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مدیرعامل توزیع برق فارس خبر داد:

نصب بیش از 700 
سامانه خورشیدی 
حمایتی در استان 

فارس
5

رئیس کمیسیون سالمت و خدمات شهری 
ح کرد: شورای شهر شیراز مطر

حفظ و توسعه
 باغات شیراز روی میز 

شورای شهر

سیده ناهید تقویان - تماشا
عکاس: امین برنجکار

در مراســمی و با حضور جمعی از نمایندگان مجلس 
و مدیران اســتان فارس، به مناســبت میالد حضرت 
شــهدای  اربعیــن  بــه  شــدن  نزدیــک  و  زینــب)س( 
حــرم احمدبــن موســی، ۳۱۳ جهیزیــه در حــرم مطهــر 

شاهچراغ)ع( به ۳۱۳ زوج اهدا شد.
ع، مدیر شــعب بنیاد بین الملل مؤسسه  * فرزانه زار
خیریــه آبشــار عاطفه هــا در فــارس: این مؤسســه در 
زمینــه اشــتغال زایی، بهداشــت و درمــان، جهیزیه و 

ایتام فعالیت گسترده ای دارد 
ع مدیر  بــه گزارش »تماشــا« در این مراســم فرزانــه زار
آبشــار  شــعب بنیــاد  بیــن الملــل مؤسســه خیریــه 

عاطفــه هــا در فارس اظهار داشــت: مصادف با میالد 
حضرت زینب)س( تعــداد ۳۱۳ جهیزیه به ۳۱۳ نفر از 
یاران امام زمان)عج( به جوانان و نوعروســان استان 

فارس اهدا شد.
او افــزود: ایــن جهیزیه در واقع یــک جهیزیه ملی بود 

که از کل کشور برای تهیه آن همکاری کردند.
ع افــزود: ایــن بنیــاد در ســطح اســتان ۱۴  فرزانــه زار
و  اشــتغال زایی، بهداشــت  زمینــه  در  و  دارد  شــعبه 
دارد  گســترده ای  فعالیــت  ایتــام  و  جهیزیــه  درمــان، 
کارگاه هایــی  اشــتغالزایی  زمینــه  در  بنیــاد  ایــن   کــه 
راه انــدازی کــرده کــه بــه زودی بــزرگ تریــن مجتمــع 

کشت جنوب کشور را افتتاح کنیم.
ع بــا بیــان اینکــه در زمینــه ایتام ما پنجشــنبه های  زار

مهربانــی با حضور خیــران داریم کــه آرزوهای کودکان 
خردســال را در حــد تــوان بــرآورده کنیــم، خاطرنشــان 
 کــرد: بــه همــت مســئوالن بتوانیــم قدمی بــرای افراد 
ســایر  بــه  فــارس  اســتان  و  برداریــم  بضاعــت  بــی 

استان ها هم خدمات رسانی کند.
ع خاطرنشــان کرد: این برنامه به مناســبت یادبود  زار
شــهدای شــاهچراغ)ع( برگزار شــد تا یاد و خاطره این 
شهدا با ازدواج ۳۱۳زوج جوان زنده نگه داشته شود.

او همچنیــن گفت: برنامه های بســیار گســترده تری 
در آینده در زمینه اکران ایتام، ازدواج و اشــتغال زایی 
خواهیــم داشــت تــا بتوانیــم قــدم هــای بیشــتری در 

خدمت به نیازمندان برداریم.
ادامه در صفحه سه

طی مراسمی به مناسبت میالد حضرت زینب)س( انجام شد؛

اهدای ۳۱۳جهیزیه به زوج های جوان توسط مؤسسه 
خیریه آبشار عاطفه ها 

* مدیرعامل بنیاد خیریه آبشار عاطفه ها: ۳۵0 هزار مددجو تحت پوشش بنیاد خیریه آبشار عاطفه هاست
* مدیر بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها در فارس: این بنیاد در سطح استان ۱۴ شعبه دارد

رئیس اتحادیه مشاورین امالک شیراز : 

خریدار و فروشنده از بازار ملک 
کنار کشیده اند 

: رئیس شورای اسالمی شهر شیراز

در مجموعه مدیریت شهری
 اراده برای خدمت رسانی مدنظر 

قرار بگیرد

عدم مدیریت منابع آبی باالدست؛

روند خشکی تاالب های 
فارس ادامه دارد
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بهره برداری از فرهنگ سرای ویژه معلولین در شیراز 
2

افتتاح و کلنگ  زنی 40 پروژه شهرداری شیراز با ارزش 2325 میلیارد ریال؛

عکاس: حجت رحیمی- تماشا

استاندار فارس: 

در موضوع عبور و مرور توان خواهان 
، شیراز به عنوان کالنشهر نمونه  شهر

معرفی شود

جناب آقای دکتر علی عوض پور
دبیر کل محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس

حضرتعالــی خدمــت  صمیمانــه  را  گرامیتــان  مــادر   درگذشــت 

آن  آرامــش روان    و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده، 

زنده یاد و شکیبائی و بردباری بازماندگان را از درگاه پروردگار یگانه 

آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان افرس

مشترکین محترم:
 بــا نزدیــک شــدن بــه فصــل ســرد ســال،
 لولــه های غیر ضــروری را تخلیه نمایید تا 

از بروز حوادث احتمالی پیشگیری شود.

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

:  شهردار کالنشهر شیراز

146 پروژه به ارزش 9 هزار و 
383 میلیارد ریال با همت شورا و 

شهرداری به سرانجام رسید


