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وصول بیش از  310میلیارد ریال
حقوق دولتی از معادن فارس

ایرنا :سرپرست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
فــارس گفت :میزان حقوق دولتی وصول شــده از معادن
اســتان در ســالجاری بیش از  310میلیارد ریال است و
فارس رتبه هشتم کشور را در وصول حقوق دولتی دارد.
به نقل از روابط عمومی   سازمان صنعت ،معدن وتجارت
فــارس ،فریبرز رضا زاده اضافه کرد :بر اســاس ماده 14
قانون معادن کشــور ،دارنــده پروانه بهرهبــرداری باید
درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز
در معدن به صورت اســتخراج شده بهعنوان حقوق دولتی
به وزارت صنعت ،معدن و تجارت پرداخت کند.
وی ادامــه داد :مطابق قانون معادن ،بهره برداران تمام
معــادن بزرگ یا کوچک با هر نوع ماده معدنی مشــمول
پرداخت حقوق دولتی هستند.
رضا زاده با اشــاره به اینکه میزان وصول حقوق دولتی
معادن به شرایط فعالیت معادن وابسته است ،بیان داشت :در
وضعیت رکود اقتصاد به ویژه در صنعت ساختمان ،دریافت
حقــوق دولتی به لحــاظ کاهش نقدینگی بهــره برداران
با مشکل مواجه میشود ،همچنانکه طی سال های گذشته
کاهش قیمت مواد معدنی و رکود در بخش عمرانی کشور
تقاضای مواد معدنی را تا حدی کاهش داده است.
وی اضافه کرد :همه معادن اســتان مشمول پرداخت
حقوق دولتی می   شــوند لذا بهره بردارانی که حقوق دولتی
خود را به موقع پرداخت نمی   کنند مشمول جریمه دیرکرد
یا ابطال پروانه بهره برداری می   شــوند کــه این جریمه
به صورت ساالنه محاسبه و ابالغ می   شود.
وی اضافه کرد :در تبصره  6این ماده هم آمده اســت
دولت مکلف است پانزده درصد (15درصد) از حقوق دولتی
وصولی را به اعتبارات همان اســتان اضافه کندطوریکه
تمام اعتبار یاد شده برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه
شهرســتان با اولویت بخشــی که معدن در آن واقعشده،
اختصاص یابد.
رضــا زاده بــا اشــاره به اینکــه ایجــاد فرصت های
ســرمایه گذاری در قالب نقشــه راه معدن وصنایع معدنی
زمینه توسعه و اشــتغال بیشتر در استان را فراهم می   کند
افزود :فارس ظرفیت حضور موفــق در تجارت جهانی را
دارد و دسترسی به بازارهای جهانی از اولویت بسیار زیادی
برخــوردار اســت بنابراین افزایش صــادرات مواد معدنی
فرآوری شده موجب افزایش درآمد ارزی ،گسترش حمل و
نقل اعم از دریایی ،زمینی و هوایی می   شود.
وی اظهــار داشــت :طی ســالهای گذشــته توجه به
فعالیت هــای معدنــی در اســتان فارس افزایــش یافته
بــه گونه ای که در نقاط مختلف اســتان بویژه از ســوی
بخش خصوصی فعالیت های اکتشافی برای شناسایی مواد
معدنی (فلزی و غیرفلزی) مورد توجه بوده اســت واز این
ذخایر عظیم برداشت مواد معدنی در حال انجام است.
سرپرست سازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس ادامه
داد :ذخایر عظیم مواد معدنی غیرفلزی ،خاک های نســوز
و صنعتی ،ســنگ مرمریت و مواد معدنی فلزی که درطی
چند ســال اخیر مورد اکتشاف و اســتخراج قرار گرفته اند
نشــان می   دهد که این اســتان از جایگاه مناســبی برای
انجــام فعالیت های معدنــی دارای مزیت نســبی برای
سرمایه گذاری برخوردار است.
رضــازاده گفت :تعــداد  31فقره پروانــه بهره برداری
معدنی با ظرفیت استخراج اسمی   یک میلیون و  70هزارتن
با ذخیره قطعی یک میلیون و 463هزار تن امســال صادر
شده است.
وی با بیان اینکه برای بهره برداری از این معادن بیش از
 302میلیارد ریال ســرمایه گذاری انجام شده است اظهار
داشت :با بهره برداری از این معادن برای  245نفر فرصت
زمینه اشتغال ایجاد شده است.

اقتصاد دولتی موجب مشکالت اقتصادی می شود
به باور استاندار فارس اقتصاد دولتى موجب مشكالت اقتصادى می   شود بنابراين
بايد به سمت و سوى واگذارى اقتصاد به بخش خصوصى تالش شود...

استاندار فارس در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی:

اقتصاد دولتی
موجب مشکالت اقتصادی می شود

صفد ر د وام

به باور استاندار فارس اقتصاد دولتى موجب
مشــكالت اقتصادى می   شــود بنابراين بايد
به سمت و ســوى واگذارى اقتصاد به بخش
خصوصى حرکت کنیم.
عنايــت ا ...رحيمی   ديــروز در نشســت
شــوراى گفتگوى دولــت و بخش خصوصى
كه در محل اســتاندارى فارس برگزار شــد،
اظهار داشــت :متأســفانه قبــل از آنكه دچار
تحريــم بيگانگان شــده باشــيم با مشــكل
خــود تحريمی   مواجــه بــوده ايــم بنابراين
براى رفع اين آســيب نيازمند تبــادل نظر و
گفتگو هستيم.
مقام عالى دولت در اســتان فارس با تأكيد

بر اينكــه تعامل بين بخــش دولتى و بخش
خصوصى موانع توسعه استان را مرتفع خواهد
ســاخت ،اضافه كرد :هدف از برپايى سلســله
نشســت هاى شورای گفت و گو در جهت رفع
موانع و مشــکالت بــوده بنابراين امیدوارم با
ادامــه این روند شــاهد رفع بروکراســیهای
موجود در راه بخش خصوصی باشیم.
رحيمی   ادامه داد :بايد تالش شــود بسيارى
از مــوارد اجرايى و تصــدى گرى ها به بخش
خصوصى ســپرده شــود و اين مهم به دليل
بوروکراسی اداری در بخش دولتى بسيار مهم
و تأثيرگذار است.
اســتاندار فارس افزود :در بخش خصوصى
اقدامات با ســرعت بيشتر و سودآورى بهتر به

نتيجه خواهد رســيد از اين رو ما بايد در جهت
رفع چالش هاى بخش خصوصى براى فعاليت
مناسب تالش الزم داشته باشيم.
او همچنين به بيانيــه رهبر معظم انقالب
بــراى گام دوم انقــاب و توجــه بــه نقش
بخش خصوصي در حوزه اقتصاد اشــاره كرد
و افزود :نيازمند بســترهاى الزم حقوقى براى
فعاليت بهتر بخش خصوصى هستيم.
رحيمی   همچنين بر رفع قوانين دست و پاگير
در مسير فعاالن بخش خصوصى و صنعتگران
تأكيد كرد و گفت :اســتمرار اينگونه نشست ها
و تبــادل نظر موجب رونق بخش توليد ،بهبود
فضاي كســب و كار و سرمايهگذارى در سطح
استان خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس
در بازدید از نمایشگاه دست ساخته های هنرجویان هنرستان انصاری الری:

نظام آموزشی باید هدفمند دنبال شود

نمایشــگاه صنایع غذایی و دست ساخته های
هنرجویان هنرســتان انصــاری الری با حضور
نجفــی مدیــر کل آموزش و پــرورش فارس،
فرهــادی رئیس اداره فنــی و حرفهای اداره کل
همچنین بهروز پرنیــان مدیر آموزش و پرورش
ناحیه  2شیراز ،نیکو صفت کارشناس مسول فنی
و حرفــهای ناحیه  2با همراهــی مدیر ،دبیران و
دانشآموزان هنرستان یاد شده برگزار شد.
به گزارش روابــط عمومی   آموزش و پرورش
ناحیه  2شــیراز ،دکتــر نجفی ضمــن تقدیر و

تشــکر از زحمات همکاران اداری و آموزشگاه در
ســاخت و تجهیز این سالن عالقه دانش آموزان
به رشــته های فنی را قابل تقدیر توصیف کرد و
گفت :رشته های فنی و حرفهای در سالهای اخیر
با اســتقبال ویژه دانشآموزان و خانواده ها همراه
بوده است.
وی ادامــه داد :در حــال حاضر بــا توجه به
سیاســتهای خوبی که در توزیــع متوازن دانش
آموزان در بین رشــته های تحصیلی اجرا شــده
است  38درصد دانش آموزان به رشته های فنی

روی آوردهاند که با برنامه های پیش بینی شده تا
پایان برنامه ششم به 50درصد هم خواهد رسید
دکتر نجفی در بخش دیگر از صحبتهای خود
با توجه به اهداف آموزش و رشــته های مربوطه
خــاص رشــته های تحصیلی فنــی و حرفه ای
با بیان این جمله که نظام آموزشــی باید هدفمند
دنبال شــود گفت:نظام آموزشی که فاقد آموزش
الزم بــرای مهــارت دانــش آموز باشــد نظام
کارآمدی نیست ما معتقدیم نه تنها در رشته های
فنــی بلکه در کنار رشــته های نظــری هم باید
امکان یادگیــری مهارت توســط دانش آموزان
فراهم شود.
مدیر کل آمــوزش و پرورش فارس در بخش
پایانی صحبتهای خود یکبار دیگر ضمن تشکر از
حضور همکاران و شــوق و اشتیاق دانش آموزان
به رشــته های فنــی و حرفه ای عنــوان کرد:
دانش آموزانی که در رشــته های فنی و حرفه ای
تحصیل می   کنند در کار تیمی   و مهارتهای مدنی
و اجتماعــی قوی عمل می   کننــد و آینده کاری
خوبی را بــرای خود مهیا خواهنــد کرد .ما هم
با پیش بینی بودجه الزم در ســال جاری و خرید
بعضی تجهیزات تمام تالش خود را برای کمک
به رشته های فنی و حرفهای انجام خواهیم داد.

آغاز اجرای طرح ساماندهی وسایل نقلیه باربر در شیراز
رئیس ســازمان مدیریت حمــل و نقل بار
شهرداری شیراز از آغاز طرح ساماندهی وسایل
نقلیه باربر در این کالنشهر خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری
شــیراز ،عبدالجلیل شریفی گفت :با ساماندهی
وانت بارها و وسائل نقلیه باربر ،وضعیت حمل
ونقل کاال نیز سر و سامان می   گیرد .از این رو
بعــد از اتمام مدت زمان اجرای ارشــادی این
طرح رانندگان وســائل نقلیــه باربر که مجوز
فعالیت وســیله عمومی   در یافت نکرده اند یا
انقضای اعتبار کارت هوشــمند آنها فرارسیده،
توسط پلیس راهور جریمه می   شوند.
وی افزود :طبق ماده  32قانون رســیدگی
به تخلفات رانندگی ،شهرداریها موظف هستند
کلیه فعالیتهای مربوط به حمل ونقل بار را در
محدوده شهرها در قالب موسسات وشرکتهای
حمل ونقل بار ســاماندهی و بــر آنها نظارت
کنند ،در این راســتا هیات وزیــران در صدور
مجوزها و برخورد با تخلفات جرائمی   را در نظر
گرفته است.
رئیس ســازمان حمل ونقل بار شــهرداری
شــیراز ادامــه داد :نداشــتن مجــوز فعالیت

راننده وســیله عمومی   یا انقضای مهلت اعتبار
آن  750هــزار ریال جریمه و همراه نداشــتن
کارت صحت و سالمت روحی و جسمی   راننده
وســیله نقلیــه مشــمول  200هــزار ریــال
جریمه می   شود.
شریفی خاطر نشان کرد :گشت های نظارت
و بازرســی ســازمان مدیریت حمل ونقل بار
شــهرداری شــیراز با همــکاری پلیس راهور
نســبت به اعمال قانون خودرو های سنگین و

نیمه ســنگین در سطح شــهر اقدام می   کنند،
از این رو ضروری اســت که کلیه رانندگان و
مالکین وسائل نقلیه باربر که تاکنون نسبت به
ســاماندهی خودروهای باربر و اخذ پروانه های
فعالیت اشــتغال اقدام نکرده اند به ســازمان
مدیریت حمل ونقل بار شهری واقع در میدان
گلســتان (کلبه )ابتدای خیابان شهید محمدی
فرد مراجعه کنند.
رئیس ســازمان حمل ونقل بار شــهرداری
شیراز با اشاره به اینکه ظرفیت مجاز بارگیری
خودروهای ســنگین و نیمه ســنگین حمل و
نقل بار در کارت خودروی آنها قید شده و این
ســازمان در تعیین ظرفیت مجاز نقشی ندارد،
گفت :چنانچه رانندگان این خودرو ها بیشتر از
ظرفیت مجاز اقدام به بارگیری کنند متوقف و
اعمال قانون خواهند شد.
عبدالجلیل شــریفی بهبود کنترل ونظارت،
افزیــش ضریــب ایمنی و امنیــت اجتماعی،
اصالح ســاختار ،صرفه جویی و بهینه سازی
مصرف ســوخت ،ارتقای ســامت و استفاده
از بســترهای فناوری وتکنولوژی را از مزایای
طرح ناوگان برشمرد.
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سامانه بارشی جدید وارد استان فارس می   شود

عکس :علی گزبلند         /عصر مرد  م

تســنیم :رئیس دانشگاه علوم پزشــکی شیراز گفت :در
حال حاضر نیاز امروز جامعه درمانی اســتان احداث مراکز
تخصصی درمانی ویژه کودکان است که خیرین باید همانند
گذشته مجمع و دانشگاه را در این راه یاری دهند.
صبح دیروز بیســت وســومین درمانــگاه تخصصی و
فوق تخصصی اســتان فارس با حضور مسئوالن دانشگاه
علوم پزشکی شیراز افتتاح شد.
علی بهادر ،رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شیراز در این
مراســم تالش و حمایت خیرین استان را ستودنی دانست
و اظهارداشــت :با توجه بــه اینکه امــروز درمانگاههای
ی شهید مطهری و امام رضا (ع) مملو از بیمار
فوق تخصص 
است و ضرورت دانشگاه بر این است که با حمایت خیرین
تعداد این مراکز را افزایش دهد.
وی نیاز امروز شیراز را احداث بیمارستان ویژه کودکان
دانســت و افزود :در حال حاضر نیــاز امروز جامعه درمانی
اســتان احداث مراکز تخصصی درمانی ویژه کودکان است
که خیرین باید همانند گذشــته مجمع و دانشگاه را در این
راه یاری دهند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به
راهاندازی این مرکز گفت :فاز اول درمانگاه فوق تخصصی
مرحومه دالکی با  60اتاق پزشک و کیلینیکهای سالمت
محور افتتاح شــد و در تالش هســتیم بــه زودی دیگر
بخشهای تخصصی این مرکز نیز افتتاح شود.
عبدالخالق کشــاورزی افزود :با برنامهریزیهای انجام
شده خدمات پیشگیری و خودمراقبتی بخشهای دیگر این
مرکز است که تا پایان سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز گفت:
درمانگاه شبانهروزی دندانپزشکی ،مرکز آموزشی احیا قلب
و عروق دیگر بخشهای این درمانگاه اســت که در حال
تکمیل است.
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نظام آموزشی باید هدفمند دنبال شود
نمایشــگاه صنایع غذایی و دست ساخته های هنرجویان هنرستان انصاری الری با
حضور نجفی مدیر کل آموزش و پرورش فارس ،فرهادی رئیس اداره فنی...

آغاز اجرای طرح ساماندهی وسایل نقلیه باربر در شیراز
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری شیراز از آغاز طرح ساماندهی
وسایل نقلیه باربر در این کالنشهر خبر داد...

استان فارس نیازمند احداث
مراکز تخصصی ویژه کودکان است

 7رجب 1440

فارس

مهر :مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری فارس گفت :ســامانه بارشی جدید از روز پنجشنبه وارد
استان فارس می   شود.
رحیم آزادی ،با اشــاره به اینکه سامانه جدید بارشی در مســیر استان فارس است ،تاکید کرد :این
ســامانه روز پنجشنبه نواحی غرب و شمال شرق اســتان را تا روز جمعه تحت پوشش بارش باران و
برف قرار میدهد.
وی تصریح کرد :با ورود این ســامانه احتمال آب گرفتگی ،لغزنده شــدن جادهها و بارش برف در
نواحی سردسیر وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس ادامه داد :اعالم اخطارهای الزم به شهرستانهای مربوطه
داده شده تا پیش بینیها برای رفع مشکالت انجام شود.

طرح نوروز بی زباله با استقبال عمومی   مردم فارس مواجه شد

ایرنــا :طرح نــوروز بی زباله با مشــارکت دوســتداران محیط زیســت و تشــکل ها و فعاالن
زیســت محیطی در شــهرها و مناطق مختلف اســتان فارس کلید خورده اســت که در این طرح
دوستداران طبیعت به پاکسازی مناطق اطراف تفرجگاه ها و ورودی شهرها می   پردازند.
این طرح در بسیاری از مناطق فارس از جمله شهرهای مرودشت ،آباده طشک نی ریز ،فیروزآباد،
شیراز و برخی دیگر از شهرها اجرا شده و دوستداران محیط زیست با پاکسازی پیرامون مناطق دارای
جاذبه های زیســت محیطی و تفرجگاه ها ،این مناطق را برای دیدار مســافران و میهمانان نوروزی
آماده می   کنند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس با تکریم کسانی که دغدغه محیط زیست دارند این
اقدام دوستداران محیط زیست را ستود و آن را پاسداشت ارزش های زیست محیطی توصیف کرد.
ســعید محمودی مردم و مســافران نوروزی را نیز به حفظ محیط زیست و پرهیز از ریختن زباله
دعوت کرد و ابرازداشت :مســافران با همت و تالش خود ضمن بهره مندی از موهبت های الهی و
ارزش های خدادادی با رعایت اخالق طبیعت گردی و به کاربســتن توصیه های زیست محیطی ،در
حفظ و حراست طبیعت و محیط زیست کوشا باشند.
مدیر کل حفاظت محیط زیســت استان فارس اضافه کرد :کسانی که می   خواهند چند ساعتی را
در طبیعت بگذرانند ضمن پاکســازی طبیعت و جلوگیری از رهاسازی زباله ها باید با توجه به فصل
گلدهی گیاهان ،محل اسکان خود را در اماکنی انتخاب کنند که از پوشش گیاهی و جنگلی کمتری
برخوردار باشد و از لگدمال کردن گیاهان و شکستن سرشاخه های درختان خودداری شود.
پاکسازی ورودی شیراز و پویش شیراز ،شهر بدون زباله
طی روزهای گذشــته مردم طبیعت دوست شیراز در ســومین مرحله از پاکسازی حاشیه مبادی
ورودی شهر شیراز ،محور پلیس راه سپیدان تا شعاع  10کیلومتری محور شیراز -سپیدان را پاکسازی
کردند و با پاکسازی حاشیه ورودی شهر به استقبال بهار رفتند.
این برنامه با همت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس و با همکاری تشکل پاکسازان طبیعت
فارس ،دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز ،دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی شــیراز ،شهرداری شیراز،
پاکســازان طبیعت سیوند ،کانون جوانان نگاه فرداُ ،م ّروجان فرهنگ اقتصاد سبز ،اقامتگاه بومگردی
َج َورگ در قالب طرح بی زباله انجام شد.
پویش شیراز ،شهر سبز بدون زباله در ادامه پویش شیراز ،شهر سبز و بدون پالستیک مطرح شده
و مبادی اصلی شهر شیراز تا پایان اسفند ماه پاکسازی و در ایام نوروز نیز از آن مراقبت می   شود.
سه محور شیراز -بوشهر ،شیراز -مرودشت ،شیراز -سپیدان از زباله پاک شده است.
اجرای طرح بی زباله در فیروزآباد فارس
همچنین به مناســبت قرار گرفتن در آســتانه نوروز و در اجرای طرح نوروز بی زباله ،حاشیه بلوار
ورودی فیروزآباد فارس از وجود زباله پاکسازی شد.
در این برنامه که با هماهنگی اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد و با حضور فرماندار شهرستان
فیروزآباد ،شورای شهر ،اداره آموزش و پرورش و مدیریت و پرسنل اداره منابع طبیعی ،مسئوالن و
دانش آموزان انجام شــد 5 ،هکتار از اراضی حاشیه بلوار شهید بهشتی شهر فیروزآباد پاکسازی شد
و زباله های جمع آوری شده به سایت زباله شهر فیروزآباد انتقال یافت.
هوشــنگ علی پور رییس اداره حفاظت محیط زیســت فیروزآباد ضمن تشــکر از همه شرکت
کنندگان با بیان اثرات سوء رها سازی زباله بخصوص پالستیک در طبیعت ،بیان داشت :حفاظت از
محیط زیست وظیفه همگانی است و یک یا دو دستگاه اجرایی قادر نخواهند بود به تنهایی و بدون
مشارکت مردم در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی عملکرد مناسبی داشته باشند.
اجرای برنامه بی زباله در آباده طشک فارس
طرح نوروز بی زباله همچنین با پاکسازی مبادی ورودی شهر آباده طشک نی ریز به همراه کاشت
نهال و بذر در این منطقه انجام شد.
مراســم پاکســازی طبیعت دراین شــهر با حضور  ١٢٠نفر از نونهاالن و پیش دبســتانی های
آباده طشــک در ورودی شــهر و فضای محیط زیســت انجــام و تعداد  ٣٠اصله نهــال انجیر نیز
غرس شد.
مراسم بذر پاشی نیز به همت دوستداران طبیعت با تهیه یک تن ذرت و با حمایت مجتمع سنگ
چینی تنگ حنا و با حضور بخشدار آباده طشک ،امام جمعه این شهر و جمعی از مسئولین محلی در
حاشیه تاالب طشک برگزار شد.
اجرای طرح بی زباله در مرودشت فارس
مردم شهر مرودشت نیز با پاکســازی ورودی منطقه تاریخی تخت جمشید به استقبال مسافران
نوروزی رفتند .دوستداران طبیعت دراین شهر برای حفاظت از طبیعت اقدام به پاکسازی جاده ورودی
تخت جمشید از زباله کردند.
این برنامه به همت اداره محیط زیســت شهرستان مرودشــت و شهرداری این شهر و با حضور
پررنگ مردم طبیعت دوست مرودشت برگزار شد.
ابوالحسن کشاورز رئیس محیط زیست مرودشــت دراین زمینه بیان کرد :پاکسازی مبادی شهر
قرار است در چند مرحله قبل از ورود مسافران نوروزی به شهر باستانی مرودشت اجرا شود.
طرح بی زباله که هر روز دامنه آن به سایر شهرها و مناطق زیست محیطی استان فارس گسترش
می   یابد تلنگری به همه کســانی است که طبیعت را برای گذران اوقات فراغت انتخاب می   کنند اما
زباله هــای خود را در کنار هر جوی و آبراهی رها می   کنند ،طرح بی زباله آمده اســت تا یاد آوری
کنــد که هر زباله ای که ما بر زمین می   افکنیم قدی را خم می   کند و نیشــتری بر احســاس پاک
طبیعت است.

مشکل پاکبانان شهر صدرا برطرف شد

ایرنا :شهردار صدرا گفت :بخشی از مطالبات عقب افتاده پاکبان های این شهر پرداخت شد و مانده
آن نیز تا پایان اسفند  97پرداخت خواهد شد.
عباس ملکزاده افزود :حقوق دی ماه  97پاکبانهای شــهرداری صدرا که جنجالهایی را نیز در
پی داشت دیروز پرداخت شد.
ملک زاده ادامه داد :با مذاکراتی که با پیمانکار مربوط انجام شــده مقرر شــد که سنوات  10ماهه
پاکبانهای صدرا که پرداخت آن بر عهده پیمانکار بوده ســریعا محاسبه و این مبلغ نیز هفته آینده به
حساب این افراد واریز شود.
شهردار صدرا اضافه کرد :حقوق بهمن ماه پاکبانهای صدرا که قرار بود فروردین  98پرداخت شود،
پیمانکار را ملزم کردیم تا  27اسفند  97به حساب این افراد واریز شود.
وی عنوان کرد :هشــت نفر از پاکبانهای صدرا به دلیل مســائل انضباطی و انجام تخلف از سوی
پیمانکار اخراج شــده بودند که با وســاطت اعضای شورای شهر صدرا و مسئوالن شهرداری این شهر
مقرر شد که به تخلفات آنان رسیدگی شود و در صورت قابل چشم پوشی بودن مسائل انضباطی ،این
افراد به محل کار خود بازگردند.
شهردارصدرا اظهار داشت :حدود  80پاکبان در سطح شهر صدرا مشغول فعالیت هستند.
جمعه هفدهم اسفندماه  97تعدادی از افراد که خود را دانشجویان بسیجی شیراز نامیدند مقابل محل
برگزاری نماز جمعه صدرا تجمع کردند و خواستار پرداخت مطالبات پاکبانها شدند.
در پی بروز حاشــیه هایی در محل نماز جمعه صدرا تعدادی از این دانشجویان و کارکنان شهرداری
صدرا به کالنتری منتقل شــدند که به گفته مقامات امنیتی اســتان فارس لحظاتی بعد در پی سازش
دو طرف در کالنتری صدرا موضوع خاتمه یافت.

