيه حساب          

 .شخصي فراهم مي شود
اينكه هركس هر    : وي يادآورشد 

كاري را انجام دهد در حكومت        
جمهوري اسالمي قابل قبول نيست     
و نه هر جامعه ديگري چنين             
چيزي مي پذيرد چرا كه منجر به        

 .هرج و مرج مي شود 

نحوه مواجهه با   : ساالري ادامه داد  
مسايل اجتماعي را نمي توان با          
يك فرمول ابتدايي، سخت ،           
سلبي و صرفا تهديد ديد ، شايد         
در بخش هايي نياز باشد با اين            
ابزارها استفاده كرد اما اينكه          
بگوييم مردم كار امر به معروف و 
نهي از منكر كنند تكليف است و        
ترديدي در آن نيست و مردم نيز        
اين فريضه ديني را مد نظر              

وي بااشاره به اينكه مردم      . دارند  
را به كارهاي ديني با رعايت            
حرمت دعوت كنيم بسيار              

اينكه همه ما   : پسنديده است گفت  
اشاعه كنيم مردم دنبال امر به           
معروف و نهي از منكر درقالب         
توصيه، نصحيت و مهمتر از آن با        
رفتار ديني شيوه خوبي است و         
اگر اول نيز خودمان مسايل را          
كامل رعايت كنيم بنيان ديني در       
جامعه مستحكم تر خواهد شد و         
اولين خدمت به اين فريضه شده        

 . است
: استاندار بوشهر اظهارداشت         

عفاف و حجاب از دغدغه و             
موارد مورد تاكيد مقام معظم           
رهبري، دولت، رييس جمهوري و     
خواسته مردم است وضعيت،          

بايستي در شان جامعه اسالمي          
باشد برهمين اساس هر گامي در        
اين زمينه برداريم ارزشمند و يك      

  .رسالت انساني و اسالمي است        

جوانان :  استاندار بوشهر افزود      
ايران اسالمي در همه عرصه ها و        
صحنه ها پايبندي و تقيد خود را         
نشان داده اند و اگر در برخي            
موضوعات و مقوالت اجتماعي       
ايراداتي ديده مي شود و به آن          
اشاره مي كنيم بايد به اين نكته          
مهم نيز اشاره كنيم كه همين افراد       
و اعضاي جامعه هستند كه در           
مناسبت هاي ديني از جمله محرم       
و آيين هاي اعتكاف حضور            
پرشور و حماسه ديني خلق مي         

همه ما حجاب را    : وي گفت . كنند
يك فريضه ديني مي دانيم و            
هرچه بنيان دين را در جامعه            
مستحكم تر كنيم پاينبدي به اين        
فريضه ديني نيز بيشتر خواهد شد      
اما اگر ما مسووالن رعايت نكنيم       
و به دين لطمه بزنيم بدون شك          

ها و مظاهر ديني    آثار مباني، ريشه  
 .نيز در جامعه كم رنگ مي شود

وقتي ما مسووالن    : ساالري افزود 
در مسايل دروغ بگوييم و زمينه را     
براي تخلفات مالي گسترده فراهم     

كنيم كه نه دين و شريعت اجازه         
مي دهد و نه وجدان مي پذيرد و         
بطور معمول بگذاريم در جامعه        
اين گناهان شيوع پيدا كند به دين       
لطمه زده ايم و بعد جايز نيست           
مردم را مقصر كنيم جايز نيست و       
نبايد يك طرفه به اين موضوع          

 . نگريست
نبايد فقط ظواهر    : وي يادآورشد 

دين را رعايت و در مناسك ديني       
شركت كنيم بلكه محتويات و          
اهداف اصلي دين نيز بايد در           
اقدامات و عملكرد ما رعايت شود 
كه تحقق اين مهم كمك به بنيان         
دين و مستحكم تر شدن آن در           
جامعه مي شود كه آثار آن در           
ظواهر جامعه نيز مشهود خواهد        

 . شد
در موضوع عفاف و      : وي افزود 

حجاب بايد از ظرفيت تشكل هاي      
مردمي، دولت و نهادهاي              
حاكميتي با فرهنگ سازي و           
تقويت دين و بنيان ديني در            
كشور بهره گيريم و از همفكري        
و همدلي استفاده از نظرات علماي  
ديني و نخبگان جامعه نقايص را        

 .رفع كنيم 

تحريم هاي اقتصادي و مالي در حوزه هـاي     -
بانكي، مالي، نفتي، گازي، پتروشيمي، تجاري، 
بيمه، حمل و نقل وضع شده توسـط اتـحـاديـه       
اروپايي و آمريكا كه به بهانه برنامه هستـه اي    
ايران وضع شده است، در ابتداي اجراي توافق 

 به طور يك جا لغو مي شوند؛
الزام بر ممنوعيت فعاليت موشكي كشورمان  -

از جمله در حوزه موشك هاي باليستـيـك بـه      
محدوديت هايي در حوزه موشك هاي طراحي 
شده براي سالح هسته اي كه جمهوري اسالمـي  
ايران هيچگاه به دنبال آن نبوده و نخواهد بود، 

 تبديل خواهد شد؛
تحريم تسليحاتي ايران لـغـو و بـا بـرخـي               -

محدوديت ها جايگزين خواهد شد، به نـحـوي   
كه امكان واردات يا صادرات اقالم دفاعي بـه    

ايـن  .  صورت موردي فراهم خواهـد گـرديـد     
سال به طور كـامـل      5محدوديت ها نيز بعد از 

 لغو خواهد شد؛

ممنوعيت خريد اقالم حسـاس بـا كـاربـرد          -
دومنظوره لغو و تامين نيازهاي ايران از طريـق  

تسهيل خواهد  5+ 1كميسيون مشترك ايران و 
 شد؛

تحريم تحصيل دانشجويان ايراني در رشـتـه      -
هاي مرتبط با انرژي هسته اي به طور كامل لغو 

 خواهد گرديد؛
براي اولين بار پس از سـه دهـه تـحـريـم               -

غيرعادالنه، ممنوعـيـت خـريـد هـواپـيـمـاي             
مسافربري مرتفع و امكان بـازسـازي نـاوگـان       
هوايي كشور و ارتقاي ايمني پروازها فـراهـم     

 خواهد گشت؛
ده ها ميليارد دالر از درآمدهاي ايـران كـه        -

طي چند سال گذشته به دليـل تـحـريـم هـاي          
ظالمانه در خارج از كشور مسدود شـده اسـت     

 آزاد خواهد شد؛
بانك مركزي جمـهـوري اسـالمـي ايـران،           -

كشتيراني جمهوري اسالمي، شركت ملي نفـت  

ايران، شركت ملي نفت كش و شركـت هـاي     
تابعه، ايران اير و بسياري از ديگر نهادها، بانك 

در مجـمـوع حـدود      ( ها و موسسات كشورمان 
از شـمـول     )  شخص حقيقي و حـقـوقـي      800

 تحريم ها خارج مي شوند؛
دسترسي بيشتر ايران به حوزه هاي تـجـاري،    -

 فناوري، مالي و انرژي تسهيل خواهد شد؛
ممنوعيت يا محـدوديـت هـمـكـاري هـاي            -

اقتصادي با ايران در تمامي عرصه ها از جـملـه   
سرمايه گزاري در صنـايـع نـفـت و گـاز و              
 پتروشيمي، و ساير زمينه ها مرتفع خواهد شد؛

و باالخره در حوزه انرژي صلح آميز هسـتـه    -
اي زمينه همكاري هاي گسترده بين المللـي بـا     
ايران در حوزه ساخت نيروگاه هـاي جـديـد        
هسته اي، راكتورهاي تحقيقاتي و پـيـشـرفـتـه      
ترين حوزه هاي صنعت هسته اي ايـجـاد مـي        

 گردد

 خالصه و برجسته ترين محورهاي جمع بندي مذاكرات

 :مديركل راه و شهرسازي استان فارس 
 اول مرداد ماه جاري  

 آخرين مهلت ثبت نام داوطلبان 
 در انتخابات نظام مهندسي ساختمان 

خــديــجــه /  ســرويــس خــبــري   
مــديــركــل راه و     :  غضــنــفــري

: شهرسازي استان فارس  گفـت    
ابتداي مرداد ماه جاري آخـريـن   

مهلت ثبـت نـام   داوطـلـبـان               
هفتمين دوره  انتخـابـات نـظـام       

  . مهندسي ساختمان  است
هوشنگ عشايري  با بيـان ايـن      

مطلب  در جـمـع خـبـرنـگـاران         
مهرماه جاري  هفتمين دوره انتخابات هيئت مـديـره    9در تاريخ :  گفت 

:    وي  اظـهـار داشـت         .  سازمان نظام مهندسي ساختمان برگزار مي شود
نام داوطلبان از اول تيرماه آغاز شده و تا اول مـرداد مـاه جـاري           ثبت

:   وي افـزود .    ادامه  خواهد داشت كه اين مهلت  قابل تمديد نمي باشد
 .شوند نفر به عنوان هيئت مديره انتخاب مي 15در اين انتخابات 

مديركل راه و شهرسازي استان فارس با  اشاره به اينكـه ريشـه اولـيـه         
گيري قوانين و مستندات نظام مهندسي ساختمان كشور از اسـتـان      شكل

هاي  از لحاظ كيفيت  اين سازمان در سال:   فارس آغاز شده است  افزود
 .هاي نخست تا سوم كشوري  را به خود اختصاص داده است  اخير رتبه

 25وي با اشاره به اينكه سازمان نظام مهندسي ساختمان استـان فـارس       
هزار نـفـر از آنـهـا داراي            10براساس آمار :  هزار عضو دارد  افزود 

نـفـر    4500از اين تعداد :  وي ادامه داد .  پروانه اشتغال به كار  هسستند
 .داراي پروانه يك و دو اشتغال به كار مهندسي هستند 

انتخابات هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمـان  :  وي اظهار داشت
 .  شود هر سه سال يكبار در كشور به صورت سراسري اجرا مي

مديركل راه و شهرسازي استان فارس در بخش ديگري از سخنان خـود    
كل محيط زيست استان فارس در رونـد سـاخـت         گيري اداره  به موضع

يك كيلومتـر از ايـن       :    اصفهان  اشاره كرد و افزود -آزاد راه شيراز
آزاد راه   به يك گاوداري در منطقه كامفيروز برخورد كرده  بنابراين 

جايـي   مجري طرح به  پيشنهاد خود  به محيط زيست و منابع طبيعي جابه
 .اين گاوداري را داد كه به دليل قطع درختان، اين پيشنهاد پذيرفته نشد

وي در بخش ديگر سخنانش  به معماري اسالمي ايراني اشـاره كـرد و       
 30درصد تقاضا  براي ساخت و ساز معماري اسـالمـي و          30:  افزود 

 .  درصد معماري غربي است
در ادامه نيز امير فالح نيا رئيس هيت اجرايي سازمان نظام سازمان نظـام  

تعداد اعضاي هيئت مديره در استان فارس در سه گروه :  مهندسي گفت
 .نفر است 15عمران ،تاسيات و معماري و شهرسازي 

مدير عامل :  خديجه غضنفري/  سرويس خبري 
شركت توزيع برق استـان فـارس از صـرفـه           

ميليارد تومانـي كـه حـاصـل از            900جويي 
مديريت مصرف برق در ساعات پيـك بـوده،     

 .خبر داد
زينل قنبري با بيان اينكه با فرا رسـيـدن فصـل      
تابستان و افزايش ميزان مصرف برق  مديريت 
بار و بر آورده شدن نياز مشتركـيـن بـرق در        
زمان اوج شبكه اهميت ويـژ ه اي دارد، در          

موفقيت بدست آمـده    :  جمع خبرنگاران گفت
كه با همكاري تمامي مشتركين اعم از بـخـش       
صنعت، كشاورزي، خانگي وتجاري ميسر شـده  
موجب مي شود كه اسـتـان فـارس از سـوي           
شركت توزيع برق كشور از قطعي برق معـاف  

  .شود
مدير عامل شركت توزيع نيروي برق اسـتـان      

فارس به راهكار هاي مهم در مديريت بار شبكه 
و جلو گيري از خاموشي هاي ناخـواسـتـه در      

در ايـن    :  شرايط كنوني اشاره كرد و افـزود    
راستا استفاده از ظرفيت مشتركيـن صـنـعـتـي        
،كشاورزي و جلب همكاري آنها در طرح هـاي  
مديريت مصرف برق و بكار گيري آنـهـا در       

زيـنـل   .  بخش اداري خانگي و تجاري مي باشد 
قنبري به وضعيت مصرف بـرق در شـركـت          
توزيع نيروي برق استان فارس اشاره كـرد و      

سـال     5با توجه به آمار هاي رشد بـار    :  افزود 
گذشته و در صورت عدم انجام اقدامات موثـر  
مديريت بار ، پيك بار تابستان جاري بالـغ بـر     

وي در   .  مگاوات پيش بيني مي گرديد  1500
با همكاري مشتركين به ويژه :  اين راستا افزود 

مگاوات صرفه  210كشاورزي  تاكنون بالغ بر 
در صـورت    :  وي ادامه داد .  جويي شده است 

عدم صرفه جويي نيازمند احداث يك نيروگاه 
 900مگاوات و هزينـه     300با ظرفيت حداقل 

ايـن در    :   وي افـزود      .  ميليارد تومان بوديم   
حالي است كه هزينه توليد انرژي در يـكـصـد    

ميليارد تومان بوده كه بـا     18ساعت پيك بار  
اين اقدامات و صرفه جويي مشتركين از هـدر  

 . رفت سرمـايـه گـذاري جـلـو گـيـري شـد                
در ادامه اين جلسه آزرم مـديـريـت مصـرف         
شركت توزيع برق استان فارس نيز با تاكيد بر 
اينكه در صنعت برق كشور بيشترين سـرمـايـه    
گذاري براي گذر از پيك مصرف صرف مـي  

با سياست گذاري هاي انجام شـده  :  شود، افزود
و تفاهم با مشتركين در بخش هـاي مـخـتـلـف        
موفق شديم در ساعات پـيـك مصـرف بـرق         
كاهش مصرف را داشته باشيم كه بـه عـنـوان        

درصد كاهش مصـرف را       3نمونه در ادارات 
 .داشتيم

درصد مصـرف بـرق در          50: آزرم ادامه داد
ساعات پيك را در بخش كشاورزي داريـم، و    

 3اين در حالي است كه بخش كشاورزي، تنها   
 .درصد مشتركين را شامل مي شود

محمد رضا كديور ،سرپرست روابـط    همچنين 
عمومي شركت توزيع نيـروي بـرق  فـارس          

اگركاهش پيك بار،مسـئـولـيـت     :  اظهار داشت
سازماني مديران و كاركنان شـركـت تـوزيـع       
نيروي برق استان فارس باشد واگـر مصـرف       
بهينه انرژي مسئوليـت شـهـرونـدي وانسـانـي           
مشتركين برق باشد،  بايد اذعان كنيم كه تالش 
در جهت اطـالع رسـانـي ،آگـاهـي بـخـشـي               
وفرهنگ سازي، مسئوليت اجتماعي  اصـحـاب   

بنابراين موفقيت درحوزه كاهـش  .   رسانه است
پيك بار ومديريت مصرف ، صرفا موفـقـيـت    
شركت توزيع برق استان فارس نيسـت بـلـكـه       
موفقيت مشتركان فهيم ما وهمچنيـن مـرهـون      

اميدوارم كه در آيـنـده     .  زحمات رسانه هاست
 . هم شاهد ارتقاي اين تعامل دو سويه باشيم 

 :مدير عامل شركت توزيع برق فارس
 ميليارد تومان صرفه جويي در نتيجه ي مديريت مصرف برق 900


