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خبـر سرپرست شهرداری منطقه هفت:

جمع آوری بنرها و تابلوهای غیرمجاز در سطح منطقه هفت
سرپرست شهرداری منطقه هفت گفت: بنرها و تابلوهای غیرمجاز در سطح 

منطقه هفت جمع آوری شد.
به گزارش  روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه هفت 
اکبری افزود: با توجه به اهمیت و ضرورت جمع آوری بنرها و تابلوهای 
از آشفتگی  به منظور حفظ زیبایی و جلوگیری  منطقه  از سطح  غیرمجاز 
بصری بنرها  و تابلوهای غیرمجاز در سطح منطقه هفت توسط نیروهای 
داد:  ادامه  هفت  منطقه  شهرداری  شهر جمع آوری گردید.سرپرست  امور 

این عملیات با توجه به اطالع رسانی های انجام شده در این زمینه و صدور 
اخطاریه، با جمع آوری تابلوها و بنرهای غیرمجاز معرف کاربری که بر 
توسط  بودند،  شده  نصب  پیاده روها  و  درختان  برق،  چراغ  تیرهای  روی 

شهرداری جمع آوری شده است.
وی گفت: بسیاری از بنرها و تابلوهای غیرمجاز که در مسیر پیاده روها و 
درختان نصب شده است برای رفت و آمد شهروندان خطرساز بوده و برای 

عابران پیاده احتمال بروز حوادثی ناگوار به همراه خواهد داشت.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس عنوان کرد؛ 

توزیع سه هزار بسته تحصیلی 
بین دانش آموزان استان فارسی 
در قالب طرح ))مهر تحصیلی(( 

شکل گیری کار رسیدگی به نیازمندان به شکل های 

مختلف و به طور مناسب

عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون فناوری اطالعات، ارتباطات 
نیاز  نیز  ما  فارس گفت: در کشور  بازرگانی  اتاق  اقتصاد رسانه  و 
و  شود  انجام  فضایی  در حوزه صنایع  عمومی  سازی  آگاهی  است 
گروه هایی مانند دانش آموزان و دانشجویان جهت فعالیت در این 
حوزه ترغیب شوند تا در صنایع فضایی به فعالیت بپردازند که در 
این صورت آینده روشنی پیشروی صنایع فضایی ایران خواهد بود. 
بازرگانی  اتاق  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فضاپایه  کارهای  و  کسب  مجازی  همایش  در  راهدار  یلدا  فارس، 
گفت: کشورهای هند، ژاپن و روسیه در اکتشافات فضایی اهداف 
مهمی را دنبال می کنند و توانسته اند به کشورهای پیشرو در زمینه 

صنایع فضایی تبدیل شوند.
در  عمومی  سازی  آگاهی  است  نیاز  نیز  ما  کشور  در  افزود:  وی 
حوزه صنایع فضایی انجام شود و گروه هایی مانند دانش آموزان و 
تا در صنایع  این حوزه ترغیب شوند  فعالیت در  دانشجویان جهت 
فضایی به فعالیت بپردازند که در این صورت آینده روشنی پیشروی 

صنایع فضایی ایران خواهد بود.
داده های  از  استفاده  با  کارها  و  کسب  توسعه  پیرامون  راهدار 
ماهواره ای اظهار داشت: سال های گذشته برنامه مفصلی برای توسعه 
کسب و کارهای فضاپایه در کشور تدوین شده است که در این 
کاربرد  و  فضایی  فناوری  از  استفاده  و  معرفی  گام  نخستین  راستا 

داده های ماهواره ای به جامعه و مخاطبان خاص آن است.
اتاق  اقتصاد رسانه  و  ارتباطات  اطالعات،  فناوری  رئیس کمیسیون 
نیازمندی های  موازات  به  همچنین  کرد:  اضافه  فارس  بازرگانی 
موجود در سطح کالن را شناسایی و در اختیار نوآوران و خالق ها 
قرار داده شود تا بتوانند آن را تبدیل به یک فرصت تجاری با ارائه 

یک راه حل مبتنی بر تکنولوژی فضایی کنند.
حاضر  حال  در  حوزه کشاورزی  در  مثال  عنوان  به  داد:  ادامه  وی 
از  استفاده  با  توزیع مشکالت عدیده ای وجود دارد که  تا  تولید  از 
اطالعات صنعت فضایی در تولید و بخش کشاورزی دقیق و علمی، 

تکنولوژی و داده های فضایی می تواند بسیار تأثیرگذار باشد.
راهدار عنوان داشت: پیشنهاد می شود ساز و کاری فراهم شود که 
برای پیشرفت و توسعه صنایع فضایی در کشور از ظرفیت های بخش 

خصوصی استفاده شود.
وی تصریح کرد: عملیات فضایی تحت سلطه مردان قرار دارد ولی 
اکتشافات  تاریخ فضا، زنان سهم شگفت انگیزی در زمینه  در طول 
فضایی داشته اند و این درحالی است که بر اساس گزارش ها، علیرغم 
اینکه 90 درصد اعزام افراد به فضا را جامعه مردان تشکیل می دهند 
اما 20 تا 22 درصد از نیروی کار صنعت فضایی به زنان اختصاص 

دارد.
راهدار با اشاره به موضوع هفته جهانی فضا » زنان در فضا« در سال 
صنعت  در  فوق العاده ای  زنان  و  جوان  زنان  دختران،  افزود:   2021

فضایی مشغول به کار هستند و می توانند برای همگان الگو باشند.
مورد  در  مردم  آموزش  هدف  با  فضا  جهانی  هفته  کرد:  بیان  وی 
و  فضایی  برنامه های  از  عمومی  حمایت  فضا،  از  دریافتی  مزایای 
تشویق برای استفاده بیشتر از فضا در راستای توسعه اقتصادی پایدار 

برگزار می شود.
فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل  سهرابی  مهرداد  جلسه  این  ادامه  در 
و  داده  جهان  توسعه  محور  اینکه  بیان  با  فارس  استان  اطالعات 
اطالعات است گفت: داده های ماهواره ای عالوه بر بخش کشاورزی 

در بخش های دیگر نیز تأثیرگذار هستند.
یک  از  محور  داده  کارهای  و  کسب  ساختار  داشت:  اظهار  وی 
داده های  کاربرد  خصوص  در  آموزش  ارائه  و  می شود  شروع  نیاز 

ماهواره ای امری مهم است.
در ادامه مهندس غضنیری نیا مؤسس »فضا دات آی آر« نیز به ارائه 
گزارش در خصوص کسب و کارهای فضاپیما پرداخت و گفت: 
بشر  زندگی  حوزه های  همه  به  فضایی  صنعت  کاربردهای  امروز 

تسری پیدا کرده است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
اقتصاد نوظهور و استراتژیک  اقتصاد فضایی یک  وی اضافه کرد: 
است که تا دو دهه آینده رشد بسیار زیادی خواهد داشت و انتظار 

می رود حجم اقتصاد فضایی در سال 2040 دو برابر شود. 
غضنیری نیا ادامه داد: آنچه مسلم است در این صنعت از ظرفیت های 
به  ظرفیت ها  این  که  می رسد  نظر  به  اما  برخورداریم  خوبی  خیلی 
و  بیشتر  همگرایی  اگر  و  نگرفته اند  قرار  بهره برداری  مورد  خوبی 
سیاستگذاری مناسب تری را شاهد باشیم، به طور حتم آورده صنعت 

فضایی چندین برابر وضع فعلی خواهد بود.
وی از جمله چالش های ورود به کسب و کارهای فضایی را تأمین 
مالی، موانع قانونی، آمادگی بازار و آموزش یا توسعه فناوری عنوان 

کرد.
در پایان این همایش پرسش و پاسخ برگزار شد.

برگزار  اکتبر  ماه  یازدهم  تا  چهارم  از  سال  هر  فضا  جهانی  هفته 
می شود. این رویداد بزرگترین مناسبت فضایی جهان است که هر 

سال موضوع متفاوتی را به خود اختصاص می دهد. 

 آمادگی شرکت گاز استان فارس
 برای سرویس رایگان موتورخانه ها

به مناسبت روز ملی حافظ صورت گرفت؛ 

افتتاح نمایشگاه فرهنگی و هنری شیراز 
در حیدرآباد هند 

وزیر جهاد کشاورزی:
۱۲ درصد امنیت غذایی کشور در اختیار 

استان فارس است

امام جمعه شیراز از نسل جوان خواست که در این ایام، شروع به حافظ 
خوانی کنند و برای ترویج فرهنگ حافظ تالش کنند.

به گزارش  روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث 
لطف اهلل  آیت اهلل  فارس،  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی، 
دژکام با گرامیداشت یاد روز حافظ اظهار کرد: 20 مهرماه یاد روز 
لسان الغیب حافظ شیرازی، نه تنها برای شیرازی ها و اهالی فارس بلکه 
برای همه عالقه مندان، ادب و معرفت را زنده می کند آنچه مسلم است 

حافظ در طول تاریخ مورد تفسیرهای متعدد قرارگرفته است.
حافظ  شناخت  راه  بهترین  درباره  فارس  استان  در  ولی فقیه  نماینده 

گفت: بهترین راه برای شناخت حافظ مراجعه به غزلیات پربار اوست 
که از این شاعر نامی برای ما به یادگار مانده است.

اداره کل میراث فرهنگی،  ابتکار  از  امام جمعه شیراز ضمن قدردانی 
روز  یاد  تبدیل  برای  فارس  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
هفته،  یک  طول  در  متنوع  برنامه های  اجرای  به  حافظ  گرامیداشت 
بیان کرد: نسل جوان در این ایام شروع به حافظ خوانی کنند و برای 

ترویج فرهنگ حافظ تالش کنند.
آیت اهلل  و  طباطبایی  عالمه  مثل  بزرگانی  داد:  ادامه  دژکام  آیت اهلل 
سعادت پرور و دیگران که در قرن اخیر به تأمل و تعمق در غزلیات 
اوج  در  حافظ  که  کردند  اثبات  جهانیان  همه  به  پرداخته اند  حافظ 
معارف اسالمی و انسانی حرکت می کند و آنچه ما در غزلیات حافظ 

می بینیم به نوعی بازتاب معارف قرآن است.«
امام جمعه شیراز بابیان اینکه در راستای شناخت حافظ مرحوم آیت اهلل 
کرد:  تأکید  است،  داشته  جالبی  سخنرانی های  بسیار  مطهری  شهید 
و  نگاه ها  تحت الشعاع  حافظ  معنوی  چهره  کنیم  تالش  باید  »خیلی 
نفع خود  به  را  بزرگ  این شخصیت  می خواهند  دیگری که  تفاسیر 

مصادره کنند، قرار نگیرد.

هم اندیشی و هم افزایی در تعامل با شورا 
به منظور شناسایی و حل مشکالت و ارائه 

خدمات مطلوب تر به همشهریان

تاکنون بیش از ۵ میلیون دوز واکسن کروناویروس وارد فارس شده است

در  شیراز  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
چهارصد و بیست و چهارمین نشست ستاد مدیریت بیماری کووید 
واکسیناسیون  طرح  اجرای  ابتدای  از  کرد:  اعالم  دانشگاه  در   19
به  کروناویروس  علیه  واکسن  دوز  میلیون  پنج  از  بیش  تاکنون، 
فارس تحویل شده  دانشکده های علوم پزشکی سالمت  دانشگاه ها و 
و بیش از 40 درصد از افراد باالی 12 سال استان هر دو دوز واکسن 

را دریافت کرده اند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، مهرزاد لطفی با تأکید بر اهمیت 
این موضوع که ایمن سازی جامعه بستگی به رسیدن آمار باالی ۸0 
درصد افرادی است که هر دو دوز واکسن کروناویروس را دریافت 
کرده اند، گفت: با تالش شبانه روزی و بی وقفه مراکز واکسیناسیون 
مردم  به  کروناویروس  واکسن  دوزهای  تزریق  میانگین  استان،  در 

فارس از دیگر استان های کشور باالتر است.
او با تأکید بر اینکه بیش از 19 ماه گذشته، تالش بی وقفه و ایثارگرانه 
ای برای مبارزه با این بحران صورت گرفته است، بزرگ ترین دغدغه 
واکسیناسیون  انجام  در  سرعت  را  فارس  سالمت  مجموعه  کنونی 
عمومی برای افزایش ایمنی در برابر این بیماری عنوان کرد که در 
کنار ارائه خدمات سالمت در حال انجام است و از مردم استان نیز 
خواست تا در تحقق هدف توسعه سالمت در جامعه، نقش مؤثر خود 

را به خوبی ایفا کنند.
نکرده اند  مراجعه  واکسن  دریافت  برای  تاکنون  که  افرادی  از  او 
خود  سالمت  تأمین  و  اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  تا  خواست 
پایگاه های  به  واکسن  دریافت  برای  سریع تر  هرچه  عزیزانشان،  و 

واکسیناسیون در استان مراجعه کنند و تأکید کرد: شیوع زنجیره وار 
چه  به  جامعه  افراد  کرد  ثابت  ما  همه  به  دنیا  سطح  در  اپیدمی  این 
فرد  هر  ایمنی  نیز  هم اکنون  و  هستند  وابسته  یکدیگر  به  میزان 
مؤثر  بیماری  این  برابر  در  عمومی  ایمنی  افزایش  در  جامعه،   در 

است.
برای  استان  اجرایی  دستگاه های  و  سازمان ها  مردم،  حمایت  لطفی   
مشارکت  ویژه  به  بحران  این  در  سالمت  مجموعه  اهداف  پیشبرد 
اینکه  به  اشاره  با  و  دانست  مؤثر  بسیار  عمومی  واکسیناسیون  در 
مراکز  همچنین  و  درمان  و  بهداشت  مراکز  و  بیمارستان ها 
واکسیناسیون در سراسر استان با تمام توان و قوا در حال ارائه خدمات 
به مردم هستند، از تالش ایثارگرانه مدافعان سالمت در جنگ علیه 

کروناویروس تقدیر کرد.
در  ابتال  وضعیت  آخرین  ارزیابی  به  نشست  این  ادامه  در  لطفی   
کرونا  تشخیصی  تست های  انجام  روند  استان،  مختلف  مناطق 
 1۶ مراکز  به  مراجعه  میزان  استان،  تشخیصی  آزمایشگاه های  در 
ویژه  و  عادی  بخش های  در  بستری  بیماران  وضعیت  استان،  ساعته 
باختن  بیماران و علت های جان  بهبودی  استان، آمار  بیمارستان های 

مبتالیان در 24 ساعت گذشته در استان پرداخت.
اعالم آمار مبتالیان و افراد بستری در مراکز درمانی و بیمارستان های 
فارس، شیوه خدمت رسانی به مبتالیان و مراجعان در بیمارستان های 
شیراز و شهرستان های استان فارس، گزارش وضعیت واکسیناسیون 
کروناویروس در استان طی 24 گذشته و روند اجرای مصوبات پیشین 
این ستاد در کارگروه های مختلف، از دیگر محورهای نشست امروز 

بود که از سوی معاونان و مدیران ارشد دانشگاه ارائه شد.


