رئیــس کمیســیون ســامت ،محیــط زیســت و
خدمات شــهری شــورای شهر شــیراز گفت :برای
کنترل و کاهش مشکالت فرهنگی اجتماعی باید
همه مدیران و مســئوالت شهری نسبت به این
موضوع به عنوان یک دغدغه بیندیشند.
مســعود زارعــی در بازدیــد از شــهرک ســعدی کــه
بــا هــدف شناســایی مشــکالت و آســیبهای

رئیس کمیسیون سالمت و خدمات شهری شورا:

مشکالت فرهنگی اجتماعی برای همه دغدغه باشد

اجتماعــی ایــن شــهرک انجــام شــد ،گفــت :حوزه
خدمــات شــهری شــهرداری شــیراز بــرای کنترل و
یــا کاهــش آســیبهای اجتماعــی بصــورت روزانه
اقداماتی را دستور کار دارد.

او افــزود :اگــر نــگاه علمی به آســیبهای شــهری
داشــته باشــیم متوجــه خواهیــم شــد کــه بــرای
مدیریت بهتر این آســیبها ،استفاده از ظرفیت
مشــارکتهای مردمــی و همکاری دیگــر ارگانها

نیــز الزم اســت .ناظــر شــورای شــهر شــیراز در
شــهرداری منطقــه ســه گفــت :این کمیســیون و
حوزه خدمات شــهری شــهرداری شــیراز در تداوم
برنام ههــای خــود و بــه منظــور ارتقــاء و گســترش

فرهنــگ پیشــگیری و ارتقــای ســطح ســامت
اجتماعــی ،آمادگــی همــکاری بــا دیگــر ارگان هــا و
یــا ســازمان هــا را دارد .زارعــی در بخــش دیگــری از
بازدیــد خود از طرح اجرای ســنگ چینــی رودخانه

محــدوده کوچه  ۷۹شــهرک ســعدی بازدید کرد و
افــزود :این طرح که یکی از مطالبات ســاکنین نیز
بوده در حال حاضر توســط شهرداری منطقه سه
در دســت اجراســت .عضو شــورای اسالمی شهر
شیراز خاطرنشــان کرد :پیگیری مطالبات مردمی
و ایجــاد ایمنــی و رضایتمنــدی آنهــا بــرای شــورا و
شهرداری حائز اهمیت است.

امــور بانــوان و خانــواده با دانشــگاه ،آمــوزش و پرورش
و حــوزه علمیــه داشــته باشــد چــرا کــه عجیــن شــدن با
مهــا و تدوین و
محیــط های علمی ســبب اتخــاذ تصمی 
اجرای برنامههای قویتر و پختهتر خواهد شد.
ایمانیــه بــا بیــان اینکه طرح خانــواده متعالی بــه عنوان
طرحــی اثرگذار باید همچنان ادامه یابد و اجرایی شــود،
از مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری فــارس
خواست ،همکاری با ادارهکل امور اجتماعی استانداری،
ادارهکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،معاونــت فرهنگــی
شــهرداری شــیراز ،حــوزه هنــری ،کانــون پــرورش فکری
کــودکان و نوجوانــان و حوز ههــای فرهنگــی بســیج را
قویتر از گذشته در دستور کار قرار دهند.
اســتاندار فارس همچنیــن تأکید کرد :شهرســتانهای
اســتان فارس نیز باید هم گام با شیراز در امور بانوان و
خانواده مدنظر قرار گیرند.
ایمانیــه بــا یــادآوری اینکه برش اســتانی ســند توســعه

فرهنگی برای اولین بار در فارس رونمایی شــده است،
گفــت :بایــد خــود را متعهــد بــه حرکــت در ایــن مســیر
بدانیم.
او همچنیــن بیــان کرد :پیشــنهاد دورکاری بــرای بانوان
کارمنــد را بــه معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت
جمهوری و رئیس جمهور ارائه دادهایم و این پیشنهاد
مورد اســتقبال آیتا ...رئیســی قرار گرفته اســت .اجرای
این طر ح باید با در نظر گرفتن زوایای مختلف در دستور
کار قرار گیرد.

اســتاندار فــارس همچنین خواســتار تشــکیل کارگروه
رفاه بانوان کارمند اســتان فارس شــد و افزود :تشکیل
یــک کارگــروه اثرگــذار بــه همفکــری و مشــورت نیــاز
دارد.
همچنیــن ایمانیــه در ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از
تالشهای معصومه دســتغیب ،مدیرکل پیشین امور
بانوان و خانواده اســتانداری فارس ،ابراز امیدواری کرد:
زهــرا یقطیــن ،مدیــر کل جدیــد ایــن مجموعــه گامهای
مؤثری و تحولآفرینی در این حوزه انجام دهد.

فرمانده انتظامی فارس:

قاتل  ۵عضو یک خانواده در شیراز به هالکت رسید

تماشا -سرویس خبری
فرمانده انتظامی فارس گفت :با تالش مأموران پلیس فارس قاتلی که
بامــداد دیــروز  ۵نفــر را به قتل و دو نفر را گــروگان گرفته بود به هالکت
رسید.
ســردار رهامبخــش حبیبی بیان کرد :حوالی ســاعت یــک بامداد اولین

تهــای پلیســی  ۱۱۰یــک فقــره درگیری
روز از آذرمــاه از طریــق مرکــز فوری 
منجــر بــه قتــل  ۵نفر حدودا  ۳۵الی  ۶۰ســاله در خیابان عدل شــیراز به
مامــوران پلیــس اعــام و ســریعا برای بررســی موضوع به محــل حادثه
اعزام شدند.
او افــزود :مأمــوران در بررس ـیهای اولیــه مطلــع شــدند قاتل کــه داماد
خانواده بوده با اســلحه کالش  ۵نفر از بســتگان درجه یک همسرش
( ۲نفر برادر زن ،همســر ،دختر و پســر برادر خانم خودش) را کشته و با
گروگان گرفتن دو نفر از بستگان مقتولین سریعا متواری شده است.
فرمانــده انتظامــی فــارس خاطرنشــان کــرد :از همــان لحظــات اولیــه
مامــوران پلیــس اقدامات خود را برای شناســایی و دســتگیری شــروع
و بــا تحقیقــات فنــی و تخصصــی محل اختفــا قاتــل را در همــان حوالی
شناسایی کردند .سردار حبیبی تصریح کرد :مأموران پس از هماهنگی
بــا مقــام قضائــی بــه محل مــورد نظــر اعزام شــدند کــه قاتل بــه محض
مشاهده پلیس با اسلحه کالش اقدام به تیراندازی به سمت مأموران

کرد .او با اشاره به اینکه پس از حدود یک ساعت درگیری ،قاتل بدون
توجــه به دســتور پلیــس همچنان اقــدام به تیرانــدازی م یکــرد ،عنوان
داشــت :مأمــوران انتظامــی در درگیــری متقابــل موفــق شــدند هــر دو
گروگان را به صورت صحیح و ســالم آزاد و قاتل  ۵۵ســاله را به هالکت
برسانند .فرمانده انتظامی فارس با اشاره به اینکه علت اصلی درگیری
برابــر بررس ـیهای اولیه پلیس اختــاف مالی بر ســر ارث و میراث بوده
اســت ،عنــوان کرد :امنیت کنونی اســتان فارس به ســادگی به دســت
نیامــده کــه با حرکات ســوء عــدهای از مخالن نظم و امنیت خدش ـهدار
شود؛ بنابراین به مردم اطمینان میدهیم با تمام توان حافظ امنیت و
نظم و آرامش آنان هستیم.
* توضیحات دادستان در مورد ماجرای قتل و گروگانگیری در شیراز
بــه دنبــال انعــکاس اخبــاری در خصــوص وقــوع یــک فقــره قتــل و
گروگانگیــری در شــیراز ،دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز فــارس،
توضیحاتی ارائه داد.ســید مصطفی بحرینی دوشــنبه اول آذر گفت :در

ساعات پایانی شب یکشنبه فردی با ورود به منزل خانواده همسر5 ،
نفر از اعضای آن خانواده را به قتل رسانده و متواری میشود.
بحرینی اضافه کرد :پس از شــنیده شــدن صدای شــلیک ،همسایهها
موضــوع را بــه پلیــس گــزارش دادنــد و تحقیقات آغاز شــد و اجســاد 5
عضو یک خانواده در منزلشان کشف شد.
دادستان شیراز خاطرنشان کرد :صبح دوشنبه ،قاتل  2نفر از نزدیکان
خود را به گروگان گرفت و هنگام ورود مأموران پلیس ،به سمت آنان
شلیک کرد.
بحرینــی ادامــه داد :این اقدام قاتل ،با واکنش ماموران انتظامی همراه
بود که منجر به هالکت متهم و رهایی گروگانها شد.
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز فارس با اشــاره به اینکــه پرونده در
شــعبه ویژه قتل دادســرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز مفتوح شده
اســت ،گفت :انگیزه اقدامات مجرمانــه این فرد اختالفات خانوادگی و
مسائل مالی بوده است.

دبیر جامعه روحانیت شیراز:

صنعت خودروسازی هرکاری که میخواهد انجام میدهد ،چون رقابت نیست
دبیــر جامعــه روحانیت شــیراز بــه رمز ماندگاری بســیج
اشــاره و عنــوان کــرد :بســیج در جامعــه آنچنــان اثرگذار
بوده که جبهه مقاومت امروز مدیون بسیج است.
حجتاالســام ســید محیالدیــن طاهــری شــامگاه
یکشنبه  ۳۰آبانماه در مراسم گرامیداشت هفته بسیج
که در حرم مطهر سید عالءالدین حسین(ع) برگزار شد،
اظهــار کرد :بســیجیان صاحبــان اصلی انقالب اســامی
هستند.
بــه نقــل از روابــط عمومــی حرم مطهــر ســید عالءالدین
حســین(ع) او با بیان اینکه نام بســیج امــروز نه تنها در
کشــور ما بلکه با نامهای مختلفی که در دیگر کشــورها
کــه جبهه مقاومــت وجــود دارد نیز میدرخشــد ،گفت:
بسیج ریشه در آن حرکت بزرگی دارد که امام راحل کلید
آن را زدند و دستور تشکیل آن را دادند.
به گفته دبیر جامعه روحانیت شــیراز ،امروز میلیونها
بســیجی در سراســر جهان وجود دارند و هر روز بخشی

حل مشکل آب و برق کار جهادی میخواهد
از قدرت مندی آنان را مشاهده میکنیم.
طاهــری اضافــه کــرد :روزهای گذشــته خود اســرائیلیها
اعــام کردنــد کــه یک نیــروی ایرانــی در خانــه وزیر جنگ
اسرائیل بوده است ،این کار ریشه در بسیج دارد.
او با اشاره به آخرین آیه سوره عنکبوت ،افزود :امروز اگر
شــما بســیجیان به عنوان الگوی بسیجیان جهان قرار
گرفتهایــد ریشــه در ایــن دارد که بســیجیان آن روز برای
خــدا جهــاد کردهاند ،هنگامــی کار برای خدا شــد نتیجه
بخــش خواهــد بــود؛ هیــچ یــک از بســیجیان در ابتدای
تشــکیل بســیج دنبــال اســم و عنــوان نبودنــد بلکــه
بــرای خــون دادن و جــان دادن دنبال ســبقت گرفتن از
یکدیگر بودند.
تولیــت آســتان مقــدس ســید عالءالدیــن حســین(ع)

خاطرنشــان کــرد :اینکــه مشــاهده مــی کنیــم بســیج
مانــدگار شــده و خــاری در چشــم دشــمنان اســت و در
مقابل نام هواپیمابر میایســتد و قدرت ناو جنگی را به
سخره می گیرد ،ریشه در فکر و شجاعت بسیجی دارد.
او ،تنها راه صراط مســتقیم را راه ،فکر و روحیه بســیجی
برشــمرد و گفــت :اگر میخواهیــم ماندگار شــویم ،تنها
راه آن جهــاد در راه خداونــد اســت.اگر جوانــان امــروز
میخواهنــد راه نورانی بســیج تداوم داشــته باشــد باید
همچون بســیجیان دفــاع مقدس کــه در راه خدا جهاد
کردند جهادی عمل کنند.
طاهــری بــا اشــاره به اینکــه امید نظام به بســیج اســت،
تصریــح کــرد :امــروز اگر میبینیم متأســفانه یــک دفعه
در اثــر تغییــر ولتــاژ بــرق که بــر اثر فرســودگی بــوده یک

خسارت بزرگی به فالن کارخانه میرسد ،تنها راه آن این
اســت که کار جهادی شــود؛ زیر ســاختها باید درست
شــود ،حــل مشــکل آب و بــرق کار جهــادی میخواهــد؛
نیروهای بسیج باید وارد میدان شوند و جهاد سازندگی
احیا شود.
او در خصــوص تجمــع مــردم اصفهــان نیــز گفــت :در
هشــت ســال گذشــته نیاز داشــتیم تا آب خلیج فارس
به اکثر نقاط کشــور برود ،دالرهای  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی را
دادند ،کجا رفت؟ چه چیزی وارد کردند؟
دبیــر جامعــه روحانیــت شــیراز تصریــح کرد :متأســفانه
صنعت خودرو ســازی نیز هــرکاری که میخواهد ،انجام
میدهــد ،چراکــه رقابــت در آن نیســت.دالرهای ۴۲۰۰
تومانــی موجــب شــد تــا خیابانهای بوشــهر یک شــبه
پــر از ماشــینهای خارجــی شــود ،آیــا نم یشــد بــا آن زیر
ساختهای کشور را درست کرد؟
طاهــری اضافــه کــرد :امــروز نظــام جمهــوری اســامی

بــه جایــی و بــه قدرتــی رســیده اســت کــه همــه دنیــا در
مقابــل آن ســر تعظیــم فــرود آوردهانــد ،همانگونــه کــه
بــا افتخــار از گذشــتگان ســخن میگوییــم آینــدگان
نیــز بایــد در مــورد جوانــان امــروز ســخن خواهنــد
گفت.

 ٧٠٠راهدار در طر ح زمستانه حضور خواهند داشت

 20دی آخرین مهلت ارسال آثار به هفتمین جشنواره رسانهای ابوذر فارس

تماشا -سرویس خبری
آخرین مهلت ارســال آثار به چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر
استان فارس ،اعالم شد.
به گــزارش «تماشــا» دبیر برگزاری چهارمین جشــنواره رســانهای
ابــوذر در اســتان فــارس ،امــروز در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان
اینکــه بــرای هفتمیــن ســال متوالــی اســت کــه ایــن جشــنواره
در ســطح کشــور و چهارمیــن ســال در اســتان فــارس بــه
صــورت اســتانی برگــزار میشــود ،گفــت :ایــن جشــنواره یکــی
م تریــن برنامــه هــای بســیج رســانه در اســتان فــارس
مه ـ 
است.
وی افزود :هفتمین جشــنواره رســانه ای ابوذر با 13محور و در 9
قالب برگزار میشود که موضوعات مختلفی دارد.

رئیــس ســازمان فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری
صــدرا اعــام کــرد کــه مینــاکاری در هویــت هنری این شــهر
جدید نهادینه شــده و تا مرحله توســعه اشتغال هنر پایه،
بومی خواهد شد.
آرش فر جزاده دوشــنبه یکم آذر در نشســت هم اندیشــی
فرهنگــی و هنــری با اشــاره بــه برنامههای هنری شــهرداری
و توجــه بــه هنرهای اصیــل ایرانی گفت :در حــال حاضر که
تهــای ملی مورد غفلت واقع شــده و ناخواســته
آ ثــار هوی 
در حال تضعیف هســتند ،حفظ هویت و فراگیری هنرهای
اصیل و پرمحتوای بومی بسیار الزامی است.
او افــزود :از آنجــا کــه مهــم تریــن مؤلف ههــای هویتــی مــا را
وابســتگی جغرافیایــی ،نــژادی ،قومــی ،فرهنگــی و زبانــی و
دینی ،ادبی و هنری تشــکیل میدهد ،باید هرچه بیشتر در
پاسداری از آنها کوشید.
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری صدرا
عنوان کرد :هنر پویا و مستمر ایرانی در طول تاریخ در ابعاد
و زمین ههــای گوناگــون نیز همــواره برای ما حیــات بخش و
غرورآفرین بوده اســت ،بنابراین ،ما در غیاب دستگاههای
فرهنگی-هنری در شهر صدرا ،تالش میکنیم از جلوههای
گوناگــون آن به عنوان مؤلفههای هویتی پاســداری کنیم و
میناکاری را در هویت هنری شهر صدرا نهادینه و تا مرحله
توسعه اشتغال هنرپایه بومی کنیم.
او از اســاتید برجســته هنری و مینا کاری کشــور نیز در این
جلســه عنــوان کــرد :جلو ههــای هویــت هنــری ما بــه حدی
زیاد و گســترده اســت که اگر امروزه قدری به خود آییم و به
ریشههای اصیل خود باز گردیم و در جستجوی خویشتن
خویش باشــیم ،مســلما میتوانیــم در آینــدهای نه چندان
دور ،هویت اصیل و بومی خود را غرورآفرینانه در بین نسل
جدید بازیابیم و گسترش دهیم.
رفعتی در ارتباط با هنر اصیل میناکاری اظهار کرد :میناکاری
یــا میناســازی هنری اســت با ســابقهای در حــدود پنج هزار
ســال ،کــه زیرمجموعــه صنایع دســتی جای گرفته اســت و
امــروز ظرفیــت عظیــم آموزش و توســعه این هنر در شــهر
صــدرا در اجــرای آمــوزش هــای کوتــاه مــدت و مؤثــر در کنار
دورههای مقدماتی و پیشرفته وجود دارد.

طرح زمستانه هالل احمر  ۲۰آذر
شروع میشود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس:

کــه ایــن محورها توســط نیروهای امــدادی که در این طــرح فعالیت
خواهند کرد ایمن ســازی شــده تا مشــکالت احتمالی خطری را برای
مردم نداشته باشد.
فرمانــده انتظامی فارس ادامه داد :تمام نیروهای خدمت رســان در
ســطح اســتان این آمادگی را دارند تا در صورت بروز هرگونه خطرات
احتمالی نسبت به برطرف کردن آنها اقدام کنند.
حبیبــی خاطرنشــان کــرد :الزم بــه ذکــر اســت کــه موضــوع فرهنــگ
ترافیکــی نیز یکی از اساســی ترین مســائلی اســت که مــردم باید مد
نظر داشــته باشــند .او عنوان کرد :بیش از  ۵۰درصد از آســیبهایی
که در حوزه ترافیکی به مردم وارد میشود در حوزه فرهنگ ترافیکی
است از اینرو رسانهها و مسئولین حوزه فرهنگ باید اطالع رسانی
الزم را در حوزه ترافیک در اولویت داشته باشند.

* سال سیزدهم * شماره 2520

معاون جمعیت هالل احمر فارس:

ابراهیم شیشهگر خبر داد:

مهدی اسالمی -تماشا
رزمایش آمادگی دســتگاه های عضو مدیریت بحران برای آغاز طرح
امــداد و نجــات زمســتانه بل حضــور جمعی از مســئوالن فــارس در
شــیراز برگــزار شــد .مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جــادهای فارس
دوشــنبه یکــم آذرمــاه در آییــن آغــاز طــرح سراســری امــداد و نجات
زمســتانی در فــارس ،گفــت ۷۰۰ :راهــدار در بیــش از  ۶هــزار و ۴۰۰
کیلومتــر محورهای حادثه خیز اســتان در زمســتان حضور خواهند
داشت تا در صورت بروز خطرات احتمالی مشکالت مردم را برطرف
کنــد .علیرضــا ســیاهپور تأکیــد کــرد :بیــش از ۹۰درصــد تجهیــزات و
ماشــین آالت مــورد نیاز در طرح زمســتانه توســط راهــداری و حمل
و نقــل جــادهای فــارس به روز رســانی شــده ایــن در حالی اســت که
 ۵۲راهدارخانــه ثابــت و  ۶راهدارخانــه ســیار نیــز در این طــرف فعال
خواهند بود .مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس افزود:
 ۷۴اکیــپ ثابــت راهــداری و  ۱۳۵اکیــپ ســیار راهــداری نیــز در طــرح
امــداد و نجــات زمســتانه امســال در فــارس فعالیــت خواهنــد کرد.
بــه گفتــه این مقام مســئول ،یکــی از اقداماتی کــه اداره کل راهداری
تهــای خــود قــرار داده
و حمــل و نقــل جــادهای در اولویــت فعالی 
اســت بهسازی راههای روستایی اســت از این رو در تالش هستیم
تا مشــکالتی کــه در حوزه راهــداری و حمل و نقل راههای روســتایی
فارس وجود دارد را برطرف کنیم.
فرمانــده انتظامــی اســتان فــارس نیــز در ایــن مراســم گفــت :بیش
از  ۵٠٠نیــروی انتظامــی در ایــن طــرح در اقصــی نقــاط اســتان حضــور
خواهند داشــت و نســبت به رفع مشکالت احتمالی اقدام خواهند
کــرد .ســردار رهامبخــش حبیبــی اضافــه کــرد :براســاس برآوردهــای
انجام شــده شــش محور دارای نقاط حادثهخیز زمســتانی هســتند

استان

میناکاری در هویت هنری شهر صدرا
نهادینه میشود

طرح خانواده متعالی در فارس تداوم یابد
اســتاندار فــارس بــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح خانــواده
متعالــی بــه عنــوان طرحــی اثرگــذار باید همچنــان ادامه
یابد ،اعالم کرد که پیشنهاد دورکاری برای بانوان کارمند
را بــه معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهوری و
رئیس جمهور ارائه دادهایم.
دکتر محمدهادی ایمانیه دوشنبه یکم آذرماه در آیین
تکریــم و معارفــه مدیــران کل امــور بانــوان و خانــواده
اســتانداری فــارس بــا تأکیــد بــر اینکــه بانــوان محــور
خانوادهها ،جامعه و کشــور هستند ،گفت :عملکرد هر
یک از بانوان عالوه بر خود او بر همسر و فرزندانش نیز
اثر میگذارد.
او بــا بیــان اینکــه م یتــوان بانــوان را مدیــران جامعــه
دانســت ،از مدیــرکل جدیــد امــور بانــوان و خانــواده
خواســت با همــکاری مدیر پیشــین شــورای مشــورتی
جامعــی مربــوط به حــوزه بانوان تشــکیل شــود که این
مســازی ،مشــورت ،اندیش ـهورزی و
شــورا وظیفه تصمی 
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رئیس سازمان فرهنگی شهرداری صدرا:

استاندار فارس در آیین معارفه مدیرکل امور بانوان:

تفکر را بر عهده داشته باشد.
اســتاندار فارس بــا تصریح اینکه امروز بســیاری از افراد
توانمنــد در پس ـتهای مدیریتــی درگیــر امــور اجرایــی
م یشــوند ،اظهــار کــرد :ایــن مدیــران فرصتی بــرای تفکر
مســازی ندارنــد؛ از ای ـنرو ناچــار بــه گرفتــن
و تصمی 
تصمیمــات ناگهانــی و روزمــره و فاقــد پشــتوانه تفکری
میشوند.
ایمانیــه تأکیــد کــرد :همــه ادارات و ســازمانها مکلــف
هســتند پیوســت امــور بانــوان داشــته باشــند و فردی
توانمنــد و قــوی بــه عنوان مشــاور امــور بانــوان در کنار
مدیر آن اداره انتخاب شود.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه نبایــد همیشــه منتظــر صــدور
مصوبات و بخشنامههای مرکز برای اجرا باشیم ،گفت:
فارس بر اساس توانمندی بانوان باید پیشتاز اقدامات
و گامهای بزرگ در کشور باشد.
استاندار فارس همچنین بر لزوم ارتباط قویتر مدیریت

سهشنبه
 2آذر 1400
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ابراهیــم شیشــه گر ادامــه داد :هر فرد میتواند در ســه بخش و
در هر بخش حداکثر ســه اثر را برای شــرکت در جشــنواره ارسال
کند.
ایــن فعــال رســانهای ،محورهــای هفتمیــن جشــنواره
رســانهای ابــوذر در اســتان را جهــش تولیــد ،امیدآفرینــی،
تهــای کشــاورزی اســتان ،حقــوق شــهروندی ،بصیــرت
ظرفی 
و دشمنشناســی ،آســیبهای احتماعــی ،بیانیــه گام دوم،
کمک مومنانه ،مدافعان ســامت و شــهدای رســانهای ،ســبک
تهــا و تهدیــدات فضــای مجــازی و ورزش ذکــر
زندگــی ،فرص 
کرد.
دبیــر برگــزاری هفتمیــن جشــنواره رســانهای ابــوذر در اســتان
فــارس ،در ادامــه بااعالم اینکه جشــنواره در بخشهــای «خبر»،
«مصاحبــه»« ،گــزارش»« ،تیتــر»« ،یادداشــت»« ،کاریکاتــور»،
«موشــن گرافیک»« ،فیلــم خبری» و «عکس» برگزار خواهد شــد
افزود :مهلت ارســال آثار تا روز دوشــنبه  2۰دی ماه جاری تمدید
شده است.
بــه گفتــه وی ،در ایــام دهه مبارک فجر امســال نیــز منتخبین هر
بخش معرفی و برگزیدگان این جشــنواره به مرحله کشــوری راه
خواهند یافت.
این فعال رســانهای در پایان عنوان کرد :عالقهمندان به شرکت
در این جشنواره میتوانند آثار خود را به صورت فایل پیدیاف
در شــبکههای اجتماعــی بــه شــماره  09211728125یــا بــه آدرس
شــیراز ،خیابــان فردوســی ،کوچــه پروانــه ،جنــب ســالن مجتمع
فرهنگی ورزشــی شــلمچه ،ســازمان بسیج رســانه فارس ارسال
کنند.

معــاون امــداد و نجات جمعیت هــال احمر فــارس از آغاز
طرح امداد و نجات زمستانه جمعیت هالل احمر استان از
 ۲۰آذرماه جاری و افزایش  ۳۰درصدی توان امدادی خبر داد.
مهــدی خوبیــار دوشــنبه یکــم آذرمــاه در جمع خبرنــگاران
گفت ۲۴۰ :نیروی امدادی اعم از امدادگر و کارمند به صورت
شــبانه روزی در پایگا ههــا و پس ـتهای بین شــهری ثابت،
سیار و موقت با طرح همکاری خواهند داشت و روزانه ۱۰۰
دستگاه خودرو عملیاتی برای این منظور پیشبینی شده
است .او در تشریح طرح امداد و نجات زمستانه جمعیت
استان گفت :این طرح از  ۲۰آذر ماه جاری آغاز شده است و
تا  ۲۰اسفند ماه ادامه دارد.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر فارس با اشــاره
به همکاری شبانه روزی  ۲۴۰نیروی امدادی جمعیت هالل
احمــر اســتان در طــول مدت زمــان اجــرای طرح زمســتانه،
اظهــار کــرد :در طــول طــرح ،در مجمــوع روزانــه  ۱۰۰دســتگاه
خــودرو عملیاتــی و همچنیــن یــک فرونــد بالگــرد امــدادی
پیش بینی شده است.
خوبیار اضافه کرد :با افزایش  ۳۰درصدی توان امدادی این
جمعیــت ۲۶ ،پایــگاه امــداد و نجــات بین شــهری ثابت و ۷
پایگاه امداد و نجات ثابت و  ۴پایگاه موقت کوهستان نیز
برای اجرای طرح امداد زمستانه فعال است.
او در خصوص دیگر مراکز و پایگاههای امدادی پیشبینی
شــده در طرح امسال ،یادآور شد :یک پایگاه امداد هوایی،
 ۲۹کشــیک امداد و نجات در شــعب شهرستانی ،یک مرکز
کنتــرل و هماهنگــی عملیات اســتانی ،یک پایــگاه واکنش
ســریع و همچنیــن یــک پایــگاه آنســت (مرکــز آمــوزش و
نگهداری ســگ های تجســس) ،برای طرح امداد زمستانه
امسال لحاظ شده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر فارس در ادامه
از تجهیــز و بــه روز رســانی انبــار امــدادی مرکــز اســتان ،دو
انبــار منطق ـهای در الرســتان و فیروزآباد و  ۳۲انبــار امدادی
در ســطح شــعب فــارس در راســتای طــرح امداد زمســتانه
خبــر داد .خوبیــار خاطرنشــان کرد :معاونت امــداد و نجات
جمعیــت هــال احمــر فــارس امســال در راســتای آمادگــی
در مواجهــه بــا حوادث و ارتقــای دانش و مهــارت نیروهای
عملیاتــی ،تمریــن هــای اســکان و تغذیــه اضطــراری را در
مناطــق مختلف اســتان و با مشــارکت تمام دســتگاههای
عضو کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی برگزار کرد.

