تاریخ

ترویج مصرف کاالهای داخلی؛ مؤلفه اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت :ترویج مصرف کاالهای داخلی؛ مؤلفه اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی فارس ،احد فتوحی در مجمع عمومی ساالنه بسیج کارگری
فارس ،افزود :فرهنگسازی و آگاه بخشی جامعه بهمنظور انتخاب نوع کاال ،سبب میشود تا مردم هنگام خرید به داخلی و خارجی بودن آن
توجه کنند و استقبال عمومی برای استفاده از محصوالت ملی گامی مؤثر در مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و ایجاد اشتغال
پایدار است.
وی تصریح کرد :مردم با خرید کاالی ایرانی عالوه بر رونق واحدهای تولیدی ،از کارگرانی که شغل آنها به دلیل رکود صنایع تهدید
میشود ،حمایت میکنند.
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دبیر ستاد تسهیالت
نوروزی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز گفت:
 ۹۲تیم بازرسی و
بازدید از تمام استان در
حوزههای تأمین اقالم
پزشکی ،دارو ،تجهیزات
داروخانه ،درمانگاه و
بیمارستان برای مسافران

نوروزی در این ایام آماده ارائه خدمات هستند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
حسین درویشی بابیان اینکه دبیرخانه ستاد تسهیالت نوروزی دانشگاه متشکل
از هفت معاونت دانشگاه و با برگزاری جلسات هفتگی مستمر در دانشگاه
فعالیت دارد ،اظهار داشت :بر اساس روال هرساله ،ستاد تسهیالت نوروزی با
اعالم وزارت بهداشت و ابالغ رئیس دانشگاه ،از ابتدای اسفند فعال شده است.
وی گفت :بیش از  380تخت دیالیز 67 ،مراکز درمانی دولتی ،غیردولتی،
بیمارستان دولتی ،خصوصی و خیریه 50 ،داروخانه شبانهروزی در استان و نیز
سه مرکز دندانپزشکی شبانهروزی در شیراز فعال هستند.
درویشی از فعالیت مراکز و سازمانهای برونسازمانی مرتبط برای ارائه
خدمات به مسافران نوروزی خبر داد و گفت :سازمان آتشنشانی ،شهرداریها،
هاللاحمر ،پزشک قانونی ،انتقال خون ،آموزشوپرورش ازجمله سازمانهایی
هستند که در این زمینه فعالیت دارند.
دبیر ستاد تسهیالت نوروزی دانشگاه گفت :مرکز پایش مراقبتهای درمان
 1819بهصورت شبانهروزی برای آگاهی مردم از حضور پزشکان در مراکز
درمانی و بیمارستانها و نیز اطالع از مراکز دارویی در سطح شیراز آماده
پاسخگویی است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از اطالعرسانی درزمینههای موردنیاز مردم در
حوزههای پیشگیری ،بهداشتی و درمانی با تهیه و توزیع کتابچه «سفرنامه
سالمت» آغاز میشود ،بیان کرد :این کتابچه بهصورت خالصه به توضیح
چگونگی استقرار مسافران نوروزی ،طریقه صحیح از مواد مصرفی برای حفظ
سالمتی و نکات ایمنی افراد میپردازد و در کمپها و محل اسکان مسافران
نوروزی و نیز در ورودی شهرها و محلهای پرتردد توزیع میشود.
درویشی همچنین از تهیه کتابچه  800صفحهای برای معرفی برنامههای مراکز
درمانی دولتی و غیردولتی ،آزمایشگاهها و داروخانههای شبانهروزی خبر داد
و گفت :ستاد مرکزی دفتر تسهیالت نوروزی در مدرسه انقالب شیراز با
حضور نمایندگان همه سازمانهای مرتبط برای حلوفصل موضوعات مختلف،
فعال است.

با حضور رئیس بسیج رسانه استان فارس از  4خبرنگار شیرازی که
آثار خود را در حوزه «زن و خانواده» به بسیج رسانه کشور ارسال
کرده بودند ،تقدیر شد.
سرویس خبری /خدیجه غضنفری :مسئول بسیج رسانه فارس ،در
حاشیه این مراسم در خصوص این فراخوان گفت :خبرنگاران خانم
آثار ارسالی خود را در راستای تبیین بیانات مقام معظم رهبری
در موضوع «زن و خانواده» ،آثار منتشره خود را در این حوزه با
موضوعات علل و پیامدهای مبارزه باحجاب و ترویج بیحجابی،
وضعیت زن ایرانی قبل و بعد از انقالب اسالمی ،اهمیت نقش زن در

افتتاح کلینیک روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی شیراز

معاون اداری و مالی واحد شیراز از افتتاح کلینیک روانشناسی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره کل روابط عمومی واحد
شیراز ،حسن سلطانی ،گفت :امیدواریم این کلینیک بتواند عالوه
بر ارتقای سطح سالمت روحی و نشاط دانشجویان ،محلی برای
درآمدزایی و تأمین بخشی از هزینههای دانشگاه باشد.
محمدعلی اخگر معاون دانشجویی و فرهنگی واحد شیراز با تأکید بر
لزوم تجهیز این مرکز به بعد آموزشی آن ،جهت دانشجویان ارشد
و دکتری اشاره و خاطرنشان کرد« :راهاندازی این کلینیک ،تأثیر
بهسزایی در رفع مشکالت فرهنگی دانشجویان خواهد داشت».

با حضور شهردار صدرا و اعضای شورای اسالمی این شهر؛

از مقامآور قهرمانی آسیا و برترین مربی ورزش ایران
در سال  96تجلیل شد

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه خبری شهرداری صدرا،
با حضور اعضای شورای اسالمی شهر صدرا و شهردار این شهر از
محمد ناظمالشریعه سرمربی پرافتخار تیم ملی که توانسته عناوین
مهمی همچون مقام سوم فوتسال جهان ،مقام قهرمانی آسیا و
برترین مربی ورزش ایران در سال  96را به دست آورد تجلیل
شد.
در این مراسم عباس ملکزاده شهردار صدرا با اشاره به اینکه
ناظمالشریعه افتخار شهر صدرا است گفت :باعث خوشحالی
شهروندان و مسئوالن صدرا است که همشهری آنان یکی از
بزرگان فوتسال دنیا و ایران است.
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سال
بیست و سوم

عضو شورای شهر شیراز:

تقدیر از خبرنگار روزنامه طلوع از سوی سازمان بسیج رسانه فارس

اجتماع ،تفاوت زن در غرب و ایران ،اهمیت نقش زن در خانواده،
زن ،رسانه و خانواده ،فرزندآوری ،اهمیت نهاد خانواده ،عوامل
مؤثر در تضعیف خانواده ،عوامل تضعیف خانواده در غرب و سبک
زندگی اسالمی در خانواده به سازمان بسیج رسانه کشور ارسال کرده
بودند .گفتنی است در این فراخوان از  30خبرنگار برگزیده در سطح
کشور 4 ،خبرنگار شیرازی به نامهای خدیجه غضنفری خبرنگار
روزنامه طلوع ،سمیرا مردانی خبرنگار خبرگزاری فارس در شیراز،
نجمه اشرفی خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی شیرازه ،فاطمه ایزدی
خبرنگار روزنامه خبر جنوب تقدیر شد.
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شماره

در جشنواره زن و خانواده صورت گرفت؛

 ۹۲تیم بازرسی بر تأمین سالمت مسافران و
شهروندان در نوروز نظارت میکنند

ﺧﺒـﺮ

بازسازی نمای بیرونی دروازه قرآن تا حلول
سال نو تکمیل میشود
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز از آماده شدن نمای بیرونی
دروازه قرآن تا حلول سال نو خبر داد.
لیال دودمان ،عضو شورای شهر شیراز در گفتوگو با خبرنگار مهر با توجه
به درازا کشیدن بازسازی نمای این نماد تاریخی شهر شیراز و علیرغم قول
مدیرعامل سازمان منظر ،سیما و فضای سبز شهری که عنوان کرد تا حلول
سال جدید آماده میشود ،اعالم کرد :در جریان این بازسازی بهطور کامل
هستم؛ اما هنوز وقت نشده بهطور مستقیم بازدیدی از روند بازسازی دروازه
قرآن داشته باشم اما تا پایان هفته جاری حتمًا این بازدید انجام میگیرد.
وی در ادامه افزود :به نظر میرسد تعمیر و مرمت دروازه قرآن که در
 ۲بخش درونی و بیرونی انجام میگیرد ،پیمانکار قول داده که بازسازی
نمای بیرونی را بهسرعت انجام دهد تا برای بازدید نوروزی گردشگران
آماده شود.
دودمان با توجه به اینکه بازسازی بخشهای داخلی دروازه قرآن به پس
از تعطیالت سال نو محول شده افزود :این روند پس از حلول سال نو در
آرامش کامل و بدون شتاب ادامه خواهد یافت.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز به شهروندان و گردشگران
اطمینان داد که با توجه به اینکه دروازه قرآن یک نماد مهم شهری برای ما
محسوب میشود و قسمت عمده مسافران نوروزی از این مسیر وارد شیراز
میشوند ،اطمینان داشته باشید که تمام تالش شهرداری بر این خواهد بود
که این بنای تاریخی را به بهترین نحو برای نوروز  ۹۷آماده کند.
وی درعینحال اطمینان داد بازسازی دروازه قرآن بدون کموکاست ادامه
خواهد یافت و زیبایی و چشمگیری خاص این بنا موردنظر شورا ،شهرداری
و سازمان میراث فرهنگی است.
دودمان در پاسخ به اینکه چنانچه پیمانکار به وعده خود عمل نکند واکنش
کمیسیون فرهنگی و شورای شهر چه خواهد بود ،اعالم کرد :بنای تاریخی
دروازه قرآن در حیطه اختیارات میراث فرهنگی است و شهرداری شیراز در
همکاری با این سازمان به تعامل برای بازسازی این نماد فرهنگی تاریخی
رسیده است.
وی با پذیرفتن اینکه مراحل بازسازی دروازه قرآن بهکندی انجام پذیرفته،
افزود :اما اجازه بدهید نسبت به این قضیه کام ً
ال خوشبینانه نگاه کنیم
و مطمئن باشید که این بنای تاریخی برای بازدید گردشگران نوروزی
آماده خواهد شد .رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز تأکید کرد:
ورودی شیراز از سمت دروازه قرآن از آنچنان اهمیتی برخوردار است که
اطمینان میدهم آماده خواهد شد.

از سوی هیئتداوران ششمین جشنواره بینالمللی هنر آسمانی؛

تندیس جشنواره به روحاهلل راوش و مرتضی راوش اهدا شد

در آستانه چهارشنبهسوری انجام گرفت؛

شناسایی نقاط پرخطر
و حادثهخیز شهر کازرون

امکان اجرای اقدامات پیشگیرانه و انجام
واکنشهای مؤثرتر در زمان بروز حادثه
با شناسایی این نقاط

سرویس خبری /علی گلچین :به گفته مدیرعامل سازمان آتشنشانی
فرایند شناسایی نقاط پرخطر شهر کازرون به وسیله کارشناسان این
سازمان از چند هفته قبل آغاز شد و کامل گردید.
مهدی صادقزاده در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار طلوع ،اجرای
اقدامات پیشگیرانه و انجام واکنش مناسبتر و مؤثرتر در صورت بروز
حادثه در این نقاط را از مزایای شناسایی نقاط پرخطر شهر برشمرد و
افزود :با شناسایی این نقاط ،این امکان برای ما بهوجود آمده که از قبل،
طرحهای عملیاتی را پیشبینی و طرحریزی کنیم.
وی همچنین از آمادهباش  100درصدی نیروهای عملیاتی سازمان
در آستانه چهارشنبهسوری خبر داد و گفت :امسال طبق برنامهریزی
انجام شده و آموزشهای قبلی ،از پتانسیل نیروهای آتشنشان داوطلب
نیز در شب و روز چهارشنبهسوری استفاده خواهد شد ،بهگونهای که
حدودًا بیش از  50نفر کارکنان رسمی و داوطلب آماده خدمترسانی به
شهروندان خواهند بود.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی کازرون همچنین در بخش دیگری از این
گفتوگو اظهار داشت :از دو هفته قبل بهصورت ویژه و فشرده آموزش
تئوری و عملی بیش از  35مدرسه و حدود  25مهد و پیش دبستانی را در
دستور کار قرار دادیم و در این آموزشها هشدارهای ایمنی در خصوص
چهارشنبهسوری مورد تأکید کارشناسان سازمان بوده است.
وی همچنین تعامل و همکاری با سایر نهادها و ضابطین اجرایی

چهارشنبهسوری از جمله نیروی انتظامی ،ناحیه مقاومت بسیج سپاه،
اورژانس ،جمعیت هالل احمر ،شهرداری کازرون و دیگر دستگاههای
امنیتی را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد :خوشبختانه در سال
گذشته با همکاری و همیاری مردم و مسئوالن ،جزء یکی از شهرهایی
بودیم که شب چهارشنبهسوری آرامی را بدون حادثه جدی پشت سر
گذاشتیم و امسال هم امیدواریم با توجه به تبلیغات و اطالعرسانیهای
انجام گرفته ،بتوانیم این روند را ادامه دهیم.
به گفته صادقزاده به مناسبت چهارشنبهسوری و عید نوروز کلیپهای
ویدیویی توسط روابطعمومی سازمان و با هدف آگاهیبخشی،
فرهنگسازی و ارائه نکات و توصیههای ایمنی تهیه شده که در زمان
مناسب منتشر خواهد شد.
عضو کمیته مدیریت بحران شهرستان کازرون اضافه کرد :با انجام
اقدامات فرهنگی ،آموزشی و پیشگیری ،خوشبختانه تعداد عملیاتهای
آتشسوزی و امداد و نجات از  840ماموریت در سال  95به حدود 50
درصد کاهش یافته است.
او در پایان ضمن آرزوی صحت و سالمتی برای کلیه شهروندان در
شب چهارشنبهسوری ،خاطرنشان کرد :شهروندان عزیز در صورت بروز
هرگونه حادثه ،با شماره  125سامانه فرماندهی سازمان آتشنشانی تماس
حاصل نموده و تا رسیدن مأموران آتشنشانی ضمن حفظ خونسردی و
آرامش خود ،شرایط را برای حضور و انجام وظیفه آتشنشانان تسهیل
کنند.
چهارشنبهسوری که با نامهای جشن چهارشنبه پایان سال و شب
چهارشنبه سرخ نیز شناخته میشود یکی از جشنهای ایرانی است که در
شب واپسین چهارشنبه سال (از غروب سهشنبه) برگزار میشود و اولین
جشن از مجموعه جشنها و مناسبتهای نوروزی است .چهارشنبهسوری
از دو واژه چهارشنبه نام یکی از روزهای هفته و سور به معنای جشن و
شادی ساخته شدهاست .طبق آیین باستان در این روز آتشی برافروخته
و تا صبح زود و برآمدن خورشید روشن نگه داشته میشود که این آتش
معمو ًال در بعد از ظهر زمانی که مردم آتش روشن میکنند و از روی آن
میپرند ،آغاز میشود و در زمان پریدن میخوانند:
«زردی من از تو ،سرخی تو از من ».این جمله
نشانگر مراسمی برای تطهیر و پاکسازی مذهبی
است .به بیان دیگر مردم خواهان آن هستند
که آتش تمام رنگ پریدگی و زردی ،بیماری
و مشکالتشان را بگیرد و به جای آن سرخی و
گرمی و نیرو به آنها بدهد.
نمایش فیلم

مراسم اختتامیه ششمین جشنواره بینالمللی هنر
آسمانی با حضور آیتاهلل اعرافی مدیر حوزههای
علمیه کشور ،در مدرسه عالی دارالشفای شهر قم
برگزار شد.
سرویس خبری /علیرضا گلچین :در این مراسم
ِ
تندیس جشنواره از برگزیدگان
با اهدای لوح و
بخشهای هنرنمایشی ،هنرهای تجسمی و
پژوهش هنر ششمین جشنواره بینالمللی هنر
آسمانی تقدیر بهعمل آمد که در رشته فیلم
داستانی ،فیلم کوتاه « »made in U.S.Aبه
تهیهکنندگی «روحاهلل راوش ،مرتضی راوش»
و کارگردانی مرتضی راوش (از هنرمندان
کازرونی و اعضای گروه رسانهای-تبلیغی

دوکوهه) موردتقدیر ویژه هیئتداوران قرار
گرفت.
فیلم کوتاه « »made in U.S.Aبا تالش
«هنرمندان گروه رسانهای تبلیغی دوکوهه» تولید
شده است .این فیلم با رویکرد ضد استکباری،
به نقش آمریکا و عربستان سعودی در تشکیل
و حمایت از گروه موسوم به داعش میپردازد.
گفتنی است فیلم کوتاه «»made in U.S.A
پیشازاین نیز در جشنواره سراسری فیلم عمار،
نامزد دریافت بهترین فیلم داستانی شده بود.
جشنواره هنر آسمانی ،تنها جشنواره هنری است
که مستقیمًا زیر نظر مرکز مدیریت حوزههای
علمیه برگزار میشود.

دادستان کازرون مطرح کرد؛

دستگیری هنجارشکنان و مزاحمین در چهارشنبهسوری

دادستان کازرون از دستگیری هنجارشکنان و
مزاحمین در چهارشنبهسوری خبر داد و گفت:

اشخاصی هستند که به بهانه چهارشنبهسوری
اقدام به حرکات هنجارشکنانه میکنند تا امنیت
و آسایش دیگر شهروندان را زیر سؤال ببرند.
خبرنگار و عکاس /علی گلچین :حجـتاالسالم
لطفی در گفتوگو با خبرنگار طلوع خطاب به
افرادی که قصد سلب آسایش و امنیت مردم را
دارند ،عنوان داشت :با اشخاص هنجارشکن و
متخلفینی که به بهانه چهارشنبهسوری اقداماتی
انجام خواهند داد با قاطعیت برخورد قانونی
خواهد شد.
این مسئول ادامه داد :در صورت دستگیری این
افراد تا پایان تعطیالت نوروز در بازداشت به سر
خواهند برد.
وی از شناسایی افراد متخلف توسط نیروهای
امنیتی و نظامی خبر داد و خاطر نشان کرد:
مردم در صورتی که فردی ایجاد مزاحمت ،سلب
آسایش و ...را در کنار خود مشاهده کردند با
سامانه پلیس  110تماس حاصل نمایند.

این مقام مسئول خطاب به شهروندان عنوان
داشت :نسبت به نگهداری مواد محترقه و منفجره
در این ایام فرزندان خود را کنترل کنند تا خدای
ناکرده توسط مأمورین امنیتی و انتظامی دستگیر
نشوند.
وی همچنین خودروهایی که افراد با آن در
سطح شهر اقدام به حرکات نمایشی میکنند را
متخلف دانست و خاطرنشان کرد :در صورتی
که چنین خودروهایی شناسایی شوند ،بدون
استثنا تا پایان تعطیالت در پارکینگ نیروی
انتظامی توقیف خواهند ماند.
دادستان کازرون در پایان ضمن تشکر از
کلیه شهروندان که مسائل امنیتی ،انتظامی و...
را مدنظر قرار می دهند ،تشکر کرد و عنوان
داشت :مانند سال گذشته سعی بر این داریم که
شبی آرام و بدون خطر را سپری کنیم و این
مدیون همکاری و همیاری مردم و مسئولین
خواهیم بود.

برگزاری ششمین اردوی جهادی آموزشی اورژانس  ۱۱۵کازرون
در روستای خشکآباد

اردوی جهادی امدادی اورژانس  ۱۱۵کازرون باهدف ارتقای سطح آگاهی
و ترویج فرهنگ امدادرسانی با حضور اهالی روستای خشکآباد برگزار
شد .به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اورژانس کازرون،
با عنایت به این نکته که حساسیت در برگزاری کارگاههای آموزشی
ِ
آموزش امداد
در فضاهای مختلف یکی از اولویتهای اورژانس است،
و کمکهای اولیه بهعنوان ابتداییترین و درعینحال اصولیترین برنامه
آموزشی برای اورژانس  ۱۱۵کازرون مهم است.
در این کارگاه آموزشی که با پرسش و پاسخ عموم شرکتکنندگان
همراه بود ،ضمن آموزش کمکهای اولیه ،در پایان فشارخون اهالی روستا

چک شد .گفتنی است در این کارگاه آموزشی ،لیال مصطفایی و مجتبی
نامداری دو تن از کارکنان اورژانس  ۱۱۵کازرون حضور داشتند.

