استان
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معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
فارس بیان داشت :امســال و در نخستین دوره جشنواره کتاب
ســال ،در بخش پژوهشــی  ،۱۴۲در بخش داستان  ،۱۴۸در
بخش شــعر  ،۲۷۲در بخش کودک و نوجــوان  ،۵۴در بخش
مذهبی  ،۶۳در بخش روانشناســی  ،۶۸در بخش تاریخ  ،۷۱در
بخش جغرافیا  ،۳۸در بخش پزشکی  ۳۲و در بخش علوم پایه
 ۲۳۱اثر به دبیرخانه فرستاده شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اســامی اســتان فارس؛ مهدی امیدبخش ،معاون
فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس
گفت :نویسندگی و بیان اندیشــهها از یک سو و از سوی دیگر

کتابخوانی ،آشــنایی مردم را با اندیشــهها و دانشها بیشتر
خواهد کرد و این امر رشــد فرهنگی ،اجتماعی ،علمی و ادبی را
برای آنان به دنبال خواهد داشت.
امیدبخش ادامه داد :فرهنگ و ارشــاد اســامی در راســتای
فرهنگسازی کتاب و کتابخوانی ،وظیفه نهادی خود میداند تا
با شناساندن کتابها و نویســندگان به مردم ،این امر را بیش
از پیش رشــد و گســترش دهد .با دیدگاه جایزه کتاب سال را
برای شناســاندن بهترین کتابها برای نخستین بار در فارس
آغاز کردیم.
معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
فارس بیان داشــت :امســال و در نخســتین دوره جشنواره

* سال دوازدهم * شماره 2187
کتاب ســال ،در بخش پژوهشــی  ،142در بخش داســتان
 ،148در بخــش شــعر  ،272در بخــش کــودک و نوجوان
 ،54در بخــش مذهبــی  ،63در بخش روانشناســی  ،68در
بخش تاریــخ  ،71در بخش جغرافیا  ،38در بخش پزشــکی
 32و در بخــش علوم پایــه  231اثر به دبیرخانه فرســتاده
شد.
وی افــزود :دبیرخانه این جشــنواره که امســال نخســتین
دوره خــود را برگــزار مینمایــد 1119 ،کتــاب دریافتی را
مورد بررســی قــرار داده اســت و پــس از داوری ،در آیین
پایانــی ایــن جشــنواره برگزیدگان جشــنواره شــناخته
خواهند شد.

رئیس شورای مبارزه با موادمخدر فارس:

مقابله با موادمخدر باید در خانواده آغاز شود

رئیس شــورای مبارزه با مــواد مخدر
اســتان فارس گفت :خط مقدم مبارزه
با مواد مخدر خانواده ها هســتند که می
توانند با حساسیت بیشتر از اعتیاد تعداد
بیشتری از افراد جلوگیری کنند.
محمدرضــا ابراهیمــی در گفتگــو با

خبرنگار مهــر ،با بیان اینکــه فعالیت
در زمینه ســاماندهی معتــادان مجددا ً

آغاز شــده اســت ،گفــت :از ابتدای
خرداد ماه با رعایت پروتکل بهداشــتی
وزارت بهداشــت در مــورد کرونــا
ساماندهی معتادان پرخطر آغاز و ادامه
دارد.
وی ادامه داد :بــا هماهنگیهای صورت
گرفته و دریافت اعتبــارات مرحله دوم
جمع آوری معتــادان متجاهر و پر خطر
آغاز شده است.
ابراهیمی با بیــان اینکه بیش از  ۲هزار
و  ۸۰۰معتاد متجاهر در اســتان وجود
دارد افــزود :در طرح ســاماندهی اخیر

حدود  ۱هــزار و  ۲۶۰معتاد متجاهر به
مرکز غربالگری اعتیاد ارجاع داده شدند
که  ۸۰۰نفر آنها به عنوان معتاد متجاهر
و کارتن خواب واجد شــرایط ماده ۱۶
تبصره  ۲بودند.
رئیس شــورای مبارزه با مــواد مخدر

فارس با بیان اینکــه این افراد در حال
حاضــر در مراکز درمــان حضور دارند،
افــزود :این افــراد در دوره  ۶ماهه در
این مراکز نگهداری و مورد درمان قرار
میگیرند.
ابراهیمــی در خصــوص اولویتهایی
ســاماندهی اظهــار داشــت :اولویت
ســاماندهی در حاشــیه مرقــد مطهر
حضرت شاهچراغ (ع) ،مراکز فرهنگی،
آموزشی و مراکز گردشگری بوده است.
رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر استان
فارس با بیــان اینکه اصلی ترین دالیل
جرم و قتل به واسطه مصرف مواد صنعتی
همانند شیشــه اتفاق میافتــد ،افزود:

انبار ميلياردي لوازم يدكي قاچاق
در شيراز لو رفت

رئيس پليس امنيت اقتصادي اســتان فــارس ،گفت :مأموران اين
پليــس ،انبار كاالي لوازم يدكي قاچاق بــه ارزش  8ميليارد و 450
ميليون ريال را در شيراز كشف كردند.
ســرهنگ ابراهيم يگانه در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :مأموران پليس امنيت اقتصادي اســتان با اقدامات فني و
تخصصي از اخباري مبني بر نگهــداري لوازم يدكي قاچاق در يك
انبار واقع در شيراز مطلع و موضوع را به صورت ويژه در دستور كار
خود قرار دادند.
ســرهنگ يگانه با بيان اينكه ماموران با هماهنگي مقام قضائي به
محل مورد نظر اعزام شدند ،گفت :در بازرسي از آن مكان 5 ،هزار و
 830حلقه تسمه دينام خارجي قاچاق كشف شد.
وي با اشاره به اينكه ارزش اين محموله قاچاق برابر نظر كارشناسان،
 8ميليارد و  450ميليون ريال برآورد شده است ،تصريح كرد :در اين
خصوص يك نفر دستگير و تحويل مراجع قضائي شد.
رئيــس پليس امنيت اقتصادي اســتان عنوان داشــت :برخورد با
قاچاقچيان كاال در دستور كار نيروي انتظامي استان فارس قرار دارد
و برابر قانون با آنان برخورد ميشود.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری فارس
عنوان کرد:

تقویت امر به معروف و نهی از منکر
در خانوادهها

سیده معصومه دســتغیب مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده با تأکید
بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت که روحیه امر به
معروف و نهی از منکر باید در خانواده ها ایجاد شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اســتانداری فارس ،دســتغیب
در جلســه کمیسیون زنان و خانواده ســتاد امر به معروف و نهی از
منکرکه با حضور آقای مهدوی رئیس ســتاد و اعضاء شورا تشکیل
گردید اظهار داشــت :باید با امید در احیای امر به معروف و نهی از
منکر تالش کنیم .مسائل و مشــکالت را بررسی و همچنین بدانیم
چه مسائلی را می توانیم در اســتان به عنوان معروف تقویت کنیم
و برنامه اجرایی برای افزایش معروف ها در جامعه داشته باشیم.
وی با اشــاره به نقش خانواده عنوان کرد :رفتارهای خوب در جامعه
از خانه شروع می شود و نقش مادر در این زمینه بسیار حائز اهمیت
است.
دســتغیب گفت :برای ایجاد فضای ســالم در جامعــه باید روحیه
نقدپذیر و تذکــر را تقویت نمود که در این زمینــه خانواده ها باید
با مهارت های امر به معروف و نهی از منکر به خوبی آشنا شوند.
مدیرکل دفتر امور زنــان و خانواده با تأکید بر نقش فضای مجازی
در آگاهی بخشــی خانواده ها و تاثیر آن در جامعه بیان داشت :باید
از این ابزارها که در اختیار داریم در جهت فرهنگ ســازی استفاده
کنیم.
وی گفت :دســتگاه های متولی فرهنگ با تهیه محتواهای مؤثر در
حوزه خانواده و امر به معروف و نهی از منکر و ســاخت کلیپ های
آموزشی در احیا و ارتقای آگاهی نسبت به این فریضه مهم می توانند
گام مؤثری بردارند.
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جلوگیری از ازدیاد معتادان است.
وی با بیان اینکه خانوادهها در خط مقدم
این مبارزه قرار دارند و بیشترین نقش
را در زمینــه جلوگیری از اعتیاد بر عهده
دارند ،اظهار داشــت :خانوادهها باید با
حساســیت و دقت بیشتری از فرزندان

بــزرگ تریــن چالش پیــش روی ما
تغییــر وضعیت مصرف مواد ســنتی به
محرکهای صنعتی و آمفتامین هاســت
که بسیار خطرناک است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه مصرف تریاک

و حشیش همچنان رتبه نخست مصرف
مــواد را به خود اختصاص داده اســت،
افــزود :محرکهای صنعتــی به دالیل
مختلف از قبلی مصرف آســان بیشتر در
دســترس قرار دارد و تمامی تالش بر

خود مراقبت کنند تا شاهد اعتیاد جوانان
نباشیم که در این راه آگاه سازی ،توجه به
روحیات و خلق و خوی نوجوانان و جوانان
و حساس ســازی خانوادهها بسیار مهم
است.
ابراهیمی با اشــاره به اینکه بیشترین
مصرف کننــدگان مواد مخدر بین  ۲۱تا
 ۳۸سال سن دارند ،افزود :این حقیقت
تلخ نشانگر آنســت که متأسفانه اعتیاد
نیروی جوان کشور را نشانه گرفته است
و باید به هر طریقی با اعتیاد مبارزه کرد.
رئیس دبیرخانه شــورای مبارزه با مواد
مخدر اســتان فارس با یادآوری اینکه
آگاه ســازی و توجه به ایــن مهم باید

اولویــت تمام دســتگاههای اجرایی و
فرهنگی باشد ،افزود :تاکنون طرحهای
بســیار مؤثری با همــکاری آموزش و
پرورش در مدارس با محوریت مروجین
سالمت ،مهارتهای زندگی و توانمندی
ســازی دانش آموزان انجام شده است

که میبایســت بصورت مســتمر دنبال
شود.
ابراهیمی با تأکید بــر اینکه اگر همانند
کرونا از اعتیاد هراس داشــتیم مسلماً
شــرایط بهتری را تجربــه میکردیم،
افزود :اگــر بیماری کرونــا به صورت
مقطعی باعــث رعایــت پروتکلهای
بهداشتی توسط عموم مردم شده است
باید پیشــگیری از اعتیاد هم به همین
صورت اما بصورت مســتمر و همیشگی
در مرکــز توجه خانوادهها ،مســئولین
و دســتگاههای اســتان قرار بگیرد تا
بتوان در ســطح باالتری بــا این بالی
خانمان سوز مقابله کرد.

پراکندگی تصمیمگیری در حوزه کتابخوانی رفع شود؛

معاون استانداری فارس :پروژههای کتابخانهای با پیشرفت بیش از
75درصد در فارس اتمام و بهرهبرداری شوند
تماشا -سرویس خبری
دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان
فارس به ریاست معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری فارس تشکیل شد.
دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان
فارس به ریاســت دکتر ســید احمد احمدی زاده،
معاون سیاســی اجتماعی اســتانداری و با حضور
کیوان نیازی ،مدیرکل امور اجتماعی و امیرحســین
جمشــیدی ،مدیرکل دفتر فنی استانداری ،روح ا...
منوچهری ،مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس و
دیگر اعضای حقیقی و حقوقی انجمن برگزار شد.
معاون سیاسی ،امینتی و اجتماعی استانداری فارس
در این نشست با اشاره به پیشرفت حوزه فرهنگ
و کتابخانه های عمومی در دولت تدبیر و امید عنوان
کرد :تمامی شــاخص های کتابخانه ای در استان
فارس در هفت ساله دولت تدبیر و امید رشد قابل
توجهی داشــته و این در شرایطی که کشور دچار
تحریم و مشکالت اقتصادی است اقدامی ارزشمند
و نشان دهنده اهمیت این حوزه در دیدگاه مسئوالن
اســت .او با تأکید بر اینکه قفسه کتابخانه ها باید
از کتاب پر شــود ،گفت :کتابخانه ها در توســعه
عمومی جامعه نقش اساسی دارد .کتابخوانی ارتباط
مستقیم با کاهش جرائم دارد ،هرجا کتابخوانی رواج
دارد بزهکاری کمتر است.
ســید احمد احمدی زاده بر لزوم اتمام پروژه های
کتابخانه ای در فارس و ایجاد کتابخانه در شهرهای
فاقد کتابخانه ها اســتان تأکیــد و اضافه کرد :از
طریق فرمانداری ها در اســتان باید پیگیری شود
تا پروژه های کتابخانه ها کــه بیش از  ۷۵درصد
پیشرفت دارند ،هرچه ســریع تر اتمام و به بهره
برداری برسند؛ این موضوع در کمیته برنامه ریزی

شهرستان و استان دنبال شود تا مطالبه بحق مردم
را پاسخ دهیم.
معاون سیاسی ،امینتی اســتانداری فارس با بیان
اینکه ساخت کتابخانه مرکزی شیراز موضوع مهم
و مطالبه مردم اســت و استانداری فارس نیز برای
به نتیجه رســیدن آن تالش کــرد ،گفت :پیگیری
های الزم برای کلنگ زنی و شروع ساخت کتابخانه
مرکزی شیراز و کتابخانه شهر صدرا دو پروژه مهم
کتابخانه ها انجام شود.
او اضافه کرد :در حوزه کتاب و کتابخوانی پراکندگی
تصمیــم گیــری وجــود دارد و مــردم و خیرین
ســرگردانند؛ این باید متمرکز شــو د و پراکندگی
تصمیمگیری در حوزه کتابخوانی رفع شود.
دکتراحمدی زاده نقش خیرین در راه توسعه فارس
را بســیار پررنگ دانست و اضافه کرد :کتابخانه ها
در زمینه جذب خیرین برنامه ریزی اساسی انجام
دهند.
* مدیرکل کتابخانههای عمومی استان فارس:
زمین کتابخانه مرکزی شیراز در مرحله واگذاری

است
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس نیز در
این نشست با اشاره به اقدامات کتابخانه های عمومی
در چند سال گذشته و فعالیت های این مجموعه در
ایام بیماری کرونا گفت :ایجاد کتابخانه در شهرهای
فاقد کتابخانه ،طرحی است که در چند سال گذشته
با جدیت دنبال شــده اســت .در این خصوص با
فرمانداری ها ،شــهرداری ها و دستگاه های دولتی
در شهرســتان ها مکاتبه و رایزنی شــده است.
خوشبختانه در هفته دولت کتابخانه شهر قره بالغ
افتتاح شد و کتابخانه شهر بابامنیر و مبارک آباد نیز
به زودی به بهره برداری می رسند.
منوچهری با عنوان اینکــه زمین کتابخانه مرکزی
شــیراز تعیین و تصویب شده و در مرحله واگذاری
اســت ،گفت :مطالعات زمین نیز در سازمان راه و
شهرسازی انجام شده و مشاور طرح انتخاب شده
است .همچنین برای ساخت کتابخانه شهر صدرا با
شرکت عمران صدرا به نتیجه رسیده ایم .پروژه ای
هم برای افتتاح کتابخانه در فاز دوم شهر صدرا در

دست پیگیری است.
روح ا ...منوچهری با اعالم اینکه روستای قالت به
زودی صاحب کتابخانه خواهد شد ،خاطرنشان کرد:
ســه کتابخانه عمومی قالت ،دشت رزم ممسنی و
عالمرودشــت رو به اتمام است و با قول اداره کل
فرهنگ و ارشاد تا هفته آینده به کتابخانه ها واگذار
می شــوند .منوچهری با انتقــاد از عدم همکاری
برخی از مســئوالن با حــوزه کتابخانه ها تصریح
کرد :در شهرســتان های مهــر و المرد علی رغم
تاکید استانداری ،بودجه ای برای تکمیل کتابخانه
ها نگذاشتند ،با این وجود ،کتابخانه وراوی با بنیاد
برکت تکمیل شد .درصد همکاری شهرداری ها در
استان کم است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی به برگزاری جلسه
با مجمع عالی خیرین با موضوع کتابخانه ها اشاره
کرد و گفت :در این نشســت طرحــی برای ارائه
خدمات به روستاهای فارس در قالب کتابخانه سیار
بررسی شده است .همچنین جلسه بررسی آسیب
شناسی ســرانه مطالعه اســتان با هیأت اندیشه
ورز استان برگزار شــد و در حال شروع پروژه ای
تحقیقاتی هستیم.
رئیــس دبیرخانه انجمن کتابخانــه های عمومی
اســتان فارس در ادامه به آمارهای کتابخانه ها در
اســتان اشــاره کرد و گفت :تعداد کتابخانه های
اســتان فارس در دولت تدبیــر و امید ۳۰درصد
افزایش داشته ،همچنین میزان عضویت  26درصد،
منابــع کتابخانه  ۳۷درصد و در حــوزه زیربنا ۱۵
درصد رشد داشتیم؛ هرچند هنوز تا رسیدن به حد
مطلوب بســیار فاصله داریم .گفتنی است؛ در ادامه
ایــن دیدار آخرین وضعیت پروژه های در دســت
ساخت کتابخانه های عمومی در استان بررسی شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس:

 ۷۱خانه هالل در استان فارس آماده افتتاح است
مدیرعامــل جمعیت هالل احمــر فارس گفــت ۷۱ :خانه هالل
در مناطــق مختلف این اســتان ،پنجشــنبه  ۲۷شــهریور ۹۹
همزمان با سراســر کشــور و در ارتباط از راه دور حسن روحانی
رئیس جمهوری اســامی ایران و مدیرعامل جمعیت هالل احمر
کشور به بهره برداری خواهند رسید.
حسین درویشی چهار شــنبه در این زمینه به ایرنا اظهار داشت:
خانه هالل دهکویه شهرستان الرســتان نیز به صورت نمادین و
به نمایندگی از  ۷۱خانه هالل در استان فارس همزمان با سراسر
کشور بهره برداری می شود.
رئیس جمهوری اســامی ایران قرار اســت در سلسله برنامه ها
و افتتاحیه های امیدبخش پنجشــبه هــا ،در این هفته و از طریق
ارتباط از راه دور با میزبانی اســتان خوزستان و به صورت نمادین
یک خانه هالل به نمایندگی از  ۱۵۰۰خانه هالل سراسر کشور از
جمله  ۷۱مورد در استان فارس را افتتاح کند.
درویشــی با بیان اینکه هم اینک  ۴۷خانه هالل در استان فارس
و با هدف اجرای ماموریت های امــدادی و مدیریت بحران فعال
است ،گفت :با افتتاح این  ۷۱مورد شمار خانه های هالل فعال در
مناطق مختلف استان به  ۱۱۸باب افزایش خواهد یافت.
وی اضافــه کرد :هدف اصلی در تاســیس و راه اندازی خانههای
هالل توانمند سازی جوامع محلی و افزایش دانش و درک ساکنان
روســتاها و بخش های مختلف در مقابله با بحرانها و مخاطرات
طبیعی است تا مردم بر اساس دستورالعملهای جمعیت هاللاحمر
دبیر سرویس خبری :حسین حسنپور

پیش از رسیدن تیمهای امدادی ،بحران را مدیریت کنند.
مدیر جمعیت هالل احمر الرستان نیز تعداد خانه های هالل آماده
افتتاح در این شهرستان را چهار مورد شامل خانه هالل عمادشهر،
روستای حسین آباد بیرم ،شــهر بیرم و همچنین دهکویه عنوان
کرد و گفت :خانه های هالل بنارویه و جویم فعال هستند.
محســن زمانی ابراز داشــت :خانه های هالل بیشتر در مناطق
پرمخاطره و با بروز بیشترین بحران و بالیای طبیعی از جمله زلزله
خیز بودن راه اندازی می شوند که البته رویکرد جدید جمعیت هالل
احمر کشور و اســتان فارس نیز افزایش میزان خانه های هالل و
تقویت آنهاست.
وی ادامــه داد :راه انــدازی خانه هــای هالل تابع شــرایط و
دســتورالعمل های خاص جمعیت هالل احمر جمهوری اســامی
است که باید بر این اساس ،فرآیند تأسیس آنها انجام شود.
مدیر جمعیت هالل احمر الرستان افزود :تأسیس خانه های هالل
که با رویکرد داوطلبانه و مردمی خواهد بود نقشــی تأثیرگذار در
ارتقای فرهنگ عمومی و مهارت افزایی و توانمندســازی جوامع
محلی برای مقابله با حوادث طبیعی خواهد داشت.
مناطق جنوبی استان فارس همواره محل جوالن حوادث و بالیای
طبیعی از جمله قرار گرفتن این منطقه بر روی گســل زلزله است
کــه راه اندازی خانه های هالل در بخش ها و مناطق پرمخاطره و
زلزله خیز ،کمک شــایانی به کاهش میزان خطرات و آسیب های
ناشی از حوادث در این حوزه خواهد کرد.
دبیر سرویس سیاسی :سیده ناهید تقویان

صفحهآرا :فرزانه فریدونی
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معاون فرهنگی اداره کل ارشاد فارس
خبر داد:

برگزاری نخستین
جشنواره کتاب سال در
هفته آینده
پژواک نو
فوریت تأمین اعتبار

برای اجرای طرحهای

آبرسانی شیراز و حومه
سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی -تماشا
بهســازی و تازه سازی چاه های آب شــرب توسط شرکت آب و
فاضالب اســتان و شــیراز برای افزایش ،ظرفیت آب شرب این
کالنشهر جنوبی ایران و این استان وسیع و پرجمعیت یک ضرورت
اســت تا نگرانی از کمبود آب در این شهر و در این استان تا چند
سال آینده برطرف شود .ارائه راهکارهای جدی برای بهبود شرایط
آب رســانی به کالنشهر شیراز و روســتاهای اطراف آن باید مورد
بررسی های مختلف قرار گیرد.
شــرکت های تابعه آب اســتان با همفکری و رایزنی نمایندگان
مجلس و استانداری و دیگر دستگاه های دولتی و بخش خصوصی
با اقداماتی که انجام داده یا در حال انجام آن هســتند نســبت به
رفع کمبود جدی و بلندمدت تأمین آب در شــیراز و روستاهای آن
دغدغــه مندند و البته باید به مشــکالت فعلی آب شــرب و آب
کشــاورزی و آب مورد نیاز بخش صنعت اســتان ب ه صورت فوری
رســیدگی شود .متأسفانه قدمت برخی شــبکههای آب رسانی در
برخی نقاط شــهری شیراز و روســتاهای اطراف آن بسیار است
و بایســتی اقداماتی در جهت رفع این مشــکالت صورت پذیرد و
بهسازی های خطوط آب رسانی برابر اصول استاندارد انجام گیرد.
میزان مصرف آب در کالنشــهر شیراز به دلیل وجود سومین شهر
مذهبی کشــور ،قطب پزشــکی ،مهاجر پذیری در فصول گرم با
افزایش تعداد تقاضای اشتراک و ساخت و سازهای انبوه همواره با
نوســان میزان مصرف مواجه بوده که امسال با وجود شرایط شیوع
کرونا این میزان مصرف شدت بیشتری داشته است.
قطعی آب پیشبینینشدهای یا افت شدید فشار متعدد هم گاهی
در بســیاری از نقاط شــهر شیراز ایجاد میشــود که گالیه های
شــهروندان را به دنبال داشته است .اصالح شبکه های آب رسانی
و خطوط انتقال آب باهمت و تالش شــبانهروزی نیروهای جهادی
شرکت آب و فاضالب شیراز پیشرفت خوبی داشته که جای تقدیر
و تشکر از آنان را دارد.
ناگفته نماند که شرکت آب و فاضالب شیراز در سنوات اخیر به ویژه
در ماه های گذشــته اقدامات قابل توجهی برای تأمین آب شیراز و
روســتاهای تابعه انجام داده اما حجم وسیع کمبودها و مشکالت
حوزه آب این کالنشــهر و استان باعث شــده تا تالش های این
عزیزان آنگونه که باید دیده نشود یا نمود نداشته باشد.
اگرچه در ســطح شیراز میزان متوسط ذخیره آب از سطح کشوری
کمتر اســت و ذخیــره آب و کمبود میزان احجــام مخازن وجود
دارد بنابراین تأمین مخزن در اولویت کار شــرکت آب و فاضالب
شیراز اســت که امیدواریم با همراهی و هماهنگی بین دستگاهی و
تخصیص اعتبارات الزم برای اجرای طرح های بزرگ آب رســانی
مشکالت آب شرب شیراز و فارس برای سالیان متمادی رفع گردد.
فرمانده انتظامی استان فارس خبر داد:

قاتل فراری در دام پلیس فارس

فرمانده انتظامی اســتان فارس از شناسایی و دستگیری یک قاتل
فراری که قصد خروج از کشور را داشت ،خبر داد.
ســردار رهام بخش حبیبی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشت :در پی ارسال یک پرونده نیابتی از شهرستان

یاسوج به پلیس آگاهی استان مبنی بر وقوع قتل در آن شهرستان
و متواری شدن قاتل و همدستانش به سمت استان فارس ،موضوع
به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی ادامه داد :متهم ششم شهریور ماه سال جاری ،در پی یک فقره
درگیری مسلحانه در شهرستان یاسوج ،فردی را با اسلحه شکاری
به قتل رسانده و به همراه همدستانش متواری می شود.
این مقام ارشــد انتظامی گفت :با انجام اقدامات فنی و پلیســی
توسط مأموران انتظامی استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد،
در نهایت مخفیگاه متهمان در یکی از خیابان های شــهر شــیراز
شناســایی و مأموران با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر
اعزام شدند.
سردار حبیبی تصریح کرد :با تالش مأموران انتظامی ،در این رابطه
فرد قاتل و  5نفر از همدستانش که قصد خروج از کشور در روزهای
آینده را داشــتند ،دســتگیر و جهت ادامه تحقیقات و سیر مراحل
قانونی تحویل مأموران انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد شدند.
فرمانده انتظامی استان فارس تأکید کرد :استان فارس محل ناامنی
بــرای مخالن نظم و امنیت عمومی جامعــه خواهد بود و پلیس به
صورت قانونی و قاطعانه با اینگونه موارد برخورد می کند.
رئيس پليس راهور استان فارس:

نوبتدهي مراكز تعويض پالك اينترنتي شد و
به خودروهاي متفرقه خدمات داده نميشود

رئيس پليس راهور اســتان فارس گفت :نوبت دهي مراكز تعويض
پالك در فارس اينترنتي شد.
ســرهنگ مصطفي عباســي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري
پليــس ،بيان كرد :با توجه به شــيوع بيماري كرونــا و جلوگيري
از ازدحــام جمعيت در مراكز تعويض پالك ،سيســتم نوبت دهي
اينترنتي از امروز ( 26شهريور  )99در استان فارس فعال ميباشد.
سرهنگ عباسي خاطر نشان كرد :شهروندان ميتوانند با مراجعه به
آدرس اينترنتي WWW.COM.NOBATDEHI.EPOLICE.
 IRيا به ســايت راهور  120مراجعه و نسبت به درخواست خود
اقدام كنند.
رئيس پليس راهور اســتان با اشاره به اينكه اخذ نوبت اينترنتي به
صورت رايگان ميباشــد،تصريح كرد :به افراد متفرقه يا كساني
كه بدون نوبت گرفتن از ســايت مذكور به آن مراكز مراجعه كنند
خدمات داده نميشود.
عکاس :حجت رحیمی

