
در شیراز؛
عصر ترانه »با پچ پچ های پاییز« رسید

ارشاد اسالمی  اداره کل فرهنگ و  به مناسبت روز شعر و ادب فارسی در تاالر غزل  پاییز«  با عنوان »با پچ پچ های  نشست فصلی عصر ترانه 
اداره کل  تاالر غزل  پاییز در  با پچپچه های  ترانه که تحت عنوان  مهر، در نشست فصلی عصر  به گزارش خبرنگار  برگزار شد.  فارس  استان 
اینکه هدف از  با عنوان  ادامه مریم ذاکری  ارائه سخنرانی پرداخته و در  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس برپاشد، استاد فیض شریفی به 
برگزاری این نشست ها حمایت از ترانه سرایان جوان و همچنین هنرمندان استان فارس است از اعضای عصر ترانه برای خوانش ترانه های شان 
دعوت به عمل آورد. در ادامه این مراسم بابک پیرمرادی و گروه سه تار نوازان به اجرای موسیقی پرداخته و ایمان سیاهپوشان با رونمایی 
تازگی  به  که  آهنگ  چند  از  شده  یاد  نشست  پایان  در  همچنین  کرد؛  اجرا  را  آلبوم  از  قطعه  چند  تعطیله«  »گریه  نام  به  خود  آلبوم   از 

تولید شده است رونمایی شد.
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روزنامه

تحلیل خبر
گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

از  ره  ردی  کالمییادداشت روز
حاضر  درحال  ایرانیان  ما  اینکه 
زندگی  و  یکدیگر  با  تعامل  در 
و  قابل قبول  هم زیستی  اجتماعی 
و  غنی  تمدن  و  فرهنگ  خور  در 
نداریم،  خود  دینی  ناب  باورهای 
در  مثال  به طور  نیست.  تردیدی 
با  خشونت  با  رانندگی  هنگام 
در  می کنیم،  برخورد  یکدیگر 
بدون  و  بی حوصله  بنزین  پمپ 
مکان های  در  هستیم،  تحمل 
هم  با  بامحبت  و  دوستانه  عمومی 
این  همه  که  و...  نمی شویم  مواجه 
عدیده  مشکالت  از  ناشی  رفتارها 
و  روانی  و  روحی  شخصیتی، 
مستلزم بررسی و پژوهش است که 
باید بدون درنظر گرفتن مالحظات 
گوناگون بازدارنده، صورت گیرد. 
مردم  از  بسیاری  مانند  چرا  این که 

بانشاط  و  شاد  دیگر  کشورهای 
و  افسردگی  دچار  بیشتر  و  نیستیم 
خمودی هستیم، موضوعی است که 
به جد نیازمند توجه و دقت نظر است 
چراکه جلو تعالی ما را می گیرد و 
دنیای  که  توسعه ای  حرکت  از 
می مانیم.  باز  دارد،  امروز  پیشرفته 
چنانچه جرم هایی که در کشورمان 
صورت می گیرد را ریشه یابی کنیم 
از علل وقوع آن ها پی  بسیاری  به 
می بریم و قادر خواهیم بود که در 
کاهش آسیب های متعدد اجتماعی 

نقش ارزنده ای ایفا کنیم. 
نیاز مبرم به  در هر صورت جامعه 
در  تا  دارد  بانشاط  و  شاد  روحیه 
تعامالت  نحوه  بتواند  آن  راستای 
فعلی  سطح  از  را  خود   متناسب 

ارتقا دهد.

پژوهش های  مرکز  رییس 
شیراز  دانشگاه  اقیانوسی  جوی، 
و  علمی  مطالعات  براساس  گفت: 
استان  امسال در  پاییز  پیش بینی ها، 
از  کمتر  بارش هایی  شاهد  فارس 
به  رو  این  از  بود،  خواهیم  طبیعی 
کشت  می شود  توصیه  کشاورزان 
به  و  بیاندازند  تأخیر  به  را  پاییزه 
بیشتری  امید  زمستان  در  بارندگی 

داشته باشند.
ناظم  جعفر  سید محمد   دکتر 
با خبرنگار  السادات در گفت و گو 
امسال  پاییز  در  افزود:  ایرنا 
منابع  تأمین  و  بارندگی  وضعیت 
مدت  بلند  میانگین  به  نسبت  آبی 
در  بارش ها  است،  کمتر  منطقه 
از  بسیاری  در  و  فارس  استان 
بلند  میانگین  از   نقاط کشور کمتر 

مدت است. 
با  ادامه  در  شیراز  دانشگاه  استاد 
و  رویکردهای  باید  اینکه  بیان 
متناسب  امسال  پاییز  در  راهکارها 
با میزان بارندگی برنامه ریزی شود 
از  حکایت  پیش بینی ها  گفت: 
بارش کمتر در پاییز است، توصیه 
به کشاورزان این است که کشت 
منتظر  و  بیاندازند  عقب  را  پاییزه 
کشت  باشند،  زمستانی  بارش های 
زمستانی به آب کمتری نیاز دارد. 
به  امید  البته  افزود:  ناظم السادات 
در  بارندگی  وضعیت  شدن  بهتر 
زمستان داریم، اوایل بهار سال آتی 
خواهد  نرمال  حد  در  بارش ها  نیز 
بود و تا اندازه ای کمبود بارش های 
پاییزی جبران می شود اما در مجموع 
بارش ساالنه کمتر از میانگین بلند 
لزوم  موضوع  این  است،  مدت 
و  آب  مصرف  در  جویی  صرفه 
آب  از  معقول  و  منطقی  استفاده 
کاماًل  را  کشاورزی  و  آشامیدنی 

گوشزد می کند. 
شیراز  دانشگاه  استاد  و  پژوهشگر 
سازمان های  مسئوالن  به  همچنین 
کشاورزی و آب توصیه کرد که 
مدیریت  و  سدها  آب  مدیریت 
بینی های  پیش  بر اساس  را  کشت 
علمی  مطالعات  با  که  بارندگی 
کاهش  کنند،  تنظیم  می شود  ارائه 
بارندگی ممکن است به حدی برسد 
نشوند  از سدها پر  که حتی برخی 
کمبود  با  آتی  سال  تابستان  در  و 
باید  رو  این  از  شویم  مواجه  آب 

زمینه  دراین  برنامه ریزی ها  همه 
صورت گیرد. 

دقت  میزان  درباره  ناظم السادات 
مطالعات  و  بارندگی  پیش بینی های 
آب  پیش بینی  گفت:  نیز  علمی 
علمی  پیشگویی های  و  هوا  و 
با  توأم  علم  یک  بارندگی  در باره 
پیش بینی  اینکه  برای  است،  هنر 
درست باشد باید اطالعات کافی از 
وضعیت کنونی و وضعیت گذشته 
در دسترس باشد، باید بدانیم دمای 
اقیانوس های  در  دریاها  آب  سطح 
جهان در ماه های گذشته و سرعت 
گذشته  ماه های  در  باد  جهت  و 

چگونه بوده است. 
داشت:  بیان  شیراز  دانشگاه  استاد 
در  باد  جهت  و  سرعت  باید 
سطح  از  اتمسفر  مختلف  الیه های 
تا  شود  مطالعه  جو  باالی  تا  زمین 
درستی  آگاهی  پیش  و  اطالعات 
در اختیار مردم بگذاریم، سازمان و 
دستگاه پیشگو کننده سامانه مداوم 
الزم  اطالعات  پردازش  و  پایش 
اقلیمی و آب و  تا پیشگویی  دارد 

هوایی ارائه دهد. 
جوی،  پژوهش های  مرکز  رییس 
بیان  با  شیراز  دانشگاه  اقیانوسی 
سازمان  ما  کشور  در  اینکه 
اساس  بر  سال  هر  هواشناسی 
و  دارد  دراختیار  که  مدل هایی 
را  بینی ها  پیش  این  است  جهانی 
انجام می دهد، گفت: پیش بینی های 
ارائه  اساس  همین  بر  سینوپتیک 
و  متعدد  پیش بینی ها  اما  می شود، 

گوناگون است. 
بر اساس  کسی  هر  داد:  ادامه  وی 
مدل و برنامه ای که دراختیار دارد 
این  از  علمی  مبنایی  براساس  و 
مدل های  می کند،  استفاده  مدل ها 
عددی، مدل های هوشمند، مدل های 
است،  متعدد  زمینه  این  در  آماری 
پیش بینی  مدل  نوع  ده ها  بر این  بنا 
توانایی  کدام  هر  که  دارد  وجود 
ممکن  چند  هر  دارند،  را  خود 
است نتایج این پیش بینی ها یکسان 
نباشد؛ اما تضادی بین آن ها نیست. 
شیراز  دانشگاه  استاد  و  پژوهشگر 
اضافه کرد: ممکن است یک مدل 
جواب  خوب  جایی  در  پیش بینی 
بدهد در جایی دیگر خوب جواب 
مخصوص  مدل ها  از  برخی  ندهد، 
بهار  در  است  ممکن  است  پاییز 
یک  به  اتکا  بنا بر این  ندهد  جواب 
باید  نیست،  پیش بینی درست  مدل 
شود  بررسی  مدل ها  همه  نتایج 
دست  به  آن  از  نتایج  بهترین  و 
سازمان  بر  عالوه  این  بر  بنا  آید. 
هواشناسی دانشگاه ها هم باید وارد 
تا  بشوند  هوا  بینی  پیش  مقوله 
بتوانیم نتایج علمی و قابل استنادی 

به دست آوریم.

با  انتظامی  نیروی  اجتماعی  معاون 
اشاره به اینکه عامل مؤثر بر وقوع 
»ناتوانی  پرخاشگرانه  رفتارهای 
است  ناکامی ها«  با  رویارویی  در 
اذعان  واقعیت  این  بر  همه  گفت: 
انواع  از  سرشار  زندگی،  که  داریم 
ناکامی هاست و الجرم برای زیست 
را  خود  تحمل  آستانه  باید  مطلوب 
ناکامی ها  این  از  بسیاری  برابر  در 

افزایش دهیم.
سعید  سردار  ایسنا  گزارش  به 
منتظرالمهدی در یادداشتی با عنوان 
»خشم و خشونت را فرو گذاریم« 

آورده است: »شاید شما نیز همانند 
نباشید  مؤسساتی  موافق  چندان  من 
اینجا و آنجا از شیوع خشونت  که 
در میان ما ایرانیان سخن می گویند 
در  حیث  این  از  هستند  مدعی  و 
داریم  قرار  کشوری  چند  زمره 
دارند.  پرخاش جو  مردمانی  که 
از  نمی توانیم  ما  اغلب  مطمئنًا  ولی 
به سادگی  تلخ  واقعیت  این  کنار 
میزان  و  سطح  چراکه  کنیم  گذر 
رفتارهای پرخاشگرانه و کنش ها و 
ما نگران کننده و  نزاع ها در جامعه 

آزاردهنده است.

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
در سازمان حفاظت محیط زیست با 
تأکید بر اینکه سهم منابع متحرک 
کالنشهرهای  آلودگی  در  ثابت  و 
مختلف کشور متفاوت است، گفت: 
بر اساس سهم بندی این منابع برنامه 
مختص  هوا  آلودگی  کاهش  جامع 
هر شهری تهیه و تدوین شده است. 
با  گفت وگو  در  رجبی  علی اصغر 
متحرک  منابع  کرد:  اظهار  ایسنا، 
ناوگان  شخصی،  خودروهای  شامل 
هواپیماها  نقل،  و  حمل  عمومی 
خانگی،  بخش  و  است  قطارها  و 
نیروگاه ها، پاالیشگاه ها، معادن شن 
ثابت  منابع  کارخانجات  و  ماسه  و 

آلودگی را تشکیل می دهند.
۸۰ درصد آلودگی تهران ناشی از 

منابع متحرک است
وی با بیان اینکه سهم منابع آالینده 
شهرهای  در  ثابت  و  متحرک 
است،  متفاوت  کشور  مختلف 
تهران  شهر  در  مثال  برای  گفت: 
منابع  از  بیش  متحرک  منابع  سهم 
صورت  مطالعات  که  است  ثابت 
منابع  سهم  تعیین  زمینه  در  گرفته 
آالینده تهران این موضوع را اثبات 
مطالعه ای  پیش  سال  چند  می کند.  

از سوی ژاپنی ها صورت گرفت که 
بر اساس آن سهم منابع متحرک به 
ثابت  ۷۰ به ۳۰ بود. مطالعه جدیدی 
نیز انجام شده که بر اساس آن سهم 
هوای  آلودگی  در  متحرک  منابع 
تهران ۸۰ درصد مشخص شده است.
رجبی تأکید کرد: این موضوع نشان 
کالنشهری  و  شهر  هر  که  می دهد 
نیاز  هوا  آلودگی  بحران  حل  برای 
به  و  دارد  خود  خاص  نسخه  به 
تهران  نسخه  نمی توانیم  وجه  هیچ 
یا  بپیچیم  شهرها  بقیه  برای  را 
تهران  برای  را  شهرها  بقیه  نسخه 
برای  بایستی  بلکه  کنیم  استفاده 
با  متناسب  کالنشهرها  از  یک  هر 
شرایط و اولویت های آن در زمینه 
 کاهش آلودگی هوا برنامه ریزی و 

عمل کنیم.

وزیر  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
کمیسیون  جلسه  اولین  در  کشور 
خاص امور کالن شهر تهران و سایر 
کالن شهرها در دولت دوازدهم در 
جریان برگزاری انتخابات داخلی با 
این  ریاست  عنوان  به  آرا  حداکثر 
انتخاب  سال   ۴ مدت  به  کمیسیون 
از  هدف  ایسنا،  گزارش  به  شد. 
امور  خاص  کمیسیون  تشکیل 
کالن  سایر  و  تهران  شهر  کالن 
مسائل  هماهنگی  و  بررسی  شهرها 

و  تهران  شهر  کالن  مشکالت  و 
اعضای  است.  شهرها  کالن  سایر 
کشور،  وزرای  را  کمیسیون  این 
راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، 
صنعت معدن و تجارت، بهداشت و 
استاندار  همچنین  و  نیرو  و  درمان 
تهران، رییس سازمان محیط زیست، 
بودجه،  و  برنامه  سازمان  رییس 
استخدامی  و  اداری  سازمان  رییس 
شورای  رییس  و  تهران  شهردار  و 
اسالمی شهر تهران تشکیل می دهند.

بیماری های  مدیریت  فنی  معاون 
بهداشت  وزارت  غیرواگیردار 
مرگ های  از  ۷۶  درصد  گفت: 
بیماری  چهار  به  منتسب  کشور 
ایسنا،  غیر واگیر است. به گزارش 
خصوص  در  مقیسی  علیرضا  دکتر 
بیماری های  از  پیشگیری  طرح 
گفت:  کشور  در  عروقی  و  قلبی 
بیماری های غیر واگیر که در رأس 
است  عروقی  و  قلبی  بیماری  آن 
دنیای  مشکالت  مهم ترین  از  یکی 
به  مرگ  ۸۰درصد  است.  مدرن 

در  عروقی  قلبی  بیماری های  دلیل 
اتفاق  توسعه  حال  در  کشورهای 
از  ۷۶درصد  ایران  در  و  می افتد 
بیماری  چهار  به  منتسب  مرگ ها 

غیر واگیر است. 
و  مرگ  تعداد  از  افزود:  وی 
 ۴۶ غیرواگیر،  بیماران  میر 
عروقی،  و  قلبی  بیماری  درصد 
درصد  چهار  سرطان،  درصد   ۱۳
آسم  و  تنفسی  مزمن  بیماری های 
در  مرگ  علت  دیابت  درصد   ۲  و 

کشور است.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی: 
خشم و خشونت را فرو گذاریم

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

رحمانی فضلی رییس کمیسیون خاص امور کالن 
شهر تهران و سایر کالن شهرهای دولت شد

 نسخه آلودگی تهران را برای شهرهای 
دیگر نپیچیم

بیماری های غیرواگیر؛
 علت ۷۴ درصد از مرگ و میر کشور

رییس مرکز پژوهش های جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز:
بارش های فارس کمتر از حد طبیعی است
کشاورزان کشت پاییزه را به تأخیر بیندازند

به  پیرمرد«  سنگین  »خواب  فیلم 
رستم پور  مصطفی  کارگردانی 
را  خود  تولید  پیش  پایانی  روزهای 

سپری می کند.
خواب  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
و  کارگردانی  به  پیرمرد  سنگین 
و  رستم پور  مصطفی  تهیه کنندگی 
نویسندگی مجتبی رستم پور به زودی 

در شیراز کلید خواهد خورد.
زندگی  به  نگاهی  قصه  این  در 
اموال  تقسیم  با  پیرمردی می شود که 
خود در زمان حیاتش پسر و همسرش 
تنها دخترش  و  می کنند  ترک  را  او 
که صاحب یک فرزند است به او سر 

می زند.
ساخت  از  هدف  رستم پور،  گفته  به 
امروزه  دنیای  دادن  نشان  فیلم  این 
تنهایی  اسیر  که  است  انسان هایی 
از  بعد  که  پیرمردی  همچون  شده اند 

تنها  را  او  خانه  اهل  زندگی  سال ها 
خویش،  تنهایی  در  او  و  گذاشتند 
جایی در خفقان به فکر انتظار مرگ 
تنها  را می سازد  خود می نشیند و آن 
گه گاهی  که  است  دختری  او  همدم 
او  که  حالی  در  می زند  سری  او  به 

است،  شده  خودش  دنیای  اسیر  هم 
در  و  می گذرد  کار  از  کار  عاقبت، 
می انجامد  پیرمردی  مرگ  به  نهایت 

که همیشه در تنهایی به سر می برد.
پیرمرد  فیلم خواب سنگین  بازیگران 
را مهدی فقیه، حسین لیاقت، مصطفی 

غزل  اطمینان،  احسان  رستم پور، 
تشکیل  زارعی  ژیال  گودرزی،  
می دهند و از دیگر عوامل آن ساسان 
فخار  علی  طرح(،  )مجری  حیدرپور 
یزدانی،  منصور  فیلم نامه(،  )مشاور 
مصطفی  و  دوکوهکی  علیرضا 
کارگردانی(،  )گروه  دوکوهکی 
)بازیگردان(،  اطمینان  احسان 
)عکاس(،  موسوی  سیدجواد 
محمدصادق محمدنیا )منشی صحنه(، 
مهدی  )برنامه ریز(،  جعفری  شهرام 
حمیدحامی  )تصویر بردار(،  فالمرزی 
وردی  قلعه  سیاوش  )صدابردار(، 
)مدیر تولید(، سجاد رحیمی )جانشین 
)طراح  واحدی  داریوش  تولید(، 
کشاورزو  آرش  لباس(،  و  صحنه 
اشکان اهلل وردی )مدیر صحنه(، امیر 
دست زن )گریم آقایان( و بیتا همتی 

)گریم بانوان( هستند.

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
مراکز  مشکالت  حل  بر  تأکید  با  بوشهر 
آموزش عالی استان بوشهر گفت: زمینه عملی 
این  دانشگاه های  در  آزاداندیشی  کرسی های 

استان به خوبی فراهم شود.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
مراکز  مشکالت  حل  بر  تأکید  با  بوشهر 
آموزش عالی استان بوشهر گفت: زمینه عملی 
این  دانشگاه های  در  آزاداندیشی  کرسی های 

استان به خوبی فراهم شود.
روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
عبدالکریم گراوند  بوشهر،  استانداری  عمومی 
بوشهر  استان  دانشجویی  کمیسیون  جلسه  در 
کمیسیون  بخش  در  ما  مبنای  داشت:  اظهار 
راهبردهای  و  مصوبات  استان  دانشجویی 

ابالغی کمیسیون دانشجویی کشور است.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
بوشهر تصریح کرد: دانشگاه های استان بوشهر 
محیط  در  بانشاط  فضای  ایجاد  راستای  در 
دانشگاه و رفع مشکالت موجود تدابیر الزم را 

اتخاذ کنند تا دانشجویان با آرامش کامل سال 
تحصیلی خود را آغاز نمایند.

و  رفاهی  مشکالت  همچنین  کرد:  بیان  وی 
سال  آغاز  برای  استان  دانشجویان  خوابگاهی 

تحصیلی جدید مرتفع شود.
گراوند تأکید کرد: تشکل های دانشجویی باید 
ساماندهی و شناسنامه دار شوند و دانشگاه های 
آنان  فعالیت  برای  مناسب  فضای  باید  استان 
آزاد اندیشی  کرسی های  بستر  و  کنند  فراهم 
استان  دانشگاه های  در  گذشته  از  بیش   باید 
خاطرنشان  بوشهر  استاندار  معاون  شود.  مهیا 
کرد: دانشگاه باید فضایی ایجاد کند که جوان 
بتواند نظر و عقیده خود را بیان نمایند و زمینه 
خوبی  به  را  اندیشی  آزاد  کرسی های   عملی 

فراهم کند.

کمیسیون  رییس  نایب  و  عضو 
اسالمی  شورای  سرمایه گذاری 
مطالعاتی  طرح  گفت:  شیراز  شهر 
آیت اهلل  هوشمند  بزرگراه  احداث 
از  استفاده  با  رفسنجانی  هاشمی 
شیراز  در  خشک  رودخانه  مسیر 

آغاز شده است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
مقیمی  قاسم  فارس،  منطقه ی  ایسنا 
بروز  گفت:  خبرنگاران  جمع  در 
و  خشکسالی  پدیده ی  استمرار  و 
رودخانه  ماهیت  در  آب  بحران 
خشک تغییراتی را ایجاد و آن را 
به یک مسیر انتقال و محل ریختن 
که  است  کرده  تبدیل  فاضالب 
عواقب جبران ناپذیری خصوصًا در 
بهداشت و سالمت شهروندان دارد.
که  دارد  ضرورت  گفت:  او 

این  به  نسبت  دیگری  رویکرد 
موضوع اتخاذ شده و با بهره برداری 
امکان  فضاهایی،  چنین  از  بهینه 
و  توسعه  برای  آن  از  بهره گیری 
بهبود زیرساخت های حمل و نقلی 

فراهم شود.
نایب رییس کمیسیون گردشگری 
شیراز  شهر  اسالمی  شورای 
دیگری  اتفاق  کرد:  نشان  خاطر 
هستیم  آن  شاهد  امروزه  که 
آشفتگی های بصری ایجاد شده در 
این مسیر است که تبعا اثرات منفی 
همراه  به  را  گردشگری  حوزه  در 
مناسب  با  باید  لذا  داشت؛  خواهد 
بهره برداری  مسیری  چنین  سازی 

مطلوب تری از آن داشته باشیم.
و  وسعت  به  اشاره  با  مقیمی 
موقعیت رودخانه خشک در شیراز 

در  استراتژیک  محوری  را  آن 
این کالنشهر دانست  بافت شهری 
و گفت: با استفاده از کارمایه های 
موجود در این مسیر، می توان بخش 
ترافیکی  معضالت  از  عمده ای 
کاهش  به  و  حل  را  شیراز  شهر 
محیطی  زیست  آلودگی های 
خودرویی و مشکالت بصری و ... 

را کم کرد.
توسعه ی  محوریت  بر  تأکید  با  او 
کربن  بدون  شهر  مبنای  بر  شیراز 
سیستم های  هوشمندسازی  افزود: 
حمل و نقل عمومی و بهینه سازی 
موارد  از  خدماتی  زیرساخت های 
دخیل در تحقق این هدف محسوب 
می شود و می تواند منجر به کسب 
درآمدهای پایداری برای شهرداری 

و شهر شیراز شود.

تکریم  گفت:  همچنین  مقیمی 
نخبگان مدیریتی و اجرایی کشور 
آیت اهلل  حضرت  نظیر  افرادی  و 
اولویت های  از  رفسنجانی  هاشمی 
در  شیراز  شهرداری  و  شورا 
می شود  محسوب  جدید  دوره ی 
این  مقام  پاسداشت  لذا در راستای 
بزرگان، نامگذاری چنین طرح هایی 
به نام شخصیت های بزرگ و مؤثر 

کشور، مد نظر است.

در شیراز؛
فیلم »خواب سنگین پیرمرد« در مرحله پیش تولید قرار گرفت

دانشگاه فضایی ایجاد کند که دانشجویان بتوانند عقاید خود را بیان کنند

فارس  فجر  سپاه  فرمانده  جانشین 
 ۳۷۰ و  هزار  یک  برگزاری  از 
به  هنری  و  فرهنگی  ویژه برنامه 
دفاع  هفته  گرامیداشت  مناسبت 
و  عمومی  صورت  به  مقدس 

مشترک در این استان خبر داد.
زارع  مریم  خبری/  سرویس 
در  گزنی  ابوالفضل  سردار  خفری: 
جمع خبرنگاران گفت: دفاع مقدس 
ما  انقالب  دوران  افتخارترین  پر 
است که توانسته الگویی برای تمام 
با  مبارزه  برای  جهان  کشورهای 

استکبار باشد.
و  نشدن  فراموش  داد:  ادامه  وی 
دفاع  دوران  تحریف  از  جلوگیری 
مهم ترین  رهبری  گفته  به  مقدس 
همین  بر  و  است  ما  امروز  وظیفه 
شاه کلید  را  موضوع  این  اساس 

برنامه های خود کرده ایم.
مقدس  دفاع  هفته  ستاد  رییس 
شعار  شد:  یادآور  فارس  فجر  سپاه 
انقالبیم«  »من  هفته  این  محوری 

محور تمام برنامه ها خواهد شد.

هفته  این  در  گزنی  گفته  به 
هدف  با  و  روشنگرانه  برنامه های 
جواب دادن به چرایی جنگ، اثرات 
امام و هنرش  نقش  و  مقدس  دفاع 
در مردمی کردن جنگ که الگویی 
منطقه  انقالبی  حرکت های  برای 
خاورمیانه شده است، اجرا می شود.

از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  وی 
امسال  برنامه های  شاخص های 
معرفی و تبیین جایگاه ویژه شهدای 
مدافع حرم و نقشی که در استمرار 

دفاع مقدس دارند، است.
رییس ستاد هفته دفاع مقدس سپاه 
فجر فارس با اشاره به هم زمانی هفته 
دفاع مقدس با ایام محرم نیز گفت: 
مقدس  دفاع  عاشورایی  فرهنگ 
برگرفته از فرهنگ امام حسین )ع( 
که  تقارن  این  به  توجه  با  و  است 
نیک می گیریم سعی  فال  به  را  آن 
این  به  برنامه ها  ساخت  در  کردیم 

موضوع توجه کنیم.
بر اساس گفته گزنی از برنامه های 

هفته  برای  شده  گرفته  نظر  در 
به  می توان  فارس  در  مقدس  دفاع 
در  که  مسلح  نیروهای  رژه  مراسم 
سراسر  با  هم زمان  شهریورماه   ۳۱
سپاه  میزبانی  به  شیراز  در  کشور 
با  فرهنگی  برنامه  استان،  این  فجر 
و  اسدی  سردار  زنده  شهید  حضور 
سردار رودکی، 200 یادواره شهدا، 
عشایر،  شهدای  یادواره  برگزاری 
روز  در  مقاومت  زنگ  نواختن 
نمایشگاه  مدارس،  بازگشایی  اول 
بهشت خاکی، 3 هزار و 500 برنامه 
فرهنگی در یک هزار و 200 مدرسه 
ماندگار  آواهای  همایش  و  فارس 
نرم  جنگ  پرچمداران  مادران  و 
دفاع  هفته  ستاد  رییس  اشاره کرد. 
پایان  در  فارس  فجر  سپاه  مقدس 
نور  راهیان  کاروان های  مورد  در 
دانش آموزی گفت: در سال جاری 
و  آموزش  همکاری  با  داریم  قصد 
پرورش فارس ۳۰ هزار دانش را به 
جنگ  سال  هشت  عملیاتی  منطقه 

تحمیلی اعزام کنیم.

در فارس صورت می گیرد؛

برگزاری 13۷0 ویژه برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس

نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر شیراز مطرح کرد؛

 آغاز طرح مطالعاتی احداث بزرگراه هوشمند در بستر 
رودخانه خشک شیراز

معاون اجتماعی نیروی انتظامی: 
خشم و خشونت را فرو گذاریم


