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روزنامه

پنجشنبه

موافقت دولت با اصالحات و تغییرات تقسیماتی در  ۱۲استان کشور

هیئتوزیران در جلسه خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیسجمهوری ،با تغییر و اصالحات تقسیماتی در استانهای فارس ،اصفهان،
خوزستان ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،بوشهر ،سیستان و بلوچستان ،قم ،لرستان،
مازندران ،مرکزی و هرمزگان موافقت کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالعرسانی دولت ،بهموجب این
تصمیمات ،ایجاد سه بخش ،تبدیل دو روستا به شهر و تغییر نام  ۱۲روستا،
چهار بخش ،پنج شهر و یک شهرستان در استانهای مذکور ،به تصویب
دولت رسید.

ادای احترام مسئوالن قضایی فارس
به مقام شامخ شهدا

همزمان با روز ملی بزرگداشت مقام
واالی شهدا رئیسکل دادگستری
استان فارس ،دادستان عمومی و
انقالب شیراز و جمعی از معاونین
دادگستری فارس با حضور
در آرامگاه جانباز شهید حسن
سبکدلهوشیار یاد و خاطره شهدای
انقالب و جنگ تحمیلی را گرامی
داشتند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی دادگستری استان
فارس ،در این مراسم که با حضور
خانواده آن شهید واالمقام در حرم
شاهچراغ (ع) برگزار شد ،رئیسکل
دادگستری فارس ضمن تجلیل از مقام
شهید سبکدلهوشیار و یاریرساندن
ایشان در اجرای عدالت و احقاق
حق بهعنوان کارمند مجموعه قضایی
استان گفت :زنده نگهداشتن یاد و
نام شهدا و الگوسازی از شخصیت
و سیره آنان بخشی از وظایف و
مسئولیت ما بهعنوان خدمتگزاران در
جامعه است.
علی القاصیمهر ترویج فرهنگ ایثار
و شهادت را رمز بقا و ماندگاری و
دوام جامعه اسالمی خواند و افزود:
خون شهدا سبب عزتمندی و شرافت
ملت و انقالب اسالمی است؛ بنابراین
مسئوالن کشور باید دائمًا به یاد شهدا
و خون پاک ریخته شده آنها باشند و
مواظب باشند که مبادا اعمال و رفتار
آنها باعث پایمال شدن خون شهدا
شود و همواره باید به خود گوشزد
نماییم که همه ما مدیون شهدا هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان
فارس خانواده شهدا را دارای منزلت و
جایگاه ویژه دانست و تصریح کرد:
همواره باید قدردان ایثار و فداکاری
شهیدان و خانواده معظم شهدا باشیم و

با تدوین برنامههای فرهنگی ،ایثار و
ازخودگذشتگی و رشادتهای شهدا
را به سرلوحه و الگویی برای جوانان
جامعه تبدیل نماییم.
رئیس شورای قضایی استان افزود:
شهدا وظیفه خود در قبال میهن
و جامعه اسالمی را بهخوبی انجام
دادهاند و حاال نوبت ما جاماندگان
از قافله شهدا است که با انجاموظیفه
و مسئولیت خود پایبندی خود را به
انقالب و نظام اثبات نماییم.
وی روز بزرگداشت شهدا را
فرصت مناسبی برای تجدید میثاق با
آرمانهای شهدا و امام شهدا دانست
و خاطرنشان کرد :خدمت صادقانه به
مردم ،نظام و انقالب اسالمی و بیداری
در برابر توطئههای دشمن و کسب
بصیرت و تالش در مسیر سرافرازی
انقالب ،بزرگترین آرمانهای شهدا
بود که امروز و در این شرایط سخت
و حساس باید بیشازپیش به آن
پایبند باشیم.
گفتنی است شهید حسن
سبکدلهوشیار جانباز  70درصد
جنگ تحمیلی از قهرمانان پارالمپیک
و کارمند تالشگر دادسرای عمومی
و انقالب شیراز بود که پس از
سالها تحمل رنج ناشی از جراحات
در جنگ تحمیلی ،اسفندماه امسال به
همرزمان شهیدش پیوست.
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رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز خبر داد:

تقدیر از  3هزار پاکبان در  25اسفندماه جاری در شیراز

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز گفت :برای دومین سال
متوالی مراسم تجلیل از «نارنجیپوشان ،سفیران پاکیزگی» از طرف
شهردار شیراز در  25اسفندماه جاری برگزار میشود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از امور ارتباطات و آموزش شهروندی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز روحاله خوشبخت گفت:
پاکبانان و نیروهای این سازمان از یک ماه قبل از عید با بهکارگیری
کلیه امکانات موجود و با تالش شبانهروزی ،شهر را برای استقبال از
نوروز پاکیزه نمودهاند و به همین دلیل هفته آخر سال از سوی این
سازمان هفته پاکسازی نامیده شده است.
خوشبخت افزود :در این مراسم که با حضور مدیران و مسئولین استانی،
اعضای شورای اسالمی شهر ،شهردار شیراز ،معاونین و مدیران شهرداری
شیراز و باهمت معاونت خدمات شهری شهرداری شیراز در بعدازظهر
شنبه  25اسفند در باغ عفیفآباد شیراز برگزار میشود ،ضمن اجرای

برنامههای متنوع برای پاکبانان از بیش از  3هزار نفر نیروی این سازمان
که در این برنامه حضور دارند تقدیر به عمل میآید.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز ادامه داد :نیروهای این
سازمان از ابتدای اسفندماه شروع به خانهتکانی شهر برای استقبال از
نوروز نمودند که فعالیتهایی مانند نظافت شهر بهصورت محله به محله
با همکاری یاوران شورای محالت در بیش از  266محله ،پاکسازی
ورودی و خروجیهای شهر ،رودخانه خشک و زمینهای باز ،شستشوی
و پاکسازی المانها و مبلمان شهری ،جمعآوری پسماندهای حجیم،
سرشاخه و ضایعات فضای سبز و الستیکهای فرسوده ،رنگآمیزی
و نصب سطلهای پسماند و سرویسهای بهداشتی پرتابل و دیگر
اقدامات ،صورت گرفته است و اقدامات این سازمان برای پاکیزگی
شهر و نظافت و نصب مخازن ویژه و جمعآوری پسماندهای محل
استقرار مسافرین نوروزی تا پایان تعطیالت نوروز ادامه دارد.

رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری شیراز خبر داد:

آغاز طرح ساماندهی وسایل نقلیه باربر در شیراز

رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری شیراز از آغاز طرح
ساماندهی وسایل نقلیه باربر در این کالنشهر خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالعرسانی شهرداری شیراز،
عبدالجلیل شریفی گفت :با ساماندهی وانتبارها و وسایل نقلیه باربر،
وضعیت حملونقل کاال نیز سروسامان میگیرد .ازاینرو بعد از اتمام
مدتزمان اجرای ارشادی این طرح رانندگان وسایل نقلیه باربر که مجوز
فعالیت وسیله عمومی دریافت نکردهاند یا انقضای اعتبار کارت هوشمند
آنها فرارسیده ،توسط پلیس راهور جریمه میشوند.
وی افزود :طبق ماده  32قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،شهرداریها
موظف هستند کلیه فعالیتهای مربوط به حملونقل بار را در محدوده
شهرها در قالب مؤسسات و شرکتهای حملونقل بار ساماندهی و

بر آنها نظارت کنند ،در این راستا هیئتوزیران در صدور مجوزها و
برخورد با تخلفات جرائمی را در نظر گرفته است.
رئیس سازمان حملونقل بار شهرداری شیراز ادامه داد :نداشتن مجوز
فعالیت راننده وسیله عمومی یا انقضای مهلت اعتبار آن  750هزار ریال
جریمه و همراه نداشتن کارت صحت و سالمت روحی و جسمی راننده
وسیله نقلیه مشمول  200هزار ریال جریمه میشود.
شریفی خاطرنشان کرد :گشتهای نظارت و بازرسی سازمان مدیریت
حملونقل بار شهرداری شیراز با همکاری پلیس راهور نسبت به اعمال
قانون خودروهای سنگین و نیمه سنگین در سطح شهر اقدام میکنند،
ازاینرو ضروری است که کلیه رانندگان و مالکین وسایل نقلیه باربر که
تاکنون نسبت به ساماندهی خودروهای باربر و اخذ پروانههای فعالیت

اشتغال اقدام نکردهاند به سازمان مدیریت حملونقل بار شهری واقع در
میدان گلستان (کلبه) ابتدای خیابان شهید محمدیفرد مراجعه کنند.
رئیس سازمان حملونقل بار شهرداری شیراز با اشاره به اینکه ظرفیت
مجاز بارگیری خودروهای سنگین و نیمه سنگین حملونقل بار در
کارت خودروی آنها قید شده و این سازمان در تعیین ظرفیت مجاز
نقشی ندارد ،گفت :چنانچه رانندگان این خودروها بیشتر از ظرفیت
مجاز اقدام به بارگیری کنند متوقف و اعمال قانون خواهند شد.
عبدالجلیل شریفی بهبود کنترل و نظارت ،افزایش ضریب ایمنی و
امنیت اجتماعی ،اصالح ساختار ،صرفهجویی و بهینهسازی مصرف
سوخت ،ارتقای سالمت و استفاده از بسترهای فناوری و تکنولوژی را
از مزایای طرح ناوگان برشمرد.

کمک یک هزار و  400میلیارد تومانی نیکاندیشان به حوزه سالمت فارس
مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سالمت استان فارس با تقدیر از خانواده
بزرگ خیرین حوزه سالمت که کمکهای زیادی به این حوزه
کردهاند ،از کمک یک هزار و  400میلیارد تومانی نیکاندیشان به
حوزه سالمت فارس خبر داد .به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،علیاکبر رامجردی افزود:
در هرجایی که به خانواده بزرگ خیرین اعالم نیاز شده ،آنان حاضر
بودهاند و این مرکز سومین کار خیری است که در این مجتمع انجام

شده است .او در ادامه از نیکاندیشان عرصه سالمت خواست تا حضور
و حمایت خود را از این مرکز و حوزه سالمت ادامه دهند.
مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سالمت استان فارس اضافه کرد :در
مدت  17سال گذشته ،نیکوکاران حوزه سالمت بیش از هزار و 400
میلیارد تومان در حوزه سالمت استان فارس هزینه کردند که ارزش آن
بسیار بیشتر از اعداد و ارقام است؛ از این مبلغ نزدیک به  800میلیارد
تومان در حوزه درمان بوده است .دکتر رامجردی همچنین از مشارکت

نیکاندیشان سالمت در ساخت و راهاندازی  54پایگاه اورژانس و بیش
از سه هزار تخت بیمارستانی در استان فارس ،خبر داد.
درمانگاه تخصصی و فوقتخصصی مرحومه بانو پروین دالکی با زیربنای
دو هزار و  400مترمربع و اعتباری بالغبر  10میلیارد تومان شامل هفت
میلیارد از سوی خانواده نیکاندیش سالمت بانو پروین دالکی و سه
میلیارد از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،در سهطبقه ،وارد چرخه
سالمت فارس شد.

کازرون
افتخاری دیگر از فرهنگسرای
مردانی وابسته به
شهرداری کازرون
کسب مقام اول نقالی و شاهنامهخوانی
در بین  11استان زاگرس نشین کشور

مهوش شیخی از کازرون در بخش نقالی و شاهنامهخوانی
در گروه سنی  15تا  20سال رتبه اول جشنواره نقالی و
شاهنامهخوانی در بین  11استان زاگرسنشین کشور را به
خود اختصاص داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
شهرداری کازرون ،این جشنواره در یازدهمین سال
خودپذیرای  180گروه و با حضور داوران برجسته
کشوری در لردگان برگزار شد که پس از  6ماه تمرین
فشرده و متناوب توسط بازیگر برجسته مهوش شیخی به
نویسندگی علیرضا اسدپور زیر نظر فرهنگسرای مردانی
و با همکاری انجمن نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهرستان کازرون توانست یکبار دیگر برای شهر سبز
کازرون افتخارآفرینی نماید.
به مناسبت روز تأسیس بنیاد شهید صورت گرفت؛

دیدار کارکنان بنیاد شهید
کازرون با امامجمعه این شهر

به مناسبت  22اسفندماه سالروز تأسیس بنیاد شهید به
دستور امام خمینی (ره) و روز بزرگداشت شهدا ،رئیس و

کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کازرون
با حجتاالسالم محمد خرسند ،امامجمعه کازرون دیدار
نموده و گزارشی از فعالیتهای بنیاد شهید در یک سال
گذشته ارائه کردند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره
بنیاد شهید و امور ایثارگران کازرون ،در این دیدار ابتدا
احمد رضازاده رئیس بنیاد شهید شهرستان کازرون ضمن
تبریک سالروز تأسیس بنیاد شهید و روز بزرگداشت شهدا
طی سخنانی گفت :بنیاد شهید شهرستان کازرون قریب
به  1100پرونده شهید را تحت پوشش دارد و به بیش از
 2700جانباز و بیش از  100آزاده سرافراز خدمترسانی
میکند و با داشتن جامعه هدفی قریب به  15400نفر
فعالیتهای گوناگونی درزمینههای درمانی ،معیشتی،
فرهنگی و مددکاری انجام میدهد و علیرغم مشکالت
بودجهای در سالهای اخیر توانسته است در امر بازسازی
و نوسازی گلزارها نیز یکی از موفقترین بنیادهای استان
فارس باشد .رضازاده افزود :بسیاری از فعالیتهایی که
در بنیاد انجام میشود هرگز رسانهای نمیشود و این
مسئله باعث میشود گاه هجمههای ناجوانمردانهای علیه
این مجموعه به وجود آید .وی ضمن انتقاد از همکاری
ضعیف ادارات و نهادهای مختلف که طبق قانون موظف
هستند بخشی از بودجه فرهنگی خود را به ترویج فرهنگ
ایثار و شهادت اختصاص دهند از رفتار کارکنان برخی
ادارات و نهادها با ایثارگران و خانوادههای شهدا نیز
گالیه کرد و خواستار برخورد مسئوالن با چنین افرادی
شد .رضازاده در پایان سخنان خود با تقدیر از امامجمعه
کازرون که همواره در رفع مشکالت جامعه ایثارگری
پیشقدم بودهاند از وی سپاسگزاری کرد.
در ادامه مهدی مزارعی کارشناس مسکن و گلزارها با
ارائه گزارشی از وضعیت گلزارهای شهرستان گفت:
علیرغم نبود بودجه مصوب و مشکالت مالی ،در سال
جاری چند گلزار شهرستان تکمیل شده که مهمترین
آنها گلزار قائمیه بود .همچنین هماکنون در  9نقطه
همزمان در حال بهسازی گلزارها هستیم که عبارتاند
از روستاهای تل کوشک ،حکیمباشی نصف میان ،بنه
سید ،گلزار سمغان ،هفت پاره ،احمدآباد دریس ،پیرسبز،
پاپون ،برج سوخته.
همچنین وی با اشاره به پیشرفت گلزار مرکزی سید محمد
گفت :سعی براین است که این گلزار که از بزرگترین
گلزارهای مسقف کشور است و بیش از دویست شهید
را در خود جایداده بهصورت یک مجموعه فرهنگی با
معماری ویژه ساخته شود که تاکنون  85درصد گلزار
تکمیل شده و تالش میکنیم که هر چه سریعتر این
گلزار را کامل کنیم و با فراهم کرن یک مکان معنوی
و فرهنگی مناسب گامی در جهت ترویج فرهنگ ایثار
و شهادت برداریم.
مسعود شجاعی معاون فرهنگی بنیاد کازرون هم در باب

فعالیتهای فرهنگی گفت :معاونت فرهنگی بنیاد شامل
 4حوزه کارشناسی است که عبارتاند از :کارشناسی
تبلیغات و مراسم ،کارشناسی آموزش ،کارشناسی
فرهنگی و هنری و دارالقرآن و کارشناسی حج و زیارت
و تربیتبدنی و اردویی که اهم فعالیتهای فرهنگی
ساالنه معاونت فرهنگی از این قرار است :برگزاری جشن
پدران آسمانی در سه گلزار شهرستان ،تجلیل از جانبازان
در روز جانباز ،بزرگداشت روز سوم خرداد ،تجلیل از
آزادگان روز  26مرداد  ،97گلباران سراسری قبور مطهر
شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس و دهه مبارک فجر،
همکاری در برگزاری یادواره  1300شهید شهرستان
کازرون در دیماه  ،97ویژهبرنامههای بزرگداشت
روز  22اسفند و روز بزرگداشت شهدا و همکاری در
برگزاری یادوارههای شهدای روستاهای بلیان ،مشتان،
نودان ،دیکانک ،پاپون ،دانشگاه پیام نور و مدارس شاهد
در ایام مختلف سال.
همچنین برگزاری مسابقات مختلف قرآن و احکام جهت
خانوادههای ایثارگران و همچنین عموم جامعه در مقاطع
شهرستانی و استانی ،اعزام خانوادههای متقاضی شاهد و
ایثارگر به حج تمتع ،اعزام تیم فوتسال جانبازان شهرستان
به مسابقات استانی.
در حوزه آموزش عمومی کازرون  112دانشآموز شاهد
و ایثارگر در  6مدرسه شاهد دارد و از شهرستانهایی است
که در هر سه مقطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم ،دخترانه
و پسرانه فعال است و از این حیث از شهرستانهای برتر
استان است و خدمات متنوعی درزمینه مشاوره و هدایت
تحصیلی و رسیدگی به امور این عزیزان انجام میشود.
در حوزه آموزش عالی  457دانشجوی شاهد و ایثارگر در
 7مرکز دانشجویی کازرون تحصیل میکنند که ازجمله
خدمات بنیاد به این عزیزان خدمات شهریه و ثبت شرایط
و نظارت بر تحصیل دانشجویان و همچنین طالب ایثارگر
است.
پس از پایان سخنان کارکنان بنیاد شهید ،خرسند
امامجمعه کازرون ضمن تبریک سالروز تأسیس بنیاد
شهید به دستور حضرت امام (ره) و روز بزرگداشت شهدا
طی سخنانی گفت :خدمت در بنیاد شهید یک خدمت
عادی و معمولی نیست و شما نباید کارتان را با کارمندان
ادارات دیگر قیاس کنید؛ چراکه کار شما کار مقدسی
است .کار شما خدمت به شهید و خانواده شهداست.
وی ضمن تشکر و قدردانی از تالشهای مجموعه
بنیاد شهید کازرون خصوصًا رئیس بنیاد که بیش از
مسئولیتهای قانونی خود تالش میکنند تا مشکالت
جامعه ایثارگری را رفع کنند گفت :اگر شما کارتان را
با قصد قربت انجام دهید قطعًا شامل برکات شهدا خواهد
بود چراکه شهدا «عند ربهم یرزقون» هستند و بنا به تعبیر
قرآن این ما هستیم که موقعیت شهید را درک نمیکنیم.
کسانی که با شهدا همنشین بودهاند میدانند که هرچند

شهید در ظاهر شبیه انسانهای معمولی است؛ اما مقام شهدا
از برخی امامزادهها باالتر است و شما به چنین کسانی
خدمت میکنید.
وی در ادامه سخنان خود کارکنان بنیاد را به سرکشی
بیشتر به خانوادههای شهدا توصیه کرد و گفت :گاهی
که ما به دیدار خانواده شهدا میرویم؛ علیرغم اینکه
کاری هم برایشان انجام نمیدهیم خوشحال میشوند و
این موضوع نشان از روح بلند و بزرگواری این عزیزان
دارد و در مقابل ،ما نیز باید به این کار اهتمام بیشتری
داشته باشیم .همچنین برگزاری یادواره شهدا باید به
یک فرهنگ تبدیل شود و همه ادارات و نهادها باید با
محوریت بنیاد شهید به این امر بپردازند و همواره در زنده
نگهداشتن یاد شهدا بکوشند.
وی در پایان گفت :امام (ره) فرمود هر کس در کار
خانواده شهدا کارشکنی کند ضدانقالب است و این
جمله اهمیت خدمت به خانواده شهدا را نشان میدهد
چراکه انقالب مدیون شهداست و امیدواریم که بتوانیم
بیشازپیش به این قشر عزیز خدمت کنیم.

برگزاری اردوی تفریحی
ویژه کارکنان شاغل در شبکه
بهداشت و درمان کازرون

با برنامهریزی مسئول امور رفاهی شبکه بهداشت کازرون،
اردوی تفریحی یکروزه ویژه کارکنان و بازنشستگان
این شبکه برگزار شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه
بهداشت و درمان شهرستان کازرون ،شهره خسروی
گفت :با حضور  ۱۷۰نفر از کارکنان شاغل در این شبکه
و واحدهای تابعه ،اردوی تفریحی یکروزه به بندر گناوه
با هدف باال بردن روحیه خدمتی ،ارتقای نشاط و شادابی
و ایجاد مودت و دوستی در کارکنان برگزار شد.
وی بابیان اینکه بازنشستگان آینه تمامنمای همکاران
شاغل هستند ،از برگزاری اردوی یکروزه تفریحی
ویژه بازنشستگان این شبکه نیز با هدف تکریم آنها در
تفرجگاهای اطراف شهرستان خبر داد و افزود :دوره
بازنشستگی همانند اغلب دورههای زندگی ،بخشی از
تحول زندگی است که باید برای آن برنامهریزی شود.

خسروی ضمن قدردانی از همکاری سرپرست شبکه
بهداشت و مسئول تدارکات در برگزاری این اردوها،
ابراز امیدواری کرد که با مساعدت مسئوالن ،این برنامهها
تداوم داشته باشند.
روزهای پرکار شهرداری کازرون؛

ادامه نهضت آسفالت معابر
سطح شهر

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
شهرداری کازرون ،با نزدیک شدن به پایان سال و ورود
مسافران نوروزی ،شهرداری کازرون بهسازی ،لکهگیری
و آسفالت خیابانها و معابر ،ترمیم جدولهای فرسوده
سطح شهر و ترمیم پیادهروها را در برنامه کاری خود
قرار داده است.
در همین راستا عملیات کانیوگذاری و آسفالت کوچههای
شهرک شهید بهشتی ،بلوار وسط خیابان شهرک فجر،
کوچه جنب مدرسه حضرت فاطمه زهرا (س) روبهروی
هاللاحمر ،کوچه حد شمالی و حد جنوبی مسجد موحد
و کوچه  ۲و  ۱۶خیابان باهنر توسط شهرداری کازرون
به انجام رسید.
همچنین بهمنظور ارائه خدمات مناسب به شهروندان و
زائران اهل قبور و کاهش ترافیک و جلوگیری از بروز
تصادف در مواقع برگزاری مراسمات ،معابر محدوده
آرامستان امامزاده سید محمد نور بخش توسط شهرداری
آسفالت شد.
از دیگر اقدامات شهرداری کازرون در این ایام میتوان
به لکهگیری معابر سطح شهر ازجمله حاشیه خیابان امام
خمینی (ره) ،خیابان نهضت ،خیابان حافظ جنوبی ،خیابان
انتظام ،خیابان نشاط ،کوچههای  ۲و  ۸خیابان نشاط ،کوچه
راهنمایی ،کوچه فرمانداری و تکمیل و بهسازی پارک
طالقانی ،بهسازی کوچهباغ نظر ،نصب طاووس در مثلثی
بلوار ملت روبهروی آتشنشانی و نقاشی ترانسهای برق
سطح شهر اشاره کرد.

