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دکتر محمدهادی ایمانیه گفت: با اکثر مشــکالت پیش روی شما 
آشــنا هستم؛ لذا مطالبه گری بیشتری از اســتاندار داشته باشید، 
تا بنده هم خواســته های شــما را از مدیران اســتانی مطالبه کنم. 
نمایندگان مردم در مجلس شــورای اســالمی نیز افــراد همراه و 
دلسوزی هستند که باید از ظرفیت های آنها در تدوین قانون جامع 

حمایت از خیرین استفاده کرد. 
به گزارش شــیرازنوین بــه نقل از اداره کل روابــط عمومی و امور 
بین الملل اســتانداری فارس،  دکتر محمدهادی ایمانیه در جلسه 
شبکه مجمع خیرین اســتان فارس، ضمن تشکر از اعضای هیئت 
مدیره، خواســتار مطالبه گری بیشــتر اعضای مجمــع خیرین از 
شــخص استاندار شد و افزود: با اکثر مشکالت پیش روی شما آشنا 
هســتم؛ لذا مطالبه گری بیشتری از استاندار داشته باشید، تا بنده 
هم خواسته های شــما را از مدیران استانی مطالبه کنم. از ظرفیت 

ایجادشده در مجموعه مدیریت استان باید نهایت استفاده را برد.
استاندار فارس با اشاره به اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه 

کشور هستیم، اظهار داشــت: نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی، افراد همراه و دلسوزی هستند، که باید از ظرفیت های آنها 

نیز در تدوین قانون جامع حمایت از خیرین استفاده کرد.
دکتر ایمانیه بر لزوم تکمیل پروژه های نیمه تمام با مشارکت خیران 
تأکید کرد و افزود: فرایند ابتدا تا انتهای صدور پروانه فعالیت سمن، 
با در نظر گرفتن جزئیات، تدوین و جهت تصویب به شورای اداری 

و برنامه ریزی استان ارائه شود.
وی با اشاره بر اینکه بیش از ۵۰ درصد مصوبات مجمع اجرایی شده 
است، افزود: مصوبات مجمع که محقق نشده است را اعالم کنید تا 

جهت رفع مشکالت آن اقدام الزم انجام شود.
اســتاندار فارس همچنین بر لزوم ثبت اطالعات افراد تحت پوشش 
خیریه ها در یک ســامانه مشــترک تأکید کرد تا از موازی کاری ها 

جلوگیری شود.

 سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس 
از به شــهادت رسیدن ۲۰ نفر در جریان اغتشاشات 

اخیر در استان خبر داد.
اســماعیل محبی پور، ظهر چهارشنبه دوم آذرماه 
در نشست خبری با خبرنگاران با تقدیر از همکاری 
رســانه ها در عرصه اطالع رسانی، گفت: ۱۳ نفر در 
حادثه تروریســتی حرم مطهر شــاهچراغ)ع( و ۷ 
مدافع امنیت در جریان اغتشاشــات اخیر استان به 
شهادت رسیدند. وی استان فارس را در زمره مناطق 
امن کشــور معرفی کرد و افــزود: طی دو ماه اخیر 
شــاهد بزرگ ترین جنگ رسانه ای و عملیات روانی 
در ســطح کشــور بودیم و در این میان رسانه ها با 
اطالع رسانی دقیق کارنامه مثبتی بر جای گذاشتند.
این مقام مسئول با تبریک فرارسیدن هفته بسیج و 
یادآوری حماسه های آنها افزود: بسیج مستضعفین 
در روزهای اولیه پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
با فرمان امام خمینی)ره( تشــکیل شد و در حوزه 
محرومیت زدایی و سازندگی و دفاع از میهن کارنامه 
درخشانی دارد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری فارس در بخش دیگری از ســخنانش 
گفت: در راســتای اجرای اصل ۲۷ قانون اساســی 
مبنی بر آزادی تشــکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 
بدون حمل سالح به شرطی که مخل امنیت نباشد، 
مکان های مختلفی مورد بررســی قرار گرفت و در 
نهایت باغ جنت شــیراز به عنوان نخســتین مکان 
برای برگزاری اجتماعــات معرفی می گردد. محبی 
پور در ادامه با اشــاره به این موضــوع که در ادامه 

مکان های دیگری نیز در شهر شیراز برای برگزاری 
تجمعات قانونی انتخاب و معرفی خواهد شد، اظهار 
داشــت: احزاب و صنوف مختلف قانونی می توانند 
با مراجعه به فرمانداری شــیراز، درخواست تجمع 
قانونــی خود را ارائــه دهند و پــس از طی فرایند 
قانونی، مجوز برگزاری تجمع صادر خواهد شد. وی 
در ادامه تبعات و پیامدهای مســتقیم اغتشاشــات 
را ســنگین توصیف کرد و افــزود: طی دو ماه اخیر 
تمام ســفر های گردشگری به فارس لغو شده و این 
خســارت هنگفتی به مراکز اقامتی، صنایع دستی 
و بخش های گردشــگری وارد کرده اســت که این 

هزینه ها می توانست برای توسعه کشور استفاده شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس 
افزود: برآورد اولیه نشــان می دهد که از ابتدای آغاز 
اغتشاشات در اســتان تاکنون افزون بر ۲۰میلیارد 
تومان به مراکز دولتی و خدماتی در استان خسارت 
وارد شــده و ایــن در حالی اســت کــه زیان های 
غیرمستقیم آن به مراتب بیشتر از این مقدار است. 
وی با اشاره به دستگیری ۳۰ تبعه خارجی در جریان 
ناآرامی ها و اغتشاشات اخیر در استان فارس گفت: 
اتفاقاتی که امروز در کشــور ما در حال وقوع است، 
یک مسئله داخلی و درون خانوادگی است و بیگانگان 

حــق دخالت در آن را ندارند. در همین راســتا هر 
تبعه بیگانه مهاجری که در اغتشاشات دستگیر شود، 
ضمن اینکه از دریافت تمام خدمات دولتی محروم 
می شــود، به همراه تمام اعضای خانواده از کشــور 
اخراج خواهند شــد. محبی پور در بخش دیگری از 
ســخنانش با اشــاره به اینکه وظیفه مدیران پاسخ 
دادن به ابهامات اســت و هیچ مســئولی حق دروغ 
گفتن ندارد، اضافه کرد: مدیرانی که پاسخ گو نیستند 
را می توانیم با خبرنگاران در همان اداره روبه رو کنیم 
و خودمان هم بررسی وضعیت آنان را شکل دهیم. از 
دیگر اقداماتی که در استان در دست پیگیری است، 
راه اندازی خانه احزاب اســت که روند کار پیشرفت 
خوبی داشته و به زودی شکل گیری خانه احزاب و 
مکان آن نیز اعالم خواهد شد. معاون استاندار فارس 
پیرامون واقعه کشــن با ارائه توضیحاتی گفت: با هر 
فرد یا جریانی که مخل امینت و آرامش جامعه شود، 
با ابزار قانون برخورد می کنیم. وی با اشاره به وقوع 
درگیری در محله کشــن در جریان تدفین یکی از 
کشته های حوادث اخیر در خیابان معالی آباد شیراز 
گفت: در جریان این مراســم عــده ای که به دنبال 
سوءاستفاده بودند تا کشته شدن آن فرد را به دولت 
و نیروهای امنیتی و انتظامی نســبت دهند، دست 
به ایجاد درگیری و ناآرامی در آن مراسم زدند. وی 
ادامه داد: در مراسم خاک سپاری نیز یک نفر در اثر 
اصابت گلوله کشــته شد که اسلحه ای که برای این 
جنایت استفاده شده، به هیچ وجه از سوی نیروهای 
انتظامی و امنیتی اســتفاده نمی شــود و منشأ این 

واقعه در دست بررسی است.

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی فارس گفت: دو رویداد بزرگ صنعت 
پزشــکی کشــور به مدت چهار روز در شــیراز در حال برگزاری اســت. به گزارش 
شیرازنوین به نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس، مدیرعامل 
شــرکت نمایشــگاه های بین المللی فارس گفت: نخستین نمایشــگاه بین المللی و 
تخصصی خدمات پزشــکی، درمانی، بهداشتی و گردشــگری سالمت با حضور بیش 
از ۱۷۰ شــرکت تولیدی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس برگزار شده 
است. فرهادی افزود: دستاوردهای علمی به خصوص در حوزه درمان و سالمت، فراتر 
از مرزهای جغرافیایی، سیاســی و... متعلق به همه انسان ها و جهانیان است. او ادامه 
داد: بنابراین همه دولت ها و ملت ها باید عالوه بر پیشگیری از هدررفت منابع و سرمایه 
و صرفه جویی در هزینه های جاری مشــابه، در امر تولید کاال و خدمات پزشکی برای 
ساختن جهانی یکپارچه جهت تأمین و نهادینه کردن سالمت نوع بشر دست به دست 

هم داده و تالش کنند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس گفت: نمایشگاه تجهیزات پزشکی و 
دندانپزشکی شیراز در راستای اجرایی شدن همین موضوعات مهم تا روز شنبه پنجم 

آذرماه برپا شده است. فرهادی به اهمیت گردشگری سالمت اشاره کرد و گفت: یکی از راه و روش های مؤثر 
جهت تبادل اطالعات و شناخت ظرفیت ها در حوزه های مختلف، گردشگری است. 

او ادامه داد: گردشگری سالمت نیز در دهه های اخیر جایگاه خود را در صنعت گردشگری به دست آورده و 
عالوه بر تسهیلگری در امر معرفی و دستیابی متقاضیان به خدمات درمان و سالمت، به حرفه ای پولساز برای 

فعاالن این عرصه و یکی از منابع تأمین ارز کشور تبدیل شده است. 
فرهادی بیان کرد: موفقیت گردشــگری ســالمت در گرو آوازه پزشکی هر کشور به 
لحاظ بیمارستان و زیرساخت های الزم، متخصصان صاحب نام، تکنولوژی و تجهیزات 
پیشــرفته، تنوع ارائه خدمات درمانی و در نهایت قیمت تمام شــده برای گردشگران 

این حوزه می باشد.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی فارس افزود: از آنجا که شهر شیراز و 
استان فارس قطب پزشکی و همچنین گردشگری کشور است، با رایزنی های انجام شده 
موفق شدیم نخســتین نمایشگاه گردشگری ســالمت را برپا کنیم تا شاهد اتفاقات 

منسجم و بهتر برای توسعه شهر شیراز و استان فارس در آینده باشیم.
فرهادی ادامه داد: این دو عنوان نمایشگاه در سالن های حافظ، مالصدرا، سرو، نرگس 

و بهار و در مساحت ۱۵هزار متری دایر است.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی فــارس با بیان اینکه شــرکت های 
دانش بنیان در این نمایشگاه ها حضور پررنگی دارند، اضافه کرد: در طول برگزاری این 
دو عنوان نمایشگاه هیئت های تجاری از کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، 

تاجیکستان و... حضور خواهند داشت.
او گفت: عالقه مندان، متخصصان و بازدیدکنندگان از ساعات ۱۱ تا ۲۰ می توانند پس از دریافت بلیت بازدید 
از درگاه اینترنتی شرکت نمایشگاه های بین المللی فار س به آدرس www.farsfair.ir، از این دو رویداد بزرگ 

پزشکی کشور بازدید کنند.

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی شــیراز، آخرین وضعیت ویروس 
کرونا در اســتان فارس را از ابتدای شیوع تا روز دوم 
آذر ۱۴۰۱، اعالم کرد. به گزارش شــیرازنوین به نقل 
از روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شیراز، ابوذر پاریزی گفت: از ابتدای 
شــیوع این بیماری تاکنون، دومیلیون و ۲۵۴هزار و 
۵۲۹ تســت تشــخیصی مولکولی و تست سریع در 
آزمایشگاه های استان تهیه شده که با بررسی نمونه های 
انجام شــده، ۶۶۱هزار و ۷۲۱ بیمار مثبت شناسایی 
شده اســت. به گفته وی، از مجموع تست های انجام 
شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۸۲۶هزار 
و ۵۸۶ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۳۳هزار و 

۷۴ مورد بیمار مثبت قطعی شناســایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز 
طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون، ۴۲۷هزار و ۹۴۳ مورد تست سریع 
انجام شده و ۱۲۸هزار و ۶۴۷ بیمار مثبت شناسایی شده است. پاریزی افزود: 
با بســتری ۲۴ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشــته، هم اکنون ۱۸۴ بیمار 
مثبت و مشکوک دارای عالئم در بیمارستان های استان بستری هستند که از 

این تعداد، ۲۴ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، 
در بخش های ICU مراقبت های ویژه درمانی دریافت 
می کنند. مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی 
شیراز اضافه کرد: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته، 
مورد جدید فوتی ناشی از کووید ۱۹ در فارس گزارش 
نشــده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از 
ابتدای شــیوع بیماری تاکنون، هشت هزار و ۱۶۶ نفر 
اســت. همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون 
۶۵۳هزار و ۵۰۹ هم استانی مبتال به کووید ۱۹ بهبود 
یافته اند که از بیمارستان ها ترخیص یا از ایزوله خانگی 

خارج شده اند.
در حــال حاضــر مجموع تعــداد دوز تزریق شــده 
واکسن کرونا در شهرستان های زیرمجموعه دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی شــیراز با احتساب چهار دوز، به 
هشــت میلیون و ۲۸۴هزار و ۴۱ دوز رســیده که از این تعداد سه میلیون و 
۴۳۴هزار و ۶۵۸ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۴۱هزار و ۶۴۹ دوز نوبت دوم، 
یک میلیون و ۵۷۵هزار و ۳۰۴ دوز نوبت سوم و ۱۳۲هزار و ۴۳۰ دوز یادآور 

واکسن بوده است.

استاندار فارس در جلسه شبکه مجمع خیرین استان خواستار شد:

مطالبه گری مشکالت مزمن شده 
دکتر ایمانیه: مشکالت را مطالبه گری کنید؛ نمایندگان مجلس افراد دلسوزی هستند 

 معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس: برگزاری مراسم اعتراض و راهپیمایی بدون حمل سالح در باغ جنت 

باغ جنت میدان اعتراض شد 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس خبر داد: برگزاری دو رویداد بزرگ پزشکی کشور در شیراز

افزایش توان ارزی با محوریت سالمت 
فرهادی: بیش از 170 شرکت تولیدی حوزه سالمت و پزشکی در سایت نمایشگاهی فارس حضور دارند

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد: آمار فوتی نداریم 

کرونا زمین گیر شد
مجموع جان باختگان ناشی از کووید 1۹ از ابتدای شیوع تاکنون، هشت هزار و 1۶۶ نفر بوده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
فارس به نمایشگاه بین المللی 

محیط زیست رفت 

به گزارش روابط عمومی و امور رســانه اداره کل حفاظت 
محیط زیســت فارس، بیستمین نمایشــگاه بین المللی 
محیط زیســت با حضور معاون رئیس جمهــور و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از معاونان و مدیران 
ارشد این سازمان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران 

آغاز به کار کرد.
عطا پورشــیرزاد مدیرکل حفاظت محیط زیســت فارس، 
بــه همراه هوشــنگ علی پــور معاون توســعه مدیریت 
و منابــع اداره کل، با حضور در غرفــه واحدهای صنعتی 
و مجموعه هــای دانــش بنیــان از نزدیــک در جریــان 
آخرین پیشــرفت ها و دســتاوردهای انجام شده در حوزه 

محیط زیست قرار گرفتند.
پورشیرزاد همچنین از غرفه شرکت های نفت و پاالیشگاه و 
کربنات سدیم کاوه از استان فارس بازدید و ضمن بررسی 
گزارشات محیط زیستی آنان، از حضور فعال این شرکت ها 

در نمایشگاه ابراز خرسندی کرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه فارس خبر داد: 

تأمین ۱۰۰درصدی ذخیره سوخت 
دوم نیروگاه های فارس

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس، 
از تأمین ۱۰۰درصدی ذخیره ســوخت دوم نیروگاه های 
برق استان خبر داد و اظهار داشت: قبل از فرا رسیدن فصل 
سرما و با اولویت و تالش دسته جمعی، این ذخیره سوخت 
تأمین گردید. اسداله طاهری روز چهارشنبه به ایرنا گفت: 
با انجــام تمهیدات و هماهنگی هــای الزم با نیروگاه های 
استان، ذخیره سازی سوخت دوم این بخش از صنایع قبل 
از شــروع فصل سرما آغاز شده و به ظرفیت ۱۰۰درصدی 
رســیده اند. وی افزود: در همین راســتا استاندار فارس با 
ارسال یادداشتی از اقدامات وتالش های همکاران شرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی منطقه فــارس در انجام 
سوخت رسانی پایدار در سطح استان به ویژه تأمین سوخت 

دوم نیروگاه ها قدردانی و تشکر کرد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس 
در ادامه از تأمین وتوزیع بیش از دومیلیارد و ۶۰۰هزار لیتر 
انواع فرآورده های نفتی در فارس در هفت ماه گذشته خبر 
داد و با بیان رتبه چهارم اســتان در مصرف فرآورده های 
نفتی کشــور گفــت: روزانه حدود ۱۳میلیــون لیتر انواع 
فرآورده های نفتی شــامل بنزین، نفت گاز، نفت ســفید، 
نفت کوره، ســوخت هوایی و گاز مایع در فارس تأمین و 
توزیع می شــود و در ۷ماهه گذشته بیش از یک میلیارد و 
۴۰۰هزار لیتر بنزین توزیع شــده که در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال ۱۹ درصد رشد داشته است.
وی افــزود: در همین مدت بیش از یک میلیارد و۲۰۰هزار 
لیتر نفت گاز و نفت ســفید در ســطح استان توزیع شده 
که در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته، ۱۵ درصد 
افزایش داشته است. طاهری با بیان این موضوع که قاچاق 
ســوخت در دو ماه گذشته شدت گرفته است، اظهار کرد: 
تفاوت زیاد قیمت ســوخت در ایران به نسبت نرخ جهانی 
عامل مهمی در افزایش قاچاق سوخت در کشور و استان 
می باشد. این مقام مسئول با تقدیر از همکاری و هماهنگی 
دســتگاه های مربوطه در مبارزه با قاچاق ســوخت گفت: 
میزان کشفیات سوخت در استان در طی ماه های گذشته 
بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است و این نشان از عزم 
جدی اســتان برای جلوگیری از این پدید شــوم و حفظ 
این ســرمایه ملی می باشــد. طاهری افزود: اجرای دقیق 
دستورالعمل های مبارزه با قاچاق سوخت، کنترل و نظارت 
همــه جانبه بر مصرف کنندگان عمــده و جزء و مجاری 
عرضه ســوخت، جمع آوری کارت های سوخت مهاجر و 
شناســایی دقیق مصرف کنندگان از ســوی دستگاه های 

متولی، می تواند در کاهش قاچاق سوخت مؤثر باشد.

کشف موتورسیکلت سرقتی
 در استهبان 

فرمانــده انتظامی »اســتهبان« از کشــف یک دســتگاه 
موتورســیکلت دارای سابقه ســرقت از مرودشت در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ »حســین اکبرپور« در گفت وگو با پایگاه خبری 
پلیس، بیان کرد: در راســتای برخورد با سارقان و کشف 
اموال مســروقه، مأموران پلیس آگاهــی در اجرای طرح 
سرکشــی از پارکینگ ها به یک دستگاه موتورسیکلت که 
شماره تنه و موتور آن مخدوش بود، مشکوک شدند و آن 

را مورد بررسی قرار دادند.
وی افزود: در اســتعالم از ســامانه پلیس آگاهی مشخص 
شــد موتورسیکلت مذکور مســروقه بوده و سابقه سرقت 
از شهرســتان مرودشت دارد. فرمانده انتظامی استهبان با 
اشاره به اینکه تالش برای شناسایی و دستگیری سارق با 
جدیت ادامه دارد، گفت: برخورد با سارقان به صورت ویژه 

در دستور کار این فرماندهی است.

شهردار شیراز:

پروژه های نیمه تمام 
تعیین تکلیف شود 

شــهردار کالن شــهر شــیراز بر تعیین تکلیف پروژه های 
نیمه تمام با اســتفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری تأکید 
کرد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری شــیراز، 
جلسه هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شــهرداری این کالن شــهر با حضور محمدحسن 
اسدی شــهردار، محمدرضا هاجری و علی رضا اسکندری 
اعضای شورای اسالمی شــهر، سعید مصفا و محمودرضا 
صفایی معاونین شــهرداری، حمیدرضا اسماعیلی رئیس 
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و جمعی از 

مدیران شهرداری تشکیل شد.
شــهردار شــیراز در این جلسه که با بررســی پروژه های 
نیمه تمام و شیوه های مختلف سرمایه گذاری در زمینه های 
متعدد همراه بود، بــرای اتمام پروژه های نیمه تمام از این 

ظرفیت ها تعیین تکلیف کرد.
علیرضا اسکندری رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری 
شــورای اســالمی شــهر شــیراز نیز در این جلسه که با 
برآوردهــای مالــی و ســرمایه گذاری ارزش پروژه هــای 
نیمه تمــام کوچک و بزرگ مقیاس همــراه بود، بر تعیین 
تکلیــف پروژه ها در ابعاد مختلف ســرمایه  گذاری با مدیر 

ارشد شهری اتفاق نظر داشت.
راهکارهــای مالی پروژه های کوچــک و بزرگ مقیاس در 
حوزه های مختلف سرمایه  ای و گردشگری از دیگر مواردی 
بود که توســط مدیریت شهری در جلســه هیئت مدیره 
ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمــی در 
 ساختمان شــهید سلیمانی شهرداری شــیراز، بررسی و 

احصا شد.

میز خدمت در شهرک 
صنعتی شیراز برپا شد 

بررسی و رسیدگی به مســائل و مشکالت صنعتگران در 
حــوزه اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی فارس در میز 
خدمت شهرک صنعتی بزرگ شیراز انجام شد. مدیرعامل 
شــرکت شــهرک های صنعتی فارس، برگزاری مســتمر 
میزهای خدمت در شهرک صنعتی را مؤثر توصیف کرد و 
گفت: قطعًا برگزاری این نشست ها منجر به رفع مشکالت 

و رضایتمندی صنعتگران می شود.
هاشــمی با اشاره به برگزاری جلســات قبلی میز خدمت 
در شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: این جلسات بسیار 
خروجی محور بوده و صنعتگران مســتمر تقاضای تداوم 

برگزاری آن دارند که با جدیت موارد را دنبال می کنیم.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس با بیان اینکه 
شهرک صنعتی بزرگ شــیراز یکی از شهرک های بزرگ 
کشور محسوب می شود و در حال حاضر افزون بر ۲۸هزار 
نیروی کار در آن به فعالیت می پردازند، گفت: عالوه بر آن، 
در موضوع بازرسی ایمنی واحدهای تولیدی و کارگاهی و 
بازرســی های روابط نیز در تعامل با اداره کل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی استان هستیم.
وی با بیان اینکه یکی از الزامات صدور پایان کار واحدهای 
صنعتی و کارگاهی تأییدیه ایمنی از اداره کل کار اســت، 
یکی از مشــکالت مطرح شــده صنعتگران را این موضوع 
بیان کرد و گفت: در خصوص ساخت و سازهای سال های 
گذشــته که نیاز به پایان کار دارند، تقاضا داریم تدابیری 
اندیشیده شــود تا ضمن حفظ الزامات ایمنی، مشکالت 
صنعتگران نیز رفع شود. هاشمی همچنین بر همکاری با 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای در اختیار 
قراردادن سالن ورزشی به منظور تکمیل و بهره برداری از 

سالن ورزشی کارگران شهرک صنعتی تأکید کرد.

اعتراف 2 سارق 
به ۱5 فقره سرقت منزل 

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری ۲ سارق سابقه دار 
و اعتــراف آن ها به ۱۵ فقره ســرقت خبر داد. ســرهنگ 
»کاووس حبیبی« در گفت وگو با پایگاه خبری پلیس، بیان 
کرد: در پی وقوع چند فقره ســرقت منزل در سطح شهر 
شیراز، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: با تحقیقات اولیــه و انجام اقدامات اطالعاتی و 
پلیســی، در این خصوص ۲ متهم شناســایی و طی یک 

عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان فارس ادامه داد: متهمان در 
بازجویی های تخصصی و پلیسی به ۱۵ فقره سرقت منزل 
در سطح شهر شــیراز اعتراف کردند. سرهنگ حبیبی با 
بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه این سارقان تعداد زیادی 
اموال مسروقه شامل طال، لپ تاپ، تلفن همراه، ساعت و... 
کشف شد، افزود: سارقان پس از تکمیل پرونده، جهت سیر 

مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

محبی پور: 

این اقدام در جهت فراهم کردن زمینه برگزاری اعتراضات قانونی است و 

امیدواریم به یک الگو تبدیل شود

عکس از علی رضا پرویزی، شیرازنوین

کشف تریاک از زیر 
داشبورد خودرو تیبا 

فرمانده انتظامی »جهرم« از کشف ۴ کیلو و ۵۰۰ گرم 
 تریاک از زیر داشــبورد ســواری تیبا در آن شهرستان 

خبر داد.
ســرهنگ »خســرو رزمجویی« در گفت وگو با پایگاه 
خبــری پلیس، بیان کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر جهرم هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی 
از محورهــای مواصالتی به یک خودرو تیبا مشــکوک 

شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی تصریــح کرد: مأموران انتظامی در بازرســی از این 
خودرو ۴ کیلــو و۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را 
که به طرز ماهرانه ای در زیر داشــبورد جاسازی شده 

بود، کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان جهرم با بیان اینکه راننده 
پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع 
قضایی معرفی و از آن طریق روانه زندان شــد، تصریح 
کرد: پلیس با هرگونــه اقدامی که مخل نظم و امنیت 
شــهروندان باشــد، با قاطعیت و در چهارچوب قانون 

برخورد می کند.


