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خبـر رئیس کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی شورای شهر شیراز خبر داد؛

نامگذاری بلوار تازه تأسیس به نام شهدای نیروی هوایی
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شورای اسالمی شهر شیراز 
از  شورا  علنی  صحن  جلسه  دومین  و  نود  حاشیه  در  خدایی  خواست  افسانه 
نامگذاری بلوار تازه تأسیس حدفاصل بلوار مدرس و خیابان شهدای دشت چنار 

به نام بلوار »شهدای نیروی هوایی« خبر داد.
 6/12 شماره  نام  بی  کوچه  نامگذاری  از  همچنین  شورا  رئیسه  هیئت  عضو   
 5 شماره  نام  بی  فالور جهرمی«، کوچه  اله  فضل  »شهید  نام  به  عدل  خیابان 
خیابان فرزانگان واقع در منطقه 9 شهرداری به نام »شهید ایرج لطفی خواه«، 

کوچه بی نام شماره 18/2/1 خیابان شهید شجاعی به نام »شهید محمد جواد 
کریمی، کوچه بی نام شماره 32 بلوار شهید بهشتی به نام »شهید محمد اسالمی« 
خبر داد. خواست خدایی خاطرنشان کرد: اولویت ما در نامگذاری کوچه ها و 
معابر شهر، شهدایی هستند که روزگاری در آن محل زندگی می کردند و یا 
هنوز خانواده های آنها در آن محل سکونت دارند. رئیس کمیته نامگذاری معابر 
ایثار و فداکاری  به  نهادن  ارج  این کار، در راستای  افزود:  اماکن عمومی  و 

شهدای عزیز و تکریم خانواده های آنها انجام می شود.

رئیس کمیته هوشمندسازی شورای اسالمی 

شهر شیراز خبر داد؛

اتصال شهرداری شیراز به زیرساخت
دولت هوشمند

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری شیراز خبر داد؛

برگزاری دومین دهه گردشگری 
مذهبی در شیراز

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خبر داد؛

 اعمال سیاست های تشویقی برای کشت 
قراردادی گندم در فارس

مشاور استاندار فارس در امور قرآنی خبر داد؛

از آغاز آموزش روخوانی و  امور قرآنی  استاندار فارس در  مشاور 
روانخوانی ویژه کارکنان دولت در سه گام در فارس خبر داد.

جلسه  در  امیدواری  عطااهلل  غضنفری:  خدیجه  خبری/  سرویس 
مدیران پاسخگو در جمع خبرنگاران گفت: حرکت جدی در حوزه 
قرآنی در استان شکل گرفته است، گفت:بر اساس تأکید استاندار 
فارس، بحث آموزش روخوانی و روان خوانی ویژه کارکنان دولت 

در سه گام طرح نهضت قرآن خوانی در ادارات معرفی شده است.
اول  گام  در  اینکه  بیان  با  قرآنی  امور  در  فارس  استاندار  مشاور 
تعیین سطح  نهضت صحیح خوانی قرآن کریم است، گفت:آزمون 
ویژه کارکنانی که در بحث قرائت قرآن به نوعی خوداظهاری در 

روخوانی و روانخوانی دارند، برگزار می شود.
امیدواری ادامه داد: تاکنون آزمون تعیین سطح در 19 دستگاه دولتی 

استان فارس اجرا شده است.
و  نوین  طرح  راستای  در  گام  نخستین  طرح  این  کرد:  اضافه  وی 
در  قرآن کریم  آموزش  هماهنگ  و  جامع  نظام  شده  یکسان سازی 

مجموعه دستگاه های دولتی استان فارس است.
مشاور استاندار فارس در امور قرآنی با بیان اینکه سطح دوم مربوط 
به افرادی که قرآن را به لهجه و لحن عربی تالوت می کنند، افزود: 
این افراد در مباحث تجویدی تسلط کامل ندارند و به این افراد 1۴ 
ساعت امتیاز آموزشی تعلق خواهد گرفت و گواهی قبولی در دوره 

روخوانی و روان خوانی قرآن را دریافت می کنند.

امیدواری با اشاره به اینکه دسته سوم نیاز به بازآموزی قرائت قرآن 
دارند، بیان داشت: برای این افراد 1۴ جلسه آموزشی یک ساعته بر 
الکریم برگزار خواهد  اساس سرفصل های مدون سازمان دارالقرآن 

شد.
دوم  گام  اینکه  به  اشاره  با  قرآنی  امور  در  فارس  استاندار  مشاور 
است، خاطرنشان کرد:  تفسیر قرآن  تدبر و  برپای دوره  این طرح 
گام سوم نیز تحت عنوان جلسات آموزشی و نشست های تخصصی 

گفتمان سازی با رویکرد جهاد تبیین اجرا می شود.
 امیدواری ادامه داد: در ادارات این استان از ظرفیت مؤسسات مردمی 

در اجرای نهضت روخوانی و روان خوانی قرآن استفاده خواهد شد.

معاون استاندار فارس از افزایش سهم صادرات به کشور قطر خبر داد 
و گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده از گمرک فارس صادرات به 
این کشور 3 برابر شده و ارزش 7 ماهه اول سال جاری این صادرات 

9719۴731 دالر بوده است.
استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فارس، محمد فرخ زاده با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای بهره گیری 
از ظرفیت های جام جهانی قطر در استان فارس از مدتها پیش آغاز 
شده بود عنوان کرد: در دولت گذشته چند هیئت به این کشور سفر 

می کند که تقریبًا هیچ اقدام موثری انجام نمی شود. 
با همه  تعامل  و  تشکیل دولت سیزدهم، ضمن هماهنگی  ابتدای  از 
صنوف گردشگری، جلسات متعددی همانند برگزاری »میز مشترک 
جناب  سطح کشور،  در  بخش  این  رئیس  با حضور  قطر«،  و  ایران 
به  فارس  استان  راهکارهای ورود  بررسی  دو جلسه  و  مقیسه  آقای 
با حضور رئیس سازمان توسعه و تجارت و جلسات  بازارهای قطر 
هم اندیشی متعدد درون استانی با حضور فعاالن گردشگری و صنوف 
مرتبط برگزار شده و مجموعه دولت در فارس از ابتدای امر تاکنون 
آمادگی داشته و دارد تا هرگونه موانع احتمالی برای صدور مجوز، 
مکاتبات، رایزنی های داخلی و خارجی را مطابق آنچه تاکنون انجام 

شده است را اقدام نماید.
معاون استاندار فارس عنوان کرد: مروری بر برخی اقدامات انجام شده 
در استان فارس همچون افزایش سهم صادرات به کشور قطر که بر 
اساس آمارهای ارائه شده از گمرک فارس صادرات به این کشور 3 
برابر شده و ارزش 7 ماهه اول سال جاری این صادرات 9719۴731 
بوده و عمده کاالهای صادر شده شامل فرش دستباف، فرش  دالر 
ماشینی، زعفران و پسته نشان دهنده گوشه ای از تالش های مذکور 

در استان است.
قائم مقام استاندار فارس در شورای توسعه گردشگری استان با تاکید 
نقل  و  حمل  ظرفیت های  و  فارس  به  قطر  نزدیک  فاصله  اینکه  بر 
است،  قرارگرفته  توجه  مورد  نیز  جهانی  جام  بازه  در  استان  هوایی 
عنوان کرد: رایزنی های متعدد با سفرای ایران و قطر در دو کشور، 
رایزنی با وزیر راه قطر جلسه با رایزن بازرگانی ایران در قطر، تعامل 
با تجار ایرانی مقیم قطر نتایج مثبتی از جمله انتخاب سه فرودگاه از 
چهار فرودگاه کشور در استان فارس به مقصد قطر )75 درصد سهم 

کل کشور( را در پی داشته است.
او افزود: بر اساس آمار ارائه شده از سوی اداره فرودگاه های استان 
پرواز   7 و  هفتگی  پرواز   5 با  شیراز،  فرودگاه های  حال حاضر  در 
فوق العاده ویژه جام جهانی قطر، فرودگاه المرد با 20 پرواز ویژه 
جام جهانی قطر، و فرودگاه الر با یک پرواز هفتگی و یک پرواز 
به خود  را  قطر  به کشور  ایران  پروازهای  از  العاده 75 درصد  فوق 

اختصاص داده اند.
فرخ زاده با بیان اینکه استان فارس به عنوان استان معین صنایع دستی 

هماهنگی های  و  رایزنی ها  با  کرد:  اظهار  است  شده  معرفی  کشور 
معین  استان  عنوان  به  فارس  استان  دستی  اتحادیه صنایع  انجام شده 
کشور انتخاب و به همراه 9 هنرمند استان در نمایشگاهی یک ماهه 

در طول دوره جام جهانی قطر شرکت می کنند.
او با بیان اینکه شیراز به عنوان شهر جهانی صنایع دستی و آباده به 
عنوان شهر جهانی منبت در استان فارس قرار گرفته اند، خاطرنشان 
کرد: 2100 قلم صنایع دستی شامل منبت، خاتم شیراز، کاشی هفت 
رنگ، گلیم، قالی، حجاری سنتی، گوهرسنگ ها، مس، طال و جواهر، 
فیروزه کوبی با ارزش وزنی 2 تن و ارزش ریالی 30 میلیارد تومان 
مساحت  به  فضایی  در  قطر  نمایشگاهی کاتارا در کشور  محیط  در 

200 متر مربع به نمایش گذاشته شده است.
طریق  از  ترکیه  کشور  کاروان های  تردد  به  فارس  استاندار  معاون 
اعالم  افزود:  ادامه  در  و  کرد  اشاره  قطر  به  رفتن  برای  فارس 
تیم های  از  یکی  پذیرش  برای  فارس  استان  رسمی  کاندیداتوری 
به عنوان مهمان  از مسابقات  بعد  یا  حاضر در جام جهانی قطر قبل 
ویژه در استان به فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران از دیگر 

اقدامات انجام شده در این زمینه بوده است.
فرودگاه  خارجی  مسافر  خروج  و  ورود  آمار  شد:  یادآور  وی 
بین المللی شیراز در سه ماهه اخیر که 20 هزار و 29 نفر بوده نیز نشان 
می دهد که به رغم دشواری های موجود در فضای کنونی تالش ها و 

هماهنگی های انجام شده در فارس بی اثر نبوده است.
به اعتقاد معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس 
بخش دولتی کوشیده است که اقدامات خودجوش هنرمندان از جمله 
طراحی فرش دست بافت با مشخصه جام جهانی، ساخت نماد بزرگ 
با پرچم های  مقیاس کفش طالیی جام جهانی، طراحی توپ هنری 
کشورهای شرکت کننده و اطالعات ادوار جام جهانی، بافت فرش 
جانبه  همه  حمایت  مورد  جهانی  رویداد  این  در  ارائه  برای  را  و... 

قرار دهد.
فرخزاده اظهار کرد: همچنین آمارها حاکی از سفر بیش از 25 هزار 
افزایش  و  جهانی  جام  بازی های  دیدن  برای  قطر  کشور  به  ایرانی 
با دستگاه  تازه تجهیز شده  بندر  از طریق  فارس  صادرات کاالهای 

ایکس ری دیر است.

معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس عنوان کرد؛

فارس در قله بهره گیری از ظرفیت جام جهانی قطر در سطح کشور

با مشارکت خیرین عرصه سالمت انجام شد؛

تعدادی  سالمت  عرصه  خیرین  معلولین،  جهانی  روز  مناسبت  به 
به بخش  را  توانبخشی  به حیطه  مربوط  تجهیزات پزشکی  وسایل و 
اهدا شیراز،  چمران  شهید  بیمارستان  توانبخشی  و  فیزیکی   طب 

کردند.
مرکز آموزشی  روابط عمومی  از  نقل  به  طلوع  به گزارش روزنامه 
درمانی شهید چمران، مدیر گروه و مسئول فنی بخش طب فیزیکی 
و توانبخشی این مرکز با تقدیر از اقدامات خیرخواهانه نیک اندیشان 
سالمت گفت: در راستای تعامل خیرین عرصه سالمت با بیمارستان 
شهید چمران و بخش بستری طب فیزیکی و توانبخشی این بیمارستان 
توانبخشی  تیم  جامع  خدمات  ارائه  مرکز  قدیمی ترین  عنوان  به  که 
عصبی،  سیستم  عملکرد  اختالالت  و  ناتوانی ها  به  مبتال  بیماران  به 
دستگاه  می شود، یک  در جنوب کشور محسوب  اسکلتی  عضالنی، 
تخت ایستاده شو )تیلت تیبل( و یک دستگاه اینترفرنشیال )جریان 
تداخلی ـ IF( از سوی نیک اندیشان سالمت به این مرکز اهدا شده 

است.
حمیدرضا فرپور اضافه کرد: از این وسایل در بخش طب فیزیکی 
و توانبخشی برای انجام توانبخشی در راستای بهبود عملکرد بیماران 
ارتوپدی،  ام اس، تروما،  ضایعه نخاعی، سکته مغزی، ضربه مغزی، 
پارکینسون، آسیب های اعصاب محیطی و سالمندان، استفاده می شود.

تجلیل مدیریت شهری شیراز از رشادت 
آتش نشانان شیراز


