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مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری
اماکن ورزشی اعالم کرد:

 ۵۰۰میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل
سالن ۶هزار نفری شیراز

شیراز -خبرنگار همدلی :مدیرعامل شرکت
توســعه و نگهداری اماکن ورزشــی اعالم کرد:
ســالن  ۶هزار نفری حســینی الهاشمی شیراز
پیشــرفت خوبی دارد و برای تکمیل این پروژه
ملی ۵۰۰میلیارد ریال اختصاص یافت.
حســن کریمی در جمع خبرنــگاران افزود :این
پروژه نسبت به دیگر ســالنها و اماکن ورزشی
در کشور ســرعت قابل مالحظهای داشته است
و بــا توجــه به حساســیتی که وزیــر ورزش و
جوانان نسبت به این پروژه که مصوبه سفر مقام
معظم رهبری اســت ،دارد تا پایان سال  ۹۹به
بهرهبرداری میرسد .وی در باره تعداد پروژههای
نیمه تمام کشور ،اظهار داشت۳۲۶ :پروژه بزرگ
زیر نظر این شــرکت در حال ساخت است و این
امیــدواری وجود دارد که همــه آنها در فرصت
مناسب و زمان تعیین شده به بهرهبرداری برسند.
اســتاندار فارس  ۲ :هزار میلیارد ریال
تاکنون برای ســالن  ۶هزار نفری شــیراز
هزینه شده است
اســتاندار فــارس هم گفت :تاکنــون برای این
پروژه ملی که مصوبه ســفر مقام معظم رهبری
به شــیراز اســت ۲ ،هزار میلیارد ریال هزینه و
بــرای تکمیل آن نیز  ۵۰۰میلیار ریال برآورد و
تامین شده اســت .عنایت اهلل رحیمی ادامه داد:
ورزشگاه بخش خشت از توابع شهرستان کازرون
و همچنین اســتخر سرپوشیده استهبان از دیگر
پروژههای ملی اســتان فارس است که زیر نظر
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در حال
ساخت اســت و مقرر شــد تا پایان سال  ۹۹به
بهرهبرداری برسند .همچنین سرپرست اداره کل
ورزش و جوانان فارس با اشــاره به تالشها برای
تامین زیرســاختهای تاسیساتی از جمله آب و
برق و گاز این مجموعههای ورزشی گفت :مقرر
شده است که شــرکت توسعه و نگهداری اماکن
ورزشــی این تاسیســات را تکمیل کند .عباس
حاجــی زاده ادامه داد :بــرای تکمیل این پروژه
شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی باید
پیمانکار جدید را مشــخص و سپس کار تکمیل
را آغاز کند.
سالن  ۶هزار نفره شیراز از مصوبات سفر سال ۸۷
رهبر معظم انقالب به اســتان فارس است که در
بزرگراه حسینی الهاشمی در غرب شیراز درحال
ساخت است.
این سالن قرار بود سال  ۹۱به بهرهبرداری برسد
اما تا ســال  ۹۴این پروژه تعطیل شد .در چهار
سال گذشته ،عملیات ساخت این سالن ورزشی
دوباره آغاز شــد و هم اینک بیش از  ۹۰درصد
پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرعامل شرکت گاز فارس:

ضریب بهرهمندی روستاهای فارس
از گاز به ۸۶درصد رسیده است

شیراز-خبرنگار همدلی:مدیرعامل شرکت گاز
فارس اعالم کرد که ضریب بهرهمندی روستاهای
این استان از گاز طبیعی به ۸۶.۵درصد افزایش
یافته است.
غالمعباس حســینی گفت :تاکنــون با اجرای
بیــش از ۱۴هزار کیلومتر شــبکه گازرســانی
روســتایی و نصب بیش از  ۲۵۸هزار علمک گاز،
 ۲۰۵۶روستای استان فارس به شبکه سراسری
گازطبیعی متصل شــده و ضریــب بهرهمندی
جامعه روستایی اســتان به  ۸۶.۵درصد رسیده
است.
حســینی همچنین گفت :ســاکنان ۱۰۱شــهر
استان فارس از نعمت گاز طبیعی برخوردارند که
این عدد نشاندهنده ضریب نفوذ ۹۸.۷درصدی
در بهرهمندی جمعیت از این زیرســاخت است.
به گفته مدیرعامل شــرکت گاز اســتان فارس،
گازرسانی به صنایع کشاورزی ،به طور میانگین،
جایگزینی  ۸۰هزار لیتری سوخت مایع را برای
هر صنعت در سال به همراه داشته است.
حســینی با اشاره به این که گازرسانی به صنایع
و واحدهای تولیدی اشتغالزا با هدف جایگزینی
ســوخت پاک و ارزان گاز با دیگر ســوختهای
فســیلی ،از مهمترین رســالتهای شرکت گاز
استان فارس است ،افزود :از  ۸هزار و  ۷۵۵واحد
صنعتــی فعال در فارس با احتســاب واحدهای
تولیــدی (صنایــع غذایی تبدیلی ،کشــاورزی،
گلخانــهای ،دام و طیــور و آبزی پــروری) ،در
مجموع  ۸۰۱۴واحد صنعتی تاکنون گازدار شده
و عملیات گازرسانی به  ۲۹۸واحد صنعتی دیگر
نیز در دســت اجراست و این صنایع هم بهزودی
از مزایای پایداری گاز طبیعی ،کاهش هزینهها،
آلودگی کمتر و بازدهی بیشتر نسبت به سوخت
مایع برخوردار میشوند.
مدیــر عامل شــرکت گاز فــارس همچنین به
نشــتیابی خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز در
ســطح استان اشــاره و اضافه کرد :سال گذشته
 ۲۷هزار کیلومتر از خطوط تغذیه و شبکه توزیع
و  ۷۴۶هزار علمک گاز نیز توسط واحد بازرسی
فنی این شرکت انجام شد.
مدیر عامل شرکت گاز فارس ،به توسعه گازرسانی
در سطح استان در سال جهش تولید اشاره کرد
و افزود :امسال به  ۷شهر و  ۱۵۳روستای استان
گازرسانی انجام خواهد شد.
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شهردار همدان خبر داد:

 40هزار تن آسفالتریزی در راستای مناسبسازی معابر

همدان-خبرنــگار همدلی:شــهردار
همدان با اشــاره به برخی از اقدامات انجام
شده در نقاط مختلف شهر و سطح مناطق،
از پروژههــای مختلف منطقه  4و  40هزار
تن آسفالتریزی در راستای مناسبسازی
معابــر و ســاخت پارکهــای محلهای که
باقدرت در حال انجام است ،سخن گفت.
به گــزارش خبرنگار مــا ،عباس صوفی،
شهردار همدان در آیین افتتاح و کلنگزنی
پروژههای شهرداری منطقه  4که با حضور
رئیس شورای اسالمی شهر همدان و سایر
مسئوالن برگزار شد ،با بیان اهمیت اجرای
موثر پروژههای کاربردی در افزایش رضایت
شــهروندان ،افزود :پروژههای متنوعی در
حوزههای مختلف شــهری برای توســعه
متوازن خدمــات و رفاه حال شــهروندان
کلنگزنی و افتتاح شد.
صوفــی اظهار کــرد :بهمنظور پیشــبرد
اهــداف کالن در بحث توســعه همهجانبه
شهر ،سعی در جلب اعتماد مردم داشتهایم
که همین موضوع سبب شده با بهرهبرداری
از نظرات شــهروندان ،توسعه متوازن را در
همه حوزهها در دستور کار قرار دهیم.
وی با بیاناینکه  40هزار تن آسفالت در
نقاط مختلف شــهر بهمنظور مناسبسازی

معابر انجا م شده اســت ،تصریح کرد :بنابر
سیاستهای شــهرداری و شورای اسالمی
شــهر همدان ،پروژههای آسفالت معابر را
زودتر از سال گذشته آغاز کردهایم.
صوفــی ادامه داد :بحــث انتقال آبهای
ســطحی را که ســبب ایجاد مشــکالت
عدیده برای شــهروندان بوده اســت ،یکی
از تأثیرگذارترین پروژههای شهری دانست
و در همین راســتا فاز یــک از بلوار  9دی
بهســمت رودخانه صفری به پایان رسیده
اســت و در فاز  2نیز از بلوار ارم تا رودخانه
منطقه منوچهری آغاز شده است.
شــهردار همدان در قســمت دیگری از
ســخنان خود به ســاماندهی ورودی شهر
اشــاره کرد و ادامه داد :تعریض ورودیها
و همچنیــن ایجاد چهرهای زیبــا در این
مناطــق از اولویتهای اصلی شــهرداری
محسوب میشــود و دلیل این امر ورود و
خروج مسافران و توســعه زیرساختهای
گردشگری است .وی با بیاناینکه ساخت
پارکهــای محلهای ،منطقــهای و جیبی،
با قدرت درحــال انجام اســت ،افزود :در
این راستا بوســتان عقیل کوی اسالمشهر،
بوســتان شــهید نفیســی و پارکهایــی
در مناطــق مختلــف درحــال ســاخت و

بهرهبرداری است.
صوفــی در ادامه افزود :ایجــاد فضاهای
ورزشی برای بهرهبرداری شهروندان بهویژه
جوانــان ،نوجوانان و کــودکان17 ،زمین
چمن مصنوعی در مناطق مختلف ساخته
و به بهرهبرداری رسیده است که زمینهای
مصنوعی در پارک شهید نفیسی و بوستان
عقیل نمونهای از این پروژهها است.
وی در ادامــه با اشــاره به نیــاز محیط
شهری و شهروندان به ساخت پیادهروسازی
اســتاندارد افــزود :هدف اصلــی مجموعه
مدیریت شــهری و سیاســت اصل اعضای
شورای باال بردن کیفیت در تمامی خدمات
در نقاط مختلف شهر است.
شــهردار همــدان با بیــاناینکه بحث
معبرگشــایی در مناطــق مختلف شــهر
بهمنظور رفع مشــکل ترافیکــی با قدرت
درحــال انجام اســت ،صوفی افــزود :این
پروژهها هزینههای بســیار ســنگینی دارد
ولی رفــاه مردم اولویت اصلی شــهرداری
است.
وی ســاخت پلهای غیرهمسطح ،بحث
قطار شــهری و همچنین خرید و بازسازی
اتوبوسهای شــهری را از دیگــر اقدامات
شــهرداری دانســت و ابراز کــرد :موضوع

طرح تصویر جامع که به باال بردن کیفیت
زمینها در اطراف شــهر منجر خواهد شد،
یکی دیگــر از برنامههای مهم محســوب
میشــود کــه در حوزه طراحــی و تعیین
تکلیف کاربری زمینهــا اقدامات مختلفی
انجام خواهد شــد و مشــکالت عدیده این
حوزه مرتفع خواهد شد.
صوفی با اشــاره به شــیوع ویروس کرونا
و اقدامات شــهرداری در این حوزه افزود:
مدیریت شهری در کنار مجموعه بهداشت
و ستاد مقابله با کرونا اقدامات مؤثری انجام
داده اســت و از همان ابتــدا با ضدعفونی
کردن معابر در ســطحی وســیع و منظم،
کمــک بهســزایی در کنترل شــیوع این
ویروس کرده است.
وی در پایان سخنان خود انتقال کیفیت
به مناطق حاشــیه شهر به وســیله ایجاد
زیرســاختها ،آســفالت معابر ،دیوارکشی
و پوشــش رودخانهها ،ســاخت پارکها و
هدایت آبهای ســطحی را از اولویتهای
اصلی مدیریت شــهری دانست و به همین
منظور از شهرداری منطقه  4و تمام ارکان
این منطقه بهدلیل تالشهای شــبانهروزی
با هدف جلب رفاه و رضایت مردم تشــکر
ویژه کرد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس:

ارز دولتى جز فساد نتیجهاى نداشته است
شــیراز-خبرنگار همدلی:مهنــدس رازقــی رئیس اتاق
بازرگانی فــارس در جلســه دکتر نوبخت معــاون رئیس
جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه با مدیران استان
فــارس گفت:ناکارآمدی اقتصادی و عــدم اهلیت حرفهای
تصمیمگیران در دهههای اخیر کشــور باید ما را به سمت
مطلوبیت در شیوههای حکمرانی حرکت دهد تا بتوانیم بر
مشکالت و نواقص فائق آییم.
به نظر میرســد عدهای در کشــور هــر موضوعی را به
تحریمها نسبت میدهند تا از این راه با نمود تصویری غیر
واقعی ،ناتوانی خود را پوشــش دهند در حالی که مشکالت
فعلی اقتصاد کشــور را ناشــی از تحریمها و بیماری کرونا
نیست.
همچنیــن دولت باید تخصیــص ارز  4200تومانى را به
دلیل فسادها و رانتهاى انجام شده قطع کند ،اما به جاى
تخصیــص آن منابع به عنوان کوپن ،باید به همان میزان بر
دستمزد جامعه کارگرى و افراد تحت پوشش کمیته امداد

و بهزیستى بیفزاید.
اتاق بازرگانى نســبت بــه تخصیــص ارز  4200تومانى
اعتراض جدى داشــته و دارد و مــا معتقدیم ارز دولتى جز
فساد نتیجهاى در بر نداشته است.
همچنین نســبت به موضوع مصوبــه اخیر مجلس درباره
جایگزینــی از تخصیص ارز دولتى و اعطاى کوپن به خانوار
نیازمند ،پیشــنهاد کارشناسی ما این است که مابه ازاى ارز
دولتى و ارز آزاد به عنوان یارانه دســتمزد به اقشار حقوق
بگیر و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى پرداخت
شود.
بر اساس آمارها رتبه کشــور ما در شاخصهای کسب و
کار بانک جهانی در ســال  2020از بین  190کشور جهان
در رتبه  127و در شــاخص شفافیت در سال جاری با افت
 8پله رتبه  146را در بین  180کشور داریم.
بر اساس گزارشهای پایش فضای کسب و کار بی ثباتی
سیاســتها ،قوانین و مقررات و رویههــای اجرایی ناظر بر

کســب و کار ،غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت
مــواد اولیه ،تامین مالــی از بانکها و رویههــای ناعادالنه
ممیزی در دریافت مالیات از مهمترین مشکالت در اقتصاد
کشور است.
آنچه ما را در کشور گرفتار کرده ناتوانی ،عدم آیندهنگری
و عدم اهلیت حرفهای تصمیمگیران اقتصادی کشور بوده و
حاکمیت سیاســت بر اقتصاد و عدم واگذاری تصمیمگیری
به کارشناســان ،متخصصان اهل فن و میدان داران اقتصاد
کشــور موجب شــده فضای ارائه راههای علمی و مبتنی بر
تجربه ایجاد نشــود و مســایل اقتصادی موجود پیچیده و
اوضاع اقتصادی کشور هر روز نابسامان تر شود.
با بررســی کارشناســی روند حرکت بحش اقتصادی در
کشور در مییابیم که با این عملکرد نمیتوانیم رونق تولید
و جهش تولیــد را با موفقیت طی کنیم و همین بررســی
بیانگر لزوم تغییر شــیوههای حکمرانی و سیاســتگذاری
است.

افتتاح و کلنگزنی بیش از  45پروژه
همدان-خبرنــگار همدلی:مدیر شــهرداری منطقه 4
همدان با اشاره به تحولی سازنده با اجرای پروژههای شهری
در منطقه  4همدان ،در مراسم افتتاح وکلنگزنی بیش از
 45پروژه در شهرداری منطقه چهار همدان ،از خدمات ارائه
شده و پروژههای مطرح سخن گفت.
به گزارش خبرنگار ما ،مجید یوســفینوید مدیر منطقه۴
شــهرداری همدان با اشــاره به افتتــاح وکلنگزنی بیش
از 45پــروژه در ســطح منطقــه ،اظهارکرد :بــا توجه به
برنامهریزیهای صورت گرفته بیش از  ۴۵پروژه درســطح
منطقه چهاروبا هدف افزایش کمی وکیفی خدمات رســانی
به شهروندان منطقه ،افتتاح وکلنگزنی شد.
یوسفی نوید افزود :بوستان شهید نفیسی ،بوستان عقیل
اسالمشــهر ،پیادهروسازی بلوارعلویان ،تعریض مسیر اصلی
کوی ولیعصر ،دیوارکشی رودخانه منوچهری فاز یک ،اجرای
شــبکه مکانیزه آبیاری بلوار آزادگان ،آسفالت معابر بوستان
عقیل ،دیوار کشی رودخانه بلوار ارتش ،بازگشایی چهار راه
گلســتان کوی ولی عصر(عج) ،دیوارکشی رودخانه صیفی
آباد ،پیادهروســازی کوی کوثر،و  ...بخشــی از پروژههایی
هستند که درحوزههای مختلف شهری افتتاح شد.
وی ادامــه داد :درکنــار پروژههایی مذکــور ،پروژههای

خبر
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد:

تامین اعتبار مورد نیاز تکمیل
محور دشت ارژن -ابوالحیات

شیراز-خبرنگار همدلی:معاون رئیس جمهوری
تاکید کرد کــه در صورت تکمیل باند دوم بزرگراه
دشــت ارژن -ابوالحیات تا پایان اسفندماه امسال،
کل اعتبار مورد نیاز به پروژه تزریق خواهد شد.
محمدباقر نوبخت در حاشــیه بازدیــد از باند دوم
بزرگراه دشــت ارژن -قائمیه در جمع خبرنگاران،
گفــت :این پروژه به دلیل اتصال اســتان فارس به
اســتانهای بوشــهر و خوزســتان و کهگیلویه و
بویراحمــد ،از اهمیــت باالیی برخوردار اســت .او
این پروژه راهســازی را گلوگاهی و حساس ارزیابی
و اضافــه کرد :اکنــون  ٢٢کیلومتــر از این پروژه
حدفاصل دشــت ارژن و تنگــه ابوالحیات در حال
ســاخت است که با قول مســاعد دستاندرکاران،
حداکثر تا پایان اسفند امســال آماده خواهد شد.
نوبخت با اشاره بهاینکه تکمیل این پروژه را منجر
به کاهش حدود  ٤٥دقیقهای زمان ســفر دانست
و گفت :اجرا و بهرهبــرداری از این پروژه به لحاظ
سالمتی و ایمنی مسافران بسیار حائز اهمیت است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با یادآوریاینکه
منابع مالی مورد نیاز این پروژه ١٤٠میلیارد تومان
برآورد و بخشی هم پرداخت شده است ،گفت :طی
توافق با استاندار فارس اگر این پروژه تا پایان اسفند
آماده شود ،کل اعتبار باقی مانده از تخصیص داده
خواهد شــد .اســتاندار فارس نیز گفت :این پروژه
یک گلوگاه اساســی و مهم شــامل دشت ارژن تا
تنگه ابوالحیات به طول  ٢٢کیلومتر دارد که دارای
مشکالتی است و با بازدید معاون رئیس جمهوری،
قول تامین اعتبار داده شد .دکتر عنایتاهلل رحیمی
افزود :در این محور شاهد مشکالت زیادی از جمله
تصادفات دلخراش بودیــم که امیدواریم با تکمیل
این پروژه ،شــاهد رفع معضالت باشیم .وی گفت:
مســیر  17کیلومتری مصیری تا پــل بریم نیز در
بازدید معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت و مشکالت این
محور نیز با مســاعدت و دستور ایشان رفع خواهد
شد.

 ۲۵قبضه اسلحه جنگی
در ماهیدشت کشف شد

کرمانشــاه-خبرنگار همدلی:فرمانده انتظامی
استان کرمانشاه ،از انهدام باند قاچاق سالح در شهر
ماهیدشت و کشف  ۲۵قبضه کلت جنگی باتالش
ماموران پلیس امنیت عمومی خبر داد.
ســردار «علی اکبر جاویدان» روز چهارشــنبه در
جمع خبرنگاران اظهار داشت :پس از اطالع پلیس
امنیت عمومی اســتان مبنی بــر فعالیت یک باند
قاچاق اسلحه واینکه با وارد کردن تعدادی سالح
از کشــورهای همجوار به داخل کشور ،قصد دارند
آنها را وارد کرمانشاه کنند ،رسیدگی به موضوع در
دستور کار قرار گرفت .وی ادامه داد :ماموران با انجام
تحقیقات گسترده و اشراف اطالعاتی خود موفق به
شناسایی مســیر حرکتی  ۲دستگاه خودروی پژو
 ۴۰۵قاچاقچیان شــده و پس از هماهنگی با مقام
قضایی ،آنها را در ورودی شــهر ماهیدشت متوقف
کردند .ســردار جاویدان تصریح کرد :در بازرسی از
خودروهایی توقیفی قاچاقچیان ســاح ۲۵ ،قبضه
کلت کمری کشــف و در این راســتا چهار نفر هم
دستگیر شدند .فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با
بیاناینکه تحقیقــات تکمیلی مربوط به این باند
ادامه دارد ،گفــت :در صورتی که افراد دیگری هم
با این باند همکاری داشــته باشند اقدام الزم برای
دستگیری آنها به عمل میآید .وی با اشاره به انهدام
پنج باند قاچاق ســاح در استان طی سال جاری
افزود :از ابتدای ســال جــاری تاکنون  ۷۲۲قبضه
سالح جنگی و شــکاری از قاچاقچیان کشف شده
است .سردار جاویدان در پایان و با اشاره به اهتمام
پلیس بــرای ایجاد فضایی آرام و باثبات در جامعه،
گفت :همه فعالیتهای قاچاقچیان و مجرمان تحت
رصد است و پلیس قاطعانه با آنان برخورد میکند.
رئیس کل دادگستری استان فارس:

بیکار شدن حتی یک کارگر هم
پذیرفتنی نیست

مدیر شهرداری منطقه  4همدان مطرح کرد:

دیگری نظیر اصــاح جداول نهری بلوارآزادگان شــهرک
الوند ،پیادهروســازی کوی ولیعصر فــازدوم ،پارک جیبی
کوی ولیعصر(عج) ،مرکز محله کوی ولیعصر(عج) ،بوستان
شهید کوچکی حصارمطهری ،احداث فازسه بوستان فدک،
بازســازی پارک ســعدی فرهنگیان ،دیوارکشــی رودخانه
بهنامجو ،اصالح جداول بلوار بهنامجو فرهنگیان ،کولگذاری
قنات شــهرک فرهنگیان ،دیوارکشــی رودخانه فرهنگیان،
اصالح جــداول نهری بلوار آزادگان شــهرک الوند و  ...نیز
کلنگزنی شد .مدیر شهرداری منطقه  4خاطرنشان کرد :با
تأکیدات شهردار محترم و سیاست اعضای شورای اسالمی
شهر ،مبنی بر توســعه متوازن خدمات و باال بردن کیفیت
پروژهها ،همزمــان 18پروژه با اعتبار  134میلیارد و یکصد
میلیون ریال افتتاح شد و با افتتاح این پروژهها مشکالتی از
مردمان آن مناطق رفع شد و امیدواریم این اقدامات موجب
رضایتمندی هر چه بیشتر این عزیزان باشد.
مجید یوســفینوید در ادامه افزود :براســاس برنامهریزی
انجامشده و تأکید شــهردار محترم مبنی بر مناسبسازی
معابر ،بحث آســفالت را از سال گذشــته زودتر آغاز کرده
و در ایــن چارچوب 40کوچه خاکی را نیز با رفع مشــکل
حفاری و زیرســازی و در اندک زمان آسفالت کردهایم که
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بر این اســاس  7هزار تن در این مدت آسفالتریزی انجام
شده است.
وی افتتاح پارک شهید نفیسی را در کنار اقداماتی از قبیل
افتتاح چمن مصنوعی ،زیرسازی و ایجاد مسیر دسترسی به
خیابان ستاره و آســفالت این معبر و همچنین دیوارکشی
و پوشــش رودخانه واقع در این نقطــه را از اقدامات مهم
شهرداری منطقه  4دانست که رفاه و رضایتمندی مردم را
بهدنبال داشته است.
یوســفینوید با اشاره به افتتاح بوســتان عقیل در کوی
اسالمشهر و همچنین آســفالت تعداد  30کوچه خاکی در
این منطقه افزود :متأسفانه هیچگونه امکانات خدماتی اعم
از انشعابات ،معابر مناسب و سایر موارد در این منطقه وجود
نداشت که با همت همکاران محترم و مشارکت مردم بحث
زیرسازی و آسفالت انجام شده و تمامی انشعابات هم برقرار
شده است.
وی در پایان برای فراهم کردن فضاهای مناســب ورزشی
بهمنظــور هدفمند کردن اوقات فراغت شــهروندان بهویژه
جوانان و نوجوانان در ســطح منطقه به ســاخت زمینهای
ورزشی اشــاره کرد که  4زمین چمن مصنوعی نیز از سال
گذشته تاکنون مورد بهره برداری قرار گرفته است.

شیراز-خبرنگار همدلی:رئیس کل دادگستری
اســتان فارس تاکید کرد که در سالی که با عنوان
جهش تولید نامگذاری شده است ،بیکار شدن حتی
یک کارگــر در واحدهای صنعتــی هم پذیرفتنی
نیست و دســتگاه قضایی تمام تالش خود را برای
عملیاتی شــدن منویات مقام معظــم رهبری در
خصوص تحقق شعار سال ،انجام میدهد.
حجتاالســام سید کاظم موســوی در بازدیدی
کــه به همراه معاونان دســتگاه قضــا در فارس و
فرماندار و مســئوالن شهرســتان زرقان از  2واحد
تولیدی داشت ،این شهرستان را بسیار استراتژیک
خصوصا در زمینه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی
توصیف و خاطرنشان کرد :با تالش و پیگیری ستاد
اجرای سیاســتهای اقتصاد مقاومتی دادگستری
استان فارس بســیاری از فعالیتهای اقتصادی از
جهات کمی و کیفی جهش داشــته است .موسوی
اضافه کرد :دادگستری اســتان فارس در راستای
فرمایشات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در
سال «جهش تولید» و نیز پیگیری اجرای دستورات
ریاســت معظم قــوه قضائیه به اســتان فارس ،با
حساسیت هر چه بیشتر ،پیگیر مسائل و مشکالت
واحدهای صنعتی به ویژه بررسی مشکالت حقوقی
و رفع موانع واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و
نیمه تعطیل است.

