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خبـر

بین الملل  امور  به گزارش روابط عمومی و 
کارشناس  جهان مهین  مجیدرضا  دانشگاه 
کتاب  انتشار  از  جهرم  دانشگاه  انتشارات 
اثر  سیسکو،  شبکه های  راه اندازی  و  نصب 

شهرزاد صداقت خبر داد.
پیاده سازی  و  اطالعات  فناوری  توسعه  با 
سیستم های اطالعاتی در سراسر دنیا، تأمین 
امنیت آن به عنوان دغدغه ای مهم در مجامع 
علمی، دولتی و خصوصی مطرح شده است. 
اساسی  بستری  به عنوان  شبکه  که  آنجا  از 
فراگیر  حالتی  به  اطالعات  انتقال  برای 
انتقال  در  امنیت  حفظ  می شود،  نزديک 
اطالعات و عدم نفوذپذيری از طريق شبکه، 
اطالعات،  امنیت  از  خاصی  حالت  به عنوان 
نیاز به بررسی بسیار دارد. اگر مديران شبکه 
نباشند،  آگاه  خود  شبکه  امنیتی  مسائل  به 
مورد  مختلفی  صورت های  به  است  ممکن 
داشتن  لذا  گیرند.  قرار  نفوذ  با  افراد  حمله 
آگاهی كافی و الزم در زمینه تأمین امنیت 
اهمیت  از  امنیتی  نكات  رعايت  شبكه، 

ويژه ای برخوردار است.
دوره  آموزش  عنوان  تحت  حاضر  کتاب 
مدارک  و  دوره ها  جمله  از   CCNA
امنیت  و  شبکه  زمینه  در  سیسکو  شرکت 
کتاب  اين  در  آموزش ها  می باشد.  شبکه 

به صورت جامع توضیح داده شده و مطابق 
 CCNA آموزشی  دوره  سرفصل های 
بیانگر توانايی شخص در نصب، پیکربندی، 
مقیاس  در  شبکه ها  عیب يابی  و  پیاده سازی 
تنظیمات  مسیريابی،  زمینه  در  متوسط 
راه  ارتباطات  با  شبکه هايی  و  سوئیچ ها 
استفاده  مخابراتی  سرويس های  از  که  دور 
آموزش ها  اين  همچنین  می باشد.  می کنند، 
پیشرفته تر  آموزشی  دوره های  نیاز  پیش 
 CCNA است. به طورکلی مباحث آموزش
به  مربوط  ساده  تنظیمات  و  آشنايی  برای 
در  که  می باشد  سوئیچ ها  و  مسیرياب ها 
سطوح باالتر اين مباحث بیشتر باز می شود 
و اطالعات و پروتکل های بیشتری آموزش 
اين  خواندن  از  بعد  خواننده  می شود.  داده 
کتاب توانايی نصب و راه اندازی و خطايابی 
صد گره در شبکه را پیدا می کند و همچنین 
به پروتکل های پايه شبکه آشنايی و تسلط 
امنیت  تأمین  و  شبكه  زمینه  در  و  می يابد 

فردی موفق خواهد بود. 
شايان ذکر است: کتاب نصب و راه اندازی 
کمک  کتب  ازجمله  سیسکو  شبکه های 
اطالعات  فناوری  رشته  دانشجويان  درسی 
جهرم  دانشگاه  انتشارات  توسط  كه  است 

منتشر گرديده است.

از حشره های خون خوار می توان شپش را نام برد. 
اين حشره کوچک و بدون بال است که فرد در 
هر سن و جنسی و با هر سطح اجتماعی و اقتصادی 
ممکن است به آن مبتال شود و حتی در دوران قبل 

از تاريخ نیز افراد به شپش مبتال می شده اند!
 انواع شپش
1. شپش سر

شپش های سر دارای رنگ سفید خاکستری هستند 
بدن آنها کشیده است. شپش و رشک آن در  و 
البه الی موها و بر روی پوست سر مخصوصًا در 
آلودگی  که  شرايطی  در  و  گوش  پشت  نواحی 
فرد  محاسن  در  حتی  و  سر  تمام  در  باشد  شديد 

ديده می شود.
فولیکول  از  مو  ساقه  خروج  محل  به  رشک 
زندگی  برای  شرايط  درصورتی که  و  می چسبد 
درجه   22  -36 دمای  وجود  مانند  باشد  مناسب 
سانتی گراد در مدت 7 روز به الرو که حشره ای 
بالغ ولی نارس است، تبديل می شود. خون خواری 
الروها پس از خروج از تخم آغاز می شود. الروها 
پس از گذشت 2 هفته به شپش بالغ تبديل می شوند 
و بالفاصله جفت گیری می نمايند. شپش سر نسبت 
پس  دارد،  کمتری  تحرک  قدرت  تن  شپش  به 
گاهی می تواند ساعت ها در يک محل ساکن بوده 

و خون خواری نمايد.

2. شپش تن
تفاوت  تنها  است  سر  شپش  مشابه  شپش  اين 
اندازه  که  است  اين  دارد  وجود  که  کوچکی 
است.  شفاف تری  رنگ  دارای  و  کوچک تر  آن 
درزها و چین های لباس های زير و نزديک به بدن 
زيستگاه اصلی اين حشره است. تحرک آن نسبت 
به شپش سر زيادتر بوده و اگر آلودگی شـديـد 
باقی  چسبیده  بـدن  ريز  مـوهای  به  تخم ها  باشد 
مـی مانند. اگر شــرايط محیطی مناسب باشد مثاًل 
از  باشد پس  سانتی گراد  درجه  هوا 22-36  دمای 
7-5 روز تبديل به الرو می شود و بعد از 14 روز 
به  تن  اگر شپش  می گردند.  تبديل  بالغ  به شپش 
مدت 10 روز از بدن میزبان دور باشد ديگر قادر 

به زيستن نیست.
3. شپش عانه

بدن  مرطوب  محل های  در  معمواًل  شپش  اين 
می ماند و خاکستری رنگ است. اين شپش بسیار 
خون خواری  هنگام  و  است  تنبل  و  کم تحرک 
حتی بیش از يک روز به محل ثابتی چسبیده باقی 
می ماند. انتقال اين شپش بیشتر از طريق تماس های 
جنسی است و در کودکان و مدارس به ندرت ديده 
می شود. اين شپش در مردان دارای شیوع، شدت 
شناسايی  اصلی  عوامل  از  است.  بیشتری  عالئم  و 
اين شپش بروز نقاط آبی بر روی پوست در محل 

گزش است.
 راه های انتقال

1. تماس مستقیم افراد سالم با افراد آلوده به شپش.
2. استفاده کردن از وسايل شخصی فرد آلوده به 
شانه،  برس،  روسری،  کاله،  لباس ها،  مثل  شپش 

حوله، ملحفه، پتو و...
تشخیص

رشک  مشاهده  شپش،  تشخیص  راه  قطعی ترين 
بدن  مودار  قسمت های  در  شپش  خود  يا  تخم  يا 
است. اگر فرد آلوده به شپش در هنگام شانه زدن 
موها با شانه مخصوص تشخیص شپش سر را روی 
يک حوله سفید خم کند، تشخیص شپش ها بسیار 
سینک  روی  سر  است  بهتر  بود.  خواهد  آسان تر 
مشابه  چیزهای  يا  و  حوله  حمام،  وان  دستشويی، 
خم شود تا پس از مشاهده توسط آب شسته شود. 
رشد  برای  مناسبی  محل  گرم  و  تاريک  جاهای 

شپش ها است.
راه های پیشگیری

1. هر فردی با رعايت بهداشت می تواند شخصًا از 
درگیری با شپش پیشگیری کند.

2. بايد به طور مرتب و منظم استحمام کرد و در 
روز به دفعات زياد موهای سر را شانه کرد.

و  لباس  است  بهتر  باشد  شديد  آلودگی  اگر   .3
ملحفه در آب جوش به مدت 30 دقیقه جوشانده 

خشک کردن  برای  خشک کن  و  اطو  از  و  شود 
لباس ها استفاده شود.

آلوده  افراد  لباس های  و  شخصی  لوازم  از   .4
به هیچ عنوان نبايد استفاده کرد.

5. پس از هر تعطیالت بايد دانش آموزان پس از 
بازگشت به محیط آموزشی معاينه شوند.

6. دانش آموزان در زنگ های ورزش بايد لباس های 
خود را به صورت جداگانه و در کیف های دستی 

جداگانه نگهداری کنند.
7. معاينه کلیه افراد خانواده درصورتی که يکی از 

اعضای آن ها مبتال شده باشد.
درمان

الف( درمان شپش سر:
اصول بهداشت فردی به دقت رعايت شود.

لباس فرد آلوده به طور منظم و صحیح بايد تعويض 
شود و همچنین بدن فرد مرتبًا شسته شود. استفاده 

کردن از شامپوی پرمترين.
 ب( درمان شپش تن:

شسته  داغ  آب  با  و  تعويض  مرتبًا  بايد  لباس ها 
شود و پس از شستشو اطو کردن لباس ها توصیه 

می شود.
در  صورت  در  و  پرمترين  شامپوی  از  استفاده 
دسترس نبودن از لوسیون گامابنزين استفاده شود.

 منبع: اينترنت                           7/1954

کتاب نصب و راه اندازی شبکه های سیسکو 
منتشر شد

شپش و راه های درمان شپش
حمید دهقان، مهتاب دهقانی، راضیه اژدری

آخرین جلسه شورای اداری 
شهرستان کازرون در سال ۹۷ 

 تشکیل شد

آخرين جلسه شورای اداری کازرون به رياست داريوش 
دهقان فرماندار و با حضور مديران ادارات و نهادهای اين 
ياد جهادگر  به  فرمانداری  اجتماعات  شهرستان در سالن 

شهید سید محمدجواد ديده ور برگزار شد.
جلسه  اين  در  قاسمی:  یسنا  خبرنگار/  و  عکاس 
درخصوص مسائلی چون مسائل مربوط به ستاد تسهیالت 

نوروزی و  چهارشنبه سوری بحث و تبادل نظر گرديد.
تبريک  اين جلسه ضمن  در  فرماندار شهرستان کازرون 
از  بنده  داشت:  اظهار  نوروز  ايام  فرارسیدن  و  پدر  روز 
بخش های  نهادها،  ادارات،  مديران  يک ساله  خدمات 
می کنم.  تشکر  دهیاران  و  اسالمی  شوراهای  خصوصی، 
و  وحدت   ۹۷ سال  در  شما  برای  موفقیت  بزرگ ترين 

همدلی و ايجاد امید بین مردم بود.
که  را  فرصت  بهترين  خداوند  افزود:  دهقان  داريوش 
اين  قدر  پس  کرده  عنايت  ما  به  است  مردم  به  خدمت 

فرصت را بدانیم و صادقانه به مردم خدمت کنیم.
دنبال  به  دشمن  داشت:  بیان  کازرون  شهرستان  فرماندار 
بدبین کردن مردم از نظام است و هیچ مديری حق ندارد 

ناامیدی در مردم ايجاد کند.
جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان کازرون نیز در اين 
نشاط  انتظامی  نیروی  امسال  شعار  داشت:  اظهار  جلسه 

بهاری، نظم و قانون مداری است.
سرهنگ احمديان افزود: با هرگونه بی نظمی و ناامنی در 

ايام نوروز برخورد قاطع صورت می گیرد.
همه  شدن  فراهم  از  شهرستان  نوروزی  ستاد  دبیر  معینی 
امکانات برای استقبال از مسافران نوروزی و گردشگران 
با تمام توان آماده استقبال از مهمانان  خبر داد و افزود: 
نوروزی هستیم. در پايان اين جلسه از تعدادی از مديران 
نمونه و مديرانی که در سال ۹۷ به افتخار بازنشستگی نائل 

شدند با لوح تقدير تجلیل به عمل آمد.

معدوم سازی نیم تن لبنیات 
غیربهداشتی توسط کارشناسان 

بهداشت محیط کازرون 

بهداشت  مرکز  محیط  بهداشت  واحد  مسئول  کارشناس 
تولید  کارگاه  يک  تعطیلی  از  کازرون  پیرويان  شهید 
لبنیات سنتی به دلیل تخلفات بهداشتی، در اين شهرستان 

خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان کازرون، محمد احمدی گفت: 
راستای  در  شبکه  اين  محیط  بهداشت  واحد  کارشناسان 
اجرای برنامه سالمت نوروزی، ضمن بازرسی بهداشتی از 
پانصد  مقدار  غذايی،  مواد  عرضه  و  تهیه  حساس  مراکز 
کیلوگرم ماست غیربهداشتی و کپک زده از يک کارگاه 

تولید لبنیات سنتی، کشف و معدوم کردند.
وی افزود: با دستور دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
کازرون، اين واحد صنفی پلمپ و پرونده تخلف بهداشتی 
نامبرده، جهت پیگیری های قانونی به مراجع قضايی ارجاع 

داده شد.
شد  خواستار  نوروزی  مسافران  و  شهروندان  از  احمدی 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موارد را از 
طريق شماره تلفن رايگان 190 بهداشت محیط اعالم کنند 

تا کارشناسان اين واحد در اسرع وقت رسیدگی نمايند.

به منظور هماهنگی عوامل اجرایی مدارس 
 مجری طرح اسکان مهمانان نوروزی

صورت گرفت؛
تشکیل جلسه توجیهی 

سرایداران و خدمتگزاران 
مدارس کازرون

مجری  مدارس  خدمتگزاران  و  سرايداران  توجیهی  جلسه 
طرح اسکان نوروزی کازرون برگزار شد.

عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 

مدير  کازرون،  آموزش وپرورش  مديريت  حوزه 
عرض  ضمن  سخنانی  طی  شهر  اين  آموزش وپرورش 
و  سرايداران  به  نو  سال  پیشاپیش  تبريک  و  خیرمقدم 
خدمتگزاران مدارس مجری طرح اسکان مهمانان نوروزی 
گفت: نوع کار شما اهمیت زيادی درزمینه ارائه خدمات 

مناسب به مهمانان و ايجاد رضايت در آنان دارد.
با  برخورد  آداب  رعايت  لزوم  به  جمشیدی  امیرحسین 
با مهمانان تأکید کرد و گفت:  مسافران و اخالق مداری 
بايد در عمل مهمان نوازی خود را ثابت کنیم و استقبال 
گرمی از مهمانان داشته باشیم. وی در ادامه به مرتب و 
منظم بودن مدارس، انديشیدن تدابیر الزم در جهت میزبانی 

مناسب از فرهنگیان و ساير مسافران اشاره کرد.
کارشناس  پشتیبانی،  و  مديريت  توسعه  معاون  سپس 
و  آموزش وپرورش  تعاون  و  رفاه  کارشناس  حراست، 
آتش نشانی  و  ايمنی  خدمات  سازمان  از  کارشناسی  نیز 
با حضور در جمع سرايداران مدارس  شهرداری کازرون 
ديدگاه  از  ضروری  و  مهم  نکات  يک به يک  هرکدام 
کارشناسی خويش را درخصوص اسکان فرهنگیان در ايام 
به سرايداران واحدهای آموزشی اسکان يادآوری  نوروز 
کردند. گفتنی است در اين جلسه افزون بر هفتاد نفر از 
خدمتگزاران، سرايداران و عوامل خدماتی مدارس مجری 

طرح اسکان میهمانان نوروزی کازرون حضور داشتند.

توسط مأمورین یگان حفاظت اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری کازرون انجام شد؛
کشف خودروی حامل 

هیزم غیرمجاز در منطقه 
چنارشاهیجان

 
اداره  از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
يگان  مأمورين  کازرون،  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
شهرستان  اين  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  حفاظت 
و  حفاظتی  مأموريت  جريان  در  چنارشاهیجان(  )بخش 
جلوگیری از حمل غیرمجاز چوب و هیزم و فرآورده های 

جنگلی در منطقه چنارشاهیجان، يک خودروی سمند که 
راننده آن اقدام به قطع درختان جوان بلوط کرده بود را 

متوقف کردند.
 مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری کازرون:
کازرون به مقصد اسکان 

گردشگران و مسافران نوروزی 
تبدیل  شده است

گردشگری  و  صنايع دستی  فرهنگی،  میراث  مسئول 
شهرستان کازرون گفت:  به لحاظ ارائه خدمات مناسب به 
مسافران و گردشگران، شهرستان کازرون به عنوان مقصد 

اسکان مسافران تبديل شده است.
کشکولی:   هاشمی  محمدحسین  خبری/  سرویس 
شهرستان  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  معینی  محمدرضا 
مناسب  فرصتی  نوروز  تعطیالت  اينکه  بیان  با  کازرون 
در حوزه اقتصاد و اشتغال زايی است، اظهار داشت: دست 
مختلف  حوزه های  دوستداران  تمام  به سوی  همکاری 
منابع طبیعی و اصحاب رسانه  باستانی،  گردشگری، آثار 
هم  کنار  در  داريم  انتظار  و  کرديم  دراز  شهرستان  اين 

خدمات بهتری به مسافران و گردشگران ارائه دهیم.
وی گزارشی از فعالیت های انجام يافته حوزه های مختلف 
شهرستان  صنايع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
کازرون در طول 15 سال گذشته را ارائه داد و گفت: در 
طول اين مدت با تالش های خوبی که صورت گرفت و 
زيرساخت هايی که در مجموعه آثار شهر باستانی بیشاپور 
ثبت  تاريخی  مجموعه  اين  که  گرديد  باعث  شد  مهیا 

جهانی شود و افتخاری برای کشورمان باشد.
بیان  و  کرد  اشاره  نوروزی  تسهیالت  برخی  به  معینی 
داشت: در حوزه خدمات شهری شهرداری ها و رسیدگی 
به حوادث و ايجاد واحد امداد کوهستان در حوزه روستاها 

و دهیاری های هدف گردشگری هماهنگ شده است.
وی افزود: در بحث امنیت در سطح شهرستان کمپ های 
نیروی انتظامی ديده شده و مرکز گردشگری خاص مثل 
سید حسین و بی بی مهلت، داروخانه ها و گشت هايی در 

حوزه بهداشت از ۱۵ اسفند تا ۲۰ فروردين وجود دارد.
مسئول يگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان کازرون 
میراث  از  حفاظت  در  يگان  اين  عملکرد  به  ادامه  در 
فرهنگی اين شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: در سال 
97 درخشش خوبی اين يگان حفاظتی داشت و توانستیم 
دستگیری متهمان و جلوگیری از ساخت وساز و تخريب 

آثار باستانی را به پايین ترين حد برسانیم.

 ۱۷ قضايی،  پروند   44 گفت:  قراچه  عطايی  حجت اهلل 
مورد حفاری غیرمجاز، 9 مورد ساخت وساز غیرمجاز در 
محدوده میراث و 52 متخلف دستگیر و به همراه ادوات 
سبک و سنگین از متهمین غیرمجاز به دست آمد و تحويل 

مقامات قضايی شد.
کرد:  تصريح  کازرون  میراث  حفاظت  مسئول 
طبیعی  منابع  و  محیط زيست  با  مشترک  گشت زنی های 
از چشم  به دور  در دشت ها و کوهستان ها و جاهايی که 

مأموران است را داريم تا حفاری هايی صورت نگیرد.

برپایی نشست آمادگی ستاد 
تسهیالت نوروزی شبکه 

 بهداشت و درمان کازرون

واحدهای  نوروزی  تسهیالت  ستاد  آمادگی  نشست 
کازرون  شهرستان  درمانی  بهداشتی  خدمات  ارائه دهنده 
ايام نوروز، در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهید  در 

پیرويان برگزار شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان کازرون، دکتر بندر برامکی 
تسهیالت  ستاد  آمادگی  نشست  در  شبکه  اين  سرپرست 
ارائه  راستای  در  واحدها  تمامی  آمادگی  بر  نوروزی، 
شهرستان  مردم  و  نوروزی  مسافران  به  مناسب  خدمات 
تأکید کرد.معاون بهداشتی شبکه بهداشت نیز ضمن تأکید 
مراکز  بیمارستان ها،  از  کشیک  مديران  فعال  نظارت  بر 
پیرامون  اورژانس،  پايگاه های  و  سالمت  جامع  خدمات 
ورود  و  طب  فارس  نرم افزار  در  آمار  استخراج  نحوه 

اطالعات در سامانه fhis واحد آمار، نکاتی بیان کرد.
شده  انجام  برنامه ريزی  براساس  افزود:  جعفری  خوبیار 
بايستی آمار مربوط  توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 
به واحدهای مبارزه با بیماری های واگیر و بهداشت محیط 
به خود و  اين واحدها در سامانه مربوط  توسط مسئولین 
و  باليا  نوزادان،  غربالگری  پرخطر،  باردار  مادران  آمار 
تعداد مراجعین به پزشک، آزمايشگاه، راديولوژی و واحد 

بهداشت دهان و دندان در سامانه fhis ثبت شود.

کازرون

گوناگون

مدير پايگاه جهانی تخت جمشید گفت: ۳ کارگاه مرمت در ايام 
نوروز داير است و مرمتگران اطالعات حفاظتی بهتر و بیشتری 
بنا  مرمت  روند  از  نیز  مسافران  تا  می کنند  ارائه  مسافران  به  را 

بیشتر آگاه شوند.
حمید فدايی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، با اشاره 
به اقداماتی که در پايگاه میراث جهانی تخت جمشید برای ايام 
اولويت ها  از  اظهار داشت: ساماندهی محوطه  است،  نوروز شده 
بوده که از يک ماه گذشته اقدامات مربوط به آن انجام شده است. 
انجام  نوروز  در  که  برنامه هايی  شاخص ترين  به  اشاره  با  وی 
می شود، گفت: برگزاری نوروزگاه از مهم ترين اقدامات است که 
عالوه برچیدن سفره هفت سین بر روی تختگاه هرروز موسیقی 

سنتی در نوروزگاه اجرا می شود. 
برپايی  به  اشاره  با  جمشید  تخت  جهانی  میراث  پايگاه  مدير 
غرفه های نوروزی برای خدمت رسانی بهتر به مسافران نوروزی 

افزود: پايون هايی دراين ارتباط ساخته شده که منظره بهتری به 
سايت تخت جمشید می دهد و عالوه بر آن مبلمان ويژه ای برای 
هدايت گردشگران در مسیرهای تعیین شده قرار داده شده است. 
لوله های  جايگزين  زيبايی  استیج های  قاب  کرد:  بیان  فدايی 
زيبايی  بر  عالوه  که  شده  جمشید  تخت  ورودی  در  داربستی 

بصری فضای بهتری نیز در اختیار گردشگران قرار می گیرد. 
وی با اشاره به اجرای باکیفیت برنامه نور و صدا در تخت جمشید 
و  صفه  از  بخشی  سال ها  از  بعد  بار  نخستین  برای  کرد:  عنوان 
بازديد  برای  بهتری  جلوه  که  شده  نورپردازی  تختگاه  ديواره 

گردشگران دارد. 
حمايت  به  اشاره  با  جمشید  تخت  جهانی  میراث  پايگاه  مدير 
بانک آينده از تخت جمشید به عنوان میراث جهانی تصريح کرد: 
همچنین بسته های فرهنگی و کمک های اولیه به صورت رايگان 

در اختیار مردم و مسافران قرار می گیرد. 

فدايی بابیان اينکه راهنمايان افتخاری در اين ايام نیز در خدمت 
گذشته  هفته های  در  نفر   100 بالغ بر  گفت:  هستند،  مسافران 
همچنان  گردشگران  راهنمايی  بر  عالوه  که  ديدند  آموزش 

میراث بانان ما هستند. 
از کارگاه های مرمت خبر داد و  بازديد  امکان  از  وی همچنین 
مرمتگران  و  است  داير  نوروز  ايام  در  مرمت  افزود: 3 کارگاه 
اطالعات حفاظتی بهتر و بیشتری را به مسافران ارائه می کنند تا 

مسافران نیز از روند مرمت بنا بیشتر آگاه شوند. 
آمادگی  به  اشاره  با  جمشید  تخت  جهانی  میراث  پايگاه  مدير 
موزه تخت جمشید برای استقبال از مسافران نوروزی بیان کرد: 
سناريوی جديدی برای موزه در نظر گرفته شده است، پیش ازاين 
تنها اشیای دوره هخامنشی در موزه قرار داده شده بود؛ اما امسال 
در  نیز  اسالمی  دوره  و  اسالم  از  پیش  دوره های  شاخص  اشیا 

معرض بازديد قرار می گیرد.

شیراز  نور  پیام  دانشگاه  دانشجوی  درخشش 
برگزيده بخش مستند اجتماعی شانزدهمین جشن 

تصوير سال و جشنواره فیلم تصوير شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
دانشگاه پیام نور شیراز، حديث فقیری دانشجوی 
رشته عکاسی دانشگاه پیام نور شیراز ديپلم افتخار 
شانزدهمین  اجتماعی  مستند  عکس های  بخش 
را  تصوير  فیلم  جشنواره  و  سال  تصوير  جشن 

کسب کرد.
فیلم  جشنواره  و  تصوير  جشن  شانزدهمین 
جشن  اين  مسابقات  نامزدهای  حضور  با  تصوير 
و  کاريکاتور  گرافیک،  عکاسی،  پیشکسوتان  و 

سینما در خانه هنرمندان ايران برگزار شد.
شانزدهمین دوره »جشن تصوير سال« از سوم تا 

بیست وچهار اسفندماه 97 همچون دوره های گذشته 
در رشته های عکاسی، گرافیک، کاريکاتور و فیلم 

برگزار شد.
است  شیرازی  بانوی  اولین  فقیری  گفتنی حديث 
که تاکنون موفق به دريافت اين عنوان شده است.

کارگاه های مرمت تخت جمشید در ایام نوروز پذیرای مسافران است درخشش دانشجوی شیرازی در جشن تصویر سال

رئیس و هیئت رئیسه جدید اتاق بازرگانی فارس مشخص شدند
برای دوره ای چهارساله، رئیس و هیئت رئیسه جديد اتاق بازرگانی فارس مشخص شدند. 

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، در نخستین جلسه هیئت نمايندگان دوره نهم اتاق بازرگانی 
فارس، رئیس و هیئت رئیسه جديد اتاق بازرگانی فارس در دوره نهم مشخص شدند. 

در اين جلسه جمال رازقی بار ديگر و با 15 رأی به عنوان رئیس انتخاب شد. همچنین محمدصادق حمیديان به عنوان نائب رئیس 
 اول، ابراهیم غالمزاده نائب رئیس دوم، نادر طیبی خزانه دار و يلدا راهدار به عنوان منشی هیئت رئیسه برای دوره چهارساله انتخاب 

شدند.
اتاق بازرگانی کشور به صورت همزمان برگزار  اتاق های بازرگانی سراسر کشور 11 اسفندماه سال 97 در 33   انتخابات دوره نهم 

شد.


