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بهترین چیزی که در قلب نهاده شده است،
یقین است.

به

روزنامه

حـــــــــوادث

شناسایی و دستگیری اخاذ مأمورنما در شیراز

انهدام باند سارقان احشام و کشف 160 رأس احشام 
مسروقه در فیروزآباد

نوجوان مشهدی حساب بانکی مرد 
کانادایی را خالی کرد

دستگیری سارقان صرافی و کشف
 17 میلیارد دالر و سکه

اهدای تندیس هیئت والیبال کازرون 
به مناسبت هفته تربیت بدنی

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و 
جوانان فارس:

  17 پروژه ورزشی در هفته تربیت بدنی و ورزش 
به بهره برداری می رسد

اعزام 7 قایقران معلول به ازبکستان

گفت:  شیراز  انتظامی  فرمانده 
این شهرستان یک  انتظامی  مأموران 
پارس  پژو  دستگاه  یک  با  که  نفر 
خود را به عنوان مأمور ناجا معرفی و 
و  شناسایی  می کرد  اخاذی  مردم  از 

دستگیر کردند.
در  القاصی مهر  دالور  سرهنگ 
پایگاه خبری  با خبرنگار  گفت وگو 
هویت  به  نفر  دو  کرد:  بیان  پلیس، 
 27 کالنتری  به  مراجعه  با  معلوم 
اظهار  شیراز،  شهرستان  گلستان 
دستگاه  یک  با  فردی  که  کرده اند 
شناسایی  کارت  ارائه  با  پارس  پژو 
خود را مأمور نیروی انتظامی معرفی 
و مبلغ 15 میلیون و 500 هزار ریال 

از ما اخاذی و متواری شد.
و  شناسایی  موضوع  افزود:  وی 
در  ویژه  به صورت  متهم  دستگیری 
گرفت  قرار  مأموران  کار  دستور 
و  اطالعاتی  کارهای  ازانجام  پس  و 
پلیسی فرد موردنظر طی یک عملیات 

غافلگیرانه درحالی که با یک دستگاه 
بود  طریق  طی  حال  در  پارس  پژو 

دستگیر و به کالنتری منتقل شد.
اینکه  بابیان  انتظامی  مقام  این 
 8 تعداد  خودرو  از  بازرسی  در 
شد،  کشف  یک بارمصرف  دستبند 
بازجویی  در  متهم  کرد:  خاطرنشان 
با  شدن  مواجه  و  تخصصی  و  فنی 
به جرم خود  پلیس  ادله و مستندات 
و  میلیون   15 مبلغ  اخاذی  بر  مبنی 
اعتراف  شاکیان  از  ریال  هزار   500 

کرد.
شهروندان  به  القاصی مهر  سرهنگ 
مراجعه  صورت  در  کرد:  توصیه 
ضمن  آنان  به  انتظامی  مأموران 
در  شناسایی،  کارت  درخواست 
بالفاصله  بودن؛  مشکوک  صورت 
مرکز  طریق  از  را  موضوع 
فوریت های پلیسی 110 اعالم کنند تا 
امکان ارتکاب جرم از افراد ناشناس 

سلب شود.

از  فیروزآباد  انتظامی  فرمانده 
دستگیری اعضای باند 3 نفره سرقت 
و کشف  سرقت  فقره   15 با  احشام 
به ارزش  160 رأس احشام مسروقه 
یک میلیارد و 100 میلیون ریال در 

این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مهدی جوکار در گفت وگو 
پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  با 
چندین  وقوع  به  توجه  با  گفت: 
شهرستان  در  احشام  سرقت  فقره 
وارد  جدیت  با  پلیس  فیروزآباد، 
کار شد و در مدت کوتاهی با انجام 
کارهای عملیاتی باند این سارقان را 

شناسایی کردند.
شهرستان  پلیس  اینکه  بابیان  وی 
فنی  تحقیقات  از  پس  فیروزآباد 
سارقین  شدند  مطلع  تخصصی  و 
احشام  رأس   160 تعداد  دارند  قصد 
دهند،  انتقال  شیراز  به  را  مسروقه 

عملیات  یک  در  داشت:  عنوان 
منسجم هر 3 نفر از اعضای این باند 

دستگیر شدند.
اینکه  به  اشاره  با  جوکار  سرهنگ 
رأس   160 حرفه ای  سارقان  این  از 
یک  ارزش  به  مسروقه  احشام 
کشف  ریال  میلیون   100 و  میلیارد 
در  متهمان  کرد:  خاطرنشان  شد، 
بازجویی فنی و تخصصی به 15 فقره 
سرقت احشام اقرار کردند و پس از 
زندان  روانه  قضایی  مراجع   تحویل 

شدند.
اظهار  فیروزآباد  انتظامی  فرمانده 
ایجاد  انتظامی  نیروی  وظیفه  داشت: 
آرامش و امنیت برای مردم است؛ اما 
نصب  با  داریم  تقاضا  از همشهریان 
محل های  برای  مداربسته  دوربین 
نگهداری احشام سارقان را در انجام 

عمل مجرمانه خود ناکام بگذارند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس گفت: پسر 18 ساله ای در 
به  شیراز پس از مصرف ماده مخدر )شیشه(، مادر و مادربزرگ خود را 

قتل رساند.
فرماندهی  اجتماعی  معاونت  حوزه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
انتظامی فارس، سرهنگ کاووس محمدی گفت: خبر وقوع قتل در شیراز 
ساعت 19 و 59 دقیقه شامگاه سه شنبه به پلیس اطالع داده شد و بالفاصله 

مأمورانی از کالنتری 12 فخرآباد شیراز به محل اعزام شدند.
وی بابیان اینکه قاتل درحالی که قصد فرار داشت توسط مأموران دستگیر 
شد، گفت: پس از بررسی صحنه جرم و آثار و عالئم موجود، قاتل 18 ساله 
به هویت »ح-ف« به قتل مادر و مادربزرگ خود اقرار کرد و بعد از طی 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
و  خانوادگی  اختالف  فارس،  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
این  اصلی  انگیزه  را  شیشه  مخدر  مواد  مصرف  از  ناشی  توهم  و  مشاجره 
قتل عنوان و اضافه کرد: قاتل با استفاده از یک قبضه چاقو، مرتکب قتل 

شده است.
محمدی از خانواده ها خواست مشکالت و اختالفات خود را با مراجعه به 
حل وفصل  قانونی  به صورت  و  اجتماعی  مددکاران  و  مشاوران  و  اهل فن 

کنند.
معاون اجتماعی انتظامی فارس همچنین از ارائه 8 هزار و 421 مورد مشاوره 
به شهروندان استان در 6 ماهه اول امسال توسط کارشناسان مرکز مشاوره 

و مددکاری کالنتری های فارس خبر داد.

محمدی بابیان اینکه یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری رفتار فرد، خانواده 
و گفت:  دانست  فرد  هر  برای  آموزشگاه  مهم ترین  را  خانه  محیط  است، 
78.3 درصد از کل پرونده های ارجاعی به مراکز مشاوره و مددکاری پلیس 

در کالنتری های فارس منجر به صلح و سازش شده است.
آموزش  پیرامون  مشاوره  و  آموزش  جلسه   329 برگزاری  از  همچنین  او 
مهارت های زندگی به دختران و پسران و خانواده ها در 6 ماه اول امسال 
راه های کنترل و کاهش آسیب ها و  از  تأکید کرد که یکی  و  داد  خبر 
که  است  هنگام  به  مشاوره ای  و  تخصصی  خدمات  ارائه  اجتماعی،  جرائم 

می تواند در ارتقای سالمت افراد جامعه نیز مؤثر واقع شود.

برمی گشت  خانه  به  خرید  از  وقتی  جوان  زن 
پنجره  شیشه  به  هراسان  که  مرد  یک  دیدن  با 
داد  خبر  پلیس  به  را  موضوع  می کوبید  همسایه 
و بدین ترتیب راز یک گروگان گیری لو رفت.
به گزارش مشرق، چندی قبل زن جوانی هراسان 
با پلیس تماس گرفت و گفت: از خرید برگشته 
متوجه  که  شوم  خانه  وارد  داشتم  قصد  و  بودم 
روی  از  شدم.  همسایه  خانه  از  سروصداهایی 
صدا  که  خانه ای  پنجره  به  نگاهی  کنجکاوی 
را  جوانی  مرد  کردم.  می آمد  گوش  به  ازآنجا 

دیدم که به شیشه می زند و کمک می خواهد.
با تماس زن جوان تحقیقات آغاز شد و مأموران 
دریافتند دو مرد میان سال، جوانی بنام سهراب را 

ربوده و در خانه شان حبس کرده اند.
متهم  دو  و  آزاد  گروگان  مأموران،  ورود  با 
در  جوان  مهندس  شدند.  بازداشت  میان سال 
بازجویی ها گفت: این دو آدم ربا از اقوام دور من 
هستند. مدتی قبل یکی از آنها به سراغم آمد و 
گفت قصد تجارت دارد. با این بهانه 50 میلیون 
تومان از من گرفت. فرزاد قرار بود 50 میلیون 
تومان را یک ماهه به من برگرداند؛ اما نداد. وقتی 
دیدم فرزاد پولم را برنگرداند ازآنجایی که خودم 
نیز چک داشتم مجبور شدم از یکی از اقوامم بنام 
بهرام 70 میلیون تومان پول قرض بگیرم تا با این 
پول هم چکم را پاس کنم و هم مشکالت دیگرم 

را برطرف کنم.
سراغ  به  بار  چندین  مدت  این  در  داد:  ادامه  او 
فرزاد رفتم و او مدام امروز و فردا کرد. از طرفی 
توانایی  من  و  می خواست  را  پولش  هم  بهرام 
فرزاد  اینکه روز حادثه  تا  نداشتم.  را  پرداختش 

با من تماس گرفت و گفت می خواهد پولم را 
بدهد. به محل قرار که یکی از خیابان های شمال 
تهران بود رفتم و سوار نیسان او شدم؛ اما بهرام 
هم آنجا بود خیلی تعجب کردم. آنها مرا به بنگاه 
بهرام  امالکی بردند و دو ساعت شکنجه دادند. 
از من می خواست برگه ای را امضا کنم که داخل 
میلیون   70 به جای  من  از  طلبش  بود  نوشته  آن 
هم  فرزاد  است.  بوده  تومان  میلیون   250 تومان 
می خواست پای برگه ای را امضا کنم که داخل 
اما  ندارد؛  به من  بدهی  بود هیچ  نوشته  شده  آن 
فرصتی که  در  اینکه  تا  نکردم  را  کار  این  من 
آنها برای صحبت به اتاق دیگری رفته بودند، من 
خودم را به پنجره رساندم و شروع به دادوبیداد 

کردم.
متهم  دو  از  تحقیقات  جوان  مهندس  شکایت  با 
خود  آدم ربایی  به  متهمان  یافت.  ادامه  میان سال 
اعتراف کرده و با تأیید حرف های شاکی جوان؛ 
انگیزه خود را از این آدم ربایی مسائل مالی عنوان 
دادسرای  بازپرس  دستور  به  تحقیقات  کردند. 

امور جنایی پایتخت ادامه دارد.

با قهرمانی  تنیس مناطق پنج گانه کشور در بخش آقایان  پرونده مسابقات 
محمدرضا ناطق بسته شد.

و  خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
رقابت های  هشتم  مرحله  فارس،  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  اطالع رسانی 
تنیس مناطق پنج گانه کشور در بخش آقایان به میزبانی استان فارس و با 
حضور ۲۵ شرکت کننده از استان های فارس، بوشهر، یزد، هرمزگان، کرمان، 
اصفهان و گلستان با مدیریت بهراد ذوالنوریان و سرداوری نوید کوثر در 

شیراز آغاز شد.
در این دوره از مسابقات پس از ۶ روز رقابت سخت و نفس گیر، محمدرضا 
دیگر  دبیری  و خشایار  ایستاد  مسابقات  نخست  بر سکوی  فارس  از  ناطق 

تنیسور فارسی نایب قهرمان شد.
را  سوم  مقام  مشترکًا  نیز  فارس  از  حیدری  آریا  و  آرش صفایی  همچنین 

کسب کردند.

سبک  کشور  کاراته  قهرمانی  مسابقات  در 
شهر  میزبانی  به  که  یونیون  شیتوریوشوکوکای 
شیراز در مجموعه ورزشی دستغیب برگزار شد، 
به  موفق  کازرون   شهرستان  کاراته کا  بانوان 
کسب 37 طال،33 نقره و 59 مدال برنز گردیدند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
هیئت کاراته شهرستان کازرون، مهدیه قره خلو، 
هستی اژدری، الهام احمدی، آریتمیس جمشیدی، 
مریم  پانیذ جوکار،  مریم همتی،  ژیال طهماسبی، 
مریم  دهقانیان،  زهرا  راستی،  فاطمه  حسینی، 
فاطمه  عبدالهی،  پانته آ  کاظمی،  مهسا  دهقان، 
مائده  کرمی،  زهرا  موصلی زاده،  آتوسا  رضایی، 
جمالی، ندا افشاری، نگین مقتدری، آیناز نادری، 
هوشنگی،  فاطمه  خواجه،  مائده  نادری،  مبینا 
یاسمن  حسینی،  زهرا  سیده  رئیسی،  آناهیتا 
فاطمه  دهداری،  زهرا  نجفی،  حدیث  رئیسی، 
درسا  ایالنی،  نازنین زهرا  معماری،  ساره  جوکار، 
طهماسبی، ساحل میرشکاری، ستایش و مهرابی، 
موسوی، عسل شریف زاده،  فاطمه  مایسا جابری، 

مدال آوران طال بودند.
زهرا  جوکار،  زینب  افشارزاده،  نیایش  همچنین 
منیژه  راهنما،  روژان  صادقی،  زینب  افشارزاده، 
سیده  اردشیری،  هستی  محمدی،  ندا  خدایاری، 
فاطمه تقوی، سارا رنجبر، کیمیا پرهیزکار، شیوا 
مرادی، زهرا دهقان، ندا رستمی، ملیکا خاکسار، 
سینا  جابری،  مریم  زهراکشتکار،  رحیمی،  لیال 
یاسمن  فرنازجعفری،  مینایی،  مهدیه  محمدی، 
محمدی، خدیجه دهداری، فاطمه تقی زاده، ستایش 
تقی زاده، اسما جوکار، سیما جوکار، یسنا جوکار، 
مهسا  ارجمند،  فاطمه  فیروزه،  یسنا  زهرا غفاری، 
معماری، هانیه حسین پور، مدال های نقره را کسب 

کردند.
زینلی،  تیام  موسوی،  دیانا  سیده  احمدی،  آیلین 
نهال  کاویانی،  یلدا  رئیسی،  یلدا  رنجبر،  مریم 
الناز  محمدی،  نادیا  زارعی،  فاطمه  عطایی، 
جعفری،  مهتاب  نجفی،  نرجس  حقیقت پور، 
مهشید موسوی، سیدمریم حسینی، هستی محمدی، 
شیدا پیاده، معصومه افشاری، زهرا راستی، آتاناز 

جوکار، مریم خاکسار، مریم جوکار، مینا امینی، 
بیتا حبیبی، آیدا نادری، نادیا خواجه، مریم کرمی، 
ستایش محمدی، هانیه بابایی، سیده هانیه حسینی، 
نجفی،  پارمیس  اعتمادی،  عارفه  رئوفی،  یسنا 
تقی زاده،  فاطمه  رضایی،  الناز  رضوی،  ساجده 
مرادی،  ستایش  رنجبر،  فاطمه  خسرویان،  مهدیه 
فاطمه دهقان، کیمیا زارع، ساینا دوپیکر، روژان 
فاطمه  گودرزی،  زهرا  جهادیان،  زهرا  خلو،  قره 
زهرا  فتاحی،  آیدا  سی سختی،  میترا  زمانی، 
ماندگاری، طاهره جوکار، مهدیه موسوی، پارمیدا 
شیبانی، سارا صادقی، نگین مرادی، زهرا چراغی، 
نرجس چراغی، فاطمه خداپرست، فاطمه انصاری، 
مدال آوران  نیز  طهماسبی،  راضیه  نادری،  محدثه 

برنز بودند.
خدیجه  سیده  سبزدوده،  زینب  نیز  تیم  مربیان 
زهرا  اردشیری،  سکینه  نوذری،  افسانه  حسینی، 
تقوی،  محبوبه  سیده  سبزدوده،  الهام  خدیو، 
علی پور  شبنم  و  خسروپور  صبا  خسروپور،   ندا 

بودند.

مشهد  در  ساله ای   ۱۸ نوجوان 
مجازی  فضای  طریق  از 
ساکن  ایرانی  مرد  حساب 

کانادا را خالی کرد.
چندی  مشرق،  گزارش  به 
پلیس  با  میان سال  مردی  قبل 
گفت:  و  گرفت  تماس  فتا 
کانادا  ساکن  خانواده ام  و  من 
قبل  روز  چند  از  اما  هستیم، 
غیرمجاز  برداشت های  متوجه 
شدم  بانکی ام  حساب  از 
حدود  کردم  بررسی  وقتی 
حسابم  از  تومان  میلیون   ۳۳
وقتی  است.  برداشت  شده 
در  خانواده ام  با  را  موضوع 
میان گذاشتم دختر ۱۶ ساله ام 
عجیبی  ماجرای  از  پرده 

برداشت.
او گفت: در فضای مجازی با 
که  شده  آشنا  ایرانی  پسری 
پسر  است.  ساکن  مشهد  در 
در  شرط بندی  بهانه  به  جوان 
را  دخترم  قمار  سایت های 
فریب داده و اطالعات حساب 

بانکی مرا از طریق او به دست 
آورده است.

رئیس  جهانشیری  سرهنگ 
خراسان  مجازی  فضای  پلیس 
خبر  این  تشریح  در  رضوی 
قضایی  پیگیری  با  گفت: 
مأموران این نوجوان ۱۸ ساله 

را در مشهد دستگیر کردند.
به سرقت  بازجویی ها  وی در 
کانادا  مقیم  مرد  حساب  از 
من  گفت:  و  کرد  اعتراف 
و  شرط بندی  سایت های  در 
چند  داشتم  فعالیت  قماربازی 
همین  و  شدم  برنده  باری 
کرد  وسوسه ام  موضوع 
کم کم  اما  دهم،  ادامه  که 
این  در  را  پول هایم  همه 
دادم.  دست  از  شرط بندی ها 
بعدازآن با این دختر آشنا شدم 
و او را فریب داده و اطالعات 
حساب پدرش را گرفتم و در 
تومان  میلیون   ۳۳ مرحله  چند 
همه  اما  برداشتم،  حسابش  از 

را در شرط بندی باختم.

از  گلستان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری سارقان صرافی طی 
عملیات پلیسی غافلگیرانه در 

گرگان خبر داد.
علی اکبر  مشرق،  گزارش  به 
جاویدان اظهار کرد: با تالش 
آگاهی  پلیس  کارآگاهان 
در  صرافی  سارقان  استان، 
سرقت  به  اقدام  که  گرگان 
صرافی  این  از  سکه  و  دالر 
و  شناسایی  بودند  کرده 
دستگیر شدند. وی ادامه داد: 
هستند  نفر  دو  سارقان  این 
پلیسی  عملیات  یک  در  که 

غافلگیرانه دستگیر شدند.
گلستان  انتظامی  فرمانده 
سارقان  از  کرد:  خاطرنشان 

ریال  میلیارد   17 حدود 
دالر،  ازجمله  سرقتی  اموال 
شده  کشف  طال  و  سکه 
است و سارقان به جرم خود 
اعتراف کرده اند. وی گفت: 
درگذشته هم اعالم کردم که 
مهارت و تجربه کارآگاهان 
به عنوان  استان  پلیس آگاهی 
پلیس تخصصی و کارآزموده 
چنین  که  است  به اندازه ای 
کمترین  در  پرونده هایی 
مستندات  با  و  ممکن  زمان 
خواهد  کشف  کافی  ادله  و 
نمی دهد  اجازه  پلیس  و  شد 
زنندگان  هم  بر  و  مجرمان 
نظم و امنیت به سادگی امنیت 

مردم را به خطر بیندازند.

خبرنگار و عکاس/ علیرضا گلچین: به مناسبت هفته 
اهدای  با  شهرستان  این  والیبال  هیئت  رئیس  تربیت بدنی 
از  اداره ورزش و جوانان،  به حامد محمدی رئیس  تندیس 
تشکر  کازرون  ورزش  امر  در  وی  تالش های  و  زحمات 

کرد.

پاراکانو  رقابت های  در  حضور  برای  معلول  قایقران  هفت 
قهرمانی آسیا به ازبکستان اعزام شدند.

و  جانبازان  فدراسیون  عمومی  روابط  از  ایرنا  گزارش  به 
معلولین اکبر طهماسبی، نادر عیوضی، مسعود قیصری، شهال 
بهروزی راد در کالس KL3، اسالم جاهدی و رؤیا سلطانی 
مهدوی  مسعود  همراه  به   ،KL1 در  آغنده  امین  و   KL2
پاراکانو  رقابت های  در  شرکت  برای  ملی(  تیم  )مربی  نیا 

قهرمانی آسیا عازم ازبکستان شدند.
رقابت های قایقرانی قهرمانی آسیا 28 مهر در ازبکستان آغاز 

می شود و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت.

تنیسورهای فارس فاتح رقابت های تنیس مناطق پنج گانه کشور شدند

توسط بانوان کاراته کای کازرون صورت گرفت؛

کسب 37 مدال طال،33 نقره و 59 برنز در مسابقات قهرمانی کاراته کشور

پسر شیشه ای در شیراز مادر و مادربزرگش را کشت

کنجکاوی زن همسایه راز گروگان گیری را فاش کرد

اداره  پشتیبانی  و  منابع  توسعه  معاون 
کل ورزش و جوانان استان فارس از 
افتتاح و بهره برداری 17 طرح ورزشی 

در نقاط مختلف استان خبر داد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  از 
ورزش  کل  اداره  اطالع رسانی  و 
اسالم  سید  فارس،  استان  جوانان  و 
راستای  در  داشت:  اظهار  موسوی 
توسعه  و  همگانی  ورزش  به  توجه 
فارس  استان  ورزشی  زیرساخت های 
این  در  دولت  خدمات  ادامه  در  و 
اداره  مدیریتی  مجموعه  خصوص 
زمینه  این  در  گسترده ای  تالش  کل 
انجام داده است که در این هفته شاهد 
و  مختلف  طرح های  از  بهره برداری 
متنوع ورزشی در سطح استان خواهیم 

بود.
وی اضافه کرد: با اجرای این طرح ها 
توسعه  شاهد  ورزشی  پروژه های  و 
فضای ورزشی در نقاط مختلف استان 
ورزشی  فضای  سرانه  یقینًا  و  هستیم 
استان هم افزایش چشمگیری خواهد 

داشت.
اداره  پشتیبانی  و  منابع  توسعه  معاون 
فارس  استان  جوانان  و  ورزش  کل 
پروژه های  این  کرد:  خاطرنشان 
میلیارد و  بالغ بر 8  بااعتباری  ورزشی 
750 میلیون تومان و به مساحت 200 
هزار مترمربع به بهره برداری می رسد 
پروژه ها  این  اعتبارات  تأمین  در  که 
و  ورزش  وزارت  مساعدت های 
و  استان  ارشد  مدیران  و  جوانان 

پیگیری های  و  تالش ها  همچنین 
را  فارس  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 

به همراه داشته است.
وی با اشاره به نیاز مناطق محروم استان 
به فضای ورزشی و نگاه عدالت محور 
اداره کل ورزش و جوانان بیان کرد: 
سالن  شامل  ورزشی  پروژه های  این 
مصنوعی  چمن  زمین  چندمنظوره، 
روستاهای  در  تخصصی  سالن های  و 
سردشت،  زار،  خومه  آبگشنه، 
بردنگان، مورکی، کاله سیاه، جنجان، 
شهرستان  توابع  از  عشایر  اشکان 
توابع  از  دژگاه،  دولت آباد،  ممسنی، 
از  جعفری  تربر  فراشبند،  شهرستان 
ایثار  شهرک  شیراز،  شهرستان  توابع 
و  دریس  خرامه،  شهرستان  توابع  از 
ابوالحیات از توابع شهرستان کازرون، 
ده چاه از شهرستان نی ریز و معزآباد 
جابری از شهرستان خرامه و روستاها 
و بخش های شهرستان داراب به اجرا 

در آمده است.
برخی  اینکه  بابیان  همچنین  موسوی 
دولت  هفته  در  دیگر  پروژه های 
افزود:  است،  رسیده  بهره برداری  به 
شامل  ورزش  پروژه   60 از  بیش 
و  بزرگ  مصنوعی  چمن  زمین 
در  چندمنظوره  سالن های  و  کوچک 
تکمیل  با  و  شد  افتتاح  دولت  هفته 
در  پروژه های  از  دیگر  تعدادی 
متعال  خداوند  یاری  به  احداث،  حال 
دهه  در  مسئوالن  همه  همت  با  و 
خواهد  بهره برداری  به  امثال   فجر 

رسید.


