
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: فردی که خود را راننده تاکسی معرفی و کلیپی در فضای مجازی منتشر کرده و به پلیس راه شیراز- اکبرآباد 
تهمت زده بود، دستگیر و زندانی شد. به گزارش خبرنگار ایرنا، سردار سرتیپ دوم احمدعلی گودرزی، در نشست خبری افزود: کلیپی در فضای 
مجازی منتشر و در قالب آن به کارکنان پلیس راه اکبرآباد- شیراز تهمت هایی زده شد که با بررسی این مسئله مشخص شد این فرد را یکی از 
کارکنان این پلیس راه جریمه کرده و فرد جریمه شده دست به این اقدام زده است. گودرزی ادامه داد: بررسی ها مشخص کرد که اظهارات راننده 
تاکسی که اقدام به ضبط و پخش این کلیپ کرده درست نبوده و درنتیجه مأموران کالنتری 30 رکن آباد او را دستگیر کردند و اکنون زندانی است. 
فرمانده انتظامی فارس گفت: این اقدام توطئه بود و برای خدشه دار کردن وجهه پلیس انجام شد. بیستم اسفند 97 کلیپی در فضای مجازی منتشر شد و 
در این فیلم شخصی که خود را بانام معرفی و شغل خود را راننده تاکسی برون شهری فاروق- مرودشت عنوان کرد گفت که برای انجام امور دفترچه 

ثبت ساعت به پلیس راه اکبرآباد- شیراز مراجعه کرده اما یکی از کارکنان، انجام کارش را مشروط به خرید برخی وسایل کرد.
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شماره

صفحه

روزنامه

در سال های اخیر همواره خبرهایی 
سکته های  شمار  افزایش  مبنی بر  را 
می خوانیم  و  خوانده  مغزی  و  قلبی 
همچنین  و  متخصصان  سخنان  و 
در  را  درمان  و  بهداشت  مسئوالن 
رصد  و  موردبررسی  رابطه  این 
زمینه  این  در  آنچه  می دهیم.  قرار 
بوده،  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از 
در ابتدا لزوم توجه به آموزش های 
الزم در سطح اقشار مختلف جامعه و 
همچنین فراهم کردن زیرساخت ها 
مرتبط  تمهیدات  و  تجهیزات  و 

است.
از سکته های  باالیی  بی تردید شمار 
قلبی و مغزی ناشی از عدم رعایت 
موارد الزم برای حفظ و حراست از 
ازجمله  اجتماعی  و  فردی  سالمتی 
بهداشت  تحرک،  تغذیه،  چگونگی 
تغییر  با  که  است  روانی  و  جسمی 
و دگرگونی های تحمیلی در سبک 

زندگی ما پدیدار شده است.
نکته قابل توجه و پراهمیت دیگری 
که در این خبر به آن تأکید شده و 
هرگز نباید ازنظرها دور بماند، زمان 
دچار  بیمار  معالجه  و  مداوا  طالیی 
زودتر  هرچه  که  است  شده  سکته 
مربوطه  درمانگاه  و  بیمارستان  به 
رسانده شود، به همان اندازه شانس 
بهبودی وی باالتر می رود و این امر 
همچنین  و  همکاری  مستلزم  خطیر 

چاره اندیشی هم آحاد جامعه و هم 
در  چراکه  است.  ذی ربط  مسئوالن 
اطرافیان  و  نزدیکان  نخست  مرتبه 
بیمار باید به این نکته طالیی وقوف 
داشته باشند و به دنبال آن همکاری 
و  معابر  در  عابران  و  رانندگان 
خیابان ها نیز حیاتی و سرنوشت ساز 
عبور  مسیرهای  همین طور  و  است 
اورژانس  خودروهای  و  آمبوالنس 
به ویژه  و  شهرها  سطح  در  باید  نیز 
امر،  متولیان  سوی  از  کالن شهرها 
حفاظت  و  روان سازی  پیش بینی، 

 شده باشد.
ای کاش رسانه ملی ما به جای تهیه 
و پخش این همه برنامه مجری محور 
خوشبختی  به  رسیدن  مدام  که 
بزرگنمایی  و  چهره نمایی  با  را 
خوانندگان،  فوتبالیست ها،  صرفًا 
هنرپیشه ها و ازاین قبیل افراد، القا و 
تبلیغ و مدام به تولید و یا بازتولید 
خودشیفته  و  متوهم  سلبریتی 
به  را  مناسبی  زمان های  می کند، 
حیاتی  موارد  این گونه  آموزش 
کردن  پررنگ  و  سرنوشت ساز  و 
سبک  به  بازگشت  ضرورت 
زندگی سازگار و همسان با طبیعت 
انسان ها اختصاص می داد  وجودی 
از نظرات متخصصان و متولیان  و 
استفاده های  مردم،  سالمت  امر 

الزم را می کرد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
گفت:  شیراز  شهرداری  ورزشی  و 
گالری های خیابانی در سطح شهر در 
مناطق یازده گانه شیراز برپا می شود 
که جاذبه های گردشگری شیراز را 

معرفی کند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
فرهنگی،  سازمان  ارتباطات  اداره 
اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، 
بر  تأکید  با  گشتاسبی راد  ابراهیم 
درشان  و  فرهنگی  کار  انجام  اینکه 
است،  دشوار  بسیار  شیراز  مردم 
اظهار داشت: برنامه های نوروزی در 
دو بخش ویژه شهروندان و مسافران 
شده  پیش بینی  نوروزی  مهمانان  و 

است.
تحویل  برنامه  اینکه  تصریح  با  وی 
شهدای  مقبره  کنار  در  نو  سال 
گمنام و با حضور خانواده شهدا در 
افزود:  می شود،  برگزار  شهدا  کنار 
حضور  با  نو  سال  برنامه  همچنین 
مردم عالقه مند در محور حافظیه که 
محل اجتماع مردم است با محوریت 
برنامه فرهنگی از 10 شب تا 3 صبح 

برگزار می شود.
شهردار  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
اجرای  کرد:  خاطرنشان  شیراز 
برنامه های فرهنگی ایام نوروز بیشتر 
آن  تبیین  و  مردم  آداب ورسوم  بر 
برای مهمانان نوروزی تمرکز دارد 
و  است  همراه  شادی  ُجنگ  با  که 
این برنامه ها از تلویزیون های شهری 
هم  با  مردم  و  می شود  پخش  نیز 

دعای سال تحویل را می خوانند.
اینکه  بابیان  گشتاسبی راد 
مهمانان  برای  نیز  سکونت گاه هایی 
است،  شده  پیش بینی  نوروزی 
عنوان کرد: توصیه می شود مهمانان 
نیابند  اسکان  پارک ها  در  نوروزی 
و در این سکونت گاه ها، برنامه های 
همچنین  و  شده  پیش بینی  ورزشی 
وسایل ورزشی مانند میز پینگ پنگ 
و  شده  نصب  اماکن  این  در 
این  از  نیز  اتوبوس های گردشگری 
مسافران  خدمت  در  سکونت گاه ها 
و مهمانان نوروزی است تا از ایجاد 

ترافیک در شهر جلوگیری شود.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
بیان کرد:  ورزشی شهرداری شیراز 
با توجه به اینکه محور حافظیه یک 
محور گردشگری است و باید فضای 
مناسب برای گردشگران ایجاد شود 
و  صنایع دستی  فروش  غرفه  امسال 
برپا  حافظیه  ورزشگاه  در  سوغات 

برنامه های  حافظیه  محور  در  و 
فرهنگی و هنری شامل شعرخوانی، 
شاد  نمایش های  کودکان،  مشاعره 
یکی  که  پرده خوانی  و  مردم  برای 
از روش های سنتی شیراز است، اجرا 

می شود.
وی همچنین از راه اندازی محور ترنم 
در  کتاب  کافه  برپایی  و  ترانه  و 
محور کنار حافظیه خبر داد و گفت: 
در این محور برنامه های نمایشگاهی 
کتاب های  نیز  کتاب  کافه  و  اجرا 

شعرای شیراز عرضه می شود.
شهردار  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
بومی  جشنواره  اینکه  بابیان  شیراز 
در  نیز  نان  پخت  و  روستاگردی 
باغ ملی برگزار می شود، بیان کرد: 
که  جشنواره  و  نمایشگاه  این  در 
روستایی  امور  دفتر  همکاری  با 
می شود  برگزار  فارس  استانداری 
جاذبه های طبیعی و تاریخی و میراث 
روستای   20 ناملموس  و  معنوی 
نان  پخت  و  معرفی  فارس  استان 
انجام می شود  نمایشگاهی  به صورت 
و  شیراز  سنتی  نان های  با  مردم  و 
فارس  استان  روستاهای  محصوالت 

آشنا می شوند.
اینکه  به  اشاره  با  گشتاسبی راد 
گالری های خیابانی در سطح شهر در 
مناطق یازده گانه شیراز برپا می شود 
شیراز  گردشگری  جاذبه های  که 
راهنمایان  افزود:  کند،  معرفی  را 
دوچرخه سوار  و  پیاده  گردشگری 
در مناطق تاریخی شیراز نیز حضور 
می یابند و در این گالری ها شیراز و 
مفاخر این شهر به صورت تصویری 

معرفی می شود.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
بیان کرد:  ورزشی شهرداری شیراز 
تمام ویژه برنامه های نوروز 98 از 29 
باسعادت  میالد  با  همزمان  اسفندماه 
و  می شود  آغاز  )ع(  علی  حضرت 
زینب  حضرت  وفات  روز  به جز 
)س( و شهادت امام موسی بن جعفر 
)ع( این برنامه ها تا روز مبعث ادامه 

دارد. 
روز   11 ساعت  اینکه  بابیان  وی 
اعضای  و  شهردار  فروردین  یکم 
شورای اسالمی شهر شیراز به صورت 
نمادین از مهمانان نوروزی استقبال 
گل باران  کرد:  عنوان  می کنند، 
)ع(  شاهچراغ  حضرت  مطهر  حرم 
و  انقالب  از  قبل  شهدای  مقبره  و 
دیگر  از  نیز  مقدس  دفاع  دوران 

برنامه های تحویل سال نو است.

وزارت  درمان  معاون  مشاور 
نحوه  بیماری ها،  امور  در  بهداشت 
حاد  سکته  بیماران  به  خدمت  ارائه 
قلبی و مغزی و همچنین افراد مبتال 
دکتر  کرد.  تشریح  را  اعتیاد  به 
با  گفت وگو  در  کرمانچی  جمشید 
به  رسیدگی  وضعیت  درباره  ایسنا، 
مغزی  و  قلبی  حاد  سکته  بیماران 
در  گفت:  نوروزی،  تعطیالت  در 
خدمات  ارائه  نحوه  بهداشت  وزارت 
حاد  بیماری های سکته  مورد  دو  در 
قلبی و مغزی را برنامه ریزی کردیم 
و بیماران در صورت مشاهده عالئم 
طرح  مجری  بیمارستان های  به  باید 
آنجا  در  و  مراجعه   ۷۲۴ و   ۲۴۷

خدمات الزم را دریافت کنند.
برای  مرکز   ۵۴ اینکه  بابیان  وی 
 ۵۳ و  مغزی  حاد  سکته  خدمات 
مرکز برای خدمات سکته حاد قلبی 

آماده  و  دارد  وجود  کشور  در 
هستند،  بیماران  این  به  خدمت  ارائه 
خدمات  هم  مراکز  از  برخی  افزود: 

را به صورت مشترک ارائه می دهند.
با  طرفی  از  کرد:  تأکید  کرمانچی 
توجه به اینکه بیماران سکته مغزی و 
قلبی نیازمند خدمات اورژانس هستند، 
اورژانس  با  عالئم  مشاهده  زمان  در 
چراکه  بگیرند؛  تماس  بیمارستانی 
خدمات  ارائه دهنده  مراکز  اورژانس 
به سرعت  را  بیماران  و  می شناسد  را 
به بیمارستان های ۲۴۷ و ۷۲۴ منتقل 
این  ما  ترجیح  بنابراین  می کند؛ 
است که بیماران از طریق اورژانس 
پیش بیمارستانی و آمبوالنس ۱۱۵ به 
بیمارستان منتقل شوند تا با مراجعات 
متعدد به بیمارستان های دیگر، زمان 
از  را  خدمت  دریافت  برای  طالیی 

دست ندهند.

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا 
تصادفات  عمده  دلیل  اینکه  بابیان 
برون شهری،  معابر  در  رانندگی 
ناتوانی  و  مطمئنه  سرعت  از  تخطی 
لغزنده  معابر  در  خودرو  کنترل  در 
با  باید  رانندگان  گفت:  است،  

سرعت مطمئنه حرکت کنند.
در  جهانی  عین اهلل  سرهنگ 
با  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو 
توجه به اینکه در آستانه عید نوروز 
هستیم و تردد در معابر برون شهری 
شهروندان  می کند،  پیدا  افزایش 
سرعت  تا  باشند  داشته  دقت  باید 
مطمئنه را هنگام تردد در محورهای 

مواصالتی کشور رعایت کنند.
وسایل  رانندگان  داد:  ادامه  وی 

محورها،  تمام  در  باید  نقلیه 
تنگ  جاده های  سرپیچ ها،  تقاطع ها، 
و تپه ها حتی اگر چراغ راهنمایی و 
رانندگی، مأمور راهنمایی و رانندگی 
باشد  نداشته  وجود  ایست  تابلوی  یا 
کنند.  رعایت  را  مطمئنه  سرعت 
همچنین هنگام بارندگی، کوالک و 
به طورکلی در وضعیت جوی ناپایدار 
تا حدی  نقلیه را  باید سرعت وسیله 
حادثه  زمان  در  را  آن  بتوان  که 

کنترل کرد، کاهش داد.
معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در 
پایان گفت: سرعت مطمئنه، سرعتی 
است که راننده قادر باشد وسیله نقلیه 
را قبل از وقوع هر حادثه ای کنترل 

کند.

منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
فقره   700 و  هزار   60 گفت:  فارس  استاندار 
تسهیالت بخش کشاورزی این استان به مبلغ 787 
شده  بازپرداخت  در  مهلت  مشمول  ریال  میلیارد 

است. 
افزود:  ایرنا  با  گفت وگو  در  رحمانی،  یداهلل 
یک  ساله  سود  بخشودگی  روند  نیز  هم اینک 
بدهکار  کشاورزان  اقساط  ساالنه  مهلت  و 
خسارت دیده سال 96 در محدوده زمانی اول مهر 
تا پایان اسفند 97 در چهار اولویت با اصل بدهی 

200 میلیون ریال ادامه دارد.
بحث کشاورزی  در  فارس  استان  داد:  ادامه  وی 
کشور  در  تأثیرگذاری  جایگاه  دارای  دیرباز  از 

بوده و هم اکنون درزمینه ی تولید محصوالت باغی 
)رتبه اول کشور(، محصوالت زراعی )رتبه دوم 
کشور( و تولیدات دامی )رتبه چهارم کشور( به 
و   9 و  و هفت دهم درصد   9 15 درصد،  ترتیب 
پنج دهم درصد و درمجموع 9 درصد تولیدات کل 

ارزش افزوده  کشور و هفت و هشت دهم درصد 
بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده 

است.
بخش  در  فارس  همچنین  داشت:  اظهار  او 
استان های  بین  در  نیز  شیالتی  محصوالت  تولید 
غیرساحلی کشور در رتبه ششم قرار دارد و ساالنه 
قطعه  میلیون   10 و  پرورشی  ماهی  تن  هزار   10

ماهیان زینتی در این استان تولید می شود.
و   19 فارس  کشاورزی  کرد:  اضافه  رحمانی 
خود  به  را  استان  شاغالن  از  درصد  هشت دهم 

اختصاص داده است.
وی، آماری در مورد شمار این شاغالن را اعالم 

نکرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
سال  هشتمین  برگزاری  از  فارس 
اجرای طرح آرامش نوروزی از ۲۸ 
فروردین ۹۸  تا ۱۴  اسفندماه جاری 

در فارس خبر داد.
سرویس خبری/ خدیجه غضنفری: 
حجت االسالم عباس موسوی با اشاره 
اجرای طرح  اینکه هشتمین سال  به 
سراسر  با  همزمان  نوروزی  آرامش 
کشور در این استان برگزار می شود، 
گفت: ۵ هزار نیرو به مناسبت نوروز 
نوروزی  آرامش  قالب طرح  در   ۹۸

متبرکه  بقاع  در  استان  این  در 
خدمات دهی می کنند.

خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
بین راهی  مسجد   ۱۰۰ افزود:  فارس 
و  زائران  به  خدمات رسانی 
عهده  بر  را  فارس  گردشگران 

خواهند داشت. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
فارس از برگزاری خیمه های معرفت 
در بقعه های فارس خبر داد و افزود: 
شاخص  بقعه   ۵ در  معرفت  خیمه 
)ع(،  حسین  عالءالدین  سید  ازجمله 

امامزاده  فراشبند،  شهید  امامزاده 
امامزاده  و  کازرون  )ع(  حسین 
فسا و حرم  اسماعیل )ع( شهرستان 
شیراز  )ع(  حمزه  بن  علی  مطهر 
اجرا می شود. همچنین خیمه معرفت 
توسط شهرستان مرودشت در تخت 

جمشید برپا می شود.
وی از استقرار ۴۶ مبلغ بومی و ۱۵۱ 
مبلغ غیربومی در بقاع متبرکه فارس 
نفر   ۱۰۰ حدود  افزود:  و  داد  خبر 
مبلغ  فارس  استان  بومی  طالب  از 

هستند.

خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
کمپ   400 آمادگی  از  فارس 
استان  این  در  زائران  جهت  اقامتی 
تعداد ۴۰ حسینیه  افزود:  خبر داد و 
شیراز و ۲۰۰ حسینیه این استان در 
فارس  در  سرما  و  بارانی  روزهای 
مسافران  به  خدمات رسانی   آماده 

هستند. 
ایام  این  در  همچنین  گفت:  وی 
ویژه  به صورت  تاریخی  مسجد   ۱۰
گردشگران  به  فرهنگی  خدمات 

نوروزی ارائه می کنند.

رسانه  امور  و  فرهنگی  معاون 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
برنامه  که  کرده  عنوان  فارس 
روستاها  جشنواره  کتاب،  پایتختی 
جام  و  کتاب  دوستدار  عشایر  و 
ضلع  سه  کتابخوانی،  باشگاه های 
شمار  به  فرهنگی  فعالیت های  مثلث 
می رود و وزارتخانه و وزیر روی این 

برنامه ها حساسیت خاصی دارند.
نشست  در  امیدبخش  مهدی 
فرهنگ  ادارات  رؤسای  هم اندیشی 
و ارشاد اسالمی شهرستان های استان 
این  معاونین  و  مدیرکل  با  فارس 
همایش  کرد:  بیان  شیراز  در  اداره 
روستاها  جشنواره  کتاب،  پایتختی 
باشگاه  و  کتاب  دوستدار  عشایر  و 
کتابخوانی؛ سه کالن برنامه فرهنگی 

سال ۹۸ خواهد بود.
اداره های  است  امید  داد:  ادامه  وی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ها 

با تشریح این موضوع با شهرداری ها، 
ارگان های  سایر  و  فرمانداری ها 
فرهنگی در این زمینه گام بردارند و 
گزارش برنامه ها و فعالیت های خود 
روستاهای  و  شهر  معرفی  برای  را 
فعال خود در این زمینه ها اعالم کنند.
شهر  درصورتی که  افزود:  امیدبخش 
برگزیده های  از  بتواند  روستایی  یا 
مادی  امکانات  شود،  جشنواره  این 
و  شهر  برای  را  بسیاری  معنوی  و 
روستای خود به ارمغان خواهد آورد.

اداره  رسانه  امور  و  فرهنگی  معاون 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس 
شهر  گذشته  سال  در  کرد:  اضافه 
شیراز و صدرا و روستاهای کریشکی 
با  فیروزآباد  جایدشت  و  الرستان 
این  به  توانستند  هزینه ها  کمترین 
مهم دست یابند و از امکانات مادی و 
معنوی بسیاری که به آن ها داده شد 
بهره ببرند. همچنین احمدرضا نداف 
مدیر گروه قرآن و عترت اداره کل 
در  فارس  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

با  مجوز  صدور  گفت:  همایش  این 
حذف نهادهای موازی، به روال سابق 
برگشت و متقاضیان صرفًا بایستی از 
طریق اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

اقدام به اخذ مجوز کنند.
وی ادامه داد: از ابتدای اردیبهشت ماه 
آن  متولی  که  مجوزهایی  تمام 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
طریق  از  یکپارچه  به صورت  است، 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سامانه 

اسالمی انجام خواهد شد.
اداره  عترت  و  قرآن  گروه  مدیر 
ارشاد اسالمی فارس  کل فرهنگ و 
افزود: در سال آتی از طریق سامانه 
همچون  مسابقاتی  کل  اداره  این 
مسابقه نماز و امربه معروف و نهی از 

منکر برگزار خواهد شد.
توصیه  شهرستان ها  رؤسای  به  وی 
مؤسسات  با  را  خود  ارتباط  کرد 

قرآن و عترت افزایش دهند.

شهردار  ترافیک  حمل ونقل  معاون 
شیراز گفت: اتوبوس های گردشگری 
از کمپ های مسافران نوروزی در باغ 
جنت، بوستان نماز و زیباشهر در دو 
به  را  مسافران  عصر،  و  صبح  نوبت 
حرم حضرت شاهچراغ )ع(، مجموعه 
ارم، دروازه قرآن، حافظیه  باغ  زندیه، 
و سعدیه و برعکس به صورت رایگان 

منتقل خواهند کرد.
غضنفری:  خدیجه  خبری/  سرویس 
در جمع خبرنگاران  مجتبی زوربخش 
تورهای  مسیرهای  به  اشاره  با 
گفت:  نوروز  ایام  در   گردشگری 
مسافران  ترافیک  کاهش  جهت  در 
اتوبوس،  دستگاه   6 به وسیله  نوروزی 
مسافران از کمپ های اسکان به مراکز 
زیارتی و گردشگری منتقل می شوند.

وی ادامه داد: اتوبوس های گردشگری 
از کمپ های مسافران نوروزی در باغ 

جنت، بوستان نماز و زیباشهر در دو 
به  را  مسافران  عصر،  و  صبح  نوبت 
حرم حضرت شاهچراغ )ع(، مجموعه 
ارم، دروازه قرآن، حافظیه  باغ  زندیه، 
و سعدیه و برعکس به صورت رایگان 

منتقل خواهند کرد.
تعطیالت  ایام  در  گفت:  زوربخش 
نیز  گردشگری  تاکسی های  نوروزی 
اماکن  مقابل  و  می شوند  راه اندازی 
مذهبی و گردشگری مثل سعدیه، باغ 
ارم، مجموعه زندیه، دروازه قرآن، باغ 
جنت، باغ عفیف آباد و کمپ زیباشهر 
مستقر  هم  اطالع رسانی  کیوسک 

خواهد شد.
شهردار  ترافیک  و  حمل ونقل  معاون 
اینکه 17 خودرو گشت  بابیان  شیراز 
در  بپرس«  من  »از  عنوان  با  سیار 
بسته های  و  هستند  فعال  نوروز  ایام 
توزیع  مسافران  بین  نیز  راهنمایی 

خواهد شد، ابراز داشت: پارکینگ های 
هزار   22 ظرفیت  با  دائم  و  موقت 
خواهند  فعال  نوروز  ایام  در  خودرو 
بود که البته این تعداد جوابگوی حجم 
خودرو در هسته مرکزی شیراز نیست.
سرپناه   750 رنگ آمیزی  وی 
اتوبوس های  نظافت  اتوبوس،  ایستگاه 
پایانه های  آماده سازی  درون شهری، 
برون شهری،  و  درون شهری  اتوبوس 
تجهیزات  نصب  معابر،  خط کشی 
با  خیابانی  تئاتر  اجرای  ترافیکی، 
مقابل  ترافیک  فرهنگ  محتوای 
کریم خانی  ارگ  و  حافظ  آرامگاه 
نوروز  عید  مراسم  برگزاری  همچنین 
و... را ازجمله اقدامات حوزه معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری شیراز 

عنوان کرد.
زوربخش بیان کرد: مراکز معاینه فنی 
خودرو از 15 اسفند تا پایان تعطیالت 

سیزدهم  و  یکم  به جز  نوروزی 
فروردین ماه ۹۸ فعال هستند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
کمپین   12 کرد:  خاطرنشان  شیراز 
آموزشی با موضوعات کنترل سرعت، 
عدم استفاده از موبایل حین رانندگی، 
دوچرخه سواری  فرهنگ  ترویج 
راه اندازی  جاری  اسفندماه   26 از  و... 
فعالیت  ادامه  فروردین   11 تا  و   شده 

می دهند.

هماهنگی  معاونت  حوزه  سرپرست 
امور عمرانی استانداری فارس گفت: 
ازنظر  استان  حادثه خیز  نقاط  به  باید 
توجه  ایمنی  همچنین  و  دهی  آنتن 

جدی شود.
علی  سید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
ترافیک  شورای  در  لقمانی  نقیب 
استانی  فارس،  اینکه  بابیان  استان 
در  تصادف  آمار  و  است  بین راهی 
جاده های  افزود:  است،  زیاد  آن 

استان باید هوشمند و کنترل شود.
هوشمندسازی  داشت:  اظهار  لقمانی 
سال  در  برون شهری  و  درون  معابر 
گزارش  و  ساماندهی  باید  آینده 

عملکرد ارائه شود.
نقاط  به  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
شود،  جدی  توجه  استان  حادثه خیز 
خیر  حادثه  نقطه   ۵۷ کرد:  تصریح 
جلسه  در  که  شده  شناسایی  استان 
آینده باید مشکالت آنها کاهش یافته 

و اعالم شود.
شیراز  کمربندی  درخصوص  او 
نقطه  این  درخصوص  گفت: 
حادثه خیز طرح های خوبی پیش بینی 
 شده که آمار تصادفات آن را کاهش 
دهد. لقمانی ادامه داد: در سال آینده 
فرهنگ سازی  و  آموزش  بحث  باید 

کاله ایمنی عملیاتی شود.
امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
عمرانی استانداری فارس درخصوص 
نقاط  در  موبایل  پوشش دهی  عدم 
باید  امروز  کرد:  تأکید  حادثه خیز، 
این نقاط اعالم و تا قبل از تعطیالت 
وزیر  به  نامه ای  طی  نوروزی 

ارتباطات و فناوری اطالعات دستور 
کار گرفته شود.

فروردین   ۲۹ از  اینکه  بابیان  لقمانی 
پیک  به  نوروزی  تعطیالت  پایان  تا 
رسید،  خواهیم  سوخت  مصرف 
افزود: باید تمهیدات الزم درخصوص 
پمپ های گاز، بنزین و نفت در نظر 

گرفته شود.
اینکه در روزها ۱۳  به  اشاره  با  وی 
سنگین  نقلیه  وسایل  تردد  فروردین 
روزهای  در  گفت:  دارد،  ممنوعیت 
 ۱۶ و   ۱۵  ،۱۲  ،۴ اسفند،   ۲۹ و   ۲۸
محدودیت  با  آنها  عبور  فروردین 

انجام شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
سازمان  رئیس  و  بزرگ  تهران 
و  آب  شرایط  کشور،  هواشناسی 
نوروز  تعطیالت  در  را  ایران  هوایی 
در  گفت:  و  کرد  پیش بینی   1398
تعطیالت نوروز به طور متناوب شاهد 
ریزش  و  بارشی  سیستم های  فعالیت 
برف  بارش  ارتفاعات  در  و  باران 

هستیم.
تاجبخش  سحر  ایسنا،  گزارش  به 
اولین  در  هواشناسی  سازمان  رئیس 
سازمان  در  که  خود  خبری  نشست 
هواشناسی برگزار شد، وضعیت جوی 
 1398 نوروز  تعطیالت  در  را  کشور 

پیش بینی کرد.
این که در تعطیالت  بر  با تأکید  وی 
داریم،  بارش  متناوب  به طور  نوروز 
هم وطنان  از  تعدادی  کرد:  اظهار 
مقدس  مشهد  در  سال  تحویل  برای 
حضور می یابند. پیش بینی می شود که 
چهارشنبه شب و پنج شنبه صبح شاهد 
کاهش دما در مشهد باشیم. همچنین 
به  برف  بارش  ساعات  برخی  در 
شکل موقت در مشهد صورت خواهد 
گرفت و دما در این شهر به زیر صفر 

می رسد.
ادامه  در  هواشناسی  سازمان  رئیس 
بابیان این که اول فروردین ماه هوا در 
غالب مناطق کشور مساعد پیش بینی 
می شود، اظهار کرد: در روز پنج شنبه 
شمالی،  نوار  تنها  فروردین ماه  اول 
مناطق شرق و خراسان شمالی تحت 

تأثیر سامانه بارشی خواهد بود.
به گفته تاجبخش، از اول فروردین ماه 
تا چهارم فروردین ماه آسمان کشور 
و  بود  خواهد  صاف  نقاط  بیشتر  در 
برخی  در  ابر  موقت  افزایش  باوجود 
قابل مالحظه ای  بارشی  پدیده  نقاط، 

پیش بینی نمی شود.
از چهارم فروردین ماه  ادامه داد:  وی 
از سمت غرب  فروردین ماه  تا ششم 
کشور یک سامانه بارشی وارد ایران 
می شود. این سامانه نیمه غربی کشور، 
شرق  و  غرب  شمال  خزر،  سواحل 
می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  کشور 
تمام  به تدریج  سامانه  این  همچنین 
را  شرق  جنوب  به جز  کشور  نقاط 

درگیر خواهد کرد.
بابیان  هواشناسی  سازمان  رئیس 
ششم  و  چهارم  روزهای  طی  این که 
فروردین ماه بارش ها در نقاط سردسیر 

خواهد  برف  شکل  به  ارتفاعات  و 
زمانی  بازه  این  در  کرد:  اظهار  بود، 
دامنه های  در  بارشی  سامانه  فعالیت 
لرستان،  ازجمله  زاگرس  مرکزی 
و  کهگیلویه  بختیاری،  و  چهارمحال 
بیشتر  خوزستان  دشت  و  بویراحمد 
بارش  تهران  استان  بود و در  خواهد 
برف  شکل  به  سردسیر  مناطق  در 
این  در  همچنین  می شود.  پیش بینی 
و  کردستان  ایالم،  استان های  مقطع 
کرمانشاه نیز به شکل قابل مالحظه ای 
تحت تأثیر سامانه بارشی خواهد بود.

وی در ادامه وضعیت جوی کشور را 
از هفتم تا دهم فروردین ماه پیش بینی 
کرد و گفت: در این بازه زمانی هوای 
آفتابی  و  صاف  کشور  مناطق  قالب 
یازدهم  روزهای  برای  و  بود  خواهد 
و دوازدهم فروردین ماه سامانه بارشی 
جدیدی وارد کشور می شود؛ بنابراین 
متناوب  به طور  نوروز  تعطیالت  در 

شاهد بارش باران خواهیم بود.
در  این که  به  اشاره  با  تاجبخش 
دوازدهم  و  یازدهم  روزهای 
وارد  بارشی  جدید  موج  فروردین ماه 
روز  در  کرد:  اظهار  می شود،  کشور 
روز  با  مصادف  فروردین ماه   13
ایران  مناطق  قالب  آسمان  طبیعت 
و  شرق  شمال  شمالی،  نوار  به ویژه 
خواهد  بارانی  مرکزی کشور  مناطق 
در  بارش ها  مقطع  همین  در  و  بود 

ارتفاعات به شکل برف خواهد بود.
رئیس سازمان هواشناسی در پایان با 
اشاره به این که به دلیل کاهش دما، 
گفت:  نمی شود،  ذوب  کوه ها  برف 
این موضوع برای افزایش ذخیره آبی 
شاید  اما  است،  خوبی  اتفاق  کشور 
نباشد؛  دلچسبی  اتفاق  مسافران  برای 
بنابراین از شهروندان ایرانی خواهش 
می کنیم برنامه سفر خود را با شرایط 
جوی هماهنگ کنند و حتی المقدور 
در روزهایی که بارش شدید باران و 
باشند  نداشته  سفر  دارد  وجود  برف 
مسافرت  به  مجبور  درصورتی که  و 
شدند، مجهز به تجهیزات ایمنی شوند.

وضعیت آب و هوایی کشور در تعطیالت نوروز
 پیش بینی بارش های متناوب

 نحوه ارائه خدمت به مبتالیان 
سکته مغزی و قلبی در نوروز

دالیل عمده تصادفات برون شهری

 نحوه ارائه خدمت به مبتالیان سکته مغزی 
و قلبی در نوروز

گالری های خیابانی در ایام نوروز جاذبه های 
گردشگری شیراز را معرفی می کنند

تحلیل خبر
گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

معاون استاندار فارس:

سرپرست حوزه معاونت عمرانی استانداری فارس:

از هر دری کالمی

مدیرکل اوقاف فارس خبر داد:

معاون حمل ونقل ترافیک شهردار شیراز خبر داد:


