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آزاد راه شیراز – اصفهان به بزرگراه حسینی الهاشمی   اتصال می   یابد
مدیر کل راه و شهرســازی استان فارس گفت :انتهای آزاد راه شیراز – اصفهان که
منتهی به بزرگراه شیراز – سپیدان میشد برای انتقال ترافیک...

بازدید اعضای کمیسیون اصل ۹۰
مجلس از محل حادثه سیل شیراز

مهــر :اعضای کمیســیون اصل نود مجلس شــورای
اسالمی   از محل حادثه سیل شیراز بازدید کردند.
نایب رئیس کمیســیون اصــل نود مجلس شــورای
اسالمی   ظهر دوشنبه در حاشــیه این بازدید با بیان اینکه
همه مناطق مختلف وقوع سیل را از نزدیک بازدید کردیم،
گفت :در جلســهای که در اســتانداری برگزار خواهد شد
توضیحات مســئوالن مربوط را خواهیم شــنید و سپس با
حضور کارشناسان فنی در کمیسیون آن را بررسی میکنیم.
فرهــاد تجری افزود :با توجه به مســتندات فراوانی که
از نزدیک دیدیم و از گذشــته به دســت ما رســیده تا ۴۰
روز آینده دلیل اصلی وقوع ســیالب شیراز در صحن علنی
مجلس شورای اسالمی   قرائت خواهد شد.
به گزارش خبرنــگار مهر ،اعضا کمیســیون اصل نود
مجلس شورای اسالمی   ابتدا از دروازه قرآن و محل طغیان
آب بازدید و دالیل وقوع سیل را بررسی کردند.
اعضا ســپس از مســیر آبراههها در باال دست ورودی
شیراز ،مسیل آبزنگی ،شهرک سعدی بازدید و نحوه وقوع
سیالب را از مسیرهای مختلف بررسی کردند.
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آب سد سلمان فارسی سه شنبه رهاسازی می   شود
فرماندار قیر و کارزین از رهاســازی آب ســد ســلمان فارســی جهت پاکســازی
دریچه   های سد از گل و الی خبر داد...

بارندگی   ها  770روستای فارس
را از آبرسانی سیار نجات داد

رئیس اتاق بازرگانی فارس:

کشور نیاز به تحقق عملی
«رونق تولید» دارد

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی اســتان
فارس گفت :اگر امســال رونق تولید در کشور در عمل محقق
نشود وضعیت کشور نگران کننده خواهد شد.
به گــزارش روابــط عمومی   اتاق بازرگانی فــارس ،جمال
رازقی دوشــنبه در جلسه ستاد اجرای سیاســت   های اقتصاد
مقاومتی اســتان فارس که با حضور اعضای آن برگزار شــد،
با بیان اینکه شــعار رونق تولید نباید با بنر ،شــعار و سربرگ
دنبــال شــود بیان کرد :اشــتغال پایدار جز با توجــه به تولید
پایــدار به وجود نمی   آید و اگر امســال رونق تولید در کشــور
در عمل محقق نشــود وضعیت کشور نگران کننده خواهد شد.
وی افــزود :اگــر موانع تولیــد کاهش نیابد و به سیســتم
تولید در کشــور کمک نشود ،کشــور دچار مشکالت سخت
اقتصادی می   شود.
رئیس اتــاق بازرگانی فــارس اظهارداشــت :رونق تولید
جز بــا اصالحاتی از جمله اصالح نظام بانکــی ،نظام مالیاتی
و نظام تامین اجتماعی در کشــور محقق نمی   شــود گفت :در
حال حاضر نظام بانکی ما ،تولید کشــور را خفه می   کند و باید
بررسی شــود که اهتمامی   بر اصالح نظام بانکی کشور نیست.
رازقی در خصوص نظام مالیات در کشور نیز اضافه کرد :در این
بخش نیز  65درصد مالیات کشور از بخش تولید تامین می   شود
در حالی که ســهم شبکه گســترده اصناف بسیار کمتر است.
وی ادامه داد :ســال گذشــته بالغ بر  20میلیــارد دالر ارز
 4200تومانی برای کاالهای اساســی در کشور اختصاص داده
شد که مشخص نیســت کدام کاال با این نرخ ارز دست مردم
رســید؟ این هزینه   ها چه شــد؟ چرا با این فساد مبارزه نشد؟
رازقی عنوان داشت :اگر تولید سودآور نشود ،رونق نمی   گیرد
درحالی که تولید باید سودآور شود تا جذب سرمایه کند بنابراین
اگر موانع تولید کاهش نیابد و به سیستم تولید در کشور کمک
نشود ،کشور دچار مشکالت سخت اقتصادی می   شود.
رئیــس اتاق بازرگانــی فارس تصریح کــرد :آمریکایی   ها
هــدف تحریم   های خود را بر پایه ضربه بــه تولید ایران قرار
دادند که مقــام معظم رهبری نیز این موضوع را به درســتی
تشــخیص دادند که متاســفانه در عمل موانع بر سر راه تولید
بیشتر می   شود.
وی افزود :نوک حمــات تحریم   ها متوجه صنایع کوچک
و متوسط ما است اما متاســفانه نظام بانکی ما نیز در راستای
خواست دشمنان ما حرکت می   کند.
رازقــی بیان کرد :یکی از وظائف بانک مرکزی جهت دهی
به سپرده   های بانکی و تعیین سهم هر بخشی از اقتصاد کشور
است که متاسفانه آمارها در این بخش قابل تعمق است.
وی اظهارداشت :بر اساس آمار رسمی   در برنامه   های سوم،
چهارم و پنجم توســعه کشور ســهم بخش بازرگانی داخلی -
خدمات و واسطه گری مالی در سال  79معادل  15و سه دهم
درصد بوده که در پایــان برنامه پنجم این عدد به  48و هفت
دهم درصد رسیده است.
رازقی اضافه کرد :در بخش کشاورزی نیز از ابتدای برنامه
ســوم رقمی   معادل  20و  9دهم درصد بوده که در پایان مدت
مذکور به  8و هشت دهم درصد رسیده است.
وی ادامــه داد :همچنین بخش صنعت و معدن نیز در این
مدت زمان به میزان  28درصد بوده که به رقم  18و نیم دهم
درصد رسیده ،این درحالی است که سهم بخش صادرات نیز در
این مدت  5و چهار دهم درصد بوده و در پایان برنامه پنجم به
عدد چهار دهم درصد رسیده است.
رازقــی عنوان کرد :مــا در اتاق بازرگانی فــارس آمادگی
داریم واحد رصد فعالیت   های اقتصادی اســتان را فعال کرده
و گزارش   هــای آن را بــه صورت ماهیانه و منظم در اســتان
ارائه کنیم.

آزاد راه شیراز – اصفهان
به بزرگراه حسینی الهاشمی   اتصال می   یابد

مدیر کل راه و شهرســازی استان فارس گفت :انتهای آزاد راه شیراز – اصفهان که منتهی به بزرگراه
شیراز – سپیدان میشد برای انتقال ترافیک و کاهش مشکالت ناشی از ازدحام ترافیک به بزرگراه حسینی
الهاشمی   و کمربندی غربی شیراز به طول  12الی  14کیلومتر اتصال می   یابد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس مهندس فیروز تکاور
افزود :آزاد راه شــیراز – اصفهان به طول  225کیلومتر و در  7قطعه در دســت اجرا می   باشد که مراحل
پایانی اش را می   گذراند.
وی خاطر نشــان ساخت :با توجه به انتهای آزاد راه شــیراز – اصفهان که به بزرگراه شیراز-سپیدان
(بین منطقه گویم و قالت ) منتهی می   شود و این محور جوابگوی این حجم از ترافیک نیست ،با توافقی
که بین معاونت آزاد راههای شــرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و شرکت جهاد نصر
فارس انجام شــده  ،قطعه  8آزاد راه شــیراز – اصفهان از باال دست شهرک گلستان به بزرگراه حسینی
الهاشمی   و کمربندی غربی اتصال و به زودی عملیات اجرایی احداث این قطعه از آزاد راه شروع خواهد شد.
مهندس تکاور تصریح کرد :در واقع این قطعه  8آزاد راه شــیراز-اصفهان بخشــی از آزاد راه در دست
مطالعه شیراز – بوشهر نیز محسوب می   شود که مطالعات آن جهت عملیاتی شدن در دست اقدام است.
مدیر کل راه و شهرســازی استان فارس نیز افزود :این قطعه از آزادراه نیز همزمان و هماهنگ با بقیه
قطعات آزادراه شیراز – اصفهان افتتاح خواهد شد.

 200نفر در شیراز ،فریب یک پیام مجازی را خوردند

آب سد سلمان فارسی
سه شنبه رهاسازی می   شود

مهر :فرماندار قیر و کارزین از رهاسازی آب سد سلمان
فارسی جهت پاکسازی دریچه   های سد از گل و الی خبر داد.
علی محمد کریمی   گفت :با توجه به بارندگیهای اخیر و
لزوم زدودن رسوبات دریچههای سد سلمان فارسی از گل
و الی ،آب این سد از ساعت  ۹تا  ۱۰صبح امروز ،سه شنبه
 ۲۷فروردین ماه رهاسازی میشود.
وی از مردم درخواست کرد جدا از هرگونه تردد و اطراق
در حاشیه رودخانه قره آغاج خودداری کنند ،در این پاکسازی
نســبت به الیهبرداری اتاقک دریچه محفظه سد نیز اقدام
و مانور آزمایشی باز و بسته کردن دریچهها انجام میشود.
کریمی   افزود :پیش بینی میشــود  ۱۲۰هزار متر مکعب
آب در این یک ساعت از سد سلمان خارج شود.

بارندگی   ها  770روستای فارس را از آبرسانی سیار نجات داد
اســتاندار فارس گفت :بر اثر خشکسالی   های پی در پی عالوه بر آسیب   هایی که به
چاه   های کشاورزی وارد شد ،آب آشامیدنی  770روستای این استان...
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ایرنــا :اســتاندار فــارس گفــت :بــر اثر
خشکســالی   های پــی در پــی عــاوه بــر
آســیب   هایی که به چاه   های کشاورزی وارد
شد ،آب آشامیدنی  770روستای این استان نیز
به صورت سیار تامین می   شد اما بارندگی   های
اخیر ،نیاز به انجام این کار را رفع کرد.
عنایت ا ...رحیمی ،یکشنبه در آیین تجلیل
از فعاالن و تالشــگران عرصه کمک رسانی
به سیل زدگان شــیراز افزود :بارندگی و سیل
در کنار آسیب   هایی که می   تواند در پی داشته
باشــد ،نعمت   های فراوانی نیز به همراه دارد
که از جمله آنها می   توان به ُپر آب شدن تمام
ســدهای فارس ،احیــای تاالب   ها و کاهش
گرمای هوا در این استان اشاره کرد.
اســتاندار فارس اظهار داشت :علت اصلی
جاری شدن ســیل در پنجم فروردین  98در
شیراز بارندگی شدید بود که بر اساس آمارهای
هواشناســی در  100سال گذشــته بی سابقه
بوده است.
وی بیــان کرد :شــدت ایــن بارندگی در
پنجــم فروردین ماه جاری بــه حدی بود که
در مــدت 10دقیقه18 ،و هفت دهم میلی متر
باران در شــیراز بارید و این در حالی است که
در ســال  96مجموع میــزان بارش   ها حدود
135میلی متر بود.
اســتاندار فارس ،دســتکاری در باالدست
حوزه آبریز دروازه قرآن را در وقوع سیل شیراز
موثر دانست و گفت :هر چه سطوح صیقلی تر
و نفوذ ناپذیرتر باشد ،روان آب بیشتری شکل
می   گیــرد و هرچه در فعالیت   هــای عمرانی
بــه مباحث زیســت محیطی و خاکشناســی
کمتــر توجه شــود ،احتمال وقوع ســیل هم
بیشتر می   شود.
رحیمی   ادامــه داد :برای جلوگیری از وقوع

ســیل و تکرار چنیــن حوادثــی ،اقداماتی از
جمله هوشمندســازی مکان   هایی که امکان
وقوع سیل در آن جا وجود دارد در دستور کار
مدیریت استان قرار گرفته است.
اســتاندار فارس بیان کــرد :افزون بر این،
احداث آبخیزداری در باالدســت مناطقی که
دارای شیب تند هستند و احداث حوضچه   های
آرامش در باالدســت دروازه قرآن ،شــمال و
شمال شرق محله سعدی نیز به دستگاه   های
مسئول ابالغ شده است.
وی اظهار داشــت :بازآفرینی شــهری در
محله ســعدی کــه دارای ســکونتگاه   های
غیررســمی   در معرض خطر سیل است نیز در
دســتور کار قرار گرفته و می   کوشیم فضاهای
سبز و خدماتی قابل توجهی برای ساکنان این
محله فراهم شود.
رحیمــی ،کمک   های دولت بــرای جبران
خســارت   های ناشــی از ســیل در فارس و
شیراز را قابل توجه دانســت و افزود :تاکنون
 34میلیارد ریال برای جبران این خســارت   ها
به آســیب دیدگان از ســیل اخیــر پرداخت
شده است.
او گفــت :پرداخت کمک هزینه ســفر به
693نفر از آســیب دیدگان ســیل ،کمک به
بازمانــدگان متوفیــان این حادثــه ،پرداخت
خســارت به  91نفر از مصدومــان ،پرداخت
 24میلیــارد و  600میلیون ریال خســارت به
صاحبان خودروهای آسیب دیده ،تامین هزینه
انتقال خودروها به نقاط درون و برون اســتان
و انتقال رایگان  241نفر از میهمانان نوروزی
آسیب دیده از سیل به وسیله قطار به شهرها،
استان   ها و محل سکونتشان از جمله اقدامات
حمایتی بود که تا کنون انجام شده است.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان

خود بــا قدردانــی از افــراد ،مجموعه   های
فعال و تالشــگر در زمینه کمک رســانی به
آســیب دیدگان ســیل اخیر در شیراز از جمله
تشــکل   های مردم نهاد و رسانه   ها گفت :اگر
بخواهیم سیســتم شایسته ای در کشور حاکم
باشد ،یکی از پایه   های آن همین سازمان   ها و
تشکل   های مردم نهادی هستند که در چنین
مواقعی احساس مسئولیت کرده و با تمام توان
در صحنه حاضر می   شوند.
رحیمی   افــزود :با همکاری و همیاری تمام
سازمان   های مردم نهاد (سمن   ها) ،دستگاه   ها
و نهادهــا توانســتیم مراحــل پیــش بینی،
پیشگیری ،امداد و نجات و اسکان اضطراری
سیل زدگان را پشت سر بگذاریم و هم اینک
مرحله بازسازی و بازتوانی در حال انجام است.
وی ،ضمن تســلیت به خانــواده قربانیان
ســیل اخیر در شیراز و ابراز همدردی با آسیب
دیدگان این ســانحه گفت :آنچــه که در آن
شــرایط سخت توانست تسکینی بر درد و رنج
آسیب دیدگان و مردم باشد ،پیام تسلیت رهبر
معظم انقالب بود.
اســتاندار فارس همچنین اظهار داشــت:
با توجه به وقوع ســیل در دیگر اســتان   های
کشــور ،تاکنون کمک   های قابــل توجهی از
فارس به اســتان   های گلســتان ،لرســتان و
خوزستان ارسال شده است.
ســیل پنجم فروردین مــاه  98در دروازه
قرآن شیراز 21 ،کشته ،بیش از 100مصدوم و
خسارت   های مادی بسیاری به خودروهای در
حال عبور برجای گذاشت .ششم فروردین ماه
جاری نیز مناطق پایین دست رودخانه خشک
شــیراز و مجاور این رودخانه از جمله منطقه
سعدی و روستای کرونی با مشکل آبگرفتگی
منازل و معابر رو به رو شدند.

توضیحات هالل احمر فارس پیرامون پاره ای شایعات

به دنبال انتشار برخی ویدئوهای حاشیه ای
و شــایعات کذب در خصوص توزیع و فروش
چادرهای هــال احمر ،روابط عمومی   جمعیت
هالل احمر فارس توضیحاتی ارائه داد.
به گــزارش روابــط عمومی   جمعیت هالل
احمر در خصوص شــایعات و حواشــی نحوه
توزیع چادر در مناطق سیل زده آمده است:
.۱توزیــع چــادر در مناطــق بحــران زده
بر اساس نیاز خانوار ســاکن در همان منطقه
صورت می   گیرد .در شــرایط بحرانی به دلیل
ایجــاد بی نظمی   و هرج و مــرج ،برخی افراد
فرصتطلب از شــرایط موجود ســو استفاده
کــرده و با حضور در مناطق بحرانی و فشــار

بــر نیروهای امــدادی (حتی بــا ضبط کردن
فیلم   های برنامه ریزی شــده) سعی می   کنند
تا چادر دریافت کنند .از این رو الزم اســت تا
مردم ساکن در مناطق حادثه دیده با درایت و
هوشــیاری راه را بر سواستفاده فرصت طلبان
ببندند و با رعایــت نظم و پیگیری نمایندگان
محلــی خود اقالم مورد نیــاز از جمله چادر را
دریافت نمایند.
.۲اصولــی ترین راه برای ســاکنان مناطق
حادثه دیده خصوصا در سیل این است که خود
را از مکان   های خطرناک و در معرض ســیل
دور کرده و در اردوگاههای اســکان موقت تا
زمان رفع کامل خطر ســکنی گزینند .در این

میان گاهی مشــاهده می   شــود که برخی از
خانوارهای آسیب دیده اصرار دارند تا در مرکز
خطــر بمانند و در این خصــوص از نیروهای
امدادی برای اقامت چادر مطالبه می   کنند .این
مناطق
در حالی است که توزیع چادر در اینگونه
ِ
خطرناک و ناامن موجب ماندگاری مردم و به
خطر افتادن جان آنها می   شــود .لذا در اینگونه
مواقع جمعیت هالل احمر می   کوشد تا با اتخاذ
تصمیم مناســب و بعضا عدم توزیع در مناطق
خطرناک ،مــردم در معرض حادثــه را برای
جابجایی و اقامت در نقاط امن قانع نماید.
.۳اقالم امدادی و زیســتی جمعیت هالل
احمــر از جملــه چادر غیرقابل فروش اســت
و اقــدام به فــروش آن قابل پیگــرد قانونی
می   باشــد .این اقالم با آرم رســمی   جمعیت
هالل احمر نیز هیچ گاه از سوی این جمعیت و
کادر رسمی   آن به فروش نمی   رسد و درصورت
مشاهده این اقدام از سوی افراد فرصت طلب
می   بایســت موضوع به این نهاد و یا نیروهای
انتظامی   گزارش شود.
بنابرایــن انتشــار ویدیوهایــی در فضای
مجازی (آن هم بدون هیچ مدرک مســتند و
صرفا بر   اساس صحبت   های چند مدعی) مبنی
بر فروش چادر از سوی این نهاد کامال تکذیب
می   شــود و ادعای برخی افــراد معدود در این
خصوص و انتشار فیلم   هایی مبهم و غیرمستند
نیز قابل پیگرد می   باشد.

ایرنا :پیامی   در فضای مجازی مبنی بر انجام آزمایش   های رایگان میکروبی در درمانگاه شهید مطهری
شــیراز پخش شــد و  200نفر مراجعه کردند که به گفته مدیر این درمانگاه چنین موردی نداریم و مردم
فریب فضای مجازی را خورده اند.
مدیــر درمانگاه شــهید مطهری شــیراز دوشــنبه در جمع خبرنــگاران گفت :این درمانــگاه برای
میکروب شناسی معده و دیگر اعضای بدن هیچ آزمایش رایگانی انجام نمی   دهد.
دکتر علی جنگجو اظهار داشــت  :شــهروندان برای آزمایش میکروبی معده به این درمانگاه مراجعه
نداشته باشند و در دام شایعات فضای مجازی قرار نگیرند.
وی با تکذیب خبر رایگان بودن آزمایش در درمانگاه شــهید مطهری اظهار داشــت :ضروری اســت
شــهروندان برای اطالع از انجــام آزمایش   ها و ارائه خدماتــی که در هر مرکز رایگان باشــد به منابع
رسمی   مانند وب سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رسانه   های استان مراجعه کنند.
جنگجو افزود:شــهروندان باید اطالع داشــته باشند ارســال هرگونه خبر در فضای مجازی نمی   تواند
صحت داشته باشد و یا در صورت مشاهده خبرهای مشابه  ،از منابع رسمی   صحت موضوع را جویا شوند.
وی بیان کرد :بر   اســاس آمارها روزانه در حدود  40هــزار نفر به دو درمانگاه مظهری و امام رضا (ع)
در شــیراز مراجعه دارند که بیماران می   توانند بدون حضور از طریق وب ســایت دانشگاه مراجعه خود را
تثبیت کنند.
طی روزهای گذشته ،پیام   هایی مبنی بر شیوع آلودگی میکروبی و لزوم مراجعه مردم به درمانگاه شهید
مطهری و انجام آزمایش رایگان منتشر شد.

فرمانده سپاه احمد بن موسی شیراز خبر داد:

راهپیمایی بزرگ منتظران در شیراز برگزار میشود

مهــر :فرمانده ســپاه احمد بن موســی شــیراز از برگزاری
راهپیمایــی بزرگ منتظران ظهور با عنوان «حماســه حضور به
سوی ظهور» در نیمه شعبان در این شهر خبر داد.
ســرهنگ مرتضی خســروانی صبــح دوشــنبه در همایش
هیأتهــای مذهبی ،ائمــه جماعات و فرماندهــان پایگاههای
مقاومت بســیج که در شیراز برگزار شــد ،اظهار داشت :شناخت
امام عصر (عج) تنها نباید به این چند روز مختص باشــد ،بلکه
باید فرهنــگ انتظار عمومیت پیدا کند و به عنوان یک فرهنگ
در جامعه نهادینه شود.
خسروانی در ادامه تاکید کرد :باید به موضوع مهدویت و امام
عصر (عج) همواره توجه شــود و بدانیم که طوالنی شــدن غیبت امام عصر (عج) موجب بروز شبهات و
اختالف بیشتر در مذاهب اسالم میشود.
وی با تاکید بر اینکه باید در راستای تبیین فرهنگ مهدویت در میان جوانان جامعه اسالمی ،برگزاری
جشــنهای خیابانی و مردمی   رونق گیرد ،افزود :دشمنان اسالم به دنبال تحریف مهدویت بوده و در این
زمینه از هیچ کاری دریغ نمیکنند.
فرمانده ســپاه احمد بن موســی شیراز بیان کرد :مســلمانان با وحدت و یکپارچگی وظایف خود را در
زمان غیبت در قبال مهدویت انجام داده و باید از این باور دینی در مقابل تهاجم دشمنان پاسداری کنند.
خسروانی یادآور شد :باید موضوع مهدویت را در جامعه نهادینه کنیم و نباید به زبان تنها ظهور و فرج
امام عصر (عج) را از خداوند بخواهیم ،بلکه باید اعمال و رفتار ما موجب این امر شود.
فرمانده ســپاه احمد بن موســی شــیراز ،عنوان کرد :فــرج آن حضرت در واقع فرج و گشــایش در
گرفتاریهای انسانهاســت ،چراکه اهلبیت (ع) نیازی به ما ندارند و ما نیاز به آنها داریم و باید در این
امر بکوشیم.
وی در پایان از برگزاری راهپیمایی بزرگ منتظران در شــیراز بمناسبت نیمه شعبان با عنوان «حماسه
حضور به ســوی ظهور» در شیراز خبر داد و گفت :این راهپیمایی با حضور پر شور مردم والیتمدار شیراز
برگزار میشــود که مسیر حرکت مردم شرق شیراز ساعت  ۱۰در روز والدت امام عصر (عج) از چهار راه
غدیر شروع شده و به حرم شاهچراغ نیز ختم میشود.

جشن میالد حضرت علیاکبر(ع) و روز جوان در حرم شاهچراغ
برگزار میشود

تسنیم :جشن میالد حضرت علی اکبر(ع) و بزرگداشت روز جوان با قرائت دعای توسل و مولودخوانی
در شبستان حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار میشود.
به مناسبت آغاز ماه شعبان و اعیاد این ماه صحن و سرای حرم مطهر شاهچراغ(ع) با پرچمهای رنگین
فضاسازی شده و این آستان مقدس غرق شادی و شور است.
جشــن میالد حضرت علی اکبر(ع) و بزرگداشــت روز جوان با قرائت دعای توســل و مولودخوانی در
شبســتان حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار میشــود .در این برنامه که روز سهشنبه  27فروردین ماه اجرا
میشود ،سید مهدی میرداماد مداحی و مولودخوانی میکند.
در روزهای ابتدایی ماه شــعبان نیز میالد امام حســین(ع) ،امام ســجاد (ع) و حضرت اباالفضل(ع) در
آستان مطهر احمدی و محمدی(ع) برگزار شد که این مراسم جشن از  19تا  22فروردین ماه همزمان با
نماز مغرب و عشا در شبستان حرم مطهر برگزار و مردم شیراز در آن شرکت کردند.
سید محسن بنیفاطمی ،حسن شالبافان ،رضا رودکی ،سعید خائف پناه و احمد بهادری به مولودخوانی
میالد کربالئیان پرداختند.

گردشگران فرانسوی از شهرستان اقلید بازدید کردند

مهر :مسئول میراث فرهنگی شهرستان اقلید از سفر یک روزه  ۱۵گردشگر فرانسوی به این شهرستان
خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمدرضا قلندری افزود ۱۵ :گردشــگر فرانســوی طی ســفره یک روزه
خود به شهرســتان اقلید ،ضمن بازدید از منطقه گردشگری چشمه رسول ا ،...امام زاده عبدالرحمن (ع) و
حوضچه دختر گبر ،در اقامتگاه بوم گردی نی چشمه اقلید اقامت و با آداب و رسوم و غذاهای سنتی این
شهرستان آشنا شدند.
وی تصریح کرد :آب و هوای این شهرســتان هم اکنون معتدل اســت و اماکن تاریخی و مذهبی و
مناطق گردشــگری از جمله تنگ براق ،قدمگاه امام رضا (ع) ســده ،چشمه بالنگان ،بهرام گور آسپاس،
تفرجگاه غوره دان ،چشــمه محمدرسول ا( ...ص) ،منطقه گردشگری چغرســیاه ،دریاچه کافتر ،امامزاده
عبدالرحمــن (ع) ،امام زاده ســید محمــد (ع) ،امام زاده اســماعیل (ع) ،چهل شــهیدان دژکرد ازجمله
جذابیتهای گردشگری اقلید به شمار میرود.
وی بیان کرد :اقلید هر ســاله در فصل بهار و تابســتان مورد استقبال گردشــگران داخلی و خارجی
قرار میگیرد.

