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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس خبر داد: 

اعطای تسهیالت قرض 
الحسنه اشتغال زایی

 به کسب و کارهای 
ی فرهنگی و هنر

: رئیس شورای شهر شیراز

زندان عادل آباد 

ج از شهر  به خار

انتقال یابد

3
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
هشدار داد:

افزایش موارد ابتال و 
بستری بیماران کرونا در 

فارس! 

افزایش شهرهای قرمز
 و زرد کرونایی و فوت

 ۱۳  بیمار کرونایی دیگر 
! در کشور

در راستای خدمات رسانی به شهروندان و 

آمادگی برای نوروز ۱۴۰۲ صورت می پذیرد؛ 

 آغاز گل کاری بهاری در 
بولوارها و بوستان های 

سطح منطقه ۱۰ 

هاجری، سخنگوی شورای شهر شیراز:

به عنوان قطب 
گردشگری با مشکل 

مواجه هستیم

مشاور عالی اتحادیه طال و جواهر شیراز:

 تمام خریداران بازار طال 
فروشنده شدند 
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  مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس خبر داد:  

ی مساحت شهر شیراز افزایش ۳۰۰هکتار
ح نهضت ملی مسکن  با اجرای طر
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سیده ناهید تقویان- تامشا
بــه مناســبت نیمه شــعبان رزمایش کمــک مومنانه 
مهدوی در حرم سید عالء الدین حسین )ع( با توزیع 

65۰۰بسته معیشتی برگزار شد.
رزمایــش  ایــن  حاشــیه  در  »تماشــا«  گــزارش  بــه 
فرمانــده ســپاه ناحیــه بقیه اهلل)عــج( شــیراز در جمع 
خبرنــگاران گفــت: رزمایــش کمک مومنانــه مهدوی 
به مناســبت نیمه شــعبان و قرار داشــتن در آستانه 
ســال جدیــد بــا توزیــع بســته های معیشــتی و کمک 
شــده  اجرایــی  غیرعمــد،  جرائــم  زندانیــان  آزادی   بــه 

است.
مجیــد علی پــور افــزود: از زمــان شــیوع کرونــا تاکنون 
عنــوان  تحــت  مــردم  بــه  خدمت رســانی  فرصــت 
کمک هــای مومنانه برای بســیجیان و خیرین فراهم 
شــد و طــی دو ســه ســال گذشــته شــاهد حمایــت از 

نیازمندان توسط خیرین بودیم.
او بــا بیان اینکه آخرین مرحلــه از کمک های مومنانه 
رزمایــش  قالــب  در  و  بقیه ا...)عــج(  ناحیــه  توســط 
ایــن  در  افــزود:  اجراســت،  حــال  در  امــروز  مهــدوی 

زمینــه  و  توزیــع  معیشــتی  بســته   65۰۰ رزمایــش 
قــرار  دســتور  در  غیرعمــد،  جرائــم  ۳۹زندانــی   آزادی 

دارد.
اینکــه  بــه  نســبت  امیــدواری  ابــراز  ضمــن  علی پــور 
زندانیان یاد شده قبل از سال جدید در کنار خانواده 
باشــند، اضافــه کــرد: 5۰ ســری جهیزیــه رایــگان نیــز 
توســط ســپاه فراهم شــده کــه بیــن زوجیــن نیازمند 

توزیع خواهد شد.
بــرای  منــزل   ۱5۰ مرمــت  و  ســاخت  از  همچنیــن  او 
نیازمنــدان هــم خبــر داد و گفــت: امســال بــه دلیــل 
فرصــت   ، شــیراز ســپاه  از  ناحیــه  ایــن  برنامه هــای 
رزمایش این چنینی را نداشتیم اما در مناسبت های 

مختلف کمک رسانی انجام شده است.
او در پایــان خاطرنشــان کــرد: پیــام رزمایش هــا ایــن 
اســت کــه نیازمنــدان فرامــوش نشــده اند و فرصــت 
همچنــان بــرای خیریــن فراهــم اســت کــه کمک های 
خــود را بــه دســت نیازمنــدان برســانند و در کنــار آن 
ترویــج یــک معروف اســت کــه در قرآن هم ســفارش 

شده است.

تولیت آستان سید عالءالدین حسین)ع( نیز گفت: 
کرونا اگرچه دنیا را در شــرایط بســیار بحرانی ســالمتی 
و اخالقی قرار داد، اما ذهنیتی که دشــمن نســبت به 
ســپاه و بســیج برای عموم مردم دنیا و ایران ســاخته 
بــود کــه یــک نیــروی نظامــی صــرف اســت را برطــرف 
کــرد و به خوبی نشــان داد که ســپاه، پاســدار انقالب 
اســالمی اســت و نشــان داد که نیروهای بســیجی نه 
فقــط در عرصه نظامی ســینه ســپر می کننــد، بلکه در 

کمک های مومنانه هم پیشتاز هستند.
حجت االســالم ســید محی الدیــن طاهــری، بــا اشــاره 
بــه اینکه ایــن اتفاقات نشــان داد نیروهای بســیجی 
نیــروی نظامــی صــرف نیســت، ادامــه داد: آزاد کــردن 
زندانیــان جرایــم غیرعمد، کاری بزرگ اســت که آزادی 
یــک نفــر نیســت، بلکه کمک بــه یک خانواده اســت 
امســال بیــش از ۲۰۰هــزاز نفــر آزاد شــده اند کــه کاری 

بزرگ است.
تولیت آســتان مقدس ســید عالءالدین حســین)ع( 
گفــت: ارتباط اجتماعی بــا فعالیت های مذهبی، مایه 

مباهات و مایه برکت فعالیت های بسیج است. 

سیده ناهید تقویان- تامشا
فرمانده ســپاه فجراســتان فارس گفــت: این آمادگی 
در اقشار تخصصی و بسیجیان سراسر استان وجود 
دارد کــه محصــوالت فرهنگــی و رســانه ای را در طــراز 
انقــالب اســالمی و بر مبنــای نیاز صدا و ســیما تولید 

کرده و در اختیار این نهاد قرار دهند.
ســردار بوعلــی در دیــدار بــا مدیــرکل صــدا و ســیمای 
مرکز فارس ضمن تشــریح ظرفیت های بالقوه شیراز 
در زمینه هــای فرهنگــی، تاریخی، هنری و گردشــگری 
مذهبــی، گفــت: امــروز معرفــی ظرفیت هــای بالقــوه 
خطــه فــارس و شــیراز به عنــوان ســومین حــرم اهــل 
از  یکــی  کشــور  سراســر  بــه  الســالم«  »علیهــم  بیــت 
مســائل مهمی اســت که باید مورد توجه مســئوالن 
به خصوص مدیران و دســت اندرکان عرصه رسانه و 

صدا و سیما قرار بگیرد.
از  رســانی  اطــالع  موضــوع  اهمیــت  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
خدمت رســانی دســتگاه ها و نهاد ها به مردم، گفت: 
ح هــای اجرایی و عام  تشــریح اقدامات شــاخص و طر
المنفعــه دســتگاه ها و نهاد هــای اجرایی بــرای مردم 

یکی از کار ویژه های مهم رسانه است.

فرمانــده ســپاه فجــر بــا بیــان اینکــه نام خطــه فارس 
و شــیراز بــه عنــوان مهــم ســومین حــرم اهــل بیــت 
»علیهــم الســالم« مزین شــده اســت، گفت: اســتان 
فــارس در زمینه جذب گردشــگران تاریخی و مذهبی 
نیازمند توجه و تالش هر چه بیشتر مسئوالن است 
و صدا و سیما در این حوزه می تواند نقش اساسی را 

در کمک به تحقق اهداف برنامه ها ایفا کند.

وی بــا اشــاره بــه آغــاز اردو هــای راهیــان نــور و حضــور 
در مناطــق  فــارس  اســتان  جوانــان  از  کثیــری  جمــع 
عملیاتــی دفاع مقدس، گفت: امــروز یکی از نیاز های 
مهــم نوجوانــان و جوانــان آشــنایی بــا ســبک زندگی 
شهدا و رزمندگان دفاع مقدس است و اگر در ترویج 
فرهنگ دفاع مقدس موفق عمل شــود بدون شک 

آینده روشن ایران اسالمی تضمین شده است.
بوعلی در بخش دیگری از صحبت هایش با تشــریح 
ظرفیت های فرهنگی و هنری ســپاه و بســیج فارس، 
گفــت: ایــن آمادگی در اقشــار تخصصی و بســیجیان 
سراســر اســتان وجود دارد که محصوالت فرهنگی و 
رســانه ای را در طــراز انقــالب اســالمی و بر مبنــای نیاز 
صــدا و ســیما تولیــد کــرده و در اختیــار این نهــاد قرار 

دهند. 
وی خاطرنشــان کــرد: ســپاه فجــر اســتان فــارس در 
روز هــای اخیــر میزبــان چنــد رویــداد ملــِی فرهنگــی و 
هنری از جمله کنگره ملی شعر پاسدار بوده که تأثیر 
بســزایی در شکوفایی استعداد های بومی و نمایش 
شایســتگی های فــارس به اقشــار مختلف در ســطح 

کشور داشته است.

انتظامــی  فرماندهــی  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
شــروع  آســتانه  در  مراقبتــی  خــود  فــارس،  اســتان 
ســفرهای نــوروزی را اقدامــی الزم از ســوی خانواده ها 
برشمرد و گفت: صندوق امانات در بانک ها گزینه ای 

مناسب برای سپردن زیورآالت است.
ســرهنگ کاووس محمدی، خودمراقبتی در ســفرها 
را اقدامــی الزم از ســوی خانواده هــا برشــمرد و گفت: 
را  مراقبتــی  خــود  اصــل  کــه  اســت  ایــن  مــا  توصیــه 
خانواده هــا فرامــوش نکننــد و بداننــد کــه ایــن کار از 
ســوی افراد، کمکی بزرگ به همکاران ما در مجموعه 

پلیس است.
وی در توصیه ای به خانم ها، افزود: آویختن زیورآالت 
بــرای  آن در ســفرها ممکــن اســت عاملــی  و حمــل 
ســرقت از سوی افراد ســودجو باشد به همین خاطر 
خانم هایــی کــه اشــیای گران بهــا دارنــد تــا جایــی کــه 

امکان دارد از بردن زیورآالت در سفرها پرهیز کنند.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی پلیــس فــارس، وجــود 

صنــدوق امانات در بانک ها را بهتریــن گزینه برای به 
امانــت گذاشــتن زیــورآالت خانم ها دانســت و اظهار 
کــرد: خوشــبختانه امــروزه بــه کارگیــری صندوق های 
امانتــداری در بانک هــا باعــث شــده تــا مــکان امــن و 
مناســبی برای نگهداری اشیای گران قیمت به وجود 

آید.
این مقام انتظامی با اشــاره بــه اینکه افزایش ضریب 
ایمنی منازل با کاهش وقوع سرقت ارتباط مستقیم 
دارد، خاطــر نشــان کــرد: بررســی های پلیــس نشــان 
 ، جواهــر )طــال،  قیمتــی  اشــیای  نگهــداری  می دهــد 
ســکه و...( در صنــدوق امانــات بانــک ها و اســتفاده 
از تجهیزات مناســب مانند دوربین های مداربســته، 
می توانــد  و...  دهنــده  هشــدار  دســتگاه های 
 ســارقان را در دســتیابی بــه اهداف شــوم خــود ناکام 

بگذارد.
ســرهنگ محمــدی در توصیــه به خانواده هــا تصریح 
بــه  ، حواسشــان  بایــد در طــول ســفر کــرد: والدیــن 

فرزنــدان کوچــک خــود کــه اشــیای زینتــی و گران بهــا 
دارنــد باشــد و تــا آنجــا کــه امــکان دارد از بــه همــراه 
بــه  قیمــت  گــران  اشــیای  کــردن  آویــزان  و  داشــتن 
و  شــلوغ  تفرجگاهــی  محل هــای  در  فرزندانشــان 
 یــا در هنــگام بــازی در مکان هــای خلــوت ممانعــت 

کنند.
انتظامــی  فرماندهــی  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
اســتان فــارس بــه همســایه بانــی و مراقبــت بیشــتر 
از منــزل در ســفرها توســط خانواده هــا اشــاره کــرد و 
گفت: همســایه بانی و ســپردن منزل به همســایه در 
حفــظ و مراقبــت بیشــتر منــزل در هنگامــی کــه افراد 
یــک خانــواده قصــد ســفر دارنــد از جملــه روش های 
بایــد  خانواده هــا  امــا  اســت  معقــول  و  پســندیده 
ح ســفر خــود  بــرای شــر از مطلــع ســاختن همــگان 
اقوامــی  یــا  همســایگان  بــه  تنهــا  و  کننــد  اجتنــاب 
اطــالع  دارنــد،  اطمینــان  آنهــا  از  و  اعتمــاد  مــورد   کــه 

دهند.

فرمانده سپاه فجر استان فارس:

سپاه فارس برای تولید برنامه های مورد نیاز صدا و سیما توسط 
آمادگی دارد اقشار بسیج 

به مناسبت نیمه شعبان انجام شد؛

یع 65۰۰ بسته معیشتی توسط سپاه ناحیه بقیه ا... )عج( توز

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس:

ید اشیای قیمتی را به صندوق امانات بانک بسپار

، شورای شهر شیراز و با پیگیری  تشکل مردمی، جهادی و مطالبه گری نجات   به همت شهردار

انجام گرفت؛ 

ی برای ساخت  تخصیص زمین 5۰۰ متر
زشی و مذهبی   مجموعه فرهنگی، ور

علمدار بنی هاشم
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عکاس: حجت رحیمی- تماشا


