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استان

دستگیری اعضای باند ساراقن خودرو در شیراز و کشف یک کیلو و 770 گرم مواد مخدر شیشه در زراقن
وقوع  پی  در  داشت:  اظهار  حبیبی  کاووس  سرهنگ 
 ، شیراز شهر  سطح  خودرودر  سرقت  فقره  چند 
اداره  کار  دستور  در  سارقان  دستگیری  و   شناسایی 

مبارزه با سرقت قرار گرفت.
های  بررسی  با  افزود:  فارس  گاهی  آ پلیس   رئیس 

پلیسی،  و  فنی  اقدامات  انجام  و  سرقت  های  صحنه 
سارقان  باند  اعضای  از  نفر   3 شدند  موفق  گاهان  کارآ
دستگیر  غافلگیرانه  عملیات  یک  طی  و  شناسایی  را 

کنند.
سرهنگ حبیبی گفت: متهمان در بازجویی های اولیه 

به 13 فقره سرقت خودرو در سطح شهر شیراز اعتراف 
و در این خصوص 5 دستگاه خودرو، 4 دستگاه خودرو 
کشف  مسروقه  خودرو  درون  لوازم  تعدادی  و  اوراقی 

شد.
اینکه  به  اشاره  با  فارس  استان  گاهی  آ پلیس  رئیس 

قانونی  مراحل  سیر  و  پرونده  تکمیل  از  پس  سارقان 
روانه زندان شدند، افزود: شهروندان خودرو خود را به 
وسایل هشدار دهنده مجهز و از پارک کردن خودرو در 

مکان های پرت و خلوت خودداری کنند.
انتظامی  مأموران  کرد:  بیان  بارساالری  بیژن  سرهنگ 

مخدر  مواد  دپو  از  تخصصی  و  فنی  اقدامات  با  زرقان 
از محله های این شهرستان مطلع و  در منزلی در یکی 

بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
پس  انتظامی  مأموران  افزود:  زرقان  انتظامی  فرمانده 
از هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و 
در بازرسی از آن منزل موفق شدند یک کیلو و 770 گرم 

مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه را کشف کنند.

شیراز  جمعه  امام  و  فارس  در  فقیه  ولی  نماینده 
اگر نام سال تولید دانش بنیان است به این  گفت: 
ایجاد  افراد شغل  از  جهت است که برای این دسته 
شود، در مبارزه با فقر این مسئله را مدنظر قرار دهیم 

که تولید دانش بنیان را افزایش دهیم.
جمعه  نماز  های  خطبه  در  دژکام  ا...  لطف  ا...  آیت 
اشتغال  و  بنیان  دانش  تولید  سال  در  افزود:  شیراز 
کردند  باید مسئوالن بگویند چه تالش هایی  آفرین 
که منجر به نزول برکت الهی شد و چقدر اشتغال کار 
دانش بنیان افزوده شد؟ ما در زمینه ایجاد اشتغال 
در  چه  نمیکنیم  ناسپاسی  و  داشتیم  خوبی  حرکت 
سطح ملی و چه در سطح استانی اما این مشاغلی که 

ایجاد شده بر اساس دانش بنیان است؟
وی ادامه داد: از کسانی که کار ندارند اگر سوال کنیم 
که  ایجاد شده  با وجود تحصیالت عالیه شغل هایی 
نیاز به تخصص  های آنها نداشته و شغل های ایجاد 

شده دانش بنیان نبوده است.
سال  دو  یکی  انقالب  معظم  رهبر  داشت:  اظهار  او 
پیش درخصوص نهضت مواسات و همدلی مطالبی 
در  باشد.  ساله  هر  باید  نهضت  این  که  فرمودند 
آستانه ماه رمضان به این فکر کنیم که شاید عده ای 
آن  زمان  امروز  و  کنند  تهیه  مناسبی  افطاری  نتوانند 

است که کمک کنید.
امام جمعه شیراز گفت: در آستانه ماه رمضان هر فرد 
کمک  توانند  می  چقدر  هر  مختلف  مجموعه های  و 
دهند تا احساس مواسات و برادری در جامعه تقویت 

شود و مؤمنین با یک امکان مناسبی روزه بگیرند.
خ می دهد * در دنیا تحوالت عجیبی ر

را  جهان  امروز  اوضاع  اگر  گفت:  شیراز  جمعه  امام 
بخواهیم بررسی کنیم و در منطقه خودمان در غرب 
آسیا و اروپا و دیگر کشورها دقت کنیم مسائل بسیار 
دادن  خ  ر درحال  جهان  تاریخ  آینده  برای  تاثیرگذاری 

است.
آیت ا... دژکام افزود: رهبر معظم انقالب چندبار تذکر 
خ  دادند که تحوالت تاریخی یک روزه و یک هفته ای ر
نمی دهد و باید چند سال را مدنظر قرار داد تا ببینیم 

خ داده است. که چه تغییری ر

وی ادامه داد: ما بعد از فروپاشی شوروی که چندین 
ایجاد  کشور   11 شاید  شد  درست  شوروی  از  کشور 
کشور  یک  و  بودند  قدرت  یک  آنها   ، بیشتر و  شد 
متعدد  کشورهای  این  به  تبدیل  و  شد  فروپاشی 
شد.آمریکایی ها که خودشان را کدخدای دنیا حساب 
می کردند می گفتند همه دنیا مثل یک دهی هست و 
ما کدخدایش هستیم و می گفتند نظم نوین جهانی 
جز  قدرتی  هیچ  جهانی  نوین  نظم  در  و  شد  درست 
آمریکا قدرت تاثیرگذار اصلی وجود نداشت و دلشان 
این  و  هستند  الزمانی  آخر  حکومت  که  بود  خوش 

ادعا را داشتند.
از  آن زمان تاکنون در دو سه دهه ای که  از  او افزود: 
به  دارد  دنیا  که  بینیم  می  هستیم  شاهد  تحوالت 
سمت دیگری می رود، اینگونه نیست که در همه عالم 
 یک قدرت به تنهایی باشد و هر چه دستور می دهد 

خ می دهد. همه قبول کنند، تحوالتی در عالم ر
هنوز  که  دیدید  پیش  ماه  چند  همین  در  گفت:  وی 
چند  فارس  خلیج  در  گفتند  خودشان  واهی  خیال  با 
کشورها  همه  گفتند  کردیم،  اسراییل  همراه  کشور 
اخیر  هفته  چند  در  اما  شدند  همراه  اسراییل  با 
دوم  قدرت  که  چین  همکاری  با  ایران  با  عربستان 
اقتصادی دنیا است قرارداد و تفاهم می نویسند که 
دقت  و  کند  می  تغییر  کامل  طور  به  چیزها  از  برخی 

داشته باشید که چه می شود.
نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز ادامه 
خ داده بود و در پنج مذاکرات قبلی  داد: پنج مذاکره ر
با  ایران  اما  کنند  تمام  را  یمن  قضیه  خواستند  می 

قدرت ایستاد و گفت یمن مساله خودش است.
اتفاق  این  که  نگویند  دیگران  افزود:  دژکام  ا...  آیت 
، این یعنی قدرتمندی نظام شما که  یعنی تسلیم، خیر
آنها می گوید شما هفت سال رفتید  می ایستد و به 

اگر امروز می خواهید برگردید ما حرفی نداریم ولی  و 
تومان  هزار  چند  دالر  قیمت  جداست.  یمن  قضیه 

جابه جا شد و این یعنی دنیا دارد تغییر می کند.
است،  اسراییل  قضیه  دیگر  طرف  از  داد:  ادامه  وی 
۲00 هزار نفر اسراییلی در قدس، حیفا و غیره بر علیه 
نفر  میلیون   ۲ کند،  می  تظاهرات  خودش  دولت 
را  اخبار  این  آیا  کرده اند،  فرار  اسراییل  از  اسراییلی 
 ۲ صهیونیست   اسراییلی های  از  ؟  خیر یا  شنوید  می 

میلیون نفر از اسراییل فرار کردند و رفتند.
دهد،  می  خ  ر عجیبی  تحوالت  دنیا  در  افزود:  او 
خودشان می گویند معلوم نیست که در ۸0 سالگی 
از  و  دهیم  ادامه  بتوانیم  اسراییل  جعلی  رژیم  این 
درون پاشیده شده است.به این اتفاقات دقت کنید.
شما  شهدای  خون  داد:  ادامه  شیراز  جمعه  امام 
و  دارد  خدایی  عالم  این  و  دارد  عالم  در   تأثیراتی 
می بیند که چقدر مظلوم هستید، خودشان را به جان 

خودشان انداخته است.

امروز  اردن  رود  غربی  کرانه  افزود:  دژکام  ا...  آیت 
مسلح هستند و اسلحه روی اسراییلی ها می کشند 
اما در عالم  کرده بودند  را خلع سالح  آنها  در حالیکه 
البی  که  باشید  داشته  دقت  باید  است؟  شده  چه 
کرد  می  تعیین  جمهور  رئیس  آمریکا  در  اسراییلی ها 

اما حاال از حفظ مجموعه خود مانده اند.
وی ادامه داد: سه کشور اروپایی بعد از اینکه ترامپ 
ج شد ژست می گرفتند که پای عهدمان  از برجام خار
درست  اینستکس  اسم  به  ابزاری  یک  ایستادیم 
بودند  کرده  درست  را  آن  که  مدتی  طول  در  و  کردند 
امروز  و  نگرفت  انجام  ایران  با  آن  طبق  معادله  یک 
رها  گفتند  و  ندارد  رنگی  حنایشان  که  شدند  متوجه 
این  ریخت،  هم  به  کلی  طور  به  اینستکس  و  کنیم 
نشانه ضعف این سه کشور اروپایی شد برای اینکه 
خرید  هم  و  کردیم  معامله  هم  سال  چند  این  در  ما 
اروپا  اداهای  نه  و  امریکا  تحریم  نه  کردیم،  فروش  و 
اعتقاد  آنها  بگذارد.اما  تاثیر  نتوانسته  کدام  هیچ 
بگویند  آنها  چه  هر  جهانی  نوین  نظم  در   داشتند 

می شود.
که سختی نمی کشیم اام  * نمی خواهیم بگو�ییم 

در یک نبرد سنگین با ابرقدرت دنیا هستیم 
گذرد. می  که  است  سال  چند  االن  داد:  ادامه  وی 
بود  ترامپ  دوران  و  شود  می  تمام  دارد  بایدن  دوره 
ایران سر جای خود  ج شد اما  از برجام خار که امریکا 
سختی  که  بگوییم  نمی خواهیم  است،  ایستاده 
دنیا  ابرقدرت  با  سنگین  نبرد  یک  در  اما  نمی کشیم 

هستیم.
او افزود: خدا گفته برای شما سختی دارد ولی کار برای 
خدا مزد دارد؛ اگر ضربه ای خورده اید در مقابل ضربه 

ای محکم به آمریکا زده اید.
بدبخت ها  این  حاال  داد:  ادامه  شیراز  جمعه  امام 

بیاید  عراق  به  می خواهد  وقتی  مدعی  کدخدای 
آنها  رفت،  مخفیانه  افغانستان  در  یا  آمد  مخفیانه 
آمدن به  را داشتن اما برای  که ادعای کدخدایی دنیا 

پایگاه نظامی خودشان می ترسند.
عراق  به  را  دفاعشان  وزیر  هم  اخیرا  کرد:  اضافه  وی 
انجام  برای خود  کاری  توانند  ببینند می  تا  فرستادند 
دهند اما هیچ کاری نمی توانند بکنند تا ملت سربلند 
و توانمند ایران به عنوان محور مقاومت و میدان دار 
حرکت امت اسالمی ایستاده است آمریکا هیچ غلطی 

نمی تواند بکند.
جنگ  طرف  یک  از  بگیرم،  نتیجه  یک  گفت:  وی 
اوکراین است، اروپا که خودش را امن ترین جای دنیا 
از طرف  گرفته است،  قرار  بین جنگ  در  می دانست 

دیگر حضور فعال سوریه در جهان عرب است.
اسد  بشار  خواهند  می  که  گفتند  می  آنها  افزود:  او 
است،  گذشته  چندسال  مگر  کنند  سرنگون  را 
رفت  ایران  معاصر  تاریخ  اسطوره  سلیمانی  شهید 
نام  از  شد  پیاده  دشمن  میان  در  وقت  هر  و  آنجا 
که  رسیده  جایی  به  کار  و  کردند  فرار  و  ترسیدند  او 
همه  می اندازند،  اسد  بشار  برای  قرمز  فرش  امروز 
حاال  بودند  کرده  تحریم  را  سوریه  که  عرب  جهان 
 برگشتند و بشار اسد دارد برای اردوغان شرط تعیین 

می کند.
وی گفت: امیدواریم سفر دبیر شورای امنیت کشور 
حالی  رفاه  و  باشد  داشته  خوبی  دستاورد  امارات  به 
برای مؤمنین داشته باشد و یک کوری برای دشمنان 
به  لطمه ای  خودشان  حرکت های  با  خواهند  می  که 

امت اسالمی بزنند.
او اظهار داشت: رهبر معظم انقالب فرمودند جهان 
سال   300 که  قبلی  پیچ  است.در  تاریخی  پیچ  یک  در 
اما  شدند  افول  دچار  اسالمی  کشورهای  بود  پیش 
حمایت  با  و  باشد  جمع  حواستان  اگر  کنونی  پیچ 
که  شود  می  این  نتیجه  باشد  همراه  قران  و  اسالم 
ایران قوی که مدنظر  سربلندی امت اسالمی و عزت 
به عنوان یکی  ایران  و  دارد  به همراه  را  رهبری است 
خ خواهد  از قدرت های تعیین کننده مسائل جهان ر

نمود.

مهدی اسالمی- تامشا
شهردار منطقه 10 با اعالم این خبر که در سال آینده 
بر بهبود  عمده تمرکز پروژه های خدماتی و عمرانی 
هایی  پروژه  افزود:  است،  محالت  کالبدی  شرایط 
آبرسانی  توزیع  و  انتقال  های  شبکه  احداث  مانند 
آب  ذخیره  جهت  بتنی  مخازن  ساخت   ، سبز فضای 
 فضای سبز به شبکه ها و پارک ها، اجرای پروژه های 
 ، سبز فضای  حوزه  در  مطالعاتی  و  ای  توسعه 
سازی  مقاوم  شهری،  مبلمان  و  زیباسازی  آسفالت، 
ارتباطی  های  شبکه  تکمیل  و  معابر  سازی  ایمن  و 
و تأسیساتی سطح منطقه پروژه های بهبود شرایط 
از  سواری  دوچرخه  های  پیست  مانند  نقل  و  حمل 

جمله این پروژه ها برای سال آینده می باشد. 
سبزیان فرد همچنین به ادامه پروژه های زیرساختی 

در سال آینده اشاره کرد و تأکید نمود: در سال 1401 
برای بهبود شرایط کالبدی محالت عملیات آسفالت 
هزار   100 به  نزدیک  که  داشتیم  را  ترمیم  و  تراش  و 
گیری  لکه  و  روکش  و  ترمیمی  و  آسفالت  مربع  متر 
و  شده  انجام   10 منطقه  سطح  معابر  و  محالت  در 
مربع  هزارمتر   300 از  بیش  کارشناسان  برآورد  طبق 
و  آسفالت  بحث  هنوز  مطلوب  سطح  به  رسیدن  تا 
ترمیم مورد نیاز است که در سال 140۲ بخش عمده 
پروژه های بهبود شرایط فضای مطلوب و محرومیت 
آسفالت دیده شده  از چهره مناطق در پروژه  زدایی 

است 
وی ادامه داد: عملیات بهسازی، زیر سازی، آسفالت 
و جدول گذاری در محالت الحاقی گویم، دوکوهک و 
سطح منطقه، قصر قمشه، شهرک گلستان شمالی، 

بودجه،  و  برنامه  اراضی  بهشتی،  بزین،  گلستان، 
عرفان،   ، باهنر آباد،  حسین  آرین،  انجیره،  حافظ، 
الهاشمی  حسینی  آسفالت  ترمیم  و  تراش  پروژه 
ها  پروژه  این  جمله  از  آسفالت  درزگیری  پروژه   و 

می باشد.
از سخنان خود  10 در بخش دیگری  شهردار منطقه 
با  که  هایی  پروژه  با  آینده  سال  داشت:  اظهار  به 
شاخص خدمات رسانی عمرانی و امور شهری تعریف 
با  منطقه  تملکی  و  عمرانی  کل  بودجه  است  شده 
حوزه  در  امیدواریم  که  شده  مواجه  خوبی  افزایش 
شهروندان  به  خوبی  خبرهای  بتوانیم  عملکردی 

ساکن در این منطقه بدهیم.
وی افزود منطقه 10 در سال 1401 جهت مسیر گویم 
توافق  مورد   17 از  بیش  مسیر  حساسیت  دلیل  به 

تملک به ارزش 530 میلیارد ریال انجام داده است و 
40 مورد تملک نیز در دست اقدام و تهیه توافقنامه 

می باشد.
به  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  فرد  سبزیان 
منطقه  زدایی  محرومیت  های  پروژه  وضعیت 
اشاره کرد و گفت: پروژه ورودی و محدوده  شهرک 
محدوده  و  جمهوری  خیابان  های  فرعی   ، دوکوهک 
شهرک گویم، کوچه 33 والیت گویم، خیابان میعاد 
متری   30 نهراعظم،  متری   ۲0 قمشه،  قصر  شهرک 
ورودی شهرک انجیره از جمله پروژه های محرومیت 
زدایی هستند که برخی در مرحله مناقصه و برخی در 
مرحله برآورد هستند که امیدواریم در سال آینده در 
کوتاه ترین زمان نوید بهره برداری از این پروژه ها را 

به شهروندان بدهیم.

شیراز  شهرداری  آتش نشانی  سازمان  سرپرست 
 300 و  هزار  که  گذشته  سال  با  مقایسه  در  گفت: 
شب  در  آتش نشانی   1۲5 سامانه  با  تماس  مورد 
به  تعداد  این  امسال  شد،  انجام  سوری  چهارشنبه 

هزار و 50 مورد کاهش یافت.
جمع  در  چهارشنبه  شامگاه  پور  عیدی  هادی 
امسال  شیرازی  شهروندان  افزود:  خبرنگاران 
رویداد  این  اصیل  سوری  چهارشنبه  همراهی  با 

متفاوت  گذشته  های  سال  با  مقایسه  در  را 
چهارشنبه  عملیات  که  معنا  این  به  کردند  تجربه 
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سوری 
کاهش 5۹  با  شهرداری شیراز نسبت به سال قبل 
خاتمه  انفجار  و  سوزی  آتش  حوادث  در   درصدی 

یافت.
شیراز  شهرداری  آتش نشانی  سازمان  سرپرست 
بیان کرد: عملیات آتش سوزی مرتبط با چهارشنبه 

امسال  و  بوده  مورد   44 گذشته  سال  در  سال  آخر 
یافت  کاهش  مورد   1۸ به  توجه  قابل  کاهش  با 
های  سال  از  کمتر  آتش نشانی  خودروهای  آژیر  و 
 پیش در خیابان های مناطق مختلف شیراز به صدا 

درآمد.
شهروندان  همراهی  از  خرسندی  ابراز  با  پور  عیدی 
خاطرنشان  ها  تماس  و  عملیات  کاهش  و  شیرازی 
و  نشانی  آتش  سازمان  پیشگیرانه  اقدامات  کرد: 

اطالع  گسترش  در  شیراز  شهرداری  ایمنی  خدمات 
رسانی از طریق رسانه های مجازی، آنالین و محیطی 
گاهی  در قالب های مختلف و موضوعاتی آموزشی و آ

بخشی موثر بود.
اصلی  اهدف  از  یکی  اینکه  بر  تأکید  با  همچنین  وی 
سازمان آتش نشانی شهرداری شیراز در سال جدید 
موضوعات  در  شیراز  شهروندان  به  بخشی  گاهی  آ
گاهی  آ با توسعه  کرد:  ابراز امیدواری  مختلف است، 

و پیشگیری کمترین میزان حوادث را در موضوعات 
مختلف و مرتبط با عملکرد این سازمان تجربه کنند.

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  سرپرست 
آتش  نیروهای  افزود:  پایان  در  شیراز  شهرداری 
ساعته   ۲4 صورت  به  نیز   140۲ نوروز  ایام  در  نشانی 
و  شیراز  شهروندان  کنار  در  و  بوده  باش  آماده 
آن ها  همراه  خانواده  از  عضوی  عنوان  به  مسافران 

خواهند بود.

بهار آمد

یاستین شیرازی : صدراذوالر شاعر
بهار آمد، بیا تا باغ دل را گل افشان سازیم

بیا از چشمه ی مست غزل می را روان سازیم 
به آیینی کهن در پرتو انفاس فروردین 

دِل پیِر زمستان را ز سرسبزی جوان سازیم
بیا ایهام سوسن را به شعری تازه بنویسیم

چکاوک را دوباره میهماِن ارغوان سازیم
نمی رنجد ز ما سوسن به هم خوانی قمری ها

زبان را گر به نرمی مظهری از پرنیان سازیم
بیا همپاِی عطِر آشنایی ها چو نسترَون

خم تیغ زبان را در نیام گل نهان سازیم 
مگر بار دگر در سایه ی نوروِز دل افروز

به ایهامی حریفان را چو حافظ بدگمان سازیم
کناِر آب رکن آباد و »گلکشت مصلی« را 

هماره آیِت مهری چو »جوِی مولیان« سازیم
بیا در خانه ی سرد زمستان آتش افروزیم

بهاِر تازه ای در چهره ی زرد خزان سازیم
هریمن را ِخَرد بگرفته ره، اندیشه ُجز این نیست
پدر آسا چه خوش ما هم خرد را جاودان سازیم

گذار هوش را هرگز زمان بر ما نمی بندد
اگر آیین نیکان را به نیکویی عیان سازیم

زبان شعر من آوخ نمی گردد به سرسبزی 
مگر روزی که نوروزی برای این و آن سازیم 

دوباره خاک ما »صدرا« سر افرازد به ستواری 
نسیم رای و بینش را در ایران گر وزان سازیم 

رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز 
خبر داد:

بهسازی روزانه ۴ هزار متر مر�یع 
از خرابی آسفالت سطح شهر 

فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  رئیس 
شهری شهرداری شیراز گفت: با توجه به نزدیک 
و  فنی  معاونت  نظارت  با   ، نوروز عید  به  شدن 
، عملیات تراش و ترمیم  عمرانی شهرداری شیراز
قرار  کار  دستور  در  شهر  ورودی  معابر  آسفالت 
آسفالت  بهسازی  آن  اتمام  از  پس  که  گرفت 
خواهد  اجرایی  معابر  سایر  و  گردشگری  معابر 

شد.
این  افزود:  اللهی  نعمت  محسن  مهندس 
عملیات توسط ٢ اکیپ پخش آسفالت سازمان 
)شرق  فارس  خلیج  بولوارهای  در  عمران  
حال  در   ) شیراز )غرب  حسابی  دکتر  و    )  شیراز

اجراست.
روزانه  ها  اکیپ  این  از  کدام  هر  داد:  ادامه  او 
اجرا  آسفالت  ترمیم  و  تراش  مترمربع  هزار   ٢ 

می کنند. 
وی در پایان با اشاره به اجرای عملیات آسفالت 
به  کرد:  خاطرنشان  شهر  سطح  اصلی  معابر  در 
عمران  سازمان   ، مسیر ترافیک  کاهش  منظور 

این عملیات را در شیفت شب اجرا می کند.

خوشبخت خبر داد:
فعالیت پاکبانان و اکرکنان 
یت  زحمتکش سازامن مدیر

پسامند در چهارشنبه آخر سال
شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس 
شهروندان  برای  سالمتی  آرزوی  ضمن  شیراز 
فعالیت  و  اقدامات  از  نوروزی،  مسافرین  و 
سال  آخر  چهارشنبه  در  سازمان  این  های  نیرو 
برنامه ریزی های صورت  با  کرد:  خبر داد و بیان 
گرفته نیرو های این سازمان تمام تالش خود را 
برای حفظ نظافت، پاکیزگی و زیبایی شهر انجام 

دادند. 
 170 تعداد  راستا  همین  در  داشت:  اظهار  وی 
 1۲  ، ناظر نفر   ۸  ، سرکارگر نفر   ۹ پاکبان،  نفر 
 16 تعداد  و  بهداشت  و  ایمنی  کارشناس  نفر 
عصر   1۸ ساعت  از  روباز  خاور  و  تانکر  دستگاه 
مستقر  شهر  سطح  ایستگاه   ۸ در  شنبه   سه 

شدند. 
کمربندی  را  ها  ایستگاه  این  محل  خوشبخت 
 ، شهر فرهنگ  احسان،  میدان  آباد،  معالی 
بلوار  سیبویه،  بولوار  عاشورا،  خیابان  خلدبرین، 
به  داد:  ادامه  و  کرد  اعالم  ا...  میدان  و  بوستان 
های  حریق  اطفای  و  ایمنی  نکات  حفظ   منظور 
بهداشت،  و  ایمنی  کارشناسان   احتمالی، 
آموزش های مورد نیاز را به نیرو های مستقر در 

ایستگاه ها ارائه دادند.
شهروندی  آموزش  و  ارتباطات  امور  گزارش  به 
شیراز  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 
نیروهای  و  پاکبانان  گفت  پایان  در  خوشبخت 
پایان  در  سازمان  این  زحمتکش  اجرایی 
و  پاکسازی  به  اقدام  سوری  چهارشنبه  مراسم 
شستشوی سطح محله ها و معابر اصلی شهر 

از ضایعات کردند.

: دکتر سبزیان فرد، شهردار منطقه 10 شهرداری شیراز

وژه های سال 1402 منطقه 10 هستند پر ین  بهبود شــرایط کالبدی محالت عمده تر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز ضمن 
مناطق  های  خیابان  و  معابر  برخی  از  میدانی  بازدید 
و  ها  پارکینگ  شهری،  برون  های  پایانه  مختلف، 
مبادی ورودی شهر شیراز  در جریان آخرین اقدامات 
های  دستورالعمل  تکمیل  منظور  به  گرفته  صورت 

ترافیکی قرار گرفت.
و  نقل  و  حمل  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
، پنج شنبه بیست و پنجم  ترافیک شهرداری شیراز
اسفند ماه 1401 هادی شه دوست شیرازی به همراه 
در  سرزده  حضور  ضمن  مجموعه  اجرایی  مدیران 
و  ها  پایانه  ها،  پارکینگ  ها،  خیابان  و  معابر  ، آخرین وضعیت ترافیکی برخی  مبادی ورودی شهر شیراز

و نواقص موجود را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
اجرایی  های  تیم  ماه  اسفند  ابتدای  از  که  حالی  در 
شیراز  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت 
دورن  های  پایانه   ، معابر سازی  ایمن  و  بهسازی 
اجرا  دست  در  را  و...  ها  پارکینگ  شهری،  برون  و 
دارند، بازدید از اماکن و معابر پر تردد و رفع نواقص 
از  نوروزی  مهمانان  از  استقبال  منظور  به  احتمالی 

اهمیت ویژه ای برخودار است .
چند  بازدید  این  شیرازی،  دوست  شه  اعالم  بنابر 
بر  نظارت  و  مضاعف  کنترل  منظور  به  ساعته 
مختلف؛ عملکرد ادارات و سازمان های مرتبط با حوزه حمل  مناطق  در  و  شد  انجام  ترافیک  و  نقل  و 

امور  ترافیکی،  کنترل  منصوبات  ایمنی،  تجهیزات 
مربوط به مطالعات ترافیک، وضعیت ایستگاه های 
های  پایانه  پیاده،  عابر  های  دسترسی  و  اتوبوس 
 درون و برون شهری و پارکینگ ها مورد بررسی قرار

 گرفت.
به  توجه  با  شیراز  شهردار  معاون  گفته  به   
اهمیت  و  نوروزی  مسافران  هنگام  زود   ورود 
ایمن سازی مناطق یازده گانه در حوزه حمل و نقل 
به  به  عالیه  های  نظارت  و  بازدیدها  این  ترافیک  و 
خواهد  انجام   140۲ نوروز  ایام  پایان  تا  روزانه   صورت 

شد.

حیدری  سعید  حکمی  صدور  با  شیراز  شهردار 
را به سمت سرپرست مدیریت کنترل ترافیک 

منصوب کرد.
سعید  حکمی،  صدور  با  اسدی  محمدحسن 
کنترل  را به سمت سرپرست مدیریت  حیدری 
و ترافیک حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری شیراز منصوب کرد.
شهردار شیراز در حکم سعید حیدری مواردی 

دستاوردهای  آخرین  به  دستیابی  همچون 
ترافیک،  مهندسی  زمینه  در  تکنولوژی 
زمینه  ارتباطات  و  الکترونیک  و  انفورماتیک 
های مرتبط با حوزه فعالیت، نظارت بر عملکرد 
شرایط  ایجاد   ، شهر مختلف  نقاط  ترافیکی 
ارتقای  و  ترافیک  تخلفات  کاهش  جهت  الزم 
با  تعامل  و  هماهنگی  تردد،  ایمنی  سطح 
فعالیت  حوزه  در  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 

بخش  این  مأموریت های  ترین  مهم  از   را 
برشمرد.

مدیریت  در  خاص  های  سرویس  ارائه  اسدی، 
اورژانس  و  حوادث  عمومی،  نقل  و  حمل 
منظور  به  تقاطعات  نمودن  هماهنگ  شهری، 
ترین  مهم  از  را  سبز  موج  ایجاد  و  هماهنگی 
همچون  مواردی  بر  و  کرد  عنوان  سیاست ها 
های  یونیت  استقرار  محل  و  تعداد  بر  نظارت 

ارسالی  آمار  بر  نظارت  هوا،  آلودگی  گیری  اندازه 
و  ها  آالینده  میزان  جهت  مربوطه  واحد  از 
کیفیت هوا، ساماندهی و مدیریت بزرگراه ها با 
استفاده از سیستم دوربین های کنترل سرعت 
تأکید   ITS نیاز  مورد  زیرساخت های  اجرای   و 

کرد.
پیش از این محمدحسین زمانیان مدیر کنترل 

و نظارت ترافیک شهرداری شیراز بود.

نماینده ولی فقیه در فارس:

خ دادن است  یخ جهان در حال ر ی برای آینده تار ثیرگذار    مسائل تأ

تش نشانی شهرداری شیراز خبر داد: سرپرست سازمان آ

تش نشانی آ ی برای امدادخواهی از  ی ها در چهارشنبه سور 10۵0 تماس شیراز

ل ترافیک شد یت کنتر پرست مرکز مدیر ی سر ؛ سعید حیدر با صدور حکمی از سوی شهردار شیراز

وز 1402 آستانه نور ی شیراز در  بازدید و نظارت میدانی از عملکرد مجموعه های معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهردار


