
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی خبر داد: تأمین منابع احداث پروژه های راه آهن از محل فروش نفت
اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
گفت: منابع مالی ۴ کریدور اصلی کشور از جمله محور 
قالب  در  شیراز  به  جهرم  مسیر  و  شیراز  به  بوشهر 

فروش نفت تأمین می شود.
جلسه  در  دوشنبه  صبح  کوچی  رضایی  محمدرضا 

آهن  راه  پروژه  مشکالت  و  مسائل  و  روند  بررسی 
سختی  روزهایی  پیمانکاران  که  دانم  می  گفت:  جهرم 
سرمایه هایی  پیمانکاران  معتقدم  و  می کنند  تحمل  را 
شود  وارد  آسیب  آنان  به  نباید  و  هستند  کشور  برای 
آنان مواظبت کرد تا  و در شرایط سخت هم بایستی از 

تا به یک پیمانکار  کشیدند  که سال های  زحمت هایی 
رتبه یک تبدیل شود از بین نرود.

وی افزود: ۴ کریدور اصلی کشور از جمله محور بوشهر 
، منابع مورد نیاز آن در  به شیراز با مسیر جهرم به شیراز

قالب فروش نفت تأمین می شود.

اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
به  بخشی  سرعت  موجب  اتفاق  این  کرد:  عنوان 
، شیراز و جهرم  آهن بوشهر پروژه ها از جمله پروژه راه 

می شود.
تومان  میلیارد  هزار   ۲۵ حدود  کوچی،  رضایی  گفته  به 

شده  تعریف  بندرعباس   - شیراز  - بوشهر پروژه  برای 
مسیر  این  پوشش  برای  مناسبی  اعتباری  که  است 
است. وی با تأکید بر اینکه تجهیزات و ماشین آالت در 
کارگاه باید افرایش پیدا کند، اظهار کرد: به زودی منابع 
جدیدی برای راه آهن جهرم تزریق می شود و با افزایش 
تجهیزات و ماشین آالت این پروژه با سرعت بیشتری 

انجام شود.
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استان

شهردار منطقه شش شیراز خبر داد: 

آمادگی و اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش خطرات احتمالی ناشی از وقوع سیالب و آبگرفتگی 

فرمانده انتظامی فارس:

گردانندگان یک کانال فراخوان 
اغتشاشات در شیراز دستگیر 

شدند
شناسایی  به  اشاره  با  فارس  انتظامی  فرمانده 
چندین ادمین با آی دی های مختلف در رابطه با 
این  اصلی  متهم  افزود:  مجازی  فضای  کانال  یک 
ج  پرونده معروف به زاپاتا که با عوامل نفاق در خار
به همراه هفت متهم  ارتباط داشت  نیز  کشور  از 
در  جداگانه  عملیات  چند  طی  و  شناسایی  دیگر 

مخفیگاهشان در شیراز دستگیر شدند.
به نقل از روابط عمومی پایگاه اطالع رسانی پلیس 
فارس سردار رهام بخش حبیبی اظهار داشت: با 
استان  پلیس  مأموران  فنی  و  اطالعاتی  اقدامات 
فارس، یک کانال و گروه در شبکه های اجتماعی 
نام جوانان محالت  به   ) و...  اینستاگرام  و  )تلگرام 
و  عمومی  اذهان  تشویش  به  اقدام  که  شیراز 
شیراز  شهر  در  اغتشاشات  و  فراخوان  به  دعوت 

می کردند، شناسایی شد.
آی  با  ادمین  چندین  شناسایی  به  اشاره  با  وی 
دی های مختلف در رابطه با این کانال، افزود: در 
این خصوص متهم اصلی این پرونده )معروف به 
ج از کشور نیز ارتباط  زاپاتا که با عوامل نفاق در خار
به همراه ۷ متهم دیگر شناسایی و طی  داشت( 
چند عملیات جداگانه در مخفیگاهشان در شیراز 

دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: این متهمان 
با ایجاد گروه تلگرامی اقدام به شناسایی لیدرهای 
آموزش  و  کانال  ایجاد  به  تشویق  اغتشاشات، 
روش های تهیه بمب های دستی، آموزش روش 
توزیع  و  تهیه  امنیتی،  مأموران  با  مقابله  های 
و  تجمع  محل  در  اغتشاشگران  هدایت  تراکت، 

آموزش برای شرکت در اغتشاشات می کرده اند.
این  مخفیگاه  از  بازرسی  در  افزود:  حبیبی  سردار 
)جهت  ساز  دست  انفجاری  بمب  عدد  یک  افراد 
استفاده در تجمعات(، تعداد زیادی تراکت، تعداد 
 ۱۲ رایانه،  کیس  دستگاه   ۲  ، سیم  بی  دستگاه   ۶
دستگاه تلفن همراه و یک دستگاه تبلت کشف 

شد.
فضای  در  مردم  امنیت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
افزود:  است،  پلیس  قرمز  خط  مجازی  و  حقیقی 
را  موضوعات  همه  کامل  هوشیاری  با  پلیس 
رصد و با کسانی که بخواهند به هر نحوی امنیت 
برخورد  بیندازند،  مخاطره  به  را  مردم  آرامش   و 

می کند.
شهروندان  از  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
خواست در صورت اطالع از هر گونه فعالیت افراد 
ع وقت  را در اسر آن  مخل نظم وامنیت عمومی، 

به پلیس اطالع دهند.

شهرداری شیراز مکلف به 
تکمیل پروژه ساختمانی 

 بهزیستی شد
پروژه  تکمیل  به  مکلف  شیراز  شهرداری 
به  متعلق  شیراز  فاضل  واحدی   ۴۲ ساختمانی 
تحت  معلول  عضو  دو  حداقل  دارای  خانوار های 

پوشش بهزیستی شد.
نودمین جلسه صحن علنی شورای اسالمی شهر 
شیراز با دو نطق و هفت دستور جلسه برگزار شد 
تصویب  جلسات  دستور  مهم ترین  از  یکی  که 
درخصوص   ، شیراز شهرداری  فوریتی  یک  الیحه 
شیراز  فاضل  واحدی   ۴۲ پروژه  تکمیل  به  کمک 
متعلق به سازمان بهزیستی استان فارس جهت 
تأمین مسکن خانوار های دارای دو عضو معلول 
شورا  ازاعضای  نفر   ۱۲ حضور  با  الیحه  این  که  بود 

بررسی و به تصویب رسید. 
شهرداری  به  الیحه  این  واحده  ماده  براساس 
سقف  تا  حداکثر  که  می شود  داده  اجازه  شیراز 
مصالح  تأمین  قالب  در  ریال  میلیارد   ۱۱0 مبلغ 
و  فنی  خدمات  نقدی،  پرداخت  ساختمانی، 
در  نیاز  مورد  عمرانی  آالت  ماشین  و  مهندسی 
دارای  خانوار های  به  متعلق  پروژه  این  تکمیل 
حداقل دو عضو معلول تحت پوشش بهزیستی 
رعایت  با  شهرداری  اختیار  در  ردیف های  محل  از 
از  شهرداری  اداری  و  مالی  مقررات  و  ضوابط 
بودجه شهرداری سال ۱۴0۱، جهت تأمین تکمیل 
اداره  به  موصوف  پروژه  مسکونی  ساختمان های 
معاونت  نظارت  با  و  فارس  استان  بهزیستی  کل 
مرحله ای  بصورت  شیراز  شهرداری  عمرانی  و  فنی 

مساعدت کند.
اداره  کارشناسان  کارگروه  تشکیل  است؛  گفتنی 
دستی-  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
از  دیگر  یکی  شهر  شورای  و  شیراز  شهرداری 
مصوبات این جلسه بود و شهرداری شیراز مکلف 
شد تا اقدامات الزم را جهت تشکیل کارگروهی با 
عنوان کارگروه بررسی مسائل گردشگری و میراثی 

در کالنشهر شیراز را 
جهت بازدید منظم از اماکن میراثی در سطح شهر 
خصوص  در  مشخص  بازه  با  جلسات  تشکیل  و 
در  میراثی  اماکن  مشکالت  رفع  گیری  تصمیم 

دستور کار خود قرار دهد. 

استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
مشکوک  مرگ  پی  در  کرد:  اعالم  فارس 
اخیر  روزهای  اغتشاشات  جریان  در  فردی 
پرونده قضایی برای بررسی مرگ مشکوک 
مجاز  غیر  سالح  شلیک  با  شیرازی  جوان 

تشکیل شد.
روابط  از  دوشنبه  روز  دریافتی  گزارش  به 
فارس،  استان  کل  دادگستری  عمومی 
با  دوشنبه  روز  بحرینی  مصطفی  سید 
باختن یک جوان  از جان  این مطلب  بیان 
جریان  در  و  اخیر  روزهای  در  ساله   ۲0 
آشوب  برای  انقالب  ضد  های  فراخوان 

افزود:  و  داد  خبر  شیراز  در  اغتشاش  و 
در  دارد  نام  مؤیدی  ع  زار امید  که  وی 
اغتشاشگران  امنیتی  ضد  فعالیت  جریان 
با  و  آباد  معالی  بولوار  در  تردد  حین  در 
شده کشته  مجاز  غیر  سالح   شلیک 

 است.
استان  فارس  استان  مرکز  دادستان 
برای  قضایی  پرونده  تشکیل  به  همچنین 
شناسایی ضارب یا ضاربین وی اشاره کرد 
از  تعدادی  خصوص  همین  در  افزود:  و 
آشوبگران در صحنه شناسایی و بازداشت 
نظر  تحت  تکمیلی  تحقیقات  و  شدند 

در  شیراز  جنایی  دادسرای  ویژه  بازپرس 
حال انجام است.

نظام  معاند  جریانات  متأسفانه  گفت:  وی 
با استفاده از سالح های غیر مجاز قصد به 

خشونت کشیدن و کشته سازی در جریان 
با  کنند  می  تالش  و  دارند  را  اغتشاشات 
افراد  یا  و  رهگذر  افراد  دادن  قرار  هدف 
حاضر در اغتشاشات، پروژه کشته سازی را 
جهت تبلیغات رسانه های تروریستی خود 

محقق کنند.
در  جوانان  حضور  از  مانع  خانواده ها   *

اغتشاشات شوند
وی با هشدار به خانواده ها برای هوشیاری 
در برابر حربه های دشمنان و جریانات ضد 
انقالب گفت: توجه به هشدار های امنیتی 
در  جوانان  حضور  از  جلوگیری  و  مسئوالن 

ضد  های  برنامه  توانند  می  اغتشاشات 
امنیتی دشمنان را خنثی کنند.

انتظامی  و  امنیتی  مدیرکل  این،  از  پیش 
نام  به  فردی  بود:  گفته  فارس  استانداری 
آبان ماه   ۲۵ چهارشنبه  مویدی  ع  زار امید 
معالی آباد    خیابان  از  تردد  هنگام   ۱۴0۱
مورد  گرم  سالح  با  ناشناس  افراد  توسط 
هدف قرار گرفته بود که وی، بعد از انتقال 
جراحات  شدت  علت  به  بیمارستان  به 

وارده، جان باخت. 
وی تصریح کرده بود: شناسایی ضارب وی 

در حال پیگیری است.

 حسین حسن پور - تماشا
شهردار منطقه شش شیراز از آمادگی این شهرداری 
فصل  در  شدید  احتمالی  های  بارش  مقابل  در 

بارندگی خبر داد. 
مهندس قادری با اشاره به اجرای عملیات الیروبی و 
پاکسازی کانال های دفع آب های سطحی در آستانه 
خدمات  نیروهای  کرد:  اظهار  بارندگی،  فصل  شروع 
اقدامات  پی  در  شش،  منطقه  شهرداری  شهری 
از  ناشی  احتمالی  خطرات  کاهش  جهت  پیشگیرانه 
، طبق برنامه ریزی و  وقوع سیالب و آبگرفتگی معابر
اولویت بندی های صورت گرفته، از ماه قبل تاکنون 
به طور مداوم و پیوسته، در حال الیروبی کانال های 

دفع آب در سطح منطقه هستند. 
روان سازی،  بهداشت،  رعایت  هدف  با  افزود:  وی 
جلوگیری  منظور  به  و  نامطبوع  بوی  از  جلوگیری 
پاکسازی  و  الیروبی  ح  طر معابر  گرفتگی  آب  بروز  از 

کانال ها و جداول سطح منطقه در حال اجرا است.
جهت  کانیوا  و  جدول  طول  متر  هزار   2 از  بیش   *

شش  منطقه  محدوده  در  سطحی  آب های  هدایت 
اجرا شده است

مهندس قادری با اشاره به اقدامات انجام گرفته در 
جهت آمادگی در فصل بارندگی ادامه داد: با توجه به 
اهمیت موضوع و به منظور پیشگیری و جلوگیری از 
پاییز  های  بارش  زمان  در  احتمالی  های  گرفتگی  آب 
و زمستان، بیش از ۲ هزار متر طول جدول و کانیوا 
آب های سطحی در محدوده منطقه  جهت هدایت 
 ۷0 جاری  سال  در  همچنین  است.  شده  اجرا  شش 
تعویض،  شکسته  دال  عدد   ۲۶ و  بتونی  دال  عدد 
فلزی  پل  و  تجهیز  و  تعمیر  منهول  های  دریچه 

ساخته شده است. 
به گفته قادری؛ به منظور جلوگیری از آب گرفتگی معابر 
لوله  طول  متر   ۵00 و  هزار   ۲ شش  منطقه  سطح  در 
 گذاری در سطح منطقه اجرا شده و با کارشناسی های 
در  گذاری  لوله  جهت  نیز  مسیرهایی  گرفته  انجام 

دست بررسی و اقدامات اولیه قرار دارد.
در  پسماندها  و  ضایعات  تخلیه  از  شهروندان   *

کانال ها و جداول خودداری کنند
کاهش  در  شهروندان  نقش   به  اشاره  با  قادری 
تقاضا  محترم  شهروندان  از  داشت:  اظهار  خطرات 
را  شهرداری  ایمن  و  پاک  شهری  ایجاد  در  تا  داریم 
ها  کانال  در  پسماندها  و  ضایعات  تخلیه  از  و  یاری 
به  نیاز  که  هایی  مکان  و  کنند  خودداری  جداول  و 
شهرداری  به   ۱۳۷ سامانه  طریق  از  را  دارند  الیروبی 

اعالم نمایند. 
شهری  خدمات  نیروهای  آمادگی  مانور  برگزاری   *
شرایط  در  شش  منطقه  شهرداری  تجهیزات  و 

بارندگی های فصل پاییز و زمستان
برگزاری  به  اشاره  با  شیراز  شش  منطقه  شهردار 
تجهیزات  و  شهری  خدمات  نیروهای  آمادگی  مانور 
های   بارندگی  شرایط  در  شش  منطقه  شهرداری 
آمادگی  منظور  به  گفت:  زمستان،  و  پاییز  فصل 
وقوع  با  مقابله  برای  امکانات  و  تجهیزات  نیروها، 
زمستان،  و  پاییز  فصل  در  احتمالی  های  سیالب 
شهرداری منطقه شش اقدام به برگزاری مانور نمود.

وی افزود: با حضور نیروهای خدمات شهری و با به 
کارگیری تجهیزات و ماشین آالت زیرگذرهای شاهد، 
میالد، فرصتیان و کانال ها و آبراه های سطح منطقه 
و  پاییز  فصل  در  سطحی  های  آب  دفع  جهت  در 

زمستان  مورد ارزیابی قرار گرفتند.
آب های  هدایت  لوله گذاری  اجرایی  عملیات  آغاز   *

سطحی در باال دست شهرک جوادیه
 مهندس قادری شهردار این منطقه از آغاز عملیات 
اجرایی  لوله گذاری هدایت آب های سطحی به قطر 
با  گفت:  و  داد  خبر  جوادیه  شهرک  در  میلیمتر   ۱۲00
اجرای این عملیات، مخاطرات ناشی از وقوع سیالب 

و یا آبگرفتگی کاهش خواهد یافت.
های  آب  صحیح  هدایت  عدم  اینکه  بیان  با  وی 
جوادیه  شهرک  از  قسمتی  در  سیالب  و  سطحی 
مشکالتی را برای شهروندان این شهرک ایجاد کرده 
باالدست  در  سیالب  کنترل  منظور  به  گفت:  بود، 
آبگرفتگی،  از  ناشی  مشکالت  رفع  و  جوادیه  شهرک 
دستور  در  را  مسیل  ساماندهی  شدیم  مصمم 

های  آب  ورود  از  طریق  این  از  تا  دهیم  قرار  کار 
ممانعت،  جوادیه  و  الله  های  شهرک  به  سطحی 
هدایت  مناسب  مسیر  در  سطحی  های  آب   و 

شوند.

پلیس  و  شهرداری  بین  تعامالت  افزایش 
و  حمل  و  ترافیکی  امور  تسهیل  و  راهور 
نقل شهری در محدوده شهرداری منطقه 

یک
به گزار پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز 
عبدالصالح رستم زاده با اشاره به قرار گیری 
و  درمانی،تجاری  شاخص  مراکز  از  بسیاری 
برای  گفت:  منطقه  این  محدوده  در  اداری 
خدمات رسانی مطلوب تر به شهروندان در 

حوزه حمل ونقل و ترافیک، نیاز به تعامل 
از  مختلف  دستگاه های  بین  همکاری  و 
باشد  می  راهور  پلیس  با  شهرداری  جمله 
و  روز  تکنولوژی  و  دانش  از  استفاده  با  تا 
تجهیزات هوشمند در بحث کنترل ترافیک 

و جلوگیری از حوادث موفق تر باشیم.
فرهنگ  حوزه  به  بخشی  اهمیت  وی 
برای  دیگر  راهکارهای  از  یکی  را  ترافیک 
بر  با تأکید  توفیق در این حوزه دانستند و 

از حمل و  ضرورت استفاده هر چه بیشتر 
نقل عمومی افزود: تالش ما و دوستان در 
ها  خیابان  تبدیل  راهور  پلیس   مجموعه 
برای  تر  ایمن  و  تر  مطلوب  فضاهای  به 
جلسات  برگزاری  با  که  است  شهروندان 
همفکری و تعامل سعی در رفع نقاط حادثه 

خیز و روان تر شدن ترافیک شهری است.
سلیمی  سرهنگ  جلسه  این  ادامه  در 
جانشین پلیس راهور شیراز نیز بر اهمیت 

اشاره  ها  دستگاه  بین  همکاری  و  تعامل 
اجرای  را  ها  همکاری  این  نتیجه  و  نمود 
پروژه های شاخص عمرانی و رفاهی عنوان 
پیشنهاداتی  ارائه  و  راهکار  بررسی  به  و 
منطقه  سطح  معابر  در  ترافیک  رفع  برای 
در  شیراز  یک  منطقه  شهردار  پرداخت. 
زحمات  از  تشکر  ضمن  مراسم  این  پایان 
با  منطقه  سطح  در  راهور  پلیس  ارزنده 

اهدای لوح از ایشان تقدیر و تشکر نمود.

 جانشین قرارگاه پدافند الکترونیک کشور 
و  افزایش  شاهد  جامعه  در  هرچه  گفت: 
همان  به  باشیم  رسانه ای  سواد  تقویت 
اجتماعی  های  شبکه  تهدید  از  میزان 
کاسته خواهد شد. ذبیح ا... حسن شاهی 
در  بود،  کرده  سفر  شیراز  به  اخیرا  که 
مصاحبه با ایرنا افزود: همه ما باید سواد 
بتوانیم  تا  بخشیم  ارتقا  را  خود  ای  رسانه 
حقیقت را از دروغ و اینکه کدام پیام اصل 

و کدام کذب است را تشخیص دهیم.
او ادامه داد: باید بدانیم پیامی که از طرف 
ممکن  شود  می  ارسال  دیگران  برای  ما 
افراد و جامعه داشته  برای  است پیامدی 
ای  رسانه  سواد  افزایش  بنابراین  و  باشد 
از جمله مواردی است که باید به آن توجه 

داشته باشیم.
جانشین قرارگاه پدافند الکترونیک کشور 
کشور  اجرایی  دستگاه های  کرد:  بیان 
از  شده  ارائه  عملیاتی  نظام  با  مطابق  باید 

ضمن  عامل،  غیر  پدافند  سازمان  سوی 
احصاء آسیب پذیری های خود و آشنایی با 
رفع  و  بندی  اولویت  به  نسبت  تهدیدات، 

آنها اقدام کنند.
و  به وجود ۲ اصطالح تهدید  با اشاره  وی، 
افزود:  غیرعامل  پدافند  در  پذیری  آسیب 
در  که  است  مواردی  جزو  اصطالح   ۲ این 
ریسک  ایجاد  باعث  عامل  غیر  پدافند 
تهدید  احتمال  و  میزان  هرچه  و  می شود 
باشد  پذیری بیشتر  آسیب  و میزان  باالتر 

میزان ریسک هم باالتر می رود.
وجود  ریسک  که  وقتی  کرد:  اضافه  او 
داشته باشد مخاطره ایجاد می شود و بعد 
از رویداد ایجاد پیامد می کند و آن پیامدها 

ایجاد خسارت می کنند.

جانشین قرارگاه پدافند الکترونیک کشور 
مصون  که  است  نیاز  کار  این  برای  گفت: 
کاهش  مرحله  یک  که  گیرد  صورت  سازی 
بین  از  هم  مرحله  یک  و  پذیری  آسیب 
سازی  مصدون  و  پذیری  آسیب  بردن 

کامل داریم.
پدافند  در  امروز  افزود:  شاهی  حسن 
مبتنی  مختلفی  تهدیدهای  عامل  غیر 
تهدیدها  این  که  است  ح  مطر فناوری  بر 
الکترونیک،  سایبری،  حوزه  شامل 
در  که  است  زیستی  و  پرتویی  شیمیایی، 
سازمان پدافند غیرعامل کشور متناسب 
با آنها قرارگاه های عملیاتی وجود دارند که 
کاهش  و  سازی  مصون  واقع  در  آنها  کار 

آسیب پذیری در الیه راهبردی است.

اینکه  برای  گام  نخستین  داد:  ادامه  وی 
احصای  کرد  مقابله  تهدیدات  با  بتوان 
باید  کار  ابتدای  در  یعنی  است،  تهدیدات 
تهدیدات و به موازات آن آسیب پذیری ها 

احصاء و اولویت بندی شوند.
از  یکی  سایبری  حوزه  داشت:  اظهار  او 
بخش های بسیار مهمی که دشمن از آن 
ابزارهای  آن  در  که  کند  می  استفاده  سوء 
اجتماعی  های  شبکه  جمله  از  مختلفی 
هم  و  تهدید  هم  می تواند  که  دارد  وجود 

فرصت باشد.
جانشین قرارگاه پدافند الکترونیک کشور 
افزود: شبکه های اجتماعی فرصت بسیار 
هم  بتوانیم  آن  طریق  از  تا  است  مناسبی 
هم  و  کنیم  دریافت  را  دیگران  نظارت 

نظرات خود را ارائه دهیم اما در این میان 
در  که  است  این  دارد  وجود  که  تهدیدی 
شبکه های اجتماعی این خطر وجود دارد 
که نتوان حقیقت را از تبلیغات دروغ از هم 

تفکیک کرد.
و  مخاطبان  آن  اگر  گفت:  شاهی  حسن 
که  گونه ای  به  نبینند  را  الزم  آموزش  افراد 
را  نتوانند اخبار و تبلیغات دروغ و صحیح 
از هم تشخیص دهند آن زمان شبکه های 
اجتماعی تبدیل به تهدیدی هم برای افراد 

و اجتماع خواهد شد.
نوین  داری  برده  بحث  داد:  ادامه  وی 
همین است، دشمن به دنبال این است 
می کند  دریافت  پیامی  که  فردی  آن  که 
پیام،  آن  بررسی  و  اصالت  به  توجه  بدون 

آن را باور و به دیگران نیز منتقل کند.
در  که  عینی  های  نمونه  از  یکی  افزود:  او 
حوزه برده داری نوین دیدیم افرادی بودند 
۱۴0۱ در حرم مطهر حضرت  آبان  که چهارم 
به  دست  )ع(  شاهچراغ  موسی  بن  احمد 
بیگناه  افراد  عده ای  خون  و  زدند  جنایت 

را ریختند.
جانشین قرارگاه پدافند الکترونیک کشور 
افرادی بودند که باورهای  اینها  ادامه داد: 
ربات  یک  مانند  و  کردند  دریافت  را  غربی 
ای  اراده  هیچ  خودشان  از  و  کردند  عمل 
مرتکب  را  جنایت  آن  آمدند  و  نداشتند 
نوین  بردگی  از  نمونه ای  این  که  شدند 
است، بردگی که بر اساس اعمال باورهای 

غربی به ذهن افراد ایجاد می شود.

عملیات  گفت:  هفت  منطقه  شهردار 
آباد  شریف  خیابان  راه  پیاده  سازی  همسطح 

در حال اجرا می باشد.
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
هفت اکبری افزود: به منظور همسطح سازی 
طول  در  موجود  موانع  رفع  سازی،  زیبا   ، معابر
شهروندان  آمد  و  رفت  در  تسهیل   ، مسیر

نابینایان،  جهت  مسیر  ایجاد  همچنین   و  
آباد که از تردد زیادی  پیاده راه خیابان شریف 
هم برخوردار است عملیات موزائیک فرش آن 

به طول ۶00 متر در حال اجرا می باشد.
که  مطلب  این  بیان  با  هفت  منطقه  شهردار 
در  زیادی  عمرانی  های  پروژه  جاری  سال  در 
سطح منطقه در حال اجرا می باشد و با توجه 

همسطح  عملیات  شهروندان  درخواست  به 
سازی پیاده رو ها نیز در دستور کار قرار گرفته 
روی  پیاده  فضاهای  امروز  داد:  ادامه  است، 
شهری  فضاهای  ترین  مهم  از  یکی  شهری 
می شوند  محسوب  شهرها  در  عمومی  و 
و  شهروندان  که  باشد  ای  گونه  به  باید  و 
تردد  مسیر  از  بتوانند  راحتی  به  پیاده   عابران 

کنند.
همسطح  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  اکبری 
سازی و همچنین زیبا سازی مسیر پیاده روها 
در جهت تسهیل در رفت و آمد با بازدید های 
انجام گرفته مسیر هایی که نیاز به همسطح 
اساس  بر  و  شده  شناسایی  دارند  سازی 

اولویت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

: جانشین قرارگاه پدافند غیرعامل کشور

تقویت سواد رسانه ای، تهدید در فضای مجازی را کاهش می دهد 

شهردار منطقه هفت:

اجرای عملیات همسطح سازی پیاده راه خیابان شریف آباد

 دیدار شهردار منطقه یک شیراز و جانشین رئیس پلیس راهور این کالنشهر

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان فارس خبر داد:

تشکیل پرونده قضایی برای بررسی مرگ مشکوک جوان شیرازی با شلیک سالح غیرمجاز

سرپرست صنایع دستی میراث فرهنگی فارس خبر داد:

فارس استان معین صنایع دستی کشور در 
نمایشگاه جام جهانی قطر

سرپرست صنایع دستی میراث فرهنگی فارس گفت: وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، فارس را استان معین صادرات صنایع دستی در 

نمایشگاه قطر معرفی کرد.
، بهزاد احمدی فارسانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با  به گزارش مهر
المللی  بین  نمایشگاه های  در  ایران  نماینده  عنوان  به  فارس  اینکه  بیان 
صنایع دستی حضور پیدا می کند، افزود: فیروزآباد شهر جهانی گلیم بافی، 
آباده شهر جهانی منبت و شیراز شهر جهانی صنایع دستی، سه اصل مهم 
انتخاب فارس برای نمایندگی ایران در نمایشگاه های جهانی صنایع دستی 

است.
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  سرپرست 
دستی فارس گفت: نمایشگاه بین المللی صنایع دستی جام جهانی قطر از 
فردا برپا می شود که تیمی ۹ نفره از فارس برای ارائه صنایع دستی ایران در 

یک غرفه ۲00 متری در این نمایشگاه حضور دارد.
احمدی فارسانی گفت: نمونه های صنایع دستی گوناگون ایران به ارزش ۳0 
میلیارد تومان از استان های مختلف از جمله فارس، کرمان، یزد و اصفهان 
برای حضور در این نمایشگاه از طریق استان فارس با ۲ پرواز از الر و تهران 

به قطر ارسال شده است.


