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فارس ما را فرا 
می خواند!

سید محی الدین حسینی ارسنجانی  - تامشا
 استان پهناور فارس، استانی چهار فصل، خوش و آب 
و هــوا و معتــدل بویــژه در بهار اســت. فــارس برخوردار 
از مهــم  تریــن و بــا ارزش ترین منابع طبیعــی، جنگل ها 
و مراتع ارزشــمندی اســت که نقش اساســی در تأمین 
نیازمنــدی هــای اولیه انســان مثل اکســیژن، آب، مواد 

غذایی، گیاهان دارویی و... دارد.
در ســال هــای اخیر با به وجود آمــدن معضالت محیط 
زیســتی هماننــد گــرم شــدن زمیــن، افزایش ریزگــرد در 
هــوا و همچنیــن وجــود گــردو خــاک هــا، آلودگــی هــای 
 هوایــی، ســیالب های تخریــب کننده، آتش ســوزی ها 
و خشکســالی هــای پی در پــی حفاظت کــردن از منابع 
طبیعــی در کشــورمان و از جملــه اســتان فــارس بایــد 
بیشــتر از قبــل مــورد توجــه عمومــی بویــژه حافظــان 
طبیعت و دوست داران محیط زیست طبیعی و گیاهی 

فارس قرار گیرد.
منابــع طبیعــی جنگل هــا و مراتع فــارس از مهــم ترین 
محســوب  کشــور  ملــی  هــای  ســرمایه  و  هــا  ثــروت 
می شــوند و فقط به نســل حاضر تعلق ندارند و میراثی 
گــران بها هســتند کــه باید به آینــدگان منتقل شــوند. 
منابــع طبیعــی و محیــط زیســت فارس و کشــور نقش 
زیربنایی برای اقتصاد کشــور دارد و زمینه ســاز توسعه 

پایداراست.
 نابودی جنگل ها و مراتع،درختان، رودخانه ها، دریاچه ها، 
چشمه ها و تفرجگاه ها در آینده موجب فقر، گرسنگی 
و آلودگــی هــای زیســت محیطی میشــود،از این جهت 
بایــد تــالش کنیم و آنها را برای خود و نســل های آینده 

به خوبی حفظ و حراست نماییم.
فارس دارای محیط زیســتی بکر و خاص است که همه 
ساله گردشگران زیادی را برای دیدن طبیعت زیبایش 
جــذب می کنــد، اما اگر در فصول بهار و تابســتان حفظ 
عزیــز  مــردم  و  نشــود  گرفتــه  جــدی  آن  از  حراســت  و 
اســتانمان نیز در این راســتا تالش نکنند، این نعمت 
بی بدیل خداوند دیر یا زود آســیب دیده و نســل های 

آینده از این میراث بی همتا بهره مند نخواهند شد.
طبیعــت پربارفــارس، ایــن نعمــت بی همتــای خداوند 
کــه تاثیرات زیادی در زندگی و ادامه حیات ما فارســیان 
بــه  وابســته  هایمــان  جــان  تنفــس  و  دارد  و  داشــته 
آن اســت و رایــگان در اختیــار مــا قــرار گرفتــه نبایــد بــه 

فراموشی سپرده شود نباید با آن نامهربانی کنیم.
و  بی تفاوتی هــا  طبیعــت،  در  مــا  رفتارهــای  بســا  چــه 
آســیب هایی که به محیط زیســت فارس چه خواسته 
یــا ناخواســته وارد می کنیم، اثــرات جبران ناپذیــری را بر 
زیســت بوم و محیط زیســتمان و بــر کل منابع طبیعی 
نــوروز و در فصــل  آســتانه  گــذارد. در  مــی  اســتانمان 
بهــار که براســاس رســمی دیرینه مردم فارس نســبت 
بــه ســایر ایــام و فصول ســال به کــوه، دشــت، صحرا و 
دامــان طبیعت می روند،باید خودمــان حافظان منابع 
طبیعــی و محیــط زیســت و پوشــش گیاهــی اطرافمان 
 باشیم چرا که حفظ و حراست از این ثروت خدادادی و 
نعمــت های الهی موجب می شــود تا بهتر و بیشــتر از 

مفاید و منافع آنها بهره مند گردیم.
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استان

دکتر محمد هادی ایمانیه اســتاندار فارس 
در جلسه ای با حضور معاون اجرائی رئیس 
، رئیس کمسیون  ، استاندار بوشهر جمهور
راه،  وزیــر  معاونیــن  مجلــس،  عمــران 
مدیرعامــل بنیــاد تعــاون و نماینــده رئیس 
مدیرعامــل  و  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 

 ، کشــور جدیــد  شــهرهای  عمــران  شــرکت 
خواستار تأمین اعتبار جهت تکمیل آزادراه 

شیراز - اصفهان شد.
بــه  کــه  جلســه  ایــن  در  فــارس  اســتاندار 
ریاســت جمهــوری  نهــاد  در  پیشــنهاد وی 
برگــزار شــد، گزارشــی از رونــد اجــرای پــروژه 

آزادراه شیراز - اصفهان ارائه کرد.
دکتــر ایمانیــه پــس از تشــریح رونــد اجــرای 
پــروژه، از تمــام تأمین کننــدگان منابع مالی 
ایــن آزادراه خواســت کــه نســبت بــه بحــث 
تأمیــن منابــع مالــی مــورد نیاز اهتمــام ویژه 

داشته باشند.

ذی ربــط  طرف هــای  تمــام  جلســه،  ایــن  در 
 - شــیراز  آزادراه  پــروژه  اجــرای  در  دخیــل   و 
پــروژه  تریــن  بــزرگ  عنــوان  بــه  اصفهــان 
، در خصوص تأمیــن اعتبار  آزادراهــی کشــور
مــورد نیاز جهت تکمیل فاز یک تا ۷موظف 

به همکاری و تأمین منابع شدند.

اســتاندار فارس، ضمن قدردانی از همراهی 
و همــکاری تمــام دســت انــدرکاران اجــرای 
آزادراه شــیراز - اصفهــان، خواســتار اجــرای 
جهــادی ایــن پــروژه حتــی در ایــام تعطیالت 

نوروز شد.
قابــل ذکــر اســت کــه تــالش شــده بــود کــه 

نــوروز  ایــام  بــرای  اصفهــان   - شــیراز  آزادراه 
۱۴۰۲ زیــر بار ترافیک فــرود اما به دلیل تاخیر 
در تأمیــن منابــع مالــی بــه ویــژه بــرای خرید 
نیوجرســی،  و  رانندگــی  و  راهنمایــی  عالئــم 
تأخیــر ســه ماهــه  بــا  آزادراه  از  بهره بــرداری 

انجام خواهد شد.

-تامشا حسین حسن پور
عاکس: حجت رحیمی

پــروژه  اجــرای۶  بــه  شــیراز  شــش  منطقــه  شــهردار 
محرومیت زدایی در ســطح شهرداری منطقه ۳ شیراز 

اشاره کرد که پنج مورد آن در شهرک سعدی است.
دکتــر غالمرضا شــهریاری شــهردار منطقه ســه شــیراز 
در گفتگویــی ضمــن بیــان مطلــب فــوق در ادامــه بــه 
معرفی بیشــتر منطقه ســه شــیراز پرداخــت و در این 
رابطــه اظهــار داشــت: محــدوده منطقه ســه بالغ بر ۴ 
هــزار هکتار اســت کــه ۱9۰۰ هکتــار محــدوده قانونی و 
مابقی حریم شــهر اســت و این منطقــه جمعیت ۲9۶ 

هزار نفری را پوشش می دهد.
وی ادامــه داد: ایــن منطقــه از بافت هایــی کــه تفاوت 
فرهنگی و رفتاری و الگوی زندگی جمعیت ســاکن که 

در آن وجود دارد، تشکیل می شود.
* بیشــترین تعدد مراکز فرهنگی کالنشهر شیراز 

در این منطقه قرار دارد 
دکتــر غالمرضــا شــهریاری اظهار داشــت: ایــن منطقه 
جایــی اســت کــه شــهر شــیراز بــر مبنــای آن ارزیابــی 
می شــود و هر گردشــگری که وارد این شــهر می شــود 
بــه ایــن منطقــه می آید، چرا که بیشــترین تعــدد مراکز 

فرهنگی کالنشهر شیراز در این منطقه قرار دارد.
شــهردار منطقــه ســه بــا بیــان اینکــه محــدوده ایــن 
منطقــه از شــمال بــه دروازه قــرآن، شــهرک ســعدی 
آغــاز تــا  آن از پلیــس راه شــیراز - اصفهــان  و ورودی 
، گلشــن و بولــوار جمهــوری و  شــهرک های زیباشــهر
مرزی با دیگر شــهرداری های مناطق سطح شهر دارد، 
افــزود: این منطقه محــدوده ای منفصــل و پراکنده و 
بــا فرهنگ هــا و قومیت های مختلف اســت و بودجه 
اندکــی دارد کــه نمی تــوان با آن، کل منطقــه را متحول 

کرد و رضایت مردم را جلب کرد.
شــهریاری عنوان کرد: با گذشــت شــش ماه فعالیت 
در ایــن منطقــه بــه دلیــل عــدم شــناخت از منطقــه و 
تغییــر مکــرر مدیریــت و نیرو های انســانی شــهرداری 
در  مــردم  پروژه هــای  نیــاز  مــورد  اطالعــات  منطقــه، 
دســترس نبــود کــه در ایــن راســتا از ظرفیــت شــورای 
محــالت، معتمدین و مردم برای شــناخت و نیاز های 

منطقه بهره بردیم. 
وی بــا بیــان اینکــه نتیجــه اســتفاده از ایــن ظرفیت و 
شــناخت نیاز هــا منجــر بــه تدویــن یــک برنامــه چهــار 
ساله برای منطقه سه شد، افزود: باتوجه به پشتوانه 
اجتماعی که برای هر محله در این برنامه چهار ســاله 
تعریف شــده اســت، این برنامه در ســال های آینده و 

برای سایر مدیران قابل اجراست. 
شــهردار منطقــه ســه شــیراز تصریح کــرد: ایــن برنامه 
چهــار ســاله بــه عنــوان الگــوی کاری منطقــه از ســال 
آینــده اجرا و پروژه هــای آن وارد فاز عملیاتی می شــود 

و کــه بــه دنبــال آن مــردم شــاهد تغییرات اساســی در 
سطح این منطقه خواهند بود. 

یخی خود نیاز به  * دروازه قرآن با حفظ هویت تار
احداث یک زیرگذر دارد

شــهریاری در ادامــه بــا اعــالم ایــن موضــوع کــه قریب 
بــه صــد در صــد پروژه هایــی که ســال آینده در ســطح 
منطقــه کلنگ زنی می شــود پشــتوانه اجتماعــی دارد، 
گفــت: ســال آینــده منطقه ســه تبدیل به یــک کارگاه 
عمرانــی خواهــد شــد. بــا توجــه بــه قدمــت تاریخــی و 
مهم تریــن  و  دارد  قــرآن  دروازه  محــور  کــه  فرهنگــی 
ورودی شــهر شــیراز محسوب می شــود، اما وضعیت 

فعلی آن زیبنده نام کالنشهر شیراز نیست.
تداخــل  داد:  ادامــه  شــیراز  ســه  منطقــه  شــهردار 
وضعیــت عابر پیاده، تردد ســواری، معضل ترافیک و 
وضعیت آشــفتگی بصری زیســت محیطــی تنها برخی 
ایــن محــور اســت و عــدم ســاماندهی  از مشــکالت 
شــده  مشــکالت  ایــن  بــروز  موجــب  محــور   ایــن 

است. 
وژه 200 هکتــاری در منطقــه باالی  * احــداث پــر

دروازه قرآن 
ســاماندهی  راســتای  در  کــرد:  اضافــه  همچنیــن  وی 
ایــن محــور از ســال آینــده عملیــات اولیــن پــروژه فــرا 
منطقــه ای و ملــی دروازه قــرآن اجرایــی خواهــد شــد 
در  قــرآن  دروازه  ورودی  از  هکتــاری   ۲۰۰ پــروژه  یــک  و 
جــوار کوه نــور احداث می شــود. پــروژه ۲۰۰ هکتاری در 
منطقــه بــاالی دروازه قــرآن در نظر گرفته شــده اســت 
و گنجایــش پارکنیگ ۲ هزار خــودرو هم برای آن دیده 
شــده و مــردم از هر ســن و قشــری می تواننــد در این 

منطقــه بــه تفریــح بپردازند و ایــن پروژه در ســه ماهه 
اول سال آینده کلنگ زنی می شود.

شــهریاری افــزود: به جهــت هدایت و اســتفاده مردم 
، فــاز اول ایــن پــروژه بــا اعتباری  از فضــای ایــن محــور
 بالــغ بــر 5۰ میلیــارد تومــان اجــرا و در خــرداد مــاه ۱۴۰۲ 

کلنگ زنی می شود. 
شــهردار منطقــه ســه بیــان کــرد: معتقــدم بــا ایجــاد 
مشــکالت  نمی تــوان  گیــر  ســرعت  و  دوربرگــردان 
ترافیکــی محــور دروازه قرآن را حل کــرد و این محور با 
حفــظ هویــت تاریخی خود نیــاز به احداث یــک زیرگذر 

دارد. 
این مقام مســئول ابراز کــرد: با ایجاد زیر گذر می توان 
یادمان هــای زیباتــری هــم در ایــن محور نصــب کرد و 
نیــازی نیســت ما میدانی بــزرگ و یک طــاووس در آن 
باشــد کــه انتقادات مثبــت یا منفی در مــورد آن اعالم 
شــود و معتقــدم برای زیرســاخت های این محور باید 

برنامه ریزی شود.
شــهریاری عنوان کرد: مطالعــات محور دروازه قرآن در 
حوزه سیاســت گذاری شهرداری شیراز باید به شکل 
جدی و تخصصی توســط مدیریت شهری دنبال شود 

ج شود. تا از وضعیت فعلی خار
وژه بیست متری حاج عزت * افتتاح افز اول پر

شــهردار منطقــه ســه شــیراز همچنیــن در ادامــه بــه 
یادمــان  نصــب  خصــوص  در  خبرنــگاران  پرســش 
طــاووس جدیــد در میــدان دروازه قــرآن پاســخ داد: 
هنرمنــد  دو  توســط  قــرآن  دروازه  جدیــد  طــاووس 
شیرازی با صد میلیون تومان هزینه طراحی و ساخته 

شده است. 

شهریاری گفت: این هزینه بسیار زیادی برای ساخت 
یــک یادمــان نیســت، امــا اگــر بهتریــن هنرمنــد هــم 
بیاوریــم بــاز هم به مراحل طراحی و ســاخت آن انتقاد 

می شود.
شــهردار منطقه دو شــیراز همچنین در این نشست 
از افتتــاح فــاز اول پروژه بیســت متری حــاج عزت خبر 
داد و گفــت: ایــن پــروژه روز شــنبه افتتــاح می شــود 
 و فــاز تکمیلــی آن در مهــر مــاه ۱۴۰۲ بــه بهــره بــرداری 

می رسد. 
شــهریاری همچنیــن بــه پروژه های محرومیــت زدایی 
پــروژه  شــش  اجــرای  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  منطقــه 
کار  زدایــی در ســطح منطقــه در دســتور  محرومیــت 
اســت که پنج پروژه در شــهرک سعدی و یک پروژه در 

شهرک رکن آباد اجرا می شود. 
یف  وژه تعر * ســال آینــده 700 میلیــارد توامن پــر

خواهد شد 
شــهردار منطقه سه با اشــاره به اینکه بودجه عمرانی 
و خدمات شــهری ســال ۱۴۰۱ منطقه ســه رقمی بالغ بر 
۲۰۰ میلیارد تومان بود، اظهار داشــت: ســال آینده ۷۰۰ 
میلیارد تومان پروژه تعریف خواهد شــد که این مبلغ 
به معنای افزایش ســه و نیم برابری بودجه در ســطح 

منطقه است. 
شــهریاری در ایــن نشســت همچنین یادآور شــد: در 
ســطح منطقه ســه شــیراز ۲۷ بوســتان وجود دارد که 
همه آن ها نیاز به بهسازی دارد و باید موضوعات زیبا 
ســازی، روشــنایی و نصب و تأمین تجهیزات و فضای 

سبز آن ها در دستور کار باشد. 
شــهردار منطقه ســه افــزود: این قــول را می دهیم که 

در ســال آینــده، مــردم منطقــه ســه شــاهد چهــره ای 
متفــاوت از منطقــه خواهنــد بــود و ایــن منطقــه یــک 
 کارگاه عمرانــی بــرای اجــرای پروژه هــای فاخــر خواهــد 

بود.
شــهرک  جنــوب  هکتــاری   50 پــارک  احــداث   *

زییباشهر و احداث پایانه شهرک سعدی 
احداث ســیل بند در باالدســت شــهرک سعدی دیگر 
موضــوع مــورد اشــاره شــهردار منطقه ســه بــود و وی 
در ایــن خصوص گفت: براســاس تفاهم نامه منعقد 
شده میان دستگاه های متولی برای احداث بند ها در 
باالدســت شهرک ســعدی، اما با چندین ماه پیگیری 
ح، شهرداری  شهرداری به جهت اجرایی کردن این طر
ایــن آمادگــی را دارد کــه کار خــود را بــرای ســاخت ایــن 

سیل بند ها آغاز کند. 
شــهریاری ادامــه داد: دســتگاه های متولــی همچــون 
ادارات کل منابــع طبیعــی و آب منطقــه ای براســاس 
تفاهــم نامــه منعقــد شــده وظایــف شــان تملــک و یا 
بازگشــایی مســیر ها اســت بایــد پــای کار باشــند تــا از 

وقوع هر گونه اتفاقی جلوگیری شود. 
او خاطــر نشــان کــرد: بــا توجــه بــه بودجــه 5۰ میلیارد 
تومان که برای اجرای پروژه ســیل بند شهرک سعدی 
اختصــاص یافتــه اســت، براســاس پیش بینــی انجام 
شــده ایــن شــهرک تــا بیســت ســال آینــده بــه هیــچ 
نخواهــد  مواجــه  ســیالب  وقــوع  مشــکل  بــا   عنــوان 
شــد.  شــهریاری همچنیــن تأکیــد کــرد: ایــن جــرأت را 
داریــم کــه در صــورت عــدم همــکاری و مشــارکت هــر 
دستگاه اجرایی در اجرای اقدامات، این موضوع را به 

صراحت اعالم خواهیم کرد.
در  توضیحاتــی  در  شــیراز  ســه  منطقــه  شــهردار 
خصوصــث احــداث پــارک 5۰ هکتــاری جنوب شــهرک 
، احــداث پایانــه شــهرک ســعدی داد. وی بــا  زیباشــهر
اشــاره به اینکه پروژه احداث پارک درضلع جنوب زیبا 
شــهر بــه انــدازه 5۰ هکتار شــکل مــی گیرد و بام ســبز 
متصــل می شــود، افزود: این پروژه هم در بهار ســال 

آینده کلنگ زنی می شود.
وی بــا اشــاره بــه احــداث پایانــه شــهرک ســعدی هــم 
گفت: ترافیک اطراف آرامگاه ســعدی شرایط مناسبی 
آرامــگاه  آینــده 5۰۰ متــر مانــده بــه  نــدارد و در ســال 
مســدود می شــود و ترافیک ســواره به سمت راست 
بــرده می شود.شــهریاری با اشــاره به اینکه  بهســازی 
ســنگ فــرش مقابــل حافظیــه، افــزود: پیــاده رو های 
اطــراف اطــراف حرم مطهــر حضرت علی بــن حمزه )ع( 
بهینه می شود. احداث پل عابر پیاده شهرک گلشن، 
آســفالت معابر منطقه، لوله گذاری آب های ســطحی، 
اجرای ادامه عملیات عمرانی محور عرفان و بهســازی 
و پیــاده رو ســازی معابر ســطح منطقــه از اقدامات در 

دستور کار منطقه سه در سال ۱۴۰۲ است.

همــه گیــری بیمــاری کرونا طی ســال جاری و دو ســال 
گذشــته در شــیراز و اســتان فــارس فــراز و فرودهــای 
زیادی داشــته اســت، گاه با خروش این بیماری همه 
تختهای بیمارستان های استان اشغال شد، شهرها 
 یکــی پــس از دیگــر نارنجــی و قرمــز شــدند و گاه نیــز 

موج های هفتگانه کرونا قدری فروکش کرد.
بــه گــزارش ایرنــا، اکنــون بــر اســاس شــواهد و شــمار 
بیماران بستری و همچنین بر اساس تعداد مبتالیان 
و مســتنداتی که مسئوالن بهداشت و درمان استان 
فار ســارائه م یدهند احتمال بروز موج هشتم و ورود 
اســتان فارس به این موج با توجه به سفر میهمانان 
نوروزی به شــیراز و اســتان فارس وجود دارد و به نظر 
می رســد شــهروندان و میهمانان باید بیش از پیش 

آموزه های بهداشتی را رعایت کنند.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز در تــازه ترین 
اظهارنظرهــا در ایــن رابطه، با اشــاره به افزایش شــمار 
مبتالیــان بــه کرونــا و موارد بســتری در اســتان فارس 
، بــر لــزوم جــدی گرفتــن  نســبت بــه هفته هــای اخیــر

دستورالعمل های بهداشتی تأکید کرد.
دکتر سید وحید حسینی در گفت و گو با ایرنا با هشدار 

نسبت به افزایش شمار مبتالیان افزود: هم اینک ۱۱ 
شهرســتان فــارس در وضعیــت زرد، یک شهرســتان 
هــا  شهرســتان  ســایر  و  نارنجــی  وضعیــت  در   نیــز 
نیــز در وضعیــت آبــی قــرار دارنــد و هیــچ شهرســتان 

دارای وضعیت قرمز کرونایی نیز در استان نداریم.
زرد  وضعیــت  دارای  هــای  شهرســتان  داد:  ادامــه  او 
، فســا، قیر و  عبارتنــد از خــرم بیــد، بیضــا، خرامــه، کوار
، گراش و الرســتان و  کارزیــن، زرین دشــت، جویم، اوز
تنها شهرستان دارای وضعیت نارنجی نیز شهرستان 

اقلید است.
وی، بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن تعطیــالت نــوروز و 
افزایــش دیــد و بازدیدهــا و میهمانــی هــای خانوادگی 
گفت: بر همین اساس ضرورت دارد که تمام هموطنان 
گاهــی و هوشــیاری کامــل، اهتمــام  و شــهروندان بــا آ
 ویــژه بــه رعایت شــیوه نامه هــا و دســتورالعمل های 

بهداشتی داشته باشند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز اظهار داشت: 
تأمین ســالمت همه در ایام نوروز مستلزم مشارکت 
همگانــی اســت و انتظــار داریــم کــه همــگان در ایــن 
زمنه همکاری الزم را داشــته باشــند چرا که بی تفاوتی 
نســبت بــه این مســئله مــی تواند زمینه ســاز شــکل 
گیــری مــوج جدیــدی از افزایــش مــوارد ابتــال بــه کرونا 
 و بــه دنبــال آن بســتری و عفونــت هــای حاد تنفســی 

شود.
فعالیت مراکز بهداشتی و درمانی فارس در ایام نوروز
وی، بــا اشــاره بــه فعالیــت مراکــز بهداشــتی و درمانی 
اســتان در ایــام نــوروز بــر اســاس برنامــه ریــزی انجــام 
شــده گفت: از مردم اســتان فارس و سایر هموطنان 
بــروز عالیــم بیمــاری بــه  تــا در صــورت  تقاضــا داریــم 

سرعت به این مراکز درمانی مراجعه کنند.

او ادامــه داد: پایــگاه های واکسیناســیون اســتان نیز 
در ایــام نــوروز فعــال هســتند و برنامــه فعالیــت آنهــا 
در ســایت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز بــه آدرس 

SUMS.AC.IR در دسترس هموطنان است.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز همچنیــن بــا 
اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس اعــالم وزارت بهداشــت، 
هــای  ســویه  از  مــواردی  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
از  اســت،  شــده  مشــاهده  کشــور  در  کرونــا  جدیــد 
 آمادگی مجموعه ســالمت فارس برای مواجهه با این 

سویه ها خبر داد.
دکتر حســینی با اشــاره به ورود ســویه جدید کرونا به 
، در زمینه ضرورت رعایت بیشتر شیوه نامه های   کشور
بهداشــتی در جامعــه و دریافــت دوز یــادآور واکســن 

کرونا هشدار داد.
او با اشاره به گذشت مدت طوالنی از دریافت دوزهای 

قبلی واکســن کرونا و کاهش ســطح ایمنی در جامعه 
افزود: ضروری اســت مردم اســتان با مراجعه به مراکز 
واکسیناســیون در نقــاط مختلف اســتان، نســبت به 
دریافــت دوز یــادآور واکســن کرونــا اقــدام کننــد تــا بــا 
افزایش ســطح ایمنــی در جامعه، مــوج جدید بیماری 

پیامد نگران کننده ای به همراه نداشته باشد.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز با بیــان اینکه 
از قــدرت انتشــار  ســرعت ســویه هــای جدیــد کرونــا 
باالیــی برخوردار اســت، واکسیناســیون را مهم ترین 
روش بــرای مقابلــه بــا ابتــال بــه کرونا و شــیوع بیشــتر 
آن در جامعــه عنــوان کــرد و گفــت: همچنیــن باید به 
ایــن نکته نیــز توجه کنیم که رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی در کنــار دریافــت واکســن بســیار ضــروری 
اســت و مردم استان باید با پرهیز از عادی انگاری، به 

افزایش ایمنی خود و خانواده کمک کنند.
دکتــر حســینی بــا اعــالم اینکــه اکنــون بهتریــن زمــان 
مراجعــه بــه مراکز واکسیناســیون و دریافت واکســن 
اســت، از مردم استان خواست تا با اقدام به موقع در 
ایــن زمینه، ایمنی خود را در برابر این بیماری افزایش 

دهند.

ع( پایان یافت یستی به شاهچراغ) ور  رئیس کل دادگستری افرس: داداگه اعمالن حمله تر

رأی  صــدور  از  فــارس  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
قانــون   ۴۰۴ مــاده  مطابــق  قانونــی  مهلــت  در  دادگاه 
خبــر  ســال  اتمــام  از  پیــش  و  کیفــری  دادرســی  ئیــن   آ

داد.
آخریــن دفــاع از متهمیــن در دهمیــن جلســه   بــا اخــذ 

دادگاه رسیدگی به اتهامات عاملین مشارکت در حمله 
تروریســتی بــه حــرم مطهر شــاهچراغ )ع( در شــعبه اول 
، رئیــس کل دادگســتری  دادگاه انقــالب اســالمی شــیراز
اســتان فــارس از صــدور رأی دادگاه در مهلــت قانونــی 
مطابق ماده ۴۰۴ قانون آئین دادرســی کیفری و پیش از 

اتمام سال خبر داد.
حجــت االســالم و المســلمین ســید کاظــم موســوی بــا 
بیــان اینکــه رســیدگی بــه ایــن پرونــده در ۱۰ جلســه در 
شــعبه اول دادگاه انقالب اســالمی شیراز با حضور کلیه 
متهمیــن، وکالی مدافــع آنــان و شــکات پرونــده برگــزار 

شــد، گفــت: روند رســیدگی بــه ایــن پرونده حســاس از 
هجدهم بهمن ماه آغاز شده بود.

وی بــا بیــان اینکــه هــر 5 متهــم پرونــده مذکــور از اتباع 
هســتند،  داعــش  تروریســتی  گــروه  عضــو  و  بیگانــه 
گفــت: کلیــه متهمــان از حــق داشــتن وکیــل برخــوردار 

بودنــد و بــا توجه به عجز آنــان از معرفی وکیــل تعیینی، 
برعهــده  را  آنــان  از  دفــاع  مســئولیت  تســخیری  وکالی 
 داشــتند و در مقاطع زمانی مختلف با متهمین مالقات 

داشتند.
گفتنی اســت؛ حمله تروریســتی به حرم مطهر شاهچراغ 
)ع( در شب ۴ آبان ماه امسال منجر به شهادت ۱۳ تن 

از زائران و خادمان شد.

ن شد صفها ا - ز ا ه شــیر ا ر د ا ز ر جهت تکمیل آ عتبا مین ا ر تأ ســتا ا س خو ر ر فا ا ند ســتا ا

وش  آاغز به اکر نامیشاگه های فر
بهاره و ضیافت رمضان 

  بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت نمایشــگاه های 
 بین المللی فارس، مدیر عامل شرکت نمایشگاه های 
بیــن المللی فارس گفت: نمایشــگاه فروش بهاره و 
ضیافت رمضان از روز بیســت و ســوم اسفند ماه در 

سایت نمایشگاهی فارس آغاز به کار کرد.  
دکتر نهاوندی افزود: این نمایشگاه ها در مساحت 
پنــج هــزار متری ســالن های ســرو، نرگس و بهــار و با 

حضور حدود ۱۲۰ شرکت کننده برپا شده است. 
 او ادامــه داد: خرید اقالم ضروری عید نوروز باقیمت 
مناســب تــر و با تنــوع بیشــتر از اهداف برگــزاری این 

عناوین نمایشگاهی است. 
 مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن المللــی 
فارس گفت: با توجه به اینکه در آســتانه شــروع ماه 
مبــارک رمضان هســتیم، عرضه محصوالت فرهنگی 
و اجنــاس ضــروری مــاه مبــارک رمضــان هــم در ایــن 

نمایشگاه ها انجام خواهد شد. 
 مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن المللــی 
فــارس افــزود: شــرکت کننــده هــای حاضــر در ایــن 
نمایشــگاه در زمینــه هــای صنایــع غذایی، پوشــاک، 
خشکبار، شیرینی و هفت سین، کتاب و... فعالیت 
دارنــد. دکتــر نهاونــدی بیــان کــرد: عالقــه منــدان و 
شــهروندان شیرازی می توانند تا روز شنبه بیست و 
 هفتم اسفند ماه از ساعت ۱۰  تا ۲۰ از این نمایشگاه ها 

بازدید کنند. 

دکتر شهریاری، شهردار منطقه سه:

آینده منطقه سه تبدیل به یک کارگاه عمرانی خواهد شد ســال 
 سال آینده، مردم منطقه سه شاهد چهره ای متفاوت از منطقه خواهند بود

 کرونا در کمین است؛

وازه های استان فارس ی پشت در  موج هشتم همه گیر


