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اختتاميه اولين همايش و نمايشگاه تخصصي باشگاه مسكن و ساختمان فارس
در شیراز
اختتاميه اولين همايش و نمايشــگاه تخصصي باشگاه مسكن و ساختمان استان...

 4محرم 1437

فارس

 6هزار دانشآموز شيرازی به اردوهاي راهيان نور ميروند
فرمانده ســپاه ناحیه ثاراهلل(ع) شیراز گفت :امسال و تا پايان سال تحصيلي ،بالغ
بر  6هزار دانشآموز توســط اين ناحيه به اردوهاي راهيان نور اعزام...

معاون اداری و مالی شهرداری شیراز در حاشیه بازدید از فروشگاه مد و حجاب فطرس:

نمایشگاه پوشش اسالمی  موجب ارتقای پویایی فرهنگ
غنی ایرانی واسالمی  می   شود

پانا :معاون اداری و مالی شــهرداری شیراز با
اشاره به ضرورت راه اندازی فروشگاه مد و حجاب
اســامی ،هدف از این نمایشــگاه را گســترش
فرهنگ حجــاب و عفاف و عزم جدی برای حفظ
ارزش  های اسالمی  دانست.
محمــد حســن اســدی در حاشــیه بازدید از
فروشــگاه مد و حجاب اســامی  فطرس در بلوار
چمران که به همت سازمان فرهنگی – اجتماعی
شهرداری شــیراز برپا شده اســت ،اظهار داشت:
این نمایشــگاه نمونه بارز یک کار فرهنگی است

کــه به ترویج مد و پوشــش اســامی  در جامعه
کمک می  کند.
وی هــدف از برپایی این فروشــگاه را حرکت
در مسیر گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و عزم
جــدی برای حفظ ارزش  های اسالمی  دانســت و
افــزود :آموزش رایگان مشــاغل خانگی از جمله
خیاطی ،طراحی و الگوبرداری بر اســاس ماهیت
اسالمی  و طرح  های سنتی ایران از جمله اقدامات
ارزشــمندی اســت که در حاشــیه برگزاری این
نمایشگاه صورت پذیرفته است.

معاون اداری و مالی شــهرداری شیراز با اشاره
به تاثیر برگزاری نمایشگاه مد و حجاب اسالمی  در
شــیراز عنوان کرد :این نمایشگاه به طور مستقیم
بیش از  10فرصت شغلی ایجاد کرده است.
وی ضــرورت راه انــدازی این نمایشــگاه و
فروشــگاه را ارائه پوشاک کامال ایرانی  -اسالمی
  بــا کیفیــت برتر بــه بانــوان دانســت و افزود:
اجرای چنیــن اقداماتی بدون تردیــد در ارتقای
ســطح پویایــی فرهنگ غنی ایرانی و اســامی
تاثیرگذار است.
مهندس اســدی همچنین برگزاری نمایشگاه
و فروشــگاه مد و لباس اســامی  را در راســتای
ضرورت توجه به موضوع امــر به معروف و نهی
از منکر ضروری دانســت و اظهــار کرد :در این
راســتا  ،شناســایی خألهای موجود در جامعه و
شناســاندن معروفات بسیار ضروری است و منجر
به جلوگیری از منکر خواهد شد .
وی گفت :آموزش شــهروندی ،اخالقمداری،
رعایت اصالــت اجتماعی ،حفاظــت از خانواده و
پیشــگیری از آســیبهای اجتماعی از مهمترین
رسالتهای سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری
شیراز است و این سازمان تا کنون اقدامات موثری
را در جهت ترویج ســبک زندگی اسالمی  در ابعاد
مختلف انجام داده است.

معاون توزیع نیروی برق فارس تاکیدکرد :

پیش ممیزی انرژی متقاضیان قبل از واگذاری انشعاب
نخســتین جلسه هم اندیشی دبیرخانه متقاضیان
صنعتــی با حضور نمایندگانی از ســازمان صنایع و
معادن و اداره کل استاندارد فارس برگزار شد.
در این جلســه معاون برنامه ریزی و مهندســی
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان فــارس گفت
 :از آنجــا که شــرکت توزیع نیروی برق اســتان
فارس به عنــوان پایلوت کشــوری ممیزی انرژی
متقاضیان صنعتی اخذ برق انتخاب شــده اســت ،
بنابراین نخســتین جلســه با هدف ایجاد کارگروه
اســتانی با هــدف بررســی تعامــات  ،الزامات ،
محدودیت  ها و چارچوب  ها به میزبانی این شــرکت
برگزار شد.
احمدرضا خسروی گفت :درشرایط فعلی قبل از
واگذاری انشعاب برق ارزیابی الزم در نحوه استفاده
از انرژی صــورت نمی  پذیرد که خود باعث رشــد
نامتعارف مصرف ســالیانه می  گردد ،بنابراین اجراي
راهکارهاي بهينه ســازي انــرژي و اصالح الگوي
مصرف و توسعه انرژی  های نو براي مقابله با تهديد
کاهش منابع ،ايجاد امنيت انرژي و کاهش آلودگي
محيط زيست ضروري است.
معاون برنامه ریزی ومهندســی شــرکت توزیع
نیروی برق اســتان فارس ،اجــرای قانون اصالح
الگــوی مصرف را حلقــه مفقوده درمســیربهینه
ســازی مصرف انرژی دانســت و گفت :از ابتدای

پیروزی انقــاب اســامی  تاکنون ،ظرفیت تولید،
انتقال وتوزیع دوبرابر شــده که به رشــدی معادل
 4000مگاوات به صورت سالیانه نیاز است.
خســروی بیان داشت  :ضرورت مدیریت انرژی
ایجاب می  کند تا با اتخاذ سياســت  ها و هماهنگی
بین دســتگاه  های اجرایی مشمول این قانون بتوان
گام  های موثری در کاهش شــدت انرژی مصرفی
کشور برداشت .
این مقام مســئول در بخشــی دیگراز سخنان
خود به تشــریح مواد قانون اصالح الگوی مصرف
پرداخت و گفت  :این دبیرخانه با دو رویکرد کاهش
مصرف ویژه انــرژی الکتریکی و کیفیت توان برق

مصرفی جهت صنایع متقاضی انشــعاب برق اقدام
نموده است .معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت
توزیع نیروی برق استان فارس تاکید کرد  :با توجه
به اینکه کیفیت توان مصرفی مشترکین و تاسیسات
تامیــن نیروی برق بر یکدیگــر تاثیر متقابل دارند،
بنابراین الزام مشــترکین به رعایت اســتانداردهای
کیفیت توان ،امری مهم و اساسی است.
این مقام مسئول ،کاهش آلودگی محیط زیست،
صرفــه جویی در منابع وجلب رضایت مشــترک را
از دیگر مزیت  های مدیریت مصرف برق برشــمرد
و اظهار داشــت  :مدیریت مصرف بــرق می  تواند
کاهــش هزینــه تولید و بهبود بهره بــرداری را به
دنبال داشته باشد .
خســروی در ادامه بر ضــرورت اجراي مديريت
بــار و مصرف دركشــورتاکید کرد و بیان داشــت:
تعالیم دینی ،محدودیت منابــع مالی جهت احداث
ظرفیت  های جدید و کاهش آثار زیانبار سوخت  های
فســیلی بــر محیــط زیســت و از همــه مهم تر
تامیــن برق مطمئن وپایدار ما را موظف می  ســازد
تا مصرف انرژی را مدیریــت نماییم .وی درخاتمه
ابراز امیــدواری کرد که با همکاری بین اعضاء این
کارگروه  ،بتوان یک سند اجرایی و نقشه راه موثردر
جهت اصالح الگوی مصــرف انرژی وحفظ هرچه
بیشتر محیط زیست را تدوین نماییم.

اختتاميه اولين همايش و نمايشگاه تخصصي
باشگاه مسكن و ساختمان فارس در شیراز

اختتاميه اولين همايش و نمايشــگاه تخصصي
باشــگاه مسكن و ســاختمان اســتان فارس با
همكاري بانك مسكن برگزار گرديد.
عشايري مديركل اداره راه و شهرسازي استان
فارس ضمن تشــكر از بنيانگذاران اين همايش
آن را بــه يك ارتباط معنــي دار بين منابع مالي
و تجهيزات و متخصصين به عنوان عنصر اصلي
فرآيند ساخت و ساز تشبيه كرد و منشأ اين اتفاق
ارتباط را باشــگاه مخاطبان مســكن و ساختمان
اســتان فارس زير نظر بانك مســكن دانست .
عشــايري ((برجام ))را فرصت و نقطه اميد رونق

عرصه  هــاي اقتصادي برشــمرد و از طرح جديد
دولــت درخصــوص طرح جامع مســكن و طرح
مسكن استيجاري عمومي جهت جایگزینی طرح
مهر براي اقشار جامعه خبر داد.
ســپس محمدحســن علمداري مديــر بانك
مسكن شعب استان فارس به تشريح فعاليت  هاي
باشگاه مخاطبان مسكن و ساختمان استان فارس
پرداخت و اين نكتــه را تأكيد كرد كه در عرصه
مســکن و ساختمان اين باشــگاه براي اولين بار
برپا گرديده اســت و تالش باشگاه اين است كه
فعالين صفر تا صد بخش صنعت ســاختمان اعم

از شــهرداري و ســازمان راه و شهرسازي ،نظام
مهندســي  ،شــركت عمران شــهر جديد صدرا،
انجمن انبوه ســازان تا ســاير فعالين اين بخش
را در كنــار يكديگر قرار دهــد .وي با بيان اينكه
ســاالنه  5هــزار ميليارد ريال بودجه در اســتان
فــارس به صورت وام از طرف بانك مســكن در
اختيار بخش صنعت ســاختمان قــرار مي گيرد
خاطر نشــان کــرد همــكاري و همدلي در اين
بخش ســبب مي شــود تا اين بودجه به صورت
صحيح مصرف گردد و نفع آن شامل همه فعالين
عرصه مسكن و ساختمان گردد.

 6هزار دانشآموز شيرازی به اردوهاي راهيان نور ميروند
ایســنا :فرمانده ســپاه ناحیه ثاراهلل(ع) شیراز
گفت :امســال و تا پايان سال تحصيلي ،بالغ بر
 6هزار دانشآموز توسط اين ناحيه به اردوهاي
راهيان نور اعزام خواهند شد.
ســرهنگ اســماعيل محبيپور صبح شنبه
 25مهرماه در حاشــيه اعزام  200دانشآموز به
اردوهاي راهيان نور ،در جمع خبرنگاران گفت:
دانشآموزان اعزامي توســط اين ناحيه از سپاه،
در آموزشــگاههاي ناحيه يك آموزش و پرورش
شيراز و بخش ارژن مشغول به تحصيل هستند.
وي اضافــه كــرد 2 :حوزه مقاومت بســیج
دانشآمــوزی قاسمابنالحســن (ع) برادران و
حضــرت مریــم(س) خواهــران در ناحیه یک
آموزش وپرورش شــیراز و حوزه شهید فهمیده
بخــش ارژن ،اجــراي برنامههــای مرتبــط با

دانشآموزان را عهده دارند.
محبیپــور ادامــه داد :ناحیه یــک آموزش
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و پرورش شــیراز به لحاظ جمعیتــی ،از جمله
وســیعترین واحدهاي دانشآموزي در كشــور
بهشــمار ميرود و به همين دليل بيشترين تعداد
اعزامهــا به اردوهاي راهيان نــور از اين ناحيه
انجام شده و ميشود.
وي يادآور شد :بخشــي از هزينههاي اعزام
گروههــاي دانشآموزي راهيان نــور بر عهده
ســپاه و بخش ديگري نيز برعهــده آموزش و
پرورش است.
محبيپور با اشاره به تاثير برگزاري اردوهاي
راهيان نور در انتقال ارزشهاي دفاع مقدس به
نسل جوان ،گفت :اردوهاي راهيان نور حركتي
فرهنگــي و مســتمر و توقف ناپذيــر با هدف
زنده نگهداشتن ياد شهدا و ارزشهاي مرتبط با
شهدا و ايثارگران در جامعه است.

قطع موقت آب
در مناطقی از شیراز

به علت نصب ســه راهه از ساعت  9صبح لغایت 19
روز دوشنبه  27مهرماه در مناطق :بولوار کریمخان زند
حدفاصل میدان امام حســین (ع) تا فلکه شــهرداری و
تمامی  فرعیهای منشــعب در محدوده مذکور با قطع و
یا افت فشار آب روبهرو خواهند شد.
ضمن پوزش از شــهروندان محترم ساکن در مناطق
یاد شــده ،درخواست میشود آب آشــامیدنی خود را با
رعایت صرفهجویی قب ً
ال ذخیــره کنند .مأموران تالش
خواهند کرد زمان قطع آب را به حداقل برسانند.

مرحله استانی مسابقات المپیاد دادرس
ویژه دانشآموزان دختر
در فارس برگزار شد

مرحلــه اســتانی مســابقات المپیــاد دادرس ویژه
دانشآمــوزان دختر با حضور  70عضــو از برگزیدگان
مرحله شهرســتانی این مســابقات ،روز جمعه  24مهر
ماه جاری در حوزه ســتادی جمعیت هالل احمر فارس
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی  جمعیت هالل احمر استان
فارس به نقل از معاون امور جوانان این جمعیت ،مرحله
استانی مســابقات المپیاد دادرس «دانشآموز آماده در
روزهای ســخت» با حضور  5تیم از مــدارس دخترانه
شهرســتانهای کازرون ،مرودشت ،خرمبید ،فیروزآباد و
ســپیدان که در مرحله شهرســتانی این مسابقات حائز
رتبه برتر شده بودند ،در دو بخش عمومی   و اختصاصی
برگزار شد.

دیدار  90نفر از نونهاالن مهدكودك
با سالمندان

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشــت شهرســتان
شــيراز شهداي والفجر به مناســبت هفته ملي سالمندان،
 90نفر از نونهاالن مهدكودك نشــاط با ســالمندان مركز
روزانه بنيــاد فرزانگان در تاريخ بيســتم مهرماه به همت
واحد بهداشت خانواده اين مركز ديدار كردند.
در اين ديدار كودكان با ياد مادربزرگ و پدربزرگ خود
قصه و داســتان گوش دادند .كودكان در آغوش سالمندان
شعر كودكانه سر دادند و از طرف سالمندان پذيرايي شدند
و ســاعات به يادماندني براي ســالمندان و نونهاالن در
خاطره ها ثبت شد.
والديــن حاضر در جلســه به اين اعتقاد رســيدند كه
سالمندان حاميان پويايي ،بالندگي و جواني جمعيت هستند.
پروين مهدوي كارشــناس امور ســالمندان اين مركز در
ايــن خصوص گفت :يكــي از ارتباطهاي مهم در خانواده
نحوه ارتباط نوهها با پدربزرگ و مادربزرگ است .ارتباطي
كــه در كنار ماهيــت زيباي خود ميتوانــد براي آموزش
برخــي از مهارتها به كودك مفيد باشــد و از طرفي به
آرامش و شادابي پدربزرگ و مادربزرگ هم كمك ميكند.
وي افــزود :ســالمندان ميتواننــد بــراي دريافــت
مراقبتهاي رايگان بهداشــتي شــامل مراقبت بهداشتي،
آموزش و غربالگري بيماريها به پايگاههاي ســامت و
پزشك خانواده خود مراجعه نمايند.

اهدای  یک دستگاه آپارتمان سه خوابه
به واحد اکرام ایتام فارس

معــاون حمایــت و ســامت خانــواده کمیتــه امداد
امام خمینی(ره) اســتان فــارس از اهدای  یک دســتگاه
آپارتمان سه خوابه به واحد اکرام ایتام استان فارس خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومی  و اطالعرسانی کمیته امداد
اســتان فارس ،عباس شکری اظهار داشت  :یکی از حامیان
اکرام ایتام  ،یک دســتگاه آپارتمان  3خوابه را به ارزش 3
میلیارد و  200میلیون ریال برای بهرهبرداری ایتام به واحد
اکرام کمیته امداد امام استان فارس اهدا کرد.
وی گفت :این حامی  با اعتمــاد به عملکرد طرح اکرام
ایتــام کمیته امــداد در این امــر خداپســندانه تصمیم به
برطرف کردن دغدغه مسکن خانواده ایتام گرفته است.
شــکری افزود :این خیــر نیکاندیش هــدف خود را
رضایــت خداوند متعال اعالم و شــاد کــردن دل ایتام را
از بزرگترین نعمــات خداوند مهربان عنوان کرده اســت.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان فارس
افزود :در سال گذشته نیز  یک باب منزل مسکونی دو طبقه
در شیراز و  یک دســتگاه آپارتمان در شهرستان بیضا برای
ایتام به کمیته امداد اهدا شــد که این امــر نوید آیندهای
درخشــان برای فرزنــدان محروم این مرز و بوم اســت.

اطعام حسینی از محل موقوفه
آقا باباخان در  14نقطه شهر

متولــی موقوفه آقا باباخان بیان کرد 14 :نقطه شــهر
شــیراز از محل موقوفــه مرحمتپناه آقــا باباخان اطعام
خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی  اداره کل اوقاف و امور خیریه
فارس ،سید حمیدرضا نبوی خاطرنشان کرد :نیات مرحوم
واقف اطعام و عزاداری حضرت سیدالشهداء (ع) است که
هر ساله اجرای نیت آن مرحوم دقیق اجرا میشود.
وی در خصــوص محلهای برگــزاری اجرای نیت،
اظهار داشــت :حسینیه سیدالشــهداء (آقا باباخان) مسجد
امام خمینی میدان شــهداء ،مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
بولــوار عدالت جنوبــی ،مســجدالرقیه (س) میدان دفاع
مقدس ،حرم مطهر شاهداعیالیاهلل (ع) ،مسجد حسنابن
علی (ع) شیشــهگری و مســجد بقیهاهلل (عــج) خیابان
مســلم از جمله مکانهایی هستند که اجرای نیت در آنها
صورت میگیرد.
متولی موقوفه آقا باباخان افزود :همچنین در مســجد
صاحبالزمــان (عــج) واقــع در خیابان شــهید نکویی،
مسجد حســینابن علی (ع) ،هیأت عزاداران متوسلین به
چهارده معصوم (ع) ،هیأت محبین قمر بنیهاشــم ،هیأت
جوانان کمیل ،حســینیه نجفیها و هیــأت مذهبی امام
حسن مجتبی (ع) اجرای نیت صورت خواهد گرفت.

نمایشگاه پوشش اسالمی  موجب ارتقای پویایی فرهنگ غنی ایرانی
و اسالمی  می   شود
معاون اداری و مالی شــهرداری شیراز با اشاره به ضرورت راه اندازی...
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امام جمعه استهبان:

امر به معروف و نهی از منکر تنها به حجاب ختم نمیشود
فاطمه پنجعلی  -استهبان

امام جمعه استهبان گفت :آن افراد را متهم نمیکنم که آب در آسیاب اسراییل و دشمنان میریزند.
امام جمعه این شهرســتان ادامه داد :من آنها را متهم نمیکنم که دانسته برخی مطالب را نوشتهاند،
متهم نمیکنم که آب را در آسیاب اســراییل و دشمنان میریزند ،متهم نمیکنم که ابزار بیبندوباری
در شهرستان میشوند.
حجتاالســام خاوری افزود :آنها که میدانند چرا دیگران را روشن نمیکنند؟ چرا نمیگویند؟ چرا
نمینویســند؟ چرا جوابی ندارند؟ چرا توســط افراد باســواد و توانمند که اهل قلم و گفتار هستند بیان
نمیکنند؟
وی اظهار داشــت :نباید همه مسئولیتها به دوش یک نفر باشد و تنها او پاسخگوی مسأله حجاب
و امر به معروف و نهی از منکر باشد.
امام جمعه اســتهبان ادامه داد :امر به معروف و نهی از منکر باید فراگیر باشد و تنها مخصوص یک
قشــر از جامعه نیست و بانوان باید تالش مستمری در این زمینه داشته باشند.
حجتاالســام خاوری اظهار داشــت :امر به معــروف و نهی از منکر تنها به مســأله حجاب ختم
نمیشود بلکه باید در همه زمینهها انجام شود.
وی بیــان کرد :همانگونه که روایت داریم ازدواج نصف دین اســت اگر کســی در ترویج حجاب
بیبند و بار باشــد ،در واقع جنبه عفت و حیا را از بین میبرد که نصف دین است.
امام جمعه اســتهبان ضمن بیان بیکفایتی مسئولین دانشــگاه دولتی و پیراپزشکی گفت :سه سال
اســت که دانشگاه پیراپزشکی استهبان مسئول ندارد و این طبیعی است که چنین مشکالتی پیش آید.
حجتاالســام خاوری در پایان گفت :باید دانشگاه دولتی و پیراپزشــکی دیگر دانشگاهها را الگو
قرار دهند و امنیت اخالقی را در دانشــگاه و سطح شــهر فراهم کنند و اگر مسئولین نمیتوانند ،رسم ًا
اعالم کنند.

گرامیداشت روز ﺟﻬﺎﻧﯽ نابینایان
در اداره کل کتابخانههای عمومی  فارس

23مهرماه ،روز جهانی عصای ســفید در اداره کل کتابخانههای عمومی  فارس ،با حضور کتابداران
نابینا گرامی  داشته شد.
به گزارش روابط عمومی  اداره کل کتابخانههای عمومی  فارس ،ســید محمدامین جعفری حســینی
ضمن تأکید بر لزوم و اهمیت دسترسی یکسان عموم مردم با هر میزان توانایی به خدمات کتابخانههای
عمومی ،خدمات شایسته و بیشــائبه بخش نابینایان کتابخانه عمومی  رئیسی اردکانی شیراز را در این
زمینه ستودنی خواند.
در این جلســه که با حضور رحمان بیاتی بنیانگذار بخش نابینایان در کتابخانههای عمومی  اســتان
فارس برگزار شــد ،از زحمات و خدمات ایشــان در ایجاد و مدیریت بخش نابینایان در کتابخانههای
عمومی  فارس تقدیر به عمل آمد.
شایان ذکر است رحمان بیاتی که اکنون از همکاران بازنشسته اداره کل کتابخانههای عمومی  فارس
اســت ،در سال  1372اولین بخش ویژه خدمات کتابخانهای را برای نابینایان و کمبینایان در کتابخانه
عمومی  شــهید آیتاهلل دســتغیب ایجاد نمود و پس از آن در کتابخانه عمومی  رئیســی اردکانی به کار
خود ادامه داد.
مدیــرکل کتابخانههای عمومی  فارس در این جلســه از همکاریهای خانم  ها ندا دهقانی و مرجان
خجســته فر به عنوان کتابداران همراه مســئول بخش نابینایان که همواره با مهربانی و سعه صدر به
ارائــه خدمات به مراجعان این بخش ویژه میپردازند نیز تشــکر نمــود و برای این عزیزان نیز آرزوی
موفقیت کرد.
گفتنی اســت هماکنون  3بخش ویژه نابینایان در کتابخانههای عمومی  شهرهای شیراز ،سپیدان و
ارســنجان با ظرفیت 10000عنوان کتاب گویا و 3000جلد کتاب بریل در حال ارائه خدمات به حدود
 500عضو نابینا و کمبینا است.
همچنین اســتودیو تخصصی تولید کتاب گویای اداره کل کتابخانههای عمومی  فارس ،توانایی ارائه
کتابهــای گویای تولیدی خود به همــه کتابخانههای با خدمات ویژه برای نابینایان در کل کشــور
را داراست.

ساخت منبع بتنی  500مترمکعبی
در روستای بیغرد خنج با همکاری خیرین آبرسان

روابط عمومی  امور آب و فاضالب روستایی شهرستان خنج از اتمام ساخت منبع  500مترمکعبی در
مجموعه بیغرد این شهرستان خبر داد.
تقویفرد مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرستان خنج در این خصوص اظهار داشت :عملیات
ســاخت منبع بتنــی  500مترمکعبی مجموعه بیغرد با اعتباری بالغ بر  2000میلیون ریال مشــترک ًا از
محل اعتبارات دو درصد نفت و گاز و خیرین روســتا تأمین شده است.
وی افزود :به دلیل افت فشــار در شبکه و کمبود آب در فصل گرما این مدیریت با همکاری خیرین
اقدام به ساخت این مخزن نموده است.
وی در ادامه افزود :این منبع پس از احداث خط انتقال و تجهیز ایســتگاه پمپاژ وارد مدار و مشــکل
کمبود آب حدود  200خانوار در شــرق روستا مرتفع خواهد شد.
همچنین تقویفرد از جلســه مجمع خیرین در آبفاروســتایی خنج خبر داد و افزود :جلســه مجمع
خیرین آب با حضور ادبفر نماینده و مشــاور مدیرعامل در مجمع خیرین آب روستایی فارس ،دهیار و
شورای روستای بیغرد برگزار گردید.

شرکت آب وفاضالب روستایی فارس سیاه پوش شد

فضای شــرکت آب و فاضالب روستایی برای عاشقان و عزاداران حضرت ابا عبداهلل الحسین (ص)
در ماه محرم آماده سازی شد.
به گزارش روابط عمومی  شــرکت آبفاروســتایی فارس ،همزمان با ســیاه پوش شدن و فضاسازی
تبلیغی شــهر بــا محوریت محــرم و عاشــورا و مضامین آموزه  های اســامی ،با حضــور مهندس
بوســتانی مدیرعامــل و معاونیــن شــرکت آبفاروســتایی فارس محوطــه و فضای شــرکت آب و
فاضالب روســتایی اســتان جهت تعظیم شعائر اســامی  و عینیت بخشــیدن به عزاداری ماه محرم
آماده سازی شد.
مدیر روابط عمومی  آبفاروســتایی فارس گفت  :در همین راســتا فضای ساختمان  های اداری امور
آبفار در شهرســتانهای استان هم با نصب سیاهی و پرچم رنگ عزاداری به خود گرفتند.
افراســیاب رســتمی  از برگزاری برنامه  های متنوع و مختلف این شــرکت در ایام محرم خبر داد و
گفت :مراسم استقبال از محرم به مدت  13روز همزمان با اول ماه محرم از روز پنج شنبه با سخنرانی
فاضل و دانشــمند ارجمند حضرت حجت االســام و المسلمین یوســفعلی و مداحی ذاکرین برجسته
استان و کشــور  ،قرائت زیارت عاشورا و نوحه سرایی  ،همچنین برگزاری برنامه پیاده روی یک روزه
در محل پارک کوهپایه و تپه نورالشــهداء بر سر مزار شهدای گمنام برگزار خواهد شد.

دومین همایش بزرگ مداحان داراب برگزار شد
حامدی – داراب

 400نفــر از مداحان و ذاکرین اهلبیت (ع) و شــاعران آیینی شهرســتان داراب به دعوت کانون
مداحان و کانون بســیج مداحان شهرستان در اولین روز از ماه محرم گرد هم آمدند.
در ابتــدای جلســه حجتاالســام ابوالقاســم صادقــی رئیــس اداره تبلیغات اســامی  داراب
ضمــن خوشــامدگویی بــه مدعوین جلســه از آمادگی ســازمان تبلیغــات در همراهی بــا مداحان
بــرای اجــرای برنامههای محرم خبــر داد .در ادامه حــاج آقا صادقــی امام جمعــه داراب به ایراد
سخن پرداخت.
وی با اشاره به ارزش کار مداحی اهلبیت (ع) از مداحان و شاعران آیینی خواست از ظرفیت موجود
نهایت اســتفاده را ببرند و منویات مقام معظم رهبری را سرلوحه کارشان قرار دهند.
ســپس کاظم محمدی مســئول کانون مداحان اســتان ضمن انتقاد از برخی سبکهای مداحی از
مداحان خواســت با انتخاب اشعار وزین و سبکهای مناسب ،مجالس اهلبیت (ع) را رونق بخشند.
در ادامه جلســه کاظم محمدی و حاج غالمحسین پیروانی نوحهسرایی نمودند.
در پایان مراسم جعفر خسروی مسئول کانون مداحان و مدیر کانون بسیج مداحان داراب برنامههای
کانون را برای حاضرین تشریح کرد.

