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صفحه

متخصص  داوطلبان  جلسه  آخرین 
با   ،96 سال  در  اداره ها  سالمت 
در  کشاورزی  جهاد  اداره  میزبانی 
برگزار  اداره  این  اجتماعات  سالن 

شد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از 
این  در  کازرون،  شهرستان  درمان 
ابتدا علی محمدی سرپرست  نشست 
و  لزوم  بر  درمان  و  بهداشت  شبکه 

بر  مقدم  پیشگیری  مقوله  اهمیت 
سالمت  پیرامون  و  تأکید  درمان 
مردان مطالب جامعی را عنوان نمود.

کارشناس  شنبه ای  فاطمه  ادامه  در 
ورزشی از اداره ورزش و جوانان در 
فعالیت  و  ورزش  اهمیت  خصوص 
به خصوص  افراد  همه  در  بدنی 
کارکنان اداره ها، همچنین ارگونومی 
مفیدی  آموزشی  مطالب  کار  محیط 

ارائه داد.

اولین همایش هنری-ادبی »قصه گویی 
به زبان انگلیسی« در آموزش وپرورش 

کازرون برگزار شد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مدیریت  حوزه  عمومی  روابط  از 
رضا  کازرون،  آموزش وپرورش 
متوسطه ی  آموزش  معاون  جاویدی، 
حاشیه  در  کازرون  آموزش وپرورش 
از  هدف  همایش،  این  برگزاری 
آشنایی  را  جشنواره  این  برگزاری 
ارتباطی،  مهارت های  با  دانش آموزان 

توانمندی های  تقویت  و  توسعه 
اعتمادبه نفس  بردن  باال  کالمی، 
صحنه ای  اجراهای  در  دانش آموزان 
تقویت  و  لغات  دامنه ی  افزایش  و 
انگلیسی آنان عنوان کرد  درس زبان 
شرکت  با  برنامه  این  نمود  اضافه  و 
دبیران  و  دانش آموزان  حضور  و 
و  میزبانی  به  و  متوسطه  دوم  دوره 
استعدادهای  دخترانه  دبیرستان  اجرای 
کانون  سالن  در  فرزانگان،  درخشان 

شهدای رضوان برگزار شد.

برپایی جلسه داوطلبان سالمت در کازرون

»قصه گویی به زبان انگلیسی« در کازرون

بازدید سرپرست شبکه بهداشت و درمان 
کازرون از بیمارستان ولیعصر)عج( این شهر

با توجه به نزدیک شدن سال جدید و آغاز سفرهای نوروزی و همچنین 
دغدغه هم وطنان گرامی برای خریدهای نوروزی، تهیه بلیت و تورهای 
مختلف  شرکت های  راستا  همین  در  است.  افزایش  درحال  مسافرتی 
تورهای  برگزاری  برای  گسترده  و  وسیع  تبلیغات  درحال  گردشگری 

مسافرتی هستند.
افراد سودجو نیز از این موقعیت بهره جسته و از راه های مختلف اقدام 
این زمینه  از ترفندهای کالهبرداران در  به کالهبرداری می کنند. یکی 
این  به  توجه  با  است.  اینترنتی جعلی  از طریق سایت های  بلیت  فروش 
کاربران  است  نیاز  اینترنتی  به صورت  بلیت،  خرید  برای  که  موضوع 
از  کالهبرداران  نمایند،  سیستم  وارد  را  خود  مالی  و  شخصی  اطالعات 
به  شبیه  ولی  جعلی  سایت های  راه اندازی  با  و  جسته  بهره  فرصت  این 
سوءاستفاده های  برای  افراد،  اطالعات  سرقت  به  اقدام  اصلی  سایت های 
مالی می کنند. این شیوه که اصطالحًا به فیشینگ )phishing( موسوم 
است به سود جویان کمک می کند که از طریق اطالعات واردشده توسط 
کاربران در صفحات جعلی حساب های بانکی قربانیان را خالی کنند. افراد 
برای در امان ماندن ازاین گونه کالهبرداری ها باید شخصًا به صورت دستی 
آدرس صفحات را در قسمت URL تایپ نموده و از سایت هایی خرید 
کنند که از پروتکل امن https برای انتقال داده ها استفاده می کنند و در 
هنگام مواجهه با درگاه بانکی سایت فروشنده به تعداد حروف شاپرک 

shaparak.ir دقت شود.
و  بسته ها  فروش  زمینه  این  در  کالهبرداران  ترفندهای  از  دیگر  یکی 
باکیفیت  وعده خدمات  با  ولی  پایین؛  بسیار  باقیمتی  مسافرتی  تورهای 

باال از طریق تبلیغات اینترنتی است. در این گونه از تبلیغات افراد ترغیب 
می شوند درازای پرداخت مبالغی کم، از خدمات مسافرتی باکیفیت باال 
برخوردار شوند. مشکل زمانی مشخص می شود که هم وطنان در شهرهای 
می کنند،  مراجعه  مسافرتی  خدمات  اخذ  و  دریافت  برای  وقتی  مقصد 
تبلیغات کذب شده و دچار مشکالت عدیده ای می شوند. از  متوجه این 
ایام تعطیالت نوروز را  همین رو به کلیه افرادی که قصد مسافرت در 
که  مراکزی  از  را  آن ها  خدمات  و  تورها  کلیه  می شود  توصیه  دارند 

مجوزهای الزم درزمینه ی گردشگری دارند، تهیه نمایند.
نکته دیگری که باید به مسافران نوروزی یادآوری کرد این است که 
نهایت  گردشگری  مراکز  و  هتل ها  رایگان  اینترنت  از  استفاده  هنگام 
دقت را به خرج دهند تا در دام هکرها گرفتار نشوند. خیلی از افراد بر 
روی سیستم های خود اطالعاتی را ذخیره نموده اند که اگر هکرها به این 
دارد.  وجود  آن ها  از  سوءاستفاده  امکان  کنند،  پیدا  دسترسی  اطالعات 
مراکز عمومی و هتل ها از اینترنت های باز )هانی پات( استفاده می کنند؛ 
وقتی شما از طریق وای فای به اینترنت متصل می شوید به علت اینکه 
چندین نفر به صورت مشترک و بدون رمز از این طریق به شبکه متصل 
می شوند، امکان سوءاستفاده هکرها و کیالگر ها وجود دارد. پس هنگام 
مراقب  رفاهی  و  خدماتی  مراکز  و  هتل ها  رایگان  اینترنت  از  استفاده 

هکرها و کیالگرها باشید.
صورت  در  می کند  درخواست  هم وطنان  از  فتا  پلیس  درنهایت 
آدرس  به  فتا  پلیس  سایت  طریق  از  را  آن  مشکوک  موارد  با  مواجه 

Cyberpolice.ir به ما گزارش نمایند.

و  یاد  همایشی،  در  کازرونی  آموزان  دانش 
خاطره ی شاعر »پندها و مناظره های ماندگار« 

را گرامی داشتند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
کازرون،  آموزش وپرورش  مدیریت  حوزه 
متوسطه ی  آموزش  معاون  جاویدی  رضا 
همایش  این  حاشیه ی  در  آموزش وپرورش 
گفت؛ دانش آموزان و معلمان، باهدف آشنایی 
با شاعر قطعه سرای معاصر »پروین اعتصامی« و 
نیز شناخت بیشتر دانش آموزان با دیوان، اشعار 
و اندیشه های این شاعر گران قدر در دبیرستانی 
که به نام این »نادره ی دوران« نام گذاری شده 
و  سالروز  اعتصامی(،  پروین  )دبیرستان  است 

یاد و نام او را گرامی داشتند.
جمع  در  کوتاهی  سخنان  در  جاویدی 
دانش آموزان، توصیه کرد با بررسی و مطالعه ی 
اشعار شاعران کهن و معاصر ایران زمین، ضمن 

با  خود،  گفتاری-زبانی  مهارت های  تقویت 
ادبیات ارزشمند و فاخر ایران زمین آشنا شوند.

معاونت  حوزه  برنامه های  از  برنامه  این 
متوسطه ی آموزش وپرورش کازرون است که 

هرساله در سالروز بزرگداشت پروین اعتصامی 
معرفی  شعرخوانی،  نظیر  برنامه هایی  اجرای  با 
سرود  مشاعره،  اعتصامی،  پروین  اشعار  دیوان 

دانش آموزی، مقاله خوانی و... انجام می گیرد.

هشدار نوروزی پلیس فتا کازرون؛

بلیت های مسافرتی خود را از سایت های معتبر خریداری کنید

برگزاری همایش »پندها و مناظره های ماندگار« در کازرون شبکه  سرپرست  محمدی  علی 
شهرستان  درمان  و  بهداشت 
کازرون طی دو روز از شبکه و 
بیمارستان ولیعصر)عج( ممسنی 
سجاد)ع(  امام  بیمارستان  و 

خشت بازدید کرد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شبکه  عمومی  روابط  از  نقل 
شهرستان  درمان  و  بهداشت 
محمدی  بازدید  طی  کازرون، 
ولیعصر )عج(  بیمارستان  از 
دکتر  با  که  ممسنی  نورآباد 
شبکه  رئیس  رحمانی  احمد 
عبداهلل  دکتر  ممسنی،  بهداشت 
بیمارستان  رئیس  محمدی 
دکتر  و  ممسنی  ولیعصر )عج( 
معاون  محمودی  حبیب اهلل 
انجام  کازرون  قطب  درمان 
و  مسائل  پیرامون  گردید، 

همچنین  منطقه،  مشکالت 
در  متخصص  پزشکان  حضور 
لزوم  نوروزی،  تعطیالت  ایام 
تشکیل جلسه مشترک روسای 
کشیک های  و   115 اورژانس 
مبارزه  واحد  محیط،  بهداشت 
واحد  و  واگیر  بیماری های  با 
شهرستان،  دو  هر  تغذیه 

همفکری صورت گرفت.
در ادامه بازدیدها، رئیس قطب 
با  کازرون  درمان  و  بهداشت 
بخشدار  و  شهردار  همراهی 
و  کنارتخته  و  خشت  منطقه 
رئیس بیمارستان امام سجاد)ع( 
درمانی  مرکز  این  از  خشت، 
خصوص  در  و  نمود  دیدن 
معوقه  و  بیمارستان  مشکالت 
و  بحث  کارکنان،  پرداختی 

تبادل نظر شد.

و  شهرداری ها  سازمان  رئیس  و  کشور  وزارت  روستایی  و  شهری  توسعه  عمران  معاون  حضور  با 
دهیاری های کشور، استاندار فارس، شهردار شیراز و اعضای شورای شهر، بهره برداری از 20 واگن قطار 
شهری شیراز به همراه ایستگاه کاوه از مجموعه ایستگاه های فاز 2 خط یک مترو به بهره برداری رسید.
سرویس خبری /خدیجه غضنفری: معاون توسعه عمران امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت: 
پروژه قطار شهری شیراز در مقایسه با قطار شهری سایر کالن شهرها ازنظر طول و ایستگاه های مورد 

بهره برداری یک پروژه شاخص است که به بهترین شکل درحال خدمات رسانی است.
محمدعلی افشانی با اشاره به اینکه در سال آینده دولت در تبصره 5 حدود پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان بودجه برای حمل ونقل عمومی مصوب کرده است، افزود: ۵۰ درصد از این بودجه باید درزمینه 
تومان آن  میلیارد  تومان است که ۲۵۰  میلیارد  بودجه ۵۰۰  این  از  مترو هزینه شود که سهم شیراز 
را دولت به صورت بالعوض می دهد و برای تحقق آن باید در سه ماه اول سال برای جذب این رقم 

تالش کنند.
افشانی به اتصال قطار شهری به شهر صدرا اشاره کرد و افزود: دستور تأمین اعتبار و تخصیص بودجه 
برای این پروژه را صادر کردیم و تحقق آن نیازمند پیگیری از سوی مسئوالن شهری است تا وضعیت 

قطار شهری شیراز که امروز بهترین شکل است، بهترین از این نیز بشود.
اتوبوس و مینی بوس خبر داد  ناوگان حمل ونقل عمومی  به نوسازی  اعتبارات دولتی  از تخصیص  او 
و گفت: شهرداری ها می توانند با ثبت در سامانه از کمک 50 درصدی دولت جهت پرداخت قیمت 

اتوبوس ها و مینی بوس ها استفاده کنند.
بین  مترو  قطارهای  توزیع  میزان  داشت:  اظهار  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  رئیس 
کالن شهرهای کشور رقابتی و بر اساس میزان کیلومتر به بهره برداری رسیده که این امر موجب رقابت 

بین کالن شهرها برای سرعت بخشیدن به تکمیل و بهره برداری از خطوط مترو است.
برای  فاینانس  دالر  میلیون   770 تصویب  از  وزارت کشور  روستایی  و  عمران شهری  توسعه  معاون 
تکمیل قطار شهری شیراز در اسفند ۹۵ خبر داد و گفت: شهرداری نیز به جد پیگیر دریافت آن است.
 افشانی گفت: سهم شیراز از واگن های مترو اختصاص یافته برای کالن شهرها، صد واگن است و امروز 
این قول را به شهروندان شیرازی می دهم که این تعداد به ۱۵۰ تا ۲۰۰ واگن افزایش می یابد. رئیس 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تأکید کرد: فارس و شیراز برای دریافت سهم بیشتری از 

واگن ها باید در بهره برداری از خط 2 و خط 3 تالش بیشتری کند.
استاندار فارس نیز در آیین این بهره برداری گفت: این ایستگاه و 20 رام قطار بااعتباری نزدیک به 
175 میلیارد تومان بهره برداری رسید تا زمینه خدمت بیشتر برای مردم شهر شیراز مهیا نماید که باید از 
تمام کسانی که تالش کردند تا خط یک مترو به طول 5/24 کیلومتر به اتمام رسیده است تشکر کرد.
اما  اینکه پروژه احداث قطار شهری و بهره برداری از آن بسیار هزینه بر  به  با اشاره  اسماعیل تبادار 
برای مسافر مقرون به صرفه است، گفت: شهرداری شیراز در راستای خدمات رسانی به مردم هزینه 
حمل ونقل هر مسافر از مترو را 500 تومان تعیین و دریافت می کند، درحالی که به ازای هر 

مسافر حدود 4 هزار و 500 تومان هزینه کرده که این خود یکی از مزیت های بی شمار استفاده از 
قطار شهری شیراز است.

استاندار فارس تصریح کرد: با تالش و همت شهردار و اعضای شورای شهر، دولت حدود یک هزار 
و سیصد میلیارد تومان اعتبار به خط یک قطار شهری شیراز به طول 5/24 کیلومتر تزریق کرده است.
برای تکمیل  استانداری و شهرداری  اهتمام ویژه ای در مجموعه وزارت کشور،  امروز  تبادار گفت: 
و بهره برداری از متروی شیراز وجود دارد و در اختیار قرار دادن امور به دست شهردار با هم افزایی 

دستگاه های متولی، سرعت تکمیل و بهره برداری از قطار شهری افزایش خواهد یافت.
تبادار اعالم کرد: با تأکید معاون توسعه عمران شهری و روستایی وزیر کشور، دو رام واگن مترو 
)۱۰ واگن( تا پایان سال ۹۶ و دو رام واگن )۱۰ واگن( تا پیش از خرداد ۹۷ وارد سیستم حمل ونقل 

ریلی شیراز می شود.
ابراهیم صبوری نایب رئیس شورای اسالمی شهر شیراز نیز در آیین افتتاح ایستگاه کاوه واقع در بلوار 
مدرس گفت: بهره برداری از مترو به دلیل رشد طولی )شرقی-غربی( شیراز، یک الزام برای توسعه 

حمل ونقل و کاهش ترافیک سطح شهر است.
او با اشاره به اینکه شهر شیراز با جمعیتی بیش از یک میلیون و 700 هزار نفر یکی از مراکز اصلی 
افزود: شهر شیراز به دلیل جغرافیا و مختصاتی که دارد  جنوب کشور در تمام سطوح مطرح است، 
الزام آور  به صورت طولی گسترش یافته که توسعه حمل ونقل ریلی برای کاهش ترافیک و آلودگی 

است.
به طول 193 کیلومتر  و  به صورت 6 خط  مترو در شیراز  توسعه خطوط  این که  به  اشاره  با  صبوری 
تعریف شده و به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده است، افزود: خط یک مترو با 20 ایستگاه و 
با طول 5/24 کیلومتر به بهره برداری رسیده است که طی این یک تا دوساله بهره برداری لزوم استفاده 

از مترو برای حمل ونقل در شیراز بیشتر از پیش را نشان می دهد.
عضو شورای اسالمی شهر شیراز ضمن تأکید بر تأثیرگذاری مترو بر کاهش تردد خودروها و کاهش 
آلودگی هوا ابراز داشت: در آینده نزدیک افزایش واگن های قطار شهری که منجر به تغییر مدت زمان 
رسیدن مترو به ایستگاه می شود آمار مسافران به بیش از 100 هزار نفر خواهد رسید و عبور و مرور 

خودروها در نقاط پرترافیک ازجمله بلوار زند را کاهش می دهد.
تنها  اشاره کرد و گفت: شیراز  مترو  فاز 2 خط یک  ایستگاه وکیل در  از  بازدید خود  به  صبوری 
کالن شهری است که بعد از تهران ایستگاه هایی با شرایط ویژه نوع خاک و بدون حفاری درروی زمین 
احداث می کند، به طوری که این ایستگاه را باید یکی از ایستگاه های منحصربه فرد در کشور دانست که 

با شرایط سخت درحال احداث است و امیدواریم اوایل سال 97 به بهره برداری برسد.
نایب رئیس شورای شهر با اشاره به بهره برداری از 4 ایستگاه باقی مانده خط یک در سال 97 گفت: 
ایستگاه های فرصت شیرازی، غدیر و وکیل و امام حسین می تواند به افزایش تعداد مسافر در مترو 

کمک شایانی کند ازجمله میدان امام حسین که دارای شرایط خاص است.
امیدوارم با  انجام  شده است و  صبوری عنوان کرد: مناقصه خرید واگن های مترو برای کالن شهرها 
همکاری دولت طی دو سال آینده تعداد 250 واگن سهم شیراز تحویل داده شود که در این صورت 
فاصله قطارها به ایستگاه به پنج دقیقه می رسد و همچنین می توانیم خط دو قطار شهری را سریع تر به 

بهره برداری برسانیم تا بخش عظیمی از ترافیک شیراز حل شود.
عضو شورای شهر شیراز با اشاره به ساخت تعدادی واگن در کارخانه ابهر اراک گفت: در صورت 

مساعدت دولت خردادماه این واگن ها به مجموعه ایستگاه ها اضافه می شود.
نایب رئیس شورای شهر شیراز بیان داشت: با تزریق هر چه سریع تر فاینانس خط دو قطار شهری شاهد 

تکمیل و بهره برداری از پروژه خط دو در نیمه اول سال 97 خواهیم بود.
کاوه  ایستگاه  گفت:  آیین  این  در  نیز  شیراز  شهری  قطار  سازمان  مدیرعامل  زمانی  حاجی  اسداهلل 

شانزدهمین ایستگاه مترو شیراز است که به بهره برداری می رسد.
بلوار مدرس دارای 7 هزار و 400 مترمربع زیربنا و در سه  اینکه ایستگاه کاوه واقع در  بابیان  وی 
سطح احداث  شده است، اظهار داشت: عملیات احداث و تجهیز این ایستگاه بااعتبار 45 میلیارد تومان 

انجام شده که شامل تجهیزات مترویی و سیستم اعالم و اطفای حریق است.
مدیرعامل سازمان قطار شهری شیراز درباره بهره برداری رسمی از 4 قطار مترو شامل 20 واگن که با 

یک سوم هزینه های مرسوم از گمرک بندرعباس ترخیص شده است نیز گفت: این 4 رام قطار رسمًا 
از امروز در خط مورداستفاده قرار می گیرد تا فاصله رسیدن قطار به ایستگاه در خط یک مترو شیراز 
به 15 دقیقه کاهش یابد که این امر عالوه بر کاهش فاصله قطار موجب افزایش تعداد مسافر در مترو 

شیراز می شود.
حاجی زمانی ادامه داد: به طور متوسط روزانه 46 هزار نفر مسافر از مترو شیراز برای جابه جایی استفاده 
می کنند که این نشان از استقبال گسترده مردم از این مد حمل ونقل پاک و سریع در کالن شهر شیراز 

است.
او ادامه داد: بر اساس آمار دانشگاه شیراز،46 هزار مسافری که از مترو برای رسیدن به مقصد استفاده 
می کنند معادل تردد بیش از 2 هزار و 555 دستگاه خودرو سواری است که در شهر شیراز روزانه 
درحال جابه جایی هستند که این موضوع نشان از اهمیت و تأثیرگذاری استفاده از مترو در حمل ونقل 

مسافر و کاهش آلودگی و ترافیک کالن شهر شیراز است.
مدیرعامل سازمان قطار شهری شیراز با اشاره به اثربخشی استفاده از مترو در کاهش تعداد سفرهای 
ناوگان حمل ونقل عمومی و کمک به جابه جایی سریع تر مسافر در این کالن شهر تصریح کرد: این 
حجم از مسافر جابه جاشده توسط مترو نیز باعث صرف جویی برای تردد هزار دستگاه اتوبوس در 
سطح شهر است که امیدواریم با افزایش تعداد واگن ها مترویی شاهد کاهش زمان رسیدن هر قطار به 
ایستگاه باشیم. به اعتقاد حاجی زمانی در صورت مساعدت دولت برای افزایش تعداد واگن مورداستفاده 
در خط یک قطار شهری، سال آینده شاهد جابه جایی یک صد هزار نفر مسافر در این خط خواهیم بود.
او درباره پیشرفت فیزیکی خط دو مترو نیز گفت: این خط به طول 15 کیلومتر از شهرک میانرود 
در جنوب شیراز به سمت شمال تا میدان آزادی )فلکه گاز( حرکت و در ایستگاه کلبه سعدی به سفر 

خود پایان می دهد.
به گفته حاجی زمانی تعداد ایستگاه های مترو در خط 2 شامل 13 ایستگاه است که تاکنون عملیات 
حفاری 6/5 کیلومتر از تونل ها به اتمام رسیده و تقریبًا 3/7 کیلومتر از مسیر 10 کیلومتری فاز یک 

خط دو که تا میدان امام حسین)ع( بوده باقی مانده است.
او اظهار امیدواری کرد که ظرف 3 سال آینده با استفاده از تجربه خط یک مترو شیراز خط دو مترو 
به طول 10 کیلومتر به بهره برداری خواهد رسید که بااتصال این خط به خط یک قطار شهری میزان 
مسافر در خط یک افزایش می یابد، همچنین میزان مسافر در خط دو بیشتر از میزان استقبال مسافر از 

فاز یک خط یک در زمان بهره برداریان خواهد بود.
مدیرعامل قطار شهری شیراز درباره خط 3 مترو که از میدان معالی آباد تا ایستگاه راه آهن تعریف  شده 
گفت: مطالعات این خط در شیراز تمام  شده است و با تدابیر اندیشیده شده و با همکاری استانداری و 

شهرداری به زودی شاهد شروع عملیات عمرانی آن خواهیم بود.
اوراق  ازجمله  مالی  قطعات یدکی و بحث های  تأمین  مترو،  ناوگان  توسعه  او مساعدت دولت در 

مشارکت را ازجمله مواردی دانست که می تواند باعث استفاده بیشتر از مترو در شیراز شود.

با حضور معاون عمران توسعه شهری و روستایی وزارت کشور صورت گرفت؛

بهره برداری از 20 واگن مترو شیراز
 و افتتاح ایستگاه کاوه


