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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 با اعالم جزئیات این خبر
اظهار داشت :در پی اعالم شکایت یکی از شهروندان
مبنی بر اینکه کیف پول الکترونیکی وی مورد سرقت

سارق  6میلیاردی کیف پول الکترونیکی در دام پلیس کازرون
قرار گرفته است که موضوع با جدیت در دستور کار
کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس فتا تحقیقات
خود را آغاز و با سرعت عمل و تیزهوشی موفق
شدند فرد مورد نظر را شناسایی و دستگیر کنند،

ریالی به  ۲۰آموزشگاه کمبرخوردار
شهرستانبیضا

مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت :به
 ۲۰آموزشگاه کم برخوردار شهرستان بیضا،
هرکدام سرانه ۱۵۰میلیون ریالی اختصاص
می یابد.
محمد خلیل عسکری در سفر به شهرستان
بیضا و در جلسه شورای آموزش و پرورش این
شهرستان اظهار کرد :باتوجه به میزبانی استان
فارس در اجالسیه کشوری نماز ،مسئولین
آموزش و پرورش و معلمان در نمازهای
جماعت حضوری پررنگ داشته باشند.
عسکری تصریح کرد :آموزش و پرورش بیضا،
برای حل مشکالت از ظرفیت سایر دستگاه ها
استفاده کند و دستگاه های مذکور نیز گزارشی
در خصوص همکاری با آموزش و پرورش ارائه
دهند.
وی افزود :امالک مازاد شهرستان شناسایی
و در خصوص فروش آن اقدام و هزینه ان
صرف حل مشکالت فضاهای آموزشی این
شهرستان شود.
مدیر کل آموزش و پرورش خاطرنشان کرد:
با اولویت مدارس دخترانه  20بسته ورزشی به
مدارس بیضا تخصیص داده خواهد شد و در
سفری دیگر دو مدرسه شناسایی و با مشارکت
مالی خیرین شهرستان ،زمین چمن به آنها
تخصیص داده خواهد شد.
وی ادامه داد :احداث و تجهیز پژوهشسرا در
شهرستان بیضا در دستور کار قرار خواهد
گرفت.
عسکری ادامه داد :تا پایان آذرماه موتور خانه
 6آموزشگاه شهرستان بیضا توسط اداره کل
نوسازی و توسعه مدارس تعمیر و استاندارد
سازی خواهد شد.
شایان ذکر است؛ شهرستان بیضا با  8هزار
دانش آموز و بیش از  700فرهنگی دارای 80
واحد آموزشی است .همچنین یک مدرسه
استثنایی ،و یک مرکز اختالالت یادگیری پ
دو واحد شبانه روزی و دو واحد متوسطه دوم
دخترانه و پسرانه در این شهرستان فعالیت
می کنند.

سرپرست جهاد دانشگاهی استان فارس با
تأکید رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

عوارض صادرات گوجه فرنگی
کم شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از کاهش
عوارض صادارت گوجه فرنگی غیرگلخانهای از
این استان خبر داد و گفت :عوارض صادرات
این محصول مطابق تعرفه اعالمی در
خردادماه هر کیلوگرم  ۶۰هزار ریال تعیین شده
است.
مجتبی دهقان پور چهارشنبه دوم آذر در جمع
خبرنگاران عنوان کرد :بیست و دوم آبان ماه
بخشنامهای از سوی دفتر مقررات صادرات و
واردات وزارت صمت به مدیرکل دفتر صادرات
گمرک ابالغ و بر اساس آن میزان عوارض
صادراتی از تاریخ ابالغ تا پایان آذرماه برای گوجه
فرنگی غیرگلخانهای  ۱۰۰درصد قیمت پایه
صادراتی تعیین شده بود.
او با اشاره به اینکه تعرفه جدید موجب
برداشت نشدن گوجه فرنگی از مزار ع به دلیل
نبود تقاضا شد ،اظهار کرد :با هدف حمایت
از کشاورزان و جلوگیری از تصاحب بازارهای
صادراتی توسط رقبا ،با پیگیریهای انجام شده
توسط این سازمان ،حمایت استاندار فارس و
دستور وزیر جهاد کشاورزی عوارض صادرات
این محصول کاهش یافت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با
بیان اینکه میزان صادرات مجاز گوجه فرنگی
غیرگلخانهای این استان تا سقف ۲۰درصد از
تولید هرماه مشخص شده است ،گفت :به
منظور تعیین سقف مجاز صادرات ماهیانه
گوجه فرنگی غیرگلخانهای کمیته ای ذیل
کارگروه تنظیم بازار فارس به دبیری این
سازمان تشکیل شده است.

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.
فرمانده انتظامی کازرون ادامه داد :متهم در مواجهه با

استاندار فارس در جلسه شورای مشورتی عشایر استان:

مدیر کل آموزش و پرورش فارس خبر داد:

تخصیص سرانه ۱۵۰میلیون

اسناد و مدارک فنی موجود به سرقت  6میلیارد ریال
ارز دیجیتال از کیف پول الکترونیکی شاکی اعتراف
و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی 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 میشوند باید بدانند
که ورود به دنیای ارز رمزها دانش و تخصص خود را
میطلبد و هرگونه بیدقتی یا اعتماد در این خصوص
مساوی با از دست رفتن سرمایه آنها است.

پیوستهای علمی ،برای استفاده در رویدادهای فرهنگی تدوین شود

نشست اعضای شورای مشورتی عشایری
استان فارس با حضور استاندار فارس،
مدیرکل امور عشایر فارس و فرمانده
سپاه عشایر فارس برگزار شد.
در این جلسه استاندار فارس ضمن توجه
به نظرات ،پیشنهادات و درخواست های
اعضا حاضر در جلسه گفت استفاده از نظر
مشورتی شما برای من فرصت است .الزم
است تعامل و همکاری کمیته فرهنگی
عشایر با دستگاه های متولی فرهنگ در
استان مورد توجه قرار گیرد.
استاندار فارس با اشاره بر اینکه ،برای
حل برخی از مسائل عشایر ،پیگیری هایی
در سطح ملی انجام شده است ،افزود:

نقشه جغرافیایی مناطقی که در پوشش
آنتن دهی مخابراتی دچار مشکل هستند
را با ذکر اولویت اعالم کنید.
دکتر ایمانیه خواستار ارائه گزارش توزیع
جغرافیایی عشایر کوچ نشین و ساکن ،در
کل استان به تفکیک شهرستان ها شد و
افزود :پیوست های علمی برای استفاده
در رویدادهای فرهنگی تدوین شود.
وی از اختصاص دفتر به این شورا در
استانداری خبر داد و افزود :تشکیل
مستمر جلسات هیأت اندیشه ورز و
جمع بندی نتایج آن برای استفاده در امور
مربوطه بسیار مهم و ضروری است.
دکتر محمد هادی ایمانیه در جمع اعضای

شورای مشورتی استاندار فارس در
امور عشایر ،ضمن تشکر از تالش های

شایسته ،دلسوزانه و بی وقفه عشایر
در سربلندی و سرافرازی نظام جهموری

اسالمی ایران ،گفت :استفاده از نظر
مشورتی شما برای من فرصت است .الزم
است تعامل و همکاری کمیته فرهنگی
عشایر با دستگاه های متولی فرهنگ در
استان مورد توجه قرار گیرد.
دکتر ایمانیه خواستار ارائه گزارش توزیع
جغرافیایی عشایر کوچ نشین و ساکن،
در کل استان به تفکیک شهرستان ها
شد و افزود :پیوست های علمی برای
استفاده در رویدادهای فرهنگی تدوین
شود.
وی از اختصاص دفتر به این شورا در
استانداری خبر داد و افزود :تشکیل
مستمر جلسات هیأت اندیشه ورز

و جمع بندی نتایج آن برای استفاده
در امور مربوطه بسیار مهم و ضروری
است.
در ادامه جلسه کریمی مدیرکل امور
عشایر فارس گزارش عملکرد 7ماهه
سالجاری را ارائه نمود و با پیشنهاد وی۲۰ ،
نفر از عشایر استان احکام عضویت خود
در این شورا را از استاندار فارس دریافت
کردند.
در پایان جلسه مسائل ،مشکالت و
درخواست هایی که نیاز به دستور
مستقیم استاندار فارس جهت رفع و
تسهیل امورات جامعه عشایری داشت
مصوب گردید.

شهردار شیراز تصریح کرد:

تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام با استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری
تکریم ارباب رجوع با اجرای طرح پیوند

شهردار کالنشهر شیراز بر تعیین تکلیف پروژههای
نیمهتمام با استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری
تأکید کرد.
جلسه هیأت مدیره سازمان سرمایهگذاری و
مشارکتهای مردمی شهرداری این کالنشهر با
حضور محمدحسن اسدی شهردار ،محمدرضا
هاجری و علیرضا اسکندری اعضای شورای اسالمی
شهر ،سعید مصفا و محمودرضا صفایی معاونین
شهرداری ،حمیدرضا اسماعیلی رئیس سازمان
سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی و جمعی از
مدیران شهرداری تشکیل شد.
شهردار شیراز در این جلسه که با بررسی پروژههای
نیمه تمام و شیوههای مختلف سرمایهگذاری در
زمینههای متعدد همراه بود ،برای اتمام پروژههای
نیمهتمام از این ظرفیتها تعیین تکلیف کرد.
علیرضا اسکندری رئیس کمیسیون اقتصاد و
سرمایهگذاری شورای اسالمی شهر شیراز نیز در

این جلسه که با برآوردهای مالی و سرمایهگذاری
ارزش پروژههای نیمهتمام کوچک و بزرگ مقیاس
همراه بود ،بر تعیین تکلیف پروژهها در ابعاد
مختلف سرمایهگذاری با مدیر ارشد شهری اتفاق
نظر داشت.

راهکارهای مالی پروژههای کوچک و بزرگ مقیاس
در حوزههای مختلف سرمایهای و گردشگری از دیگر
مواردی بود که توسط مدیریت شهری در جلسه
هیأت مدیره سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای
مردمی در ساختمان شهید سلیمانی شهرداری

شیراز ،بررسی و احصا شد.
* افتتاح و کلنگزنی پروژههای شهری در آذرماه
همچنین شهردار شیراز در جلسه شورای معاونین
شهرداری گفت :اجرای طرح پیوند بهمنظور تکریم
شهروندان ،ارباب رجوع و دیدار با اقشار مختلف

مردم در دستور کار قرار گیرد.
محمدحسن اسدی در جلسه شورای معاونین
شهرداری با تشریح رویدادهای اخیر مدیریت
شهری ،به بررسی برنامههای کالن در حوزه شهری
پرداخت.
شهردار شیراز تصریح کرد :اجرای طرح پیوند
بهمنظور تکریم شهروندان و مالقات مردمی
مدیران با اقشار مختلف مردمی در دستور کار قرار
گیرد.
در این جلسه عالوه بر بحث و بررسی پیرامون
مسائل پروژههای شهری ،زمان افتتاح و بهرهبرداری
تعدادی از پروژههای خرد و کالن در ابعاد مختلف
شهری قطعی شد.
به گفته اسدی؛ کلنگزنی پروژههای محرومیتزدایی
در نقاط مختلف شیراز به منظور خدماتدهی
به جامعه هدف در ماه جاری صورت خواهد
گرفت.

معاون سیاسی استانداری فارس خبر داد:

باغ جنت محل برپایی تجمعات قانونی در شیراز
*فراهم کردن زمینه برگزاری اعتراضات قانونی و جدا کردن آن از اغتشاشات

سیده ناهید تقویان -تماشا
عکاس :حجت رحیمی
دکتر اسماعیل محبیپور چهارشنبه
دوم آذر ضمن تبریک هفته بسیج،
بیان کرد :بسیج مستضعفین در  ۵آذر
 ۱۳۵۸با فرمان امام خمینی (ره) تشکیل
شد و پس از تصویب در مجلس
شورای اسالمی ،در دیماه  ۱۳۵۹به
صورت قانونی رسمیت پیدا کرد؛ یکی
از فعالیتهای جهادی این سازمان
محرومیت زدایی بوده و در هر مقطعی
که از انقالب گذشته ،مشاهده میکنیم
که اگر این شجره طیبه نبود ،کشور
دچار مشکالت مختلف میشد.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری فارس با بیان اینکه بسیج
یک نهاد صرفا امنیتی نیست و هر کسی
برای رضای خدا بدون طمع داوطلبانه
خدمت میکند ،بسیجی است ،گفت:
امروز بسیج مستضعفین هیچ الزامی
برای عضویت و محدودیتی برای خدمت
ندارد و همه افرادی که عالقمند به
خدمت باشند ،فار غ از گرایشهای
سیاسی امکان عضویت و همکاری با
این سازمان را داشته و دارند.
* بسیج تشکل مردمی فراگیر و درخت
پهناور است که سایه گسترده آن را در
کشور شاهد هستیم
دکتر محبیپور همچنین با اشاره به
اینکه بسیج تشکل مردمی فراگیر و
درخت پهناور است که سایه گسترده
آن را در کشور شاهد هستیم ،تأکید
کرد :باید نمونه فعالیتهای بسیجیان
را معرفی کرد تا باعث دلگرمی آنان شود.
* باغ جنت شیراز به عنوان نخستین
مکان برای برگزاری اجتماعات در این
کالنشهر تعیین شد
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری فارس در ادامه سخنانش
به موضوع انتخاب مکانی برای
تشکیل اجتماعات و راهپیمایی های

مسالمت آمیز اشاره داشت و در این
ارتباط تصریح کرد :در جهت اجرای
اصل  ۲۷قانون اساسی مبنی بر آزادی
تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها
بدون حمل سالح به شرطی که مخل
امنیت اسالم نباشد ،باغ جنت شیراز
به عنوان نخستین مکان برای برگزاری
این اجتماعات در این کالنشهر تعیین
شدتا شاهد برگزاری تجمعات قانونی در
شهر شیراز در باغ جنت باشیم.
اسماعیل محبی پور افزود :برنامه ریزی
برای تحقق این امر از ابتدای امسال در
دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی
ظرفیت ها و جمع بندی نظرات مختلف
این تصمیم نهایی شد .در ادامه
مکان های دیگری نیز در شهر شیراز
برای برگزاری تجمعات قانونی انتخاب و
معرفی خواهد شد.
* درخواست تجمع به فرمانداری شیراز
ارائه شود
او اظهار داشت :بر این اساس ،از این
پس تمام تشکل ها ،احزاب و صنوف
مختلف قانونی میتوانند با مراجعه
به فرمانداری شیراز درخواست تجمع
قانونی خود را ارائه دهند و پس از طی
فرایند قانونی ،مجوز برگزاری تجمع
صادر خواهد شد.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری فارس بیان کرد :این
تجمعات کامال آزاد است و امکان حضور
سخنران نیز در آنها وجود دارد و این
تدبیر نیز اندیشیده شده که هر صنف
و گروهی که درخواست تجمع دارد مدیر
مربوطه هم بتواند در آن تجمع حضور
یافته و پاسخگو باشد.
افزود :این اقدام در جهت فراهم کردن
زمینه برگزاری اعتراضات قانونی و جدا
کردن آن از اغتشاشات رقم خواهد
خورد و امیدواریم که به یک الگوی در
کشور تبدیل شود.
* شهادت  ۲۰نفر در فارس در ایام اخیر

این مقام سیاسی امنیتی از رسانههای
فارس به واسطه پوشش مناسب
خبری در موضوع حادثه تروریستی
حرم مطهر شاهچراغ (ع) قدردانی و
خاطرنشان کرد :اصحاب رسانه در
انعکاس و اطالعرسانی جزئیات حادثه
به عموم مردم بسیار خوب عمل کردند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری فارس همچنین با بیان
اینکه دشمن همواره به دنبال بهانهای
بود که اقداماتی را انجام دهد و فوت
خانم امینی در کشور ،بهانهای برای
ایجاد اغتشاش و دامن زدن به ناآرامی
در کشور بود ،گفت ۳۷ :سرویس
جاسوسی بیگانه در دو ماهه گذشته
در کشور و در جریان اغتشاش فعالیت
داشتند.
محبیپور با اشاره به اینکه در این
ایام فارس  ۲۰شهید تقدیم انقالب و
نظام اسالمی کرد که  ۱۳تن از آنان در
شاهچراغ و هفت تن در مسیر تامین
امنیت به شهادت رسیدند ،گفت۵ :
نفر از شهدای مدافع امنیت در شیراز و
 ۲نفر در بیرم الرستان به فیض شهادت
رسیدند.
* فارس آرامترین نقطه کشور طی
ماههای اخیر بوده است
او در عین حال فارس را جزو آرامترین
نقاط کشور طی ماههای اخیر دانست

* خانوادهها فضای هیجانی نسل جوان را کنترل کنند

و دلیل این امر را هوشیاری مسئوالن
و اتخاذ تدابیر درست و همراهی و دقت
نظر مردم برای جداکردن خط اعتراض
از اغتشاش و خواستههای دشمنان
ارزیابی و اضافه کرد :در عین حال برآورد
اولیه خسارت مستقیم وارده به مراکز
دولتی و خدمات شهری در فارس بالغ
بر  ۲۰میلیارد تومان است.
*  ۲ماه است تمام سفرهای گردشگری
به فارس لغو و این موضوع باعث
وارد شدن خسارت به هتلها ،صنایع
دستی و بخشهای مختلف گردشگری
شده است
محبیپور در خصوص اثرات
غیرمستقیم آشوبهای اخیر ،افزود:
 ۲ماه است تمام سفرهای گردشگری
به فارس لغو و این موضوع باعث وارد
شدن خسارت به هتلها ،صنایع دستی
و بخشهای مختلف گردشگری شده
است؛ خسارتهایی که باید مردم برای
آن هزینه کنند یا از محل درآمدهای
حاصله دولت نظیر درآمد نفت ،مالیات
و  ...جبران شود ،حال آنکه این ارقام
میشد که در مسیر توسعه کشور
هزینه شود.
او از خانوادهها خواست فضای هیجانی
نسل جوان را کنترل کنند و افزود :حیف
است بخشی از سرمایههای انسانی
ما به دلیل اقدامات مجرمانه گرفتار

پروندههای قضایی شوند.
* دستگیری  ۲نفر توسط دستگاه
امنیتی در واقعه محله کشن
محبی پور ،با اشاره به وقوع درگیری
در محله کشن در جریان تدفین یکی
از کشته های حوادث اخیر در خیابان
معالی آباد شیراز گفت :در جریان
این مراسم عده ای که به دنبال سوء
استفاده بودند تا این کشته شدن
آن فرد را به دولت و نیروهای امنیتی
و انتظامی نسبت دهند دست به
ایجاد درگیری و ناآرامی در آن مراسم
کردند.
وی ادامه داد :در مراسم خاکسپاری
نیز یک نفر در اثر اصابت گلوله کشته
شد که اسلحه ای که برای این جنایت
استفاده شده به هیچ وجه از سوی
نیروهای انتظامی و امنیتی ما استفاده
نمی شود.
او اظهار داشت :در ارتباط با این اتفاق و
مرگ یک شهروند ۲ ،نفر توسط دستگاه
امنیتی دستگیر شده اند.
معاون استاندار فارس با اشاره به فوت
دانشجویی به نام امید مویدی طی
روزهای اخیر در شیراز و ضمن تأکید بر
اینکه این فرد ،حین تردد در یک مسیر
مورد اصابت گلوله قرار گرفته و فوت
کرده است ،گفت :با هرگونه فتنهانگیزی
کامال مخالف هستیم؛ فتنه کارش تمام
است.
* حادثه کتابخانه خوارزمی تکرار
نمیشود
محبیپور با اشاره به اینکه وظیفه
مدیران پاسخ دادن به ابهامات است
و هیچ مسئولی حق دروغ گفتن
ندارد ،اضافه کرد :مدیرانی که پاسخگو
نیستند را میتوانیم با خبرنگاران در
همان اداره روبرو کنیم و خودمان
هم بررسی وضعیت آنان را شکل
دهیم.
او همچنین با اشاره به اتفاقی که در

محیط آموزشی کتابخانه خوارزمی روی
داد ،گفت :ناراحت هستیم و پیگیری
میکنیم که دوباره این موضوع روی
ندهد.
* پرونده حمله تروریستی شاهچراغ(ع)
ملی است
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری فارس در خصوص پرونده
حادثه شاهچراغ (ع) هم گفت :اگرچه
این حادثه در شیراز روی داد ،اما
سرشبکه در تهران بود و پرونده در
اختیار وزارت اطالعات قرار گرفته است.
محبیپور با بیان اینکه پنج نفر از
مصدومان حادثه تروریستی حرم
مطهر حضرت شاهچراغ (ع) هنوز در
بیمارستان بستری هستند ،وضعیت
چهارمصدوم را پایدار اعالم و اضافه کرد
که یک نفر از این افراد تحت مراقبت
ویژه است.
او در خصوص فوت یک مرد در حادثه
کشن هم گفت :حسین شیرازی پور
در واقعه کشن کشته شد و دو نفر
در این حادثه دستگیر شدند که
اکنون در اختیار دستگاههای امنیتی
هستند.
*  ۳۰مهاجر در اغتشاشات فارس
دخالت کردهاند که دستگیر شدهاند
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری فارس با بیان اینکه هر
مهاجری که در اغتشاشات دستگیر
شود از تمام خدمات دولتی محروم و
از کشور اخراج خواهد شد ،گفت۳۰ :
مهاجر در اغتشاشات فارس دخالت
کردهاند که دستگیر شدهاند.
* اجازه دخالت در وضعیت داخلی
کشور را به میهمانان نمیدهیم
محبیپور با تأکید بر اینکه اجازه دخالت
در وضعیت داخلی کشور را به میهمانان
نمیدهیم ،گفت :مهاجران میهمان ما
هستند و حق دخالت در وقایع داخلی
ایران ندارند.

