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شماره 1752

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس خاطرنشان کرد: 
عدم اطالع رســانی بــه موقع و دقیق از خدمــات و عملکردها موجب 
وارونه نمایی واقعیت ها می شــود؛ از این رو شــاهد سیاه نمایی بسیاری 
از خدمات دولت ســیزدهم هســتیم. به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
استانداری فارس، اســماعیل محبی پور معاون اســتاندار، در دیدار با 
رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش اظهار کرد: 
روابط عمومی هــا در برابر جامعه وظیفه تربیتی دارند؛ لذا هدف گذاری 
صحیــح که در روابط عمومی آموزش و پرورش صورت گرفته، بســیار 
ارزشــمند اســت. محبی پور افزود: امروز با یک تغییر از اطالع رسانی 
ســنتی به نوین شاهد تعیین سیاست ها از سوی افکار عمومی هستیم. 
فضای اطالع رســانی کاماًل تغییر کرده و نیاز به حضور فیزیکی نیست؛ 

لــذا در حوزه روابط عمومی نیاز به تالش بیشــتر اســت. وی از طرح 
آموزش و پرورش در راســتای شبکه سازی اطالع رسانی تقدیر و اضافه 
کرد: فضای امروز دیگر فضای محافظه کاری نیســت. هیچ دستگاهی 
ظرفیت آموزش و پرورش را ندارد؛ زیرا تنها در اســتان فارس جمعیت 
یک میلیونی دانش آموزی در کمترین زمان موضوعی را در جامعه توسعه 
می دهند. مدل اطالع رسانی در آموزش و پرورش می تواند الگویی برای 
ســایر نهادها و دســتگاه ها باشد. معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری فارس در پایان گفت: مردم فــارس همواره در صحنه های 
مختلف در میدان حضور داشتند و با شور و نشاط در برنامه ها مشارکت 
می کنند. آموزش و پرورش در این دولت عملکرد بسیار مطلوبی داشته 

و در حوادث اخیر به خوبی عمل کرده است.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان فارس گفت: ماهیانه به طور 
میانگین برای 8400 هکتار از اراضی این استان فرایند رفع تداخل انجام 
می شود؛ این در حالی است که میانگین کشور حدود 6هزار هکتار است. 
به گزارش شیرازنوین به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان فارس، مجتبی دهقان پور در ششمین شــورای پیشگیری از 
تخریب و حفاظت از اراضی این استان که به ریاست سید کاظم موسوی 
رئیس کل دادگستری اســتان فارس برگزار شده بود، تصریح کرد: در 
حال حاضر برای حدود 20 درصد از اراضی مســتثنیات این استان رفع 

تداخل انجام شده است. 
این مقام مســئول با بیان اینکه برای 240هزار هکتار از اراضی استان 
فارس سند صادر شده است، اظهار کرد: متوسط صدور سند برای اراضی 

استان 24 درصد است که باالتر از متوسط 15 درصد کشوری است.
بــه گفته دهقان پور، تاکنون 274 پالک با مســاحت 673هزار و 391 
هکتار رفع تداخالت شده است که 451هزار و 447 هکتار از آن اراضی 

ملی تثبیت شده و مابقی اراضی غیرملی تثبیت شده است. 
وی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته استان فارس از حیث تعداد پالک 
رفع تداخل در رتبه 30 کشور و به لحاظ سطح در رتبه 31 قرار داشت، 
ابراز کرد: بر اســاس آخرین آماری که در قرارگاه رفع تداخل کشوری 
اعالم شده، در حال حاضر رتبه استان فارس به لحاظ تعداد پالک رفع 
تداخل شده به رتبه 16 و به لحاظ سطح به رتبه 13 کشور رسیده است. 
او اضافه کرد: جایگاه مذکور برای ســال 1401 تاکنون با تمهیداتی که 

اتخاذ شــده از لحاظ تعداد پالک به رتبه 8 رســیده و به لحاظ سطح 
غیرملی تثبیت شده در رتبه 10 کشور قرار دارد. 

دهقان پور با بیان اینکه رفع تداخالت ســه ضلع منابع طبیعی، جهاد 
کشاورزی و شرکت ها را داراست، افزود: در حال حاضر هر هفته یک یا 
دو جلســه پیرامون رفع تداخالت اراضی برگزار می شود که یک فضای 
تعاملی خوب مابین جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شکل گرفته است.

به گفته وی، در راستای تسریع در رفع تداخالت، پالک های اراضی در 
هر شهرســتان بر اســاس تعداد آرای کمتر، مساحت غیرملی بیشتر و 
وسعت بیشــتر آن اولویت بندی شده و در دستور کار رفع تداخل قرار 
گرفته اند تا اســتان فارس در رفع تداخالت از جایگاه بهتری برخوردار 
شود. او تشــریح کرد: در منابع طبیعی پس از انجام کاداستر جانمایی 

آرا انجام نشــده بود و این بیشــتر محدود به پلی گون ها و محدود های 
پالک بود و بر اســاس تفویض اختیــاری که مدیرکل منابع طبیعی به 

شهرستان ها کرد، روند کار تسریع شد. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه به کارگیری 
نیروهای جوان، متعهد و کارآمد در منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در 
موضوع رفع تداخالت موجب تســهیل و تســریع فرایند رفع تداخالت 
شــده است، گفت: در 29 شهرستان اســتان فارس با شرکت ها انعقاد 

قرارداد های جدید انجام شد تا در انجام امور تسریع شود. 
دهقان پور با بیان اینکه با پیگیری و مکاتبه های انجام شده عکس های 
هوایی دهه 40 اســتان نیز به ما رســید تا مبنایی برای بررسی سابقه 
کشــت در آن دهه باشد و از عکس های دهه 70 استفاده نشود، افزود: 
این اقدام باعث رفع برخی اختالف نظر ها و تسریع در انجام رفع تداخل 

شده است. 
وی از ایجاد یک پایگاه داده و تجمیع آرای قضایی صادر شــده از سال 
1392 تا 1401 در این پایگاه داده ای در منابع طبیعی خبر داد و بیان 
کرد: شــرکت های طرف قرارداد با دسترسی به این پایگاه داده توانسته 
اند حق انتخاب داشــته باشــند. این اقدام در تسریع کار اثرگذار بود و 

پیشرفت روند کار بیشتر شد.
او به تشــکیل یک گروه از مفسران نیز به عنوان عاملی در بهبود روند 
اجرای کار اشــاره کرد و افزود: در حال حاضر دو نفر مفســر خبره در 

سازمان مستقر هستند تا کارها با دقت و سرعت ادامه یابد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس گفت: رویداد 
تولید محتوای مردمی »روشــنا« در تکاپوی روشنگری و آگاهی برگزار 
می شود و عالقه مندان تا شنبه 20 اسفندماه 1401 فرصت دارند که آثار 

خود را برای شرکت در این رویداد ارسال کنند.
بــه گــزارش اداره کل روابط عمومــی و امور بین الملل اســتانداری 
فارس، هادی بســتام به بیان محورهای این رویــداد پرداخت و افزود: 
»امیدآفرینی در جامعه با بهره گیری هویت و ارزش های ایرانی اسالمی«، 
»بازتاب خدمات و اقدامات شــاخص دســتگاه های اجرایی به مردم«، 
»روایت پیشــرفت در زمینه های علمی، صنعتی، فناوری و فرهنگی«، 
»عقب ماندگی ها یا پیشــرفت ها در زمینه توزیع عدالت«، »مطالبه گری 
مردمی از دســتگاه های اجرایی« و »مردم داری در رفتار دولت مردان« 

از محورهای رویداد تولید محتوای مردمی »روشنا« به شمار می رود.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس ادامه داد: تولید 

محتوا باید در قالب فیلم مســتند )حداکثر 10 دقیقه(، موشن گرافیک 
پادکســت، تصویرسازی )کاریکاتور، کمیک، پوســتر و اینفوگرافیک(، 
ســایت و نرم افزار تلفن همراه و قاب دوربین شــهروند خبرنگار صورت 
بگیرد. بستام با بیان اینکه تولیدات در 2 بخش حرفه ای و مردمی ارزیابی 
می شــوند، گفت: در زمان برگزاری این رویداد کارگاه های ایده پردازی 
ارتباطی و انتقال تجربه با حضور اساتید مجرب برگزار می شود. وی در 
رابطه با جوایز برگزیدگان در این رویداد گفت: عالقه مندان تا روز شنبه 
20 اســفندماه 1401 فرصت دارند که آثار خود را برای شرکت در این 
رویداد ارسال کنند و به نفر اول هر قالب 10میلیون تومان، نفر دوم هر 
قالب 6میلیون تومان و نفر ســوم هر قالب 3میلیون تومان اهدا خواهد 
شــد. مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس اعالم 
کرد: متقاضیان شــرکت در این رویداد برای ثبت نام و اطالع رســانی 

بیشتر به سامانه event.hamyar.net مراجعه کنند. 

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی شــیراز 
در نشســت فرهنگســتان علوم پزشــکی واحد جنوب کشور بر نقش 
فرهنگســتان علوم پزشــکی در همفکری برای ارتقای سالمت جامعه 
تأکید کرد. به گزارش شیرازنوین به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، دکتر »سید وحید حسینی« 
در این نشست از تالش و فعالیت های اعضای فرهنگستان علوم پزشکی 
واحد جنوب کشور به ویژه دکتر »کامران باقری لنکرانی« رئیس مرکز 
تحقیقات سیاست گذاری ســالمت در فرهنگستان علوم پزشکی واحد 

جنوب کشور قدردانی کرد.
او افزایــش امیــد به زندگی در کشــور را از دســتاوردهای مهم نظام 
جمهوری اسالمی دانست و گفت: پس از انقالب شکوهمند اسالمی در 
کشور شاهد دستاوردهای ارزنده ای در حوزه بهداشت، درمان و آموزش 
بوده ایم و باید با عزم جدی و تالش مضاعف برای رفع نواقص و تکامل 

دستاوردها کوشش شود.
مسئول ارشــد حوزه سالمت فارس با بیان اینکه مجموعه فعالیت های 
انجام شده از 40 ســال گذشته نشان از رشد تمامی حوزه ها در کشور 
دارد که مایه ســربلندی نظام جمهوری اســالمی است، اظهار کرد: در 
حال حاضر یکی از موضوعات مهم در سالمت خانواده، اهمیت مضاعف 

بخشیدن به تعالی خانواده و جوانی جمعیت است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر افزایش نظارت مسئوالن 
قانون گذار در راستای رفع چالش های موجود به ویژه در حوزه سالمت، 
نقش فرهنگســتان علوم پزشــکی را یک نهاد کمک کننده فکری به 

مجموعه قانون گذاری و اجرایی کشور عنوان کرد.

دکتر سید وحید حسینی با اشــاره به مجاهدت ها و تالش های سردار 
شــهید حاج قاسم سلیمانی برای ایجاد پایگاه های فرهنگی در منطقه، 
افزود: اینــک همه ما وظیفه داریم تا برای آموزش و ارتقای ســالمت 

منطقه تالش کنیم.
رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری سالمت نیز در این نشست با بیان 
اینکه فرهنگستان علوم پزشکی در راستای رصد، آینده پژوهی و کمک 
به پیشــرفت و تعالی علم و فرهنگ سازی کشور تالش می کند، گفت: 
فرهنگســتان علوم پزشکی واحد جنوب کشــور نیز در راستای تقویت 

تفکر نظریه پردازی و پشتیبانی نظام سالمت در حال فعالیت است.
دکتر »کامران باقری لنکرانی« ضمن معرفی پیشــینه و مراحل آغاز به 
کار و فعالیت های این فرهنگســتان، افزود: هدف فرهنگستان ها توجه 
به آینده ای ســالم تر برای همه، نه تنها برای انسان ها، بلکه برای تمام 
موجودات با بهره مندی از تفکر »انســان ســالم، محیط زیست سالم« 

است.
او ابــراز امیدواری کرد تا فعالیت های فرهنگســتان علوم پزشــکی و 
برگزاری چنین نشســت ها و همایش هایی پیرامون موارد مطرح شده 
در این نشست بتواند موجب ایجاد انگیزه و نشاط علمی در نسل جوان 

و مؤثر باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس:

سیاه نمایی نتیجه اطالع رسانی ناقص است
محبی پور: فضای امروز دیگر فضای محافظه کاری نیست

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: برای 240هزار هکتار از اراضی استان سند صادر شده است

سامان اراضی در سامانه ثبت 
دهقان پور: ماهیانه 8400 هکتار رفع تداخل در فارس انجام می شود

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس خبر داد: 

فراخوان رویداد تولید محتوای مردمی روشنا اعالم شد

در نشست فرهنگستان علوم پزشکی واحد جنوب کشور تأکید شد: 

ایجاد انگیزه و نشاط علمی در نسل جوان
یکی از موضوعات مهم در سالمت خانواده، اهمیت بخشیدن به تعالی خانواده و جوانی جمعیت است

 داور یزدانی-گروه شهرستان ها- ارسنجان
جلسه پیگیری و بررسی چالش های طرح اقدام ملی تأمین مسکن مددجویان بهزیستی با 
حضور کاووس رضایی فرماندار شهرستان ارسنجان در محل دفتر فرمانداری برگزار شد. 
در این جلسه، هادی خدارحیمی سرپرست بهزیستی شهرستان، ضمن تقدیر و تشکر از 
مسئوالن ادارات مرتبط با حوزه مسکن حاضر در جلسه، با تأکید بر اینکه در حال حاضر 
یکی از بزرگ ترین دغدغه های افراد به ویژه مددجویان و معلوالن مسکن می باشد، گفت: 
همیاری و مساعدت ســایر نهادهای متولی امر مسکن با حمایت بهزیستی گامی مؤثر 
برای تأمین یکی از نیازهای اساسی جامعه هدف تحت پوشش اداره بهزیستی می باشد. 

وی در ادامه با اشــاره به بحث مسکن جامعه هدف بهزیستی اذعان داشت: باید ادارات 
و نهاد های همسو، با حساسیت بیشتر از گذشته به مقوله مسکن معلوالن و مددجویان 
نگاه کارشناسانه داشته باشند. در ادامه رضایی فرماندار شهرستان ارسنجان، بر ضرورت 
پیگیری مســکن جامعه هدف بهزیستی اشاره کرد و افزود: تمام تالشمان خانه دارشدن 
اقشار کم درآمد جامعه به ویژه مددجویان و معلوالن بهزیستی می باشد. این مقام مسئول 
ضمن تقدیر از تالش ادارات همسو با بهزیستی در راستای به زیستن جامعه هدف، اظهار 
داشــت: هیچ حرکتی ارزشــمندتر از رفع معضالت اجتماعی و اقتصادی قشر ضعیف و 

آسیب دیده نمی باشد که موجب بارش رحمت و برکات در زندگی مان خواهد شد.

بررسی مشکالت مسکن جامعه هدف بهزیستی ارسنجان 

اعضای اصلی هیئت مدیره 
خانه مطبوعات و خبرگزاری های 

فارس معرفی شدند 
مدیر گروه رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
فارس با اشــاره به برگزاری انتخابــات هیئت مدیره خانه 
مطبوعات و خبرگزاری های استان، نتایج  این انتخابات را 
اعالم کرد. به گزارش ایرنا، شــهاب میرباقری دوشنبه در 
دومین گردهمایی ماهانه اصحاب رســانه فارس با عنوان 
»دکه« افزود: این انتخابات روز دوشــنبه سوم بهمن ماه 
جاری به صورت الکترونیکی برگزار شــد. به گفته وی، در 
این انتخابات محمد عســلی و حسین کشتکار در بخش 
مدیران مسئول، ســید غیاث  الدین ملک حسینی، مریم 
مرادی سروســتانی و فرزاد وثوقــی در بخش خبرنگاران، 
مریم کشاورز نماینده روزنامه های سراسری و سیده مریم 
ترابی بــه عنوان نماینده خبرگزاری هــا به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره خانه مطبوعات و خبرگزاری های استان 

فارس انتخاب شدند.

 مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
خبر داد: 

شناسایی 9 نفر مبتال به 
کووید 19 در فارس 
پاریزی: 18 بیمار کرونایی به دلیل وخامت

 شرایط جسمی، در بخش های ICU بستری هستند 

مدیــر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شیراز، آخرین وضعیت ویروس کرونا در 
استان فارس را از ابتدای شیوع تا روز دوشنبه سوم بهمن 
1401، اعــالم کرد. به گزارش شــیرازنوین، ابوذر پاریزی 
گفت: از ابتدای شــیوع این بیماری تاکنون، دومیلیون و 
263هزار و 278 تست تشخیصی مولکولی و تست سریع 
در آزمایشگاه های استان تهیه شده که با بررسی نمونه های 
انجام شــده، 662هزار و 91 بیمار مثبت شناســایی شده 
اســت. او افزود: از مجموع تست های انجام شده از ابتدای 
شــیوع تاکنون، یک میلیــون و 833هزار و 776 تســت 
تشــخیصی مولکولی بوده که 533هزار و 301 مورد بیمار 
مثبت قطعی شناســایی شده اســت؛ همچنین از ابتدای 
آغاز طرح شــهیدحاج قاسم سلیمانی تاکنون، 429هزار و 
502 مورد تســت سریع انجام شــده و 128هزار و 790 
بیمار مثبت شناسایی شده است. پاریزی گفت: با بستری 
9 بیمار جدید طی 24 ســاعت گذشته، هم اکنون 159 
بیمار مثبت و مشــکوک دارای عالئم در بیمارستان های 
استان بستری هستند که از این تعداد، 18 بیمار به دلیل 
وخامت شرایط جسمی، در بخش های ICU مراقبت های 
ویژه درمانی دریافت می کنند. مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی شــیراز خاطرنشان کرد: خوشبختانه در 24 
ساعت گذشــته، مورد جدید فوت ناشی از کووید 19 در 
فارس گزارش نشــده و مجموع جان باختگان ناشــی از 
کووید 19 از ابتدای شــیوع بیماری تاکنون، هشــت هزار 
و 171 نفر اســت.همچنین از ابتدای شــیوع این بیماری 
تاکنون، 653هزار و 864 هم اســتانی مبتال به کووید 19 
بهبود یافته اند که از بیمارســتان ها ترخیــص یا از ایزوله 
خانگی خارج شــده اند. در حال حاضر مجموع تعداد دوز 
تزریق شده واکســن کرونا در شهرستان های زیرمجموعه 
دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز 
با احتساب چهار دوز، به هشت میلیون و 288هزار و 349 
دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و 434هزار و 997 
دوز نوبت اول، سه میلیون و 142هزار و 75 دوز نوبت دوم، 
یک میلیون و 575هزار و 862 دوز نوبت سوم و 135هزار 

و 415 دوز یادآور واکسن بوده است.

فرماندار شهرستان ارسنجان:

 شاهنامه فردوسی هویت 
فرهنگی ادبیات ایران است

 داور یزدانی- گروه شهرستان ها- ارسنجان
مراسم زادروز شاعر حماسه سرا حکیم فردوسی در آموزشگاه 
حضرت معصومه)س( شهرســتان ارســنجان برگزار شــد. 
همزمان با زادروز فردوسی شــاعر حماسه سرای ایران زمین، 
مراسمی با حضور فرماندار، مدیر آموزش و پرورش، کارشناس 
آموزش متوسطه، کارکنان و دانش آموزان آموزشگاه حضرت 
معصومه)س( برگزار شد. فرماندار شهرستان ارسنجان در ابتدا 
ضمن ادای احترام به ساحت بزرگ مرد اندیشه، زبان، فرهنگ 
و تمدن ایرانی خاطرنشان کرد: فردوسی پیامی را بیان می کند 
که نزدیک به هزار ســال از عظمت آن گذشــته و هزار سال 
دیگر نیز خواهد گذشت؛ ولی هرگز دچار کهنگی و بی تأثیری 
نخواهد شــد. وی در مورد فضای کلی شــاهنامه به مواردی 
همچون زبان آوری فردوسی اشــاره کرد و گفت: فردوسی با 
ایجاد جریانی بزرگ از زبان فارســی دفاع کرد که الزمه این 

دفاع اوج شناخت زبان فارسی می باشد. 
رضایی در ادامه به اهمیت پارســی گستری در کالم فردوسی 
اشــاره کرد و گفت: از ابتدای شــاهنامه تا آخر آن کمترین 
کاربــرد واژگان عربی وجود دارد که این نشــان دهنده عزت 
فردوسی می باشد که فردوســی را به تنهایی بنیان گذار یک 

جریان زبان سازی می نماید. 
رضایی دومین اقدام مهم فردوســی را فرهنگ سازی دانست 
که با نگاهی کوتاه به مقدمه شــاهنامه فردوســی، به خوبی 
متوجه این فرهنگ ســازی می شــویم که تمدن و فرهنگ 
ایرانی در زبان فردوســی تجلی می یابد و جایگاه زن در کالم 
فردوسی متبلور می شــود و توانسته فرهنگ دینی و فرهنگ 
ملی را تلفیق کرده و یک فرهنگ ســتودنی و ارزشمند به جا 
بگذارد. فرماندار شهرستان ارسنجان سومین اقدام فردوسی را 
تاریخ سازی برشمرد که توانست تاریخ با عظمت ایران را زنده و 
احیا کند که اگر زبان فردوسی نبود، بخشی از تمدن و فرهنگ 

ایرانی فراموش شده بود. 
وی در پایــان خطاب به دانش آموزان رشــته علوم انســانی 
آموزشگاه حضرت معصومه)س( گفت: خوشا به حال شما که 
در رشته ای مشغول به تحصیل می باشید که با زبان سعدی و 
حافظ و مولوی و فردوسی می خواهید از عزت ایرانی و چندین 

هزار سال تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران دفاع کنید.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس اعالم کرد:
 335هزار متر زمین به بیت المال بازگشت

زمین خواران مغلوب 
قانون شدند

طالبان: ارزش ریالی این امالک
 بالغ بر 175میلیارد بوده است 

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان فارس اعالم کرد: یگان 
حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان فارس در دی ماه 
1401 بیش از 335هزار متر زمین از اراضی ملی اســتان 
به ارزش 2100میلیارد ریال را به بیت المال بازگرداند. به 
گزارش شــیرازنوین به نقل از پایگاه خبــری وزارت راه و 
شهرسازی )فارس(، محمودرضا طالبان تصریح کرد: یگان 
حفاظت اداره کل راه و شهرسازی فارس در آبان ماه با رفع 
تصرف فــوری 335هزار متر زمین و نیز با اجرای 2 حکم 
قضایی، 9هزار مترمربع زمین به ارزش 175میلیارد ریال 

را توانست از تصرف متصرفان و زمین خواران آزاد کند.
وی افزود: مردم در پیشگیری از تصرف و حفاظت از اراضی 

ملی و دولتی و اموال بیت المال نقش مهمی دارند.
محمودرضا طالبان اظهار داشت: شهروندان می توانند موارد 
تصــرف، تعرض و دخالت در اراضی دولتی و ملی را ضمن 
تماس با شــماره تلفن گویای 1656 به یگان حفاظت از 

اراضی گزارش دهند.

فرمانده انتظامی فارس خبر داد: ناکامی
 در انتقال تریاک از مرزهای شرقی به مرکز کشور 

توقف کاروان تریاک 
در مرز داراب 

 

به گزارش شیرازنوین، فرمانده انتظامی استان فارس گفت: 
در عملیات پلیس در ســوم بهمن مــاه جاری، یک تن و 
450 کیلوگرم تریاک کشف شد. سردار سرتیپ رهام بخش 
حبیبی دوشنبه در این باره گفت: در راستای طرح مبارزه 
با سوداگران مرگ، بامداد دوشنبه سوم بهمن ماه، مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اقدامات فنی و تخصصی 
مطلع شــدند افرادی قاچاقچی با 2 دســتگاه کامیون در 
محور داراب- شیراز در حال انتقال محموله تریاک هستند 
که موضــوع به صورت ویژه در دســتور کار پلیس فارس 
قرار گرفت. وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان فارس و شهرستان  داراب پس از هماهنگی با مرجع 
قضایی، به این محور اعزام و با برپایی تور ایست و بازرسی 
موقت موفق شــدند هر دو دستگاه کامیون را در حالی که 
در کنار جاده توقف کرده بودند، شناســایی و رانندگان را 
دستگیر کنند. فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: 
مأمــوران انتظامی هر دو خودرو را به مقر انتظامی منتقل 
کردند و در بازرســی از آنها موفق شــدند یک تن و 450 
کیلوگرم تریاک که از اســتان های شرقی بارگیری شده و 
رانندگان قصد انتقال آن را به مرکز کشور داشتند، کشف 
کنند. حبیبی با اشاره به اینکه مأموران انتظامی با اقدامات 
فنی و تخصصی موفق شدند یک دستگاه وانت نیسان که 
پشــتیبان حمل این محموله بود را توقیف و راننده را نیز 
دستگیر کنند، تصریح کرد: هر سه راننده پس از تشکیل 
پرونده برای ســیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند. وی 
خاطرنشان کرد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت 
از ســوی پلیس دنبال می شود و شهروندان نیز می توانند 
با انعکاس موارد مشــکوک به پلیس، یاریگر خادمان نظم 

و امنیت باشند.

سارق اماکن خصوصی با 37 فقره 
سرقت روانه زندان شد

فرمانده انتظامی »شیراز« از دســتگیری سارق اماکن خصوصی 
با 37 فقره ســرقت توســط مأموران کالنتری »25 شریف آباد« 
با همکاری پایگاه تجســس خبر داد. ســرهنگ »فرج شجاعی« 
در گفت  وگــو با پایگاه خبری پلیس، اظهار داشــت: در پی وقوع 
چند فقره ســرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان شیراز، 
شناســایی و دستگیری سارق یا ســارقان در دستور کار مأموران 
انتظامی قرار گرفت. وی افزود: مأموران انتظامی تحقیقات خود را 
آغاز کرده و با اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند در این خصوص 
یک سارق حرفه ای را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر 
کنند. فرمانده انتظامی شیراز تصریح کرد: پس از بازرسی از محل 
اختفای متهــم، مقادیری اموال مســروقه از قبیل درب، پنجره، 
شیرآالت ســاختمانی و... کشف شد. ســرهنگ شجاعی با بیان 
اینکه متهم تاکنون به 37 فقره ســرقت از اماکن خصوصی اقرار 
کرد، گفت: در این راســتا 2 خریدار اموال مسروقه نیز شناسایی 
و دستگیر شــدند. این مقام انتظامی ضمن اشاره به اینکه متهم 
پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد، از شهروندان خواست 
هرگونه اخبار و اطالعات در زمینه فعالیت سارقان و برهم  زنندگان 
نظــم و امنیت عمومی را از طریق تمــاس با تلفن 110 با پلیس 

در میان بگذارند.


