
علی سنجری، پیشکسوت صنعت چاپ استان فارس چشم از جهان فروبست. به گزارش خبرنگار مهر، علی سنجری، 
پیشکسوت صنعت چاپ شیراز در سن ۹۳ سالگی در زادگاه خویش از دنیا رفت. سنجری که از نوجوانی کار در 
چاپخانه را آغاز کرد ابتدا در چاپخانه مصطفوی شیراز به صنعت چاپ پیوست و در ادامه در سال های بعد چاپخانه را در 
محله گود عربان راه اندازی می کند. مرحوم علی سنجری سپس در خیابان ۲۲ بهمن، روبه روی درمانگاه حسین ابن علی)ع( 
چاپخانه سنجری را تأسیس می کند و بیش از ۶۰ سال درزمینه ی چاپ به فعالیت پرداخت. این پیشکسوت صنعت 

چاپ استان فارس شامگاه جمعه ۲۵ اسفندماه جاری در سن ۹۳ سالگی دیده از جهان فروبست. آیین بزرگداشت زنده یاد سنجری که از پیشکسوتان 
و فعاالن حوزه چاپ و نشر شیراز به شمار می رفت، امروز دوشنبه ۲۸ اسفندماه از ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۷ در مسجد امام خامنه ای واقع در میدان آزادی 

)فلکه گاز( برگزار می شود.
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تحلیل خبر

گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

یادداشت روز

است  موضوعی  سفر،  مدیریت 
که از نگاه متولیان مربوطه دور 
نوروز  ایام  در  هرساله  و  مانده 
هتل ها،  شدن  متراکم  شاهد 
اسکان  محل های  مهمان پذیرها، 
اسفندماه   ۲۸ زمانی  بازه  در  و... 
هستیم.  فروردین ماه   ۱۳ تا 
افزایش  موجب  هم  تراکم  این 
بروز  هم  و  جاده ای  حوادث 
مشکالت بسیاری برای مسافران 

شده است. 
بی تردید پیدایش چنین وضعیتی 
کام  به  را  سفر  شیرینی  که 
تلخ  ما  از هم وطنان  باالیی  شمار 
طراحی،  نیازمند  است،  کرده 
شدن  عملیاتی  و  برنامه ریزی 
چنانچه  است.  سفر  مدیریت 
گردشگری فصلی رونق و رواج 
یابد، بسیاری از مشکالت هم از 
گردشگران  و  مسافران  راه  سر 
برداشته  موظف  مسئوالن  هم  و 
مهم  این  انجام  البته  شد.  خواهد 
مستلزم  مسائل،  دیگر  حل  مانند 
فرابخشی  هم افزایی  و  همکاری 
عهده  از  و  است  بین بخشی  و 
به تنهایی  ارگان  و  سازمان  یک 
چنانچه  به طورمثال  برنمی آید. 
برنامه های  در  فصلی  تعطیالت 
گنجانده  ارگان ها  و  دستگاه ها 
تقسیم  تحقق  نشود،  مصوب  و 
امکان پذیر  چهارفصل  در  سفر 
دیگر  سوی  از  بود.  نخواهد 

باتوجه به ضرورت استفاده اقشار 
مزایای  از  جامعه  گوناگون 
در  تنوع  ایجاد  و  گردشگری 
زندگی مردم، دولت باید در این 
مورد با ارائه یارانه و کمک های 
را  الزم  برنامه ریزی های  مرتبط، 

داشته باشد.
و  جامع  تعریف  هنوز  همچنین 
قابل قبولی از سفر در جامعه تبیین 
به نحوی که  است.  نشده  ارائه  و 
بسیار  گذران  نظاره گر  اغلب 
متوسط  و  ضعیف  اقشار  سخت 
جامعه در چادرهای تنگ و ترش 
مسافرتی در حواشی بوستان ها و 
و  نامناسب  عمومی  مکان های 
که  هستیم  اسکان  برای  ناامن 
مسافران  از  را  سفر  لذت  نه تنها 
رنج ها  با  را  آنان  بلکه  می ستاند؛ 
مواجه  بسیار  دشواری های  و 
مسافرت ها  این گونه  با  می کند. 
خسارت های  هرساله  همچنین 
شهرها  سبز  فضای  به  سنگینی 
می شود  وارد  کالن شهرها  و 
به مراتب  آن  میزان  به یقین  که 
به  مربوط  هزینه های  از  بیشتر 
درصورتی که  و  است  اسکان 
مناسب  محل های  شهرداری ها 
رایگان  به صورت  را  متناسبی  و 
دهند،  قرار  مسافران  اختیار  در 
خسارت های  جبران  به  مجبور 
سنگین وارده به بوستان های شهر 

نخواهند بود.

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
دوم  خط  گفت:  فارس  استانداری 
به شیراز  از سد درودزن  آب رسانی 

تا پایان سال آینده افتتاح می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عنایت اهلل 
رحیمی در نشست خبری فعالیت های 
اولویت هایی  افزود:  فارس  عمرانی 
حوزه  در  جلو  به  حرکت  برای  را 
عمرانی تعریف  شده که به طور حتم 
در ایجاد اشتغال نیز تأثیرگذار است.
عمرانی  پروژه های  داد:  ادامه  وی 
جذب  ارزش افزوده،  افزایش 
دارد  همراه  به  و...  سرمایه گذاری 
شناخت  دنبال  به  دلیل  همین  به 

چالش ها و توانمندی ها رفتیم.
فارس  استاندار  عمرانی  معاون 
تصریح کرد: مباحث مربوط به آب 
سال  در  و  گرفت  قرار  اولویت  در 
از سدها  تعدادی  افتتاح  آینده شاهد 
خواهیم  و...  نرگسی  هایقر،  ازجمله 

بود.
شبکه  تکمیل  شد:  یادآور  رحیمی 
نیز  سدها  این  زهکشی  و  آبیاری 
برای  و  است  قرارگرفته  دستور  در 
رفع نیاز آب شرب مردم پروژه های 
در  روستاها  و  شهرها  به  آب رسانی 

دستور کار قرار گرفت.
وی یادآور شد: خط دوم آب رسانی 
از سد درودزن به شیراز تا پایان سال 
آینده افتتاح می شود و آب رسانی به 
جهرم،  داراب،  همچون  شهرهایی 
و  انجام  درحال  و...  زرین دشت 
درحال  نیز  استان  شمال  شهرهای 

پیگیری است.
معاون عمرانی استاندار فارس افزود: 
فارس  استان  به  دریا  آب  انتقال 
اولین سرمایه گذاری  و  پیگیری شد 
در این بحث ورود کرد و پیمانکار 

نیز مشخص شده است.
مشکالت  خصوص  در  رحیمی 
گفت:  نیز  روستاها  به  آب رسانی 
میلیون   ۱ جمعیت  با  روستا   ۴۲۴۳
که  دارد  وجود  نفر  هزار   ۵۰۰ و 
خشک سالی و افزایش عمق چاهای 
آب باعث بروز مشکالت شده است.
شیراز  آزادراه  کرد:  تصریح  وی 
پروژه های  اولویت  در  اصفهان  به 
است  حمل ونقل  بخش  در  عمرانی 
و اتصال به آزادراه شیراز به بوشهر 

مدنظر قرار دارد.
فارس  استاندار  عمرانی  معاون 
افزود: در بحث حمل ونقل ریلی نیز 
راداریم  اصفهان  به  شیراز  راه آهن 
نباشد  بار متصل  به  تا زمانی که  اما 
صرفه اقتصادی ندارد به همین دلیل 
ریل  طریق  از  بارهای  که  تالش 

منتقل شود.
رحیمی تصریح کرد: پروژه راه آهن 
شیراز به بوشهر را داریم که بتوانیم 
و  کنیم  استفاده  بار  ترانزیت  از 
پروژه شیراز به گل گهر نیز درحال 

اجرا است.
راه  کیلومتر   ۳۴۱ شد:  یادآور  وی 
راه روستایی  اصلی و ۹۰۶ کیلومتر 
راه  داریم و در کل ۱۹۴۵ کیلومتر 

در استان فارس درحال اجرا است.

اینکه  بابیان  پایتخت  پلیس  جانشین 
تماس  ثانیه یک   3 هر   96 سال  در 
یک  ثانیه   6 هر  و   110 با  فوریتی 
عملیات فوریتی پلیسی انجام می شود، 
با 23 درصد،  گفت: تخلفات راهور 
با  شهروندان  تماس های  صدرنشین 
110 بوده است. به گزارش جام جم 
آنالین از فارس، سردار حمید هداوند 
در  داشت:  اظهار  فوق  خبر  اعالم  با 
تماس  یک  ثانیه  سه  هر   96 سال 
هر  و  داشتیم   110 مرکز  با  فوریتی 
پلیس  فوریتی  عملیات  یک  ثانیه   6
توسط پلیس 110 پایتخت انجام شد. 
جانشین پلیس پایتخت تصریح کرد: 
به طور متوسط روزانه حدود 33 هزار 
به مرکز 110 واصل شد که  تماس 
این میزان حدود 15 هزار تماس  از 

عملیاتی شد.
وی بیشترین تماس شهروندان را در 
درصد   22 با  راهور  تخلفات  حوزه 

دانست و گفت: نزاع و درگیری به 
میزان 21 درصد، سرقت 10 درصد و 
سایر جرائم 46 درصد از تماس ها را 

به خود اختصاص دادند.
مطلب  این  اعالم  با  هداوند  سردار 
با  تماس ها  تعداد   ،96 سال  در  که 
به  نسبت  درصد   7 پایتخت،   110
است،   داشته  افزایش  گذشته  سال 
برنامه ریزی های  با  کرد:  خاطرنشان 
سال  در  امیدواریم  گرفته  صورت 
افزایش  و  تحوالت  شاهد  آینده 
حوزه  در  شهروندان  رضایت مندی 

110 باشیم.

وزارت  پشتیبانی  و  تعاون  مدیرکل 
آموزش و پروش رضایت فرهنگیان 
از اسکان نوروزی مهم ترین اولویت 

دانست.
ایسنا، گودرز کریمی فر  به گزارش 
آموزش  که  تمهیداتی  به  اشاره  با 
نوروزی  اسکان  مورد  در  پرورش 
است،  دیده  تدارک  فرهنگیان 
مرکز   345 تاکنون  کرد:  اظهار 
اردوگاه   300 معلم(،  )خانه  رفاهی 
و  مرکز  مجهز،50  سوئیت های  با 
 12 و  فرهنگیان  دانشگاه  پردیس 
هزار   100 قالب  در  مدرسه  هزار 
هیچ گونه  بدون  درس،  کالس 
اسکان  پذیرای  تعرفه؛  افزایش 

نوروزی فرهنگیان خواهد بود.
با   1397 نوروز  در  گفت:  وی 

و  پذیرش  پایگاه   707 پیش بینی 
رستوران   128 و  تاالر   207 تعداد 
رفاهی،  آموزشی  مراکز  در 
ارتقا  را  خدمات  تا  می کند  تالش 
در  را  فرهنگیان  رضایتمندی  و 

مسافرت های نوروزی افزایش دهد.
معرفی   سامانه  به  اشاره  با  کریمی فر 
اینترنتی  اظهار کرد: در رزرو  شده، 
نشانی  به  آموزش وپرورش  اسکان 
که   www.eskan.medu.ir
 23 تا  و  شروع  اسفندماه  چهارم  از 
یافت  خواهد  ادامه   1396 اسفندماه 
تاکنون استان های هرمزگان، فارس، 
رضوی؛  خراسان  و  قم  اصفهان، 
اسکان  اینترنتی  رزرو  بیشترین 
ثبت  هزار   90 تعداد  به  را  نوروزی 

اینترنتی به خود اختصاص داده اند.

مشاور معاون درمان وزارت بهداشت 
تشریح  ضمن  بیماری ها  امور  در 
سکته های  درمان  برنامه  جزییات 
قلبی، گفت: طبق مطالعات انجام  شده 
سنین  در  قلبی  ۵۰ درصد سکته های 
زیر ۶۰ سال اتفاق می افتد؛ یعنی در 
سنین فعال زندگی ما در سنین جوانی 
هم سکته  داریم که علت آن سبک 

زندگی غلط است.
دکتر جمشید کرمانچی در گفت وگو 
وزارت  برنامه  به  اشاره  با  ایسنا،  با 
بهداشت برای درمان سکته های قلبی، 
از  قلبی  حاد  سکته  درباره  گفت: 
سال ۹۳ کار را در وزارت بهداشت 
آغاز کردیم. در ابتدای سال ۹۳ هم 
و  تهیه  شناسنامه ای  برنامه  این  برای 

آموزش های الزم نیز ارائه شد.
قلبی  سکته  اینکه  بابیان  وی 
مغزی  سکته  از  بیش  کشور  در 
شاهد  سال ها  و  است  شده  شناخته 
آموزش های مرتبط با این بیماری به 
توجه کرد  باید  افزود:  بودیم،  مردم 
در  قلبی  سکته های  بروز  آمار  که 
مغزی  سکته  از  بیشتر  خیلی  کشور 
هزار   ۶۴ ساالنه  به طوری که  است؛ 
داریم.  کشور  در  قلبی  سکته  مورد 
موارد  تمام  که  است  حالی  در  این 
اگر  و  است  قابل درمان  قلبی  سکته 
بتوانیم بیماران را سر موقع به درمان 

برسانیم، همه آن ها قابل درمانند.
زمان  اینکه  بابیان  کرمانچی 
در  درمانی  خدمات  دریافت  طالیی 
سکته های قلبی زیر ۹۰ دقیقه است، 
افزود: بر این اساس باید بیماران را 
زیر ۹۰ دقیقه به بیمارستان برسانیم. 
البته می توان برای افرادی هم که در 
زمان بیش از ۹۰ دقیقه به بیمارستان 

باید  داد.  انجام  اقداماتی  می رسند، 
سکته  برنامه  در  که  کرد  توجه 
برای  درمانی  خدمت  نوع  دو  قلبی 
یکی  است؛  پیش بینی شده  بیماران 
بحث آنژیوگرافی اولیه است که به 
سکته  طالیی  زمان  در  که  بیمارانی 
ارائه می شود.  قلبی مراجعه می کنند، 
نوع دوم خدمت هم مربوط به تزریق 
است  خون  لخته  کننده  رفع  داروی 
بیمارستان  به  بیمار  انتقال  اگر  که 
این  بکشد،  طول  دقیقه   ۹۰ از  بیش 
البته  می شود.  انجام  برایش  درمان 
تزریق  دارو  که  بیماری  درنهایت 
آنژیوگرافی  باید  مجددًا  می کند، 
را  تمرکزمان  بنابراین  شود؛  اولیه 

روی نوع اول خدمت گذاشته ایم.
مشاور معاون درمان وزارت بهداشت 
ما  اینکه  بابیان  بیماری ها  امور  در 
می توانیم در ۵۴ بیمارستان به روش 
درمان  را  قلبی  سکته  آنژیوپالستی 
راستای  در  شاید  البته  گفت:  کنیم، 
بیمارستان ها  تعداد  منابع  مدیریت 
بتوانیم  باید  زیرا  دهیم؛  کاهش  را 
ساعت   ۲۴ تمام  در  را  خدمات  این 
درست و بهتر ارائه دهیم. باید توجه 
کرد که ارائه این خدمت به صورت 
درمان  از  دشوارتر  خیلی  ساعته   ۲۴
زیرا حضور  است؛  مغزی  سکته های 
فوق تخصص قلب برای ارائه خدمت 
است  حالی  در  این  است.  ضروری 
که  تخصص هایی  فوق  تعداد  که 
می توانند  و  هستند  شهرهایمان  در 
از  کمتر  دهند،  کشیک  و  شیفت 
برای  بنابراین  است؛  الزم  میزان 
این  خدمت  درست تر  و  بهتر  ارائه 
کمتر   ۹۷ سال  در  احتمااًل  را   آمار 

می کنیم.

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

جانشین پلیس پایتخت مطرح کرد؛

هر 3 ثانیه یک تماس با »110«

در صورت عدم تکمیل ظرفیت مراکز اسکان فرهنگیان 
اعالم شد؛

آمادگی آموزش وپرورش برای اسکان عموم 
مسافران در مدارس و مراکز رفاهی

برنامه وزارت بهداشت برای کنترل اولین 
علت مرگ ایرانیان 

90دقیقهطالییکهبایدجدیگرفتهشود

استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
شهروندی  حقوق  منشور  اساس  بر  گفت:  فارس 
امنیت  حریم  از  صیانت  ستاد  برنامه های  طبق  و 
به  خدمات رسانی  شهروندان،  حقوق  و  عمومی 
از  جلوگیری  و  نوروزی  مسافران  و  گردشگران 
نوروز  تعطیالت  در  آنان  شهروندی  تضییع حقوق 

97 برنامه ریزی شده است.
بتول معلم در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: بر 
سوی  از  ابالغ شده  شهروندی  حقوق  منشور  اساس 
در  شهروندی  حقوق  تصویب نامه  رئیس جمهوری، 
ابالغیه  و  اداری  عالی  شورای  مصوب  اداری  نظام 
وزیر کشور، در نوروز سال جدید نیز مطابق سنوات 

گذشته برنامه ریزی های الزم صورت گرفته است.
افزایش  به منظور  برنامه ریزی ها  این  داد:  ادامه  وی 
اداری و خدمات رسانی  نظام  رضایتمندی مردم در 
از  مسافران و جلوگیری  به گردشگران و  مناسب 
تضییع حقوق شهروندی در ایام پایان سال جاری و 

تعطیالت نوروز است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس 
و  عمومی  امنیت  حریم  از  صیانت  ستاد  گفت: 
حقوق شهروندان استان فارس مستقر در دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس در این زمینه 
تمهیدات مناسب را از پنجشنبه 24 اسفند 1396 تا 

20 فروردین 1397 اتخاذ کرده است.
مقررشده  برنامه ریزی  این  در  گفت:  معلم 
اعم  نوروزی  رسان  خدمات  دستگاه های  بازرسان 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  آموزش وپرورش،  از 

گردشگری،  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث 
راهداری و حمل ونقل جاده ای، فرودگاه های استان، 
پزشکی،  علوم  دانشگاه  و  هالل احمر  راه آهن، 
برای  مستمر  به طور  درمانی  و  بهداشتی  خدمات 
و  اجتماعی  خدمات رسانی  نواقص  کردن  برطرف 

پاسخگویی مناسب به مسافران فعال باشند.
بازرسان  زمینه  این  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
پخش  شرکت  بانک ها،  امور  هماهنگی  کمیسیون 
فرآورده های نفتی، شرکت مخابرات، شرکت آبفا 
فارس، شرکت آبفا روستایی، شرکت آبفا شیراز، 
شرکت توزیع برق منطقه ای فارس، شرکت توزیع 
برق منطقه ای شیراز، مرکز حوادث و فوریت های 
و  شیراز  شهرداری  و  اصناف  اتاق  پزشکی، 
سازمان های مرتبط در کل استان در ایام حدود 20 

روزه تعطیالت فعال خواهند بود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس 
مسافران  و  از گردشگران  نظرسنجی  برگ  گفت: 
اجرایی،  دستگاه های  بازرسان  که  شده  تهیه  نیز 

مردم نهاد(  )سازمان های  سمن ها  و  فرمانداران 
موظف به توزیع آن در بین مخاطبان هستند که این 
ارزیابی نیز مالکی برای تعیین نحوه خدمات رسانی 

در ایام نوروز است.
معلم افزود: ستاد صیانت استان فارس نیز از ظرفیت 
سمن های فعال اجتماعی نیز برای انجام بازرسی های 
مطابق  موردی  گزارش های  ارائه  و  سرزده 
در  کشور  وزارت  سوی  از  معین شده  شاخص های 
سطح استان استفاده خواهد کرد که هماهنگی اولیه 

نیز انجام شده است.
ویژه  به صورت  که  مراکزی  کرد:  بیان  وی 
شامل  می گیرند  قرار  بازرسی  مورد  ایام  این  در 
بیمارستان ها، اورژانس ها، درمانگاه ها و داروخانه ها، 
و  نان  به خصوص  عمومی  ارزاق  توزیع  محل های 
میوه و اغذیه، هتل ها، مهمان پذیرها، مراکز اقامتی 
فرودگاه ها،  مسافربری،  پایانه های  رستوران ها،  و 

ایستگاه های راه آهن و دفاتر فروش بلیت است.
استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
نجات  و  امداد  سیار  و  ثابت  پایگاه های  فارس، 
امداد  سیار  و  ثابت  پایگاه های  آتش نشانی ها،  و 
خودرو جاده ای، بانک های کشیک و دستگاه های 
انتظامی،  عوامل  سوخت،  جایگاه های  خودپرداز، 
ادارات  راهنمایی و رانندگی، راهداری ها، کشیک 
سازمان های  و  شهرداری ها  برق،  و  آب  به ویژه 
مراکزی  دیگر  از  را  اتوبوس رانی  و  تاکسی رانی 
دانست که بازرسی از آن ها در ایام نوروز به صورت 

ویژه خواهد بود.

مدیر شرکت پخش فرآورده های 
استان  این  کرد:  اعالم  فارس  نفتی 
و  مسافرتی  خطوط  اتصال  محل 
حمل ونقل شمال - جنوب کشور است 
و 6.5 درصد از بنزین و 7 درصد از 
 گازوئیل )نفت گاز( کشور را مصرف 

می کند.
در  کریمی  بنی  امیر  مهندس 
اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو 
فارس  استان  جاری  سال  طی  داشت: 
یک میلیارد و 771 میلیون لیتر بنزین 
7.5 درصدی  مصرف کرده که رشد 
قبل  سال  ماه   11 مصرف  به   نسبت 
دارد. مدیر شرکت پخش فرآورده های 
داشت:  اظهار  ادامه  در  فارس  نفتی 
استان  در  امسال  ماه   11 در  همچنین 
میلیون   610 و  میلیارد  یک  فارس 
است که  نفت گاز مصرف شده  لیتر 

ماه   11 به  نسبت  درصدی   6 افزایش 
مشابه سال قبل دارد.

موقعیت  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
می بایست  فارس  استان  جغرافیایی 
سوخت  مطمئن  تأمین  در  استان  این 
امکانات و شرایط بهتری داشته باشد. 

سایر  مصرف  درباره  کریمی  بنی 
فرآورده ای نفتی در فارس نیز گفت: 
لیتر  میلیون   258 امسال  ماه   11 در 
و  درصدی   14 افزایش  با  مایع  گاز 

135 میلیون لیتر نفت سفید با کاهش 
نفت  لیتر  میلیون   43 و  درصدی   7
این  در  درصدی   16 با کاهش  کوره 
کاهش  که  است  مصرف شده  استان 
توسعه  خاطر  به  اخیر  فرآورده  دو 
گازرسانی به ویژه گازرسانی به مراکز 

صنعتی و روستاها رخ داده است.
وی ادامه داد: درمجموع استان فارس 
 818 و  میلیارد  سه  امسال  ماه   11 در 
مصرف  نفتی  فرآورده  لیتر  میلیون 

سال  به  نسبت  که  است  کرده 
و  دارد  افزایش  درصد   6 گذشته 
مصرف  از  درصد   6.5 درمجموع 
فرآورده های سوختی کشور را شامل 
می شود، بنابراین می بایست متناسب با 
نیز  یادشده ظرفیت ذخیره سازی  رشد 

در این استان توسعه افزایش یابد.
فرآورده های  پخش  شرکت  مدیر 
مصرف  درباره  همچنین  فارس  نفتی 
گاز سی - ان - جی در استان فارس 
گفت: در 11 ماه گذشته 557 میلیون 
مصرف  به  فارس  در  گاز  مترمکعب 
نسبت  2 درصدی  افزایش  رسیده که 
بنی  دارد.  پارسال  مشابه  مدت  به 
جایگاه های  تعداد  گفت:  کریمی 
 141 فارس  استان  در  گاز  توزیع 
جایگاه است که 7 جایگاه آن امسال 

به بهره برداری رسید.

نقاشی  جشنواره  پایانی  آیین 
کودکان با عنوان »باران مهر« به بهانه 
حضور  با  پیش تر  محیط زیست  حفظ 
نگارخانه  در  سال   ۱۲ تا   ۷ کودکان 
در  نقاشی  فرصت  برپایی  با  وصال 
بود.  یافته  ترتیب  امسال  بهمن ماه 
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط 
این  در  فارس،  استان  اسالمی  ارشاد 
آموزش  اداره  همکاری  با  که  برنامه 
کل  اداره  مردمی  مشارکت های  و 
فارس  استان  محیط زیست  حفاظت 

اداره  و  شیراز  تجسمی  انجمن  توسط 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
فارس برگزار شد، از ۱۲ نقاش کودک 
تجلیل  شرکت کننده   ۳۴۱ میان  از 
محسن  مراسم،  این  ابتدای  در  شد. 
محافظت  پایش  معاون  نژاد،  جعفری 
تبریک  با  فارس  استان  محیط زیست 
با  اظهار کرد: روزهای آینده  نو  سال 
قرار گرفتن در نوروز می توان اهمیت 
حفظ محیط زیست را بیش ازپیش درک 
کرد. وی با تمجید از برگزارکنندگان 
جشنواره نقاشی کودکان »باران مهر« 

بزرگ ترهای  و  خانواده ها  به  خطاب 
کودکان عنوان کرد: بیایید با فراموش 
کردن گذشته، از امروز تجربه بگیریم 
خویش  فرزندان  و  کودکان  به  و 
دهیم.  آموزش  را  بهتری  چیزهای 
امروز  افزود:  ادامه  در  جعفری نژاد 
محیطی مان  شرایط  در  نقصانی  اگر 
بدی  رفتارهای  به خاطر  می شود  دیده 
بوده که در زندگی به طبیعت پیرامون 
و  خاک  آب،  دادیم؛  نشان  خویش 
رفتارها  این  خاطر  به  کشور  طبیعت 
معاون  است.  شده  بی دقتی  دستخوش 

پایش محافظت محیط زیست استان 
فارس نگاه و برنامه برای کودکان را 
حاصل نگاهی نو دانست و اعالم کرد: 
نگهداری  نتوانستیم  خوب  ما  آنچه 
یاد  بچه ها  به  دست کم  باید  اما  کنیم، 
بدهیم که از مادر زمین و طبیعت که 
ادامه  خوب نیست محافظت کنند. در 
تجسمی  انجمن  دبیر  کازرونی،  ماریا 
شیراز بابیان اینکه تا ۶۰۰ نفر ظرفیت 
با  جشنواره  گفت:  بود  جشنواره  این 
آموزش وپرورش  کل  اداره  همکاری 

به سرانجام رسید.

امروز  گفت:  فارس  استاندار 
و  مجموعه ها  تمام  همکاری  با 
شرایط  و  زمینه  متولی،  دستگاه های 
از  مطلوب  پذیرایی  و  استقبال  برای 
این  میهمانان و مسافران نوروزی در 

استان فراهم است.
تبادار، در  ایرنا، اسماعیل  به گزارش 
نیروی  نوروزی  قرارگاه  افتتاح  آیین 
انتظامی فارس در شیراز افزود: یکی از 
دغدغه های اصلی مردم در هر نقطه ای 
آرامش  و  امنیت  بحث  جهان  از 
است که تالش مجموعه های مختلف 
نوروز  در  که  است  این  استان  در 
و  فارس  استان  شهروندان  هم  امسال 
این  به  که  میهمانانی  و  مسافران  هم 
استان سفر می کنند، امنیت و آرامش 
را به معنای واقعی احساس کنند. وی 
امنیت  ادامه داد: قطعًا اگر آرامش و 
مطلوب و موردنظر مردم تأمین نشود 
انجام شده  کارهای  و  اقدامات  تمام 
خواهد  بی اثر  و  مخاطره  دچار  نیز 

قدردانی  ضمن  فارس  استاندار  شد. 
امنیت  تأمین  از تمام دست اندرکاران 
انتظامی  نیروی  به ویژه  جامعه  در 
چهارشنبه سوری  در  کرد:  اضافه 
امسال با کوشش شورای تأمین استان 
انتظامی،  نیروی  فداکاری های  و 
سایر  و  مردم  همراهی  و  همکاری 
و  مشکل  کمترین  شاهد  مجموعه ها، 
و  بودیم  استان  در  ناخوشایند  اتفاق 
این  امنیت در  تأمین  فارس در بحث 
پیشرو  استان های  از  کشور  در  روز 
کانون  نوروز  افزود:  تبادار  بود. 
مسافرت ها در تمام نقاط کشور است 
ایام  این  در  بسیاری  مسافرت های  و 

انجام می شود که بر اساس آمار استان 
از  بیش  نوروز 96 پذیرای  فارس در 

چهار میلیون مسافر بوده است.
او اضافه کرد: خدمات رسانی و تأمین 
امنیت، رفاه و آسایش برای این تعداد 
برنامه ریزی  و  تدبیر  نیازمند  مسافر 
این  تحقق  که  است  منسجم  و  دقیق 
مهم درگرو کوشش و همکاری تمام 
انتظامی  نیروی  ازجمله  مجموعه ها 

است. 
جلسه  پنج  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
گفت:  استان  در  سفر  خدمات  ستاد 
پایگاه   56 اورژانس،  پایگاه   160
هزار   12 و  ایستگاه   431 هالل احمر، 

امسال  نوروز  در  پلیس  نیروی 
و  مسافران  به  خدمات رسانی  آماده 

میهمانان هستند.
اشاره  با  نیز  فارس  انتظامی  فرمانده 
به مشارکت 12 هزار نیرو در تأمین 
امنیت در تعطیالت نوروز 97 گفت: 
در  انتظامی  نیروی  ایستگاه   431
شهرهای مختلف فارس و 60 ایستگاه 
نوروز  ایام  در  شیراز  کالن شهر  در 
فعال هستند و 2 هزار گشت موتوری 
مردم  امنیت  تأمین  برای  خودرو  و 

پیش بینی شده است.
احمدعلی  دوم  سرتیپ  سردار 
گودرزی، شعار امسال نیروی انتظامی 
امنیت  و  بانظم  بهاری  آرامش  را 
تعطیالت  ایام  در  افزود:  و  دانست 
گشت های  فعالیت  شاهد  نوروز 
در  پلیس  نامحسوس  و  محسوس 
برای  استان  مواصالتی  محورهای 
ترافیکی  حوادث  بروز  از  جلوگیری 

خواهیم بود.

استاندار فارس:
شرایط مطلوب برای استقبال از مسافران 

نوروزی در فارس فراهم است

معاون عمرانی استاندار فارس:
خط دوم انتقال آب به شیراز سال آینده 

افتتاح می شود
انتقالآبدریابهاستانفارس

حقوق شهروندی مسافران نوروزی در فارس صیانت می شود

۶.۵ درصد بنزین و 7 درصد گازوئیل کشور در فارس مصرف می شود

معرفی برترین های جشنواره ی باران مهر در شیراز

استاندار فارس:

شرایط مطلوب برای استقبال از مسافران نوروزی در فارس فراهم است

در شیراز؛
پیشکسوت صنعت چاپ استان فارس چهره در نقاب خاک کشید

از  ره  ردی  کالمی


