گزارش شیرازنوین از درد دل اهالی محله سنگ سیاه
با نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس

پاکسازی مقابر
تختجمشید
از عوامل
مخرب طبیعی

گره نا امنی بر قامت سنگ سیاه
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فردا را به امروز می آ وریم
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وکیل علی مطهری اعالم کرد
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بررسی صحت شیوع بیماری تب کریمه در ایران

دامهای شرقی
سرمنشأ تبکنگو

امروز
قلم عامل
برتری است
نه تفنگ

گروه گزارش -سمیرا مولودی در پی انتشار وسیع فیلمی با مضمون دفن
یک متوفی مبتال به کریمه-کنگو در اســتان اصفهــان ،آن هم به دور از
پالســتیکی
حضور مردم و در فاصلهای چند متری ،داخل وکیوم و تابوت
ِ
پرس شده در عمق  3متری زمین با شفته آهک در شبکههای اجتماعی،
موج نگرانی مردم نسبت به شیوع این بیماری به طور غیرمنتظرهای فراگیر
شــد .این بیماری تا پیش از انتشار این ویدیوی کوتاه نیز وجود داشته اما
انتشار این ویدئو همچون جرقهای به انفجار آن در سطح گسترده شد .حاال
گزارشهــا حکایت از افزایش موارد ابتال به این بیماری دارد .قربانیان این
بیماری اغلب از دامداران و قصابان هستند که به گونهای با دام و ذبح دام
در ارتباطاند و از نخستین گزینههای ابتال به بیماری به شمار میروند...
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استاندار فارس در دیدار با
مجمع خیرین نخبه پرور:
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گزارشی ازمحرومیت و بیآبی در روستاشهر سلطانآباد شیراز

سلطاننشینیکهآباد نیست
مردم سلطانآباد  :به مسئولین بگویید ،اینجا کربالست

اگر بیآبی برای اولین بار بود انسان صبر میکرد؛ اما چندین سال است که این داستان ادامه دارد و مسئولین هیچ فکری نکردهاند

استاندار فارس در دیدار با مجمع خیرین نخبه پرور:

امروز قلم عامل برتری است نه تفنگ

استاندار فارس گفت :اساساً نیک اندیشی ،نیک کرداری،
کار خیر ،احساس و نیکوکاری از دیرباز جزئی از فرهنگ
مردم ایران بوده و هست.
به گزارش شــیرازنوین به نقل از اداره کل روابط عمومی
و امور بین الملل استانداری فارس ،مهندس سید محمد
علی افشــانی در دیدار با مجمع خیرین نخبه پرو استان
با اشــاره به اینکه کسی نمیتواند اندازه کار خیر و نیک
را بیان کند ،اظهار داشت :اکثر کسانی که در مسیر خیر
قدم برمیدارند به خواست خداوند به این راه هدایت شده
اند.
اســتاندار فارس با تاکید بر این کــه نام نیک خیرین به
ویژه کسانی که بر روی دانایی سرمایه گذاری میکنند،
در طول تاریخ ماندگار خواهد شــد ،افزود :ابزار استقالل
کشور دانش است؛ امروز قلم عامل برتری است نه تفنگ؛
کسانی که بر روی دانایی سرمایه گذاری میکنند توانایی
آینده این کشور را رقم می زنند.
اســتاندار فارس ادامه داد :کسانی که ســرمایه گذاری

میکنند تا این منابع عظیم کشور در ایران بمانند ،تربیت
شوند و برای کشور مفید باشند ،داناترین ،شریفترین و
محترم ترین افراد هستند و باید برای همه قابل تکریم و
احترام باشند .مهندس افشانی با اشاره به این که گذشته،
سرمایه را تنها منابع فیزیکی محسوب می کردند ،تصریح
کرد :بعدها ســرمایه انسانی را به حساب آوردند و امروزه
در کشورهای پیشرفته ســرمایه اجتماعی را مهم ترین
ســرمایه می دانند که مهمترین بخــش آن اعتماد افراد
به یکدیگر است.
وی با بیان اینکه کار افراد خیر فقط پول دادن نیست بلکه
فرهنگ سازی اســت ،گفت :در دورهای که افراد تالش
میکنند که ثروت جمع کنند ،شما به آینده میاندیشید
و منافع ملی را به منافع شــخصی ترجیح میدهید؛ در
زمانی که خیلی به دنبال فرصت طلبی هســتند خیرین
برای انسانهای بااستعدادی که فردا انسان های متفکری
می شوند ،فرصت سازی میکنند.
اســتاندار فارس گفت :اگر ســرمایه گذاری بر روی افراد

بااستعداد صورت می گیرد منتی بر فرزندان مستعد این
سرزمین وجود ندارد؛ زیرا اگر امروز بر روی آنها سرمایه
گذاری می شود ،آن ها فردا صدها و هزاران برابر آن را به
جامعه پس خواهند داد.
مهندس افشانی افزود :سرمایه گذاری برای تربیت افراد
نخبه و با استعداد وظیفه مســئولین است و اگر در این
زمینه کوتاهی می شود جوانان باید بر ما ببخشند.
مهندس افشــانی با بیان این که کســانی که در زمینه
سرمایه گذاری بر روی استعدادهای برتر قدم بر میدارند
به آینده کشــور می اندیشند ،گفت :ما نیاز داریم که این
استعدادها پرورش یابد و فردا پاسخگوی نیازهای آینده
کشــور باشــند .وی از نخبگان درخواست کرد در کشور
بمانند و خودشان آینده کشورشان را بسازند.
گفتنی است در این مراســم با حضور استاندار فارس از
جایزه پرفســور ســید حبیب اله فیروزآبادی که توسط
مجمع خیرین نخبه پرور استان فارس به محققان رشته
شیمی اعطا میشود ،رونمایی شد.
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