4

پنجشنبه >  3آذر > 1401
سال هفتم
شماره 1701

فارس
استاندار فارس در جلسه بررسی روند اجرایی آزادراه شیراز به اصفهان :پرداخت مطالبات پیمانکاران بعد از بهرهبرداری

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز:

طرح جهش تولید در 35هزار
هکتار از دیمزارهای شیراز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت :طرح جهش
تولیــد در 35هزار هکتار از دیمزارهای این شهرســتان با
بهرهگیری از  26نفر کارشناس مروج پهنه برنامهریزی و به
مرحله اجرا درآمده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی مدیریت جهاد کشــاورزی
شهرستان شــیراز ،ذبیح الله سیروسی با اظهار امیدواری
به استمرار بارش نزوالت جوی در ماههای پیش رو تصریح
کرد :به منظور اجرای این طرح ،کشت دیم 27هزار هکتار
گندم9 ،هزار هکتار گیاهان علوفه ای و  5500هکتار جو
طرح ریزی شده است.
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه کاشت دیم گلرنگ
در ســطح  450هکتار ،عدس  400هکتار ،کاملینا 350
هکتار ،نخود  280هکتار و گیاهان دارویی در  160هکتار
تدارک دیده شــده است ،اظهار کرد :کشاورزان دیمکار به
منظور مشارکت در اجرای طرح به مراکز جهاد کشاورزی
شهرستان شیراز مراجعه کنند.
سیروســی با اشــاره به اینکــه مراکز جهاد کشــاورزی
بخشهای حومه ،ارژن ،ســیاخ و داریون آماده تشــریح
خدمات قابل ارائه در قالب اجرای این طرح هســتند ،ابراز
کرد :تخصیص تسهیالت 4درصدی مکانیزاسیون ،تحویل
کود بذر مال رایگان ،برگــزاری کالسهای ترویجی برای
کشــتهای دیم و پرداخت حق بیمه ســهم بیمهگذار ،از
جمله خدمات قابل ارائه برای کشاورزان دیمکار حاضر در
طرح است .مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز تأکید
کرد :بر اساس برنامهریزیهای انجام شده ،عالوه بر کشت
دیم ،کشــت آبی  7500هکتار گندم 4300 ،هکتار جو و
 500هکتار کلزا نیز طرح ریزی شده است.
وی بیان کرد :استفاده از بذور گواهی شده گندم به دلیل
نقش اساســی در افزایش محصول ،مقاومــت به آفات و
امراض و ارزش غذایی آن باید در اولویت استفاده کشاورزان
باشد .او با اشــاره به اینکه برخی از کشــاورزان راغب به
اســتفاده از بذور خود مصرفی هســتند ،افزود :بوجاری و
ضدعفونی بذور خودمصرفی باید موردتوجه ویژه کشاورزان
باشــد .در صــورت عدم انجــام اقدامات مذکــور ،مزرعه
میتوانــد با امراضی مانند ســیاهک و بروز علفهای هرز
تهدید شود.

اجرای طرح ارتقای امنیت
اجتماعی در خرمبید
فرمانده انتظامی شهرســتان «خرمبیــد» از طرح ارتقای
امنیت اجتماعی و جمع آوری و دســتگیری  7نفر معتاد
متجاهر ،توزیع کننده مواد مخدر و سارق خبر داد.
سرهنگ «علی اکبر کریمی» در گفتوگو با پایگاه خبری
پلیس ،در تشــریح این خبر گفت :طــرح ارتقای امنیت
اجتماعی با هدف پاکسازی نقاط آلوده ،با توان انتظامی و
عملیاتی مأموران با قدرت و جدیت در این شهرستان اجرا
شد .وی ادامه داد :در این راستا مأموران موفق شدند ضمن
جمع آوری و دستگیری  7نفر معتاد متجاهر ،توزیع کننده
مواد مخدر و سارق 14 ،فقره سرقت را کشف و  10دستگاه
وسایط نقلیه را نیز توقیف کنند.
وی بیان داشت :کشف 2میلیارد و 400میلیون ریال انواع
کاالی قاچاق و دستگیری  4نفر و کشف  38کیلو و 900
گرم تریاک و دستگیری  4نفر از دیگر نتایج این طرح بود.
فرمانده انتظامی خرمبید ضمن تقدیر از همکاری صمیمانه
شــهروندان با پلیــس و رضایتمندی آنــان از اجرای این
طرحهــا ،گفت :پلیس بــا اقتدار تمام بــا هرگونه تهدید
اجتماعی برخورد کرده و برای تحقق جامعه ای ســالم از
هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.

سارق 6میلیاردی کیف پول
الکترونیکی در دام پلیس کازرون
فرمانده انتظامی «کازرون» از دستگیری فردی که اقدام به
سرقت 6میلیارد ریال ارز دیجیتال از کیف پول الکترونیکی
یک شهروند کرده بود ،خبر داد.
سرهنگ «اسماعیل زراعتیان» در گفتوگو با پایگاه خبری
پلیس ،با اعــام جزئیات این خبر اظهار داشــت :در پی
اعالم شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه کیف پول
الکترونیکی وی مورد ســرقت قرار گرفته است ،موضوع با
جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه کارشناســان پلیس فتا تحقیقات
خود را آغاز کردند و با ســرعت عمل و تیزهوشــی موفق
شدند فرد موردنظر را شناسایی و دستگیر کنند ،افزود :در
بررسیهای انجام شده ،مشخص شد که سارق از دوستان
مالباخته میباشد و از طریق گوشی تلفن همراه شاکی به
رمز کیف پول الکترونیکی وی دسترسی پیدا کرده است.
فرمانــده انتظامــی کازرون ادامه داد :متهــم در مواجهه
با اســناد و مدارک فنی موجود به سرقت 6میلیارد ریال
ارز دیجیتــال از کیف پــول الکترونیکی شــاکی اعتراف
کــرد و بــرای ســیر مراحل قانونــی به مرجــع قضایی
معرفی شد.
سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه افرادی که در امر خرید و
فروش یا نگهداری ارزهای دیجیتال بدون دانش کافی و با
غفلت از امنیت آن وارد میشــوند ،باید بدانند که ورود به
دنیای رمزارزها دانش و تخصص خود را میطلبد و هرگونه
بیدقتی یا اعتماد در این خصوص مساوی با از دست رفتن
سرمایه آنهاست.

ترافیک در مسیر آزادراه

دکتر ایمانیه :کمبود منابع مالی مانع بهرهبرداری از آزادراه شیراز به اصفهان نشود؛ آزادراه باید زیر بار ترافیک برود
دکتــر محمدهادی ایمانیه گفت :با تالش و همت مدیران ،گام به گام
به جلو حرکت میکنیم و در تالشیم کمبود منابع مانع از بهرهبرداری
آزادراه شیراز به اصفهان نشود.
به گزارش شــیرازنوین به نقــل از اداره کل روابط عمومی و امور بین
الملل اســتانداری فارس ،دکتر محمدهادی ایمانیه در حاشیه جلسه
بررسی روند اجرایی پروژه ملی آزادراه شیراز به اصفهان ،گفت :تالش
عمده ای در مدیریت اســتان گذاشته شــده تا انشاءالله  ۶قطعه از
آزادراه شیراز به اصفهان تا پایان سال به بهرهبرداری رسیده و زیر بار
ترافیک برود .استاندار فارس با اشاره به اینکه قطعه هفتم نیز به نحوی
که بتواند اتصال  ۶قطعه دیگر را به بزرگراه شیراز به سپیدان فراهم
کند ،انشاءالله آماده میشود ،افزود :طبیعتاً مشکالتی وجود دارد؛ لذا
برنامه داریم هر هفته جلسه ای در این خصوص داشته باشیم و موارد
را پیگیری کنیم .وی افزود :با حضور ریاست کمیسیون عمران مجلس

در این جلســه ،مسائل و مشکالتی که قرار بود در تهران حل شود ،با
ارتباطاتی که توسط او ایجاد شد ،مرتفع گردید.
دکتر ایمانیه با تأکید بر همت مدیران برای به ســرانجام رسیدن این

پــروژه ،افزود :با همت مدیران ،گام بــه گام به جلو حرکت میکنیم
و تــاش داریم کمبود منابع مالی مانع بهرهبرداری از آزادراه نشــود.
درصورت عدم تأمین منابع مدنظر ،قسمتی از مطالبات پیمانکاران بعد
از بهرهبرداری پرداخت خواهد شد.
نماینده عالی دولت در فارس با اشاره به لزوم استفاده از مسیر لپویی
به آزادراه ،اظهار داشت :در این جلسه مصوب کردیم عملیات تعریض
و بهسازی  ۲۴کیلومتر از مسیر لپویی به آزادراه در سه قطعه و توسط
سه پیمانکار ،به صورت همزمان انجام شود تا حداقل بتوانیم در زمان
بهرهبرداری از آزادراه از یک مسیر آن استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه شــهرداری شیراز به جد مشــغول تملک برخی از
مغازههای محدوده گویم میباشــد ،افزود :احداث زیرگذر و تعریض
محور گویم نیز همزمان از جانب شهرداری شیراز در حال انجام است
تا این محور نیز برای استفاده از آزادراه مورد استفاده قرار بگیرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی فارس:

پیشرو در ارائه خدمات الکترونیک هستیم
کشاورز :با ارائه خدمات الکترونیک شاهد کاهش ۷۰درصدی مراجعان به شعب تأمین اجتماعی هستیم
خود در پنجره ملی بیــش از  ۹۰درصد از خدمات خود را به صورت
غیرحضوری ارائــه داده و تاکنون قادر به ارائه  ۴۰نوع خدمت برخط
به مراجعان و بیمهشــدگان اســت که پیــش از آن دریافت خدمات
به صــورت حضوری صــورت میگرفت .مدیرعامل ســازمان تأمین
اجتماعی فارس بیان داشــت :امروز با ارائــه خدمات الکترونیکی در
زمینههای مختلف موفق به کاهش ۷۰درصدی مراجعان در شــعب
شــده ایم و قریب ۹میلیون بار مراجعه حضوری به شــعبات تأمین
اجتماعی کاهش یافته است .ابراهیم کشاورز در خصوص زیرساختها
و ســامانههای موردنیاز اینگونه گفته اســت که تکالیــف و موارد و
مشــکالتی که برعهده ســازمان بوده ،حل شــده و در حال حاضر با
ســرعت باالیی مردم خدمات را دریافت مینمایند و کمترین معطلی
وجود ندارد.

یکی از مهمتریــن اولویتهای وزارت ارتباطــات در دوره جدید که
بهکرات نیز از سوی وزیر ارتباطات موردتأکید بوده و همچنان در حال
پیگیری اســت ،پروژه مهم و راهبردی ایجــاد «پنجره واحد خدمات
الکترونیک دولت» اســت .به گزارش شــیرازتحلیل ،بــرای اطالع از
آخرین اقدامات و پیشــرفتها در این زمینه به بررسی سازمان تأمین
اجتماعی ،یکی از دستگاههای بزرگ و لزوم استفاده از خدمات پنجره
ملی خدمات هوشمند دولت در این سازمان پرداختیم .ابراهیم کشاورز
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی فارس ،بیان داشــت :با توجه به
اینکه ســازمان تأمین اجتماعی قریب  ۵۰درصد از جمعیت کشور را
تحت پوشــش بیمه ای خود قرار داده است ،از مجموعه سازمانهای
پیشــرو در ارائه خدمات الکترونیکی بوده است .کشاورز اظهار داشت:
این ســازمان از سال  ۹۹با اتصال و اشــتراک به بانکهای اطالعاتی

شهردار شیراز:

شهردار کالنشهر شیراز در جلس ه بررسی راهکارهای
تفاهم با یکی از شــرکتهای پیمانکار برای عملیاتی
کردن پروژه خط  ۳مترو ،به بحث و بررسی پیرامون
مباحث سازهای ،معماری و تهاتر پرداخت.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی شــهرداری شــیراز،
محمدحسن اسدی در جلسهای که به منظور بررسی
راهکارهای تفاهم در عملیاتــی کردن پروژه خط ۳
مترو شیراز داشــت ،به بحث پیرامون مسائلی نظیر
ارزش آوردههای تهاتر برای انجام این پروژه پرداخت.
علیرضا اســکندری رئیــس کمیســیون اقتصاد و
سرمایهگذاری شورای اسالمی شهر شیراز نیز در این

پروژه خط  ۳مترو عملیاتی شود

جلسه بر تسریع در روند ســازهای در صورت انعقاد
قرارداد پروژه تأکید کرد.
در این جلســه که در ســاختمان شــهید سلیمانی
شــهرداری شیراز برگزار شــد و امیر یقطین رئیس
سازمان مدیریت حملونقل ریلی شهرداری شیراز و
مدیران شرکت پیمانکار نیز حضور داشتند ،رایزنی و
مذاکراتی پیرامون اجرای سازه ،سیویل ،ورود تیبیام
و معماری ایستگاههای خط  ۳مترو که در امتداد خط
یک بوده و از پل معالیآباد تا ایستگاه راهآهن صورت
میگیرد ،انجام شد تا پس از تصویب شورای اسالمی
شهر تفاهم با این شرکت پیمانکار منعقد شود.

مدیرکل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی فارس:

فضای کسبوکار
تسهیل شد

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی فارس گفت ۵۷ :مجوز
ایجاد دفاتر مشــاوره کارآفرینی ۴ ،مجوز شتابدهنده۶ ،
مجوز کافه کارآفرینی و  ۴مجوز فضای کاری مشترک در
حوزه کارآفرینی فارس صادر شد.
به گزارش مهر ،وحید خداپرســت در دیدار با تعدادی از
کارآفرینان برتر اســتان فارس به مناســبت هفته جهانی
کارآفرینی ،افزود :با توجه به آغاز هفته جهانی کارآفرینی
از  ۲۵آبانماه و لــزوم اجرای برنامههایی در جهت ترویج
فرهنــگ کارآفرینی ،بیش از  ۴۰ویژه برنامه برای این ایام
در سطح استان پیش بینی و اجرا شده است.
وی با بیان اینکه فعالیتهای حــوزه کارآفرینی از طریق
ایجــاد دفاتر مشــاوره کارآفرینی ،انجمــن کارآفرینان و
مجمع خیران کارآفرین در ســطح استان دنبال میشود،
گفت :ایجاد دفاتر مشاوره با هدف ارائه مشورت مبتنی بر
دانش ،هدایت استارتآپهای کارآفرین و حمایت از آن و
افزایش ضریب موفقیت این واحدها در سطح استان دنبال
شده است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان فارس با بیان
اینکه  ۵۷مجوز ایجاد دفاتر مشــاوره کارآفرینی در سطح
این اســتان صادر شــده که فارس از این نظر در کشــور
پیشرو اســت ،افزود ۴ :مجوز شتاب دهنده ۶ ،مجوز کافه
کارآفرینــی و  ۴مجــوز فضای کاری مشــترک در حوزه
کارآفرینی فارس صادر شده است.
رئیس اداره کنترل و نظارت بر عملیات
جادهای پلیسراه شمالی فارس:

عدم توجه به جلو ،علت
 42درصد از تصادفات است

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز:

اجرای دومین مانور علیه ترافیک

شهدوست 70 :کیلومتر خطکشی محوری و اصالح  ۱۰نقطه حادثهخیز در نخستین مانور ترافیکی
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز گفت :دومین مانور
رفع مشــکالت ترافیکی معابر کالن شهر شیراز در آینده نزدیک
برگزار میشود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری شیراز ،هادی شهدوست
شــیرازی از اجرای دومین مانور رفع مشــکالت ترافیکی معابر
کالنشهر شیراز در آینده نزدیک خبر داد.
او افــزود :در مرحله نخســت این مانور  ٧٠کیلومتر خطکشــی
محوری انجام و  ١٠نقطه حادثهخیز شهری اصالح شد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز بیان کرد :در مرحله
نخســت مانور ترافیکی بیش از ٢هزار برداشت از  ٧٠معبر برابر
شــاخصهای ۱۸گانه ترافیکی شامل خطکشی عابر پیاده ،تابلو
و عالئم ترافیکی ،ایســتگاههای اتوبوس ،اصالح هندســی و ...در
مناطق ۱۱گانه شهرداری توســط کارشناسان بررسی و ارزیابی
شــده است .شهدوست شیرازی گفت :مستندات بررسی شده در
قالب یک گــزارش کامل و برنامه عملیاتی در دو حوزه مناطق و

معاونت حملونقل و ترافیــک احصا و عملیات اجرایی از ابتدای
مهرماه آغاز شد.
او عنوان کرد :بخشی از اقدامات در کوتاهمدت قابل اجرا نیست و

نیازمند اخذ مصوبات الزم در مراجع مرتبط و تأمین اعتبار است.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز تصریح کرد :بخش
عمدهای از اقدامات در حوزه ایمنسازی معابر شامل خط کشی،
نصب تابلو و عالئم ،آشکارســازی تابلوها و اصالح هندسی معابر
انجام شــده که بر این اســاس  ۷۰کیلومتــر از معابر در مناطق
محدوده مرکزی و  ۱۰نقطه حادثهخیز شهری اصالح شده است.
معاون شــهردار شــیراز از آغــاز طرح اصالح نقــاط حادثهخیز
شــهری از نیمــه دوم آذرماه همزمان با هفتــه حملونقل خبر
داد و اضافه کرد :نقاط حادثهخیز بر اســاس بازدیدهای میدانی
مشــترک معاونت حملونقل و ترافیک ،پلیس و مناطق ١١گانه
شــهرداری احصا شــد و معابر پرحادثه در اولویــت اصالح قرار
خواهد گرفت.
شهدوست شیرازی خاطرنشــان کرد :نقاط پرحادثه به ترتیب با
آرامســازی ،نصب تابلو و عالئم ترافیکی ،اصالح هندسی و نصب
دوربینهای نظارت تصویری اصالح و ایمن سازی خواهند شد.

ساخت مجموعه رفاهیآموزشی سازمان آتشنشانی شیراز کلید خورد
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری شــیراز از تصویب پروژه احداث
مجموعه رفاهی آموزشــی ویژه پرســنل و
خانواده آتشنشــانی در کمیسیون عمران
شورای اسالمی شهر شیراز خبر داد.
آتشپاد محمدهادی قانــع گفت :عملیات
جانمایی و برآورد هزینــه انجام گرفته و با
بودجه در نظر گرفته شــده ایــن پروژه از
ابتدای ســال  ۱۴۰۲در مرحلــه اجرا قرار
خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ،آتشپاد
قانع رئیس سازمان آتشنشانی ،با بیان اینکه با توجه به روند رو به رشد
ایستگاههای عملیاتی و افزایش پرسنل این سازمان در کالنشهر شیراز،
وجــود یک مجموعه کامل رفاهی و آموزشــی از اهمیت ویژه برخوردار
اســت ،عنوان کرد :با بررسیهای انجام شده و پس از طی کردن مراحل
جانمایی ،متره و برآورد مجموعه رفاهی و آموزشــی سازمان آتشنشانی
شیراز ویژه پرسنل و رفاه خانوادههای آتشنشان احداث خواهد شد .وی
تصریح کرد :این مجموعه در سایت آموزش تخصصی سازمان آتشنشانی
واقع در شــهرک والفجر جانمایی شــده و  ۱۴۶۷۲مترمربع مساحت را

به خــود اختصاص میدهد و شــامل یک
ساختمان اداری ،ســالن اجتماعات ،سالن
آمفی تئاتر ،کافی شاپ ،ایستگاه آتشنشانی
کودکان ،ســاختمان آموزشی و محلهای
اقامتی خواهد بود.
آتشپاد قانع ادامه داد :خوشبختانه شورای
اسالمی شهر و شهرداری شیراز نیز اهتمام
جدی برای احــداث این مجموعه رفاهی و
آموزشــی را داشــته و با تصویب این طرح
در کمیســیون عمران ،ایــن مجموعه طی
برنامه چهارساله تا پایان دوره ششم شورای
اسالمی شهر اجرایی شده و در بودجه سال
 ۱۴۰۲شهرداری نیز لحاظ خواهد شد.
رئیس سازمان آتشنشانی شــیراز اظهار کرد :تاکنون مراحل جانمایی،
متره و برآورد انجام شــده و قطعاً ســالآینده عملیــات اجرایی پروژه
کلید میخورد.
آتشپاد قانع هدف از احداث مجموعه رفاهی و آموزشی را متمرکز کردن
فعالیتهای مربوطه در سازمان بزرگ آتشنشانی و ایجاد فضایی مناسب
و درخــور جهت رفاه آتشنشــانان و خانوادههای این قشــر زحمتکش
عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون:

 ۵۵نفر از محرکان اصلی
ناآرامیها دستگیر شدند
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کازرون گفــت ۵۵ :نفر از
برهمزنندگان نظم و امنیت در ناآرامی اخیر این شهرســتان
دستگیر شدند.
ســرهنگ اســماعیل زراعتیان روز سه شــنبه در این باره
گفت :در پی ناآرامیهای اخیر در این شهرســتان ،تعدادی
افراد فریبخورده با تخریب اموال عمومی و ســنگپرانی به
سمت مأموران انتظامی و امنیتی سعی در برهمزدن امنیت
و آرامش شهروندان داشتند که پلیس وارد میدان شد .وی با
بیان اینکه مأموران انتظامی با اقدامات تخصصی موفق شدند
در ایــن خصوص  ۵۵نفر از برهمزننــدگان نظم و امنیت را
شناسایی و دستگیر کنند ،افزود :متهمان برای سیر مراحل
قانونی روانه دادسرا شدند.
فرمانده انتظامی کازرون ضمــن قدردانی از همکاری خوب
مردم با پلیس ،گفت :قاطعانــه در برابر افرادی که به دنبال
آشوب و ناامنی در سطح جامعه باشند ،ایستاده و برابر قانون
با آنها برخورد خواهیم کرد.

رئیس اداره کنترل و نظارت بر عملیات جاده ای پلیس
راه شمالی استان ،گفت :بررسی تجزیه و تحلیل حوادث
رانندگی اســتان در آبان ماه سال جاری ،نشان میدهد
که علت  42درصد از این تصادفات ،عدم توجه به جلو
بوده است.
ســرهنگ «علی اصغر همایون پــور» در گفت و گو با
پایگاه خبری پلیس ،اظهار داشــت :بررسیهای آماری
از تصادفــات و تجزیه و تحلیلهای بــه عمل آمده در
آبان ماه سال جاری ،مبین وقوع  67درصد از تصادفات
جرحــی و فوتــی در محورهــای اصلــی 26 ،درصد
برخورد موتور ســیکلت با خــودرو و  48درصد از نوع
واژگونی میباشد.
وی بــا بیان اینکه  32درصد تصادفات آبان ماه ســال
جاری بین ســاعتهای  8تا  11شب به وقوع پیوسته
اســت ،گفت :ســهم 26درصــدی جانباختــگان از
موتورسواران و سهم 42درصدی عدم توجه به جلو ،بر
ضرورت توجه و پرداختن به این دو موضوع را به خوبی
نشان میدهد.
ســرهنگ همایون پور با تأکید بــر اقدامات کنترلی و
عملیاتی از طریق اجرای طرحهای فوق العاده در زمینه
برخورد با موتورســواران متخلف و همچنین برخورد با
تخلفات حادثه ساز ،افزود :با عنایت به اینکه عدم توجه
به جلو (با  42درصد ســهم از علل وقوع) و تصادفات از
نوع واژگونی (با  48درصد ســهم از انواع تصادفات) از
فراوانی خاصــی برخوردار بوده و هر دو از مصادیق بارز
حواس پرتی حین رانندگی محســوب میشوند ،انجام
اقدامات فرهنگی و آموزشی در این خصوص بر کاهش
ناهنجاریهای رفتاری تأثیرگذار خواهد بود.
رئیــس اداره کنتــرل و نظارت بر عملیــات جاده ای
پلیس راه شــمالی استان فارس گفت :استفاده از تلفن
همراه و وســایل و تجهیزات ارتباطی مشابه ،خوردن و
آشامیدن ،استعمال دخانیات و در آغوش داشتن اطفال
هنگام رانندگی از مصادیق تخلف عدم توجه به جلو در
رانندگی میباشند.
ســرهنگ همایون پور تصریح کرد :بیان موضع گیری
متناســب رانندگان و کاربران ترافیک در قالب آموزش
و اســتمرار بر آن (آموزش) ،میتواند در ایجاد تمرکز و
حواس جمعی در امر رانندگی مؤثر باشــد و وضعیت را
بهبود خواهد بخشید.

