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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس خبر داد؛

راهاندازی دبیرخانه انجمن کتابخانههای

توسط فرهنگیان استان فارس صورت گرفت؛

کسب رتبه نخست کشوری جشنواره ایده پردازی تعلیم و تربیت در دوران کرونا
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان فارس گفت :فرهنگیان فارس در
جشنواره ایده پردازی تعلیم و تربیت در بین  32استان شرکت کننده
حائز مقام اول شدند.
به گزارش روزنامه اداره اطالعرسانی و روابط عمومی آموزش و
پرورش فارس ،ناصر جوکار گفت :به همت سازمان مرکزی بسیج
فرهنگیان کشور و با همکاری دانشگاه فرهنگیان جشنواره ایده پردازی
تعلیم و تربیت در دوران کرونا با مشارکت  32استان و حوزه وزارت

برگزار شد .مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان فارس گفت :در این
جشنواره ملی بیش از  7هزار اثر از کل استانها به دبیرخانه همایش
ارسال شد که از این تعداد بیش از هزار و  450اثر متعلق به استان فارس
بود.جوکار افزود :سازمان بسیج فرهنگیان فارس هم به لحاظ کیفیت و
هم به لحاظ کمیت آثار در کشور حائز رتبه نخست گردید.
وی ادامه داد 145 :اثر فرهنگیان فارس به ثبت نهایی در کشور رسید
که از این میان  5اثر حائز رتبه برتر کشوری شدند.

معاون بهرهبرداری و توسعه فاضالب آبفا شیراز خبر داد؛

ﺧﺒـﺮ

صفحه

4

- 8002

83700

0101455

1

- 32344

شماره

772

771

- 32344

5873

071

- 8002

: 5873

- 42229
246

ISSN

071

071

2983

سال
بیستوششم

جلسه شورای راهبردی

«طرح هر مسجد یک حقوقدان»

عمومی فارس

جمشید رضایی مسئول دبیرخانه انجمن کتابخانههای
عمومی فارس شد

معاون بهرهبرداری و توسعه فاضالب آبفا شیراز با اشاره به
برنامهریزی شهرداری برای اجرای سنگفرش محله تاریخی و
گردشگری سنگ سیاه گفت :اجرای عملیات خط انتقال و شبکه
فاضالب محله سنگ سیاه در برنامه اجرایی شرکت آب و فاضالب
شیراز قرار داشت اما با توجه به بازسازی سنگفرش تاریخی
و گردشگری این منطقه اجرای عملیات در اولویت کار قرار
گرفت.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و آموزش همگانی
آبفا شیراز ،محمدهادی ستوده افزود :اجرای خط انتقال و شبکه
فاضالب با هدف جمعآوری فاضالب بهداشتی و تسریع در روند

احیاء بافت فرسوده محله سنگ سیاه و در
نهایت کمک به توسعه صنعت گردشگری و
اشتغال است.
وی اظهار داشت :باهدف تسریع در اجرای
سنگفرش محله سنگ سیاه ،عملیات اجرای خط
انتقال و شبکه فاضالب در محله سنگ سیاه به
متراژ حدود  1100متر در حال اجرا است.
معاون بهرهبرداری و توسعه فاضالب شرکت
آب و فاضالب شیراز در ادامه ابراز داشت :در
این منطقه متوسط عمق حفاری  3.5متر است
اجرای این شبکه فاضالب از جنس لولههای
دوجداره پلیاتیلن با اقطار  250تا  400میلیمتر
صورت میگیرد.
وی پیشبینی مدت اجرای این عملیات حفاری
را  3ماه اعالم کرد و افزود :مسیر حفاری اجرای
عملیات خط انتقال و شبکه فاضالب محله سنگ
سیاه انتهای خیابان حضرتی تا ابتدای خیابان
 9دی ،خیابان دستغیب ،کوچه ورودی محله
سنگ سیاه تا بقعه بیبی دختران ادامه دارد.
ستوده با قدردانی از حمایت و پشتیبانی برای صدور مجوزهای حفاری
گفت :اجرای عملیات خط انتقال و شبکه فاضالب محله قدیمی سنگ
سیاه نیازمند تعامل شهرداری برای صدور مجوزها و همکاری با
سازمان ترافیک ،پلیس راهور شیراز با شرکت آب و فاضالب شیراز
بود .وی با اشاره به اجرای این طرح با تالش مضاعف گفت :اجرای
این خط فاضالب در معبر پرترافیک است لذا برای تسریع در روند
اجرایی با وجود شرایط کرونا اجرای خط انتقال و شبکه فاضالب در
دو نوبتکاری در حال انجام است.

دادگستری کل استان فارس به میزبانی
اداره کل زندانها برگزار شد

معاون عمرانی استانداری فارس اعالم کرد؛

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان فارس خبر داد؛

اعالم درگاههای ارتباط
برای بیمه هنرمندان

معاون عمرانی استانداری فارس شناسایی منشاء های ایجاد آلودگی و
سهم انواع آالیندهها را برای پیدا کردن راهکارهای کنترل آلودگی
هوا مؤثر دانست.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالعرسانی استانداری
فارس ،محمود رضایی در بیست و پنجمین جلسه کارگروه کاهش
آلودگی هوای شهر شیراز موضوع آلودگی هوا را مهم و با حقوق
عمومی مردم مرتبط دانست و گفت :انجام اقدامات عملی و مؤثر در
زمینه پیشگیری از آلودگی هوا ،نیازمند برنامه ریزی در حوزههای
مختلف است.
وی با اشاره به اینکه کشتههای آلودگی هوا در سطح کشور به مراتب
از کشتههای کرونا بیشتر است اظهار کرد :منابع آالینده متحرک و
منابع آالینده ثابت با نسبت متفاوت عامل اصلی ایجاد آلودگی هوا
هستند.
به گفته معاون عمرانی استانداری فارس ،منابع آالینده ثابت در
واقع همان آلودگی است که از سوخت پاالیشگاهها ،نیروگاهها،
کارخانجات و حتی خانهها ناشی میشود که در صورتی که از مازوت
استفاده شود ،آلودگی پر مخاطر تری را ایجاد خواهد کرد.
رضایی باال بودن مصرف سوخت را از عوامل مؤثر در ایجاد آلودگی
هوا دانست و گفت :در فصل سرد سال آلودگی هوا بیشتر تحت تأثیر
شرایط جوی موجود و پدیده وارونگی هواست .زمستان جاری نیز با
پدیده وارونگی هوا مواجهیم و در این شرایط مهمترین راهکار ممکن
برای جلوگیری از آلودگی هوا کنترل و مهار منابع آالینده است.
وی اظهار کرد :در زمستان به علت افزایش مصرف گاز خانگی ،در
پاالیشگاهها و نیروگاههای بخار برای جلوگیری از افت فشار شبکه
گاز و قطع نشدن گاز خانهها ،به ناچار از سوخت مازوت استفاده
میشود؛ همین جایگزینی ایجاد شرایط نامناسب را باعث میشود.
وی ادامه داد :در سالهای اخیر به دلیل جهش گازرسانی در شهرها
و روستاهای استان ،مصرف گاز افزایش قابل توجهی داشته است.
معاون عمرانی استانداری فارس البته تولید گاز در استان را بسیار
بیشتر از مصرف آن اعالم کرد و گفت :ما درحال حاضر  ۳۸درصدی

گاز تولیدی فارس در استان مصرف شده و مابقی به سایر استانهای
کشور صادر میشود.
رضایی در خصوص مصرف گازوئیل نیز هشدار داد و کفت :ادارات
کل استانی و دستگاههای اجرایی استان باید در مصرف گازوئیل در
زمستان جاری را کنترل کرده و آن را به حداقل برسانند.
به گفته او در حال حاضر به دلیل محدودیتهای کرونایی بسیاری
از مراکز آموزشی ،مدارس و دانشگاههای ما تعطیل هستند که این
موضوع به کاهش مصرف گاز کمک میکند.
معاون عمرانی استانداری فارس خاطرنشان کرد :با صرفهجویی در
مصرف گاز در مصارف اداری میتوانیم گاز مورد نیاز خانگی و
صنایع را فراهم کرده و ایام پیک مصرف گاز را پشت سر بگذاریم.
رضایی همچنین به اجرای سیاستی در راستای صرفهجویی در مصرف
گاز و جایگزینی بنزین برای سوخت خودروهای گازسوز اشاره کرد
و گفت :برای استفاده از بنزین و ذخیره گاز سیاستهایی برای عرضه
بنزین مازاد برای مدت کام ً
ال محدود به خودروهای گازسوز تعریف
شده است.
در این جلسه گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در خصوص
انتقال کارخانجات سیمان فارس و شرکت پشم شیشه ،روغن نباتی
شیراز ،ارائه شد.

شهردار شیراز خبر داد؛
شهردار شیراز گفت :راهاندازی مرکز کارآفرینی صنایعدستی و
هنرهای سنتی شیراز و بازار بزرگ صنایعدستی با معماری دوره
زندیه در قلب بافت تاریخی شیراز در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری شیراز،
حیدر اسکندرپور گفت :صنایعدستی با ایجاد پیوند میان اندیشه ،روح
و هنر آدمیان ،دل را صیقل داده و اندیشه را به مسیر کمال رهنمون
میکند.
وی افزود :همه میدانند شیراز با نام یک هنر شناخته نمیشود و همین
امر موجب شده که شورای جهانی صنایعدستی در اقدامی شایسته
شیراز را شهری جهانی در این عرصه معرفی کند ،شهری که با ۸۰
رشته هنری پیش قراول اقتصاد هنر نیز خواهد بود.
او افزود :شیراز فقط به گذشته پرافتخار خود نمیبالد ،امروز
صنایعدستی در کوی و برزن شهر نفس میکشد و عالوه بر این نیز
برای حداقل  ۲۰هزار نفر زمینه اشتغال را ایجاد کرده است .معتقد
هستیم میتوانیم مسیری روشن و مطمئن در دیپلماسی فرهنگی پیش
روی این شهر و کشورمان قرار دهیم.
اسکندرپور تصریح کرد :شهرداری شیراز با راهاندازی کارگروه
میراث معنوی شیراز و دبیرخانه شهر جهانی صنایعدستی تالش کرده
تا با توسعه زیرساختهای الزم آموزشی در مسیر احیا و ترویج
هنرهای سنتی و صنایعدستی در حال فراموشی یا کمتر شناخته شده،
گامهای مؤثری بردارد و به منظور رونق اقتصاد هنر در این عرصه
ایجاد بازارها و کارگاههای دائمی صنایعدستی را به عنوان یک

اولویت در برنامهها و بودجه خود لحاظ کند.
شهردار شیراز در ادامه گفت :بر همین اساس راهاندازی مرکز
کارآفرینی صنایعدستی و هنرهای سنتی شیراز و بازار بزرگ
صنایعدستی با معماری دوره زندیه در قلب بافت تاریخی شیراز در
دستور کار قرار گرفته است که در آیندهای نزدیک محقق خواهد
شد.
او افزود :شش کتاب و پنج مستند در حوزه صنایعدستی و هنرهای
سنتی شیراز تولید خواهد شد که در هفته شیراز سال  ۱۴۰۰رونمایی
میشود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
هشدار داد؛

خطر افزایش دوباره آمار

ابتال به کروناویروس با حضور مردم
در تجمعات

