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تولیتمعظمآستانمقدسحضرتشاهچراغ)ع(:
اعتالی فرهنگی منوط به همکاری 
دستگاه های متولی بدون موازی 

کاری است

 اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی 
در کازرون

آتش سوزی یک سفره خانه 
در کازرون

نوزاد عجول در دستان تکنسین های 
اورژانس چشم به جهان گشود

تولد نوزاد در نخستین ساعت دیروز

شاخ به شاخ شدن دو دستگاه پراید 
حادثه آفرید

سید حشمت اهلل  قضاییه  قوه  هفته  آستانه  در  پناهی:  نصراهلل  سرویس خبری/ 
و  فارس  استان  تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  مدیرکل  الغیب  حیات 
سرپرست اداره کل زندان های استان بوشهر گفت: پیش از هر سخنی شایسته 
)عج(،  صاحب الزمان  حضرت  مقدس  ساحت  به  احترام  ادای  ضمن  تا  است 
درود فرستیم بر روح مطهر بنیان گذار کبیر جمهوری اسالمی ایران و شهدای 
گران قدر کشورمان و همچنین سالمت و طول عمر رهبر عزیزمان را از درگاه 
بار تعالی مسئلت نموده و گرامی می داریم و بزرگداشت هفته قوه قضاییه و یاد 

و خاطره شهید مظلوم دکتر بهشتی و یاران با وفایش. 
مقوله امنیت در تمام جوامع و خصوصًا نظام مقدس جمهوری اسالمی از اهمیت 
باالیی برخوردار بوده و تحقق این امر در خرد و همت جمعی و جلب مشارکت 
مردم است و جامعه ای که مردم خود را در امنیت آن سهیم بدانند با رعایت 
قوانین و مقررات آسیب ها و خطرات را کاهش داده و از بروز ناامنی پیشگیری 
مورد  زندان ها همواره  افزود: کاهش جمعیت کیفری  الغیب  می نماید. حیات 
سازمان  ریاست  همچنین  و  قضاییه  قوه  ریاست  رهبری،  معظم  مقام  تأکید 
زندان های کشور و دستورالعمل های مختلف در راستای اجرا و تحقق این هدف 
صادر و در حال اجرا است. فردی که بر هر عنوان مجرمانه به زندان معرفی 
می شود نباید توسط عوامل مختلف و کارکنان مورد ناامیدی و یأس قرار بگیرد 
بلکه باید با رأفت اسالمی و بیان دیدگاه و دستورالعمل های زندانبانی به او تفهیم 

شود که مجموع کارکنان زندان های استان برای رفع مشکالت مددجویان قدم 
بر خواهند داشت. به طورکلی خدمات زندانبانی باید در سه محور کالن انجام 
گیرد که بدون تردید با تحقق حداکثری اهداف از پیش تعیین  شده می توانیم به 
اهداف عالیه سازمانی دست یابیم. آن سه محور عبارت اند از: الف( سازمان دهی 
و کاهش جمعیت کیفری، ب( توسعه کیفی و کمی فعالیت ها در حوزه های 
بهداشت و درمان، برنامه های فرهنگی، آموزش، سوادآموزی، حرفه آموزی و 
اشتغال، ج( توسعه خدماتی حمایتی از خانواده های زندانیان و حمایت های مادی 
و معنوی از زندانیان آزادشده و حفظ سالمت روان زندانیان از اهمیت بسیار 
هدف  به  روان  بهداشت  به  توجه  عدم  صورت  در  و  است  برخوردار  باالیی 
اصلی  وظیفه  یافت.  نخواهیم  دست  زندان ها  در  سالمت  ارتقا  و  حفظ  نهایی 
سازمان زندان ها اصالح و تربیت انسان های به خطا رفته است، لذا به کارگیری 
راهبردهای مشاوره ای و روان درمانی نیز در راستای ایفای این نقش مهم است. 
سید حشمت اهلل حیات الغیب بیان داشت: مجموعه حاضر گوشه ای از عملکرد، 
راستای  در  تربیت  و  اصالح  عرصه  گمنام  سخت کوشان  اقدامات  و  خدمات 
بازگشت سعادتمندانه و آبرومندانه بزهکاران در زندان های استان بوشهر است 
که با الگوگیری از فرمایشات معمار کبیر جمهوری اسالمی ایران حضرت امام 
خمینی)ره( در طبق اخالص گذاشته و به درگاه حضرت حق تقدیم می نماییم. 
آرزومندیم مقبول درگاه احدیت قرار گیرد. حیات الغیب در پایان از مساعدت 

و همراهی حجت االسالم والمسلمین لطف اهلل دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و 
امام جمعه شیراز، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری فارس، آیت اهلل غالمعلی 
صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و علی جمادی 
بوشهر  و  فارس  زندان های  کل  اداره  با  بوشهر  استان  دادگستری  رئیس کل 

تشکر کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات فارس گفت: در ابتدای دولت دوازدهم، 
2 هزار و 50 کیلومتر شبکه فیبرنوری در استان اجرا شده بود که این میزان 
در مقطع کنونی به سه هزار و 979 کیلومتر رسیده است که رشد 94 درصدی 

داشته است.
جمع  در  گذشته  روز  سهرابی  مهرداد  غضنفری:  خدیجه  خبری/  سرویس 
خبرنگاران با اشاره به اینکه در تمام پارامترها در سال گذشته با رشد روبه رو 
بودیم گفت: در فیبر نوری 13 درصد، در ظرفیت انتقال 2 درصد، در ظرفیت 
پهنای ورودی استان فارس 45 درصد، در ظرفیت پهنای خروجی 4 درصد و 

در ظرفیت پهنای بین المللی نیز 20 درصد رشد داشته ایم.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات فارس به وضعیت تلفن های ثابت در سال 
96 در این استان اشاره کرد و افزود: در پایان سال گذشته بیش از یک میلیون و 
566 شماره مشغول به کار بوده است و در شبکه تلفن همراه 4G به 860 رسیده 

است که شاهد رشد 61 درصدی بوده ایم.
وی به اینترنت روستایی اشاره کرد و افزود: همراه اول بیش از 717 سایت 
روستایی و جاده ای داشته و تا پایان اردیبهشت ماه امسال 213 سایت با بهبود 

عملکرد، امکان دسترسی به سیستم های اینترنت نسل 3 و 4 برای آنها فراهم 
شده است و با بهبود این سایت ها بیش از 550 روستا از این سرویس بهره مند 
شدند و در حال حاضر تنها 16 سایت و 51 روستا در فاز اول باقی مانده است

 که در فاز دوم تا پایان شهریورماه به 211 برسد.
از  بیش  اینکه  بیان  با   96 سال  پایان  تا  اطالعات  فناوری  داد:  ادامه  سهرابی 
48 پروژه اولویت دار در حوزه ارتباطات و فناوری در استان فارس شناسایی 
شده است، اظهار داشت: در راستای طرح تکاپو و با توجه به طرح های توجیه 
 ATM اقتصادی در روستاها برای از بین بردن شکاف اطالعاتی 43 دستگاه
روستایی در استان فارس ایجاد شده است. وی به سرمایه گذاری 292 میلیارد 
تومان اپراتور ایرانسل در سال 96 اشاره کرد و افزود: این اپراتور در اینترنت 

نسل سوم 158 درصد و در اینترنت نسل چهارم 63 درصد رشد داشته است.
سهرابی به شکایاتی که از اپراتور فعال در استان صورت گرفته اشاره کرد و 
ابتدای سال 96 تاکنون بیش از 4 هزار و 399 شکایت از خدمات  گفت: از 
 362 و  هزار   4 از  بیش  که  است  گرفته  صورت   it و  اینترنت  دهندگان 

موردبررسی و پیگیری شده است و 37 مورد نیز در حال بررسی است.

کازرون

حیاتالغیبمدیرکلزندانهایفارسوبوشهر؛

وظیفه اصلی سازمان زندان ها اصالح و تربیت انسان های به خطا رفته است

مدیرکلارتباطاتوفناوریاطالعاتفارسخبرداد؛

رشد 94 درصدی شبکه فیبرنوری در استان

الکاظم  موسی  بن  احمد  حضرت  مقدس  آستان  معظم  تولیت 
شاهچراغ )ع( گفت: همکاری و هماهنگی دستگاه های فرهنگی 
فرهنگی  اعتالی  موجب  کاری  موازی  به دوراز  فارس  استان 

سومین حرم اهل بیت )ع( می شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی آستان مقدس 
سید  آیت اهلل  )ع(،  شاهچراغ  الکاظم  موسی  بن  احمد  حضرت 
علی اصغر دستغیب در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان فارس بابیان اینکه نکته ای که همیشه مطرح بوده موضوع 
مختلفی  دستگاه های  کرد:  خاطرنشان  است،  فرهنگی  مسائل 
در  ازجمله  نظام،  مجموعه  در  فرهنگی  امور  مسئولیت  عهده دار 
استان فارس هستند که گاه بحث می شود که این ها مدیریت های 
نماینده  می کنند.  پیدا  تداخل  باهم  مسئولیت ها  و  است  موازی 
مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه 
است،  انجام گرفته  مسئولیت ها  این  بین  مرزبندی خوبی  تاکنون 
خاطرنشان کرد: البته من فکر می کنم که هماهنگی و همکاری 
فرهنگی  کلی  مسائل  در  مشترکاتی  است، چراکه  نیاز  بیشتری 
امور  متصدی  که  دستگاه هایی  است  حتمًا الزم  که  دارد  وجود 
فرهنگی هستند ارتباط منسجمی باهم داشته باشند که کارها بهتر 

پیش برود.
قائم مقام جامعه روحانیت شیراز تصریح کرد: اساسًا تعبیر فرهنگ 
اسالمی و اینکه یک فرد یا جامعه برخوردار از فرهنگ اسالمی 

باشد یک لفظ است؛ اما مفهوم بسیار گسترده ای دارد.
معظم لَه با تصریح اینکه شاید خیلی از منکرات و انحرافات در 
جامعه در اثر جهل باشد و اگر برطرف شود خیلی از مشکالت 
بسیار  زمینه  این  در  ریشه یابی  البته  کرد:  بیان  می شود،  حل 
به  باشد در جهت هدایت مردم  ضروری است که هر جا الزم 
اعالم  با  دستغیب  آیت اهلل  حضرت  شود.  کار  باید  رشد  سمت 
عنوان  فرهنگی،  همکاری های  درزمینه  مقدس  آستان  آمادگی 
و  دارد  علیه السالم ظرفیت گسترده ای  اهل بیت  کرد: حرم سوم 
برای پیشبرد اهداف فرهنگی و ارشاد و هدایت جامعه آمادگی 
دارد. وی خاطرنشان کرد: آستان مقدس حضرت شاهچراغ )ع( 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  با  هم  دارد  آمادگی 
فارس و هم با دیگر نهادهایی که در این نظام مقدس و در جامعه 
اسالمی اهداف عالیه ای را پیگیری می کنند همکاری داشته باشد.

طرح  اجرای  از  کازرون  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
با محوریت  نقاط آلوده در شهرستان کازرون  پاک سازی 

برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر خبر داد. 
شهرستان  انتظامی  فرمانده  عبادی نژاد  محمد  سرهنگ 
بیان داشت: طرح  با جزئیات این طرح  کازرون در رابطه 
پاک سازی نقاط آلوده و جرم خیز در راستای ارتقا امنیت 
سطح  در  امنیت  احساس  بردن  باال  به منظور  و  اجتماعی 
جامعه و باهدف مقابله با مخالن نظم عمومی در شهرستان 

کازرون به مرحله اجرا درآمد.
مأموران  طرح  این  اجرای  در  افزود:  عبادی نژاد  سرهنگ 
با هماهنگی مقام قضایی و با بهره گیری از منابع محلی و 
اقدامات اطالعاتی در شهرستان کازرون موفق به دستگیری 
تریاک،  کیلوگرم   ۱۵/۶۳ کشف  و  خرده فروش  نفر  سه 
۱۰ گرم هروئین، ۵ گرم شیشه و ۳۰ گرم سوخته تریاک 
کشف  و  سارق  نفر   ۲ دستگیری  و  وافور  حقه  یک  و 
یک دستگاه خودرو سرقتی و یک دستگاه موتورسیکلت 
مواد مخدر  توقیف یک دستگاه خودرو حامل  و  مسروقه 

گردیدند.
پرونده  تشکیل  از  تصریح کرد: پس  عبادی نژاد  سرهنگ 
قضایی  مراجع  تحویل  قانونی  مراحل  سیر  برای  متهمان 

گردیدند. 
این  اجرای  از  هدف  کازرون  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
طرح را ارتقا آسایش شهروندان و تنگ کردن عرصه برای 
و  همکاری  از  تشکر  ضمن  و  کرد  عنوان  سودجو  افراد 
داشت:  اظهار  امنیت  و  نظم  برقراری  در  مردم  مشارکت 
همچنان  قانون گریزان  و  هنجارشکنان  با  قاطعانه  برخورد 
ادامه دارد و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک 

را سریع با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.

حریق یک سفره خانه سنتی در کازرون با تالش آتش نشانان 
مهار شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری 
تشریح  در  زارع  کاظم  کازرون،  شهر  اسالمی  شورای  و 
محل  نزدیکی  به  توجه  با  کرد:  اظهار  حادثه  این  جزئیات 
حادثه به ایستگاه شماره یک و واکنش سریع تیم عملیاتی 
فرمانده  شد.  مهار  آتش  حریق،  از گسترش  پیش  اعزامی، 
عملیاتی ایستگاه شماره یک افزود: به علت حرارت موجود، 
دفرمه  مغازه  اسپلیت  و  کاذب  سقف  از  زیادی  بخش های 
دچار سوختگی شد. به گفته او، عملیات مهار حریق، سرد 
کردن و تخلیه دود درزمانی حدود 15 دقیقه با موفقیت انجام 

گرفت. علت حادثه توسط کارشناسان دست بررسی است.

مرکز  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان کازرون 
شهرستان   ۱۱۵ اورژانس  مرکز  سرپرست  جمشیدی  بهمن 
دیروز  از  ساعات  نخستین  در  گفت:  دراین باره  کازرون 
سی ام خردادماه بر طبق تماس با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ 
کازرون، خانم بارداری با درد زایمان که با وسیله شخصی از 
تنگ چوگان به سمت بیمارستان کازرون درحرکت بودند، 

درخواست کمک شد.
وی اضافه کرد: بالفاصله آمبوالنس پایگاه کازرون جهت 

امدادرسانی به بالین مادر باردار اعزام شد.
مادر،  بالین  به  اورژانس  امدادی  نیروهای  رسیدن  از  پس 
نوزاد پسر عجول در بین مسیر رسیدن به بیمارستان به همت 
دریافت  از  بعد  آمد.  دنیا  به   ۱۱۵ اورژانس  تکنسین های 
اقدامات اولیه مادر و نوزاد جهت تکمیل مراحل درمان به 

بیمارستان ولیعصر)عج( کازرون منتقل شدند.
گفتنی است حال عمومی مادر و نوزاد رضایت بخش است. 
تکنسین های این مأموریت غالمرضا حیدری و پرویز دهقان 

از پایگاه کازرون بودند.

برخورد دو دستگاه پراید در محور کازرون-قائمیه ۵ نفر را 
راهی بیمارستان کرد.

بهمن جمشیدی مسئول اورژانس ۱۱۵ کازرون اظهار کرد: 
امروز با اعالم گزارش برخورد دو دستگاه پراید در محور 
کازرون-قائمیه یک دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام 
جای  بر  مصدوم   ۵ تصادف،  این  کرد:  تصریح  وی  شد. 
اضافه  کازرون  شهرستان   ۱۱۵ اورژانس  مسئول  گذاشت. 
انتقال  بیمارستان  به  درمان  برای  مصدومان  از  نفر   ۳ کرد: 
داده شدند و ۲ نفر به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

مدیرکلکارورفاهاجتماعیاستانفارس:
بازار IT باظرفیت ترین بازار برای اشتغال است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: بازار IT از با ظرفیت ترین بازارها برای ایجاد اشتغال است و باید از این حوزه برای رفع 
مشکل اشتغال استفاده کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهراب مختاری در جلسه کمیته فنی 
تکاپو، رسته فناوری اطالعات، گفت: فناوری و اطالعات راهی بدون بازگشت است و اگر بخواهیم موفقیتی برای جامعه در نظر بگیریم باید این 
موضوع مورد توجه همه قرار بگیرد. مختاری با اشاره به برنامه آتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و افق پیش رو خاطرنشان کرد: امیدواریم 
با تعامل حداکثری شاهد توسعه استان باشیم. وی خاطر نشان کرد: با ظرفیتی که در این استان وجود دارد می توان کار های بسیار خوبی انجام 
داد که با این کار شاهد تولید ثروت و ایجاد اشتغال در این استان خواهیم شد. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: اگر به 
صورت جدی شروع کنیم قطعًا می توان به نتیجه خوبی رسید. مختاری افزود: بازار IT یکی از با ظرفیت ترین بازارها برای ایجاد اشتغال است و 

لذا باید از حوزه های نرم افزای حداکثر استفاده را برد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی بخشداری کوهمره نودان یحیی حقیقی 
بخشدار کوهمره به همراه کاویانی دهیار تره  دان، رئیسی کارشناس فنی بخشداری و 
از چاه آب و  پیرسبز  دان سمغان و  تره  انبار  آبدار مجموعه روستاهای مالی  امیدوار 

مخازن آب این روستاها بازدید به عمل آورند.
بخشدار کوهمره در این بازدید اعالم کرد: هفته گذشته در جلسه ای که در فرمانداری 
آبفای  مدیرعامل  و  کازرون  شهرستان  فرماندار  دهقان  حضور  با  کازرون  شهرستان 
روستایی فارس برگزار شد با تالش فرماندار مقرر شد که یک حلقه چاه جدید به این 

مجموعه اضافه شود.
با توجه به کمبود آب و  از اهالی روستای تره دان و روستاهای اطراف تقاضا داریم 
بحران خشک سالی در آستانه فصل تابستان ضمن صرفه جویی و نصب مخزن آب در 

منازل مصرف آب را مدیریت نموده و با اداره آبفای روستایی همکاری کنند.

خبرنگاران و عکاسان/ علی گلچین، داود کشاورز: با توجه به کشفیات اخیر نیروی 
پلیس  مأموران  تخصصی،  پلیس های  شبانه روزی  تالش  و  کازرون  شهرستان  انتظامی 
مبارزه با مواد مخدر طی عملیاتی راننده 26 ساله را در یک عملیات ضربتی با کشف 63 

کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک دستگیر کردند.
در این خصوص فرمانده انتظامی این شهرستان طی نشست خبری عنوان داشت: امروزه 
سوداگران مرگ با پهن کردن دام برای جوانان و نوجوانان قصد دارند آنان را به تباهی 
و نابودی سوق دهند؛ لذا در این راستا بر اساس دریافت گزارشات مردمی و با تالش 
انجام  انجام کارهای اطالعاتی که توسط کارکنان مواد مخدر شهرستان  شبانه روزی و 
گرفت در یک عملیات ضربتی جوان 26 ساله اهل و ساکن شهرهای اطراف کازرون، 

دارای سابقه حمل مواد مخدر، در محور فراشبند-کازرون دستگیر شد. 
وی همچنین عنوان داشت: این جوان قبل از دستگیری خود با مقداری بنزین قصد به 
آتش کشیدن خودرو حامل مواد مخدر را داشت که خوشبختانه با هوشیاری مأمورین 
پس از مقداری سوختگی ماشین، متهم به همراه 63 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر و راهی 

بازداشتگاه شد.
سرهنگ عبادی نژاد درخصوص حمل کاالی قاچاق خطاب به افراد متخلف عنوان داشت: 
با جرائم خرد و بزرگ را دارد و  به طور 100 درصدی آماده برخورد  انتظامی  نیروی 
در طی هفته های قبل موفق به کشف دو تریلی و 6 خودرو کاالی قاچاق از نوع البسه، 
پارچه، گردو، موتور خارجی شده اند که ارزش تقریبی محموله ها بیش از یک میلیارد 

تومان برآورد شده است.
این مقام مسئول همچنین با توجه به تعطیالت تابستانی خبر از پوشش دادن پارک ها و 
تفرجگاه ها توسط مأمورین داد و خاطرنشان کرد: وفادار بودن به لباس نیروی انتظامی 
اجرا  را  پایدار  امنیت  مقوله  این  حتمًا  و  یادکرده اند  مأموران  است که  جزء سوگندی 

می کنند.
فرمانده انتظامی کازرون در پایان خبر از تجهیز دوربین های پیشگیری از وقوع جرم خبر 
داد و خاطرنشان کرد: تعداد 9 دستگاه دوربین به همراه کاور حمل که به عنوان روپوش 
مأمور استفاده می شود کالنتری ها، یگان عملیاتی 110، یگان امداد و بخش های تابعه وارد 

شده و هزینه ای بالغ بر 25 میلیون تومان را در برداشته است. 
وی خصوصیات این دوربین ها را به روز اعالم کرد و عنوان داشت: دوربین ها در کنار 
مأموریت مأمورین کالنتری ها همراه با مأمور نصب می شود و جهت پیشگیری از وقوع 
جرم کلیه حرکات و برخوردهای مردم و مأموران را ضبط و ثبت می کند به طوری که 8 
ساعت حافظه داخلی را دارا است که در مدت یک ماه قابل نگه داری است و مهم ترین 
مسئله ضبط تصاویر در شب باکیفیت عالی به وسیله مادون قرمز و بنفش است که قیمت 

هر دوربین 1 میلیون تومان است.
سرهنگ عبادی نژاد در حاشیه های این نشست درخصوص بازداشت  شدگان حوادث اخیر 
کازرون خاطرنشان کرد: برابر حقوق شهروندی سعی کردیم که تمامی افراد بازداشتی را 
لیست کنیم و به نوبت نسبت به آزادسازی آنها با کمک دستگاه های قضایی اقدام کنیم.

بازدید بخشدار کوهمره نودان از چاه آب و مخزن آب روستای تره دان

فرماندهانتظامیشهرستانکازرونخبرداد؛
مأمورین نیروی انتظامی کازرون مجهز به لباس های دوربین دار شدند


