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بازگشت با هر ترفند
هادی شهدوست شهردار جدید منطقه تاریخی  -فرهنگی شیراز بر این بارو است که با
هر ترفندی باید شهروندان را به این منطقه بکشانیم ...
هشدار مدیرکل انتقال خون؛

ذخایر خونی فارس کاهش یافت
زهرا جعفری
مدیــرکل ســازمان انتقــال خــون اســتان از «راه انــدازی اولیــن
مرکــز جمــع آوری پالســمای کشــور» در شــیراز خبــر داد و
گفــت :ایــن مرکــز اردیبهشــت مــاه ســال جــاری فعالیــت
خــود را بــا اهــدای پالســما در پایــگاه انتقــال خــون نمــازی
آغــاز خواهــد کــرد.
دکتــر محمدحســین کریمــی ،افزایــش ســامت خــون را
مهــم تریــن رویکــرد ســازمان انتقال خــون اعالم کــرد و گفت:
بــا راه انــدازی مرکــز جمــع آوری پالســما ،بــه اهــدا کننــدگان
خــون قبــل از ورود بــه چرخــه اهــداء ،پیشــنهاد اهــدای
پالســما داده مــی شــود و یــک مــاه پــس از اهــدای پالســما،
اهــدای خــون نیــز انجــام مــی شــود.
وی تأکیــد کــرد :خودکفایــی در تولیــد داروهــای مــورد نیــاز
کشــور از طریــق «پالســمای ایرانــی» یکــی از سیاســت هــای ســازمان انتقــال خــون اســت و در
همیــن راســتا پالســمای ایرانــی بــرای تولیــد داروهــای مشــتق از پالســما بــه خــارج از کشــور
فرســتاده شــده و ســپس بــه شــکل دارو وارد کشــور مــی شــود.
کریمــی از افزایــش  4درصــدی اهــدای خــون در ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته ســخن
گفــت و اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد بیمارســتان هــا و تخــت هــای بیمارســتانی
مصــرف خــون نیــز بــاال رفتــه اســت.
وی از کاهــش ذخیــره خونــی اســتان در ایــام پایانــی ســال و نیــاز مبــرم بیمــاران اســتان بــه خــون
خبــر داد و گفــت :در حــال حاضــر روزانــه  450واحــد خــون در شهرســتان شــیراز مصــرف مــی شــود
امــا اهــدای خــون روزانــه  400واحــد اســت کــه کســری نیــاز مصرفــی از طریــق شهرســتان هــای
اســتان تأمیــن مــی گــردد.
مدیــرکل ســازمان انتقــال خــون اســتان از اهــداء کننــدگان خــون درخواســت کــرد بــه کمــک
بیمــاران ســرطانی و تاالســمی در روزهــای پایانــی ســال بشــتابند.
وی خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــر وضعیــت ذخیــره خونــی اســتان در گــروه هــای خونــی AB
و  Oمنفــی بحرانــی اســت و بیمــاران بــه شــدت در مضیقــه بــه ســر مــی برنــد.
مدیــرکل انتقــال خــون اســتان افــزود :بــه منظــور تأمیــن خــون مــورد نیــاز اســتان پایــگاه هــای
ایــن ســازمان بــه صــورت دو شــیفت حتــی در ایــام تعطیــل مشــغول بــه کار خواهنــد بــود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش ،اخــذ هرگونــه وجهــی در بیمارســتان هــا بابــت خــون و
فــرآورده هــای آن از مصــرف کننــده خــون غیرقانونــی اعــام کــرد و گفــت :بــر اســاس قانــون،
بیمــه هــا متقبــل پرداخــت در ایــن بخــش هســتند.
کریمــی یکــی از ویژگــی هــای بــارز اهــداء کننــدگان خــون را حــس نوعدوســتی آنهــا عنــوان کــرد
و گفــت :در بحــث «نــذر خــون» نیــز از اهــداء کننــدگان درخواســت داریــم کــه آن را مختــص بــه
روزهــا یــا ایــام خــاص ســال نکننــد و بــا توجــه بــه نیــاز مســتمر بــه خــون در طــول ایــام ســال
بویــژه در اعیــاد و ســوگواری هــا بــه تدریــج اقــدام بــه اهــداء نماینــد.
وی در پایــان از راه انــدازی بانــک ســلول هــای بنیــادی در مرکــز انتقــال خــون اســتان خبــر داد
و گفــت :افــراد هنــگام اهــدای خــون مــی تواننــد رضایــت خــود را جهــت اهــدای ســلول هــای
بنیــادی نیــز اعــام کننــد تــا در صــورت نیــاز از آنهــا اســتفاده شــود.

مدیرکل اوقاف اعالم کرد؛

جوان ترین و پیرترین واقف فارس در سال 94
احمدرضا سهرابی
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه فــارس ،جــوان تریــن و
پیرتریــن واقــف ایــن اســتان در ســال  94را مرضیــه زارع
خلیلــی بــا  38ســال ســن و میــرزا محمــد مطیــع بــا 91
ســال ســن معرفــی کــرد.
حجــت االســام ســید عبــاس موســوی در همیــن
رهگــذر یــادآور شــد :در ســال جــاری  70مــورد وقــف
جدیــد انجــام شــد کــه شهرســتان هــای جهــرم بــا
 12مــورد ،کازرون و فیروزآبــاد هــر کــدام  6مــورد و
اســتهبان و نــی ریــز هــر کــدام  5مــورد بیشــترین وقــف
را داشــته انــد.
وی خاطرنشــان کــرد :نیــت واقفین بیشــتر در زمینه های
احــداث مســجد و حســینیه ،توســعه امامــزاده ،احــداث
خانــه عالــم ،اهــدای زمیــن جهــت احــداث مرکــز انتقــال خــون ،اطعــام و روضــه خوانــی
امــام حســین (ع) ،درمانــی و کمــک بــه فقــرا و مســتمندان بــوده اســت.
موســوی مســاحت وقــف هــای انجــام گرفتــه را افــزون بــر  54هــزار مترمربــع بــه ارزش
افــزون بــر  40میلیــارد ریــال برشــمرد.
اخذ  1777فقره سند مالکیت در یک سال
مدیــرکل اوقــاف فــارس گفــت :در ســال جــاری هــزار و  777فقــره ســند مالکیــت موقوفــات
بــه وســعت  86میلیــون و  658هــزار مترمربــع اخــذ شــده اســت.
موســوی تصریــح کــرد 128 :فقــره ســند بــا وســعت  56میلیــون و  124هــزار و 332
مترمربــع مربــوط بــه اراضــی رفــع اختالفــی بــا اداره کل منابــع طبیعــی بــوده اســت.
او خاطرنشــان کــرد :شهرســتان هــای جهــرم بــا  347فقــره و کا زرون بــا  238فقــره ســند،
بیشــترین میــزان اســناد صــادره را داشــته انــد.
اجرای طرح آرامش بهاری در  450بقعه متبرکه
مدیــرکل اوقــاف فــارس یــادآور شــد :بــرای پنجمیــن ســال متوالــی و همزمــان بــا سراســر
کشــور ،طــرح آرامــش بهــاری در  450بقعــه متبرکــه ایــن اســتان اجــرا مــی شــود.
موســوی افــزود :ایــن طــرح بــا هــدف تبدیــل بقــاع مذهبــی بــه قطــب فرهنگــی ،بهــره
بــرداری از ظرفیــت گردشــگری در نــوروز ،تقویــت باورهــای دینــی و مذهبــی ،ارتقــای
ســطح فکــری و مذهبــی مــردم و ترویــج ســنت هــا و فرهنــگ هــای اصیــل از  28اســفند
تــا  14فروردیــن برگــزار مــی شــود.
او خاطرنشــان کــرد :در جریــان ایــن طــرح ،افــزون بــر  5هــزار نفــر مشــارکت دارنــد و 500
روحانــی بومــی و غیــر بومــی همراهــی خواهنــد کــرد.
مدیــرکل اوقــاف فــارس ،برپایــی مراســم ویــژه تحویــل ســال نــو در افــزون بــر 300
بقعــه متبرکــه ،برپایــی خیمــه هــای معرفــت در  25مــکان اســتان ،مســابقات کتابخوانــی،
برگــزاری مراســم نمــاز جماعــت ،ایســتگاه هــای صلواتــی ،مشــاوره و پاســخگویی بــه
مســایل و پرســش هــای شــرعی و همچنیــن راهنمایــی گردشــگران را از جملــه ویــژه
برنامــه هــای طــرح آرامــش بهــاری اعــام کــرد.

نصب سامانه پیمایش هوشمند بر روی اتوبوس های برون شهری فارس

ایرنــا  :مدیــر کل حمــل و نقــل و پایانــه هــای فــارس گفــت :ســامانه پیمایــش هوشــمند تــردد نــاوگان
(ســپه تــن) بــا همــکاری پلیــس راهــور فــارس بــر روی نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی اتوبــوس هــای
بــرون شــهری نصــب و راه انــدازی شــده اســت.
احمــد خواســت خدایــی ،روز ســه شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود :ایــن ســامانه در گام اول
بــر روی  150دســتگاه اتوبــوس فعــال در مســیر پرتــردد شــیراز -اصفهــان  -تهــران نصــب شــده و در
آینــده نیــز بــر روی ســایر اتوبــوس هــای نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی اســتان فــارس نصــب خواهــد
شــد.وی ،هــدف از نصــب ایــن ســامانه را افزایــش ایمنــی ســفر بــه وســیله نــاوگان اتوبوســی برشــمرد و
گفــت :بــا نصــب ایــن سیســتم ،کنتــرل اتوبــوس هــای مســافربری توســط پلیــس بــدون نیــاز بــه توقــف
اتوبــوس انجــام مــی شــود و تمــام اطالعــات مربــوط بــه نــاوگان اعــم از ســرعت ،تعــداد توقــف هــا و
تخلــف هــای احتمالــی بــه محــض ورود اتوبــوس بــه محــدوده پلیــس راه بــه ســامانه پلیــس منتقــل
مــی شود.خواســت خدایــی ،بیــان داشــت :نصــب ایــن سیســتم بــا توجــه بــه نظــارت دقیقــی کــه بــر
فعالیــت اتوبــوس هــا انجــام مــی شــود از میــزان حــوادث و تصادفــات جــاده ای مــی کاهــد و در صــورت
بــروز هرگونــه حادثــه بــرای نــاوگان اطــاع رســانی فــوری انجــام مــی شــود.
مدیــر کل حمــل و نقــل و پایانــه هــای فــارس ادامــه داد :ســامانه پیمایــش هوشــمند تــردد نــاوگان (ســپه
تــن) قــرار اســت تــا مهرمــاه  95بــر روی تمــام اتوبــوس هــای مســافربری فعــال در محورهــای ایــن
اســتان نصــب و راه انــدازی شــود.وی افــزود :پــس از اتوبــوس هــا ،ایــن سیســتم بــر روی نــاوگان ســواری
و تانکرهــای ســوخت رســان نیــز نصــب خواهــد شــد.
نــاوگان حمــل و نقــل مســافر اســتان فــارس شــامل یــک هــزار و  200دســتگاه اتوبــوس ،یــک هــزار و
 650دســتگاه ســواری و  2هــزار و  150دســتگاه مینــی بــوس اســت.

جوان ترین و پیرترین واقف فارس در سال 94
مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس ،جوان ترین و پیرترین واقف این استان در سال 94
را مرضیه زارع خلیلی با  38سال سن و میرزا محمد مطیع با ...

فرماندار شیراز:

مسافران نوروزی را میهمان خود
می دانیم

ایرنــا  :فرمانــدار شــیراز گفــت :انتظــار اســت کــه
مســئوالن و عوامــل فعــال در خدمــات رســانی بــه
گردشــگران نــوروزی ،مســافران شــهر شــیراز در عیــد
نــوروز را همچــون میهمــان خــود بداننــد و بهتریــن
شــرایط و امکانــات را بــرای میزبانــی آنهــا فراهــم کنند.
حیــدر عالیشــوندی ،ســه شــنبه در جلســه ســتاد
هماهنگــی خدمــات ســفر شهرســتان شــیراز ویــژه
تعطیــات نــوروز ،ظرفیــت هــای گردشــگری اســتان
فــارس در حــوزه هــای طبیعــی ،مذهبــی ،فرهنگــی
و تاریخــی بیــان کــرد :زمانــی مــی تــوان بــه بهــره
بــرداری از ایــن ظرفیــت هــا امیــد داشــت کــه
مســئوالن امــر ،گردشــگران را میهمانــان خــود بداننــد
و هراقــدام الزم بــرای میزبانــی شایســته آنهــا را فراهــم
کننــد.
وی اظهــار کــرد :میزبانــی مناســب و جلــب رضایــت
گردشــگران در ســفر بــه شــیراز بهتریــن تبلیــغ بــرای
تقویــت گردشــگری در مرکــز اســتان فــارس اســت و از
ایــن رو بایــد از فرصــت نــوروز بــرای ارتقــای صنعــت
گردشــگری بــه خوبــی بهــره گرفــت.
فرمانــدار شــیراز گفــت :فراهــم کــردن شــرایط مناســب
بــرای میهمانــان نــوروزی زمینــه ســاز تقویــت اقتصــاد
گردشــگری و برخــورداری اصنــاف شــهر از فرصــت
ارایــه خدمــات و کاال بــه گردشــگران و ایجــاد نشــاط و
خوشــحالی مــردم شــهر میزبــان نیــز هســت.
مــروری بــر رونــد اجــرای مصوبــات ســتاد
خدمــات ســفر شهرســتان
معــاون امــور فنــی و عمرانــی فرمانــداری شــیراز نیــز
در ایــن نشســت بــر ایفــای نقــش دســتگاه هــا و
نهادهــای مســئول بــرای عرضــه خدمــات مناســب بــه
گردشــگران تاکیــد کــرد.
فرهــاد امیــدوار بــا اشــاره بــه مصوبــات جلســات
قبلــی ســتاد هماهنگــی خدمــات ســفر شهرســتان
شــیراز ،فراهــم شــدن زمینــه نظــارت مرکــز بهداشــت
شهرســتان بــر غرفــه هــای عرضــه مــواد غذایــی و
خانــه هــای مســافر را خواســتار شــد.
لیست داده ایم ،لیست نیامده است
در ایــن جلســه ،نماینــدگان مرکــز بهداشــت شهرســتان
شــیراز بــا توجــه بــه تعطیلــی پیــش رو آزمایشــگاه
هــای تشــخیص طبــی ،شــتاب بخشــیدن بــه معرفــی
متصدیــان غرفــه هــای عرضــه مــواد غذایــی را
خواســتار شــدند و اظهــار داشــتند :در میــان اصنــاف
تنهــا اتحادیــه بســتنی فروشــی هــای شــیراز فهرســتی
در ایــن زمینــه ارایــه کــرده اســت کــه بــه دلیــل
محدودیــت زمــان ،امــکان فراهــم کــردن زیرســاخت
هــای فعالیــت در غرفــه هــای عرضــه مــواد غذایــی بــه
مناســبت نــوروز در شهرســتان را ندارنــد.
در حالــی کــه نماینــده اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری شهرســتان شــیراز اعــام کــرد
فهرســتی از خانــه هــای مســافر بــرای نظــارت بــه
مرکــز بهداشــت شهرســتان ارایــه شــده اســت ،نماینــده
مرکــز بهداشــت شهرســتان اعــام کــرد کــه فهرســتی
دریافــت نکــرده ایــم.
معــاون امــور فنــی و عمرانــی فرمانــداری شــیراز نیــز
در ایــن زمینــه تاکیــد کــرد کــه فهرســت متصدیــان
غرفــه هــای مــواد غذایــی و خانــه هــای مســافر بایــد
حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری امــروز (ســه شــنبه) بــه
مرکــز بهداشــت ارایــه شــود.
جمــع آوری فروشــندگان دوره گــرد در
مبــادی ورودی شــیراز
جمــع آوری فروشــندگان دوره گــرد در مبــادی ورودی
شــهر شــیراز ،مصوبــه جلســه قبلــی ســتاد خدمــات
ســفر شهرســتان شــیراز بــود کــه در ایــن زمینــه
نماینــده پلیــس راه اعــام کــرد ،هماهنگــی الزم در
ایــن زمینــه بــا فرماندهــی پلیــس راه شــمال اســتان
فــارس صــورت گرفتــه اســت و روزانــه بــا ایــن دســته
از فروشــندگان در مبــادی ورودی برخــورد مــی شــود.
همچنیــن در ایــن جلســه بیــان شــد کــه یــگان ویــژه
ناجــا بــه صــورت مقطعــی بــا پلیــس راه در ایــن زمینــه
همــکاری دارد و دســتیابی بــه نتایــج مــورد انتظــار
نیازمنــد همــکاری هــای بیشــتر و تدابیــر جــدی تــر در
برخــورد بــا ایــن دســته از فروشــندگان اســت.
ایجــاد گیشــه هــای موقــت فــروش بلیــت در
مراکــز گردشــگری
نماینــده اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری شهرســتان شــیراز در ایــن نشســت گفــت
کــه اقدامــات الزم بــرای اجــرای مصوبــه ســتاد خدمــات
ســفر شهرســتان مبنــی بــر ایجــاد گیشــه هــای موقــت
فــروش بلیــت بــرای جلوگیــری از ازدحــام و اتــاف
وقــت گردشــگران در جلــوی اماکــن گردشــگری پیــش
بینــی شــده اســت.
شــهر شــیراز ســومین حــرم اهــل بیــت در ایــران
اســامی (ع) بــا دربرگرفتــن جاذبــه هــای گردشــگری
طبیعــی ،فرهنگــی ،مذهبــی و تاریخــی و بــا توجــه بــه
آب و هــوای معتــدل ،ایــام نــوروز هــر ســال پذیــرای
صدهــا هــزار نفــر از مســافران و گردشــگران اســت.
آرامــگاه شــاعران پارســی گــو ،غــزل ســرای نامــی
خواجــه شــمس الدیــن محمــد حافــظ شــیرازی معــروف
بــه لســان الغیــب و اســتاد ســخن شــیخ مصلــح الدیــن
ســعدی شــیرازی درشــیراز هرســاله میزبــان میلیــون هــا
نفــر از میهمانــان و مســافران نــوروزی اســت.
حــرم مطهــر حضــرت احمــد بــن موســی شــاهچراغ
(ع) ،بــاغ ارم ،مجموعــه تاریخــی زندیــه شــامل ارگ
کریمخــان ،بــازار ،مســجد و حمــام وکیــل و  ...از دیگــر
جاذبــه هــای ایــن شــهر اســت کــه هــر ســاله کانــون
گردشــگران نــوروزی در شــهر شــیراز اســت.
از دیگــر آثارباســتانی و گردشــگری کهــن دراســتان
فــارس ،مجموعــه هــای تاریخــی تخــت جمشــید و
پاســارگاد درشهرســتان هــای مرودشــت و پاســارگاد
اســت کــه ایــن آثــار تاریخــی بــه ترتیــب در فواصــل
 60و  110کیلومتــری شــمال شــیراز قراردارنــد.

ذخایر خونی فارس کاهش یافت
مدیـرکل سـازمان انتقـال خـون اسـتان از «راه انـدازی اولیـن مرکـز جمـع آوری
پالسـمای کشـور» در شـیراز خبـر داد و گفـت :ایـن مرکـز ...
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نسخه شهدوست برای احیاء منطقه تاریخی  -فرهنگی شیراز:

بازگشت با هر ترفند

بــه ایــن شــکل درآیــد.
شهدوســت در نشســت یــاد شــده تأکیــد کــرد کــه
نیازمنــد همــکاری اداره کل میــراث فرهنگــی و
گردشــگری و دســتگاه های خدمات رســان هســتیم.
سلســله نمایشــگاه هــای مکتــب شــیراز
در نــوروز
شــهردار منطقــه تاریخــی – فرهنگــی شــیراز اعالم
کــرد کــه از  29اســفند تــا  13فروردیــن  ،95سلســله
نمایشــگاه هــای مکتــب شــیراز در ایــن منطقــه بــر
پــا مــی شود.شهدوســت بــا تأکیــد بــر اینکــه دنبــال
احیــای هنرهــای اصیــل و ســنتی شــهر شــیراز
هســتیم گفــت :در ایــام نــوروز ،نمایشــگاه عکــس
«شــیراز قدیــم» در حاشــیه ارگ کریــم خــان،
نمایشــگاه علــوم قرآنــی و مکتــب شــیراز در بقعــه
بــی بــی دختــران و نمایشــگاه مکتــب شــیراز در
خیابــان  9دی بــر پــا خواهــد شــد.
او همچنیــن از اســتقرار روزانــه  20راهنمــای
گردشــگری در محورهــای تاریخــی منطقــه و
اجــرای تئاترهــای خیابانــی بــا موضــوع شــناخت
فرهنــگ شــیراز و فرهنــگ شــهروندی خبــر داد.

احمدرضا سهرابی
هــادی شهدوســت شــهردار جدیــد منطقــه
تاریخــی – فرهنگــی شــیراز بــر ایــن بــارو اســت
کــه بــا هــر ترفنــدی بایــد شــهروندان را بــه ایــن
منطقــه بکشــانیم.
او در نخســتین نشســت خبریــش بــا خبرنــگاران
تأکیــد کــرد کــه مــا شــیرازی هســتیم امــا هنــوز
نمــی دانیــم کــه منــزل ســعدی ،کجاســت!
شــهردار منطقــه تاریخــی – فرهنگــی شــیراز
تصریــح کــرد :ایــن منطقــه ،اســتثنایی اســت و
ظرفیــت هــای ناشــناخته بســیار دارد کــه یکــی
از وظایــف و رســالت هــای مــا ،شناســایی و
شناســاندن ایــن منطقــه بــه گردشــگران داخلــی،
خارجــی و حتــی شــهروندان اســت.
شهدوســت در همیــن رهگــذر ،اعتقــاد دارد کــه
برندســازی در منطقــه تاریخــی – فرهنگــی شــیراز
اتفــاق نیفتــاده اســت لــذا در جهــت بازگردانــدن و
ســکونت مــردم بایــد انگیــزه ایجــاد کنیــم.
او همچنیــن مــی گویــد :فاصلــه گرفتــن مــردم از
بافــت تاریخــی – فرهنگــی باعــث شــده کــه بافــت

مدیرعامل هالل احمر خبر داد

طرح امداد و نجات نوروزی در جاده های فارس
صفدر دوام
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان
فــارس گفــت :طــرح امــداد و نجــات نــوروزی از
 25اســفندماه آغــاز و تــا  15فروردیــن مــاه ســال
 95ادامــه خواهــد داشــت.
فیــض اهلل جعفــری روز گذشــته در نشســت
خبــری بــا خبرنــگاران رســانه هــای گروهــی
اظهــار داشــت :بــر اســاس تدابیــر صــورت
گرفتــه در حــوزه معاونــت امــداد و نجــات
جمعیــت هــال احمــر فــارس در ایــام نــوروز
 22پایــگاه موقــت 25 ،کشــیک امــدادی ســیار،
یــک پایــگاه توانــا (تیــم بانــوان امدادگــر) در
محورهــای مواصالتــی اســتان و یــک پایــگاه
هوایــی بــه مــدت یــک هفتــه بــه همــراه
 9پایــگاه امــداد و نجــات کوهســتان امــداد و
نجــات ،خدمــات امــدادی  24ســاعته فعالیــت
خواهنــد داشــت.
جعفــری ادامــه داد :در ایام نــوروز بانــوان امدادگر
جمعیــت هــال احمــر در قالــب یک تیــم کارآمد
در محــور شــیراز  -مرودشــت مســتقر شــده و بــه
ارائــه خدمــات امــدادی خواهنــد پرداخت.
جعفــری افــزود :تعــداد عوامــل امــدادی شــرکت
کننــده در ایــن طــرح  275نفــر مــی باشــد کــه
از ایــن تعــداد  165نفــر امدادگــر و نجاتگــر34 ،
نفــر نجاتگــر کادر 60 ،نفــر نیــروی امــدادی3 ،
نفــر روز در اتــاق کنتــرل هماهنگــی عملیــات9 ،
نفــر روز در پایــگاه هوایــی 2 ،نفــر روز در انبــار
و  2نفــر روز در حــوزه یــاد شــده مــی باشــند.
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر فــارس بــا
اشــاره بــه اجــرای بازآمــوزی ویــژه طــرح امــداد
و نجــات نــوروزی بــا هــدف توانمندســازی
نجاتگــران شــرکت کننــده در پایــگاه هــای
امــدادی یــادآور شــد :امدادگــران جمعیــت هــال
احــم ردر ایــن ایــام بــا بکارگیــری  97دســتگاه
خــودرو عملیاتــی شــامل آمبوالنــس ،وانــت و
خــودرو نجــات بــه صــورت  24ســاعته در طــرح
امــداد و نجــات ارائــه خدمــات خواهنــد داشــت.
وی ادامــه داد :در ایــام نــوروز  95یــک فرونــد
بالگــرد لجســتیکی بــرای پشــتیبانی عملیــات
هــای امــدادی در ســطح اســتان در طــول طــرح
امــداد و نجــات نــوروزی نیــز فعالیــت خواهــد
داشــت.
وی فعالیــت  25کشــیک دائــم در ســطح شــعب
شهرســتانی و یــک مرکــز  EOCدر حــوزه
معاونــت امــداد و نجــات ایــن جمعیــت نیــز
فعالیــت خواهنــد داشــت.

وی بــا بیــان اینکــه عملکــرد ســایر حــوزه هــا در
ایــام نــوروز مــورد ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت
اظهــار داشــت :بــا حضــور تیــم هــای ارزیابــی
عملکــرد در ســایر حــوزه هــای کیفــی و خدمــات
امــدادی در پایــگاه هــای امــداد و نجــات مــورد
توجــه قــرار خواهــد گرفــت.
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان
فــارس افــزود :در نــوروز  95بــه صــورت
روزانــه  84عضــو داوطلــب جــوان در کنــار 26
نفــر از کارکنــان بــا برپایــی  31پســت ایمنــی
و ســامت مســافران نــوروزی از  26اســفندماه
در ســایر نقــاط اســتان فعالیــت خواهنــد داشــت.
وی شــعار امســال جمعیــت هــال احمــر در

ایــام نــوروز را «بــی گــدار بــه جــاده نزنیــم؛
ظریــف برانیــم» اعــام کــرد و گفــت 6 :پســت
از مجمــوع پســت هــای نــوروزی جوانــان بــه
صــورت  12ســاعته و  25پســت بــه صــورت
 24ســاعته بــه مســافران نــوروزی خدمــات ارائــه
خواهد شــد.
جعفــری افــزود :در ایــام نــوروز تعــداد  10پســت
در شهرســتان هــای مرودشــت ،خــرم بیــد،
گــراش ،جهــرم ،فســا ،شــیراز ،آبــاده ،الرســتان،

ســپیدان و کازرون بــه صــورت پســت ســیار
فعالیــت خواهنــد داشــت.
وی ایجــاد  29خیمــه نمــاز و فضــای دوســتدار
کــودک در محــل اســتقرار پســت هــای ایمنــی
و ســامت از دیگــر برنامــه هــای ایــن ایــام
برشــمرد و گفــت :جوانــان داوطلــب طــرح
نــوروزی ،ســفیران و نماینــدگان جمعیــت هــال
احمــر هســتند و بایــد بــا تعامــل مناســب بــا
مســافران شــخصیت منحصــر بــه فــرد خــود و
جایــگاه و قابلیــت هــای فرهنگــی و گردشــگری
اســتان فــارس بــه مســافرین معرفــی کننــد.
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر فــارس
همچنیــن بــه نحــوه ارائــه خدمــات داروخانــه
هــای هــال احمــر در ایــام نــوروز اشــاره کــرد
و گفــت :در روزهــای تعطیــل رســمی ،نســخه
هــای ضــروری و مــوردی بــا تمــاس تلفــن
صاحــب نســخه بــا مســئول کشــیک و حضــور
وی در داروخانــه پیچیــده خواهــد شــد و در
روزهــای غیرتعطیــل نیــز داروخانــه هــا مســتمر
فعالیــت خواهنــد داشــت.
وی در عیــن حــال یــادآور شــد :بیمارانــی کــه
دارای نســخه هــای ضــروری هســتند در ایــن
ایــام مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه نگهبانــی
جمعیــت هــال احمــر شــیراز واقــع در بولــوار
زنــد و یــا از طریــق تمــاس بــا شــماره مســتقیم
 32334444بــه مســئول کشــیک داروخانــه
دسترســی یابنــد.
وی یــادآور شــد :ســاعت کاری داروخانــه هــال
احمــر فــارس در هفتــه اول تعطیــات نــوروز از
ســاعت  9صبــح تــا  13عصــر و در هفتــه دوم
از ســاعت  8صبــح تــا  13عصــر خواهــد بــود.
جعفــری افــزود :درمانــگاه جمعیــت هــال احمــر
اســتان واقــع در دروازه کازرون ،بــه غیــر از
تعطیــات رســمی و تعطیــات نــوروز در دیگــر
ایــام بــه شــهروندان ارائــه خدمــات خواهــد
داشــت.وی بــه نقــش مهــم پایــگاه هــای امــداد
جــاده ای در راســتای کمــک بــه مســافرین
جــاده ای اشــاره کــرد و گفــت :همــواره تــاش
جمعیــت هــال احمــر گســترش پایــگاه هــای
امــداد و نجــات جــاده ای بــوده اســت.
وی از ایجــاد پایــگاه جدیــد امــداد جــاده ای در
محــور کا زرون – بوشــهر توســط فــرد نیــک
اندیــش خبــر داد و گفــت :یــک پایــگاه امــداد
و نجــات جــاده ای خیرســاز نیــز در منطقــه
چهــار برکــه الرســتان نیــز احــداث خواهــد
شد.

آذری اعالم کرد:

راهاندازي  67پايگاه پذيرش ميهمانان فرهنگي در فارس
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فــارس رفــاه
فرهنگیــان را از اولویتهــای اصلــی ايــن اداره
اعــام و اضافــه كــرد :امســال  67پايــگاه پذيــرش
ميهمانــان نــوروزي بــا اولويــت فرهنگيــان در
سراســر فــارس راهانــدازي ميشــود.
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری دانشــجویان
ایــران (ایســنا) منطقــه فــارس ،حمیدرضــا آذری
ســه شــنبه  25اســفند در جمــع خبرنــگاران بیــان
کــرد ۱۸ :هــزار و  ۳۰۰کالس در قالــب هــزار و
 ۹۶۰مدرســه نیــز آمــاده اســکان مهمانــان نــوروزی
بهويــژه فرهنگيــان اســت.
آذري اضافــه كــرد :در شــیراز هفــت هــزار و ۵۶۹
کالس در  ۹۲۰مدرســه ،هشــت ســالن ورزشــی،
ســه خوابــگاه دانشــگاه فرهنگیــان و ســه خوابــگاه
دانــش آمــوزی و اردوگاه شــهید دســتغیب بــراي
پذيــرش ميهمانــان نــوروزي بــا اولويــت فرهنگيــان
آمــاده و تجهيــز شــده اســت.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش فــارس گفــت:
کالسهــای محــل اســکان در چهــار گــروه «ویژه»،
«الــف»« ،ب» و «ج» بــرای مهمانــان نــوروزی

درجــه بنــدی شــده کــه تعرفــه متفاوتــي دارنــد و
عــاوه بــر آن بیــش از یکهــزار و  857تخــت در
خوابگاههــای دانشآمــوزی و دانشــگاه فرهنگیــان
و خانههــای معلــم و  ۶۵ســالن ورزشــی و 26
اردوگاه دانشآمــوزی در سراســر اســتان فــارس

بــرای پذیــرش واســکان مهمانــان نــوروزی آمــاده
شــده اســت.
آذري گفــت :تــا زمانــی کــه فضــا و تســهیالت الزم
بــرای ســفرهای ارزان قیمــت فرهنگیــان توســط
دســتگاههای ذیربــط فراهــم نشــود آمــوزش و
پــرورش وظیفــه خــود میدانــد تــا درایــن راســتا از
ظرفیتهــا و امکانــات خــود اســتفاده کنــد.
وي بــا اشــاره بــه اینکــه بخشــی از ظرفیــت
کالسهــا و مراکــز اقامتــی وابســته بــه آمــوزش و
پــرورش از طریــق اینترنــت قابلیــت رزرو را دارد،
گفــت :امســال ظرفیــت رزرو اینترنتــی افزایــش
خواهــد یافــت تــا فرهنگیــان کشــور بــا خاطــری
آســوده بــه اســتان ســفر کننــد.
رئیــس ســتاد تســهیالت نــوروزی آمــوزش و
پــرورش فــارس همچنیــن بــه راهانــدازی ســامانه
رزرو اینترنتــی بــا مراجعــه بــه پایــگاه اینترنتــی
 http://fars.medu.irاشــاره و اضافــه كــرد:
فرهنگیــان میتواننــد بــرای رزرو اینترنتــی باشــگاه
وکالس هــای درس اســتان بــه ایــن ســامانه
مراجعــه کننــد

