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رئیس پلیس فارس خبر داد:
رهایی گروگان در شیراز

 فرمانــده انتظامی فارس گفت: با تــاش ماموران  
کانتری ۲۳ گلدشت فرماندهی انتظامی شهرستان 
شــیراز  خانم ۳۲ ساله از چنگال آدم ربا نجات یافت. 
ســردار رهام بخش حبیبی افزود: ســاعات پایانی 
یکشنبه ۹ بهمن ماه در پی اعام  یک فقره آدم ربایی 
در اطــراف باغ های محمودیه بلوار چمران شــیراز  
بافاصله ماموران انتظامی وارد عمل شــدند.حبیبی 
افزود: با حضور میدانی و واکنش ســریع ماموران در 
محل مشخص شد گروگان گیر مسلح یک خانم ۳۲ 
ســاله را  به قصد اخاذی و آدم ربایی با یک دستگاه 
خودروی سواری ربوده و از محل متواری شده است. 
حبیبــی اضافه کرد: مامــوران به منظور حفظ جان 
گروگان با آدم ربا درگیر  شده و دستگیری عامل این 
اقدام شرارت آمیز را آغاز کردند.فرمانده انتظامی استان  
گفت: سرانجام با تاش مســتمر پلیس  فرد ربوده 
شده آزاد و عامل اصلی این گروگانگیری که با حضور 
ماموران  انتظامی عرصه را بر خود تنگ دیده بود در 
درگیری با ماموران از ناحیه پا مجروح و دستگیر و از 
وی یک قبضه کلت کمری به همراه ۲ تیغه خشاب 

۱۵ تیری کشف شد.

جدال مسکو و واشنگتن وارد فاز جدید می شود

 تهدیدات ماجرای اوکراین
 برای »استارت نو«

ریابکوف همچنین هشدار داد که این بازی فرصت طلبانه 
و ریاکارانه برای دست اندرکاران، پایان بدی خواهد داشت.

از سوی دیگر، ریابکوف با اظهار تاسف در صورت از بین 
رفتن پیمان اســتارت نو، تصریح کرد که روسیه قصد 
نــدارد آمریکا را به زور در این معاهده نگه دارد. او درباره 
احتمال نبود هیچ نوع معاهده ای برای کنترل تسلیحاتی 
بعد از ۲۰۲۶ گفت: »برای چنین ســناریویی آماده بوده 
و تبعاتش را بررســی می کنیم، از جمله اینکه چطور و 
در چه فضایی باید بر تضمین امنیت خود تمرکز کنیم. 
اما حقیقت این اســت که این سناریو انتخاب ما نیست. 
مســکو ترجیح می دهد به روند گفت وگــو درباره ثبات 
اســتراتژیک ادامه داده و کار بر روی معادله ای جدید را 
آغاز کند که تمامی عوامل تاثیرگذار بر ثبات استراتژیک 
در آن گنجانده شــده باشد.«در همین حال، دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین اخیرا اعام کرد که ارسال 
تســلیحات به اوکراین از سوی کشورهای غربی گواهی 
بر دخالت مستقیم و فزاینده آنها در این درگیری است.  
این دیپلمات اضافه کرد که روســیه به پیمان استارت 
نو متعهد اســت، اما آمریکا با جبهه بازدارندگی در برابر 
مسکو، مقدمه این پیمان را نقض می کند، معاهده ای که 
از تفکیک ناپذیر بودن امنیت، سخن می گوید. او گفت که 
آمریکا با اقدامات گستاخانه و بدبینانه خود علیه روسیه 
مفاد مقدمه استارت نو را نقض کرده و غرب و روسیه را 
در خطر تقابل مستقیم قرار داده است.ریابکوف نیز گفت 
که مذاکرات درباره ایجاد یک منطقه امن پیرامون نیروگاه 
اتمی زاپوریژیا سخت تر شده، زیرا کی یف تاش می کند 
برای خود وقت بخرد. او اضافه کرد: »نمی توان درباره مفاد 
توافق بر سر منطقه امن اطراف نیروگاه زاپوریژیا صحبت 
کرد، زیرا رایزنی ها با سازمان بین المللی انرژی اتمی هنوز 
ادامه دارد. مذاکرات دشوار پیش می روند. ما پیشنهادهای 
خود را به رئیس این سازمان ارسال کرده ایم، اما تا جایی 
که می دانم کی یف هنوز پاسخ روشنی به طرح های این 
آژانس نداده است؛ ظاهرا اوکراین سعی دارد زمان بخرد.« 
او بــا متهم کردن اوکراین به حمله به زیرســاخت های 
این نیروگاه، گفت: »ظاهــرا کی یف از این نیروگاه برای 
باج گیری اســتفاده می کند. این بار دیگر نشان می دهد 
کــه هیچ چیز جلودار مقامات اوکراین نیســت. به نظر 
می رســد رهبران این کشور به این نتیجه رسیده اند که 
برای تمامی جرایمی که انجام داده اند،  مصونیت قانونی 
دارند.«دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین تاکید کرد 
که روسیه هرگز ساح سنگینی به این نیروگاه نبرده و 
افزود که مســکو به گفت وگو با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درباره امنیت این بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا ادامه 
خواهد داد. این دیپلمات روس همچنین گفت که مسکو 
در حال آماده سازی دور جدیدی از رایزنی ها با آمریکا بر 
سر مسائل دوجانبه بوده و آن را مفید می داند،  اما هنوز 

جرئیات این گفت وگوها مشخص نیست.

خبر

ادامه از صفحه ۳

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان تهران از کالنشهر شیراز معرفی 

شد.
دکتر محسن اردکانی به  عنوان مدیرعامل شرکت 
آب و فاضاب اســتان تهران منصوب شد.گفتنی 
اســت شــرکت آبفــای اســتان تهــران یکی از 
بزرگترین مجموعه هــا در صنعت آب و فاضاب 
کشور می باشــد و تأمین و توزیع آب شرب و نیز 
جمع آوری بهداشــتی فاضاب پایتخت و اســتان 
تهران از اهمیت قابل توجهی برخوردار اســت که 
در راستای تحقق این مهم، تجربه و تخصص کافی 
از عوامل اصلی انتصاب مدیریت عامل شرکت آب 

و فاضاب استان تهران است.
در سوابق اجرایی و مدیریتی محسن اردکانی سالها 
مسئولیت های متعدد در وزارت نیرو، شرکت آبفا 
و  آب منطقه ای تهران، ریاســت هیئت مدیره و 
مدیرعاملی شــرکت آب و فاضاب شیراز، معاونت 
فارس، سرپرســتی معاونت  اســتانداری  عمرانی 
برنامه ریزی اســتانداری فارس، مشــاور استاندار 
فارس، ریاست قرارگاه آب، دبیر شورای راهبردی 
اســتان فارس و عضویت در کمیته های تخصصی 
مربــوط به صنعــت آب و فاضاب به چشــم می 
خورد. در حکم انتصاب دکتر اردکانی، نصب العین 
قراردادن تقوا و درایت در انجام مســئولیت خطیر 
پیش رو و بهره گیری از امکانات و کارکنان متعهد 
و متخصص در راســتای تحقق اهداف شــرکت و 
خدمت به مردم شریف استان تهران تحت رهبری 
مقام عظمای والیت، مورد تاکید قرار گرفته است..

 تولید حدود 140 هزار تن آسفالت 
در کارخانه آسفالت شهرداری کرج

شــهردار کــرج از تولید ۱۳۸ هزار تن آســفالت 
گرم از ابتدای ســال تا پایان دی ماه سال جاری 
در کارخانه آسفالت ســازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شــهری خبر داد.مهرداد کیانی  این خبر 
را اعام کرد و گفت: این میزان آســفالت گرم در 
دو شیفت کاری و به صورت میانگین در هر شیفت 
از روزهای کاری به میزان ۵۸۲ تن آسفالت تولید 
شده اســت. وی اضافه کرد: از این میزان آسفالت 
تولید شده ۹۴ هزار و ۲۲۹ تن به صورت مکانیزه 
و ۳۳ هزار و ۲۳۶ تن به صورت دســتی به منظور 
لکه گیری در سطح مناطق ده گانه شهر کرج توزیع 
شــده است.شــهردار کرج عنوان کرد: بر اساس 
تفاهم نامه ای که با اداره بســیج ســازندگی سپاه 
امام حسن مجتبی )ع( و اداره کل نوسازی مدارس 
استان البرز صورت گرفته است، کارخانه آسفالت 
ســازمان عمران و بازآفرینی در ازای دریافت قیر 
رایگان از ســوی این نهادها، سه هزار و ۲۵۸ تن 
آسفالت به اداره کل بسیج سازندگی و هفت هزار 
و ۴۲۴ تن آســفالت به اداره کل نوسازی مدارس 

استان البرز تحویل داده است.
وی خاطر نشــان کرد که هشــت هزار و ۱۲۲ تن 
آســفالت بازیافتی تا پایان دی مــاه در مجموعه 
تولیدات و کارخانجات ســازمان عمران بازآفرینی 
فضاهای شــهری تولید شده که در تولید این نوع 
آسفالت هزار و ۲۰۲ تن تراشه آسفالت بازیافت و 
به چرخه مصرف بازگشــته است.به گفته شهردار 
کرج بودجه پیشــنهادی ســال ۱۴۰۲ ســازمان 
عمران و بازآفرینی شــهری شهرداری کرج برای 
پروژه خدمات مهندســی، خریــد مصالح و تولید 
آسفالت )قیر، شــن و ماسه، قیر پلیمری، سوخت 
و... ( ۲۰۰ میلیــارد تومان و بــرای پروژه تراش، 
قیرپاشــی، حمــل و پخش، لکه گیــری مکانیزه، 
آسفالت و آسفالت سطح شهر به صورت برآورد کل 
۵۰ میلیارد تومان بوده که تقدیم شورای اسامی 

شهر کرج شده است.

خبر

اســتاندار فارس با اشاره به نظر گروه کارشناسی 
و علمی دانشــگاهی مبنی بر قرارداشتن زمین 
های حاشیه بولوار حســینی الهاشمی و زمین 
های برف فروشان شیراز روی گسل زلزله گفت: 
تخلفات ســاخت و مجوزهایی که در این زمینه 
صادر شده مورد بررســی قرار گیرد و مسووالن 
سابق صادرکننده این مجوزها به دادگاه معرفی 
شــوند. دکتر محمد هادی ایمانیه، در نشســت 
شورای مسکن استان در شیراز افزود: آن دسته از 
مدیرانی که به رغم اعام ممنوعیت ساخت و ساز 
بلندمرتبــه در این محدوده اقدام به صدور مجوز 

ساخت کرده اند باید به دادگاه معرفی شوند. 
وی ادامه داد: نمی توان در مقطعی مجوز ساخت 
در این محــدوده را صادر کــرد و امروز که عده 
دیگری بــرای مجوز مراجعه مــی کنند به آنها 
بگوییم که این کار خاف اســت.او اظهار داشت: 
اداره کل راه و شهرســازی استان تا هفته آینده 
یا در یک نامه خطاب به دادستان تخلف مدیران 
ســابق این اداره کل در صدور مجوز ســاخت و 
ساز در بولوار حسینی الهاشمی را گزارش دهند 
و خواستار رسیدگی شود و یا یک مرجع علمی 
دیگر به جز دانشگاه که در این زمینه تحقیق کرده 
برای بررسی شرایط این منطقه از نظر زلزله خیز 

بودن یا نبودن معرفی کند.
استاندار فارس گفت: تیم علمی که در این زمینه 
تحقیقات انجام داده صدور مجوز ساخت در حد 
یک الی ۲ طبقه را بامانع دانسته اما مخالف صدور 
مجوز بلندمرتبه سازی بود که مسئوالن سابق که 
به رغم نظر کارشناسی اعام شده مجوزهای ۳۰ 
طبقه و ۵۰ طبقــه صادر کرده اند باید به دادگاه 

معرفی شوند. 

 لزوم تامین مسکن برای نخبگان
اســتاندار فارس گفت: در مقطعی تصمیم 
گرفتیم که بخــش هایی از زمین های این 
منطقه به ساخت مســکن برای نخبگان و 
افــراد دارای مدارج بــاالی علمی با هدف 
تشویق آنها به ماندن در کشور و جلوگیری 
از مهاجرت آنها به دیگر کشورها اختصاص 
یابد و این مســاله را امروز مصوب خواهیم 
کرد تا با توجه به بامانع اعام شدن ساخت 
و ســازهای یک و ۲ طبقه، بخشــی از این 
زمیــن هــا در اختیار اســتادان و نخبگان 
علمی و دانشــگاهی فاقد خانــه قرار گیرد 
تا آنها اقدام به ســاخت کنند.وی ادامه داد: 
اگر به دنبال این هستیم که مانع مهاجرت 
نخبگان شویم این کار با حرف زدن و شعار 
دادن شــدنی نیســت و باید حداقل زمینه 

زندگی را برای آنها فراهم کنیم. 

 شهر تابناک المرد نباید به شهر آهن آالت 
تبدیل شود

اســتاندار فارس، در بخش دیگری از ســخنان 
خود، با اشــاره به تصویب ساخت شهرک جدید 
تابناک دوازدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و 
معماری ایران گفت: این شهر نباید به شهر آهن 
آالت تبدیل شود بلکه باید یک شهر آبرومند باشد.

ایمانیه افزود: ضرورت دارد که بر روی طراحی این 
شــهر با بهره گیری از نظر کارشناسان و مشاور 
دقت شود.وی افزود: موافق ساخت و ساز بیشتر از 
۲ طبقه در این شهر نیز نیستیم و حتی اگر منازل 
به شکل یک طبقه ساخته شود بسیار بهتر است.

  تاکیــد اســتاندار بــر لــزوم رونق 
نهضت توسعه کتابخانه های فارس

 اســتاندار فارس بر لزوم رونق نهضت توســعه و 
راه انــدازی و فعال ســازی کتابخانه های مدارس، 
مساجد و اداره های استان تاکید کرد. محمدهادی 

ایمانیه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان 
فارس بیان کرد: باید در حوزه توسعه کتابخانه ها 
حرکت جدی در استان شکل گیرد و فارس در این 
زمینه الگوی کشور شود.او ادامه داد: کتابخانه های 
بسیاری در مدارس، دانشگاه ها، ادارات، مساجد و 
فرهنگسراهای استان وجود دارد که الزم است این 
مراکز را با روش ها و مکانیزم های جدید فعال کنیم 
تا به مــردم خدمات ارائه کنند.ایمانیه اظهار کرد: 
با اجرای طرح های هدفمند می توانیم عموم مردم 
را به مشارکت در توسعه کتابخانه ها دعوت کنیم.

اســتاندار فارس افزود: در اکثر خانه ها کتاب هایی 
است که خوانده نمی شود و مردم می توانند با اهدای 
آنها در رونق و توسعه کتابخانه ها مشارکت کنند.

ایمانیه همچنین با اشاره به نقش توسعه کتابخانه ها 
در کاهش آســیب های اجتماعی گفت: دفتر امور 
اجتماعی استانداری فارس و کتابخانه های عمومی 
و شــهرداری های اســتان باید از طریق کتاب و 
کتابخوانی در کنترل آسیب های اجتماعی همکاری 
و ارتباط بیشــتری داشته باشــند.او ادامه داد: با 
هزینه های اندک می توان طرح های تحول آفرین 
در حوزه فرهنگ ایجاد کرد، باید بررسی کنیم که 
هم اینک ارتباط نسل جوان با کتابخوانی چگونه 
است و کتاب و کتابخانه برای آنها چگونه تعریف 
شده است.اســتاندار فارس عنوان کرد: با توجه به 
اینکه مکان احداث کتابخانه مرکزی شیراز در یکی 
از بوستان های مرکز این شهر تعیین شده، شورا و 
شهرداری روند تحویل این زمین را سرعت بخشند 
تا مطالعات اولیه این پروژه از سوی مشاور آغاز شود.

ایمانیه گفت: همچنین باید پیگیری کنیم تا فعالیت 
دارالکتب شهید آیت اهلل مطهری در شیراز به میزان 

فعالیت سابق و حتی بیشتر از آن بازگردد. 

استاندار فارس:  

مسووالن صادرکننده مجوز ساخت روی گسل های 
شیراز به دادگاه معرفی شوند

ادامه از صفحه اول
ایشان موفقیت های امروز را در بسیاری از بخش ها، ناشی از آغاز 
نهضت علمی در حدود پانزده سال قبل دانستند و افزودند: جوانان 
دانشمند باید از خطوط مقدم علم جهانی هم بگذرند و تحقق این 
آرزو را زمینه ســازی کنند که پنجاه سال بعد اگر کسی خواست از 

تازه های علم با خبر شود، مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد.
»افزایش بهره وری« در همه بخش ها از جمله در فعالیت نیروها و 
کارمندان دستگاههای دولتی و در چگونگی مصرف منابع طبیعی 
از جمله آب نیز در بحث الزامات رشد اقتصادی، مورد تبیین رهبر 

انقاب قرار گرفت.
ایشان »رقابت پذیر کردن کاالها و خدمات« با افزایش کیفیت و 
کاهش قیمت محصول نهایی را از دیگر لوازم رشد اقتصادی کشور 
برشمردند و گفتند: این مسئله در عرصه صادرات اهمیت فراوانی 
دارد.»بهبود محیط کسب و کار« ششمین الزام دست یابی به رشد 
اقتصادی باال و پایدار بود که رهبر انقاب چندمین بار بر آن تأکید 
کردند و گفتند: باید کاری کنیم که مردم بتوانند به راحتی، تولید و 

کسب و کار و داد و ستد کنند.
ایشــان تصمیم های متناقض و تغییرات مکررِ قوانین و مقررات 
را از جمله موانع بهبود محیط کســب و کار برشمردند و افزودند: 
تصمیم گیری های متناقض را عاج کنید. گاهی دو دستگاه که هر 
دو نیز در جلسه هیئت دولت دور یک میز می نشینند، تصمیم های 
خاف و متضاد یکدیگر اعام می کنند. همچنین گاهی مقرراتی در 
دولت اعام می شود اما ناگهان با برخاستن صدایی از مجلس، آن کار 

که مدتی نیز برای آن برنامه ریزی شده، لغو می شود که این اشکال 
که مخاطب آن هم دولت و هم مجلس هستند، باید اصاح شود.

»عــاج راه دراز و پر پیچ و خم فرآیندهای اداری« نکته دیگری 
بود که حضرت آیت اهلل خامنه ای به آن اشــاره کردند و افزودند: در 
زمینه پنجره واحد خدمات کارهای خوبی انجام شده است که در 
سایر بخش ها نیز باید گسترش یابد البته مقررات زدایی به معنای 
مراقبت زدایی نیست.ایشان مداخات سلیقه ای نهادهای نظارتی و 
غیر نظارتی را از دیگر موانع بهبود محیط کســب و کار دانستند و 
افزودند: مداخله قانونی در موارد خاف باید انجام بگیرد اما مداخات 
ســلیقه ای و بی مورد و دخالت هایی که برخی نهادها بدون الزامات 

قانونی در کار مردم می کنند باید رفع شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اهتمام بــه تأمین مالِی فعالیت های 
بخش خصوصی را نیز مورد تأکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: 
اساس تشکیل صندوق توسعه، برای کمک به بخش خصوصی بود 
اما از بدو تشکیل تاکنون، هر گاه کار دولت های مختلف گره خورده 
و مجوز قانونی برای برداشــت از صندوق نداشته اند، برای استفاده 
فراقانونی به بنده مراجعه می کنند که این کار، هم اشکال فّنی و هم 

اشکال نتیجه ای دارد.
رهبر انقاب پس از برشمردن عوامل مؤثر در بهبود محیط کسب 
و کار، انضباط مالی در بودجه را الزام دیگری برای رشــد اقتصادی 
خواندند و گفتند: بودجه دچار مشکات ساختاری است و کسری 
بودجه یکی از مشکل سازترین مسائل برای اقتصاد کشور است که 
از جمله اهداف جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا حل همین 

مشکل بود اما هنوز برطرف نشده است.
ایشــان افزودند: در مسئله کسری بودجه، موضوع تعهدات مالی 
بدون وجود منابع قابل اطمینان کاما مؤثر است و باید متوقف شود. 
البته گاهی این تعهدات از طرف خود دولت داده می شود اما از آن 
بدتر خواسته های مجلس است که موارد زیادی تعهد بدون منابع 
مطمئن به دولت تحمیل می شود.رفع موانع در واگذاری مدیریت ها 
به مردم، پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی و جلوگیری 
از واردات بی رویه، سه الزام دیگری بود که رهبر انقاب برای تحقق 

رشد اقتصادی به آنها اشاره کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان سه تذکر 
بیان کردند: ۱- رقابت مثبت در بخش خصوصی پیش برنده است 
اما بنگاه های اقتصادی خصوصی عرصه رقابت را از همکاری به ویژه 
در کارهای اقتصادی خارج کشــور جدا کنند و در کارهای بزرگ 
با یکدیگر هم افزایی کنند. ۲- دســتگاه های دولتی، شــرکت های 
کوچک و متوسط را که نقش زیادی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده 
دارند، مورد توجه قرار دهنــد و بنگاه های بزرگ در زنجیره تولید 
خود به آنها کمک کنند. ۳- مسئله تعاونی های تولید می تواند یکی 
از گره گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و بخصوص ایجاد عدالت 

اقتصادی در کشور باشد.
رهبر انقاب اسامی در پایان سخنان شان گفتند: مسئوالن دولتی 
با همه وجود در حال کار و تاش بســیار خوب هستند البته باید 
جهت گیری ها و اقدامات را به گونه ای مراقبت کنند که نتایج مطلوبی 

به دنبال داشته باشد.

رهنمودهای اقتصادی رهبر انقالب به مسئوالن:

بی کاری جوان تحصیل کرده باعث سرافکندگی است

سازمان 
روزانهمآگهی ها

09126870191  02166981271


