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روزنامه

شماره

صفحه

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از انجمن روابط عمومی استان 
فارس کارگاه یک  روزه »استانداردسازی در روابط عمومی« 
با حضور مدیران و کارشناسان روابط عمومی ادارات استان 

فارس برگزار شد.
احمد  با تدریس  کارگاه آموزشی اصول و آداب تشریفات 
ساعیان  و 2 کارگاه آموزشی  روابط عمومی برای تبلیغات، 
تبلیغات برای روابط عمومی و استانداردسازی روابط عمومی 
با  تدریس دکتر احمد یحیایی در 2 نوبت صبح و عصر در 

هتل همای شیراز برگزار شد.
در کارگاه »روابط عمومی برای تبلیغات، تبلیغات برای روابط 
عمومی« یحیایی به تعریف اصول الزم برای روابط عمومی ها 
پرداخت و گفت: در روابط عمومی به معنای عام باید به ۳ 
به  توجه کرد  بودن  شنونده  و  آراستگی  مثبت اندیشی،  اصل 
این مفهوم که روابط عمومی باید بتواند باروی باز انتقادات 

نسبت به خودش و سازمان متبوعش را بشنود.
شده  تبلیغات  گرفتار  عمومی  روابط  امروز  اینکه  بابیان  وی 
ازنظر  عمومی  روابط  افزود:  است،  موردنقد  ازاین جهت  و 
ساختاری باید زیرمجموعه مدیر مجموعه باشد اما ازنظر عملی 

باید به مردم نزدیک باشد.
روابط  شکل گیری  اساس  و  تاریخچه  به  اشاره  با  یحیایی 
عمومی بیان کرد: کار اصلی روابط عمومی مردم داری است؛ 
و  امر  این  نباید  اما  نیست  تبلیغات  نفی  معنای  به  این  البته 

ارتباطات رسانه ای جایگزین ارتباطات انسانی شود.
سمت  به  دنیا  امروز  اینکه  بیان  با  ارتباطات  علم  استاد  این 
این  کرد:  عنوان  است،  رفته  پیش  الکترونیک  سازمان های 
موضوع در حالی است که بسیاری از کارمندان سواد کافی 

برای الکترونیک شدن ندارند.
عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  تبلیغات،  اینکه  بابیان  وی 
است، تصریح کرد: سهم روابط  ارتباطات  توسعه  روش های 
به  و  است  اطالع رسانی  تبلیغات و  از 2 عنصر  بیش  عمومی 
زبان  و  گوش  چشم،  عمومی  روابط  گفت  می توان  عبارتی 

یک سازمان است.
یحیایی بابیان اینکه روابط عمومی اخالق یک سازمان را نشان 
می دهد، بیان کرد: روابط عمومی ۳ هدف استراتژیک دارد 
مخاطب  در  اعتمادآفرینی  امیدآفرینی؛  از:  است  عبارت  که 
و تصمیم سازی که هدف سوم با اطالعات و تحلیل آمارها 

امکان پذیر است.
روابط  و  اطالع رسانی  تبلیغ،  مفاهیم  بیشتر  تشریح  به  وی 
ارتباط یک سویه؛ در  تبلیغات  عمومی پرداخت و گفت: در 
اطالع رسانی یک سویه و نیم و در روابط عمومی ارتباط باید 

دوسویه باشد.
این استاد علم ارتباطات عنوان کرد: نگاه به تبلیغ مثبت نیست 
و روابط عمومی امروز درگیر تبلیغات شده و به همین دلیل 
توجه  باید  درعین حال  ندارد  آن وجود  به  نسبت  دید خوبی 
داشت که وجه مشترک تبلیغ و روابط عمومی خالقیت است.

عمومی  روابط  وظایف  از  یکی  تبلیغات  کرد:  تأکید  وی 
است اما روابط عمومی نباید در خدمت تبلیغات باشد. روابط 
که  هستند  درختی  مانند  تبلیغات  و  اطالع رسانی  عمومی، 

محصول هر یک متفاوت است.
در کارگاه »استانداردسازی در روابط عمومی« یحیایی نیز با 
رفتارهایی  استاندارد کدها، واژه ها،  استاندارد گفت:  تعریف 
است که برای گروهی یا همه افراد معنای یکسان را منتقل 

کند.
وی بابیان اینکه استانداردسازی به حرفه ای شدن در کار منجر 
می شود، افزود: برای حرفه ای شدن تخصص تنها کافی نیست؛ 

بلکه تجربه هم باید لحاظ شود.
روابط  ضعف های  از  یکی  کلی گویی  اینکه  بابیان  یحیایی 
در  کارها  باید  اوقات  از  بسیاری  کرد:  بیان  است؛  عمومی 

قالب شکل و عدد بیان کرد.
این استاد علم ارتباطات عنوان کرد: برای انجام کار استاندارد 
باید ۴ مرحله نیازسنجی، برنامه ریزی، تحقیق و اجرا را در نظر 
می شود  سبب  هستند  حامی  استانداردها  ازآنجاکه  و  گرفت 

کارها بهتر و بیشتر دیده شود.
وی با اشاره به مزایای استانداردسازی گفت: استانداردسازی 
سبب افزایش کیفیت، افزایش بهره وری و حمایت از پژوهش 

و نوآوری می شود.
و  تصمیم سازی  باید  عمومی  روابط  در  اینکه  بابیان  یحیایی 
زیر  عمومی  روابط  ازآنجاکه  کرد:  تصریح  شود،  مدیریت 
خبر  دیگران  از  متفاوت  باید  است  سازمان  ارشد  مدیر  نظر 
بخواند درواقع باید هر اتفاق را از دید تأثیری که بر سازمانش 

می گذارد واکاوی کند.
با  باید  عمومی  روابط  کرد  تأکید  ارتباطات  علم  استاد  این 
افراد  دیگر  و  مشتری ها  کارکنان،  از  نظرسنجی  از  استفاده 
مرتبط به سمت تصمیم سازی رود چراکه آمارها و اطالعات 
تصمیم سازی  و  استانداردسازی  به  سنجی ها  ازنظر  حاصل 

کمک می کند.
ارزیابی  و  اجرا  برنامه ریزی،  تحقیقات،  اینکه  بابیان  وی 
وظایف یک روابط عمومی است، گفت: زیربنای فعالیت ها 
می توان   عبارتی  به  و  است  ارزیابی  و  برنامه ریزی  تحقیق، 
اقدامات در راستای  از  فعالیت ها یکی دیگر  گفت مدیریت 

استانداردسازی است.
یحیایی عنوان کرد: توجه به نیازها، خواسته ها و آرزوها از 
اولویت های استانداردسازی است و استانداردسازی شامل همه 
مقوالت از چارت سازمانی تا فرم ارزیابی می شود و باید توجه 
شود که از اطالعات فرم ارزیابی برای تحلیل و تصمیم سازی 

استفاده کرد.
 ۴ دارای  باید  عمومی  روابط  مسئوالن  گفت:  پایان  در  وی 
شایستگی باشند که این ۴ ویژگی عبارتند از توان مدیریتی، 
همه  از  اخالق  میان  این  در  که  اخالقی  و  علمی  ارتباطی، 

مهم تر است.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری کازرون، 
با انتصاب سرهنگ عبادی نژاد به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی 
شهرستان کازرون شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر با وی دیدار 

کردند.
در این دیدار فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کازرون ضمن خیرمقدم 
و  شهردار  شبانه روزی  تالش های  و  اقدامات  از  قدردانی  همچنین  و 
اعضای شورای اسالمی شهر جهت پیگیری مسائل و مشکالت شهری 
جهت  در  شهرداری  تالش  و  فعالیت  امروز  خوشبختانه  کرد:  اظهار 
زحمت کش  کارکنان  و  است  مشهود  کاماًل  شهر  آبادانی  و  عمران 
شهروندان  به  خدمت رسانی  درحال  شبانه روزی  به صورت  شهرداری 

می باشند.
وی گفت: نیروی انتظامی آمادگی هرگونه همکاری با شهرداری در 
و  ساخت  و  شهری  ترافیک  کنترل  و  پارک ها  امنیت  تأمین  جهت 

سازه های غیرمجاز را دارد.
به عنوان  عبادی نژاد  سرهنگ  انتصاب  تبریک  باقری ضمن  ادامه  در 
نیروی  اظهار کرد:  انتظامی شهرستان کازرون  نیروی  فرمانده جدید 
انتظامی مظهر امنیت و اقتدار شهری است و از زحمات پرتالش این 

نیرو در جهت برقراری نظم و امنیت شهر کازرون تشکر می کنیم.
رابطه  خدمت رسانی  یک نهاد  به عنوان  شهرداری  کرد:  عنوان  وی 
مستقیم با نیروی انتظامی دارد و نقش حمایتی نیروی انتظامی در انجام 
فعالیت های شهرداری ازجمله امنیت پارک ها، رفع سد معبر، کنترل 

ترافیک شهری ضروری و غیرقابل انکار است.
وی گفت: خوشبختانه نیروی انتظامی تاکنون همکاری بسیار خوبی با 

شهرداری داشته و امید می رود که این همکاری استمرار داشته باشد.

ضمن  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  از  یک  هر  دیدار  این  ادامه  در 
انتظامی  فرماندهی  به عنوان  عبادی نژاد  سرهنگ  انتصاب  تبریک 
و  نظرات  بیان  به  نهاد  این  با  همکاری  لزوم  و  کازرون  شهرستان 

دیدگاه های خود پرداختند.
و  شهرداری  طرف  از  یادبود  به رسم  سپاس  لوح  اهدای  با  پایان  در 

شورای اسالمی شهر از سرهنگ عبادی نژاد تقدیر به عمل آمد.

با  کازرون  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  استادان  هم اندیشی  نشست 
موضوع تحلیل و بررسی جریان نواندیشی دینی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، حجت االسالم امراهلل مختاری در 
نشست هم اندیشی استادان واحد کازرون با موضوع تحلیل و بررسی 
جریان نواندیشی دینی بابیان اینکه دکتر عبدالکریم سروش وحی را 
شاگردی و فهم نکرده است، گفت: دکتر سروش نسبت به وحی که 
است،  اسالم )ص( صورت گرفته  پیامبر گرامی  به  از جانب خداوند 

اعتقادی ندارد و آن را یک عالم خواب و رؤیا گرایی می داند.
مختاری با نقد دیدگاه سروش که وجود امامت را در جامعه ضروری 

بوده  راهنما  و  امامت  دارای  همواره  بشریت  تاریخ  افزود:  نمی داند، 
است و حتی در زمان پیامبر )ص( ایشان هم پیامبر بود و هم امام و 
در سال دهم هجری با رحلت پیامبر )ص( دیگر امامان سکان دار دین 

خدا روی زمین بوده اند.
استقبال  از  قدردانی  با  کازرون  واحد  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
هم اندیشی  نشست  از  دانشگاه  مختلف  رشته های  استادان  خوب 
علوم  دانشکده  استادان  نه تنها  نشست ها  این  در  کرد:  خاطرنشان 
 انسانی بلکه دیگر همکاران در رشته های مختلف با ما همکاری خوبی

داشته اند.

امام  دوم  تیپ  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
سجاد کازرون، به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهدای مدافع حرم 
امام جمعه، مسئولین  با حضور  امام سجاد کازرون مراسمی  تیپ دوم 
شهرستان و خانواده های معزز شهدای مدافع حرم و مردم قدرشناس 
سجاد  کتاب  از  مراسم  این  حاشیه  در  و  برگزار  کازرون  شهرستان 
فرمانده تخریب رونمایی شد. این کتاب که با دستان »حامد دهقان« 
دهقان«  »سجاد  حرم  مدافع  شهید  درباره  شد،  رونمایی  شهید  فرزند 
است که شامل زندگی نامه، وصیت نامه، خاطرات همرزمان و همسر 

شهید و دست نوشته های این شهید گران قدر است. 
کتاب سجاد فرمانده تخریب به همت معصومه منفرد همسر شهید و به 
قلم سید محمدحسین حسینی در ۳۴۴ صفحه توسط انتشارات آریان به 

قیمت 15000 تومان با تیراژ 1000 جلد عرضه  شده است.

یکی از پژوهشگران نخبه بخش کشاورزی به 
سمت مشاور استاندار فارس در امور کشاورزی 

منصوب شد.
روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
استاندار  تبادار  اسماعیل  سوی  از  حکمی  طی 
فارس، امیررضا توکلی به سمت مشاور استاندار 

فارس در امور کشاورزی استان منصوب شد.
در قسمتی از این حکم آورده شده: با عنایت 
و  مفید  تجارب  و  تعهد  تخصص،  به مراتب 
شما  ابالغ  این  به موجب  جنابعالی  ارزشمند 
بخش  امور  در  استاندار  مشاور  به عنوان  را 
انتظار  و  می نمایم  منصوب  استان  کشاورزی 
و  این جانب  با  کامل  هماهنگی  ضمن  دارم 
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  همراهی 
روسای  و  مدیران  و  فرمانداران  منابع،  توسعه 
دستگاه های اجرایی استان در بخش کشاورزی 
در جهت خدمت به مردم شریف استان و در 
قابل توجه  ظرفیت های  از  بهره مندی  راستای 

این بخش اقدامات مؤثری صورت پذیرید.
شایان ذکر است امیررضا توکلی که از نخبگان 
همچنین  و  کشاورزی  نخبگان  تیم  عضو  و 
آموزش  و  تحقیقات  مرکز  هیئت علمی  عضو 

است  فارس  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
سال   2 خود  علمی  درخشان  کارنامه  در 
عنوان  یک  و  استانی  نمونه  پژوهشگر  عنوان 

پژوهشگر نمونه کشوری را دارد.
ایستگاه  به مدت 12 سال رئیس  و پیش ازاین 
بود  داراب  شهرستان  کشاورزی  تحقیقات 
مجموعه های  قدیمی ترین  و  مهم ترین  از  که 
باسابقه  و  است  بوده  است،  کشور  تحقیقاتی 
مدیریتی 20 سال، 2 سال به عنوان مدیر نمونه 
ایستگاه های تحقیقاتی کشور شناخته شده است.

یادگیری  کشوری  همایش  نهمین  در 
الکترونیکی در علوم پزشکی به همراه چهارمین 
جشنواره ملی سالمت و یادگیری در نظام های 
علوم  دانشگاه  میزبانی  به  »سینا«،  الکترونیکی 
شیراز،  پزشکی  علوم  دانشگاه  مشهد،  پزشکی 

بار دیگر نام آور شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از »وب دا« 
در شیراز، رئیس دانشکده مجازی و قطب علمی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  الکترونیکی  آموزش 
علوم  دانشگاه  این خبر، گفت:  اعالم  با  شیراز 
کمیته  بخش  در  همکاری  با  شیراز  پزشکی 
علمی، کمیته داوری مقاالت، برگزاری کارگاه 
غرفه  برگزاری  مشاوره،  کلینیک  و  آموزشی 
به  اثر  و  مقاله  چندین  ارسال  و  نمایشگاهی 
تا  نوزدهم  که  همایش  این  در  سینا  جشنواره 

بیستم بهمن برگزار شد، حضور فعال داشت.
عضو  سه  اینکه  بابیان  فرخی  مجیدرضا  دکتر 
علمی  قطب  و  مجازی  دانشکده  هیئت علمی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  الکترونیکی  آموزش 
دو  و  مقاالت  داوری  کمیته  به عنوان  شیراز 
در  علمی  کمیته  به عنوان  هیئت علمی  عضو 
همچنین  افزود:  داشتند،  حضور  همایش  این 
و  ارسال  همایش  دبیرخانه  به  علمی  مقاله   9
دو  ازاین بین  که  گرفت  قرار  موردپذیرش 
مقاله به صورت سخنرانی جامع از سوی اعضای 
به صورت  نیز  مقاله  یک  و  ارائه  هیئت علمی 

پوستر برگزیده، انتخاب شد.
و  سالمت  جشنواره  بخش  در  داد:  ادامه  او 
یادگیری در نظام های الکترونیکی )سینا(، 9 اثر 
به دبیرخانه جشنواره ارسال و پذیرفته شدند که 
حائز رتبه برتر جشنواره سینا در بخش نرم افزار 
و  تشخیص  الکترونیکی  محتوای  موضوع  با 

برتر  رتبه  و  جبری  وسواسی  اختالل  درمان 
با  الکترونیکی  کتاب  بخش  در  سینا  جشنواره 
شده  میکروب شناسی  درس  محتوای  موضوع 

است.
به عنوان  بالینی  نمونه های  بانک  معرفی 
بالینی  دانش  مدیریت  الکترونیکی  زیرساخت 
برتر  پوستر  انتخاب  و  وب سایت  بخش  در 
کشوری  تابستانی  مدرسه  اولین  بر  »تحلیلی 
یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی«، دیگر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  که  بود  دستاوردهایی 

شیراز در این رویداد ملی داشته است. 
فعالیت های  از دیگر  اضافه کرد:  دکتر فرخی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  مجازی  دانشکده 
نرم افزار  آموزش  کارگاه  برگزاری  شیراز، 
»کلینیک  نیز  و   Camtasia studio
با  که  بود  الکترونیکی«  یادگیری  مشاوره 
اعضای  و  اطالعات  فناوری  کارشناس  حضور 
ارائه  عالقه مندان  به  دانشکده  این  هیئت علمی 

شد.
از  نمایشگاهی  همایش،  این  حاشیه  در 
توانمندی های  و  محصوالت  دستاوردها، 
مورد  بود که  برپاشده  شیراز  مجازی  دانشکده 
دانشگاه  رئیس  استاد  ناصر  سید  دکتر  بازدید 
قرار  بهداشت  وزارت  مجازی  پزشکی  علوم 

گرفت.
عالقه مندان به کسب اطالعات بیشتر در مورد این 
جشنواره، می توانند به وب سایت نهمین همایش 
 یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی به نشانی 
mums. .http://cong-elearning9

و  مجازی  دانشکده  وب سایت  و    ac.ir/fa
نشانی   به  الکترونیکی  آموزش  علمی   قطب 

http://vu.sums.ac.ir مراجعه کنند.

اداره کل  کارشناس روابط عمومی 
از  فارس  خیریه  امور  و  اوقاف 
نبوی  یاس  سوگواره  طرح  اجرای 
)س(  زهرا  حضرت  شهادت  ویژه 
در بقاع متبرکه شهر شیراز خبر داد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اوقاف  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
یزدانی  فارس، جواد  خیریه  امور  و 
داشت:  اظهار  مطلب  این  اعالم  با 
دستورالعمل  اساس  بر  همه ساله 
خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان 
عزاداری  و  سوگواری  ویژه برنامه 
رثای  در  دوم  فاطمیه  دوم  دهه 
عنوان  تحت  اسالم  بزرگ  بانوی 
سوگواره یاس نبوی برگزار می شود 
که امسال نیز این ویژه برنامه در 1۳ 
بقعه متبرکه و امام زاده شاخص شهر 

شیراز برگزار می شود.
حرم  محل  در  گفت:  مسئول  این 
عالءالدین  سید  حضرت  مطهر 
بهمن   27 مراسم  این  حسین)ع( 
سخنرانی  با  شب   6 مدت  به 
مرثیه سرایی  و  احدی  حجت االسالم 
مطهر  حرم  در  و  اهل بیت  مداحان 
حضرت علی ابن حمزه)ع( برگزار 

شد.
مراسم  اینکه  بابیان  یزدانی 
عزاداری و سوگواری دخت پیامبر 
اکرم)ص( در محل قدمگاه حضرت 
بهمن   21 از  العباس)ع(  ابوالفضل 
به مدت 10 شب با حضور مداحان 
حجت االسالم  سخنرانی  و  اهل بیت 
در  افزود:  می شود،  برگزار  تجرد 
سیدنظام الدین  متبرکه  بقعه  محل 
ا...  الی  شاهداعی  محمود)ع( 
مراسم عزاداری حضرت زهرا )س( 
با  بهمن   29 از  شب   ۴ مدت  به 
سخنرانی مدیر کل تبلیغات اسالمی 
استان فارس و مرثیه سرایی مداحان 

اهل بیت برگزار می شود.
در  که  است  حالی  در  این 
الدین  شمس  سید  امام زاده  محل 
 ۳0 در  مراسم  این  میرآخر )ع( 
دکتر  سخنرانی  با  جاری  بهمن ماه 
برگزار  معلمی فرد  مداحی  و  حسنی 
عزاداری  مراسم  افزود:  می شود، 
به  زهرا )س(  حضرت  شهادت 
الدین  سیدتاج  مطهر  حرم  میزبانی 
غریب )ع( از یکم اسفند ماه به مدت 
حجت االسالم  سخنرانی  با  شب   ۳
مداحان  مرثیه سرایی  و  اسدی 
دهقان  جعفر  و  زارع  سیدمصطفی 
عزاداران  کلیه  که  می شود  برگزار 
در این مراسم از محل اجرای نیات 

موقوفات اطعام می شوند.
اداره کل  کارشناس روابط عمومی 
کرد:  اشاره  خیریه  امور  و  اوقاف 
سیدمحمد )ع(  امام زاده  محل  در 

سوگواره  مراسم  نیز  قصرالدشت 
یاس نبوی در روز دوشنبه ۳0 بهمن 
و  عشا  و  مغرب  نماز  اقامه  از  بعد 
ساعت  در  اسفندماه  یکم  سه شنبه 
حجت االسالم  سخنرانی  با  صبح   10
مداحان  مرثیه سرایی  با  و  دانش 

اهل بیت برگزار می شود.
آستان  در  اینکه  بابیان  یزدانی 
سیدمحمد )ع(  امام زاده  مقدس 
روز   ۳ مدت  به  مراسم  این  صغاد 
می شود،  برگزار  خواهران  ویژه 
مقدس  آستان  این  محل  در  افزود: 
حضرت  شهادت  سوگواری  مراسم 
از 29 بهمن  بانوان  زهرا )س( ویژه 
به مدت سه روز از ساعت 10 لغایت 
12 صبح با مداحی خانم ساجدی و 
عاشوری  حجت االسالم  سخنرانی 

است.
این مسئول بابیان اینکه در امام زاده 
اسماعیل )ع( بازار وکیل این مراسم 
9 صبح  ساعت  از  شهادت  روز  در 
و  حدائق  سخنرانی حجت االسالم  با 
نماز جماعت ظهر و عصر  اقامه  با 
برگزار می شود، اضافه کرد: مراسم 
عزاداری دهه دوم فاطمیه در آستان 
سیدمحمد )ع(  زادگان  امام  مقدس 
دروازه  حسین )ع(  سید  و  دهپیاله 
اصفهان از 29 بهمن به مدت ۳ شب 
میزبان عزاداران خواهند بود که در 
روحانی  حجت االسالم  مراسم  این 
خواهند  سخن  ایراد  مظفری  و 
اهل بیت  مداحان  حضور  با  و  کرد 
مرثیه سرایی  و  نوحه خوانی  نوای 

طنین انداز می شود.
سید  امام زاده  محل  در  همچنین 
مراسم  این  مهدی آباد  صادق)ع( 
با  شب  سه  مدت  به  بهمن   29 از 
صفری  حجت االسالم  سخنرانی 
آستان  در  و  سلیمی  مداحی  و 
دودج  ابراهیم )ع(  امام زاده  مقدس 
شهادت  روز  در  مراسم  این  خرامه 
و  برجسته  سخنرانان  سخنرانی  با 

مرثیه سرایان برگزار خواهد شد.
تأکید  پایان  در  یزدانی  جواد 
معرفت  خیمه های  برپایی  کرد: 
فاطمی  شب شعر  برگزاری  دینی، 
آئینی  برجسته  شعرای  حضور  با 
و  فدکیه  خطبه  قرائت  محلی،  و 
زهرا )س(،  حضرت  زیارت نامه 
عفاف  و  همایش حجاب  برگزاری 
الگوپذیری از شخصیت حضرت  با 
نمایشگاه  برپایی  زهرا )س(،  فاطمه 
و  مباحث  محتوای  با  نبوی  یاس 
زندگی  سبک  به  مربوط  تصاویر 
هستند  برنامه هایی  ازجمله  فاطمی 
بقاع  جوار  در  ایام  این  در  که 
متبرکه شاخص استان در قالب طرح 

سوگواره یاس نبوی اجرا می شوند.

آغاز جشنواره قرآنی مددجویان فارس
جشنواره قرآنی یادواره شهدای مدافع حرم از امروز با حضور بیش از دو هزار مددجوی استان فارس آغاز شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از سایت خبری کمیته امداد، محمد بذرافشان، مدیرکل کمیته امداد فارس گفت: این جشنواره با 
حضور مددجویان قرآن آموز تحت حمایت کمیته امداد فارس از امروز در سه منطقه استان آغاز شده و تا ۳0 بهمن ماه ادامه دارد.

وی افزود: مرحله استانی این جشنواره به میزبانی شهرستان های شیراز و فسا و همچنین بخش اشکنان درحال برگزاریست.
مدیرکل کمیته امداد فارس ادامه داد: مددجویان قرآن آموز فارس از مناطق شش گانه شیراز، شهرستان های خرامه، مرودشت، استهبان، 

زرین دشت، داراب، جهرم، خنج، المرد، مهر و بخش های عال مرودشت و اشکنان در این جشنواره شرکت کرده اند.
محمد بذرافشان بیان کرد: شرکت کنندگان در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل، اذان و تواشیح به رقابت می پردازند. وی گفت: قرآن 

آموزان تحت حمایت امداد در سه رده سنی 6 تا 12 سال، 12 تا 18 سال و از 18 سال به باال در این جشنواره شرکت کرده اند.

باحضوردکتریحیاییایلهای؛

همایش »استانداردسازی در روابط عمومی« برگزار شد
مشاور استاندار فارس در امور کشاورزی منصوب شد

درنهمینهمایشکشورییادگیریالکترونیکی
درعلومپزشکیصورتگرفت؛

موفقیت دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 در کسب رتبه های برتر

اجرای طرح سوگواره یاس نبوی 
در 13 بقعه متبرکه شهر شیراز

دردیدارشهردارواعضایشورایاسالمیشهرکازرونبافرماندهجدیدنیرویانتظامیاینشهرستانعنوانشد؛

 آمادگی همکاری با شهرداری در جهت تأمین امنیت پارک ها و کنترل 
ترافیک شهری و ساخت وسازهای غیرمجاز باموضوعتحلیلوبررسیجریاننواندیشیدینی؛

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون برگزار شد

رونمایی از کتاب شهید مدافع حرم سجاد دهقان


