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رونمایی از پوستر نهمین جشنواره استانی فیلم کوتاه شیراز
آیین رونمایی از پوســتر این جشنواره با
حضور صابر ســهرابی ،مدیرکل فرهنگ
و ارشــاد اســامی فارس ،بهروز مرامی
جدیدی ،معاون هنری و سینمایی این اداره
کل ،روحا ...رنجبری ،رئیس گروه سینمایی
و محسن مقدم ،رئیس انجمن فیلم کوتاه
شیراز انجام شد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس؛ نهمین جشــنواره استانی
فیلم کوتاه شیراز ،برگزار خواهد شد.
آیین رونمایی از پوســتر این جشنواره با
حضور صابر ســهرابی ،مدیرکل فرهنگ
و ارشــاد اســامی فارس ،بهروز مرامی
جدیدی ،معاون هنری و سینمایی این اداره
کل ،روحا ...رنجبری ،رئیس گروه سینمایی
و محسن مقدم ،رئیس انجمن فیلم کوتاه
شیراز انجام شد.
چون این برنامه در سالی برگزار میشوذ
که مصادف با چهلمین سالگرد دفاع مقدس
اســت ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس با گرامیداشــت یاد و خاطره همه
شهدا ،رزمندگان و ایثارگران دفاع مقدس
و خانواده معزز ایشان و امام خمینی(ره)،
بیان داشــت :بیــان ارزشهــای واالی
انسانی ،اســامی و ایرانی دفاع مقدس،
همچون فداکاری ،از خودگذشتگی ،ایثار،
دفاع از استقالل و تمامیت ارضی کشور و
از همه مهمتر و واالتر ،همبستگی مردمی
برای کمک و یاری به یکدیگر در راستای
عبور از بحرانهایی که آن روزها کشور را
فرا گرفته بود ،میتواند امروز نیز ما را برای
عبور از تنگناهای اقتصادی و بهداشــتی
یاری دهد.

صابر سهرابی با اشاره به بخش ویژه این
جشنواره در موضوعات دفاع مقدس و امر
به معــروف و نهی از منکر دارد ،افزود :امر
به معروف و نهــی از منکر ،امر به خوبی و
نهی از بدیهاست؛ این تذکرها و پندهای
نیک و بهرهگیری از آن به ویژه در مسایل
اجتماعی و این روزها در مسایل بهداشتی
و محیطزیستی ،از آن مسایلی است که با
زنده نگه داشــتن آن و توصیه به یکدیگر
برای رعایت کردن مســایل بهداشتی ،آن
چنان از گسترش رو به رشد بیماری کرونا
جلوگیری خواهــد کرد که میتوان امید به
ریشهکنی این بیماری داشت؛ و این خود
دفاعی مقدس است.
وی ادامــه داد :در همین راســتا و برای
بهرهگیــری از ظرفیتهــای فرهنگی و
هنری هنرمندان و فرهنــگوران فارس،
و همچنیــن برای جلوگیری از گســترش
بیماری کرونا ،انتشار فراخوان و آیین نامه
نهمین جشنواره استانی فیلم کوتاه شیراز،
از امروز بر بستر فضای مجازی آغاز شد.
گفتنی اســت انجمن فیلم کوتاه شیراز با
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
فارس این جشنواره را برگزار مینماید.
فراخوان نهمین جشــنواره استانی فیلم
کوتاه شیراز
ش اصلی جشنواره:
بخ 
همــه آثار تولیــدی در راســتای اهداف
جشنواره و در قالبهای داستانی ،مستند،
تجربــی و پویانمایی میتواننــد در این
بخش حضور یابند.
بخش ویژه:
فیلم هایی در زمینههــای دفاع مقدس و
امر به معروف و نهی از منکر میتوانند در

بخش ویژه جشــنواره نیز شرکت نمایند.
این بخش به صورت مجزا داوری خواهد
شد و جوایز جداگانه اهدا میگردد.
مقررات جشنواره:

حداکثر زمان برای آثار  ۳۰دقیقه است.
آثــار قابلپذیرش :فیلمهای داســتانی،
مستند ،پویانمایی و تجربی تولید شده از
سال  1396تاکنون ،که پیشتر به جشنواره
فیلم کوتاه شیراز ارسال نشده باشند.
ثبتنــام در جشــنواره تنها به شــیوه
اینترنتــی امکانپذیــر اســت؛ بنابراین
درخواســتکنندگان با مراجعه به سایت
 WWW.SSFA.IRفرم درخواســت
شــرکت در جشــنواره را تکمیل کرده و
شــماره ثبت مربوطه را دریافت نمایند و
سپس هنگام ارســال کپی آثار ،نام فیلم
خود را همراه با شــماره ثبت که از سایت
دریافت کردهاند ،تحویل نمایند.
توجه:

فیلمسازان تنها یکبار میتوانند فیلم خود
را به دبیرخانه جشــنواره ارسال نمایند و
امکان ویرایش و ارسال مجدد وجود ندارد.
بــه فیلمهایی کــه به بخش مســابقه

راهیافتهاند ،گواهی شــرکت داده خواهد
شد.
فیلمهایی که استانداردهای فنی و نمایشی
را نداشته باشــند از بخش مسابقه کنار
گذاشته خواهند شد.
دبیرخانه جشنواره ،هیچگونه مسئولیتی در
قبال آسیبهای ناشی از ارسال نامطلوب
آثار از جانب شرکتکننده را نمیپذیرد.
پس از راهیابی فیلمها به جشنواره امکان
خارج کردن آنها از برنامه وجود ندارد.
اخــذ تصمیــم نهایــی دربــاره موارد
پیشبینینشده که در مقررات حاضر لحاظ
نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن و تغییر
در بعضی از مقررات ،با دبیر جشنواره است
و نظر ایشــان قاطع و مصون از هرگونه

اعتراض و ادعایی است.
تهیهکننده اثر و یــا نماینده قانونی دارای
مجوز از ایشــان به انجمــن فیلم کوتاه
شــیراز ،اختیار و اجازه میدهد که قسمتی
فیلمهای منتخب را در فضاهای آموزشــی
( 30ثانیه تا دو دقیقــه) بهطور اعم کلمه
که فاقد جنبه انتفاعی و مالی بوده اســت
به نمایــش درآورد و در این خصوص حق
هرگونه اعتــراض و ادعایی را از خویش
سلب مینماید.
تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به
معنای قبول تمام مقررات اعالم شده است.
تذکر:
فــرم تقاضای شــرکت در جشــنواره
میبایستی تنها توســط «تهیهکننده و یا
نماینده قانونی» ایشان تکمیل شود.
شرایط فنی آثار:
تمامی آثار ارسالی بایستی بهصورت فایل
دیتا به دبیرخانه جشــنواره ارائه گردند،
فیلمهایی که بهصورت DVD VIDEO
یا همان فایل  VOBارســال شــوند در
جشنواره پذیرش نخواهند شد.
جشنواره از پذیرش آثار بر روی نوارهای
 DV CAMیا  HD CAMمعذور است.
آثار بایستی در یکی از قطعهای FULL
 HD- HDVو لزوماً با فریم ریتهای ۲۵P
یا  ۵۰Iبه دفتر جشنواره تحویل داده شوند.
فرمتهای قابلپذیرش:
MPEG ،)264.H( 4 MOV، MPEG
2
تذکر مهم:
بــا توجه به تکمرحلهای بــودن دریافت
آثار ،در صورت راهیابی هر فیلم به بخش
مســابقه ،فایل ارائه شده توسط فیلمساز

مستقیماً به نمایش درخواهد آمد ،از اینرو
ضروری است فیلمســازان از ابتدا نسخه
نهایی اثــر را باکیفیت مناســب به دفتر
جشنواره ارائه دهند .بدیهی است به علت
تراکم آثار و محدودیت زمانی ،فرمتهای
متفرقه یــا فایلهای معیــوب در مرحله
انتخاب آثار شرکت داده نخواهند شد.
توجه:
نســخههای کپــی شــده بــه روی
 DVD،DVD9بازگشت داده نمیشوند.
کپی آثار ارســالی جهــت بازبینی هیأت
انتخاب عودت نمیگردد.
نتایج بازبینی از طریق جراید و سایتهای
معتبر و سایت اختصاصی جشنواره اعالم
میشــود؛ لذا به تماسهای تلفنی پاسخ
داده نخواهد شد.
گاهشمار جشنواره:
تاریخ پایان ثبتنام در سایت 24 :تیرماه
جاری
آخرینمهلت دریافــت آثار :اول مرداد ماه
جاری
اعالم فیلمهای راهیافته به بخش مسابقه:
نیمه اول مرداد ماه
زمان برگزاری جشــنواره :نیمه دوم مرداد
ماه
توجه :تاریخ دریافت آثــار بههیچعنوان
تمدید نخواهد شد.
آدرس دبیرخانه جشــنواره جهت ارسال
آثار:
شیراز ،چهارراه حافظیه ،اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی اســتان فارس ،روحاهلل
رنجبری (مدیر گروه ســنیمایی) تحویل
آثار به صورت حضوری و با شماره تماس
 09173065241صورت میپذیرد.

شهردار منطقه  ۳شیراز اعالم کرد:

اجرای همزمان  800میلیارد ریال پروژه در سال 99
حسین حسن پور  -تماشا
شهردار منطقه سه شیراز از اجرای همزمان بیش از
 40پروژه عمرانی در بخش های فضا سازی شهری،
آســفالت معابر ،دفع آب های ســطحی ،توســعه
مســیرهای دوچرخه سواری ،توســعه پارک های
محله ای ،فضای ســبز ،حمل و نقل و ترافیک و امور
شــهر با اعتبار قریب به  800میلیارد ریال در سال
 99خبر داد.
مسعود طهماسبی با بیان اینکه این پروژهها به طور
همزمان و با اولویت پروژه های شــاخص شهرداری
شیراز در حوزه توسعه فضاهای شهری و پیاده راه ها
اجرا می شــود ،اظهار داشت :پروژه بهسازی و زیبا
سازی اطراف آرامگاه سعدی ،زیباسازی محور حافظ
حدفاصل خیابان نفت تا تقاطع حافظیه وفضاسازی
شــهری خیابــان باباکوهی از پروژه هــای مهم و
شاخص شهرداری شــیراز است که سال جاری در
منطقه سه عملیاتی می شود.
وی افزود :بهســازی اطراف آرامگاه سعدی شامل
کف ســازی،بدنه سازی ،زیبا ســازی و نورپردازی
در فضایی به مســاحت  23هزار متر مربع با اعتبار

230میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد که در آینده
نزدیک با حضور مســئولین شهری و استانی کلنگ

طهماسبی از مطالعه ،طراحی و تصویب پروژه های
شــاخص و اثرگذار در محور گردشگری و پیرامونی
دروازه قرآن خبر داد و افزود :طراحی فضای شهری
در بولوارهــای هفت تنان ،شــهید ربانی،جمهوری،
اطلســی و هجرت ،فلکه طــاووس و خیابان حافظ
مطالعه و برنامه ریزی شده است.
وی نورپــردازی فلکه طاووس؛ بدنه ســازی ضلع
شمال شرقی بولوار شهید ربانی و ساماندهی کالبدی
حدفاصل میدان ابولکالم تا پــل هجرت را از جمله
پروژه های مهم محدوده دروازه قرآن تا پل هجرت
عنوان و تصریح کرد :پروژه مســیر پیاده راه سبز در
این محور در راستای چشم انداز کالن شهر شیراز به
عنوان شهر سبز در این مسیر گردشگری و مذهبی
پیش بینی و برنامه ریزی شده است که در فاز اول
بدنه سازی ضلع شمال شــرقی بولوار شهید ربانی
انجام و در سال جاری عملیاتی خواهد شد.
شهردار منطقه سه شیراز تکمیل المان ورودی محور
شمالی کالن شهر شیراز را در قالب طرح ساماندهی
محور دروازه قرآن عنوان و خاطر نشــان کرد :این
پروژه که جنب تقاطع غیر همسطح شهید اسکندری

آغاز عملیات عمرانی آن به زمین زده خواهد شد.
شــهردار منطقه ســه افزود :فضاســازی شهری
خیابان باباکوهی شــامل کف ســازی ،بدنه سازی،
نورپردازی،ایجــاد پیاده راه ،نصــب المان و ایجاد
دروازه ورودی برای خیابان ،آبنما و ساخت فضاهای
فرهنگی و ســرای غذا از شاخص های مهمی است
که در فضای جدید خیابان باباکوهی ایجاد و در طرح
جدید  25درصد خیابان به خــودرو و  75درصد به
پیاده راه و فضای شهری اختصاص می یابد.
طهماسبی اضافه کرد :فضا سازی حدفاصل خیابان
نفت تا تقاطع حافظیه نیز شــامل کف سازی ،بدنه
ســازی و نورپردازی می شــود که بخشی از پروژه
محور حافظ حدفاصل دروازه قرآن تا دروازه اصفهان
اســت که در فاز اول اجرا و به تدریج فازهای دیگر
اجرا خواهد شد.
دروزاه قرآن مرکز توسعه شهرداری منطقه سه است
شهردار منطقه ســه شــیراز با بیان اینکه مرکز و
محور توسعه شــهرداری منطقه سه به عنوان نگین
گردشــگری کالنشهر شــیراز دروازه قرآن در نظر
گرفته شده اســت ،اظهار داشت :پروژه های مهم و

در حال اجرا اســت نقش تأثیرگــذاری در افزایش
زیبایی و جذابیت مهم ترین ورودی شــهر شــیراز

شاخص منطقه پیرامون دروازه قرآن برنامه ریزی و
در دستور کار اجرایی قرار گرفته است.

خواهد داشت.
طهماســبی افزود :این المان که برگرفته از معماری
بنای سعدیه است با اعتبار  29میلیارد  700میلیون
ریال با بهره گیری از معماری سنتی و حکاکی اشعار
سعدی شاعر نامی ایران بر روی جداره المان در فاز
اول اجرا و ســپس در فاز دوم شامل محوطه سازی،
جنگل کاری و فضای سبز پیرامونی آن در دستور کار
قرار می گیرد.
شهردار منطقه سه شیراز از اجرای عملیات آسفالت
معابــر در قالب  4اکیپ در ســطح منطقه عنوان و
تصریح کرد :آسفالت در سه بخش تراش و ترمیم،
روکش و لکه گیری با اولویت معابر اصلی ،محورهای
گردشگری و محالت کم برخوردار در دستور کار قرار
دارد.
طهماســبی توســعه مســیرهای دوچرخه سواری
را از دیگــر پروژه هــای مهم در منطقــه عنوان و
خاطر نشــان کرد :این پروژه با اعتبــار  24میلیارد
ریال بــه عنوان یــک جاذبه تفریحی و ورزشــی
به طــول  3کیلومتر در پارک کوهســتانی نور اجرا
می شود.
وی افزود :عالوه بر مسیر دوچرخه سواری محل عبور
پیاده نیز در این طرح پیش بینی شده است.

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز:

فضاســازی ،نورپردازی و بهسازی بسیاری از پروژههای شهری در دستور کار قرار دارد
ســــازمان ســیما ،منظر و فضای سبزشــهری
شــهرداری شــیراز فضاســــازی ،نورپردازی و
بهسازی بسیاری از پروژه های شهری را در دستور
کار خود قرارداده است.
مهندس شــهزاد رونق زاده درخصوص وظایف این
سازمان اظهار داشت :سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهری شهرداری با توجه به وظایف و مسئولیت های
خود درصدد اســت تا پروژه های درحال افتتاح را به
صورت کامل و هماهنگ بــا معاونت فنی و عمرانی
شهرداری در اختیار شهروندان قرار دهد.
وی افــزود :ایــن ســــازمان براســاس وظایف
ســازمانی خود عملیات های فضای سبز ،زیبا سازی
و نورپردازی در تقاطع های شــهید رودکی ،بزرگراه
مهندسین و تقاطع استاد بهمن بیگی را انجام داده
است.
* ایجاد فضای سبز نیازمند زیرساختهاست
رئیس سازمان ســیما ،منظر و فضای سبز شهری
شهرداری شــــیراز با بیان اینکه تکمیل پروژه ها
نیازمند زیرســاخت است ،گفت :پروژه های رودکی،
بزرگراه مهندســین و تقاطع بهمن بیگی با مساحت
27هزار متر فضای ســبز نیاز مند زیرســاخت های
الزم بــود که از این مقدار فضای ســبز ،هفت هزار
مترمکعب خاک هــزار مترمکعب خاکریزی و متعاقباً
 18هزار متر مکعب خاکریزی انجام شد.
* فضاسازی با گونههای بومی
رونق زاده فضاســــازی و اســتفاده از گونه ها و
گیاهان بومی را از نکات بســیار خوب این پروژه ها
عنــوان کرد و گفت :پروژه هــای درحال انجام این
سازمان بعد ازعملیات آبرسانی با کاشت گونه های
گیاهی بومی و همیشه سبز فضاسازی شده اند.
وی تصریــــح کرد :در طراحی این پــروژه ها از
گونه هــای درختی و درختچــه ای مانند گونه های

کاج نیگرا ،کاج ســرو نقره ای ،کاج توپی ،نارنج و
گیاهان پوششــی استفاده شده همچنین فضاها با
گونه های از گل رز ،طاووســی ،زرشک و برگ قرمز
تزیین شده اند.
* فضاسازی زیرگذر گلستان
رئیــس ســــازمان ســیما ،منظــرو فضــــای
سبزشــهری شــــهرداری شــیراز در خصوص
فضاسازی زیرگذر گلســتان گفت :در پروژه زیرگذر
گلستان ،طول مسیر با باغچه هــای طولی و جداره ها
با فالور باکس ها فضاســازی شــده همچنین باید
گفت که عملیات آبرســــانی و کاشت گیاه در این
پروژه نیز به طور کامل انجام شده است.
رونــق زاده در خصوص زیبا ســازی پروژه زیرگذر
گلستان گفت :مســیر دو کیلومتری زیرگذرگلستان
با اســتفاده از تکنیک های خاص ،نور پردازی شده
است همچنین در بدنه و جداره های این زیرگذر نیز
طراحی و نــــورپردازی خیلی خوبی انجام گرفته و
در مراحل تســت نیز مورد استقبال مردم واقع شده
است.
* نورپردازی پروژه رودکی
رئیس سازمان ســیما ،منظر و فضای سبز شهری
شهرداری شــیراز پروژه شهید رودکی را نیز از طرح
هایی عنوان کرد که توسط این سازمان نورپردازی
شده اســت و بیان کرد :عملیات نورپردازی پروژه
رودکی که شــــامل سه پل اســت و یک پل اصلی
آن نیــز از روی کمربندی عبور می کند به طور کامل
طراحی و اجرا شده و در ادامه این اقدامات ،عملیات
نورپردازی پل دو و ســه تقاطع رودکی نیز به زودی
اجرای می شود.
* بهسازی پل تقاطع باهنر
رونق زاده از نورپردازی پل استاد بهمن بیگی خبر داد
و اظهار داشــت :عملیات نورپردازی و ایجاد فضای
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ســبز پروژه های عمرانی دیگــر از جمله پل تقاطع
باهنر کمربندی نیز در برنامه های این سازمان قرار
دارد.
وی خاطرنشان کرد :عملیات فضای سبز و نورپردازی
پــروژه پل تقاطع باهنر با همــکاری معاونت فنی و
عمرانی با ســرعت و همزمان با اجرای پروژه های
دیگر در حال انجام است همچنین در تالشــــیم تا
وظایف خود را ضمن حفــظ کیفیت به خوبی انجام
دهیم.
* نورپردازی تقاطع معلم
رئیس ســــازمان ســــیما ،منظر و فضای ســبز
شــــهرداری شــیراز در خصــوص نورپــردازی
تقاطع معلم گفت :نورپــردازی تقاطع میدان معلم
مراحل نهایی خود را طی مــی کند و به زودی مورد
بهره برداری و افتتاح قرار خواهد گرفت.
* نورپردازی پل کابلی ولیعصر و تقاطع کشن
رونــق زاده در خصوص فضا ســازی و نورپردازی
تقاطع های مهم شــیراز گفت :عملیات نورپردازی
پل کابلی ولیعصر و تقاطع کشــن که از تقاطع های
بزرگ و مهم شــیراز هستند به زودی اجرایی خواهد
شد .نورپردازی بولوار مدرس ،بولوار زند ،کنار راهدار
تقاطع شهدای دینکان ،تقاطع محور شهید رادفر نیز
در حال اجرا است.
رئیس سازمان ســیما ،منظر و فضای سبز شهری
شهرداری شــیراز زیبایی شهر در شب را نیز دارای
اهمیت دانست و گفت :در زمینه زیبا سازی شهر در
شب نیز اقداماتی در دست اقدام داریم چرا که شهر
در شب نیز باید زیبا باشد.
* درختکاری و بهسازی فضای سبز
رونــق زاده درختکاری و بهســازی فضای ســبز
را یکــی دیگــر از اقدامات در دســــت اجرا این
سازمان ذکر کرد و گفت :در کنار اجرای پروژه های

دبیر سرویس خبری :حسین حسنپور

عمرانــی ،نهضت درخت کاری و بهســازی فضای
ســــبز با طراحی های خوب و جدید در دستور کار
این سازمان قرار گرفته چرا که اجرای نهضت های
درختکاری و کاشت درخت به عنوان عنصر اصلــی
و پایدار فضای ســــبز و همچنین نهصت بهسازی
فضای ســبز با افزایش طرح های زیبای گل کاری،
عالوه بر تأثیرات زیســت محیطی تأثیرات خوبی در
افزایش زیبای شــهر و بهبود منظر شهری نیز دارد.
وی تصریــــح کرد :بهســــازی و فضاســازی
ورودی های شــــهر در محورهای اصلی و عبوری
شــهر ،تقاطع ها و میادین دراولویت این ســازمان
قرار دارد.
* اصالح پیادهراه شهید رادفر
رئیس سازمان ســیما ،منظر و فضای سبز شهری
شــهرداری شــیراز در ادامه گفت :اصالح پیاده راه
شــهید رادفر به عنوان مسیری گردشــــگری در
کوچه باغات شــیراز یکی دیگر از پــروژه های در
دســت اجرای این سازمان است که زیرسازی ،کف
سازی ،نورپردازی و جداره سازی آن نیز انجام شده
و باید گفت که اجرای ایــن پروژه در دو فاز ،یکی از
آیتــم هــای تفریحــی و گردشــــی را در اختیار
شهروندان قرار می دهد.
رونق زاده تأمیــن آب در اجرای پروژه ها را یکی از
زیرســــاخت های ملزوم آور عنــوان کرد و گفت:
سازمان سیما ،منظر و فضای ســبز جهت تأمیــن
آب این پروژه ها که حیات فضای ســبز نیز محسوب
می شود ،مطالعات آبخیزداری را در حاشیه شهر آغاز
کرده تا بتواند ضمن جلوگیــری از هدررفت آب های
باران ،از این آب ها در چرخه اســتفاده فضای سبز
و ارتفاعات پیرامونی استفاده کند.
رئیس سازمان ســیما ،منظر و فضای سبز شهری
شــهرداری شــیراز یکی دیگر از اقدامات در حال
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فارس و چهل سالگی
دفاع مقدس
سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی  -تماشا
اســتان فارس نقش مهمی در مدیریت و ســاماندهی امور جنگ
تحمیلی عراق علیه ایران داشــت .فراوانی گــردان های اعزامی
رزمندگان داوطلب حضور در مناطق عملیاتی و رشــادت های مثال
زدنی فرماندهان شــجاع فارس در دوران تابنــاک دفاع مقدس،
تقدیم پانزده هزار شــهید واالمقام و ده ها هــزار جانباز و آزاده و
ایثارگر ،پشتیبانی لجستیکی و تجهیزاتی مردم و ادارات فارس در
دوران دفاع مقدس و ...باید در آســتانه چهل سالگی دفاع مقدس
برای مردم یادآوری و خاطرات جبهه و جنگ برای نســل جوان ما
توســط رزمندگان و راویان دفاع مقدس بازگو شــود .جشن های
دوران دفاع مقدس باید با وزانت و شــکوه خاصی برگزار شــود و
همــگان در جریان آنچه که بر ما در دوران ســخت جنگ و بعد از
جنگ گذشته خبردار شوند.
نمایشگاه عظیمی از دفاع مقدس در طی یک هفته تا ده روز برگزار
یــا برنامه های فاخر و همایش های مانــدگاری در این ایام یعنی
روزهای هفته دفاع مقدس برگزار شــده یــا پیش بینی گردد زیرا
چهل ســالگی دفاع مقدس در انقالب اسالمی افتخار بزرگی برای
ملت ایران و به خصوص رزمندگان و ایثارگران استان فارسی با آن
قهرمانان و سرداران رشیدش است.
سرکشی از خانواده های معظم شــهیدان و آزادگان و جانبازان و
غبارروبی گلزارهای شــهدا و یادواره های نکوداشــت سرداران
شــهید ،چاپ کتاب های ویژه از ســرداران و شــهدای شاخص
دفاع و برنامه ســازیهای رادیوتلوزیونی ،پوشش مناسب اخبار و
برنامه های این جشــن بزرگ و رویداد ملی توســط رسانه های
دیداری و شنیداری ،مکتوب و مجازی و اجرای مسابقات ویژه این
ت روایتگری با حضــور رزمندگان دفاع مقدس،
ایام ،احیای نهض 
و بیان ناگفتههای تخصصی در خصوص عملیاتهایی که اســتان
فارسی ها در آنها نقش داشته اند.
همچنیــن تولید کتــاب های صوتی ،فیلم ،انیمیشــن ،موشــن،
اینفوگرافیکهای تخصصی ،معرفــی پروژه های عمرانی و دفاعی
ب های
و ...اســتان فارس در دوران دفاع مقــدس ،رونمایی از کتا 
کنگره سرداران شــهید فارس و شــهدای مدافع حرم ،استقرار
المان های تخصصی شهدا در سطح شهر شیراز و شهرهای فارس،
برپایی شب شعر ویژه دفاع مقدس؛ نمایش اقتدار و رژه نیروهای
مســلح ،بیان یا به نمایش گذاردن موفقیت های نظامی ســپاه و
ارتش در دوران پس از جنگ ،تجلیل و تقدیر از استوانه های دفاع
در فارس ،برپایی کارگاه های هنری و از جمله داســتان نویسی و
ثبت خاطرات شهدا ،آذین بندی شــهرها و معابر عمومی با تولید
محتواهــای ارزنده و مرتبط با دفاع مقــدس و هزاران برنامه های
محتوایی دیگر می تواند از جمله برنامههای چهلمین سالگرد دفاع
مقدس در شهر مقدس شیراز سومین حرم اهل بیت علیهم السالم
و فارس استان مدافعان وطن باشد.
امید آنکه مســئوالن اســتان مردم مومن و والیت مدار شــیراز و
فارســی را در اجرای یکایک رویدادهای چهل سالگی دفاع مقدس
یاری داده و همراهی نمایند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد:

فوت  ۱۴نفر بر اثر ابتال به کروناویروس در
فارس در  ۴۸ساعت

معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی شــیراز با اشاره به رشد
فزاینــده آمار ثبت مبتالیان به کوویــد  ۱۹در فارس طی روزهای
اخیر ،گفت :هم اکنــون از لحاظ وضعیت مبتالیــان در فارس در
وضعیت مناسبی نیســتیم و آمار مبتالیان به بیش از  ۱۸هزار نفر
رسیده است.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز ،دکتر
«عبدالرسول همتی» با حضور در استودیو سالمت دانشگاه و تبیین
آخرین وضعیت کروناویروس در اســتان ،اظهار کرد :متأســفانه
طی  ۲۴ساعت از ظهر یکشــنبه تا ظهر دوشنبه ،هفت نفر از هم
استانی های ما در اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند که
این آمار طی دو روز  ۱۴نفر بوده است.
او مجموع موارد مرگ و میر مبتالیان به کووید  ۱۹در استان از ابتدا
تاکنون را  ۲۰۱نفر اعالم کرد.
به گفته معاون بهداشت دانشگاه ۱۳ ،هزار و  ۵۵۳نفر نیز در فارس
با بهبودی کامل از بیمارستان ها ترخیص یافته و یا از ایزوله خانگی
خارج شده اند.
دکتر همتی ادامه داد :هم اکنون  ۶۳۲بیمار مشــکوک و عالمت دار
در بیمارستان های اســتان و  ۶۷بیمار نیز به دلیل وخامت شرایط
جسمی در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.
او ابراز امیدواری کرد مردم با رعایت توصیه های بهداشتی ،زمینه
برون رفت از شــرایط کنونی و کاهش آمار ابتال به این بیماری را
فراهم سازند.

دعوت از مردم فارس برای مشارکت در

پژوهش سنجش آگاهی از کروناویروس

اجرای ســازمان را رینگ چاه های سطح شــــهر
عنوان کرد و خاطر نشــان کرد :درسطح شهر حدود
150قطعــه چاه وجود دارد که هــر چاه ،یک منطقه
تحت پوشش دارد.
رونــــق زاده در توضیح این طرح گفت :این چاه ها
متناســــب با دسترســی ،توپوگرافی و متناسب با
مناطق زیرپوششان به هم متصل و رینگ می شوند
که با این اتصال عالوه بر اســتفاده بهینه از چاه ها،
بهــره وری از آب نیز به دســــت می آید همچنین
اگر چاهی به دلیلی از مدار خارج شــد ،منطقه تحت
پوشــش کماکان از آب بهره مند و فضای سبزبدون
هیچ گونه تنش آبی به حیات خود ادامه می دهد.
صفحهآرا :فرزانه فریدونی

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشــکی شیراز از آغاز برنامه
پژوهشی سنجش میزان آگاهی عمومی در زمینه بیماری کووید ۱۹
خبر داد.
دکتر «سید روح ا ...حسینی» با اعالم این خبر گفت :با هدف بررسی
میزان آگاهی و تاثیر برنامه های آموزش و اطالع رســانی دانشگاه
علوم پزشــکی شیراز در زمینه کرونا ویروس در شهروندان استان
فارس ،مدیریت روابط عمومی دانشــگاه ،یک برنامه پژوهشی در
این راســتا تدوین کرده است که مخاطبان آن ،عموم مردم استان
هستند.
او با اشاره به گذشــت بیش از چهار ماه از شیوع کروناویروس در
کشور ادامه داد :مردم اســتان فارس برای مشارکت در این طرح
پژوهشــی می توانند به پایگاه اطالعاتی کروناویروس که از آغاز
شیوع این بیماری به نشانی اینترنتی HTTPS://CORONA.
 /SUMS.AC.IRراه اندازی شده است مراجعه کرده و نسبت به
تکمیل پرسشنامه در بخش «پرسشنامه افکارسنجی» اقدام کنند.
دکتر حســینی با بیان اینکه این اقدام پژوهشــی می تواند موجب
برنامه ریزی بهتر مسئوالن برای مهار این بیماری شود ،اظهار کرد:
این پرسشنامه در قالب  ۶سؤال کلی ،آگاهی مخاطبان را در زمینه
مسایل مرتبط با کروناویروس بررسی می کند.
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی شیراز از عموم مردم
استان برای مشارکت در این طرح پژوهشی دعوت کرد.
عکاس :حجت رحیمی

