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فارس

آمادگی کامل پلیس فارس
برای تأمین نظم و امنیت
در ایام نوروز
پایــگاه خبــری پلیس:

فرمانــده انتظامی اســتان
با اشــاره به آمادگی کامل
پلیس بــرای تأمین نظم و
امنیت در ایام نوروز ،گفت:
حضــور پلیــس در جامعه
باعث ایجاد آرامش و امنیت
میشود .سردار «احمد علی
گودرزی» در مراسم صبحگاه عمومی فرماندهی انتظامی
اســتان فارس ،ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات مأموران
انتظامی اســتان در راســتای تأمین نظم و امنیت ایام
مبــارک دهه فجر به ویــژه راهپیمایی  22بهمن ماه در
سطح استان ،بیان کرد :کارکنان نیروی انتظامی با درک
درســت از خدمت به مردم ،در ایــن راه از هیچ تالش و
کوششی دریغ نمی کنند .وی با اشاره به فرا رسیدن ایام
پایانی سال و شلوغی مراکز خرید و بازارهای سطح شهر،
افزود :گشــت زنی هدفمند و مداوم جهت جلوگیری از
وقوع سرقت و کیف قاپی در این ایام مورد تأکید است.
فرمانده انتظامی اســتان فارس آرامــش و امنیت مردم
را هدف اصلی اقدامات پلیس دانســت و گفت :مأموران
جان بر کف نیروی انتظامی اســتان بــا همه تجهیزات
و امکانــات در خدمت مردم هســتند و با مخالن نظم
و امنیت در سطح اســتان برخورد خواهند کرد .سردار
گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود افزود :برخورد
با خردهفروشان مواد مخدر و دستگیری معتادان در ایام
پایانی سال تشدید خواهد شد و در این راستا با مسئوالن
مربوطه پیرامون اســکان این افراد هماهنگیهای الزم
انجام شده است .وی به موفقیتهای اخیر پلیس استان
از جمله کسب مقام برتر توسط معاونت اجتماعی و اداره
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان در سطح
کشور اشاره کرد و افزود :همانگونه که مقام معظم رهبری
فرمودند فارس همیشــه باید در قله باشد .در پایان این
مراسم ،یگانهای نمونه حاضر در میدان با نظم و ترتیب
خاصی از مقابل جایگاه رژه رفتند.
از سوی رئیس ستاد اقامه نماز استان اعالم شد

اعالم آمادگی فارس
برای راه اندازی نهضت تفسیر

به گزارش شــیرازنوین به نقل از روابط عمومی ستاد اقامه نماز
استان فارس ،سید حسین ذواالنوار مدیر ستاد اقامه نماز استان
فارس در جلســه با حجت االسالم و المســلمین موحدی نژاد
رئیس ســتاد تفسیر کشور اظهار داشت :باید برنامههای جذاب
و متنوع برای نوجوانان و جوانان داشــته باشــیم و از این نسل
مهم غافل نشــویم .وی با اشــاره به تهاجمات گسترده دشمن
در فضای مجازی و رســانههای مختلف اظهار داشت؛ باید نسل
جوان و نوجوان خود را تجهیز کنیم و حتی از مهدهای کودک
غافل نشــویم ،زیرا اســام برای ما از قبل انعقــاد نطفه برنامه
داشــته و به پدر و مادر توصیههای دقیق مینماید و بجاســت
که برنامه ریزان فرهنگی نیز مداقه الزم در این زمینه بنمایند.
مدیر ستاد اقامه نماز اســتان فارس همچنین خواستار ارزیابی
و کیفیت ســنجی برنامه ها و پایش و بازخوردگیری از اقدامات
متنوع عرصه نماز و تفســیر گردیــد و جهت راه اندازی نهضت
تفســیر در استان فارس اعالم آمادگی کرد .در ادامه این جلسه
حجت االســام موحدینژاد ضمن اشاره به برگزاری دورههای
تربیت مدرس تفسیر در قم اظهار داشت 10 :دوره برگزار شده
و افراد  300ســاعت تحت آموزش قرار گرفتهاند و امسال برای
پذیــرش 100نفر اطالعیه زدیم و ایــن تعداد را از بین بیش از
 300نفر طالب سطوح عالی حوزه علمیه قم انتخاب کردیم .وی
همچنین از برگزاری دورههای مقدماتی شیوههای بیان تفسیر
در شهرســتانهای نجف آباد اصفهان و تهران خبر داد .گفتنی
است در این جلسه حجج اسالم و المسلمین علی سقاچی قائم
مقام ســتاد اقامه نماز اســتان فارس ،یوسف متوسلیان معاون
تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزههای علمیه اســتان فارس،
محمد شریف حسینی مسئول آموزش ،فرهنگی و روابط عمومی
ســتاد اقامه نماز استان فارس به بیان دیدگاه ها و نظرات خود
پیرامون راه اندازی نهضت تفســیر در استان فارس و برگزاری
دورههای عمومی و تخصصی شیوههای بیان تفسیر پرداختند.

پروژه آبرسانی روستای چاهسرخ
بخش زرقان کلید خورد
بــه گزارش شــیرازنوین روابــط عمومی بخشــداری زرقان با
دعوت دهیاری وشــورای اسالمی روستای چاهسرخ و پیگیری
بخشدار زرقان ،مســئولین مربوطه این پروژه در چاهسرخ گرد
هم آمدند و تصمیمات الزم را اتخاذ نمودند .کوشــا بخشــدار
زرقان در این زمینه گفت :در راســتای اقدامات زیربنایی دولت
محترم تدبیروامید خواســتار تســریع در روند خدمات مطلوب
به روستائیان بخش هســتیم .از جمله این خدمات خودکفایی
روســتائیان در بحث آبرسانی است .لذا برخود و تمام مسئولین
بخش زرقان الزم می بینم که در این راســتا هیچگونه دریغی
صورت نپذیرد و با تمام توان اقدام شــود .بخشدار زرقان افزود:
چاه جدید آب روستای چاه سرخ به طول 280متر حفر گردیده
و تا شبکه برق حدود 300متر فاصله دارد و نیازمند لوله گذاری
به متراژ 170متر است؛ لذا از رؤسای محترم اداره آبفا روستایی
شهرستان شــیراز و زرقان و همچنین رئیس محترم اداره برق
زرقان تقاضامندم در این زمینه مساعدت الزم را به عمل آورده
تا انشاءالله هر چه زودتر شاهد بهره برداری باشیم و مشکل آب
شرب مردم عزیز این روستا حل وفصل گردد .فارسی رئیس آبفا
روستایی شهرستان شــیراز ،کریمی رئیس اداره آبفا روستایی
بخش زرقان و زکیان رئیس اداره برق زرقان قول مساعد نسبت
به عملیاتی نمودن این پروژه دادند.

دیدار فرمانده انتظامی فارس
با مردم در دفتر 197

پایــگاه خبری پلیس :فرمانده انتظامی اســتان بــا حضور در
دفتر نظارت همگانی ( ،)197با تعدادی از شــهروندان دیدار و
به مشــکالت انتظامی آنان رســیدگی کرد .صبح دیروز سردار
«احمد علی گودرزی» به همراه تنی چند از معاونان و رؤســای
پلیسهای تخصصــی با حضور در دفتر نظارت همگانی ()197
بارزرســی استان ،با تعدادی از شــهروندان به صورت مستقیم
دیدار و به مشکالت انتظامی آنان رسیدگی کرد.

سود بردن زمینخواران از جیب اهالی سلطانآباد
گروه گزارش -امین افشار

کلمــه زمینخــواری کــه
در ســالهای اخیــر زیــاد
بــه گوش مــردم کشــور ما
خورده اســت عبارت اســت از تصرف اراضی
اعم از دولتی و شــخصی از ســوی اشخاصی
اســت که با اســتفاده از نفوذ و روابط خود یا
با شناســایی خألهای قانونی یا با جعل اسناد
و مدارکی به سوءاســتفادههای مالی و ملکی
میپردازنــد .زمین خواری اصطالحی اســت
که چند ســال اخیر به علــت های مختلف و
کثرت کالهبرداریها در امالک و اراضی رواج
یافته است .برخورد قاطع قضایی میتواند این
دستها را قطع کند .هرچند به نظر میرسد
ســازمانهای دولتی باید در واگذاریها دقت
کننــد تا زمینها و مســتغالت به نام مردم و
کام زمینخواران رها نشــود .سال ها است که
بر اهمیت مبارزه با زمین خواری تأکید شده و
همگان بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند ولی
متأسفانه همچنان شاهد تصرف غیرمجاز منابع ملی هستیم .در استان
فارس نیز این موضوع در شــهرها و روستاها به صورت نامحسوس در
حال پیشروی است که الزم است با یک طرح جامع با همکاری نهادها
و سازمان های مربوطه به مبارزه جدی با این پدیده شوم اهتمام ورزند.
روز یکشنبه هفته جاری حوالی ساعت نه صبح خبری مبنی بر تخریب
برخی خانه ها در یکی از محلههای سلطان آباد در شبکههای مجازی
پخش شد که با حضور در این محله نیز شواهد حکایت از تخریب یکی
از خانههای اهالی که بدون سکنه بود داشت .کوچهای خاکی و منازل
نوساز که اغلب بدون نما بودند ،اهالی که اغلب از قشر کم درآمد به نظر
میآمدند ادعا داشتند مجوز ساخت از دهیاری وقت گرفته و با استناد
به دفترچه ای که در دست داشتند و روی آن درج شده بود شناسنامه
ساختمان که متعلق به محدوده قانونی روستا بود و داخل آن نیز مهر و
امضاء بخشداری مرکزی ،دهیاری و ناظر فنی نیز دیده میشد ،ساخت
و ساز منازل خود را قانونی میدانستند.
مجتبــی حبیبی جوانی از اهالی این محله که روی ویلچر نشســته و
مدعی بود که به دلیل فشارهای این ماجرا در چند ماه گذشته سکته
مغزی کرده اســت در گفتگو با خبرنگار شــیراز نوین گفت :من این
زمین را بر مبنای مجوزهایی که مشاهده کردم و با قولنامه خریداری
و اقدام به ســاختن آن کردم .وی افزود :در آن زمان مشخص نبود که
این زمین متعلق به بنیاد مسکن است و هیچگونه تابلویی دال بر این
موضوع در این زمین ها نصب نشــده بــود که اگر اینطور بود به هیچ
وجه اقدام به خرید نمی کردیــم .وی اضافه کرد :دهیار وقت پای آن
مجوزهــا را مهر و امضاء کرده بود ولی اکنون به  ۸۷منزل مســکونی

اخطار تخریــب دادهاند .حبیبی ادامه داد :مردم این منطقه از قشــر
کمدرآمد جامعه هستند و اگر منازل آنها خراب شود مشکالت زیادی
گریبانگیر آنها خواهد شد.
امین بشــیری یکی دیگر از اهالی محله قندی سلطان آباد در گفتگو
با خبرنگار شــیراز نوین گفت :طبق مجوز و پروانه ساختمانی که بود
در ســال  ۹۰اقدام به خرید زمین کردم و در آن زمان به دهیاری هم
مراجعــه کردم و گفتند مشــکلی وجود نــدارد و این زمین جز طرح
هادی اســت .وی افزود :اکنون مدتی است که بنیاد اخطار میدهد و
امروز نیز ۱۰روز فرصت داده اند که به بنیاد مســکن مراجعه و دوباره
پول زمین پرداخت کنیم در صورتی که یکبار به مالک قبلی پرداخت
کردهایــم .وی تأکید کرد :اخطار داده اند که اگر در این مدت  ۱۰روز
پول زمین را به بنیاد مسکن پرداخت نکنیم منازل را تخریب خواهند
کرد .وی با اشــاره به ســختی زندگی در این محله و نداشتن امکانات
اولیــه بیان کرد :اهالی اگر افراد مرفهــی بودند در این مکان که چند
ماه پیش ســگ ها یک کودک را کشتند زندگی نمی کردند و از روی
ناچاری و درآمــد کم در این محله زندگی میکنند .وی ادامه داد :در
زمان ساخت نیز اخطاری مبنی بر عدم ساخت و غیرقانونی بودن ارائه
نکردند .اکبر مسعودی رئیس بنیاد مسکن شهرستان شیراز در گفتگو
با یکی از رسانه شیراز با اشاره به اقدام برپایه حکم قضایی گفت :ما به
عنوان متولی با رأی کمیســیون ماده 99حکم تخریب  4واحد تجاری
در امالک بنیاد را که به صورت خالف سازی در مرحله صفرکاری قرار
داشتند ،اجرا کردیم .وی با اشاره به این که از زمان واگذاری اراضی ملی
به بنیاد مسکن در روستای سلطان آباد دو سال میگذرد ،سوء استفاده
ســودجویان از ناآگاهی مردم را عامل این گونه ساخت و سازها عنوان

کــرده و گفت :ســودجویان این گونه
زمین ها را چند دســت چرخانده و به
مردم برای ساخت مسکن و واحدهای
تجاری میفروشــند و به همین دلیل
اکنون شاهد احداث  30واحد مسکونی
به صورت خالفســازی در این اراضی
هستیم .رئیس بنیاد مسکن شیراز در
این گفتگو اعالم کرد که بنیاد پیش از
این نیز ضمــن دادن اخطار و اطالعیه
مبنی بر تخلیه زمین ها به ساکنان آن
تذکرات الزم را داده بود.
ســعید فرمانی رئیس شورای اسالمی
ســلطان آباد نیز در گفتگو با خبرنگار
شــیراز نویــن گفت :شــخصی به نام
د-ف متصــرف زمین های مســکن و
شهرسازی سابق شــده بود .در حالی
که زمین ها متعلق به دولت جمهوری
اسالمی ایران است .وی افزود :به دلیل
اینکه بنیاد مســکن متولــی عمران و
آبادانی طرح هادی است این زمین ها
به این سازمان واگذار شده است .وی پیرامون مجوزهایی که در دست
ســاکنین این منطقه است تشریح کرد :طبق نظر دادگاه این مجوزها
مبنی بر مالکیت نیست و تنها مجوز ساخت از نظر فنی بوده و متعلق
به ســازه اســت .وی افزود :تاریخ این مجوزها ده سال پیش به اتمام
رسیده و متأسفانه ســابقه این مجوزها در هیچ مکانی نظیر دهیاری،
بخشداری و بنیاد مسکن بایگانی نشده است .فرمانی اضافه کرد :اکثر
این ســازه ها جدید و مدت ساخت آنها زیر دو سال است .وی تشریح
کرد :در تخریب اخیر ،دولت رأی قلع قمع مالکیت گرفته و دادســتان
نیــز حکم تخریب حدود  ۴۰خانه را صــادر کردند ولی با مذاکرات و
همکاریهــای صورت گرفتــه با فرماندار تنها دو اســکلت به صورت
نمادین تخریب و قرار شد مردم با بنیاد مسکن مصالحه و مبلغ زمین
را پرداخت کنند .رئیس شــورای اسالمی سلطان آباد افزود :متأسفانه
اکنون ســاکنینی که در این مکان ســرمایه گذاری کردند دچار زیان
میشــوند و باید از مالک اولیه که فروش مال غیر انجام داده شکایت
و پول خــود را بازپس گرفته و به دولت پرداخت کنند .وی ادامه داد:
مردم با پرداخت پول زمین میتوانند ســند ملکی دریافت کنند و در
مجموع به قیمت زمین خودشــان افزوده میشود هرچند که همین
مقدار پول را نیز باید کسی که مال غیر به اهالی فروخته پرداخت کند.
وی عنوان کرد :ســلطانآباد یک متر فضای سبز ندارد و اکنون دولت
برای این امر یک زمین به مســاحت چهــار هکتار برای احداث پارک
تفریحی برای اهالی این منطقه اختصاص داده اســت که دوباره همان
فرد متصرف زمین بنیاد مســکن با نام د-ف ،این زمین را هم تصرف
کرده و دور آن دیوار کشیده است.

معاون منابع طبیعی فارس مطرح کرد

مهار  110میلیون مترمکعبی آب توسط سازههای آبخیزداری فارس
ایسنا :معــاون آبخیزداری اداره کل منابعطبیعی استان فارس ،حج 
م
آب مهارشده در سدهای خاکی ،آبخیزها و آببندهای این استان در
بارندگی اخیر را بالغ بر  110میلیون متر مکعب اعالم کرد.
محمدحسن محبی دوشــنبه  2اســفند در جمع خبرنگاران گفت:
سازههای آبخیزداری استان فارس اعم از سیستمهای پخش سیالب،
سدها و بندهای خاکی و مالتی ،حوضچههای تغذیه مصنوعی و  . . .از
هدر رفتن  110میلیون متر مکعب آب باران در فارس پیشگیری کرد.
وی با اشــاره به پر آب و سرریز شدن بسیاری از سازههای آبخیزداری
در فارس گفت :بیشترین میزان آبگیری طرحهای آبخیزداری مربوط
به شــرفویه الرستان با  4میلیون و  500هزار مترمکعب آبگیری بوده
اســت .محبی گفت :بعد از بارندگیهای اخیر شــاهد آبگیری سازه
آبخیــزداری چاه دراز نیریز به میزان یک میلیون و  200متر مکعب،
باراشلو و کاظمآباد فســا به ترتیب به میزان یک میلیون و  200متر
مکعــب و  850هــزار متر مکعب و تل دراز قیــر و کارزین به میزان
یک میلیــون مترمکعب ،بودیم .معاون آبخیــزداری اداره کل منابع

طبیعی فارس با یادآوری اینکه  4روستای محدوده پروژه آبخیزداری
چاهدراز در نیریز ،طی  5ماه گذشته با مشکل بیآبی و کمآبی مواجه
بودند ،خاطرنشــان کرد :با مهار آب در چاهدراز نگرانی  1500خانوار
روستاهای منطقه رفع و کل آب شرب یکسال تأمین شد.

وی افزود :خوشبختانه با بارش خوب زمستانه در روزهای پایانی بهمن
و با آبگیری طرحهای آبخیزداری در منطقه باراشلو شهرستان فسا نیز
بسیاری از دغدغههای مرتبط با ورود سیالب که حجم زیادی سنگ و
مخلوط و رســوبات خطرساز را به شهر وارد میکرد و مشکالت بسیار
متنوعی را برای مردم به دنبال داشت کاهش پیدا کرد.
این مقام مسئول ادامه داد :با اجرای پروژههای آبخیزداری در محدوده
شهر قیر که ظرفیت سیل خیزی بسیار باالیی دارد ،خصوصاً در حوزه
تل دراز ،ســیالبهای ناشی از  460میلیمتر بارندگی سهمگین مهار
ی خاطرنشان کرد :جلوگیری از تخریب اماکن و تأسیسات،
شد .محب 
احیاء عرصههای منابع طبیعی و رشــد پوشش گیاهی ،کاهش حجم
و شدت سیالبها ،ذخیره منابع آب دائمی اعم از آب های سطحی و
زیر زمینی در هنگام کم آبی و وقوع خشکســالیها و  . . .از مهمترین
تأثیرات پروژههای آبخیزداری است.
معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس خاطرنشــان کرد:
در فــارس  600ســازه آبخیزداری با ظرفیت بیــش از  125میلیون
مترمکعب در سال ،احداث شده است.

معاون فرمانده انتظامی فارس خبر داد

اجرای طرح مکنا در  150کالنتری فارس
فارس :معاون اجتماعی فرمانده انتظامی فارس گفت :طرح مکنا تاکنون
در  150کالنتری و پاسگاه این استان اجرا شده است.
کاووس محمدی بعدازظهر دیروز در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه
نیروی انتظامی اســتان فارس در اجرای طــرح مکنا بعد از تهران رتبه
دوم کشــوری را به خود اختصاص داده است ،اظهار داشت :طرح مکنا
در 95درصد از کالنتریهای فارس اجرا شده است و در مابقی پاسگاهها
با شدت دنبال میشود .وی خاطرنشان کرد :رعایت حقوق شهروندی،
تســهیل در ارائه خدمت به مراجعهکنندگان ،ایجاد رضایتمندی مردم
از نیروی انتظامی و رفتار مناســب با جامعه هدف از جمله اهداف طرح
مکناست .معاون اجتماعی فرمانده انتظامی فارس در مورد فعال کردن
مرکز مشــاور ه در کالنتریها تصریح کرد :با تشــکیل این مراکز در 10
ماه ابتدای ســال جاری تاکنون از  14هزار پرونده مربوط به اختالفات
خانوادگــی 76 ،پرونده طالق در همین مراکز منجر به ســازش شــده

اســت .محمدی بیان داشــت :در مرکز مشاوره
حوزه معاونــت اجتماعی فرماندهــی انتظامی
اســتان فارس  52مشــاور بهصورت رســمی و
افتخاری مشــغول ارائه خدمت به مردم هستند
که با رایزنیهای انجام شده این تعداد به سه برابر
افزایش مییابد .وی اضافه کرد :بیشــتر فعالیت
مشاوران در مناطق حاشیهنشین و آلوده به جرم،
با کمک دســتگاههای اجرایی بهویژه استانداری
اســت و این روند همچنان در تمام مناطق مورد
هدف نیز گسترش مییابد.
وی بیان داشــت :حوزه معاونت اجتماعی نیروی
انتظامی فارس با تعامل و همکاری اصحاب رسانه
در پیشــگیری و کاهش آمار جرم و آگاهســازی

جامعه از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی بدون اقدام
سلبی و با رویکرد ایجابی گام برمیدارد .معاون اجتماعی
فرمانده انتظامی استان فارس اظهار داشت :این حوزه در
بحث اطالعرســانی رتبه نخست ،توجه به افکار عمومی
عنوان دوم ،مستندات اجتماعی و امور هنری مقام دوم و
در پورتال نیز رتبه نخست کشوری را کسب کرده است.
محمــدی با تأکید بر اینکه علت بهموقع اطالعرســانی
نشدن بعضی از اخبار مربوط به جرائم ،بهدلیل رسیدگی
به کشف جرم است ،افزود :دستگیری بهموقع مجرمان و
اطالعرسانی بههنگام مهمترین رویکرد نیروی انتظامی
اســت و در این راســتا در  10ماه ابتدای ســال جاری
 12هــزار خردهفروش و قاچاقچی مواد مخدر در فارس
دستگیر و تحویل مقامهای قضایی شدهاند.

برگزاری آزمون دکترا در شهرهای شیراز و فسا
ایسنا :معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
شیراز گفت :آزمون دکترا همزمان با سراسر کشور در
دو شهر شیراز و فسا برگزار خواهد شد.
دکتر سید محسن تقوی ،دوشنبه  2اسفند در جمع
خبرنگاران افزود :در اســتان فارس  12هزار و 642
نفر برای شرکت در آزمون دکترا ثبتنام کردهاند.
نماینده تام االختیار ســازمان ســنجش در استان
فارس ادامــه داد :از کل داوطلبان ثبتنام کرده در
فــارس 7 ،هــزار و  115مرد و  5هــزار و  527نفر
زن هستند.
او با اشــاره به اینکه تعداد داوطلبان کشور برای این آزمون  260هزار و
 110نفر است ،گفت :در کشور نیز  149هزار و  931مرد و  110هزار و
 179زن ،برای آزمون دکترا ثبتنام کردهاند.

تقــوی از افزایش داوطلبان آزمون دکترا خبر داد
و گفت :سال  90تعداد  130هزار و  80متقاضی
برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکترا ثبتنام
کرده بودنــد و اکنون این تعداد به  260هزار نفر
رســیده اســت؛ این بهمعنی افزایش دو برابری
متقاضیان است.
معاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه
شیراز گفت :آزمون دوره دکترا در شهرهای شیراز
و فســا نیز همزمان با سراسر کشور در روز جمعه
 6اسفند و رأس ساعت  8صبح آغاز خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه داوطلبان باید قبل از ســاعت  7صبح در محلهای
تعیین شــده برای آزمون حضور داشته باشــند ،گفت :داوطلبان از روز
سهشنبه سوم اسفند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور

کارت خود را دریافت کنند .نماینده تاماالختیار سازمان سنجش آموزش
در استان فارس گفت :داوطلبان در صورت وجود نقص احتمالی در کارت
شرکت در آزمون میتوانند به باجه رفع نقص در مجتمع فرهنگی رفاهی
دانشــگاه شیراز واقع در خیابان ساحلی غربی یا به دانشگاه فسا مراجعه
کنند .معاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز در خصوص
آمار پذیرش این دانشگاه در مقطع دکترا نیز بیان گفت :در سال  ،96بالغ
بر  435دانشجوی روزانه و  178دانشجو در پردیس خودگردان دانشگاه
شــیراز پذیرفته میشــوند .وی افزود :هماکنون دانشجویان کارشناسی
ارشــد و دکترا ،نیمی از دانشــجویان دانشگاه شیراز تشکیل میدهند و
توسعه تحصیالت تکمیلی در دستور کار این دانشگاه قرار داد .
معاون دانشگاه شــیراز خاطرنشان کرد :این دانشــگاه بالغ بر  16هزار
دانشــجو دارد که حدود 15درصد آنها در مقطــع دکتری و حدود 35
درصد در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل و پژوهش هستند.

مدیرکل راه فارس عنوان کرد

آسیبدیدگی  860کیلومتر از
راههای فارس در بارندگی اخیر
ایســنا :مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان فارس از
وارد شــدن آســیب به بیش از  860کیلومتر از راههای
بزرگراهی ،اصلی ،فرعی بر اثر بارندگیهای اخیر خبر داد.
فیروز تکاور ،دوشنبه  2اسفند در جمع خبرنگاران گفت:
ســیل در حوزه بزرگراهی ،بــه  110کیلومتر از راههای
فارس آسیب زده است.
او اضافه کرد :آســیبهای سیالبهای ناشی از بارندگی
هفته گذشــته 241 ،کیلومتر از راههــای اصلی و 516
کیلومتر از راههای فرعی استان فارس را در برگرفت.
تکاور با بیان اینکه شــدت بارشها و وقوع سیالب769 ،
کیلومتر راه روســتایی را دچار خسارت کرد ،از تخریب
 27دستگاه پل در محورهای استان خبر داد و گفت :در
همین راستا  781دستگاه پل نیز دچار آسیب شده است.
مدیر کل راه و شهرســازی و رئیس شورای حمل و نقل
استان فارس با اشــاره به تخریب  96راه روستایی ،خبر
داد و گفت :عملیات راهســازی و ترمیم پلها و جادهها
آغاز شــده و با بهرهگیری از تمــام توان بخش دولتی و
پیمانکاری ،تا رفع کامل آسیبها ادامه دارد.
معاون شهردار شیراز:

طرح «سیپی»
الکترونیکی میشود
معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شیراز با اشاره به
اینکه طرح ســی پی (پارک زیر نیم ســاعت) در آینده
بــ ه صورت کامل الکترونیکی خواهد شــد ،گفت :توقف
بلندمدت در طرح سی پی برای شهروندان مقرونبهصرفه
نیست .ناصر شــمس اظهار داشت :هدف از طرح «سی
پی» خلوت کردن ســطح شــهر برای کسانی است که
میخولهنــد توقف کوتاهی در نقاط پرترافیک داشــته
باشند که نیم ســاعت اول بهصورت کامل رایگان است
و بقیه تصاعدی محسوب میشــود و شروع نیم ساعت
از لحظهای اســت که مأمور میآید و شــماره خودرو را
میخواند.
وی افزود :با اشاره به اینکه مبلغ شارژ اولیه طرح سی پی
 10هزار تومان و در ساعتهای بعد یکهزار تومان است
س از آن تصاعدی محســوب میشود ،اظهار داشت:
وپ 
شــهروندانی میخواهند توقف طوالنی داشته باشند این
نــوع توقف برای آنها مقرونبهصرفه نیســت و باید در
پارکینگهای طبقاتی توقف کنند.
شمس همچنین در مورد تعداد معبرهایی که در شیراز
در طرح ســی پی به کار گرفتهشــدهاند نیز گفت :طبق
مصوبه شــورای شــهر  35معبر برای ایــن کار در نظر
گرفتهشده است و قرار است تمام طرح الکترونیکی شده
تا عامل انســانی در آن دخالت نداشته باشد که در حال
حاضــر در  14معبر اجراشــده و  14معبر دیگر تا پایان
امسال اجرایی میشــود و مابقی در سال  1396صورت
خواهد گرفت .این مقام مسئول در مورد چگونگی تهیه
برچسب برای استفاده از حاشیه خیابانها برای توقف زیر
نیم ساعت ،خاطرنشان کرد :کیوسکهایی در سطح شهر
س از آن از
است که ابتدا این برچسب آنجا تهی ه شده و پ 
طریق اینترنت میتوانند آن را شارژ کنند.
وی در مورد درآمد این طرح برای شــهرداری نیز اظهار
داشــت :امروز هوشمندی شهروندان بهگونهای است که
بیش از  70درصد از توقفها زیر نیم ســاعت اســت و
خلوت شــدن معابر شهر همان چیزی است که به دنبال
آن بودیم و باید گفت درآمد این طرح برای شــهرداری
بسیار ناچیز است و شــاید بیش از هزار برابر درآمد آن
صرف احداث پارکینگ میشود.
شمس در پایان نیز خاطرنشان کرد :در سال گذشته 30
میلیارد تومان صرف احداث پارکینگهای جدید در شهر
شیراز شده اما بنا نداریم دیگر در محدوده مرکزی شهر
پارکینگ بزنیم و بیشتر در حاشیه مناطق پرترافیک این
کار را خواهیم کرد.

7روز خدمت داوطلبانه نیروهای
بسیج در مناطق سیلزده جهرم
ایســنا :همزمان با وقوع بحران ســیالب در شهرستان
جهرم ،نیروهای بسیج و ســپاه همگام با سایر نیروهای
عملکننــده حوزههــای اجرایــی و امــدادی ،فعالیت
چشمگیری را در راســتای خدمترسانی به مردم انجام
دادند.
حضــور گســترده نیروهای بســیج در نقــاط مختلف
شهرســتان بحرانزده جهرم ،طی هفت روز گذشــته از
نگاه مردم بسیار محسوس و تأثیرگذار ارزیابی شده است.
فرمانده سپاه ناحیه جهرم در این خصوص گفت :همزمان
با اعالم شــرایط اضطراری ،نیروهای بسیجی گردانهای
امــام حســین(ع) ،بیت المقــدس حوزههای شــهری
صاحبالزمان(عــج) و بقیةالله(عج) ،پایگاههای مقاومت،
بسیجیان اقشار به حالت آمادهباش درآمدند.
سرهنگ محمدصادق شادمند با اشاره به حضور و فعالیت
شــبانهروزی نیروهای بسیج و ســپاه در این ایام ،گفت:
بســیجیان جهرم بیمنت از ابتدای وقوع ســیل جهت
یاریرساندن به مردم در تالش بودند و دوشادوش مردم
برای رفع آثار خرابیهای سیل اقدام کردند.
وی به بهرهگیری از ماشــینآالت ترابری ســپاه جهرم
چون بیل مکانیکی برای خدماترســانی به سیلزدگان
نیز اشاره و خاطرنشــان کرد :قبل از وقوع بحران سیل،
پاســداران و بســیجیان ســپاه جهرم اقدام به تخلیهی
مناطق هشدار داده شــده کردند و بعد از آن حادثه نیز
با برپایی تورهای ایست و بازرسی و گشتهای عملیاتی،
ضمن برقراری امنیت مناطــق و خانهها ،از اموال مردم
ســیلزده محافظت کردنــد .وی با تأکیــد بر خدمت
بیمنت بسیج در تمامی عرصههای انقالب ،اظهار داشت:
نیروهای بسیجی با کمترین امکانات در خدمترسانی به
مردم سیلزده ،پیشقدم شده و با فعالیتهایی از قبیل
تخلیهی آبگرفتگی منازل ،تخلیهی وسایل ،شستوشو
و  . . .به کمک مردم سیلزده شتافتند.
شــادمند با قدردانی از حضور فعال بســیجیان ،خطاب
به مردم ســیلزده گفت :بســیجیان همیشه در صحنه
با وحدت و همدلی در کنار شــما ،گــرد هم آمدهاند تا
در این بحران بتوانند یاریرســان شما در تمامی مسائل
و مشــکالت باشند .باشــد که مورد رضایت ولی امرمان
حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) قرار گیرد.

