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رئیس اداره اطالعات جنایی پلیس آ گاهی ناجا :شهادت نقطه اوج دفاع از ارزشهای دینی است

رئیــس اداره اطالعــات جنایــی پلیــس آگاهــی ناجــا در
دیــدار با خانواده معظم شــهیدان گرانقــدر جان محمد
منفــرد و حســن رضایتوند شــهادت را نقطــه اوج دفاع از
ارزش هــای دینــی و آرمان های مقدس انقالب اســامی
دانست.

به گزارش خبرنگارپایگاه خبری پلیس ،سرهنگ مجید
اعظمی مقدم به همراه سرهنگ كاووس حبیبی رئیس
پلیــس آگاهــی اســتان و هیــأت همــراه در دیدارهــای
جداگانــه بــا خانــواده معظــم شــهیدان واالمقــام جــان
محمــد منفــرد و حســن رضایتونــد بــا تجلیــل از صبــر و

استاندار فارس:

با حکم شهردار شیراز؛

سرپرست اداره کل امور حقوقی
شهرداری شیراز منصوب شد

شــهردار شــیراز بــا صــدور حکمــی قاســم حس ـنپور
فــرد را بــه ســمت سرپرســت اداره کل امــور حقوقــی
شهرداری شیراز منصوب کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی شــهرداری شــیراز،
در حکــم صــادره از ســوی مهنــدس ســید احســان
اصنافی به قاســم حس ـنپور فرد بر مواردی همچون
بررســی حقوقی قراردادهــای داخلی و خارجی مرتبط با
شــهرداری و اظهار نظر حقوقــی در خصوص رعایت یا
عــدم رعایت ضوابــط و موازین قانونی ،نظارت بر طرح
دعــاوی و دفــاع از حقوق شــهرداری و پاســخگویی به
کلیه دعاوی و شــکایات مطرح شــده علیه شهرداری
در مراجــع قضایی و غیر قضایی ،نظارت بر نحوه ابالغ
احــکام و اطالعیــه هــای صــادره از طــرف شــهرداری و
مراجــع قانونــی و معرفــی متخلفیــن و مســتنکفین از
مقررات شــهرداری به مراجع ذی ربط و  ...تاکید شــده
است.
مشــاوره در انعقاد قراردادهــا و تنظیم متون حقوقی
مختلف ،پاسخگویی به معضالت حقوقی شهرداری،
پاســخ بــه اســتعالمات مطروحه از ســوی حــوزه های
مختلــف شــهرداری ،ارایــه پیشــنهاد درخصــوص
طرح ها و لوایح ارایه شــده به شــورای اســامی شــهر
شــیراز ،رســیدگی بــه اختالف نظرهــای حقوقــی و  ...از
دیگر مواردی اســت که شــهردار شــیراز بــر آنها تاکید
کرده است.
الزم به ذکر اســت که پیش از این محمدرضا غلباش
مدیر کل حقوقی شهرداری شیراز بود.

سرپرست معاونت تربیت بدنی و
سالمت آموزشوپرورش فارس
منصوب شد

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فــارس طــی حکمــی
سرپرســت معاونــت تربیت بدنی و ســامت آموزش
و پرورش فارس را منصوب کرد.
به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش
و پــرورش فارس ،دکتر فرهاد اســماعیلی طی حکمی
دکتر آیت ا ...دهقان را به عنوان سرپرســت معاونت
تربیت و ســامت آموزش و پــرورش فارس منصوب
کرد.
دهقــان در حــال حاضــر رئیــس اداره تربیــت بدنــی و
فعالیت های ورزشی آموزش و پرورش فارس است.
گفتنــی اســت؛ احمدعلــی قهرمانــی معــاون پیشــین
تربیــت بدنــی و ســامت آموزش و پــرورش فارس به
افتخار بازنشستگی نائل شدند.

«سرنیزه ! هالل را دیدم» روایت
رادیو فارس از سردار بی سر مدافع
حرم

نمایــش رادیویــی «ســرنیزه! هــال را دیــدم» در
صداوسیمای فارس تولید شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صداوســیمای فــارس،
ایــن نمایــش رادیویــی  30دقیقه ای در ســاختار بلند
بــه مناســبت هفتــه بســیج تهیــه شــده و قرار اســت
یکشــنبه  7آذر ســاعت  23از رادیــو فــارس پخــش
شود.
در ایــن نمایــش بــه جنبه هــای اخالقی زندگــی اولین
شــهید مدافــع حــرم کشــور ،ســردار شــهید عبــدا...
اسکندری پرداخته شده است.
ســردار شهید عبدا ...اسکندری سال  1337در شیراز
دیــده بــه جهان گشــود و پس از ســالها مجاهدت در
جبهــه هــای حــق علیه باطل ســال  1393در مبــارزه با
گروه های تروریســتی در ســوریه به آرزوی دیرینه اش
رسید و به یاران شهیدش پیوست.
انتخــاب نــام نمایــش «ســرنیزه ! هــال را دیــدم» بــه
جداشــدن ســر این شــهید عالی مقام از ســوی گروه
های تروریستی در سوریه اشاره دارد.
تهیــه کننــده :ســیده لیــا اســراری ،کارگــردان :آرش
جمالــی الدینی ،نویســنده  :هاجر کوشــکی ،بازیگران:
شــهرام ولی زاده ،لیال فاتحی ،اشکان فرهادی محمد
جمال الدینی و فریبا جوانمردی.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
آموزش و پرورش فارس منصوب
شد

معاون پژوهش ،برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش
و پــرورش فــارس طــی حکمــی رئیــس اداره تعــاون و
امور رفاهی آموزش و پرورش فارس را منصوب کرد.
به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش
و پــرورش فــارس ،محســن کالری طــی حکمــی دکتــر
ســید خداکرم فالحــی را به عنوان رئیــس اداره تعاون
و امور رفاهی آموزش و پرورش فارس منصوب کرد.
فالحــی پیــش از ایــن رئیــس اداره ســاماندهی
سوادآموزی آموزش و پرورش فارس بوده است.
خاطرنشــان مــی شــود؛ محمدحســن بارانــی رئیــس
پیشــین این اداره به افتخار بازنشســتگی نایل شده
است.

اســتقامت خانــواده های معظم شــهدا ،اظهار داشــت:
شــهدا و خانواده شهدا از ارزش های معنوی انقالباند
و پیشرفت فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی كشور مدیون
خون شهدا است.
وی شــهادت را نقطــه اوج دفــاع از ارزش هــای دینــی و

آرمــان هــای مقــدس انقالب اســامی دانســت و افزود:
دیــدار با خانواده معظم شــهدا اقدامی ارزشــی و توفیق
الهــی بــوده كــه پشــتوانه معنــوی پلیــس در اجــرای
مقتدرانه مأموریت هاست.
ســرهنگ اعظمــی مقــدم بــا بیــان اینکــه همــواره بایــد

قــدردان فــداکاری های شــهیدان و خانواده صبــور آنان
بود؛ خاطر نشــان کرد :یکی از مصادیق قدردانی و تقدیر
از شــهیدان و خانــواده هــای صبور آنان ادامــه دادن راه
آنــان و پاســداری از امنیت کشــور می باشــد کــه با خون
پاک و مقدس شهیدان به ثمر نشسته است.
گفتنی اســت؛ در پایان ایــن دیدارها با اهدای لوح تقدیر
از خانواده این شهیدان واالمقام تجلیل به عمل آمد.

تاز بحراندر کشورهایاسالمیاست
بسیجتنهاراهبرونرف 
اســتاندار فــارس گفــت :بســیج و الگوهایــی ماننــد
ت بحران از کشــورهای اســامی
آن ،تنهــا راه برونرف ـ 
است.
دکتــر محمدهــادی ایمانیــه در برنامــه بســیجیان
«حماســه اقتــدار» در شهرســتان ارســنجان بــا
گرامیداشــت هفتــه بســیج و یــاد و خاطــره بنیانگذار
آن ،حضــرت امــام خمینــی (ره) ،در جمــع بســیجیان
شهرســتان ارسنجان گفت :شهدا جان باارزش خود
را برای تامین آرامش ،آسایش و رفاه ما هزینه کردند.
استاندار فارس با اشاره به اینکه بسیج شجره طیبه
ای اســت کــه امــام خمینــی(ره) بنیانگــذاری کردنــد،
افــزود :امروز اگر کشــور مــا با اقتــدار کامل حرفهای
فراوانی برای گفتن در ســطح خاورمیانه و جهان دارد
به برکت نیروی مردمی بســیج و اقدامات بســیجیان
آیین تجلیل از فرمانده ،اعضای شورای و فرماندهان
پایگاههای حوزه مقاومت بسیج ادارات کل شهدای
شهرداری شیراز برگزار شد.
شــهردار شــیراز در ایــن آییــن ضمــن تبریــک هفتــه
بسیج گفت :فرصتی که خداوند برای ما در مجموعه
شــهرداری بــه منظــور خدمتگــزاری بــه مــردم فراهــم
کــرده ،بــه ســرعت مــی گــذرد و آن چیــزی کــه باقــی
میمانــد مجموعــه ای از خدماتی اســت که به عنوان
یک بسیجی به شهروندان ارائه می دهیم.
مهنــدس ســید احســان اصنافــی افــزود :بایــد
حواسمان باشد که رفتار ما چه افرادی را جذب نظام
و اســام می کند بنابراین باید الگو باشــیم و فرصت
خدمت رسانی را غنیمت بشماریم و در خدمتگزاری
نمونه و پیشتاز باشیم.
مهنــدس آرش فــر جزاده فرمانــده حــوزه مقاومــت
بســیج ادارات کل شــهدای شــهرداری شــیراز نیــز
در ایــن آییــن گفــت :تشــکر مــی کنــم از بســیجیان
شــهرداری شیراز که عنوان حوزه منتخب کشوری در
بسیج اقشار را به ارمغان آوردند.
مهنــدس فرج زاده اضافه کرد :ســخنان مقام معظم
رهبــری در خصــوص بســیج و بســیجیان ،شــاکله
اقداماتــی اســت که بــرای بســیج پیش بینی شــده و
باید این رهنمودها سرلوحه اقدامات ما باشد.
قائــم مقــام شــهردار شــیراز بــا اشــاره بــه چگونگــی
شــکلگیری بســیج و اهــداف آن در دوره هــای
مختلــف همچــون جنــگ تحمیلــی ،ســازندگی ،امــور
فرهنگــی اقدامــات علمی و  ...خاطرنشــان کرد :جای
بســی خوشــحالی اســت که امــروز یکــی از مهمترین
آرمانهــای بنیانگــذار جمهــوری اســامی درخصــوص
تشــکیل ارتــش  ۲۰میلیونــی محقــق شــده و اعضــای
بسیج کشور از مرز  ۲۰میلیون نفر عبور کرده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مجمــع خیریــن شهرســاز
و فرهنــگ ســاز شــیراز نایــب رئیــس مجمــع خیریــن
شهرســاز و فرهنگســاز شــیراز در نشســت
هماهنگی وهماندیشــی همیاران ترافیک در ســالن
اجتماعــات شــهرداری منطقــه پنــج گفــت :تعــداد
۱۲۵همیــار مهربــان ترافیــک در شــیراز در زمــان های
پــر ترافیــک در  ۷تقاطــع اصلــی شــهر حضــور فعــال
دارنــد تــا در تســهیل ترافیــک بــا پلیــس همــکاری
کنند.
دکتــر عبدالمحمد طاهری با اشــاره به اینکه  ۵ســال
از آغــاز فعالیــت همیــاران مهربــان ترافیــک میگذرد
افــزود :مهــم تریــن شــرط بــرای داوطلبــان همیــار
مهربان ترافیک ســامت نفس اســت و پس از احراز
صالحیت این افراد برای آموزش معرفی و کار خود را

است.
دکتــر ایمانیــه عنــوان کــرد :اگر کشــورهای همســایه
ماننــد عــراق ،ســوریه و یمن از دســت اســتعمارگران
و داعشــی ها نجات یافتند ،به دلیل ایجاد نیروهایی
ج برای تشکیل و
مانند حشد الشعبی بود که از بسی 
فعالیت خود الگو گرفته اند.
نماینده عالی دولت در اســتان فــارس با بیان اینکه
بسیج لشکر مخلص خداوند است ،گفت :نیروهای
بســیج بایــد قــدر خــود را بداننــد و شــاکر پــروردگار
باشند.
دکتــر ایمانیــه با یــادآوری اینکــه در چند ماه گذشــته
بحــران کرونا با فــوت روزی  ۷۰۰نفر ،بدترین شــرایط را
برای هموطنان رقم زد تصریح کرد :کرونا در چند ماه
مــا را با بحران های اقتصادی و اجتماعی مواجه کرده

بــود امــا با آغاز بــه کار رئیــس جمهور بســیجی و حل
مشــکل تامین واکســن و با همراهــی تمام نیروهای
بســیج ،ارتش ،ســپاه ونیــروی انتظامی شــاهد ایجاد
پایــگاه هــای واکسیناســیون گســترده در کشــور
بودیــم .اقداماتــی کــه منجــر بــه ایــن شــد کشــور در
مقابله با کنترل کرونا و انجام واکسیناسیون تبدیل
به نمونهای خاص شود.
اســتاندار فارس با بیان اینکه ورود بســیج به عرصه
ســازندگی تدبیری بود که ازسوی مقام معظم رهبری
اندیشــیده شــد ،عنــوان کــرد :اقدامــات مبتنــی بــر
محرومیــت زدایــی توســط بســیج ســازندگی در حال
انجام اســت؛ همچنین حرکت بســیج در عرصه علم
و فناوری نیز بهزودینتایج خود را نشان می دهد.
نماینــده عالــی دولــت در اســتان فــارس جمعیــت

شهردار شیراز در آیین هفته بسیج:

باید حواسمان باشد که رفتار ما چه افرادی را جذب نظام و اسالم میکند
فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات کل شهدای شهرداری شیراز:
فعالیتها ،اقدامات و برنامههای حوزه بسیج شهرداری شیراز در سطح
کشور مورد توجه است

وی ضمــن برشــمردن ســرفصل هــای کاری و مــاک
عمل حوزه بســیج شــهدای شــهرداری شــیراز افزود:
از شــاخص هــای دهگانــه تفکــر و فرهنــگ بســیجی
براســاس بصیــرت و آگاهــی مــی تــوان بــه مــواردی
همچون عمل صالح و پرهیزکاری ،ایثار و استقامت،
نیایــش و خودســازی ،محبــت و احســان ،اعتقــاد
بــه حکومــت اســامی و والیت فقیــه ،توجــه ویژه به
روحانیــت ،حریــت و شــهامت ،مردمی بــودن ،آگاهی
و علــم آموزی ،نظم و آمادگــی رزمی ،هویت و فرهنگ
پذیری که باید مالک عمل ما باشند.

دشــمن شناســی ،توجه به رعایت شئونات اسالمی،
عدالــت اجتماعــی ،مطالعــه و بــه روز بــودن و نــگاه
جهانــی داشــتن از دیگر ویژگیهایی بــود که فرمانده
حوزه مقاومت بســیج ادارات کل شهدای شهرداری
شــیراز بــه آنهــا اشــاره کــرد و از جملــه انتظــارات از
فرماندهــان پایــگاه مقاومــت بســیج و بســیجیان
برشمرد.
مهندس فرج زاده ادامه داد :خوشحالم که فعالیت
هــا ،اقدامــات و برنامــه هــای حــوزه بســیج شــهدای
شــهرداری شیراز در سطح کشــور نیز مورد توجه قرار

گرفته است.
وی اظهــار کــرد :فعالیــت هــای بســیج شــهدای
شــهرداری شــیراز در دو حوزه درون ســازمان و برون
ســازمانی گســترده اســت .در حــوزه درون ســازمانی
می توان به فعالیتهای آموزشــی ،عملیاتی ،ستادی و
پرسنلی اشاره کرد.
مهنــدس فــرج زاده اقدامات در حــوزه های فرهنگی
و مناســبتی ،مذهبــی ،اجتماعــی ،ســامت و ورزش
را از جملــه فعالیتهــای بــرون ســازمانی حــوزه بســیج
شهدای شهرداری شیراز برشمرد.
فرمانــده حــوزه مقاومت بســیج ادارات کل شــهدای
شــهرداری شــیراز افزود :در حوزه زنان بی سرپرســت
و بدسرپرســت تالش کردیم بــا راه اندازی غرفه های
تولید ماسک اشتغال زایی کنیم و هم اکنون  ۲۰۰نفر
تحــت پوشــش قــرار گرفته انــد و بــا در اختیــار دادن
غرفــه هایی به آنها برای فروش تولیدات خود ،از نظر
اقتصادی کمک شایانی به آنها شده است.
برگــزاری میزهــای خدمــات جهــادی ،تهیــه و توزیــع
بســته هــای معیشــتی ،چاپ و نصــب بنــر ،تولیدات
فضــای مجــازی ،برگــزاری مناســبت هــای مختلــف
مذهبــی و فرهنگــی ،توزیــع بســته هــای بهداشــتی

نایب رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز:

فرهنگسازی باید از کودکی آموزش داده شود
شروع میکنند.
شــایان ذکــر اســت در این جلســه کــه بعد از شــیوع
کرونا برگزار شده پنجاه نفر شرکت کردند که بیست
نفــر از آنهــا نیــروی داوطلــب مردمــی از آحــاد جامعــه
بــه عنــوان همیــار مهربــان ترافیــک وقت خــود را نذر
و در ســطح شــهر و بــه ویــژه در تقاطــع هــا پرتــردد
آمــوزش شــهروندی مــی دهنــد و نقــش خــود را ایفــا
می کنند.

وی اظهــار داشــت :در همــه کشــورهای دنیــا بــرای
رعایــت قوانین راهنمایی و رانندگی در ابتدا از قهریه
اســتفاده مــی کننــد ماننــد آنچــه در زمینــه بســتن
کمربند ایمنی انجام شد اما معتقدیم در کنار اعمال
قانــون متخلفین باید اقدامــات فرهنگی هم صورت
گیرد.
ســرگرد عبدالعظیــم مباشــری کارشــناس فرهنگــی
اداره آمــوزش پلیــس راهور نیــز در خصوص افزایش

مسابقات فرهنگی هنری بهترین بستر برای کشف استعداد
دانشآموزان است
زندگــی فردی شــخصی موفــق و در زندگــی اجتماعی
فــردی مؤثــر باشــد و بــه ســایر انســان هــا کمــک و
خدمت کنند.

وی بــا بیــان اینکــه در ســند تحــول بنیادیــن بــه
ســاحت هــای تربیتی هنــری و زیبا شــناختی دانش
آموزان اشــاره شــده اســت ،یاد آور شــد :مســابقات
فرهنگی هنری به منظور کشــف ،رشــد و شکوفایی
اســتعدادهای هنــری و افزایــش ســطح آگاهــی

علــت افزایــش تعــداد تلفــات انســانی عابر پیــاده در
شیراز گفت :با توجه به اینکه شیراز و فارس کریدور
جنوبی کشــور هســتند و فــارس دارای طوالنی ترین
مســیر جــاده هــای کشــور اســت و شــاهد ترددهای
زیــادی هســتیم کــه بســیاری از ایــن تصادفــات بــه
همین دلیل است.
ســرگرد عبدالعظیــم مباشــری ادامــه داد :یکــی
دیگــر از عوامــل در ارتبــاط بــا افزایــش تلفــات عــدم

مبــارزه بــا کرونــا ،خریــد کپســول اکســیژن در مــوج
پنجــم کرونــا ،ضدعفونــی ادارات ،پیگیــری راهانــدازی
مراکز تزریق واکســن و  ...از دیگر فعالیت های حوزه
مقاومــت بســیج شــهدای شــهرداری شــیراز بــود که
مهندس فرج زاده به آنها اشاره کرد.
وی در خصوص اقدامات برون ســازمان حوزه بسیج
شــهدای شهرداری شــیراز افزود :پیرو دستورالعملی
کــه از مجموعــه ســپاه فجــر داشــتیم ،آمــوزش هــای
متعــدد و بابرنامــه ای همچــون آموزشــهای ایســت
و بازرســی ،تیرانــدازی ،شــناخت اســلحه و  ...را پیش
بینی و اجرا کردیم .همچنین تکریم خانواده شهدا از
دیگر برنامه های شاخص این حوزه بود.
براســاس این گزارش ،حوزه مقاومت بســیج ادارات
کل شــهدای شــهرداری شــیراز به عنوان موفق ترین
حــوزه قشــری بســیج ادارات وکارمنــدان درســطح
کشــور انتخاب و در ششــمین جشــنواره ملی مالک
اشــتر از حوزه بسیج شــهدای شهرداری تجلیل شد.
در این راستا طی مراسمی از مهندس آرش فرج زاده
فرمانــده حــوزه مقاومت بســیج ادارات کل شــهدای
شــهرداری شــیراز و تنی چند از بســیجیان شــهرداری
تقدیر شد.
رعایــت قوانیــن و تخلفــات رانندگــی اســت کــه در
بســیاری از حــوادث علــت تصادفــات عامل انســانی
است.
وی با اشــاره به ارتقای ســطح کیفی خودروها و نقش
آنهــا در تصادفــات در کنار فرهنگ ســازی بر ضرورت
فرهنگسازی از پیش دبستانی تا دبستان و مقاطع
باالتــر تأکیــد کرد و گفت :فرد قانون مــدار همواره به
همــه قوانیــن احتــرام میگــذارد همــان چیــزی کــه در
ســالهای گذشــته در زمینــه بســتن کمربنــد ایمنــی
شاهد آن بودیم.
در پایــان ایــن مراســم بــه شــکل پرســش و پاســخ
همیاران مهربان ترافیک نقطه نظراتی پیرامون حوزه
ترافیک شــهری بیــان کردند و مســئولین مربوطه در
این رابطه پاسخ دادند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد:

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس:

معــاون پرورشــی و فرهنگــی آمــوزش و پــرورش
فــارس با بیان اینکه اســتعداد یابی باید در اولویت
برنامــه هــای آمــوزش و پــرورش قــرار بگیــرد گفــت:
بهترین بســتر برای کشف استعداد دانش آموزان،
برنامه ریزی و اجرای مســابقات فرهنگی و هنری در
مدارس است.
جهانبخش بانشــی در آئین تقدیر از دانش آموزان
مقام آور حوزه پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش
شهرســتان پاســارگاد گفت :مسئولیت و ماموریت
اصلی حوزه فرهنگی و پرورشی بحث تربیت صحیح
و اصولی دانش آموزان است.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس
گفــت :فعالیــت و برنامــه هــا بایــد در قالــب هــای
مختلف به مرحله اجرا درآید که هم بتواند پوشش
دهنــده ذوق ،عالقه و ســلیقه دانش آموزان باشــد
وهــم بــا آرمــان هــای دینــی و مذهبــی و راه و هــدف
شهدا تناسب داشته باشد.
بانشــی گفــت :برنامــه هــا پرورشــی و فرهنگــی بایــد
بتواند استعداد های دانش آموزان را به فعلیت در
بیــاورد تا دانــش آموزان بتواننــد در آینده دراجتماع
بــه عنــوان یــک انســان موفــق ،هنرمنــد و کار آمد و
یک مدیر کاربلد ظاهر شوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه همــه ایــن برنامه هــا در کنار
جاذبــه هــای هنــری و فعالیت های علمــی می تواند
به دانش آموزان کمک کند تا انســانی باشــند که در

بســیجیان کشــور را  86نفــر میلیــون نفــر دانســت و
گفــت :از جمعیــت ایــران برخی نــام خــود را بهصورت
بســیجی ثبــت و برخــی دیگر ثبت نکردنــد ،اما تالش
و نوع زندگی بســیجی ،کشور ما را در قله عظمت قرار
داده اســت.او با اشــاره به شعار سال جاری در هفته
بســیج« ،بسیج پاره تن و قسمتی از جان مردم ایران

اســت» ،ایــن نهــاد و تفکر بســیجی را عامــل اقتدار و
امنیت و کشور دانست.
دکتــر ایمانیــه در جمــع بســیجیان شهرســتان
ارسنجان ،مردم این خطه را در استان فارس معروف
بــه کســانی دانســت کــه در عرصــه هــای فرهنــگ و
اقتدار و تالش ،حضور فعال در میدان دارند.

دانش آموزان از طریق ایجاد انگیزه و رقابت ســالم
طرح ریزی و اجرا می شود.
معــاون پرورشــی و فرهنگــی آمــوزش و پــرورش
فــارس ادامه داد :پرورش روحیه تالش ،ســازندگی،
تعــاون و تعهــد سیاســی و اجتماعــی ،تقویــت
فنــون و مهارتهــای مــورد نیــاز فــرد و جامعــه ،ایجاد
زمینــه هــای دوســتی در بیــن دانــش آمــوزان
و شــناخت رشــد و پــرورش و هدایــت
اســتعدادهای بالقــوه و تقویــت انگیــزه هــای
دانــش آمــوزان از اهــداف اصلــی ایــن جشــنواره
است.
بانشــی گفــت :کانــون یاریگــران زندگــی بــا رویکــرد
اســتفاده از ظرفیت همســاالن و مشــارکت جامعه
محــور بــرای توانمندســازی دانشآمــوزان بــرای
پیشــگیری از اعتیــاد و رفتارهــای پرخطر در مدارس
استان اجرا میشود.
وی افزود :طرح یاریگران زندگی که با هدف افزایش
ی بخشــی بــه آنان
توانمنــدی دانشآمــوزان و آگاه ـ 
در برابــر آســیبهای اجتماعی از جملــه اعتیاد طرح
ریزی شــده ،همزمان با آموزش حضوری مدارس ،با
جدیت اجرا شود.
گفتنی اســت؛ در پایان این مراسم از دانش آموزان
و معلمان برتر جشــنواره های فرهنگی تربیتی سال
تحصیلــی  ۱۳۹۹_۱۴۰۰آمــوزش و پــرورش پاســارگاد
تقدیر شد.

آغاز طرح قرنطینه هوشمند

مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی و
خدمــات بهداشــتی درمانــی شــیراز نیــز آخریــن
وضعیت کرونا در استان فارس را از ابتدای شیوع تا
امروز چهارشنبه ،سوم آذر  ۱۴۰۰اعالم کرد.
ســیدروح الــه حســینی بــا اعــام بســتری  ۱۵۱بیمــار
جدیــد طــی  ۲۴ســاعت ،مجمــوع بیمــاران بســتری
مثبــت و مشــکوک دارای عالیــم را کــه هــم اکنون در
بیمارســتان های استان بستری هستند ،هزار و ۲۱۳
نفــر اعــام کــرد و افــزود :از ایــن تعــداد ۱۵۶ ،بیمار به
دلیل وخامت شــرایط جســمی ،در بخش های ،ICU
مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.
دکتــر حســینی در ادامــه بــا اعالم جــان باختن هفت
هم اســتانی دیگر در اثر این بیماری طی روز گذشــته

تاکنــون ،مجموع جان باختگان ناشــی از کووید  ۱۹از
ابتدای شــیوع بیماری تا کنون را هفت هزار و  ۲۰۹نفر
اعالم کرد.
مدیر روابــط عمومی دانشــگاه همچنین از بهبودی
 ۴۸۴هــزار و  ۸۹۴نفــر از ابتــدا تاکنــون خبــر داد کــه از
بیمارســتان هــا ترخیص شــده و یــا از ایزولــه خانگی
خارج شده اند.
وی مجمــوع تعــداد دوز تزریق شــده واکســن کرونا
در شهرســتان هــای زیرمجموعــه دانشــگاه علــوم
پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی شــیراز از ابتدا
تاکنون را پنج میلیون و  ۷۹۹هزار و  ۴۰۰دوز اعالم کرد
و گفت :از این تعداد سه میلیون و  ۱۳۱هزار و  ۱۶دوز
نوبت اول و دو میلیون و  ۶۶۸هزار و  ۳۸۴دوز نوبت
دوم واکسن بوده است.
ایــن مقــام مســئول در دانشــگاه بــا اشــاره بــه آغــاز
طــرح قرنطینــه هوشــمند و کاهــش محدودیــت هــا
در روزهــای آینــده بــرای افــرادی کــه هــر دو دوز
واکســن را دریافــت کــرده انــد ،تأکیــد کــرد :برخــی بــر
ایــن باورنــد کــه دریافت واکســن به تنهایــی موجب
پیشــگیری از ابتــا و انتشــار ایــن بیماری می شــود،
امــا واکسیناســیون در کنار رعایت شــیوه نامه های
بهداشتی در پیشگیری از ابتال به کرونا مؤثر است.
دکتــر حســینی بیــان کــرد :تــا زمانــی کــه پایــان خطــر
ابتــا بــه کروناویــروس از ســوی وزرات بهداشــت
اعــام نشــده اســت ،نبایــد نــکات پیشــگیرانه و
رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی را فرامــوش
کنیم.

