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خبـر

روزنامه

شماره

صفحه حضور 100 مبلغ اعزامی به بقاع متبرکه فارس
 در اجرای طرح نوروزی آرامش بهاری

مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس از اعزام مبلغین غیربومی به بقاع متبرکه استان از 28 اسفند خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس، جواد یزدانی در این خصوص بیان کرد: هم زمان با اجرای 

طرح نوروزی آرامش بهاری در بقاع متبرکه سطح استان 100 مبلغ اعزامی از شهر مقدس قم به بقاع متبرکه اعزام می شوند.
این مسئول ابراز داشت: این مبلغین در دو بازه زمانی 28 اسفند لغایت 6 فروردین و هفتم لغایت 15 فروردین ماه در محل بقاع متبرکه حضور خواهند 
داشت که خدمات فرهنگی و مذهبی به زائرین و مسافرین نوروزی ارائه می نمایند. یزدانی با اشاره به اینکه در کنار این مبلغین اعزامی تعداد 150 
مبلغ بومی در بقاع متبرکه پاسخگوی زائرین خواهند بود، اظهار داشت: هریک از این مبلغین درزمینه ی چندرسانه ای، مشاور خانواده و ازدواج، مشاور 

مذهبی، مشاور تربیت فرزند و پاسخگویی به سؤاالت شرعی و عفاف و حجاب در خیمه های معرفت دینی حضور خواهند داشت.

اورژانس 115 شهری  ساختمان 
حضور  با  شیراز،  امید  بوستان 
دانشگاه  رئیس  عالی  مشاور 
شهردار  شیراز،  پزشکی  علوم 
سرپرست  شیراز،  دو  منطقه 
و  حوادث  مدیریت  مرکز 
و  فارس  پزشکی  فوریت های 
معاون امور شهرستان های مجمع 
خیرین تأمین سالمت فارس، به 

بهره برداری رسید.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شیراز،  در  دا«  »وب  از  نقل 
دانشگاه  رئیس  عالی  مشاور 
تقدیر  با  شیراز،  پزشکی  علوم 
از خانواده کاویانی برای اهدای 
این  ساخت  هزینه  از  نیمی 
هر  ازاین پس  گفت:  ساختمان، 
در  یاری  برای  که  نیکی  اقدام 
این پایگاه صورت گیرد، ثواب 
نیک اندیش  خانواده  این  به  آن 
خیر،  عمل  و  کار  می رسد؛ 
این  است؛  باقیات صالحات 
ثواب و نعمت بزرگی است که 

نصیب همه ما نمی شود.
دکتر سید منصور کشفی افزود: 
کار اورژانس یک کار مشکل، 

طاقت فرسا و مهم است. 
منطقه  شهردار  از  ادامه،  در  او 
دو شیراز برای تأمین زمین این 
که  کسانی  تمامی  و  ایستگاه 
در ساخت این مکان مشارکت 

داشتند، تقدیر کرد.
رایگان  اورژانس،  خدمات 

است
مدیریت  مرکز  سرپرست 
پزشکی  فوریت های  و  حوادث 
فارس نیز، در این آیین گفت: 
سیمین  مشارکت  با  پایگاه  این 
عرصه  نیکوکار  کاویانی 

سالمت ساخته شده است.
دکتر محمدجواد مرادیان افزود: 
برای ساخت این ساختمان، یک 
خیر  این  سوی  از  ریال  میلیارد 
اهداشده  فارس  اورژانس  به 
از  نیز  ریال  میلیارد  یک  و 
دانشگاه  و  اورژانس  اعتبارات 
علوم پزشکی شیراز، تأمین شد؛ 
نیز  شیراز  دو  منطقه  شهرداری 

خوبی  مشارکت  زمینه  این  در 
را  مکان  این  زمین  و  داشته 
و  گذاشتند  دانشگاه  اختیار  در 
نسبت به صدور مجوزهای الزم، 

اقدام کردند.
از  منطقه،  این  کرد:  اضافه  او 
مناطق پرتراکم و کم برخوردار 
شهر شیراز است و حضور یک 
منطقه  این  در  اورژانس  پایگاه 
بهتر  خدمات رسانی  به  می تواند 
به مردم این منطقه، کمک کند؛ 
همچنین با توجه به تغییراتی که 
ایجادشده،  شهر  خیابان های  در 
منطقه  این  در  ترافیک  و  تردد 
امر  این  که  است  افزوده شده 
این  بودن  حادثه خیز  می تواند 
که  دهد   افزایش  را  منطقه 
امیدواریم این پایگاه بتواند این 

مشکل را رفع کند.
مدیریت  مرکز  سرپرست 
پزشکی  فوریت های  و  حوادث 
اساس  بر  داد:  ادامه  فارس، 
استاندارد پایگاه اورژانس، یک 
بااعتباری  آمبوالنس  دستگاه 
حدود دو میلیارد ریال و وسایل 
و تجهیزاتی حدود 500 میلیون 
ریال، در این پایگاه قرار دارد؛ 
تکنسین  دو  حاضر  درحال 
اورژانس در این پایگاه فعالیت 
دارند و مأموریت های این نقطه 
همچنین  می دهند؛  انجام  را 
دستگاه  یک  آینده  سال  در 
پایگاه  این  در  موتورالنس 

مستقر می شود.
با  کرد:  بیان  مرادیان،  دکتر 
توجه به اهمیت کار اورژانس، 
کارکنان  همه  معنوی  اجر 
در  که  خیرانی  و  اورژانس 
اورژانس  پایگاه های  ساخت 
مشارکت دارند، دوچندان است.
مدیریت  مرکز  سرپرست 
فوریت های  و  حوادث 
شد:  یادآور  فارس،  پزشکی 
همیشه  منطقه  مردم  است  امید 
این  حضور  و  باشند  سالمت 
شود،  باعث  اورژانس  پایگاه 
خدمات دهی به مردم منطقه بهتر 

و سریع تر انجام شود.

استان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
درمانی  خدمات  ارائه  از  فارس 
هزار  یک  به  جمعیت  این  داوطلبان 
و 700 تن در منطقه حادثه دیده ثالث 

باباجانی استان کرمانشاه خبر داد.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
هالل احمر  جمعیت  عمومی  روابط 
با ارائه  استان فارس؛ فیض اله جعفری 
درمانی  کادر  کرد:  اظهار  خبر  این 
شامل  نفر   12 از  متشکل  داوطلب 
متخصص  یک  عمومی،  پزشک  سه 
یک  اطفال،  متخصص  یک  پوست، 
متخصص دندانپزشکی، یک کارشناس 
یک  مامایی،  کارشناس  یک  تغذیه، 
تکنسین دارویی و سه پرستار به اضافه 
6 نفر نیروی پشتیبان در طرح کاروان 
منطقه  در  فارس  هالل احمر  سالمت 
استان  باباجانی  ثالث  مرکز  تازه آباد 
 25 و   24 تاریخ های  در  کرمانشاه 

اسفندماه، ارائه خدمت نمودند.
جعفری افزود: در همین راستا حداقل 
نیازمند  نفر   700 و  هزار  یک  به 
خدمات  یادشده  منطقه  در  حادثه دیده 

درمانی ارائه گردید.
دومین  به عنوان  فارس  داد:  ادامه  وی 
منطقه  در  و  کرمانشاه  در  استان 
مدرسه  در  باباجانی  ثالث  تازه آباد 
این  زلزله زده  مردم  به  کبرا  خدیجه 

استان خدمات درمانی ارائه نمود.
استان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
ثالث  منطقه  اینکه  به  اشاره  با  فارس 
جمعیت  نفر  هزار   35 دارای  باباجانی 
تاریخ  همین  در  کرد:  بیان  است، 
فارس  جمعیت  عمومی  پزشک   2
داشتند  حضور  بهداشت  شبکه  در 
شبکه  به  مراجعه کننده  بیماران  و 

بهداشت را به صورت رایگان ویزیت 
نمودند.

جعفری اظهار کرد: پزشکان داوطلب 
کنار  در  فارس  هالل احمر  جمعیت 
رایگان،  درمانی  خدمات  ارائه 
بیماران  از  برخی  درمانی  هزینه های 

نیازمند را متقبل شدند.
دندان پزشک  متخصص  گفت:  وی 
این جمعیت قول مساعد داد  داوطلب 
فراهم شود  درصورتی که شرایط الزم 
به صورت  دندانپزشکی  تیم  با  همراه 
این  حادثه دیده  نفر   150 به  داوطلبانه 

منطقه ارائه خدمت کنند.
اسامی  اینکه  به  اشاره  با  جعفری 
به  معرفی  به  نیاز  که  خاص  بیماران 
پزشکان متخصص دیگر داشتند و باید 
درمان آن ها پیگیری می شد یادداشت 
گردید، اضافه کرد: متخصص پوست 
داوطلب جمعیت فارس نیز 35 جفت 
خریداری  داوطلبانه  به صورت  کفش 
کرده و به کودکان و نوجوانان منطقه 

ثالث باباجانی اهدا نمود.
از  نفر  یک صد  گفت:  پایان  در  وی 
یادشده  منطقه  نوجوانان  و  کودکان 
هدایایی  و  شرکت  نقاشی  مسابقه  در 

دریافت نمودند
جمعیت  اعزامی  تیم  است  گفتنی 
هالل احمر استان فارس طرح نیابت را 
در این منطقه اجرا نمودند و به صورت 
نیازمند  خانواده های  سه  به  نمادین 
آن ها  بین  برنج  و  پوشاک  و  سرزده 

توزیع کردند.
مرادی پور معاون جذب و سازمان دهی 
سازمان داوطلبان و اکبری و ستوده از 
این  اجرای  نحوه  بر  داوطلبان  سازمان 

برنامه نظارت نمودند.

بهره برداری از پایگاه خیرساز اورژانس فارس 
در بوستان امید شیراز

برگزاری کاروان سالمت جمعیت هالل احمر 
فارس در ثالث باباجانی استان کرمانشاه 

و ارائه خدمت به ۱۷۰۰ بیمار

شبکه  سرپرست  محمدی  علی 
شهرستان  درمان  و  بهداشت 
کلیه  آمادگی  از  کازرون 
ایام  در  مجموعه  این  واحدهای 

نوروز خبر داد.
نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از 
کازرون،  شهرستان  درمان  و 
دکتر محمدی ضمن تبریک سال 
مرکز  آمادگی  خصوص  در  نو، 
عنوان   115 پزشکی  فوریتهای 
با  کرد: مرکز اورژانس کازرون 
پایگاه   2 و  پایگاه جاده ای  هفت 
شبانه روزی  به صورت  شهری 
آماده امداد رسانی به هم شهریان و 
مسافران نوروزی بوده و هر روز 
رأس ساعت 8 تا 12 و 16 تا 21 
قابل  مکانی  در  جاده،  بر  عمود 
مستقر  مسافران،  توسط  رویت 

خواهند شد.
او همچنین از طرح بسیج سالمت 
نوروزی واحد بهداشت محیط نام 
بسیج سالمت  افزود: طرح  و  برد 
اوایل  از  واحد  این  نوروزی 
فروردین ماه  پانزدهم  تا  اسفندماه 
در  و  داشت  خواهد  ادامه   97
بازرسی  تیم های  مدت  این  طی 
با  محیط،  بهداشت  کارشسناسان 

تجهیزات  جدیدترین  از  استفاده 
بازرسی اقدام به نظارت بر مراکز 
کنترل  و  غذایی  مواد  عرضه 

بهداشتی می نمایند.
ادامه اضافه کرد: نظارت  وی در 
بر کیفیت آب شرب، کلر سنجی 
پمفلت  پوستر،  توزیع  روزانه، 
آموزشی و پیک سالمت نوروزی 
آگاهی  سطح  ارتقا  به منظور 
پیرامون  مسافران  و  شهروندان 
از  پیشگیری  و  بهداشتی  مسائل 
مسمومیت با گاز منواکسید کربن 
از دیگر اقدامات این واحد است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان 
با بیان اینکه یک تیم ثابت مستقر 
ایام  در  بهداشت  مرکز  محل  در 
شکایات  دریافت  آماده  نوروز 
از  است؛  مردم  گزارشات  و 
خواستار  شهروندان  و  مسافران 
تخلفات  مشاهده  صورت  در  شد 
طریق  از  را   موارد  بهداشتی، 
سامانه رسیدگی به شکایات 190 
محیط  بهداشت  کارشناسان  به 
جهت پیگیری اطالع رسانی کنند.

دکتر علی محمدی در پایان عنوان 
با بیماری های  کرد: واحد مبارزه 
از  بهداشت،  مرکز  واگیر 
از  که  است  واحدهایی  دیگر 
لغایت  اسفند ماه  هشتم  و  بیست 
صورت  به  فروردین ماه  پانزدهم 
آماده  روزی  شبانه  کشیک های 
تا در صورت  بوده  خدمت رسانی 
اسرع  در  مشکل  هر گونه  بروز 
وقت اقدامات الزم به عمل آورند.

شهردار شیراز از تشکیل کمیته مشترکی بین دانشگاه شیراز و شهرداری 
به منظور حل مسائل فی مابین این دو مجموعه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز، اسکندرپور در بازدید از 
باغ ارم و دیدار و گفت وگو با رئیس دانشگاه شیراز، این دانشگاه را یک 
عنصر فرهنگی غنی برای شهر شیراز قلمداد کرد و گفت: دانشگاه شیراز، 
دانشگاهی مادر و با سابقه ای طوالنی است که باید به روزهای اوج خود 
باشد،  باید مثل شیراز  ما معتقدیم همان گونه که شیراز  بازگردد؛ چراکه 

دانشگاه شیراز نیز باید مثل دانشگاه شیراز در روزهای اوجش باشد.
فراهم  گونه ای  به  را  بستر  باید  متولیان  و  مسئولین  تمامی  افزود:  وی 
کنند تا این ظرفیت عظیم دوباره در سطح بین المللی مطرح و جایگاهش 
بازتولید شود. شهرداری نیز در این مسیر همکاری های الزم را برای توسعه 

روزافزون دانشگاه شیراز انجام خواهد داد.
شهردار شیراز مهم ترین چالش امروز کالنشهر ها را مسائل اجتماعی دانست 
و گفت: اگر تالش مشخص، معنادار و هدفمند برای رفع مسائل اجتماعی 
نشود، این موضوع به بحرانی برای ویرانگر برای شهرها تبدیل می شود. 
از این رو به عنوان شهردار شیراز ترجیح می دهم به جای آغاز پروژه های 
جدید عمرانی در کنار سایر دستگاه های متولی فرهنگی اجتماعی در مسیر 
حل مشکالت اجتماعی شهر تدابیری جدی بیندیشیم. در این راستا حمایت 
و همکاری مجموعه ارزشمندی چون دانشگاه شیراز با ظرفیت های علمی 
و پژوهشی خود می تواند راهگشا باشد؛ اگرچه از همه دستگاه های ذی ربط 
شهرداری  با  شهر  اجتماعی  فرهنگی  مسائل  سامان دهی  برای  می خواهم 

مشارکت کنند.
وی اضافه کرد: من به عنوان دانشجوی قدیمی دانشگاه شیراز برای حفظ 
نگاهمان  نمی کنم.  دریغ  کمکی  هیچ  از  دانشگاه  این  جایگاه  ارتقای  و 
ما یک  نیست؛  به عنوان دو مجموعه جدا  دانشگاه شیراز  و  به شهرداری 
مجموعه هستیم و شهرداری به عنوان متولی امور شهر باید به حل مسائل و 
مشکالت نهادهای مختلف شهری از جمله حوزه دانشگاه، حوزه سالمت و 

بهداشت شهری و... کمک کند.
احداث پل اتصال چمران شمالی و جنوبی به عنوان یک المان شاخص 

شهری
اسکندرپور در گفت وگو با رئیس دانشگاه شیراز که در حاشیه بازدید از 
باغ ارم انجام می شد، گفت: معتقدیم شیراز تمدن و ظرفیت های فرهنگی 
کند.  بین المللی شاخص  در سطح  را  شهر  این  می تواند  که  دارد  ویژه ای 
از  یکی  شیراز  دانشگاه  گیاه شناسی  باغ  به عنوان  ارم  باغ  مثال  به عنوان 
مجموعه های بی نظیر گردشگری ایران است یا باغات قصردشت به عنوان 
این  و  ندارد  وجود  ایران  از  دیگری  شهر  هیچ  در  شهر  تنفسی  ریه های 
می توان  آن ها  کردن  شاخص  با  که  هستند  شیراز  ویژه  امتیازات  موارد 

فرصت های جدیدی را تولید کرد.
شهردار شیراز با اشاره به خلق ظرفیت های جدید گردشگری برای شیراز 
عنوان کرد: پل اتصال چمران شمالی و جنوبی به عنوان یک ظرفیت جدید 
گردشگری و معماری سال آینده به مسابقه ای ملی یا بین المللی گذاشته 
خواهد شد تا به یک المان شاخص در شیراز تبدیل شود. در دو سمت این 
المان نیز دو پروژه فرهنگی ماندگار ساخته خواهد شد که مجموعًا ظرفیت 

جدیدی را برای رشد و توسعه شیراز خلق می کند.

محدودیت های ترافیکی نوروز 97 در قالب 4 طرح محدودیت محورهای 
و  ترافیکی  محموله های  محدودیت های  کلی،  محدودیت های  ممنوعه، 
نوروزی  طرح  طول  در  سوختنی  مواد  حامل  خودروهای  محدودیت های 

جهت ارتقای ایمنی و تردد روان در جاده های فارس اعالم گردید.
راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
تردد  محورهای  در خصوص  احمدی  حمید  فارس،  جاده ای  و حمل ونقل 
ممنوع گفت: در محورهای شیراز- نورآباد- گچساران و همچنین شیراز-
کازرون- بوشهر و بالعکس تردد هرگونه انواع تریلر و کامیون از ساعت  
دوازدهم،  دهم،  چهارم،  یکم،   ،96 اسفند   29 و   28 تاریخ های   24 الی   7

چهاردهم و هفدهم فروردین 97 ممنوع است.
سرپرست مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
تردد  کرد:  اضافه  کلی  ترافیکی  محدودیت های  خصوص  در  فارس 
موتورسیکلت در آزادراه، بزرگراه و راه هایی که ضرورت ایجاب نماید، 
تانکرهای حامل  فاسدشدنی و  ممنوع است؛ تردد خودروهای حامل مواد 
مواد سوختی که از پلیس راهور ناجا مجوز دارند مستثنا طرح ممنوعیت 
هستند؛ تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در تاریخ 13 فروردین در 

به جز  شیمیایی  کود  حامل  کامیون های  تردد  است؛  ممنوع  کشور  تمام 
تاریخ های 28 و 29 اسفند 96، چهارم، پنجم، دوازدهم، سیزدهم فروردین ماه 

97 با رعایت مقررات و ضوابط در جاده های سراسر کشور بالمانع است.
وی در خصوص محدودیت های محموله های ترافیکی تأکید کرد: صدور 
مجوز برای خودروهای ترافیکی از 26 اسفند تا 14 فروردین ممنوع بوده 
و حمل ونقل محموالت ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده اند در 
تمامی راه های اصلی برون شهری از ساعت 7 صبح روز 26 اسفند تا 7 صبح 
روز 5 فروردین و همچنین 7 صبح روز 9 فروردین تا 7 صبح روز 15 

فروردین ممنوع است.
ترانزیت حامل  مقام مسئول در خصوص محدودیت های خودروهای  این 
مواد سوختی تصریح کرد: ورود و تردد کلیه خودروهای ترانزیت مواد 
سوختی در داخل کشور از ساعت 7 صبح روز 26 اسفند تا 7 صبح روز 6 
فروردین و همچنین 7 صبح روز 9 فروردین تا 7 صبح روز 15 فروردین 
طرح  روزهای  سایر  در  مذکور  خودروهای  اینکه  ضمن  بوده،  ممنوع 
نوروزی صرفًا در طول روز مجاز به حرکت هستند و در ساعات شب ملزم 

به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود.

شهردار شیراز:

کمیته مشترک شهرداری و دانشگاه شیراز تشکیل می شود
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شورای  و  شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اسالمی شهر کازرون، به مناسبت گرامیداشت روز شهردار رئیس و اعضای 
دفتر  در  با حضور  شهردار  شهری  خدمات  معاون  و  شهر  اسالمی  شورای 

شهردار با علی باقری دیدار و از زحمات وی تقدیر کردند.
روز  تبریک  ضمن  کازرون  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  مراسم  این  در 
روز  بنام  باکری  شهید  شهادت  سالروز  اسفندماه   ۲۵ کرد:  اظهار  شهردار 
شهردار نام گذاری شده است که از خصوصیات این شهید می توان به اخالق 
خوب، روحیه جهادی، صبور بودن، نظم در کارها، عشق والیت و مردم 

اشاره کرد.
زحمات  قدردان  شهر  شورای  در  همکارانم  و  من  کرد:  عنوان  روزبهی 
ارزنده ای  خدمات  کوتاه  مدت زمان  این  در  چون  هستیم  باقری  جهادی 
در جهت عمران، آبادانی و زیبایی مبلمان شهری انجام داده اند که باعث 
رضایت عمومی شهروندان از شهرداری شده است، امید می رود با همکاری 

اعضای محترم شورا و کارکنان زحمتکش شهرداری این خدمات استمرار 
داشته باشد.

عملکرد  سنجش  بهترین  مردم  قضاوت  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
امیدواریم در سال جدید باروحیه مضاعف و  شهرداری و شوراها است و 
امور  آبادانی،  و  توسعه عمران  اساسی در جهت  بتوانیم کارهای  پرانرژی 

زیربنایی و زیباسازی مبلمان شهری انجام دهیم.
سپس شهردار کازرون ضمن تشکر از اعضای شورا و کارکنان شهرداری 
اظهار کرد: خدا را شاکر هستم که توفیقی حاصل شد تا بتوانیم ادامه دهنده 
شریف  مردم  بتوانیم  تا  کنیم  عمل  آن ها  وصیت  به  و  باشیم  شهیدان  راه 
انقالبی شهر کازرون را روزبه روز خوشحال تر کنیم زیرا خوشحالی خلق 

باعث خشنودی خداوند است.
باقری عنوان کرد: با توجه به اینکه شهرداری را در شرایط نامطلوبی تحویل 
گرفتیم اما به لطف خداوند با تالش گروهی و درایت و همکاری اعضای 

شورای شهر، زحمات کارکنان و همکاری شهروندان توانستیم سال ۹۶ را 
به خوبی به پایان برسانیم و حقوق عقب افتاده کارگران را پرداخت نماییم.

وی افزود: اگر به لطف خداوند موفقیتی حاصل شده نتیجه همکاری اعضای 
شورا، تالش کارکنان شهرداری و صبر و پشتیبانی مردم از شهرداری بوده 

است.
در پایان این مراسم از طرف رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر کازرون 

با اهدای لوح تقدیر و دسته گل از زحمات باقری تقدیر به عمل آمد.

به  پاسخگویی  آماده  هرلحظه  گفت:  کازرون  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
طبق  کازرون  شهرستان  نجات  و  امداد  انبار  و  هستیم  اتفاقات  و  حوادث 

استانداردها جوابگوی شهرستان خود نیز نیست.
ملی  طرح  به  اشاره  با  کازرون  هالل احمر  رئیس جمعیت  خاکسار  عزیزاهلل 
تا ۱۶ فروردین در دو  اسفند  از ۲۵  این طرح  اظهار داشت:  نجات  امداد و 

پایگاه دشت برم و کمارج اجرا می شود.
تصادفات  کاهش  نوروزی  مسافران  ایمنی  طرح  از  هدف  اینکه  بابیان  وی 
با  ایجاد هیجانات مثبت و  با  این طرح که  در ورودی شهرها است گفت: 
برنامه های مختلف ازجمله مسابقه نقاشی، بروشورهای سالمت و نقاط دیدنی 

شهرستان باعث می شود چنددقیقه ای راننده پیاده و رفع خستگی کنند.
تصادف  علت های  از  یکی  اینکه  بابیان  رئیس جمعیت هالل احمر کازرون 
خستگی است، افزود: با توقف کوتاهی که در ایستگاه طرح ایمنی مسافران 
نوروزی هالل احمر دارند و برنامه های دیده شده خستگی رانندگان و مسافران 
رفع و اگر توانستیم یک روز آن ها را ترغیب به توقف در شهرستان می کنیم.
دیدگان  حادثه  به  کمک  وظیفه  شهرستان  بحران  کمیته  گفت:  خاکسار 

کوهستان را به هالل احمر داده و از روز ۲۵ اسفند تا 15 فروردین به صورت 
شبانه روزی پایگاه امداد نجات هالل احمر در میدان امام حسین)ع( کازرون 
مستقر است که البته در طول سال فعال است ولی در ایام نوروز شبانه روزی 

فعالیت دارد.
وی بابیان اینکه امدادگران و اعضای آماده در هرلحظه آماده پاسخگویی به 
حوادث و اتفاقات هستند، افزود: کمیته امداد و نجات خدمات سفر فعال و 
محورهای شهرستان  اورژانس همه  با کمک  مواصالتی  محورهای  تمام  در 

کازرون را پوشش می دهیم.
رئیس جمعیت هالل احمر کازرون با اشاره به اسکان مسافران در مواقع بارانی 
با همکاری آموزش وپرورش و  این مورد شده و  گفت: پیش بینی الزم در 
دیگر نهادها در مدارس حسینیه و مساجد در مواقع بارانی به مسافران خدمات 

الزم ارائه می شود.
خاکسار در پاسخ به این سؤال که شهرستان کازرون با توجه به زلزله های 
قطر  مثل  معروف  گسل های  کنار  در  شهرستان  این  داشتن  قرار  و  اخیر 
کازرون چه تدابیری برای این حوادث از سوی سازمان هالل احمر دیده شده 
است گفت: با توجه به اینکه شهرستان کازرون از سال ۱۳۶۵ تا ۹۶ چهار 

زلزله باالی شش ریشتر را تجربه کرده، می طلبد که ما همیشه آماده باشیم.
وی افزود: نکته مهم این است که ما ازلحاظ نیروهای انسانی مشکلی نداریم 
حادثه ای  هر  صورت  در  و  آماده  کازرون  شهرستان  عملیاتی  دفترچه  و 
کمک  به  زمان  کمترین  در  و  مشخص  شهرستان  مناطق  جزییات  تمام 

حادثه دیدگان می رویم.
رئیس جمعیت هالل احمر کازرون بابیان اینکه در شهرستان کازرون بیش 
نیروی آموزش دیده برای  نفر  نفر داوطلب داریم، گفت: ۱۵۰  از پنج هزار 
اعزام به کل کشور داریم و شهرستان کازرون یکی از چهار شهرستان برتر 

در استان فارس است.
خاکسار افزود: ازلحاظ جغرافیایی هم در منطقه ای قرار داریم که اگر برای 
معین  شهرستان  کازرون  شهرستان  بیافتد  اتفاقی  اطراف  شهرهای  و  بوشهر 
حالی  در  این  و  می کنند  دیدگان روی آن حساب  به حادثه  جهت کمک 
است که جمعیت هالل احمر شهرستان کازرون انبار امدادی استاندارد ندارد.

استانداردها  طبق  کازرون  شهرستان  نجات  و  امداد  انبار  اینکه  بابیان  وی 
جوابگوی شهرستان خود نیز نیست گفت: بارهای بار برای حل این مشکل 
تهیه  انجام گرفته می توان کتابی  پیگیری های  مکاتبات  با  تقاضا کردیم که 

کرد ولی توجهی به این موضوع نشده است.
مولد  که  هالل احمر  جمعیت  داد:  ادامه  کازرون  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
امداد و نجات شهرستان است ساختمان آن که مربوط به نیم قرن پیش است در 

زلزله های باالی ۵ ریشتر احتمال خراب شدنش بسیار زیاد است.
خاکسار بابیان اینکه شاید در تمام استان ازلحاظ فضای فیزیکی ضعیف ترین 
باشیم تأکید کرد: انتظار داریم مسئوالن ارشد استان کمک کنند تا احداث 
ساختمان هالل احمر کازرون صورت گیرد چون فضای فیزیکی در خیلی از 

فعالیت های هالل احمر مهم است.

به مناسبت ۲۵ اسفند روز شهردار صورت گرفت؛

دیدار اعضای شورای اسالمی شهر کازرون با شهردار این شهر

رئیس جمعیت هالل احمر کازرون:

هرلحظه آماده پاسخگویی به حوادث هستیم
انبار امداد و نجات کازرون جوابگوی شهرستان نیست

شبکه بهداشت و درمان کازرون خبر داد؛
آمادگی واحدهای شبکه بهداشت و درمان 

کازرون در نوروز


