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خبـر برگزیدگان نخستین پویش نظامی خوانی در فارس مشخص شدند

با بررسی و داوری آثار ارسالی به دبیرخانه پویش نظامی خوانی، اسامی برگزیدگان 
این پویش اعالم شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی 
فارس، نخستین پویش نظامی خوانی از سوی اداره کل کتابخانه های عمومی فارس 
در هفته گرامیداشت حکیم نظامی گنجوی در اسفندماه 1400 برگزار شد. بیش از 
یکصد اثر در این زمینه از سوی عالقه مندان به دبیرخانه همایش ارسال شده بود که 
پس از داوری تمام آثار ارسالی، تعداد ده اثر حائز رتبه برتر شدند.بر این اساس؛ 

پرنیا  مشهد،  از  زارعی  پرنیان  شیراز،  از  کریمی  شیرین  شیراز،  از  زمان پور  هلنا 
اقلید،  از  منفرد  فاطمه  کنارتخته،  از  مظلوم رضایی  فاطمه حلما  مرودشت،  از  نجفی 
محمدمهدی مرادی از ساری، آیسان علی پور از چابهار، آیسان نصیری از کرج و 
رها باقری مطلق از کرج برندگان این رویداد شدند. به مناسبت ۲1 اسفندماه سالروز 
گرامیداشت حکیم نظامی گنجوی، شاعر و داستان سرای توانای پارسی گوی ایران، 
پویش نظامی خوانی در استان فارس از سوی اداره کل کتابخانه های عمومی استان 

با مشارکت ستاد بزرگداشت حکیم نظامی برگزار در اسفندماه 1400 برگزار شد.

اقتصادی در کشورهای عمان،  اینکه رایزن های  بیان  با  استاندار فارس 
اقتصادی  دیپلماسی  معاون  از  انتخاب شوند،  تجار  بین  از  عراق  و  قطر 
خواست تا پیگیری الزم برای افتتاح کنسولگری عمان و قطر در شیراز 

انجام شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس، 
با  استان فارس که  بازرگانان  تاجران و  ایمانیه در نشست  محمدهادی 
با  شد،  برگزار  خارجه  امور  وزارت  اقتصادی  دیپلماسی  معاون  حضور 
اشاره به توجه رویکرد دولت سیزدهم در تعامل اقتصادی با کشورهای 
همسایه گفت: حاصل تالش های وزارت امور خارجه افزایش صادرات 

است.
و  قطر  عمان،  در کشورهای  اقتصادی  رایزن های  اینکه  بیان  با  ایمانیه 
عراق از بین تجار انتخاب شوند، از معاون دیپلماسی اقتصادی خواست تا 
پیگیری الزم برای افتتاح کنسولگری عمان و قطر در شیراز انجام شود.
استاندار فارس با اشاره به فرصت برگزاری جام جهانی در کشور قطر، 
سفر  هواپیمایی  شرکت های  از  یکی  امکان  صورت  در  داشت:  بیان 
چراکه  شود  متقبل  را  فارس  استان  به  جهانی  جام  تماشاچیان  رایگان 
استان  به ویژه  تاریخی کشور  اماکن  باعث رشد گردشگری و معرفی 

خواهد شد.
نماینده عالی دولت در فارس تصریح کرد: نمایشگاه صنایع دستی توسط 
تجار فارس و شیراز در قطر برگزار می شود و صادرات مواد کشاورزی 

و میوه افزایش پیدا می کند.
ابراز امیدواری  با اشاره به ظرفیت توریسم درمانی شهر شیراز،  ایمانیه 

کرد تا حضور بیماران خارجی در این شهر سه برابر شود.
شش  در  استان  سهم  برابری  سه  افزایش  بر  تأکید  با  فارس  استاندار 
گفت:  دارند،  را  فارسی  استان  تاجران  با  تعامل  بیشترین  که  کشوری 
باید  هستند،  فارس  استان  صادرات  هدف  بازار  که  کشوری  شش  در 
صادرات استان تا پایان امسال سه برابر شود؛ بنابراین تاجران استان نیز 

زمینه را فراهم کنند.
وی جاده بین خلیج فارس تا شیراز را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: 
باید با رایزنی، زمینه سرمایه گذاری خارجی مخصوصًا کشورهای حوزه 

خلیج فارس در استان فارس و در راستای این آزادراه فراهم شود.
نماینده عالی دولت در فارس ضمن اشاره به اقدامات خوب وزارت امور 
دیگر کشورها،  و  همسایگان  با  ظرفیت های کشور  اتصال  در  خارجه 
طریق  از  فارس  استان  دانش بنیان  شرکت های  ظرفیت  کرد:  اظهار 

تارنمای وزارت امور خارجه کشور معرفی شوند.

استاندار فارس تأکید کرد؛ رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز 

خبر داد؛

کلنگ زنی احداث چند سالن چندمنظوره 
ورزشی و چمن طبیعی در مناطق شیراز
رویکرد شهرداری در حوزه ورزشی بر پایه توسعه 

ورزش همگانی

مدیرعامل شرکت گاز فارس خبر داد؛

مقاوم سازی شبکه گازرسانی 
در پهنه فارس

شهردار منطقه یک خبر داد؛

 مرمت و بهسازی فضای شهری ابتدای 
خیابان فردوسی در حال اجراست

در همایش علمی - کاربردی روابط عمومی بهزیستی فارس 

مطرح شد؛

روابط عمومی یک شوق است 
نه یک شغل اداری

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: ۲00 میلیارد ریال لوازم 
شهرستان های  در  سیل زدگان  و  مشمول  افراد  برای  نیاز  مورد  خانگی 

جنوبی فارس شامل الرستان، ُمهر و المرد تأمین شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری فارس 
و  تالش  با  که  خانگی  لوازم  این  تأمین  داشت:  اظهار  عبداللهی،  خلیل 
بنیاد  سوی  از  و  فارس  استاندار  ایمانیه  محمدهادی  دکتر  پیگیری های 
افراد مشمول در  به  علوی تأمین شده قرار است که ظرف هفته جاری 

مناطق سیل زده تحویل شود.
وی بیان کرد: کارشناسان بنیاد علوی با حضور در مناطق و شهرهای سیل 
اثر سیل دچار خسارت  لوازم خانگی که در  افراد مشمول دریافت  زده 
اقدام  فارس  استانداری  با  تفاهم نامه ای  انجام  با  بودند را شناسایی و  شده 
به تأمین اعتبار مورد نیاز برای خرید بخشی از لوازم خانگی مورد نیاز 

سیل زدگان کرد.
اساس فهرست و  بر  لوازم خانگی  این  نیز  اینک  وی تصریح کرد: هم 
اسامی افراد مشمول در شهرستان های سیل زده خریداری شده و ظرف 

هفته جاری به این مناطق ارسال خواهد شد.

خانگی  لوازم  این  گفت:  فارس  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
شامل 40۲ دستگاه یخچال، ۳۳۸ دستگاه بخاری، 1۶۷ مورد لباس شویی، 
۲۲0 دستگاه تلویزیون، ۳۵ دستگاه آبگرم کن و 1۲۸ مورد اجاق گاز و 
همچنین هزار ۷۸ تخته موکت فرش ۶ متری بوده که با هماهنگی بنیاد 

علوی خریداری و آماده ارسال به شهرستان های سیل زده است.
وی ابراز داشت: این لوازم خانگی بر اساس لیست و تعداد افراد تعیین 
شهرستان های  و  زده  سیل  مناطق  سطح  در  علوی  بنیاد  سوی  از  شده 

الرستان، المرد و ُمهر توزیع خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس برگزاری مسابقه های مد و 
لباس را زمینه ساز شناسایی توانمندی ها دانست و گفت: شناسایی و 
پرورش استعدادها، پله نخست خواهد بود و بایستی دیدگاه خود را به 

سوی پیوند آن ها با تولیدکنندگان و فروشندگان برد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ حمیدرضا قانعی در 
سومین نشست کارگروه مد و لباس استان اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی فارس گفت: استان فارس با دارا بودن دیگرگونگی های بسیار 

زیاد در زمینه پوشش و پوشاک سنتی خود، توانمندی آن را دارد که 
بتواند در بخش پوشاک اقوام ایرانی جشنواره جهانی مد و لباس فجر، 

پذیرای دیگر اقوام ایرانی باشد.
شناسایی  راستای  در  را  لباس  و  مد  مسابقه های  برگزاری  قانعی، 
توانمندی ها دانست که بایستی در کارگاه ها و دیگر رویدادها فرهنگی 
پله  استعدادها،  پرورش  و  شناسایی  افزود:  و  یابند  پرورش  هنری  و 
نخست خواهد بود و بایستی دیدگاه خود را به سوی پیوند آن ها با 
تا هنگامی که هنر همگانی  برد؛ زیرا  فروشندگان  تولیدکنندگان و 

نشود، کاری انجام نشده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس، دیبا را برندی برای برگزاری 
ادامه  و  دانست  لباس  و  مد  زمینه  در  هنری  و  فرهنگی  رویدادهای 
داد: دیبا، نه تنها به دنبال موازی کاری و یا رقیب برای پویش گران 
و  هنرمندان  بیشتر  پویایی  بسترساز  که  بود  نخواهد  هنرصنعت  این 

صنعت گران آن باید باشد.
اقوام  لباس  بخش  برگزاری  پیشنهاد  نشست،  این  در  است  گفتنی 

جشنواره بین المللی مد و لباس فجر از سوی اعضا داده شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس:

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس در نشست شورای انسجام بخشی 
بر لزوم فرهنگ سازی خانواده برای رسیدن به مصرف بهینه برق تأکید 
مصرف  فرهنگ سازی  در  بسزایی  نقش  خانواده  داشت:  اظهار  و  کرد 
ترویج  با  می توانند  عرصه  این  در  مادران  و  بانوان  و  دارد  برق  بهینه 

الگوی مصرف بهینه پیشقدم و پیشتاز باشند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
فارس یداله حقیقی گفت: مصرف بهینه به معنی کم مصرف کردن و 
خود و خانواده را در تنگنا قرار دادن نیست، رعایت الگوی مصرف و 
تعهد به انجام آن موضوع مهم ناشی از احساس مسئولیتی است که هر 
کدام از ما نسبت به هم نوع خود خواهیم داشت. در این میان، زنان و 
مادران نه تنها در خرید لوازم و مواد مصرفی نقش مهمی دارند، بلکه 
در درست مصرف کردن و همچنین نگهداری موارد مصرفی نیز باید 
مدیریت داشته باشند اگر احساس وظیفه و حفظ سرمایه های خانواده در 
زنان ایجاد شود، آنان در حفظ منابع ملی نیز تأثیر بسزایی دارند و این 
برای  برق  مناسب مصرف  الگوی  ایجاد  برای  عاملی  به خود  امر خود 

نسل های بعدی خواهد بود.
زنان  مشاوران  سوی  از  فرهنگی  برنامه های  اجرای  به  اشاره  با  حقیقی 
و امور خانواده در وزارت نیرو، توانیر و شرکت برق منطقه ای استان 
فارس افزود: همین برنامه های فرهنگی بسیار راهگشا و مؤثر خواهد بود 

و استان فارس و جنوب کشور را از نقطه اوج مصرف تابستانی امسال 
عبور خواهد داد، ارتقای سطح آگاهی زنان و مادران در خانواده برای 
بهینه سازی مصرف برق نیاز به فرهنگ سازی دارد، فرهنگ سازی را باید 
از خودمان و از خانواده خودمان آغاز کنیم تا آغازگر فرهنگ سازی 

در جامعه باشیم.
مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده نیز در این نشست با تقدیر 
از همراهی و حمایت مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان فارس و 
مدیران آب و برق در این استان با بیان اینکه اصالح الگوی مصرف در 
جامعه از طریق زنان و خانواده امکانپذیر است، گفت: برنامه های کالن 
حوزه  این  در  عمیقی  تأثیرگذاری  زنان  می دهد  نشان  انرژی  مدیریت 

دارند و باید از همه ظرفیت های موجود در این عرصه بهره گرفت.


