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صفحه  پخش صدای پرندگان، حربه شکارچیان غیرمجاز 
برای شکار پرندگان وحشی در چنارشاهیجان کازرون

نفر  تاریخ 3 خردادماه، دو  اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در  به گزارش روابط عمومی 
شکارچی که با فریب دادن پرندگان وحشی اقدام به شکار غیرمجاز ۵ قطعه تیهو در منطقه آزاد 
از  بودند دستگیر شدند. شکارچیان پس  نموده  شکستان بخش چنارشاهیجان شهرستان کازرون 
جلب شنوایی پرندگان از طریق پخش صدای پرندگان وحشی از ضبط صوت و گستراندن دام 
اقدام به شکار پرندگان می نمودند. با تالش یگان حفاظت محیط زیست کازرون از این شکارچیان 
مقداری ادوات شکار )چراغ قوه، ضبط صوت، چاقو، دام، کوله پشتی و...( و 5 قطعه تیهو کشف و 
ضبط شد.  الزم به ذکر است: متهمین با دستور مقامات قضایی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

استان فارس 
کازرون

 معدوم سازی ۴ تن مواد غذایی فاسد 
و تاریخ گذشته در کازرون

به همت کارشناسان واحد بهداشت محیط شهرستان، چهار تن مواد غذایی 
فاسد و تاریخ گذشته کشف و معدوم شد.

محیط  بهداشت  واحد  مسئول  کارشناس  شیراز،  دا«در  به گزارش »وب 
اجرای  راستای  در  گفت:  کازرون،  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه 
برنامه کنترل و بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی در 
ساعات غیر اداری و ایام تعطیل، چهار هزار کیلوگرم انواع مواد غذایی 

فاسد و تاریخ گذشته از یک انبار در این شهرستان، کشف شد.
محمد احمدی افزود: با انتقال مواد غذایی کشف شده به سایت دفن زباله 
برخورد  برای  بهداشتی  تخلف  این  پرونده  قضایی،  مقام  دستور  و  شهر 

قانونی، به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
مشاهده  صورت  در  تا  خواست  مردم  از  محیط  بهداشت  کارشناس  این 
هرگونه تخلف بهداشتی و عرضه مواد غذایی فاسد و غیرمجاز، شکایت 

خود را به سامانه تلفنی ۱۹۰ اطالع رسانی و پیگیری کنند.

الرستان
تأکید بر تأمین مسکن اقشار کم درآمد 

در شهرستان الرستان

از آرمان های  نیازمندان  تأمین مسکن  بنیاد مسکن الرستان گفت:  مدیر 
اصلی بنیاد مسکن است.

اقشار  تأمین مسکن  اجرایی  پیرامون مصوبات کمیته  نشست کارشناسی 
کم درآمد با حضور ناصر زائری مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی الرستان 
و هوشنگ دالور رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( الرستان برگزار شد، 
در این نشست زائری تأمین مسکن نیازمندان را از آرمان های اصلی بنیاد 

مسکن دانست.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس در این نشست که با 
حضور، نصراله قادری و اسماعیل رخ فروز از موسسه خیرین مسکن ساز 
الرستان، سمانه هوشمند از اداره بهزیستی الرستان و جمعی از کارشناسان 
برگزار شد بر لزوم اولویت دادن همه دستگاه های اجرایی به تأمین مسکن 

نیازمندان تأکید شد.
محرومیت های  اضافه کرد:  شهرستان الرستان  مسکن  بنیاد  مدیر  زائری 
مدیریت  و  دوچندان  تالش  با  باید  روستایی  مناطق  در  برجای مانده 
جهادی و عزم همگانی و مشارکت مردم رفع شود، هرچند بنیاد مسکن و 
سازمان های مسئول در سال های گذشته در این زمینه تالش های دوچندان 

داشته اند؛ اما همچنان حجم محرومیت ها در مناطق روستایی باال است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان در ادامه از اجرای پروژه ۸۸ واحدی 
الرستان موسوم به نخل ۳ خبر داد و بابیان اینکه بسیاری از پروژه های 
است  شده  اجرایی  بنیاد  سوی  از  که  شهرستان  این  در  مسکن  تأمین 
و  متوسط  درآمدی  طیف  با  اقشار  برای  مناسب  سرپناه  ایجاد  در جهت 
و  هزار   ۱۴ مساحت  به  زمینی  در  پروژه  این  داشت:  است،  بوده  پایین 
۳۸۶ مترمربع در شهرک اندیشه الرستان در حال احداث است مساحت 

زیربنای این پروژه ۹ هزار ۶۲۴ مترمربع تعیین شده است.
وی همچنین از اتمام پروژه انبوه سازی شهرک ستایش دهکویه و واگذاری 
احداث ۴۷ واحد مسکونی در  داد و گفت:  متقاضیان خبر  به  این طرح 
تاکنون ۱۲ واحد  از سال ۹۴ آغاز گردید که  شهرک ستایش دهکویه 
آن با متراژ ۱۳۳ مترمربع به اتمام رسیده و به متقاضیان تحویل شده است.
این  از واگذاری و تملک زمین روستایی در  ادامه گزارشی   زائری در 
به  زمین  قطعه   ۳۸۰ گذشت  که  سالی  در  گفت:  و  داد  ارائه  شهرستان 
متقاضیان واگذارشده و مساحت این اراضی ۳۸ هکتار است، این فعالیت ها 

در راستای محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان است.
الرستان  شهرستان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  رئیس  دالور  هوشنگ 
نیز در این نشست با تقدیر از خدمات بنیاد مسکن مشارکت و همراهی 
این نهاد در تأمین مسکن نیازمندان گفت: تالش سازمان های جهادی و 
مشارکت مردم و مددجویان در مناطق شهری و روستایی این شهرستان 
اقتصادی  خودکفایی  به  جوان  مدد  از  بسیاری  تا  است  گردیده  موجب 

برسند.

ارسنجان
گرامیداشت روز جهانی تئاتر در 

ارسنجان؛ تقدیر از ۲ هنرمند
عرصه  هنرمندان  حضور  با  تئاتر  جهانی  روز  داشت  گرامی  مناسبت  به 
تئاتر، پیشکسوتان هنری، مسئولین و مردم هنردوست شهرستان ارسنجان 
مراسمی در تاالر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد؛ از ابوالقاسم 
به عمل  تقدیر  تئاتر  پیشکسوتان  الهی،  نعمت  محمدجواد  و  الهی  نعمت 

آمد.
و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
ارشاد اسالمی استان فارس، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
ارسنجان سه شنبه  شب در این مراسم گفت: شاید اگر شکسپیر هم در زمان 
ما می زیست بانام گذاری روزی به نام روز جهانی تئاتر مخالف بود چراکه 

او جهان را سراسر صحنه نمایش می دید.
در این مراسم غالمرضا دادوند ضمن قدردانی از هنرمندان نمایش شهرستان 
افزود: هرساله روز جهانی تئاتر در اردیبهشت ماه برگزار می گردد و در 

کشور مراسمی در این خصوص گرفته می شود که هنرمندان هم در انجمن 
نمایش شهرستان این همت را به خرج دادند؛ هنر تئاتر تنها هنری است 
در  آنچه  توانایی  که  ماده ای  است،  انسان  آن  واصلی  مادی  عنصر  که 
پرورش خالقیت هنری الزم است را دارد و بزرگ ترین مزیت هنر تئاتر 

فرم ارتباط آن با مخاطبین است.

گراش
بازدید فرماندار گراش و مدیران این 
شهرستان از منطقه عشایری چک چک و 

دشت رحمانی

فرماندار گراش گفت: محرومیت زدایی جلوه ای از خدمات و برکات نظام 
اسالمی در روستاها است.

اصغر فرودی فرماندار شهرستان گراش، مدیر بنیاد مسکن این شهرستان 
و  عشایری چک چک  مناطق  از  محلی  مسئوالن  و  مدیران  از  جمعی  و 
دشت رحمانی بازدید کردند، فرماندار گراش در این بازدید بیان داشت: 
اسالمی در روستاها  نظام  برکات  از خدمات و  محرومیت زدایی جلوه ای 

است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس، فرودی در این برنامه 
بازدید بر لزوم توسعه روستایی و اجرای طرح های اسکان مطابق با نیاز 
اینکه مناطق روستایی و عشایری شهرستان  بابیان  مناطق تأکید کرد و 
جذب  برای  تالش  افزود:  دارند،  توسعه  در  ویژه  قابلیت های  گراش 
مناطق  در  و  است  شهرستان  مدیران  مهم  اولویت های  از  سرمایه گذار 
زمینه  این  در  قانونی  ظرفیت های  همه  از  باید  نیز  روستایی  و  عشایری 

استفاده شود.
فرودی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت و توانمندی شهرستان، شناسایی و 
فراهم کردن بستر جذب سرمایه گذاران در دستور کار قرارگرفته است 
از  استفاده  و  روستایی  توسعه  درزمینه  اقدامات خوبی  زمینه  این  در  که 

ظرفیت های عشایری برای جذب گردشگر در حال انجام است.
حوزه های  در  زیرساخت ها  ایجاد  و  تأمین  گراش،  شهرستان  فرماندار 
بهداشت و درمان، ورزش، آموزش، سرمایه گذاری، گازرسانی،  مختلف 
افزایش  اقتصادی،  و  عمرانی  مهم  طرح های  اجرای  و  برق  و  آب  راه، 
میزان بهره مندی شهرستان از اعتبارات ملی و استانی به ویژه از صندوق 
توسعه ملی و تأمین منابع الزم برای تسریع درروند اجرای برخی طرح ها 
و پروژه های مهم اقتصادی و عمرانی را ازجمله نیازها و خواسته های مردم 
این شهرستان دانست که باید با مشارکت مردم و توجه دولت و همراهی 

همه سازمان ها برآورده شود.
و  گرفت  قرار  تأکید  مورد  نیز  عشایر  اسکان  موضوع  بازدید  این  در 
فرماندار گراش ضمن تشکر از خدمات بنیاد مسکن خواستار تسریع در 
اسکان عشایر در منطقه دشت رحمانی شد. جمشیدی مدیر بنیاد مسکن 
شهرستان گراش نیز طی گزارشی روند اسکان عشایر را اعالم و اظهار 
داشت: مراحل اسکان عشایر در نقطه تجمیع و موقعیتی که مدنظر عشایر 

بوده پس از تصویب در کمیسیون ها به مراحل نهایی رسیده است.

استان خوزستان 
سه طرح حمایتی از دانش آموزان 

مناطق محروم خوزستان اجرا می شود

به منظور   97-98 تحصیلی  سال  در  طرح  سه  گفت:  خوزستان  استاندار 
حمایت از دانش آموزان مناطق محروم و بازمانده از تحصیل خوزستان در 

دستور کار است که پس از بررسی نهایی اجرایی می شوند.
به گزارش ایرنا غالمرضا شریعتی در شورای آموزش وپرورش خوزستان 
در سرسرای استانداری بیان کرد: یکی از این طرح ها شناسایی کودکان 
بازمانده از تحصیل است که کار شناسایی این افراد از خرداد تا مهر امسال 

انجام می شود.
وی گفت: در سال تحصیلی 97-96 بالغ بر یک هزار و 100 دانش آموز 

بازمانده از تحصیل در خوزستان شناسایی و به کالس درس بازگشتند.
از  تحصیلی  حمایت  و  تحصیلی  بورس  طرح  افزود:  خوزستان  استاندار 
دانش آموزان مناطق کم برخوردار، از دیگر طرح هاست که برنامه ریزی 

شده بالغ بر یک هزار دانش آموز زیرپوشش این طرح قرار گیرند.
وی بیان کرد: در این طرح کمتر از اعتبارات دولتی استفاده می شود و 
از حمایت و کمک مردمی برای ادامه تحصیل این دانش آموزان استفاده 
می شود. وی طرح سومی که در برنامه کاری استانداری و آموزش وپرورش 
تا  مناطقی که  دانش آموزان  ادامه تحصیل  به  را کمک  است  قرارگرفته 

مقطع ابتدایی مدرسه دارند، بیان کرد.
شریعتی گفت: در این طرح بیشتر از دختران این مناطق که به دلیل مسائل 
مختلف خانواده های آنها اجازه ادامه تحصیل را در دیگر مناطق به دلیل 

طوالنی بودن مسیر بعد از مقطع ابتدایی نمی دهند حمایت می شود.
ادامه  یا  و  دانش آموزان  این  برای  تردد  وسایل  تهیه  خوزستان  استاندار 
عنوان  طرح  این  راهکارهای  ازجمله  را  شبانه روزی  مدارس  در  تحصیل 
کرد. وی ضمن اعالم آمادگی استانداری خوزستان برای اجرای آموزش از 
راه دور گفت: در این روش می توان تبلت هایی را در اختیار دانش آموزان 

مناطق کم برخوردار قرارداد تا به تحصیل خود ادامه دهند.
استاندار خوزستان اولویت در این طرح را برای دانش آموزان دختر که 
برای  ناامیدی  احساس  و  می کنند  تحصیل  ابتدایی  مقطع  آخر  سال  در 
فراغت  اوقات  گفت:  ادامه  در  وی  کرد.  عنوان  دارند  را  تحصیل  ادامه 
دانش آموزان باید به صورت علمی مدیریت شود و در این بازه زمانی باید 

مهارت های زندگی را به دانش آموزان آموزش داد.
شریعتی افزود: فرمانداران، شهرداران و مسئوالن مربوطه در نشست های 
برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان خوزستان حضور 
فعال داشته باشند و از امکانات اداره کل ورزش و جوانان برای غنی سازی 

اوقات فراغت دانش آموزان استفاده شود.
وی گفت: اوقات فراغت تنها مربوط به فصل تابستان نیست و در کل 

سال باید برای اوقات فراغت دانش آموزان برنامه ریزی کرد.
وی همچنین کسب مقام اول تیم کشتی دانش آموزان خوزستان را که در 

مراکش برگزار شد تبریک گفت.

استان بوشهر
 راه اندازی 6 موزه در استان بوشهر 

در دستور کار است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: 
تجارت  فیلم،  و  عکس  تاریخی،  سنگ های  منطقه ای،  موزه   6 راه اندازی 
دریایی، روستایی و صنایع دستی در سال جاری در این استان در دستور 
و  پیگیری  در دست  آنها  تکمیل  هم اکنون کارهای  دارد که  قرار  کار 

اجراست.
 12 مجموع  از  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  چهارشنبه  روز  ناصرامیرزاده 
یکی  شود  راه اندازی  کشور  در  امسال  است  قرار  که  منطقه ای  موزه ای 

مربوط به این استان است که دهه فجر افتتاح می شود.
ریال  میلیارد  بوشهر 47  منطقه ای  موزه  راه اندازی  برای  اضافه کرد:  وی 

اعتبار از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر اظهار 
کرد: همچنین با توجه به ظرفیت تاریخی شهرستان دشتستان در دوره های 
کاروانسرای  در  تاریخی  سنگ های  موزه  نخستین  ساسانی  و  هخامنشی 

مشیرالملک)دژ( برازجان تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
معدود  از  یکی  به عنوان  استان  فیلم  و  عکس  موزه  کرد:  بیان  امیرزاده 
موزه های کشور در عمارت رشیدی تأسیس می شود که در صورت تأمین 

به موقع اعتبار در هفته دولت سال جاری راه اندازی خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر تأکید 
کرد: دراین ارتباط تفاهم نامه ای با انجمن سینمای جوان استان بوشهر امضا 

شده تا این انجمن در موزه عکس و فیلم استان فعالیت کند. 
وی اضافه کرد: موزه تجارت دریایی ازجمله دیگر موزه هایی است که در 

عمارت تجارتخانه ایرانی در بوشهر در دست تکمیل است.
شهرستان  درودگاه  روستای  در  نیز  بوشهر  روستایی  موزه  گفت:  وی 
دشتستان با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست و در صورت 

تأمین اعتبار تا دهه فجر امسال راه اندازی می شود.
امیرزاده با اشاره به راه اندازی خانه موزه در بوشهر گفت: تالش می شود 
یکی از عبارت های تاریخی بافت قدیم بوشهر به عنوان خانه ایرانی یا خانه 

بوشهری برای صنایع دستی راه اندازی شود.
ادامه  استان بوشهر  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
داد: با توجه به اینکه 67 هزار نفر در نوروز امسال از موزه های این استان 
بازدید کردند توسعه و تجهیز این اماکن از سیاست ها و اولویت های این 

اداره کل در سال جاری است.
وی تأکید کرد: در صورت تأمین نقدینگی الزم امکان افتتاح موزه های 

یادشده در استان در هفته دولت و دهه فجر امکان پذیر است.

استان هرمزگان 
رئیس انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان:

فضای شهر بندرعباس برای رفت وآمد 
معلوالن مناسب نیست

 
حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  هرمزگان  نخاعی  ضایعات  انجمن  رئیس 
زیادی  مشکالت  با  بندرعباس  شهر  فضای  در  رفت وآمد  برای  معلوالن 

روبه رو هستند و با سختی کارهای روزانه خود را انجام می دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن استاد در نشستی با اعضای شورای 
شهر بندرعباس تصریح کرد: عدم مناسب سازی فضای شهری و رعایت 
استاندارسازی باعث شده شهر بندرعباس به نسبت برخی شهرهای دیگر 

کشور برای معلوالن از ایمنی کمتری برخوردار باشد.

وی عنوان کرد: در سال های ۹۵ و ۹۶ بودجه ای برای مناسب سازی فضای 
شهری در اختیار شهرداری قرار گرفت که به دلیل کارشناسی نادرست 

باعث نابه سامانی در شهر شده است.
معلوالن  جامعه  برای  اطالع رسانی  و  توضیحات  به  اشاره  با  مسئول  این 
گفت: بسیار از اطالع رسانی ها به جامعه معلوالن از طریق فضای مجازی 
صورت می گیرد و در برخی موارد مشکالت و معضالت جامعه معلوالن از 

طریق همین فضا به گوش مسئوالن می رسد.
رئیس انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان در بخش دیگری از صحبت های 
خود درخصوص حمل ونقل شهری در بندرعباس گفت: حمل ونقل بیمار 
و ناقص شهری در بندرعباس باعث شده معلوالن مانند شهروندان عادی 

نتوانند در فعالیت های اجتماعی حضورداشته باشند.
اتوبوس که دو وسیله  استفاده تاکسی و  از  استاد تصریح کرد: معلوالن 
اصلی جابه جایی شهروندان محسوب می شوند بی بهره هستند و حتی یک 

دستگاه اتوبوس و یا تاکسی برای این اقشار مناسب سازی نشده اند.
بیان  کشور  در  سال   ۶۰ باالی  افراد  درصدی   ۸ وجود  یادآوری  با  وی 
داشت: کشور ایران در حال پیر شدن است و ما باید به سمتی بریم که 

فضای شهری برای تمامی این اقشار مناسب باشد.
قوانین  از  یکی  داشت:  اظهار  هرمزگان  نخاعی  ضایعات  انجمن  رئیس 
هتل های بزرگ داشتن یک ون مناسب برای جابه جایی مسافران معلول 
است که متأسفانه در همین شهر بندرعباس هتل ها از این قانون پیروی 

نمی کنند و حتی یک وسیله مناسب برای معلوالن در نظر نگرفته اند.
سیاست های  کرد:  عنوان  نیز  معلوالن  اشتغال  شرایط  درباره  مسئول  این 
انجمن ضایع نخاعی استان به توانمندسازی این اقشار بوده به گونه ای که 
توانستیم در مدت زمانی اشتغال زیادی با آموزش برای برخی معلوالن ایجاد 
دانشگاهی  مدرک  از  معلولین  از  بسیاری  حاضر  حال  در  همچنین  کنیم 
فنی  کارگاه های  کیفی  و  توسعه کمی  افزود:  استاد  برخوردارند.  باالیی 
و حرفه ای معلوالن که خدمات زیادی برای معلوالن خانواده آنها و در 
صورت امکان به زنان بی سرپرست نیز ارائه می دهد یکی دیگر از کارهای 
این انجمن است. وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش هزار و ۶۰۰ نفری 
انجمن ضایعه نخاعی در استان گفت: یکی از درخواست های این انجمن 
از شهرداری و شورای شهر در راستای خودکفایی معلوالن، در اختیار قرار 
مانند  است  اقشار  این  فعالیت  کار  برای  فضاهای شهری  از  برخی  دادن 

دکه ها و مغازه هایی که در اختیار شهرداری است.
شناسایی  داشت:  بیان  هرمزگان  استان  نخاعی  ضایعات  انجمن  رئیس 
معلوالن در روستاها و توانمندسازی آنها یکی دیگر برنامه های این انجمن 
است که در حال حاضر ۸۵ روستا با جمعیت ۹۹۵ نفر شناسایی شده است.
روستاها  در  مستقر  معلوالن  که  هستیم  این  دنبال  به  کرد:  عنوان  استاد 
به شهر  آنها  مهاجرت  از  اشتغال  با  و  توانمندسازی کرده  با آموزش  را 
ویژه  به طور  مددجو   ۳۷۱ خاطرنشان کرد:  مسئول  این  کنیم.  جلوگیری 
از  بخشی  شهرداری  همراهی  با  امیدواریم  که  دارند  کمک  به  احتیاج 

مشکالت معلولین را رفع کنیم.

استان کهگيلويه و بوير احمد 
اجرای مرحله جدید جمع آوری 
تابلوهای غیرمجاز و ساماندهی 

وانت بارها در ورودی شهر یاسوج

مدیر اجرائیات شهرداری یاسوج گفت: مرحله جدید جمع آوری تابلوهای 
غیرمجاز و ساماندهی وانت بارهای میوه فروش در ورودی شهر یاسوج به 

سمت شیراز اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی، فرزاد غالمیان با اعالم این خبر بیان داشت: در 
دوره جدید مدیریت شهری با توجه به گردشگر پذیر بودن شهر یاسوج بر 
حذف زوائد بصری، نازیبایی ها و تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز برای ارتقای 

کیفیت بصری شهر تأکید جدی صورت گرفته است.
برپایی  و  بنر  تابلو،  هرگونه  نصب  اساس،  همین  بر  کرد:  تصریح  وی 
داربست در نقاط مختلف شهر و ورودی و خروجی های شهر یاسوج بدون 

مجوز از شهرداری ممنوع است و با این موارد برخورد می شود.
غالمیان ادامه داد: طی روزهای گذشته و در مرحله جدید از جمع آوری 
تبلیغاتی  تابلوهای  ناپایدار،  سازه های  و  کپرها  دوره گرد،  وانت بارهای 
غیراستاندارد و مواردی دیگری که باعث نقض حقوق شهروندی می شود، 

در ورودی های شهر از سمت شیراز جمع آوری شد.
وی ادامه داد: کلیه تابلوهای غیرمجازی که در محدوده پل سوم بشار تا 

نجف آباد نصب شده بود، جمع آوری و ضبط گردید.
وانت بارها  برای  محل  دو  اینکه  بابیان  یاسوج  اجراییات شهرداری  مدیر 
قرار گرفت،  متقاضیان  اختیار  در  قرعه کشی  به صورت  مشخص شد که 
پمپ بنزین  نزدیکی  در  شیراز  به  یاسوج  محور  در  زمینی  داد:  ادامه 
در  محلی  و  خودروها  این  از  دستگاه   180 ساماندهی  برای  منصوری 
نزدیکی جمعه بازار برای 200 دستگاه خودروی دیگر در نظر گرفته شده 

است که هم اکنون وانت بارها به این محل ها هدایت می شوند.
ترافیکی و همچنین  از معضالت  برای جلوگیری  غالمیان تصریح کرد: 
همراهی  و  همکاری  نیازمند  شهر  در  مناسب  بصری  فضای  ایجاد 
قانون   ۱۰۱ و   ۹۶ قانونی  مواد  به  اشاره  با  وی  هستیم.  شهروندان  همه 
شهرداری ها، خاطرنشان کرد: صنوف، ادارات، نهادها و اشخاص حقیقی و 
حقوقی بدون کسب مجوز از شهرداری حق برپایی و علم کردن داربست 
و تابلو را ندارند. فرزاد غالمیان تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه 
تابلوی غیرمجاز در میادین، معابر، پیاده روها و ورودی و خروجی شهر 
مردم  و  شهر  برای  و  می شود  محسوب  شهروندی  حقوق  به  تعرض  که 
مراتب جهت  آن ها،  و ضبط  می کند، ضمن جمع آوری  ایجاد  مزاحمت 

تشکیل پرونده قضایی به دادگستری ارجاع می شود.
دادستانی  طرح  این  اجرای  در  کرد:  تأکید  شهرداری  اجرائیات  مدیر 
محترم، نیروهای زحمتکش پلیس راهور و یگان امداد نیروی انتظامی و 

فرمانداری نهایت همکاری و همراهی را داشته اند.


