
سید  پیکر  با  وداع  و  تشییع  مراسم  پناهی:  میالد  عکاس/  و  خبرنگار 
انگلیسی و  تلویزیون ازجمله کیف  ضیاءالدین دری خالق آثار فرهیخته 
استانداری،  با همکاری  فارس  مرکز  از طرف صداوسیمای  پهلوی  کاله 
تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی )ع( و اداره کل فرهنگ و ارشاد 
با حضور مسئوالن، هنرمندان،  استان، صبح دیروز 27 مردادماه   اسالمی 
اهالی سینما و مردم قدرشناس شیراز در صحن حرم مطهر شاه چراغ )ع( 

برگزار شد.
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تحلیل خبر
گروهتحلیلخبرروزنامهطلوع

یادداشت روز

در درستی سخن استاندار فارس و 
لزوم وجود رسانه های غیروابسته، 
شبهه ای  و  شک  هیچ گونه  جای 
و  آزاد  رسانه  چراکه  نیست. 
صادق جامعه را به سمت حریت و 
آزادگی سوق می دهد و برعکس 
رسانه های وابسته، چاپلوسی، تملق 
و سرسپردگی و فرومایگی را در 

سطح جامعه گسترش می دهند.
دکان  به  مبدل  رسانه  هنگامی که 
هیچ چیز  به  و  شود  تیترفروشی 
ندهد،  اهمیت  پول  و  درآمد  جز 
را  مخاطبان  از  شماری  بی تردید 
نیز به همین روند و روش عادت 
داده و اختناق و استبداد را ترویج 

می دهد.
صداقت  بربستن  رخت  همچنین 
عمل  دایره  از  راست گویی  و 
و  اصلی ترین  به مرور  رسانه ها، 

که  آن ها  سرمایه  محوری ترین 
فنا  به  را  است  عمومی  اعتماد 
باقی  برای شان  آنچه  و  می سپارد 
ورق پاره  چند  تنها  می گذارد، 
از  پرشده  سطوحی  و  بی مصرف 

اباطیل خواهد بود.
خود  که  نیز  روابط عمومی ها 
می شوند  محسوب  رسانه  به نوعی 
و  نیستند  مستثنی  قاعده  این  از 
و  کلیشه ای  امور  به  تنها  نباید 
بپردازند،  یک سویه  دفاعیات 
آن ها  تکلیف  مهم ترین  بلکه 
درونی  مجموعه  بین  تفاهم  ایجاد 
برمبنای صداقت  افکار عمومی  و 
از طریق  تنها  است که  راستی  و 
تالش  و  رسانه ها  نقد  از  استقبال 
احتمالی  زنگارهای  زدودن  برای 
میسر  خود  سازمان  چهره   از 

می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
بابیان اینکه پرداخت وجه نقد در 
مطب های پزشکان پذیرفته نیست 
گذاشتن  با  باید  پزشکان  گفت: 
کارت خوان و استفاده از آن برای 
جلو  وجوه،  الکترونیک  دریافت 
را  مالیاتی  فرار  بر  مبنی  شبهات 

بگیرند.
خبرنگار  به  بهادر،  علی  دکتر 
مشکالتی  گاه  البته  گفت:  ایرنا 
کارت خوان ها  از  استفاده  در 
پرداختی ها  نرفتن  به حساب  یا 
می آید  پیش  پزشکان  به حساب 
دریافت  به  ناچار  را  پزشکان  که 
موارد  این  که  می کند  نقد  پول 
استثنایی  و  اندک  موارد  در 
پزشکان  اینکه  اما  است؛  پذیرفته 
بخواهند همیشه و در همه حال از 
پذیرفته  کنند  دریافت  نقد   وجه 

نیست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
کارت خوان  از  استفاده  افزود: 
سمت  به  باید  که  است  رویه ای 
مطب ها  از  برخی  برویم،  آن 

هم  شاید  و  ندارند  کارت خوان 
موارد  این  است،  شده  جمع آوری 
پزشک  هر  و  است  نظارت  مورد 
 حداقل باید یک کارت خوان داشته 

باشد.
بهادر گفت: استفاده از کارت خوان 
به  امروز  الکترونیک  پرداخت  و 
شده  تبدیل  معمولی  موضوع  یک 
پرداخت  امروز  مغازه ها  همه  و 
ما  جامعه  دارند،  الکترونیک 
پزشک  مطب  نمی پذیرد که یک 
همین  باشد،  نداشته  کارت خوان 
موارد است که شبهه عدم پرداخت 
مالیات را در ذهن مردم می سازد و 

آن را گسترش می دهد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
جامعه  یک  در  داد:  ادامه  شیراز 
نباید راه هایی توسط قشر متخصص 
شبهه  که  شود  پیموده  جامعه 
ازجمله  مالیاتی  فرار  کند،  ایجاد 
مالیات  پرداخت  است،  موارد  این 
مدنی  و  شهری  جامعه  یک  شرط 
احترام  آن  به  همه  باید  و   است 

بگذارند.

 25 جانباز  قادری  آزاد  پیکر 
با  مقدس،  دفاع  دوران  درصد 
در  مردم  مختلف  اقشار  حضور 
داریون  بخش  دودج  روستای 
شیراز تشییع و در گلزار شهدای 
امامزاده ابراهیم )ع( این روستا به 

خاک سپرده شد.
پیکر  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
این شهید جانباز دودجی با انجام 
حضور  با  و  نظامی  تشریفات 
داریون،  دودج  منطقه  اهالی 
نهادها،  و  ادارات  مسئوالن 
سایر  و  شهدا  معزز  خانواده های 
نماز  اقامه  از  پس  و  همرزمانش 

در خاک آرمید.

سال  قادری  آزاد  شهید  جانباز 
شلمچه  عملیاتی  منطقه  در   66
دشمن  ترکش  اصابت  براثر 
دچار  شیمیایی  حمالت  و  بعثی 

مجروحیت شد. 
وی پس از سال ها تحمل رنج و 
این مجروحیت  از  ناشی  مصائب 
در  جاری  مردادماه   22 دوشنبه 
دعوت  شیراز  نمازی  بیمارستان 
حق را لبیک گفت و به همرزمان 

شهیدش پیوست.
آیین تشییع پیکر این جانباز 26 

مرداد برگزار شد.
کیلومتری   36 در حدود  داریون 

شمال شرقی شیراز است.

ایران  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
اتباع  درمانی  بیمه  وضعیت  درباره 
مجاز، گفت: بر اساس اعالم دولت تا 
یک میلیون  توسعه  ششم  برنامه  پایان 
نفر از اتباع خارجی مجاز مشمول بیمه 

خواهند شد.
ایسنا،    با  گفت وگو  در  موهبتی  طاهر 
درباره وضعیت بیمه اتباع خارجی مجاز 
اتباع  بیمه  آیین نامه  در کشور، گفت: 
به  ارسال  حال  در  و  تدوین  خارجی 
دولت است. آنچه در دولت اعالم  شده 
این بود که تا پایان برنامه ششم توسعه، 
اتباع  از  نفر  یک میلیون  به  نزدیک 
خارجی تحت پوشش بیمه قرار خواهند 
گرفت. بر این اساس ساالنه حدود ۳۳۰ 

هزار نفر مشمول بیمه خواهند شد.

این  به  هم  آنها  پرداختی  افزود:  وی 
بیمه  حق  از  بخشی  که  است  صورت 
را  بخشی  می پردازد،  فرد  خود  را 
پرداخت  پناهندگان  عالی  کمیساریای 
دولت  سوی  از  هم  بخشی  و  می کند 
پرداخته می شود که البته میزان هر یک 

در دولت مشخص خواهد شد.
درعین حال  کرد:  تأکید  موهبتی 
وضعیت  که  اتباع  از  دسته  آن  برای 
و  زمینه ها  هم  ندارند  مناسبی  مالی 
است.  شده  انجام  الزم  پیش بینی های 
چارچوب  در  حاضر  حال  در  البته 
بیمه  سازمان  میان  که  تفاهم نامه ای 
عالی  کمیساریای  و  ایران  سالمت 
پناهندگان منعقد شده، تعدادی از اتباع 

را تحت پوشش بیمه سالمت داریم.

اینکه  بابیان  دانشگاه  استاد  یک 
نظام آموزشی کشور سرتاپا تبعیض 
همه  برای  تبعیض  این  و  است 
گفت:  دارد،  وجود  دانش آموزان 
انواع  در  دانش آموزان  جداسازی 

مدارس، مادر تبعیض هاست.
به گزارش ایسنا، علی اصغر جویباری 
عدالت  چالش های  به  اشاره  با 
وضعیت  کرد:  اظهار  آموزشی 
لحاظ  به  ما  آموزش وپرورش 
نگران کننده  بسیار  آموزشی  عدالت 
آموزشی،  عدالت  مقابل  نقطه  است. 
محرومیت و تبعیض آموزشی است.

ما  کشور  در  افزود:  وی 
ملی  مسئله  یک  آموزش وپرورش 
زیرساخت های  ازآنجاکه  و  نیست 
توسعه را فراهم می کند باید دغدغه 
اداره کنندگان کشور  و  مردم  اصلی 

باشد؛ اما در عمل این گونه نیست.
این استاد دانشگاه، آموزش وپرورش 
و  خواند  درجه دوم  دستگاه  یک  را 
جایگاه  باآنکه  ما  در کشور  گفت: 
شغل  یک  اما  باالست  معلم  معنوی 

شغلی  جایگاه  و  است  درجه دو 
پایین  بسیار  کالن  در  معلمان 
درونی  مناسبات  در  تبعیض  است. 
دارد  تاریخی  ایرانیان یک ریشه  ما 
در  معمواًل  که  است  این  آن  و 
سمت  به  ذهنمان  تصمیم گیری ها 
به عنوان مثال  می رود.  جداسازی 
شاهد،  فرزندان  به  توجه  برای 
شاهد  مدارس  راه اندازی  به  تصمیم 
اتفاق  جداسازی  نوعی  و  گرفتیم 
استثنایی،  مدارس  شکل گیری  افتاد. 
سمپاد،  مردمی،  نمونه  دولتی،  نمونه 
هیئت امنایی و... نیز همین گونه بوده 
است و توجه نکردیم که جداسازی 

مادر تبعیض هاست.

بهداشت،  وزارت  درمان  معاون 
اقدامات  پزشکی  آموزش  و  درمان 
انجام شده در این دانشگاه، درزمینه 
توصیف  مناسب  را  سالمت  تحول 

کرد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  از 
جان  قاسم  دکتر  شیراز،  پزشکی 
ستاد  اعضای  با  دیدار  در  بابایی 
سالمت  تحول  در  سیاست گذاری 
با  شیراز،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مسیر  در  شده  انجام  فعالیت های 
نظام  تحول  طرح  اهداف  پیشبرد 
در  شده  انجام  ابتکارات  و  سالمت 

این زمینه، آشنا شد.
دکتر  نشست،  این  ابتدای  در 
عبدالخالق کشاورزی معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ضمن 
تقدیر از حمایت و همکاری رئیس 
و معاونان دانشگاه، رئیس دانشکده 
روسای  گروه ها،  مدیران  پزشکی، 
و  پزشکان  اساتید،  بیمارستان ها، 
اهداف  به  دستیابی  در  کارکنان 
طرح تحول نظام سالمت در فارس، 
گزارشی از فعالیت های انجام گرفته 

ستاد،  این  پیشین  نشست های  در 
فراهم   زیرساخت های  و  مصوبه ها 

شده، ارائه کرد.
تاکنون،  جاری  سال  ابتدای  از 
نشست   ۱۶ ستاد،  این  اعضای 
داشته اند که دستاورد این نشست ها، 
۱۵۲ مصوبه و پیگیری اجرای آنها 

بوده است.
در  دانشگاه  درمان  معاون  همچنین 
این گزارش، سامانه یکپارچه ارسال 
بیمارستان های  از  بیماران  اطالعات 
با  را  مقصد  بیمارستان های  به  مبدأ 
بیماران  درمان  در  تسریع  هدف 
تکراری  اقدامات  از  جلوگیری  و 
تشخیصی و درمانی، به معاون درمان 

وزارت بهداشت، معرفی کرد.
ستاد  اعضای  دیگر  نیز  ادامه  در 
سالمت  تحول  در  سیاست گذاری 
اولویت های  مهم ترین  دانشگاه، 
فرآیند  بهبود  راستای  در  را  خود 
خدمات رسانی در حوزه های مختلف 
وزارت  درمان  معاون  با  دانشگاه، 

بهداشت، در میان گذاشتند.
از  بابایی ضمن آگاهی  دکتر جان 
طرح  اجرای  استمرار  بر  تالش ها، 

تحول نظام سالمت تأکید کرد.
تداوم  اساتید،  تمام وقتی  از  حمایت 
همراهی با موارد ابالغ  شده درزمینه 
از  حمایت  و  بالینی  راهنماهای 
نکات  ازجمله  تاالسمی،  بیماران 
وزارت  درمان  معاون  تأکید  مورد 
ستاد  اعضای  جمع  در  بهداشت 

علوم  دانشگاه  سالمت  تحول 
پزشکی شیراز بود.

دانشگاه  رئیس  بهادر  علی  دکتر 
علوم پزشکی شیراز نیز ضمن بیان 
دانشگاه  این  اولویت های  مهم ترین 
عزم  بر  خدمت رسانی،  امر  در 
تداوم  در  دانشگاه  مجموعه  جدی 
نشست های سیاست گذاری سالمت، 
مثبتی که  دستاوردهای  به  توجه  با 
تاکنون داشته و در راستای دستیابی 
این  در  روشن تر  چشم اندازی  به 

عرصه، تأکید کرد.
اساتید،  معاونت ها،  همه  همراهی 
پزشکان و کارکنان در این مسیر، 
به  دستیابی  راهکارهای  بررسی 
مدیریت صحیح هزینه های سالمت 
ازجمله  خدمات،  کردن  منطقی  و 
دانشگاه  رئیس  که  بود  مواردی 
به عنوان  شیراز  پزشکی  علوم 
نشست های  منظم  تشکیل  اهداف 
سالمت  تحول  سیاست گذاری 
اشاره  آن ها  به  دانشگاه،  این   در 

کرد.
تازه  بیمارستان های  فعالیت  روند 
مراکز  ایجاد  و  دانشگاه  تأسیس 
بهبود  برای  جامع نگر  درمانی 
برای  تصمیم گیری  فرآیندهای 
محور  دیگر  بیماران،  درمان 
علوم  دانشگاه  رئیس  صحبت های 

پزشکی شیراز در این نشست بود.
درمان  معاون  سفر  پایانی  مقصد 
فارس،  استان  به  بهداشت  وزارت 

حضور در بیمارستان مادر و کودک 
غدیر و بازدید از خدمات بخش های 

مختلف این بیمارستان بود.
با حضور در بخش های  بازدید  این 
و  رادیولوژی   ،ICU اتفاقات، 
آزمایشگاه بیمارستان آغاز شد و با 
و  هیئت مدیره  با  نشستی  برگزاری 
هیئت امنای بیمارستان، ادامه یافت.

غدیر،  کودک  و  مادر  بیمارستان 
پنجاه هزار  مساحت  به  زمینی  در 
و  هزار   ۱۰ زیربنای  و  مترمربع 
 ۱۰ بودن  دارا  با  مترمربع،  پانصد 
بخش بالینی و پاراکلینیکی، پذیرای 

بیماران و مراجعان است.
بنیادی،  سلول های  تحقیقات  مرکز 
مرکز  ناباروری،  تحقیقات  مرکز 
کنار  در  الپاراسکوپی  تحقیقات 
کودکان،  درزمینه  خدمات رسانی 
نوزادان، زنان و زایمان، جراحی های 
روده  جراحی های  و  الپاراسکوپی 
بزرگ، موجب شده تا ماهانه عالوه 
بیمار  هزار   ۱۰ حدود  ویزیت  بر 
بیمارستان، به طور  این  در درمانگاه 
نیز  بیمار  پانصد  و  هزار  به  متوسط 
خدمات رسانی  بستری  بخش ها  در 
شود که هزینه این بیماران به همت 
نیک اندیشان سالمت در حال تأمین 

است.
عمل  اتاق   ۹ دارای  بیمارستان  این 
نیز هست که با فعالیت شبانه روزی، 
ماهانه حدود هزار مورد جراحی در 

این بیمارستان صورت می گیرد.

 استاندار فارس یکی از ارکان های 
اجتماع را رسانه عنوان کرد  اصلی 
حقوق  دنبال  به  اگر  گفت:  و 
شهروندی هستیم باید رسانه ای آزاد 
و صادق داشته باشیم و نیازمندی ها 
تا آزادی و حریت  را کم تر کنیم 

بیشتر معنا پیدا کند.
خدیجه  خبری/  سرویس 
روز  تبادار،  اسماعیل  غضنفری: 
گذشته در جلسه شورای هماهنگی 
با  فارس  استان  عمومی های  روابط 
روابط  شورای  کارکرد  اینکه  بیان 
به  تنها  نباید  استان  عمومی های 
نهایتًا یک  و  برگزاری یک جلسه 
روابط  گفت:  شود،  ختم  انتخابات 
به مسائل  فراگیرتر  نگاهی  عمومی 

برون سازمانی داشته باشد.
اینکه  به  اشاره  با  فارس  استاندار 
باید در چارچوب  روابط عمومی ها 
با مخاطبین ارتباط داشته  کار خود 
و  راهبردی  سند  افزود:  باشند، 

روابط  کار  دستور  در  آموزش 
روابط عمومی ها  عمومی و شورای 

باشد.
به  باید  کرد:  خاطرنشان  تبادار 
عمومی  روابط  که  برویم  مسیری 
مسائل  به  فراگیرتر  نگاهی 

برون سازمانی داشته باشد.
وی با اشاره به فضای مجازی افزود: 
باید از بستر فضای مجازی بهترین 

بهره برداری را داشته باشیم.
ارکان های  از  یکی  فارس  استاندار 

عنوان  رسانه  را  اجتماع  اصلی 
به دنبال حقوق  افزود: اگر  کرد و 
شهروندی هستیم باید رسانه ای آزاد 
و صادق داشته باشیم و نیازمندی ها 
تا آزادی و حریت  را کم تر کنیم 

بیشتر معنا پیدا کند.
از  بخشی  اینکه  بیان  با  تبادار 
توسط  جامعه  در  فرهنگ سازی 
می گیرد،  شکل  عمومی  روابط 
نظام  و  دولت  دستاوردهای  افزود: 
این  توسط  رسانه ها  طریق  از  باید 

قشر به مردم اطالع رسانی شود.
گفتنی است جلسه شورای هماهنگی 
فارس  استان  عمومی های  روابط 
انتخابات هیئت رئیسه با 23 کاندید 
مسعود  پایان  در  و  شد  برگزار 
اداره  عمومی  روابط  مدیر  عطایی 
فارس  استان  اجتماعی  تأمین  کل 
و سمیه یگانه معاون روابط عمومی 
فارس،  استانداری  بین الملل  امور  و 
روابط  مدیر  شعبانی  حمیدرضا 
عمومی اداره کل آموزش وپرورش 
فارس و کوثری مدیر روابط عمومی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
فتوت  محمدرضا  رسولی،  و  فارس 
برنامه وبودجه  عمومی  روابط  مدیر 
فارس، ابوذر عفیفی پور مدیر روابط 
عمومی پارک علم و فناوری فارس 
استاندار  حکم  با  سال  دو  مدت  به 
به عنوان هیئت رئیسه شورای  فارس 
هماهنگی روابط عمومی های استان 

فارس منصوب شدند.

اینکه  بابیان  فارس  استاندار  مشاور 
آب های  از  برداشت  کاهش 
زیرزمینی باید با کنتورهای هوشمند 
درصد   20 گفت:  شود  مدیریت 
آب  سفره های  از  برداشت  کاهش 
ترمیم  را  منابع  این  زیرزمینی، 

می کند. 
عزت اهلل رئیسی اردکانی به خبرنگار 
ایرنا گفت: سه هزار و 300 میلیون 
چاه های  توسط  آب  مترمکعب 
مجاز و غیرمجاز در اطراف دریاچه 
اگر  قطعًا  می شود،  برداشت  بختگان 
شود  مهار  آب  حجم  این  برداشت 
این تاالب  تأثیر به سزایی در احیای 

و دریاچه دارد.
و  هیدروژئولوژی  متخصص 
افزود:  شیراز  دانشگاه  پژوهشگر 
تا 20 درصدی  برداشت 10  کاهش 
اطراف  در  زیرزمینی  آب  منابع  از 
در  بزرگی  تحول  بختگان  دریاچه 
وجود  به  زیرزمینی  آب  سفره های 

می آورد.
رئیسی با اشاره به اینکه ساالنه 600 
از  آب  مترمکعب  میلیون   1200 تا 
دریاچه بختگان تبخیر می شود گفت: 
تبخیر شدن آب از سطح این دریاچه 
آب  رفتن  دست  از  به منزله  لزومًا 
نیست، همین تبخیرها باعث طراوت 
و  نی ریز  شهرستان های  در  اقلیم 

استهبان می شد و باروری محصوالت 
به  را  منطقه  باغ های  و  کشاورزی 
اکنون  درحالی که  داشت،  دنبال 
شهرستان  انجیرستان های  می بینیم 
استهبان با صرف هزینه زیاد با تانکر 

سیار آبرسانی می شود.
شدن  آبدار  اقتصادی  اثرات  به  وی 
بختگان هم اشاره کرد و گفت: فرود 
اطراف  در  مهاجر  پرنده  میلیون ها 
فضوالت  انباشت  و  بختگان  دریاچه 
و  دریاچه  از  تبخیر  حجم  پرندگان، 
اقلیم شهرستان ها و روستاهای  تغییر 
بر  زیادی  اقتصادی  اثرات  اطراف 

رونق کشاورزی داشت.
با  گفت:  شیراز  دانشگاه  استاد  این 
شدن  شور  و  بختگان  شدن  خشک 
حدود  دریاچه  این  آب  آبخوان ها، 
یک تا هفت کیلومتر وارد آبخوان ها 
آب های  شدن  شور  که  است  شده 
را  کشاورزان  محصول  زیرزمینی 
کم می کند، پژوهش های دانشگاهی 
درباره اثرات اقتصادی احیای تاالب 
صورت  شیراز  دانشگاه  در  بختگان 
اعتبار  تأمین  با  است  نیاز  و  گرفته 
و بودجه این مطالعات و پژوهش ها 

کاربردی شود.
اثرات  از  کرد:  اضافه  رئیسی 
دریاچه  این  خشکی  نامطلوب 
در  جیوه  رسوبات  که  است  این 

این  می ماند،  جای  بر  دریاچه  کف 
پتروشیمی  پساب  ورود  از  رسوبات 
دریاچه  آب  می شود،  ناشی  شیراز 
بختگان در آبخوان ها وارد می شود و 
چه بسا این مواد خطرزای شیمیایی به 
محصوالت کشاورزی منتقل و وارد 

چرخه زیستی شود.
تأکید  با  فارس  استاندار  مشاور 
باید  اجرایی  مسئوالن  اینکه  بر 
و  دریاچه ها  احیای  به  بهتر  و  بیشتر 
تاالب های استان بپردازند و حمایت 
کنند گفت: برای احیای تاالب ارژن 
و  تهیه  مطالعاتی  طرح  است  سال   5
تصویب هم شده؛ اما این طرح بودجه 

اجرایی ندارد.
این  احیای  داد:  ادامه  رئیسی 
افزایش  در  به سزایی  تأثیر  تاالب ها 
رضایتمندی جامعه دارد باید به مردم 
نشان دهیم که می توانیم دریاچه ها و 

تاالب ها را نجات دهیم.
از  بختگان،  تاالب  و  دریاچه 
فارس  استان  در  ایران  دریاچه های 

خشک  کاماًل  هم اکنون  که  است 
زیستگاه  دریاچه  این  است.   شده 
از  که  بود  پرندگانی  زمستانه 
روسیه و دشت های سیبری به ایران 

مهاجرت می کردند.
در سال های پربارش انواع فالمینگو، 
آب چلیک،  دریایی،  کبوتر  درنا، 
منطقه  این  در  غاز  و  مرغابی 
گذرانی  زمستان  و  می آمدند  فرود 

می کردند.
افزایش  باعث  بختگان،  دریاچه 
بلند  علت  به  و  می شد  هوا  رطوبت 
پیرامون  کوه های  ارتفاع  بودن 
حاصله  رطوبت  نی ریز،  شهرستان 
می ماند  باقی  منطقه  همان  هوای  در 
انجیر،  درختان  ثمردهی  باعث  و 
بادام، رز و زیتون در کوه ها می شد 
آبیاری  را  آن  به نوعی  می توان  که 

مصنوعی کوه ها نامید.
 200 حدود  فاصله  در  دریاچه  این 
کیلومتری شرق شیراز در شهرستان 

نی ریز قرار دارد.

دریایی  محیط زیست  معاون 
بابیان  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
هرگز  ایران  اسالمی  جمهوری  اینکه 
سهمی در شکار و صید فک خزری را 
نداشته است، گفت: با توجه به خطر 
خزر  دریای  پستاندار  تنها  انقراض 
هیچ کشور دیگری این سهم را ندارد.

پروین فرشچی در گفت وگو با ایسنا 
با اشاره به اینکه تصویر فک خزری 
کشتیرانی  ایرانی  کشتی های  روی 
تصریح  می شود،  نصب  خزر  دریای 
کرد: با این کار پیام ضرورت حفظ 
فک خزری از سوی ایران به منطقه و 

دنیا منتقل خواهد شد.
فک  انقراض  خطر  اینکه  بابیان  وی 
است، خاطرنشان کرد:  خزری جدی 
تنها  جمعیت  میالدی   ۹۰ دهه  در 
یک میلیون  به  خزر  دریای  پستاندار 
اگر  درصورتی که  می رسید،  فک 
آنها  رفتن  بین  از  جلوگیری  جهت 
بود  گرفته  صورت  متعددی  اقدامات 
جمعیت عظیم ۹۰۰ هزار فک خزری 

از بین نمی رفت.
سازمان  دریایی  محیط زیست  معاون 
حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه 
فک  جمعیت  کاهش  مختلف  دالیل 
از  حمایت  کنوانسیون  به  خزری 

این گونه  تا  ارائه شد  حیوانات مهاجر 
گفت:  دهند،  قرار  دو  نوع  در  را 
دسته  این  در  این گونه  درصورتی که 
قرار بگیرد دیگر کشورها سهم شکار 
و صید ندارند و این در حالی است که 
جمهوری اسالمی ایران از گذشته سهم 

نداشته است.
جمهوری  اقدام  این  داد:  ادامه  وی 
پیگیری های سازمان  با  ایران  اسالمی 
حفاظت محیط زیست موردتوجه قرار 
خزری  فک  گذشته  سال  و  گرفت 
حیوانات  از  حمایت  کنوانسیون  در 

مهاجر قرار گرفت.
با  کرد:  تأکید  پایان  در  فرشچی 
این گونه،  حفظ  اهمیت  به  توجه 
بین  خوبی  خیلی  همکاری  و  همدلی 
این  ارگان های دریایی وجود دارد و 
طرح را به صورت مشترک با کمک 
انجام  به  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی 

رساندیم.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران اعالم کرد؛
پوشش بیمه ای ساالنه ۳۳۰ هزار نفر از اتباع مجاز 

نحوه پرداخت حق بیمه

در نشست چالش های عدالت آموزشی از منظر کارشناسان 
مطرح شد؛

وجود 22 نوع مدرسه در کشور
تبعیض و ایجاد نظام طبقاتی نتیجه جداسازی دانش آموزان

معاون سازمان حفاظت محیط زیست:
ایران هرگز سهمی در شکار و صید فک 

خزری نداشته است

رئیس علوم پزشکی شیراز:

پزشکان در مطب خود کارت خوان بگذارند

 پیکر جانباز شهید در دودج داریون 
شیراز به خاک سپرده شد

استاندار فارس:
 تحقق حقوق شهروندی بدون 

داشتن رسانه های آزاد و صادق ممکن نیست

کارگردان پیشکسوت سینما در شیراز تشییع شد

از  ره  ردی  کالمی

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد؛
مناسب بودن اقدامات علوم پزشکی شیراز در تحول سالمت

استاندار فارس:
تحقق حقوق شهروندی بدون داشتن رسانه های آزاد و صادق ممکن نیست

مشاور استاندار فارس:

2۰ درصد کاهش برداشت، آب های زیرزمینی را ترمیم می کند


