
برنامه حضور و تشییع پیکر پاک ۲۴ شهید گمنام و بانام دوران دفاع مقدس در استان فارس اعالم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از شهدا صبح امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه در فرودگاه شهید دستغیب شیراز، مراسم تشییع شهدا نیز 

بعدازظهر یکشنبه از شاهزاده قاسم به طرح حرم مطهر شاه چراغ )ع( انجام می شود.
مراسم وداع با شهدا روز یکشنبه ۲۹ بهمن هم زمان با نماز مغرب و عشا در حرم مطهر شاه چراغ )ع( برگزار می شود.

مراسم تشییع و خاک سپاری شهدای گمنام روز سه شنبه ۱ اسفند هم زمان با سالروز شهادت حضرت زهرا )س( ساعت ۹ صبح در شهرستان های 
آباده، اقلید، آباده تشک، استهبان و سروستان برگزار می شود.

مراسم تشییع شهدای بانام روز سه شنبه ۱ اسفند ساعت ۹ صبح در شهرستان های شیراز، مرودشت، نی ریز و کازرون برگزار می شود.
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روزنامه

تحلیل خبر  
گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

یادداشت روز

از  پیش  که  است  سال  سال های 
فرارسیدن نوروز و سال جدید، از 
شیراز  شهرداری  مسئوالن  سوی 
داده  شهروندان  به  وعده هایی 
پایان  در  شوربختانه  اما  می شود 
از آن ها محقق  ایام، بسیاری  این 
میزان  به  همچنان  و  نمی شود 

بی اعتمادی ها می افزاید.
اصفهان  مانند  کالن شهرهایی 
نه تنها از فرصت نوروز و تعطیالت 
و  اقتصادی  منافع  جهت  در  آن 
بلکه  بهره می جویند،  گردشگری 
با برنامه ریزی های جدی و قاطعانه 
بوستان ها،  تخریب  اجازه  خود 
اموال  به طورکلی  فضاهای سبز و 
برای  مسافران  به  را  عمومی 
برپایی چادر مسافرتی در هرجای 
هزینه تراشی  و  نمی دهند  شهر 

نمی کنند.
همچنین در مورد میوه شب عید 
هرساله ازسوی سازمان ساماندهی 
میادین و مشاغل شهرداری شیراز 
با  به وفور  میوه  اعالم می شود که 
در  شده  کنترل   و  مناسب  قیمت 
دراختیار  شهرداری  بازارچه های 
اما  می گیرد؛  قرار  شهروندان 
دوساعت  یکی  به جز  همواره 
به صورت نمایشی، این امر محقق 
به  مراجعه  با  مردم  و  نمی شود 
قیمت های  با  بازارچه ها  این گونه 
آزاد میوه که در میوه فروشی های 
می شود،  عرضه  نیز  شهر  سطح 
عطای  ناچارند  و  شده  روبه رو 

به  را  شده  داده  وعده  میوه های 
لقایش ببخشند.

مجموعه  از  شیراز  امسال شهردار 
خواسته  این کالن شهر  شهرداری 
تا  کنند  کار  به نحوی  که  است 
به  راز  شهر  از  متفاوت  چهره ای 
مسافران و گردشگران و همچنین 
شود  داده  نشان  شیرازی ها  خود 
که به دنبال این وعده مردم منتظر 
قبل،  ایام  در  شهرداری  عملکرد 
تا  هستند  نوروز  از  بعد  و  حین 
وعده  حدفاصل  و  کنند  قضاوت 

و عمل را بسنجند.
معاون شهردار شیراز در این خبر 
از احیای درختان سرو شیراز خبر 
محقق  امر  این  چنانچه  که  داده 
تاریخی  برند  این  می تواند  شود، 
منافع  راستای  در  را  مشهور  و 
ارزش  و  گیرد  به کار  اقتصادی 
افزوده ایجاد کند، چراکه موضوع 
مهمی است و شوربختانه تاکنون 

به آن پرداخته نشده است.
نکته قابل بازگویی دیگری که در 
ایام نوروز وجود دارد،  با  ارتباط 
کمبود نمایشگرها و عالئم راهنما 
و همچنین راهنمایان گردشگری 
با  همراهی  و  هم افزایی   و 
فرهنگی  میراث  کل  اداره 
ازسوی  تاکنون  که  است  فارس 
مورد  در  گردشگران  و  مسافران 
آمده  به میان  بسیار  سخن  آن 
جای  همچنان  می رسد  به نظر   و 

گله مندی دارد.

یکی از قطب های گردشگری کشور 
شیراز است و این شهر در تعطیالت 
از مردم  نوروز پذیرای شمار زیادی 
بود که معاون خدمات  ایران خواهد 
می گوید  شیراز  شهرداری  شهری 

آماده پذیرایی از مردم هستیم.
معاون  همچنین  زمینه  این  در 
شیراز  شهرداری  شهری  خدمات 
که  داده  نوید  و  اطمینان  مردم  به 
سایر  با  انجام گرفته  برنامه ریزی  با 
شهروندان  ذی ربط،  مجموعه های 
برای تأمین میوه عید با مشکل مواجه 
روزنامه  گزارش  به  شد.  نخواهند 
این  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع 
جلسه  در  محمدحسن پور  معاونت، 
نوروزی  تسهیالت  ستاد  هماهنگی 
در شیراز گفت: برای انجام این کار 
سال های  تجارب  از  بهره گیری  با 
گذشته می کوشیم که میوه باکیفیت 
مطلوب و قیمت مناسب در دسترس 
شهروندان قرار گیرد. وی درزمینه ی 
از  استقبال  برای  شهر  آماده سازی 
امسال  گفت:  هم  نوروزی  میهمانان 
شیرازی  در  متفاوت تر  شرایطی  با 
قبل  سال های  از  زیباتر  به مراتب 
مسافران  و  میهمانان  و  بهار  میزبان 
حسن پور  بود.  خواهیم  نوروزی 
زیبا  شهرهای  از  یکی  شیراز  افزود: 
و گردشگر پذیر مطرح در کشورمان 
طبیعت  آب وهوا  کنار  در  و  است 
تاریخی  مذهبی،  جاذبه های  زیبا، 
تعداد  هرساله  نیز  آن  فرهنگی  و 
ایام  در  را  هم وطنان  از  قابل توجهی 
مختلف سال خصوصًا نوروز به سمت 
خدمات  معاون  می کند.  جذب  خود 
کرد:  بیان  شیراز  شهرداری  شهری 
به منظور افزایش آمادگی، در هر 11 
کارگروهی  شیراز  شهرداری  منطقه 
شناسایی  ضمن  تا  تشکیل شده 
و  معایب  و  کاستی ها  کمبودها، 
در  موجود  بصری  و  فنی  ایرادهای 
اقدام  آن ها  رفع  به  نسبت  مناطق، 
شود. وی ادامه داد: با توجه به زمان 
تعطیالت  آغاز  تا  باقیمانده  اندک 
نیروهای  که  است  الزم  نوروزی، 
حوزه های  در  شهرداری  خدوم 
فعالیت  شبانه روزی  به شکل  مختلف 

فزود:  حسن پور  باشند.  داشته 
در  گذشته  سال های  طی  ازآنجاکه 
و  عمرانی  پروژه های  ساخت  کنار 
به  اندکی  بسیار  توجه  بتنی،  پل های 
شیراز  کالن شهر  سبز  فضای  توسعه 
شده، بنابراین الزم است در شیرازی 
که به شهر گل وبلبل و شهر فرهنگ 
گل  کاشت  به  است  شهره  ادب  و 
توجه  نیز  آن  سبز  فضای  توسعه  و 
نیز  مهم  این  امسال  که  شود  ویژه 
است.  قرارگرفته  کار  دستور  در 
تمام  در  امسال  همچنین  گفت:  وی 
راه اندازی غرفه های  نقاط شهر شاهد 
متمرکز فروش ماهی و سبزه عید با 
سازه های جدید و یکسان خواهیم بود 
از  خارج  غرفه ای  هرگونه  برپایی  و 
نسبت  این چارچوب ممنوع است و 
خواهد  اقدام  آن ها  جمع آوری  به 
نمادهای  از  یکی  حسن پور،  شد. 
دانست  سرو  درخت  را  شیراز  شهر 
در  اخیر  سال های  طی  گفت:  و 
این  به  شهر  سطح  درخت کاری های 
از  اثری  و  نشده  توجه  اصاًل  درخت 
آن دیده نمی شود که به همین دلیل 
با برنامه ریزی های الزم در فاصله 10 
کیلومتری چهار ورودی شهر شیراز 
درخت  این  کاشت  شهر  ورودی  تا 
تا  می کوشیم  که  است  انجام  درحال 
این  نوروزی  تعطیالت  آغاز  از  قبل 
خدمات  معاون  برسد.  اتمام  به  کار 
کرد:  بیان  شیراز  شهرداری  شهری 
از  جلوگیری  بحث  امسال  همچنین 
بوستان ها،  پارک ها،  چادر  برپایی 
باهدف  را  معابر  حاشیه  و  پیاده روها 
جدیت  با  شهری  منظر  زیبایی  حفظ 
توجه  با  و  کارداریم  دستور  در 
اسکان  برای  بینی مکان هایی  به پیش 
جلوگیری  کار  این  از  مسافران، 
البته  گفت:  حسن پور  شد.  خواهد 
مختص  تنها  چادر  برپایی  ممنوعیت 
و  نهاد  هیچ  به  و  نیست  شهروندان 
مجموعه ای نیز اجاره برپایی چادر و 
نصب بنر در ورودی ها و سطح شهر 
این  انجام  چنانچه  و  نمی شود  داده 
کار الزم باشد باید حتمًا با هماهنگی 
انجام  نوروزی  تسهیالت   ستاد 

شود.

محققان فرانسوی در مطالعه ای 
مواد  مصرف  بین  ارتباط  بر 
خطر  و  شده  فرآوری  غذایی 

ابتال به سرطان تأکید کردند.
مطالعه  ایسنا،  گزارش  به 
هزار   105 روی  انجام شده 
میزان  چه  هر  داد:  نشان  نفر 
فرآوری  غذایی  مواد  مصرف 
احتمال  باشد،  بیشتر  شده 

ابتالی فرد به سرطان افزایش می یابد.
استعمال  از  پس  اضافه وزن  داشتن 
عامل  بزرگ ترین  دخانی  مواد 
سرطان  به  ابتال  در  قابل پیشگیری 
بهداشت  جهانی  سازمان  و  است 
گوشت  کرده  اعالم   )WHO(
سرطان  به  ابتال  خطر  شده  فرآوری 
بررسی  این  در  می دهد.  افزایش  را 
که روی تعدادی زن میان سال برای 
مدت پنج سال انجام گرفت، مشخص 

شد: درصورتی که نسبت مواد غذایی 
 10 غذایی  رژیم  در  شده  فرآوری 
درصد افزایش پیدا کند، احتمال ابتال 
بیشتر  درصد   12 حدود  سرطان  به 

می شود.
شبکه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
فرانسوی  محققان  بی بی سی،  خبری 
افزایش  داشتند:  اظهار  همچنین 
خوراکی های  مصرف  فزاینده 
موارد  رشد  موجب  شده  فرآوری 
ابتال به سرطان در دهه آینده می شود.

بر  مطالعه ای  در  فرانسوی  محققان 
غذایی  مواد  مصرف  بین  ارتباط 
فرآوری شده و خطر ابتال به سرطان 
ایسنا،  گزارش  به  کردند.  تأکید 
مطالعه انجام شده روی 105 هزار نفر 
نشان داد: هر چه میزان مصرف مواد 
باشد،  بیشتر  شده  فرآوری  غذایی 
احتمال ابتالی فرد به سرطان افزایش 
از  پس  اضافه وزن  داشتن  می یابد. 
بزرگ ترین  دخانی  مواد  استعمال 
به  ابتال  در  قابل پیشگیری  عامل 
جهانی  سازمان  و  است  سرطان 
کرده  اعالم   )WHO( بهداشت 
به  ابتال  خطر  شده  فرآوری  گوشت 

سرطان را افزایش می دهد.
در این بررسی که روی تعدادی زن 
انجام  سال  پنج  مدت  برای  میان سال 
درصورتی که  شد:  مشخص  گرفت، 
شده  فرآوری  غذایی  مواد  نسبت 
افزایش  درصد   10 غذایی  رژیم  در 
سرطان  به  ابتال  احتمال  کند،  پیدا 
به  می شود.  بیشتر  درصد   12 حدود 
گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری 
بی بی سی، محققان فرانسوی همچنین 
فزاینده  افزایش  داشتند:  اظهار 
شده  فرآوری  خوراکی های  مصرف 
موجب رشد موارد ابتال به سرطان در 

دهه آینده می شود.

جام جم آنالین: ما در چک سه نوع 
یک  هستند:  مهم  که  داریم  امضا 
در  امضا  دو  و  امضای روی چک 
حقوقی  به اصطالح  یا  چک  پشت 

در ظهر چک. 
امضا روی چک توسط صادرکننده 
آن  به  و  می گیرد  صورت  چک 
پرداخت  به منظور  که  معناست 
دارنده  تحویل  و  امضا  وجه، چک 
ظهر  امضای  اما  می شود.  چک 
نویسی است  امضای ظهر  یا  چک 
تعریف  به  که  ضمانت  امضای  یا 

مختصر آن ها می پردازیم:
ظهرنویسی:  به عنوان  امضا  الف( 
اگر دارنده چک اعم از اینکه چک 
چک  یا  باشد  تنظیم شده  وجه  در 
حامل باشد بخواهد چک را به فرد 
دیگری منتقل کند پشت چک را 

ثالث  فرد  تحویل  را  آن  و  امضا 
می دهد این عمل را ظهر نویسی یا 
انتقال حقوق و منافع چک می نامند.

ضمانت:  به عنوان  امضا  ب( 
را  چک  پشت  شخصی  اگر 
توسط  پرداخت  ضمانت  بابت 
صادرکننده امضا کند به این مفهوم 
که  می کنم  ضمانت  من  که  است 
چک در تاریخ مقرر در برگه چک 
می توانید  نشد  اگر  و  شود  وصول 
کنید.  مطالبه  من  از  را  آن  وجه 
این امضا امضای ضمانت از چک 

نامیده می شود. 
چک  فقره  یک  پشت  اگر 
به عنوان  عبارت  و  باشد  امضاءشده 
در  ظهرنویسی  به عنوان  و  ضمانت 
در  امضا  آن  باشد  نشده  قید  آن 
حکم ضمانت است نه ظهر نویسی.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
تا  مدیرانم  همه  پای  من  گفت: 
باشند  نکرده  اشتباه  که  زمانی 

می ایستم.
 به گزارش ایسنا عیسی کالنتری در 
گردهمایی مدیران استانی و ستادی 
سازمان حفاظت محیط زیست که با 
حضور معاونان، مشاوران و مدیران 
افزود:   شد،  برگزار  سازمان  این 
باید کشور را کمک  محیط زیست 
کند، کشور هم باید متحد به یاری 

محیط زیست بیاید.

وی تأکید کرد: در سازمان حفاظت 
محیط زیست موظف هستیم با حفظ 
اسالمی  جمهوری  نظام  چهارچوب 
زیست محیطی  رعایت ضوابط  با  و 
کنیم.  کمک  کشور  توسعه  به 
را  کشور  محیط زیستی  مسائل 

سلیقه ای نمی توان حل کرد.
سازمان  خبری  کانال  گزارش  به 
کالنتری  محیط زیست،  حفاظت 
در ادامه گفت: هیچ یک از روسای 
جمهور سابق دیدگاه ها و توجه های 

محیط زیستی روحانی را نداشتند. تحلیل این خبر را در ستون باال بخوانید

تأکید کارشناسان بر ارتباط خوراکی های 
فرآوری شده با خطر ابتال به سرطان

معنای امضای پشت چک چیست؟

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
پای همه مدیرانم تا زمانی که اشتباه نکرده 

باشند، می ایستم

وزیر بهداشت در حاشیه نهمین جلسه شورای راهبردی 
وقف و سالمت:

یک چهارم واحدهای بهداشتی و درمانی 
کشور، موقوفه هستند

گفت:  فارس  استاندار 
باید  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران 
احساس کنند ما مسئوالن در کنار 
آن ها  از  بیش  و  داریم  قرار  آن ها 

مشتاق تحقق کارآفرینی هستیم.
فعاالن  با  تبادار در دیدار  اسماعیل 
اظهار  داراب  شهرستان  اقتصادی 
کشور،  کنونی  شرایط  در  داشت: 
امری  کارآفرینی  و  اشتغال  ایجاد 
سران  تأکید  مورد  و  ضروری 
و  است  اسالمی  جمهوری  نظام 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
یکی آر مهم ترین راه های دستیابی 

به اشتغال است. 
فردی  که  زمانی  داد:  ادامه  وی 
ایجاد  قصد  سرمایه گذار  به عنوان 

شغل دارد همه مسئوالن دستگاه های 
نگاهی  با  هستند  موظف  اجرایی 
بر  را  زمینه ها  بسیط و ذهنی آگاه 
اساس قانون برای سرمایه گذاران و 

کارآفرینان فراهم کنند.
تبادار بابیان اینکه شهرستان داراب 
بی شماری  و ظرفیت های  قابلیت ها 

کمتر  توانمندی ها  این  و  دارد 
موردتوجه قرارگرفته است، افزود: 
و  مسئوالن  همت  و  تالش  همه 
موانع  رفع  برای  باید  امر  متولیان 
این  شکوفایی  راه  سر  بر  موجود 

قابلیت ها باشد. 
مردم  اینکه  بابیان  فارس  استاندار 

شرایط  همه  در  همواره  ایران 
به  پایبند  و  نظام  دلسوز  حساس 
خون شهدا هستند، از همه مسئوالن 
را در  به مردم  خواست جوابگویی 
اولویت کار خود قرار دهند و در 
سریع ترین زمان ممکن پاسخگوی 

مسائل آن ها باشند.
خیران  از  قدردانی  با  تبادار 
که  داراب  شهرستان  نیک اندیش 
درزمینه های مختلف خدمات ارزنده 
بنانهاده اند، گفت:  و خداپسندانه ای 
باید  اجرایی  دستگاه های  مسئوالن 
خیران  برای  بیشتری  تسهیالت 
راه اندازی  در  و  بگیرند  نظر  در 
بیش ازپیش  آن ها  امور  تسریع  و 

تالش کنند.

شیراز  شهرداری   97 سال  بودجه 
شورای  علنی  صحن  در  پنجشنبه 
شیراز مطرح و با 3210 میلیارد تومان 

به تصویب نهایی رسید.
محوریت  با  یادشده  بودجه  الیحه 
اوایل  نیمه تمام  پروژه های  اتمام 
بهمن ماه جاری به شورای شهر شیراز 
شورای  کمیسیون های  و  شد  ارائه 
را  این الیحه  به مدت 16 روز  شهر 

بررسی کردند.
کمیسیون  رئیس  ایرنا  گزارش  به 

در صحن  شیراز  شهر  شورای  تلفیق 
از  پس  گفت:  شهر  شورای  علنی 
بررسی درآمدها و سایر منابع تأمین 
برنامه وبودجه،  کمیسیون  در  اعتبار 
مبلغ سقف درآمدها که به مبلغ 3150 
میلیارد تومان پیشنهادشده بود با مبلغ 
با  نهایتًا  افزایش،  تومان  میلیارد   60
سرجمع 3210 میلیارد تومان به اتفاق 
آرا به تأیید اعضای کمیسیون تلفیق 

رسید.
قاسم مقیمی درباره هزینه های جاری 

شهرداری در سال آینده افزود: اعتبار 
در بخش وظیفه جاری اداری از مبلغ 
میلیارد   162 به  تومان  میلیارد   165
وظیفه  حوزه  در  و  کاهش  تومان 
میلیارد  از 630  نیز  جاری شهرداری 
تومان به 623 میلیارد تومان کاهش 

یافت و به تصویب رسید.
وی ادامه داد: سهم محورهای پنج گانه 
جاری  بودجه  از  شهرداری  برنامه 
 50 زیست محیطی  که  شکل  بدین 
درصد،   32 شهری  مدیریت  درصد، 

کالبدی 15 درصد، فرهنگی 3 درصد 
و اقتصادی یک درصد بودجه است.

وی اضافه کرد: در بخش هزینه های 
شیراز  شهرداری  آینده  سال  عمرانی 
میلیارد   100 گرفتن  نظر  در  با  نیز 
بستانکاران  به  پرداختی  تومان 
)دیون( 2225 میلیارد تومان مصوب 
شده که 74 درصد بودجه سال آینده 
به هزینه های عمرانی و 26 درصد به 
هزینه های جاری اختصاص داده  شده 

است.

فجر  سپاه  هماهنگ کننده  معاون 
فارس از برپایی نمای نمایش بزرگ 
چندرسانه ای »خاتون آب و آیینه« به 
مناسبت شهادت حضرت فاطمه)س( 
29 بهمن ماه جاری به مدت 10 شب 
شیراز  ثاراهلل)ع(  عاشقان  حسینیه  در 

خبر داد.
سرویس خبری/ مریم زارع خفری: 
خبری  نشست  در  کوشکی  سعید 
اجرای  گفت:  آیینه  و  آب  خاتون 
موفق و استقبال باالی مردم از نمایش 
شیراز  در  شیدایی«  »فصل  میدانی 
برگزاری  به  نسبت  که  شد  سبب 
برنامه های بزرگ و فاخر فرهنگی در 

این شهر انگیزه بیشتری پیدا کنیم.

وی افزود: ما می خواهیم از راه زبان 
هنر زندگی اهل بیت و حوادث عظیم 
آیندگان  و  جوان  نسل  به  را  اسالم 
خواهان  نیز  مردم  و  شود  منتقل 
این  ما  و  هستند  فاخر  برنامه های 
سایر  کنار  در  راداریم  آمادگی 
دستگاه های فرهنگی برای مناسبت ها 

و اعیاد برنامه تولید کنیم.
نمایش  این  کرد:  اضافه  کوشکی 
آیینی تئاتر گونه و مرثیه ای است و 
از زندگی و سیره حضرت  پرده   10
زهرا )س( از هنگام تولد تا شهادت، 
حجاب  عفاف،  خانه،  در  وی  رفتار 
و... با شیوه هنرمندانه به روی صحنه 

می رود.

با  نمایش  این  کوشکی  گفته  به 
و  کارگرانی  با  و  هنرور   70 حضور 
اجرا  آبادی  بلبل  حسین  نویسندگی 
می شود و تقریبًا ۹۰ درصد عوامل و 

هنرمندان فارس هستند.
فجر  سپاه  هماهنگ کننده  معاون 
حسینیه  انتخاب  مورد  در  فارس 
اجرای  برای  را  ثاراهلل)ع(  عاشقان 
این برنامه گفت: با توجه به وضعیت 
آب وهوا و فراهم کردن شرایط بهتر 
مکان  این  مردم  از  پذیرایی  برای 
شرایط  آن  کنار  در  و  انتخاب شده 
پیش بینی های الزم امنیتی و ترافیکی 

نیز صورت گرفته است.
شب  هر  مکان  این  داد:  ادامه  وی 

گنجایش ۳ هزار نفر جمعیت را دارد 
و برنامه هر شب ساعت 19 برگزار 
غرفه هایی  آن  کنار  در  و  می شود 

فرهنگی بر پا می شود.
هزینه های  اینکه  بابیان  کوشکی 
تأمین  سپاه  توسط  برنامه  این  اجرای 
از دستگاه های  البته برخی  می شود و 
فرهنگی نیز در اجرای این برنامه ما 

را یاری دادند.
فجر  سپاه  هماهنگ کننده  معاون 
سومین  شیراز،  شهر  گفت:  فارس 
ما  و  شده  نامیده  اهل بیت)ع(  حرم 
به عنوان سپاه انتظارمان این است که 
این قداست و شأن این جایگاه حتمًا 
از سوی مسئوالن و مردم حفظ شود.

کمیسیون  رئیس 
و  معماری 
شورای  شهرسازی 
شهر شیراز خواستار 
انجام  در  تسریع 
پروژه های نیمه تمام 
در  شهرداری 
منطقه  ایسنا  گزارش  به  شد.  جدید  سال  آستانه 
شهر  شورای  علنی  صحن  در  امامی  نوذر  فارس، 
شیراز و در نطق پیش از دستور خود به گره های 
خاطرنشان  و  اشاره  کالن شهر  این  در  ترافیکی 
مردم  وقت  از  عمده ای  بخش  روزها  این  کرد: 
در  که  می شود  صرف  ترافیک هایی  در  شیراز 

اکثر مناطق شهر با آن مواجه هستند. وی عنوان 
عمر  و  فرسوده  اغلب  شهر  اتوبوس های  کرد: 
کهنه،  اغلب  تاکسیرانی  ناوگان  دارند،  باالیی 
محدود و فرسوده است و در کنار این کمبودها، 
بدون  تجاری  اداری،  مجتمع های  ساخت وساز 
این  بر حجم  در خیابان های کم عرض  پارکینگ 
شورای  عضو  این  گفته  به  است.  افزوده  معضل 
شهر شیراز، وجود ادارات مرکزی در خیابان های 
کم عرض و مرکزی سبب شده که بافت مرکزی 
شهر در بیشتر اوقات با گره ترافیکی مواجه باشد.
پاک  ترافیک، وقت و هوای  اینکه  بابیان  امامی 
خستگی  باعث  و  می گیرد  شهروندان  از  را 
می شود،  شهروندان  روانی  و  روحی  و  جسمی 

دغدغه های  از  یکی  به عنوان  موضوع  این  گفت: 
جدی شهروندان تبدیل  شده است؛ که از شهردار 

تقاضای توجه ویژه به حل این مشکل می گردد،
وی در بخش دیگری از نطق خود با تصریح بر 
اینکه شیراز به واسطه باغ های زیبا، سرسبز و پاکی 
به شهر  هوا، طراوت گل ها و سرزندگی طبیعت 
گل وبلبل مشهور است؛ اما متأسفانه با سوءمدیریت 
و شعارهای کلیشه ای و نخ نمای مسئولین و بدون 
این  زحمت کش  مالکین  خواسته های  به  توجه 
شاهد  هرروز  بی مورد  سخت گیری های  و  باغ ها 
برخی  گفت:  هستیم،  درخت ها  شدن  خشک 
مالکانه و  بهره  از  استفاده  برای  احساس می کنند 

منافع اقتصادی باید باغ را خشک و یا بسوزانند.

استاندار فارس با اشاره به مسئله بحران 
آب در این استان، از مردم و مسئوالن 
بحران تالش  این  برای حل  خواست 
ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به  کنند. 
 915 افتتاح  آیین  در  تبادار  اسماعیل 
در  آبیاری  نوین  سامانه های  از  طرح 
سطح 9 هزار و 511 هکتار از اراضی 

استان فارس در داراب افزود: اجرای 
سبب  فارس  استان  در  پروژه ها  این 
مترمکعب  میلیون   38 صرفه جویی 

آب در سال خواهد شد.
وی به کاهش 80 درصد میزان بارش 
در استان فارس در سال جاری اشاره 
کرد و از مردم و کشاورزان خواست 

در مصرف آب صرفه جویی کنند.
فارس  استان  گفت:  فارس  استاندار 
آب  حوزه  در  بحرانی  استان  یک 
دست به دست  همگان  باید  که  است 
کنیم  حل  را  بحران  این  و  دهیم  هم 
روستاهای  از  بسیار  امروز  چراکه 

استان مشکل آب شرب دارند.
دغدغه  بیشترین  اینکه  بابیان  تبادار 
است،  مردم  شرب  آب  مسئله  ما 
کشاورزان  به  می توانیم  کرد:  اظهار 
بگوییم کمتر کشت کنید اما به مردم 

نمی توانیم بگوییم آب ننوشند.
وی از ائمه جمعه و مسئوالن خواست 
در  آب  بحران  به  نسبت  مردم  تا 
بحث  در  و  کنند  آگاه  فارس  استان 

تالش  شفاف  و  دقیق  اطالع رسانی 
از  تشکر  با  فارس  استاندار  کنند. 
کوچک  پروژه های  اجراکنندگان 
به  راضی  استان گفت:  در  بزرگ  و 
وضعیت موجود نیستم و باید تالش ها 

در توسعه استان بیشتر شود.
طرح  از  بهره مند  خانواده های  تعداد 
نوین آبیاری 915 خانوار  سامانه های 
بالغ بر  بااعتباری  طرح ها  این  است. 
به  ریال  میلیون   677 و  میلیارد   745
میلیارد   588 که  رسیده  بهره برداری 
طریق  از  آن  ریال  میلیون   240 و 
طریق  از  بقیه  و  دولتی  اعتبارات 
تأمین شده  بهره برداران  مشارکت 

است.

برنامه هایی برای پذیرایی از مهمانان 
نوروزی شیراز اندیشیده شده است

برنامه هایی برای پذیرایی از مهمانان 
نوروزی شیراز اندیشیده شده است

استاندار فارس:

مسئوالن باید کنار سرمایه گذاران و کارآفرینان باشند

 بودجه شهرداری شیراز در سال آینده 3210 میلیارد تومان 
تصویب شد

۲۹ بهمن تا ۸ اسفندماه سال جاری؛

شیراز میزبان نمایش »خاتون آب و آیینه« می شود

رئیس کمیسیون معماری شورای شهر شیراز خواستار شد؛

تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرداری در آستانه سال جدید

استاندار فارس:
راضی به وضعیت موجود نیستم 

باید تالش ها در توسعه استان بیشتر شود

برنامه تشییع پیکر پاک 2۴ شهید دوران دفاع مقدس در فارس اعالم شد

از ره ردی کالمی


