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فارس

استاد دانشگاه صنعتی شیراز جزو  ۷پژوهشگر پراستناد جهان معرفی شد
طاهر نیکنام استاد دانشگاه صنعتی شیراز در حوزه مهندسی جزء  ۷پژوهشگر پراستناد
دنیا معرفی شد...

وضعیت جسمانی آیتاهلل حائری شیرازی مساعد شد
مدیر بیمارستان نمازی شیراز از مساعدشدن وضعیت جسمانی آیتاهلل حائری خبر داد
و گفت :وی روز گذشته از بخش آی سی یو به بخش داخلی انتقال داده شد...

ابتکار جالب روستای امامزاده بزم فارس
در ترویج کتابخوانی

در آخرین روز ماه صفر ،همزمان با شــهادت امام
رضا (ع) در حالی که پیاده روی عظیمی در روستاهای
بوانات به مناســبت شهادت امام هشــتم به راه افتاده
بود ،موکِبی با عنوان کتاب و کتابخوانی در روســتای
امامزاده بــزم در برنامــه ای متفاوت از ســوگواران
پذیرایی کرد.
هر ســال همزمان با شهادت امام رضا (ع) مردمان
روستاهای شهرستان بوانات و حتیا استان یزد با پیاده روی
از اماکــن مقدس روســتای خود ،خود را بــه بارگاه
ســید میرحمزه(ع) در روستای امامزاده بزم می رسانند
و آنجا شــهادت ثامن االئمه را به ســوگ می نشینند.
در طول مســیر ،اهالی روســتاهای مختلف به اندازه
توان خــود در اقدامی کامــ ً
ا خودجوش ،با
وســع و ِ
راه اندازی موکِب هایی از سوگواران پذیرایی می کنند.

حلیم مخصوص بوانات ،در جایی
در
ِ
موکب روستاییِ ،
آش رشــته و در موکبی دیگر نــان و پنیر و چای به
دست سوگواران می رسد ،اما امسال در آخرین موکب
در روســتای امامزاده بزم ،اتفاقی تازه افتاد و به جای
خوراکی ،کتاب به دست مردم رسید!
پویش مردمی ترویجح کتابخوانی در روســتاهای
بوانــات با عنوان «روســتاییان فرزانه» که از ســال
کتابدوست «امامزاده بزم» اعالم
گذشته در روســتای
ِ
موجودیــت کرده ،مســئولیت این اتفــاق را پذیرفته
اســت! این پویش با همکاری موسسه آفتاب مهر صبا
فارس و دهیاری روستا ،این موکب را به راه انداخت و
برنامه های متنوعی را در آن به اجرا گذاشت.
مسابقه کتابخوانی «ماهک و پرنده ها» اولین فعالیت
ترویجی موکب کتاب و کتابخوانی «عالم آل محمد»

بود .در این برنامه این کتاب که داســتانی با محوریت
شامل
باران امام رضا(ع) اســت ،در بســته هایی
ِ
نماز ِ
کتاب ،سئواالت مسابقه و همچنین صفحه نقاشی در
اختیار کودکان  9تا  12ساله قرار گرفت.
«یار مهربان بچه ها» مســابقه نقاشی طراحی شده
کودکان حاضــر در پیاده روی عظیم و  15هزار
برای
ِ
کودکان  6تا  9ساله با در
نفری اســت .در این طرح،
ِ
اختیار گرفتن دو کتاب «اعترافات غالمان» و «دوست
مهربان کبوترها» به تصویرگری از صفحات این کتاب ها
پرداختنــد و کودکان زیر  6ســال نیز به رنگ آمیزی
طرح هایی با موضوع امام هشتم پرداختند.
بــرای بزرگســاالن نیز مســابقه ای بــا عنوان
«روســتای اندیشه» در نظر گرفته شد .در این مسابقه
در بســته هایی فــرم خالصه کتاب و کتابــی در ژانر
داســتان در اختیار افراد باالی  15سال قرار می گرفت
تــا پس از مطالعه ،خالصه کتــاب را به آدرس پویش
مردمی «روستاییان فرزانه» ارسال کنند.
آن طور که محمدعلی زارعی دهیار روســتا گفته
اســت :در موکب کتاب و کتابخوانی حدود  260جلد
کتاب بزرگســال به ارزش تقریبــی  2میلیون و 300
هزار تومان از کمپین «نذر دانایی» در اختیار مردم 14
روستا قرار گرفت.
وی افزود :از بیش از  100روســتای شمال استان
فارس در پیاده روی عظیم بوانات حضور پیدا می کنند
و اهالی  14روســتا توانســتند در مســابقات موکب
فرهنگی «کتاب و کتابخوانی» روســتای امامزاده بزم
شرکت کردند.
زارعی ادامه داد :روستای امامزاده بزم سال گذشته
در بین  20روســتای فینالیست جشــنواره روستاهای
دوســتدار کتاب ایــران قرار گرفت و امســال ترویج
کتابخوانی را به روســتاهای اطراف نیــز تعمیم داده
است.
دهیار روســتای امــازاده بزم تأکید کرد :امســال
برنامه هایــی همچون مســابقه کتابخوانی «خونه به
خونه»« ،ســیزده دانا»« ،همایش روستاییان فرزانه»
و «موکب کتاب» در روســتای کتابدوســت امامزاده
بــزم انجام شــده و تا پایان ســال چندین طرح مهم
و زیرســاختی نیــز در حــوزه کتابخوانی در روســتا
به در می آید.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیکشورای شهر هشدار داد:

ریسک باالی شیراز در زلزله

زهرا جعفری /عصر مرد م

رئیس کمیســیون حمــل و نقــل و ترافیک
شــورا،گفت :اســتان فارس و در راس آن شهر
شيراز ،به لحاظ زمين شناختى و وجود گسل هاى
فراوان در منطقه ،از ريسك بااليى برخوردار بوده و
زلزله هاى بزرگ مخربى را نیز تجربه كرده است.
بــه گفته نــواب قائدی ،وجود گســل هايى در
حاشيه شمالى شــهر صدرا ،محدوده ميانى شهر
شــيراز و دو گسل بزرگ سبزپوشــان (به طول
بيــش از  ٥٣كيلومتــر كه از محــدوده ى تنگ
سرخ شروع و تا كوههاى ميمند و فيروزآباد ادامه
دارد) پتانسيل وقوع زلزله هاى شديد در منطقه را
افزايش مى دهد.
وی ادامــه داد :زلزلــه بزرگ ميمنــد كه در
تابســتان ســال  ٧٣در ظهر روز عاشورا به وقوع
پيوســت و منجر به خرابى هــاى ١٠٠ درصدى
در اكثر روســتاهاى منطقه و وارد شدن خسارات
زيادى به شهرهاى فيروزآباد و ميمند شد ،را نباید
از یاد برد.
رئیس کمیســیون حمــل و نقــل و ترافیک

شــورای اسالمی شهر شــیراز خاطرنشان کرد :از
طرفی حدود  ١٦٩٠هكتار بافت فرســوده مصوب
در شــهر شــيراز وجود دارد که مستعد خرابی در
هنگام وقوع زلزله اســت و نیازمند تمهیدات ویژه
در جهت نوســازی و مقاوم ســازی ساختمانهای
واقع در این بافت است.
قائــدی تصریح کرد :با توجه بــه موارد فوق،
می طلبد که اداره راه و شهرســازى با مشــاركت
شهردارى موضوع ريزپهنه بندى شهر شيراز را هر
چه سريع تر به صورت دقيق تهيه کند.
وی كاهــش خطرپذيري ،تقويت و بهســازی
بافت هاي فرســوده ،كنترل ساخت و ساز در شهر
و اســتفاده از مصالح اســتاندارد ،اهميت توجه به
اجرای ســازه هاي مقاوم در برابــر زلزله و لزوم
اعمال آییننامه  ۲۸۰۰و مقررات ملی ســاختمان
در طرح و اجرای ســاختمانها را از مواردی عنوان
کــرد که باید مورد توجه قــرار گيرد تا در نهايت
شهر به مکانی ايمن در هنگام زلزله تبديل شود.
این عضو شــورای شهر شــیرا با تاکید بر این
نکته که ایمن ســازی سازه و اجزای غیرسازه ای

باید در یك عملكرد مشترك و دوسویه نگریسته
شود ،گفت :متاسفانه نه تنها در فرهنگ عمومی؛
بلكه در فرهنگ متخصصان و مهندســان نیز به
ایمن سازی اجزای غیرسازه ای توجه الزم نشده
و این مســئله از عوامل اصلــی خرابی های زلزله
کرمانشاه نیز بوده است.
قائدی با تصریح بر این موضوع که در بررسی
کیفیت ساختوســازها ،نشــانه گرفتن انگشت
اتهام به سمت مهندســان و نادیده گرفتن نقش
ســایر عوامل از جمله کارفرمــا ،پیمانکار ،کارگر،
تولیدکننــده مصالــح ،ســاز وکار نظارتی دولت
(متولی بخش مســکن و ســاختمان) و همچنین
شهرداریها به همراه مسئولیت سازمانهای نظام
مهندســی ،نمی تواند کمکی به رفع این نقایص
و افزایش کیفیت ســاختمانها کند ،یادآور شــد:
زلزله کرمانشــاه با تمام تلخیهایش باید فرصتی
برای اصــاح قوانیــن ،عملکــرد و فرآیندهای
مرتبط با ســاخت و ساز باشــد؛ کاری که هنوز با
گذشــت  ۲۷سال از زلزله رودبار و منجیل محقق
نشده است.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ها و سازمان های اجرایی
فارس در شیراز برگزار می شود
عکس:علی گزبلند  /عصر مرد م

صفد ر د وام  /عصر مرد م
معاون پژوهش و فناوري دانشــگاه شــيراز گفت:
مراســم هفته پژوهش ،از  5تا  8آذرماه ،در اســتان
فارس برگزار می شــود و دانشگاه شــیراز به عنوان
دانشــگاه مــادر و جامــع اســتان مســئولیت آن را
به عهده دارد.
قاســم حبيب آگهي افزود :نمایشگاه دستاوردهای

پژوهشــی دانشــگاه ها و ســازمان های اجرایــی
استان،یکشنبه  5آذرماه ساعت  8:30صبح در مجتمع
فرهنگی رفاهی دانشــگاه شــیراز واقــع در خیابان
ساحلی غربی گشایش می یابد و آخرین دستاوردهای
پژوهشــی در خصوص ســاخت و تولیــد تجهیزات
فناورانه در نمایشگاه امسال که پایه اش دانش بنیان
است ،ارائه می گردد.

Nov 21، 2017

  سال بیست و د وم     شماره 6214

معاون پژوهشــی دانشگاه شــیراز گفت :سه شنبه
 7آذرماه ساعت  10صبح هم در تاالر شهید دستغیب
واقع در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز مراسم
تجلیل از  42پژوهشــگر برتر اســتان از دانشگاه ها و
دســتگاه های اجرایی و شرکت دانش بنیان برگزیده
با حضور استاندار و روسای دانشگاه ها اجرا می گردد.
دکتر حبيب آگهي در بخش دیگری از ســخنانش
به دستاوردهای پژوهشــی دانشگاه شیراز در یکسال
گذشــته پرداخت و گفت :بر اســاس سیســتم علم
ســنجی نیچر  ،Natureدانشگاه شــیراز ،دانشگاه
برتر کشور از نظر انتشــار مقاالت فاخر در ژورنال ها
به شمار می رود.
معاون پژوهشی دانشگاه شــیراز تصریح کرد :در
سیستم علم سنجی تایمز هم دانشگاه شیراز دانشگاه
جامع برتر کشور است.
وی بیان کرد :افزایش اعتبارات پژوهشی و تجهیز
و به روز رسانی آزمایشــگاه ها از جمله مواردی است
که در يكسال گذشته پيگيري شده است و به عنوان
نمونــه  3ميليارد تومــان تجهيزات پیشــرفته براي
آزمايشگاه مركزي دانشگاه شيراز خريداري شده است.
معاون پژوهشــی دانشــگاه شــیراز گفــت :این
آزمایشــگاه به دانشــگاه ها و صنایع استان فارس و
استان های همجوار خدمات ارائه مي كنند.

مدیر بیمارستان نمازی شیراز:

وضعیت جسمانی آیتاهلل حائری
شیرازی مساعد شد

تســنیم :مدیر بیمارستان نمازی شــیراز از مساعدشدن
وضعیت جســمانی آیتاهلل حائری خبر داد و گفت :وی روز
گذشته از بخش آی سی یو به بخش داخلی انتقال داده شد.
مهدی ماهر در گفتوگو با خبرنگار تســنیم در شــیراز،
از مساعد شدن وضعیت جســمانی آیتاهلل حائری خبر داد
و اظهار داشــت :حدود  30روز اســت که امام جمعه سابق
شــیراز بهدلیل بیماری عفونتی و افت فشــار در بیمارستان
نمازی بستری است.
وی با اشاره به اینکه آیتاهلل محیالدین حائری شیرازی
بهدلیل ضعف جسمانی و نامنظم بودن فشار خون در بخش
عمومی داخلی یک بیمارســتان نمازی شیراز بستری شده
است ،گفت :خوشبختانه امروز با گذشت  28روز تالش کادر
درمانی وضعیت جســمانی آیتاهلل حائری رو به بهبوداست
و فشار خون کنترل شده است.
مدیر بیمارستان نمازی افزود :آیتاهلل محیالدین حائری
شیرازی بهدلیل ضعف جسمانی ،کهولت سن ،نامنظم بودن
فشار خون و پایین بودن الکترولیتهای جسمانی در بخش
عمومی داخلی یک بیمارستان نمازی شیراز بستری بود که روز
یکشنبه از بخش آیسییو به بخش داخلی انتقال داده شدند.

کمک یک میلیارد ریالی شورا و
شهرداری شیراز به هموطنان زلزله زده
زهرا جعفری /عصر مرد م

شــهرداری شــیراز ،یک میلیارد ریال برای بازسازی
وکمک در مناطق زلزله زده کرمانشاه هزینه می کند.

شــهردار شیراز در زمان بررســی طرح دوفوریتی شورای
اسالمی شــهر شیراز مبني برکمک به آســیب دیدگان زلزله
کرمانشاه ،گفت :اگرچه طبق قانون شهرداریها باید درآمدهای
هر شــهر در حوزه همان شهر هزینه شود اما در صورت تایید
این مصوبه از ســوی فرمانداری هیچ مشکلی در بحث کمک
مالی وجود نخواهد داشت.
حیدر اســکندرپور با بیان اینکه زلزله کرمانشــاه اتفاقی
دردناک در ســطح ملی است و شــهرداري تهران هم باالتر
از این رقم هــا هزینه کرده و خدمات ارائــه می دهد ،گفت:
شهرداری شیراز موافق کمک به بازسازی مناطق آسیب دیده
کرمانشاه است.
وي يادآور شد :در بودجه شــهرداري شيراز ،رديفي براي
حــوادث غير مترقبه و بالياي طبيعي پيش بيني شــده كه از
اين محل مي توان به مناطق زلزله زده كرمانشاه كمك كرد.

دیدار و گفت وگوی مدیر کل
اوقاف و امور خیریه فارس با
جانبازان ضایعات نخاعی

همزمــان بــا 30آبــان ششــمین روز از ایــام دهه وقف
حجت االســام و المسلمین سیدعباس موســوی با جانبازان
ضایعات نخاعی مرکز سلمان فارسی دیدار و گفتگو خواهد کرد.
بــه گزارش روابــط عمومي اداره كل اوقــاف و امور خيريه
فارس ،کارشــناس روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه
فارس با بیان این خبر ابراز داشت :همزمان با ایام دهه وقف در
ششمین روز از این دهه در روز سه شنبه  30آبان در ساعت 13
بعد ازظهر مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس با جانبازان مرکز
درمانی ضایعات نخاعی ســلمان فارسی دیدار و گفتگو خواهد
کرد .جواد یزدانی با اشاره به اینکه از دهه آخر ماه صفر المظفر
به عنوان هفته وقف نامگذاری شــده اســت ،گفت :امسال نیز
از  25آبــان لغایت  4آذر ویژه برنامه هــای این هفته در قالب
یک دهه برگزار می شود ،که در راستای این ایام پربرکت طی
مراسمی در ششمین روز از دهه وقف حجت االسالم و المسلمین
سیدعباس موســوی در ساعت  10:30صبح به همراه معاونین
و رؤســای ســتادی اوقاف فارس با آیت ا ...دســتغیب تولیت
معظم حرم مطهر شــاهچراغ(ع) دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
این مسئول اشــاره کرد :این دیدار و گفت وگو در محل حوزه
علمیه رضویه صورت می پذیرد.

درخشش استادان و دانشجویان
فارس در مسابقات قرآن و عترت
دانشگاه آزاد

اســتادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمیاستان فارس
در بیســت و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد
ی خوش درخشیدند.
اسالم 
به گزارش اداره کل روابط عمومی دانشــگاه آزاد اسالمی
استان فارس ،بیســت و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت
دانشــگاه آزاد اســامیبا حضور بیش از  ۴۵۰نفر از استادان
و دانشجویان به مدت ســه روز در رشتههای قرائت ،تحقیق
و ترتیــل ،حفظ  ۲۰ ،۱۰ ،۵جزء و حفــظ کل قرآن کریم در
دانشگاه آزاد اسالمیواحد اصفهان (خوراسگان) برگزار شد.
با پایان این مرحله از مســابقات سراســری قرآن و عترت
دانشگاه آزاد اســامی 8،نفر از استادان و دانشجویان استان
فارس موفق به کسب رتبه در این دوره از مسابقات شدند که
از لحاظ تعداد مقامهای برگزیده پس از اســتانهای تهران و
اصفهان ،استان فارس حائز رتبه سوم شد.
مراســم اختتامیه بخش شــفاهی بیســت و دومین دوره
مســابقات سراسری قرآن و عترت دانشــگاه آزاد اسالمینیز
با حضور جمعی از مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسالمیو برخی
دیگر از مسئوالن کشوری و استانی از جمله آیتا ...سید یوسف
طباطبایی نژاد ،نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان ،ابراهیم
کالنتری ،معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمیدر
اصفهان و دیگر مسئوالن استانی و دانشگاهی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ،طاهره راسل از واحد شیراز رتبه
اول حفظ  20جزء اســتادان ،معصومه احمدی از واحد شــیراز
رتبه اول حفظ  20جزء دانشــجویان ،روح اله راسخی از واحد
کازرون رتبه دوم حفظ  10جزء، هانیه بصیرت از واحد کازرون
رتبه دوم رشــته تحقیق دانشــجویان ،زهرا محمدی از واحد
زرقان رتبه دوم حفظ  10جزء اســتادان ،محمدسعید مسعودی
از واحد شیراز رتبه ســوم رشته ترتیل استادان ،زهرا معینی از
واحد شیراز رتبه سوم رشته تحقیق استادان و زهرا حق پرست
از واحد سپیدان رتبه سوم حفظ کل استادان را در این دوره از
مسابقات کسب کردند و از آنان تقدیر به عمل آمد.

ابتکار جالب روستای امامزاده بزم فارس در ترویج کتابخوانی
در آخریــن روز ماه صفر ،همزمان با شــهادت امام رضا در حالــی که پیاده روی
عظیمی در روستاهای بوانات به مناسبت شهادت امام هشتم به راه افتاده بود...
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استاد دانشگاه صنعتی شیراز
جزو  ۷پژوهشگر پراستناد جهان معرفی شد

تســنیم :طاهر نیکنام استاد دانشــگاه صنعتی شیراز در
حوزه مهندسی جزء  ۷پژوهشگر پراستناد دنیا معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از شــیراز ،طاهر نیکنام
استاد دانشگاه صنعتی شیراز در کنار  6دانشمند دیگر ایران،
در بین تاثیرگذارترین دانشــمندان در پیشرفت علوم جهان
قرار گرفت.
بــر پایه گــزارش ســال  2017موسســه «کالریویت
آنالیتیکــس» در     باره «پژوهشــگران پراســتناد» جهان7 ،
دانشــمند ایرانی از جمله طاهر نیکنام دانشمند شناخته شده
حوزه مهندسی استان فارس از تاثیرگذارترین دانشمندان در
پیشرفت علوم شناسایی شد .این دانشمند شیرازی که در گرایش برق قدرت به تدریس و فعالیتهای
علمی و صنعتی مشــغول اســت فارغالتحصیل دانشگاه صنعتی شــریف و بیش از ده سال است که
فعالیتهای علمی خود را در دانشگاه صنعتی شیراز ادامه میدهد.
چاپ  300مقاله در نشــریات ،مجالت و پایگاههــای علمی بینالمللی و همکاری در تالیف کتاب
"بهرهبرداری از سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی "و انجام قراردادهای پژوهشی با صنایع مختلف
استان و کشور از جمله موفقیتهای وی است.
این دانشــمند فارسی تاکنون توانســته عناوینی چون جوانترین پروفسور سال  ،2014پژوهشگر
برجســته موسســه پژوهشــی برق  IEEEو پژوهشگر برتر ایران در ســال  94را کسب کند .این
موفقیتها زمینه همکاری وی با مجالت بینالمللی و تعدادی از مجالت و نشریات علمی دانشگاهی
داخلی را فراهم کرده است.

به میزبانی آیت ا ...ایمانی؛

مراسم سالروز شهادت امام هشتم شیعیان جهان
در حوزه علمیه مولی الموحدین شیراز برگزار شد

همزمان با ســالروز رحلت پیامبر مکرم اسالم ،شهادت امام حسن مجتبی (ع) در مراسمی باشکوه
به میزبانی آیت ا ...ایمانی نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز ،سالروز شهادت امام هشتم
شیعیان جهان در حوزه علمیه مولی الموحدین گرامی داشته شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دفتر نهاد مقام معظم رهبری در فارس و امام جمعه شیراز،
حجت االســام والمسلمین سید محمود وزیری استاد حوزه و دانشــگاه از حوزه علمیه قم ،جانشین
ســابق مقام معظم رهبری در سوریه ،امام جمعه اسبق شهر کلن آلمان ،امام جمعه مرکز اسالمی در
شــهر گوتنبرگ ســوئد و معاون بین الملل کنگره جهانی ضد تکفیری از سوی آیت ا ...ناصر مکارم
شــیرازی طی سخنانی گفت :در شرح حال ســیره حضرت رضا (ع) نوشته اند هرگز با سخن خویش
بر کســی جفا نکردند؛ گفتار او را قطع نمی کردند؛ حاجت هیچکــس را در صورت قدرت و توانایی
رد نمی نمودند؛ پای خود را هرگز در مقابل کســی دراز نکردند و هرگز کنار هیچ همنشینی بر چیزی
تکیه نمی کردند؛ هیچ یک از خادمان را به دشنام و ناسزا نمی گرفتند؛ صدا و قهقهه بلند نمی کردند
بلکه تبسم می فرمودند.

اجرای  350ویژه برنامه هفته «بسیج»
توسط سپاه ناحیه محمد رسول ا( ...ص) شیراز
احمد رضا سهرابی  /عصر مرد م

فرمانده سپاه ناحیه محمد رسول ا( ...ص) شیراز از تهیه و
تدوین  350ویژه برنامه جهت اجرا در هفته «بسیج» خبر داد.
ســرهنگ پاسدار سید حســین حســینی ،اجتماع بزرگ
بســیجیان منطقه شــمال غرب ،برگزاری مسابقات فرهنگی
و ورزشــی ،همایش آســیب های فضای مجازی ،تجلیل از
بسیجیان نمونه و نخبه ،مســابقه سراسری قرآن کریم ویژه
خواهران و برادران ،تشــییع دو شــهید گمنام ،غبارروبی قبور
مطهر شــهدا ،نواختن زنگ مقاومت در مــدارس و همایش
بصیرتی را از جمله برنامه های یاد شده اعالم کرد.
او همچنین با اشــاره به زلزله اخیر در کرمانشــاه ،از اهداء و ارســال  10تن کاال شامل چادرهای
امدادی ،شــیر خشــک ،آب معدنی ،پتو ،موکت ،کیســه خواب و لباس توســط شــهروندان منطقه
شمال غرب شیراز خبر داد.
حســینی پیرامون اقدامات جهادی ســپاه ناحیه محمد رسول ا( ...ص) هم یادآور شد :در این زمینه،
 12گروه جهادی ســازمان یافته ،تابستان گذشته به روســتاهای ارسنجان ،سپیدان ،استهبان ،شهرک
قصر قمشــه و گویم اعزام شدند که در این زمینه جهادگران اقدام به ساخت مسجد ،بازسازی و تعمیر
 30خانه محرومان پرداختند.

نواب قائدی خبر داد

بازگشایی زیر گذر گلستان
زهرا جعفری /عصر مرد م

رییس کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای شهر شیراز نیز در حاشیه جلسه علنی روز گذشته
از بازگشایی زیر گذر گلستان خبر داد.
نواب قائدی با اشــاره به اینکه بازگشایی حداقلی این زیر گذر بخشی از مشکالت ترافیکی محور
غرب شیراز را بر طرف خواهد کرد ،گفت :از روز گذشته دو الین از مسير اين زيرگذر از طرف سپیدان
به شیراز و دو الین از شیراز به سپیدان بازگشایی شده است.
قائدی با بیان اینکه پروژه مذکور شامل بخشهای مختلفی از جمله چپ گرد ورودی شهر صدرا
میشــود ،افزود :دو رمپ شــمالی و جنوبی این زیر گذر تا یک ماه آینده و کل پروژه تا  ۱۰ماه اینده
آماده بهره برداری خواهد بود.
وی همچنین در خصوص دلیل جلوگیری از بازگشایی این زیرگذر در ماههای گذشته گفت :پیش
از این مشــکالتی خطر آفرین ،همچون نبود روشــنایی و لوله گذاری کنترل آبهای سطحی مانع
بازگشایی موقت این زیر گدر شده بود که در حال حاضر بر طرف شده است.
قائــدی در     باره اعتباراتی که تاکنون در اجرای این پروژه هزینه شــده اســت نیز گفت :تا پایان
شــهریور ماه  ۳۳۲میلیاردريال در اجرای پروژه زیرگذر گلســتان هزینه شــده است که از این میزان
 ۱۸میلیارد تومان مربوط به تملک بوده است.

اهدای خون کارکنان اوقاف فارس به مناسبت هفته وقف

کارکنان اوقاف و امور خیریه فارس همزمان با دهه وقف و بسیج با حضور در یکی از پایگاه های
اهدای خون ،خون خود را اهداء خواهند کرد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل اوقاف و امور خيريه فارس ،کارشــناس روابط عمومی اداره کل
اوقاف و امور خیریه فارس در این خصوص عنوان کرد :همزمان با ایام دهه وقف در ششــمین روز از
این ایام و به مناسبت هفته بسیج طی مراسمی در روز سه شنبه  30آبان بسیجیان و پرسنل این اداره
کل در ساعت  8:30صبح در محل پایگاه انتقال خون ،خون خود را اهداء خواهند کرد.
خاطر نشــان می شود دهه آخر ماه صفر المظفر بعنوان هفته وقف نامگذاری شده است که امسال
از  25آبان لغایت  4آذر ویژه برنامه های این هفته در قالب یک دهه برگزار می شود.

