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 افزایش 23 درصد جوجه ریزی
 در استان کرمانشاه

 میزان جوجه ریزی در اســتان کرمانشاه در حالی 
۲۳ درصد افزایش یافته که قیمت مرغ به پایین تر 
از قیمت مصوب رسیده و مسئوالن به مرغداری ها 
اطمینان می دهنــد تولید مازاد آن ها را خریداری 

می کنند. 
جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ در مرغداری های 
اســتان افزایش یافته و مسئوالن جهاد کشاورزی 

می گویند مرغداران نگران افزایش تولید نباشند.
جوجه ریــزی در مرغداری ها با بیش از دو میلیون 
قطعه در آبان امســال نسبت به دوره گذشته ۲۳ 
درصد افزایش یافته اســت و شــرکت پشتیبانی 
امــور دام هم اکنون آمادگی خریــد یک نوع نژاد 
خاص را دارد و خرید ســایر نژادهــا نیز در حال 
پیگیری اســت. ســیروس نوروزی، معاون بهبود 
تولیدات دامی جهاد کشــاورزی استان کرمانشاه 
اظهار داشــت: با افزایش عرضه بــه طور طبیعی 
قیمت در بازار نیز کاهش می یابد و خوشبختانه با 
تــاش مرغداران در آبان ماه بیش از دو میلیون و 
500 هزار قطعه جوجه ریزی انجام شده که نسبت 
به گذشــته افزایش یافته است. وی با بیان اینکه 
اکنون عرضه مرغ بیش از نیاز استان است عنوان 
کرد: مرغداران نگران نباشــند؛ شرایط خرید مرغ 
آرین از سوی شرکت پشتیبانی فراهم است و برای 
خرید سایر ســویه ها نیز مکاتبات الزم انجام شده 
اســت.نوروزی گفت: قیمت هر کیلو مرغ در بازار 
مصرف اســتان 56 هزار تومان است در حالی که 
قیمت مصوب بــا توجه به قیمت نهاده ها هر کیلو 
6۳ هزار تومان اســت و قیمت بــازار به کمتر از 
قیمت مصوب رســیده است. وی با اشاره به اینکه 
به دنبال این هستیم که مرغ از مرغداران به قیمت 
مصوب خریداری شــود که بخش تولید آســیب 
نبیند افزود: تنها راهی که برای جلوگیری از ضرر 
مرغداران وجود دارد خرید تولید مازاد آن ها است.

مدیرکل بیمه سالمت کرمانشاه خبر داد؛
بهره مندی بیماران صعب العالج از 

خدمات درمانی بیمه سالمت کرمانشاه
مدیــرکل بیمه ســامت اســتان کرمانشــاه از 
بهره مندی بیماران صعب العاج از خدمات درمانی 

بیمه سامت کرمانشاه خبر داد.
رضــا تحویلیان اظهــار کــرد: هزینــه بیماران 
صعب العــاج کرمانشــاهی همزمان بــا اجرای 
طرح سراســری توســط بیمه ســامت پرداخت 
می شــود. وی افــزود: افرادی که تحت پوشــش 
ســایر بیمه ها مرتبط با بیمه ســامت قرار دارند 
مانند تأمین اجتماعی و عشــایری و روســتاییان 
می توانند از این خدمات بهره مند شــوند.مدیرکل 
بیمه ســامت استان کرمانشــاه با اشاره به اینکه 
لیســت کامل بیماری های صعب العاج در سایت 
بیمه ســامت قابل مشاهده اســت، تصریح کرد: 
بیماری هایی مانند تاالســمی، هموفیلی، ام. اس، 
دیالیــز، پروانه ای، اتیســم، بیماری هــای قلبی و 
عروقــی، پیوند کلیه، کبد و قلــب و… از جمله 
بیماری هــای زیر مجموعه بیمــاری صعب العاج 
قرار دارند.تحویلیان بیان کرد: خدمات پزشــکی 
بیمــاران صعب العاج در مراکــز دولتی رایگان و 
در مراکز غیردولتــی با ۸0 درصد هزینه پرداخت 
می شود. وی ادامه داد: افراد می توانند با مراجعه با 
ســایت بیمه سامت ایرانیان و قسمت درخواست 
حمایت دولت درخواست خود را برای بهره مندی 

از خدمات بیمه سامت ثبت کنند.

سرپرست اداره امور عشایر گیالن خبر داد
تولید 1407 تن گوشت قرمز توسط 

عشایر گیالن
سرپرســت اداره امور عشــایر گیان با بیان اینکه 
ســاالنه ۱۴0۷ تن گوشــت قرمز توســط عشایر 
اســتان تولید می شــود، گفت: بــرای حمایت از 
فروش محصوالت عشایر برنامه داریم تا نمایشگاه 
و بازار فروش محصوالت عشــایری را در اســتان 
ایجاد کنیم.فریدون طالبی با بیان اینکه عشــایر 
قشر زحمتکش و تولیدکننده هستند و با کمترین 
توقع، بیشــترین اثربخشــی را در تولید و اقتصاد 
کشــور دارند، اظهار کرد: عشــایر گیان ساالنه 
۱۴0۷ تن گوشت قرمز تولید می کنند.وی افزود: 
برنامــه داریــم در زمینه هایی همچــون درمان، 
بهداشــت، مدارس، نصب پنل های خورشــیدی، 
ارتقای سواد و... برای عشایر گیان اقدام کنیم تا 
از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز در وضعیت بهتری 
قرار بگیرند.طالبــی تصریح کرد: عاوه بر پرورش 
دام، تولید گوشــت قرمز، شــیر، روغن حیوانی، 
کشک، پشم گوسفند، ماســت، پنیر و کره نیز از 
فرآورده های دامی عشــایر اســت که هر کدام به  
طور مجزا درآمدزایی خوبی برای عشایر به همراه 
دارد.وی خاطرنشان کرد: شــرایط خاص زندگی 
اجتماعی و فرهنگی عشــایر موجب شــده شاهد 
اشتغال زنان در امر تولید صنایع دستی باشیم که 
از گذشته های دور درآمدزایی خوبی برای این قشر 
به همراه داشــته و همچنین موجب شــده تا این 
هنــر به  عنوان یک بخش مکمل در کنار دامداری 
نقش مهمی در اشــتغال ایفا کند.سرپرست اداره 
امور عشــایر گیان با بیان اینکه برای حمایت از 
فروش محصوالت عشایر برنامه داریم تا نمایشگاه 
و بازار فروش محصوالت عشــایری را در اســتان 
ایجاد کنیم، متذکر شــد: از آنجاییکه بیشــترین 
جمعیت عشایری گیان در شهرستان های تالش 
و رضوانشهر هستند، ممکن است این نمایشگاه را 

در این شهرستان ها برپا کنیم.

خبر

 زنگ خطر خشکسالی بر اقتصاد 
به صدا درآمد

خشکسالی مشــکات جدیدی در زنجیره تامین 
ایجاد خواهد کرد.

به نقل از ویفروم، آب، برای تجارت جهانی حیاتی 
است، به طوری که ۹0 درصد محصوالت در سراسر 
جهان از طریق اقیانوس ها و آبراه ها در حال حرکت 
هستند، اما تابستان ۲0۲۲ شاهد خشکسالی های 
شدید بود که منجر به غیرقابل عبور شدن چندین 

مسیر تجاری بین المللی شد.  
بر اســاس گزارش ســازمان جهانی هواشناسی، 
خســارات اقتصادی ناشــی از خشکسالی در سال 
۲0۲۱ در مقایسه با میانگین ۲0 ساله، 6۳ درصد 

افزایش یافته است.
اگرچه بســیاری از اختاالت ناشی از خشکسالی 
کنونی مرتبط با گذشــته بود اما پیش بینی برای 

آینده، خشکسالی های شدیدتر است.
ســازمان ملل  متحد اعام کرد که تا سال ۲050، 
خشکســالی می تواند ۷5 درصد از جمعیت جهان 
را تحــت تأثیر قرار دهد و این عواقب بالقوه نگران 

کننده ای برای تجارت جهانی دارد.
بــرای مثال، اروپا بدترین خشکســالی خود را در 
500 ســال گذشــته تحمل کرده و آمریکا نیز با 
خشکســالی ۲۲ ساله مواجه شده که خشک ترین 
دوره آن مرتبط با ۱۲00 ســال گذشته ثبت شده 
اســت. چین در تابستان خشکســالی شدیدی را 
تجربه کرد به طوری که ســطح آب در یانگ تسه 
به پایین ترین ســطح خود از سال ۱۸65 رسید و 

باعث کمبود نیروگاه آبی و توقف حمل ونقل شد.
با افزایش دمای جهانی و غیرقابل پیش بینی شدن 
دسترسی به آب، خشکسالی ها بیشتر و طوالنی تر 

می شوند.
ســازمان ملل در گزارش خشکسالی ۲0۲۲ خود 
می گوید که خشکســالی ها از سال ۲000، از نظر 
تعــداد و از نظر مدت، در مقایســه بــا دوره ۲0 
ســاله قبلی، نزدیک به ۳0 درصــد افزایش یافته 
است. در نهایت، خشکســالی های شدیدتر پیامد 
اجتناب ناپذیر تغییرات آب وهوایی است و کاهش 
شدت خشکســالی تنها با احیای اکوسیستم ها و 

محدود کردن افزایش دما بدست خواهد آمد.
مطالعــات علمی اخیــر در مورد خشکســالی به 
آینــده ای مبهم بــرای جهان و همــه دولت ها و 
ملت هــا و بســیار فراتر از آنهایی کــه در مناطق 
خشک هستند، اشــاره دارد و این زنگ هشداری 

بلندتر و واضح تر از همیشه است.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان خبر داد:
 رتبه اول سمنان در تنوع تولید 

داروی دامی کشور
ایسنا/ســمنان مدیرکل دامپزشکی استان سمنان 
گفت: اســتان ســمنان از نظر تولید دارو و تنوع 

داروی دامی رتبه نخست کشور را دارد.
دکتر حمیدرضا حسینی اظهار کرد: استان سمنان 
به عنوان یکی از مهمترین قطب های داروی دامی 
در کشور شــناخته شــده و بخش مهمی از نیاز 

دارویی کشور در بخش دامی را تامین می کند.
وی از صادرات داروهای دامی این اســتان به ۲۷ 
استان دیگر کشور خبر داد و افزود: خوشبختانه به 
دلیل وجود شــرکت های پخش استانی دارو، این 
استان در تامین اقام دارویی مورد نیاز دامداران و 

فعاالن تولید طیور هیچ مشکلی ندارد.
مدیرکل دامپزشــکی استان ســمنان در پاسخ به 
پرســش ایســنا در ارتباط با کمبود اقام دارویی 
در برخی مناطق کشــور گفت: بــا توجه به تعدد 
کارخانه های تولید داروی دامی در اســتان، این 
مشــکل در استان وجود ندارد.وی از فعالیت بیش 
از ۳0 داروخانه دامی در اســتان خبر داد و افزود: 
نه تنها در شهرهای اســتان بلکه در برخی مراکز 
دهســتان های اســتان نیز داروخانــه های دامی 
فعالیت داشته و داروی دامی مورد نیاز کشاورزان 
و دامداران را تامین می کنند. ضمن اینکه شرکت 
های پخش دارویی نیز در ســطح استان فعالیت 
دارند.دکتر حســینی از وجود ۱۴ کارخانه تولید 
داروی مکمل، و چهار کارخانه بزرگ فعال در حوزه 
تولید داروی دامی در این استان خبر داد و گفت: 
تنها یکی از کارخانه های تولید داروی اســتان، به 
تنهایی حدود نیمی از داروی مورد نیاز کشــور در 
حوزه دام و طیــور را تولید می کند.وی ادامه داد: 
این کارخانه ها انواع اقــام دارویی از جمله انواع 
داروهای آنتی بیوتیکی، داروهای پودری، محلول، 
مکمل ها، انواع واکسن ها، پماد پستانی و...را تولید 
و روانه بازار می کنند.مدیرکل دامپزشــکی استان 
ســمنان در پاسخ به پرسش ایســنا در خصوص 
گایه دامــداران و کشــاورزان از افزایش قیمت 
داروهــای دامی نیز اظهار کرد: متاســفانه بخش 
عمده مواد اولیه این کارخانه ها از خارج وارد می 
شــود و لذا با حــذف ارز ترجیحی قیمت این نوع 
داروها نیــز افزایش یافت.وی از نظارت جدی این 
اداره کل بر مراکز عرضه خبر داد و افزود: همکاران 
مــا به طور جدی بر بازار نظارت دارند و با هرگونه 
افزایــش قیمت غیرقانونی برخــورد خواهند کرد.

مدیرکل دامپزشکی اســتان سمنان با بیان اینکه 
هیچ داروخانه ای نمی تواند قیمت داروهای دامی 
را غیرقانونــی افزایش دهد گفت: قیمت ها باید بر 
اســاس قیمت های مصوب باشد و لذا دامپزشکی 
استان با هرگونه تخلف احتمالی برخورد می کند.

دکتر حســینی ضمن تاکید بر برخورد با هر گونه 
گرانفروشــی در داروخانه های کشــاورزی اضافه 
کرد: خوشــبختانه هیچ گونه کمبــودی در حوزه 

داروهای دام و طیور در این استان وجود ندارد.

خبر

اســتاندار فارس گفت: شرایط امروز جامعه 
شبیه شــرایط دوران جنگ احزاب در صدر 
اسام اســت، آن زمان شــجاعت حضرت 
علی)ع( پیروزی اســام را رقم زد و امروز 
هم زیرکی و ذکاوت مــردم و رهنمودهای 
داعیانه مقام معظم رهبری موجب شکست 

دشمنان شد. 
دکتــر محمدهــادی ایمانیه در دیــدار با 
کارکنــان اداره کل آمــوزش و پــرورش و 
روسا و اعضای شــورای معاونین و مدیران 
مدارس استان فارس که به شکل حضوری و 
برخط انجام شد، ضمن تبریک هفته بسیج 
و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقاب 
به ویژه شهدای فرهنگی و دانش آموز، گفت: 
جامعه فرهنگیان ما آنقدر وســیع است که 
تمــام جامعه را فرا می گیــرد بنابراین هر 
کاری در آموزش و پرورش انجا م شود تمام 

جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی با بیان اینکــه تاش آموزش و پرورش 
در دوران کرونــا و فرآینــد بازگشــت به 
آموزش های حضوری که به سختی محقق 
شد فراموش نمی شود، گفت: شرایط امروز 
جامعه ایران شــبیه جنگ احزاب در صدر 
اسام اســت؛ در آن برهه حساس شجاعت 
حضرت علی علیه الســام پیروزی اســام 
را رقم زد و در شــرایط امروز نیز زیرکی و 
ذکاوت مــردم و رهنمودهای داعیانه رهبر 
معظم انقاب موجب شکست دشمنان شد.

استاندار و رئیس شورای آموزش و پرورش 
فارس ادامه داد: بی شــک دشــمن دست 
بــر نمــی دارد و دائما از راهــی جدید و با 
ترفندی نو وارد می شــود در جنگ ۸ ساله 
همه ابرقدرت ها یــک جا تاش کردند اما 

شکست خوردند.
او ادامه داد: از برکات ســختی های دو سه 
ماه اخیر این بود که مسئولین بیش از پیش 
متوجه اهمیت فعالیت های فرهنگی شدند، 
بنابرایــن چنانکه در بحــث عمرانی فارس 
تاش می کند در کشــور پیشــرو باشد در 
حوزه فرهنگی نیز باید پیشــرو باشیم؛ باید 
دید در ساخت انسان و اندیشه چقدر هزینه 
کرده ایم، عقل و منطق می گوید پیشگیری 

برتر از درمان است.
ایمانیه خاطرنشــان کــرد: همانطور که در 

اســتانداری یــک روز برای امــور عمرانی 
تخصیص داده ایــم، یک روز هم به فرهنگ 
و امور تربیتی تخصیص خواهیم داد و امور 
مدارس، دانشگاه ها، مســاجد، کانون ها و 
دیگر مراکز فرهنگی را بررسی خواهیم کرد.

اســتاندار فارس با بیان اینکه دانش آموزان 
ایده های خوبی دارند، لــزوم درس گرفتن 
از برخی غفلت هــا و تاش برای انجام امور 
فرهنگی را یادآور شــد و گفت: باید فراتر از 
آن چه در بخشنامه ها آمده عمل کرد و در 
بحث توسعه مهارت ها، از هیچ تاشی دریغ 
نکرد زیرا توســعه مهارت ها به امر اشتغال 
و ترغیب جوانان به تشکیل خانواده  منجر 

می شود.
ایمانیه با یادآوری اینکه باید برای راه اندازی 
کارگاه های تولیدی با اســتفاده از ظرفیت 
جوانان مســتعد، همه کمــک کنیم، لزوم 
تقویت بنیــه اعتقادی و هویت ملی را مهم 
دانســت و گفت: کمبود فضاهای آموزشی، 
تجهیزات، امکانات و سایر مسائل موضوعی 
اســت که وجود دارد، نباید نشست تا همه 

امکانات مهبا شود و بعد شروع کاری کرد.
اســتاندار فارس با بیان اینکه اگر بخواهیم 

استان را از مشــکات سخت افزاری نجات 
دهیــم باید همگی در نهضت مولدســازی 
تاش کنیــم، گفت: فروش امــاک مازاد 
آموزش و پرورش برای حل مشــکل کمبود 
فضاهای آموزشی و در دستورکار قراردادن 
البته درآمد حاصل  مولدسازی ضروریست، 

از فروش اماک در محل هزینه می شود.
ایمانیه با اشاره به اینکه دانشگاه فرهنگیان، 
محلی اســت برای انسان ســازی و تربیت 
نیروی مورد نیاز، بنابراین نیازمند رسیدگی 
به مشــکات این دانشــگاه هستیم، گفت: 
ساختمان جدیدی برای دانشگاه فرهنگیان 
ساخته خواهد شــد تا دانشجو معلمان در 

محلی شایسته، تحصیل کنند.
او بــا بیــان اینکه در هر بخشــی می توان 
شــرکت های دانش بنیاد ایجاد کرد تا این 
شــرکت ها بتوانند ارتقای جامعه را موجب 
شــوند، افــزود: از تاش هــای آموزش و 
پــرورش در توجه به بیانیه گام دوم انقاب 
تقدیر می کنم تاش این نهاد باعث شده تا 
فارس به عنوان استان برتر در اجرای بیانیه  
گام دوم انقاب در سطح کشور معرفی شود 

و پیشگام است مهم باشد.

اســتاندار فــارس از برگــزاری اردوهــای 
پیشرفت اســتقبال و خاطرنشــان کرد: از 
برگزاری اردوها حمایت می کنیم اردوهای 
راهیان نور بسیار واجب است که انجام شود 
چهار  اردوهای  جهادی، زیارتی، پیشرفت 
و راهیان نور باید توســعه یابد و استانداری 

نیز همکاری می کند.
وی فارس را در برخی مباحث پزشکی جزو 
نقاط برتر جهان دانست و گفت: جامعه باید 
و این دســتاوردها مطلع شــود تا اثر سیاه 
نمایی ها کاهش یابد. ما فریب دشــمنان را 
نخواهیم خورد آمریکا  افغانســتان را نابود 
کرد فکر کردنــد آمریکا بیاید افغانســتان 
آنجا  گلستان می شود اما تنها مزارع کشت 

تریاک توسعه پیدا کرد.
اســتاندار فــارس بــا اشــاره بــه وجود 
استعدادهای خوب در این استان، همراهی 
خود برای تسهیل در امر اردوهای زیارتی و 
جهادی دانش آموزی، بر لزوم توجه جدی 
بــه اهمیت اقامه نماز تاکید و خاطرنشــان 
کــرد که نماز زندگــی را بیمه می کند، هر 
کسی به دنبال عاقبت به خیر فرزندان این 

مملکت باشد، به نماز اهمیت می دهد.

استاندار فارس: 

شرایط امروز شبیه جنگ احزاب صدر اسالم است

در آئین افتتاح مرکز پژوهش و مهارت که در مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای شهرستان اشتهارد با حضور معاون محترم وزیر و رئیس 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، رییس محترم دانشگاه 
تهران و استاندار محترم البرز در تاریخ ششم آذر ماه ۱۴0۱ برگزار 
شداین مراسم همچنین با سالروز ایجاد معاونت فناوری و نوآوری 
وزارت علوم مصادف شــد .در نشست ششم آذر ماه معاون محترم 
وزیر با اشاره به این مسئله که راه پیشرفت و توسعه کشور با حیطه 
آموزش دانشــگاهی ارتباط مستقیم دارد و ســه واژه استارت آپ 
،اســکیل آپ و اسِکیل آپ بســیار پر اهمیت میباشد و ما باید در 

آموزش به آنان بپردازیم 
آقای حسینی نیا در ادامه اضافه کرد با اینکه این مجموعه اولین بار 
است که در کشور افتتاح میشود اما ما باید به آن به عنوان یک الگوی 

ملی یاد کنیم و از آن بهره ببریم.
وی در ادامه اشــاره کرد که امیدواریم فعالیت های دانش بنیان به 
عنوان رکن اساسی قرار بگیرند و به آن ها پرداخته شود تا بتوانیم 
در آینده اشتغال زایی های فراوانی داشته باشیم .در ادامه صحبت 
ها جناب آقای مقیمی ریاست محترم دانشگاه تهران با اشاره کرد، 
با ایجاد دانشگاه دانش بنیان سعی داریم دانشگاه های نسل سوم را 
در کشور محقق سازیم .و در این راستا سعی در شکل گیری شرکت 
های دانش بنیان داریم و همچنین تبدیل خروجی های پژوهشی 
به فناوری نیز از برنامه های مهم مجموعه ما میباشد .وی در ادامه 

اضافه کرد دانشگاه تهران دو هزار چهارصد عضو هیئت علمی دارد 
و تعداد زیادی از اعضای هئیت علمی جزو یک درصد از دانشمندان 

بین المللی می باشند .
آقای مقیمی تصریح کرد ، واقع شدن دانشگاه تهران در مرکز شهر 
تهران و همچنین دوری از کارخانه های صنعتی همیشه باعث روبرو 

شدن این دانشگاه با چالش میباشد .
و این مسئله باعث شده که در در این حیطه دانشگاه تهران توفیقات 

چندانی نداشته باشد .

عدم دسترسی و عدم تامین منابع مالی نیز یکی دیگر از مهم ترین 
علل های وجود چالش ها ،و قرارداد نداشتن با شرکت های اصلی 
صنعتی از دیگر چالش های این دانشگاه میباشد و افتتاح این مرکز 

می تواند در آینده نقطه عطفی برای این دانشگاه باشد 
وی در ادامه اشاره کرد که این مرکز علمی یکی از مراکز مطالعاتی 

مهم برای دانشگاه تهران به حساب خواهد آمد.
در پایان آقای مقیمی خطاب به استاندار محترم استان البرز گفت 
امیدواریم که در محقق شدن خواسته ها و اهداف دانشگاه تهران به 
آنان کمک مالی شود و بتوانیم زمین ها و کارخانه های صنعتی را 
در اختیار بگیریم تا نیرو های فعال و آماده کار را برای آینده تربیت 

کنیم. 
در ادامه آقای اســتاندار محترم البرز ضمن تقدیــر از افتتاح این 
مجموعه گفت استان البرز ظرفیت های فراوانی در زمینه صنعت 
دارد و ما می توانیم با لینک کردن این زمینه ها با هم بهره فراواني 

ببریم از این مجموعه ببریم.
یکی از مشکاتی که در استان و در کشور با آن روبرو هستیم عدم 
حرفه آموزی دانشجویان است که امیدواریم با وجود این دانشگاه و 
پیوند زدن دانشگاه با مراکز صنعتی بتوانیم در زمینه حرفه آموزی به 

دانشجویان کوشا باشیم .
و این جلســه با اهدای حکم جناب آقای علیخانی رئیس محترم 

پردیس علم و فناوری شهید چمران دانشگاه تهران پایان یافت.

با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، رییس دانشگاه تهران و استاندار البرز برگزار شد

افتتاح مرکز پژوهش و مهارت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اشتهارد

 معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس گفت: در 
صورت تسهیل مراودات بین است استان و افغانستان هزینه درمان 
گردشگران ســامت در شیراز ارزان تر از سایر شهرها خواهد شد. 
محمد فرخ زاده در دیدار با هیئت افغانستانی بیان کرد: استان فارس 
می تواند عاوه بر گردشگری سامت در سایر حوزه های گردشگری 
از جمله گردشگری مذهبی، طبیعی و تاریخی با افغانستان مراودات 
مطلوبی داشته باشد.او با اشاره به اشتراکات فرهنگی، دینی، مذهبی 
و زبانی و همچنین مزیت همسایگی بر لزوم تقویت روابط بین دو 
کشور به ویژه در حوزه گردشگری سامت تاکید کرد.معاون استاندار 
فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از افغان ها در شهر 
شیراز و استان فارس زندگی می کنند و در حوزه های مختلفی از 
جمله اقتصاد فعالیت دارند، عنوان کرد: این غرابت و همسایگی در 
مدارس ایرانی نیز به عینه مشاهده می شود و اکنون تعداد زیادی از 
دانش آموزان افغان در کنار فرزندان ایرانی در حال تحصیل هستند.

فرخ زاده تاکید کرد: با رعایت قوانین و مقررات جامعه بی تردید روابط 
می تواند در حوزه های مختلف برای همکاری تقویت شود. 

او خاطرنشان کرد: تا کنون نگاه حاکم بین دو کشور از حوزه منابع 
انسانی بر تامین نیروی کار متمرکز بوده است و این د رحالی است 
که این روابط در سایر بخش ها از جمله اقتصاد، کشاورزی، صنعت، 
گردشگری و... نیز قابل تســری است.قائم مقام استاندار فارس در 
شــورای توسعه گردشگری استان، عنوان کرد: با توجه به آنچه در 

جلسه مطرح شــد به صورت تخمینی ۲000 افغانستانی در سال 
ویزای درمانی ایران را دریافت می کنند که در صورت تســهیل در 
روند ویزا این تعداد افزایش چشم گیری خواهد داشت همچنین قبل 
از دوره کرونا روزانه تعداد ۳000 ویزای درمانی، گردشگری، تجاری، 
زیارتی و ... برای اتباع کشور افغانستان صادر می شده است.او افزود: 
در بین گردشگران سامت از ابتدای سال ۱۴0۱ ، حدود ۷0 نفر از 
اتباع کشور افغانستان برای مداوای خود ویزای سامت دریافت و به 
بیمارستان های شیراز مراجعه کرده اند. فرخ زاده با بیان اینکه روند 
صدور ویزا برای همسایگان افغان ما طوالنی، هزینه بر و دشوار است، 
اظهار کرد: در استان فارس مشکل ویزا برای بسیاری از کشورها حل 
شده و به صورت فرودگاهی عمل می شود که حتما برای رفع مشکل 
اتباع کشــور افغانستان نیز پیشنهادات خود را برای وزارت خارجه 

ارسال و با آنها مشورت خواهیم کرد.
به اعتقاد معاون اســتاندار فارس در صورت تسهیل مراودات بین 
استان فارس و افغانستان هزینه درمان گردشگران سامت در شیراز 

ارزان تر از سایر شهرها خواهد شد. 
او با بیان اینکه در حال حاضر هیچ پروزای از مقصد افغانســتان به 
اســتان فارس وجود ندارد اظهار کرد: در صورت مذاکره با شرکت 
های مسافرتی افغانســتان و برقراری پرواز به شیراز امکان صدور 
ویزای فرودگاهی برای گردشگران افغان را دنبال خواهیم کرد.معاون 
هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس با بیان اینکه 

فارس می تواند پذیرای گردشگران افغان با سایق مختلف باشد، 
خاطرنشان کرد: آژانس های مسافرتی و گردشگری استان بر اساس 
نیازها و سایق گردشگران و با حذف واسطه ها برای کاهش هزینه 
ها امکانات و شرایط الزم را برای آنها فراهم می کنند.سرمایه گذاری 
در منطقه ویژه اقتصادی شــهر سامت از دیگر موضوعاتی بود که 

معاون استاندار فارس در این جلسه به آن پرداخت. 
فرخزاده با بیان اینکه در منطقه ویژه اقتصادی شــهر سامت که 
در فضایی به وسعت هزار هکتار احداث خواهد شد امکان سرمایه 
گذاری خارجی ها وجود دارد و نیازی گرفتن شریک ایرانی وجود 
ندارد؛ بنابراین به عنوان مثال بیمارستان های افغانستان می توانند 
در این منطقه ســرمایه گذاری و فعالیت کنند.قائم مقام استاندار 
فارس در شــورای سامت استان همچنین از آمادگی فارس برای 
همکاری با افغانستان در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی خبر داد .

معاون استاندار فارس همچنین از آمادگی فارس برای سایر مراودات 
تجاری در حــوزه صاردات و واردات کاالهــای مختلف خبر داد و 
عنوان کرد: فارس با ۷۲ شــهرک صنعتی امکان تولید محصوالت 
مختلف ساختمانی، تجهیزات صنعتی، تجهیزات کشاورزی، نفت، 
گاز، پتروشیمی و... و صادرات این محصوالت مطابق نیاز افغانستان 

را دارد.
وی افزود: امکان دسترسی به ارسال زمینی به افغانستان یک مزیت 

محسوب می شود که هزینه صادرات را کاهش می دهد.

معاون استانداری فارس:

شیراز مقصدی مناسب برای گردشگران سالمت افغانستانی است


