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فارس پیشانی بلند فرهنگ ،هنر و ادب کشور بوده است

معاون امور مجلس و امور اســتانها و مشــارکتهای نهاد کتابخانههای کشــور
گفت :با توجه به جایگاه فرهنگی فارس باید پیشــرفتهای قابل توجهی...

عبدالعزیز كریمی مدیرعامل جدید برق منطقهای فارس شد

پانا :طی مراســمی كه با حضــور مدیرعامــل توانیر برگزار
شــد ،ضمن قدردانی از محمدرضا مشــفقیان ،مدیرعامل سابق،
عبدالعزیر كریمــی بهعنوان مدیر عامل جدیــد برق منطقهای
فارس و بوشهر منصوب شد.
احد جمالی در مراسم تودیع و معارفه مدیران كل برق منطقهای
فارس و بوشــهر ،گفــت :معارفه نعمت و تودیع رحمت اســت.
معــاون توســعه مدیریت و منابع انســانی اســتانداری فارس
خاطرنشان كرد :معارفه به واسطه ایجاد یك فرصت جدید برای
خدمت به انســانها ،نعمت محسوب میشــود و تودیع رحمت
اســت زیرا انسان مرحلهای از خدمت را پشت سرگذاشته و وارد
مرحلهای جدید خواهد شد.
وی با قدردانی از محمدرضا مشفقیان ،مدیرعامل پیشین برق منطقهای فارس و بوشهر ،وی را یكی
از مدیران مومن و متدین دانســت و گفت :كســی كه آموزههای دینی سرلوحه كارش بوده ،هرجا باشد
منشــا خیر و بركت خواهد بود .جمالی با بیان اینكه واگذاری مسئولیت در شرایطی سالم و با سربلندی،
جای شــكر دارد ،گفت :مدیر مومن هرجا كه باشد منشا خیر خواهد بود.
معاون اســتاندار فارس با اشاره به حدیثی نبوی ،تاكید كرد كه امروز افراد مخلص باید با تدبیر عمل
كنند زیرا نداشــتن تدبیر در عرصه مدیریتی فرد و جامعه را با مخاطره مواجه خواهد كرد.

مدیرعامل سابق برق منطقهای فارس:

كارهای فرهنگی در میدان میوه و ترهبار و دستگاههای اجرایی
متفاوت است

معرفی نفرات برتر فارس در پرسش مهر  15ریاست جمهوری ؛

کالری :فارس مقام اول پرسش مهر ریاست جمهوری را کسب کرد

پانا :رئیس ســازمان دانش آموزی فارس از کسب مقام اولی
استان فارس در پرسش مهر ریاست جمهوری خبر داد.
مهندس محســن کالری اظهار داشــت :دانــش آموزان و
فرهنگیان فارس از مســابقه پرســش مهر ریاســت جمهوری
اســتقبال چشمگیری کردند و موفق شــدند پس از داوری آثار
 13مقــام برتر را به خود اختصــاص دهند و در صدر داوری   ها
قرار گیرند.
رئیس ســازمان دانش آمــوزی فارس افــزود :از این تعداد
 8مقام برای دانش آموزان و  5مقام برای فرهنگیان فارس بود
که توانستند در کشور افتخار آفرینی کنند.
وی بیان کرد :ســوال امسال رئیس جمهور که دغدغه اصلی
کشــور محسوب می شود با عنوان «ایران با مشکل جدی کمبود آب روبرو است ،هر کدام از ما چگونه
از آب   های ایران ،می توانیم بهتر نگهداری و اســتفاده کنیم؟» بود.
به گزارش پانا ،حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران در آغاز سال تحصیلی 94 - 93پرسش
مهر را با موضوع از دانش آموزان عزیز می پرسم « :عزیزانم ایران ما با مشکل جدی کمبود آب روبرو
اســت .هر کدام از ما چگونه از آب   های ایران می توانیم بهتر نگهداری و استفاده کنیم؟»
این پرســش در بخش   های وبالگ ،عکاســی ،داستان ،مقاله پژوهشی،ســرود همگانی ،فیلم کوتاه
داســتانی ،کاریکاتور ،پوستر ،شعر  ،نمایش نامه نویسی ،نقاشی ،فیلم کوتاه مستند ،فیلم کوتاه پویانمایی
در سراسر کشور برگزار شد.
لیســت اسامی دانش آموزان و فرهنگیان برتر فارس در مسابقات پرسش مهر  15در سال تحصیلی
 1393 - 94در بخش   های مختلف به شرح زیر است:
حمید وامق  /نمایشنامهنویسی  /فرهنگی  /رتبه دوم
سپیده پالر  /وبالگ  /دانشآموز  /رتبه دوم
خدیجه رودچی  /وبالگ  /فرهنگی  /رتبه اول
آناهیتا شــریفیان  /نقاشی ابتدایی دختر  /دانشآموز رتبه سوم
محمد رضا شــیخی  /كاریكاتور ابتدایی پسر  /دانشآموز  /رتبه اول
اوســتا صبای مقدم  /پوستر متوسطه اول پسر  /دانشآموز  /رتبه سوم
امیرحســین پریدار  /كاریكاتور متوسطه اول پسر  /دانشآموز  /رتبه دوم
ســعید صادقی /كاریكاتور همكار فرهنگی آقا  /فرهنگی  /رتبه دوم
علیرضا ارجمند  /عكاســی متوسطه دوم پسر  /فرهنگی  /رتبه سوم
آیدا كشاورزی  /شعر  /دانش آموز /رتبه سوم
محمد مهدی زارع پور  /شــعر  /دانش آموز  /رتبه اول
الهه رسولی  /داستان  /دانش آموز  /رتبه سوم
مدرســه ابتدایی شهید اباذر منفرد  /سرود همگانی  /فرهنگی (حداكثر  5نفر)  /رتبه دوم
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كارهای فرهنگی در میدان میوه و ترهبار و دستگاههای اجرایی متفاوت است
مدیرعامل سابق برق منطقهای استان فارس گفت :طی  9سال و  3ماه مدیریتم در
این مجموعه ،مســائل فرهنگی و اقتصاد مقاومتی را بهعنوان  2دغدغه ...

مخترع فارسی در جشنواره
شیخ بهایی برگزیده شد

ایرنــا :یک مختــرع از اســتان فــارس در یازدهمین
دوره جشــنواره شــیخ بهایــی رتبــه دوم کشــور را در
بخش فن آفرینان رشــد یافته کســب کــرد و در بخش
کارآفرینــی نیــز بــه عنــوان برگزیــده این جشــنواره
معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی بنیــاد نخبگان فارس ،جایزه
'پیروز' که هر ســال در اختتامیه جشــنواره شیخ بهایی به
کارآفرینــان برگزیــده اهدا می شــود ،در یازدهمین دوره
جشنواره شیخ بهایی ،برای ارائه طرح جلوگیری از سرمازدگی
محصوالت کشــاورزی و باغی به محمــد مختار زادگان
از مخترعــان تحــت حمایت بنیاد نخبگان فارس رســید.
مختــار زادگان با ثبت  29اختراع تحت حمایت بنیاد ملی
نخبگان است.
این مخترع فارســی با تولید انبــوه محصوالت جدید و
مطابق با فناوری روز برای مقابله با سرمازدگی محصوالت
کشــاورزی ،توانسته نقش بسیار مهمی برای کاهش اثرات
این بالی طبیعی به عنوان دومین عامل خســارت بخش
کشاورزی کشور ایفا کند.
ماشین آالت کشــاورزی مقابله با سرمازدگی باغ   ها و
محصوالت کشاورزی با نام   های دراگون و Auto polar
از دیگر ابتکارات و تولیدات مختار زادگان است.
وی پیش از این در ســال  83به عنوان طراح برگزیده
جشنواره جوان خوارزمی و در سال  91به عنوان تولیدکننده
برتر ماشین آالت کشاورزی استان فارس معرفی شده بود.
مختارزادگان همچنین عناوین برتر جشنواره اختراعات
خلیج فارس در ســال   های  91و  92و برگزیده کشــوری
جشنواره علم تا عمل سال  1392را کسب کرده بود.
جایزه 'پیروز' توســط دکتر روزبه پیروز از کار آفرینان
برتر کشــور سالی یک مرتبه به برگزیدگان اهدا می شود و
شامل جایزه نقدی و بورسیه تحصیلی است.
بــر مبنای گزارش دیگری ،روزبــه پیروز از کارآفرینان
برتــر کشــور در    باره هــدف از اعطای جایــزه 'پیروز' به
مختــارزادگان گفت :تالش ایــن کارآفرین و ابتکار جالبی
که برای حل مشــکل بخش کشــاورزی انجام داده ،قابل
ســتایش اســت؛ اما این تنها دلیل برای اختصاص جایزه
به وی نبــود .بلکه موضوع اصلی این بود که او توانســته
محصول خود را تجاری ســازی کند و تا کنون تعدادی از
محصول خود را نیز فروخته است.
یازدهمین دوره جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی با
حضور  250شــرکت فن آفرین از  19تا  21اردیبهشت 94
در تهران برگزار شد.

آغاز عملیات اجرایی نخستین سالن
هنرهای نمایشی آیینی در شیراز

معاون فرهنگی و امور اجتماعی شــهرداری شیراز از
آغاز عملیات اجرایی نخســتین ســالن هنرهای نمایشی
آیینی در جنوب شهر شیراز خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی معاونــت فرهنگی و امور
اجتماعی شهرداری شــیراز ،محمد فرخزاده اظهار داشت:
پیرو مذاکرات انجام شــده با هنرمندان و پیشکســوتان
حــوزه هنرهــای نمایشــی و آیینی و ضرورت توســعه
زیرســاختهای این هنر مهم ،عملیات اجرایی نخستین
ســالن نمایشی و آیینی شهرداری شــیراز در جنوب این
کالنشهر آغاز شد.
وی افــزود :این ســالن تمرینی نمایشــی بــه متراژ
 500مترمربع و با معماری زیبا طراحی و در بوستان کوی
زهرا (س) واقــع در بلوار مدرس با هزینــهای بالغ بر 9
میلیارد ریال احداث میشود.
معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری شیراز ادامه
داد :این مجموعه شــامل ســالنهای نمایشــی و آیینی،
کارگاهها و کالسهای آموزشــی و سیستم نور و صدا در
محیطی مناسب طراحی و در مدت  8ماه احداث میشود.

گشایش خانه معلم «ویژه بیماران
فرهنگی» در شیراز

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت :رســیدگی به
مســایل معیشــتی و رفاهی معلــم از اولویتهای وزارت
آموزش و پرورش است.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش
و پروش فارس ،حمیدرضــا آذری در آیین بهرهبرداری از
خانه معلم شــهدای فرهنگی فارس که به منظور پذیرش
و اســکان بیماران فرهنگی کشــور تجهیز و آمادهسازی
شده اســت گفت :شیراز و اســتان فارس عالوه بر قطب
گردشگری ،قطب پزشکی کشور نیز محسوب میشود.
آذری در خصوص ضرورت راهاندازی این مرکز رفاهی
گفــت :وجود بیمارســتانها و مراکز درمانــی مختلف به
همراه پزشکان مجرب و همچنین قطب پیوند کشور بودن
شیراز ایجاد مرکزی برای اســکان فرهنگیانی که نیازمند
به استفاده از این خدمات را دارند ضروری کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش فــارس گفت :بعض ًا فرایند
درمان فرهنگیانی که برای معالجه به شیراز میآیند تا دو
ماه طول میکشــد و اسکان آنان هزینه   های زیادی برای
آنها به همراه دارد.
آذری گفت :این مرکز تا حدودی می تواند از درد و رنج
فرهنگیانی که برای اســتفاده از خدمات پزشکی به شیراز
مراجعه میکنند بکاهد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس همچنین گفت :این
مرکز رفاهــی دارای  23اتاق با امکانات رفاهی شــامل:
یخچال ،تلویزیون ،فرش ،تختخواب و حمام میباشــد که
همزمان امکان پذیرش  72نفر را دارد.
آذری همچنیــن گفت :برای تجهیــز و راهاندازی این
مرکز بیش از  3میلیارد ریال از اعتبارات وزارت آموزش و
پرورش و استان هزینه شده است.
مدیــرکل آموزش و پرورش فارس گفت :این مرکز در
موقعیت مرکز شهر شــیراز و برای دسترسی بهتر بیماران
به خدمات مراکز درمانی ساخته شده است.
خاطرنشان میشود فرهنگیان متقاضی برای استفاده از
این مرکز رفاهی میبایست با شماره تماس -32282287
 071الی  9تماس حاصل نمایند.

عبدالعزیز كریمی مدیرعامل جدید برق منطقهای فارس شد
طی مراســمی كه با حضــور مدیرعامل توانیر برگزار شــد ،ضمــن قدردانی از
محمدرضا مشــفقیان ،مدیرعامل سابق ،عبدالعزیر كریمی بهعنوان مدیر...
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جعفری مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس؛

فارس پیشانی بلند
فرهنگ ،هنر و ادب کشور بوده است

عکس:علی گزبلند  /عصر مردم

پانا :مدیرعامل سابق برق منطقهای استان فارس گفت :طی
 9ســال و  3ماه مدیریتم در این مجموعه ،مسائل فرهنگی و
اقتصاد مقاومتی را بهعنوان  2دغدغه مهم مقام معظم رهبری،
در اولویت قرار داده بودم.
محمدرضا مشــفقیان در مراسم تودیع خود ،گفت :از اولین
روز حضــورم بهعنــوان مدیر عامل برق منطقــهای فارس در
فروردیــن  ،1385دو نكته را بهعنوان یــك اعتقاد برگرفته از
مطالبات رهبر انقالب مد نظر قرار دادم.
وی با بیــان اینكه پرداختن به مســائل فرهنگــی از ابتدا
تاكنون یكی از این اولویتها بوده اســت ،گفت :شــاید بعضی
از همتایان من در ســایر استانها ،در این زمینه مانند من فكر
نمیكردند ،آنان اعتقاد دارند كه مسائل فرهنگی باید توسط دستگاههای فرهنگی سازمان و ساماندهی
و دنبال شود.
مشــفقیان با یادآوری اینكه اولین دســتور مقــام معظم رهبری به دولت آقــای احمدینژاد و از
موضوعات مد نظر در برنامه پنجم توســعه ،هندسه فرهنگی بوده است ،گفت :هندسه فرهنگی یعنی
اینكــه الیههای مختلف جامعه طلب و نیاز خاص خود را از فرهنگ دارند.
وی ادامه داد :كارهای فرهنگی و تبلیغاتی در بازار ،میدان میوه و ترهبار ،دانشــگاه و دستگاههای
اجرایی با یكدیگر متفاوت اســت زیرا مطالبات و مخاطبان تفاوت دارند ،هركدام مدل خاصی دارد كه
به این هندسه فرهنگی میگویند.
مشــفقیان یكی از اقدامات خود طی  9ســال گذشــته را راهاندازی شــورای فرهنگی با برگزاری
جلســات هفتگی دانســت كه هماكنون با حضور داوطلبانه بیش از  100نفر به شــكل منظم برگزار
میشود.
وی بــا بیان اینكه انگیزه یك مدیر معتقد با كســی كه برای اضافــهكار و حقوق فعالیت میكند،
تفــاوت دارد ،گفت :اقتصاد مقاومتی هم دومین موضوع مد نظر مــا بود كه در این زمینه با توجه به
اقدامات انجام شــده ،گامهای موفقی طی  4سال گذشته برداشته شده است.
مشفقیان با اشــاره به رونمایی از  2دستآورد بزرگ عرصه اقتصاد مقاومتی برق منطقهای فارس
در سال  ،93گفت :زمانی برای تامین یك رله كه از كار افتادن آن موجب توقف فعالیت یك ایستگاه
میشــد ،نیازمند شركت   های خارجی بودیم ،نمیگویم دســت گدایی دراز میكردیم اما دست نیاز ما
به سمت خارج كشور بود.
وی با اشــاره به تدوین یك كتابچه در خصوص نیازهای صنعت برق در حوزههای مختلف توسط
برق منطقهای فارس با توجه و دقت در مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی ،گفت:
امروز اســتان فارس در ساخت سه نمونه از رلهها و تجهیزات الكترونیكی ،گامهای اساسی برداشته و
نیاز ما به خارج از كشــور را در این كاالها از بین خواهد بود.
مشفقیان همچنین از وجود بدهی حدود  44میلیارد تومانی برق منطقهای استان فارس به سیستم
بانكی و تولید كنندگان كاالهای مورد نیاز صنعت برق خبر داد و یادآور شــد كه پرداخت بدهیهای
معوق كاركنان صنعت برق و بازنشســتگان هم یكی از مهمترین اولویتهاســت كه باید مد نظر قرار
داشته باشد.

شیراز

صفدر دوام

معــاون امــور مجلس و امــور اســتانها و
مشــارکتهای نهاد کتابخانههای کشور گفت :با
توجه به جایگاه فرهنگی فارس باید پیشرفتهای
قابل توجهی در حوزه کتابخوانی در این اســتان
انجام شود.
حجتاالســام ســید محمدرضــا واحــدی
روز گذشــته در آیین تودیــع و معارفه مدیرکل
کتابخانههــای عمومی فارس در شــیراز اظهار
داشــت :هماکنون جایگاه استان فارس در چهار
شــاخص کتابخانه ،فضای فیزیکی ،عضو و منابع
در رتبه دوم آماری اســتانهای کشــور است که
این جایگاه درخور شــأن این اســتان با پیشینه
تاریخی و فرهنگی نمیباشد.
وی به وجود بیش از سه هزار و  200کتابخانه
عمومی در ســطح کشــور و بیش از  6هزار نفر
کارمند در نهــاد کتابخانههای عمومی سراســر
کشــور اشــاره کرد و گفت :در تعریــف جهانی
کتابخانههــای عمومی به منزله دانشــگاه مردم
محسوب میشوند.
وی با بیــان این که در کشــور بــا افزایش
تعداد کتابخانهها مواجه هســتیم یادآور شــد :در
دو ســال گذشــته تعداد  112کتابخانه عمومی
در ســطح کشور احداث شــده اما با وجود این و
با توجه به جایگاه فرهنگــی مردم ایران هنوز تا
رسیدن به اهداف متعالی در این حوزه راه درازی
در پیش داریم.
معاون امور مجلس نهاد کتابخانههای عمومی
کشور ادامه داد :بر اســاس برنامه چشمانداز 20
ساله کشور تا  10سال آینده باید به ازای هر 100
نفر در کشــور  35نفر عضو کتابخانههای عمومی
و به ازای تعداد یاد شده  400عنوان کتاب در هر
کتابخانه وجود داشته باشد.
واحدی افزود :برای رسیدن به اهداف یاد شده
باید همه دســتگاههای فرهنگــی ارادهای جدی
داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکــه ترویج فرهنگ مطالعه
تنها بــه عهده نهــاد کتابخانهها نیســت اضافه
کرد :باید سیاســتها به گونهای باشد که ترویج

فرهنــگ مطالعه و تعمیق کتابخوانی در کشــور
شأنی از شئون مردم شود و این مهم تنها با عزم
ملی امکانپذیر است.
معاون امور مجلس نهاد کتابخانههای کشــور
افزود :هماکنون ترویج فرهنــگ مطالعه موجب
اســتقالل فرهنگی و در پی آن استقالل سیاسی،
اجتماعی ،عمرانی و اقتصادی خواهد شــد؛ از این
رو باید رســانه ملی ،وزارت آمــوزش و پرورش،
وزارت تحقیقات و آموزش عالی ،سازمان تبلیغات
اســامی و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و
حوزههای علمیه پای کار بیایند.
واحدی ادامه داد :کشــورهای غربی زودتر از
ما به فناوریهای روز نظیر شــبکههای اجتماعی
دســت یافتند اما این ابتــکار تغییری در فرهنگ
مطالعه آنها نداشت.
این مقام فرهنگی در کشــور افزود :متأسفانه
امروز در کشــور ما شــبکههای اجتماعی حس
نیــاز مردم به مطالعه در مقطع کوتاه و اشــباع و
پراکندهگویی بدون مســتند برطــرف میکنند به
طوری که در شــبکههای اجتماعی برخی مواقع
شعر ســهراب ســپهری را به نام صائب تبریزی
منتشر میکنند و همان کپی میشود.
وی بــا بیان این کــه من از اعضــای قدیم
شــبکههای اجتماعی هســتم اضافه کــرد :باید
بــا آگاه ســازی ترویج مطالعه عمیق در ســطح
جامعه انجــام گیرد و این مهم نیاز به اراده جدی
دستگاههای فرهنگی و عزم ملی دارد.
در ادامه این مراسم جوانشیر کدخداپور معاون
سیاســی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس نیز
به اصالت فرهنگ مطالعه در کشــور اشــاره کرد
و گفت :باید بســترهای مناسب ترویج مطالعه و
فرهنــگ کتابخوانی در جامعه بــا همت مدیران
مربوطه و فعاالن این عرصه ایجاد شود.
وی توجــه به مطالبات کتابــداران را از دیگر
محورهای ترویج فرهنــگ مطالعه عنوان کرد و
گفت :توجه بــه متولیان کتاب نظیر کتابداران در
راستای توسعه و ترویج کتابخوانی در جامعه مؤثر
است.
در ادامه این نشست سید امین جعفری حسینی

مدیرکل جدید کتابخانههــای عمومی فارس نیز
اظهار داشــت :ســخن گفتن در برابر افرادی که
از اهالی ،ایل و آل کلمه هســتند مشــکل است
امــا امروز به خاطر امانتی کــه به عهده گرفتهام
ســخن میگویم و امیدوارم در جهت رساندن بار
این مسئولیت به سرمنزل مقصود موفق باشم.
وی بــا بیــان این که بیشــتر از هــر جا به
کتاب و کتابداری تعلق خاطــر دارم اضافه کرد:
همواره ســعی داشــتهام اگر مجالــی پیدا کنم
تمام داشــتههایم را در خدمت شــهدا و فرهنگ
کشور گذارم.
ایــن فعال فرهنگــی از همراهی و تقاضاهای
اصحــاب فرهنگ و هنر از مدیران اســتان برای
ســکانداری وی در یکی از نهادهــای فرهنگی
استان تقدیر کرد و گفت :استان فارس جایگاهی
در فرهنگ دارد که قدری فاصله گرفته؛ از این رو
از اصحاب فرهنگ و اندیشــه تقاضا دارم تا یاری
کنند که اســتان فارس که همواره پیشــانی بلند
فرهنگ ،هنر و ادب کشــور بوده در امر مطالعه و
ترویج کتابخوانی به جایگاه اصلی خود بازگردد.
وی ارتقای ســطح کمی و کیفــی کتابداران
اســتان و برپایی دورههای آموزشی ضمن خدمت
برای آنها ،ارتقای وضعیت و تجهیز کتابخانههای
اســتان ،توجه به گســترش فرهنگ مطالعه در
مناطق محروم اســتان و برپایی نشستهای نقد
و بررسی کتاب را از اولویتهای مدیریتی خود در
اداره کل کتابخانههای استان فارس اعالم کرد.
در ایــن مراســم از خدمات حجتاالســام
محسن اســماعیلپور و مهدی ظهرابی به ترتیب
مدیرکل و سرپرســت ســابق نهاد کتابخانههای
استان فارس تجلیل و سید امین جعفری حسینی
به عنوان مدیرکل جدیــد کتابخانههای عمومی
فارس معرفی شد.
در این مراســم همچنین از ســوی اســتاندار
فــارس از خدمــات داریــوش نویدگویــی مدیر
انتشــارات بینالمللی نوید شــیراز که تاکنون در
 19دوره رتبه برتر ناشــر کشــوری در نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران را از آن خود کرده اســت
تجلیل به عمل آمد.

آغاز فعالیت شبانه اورژانس هوایی فارس
محمدرضــا عالیمنــش مدیــر اورژانس
فارس بــا اعالم این خبر بر ضرورت راهاندازی
اورژانس هوایی در شــب تأکید کرد و گفت :با
توجــه به اینکه فارس یک اســتان حادثه خیز
اســت و بســیاری از مأموریتها در شب و یا
در مناطق صعبالعبور اتفاق میافتد ،راهاندازی
این خدمت ضروری بود.
وی با اشاره به اینکه سابقه فعالیت اورژانس
هوایی فارس  14ساله اســت افزود :اورژانس
هوایی فارس که بعد از تهران به عنوان دومین
مرکز در کشــور راهاندازی شده است ،مأموریتهای
خود تا روز گذشــته را بعد از طلوع تا قبل از غروب
آفتاب به انجام میرساند.

عالیمنــش اضافه کرد :اورژانــس فارس از این
پس با تجهیــز یک بالگــرد مأموریتهای امدادی
شبانه را در سراسر فارس پوشش میدهد.
حجتاهلل خرمدشتی ،استاد خلبان پرواز اورژانس

هوایی فارس نیــز از این اقدام امــدادی ابراز
خرســندی کرد و گفت :انجام ایــن مأموریت
در تاریخ هوانوردی کشــور کمنظیر بوده و فقط
به صــورت اجباری در زلزله بــم و در یکی از
عملیاتهای دفاع مقدس انجام شده است.
وی کــه معتقــد اســت انجــام چنیــن
مأموریتهایــی نیازمند تخصص ویژه اســت
نســبت به گسترده شدن این گونه خدمات ابراز
امیدواری کرد.شب گذشته یک مصدوم توسط
متخصصان و گروه پروازی سیدالشــهداء سپاه
فجر فارس از سروســتان به مجتمع والیت شــیراز
منتقل و سپس توسط آمبوالنس اورژانس به یکی از
بیمارستانها اعزام شد.

نمایشگاه
«پویایی ،بالندگی و
جوانی جمعیت»
در شیراز

پیرو ابالغ سایتهای کلی جمعیت توسط مقام
معظــم رهبری پیرامون افزایــش نرخ باروری به
بیش از حد جانشینی میباشد.
نمایشگاههایی تحت عنوان «پویایی ،بالندگی
و جوانــی جمعیــت» از  30اردیبهشــت ماه تا 9
خردادماه که مصادف با روز جوان اســت در شیراز
برگزار گردید.
در اســتان فارس برگزاری این نمایشگاهها با

هماهنگی مدیریت ســامت جمعیت و خانواده و
آموزش ســامت معاونت بهداشــتی و همچنین
دفتر نهــاد مقام معظم رهبری بــه طور همزمان
در پنج شهرســتان استان شــامل :اقلید ،ممسنی،
کازرون ،سپیدان و شــیراز در تاریخ مذکور انجام
میشود.
گــروه هدف در ایــن نمایشــگاهها جوانان و
زوجین جوان هستند.

