فرماندار شهرســتان بوانات خســارت ســیالب در
ایــن شهرســتان را افــزون بــر  ۳۶۱میلیــارد تومان
اعــام کــرد و گفــت :از ایــن میــزان خســارت وارد
شــده ،افــزون بــر  ۳۵۵میلیــارد تومــان در بخــش
کشــاورزی و  ۶میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون تومــان در
بخش مسکن برآورد شد.
علی زمانی روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا افزود:

فرماندار بوانات :سیالب تابستانی  ۳۶۱میلیارد تومان خسارت داشت
ســیل به  ۱۵۰واحد مســکونی ،هزار هکتــار اراضی
باغی و کشــاورزی ،صد کیلومتر جــاده بین مزار ع،
 ۱۸رشــته قنــات و  ۴حلقه چاه کشــاورزی آســیب
وارد کرد.

وی ادامــه داد :ســیالب بــه چادرهــای عشــایری
صدمــه زد و  ۱۶۰رأس دام را تلــف کرد ،همچنین با
تخریــب  ۵۰باب واحد دامپروری ،افزون بر  ۵۰۰تن
خــوراک دام را نابــود کــرد .ســیل بــا ورود گل و الی

به استخرهای پرورش ماهی سبب تلف شدن ۱۵
هزار قطعه ماهی شد.
فرمانــدار شهرســتان بوانــات ادامه داد :ســیالب
همچنیــن  ۱۵۸کلونــی زنبــور عســل را تخریــب و

آبشــخورهای حیــات وحــش در دره بــاغ را ویــران
کرد .همچنین هجوم سیالب باعث شد قسمتی
از دیــواره و بخــش زیــادی از خانــه هــای داخــل
قلعــه تاریخی امامزاده بزم که جزو آثار ملی اســت

تخریب شود.
زمانی افزود :خوشــبختانه با همت اعضای ستاد
مدیریــت بحــران شهرســتان ،شــورای اســامی
شــهر و روســتا ،بســیج و مردم ،ســیل هیچگونه
تلفات جانی در این شهرســتان برجای نگذاشت
کــه الزم میدانــم از تــاش ایشــان قدردانــی
کنم.

مراسم تشییع شهید اسکندری باشکوه
برگزار شود
نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شیراز
بــا اعتقــاد بــه اینکــه در مــورد شــهدا کوتاهی و ســکوت
جایز نیســت ،گفت :مدیران استان برای برگزاری هرچه
باشــکوهتر مراسم تشییع و تدفین ســردار شهید حاج
عبدا ...اسکندری اهتمام ورزند.
آیــت ا ...لط ـفا ...دژکام روز چهارشــنبه در جلســه
هماهنگــی برگــزاری مراســم تشــییع و تدفیــن ســردار
شــهید حــاج عبــدا ...اســکندری ضمــن تســلیت بــه
مناســبت ایام شــهادت حضرت امام حســین(ع) اظهار
کــرد :بنــده از روزی کــه ســردار بوعلــی خبر پیدا شــدن و
بازگشت پیکر مطهر شهید را گفتند در تمام مجالس و
سخنرانی های خود موضوع تشییع پیکر سردار شهید
حاج عبدا ...اسکندری را مطرح کردهام و از مردم دعوت
کــردهام بــرای شــرکت هرچه با شــکوهتر در این مراســم
حضور پیدا کنند.
امام جمعه شیراز ادامه داد :از قدیم گفتهاند که احترام
امام زاده را متولی نگه می دارد ،اگر قرار اســت ســرداری
مانند شــهید اســکندری به شــیراز بیاید و ایــن اتفاق را

عــادی تلقــی کنیم کوتاهــی کردهایم درســت مثل اینکه
کاروان امــام حســین(ع) به ســمت کربــا در حرکت بود
و برخــی بــه جای همراهــی با امام مشــغول عبادت خود
بودند.
آیتا ...دژکام افزود :سینه زنها و هیأتها باید بتوانند
برنامــه خــود را بــرای شــرکت باشــکوه در ایــن مراســم
تنظیم کنند .این مســئله عادی نیســت ،ما حواسمان
نیست در چه حالی هستیم.
وی اضافــه کرد :همــه باید زیر جنازه شــهید عرض ادب
کنیــم و هرکســی که مــی آید بــرای خودش اســت وگرنه
شهید به ما نیاز ندارد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان فــارس گفــت :همــه
ارگان هــا و افــراد در روز عاشــورا اگــر مــی خواهیــم
امــام حســینی کار کنیــم بایــد ایــن شــهید در اولویــت
باشد.
وی اظهار داشــت :دوســتان صدا و ســیما هم باید پای
کار باشــند و بایــد فضا ســازی مربــوط به ایام عــزا در این
شهر و استان ،و همچنین بحث دعوت همگانی جهت

ارزش هــای دینــی میتوانــد در خدمــت نظــام و انقــاب
سامان پیدا کند.
دژکام یــادآور شــد :از ایــن فرصــت اگر حســن اســتفاده
نکنیــم و وظیفــه خــود را در قبال شــهید انجــام ندهیم
بعد پشــیمانی به همــراه خواهد داشــت و مثل توابین
خواهیــم بــود که وقتــی امام حســین (ع) به میــدان می
رفــت وارد صحنــه نشــدند و بعــد متوجــه اشــتباه خود
شدند.
وی اظهار کرد :تمام مدیریتها به گونه ای این مسئله
را از همیــن امــروز پیگیــری کــه مشــخص باشــد هرچــه
تالش می کنیم در خدمت شهدا است و اگر قرار است

کاری شــود بایــد آرمــان و ارزش هــای شــهدا میــدان دار
شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان فــارس اعالم کرد :اهمیت
قضیــه این اســت و مطمئن باشــید امــام زمان(عج) ما
را نــگاه میکنــد و رهبــر معظــم انقــاب نیــز نگاهش به
شــما اســت تــا چه مــی کنید و جــواب مناســبی از همه
مجموعــه هــا دیــده شــود و یــک رضایــت از امــام زمــان
(عــج) بــرای احترام به کســی که ســربازش بــود ببینیم و
امیدواریم برای آینده شــهر تا ســال ها بیمه این شهید
عزیز شــود و همه برکات به برکت این شهید عزیز نازل
شود.

تشریح اهداف شکلگیری شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

سیده ناهید تقویان-تماشا
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اســتان فارس در سال روز
تشکیل این شورا ،اهداف و برنامه های آن را تشریح کرد.
بــه گــزارش «تماشــا» رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی
اســتان فــارس بــا بیــان اینکه در آســتانه ســالروز تأســیس و تشــکیل

وی همچنین با بیان اینکه از دیگر اهداف شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی زنده نگه داشتن و نکوداشت مناسبت های انقالب اسالمی
به منظور تجدید میثاق با آرمان های انقالب اسالمی است ،ادامه داد:
همچنین اشاعه فرهنگ دینی  -انقالبی و تثبیت و تعمیق آن در بین
اقشــار مختلف جامعه به ویژه نســل جوان از طریق برگزاری مراســم و
استفاده بهینه از ظرفیت ها است.
حجــت االســام و المســلمین حســین ملــک مــکان تصریــح کــرد:
برگــزاری مراســم عمومــی در داخل و خارج از کشــور جهت بزرگداشــت
مناســبت هــای اســامی کــه با همــکاری مراجــع ذی ربــط ماننــد وزارت
خارجه و ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســامی انجام می شــود ،تقویت
و تحکیــم ارزش هــا و ارکان نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و تحقق
آرمــان هــای امــام خمینی(ره) و رهبــری نظام(مد ظله العالــی) و انقالب
اسالمی از جمله اهدافی است که برای تشکیل شورا در نظر گرفته شده
است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه وظایفی همچون اتخاذ تدابیر،
سیاست ها و روش ها ،الگو ها و تنظیم تقویم مناسبت های ساالنه،
از دیگــر برنامــه هــای این شــورا اســت ،اظهار کــرد :تدوین برنامــه برای
هریــک از مناســبت هــا در جهــت بهتــر انجام شــدن تمام برنامــه ها و
مناســبت های عمومی ،رســمی ،دینی و ملی از دیگر وظایف این شــورا
است.
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی فــارس افــزود :ایجــاد
هماهنگــی و جلــب مشــارکت نهادها و دســتگاه ها ی مؤثــر فرهنگی،
تبلیغی ،ســازماندهی و مدیریت برگزاری مراســم ها و ایجاد ستاد های
مردمــی به منظور تحقق مأموریت های شــورا ،برنامه ریــزی و اقدامات
الزم جهــت تأمیــن منابــع و امکانــات مــورد نیــاز ،انجــام تحقیقــات و
پژوهــش و مطالعــات راهبــردی و کاربردی در موضوعاتــی که مربوط به
شــورا اســت را نیز می توان از دیگر وظایف شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی دانست.

فرمانده سپاه ناحیه ثارا(...ع) شیراز:

بیش از  350هزار بسته معیشتی در ناحیه ثارا(...ع) توزیع گردید
سیده ناهید تقویان-تماشا
فرمانــده ســپاه ناحیــه ثــارا(...ع) شــیراز بــا اشــاره بــه
رزمایــش کمــک مومنانــه ویــژه کارگــران گفــت :بیــش
از  ۵۰۰نفــر از کارگــران روزمــزد شــهر شــیراز بســتههای
معیشــتی دریافت کردند که ارزش هر بســته را ۶۰۰هزار
تومان است.
بــه گــزارش «تماشــا» ،ســرهنگ محمــد بهــادر علیپــور
در رزمایــش بــزرگ کمــک مومنانــه ویــژه کارگــران روز
مــزد شــهر شــیراز که در ایــن ناحیــه برگزار شــد ،با بیان
اینکــه ناحیــه ثــارا(...ع) از ابتدای شــیوع ویــروس کرونا
در تهیه و توزیع بســتههای معیشــتی پیشــقدم بوده،
اظهــار داشــت :ناحیه ثــارا(...ع) در مباحــث دیگر غیر از
بستههای معیشتی فعال بوده و در سیل اخیر هم در
خدمترســانی به ســیلزدگان در حوزه اســتحفاظی در

صحنه بوده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنون بــا همکاری بســیجیان
و خیریــن بیــش از  80نفــر از زندانیــان جرائــم غیر عمد
را از ابتــدای کرونــا تاکنــون آزاد کرده اســت ،تصریح کرد:
در هــر جایــی که ســپاه فجر فــارس بــه ناحیه ثــارا(...ع)
مأموریت داده شده ،حضور فعال داشته و مهم ترین
وظیفه ســپاه و بســیج همیــن خدمترســانی به مردم
است.
سرهنگ علیپور با یادآوری اینکه امروز میزبان بیش از
 500نفر از کارگران روزمزد شــهر شــیراز بودیم ،ارزش هر
بسته را 600هزار تومان عنوان کرد.
فرمانده ســپاه ناحیه ثارا(...ع) شــیراز تصریــح کرد :این
ناحیــه از ابتــدای کرونا تا کنون بیش از  350هزار بســته
معیشتی توزیع شده است .همچنین ساخت  17واحد

و ترمیم  45منزل مســکونی ،از دیگر خدماتی است که
در ایام مبارزه با کرونا انجام شده است.
ســرهنگ حســن کریمــی معــاون اجرایــی ســپاه فجــر
فــارس نیز در حاشــیه ایــن همایش اظهار داشــت :بنا
بــه فرموده مقام معظم رهبری بزرگ تریــن راه مبارزه با
آمریکا ،خدمت به مردم است و این توقیق ،برای سپاه
حاصل شده است.
وی با اشاره به تقدیم بیشترین شهدا در دفاع مقدس
از ایــن قشــر ،بــا بیــان خدمتگــزاری ســپاه و بســیج در
عرصههای مختلف ،تصریح کرد :حضور بسیج در سیل
مثال زدنی بود.
ســرهنگ کریمــی گفــت :اگــر اســام بــا قیــام عاشــورا و
لختــه شــدن خون امــام حســین و یارانش آبیاری شــد
و مانــدگار ،انقــاب اســامی ما هــم در دفــاع مقدس با

فرماندار ویژه شهرستان جهرم:

چشمه خشک شده در سیالب تابستانی
جهرم احیا شد
فرماندار ویژه شهرســتان جهرم گفت :چشــمه آب روســتای
تیرافجــان از توابــع بخش ســیمکان ایــن شهرســتان در پی
ســیالب تابســتانی خشــک شــده بــود کــه بــا تــاش صــورت
گرفته ،این چشمه احیا و دوباره آب در آن جاری شد.
محمدحســن شــعبانی چهارشــنبه در حاشــیه حضــور در
جمــع مردم روســتای تیرافجان بخش ســیمکان افزود :پیرو
تماسهای مردمی مبنی بر خشک شدن چشمه این روستا
پــس از ســیل اخیر ،بــا هماهنگی انجا مشــده با تیــپ نیروی
مخصــوص  ۳۳المهدی(عــج) و همچنیــن اداره راهــداری و
حمل و نقل جادهای یک دســتگاه بیل مکانیکی در ورودی
روســتا ،عملیات الیروبی و احیای چشمه این روستا را انجام
داد.
فرماندار ویژه شهرستان جهرم با بیان اینکه چشمه خشک
شــده روســتای تیرافجان بخش ســیمکان با تــاش صورت
گرفتــه دوبــاره پر آب شــد ،تصریح کــرد :بر این اســاس و برابر
اعــام رئیس اداره امور منابع آب جهرم ،شهرســتان چشــمه
روســتای تیرافجان از روز چهارشــنبه احیا و جریان آب دوباره
برقرار شده است.
به گفته وی ،در روستای تیر افجان  ۶۰خانوار ساکن هستند و
با این چشمه  ۵۰هکتار از مزار ع و باغات این روستا آبرسانی
میشود.

* ۱۲حلقه چاه غیرمجاز در جهرم بسته شد
شــعبانی در بخــش دیگری از ســخنان خود گفــت :به منظور
قانونمند کردن برداشت آب از منابع زیر زمینی در یک هفته
گذشته  ۱۲حلقه چاه غیرمجاز در جهرم پلمب شد و این روند
با دستور قضایی در طول سال ادامه مییابد.
وی افزود :وجود خشکســالی در بســیاری از مناطق و تبعات
و آثار ســوء آن مانند مهاجرت و ایجاد حاشــیه نشینی و بروز
ناهنجاریهای اجتماعی و ...است.
فرمانــدار ویــژه شهرســتان جهرم با اشــاره به با توجــه به قرار
گرفتن ایران در منطقه دارای تنش آبی و کمبود بارشها و از
طرفی اهمال و کوتاهی ارگانهای ذیربط ،ادامه داد :افزایش
شهــای جوی در
ســریع جمعیــت ،عدم توزیــع یکنواخت ریز 
دنیــا و ایــران ،افزایــش شهرنشــینی و بهدنبــال آن افزایــش
ســرانه مصــرف آب و تولید فاضــاب و آلودگی بیشــتر منابع
آب ،عدم اســتفاده از منابع تجدیدپذیر و فرهنگ نامناســب
اســتفاده از آب ،کاهش نزوالت جوی و تغییر شــرایط اقلیمی
بسیاری از مناطق سبب بروز پدیده خشکسالی شده است.
از روز س هشــنبه چهارم تا دوشــنبه  ۱۰مرداد مــاه  ،۱۴۰۱مناطق
مختلــف اســتان فــارس بــا جــاری شــدن روان و آب گرفتگــی
معابــر ،ســیالبی شــدن رودخانــه هــای فصلــی ،صاعقــه و
خسارت در اثر باد شدید رو به رو شدند.
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فراخوان هجدهمین سوگواره
عاشورایی اعالم شد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان فارس مطرح کرد:

شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی هســتیم ،گفــت ۱۲ :مــرداد مــاه
ســال ۱۳۵۹بــا تدابیــر رهبــر معظــم انقــاب اســامی بنیــان گــذار نظــام
مقدس جمهوری اســامی ایران امام خمینی(ره) و در راســتای تعظیم
شــعائر اســامی ،انقالبــی و همچنیــن بــرای حفــظ ،پایــداری و اســتمرار
ظفرمند انقالب و همچنین در جهت سازماندهی و هماهنگی مراسم
دینــی ،ملــی و انقالبــی شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی تشــکیل
شد.
حجت االســام حســین ملک مکان با اشــاره بــه اینکه در ســال ۱۳۷۶
در مجلــس شــورای اســامی و بــا تأییــد شــورای نگهبان این شــورا به
عنــوان یــک نهــاد عمومی غیــر دولتی شــناخته شــد ،افــزود :از اهداف
تشــکیل شــورای هماهنگی این اســت که شــورا مســئولیت دارد یک
بســتر مناســب جهت تعظیم شــعائر و ایام ا ...جهت تعمیق باورها و
ارزش ها و همچنین ترویج فرهنگ انقالبی و افزایش انگیزه مشارکت
مردم در برگزاری مراسم ایجاد کند.
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در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
فارس:

نماینده ولی فقیه در فارس:

شرکت مردم در مراسم تشییع حفظ شود.
آیت ا ...دژکام با اعتقاد به اینکه در مورد شــهدا کوتاهی
و ســکوت جایز نیســت ،گفت :کســی که در ایــن موارد
کوتاهــی کنــد از کاروان امام حســین(ع) عقب می ماند.
این شــهید برای دفاع از حرم حضرت زینب(س) شهید
شــده اســت ،بــه ســوریه رفتــه اســت تــا حــرم حضــرت
زینب(س) توسط داعشی ها تصرف نشود.
وی بیــان داشــت :بنابراین همه باید مبلغ این مراســم
بــرای هرچــه بــا شــکوهتر شــدن حضور مــردم باشــیم و
هیئــت هــا هم باید یک غوغا و محشــر راه بیاندازند که
ســینه زن هــای امــام حســین(ع) آمده اند برای تشــییع
کســی کــه در دفــاع از حــرم حضــرت زینــب(س) شــهید
شده است.
آیت ا ...دژکام عنوان کرد :باید حســاب خود را با شــهدا،
ارزش هــای دینــی و انقــاب صــاف کنیــم .بــه نظــر بنده
جوانان هیأتی ما همه حاضر هستند.
وی گفــت :شــهر آمــاده اســت و مدیریــت هــا بایــد بــه
گونــه ای باشــد کــه نهایــت شــکوه را شــاهد باشــیم و
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ریخته شدن خون شهدای عزیزمان ماندگار شد.
معــاون اجرایــی ســپاه فجــر فــارس بــا اشــاره بــه
شــباهتهای قیــام امــام حســین و انقــاب اســامی
خواســته دفــاع مقــدس تصریــح کــرد :هــم قیــام امــام
حســین و هــم جنــگ نابرابــر ما در هشــت ســال دفاع
مقدس ،تحمیلی بود.
سرهنگ کریمی اخالص را رمز دیگری در ماندگاری قیام
عاشــورا عنــوان کــرد و ادامه داد :اگر امــروز میبینید که
مردم در تشــییع شــهدا به خصوص شــهید ســلیمانی
عزیــز چنیــن پرشــور بــه صحنــه میآینــد ،بــه واســطه
اخالقــی اســت کــه در وجــود ایــن شــهدا قــرار داشــته
است.
وی بــا اشــاره بــه بحــث شــهید اســکندری و تشــییع
ایــن شــهید ســرور نیــزه در عاشــورای پیشــرو تاکیــد

جانشین فرماندهی سپاه فجر:

سردار شهید اسکندری نماد
حماسه آفرینی خطه فارس است

* حضور مردم در تشییع پیکر این شهید تجدید بیعت با
انقالب اسالمی است
ســرهنگ پاســدار حســن عبــدا ...زاده گفــت :تمــام زندگــی
سردار شهید حاج عبدا ...زندگی در مسیر حسینی طی شد
و در نهایت شهادت او نیز همچون سید الشهدا اباعبدا...
الحسین (علیه السالم) رقم خورد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســپاه فجــر ،ســرهنگ پاســدار
حســن عبــدا ...زاده در دیــدار با جمعی از مســئوالن ســپاه
فجر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس
و مدافــع حــرم ،گفت :شــهدای فارس ســتارگان درخشــان
و نمــاد افتخارآفرینــی فرزنــدان مومــن و بردمنــد این خطه
هســتند و حماســه آفرینی آنــان هرگز از اذهــان ملت ایران
پــاک نخواهــد شــد .وی بــا پاسداشــت مقــام واالی شــهید
ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی ،گفت :همزمان با دهه اول
محرم ســومین حرم اهل بیت به زودی میزبان پیکر مطهر
ســردار شــهید حاج عبدا ...اســکندری خواهد بــود که تمام
زندگی اش در مسیر حسینی طی شد و در نهایت شهادت
او نیــز همچــون ســید الشــهدا اباعبــدا ...الحســین (علیــه
السالم) رقم خورد.
جانشــین فرماندهی ســپاه فجر خاطرنشــان کــرد :مطمئنا
مراسم استقبال و تشییع باشکوهی برای پیکر مطهر این
شــهید بــا حضور مــردم مومــن و انقالبی فارس و شــیراز در
پیــش خواهــد بود .ســرهنگ پاســدار حســن عبــدا ...زاده
افزود :مردم با حضور گســترده در آئین تشییع پیکر مطهر
این شــهید بزرگوار بار دیگر با آرمان های انقالب اسالمی و
شهدا تجدید بیعت خواهند کرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس
خبر داد:
کــرد :اگــر امــروز ســپاه و بســیج در دفــاع مقــدس ،در
محرومیتزدایــی در مبــارزه با کرونا ،در خدمت رســانی
در ســیل خــود را در کنار مــردم میداند واگــذار خداوند
است نه منتگذار.

مدیرعامل و رئیس ستاد بحران شرکت آبفا فارس:

آب شرب همه شهرها و روستاهای سیلزده فارس
وصل شد

مدیرعامــل و رئیــس ســتاد بحــران شــرکت آبفــا فارس گفــت :با تالش شــبانه
روزی ،آب شرب همه شهر ها و روستاهای آسیب دیده در بارندگی و سیلهای
روزهای گذشته وصل شده و آبرسانی در این مناطق به روال معمول بازگشته
است.
بــه گــزارش ایرنــا از روابــط عمومی شــرکت آبفا اســتان فارس ،علی جــان صادق
پــور چهارشــنبه در ایــن بــاره اظهــار کــرد :درپــی بارندگــی روزهــای گذشــته در
برخــی شهرســتان هــای اســتان فارس ،ســیل های ناشــی از این بارندگــی ها به
زیرساخت های آبرسانی ۷شهر و ۱۶۳روستا در  ۱۹شهرستان استان ،آسیب های

فراخوان هجدهمین ســوگواره عاشــورایی اداره کل کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس اعالم شد.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل کانون فارس« ،حواریون
حســین(ع)» (مســیحیانی که ســهمی از همراهی و همدلی
با امام حســین(ع) داشــتند) موضوع ســوگواره عاشــورایی
کانــون فــارس اســت .معــاون فرهنگــی کانــون فــارس بــا
اعــام ایــن خبــر گفــت :اعضــای نوجــوان مراکــز ،نونــگاه و
نوجوان(12تــا 17ســال) (درســطح اســتان) ،مربیــان مراکز و
کارکنان کانون فارس مخاطب این سوگواره هستند.
مژده دستوری ،محورهای هجدهمین سوگواره عاشورایی
کانــون پرورش فکری اســتان در بخش فرهنگــی را معرفی
کتــاب ســوگواره ،معرفــی شــخصیت ،برپایــی خیم ـهی
حسینی ،کتابسازی و مداحی و در بخش ادبی سرایش و
نوشتن شعر و داستان با موضوع عمومی «محرم ،عاشورا،
امام حسین(ع)» وموضوع ویژ ه «حواریون و یاران مسیحی
امــام حســین(ع)» عنوان کرد و گفــت و در بخش هنری نیز
تصویرســازی کتاب سوگواره ،تعریف شــده است .به گفته
مژده دســتوری ،دبیرخانه سوگواره هجدهم آخرین مهلت
دریافــت آثار را اوایل شــهریور 1401و زمان برگزاری ســوگواره
در دفتر استان را  17شهریور  1401تعیین کرده است.

جــدی وارد نمــود کــه بــا همــت و تالش شــبانه روزی گــروه های فنــی و اتفاقات
آب شــرکت آبفا فارس و امور و ادارات آبفا تابعه ،تأسیســات آب شــرب همه ی
شهرهای دچار بحران به صورت موقت ترمیم و وصل شده است.
مدیرعامــل و رئیس ســتاد بحران شــرکت آبفا فــارس ادامه داد:آب شــرب ۱۶۳
روســتایی که ســیل های ناشــی از بارندگی های اخیر زیرســاخت های آبرســانی
آنها را دچار تخریب نموده بود نیز مرمت شــده اســت و آبرســانی به مردم این
روستاها روال عادی را طی می کند.
صادق پور در خصوص عملیات بازســازی تأسیســات آب شــرب این روســتاها
گفت :مأمورین اتفاقات شرکت آبفا فارس با تالش و کار شبانه روزی آب شرب
شــهر هــا و روســتاهای آســیب دیــده را بــه طــور موقت وصــل نمودند تــا مردم
شریف استان در تابستان جاری با مشکالت کم آبی یا بی آبی مواجه نباشند.
وی ابــراز امیــدواری کــرد تا با تخصیــص های مالی ویژه توســط متولیــان امر ،به
زودی ترمیــم و بازســازی دائــم و همچنیــن محکم ســازی تأسیســات آبرســانی
آسیب دیده در سیل انجام پذیرد.
از روز س هشــنبه چهارم تا دوشــنبه  ۱۰مرداد ماه،مناطق مختلف اســتان فارس
با جاری شــدن روان و آب گرفتگی معابر ،ســیالبی شــدن رودخانه های فصلی،
صاعقه و خسارت در اثر باد شدید رو به رو شد.
ایــن .گــزارش میافزایــد :بــا پایــان یافتــن ایــن بارندگ یهــا؛ در روســتاهایی کــه
تأسیســات آبرســانی آنها آماج ســیل قرار گرفته و دچار آب بردگی شــده بودند،
ترمیم تأسیسات آبرسانی و وصل مجدد جریان آب شرب ،آبرسانی به مردم به
صورت سیار و مستمر به وسیله تانکرهای آبرسان انجام شد.

کاشت پنبه در سطحی بالغ بر  19هزار
هکتار در فارس

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تأکید
بــر اینکــه این اســتان رتبــه اول تولید پنبــه در کشــور دارد،
گفــت :در ســال زراعــی جــاری این محصــول در ســطح 19200
هکتار کاشته شد.
بــه گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان
فــارس ،مهــدی صادقــی بــا بیــان اینکه کاشــت پنبــه در 12
شهرســتان اســتان فارس از اوایل اردیبهشــت مــاه آغاز و
در اواسط تیرماه پایان یافت ،تصریح کرد :بیشترین سطح
زیر کشــت این محصول مربوط به شهرســتان های داراب
و الرستان است.
وی با اشاره به اینکه 14رقم پنبه از ارقام گواهی شده داخلی
و خارجی در اســتان فارس کشــته شــده اســت ،اظهار کرد:
ارقام داخلی گلســتان ،ســاجدی ،ارمغان ،حکمت ،شایان،
تابان و لطیف و ارقام خارجی ماکسا ،کاریسما ،فلش ،لیدر،
لودوس و  BA1010کاشته شد.
بــه گفتــه صادقــی؛ از ردیــف کار ،خطــی کار و دســتگاه هــای
کشت مستقیم برای کاشت پنبه استفاده می شود.
او اظهــار کــرد :از ســطوح کشــت شــده 11 ،هــزار و  600هکتــار
نشــتی1600 ،هکتار سیســتم آبیاری تیپ و مابقی به صورت
غرقابی مشروب می شود.
صادقی با اشــاره به اینکه در ســال جاری کشــت قــراردادی
پنبــه در دســتور کار وزارت جهــاد کشــاورزی قــرار دارد ،ابــراز
کــرد :در اســتان فــارس کشــت قــراردادی در ســطح 6400
هکتــار اجــرا شــد .مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان فــارس با بیــان اینکه اســتان فــارس از نظر کیفیت
الیاف مقام نخســت کشــوری دارد و ســال گذشته با تولید
59200تــن وش پنبــه رتبه اول در کشــور را کســب کــرد ،ابراز
کــرد :میانگین عملکرد وش پنبه کشــور در ســال گذشــته
2500کیلوگــرم در هکتــار بــود و اســتان فــارس جــزو ســه
استانی است که بیش از  3هزار کیلوگرم عملکرد در هکتار
دارد.

