
19

دوشنبه

1400
مهر

تاریخ

4

سال 
بیست وهفتم 

3192
روزنامه

شماره

صفحه

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

   

 
 

    

 

 
  

 
 

 

   
 

 

    
 

 
  

 
 

  
  

 

 

 

 5873 - 8002

0101455837001071 - 32344771
071 - 32344772

071 - 42229246

ISSN : 5873 - 8002

خبـر ویژهبرنامهفراملی»کلکخیالانگیز«درشیرازبرگزارمیشود
نشست ادبی مجازی »کلک خیال انگیز« به مناسبت گرامیداشت حافظ شیرازی با 

حضور ادیبان ملی و فراملی در پایتخت کتاب ایران برگزار می شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان فارس، محفل ادبی قند پارسی روز چهارشنبه 21 مهرماه میزبان ویژه برنامه 
فراملی گرامیداشت لسان الغیب، حافظ شیرازی با عنوان »کلک خیال انگیز« است.
دکتر دالل عباس و مهی مکی از کشور لبنان، استاد صفیه گلرخسار از کشور 
از  سرکار  ابوالکالم  دکتر  هند،  کشور  از  تریپاتی  ِسرویش  دکتر  تاجیکستان، 

کشور بنگالدش، منوچهر جوکار از شهر اهواز و محمدرضا خالصی، ادیب اهل 
تأثیر  و  او  درباره حافظ، ویژگی های شعر  نشست هستند و  این  مهمانان  شیراز 
ادبی این شاعر بزرگ پارسی در خارج از مرزهای ایران به گفت و گو خواهند 
پرداخت.این برنامه روز چهارشنبه 21 مهرماه ساعت 10 صبح به صورت مجازی 
در شیراز با اجرای غالمرضا کافی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز و 
دبیر محفل ادبی قند پارسی برگزار خواهد شد؛ عالقه مندان می توانند از طریق این 

پیوند Skyroom.online/ch/farspl/mahfel مهمان برنامه باشند.

شناسنامهدارشدنمحصوالتفاخر
صنایعدستیفارس

برای  نیاز  مورد  اعتبارات  تأمین  اینکه  بر  تأکید  با  فارس  استاندار 
تکمیل موزه دفاع مقدس باید در دستور کار قرار گیرد، به سفر آتی 
رئیس جمهور به استان اشاره کرد و افزود: پیگیری می کنیم تأمین 

اعتبار این موزه جز مصوبات سفر آیت اهلل رئیسی به فارس باشد.
استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فارس، محمدهادی ایمانیه در بازدید از مجتمع فرهنگی و موزه دفاع 
مقدس استان فارس تأکید کرد: همه ما در هر جایگاه و مسئولیت 
و  ازخودگذشتگی ها  مدیون  بدانیم  باید  داریم  قرار  که  موقعیتی  و 

جان فشانی های شهدا و ایثارگران هستیم.
وی با بیان اینکه توجه به حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
امری ضروری و بنیادین در فرهنگ جامعه محسوب می شود، یادآور 
شد: در همه کشورهای جهان اقدامات بیشماری برای سربازانی که 
انجام  آنها  بازماندگان  یا  و  کرده  دفاع  خود  میهن  از  جنگ ها  در 
می دهند؛ چرا که بی تردید مدافعان هر سرزمین در برابر تجاوز دشمن 

قهرمانان ملی و جز دارایی های ارزشمند معنوی آن کشور هستند. 
برای  نیاز  مورد  اعتبارات  تأمین  اینکه  بر  تأکید  با  فارس  استاندار 
تکمیل موزه دفاع مقدس باید در دستور کار قرار گیرد، به سفر آتی 
رئیس جمهور به استان اشاره کرد و افزود: پیگیری می کنیم تأمین 

اعتبار این موزه جز مصوبات سفر آیت اهلل رئیسی به فارس باشد.
 ایمانیه پیشنهاد داد، تفاهم نامه ای بین شهرداری و شورای شهر شیراز، 
مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و استانداری فارس 

منعقد شود.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه می تواند به ایجاد تعاملی همه جانبه برای 

رفع موانع تکمیل موزه دفاع مقدس منجر شود.
همه  کرد:  اظهار  همچنین  فارس  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
فرمانداران شهرستان های فارس مکلف هستند حداکثر تا یک سال 

آینده پروژه های یادمان شهدا را تکمیل کنند.
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مرکز  دست اندرکاران  از  وی 
مقدس استان خواست امکانی برای گردآوری همه فیلم ها و کتاب ها 
و تألیفات حوزه دفاع مقدس فراهم کرده و عالوه بر نمایش این آثار 

برای فروش آنها نیز برنامه ریزی شود. 
هر  دستاوردهای  گذاشتن  نمایش  به  برای  اختصاصی  فضای  ایجاد 
یک از شهرستان های استان فارس از دیگر پیشنهادات استاندار فارس 

برای تکمیل این موزه بود.
مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  مرکز حفظ  رئیس  از  ایمانیه   
را  نیاز  مورد  بودجه  ساله،  چهار  برنامه ای  تدوین  ضمن  خواست 

تخمین بزنند.
وی تأکید کرد: تأمین اعتبارات الزم برای تکمیل موزه دفاع مقدس 
در بودجه 1۴01 باید با دقت نظر بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
ایجاد مهمان سرا برای پذیرایی از یادگاران دفاع مقدس در شیراز، 
موزه و ساخت  تکمیل  در  رفته  به کار  به کیفیت سازه های  توجه 
المان ها و استفاده از روش های خالقانه و هنری همچون نور و صدا 
این  در  فارس  استاندار  پیشنهادات  دیگر  از  مقدس  دفاع  موزه  در 

جلسه بود.

استاندار فارس در بازدید از موزه دفاع مقدس:

 تفاهم نامه همکاری برای سرعت بخشیدن به تکمیل موزه دفاع مقدس بین شهرداری، 
مرکز حفظ آثار و استانداری منعقد شود

استاندار فارس عنوان کرد؛ 

ضرورتمشارکتجامعهعلمیاستانبرای
پیشرفتوآبادانیهمهجانبهفارس

تمامی دانشگاه های استان برای توسعه فارس

 به میدان بیایند 

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس  خبر داد؛

صدورحکمپروندهاحتکارالستیک
درشیراز

شیراز    درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
سه  ماسک،  نرم افزار  در  حال حاضر  در  اینکه  بیان  با  لطفی  مهرزاد 
شهر استان فارس آبی، هشت شهر نارنجی و ۳۶ شهر در وضعیت زرد 
است، ابراز امیدواری کرد با توجه به اقدامات صورت گرفته و روند 

سریع واکسیناسیون، شاهد بهبود وضعیت استان در این زمینه باشیم.
بهداشت  معاونت  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  ه 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز،او با اشاره به 
تالش های صورت گرفته در بیمارستان های حضرت علی اصغر )ع(، 
بیماران  اصلی پذیرش  به عنوان مراکز  نمازی  فقیهی و  شهید دکتر 
مدافعان  کنار  در  گفت:  گذشته  ماه   1۹ طی  کروناویروس  به  مبتال 
دولتی،  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها  تمامی  مراکز،  این  سالمت 
خصوصی، خیریه، عمومی و غیردولتی در بحران کروناویروس ما را 
یاری داده و پذیرای مبتالیان به این بیماری بودند و از سویی دیگر 
نیز تالش شد تا تخت های بستری عادی و ویژه بیمارستانی فارس در 

بحران کروناویروس توسعه یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین فعالیت مراکز تشخیص و 
درمان سرپایی کرونا که با ابتکار فارس آغاز شد را از دیگر اقدامات 
صورت گرفته برشمرد و با اعالم آخرین فعالیت این مراکز، افزود: 
در شبانه روز گذشته بیش از هزار و ۹00 بیمار مبتال و دارای عالئم 
کروناویروس به مراکز 1۶ ساعته مراجعه داشتند که نشانگر چرخش 

بیماری در سطح جامعه است.
 لطفی با بیان اینکه هنوز از پیک پنجم کروناویروس خارج نشده ایم، 
اظهار کرد: در حال حاضر، هزار و ۹۵0 بیمار مبتال و مشکوک دارای 

از  که  هستند  بستری  استان  بیمارستان های  در  کروناویروس  عالئم 
بخش های  در  جسمی  وخیم  وضعیت  دلیل  به  بیمار   20۴ تعداد  این 

مراقبت های ویژه بستری هستند.
پیشتازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در انجام فرآیند واکسیناسیون 

در کشور از زمان تحویل تا توزیع
او با اشاره به پیشتازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در انجام فرآیند 
واکسیناسیون در کشور از زمان تحویل تا تلقیح، اظهار کرد: تاکنون 
به  کروناویروس  علیه  واکسن  دوز   10 و  هزار   ۹0۸ و  میلیون  سه 
جمعیت باالی 12 سال فارس تزریق شده که از این تعداد، دو میلیون 
و ۶۳۹ هزار و 2۹2 دوز نوبت اول و یک میلیون و 2۶۸ هزار و ۷1۸ 

دوز نوبت دوم واکسیناسیون بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: از زمینه های موفقیت فارس 
در این بحران، همدلی و مشارکت تمامی خانواده سالمت استان برای 
رهایی از این بحران بوده و پزشکان خانواده و مراقبان سالمت نیز 
با شناسایی به موقع بیماران و افراد دارای عالمت، نقش مؤثری در 

مدیریت و کنترل این بیماری داشته اند.

در مناطق کم برخوردار شیراز صورت می گیرد؛ 

هنرمندان هنرهای نمایشی و تئاتر خیابانی، در راستای این مهرورزی، 
رپرتوار خود را برای کودکان مناطق دورافتاده و کم برخوردار شیراز 

به نمایش خواهند گذاشت.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی 
موسوی،  علیرضا  فارس؛  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
مدیر کانون تئاتر خیابانی فارس با گرامیداشت جشن مهرگان و هفته 
بزرگداشت حافظ گفت: همزمانی جشن مهرگان و هفته بزرگداشت 
فرصت هایی  از  کودک  ملی  هفته  و  کودک  جهانی  روز  با   حافظ 
اندیشه  فرهنگ سازی  برای  آن  از  بایستی  هنرمندان  که   است 

نیست،  و  نبوده  مهرورزی  مگر  اندیشه  و  معرفتی حافظ  و  گفتمانی 
بهره گیرند.

پی  در  فارس،  خیابانی  تئاتر  کانون  داد:  ادامه  موسوی  علیرضا  سید 
آن است که رپرتوار تئاتر خیابانی کودک را به این بهانه در شیراز 

برگزار کند.
نمایشی  هنرهای  هنرمندان  افزود:  فارس  خیابانی  تئاتر  کانون  مدیر 
برای  را  خود  رپرتوار  مهرورزی،  این  راستای  در  خیابانی،  تئاتر  و 
خواهند  نمایش  به  شیراز  کم برخوردار  و  دورافتاده  مناطق  کودکان 

گذاشت.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد؛

آغازتبدیلوضعیتمراقبانسالمت
پزشکخانوادهشهریدرفارس

برگزارینمایشگاهفرهنگیهنری
شهرشیرازدرحیدرآبادهند

شهردار منطقه چهار شیراز خبر داد؛

 آغاز پیاده روسازی خیابان آبیاری به زودی 

در  پیاده روسازی  پروژه  اجرای  گفت:  شیراز  چهار  منطقه  شهردار 
خیابان شبان با هدف زیباسازی منظر شهری و بهبود عبور و مرور 

شهروندان، در حال اجراست. 
منطقه  از روابط عمومی شهرداری  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 

چهار، رستم زاده گفت: پیاده روها از مهمترین فضاهای شهری هستند 
که مورد استفاده شهروندان قرار می گیرند و بایستی در راستای ارتقا 
رضایت مندی  افزایش  و  شهری  محیط  زیباسازی  و  تردد  کیفیت 

شهروندان به صورت مستمر بهسازی و مرمت شوند.
مطالبات  به  پاسخگویی  همچنین  و  راستا  همین  در  افزود:  وی 
منظور  به  شبان  خیابان  پیاده روهای  همسان سازی  کار  شهروندان، 
تسهیل در رفت و آمد عابران پیاده، بویژه تردد سالمندان، کودکان 
و افراد توانخواه و همچنین زیباسازی منظر شهری، توسط شهرداری 

منطقه چهار در حال اجراست.
شهردار منطقه چهار ادامه داد: این پروژه به مساحت 2200 مترمربع 
در خیابان شبان در حال انجام است و پیاده روسازی خیابان آبیاری به 

متراژ ۳۳20 مترمربع با اتمام این پروژه آغاز خواهد شد.


