با حضور اعضای شورای اسالمی شهر انجام شد؛ بررسی پرونده نیروگاه گازی شیراز در کمیسیون بند ۲۰

جلســه کمیســیون بنــد  ۲۰مــاده  ۵۵قانــون
شــهرداری ها بــا حضور مســعود زارعی رییس
کمیسیون سالمت و خدمات شهری و محیط
زیســت و تذروی نایب رئیس شورای اسالمی
شــهر شــیراز که هــر دو عضــو کمیســیون بند

 ۲۰مــاده  ۵۵نیــز هســتند و همچنیــن بابایــی
رئیس ســازمان ســاماندهی مشــاغل شهری،
نماینــده محیــط زیســت و شــاکیان نیــروگاه
گازی بلــوار مدرس و نماینــدگان نیروگاه گازی
شیراز برگزار شد .

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی شــهرداری
شــیراز ،در ایــن جلســه کــه بــرای رســیدگی بــه
شــکایت اهالی ســاکن در اطراف نیروگاه گازی
تولیــد بــرق شــیراز برگزار شــد پس از شــنیدن

گــزارش نماینــده محیــط زیســت در خصــوص
وضعیت آالیندگی زیســت محیطی و آالیندگی
صوتی و اعالم وضعیت نا مناسب و همچنین
صحبت شاکیان پرونده و نمایندگان نیروگاه
گازی ،اعضــا کمیســیون اعــام کردند کــه برای

بررســی بیشــتر موضــوع و دفــاع از حقــوق
شــهروندان موضــوع بــه مراجــع ذیصــاح نیــز
ارجاع و پس از گرفتن مشــورت و بررســی های
کارشناســی رای قطعی را به مسوولین شرکت
تولید برق فارس اعالم خواهند کرد.

گفتنی اســت تأکیــد اعضا کمیســیون بر جابه
جایی و استفاده از سایر ظرفیت های تولیدی
و اســتاندارد ســازی نیــروگاه تولیــد بــرق و رفع
مزاحمــت برای ســاکنین بــوده و مقرر شــد در
جلســات کارشناســی مســائل پیرامونــی و راه
حــل های جایگزین مطرح و نســبت به صدور
رای قطعی به نفع مردم اقدام شود.

دانشگاهیان فارس برای جهتگیری صحیح جامعه به میدان بیایند
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام
جمعــه شــیراز تبییــن جهتگیــری صحیح
بایــد در جامعــه انجــام شــود ،گفــت :همه
نهــا از عهده روحانیت بر نمیآید و باید
ای 
دانشگاهیان نیز به میدان بیایند.
به گــزارش تســنیم ،آیتا ...لط ـفا ...دژکام
در مراســم تودیــع و معارفه مســئول نهاد
نمایندگــی ولــی فقیــه در دانشــگاه شــیراز
یــا اســتناد بــه حدیثــی از پیامبر اکــرم(ص)
اظهارداشــت :توقعاتــی در جامعــه مــا بــه
وجــود آمــده و برخــی اقدامــات نیــز بــه آن
دامــن میزند به گونهای که توقع آنقدر باال

ما و جامعــه تبیین کنند و به عنوان فردی
کــه هــم در حــوزه و هم در دانشــگاه معلم
هســتم یک توقعی از دانشگاهیان دارم و
آن اینکــه جهتگیــری جامعــه بایــد اصالح
شــود .نماینده ولی فقیه در استان فارس
بــا بیــان اینکه تبییــن جهتگیــری صحیح
باید در جامعه انجام شود ،بیان کرد :همه
نهــا از عهده روحانیت بر نمیآید و باید
ای 
دانشگاهیان نیز به میدان بیایند.
وی بــا بیــان اینکــه جهتگیــری کنونــی
اشــتباه اســت چراکــه جــز بــه حــرص و
ناخشــنودی از وضــع موجــود نمیانجامد،

بیــان کــرد :ایــن مســئله منجــر بــه بــروز
نارضایتــی بیشــتر در جامعه میشــود امام
بزرگــوار فرمودند حــوزه و دانشــگاه باید با
هــم کاری کنند که یکی از دســتاوردهایش
همین است.
امــام جمعــه شــیراز بــا بیــان اینکه حــوزه و
دانشــگاه هــر چقــدر از هم فاصلــه بگیرند
وضــع ملت در رضایتمنــدی از زندگی وضع
بدتری بــه خود میگیرد ،بیان کــرد :باید هر
دو بــا هم کمــک کنند تــا ارزشهای واقعی
در جامعــه نهادینــه شــود و رضایتمندی
نیز بیشتر شود.

رئیس کل دادگستری فارس اعالم کرد :نجات  ۴محکوم به اعدام با حصول سازش در فارس

رئیــس کل دادگســتری فارس از حصول ســازش در
چهــار فقره پرونده قتــل عمد و نجات چهار محکوم
بــه قصــاص در نیمــه اول دی مــاه ســال جــاری در
استان فارس خبر داد.
حجــت االســام والمســلمین کاظــم موســوی از
حصــول ســازش در چهــار فقره پرونــده قتل عمدی
و نجــات چهــار محکــوم بــه قصــاص در نیمــه اول
دی مــاه ســال جــاری در حــوزه هــای قضایــی خنــج،
داراب ،شــعب  ۴۲ویــژه زنــدان و  ۷۶ویــژه اســتان
خبــر داد و گفت :به تأســی از ســیره اهــل بیت (ع) و

با رأفت و گذشــت خانواده هــای اولیاء دماء ،تالش
هــای مســئوالن قضایــی فــارس ،اعضــا و کارکنــان
توســعه حــل اختــاف و داوری اســتان و بــا کمــک
معتمدیــن و ائمــه جماعــات در حــوزه هــای قضایی
خنــج ،داراب و شــعب ۴۲و یــژه زنــدان و  ۷۶ویــژه
اســتان چهار محکوم به قصــاص از چوبه دار رهایی
یافتند.
وی بــا قدردانــی از تــاش هــای صــورت گرفتــه
افــزود :توســعه حــل اختــاف اســتان همــواره
در مســیر اعتــای فرهنــگ عفــو و گذشــت در

جامعــه گام برداشــتهاند ،چــرا کــه صلــح و ســازش
از دیــدگاه شــر ع مقــدس اســام ارزش ومرتبــه
بســیار واالیــی دارد و در آیــات متعــدد قــرآن کریــم و
روایــات متعــدد نیــز بــه ایــن امــر مهم اشــاره شــده
است.
نماینده عالی قوه قضائیه در اســتان فارس تصریح
کــرد :ترویــج فرهنــگ صلــح و ســازش کــه دارای
ریش ـههای دیرینه تاریخی و اعتقادی در میان مردم
مســلمان ایران اسالمی است ،میتواند در بسیاری
از موارد ،حالل مشــکالت باشد که تحقق این مهم،

سعی جمعی و عزم همگانی را میطلبد.
حجت االســام والمســلمین موســوی یاد آور شــد:
توســعه حــل اختالف اســتان فــارس در زمینه صلح
و ســازش به خصوص در زمینه سازش پرونده های
قتــل تاکنــون اقدامات بســیار مناســبی انجــام داده
است و امروز با کمک سایر ائمه جمعه و جماعات،
افــراد متنفــذ و تأثیرگــذار ،بــزرگان و همچنین ســایر
نهادهــا همچــون مصلحیــن قرآنــی ،مــی توانیــم از
ورود بســیاری از پرونــده هــای قضایــی به دادســرا و
دادگاه ها بکاهیم.

مدیرکل تبلیغات اسالمی فارس:

نقش هنر وغیرت دینی مردمان فارس در ایام ا ...انقالب نمایان است
مدیــرکل تبلیغــات اســامی فــارس گفــت :از خــرداد
خونیــن تــا بهمــن جــاودان و دی ماه حماســی همه
جــا نقش هنر،فرهنگ و غیرت دینی مردمان مومن
فارس به چشم می خورد.
حجت االســام حســن قانع در گفت و گو با خبرنگار
مهر ،با اشــاره بــه اینکه مردم اســتان فارس همواره
در تمامــی مناســبت هــای مذهبــی حماســه آفریــن
بــوده انــد ،گفــت :ملــت بــزرگ ایــران ایام و مــاه های
مختلفــی را رنگ خدایی بخشــیده اســت و در صراط
فرمانبــری و عبودیت خود ایام ا ...زیادی آفریده و هر
ســاله نیز با حضوری پر معناتر از گذشــته بر جالل و
جمال این ایام افزوده اند.

وی تصریــح کرد :از خــرداد خونین تــا بهمن جاودان
و دی مــاه حماســی همــه جــا نقــش هنــر و فرهنــگ
و غیــرت دینــی مردمــان مومــن ایــن دیــار به چشــم
میخــورد و دی ماه را مــی توان به تنهایی نماد اقتدار
و مظلومیت توامان ملت انقالبی ایران دانست.
مدیــرکل تبلیغــات اســامی فــارس تأکیــد کــرد:
شــهادت مظلومانــه مالــک اشــتر زمــان ،ســپهبد
شــهید ســلیمانی که نماد ملــت به پا خاســته ایران
اســامی و مقاومت همه مظلومان عالم بود ،ســند
دیگری بود.
حجــت االســام قانــع ادامــه داد :دی ماه امســال به
واســطه تقــارن همزمــان ایام حــزن و ماتم شــهادت

وبینار «خدمات بازاریابی در کتابخانههای عمومی» برگزار میشود
چهارمیــن برنامــه از پیشنشس ـتهای همایــش بینالمللــی
طراحی و توســعه کتابخانههــای عمومی  29دیماه به صورت
مجازی برگزار میشود.
در ادامــه برنام ههــای همایــش بینالمللــی طراحــی و
توســعه خدمــات کتابخانههــای عمومــی ،چهارمیــن
پیشنشســت مجــازی بــا موضــوع «خدمــات بازاریابــی در
کتابخانههــای عمومــی ،چگونگــی برقــراری ارتبــاط و نحــوه
ارائــه خدمــت» بــه میزبانــی شــهر شــیراز برگــزار خواهــد
شد.
ســخنران این نشســت کاترینا ایســبرگ ،مدیر کتابخانههای
شــهر هلســینبورگ و عضــو هیــات مدیره ســابق ایفال اســت
و دبیــری ایــن نشســت نیــز برعهــده لیلــی ســیفی ،دانشــیار
دانشگاه بیرجند خواهد بود.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس
گفت:ســطح کشــت قــراردادی گندم در این اســتان
بالــغ بــر  ۳۵هــزار هکتــار اســت و فــارس بعــد از
خوزســتان رتبــه دوم در اجرای این طرح را در کشــور
دارد.
مجتبــی دهقــان پــور بیــان کــرد :براســاس پیــش
بینیهــای صــورت گرفته انتظــار میرود بیــش از ۱۱۴
هزارتن گندم از این سطح برداشت شود.
بــه گفتــه وی تعــداد کشــاورزان مشــارکت کننده در

وبینــار «خدمــات بازاریابــی در کتابخان ههــای عمومــی» روز
یمــاه ســاعت  18بــه وقت تهــران به صورت
چهارشــنبه  29د 
مجــازی برگــزار میشــود و عالقهمنــدان میتواننــد از طریــق
HTTPS://SKYROOM.ONLINE/CH/FARSPL/
پیونــد
 FARSLIBمهمان نشست باشند.
گفتنــی اســت ســه پیــش نشســت نخســت ایــن همایــش
نیــز تاکنــون بــا موضو عهــای «اصــول طراحــی خدمــت
در کتابخان ههــای عمومــی :توجــه بــه نیــاز و رضایــت
مشــتری»« ،رویکــرد سیاســتگذاران بــه توســعه خدمــات
کتابخانههــای عمومــی» و «پیونــد زیربنایــی خدماترســانی
کتابخانههــای عمومــی بــا صلــح و حقــوق بشــر» برگزار شــده
است.

کوثــر هدایــت ،حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا بــا
دهــه بصیــرت مــردم ایــران حــال و هــوای دیگــری
داشــت .مــردم ارادتمنــد بــه اهــل بیــت علیهــم
الســام عــزای مــادر خــود را بــا تکریــم و بزرگداشــت
شــهید ســلیمانی کــه نمــاد نســل فاطمــی بــود و
اطاعــت از ولــی و رهبر خود که پرتــوی از والیتمداری
آن بانــوی بــزرگ بــود بــه هنرنمایــی مخلصانــه
نشستند.
وی تصریــح کــرد :مــردم والیتمدار اســتان بــا کرامت
همیشــگی حضــرت احمد بن موســی علیه الســام،
دوشــادوش هموطنــان خود در دهــه بصیرت و ایام
فاطمیــه بزرگی خود را به رخ کشــیدند و این ایام را با

رئیــس هیأتمدیــره و مدیرعامــل در بازدیــدی کــه بــه همــراه

خدمــات ارائهشــده توســط دســتگاههای دولتــی و اداری اســت ابــراز

جمعــی از معاونیــن و مدیــران آبفــا شــیراز از ســاختمان جدیــد

داشــت :در راســتای تکریــم ،پاسداشــت و حمایــت از اربابرجــو ع و

منطقــه  4داشــت بــر تکریــم و جلــب رضایــت اربابرجــوع

نیــز ارائــه خدمــات بهتــر بــه مشــترکین ســاختمان منطقــه  4درخــور

تأکید کرد.

شــأن مشــترکین شــیرازی و نیــز همــکاران پیشبینــی و آمــاده

بــه گــزارش روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی آبفــا شــیراز ،بهمــن

شد.

بهــروزی افــزود :ایجــاد ســازوکارهای الزم در ارائــه خدمــات مطلوب و

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــر اهمیــت و صعوبــت کار

مؤثــر به مــردم و رضایت منــدی اربابرجوع یکــی از هدفهای اصلی

مناطق شرکت آبفا شیراز اشاره کرد.

شرکت است.

گفتنــی اســت در ایــن بازدیــد مدیرعامــل آبفــا شــیراز پاســخگوی

ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه این مطلــب کــه یکــی از مقولههای

برخــی از مشــترکین بــود و در مــورد رفــع مشــکالت دســتوراتی

ســنجش کارآمــدی نظــام اداری ،میــزان رضایتمنــدی مــردم از

صادر کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

فارس رتبه دوم اجرای کشت قراردادی گندم را دارد
ایــن طرح بیش از چهار هزار نفر اســت و بر اســاس
قراردادهــای منعقــده حــدود  ۱۶هزارتــن کــود ازتــه،
فسفاته و پتاسه در اختیار کشاورزان قرار گرفت.
در قالــب طــرح کشــت قــراردادی گنــدم ،کشــاورزان

مدیرکل امور عشایر فارس اعالم کرد:

شارژ «دامدار کارت» عشایر برای تأمین علوفه تا سقف  ۵۰میلیون
مدیرکل امور عشایر استان فارس اعالم کرد که دامدار کارت
بــرای تأمین علوفــه مورد نیــاز دامداران تا ســقف  ۵۰میلیون
تومان شارژ خواهد شد.
روحا ...بهرامــی چهارشــنبه  ۲۲دی در ســفر بــه شهرســتان
نورآبــاد و در حاشــیه بازدیــد از اجــرای طرح دامــدار کارت بیان
کرد :عشــایر دامدار باید در سامانه هویت گذاری کشور ثبت
نــام و تــا  ۱۶۶رأس و بــه ازای هر رأس دام ســبک مبلغ  ۳۰۰هزار
تومان در قالب تســهیالت زنجیره با بازپرداخت یک ســاله از
این تسهیالت استفاده کنند.
مدیــر کل امــور عشــایر فارس ،بهــره وری و افزایــش راندمان
تولیــد را مهمتریــن راهبــرد ســازمان امــور عشــایر ایــران در
دامــداری عشــایر دانســت کــه دولت تمــام قــد از آن حمایت
میکنــد و بــا تأمیــن نهادههای دامی وبــا اســتفاده از ظرفیت
اتحادیه عشــایری دامداران متحرک ایرانیان دام مولد عشایر
صــادر و ســعی بــر ارتقــاء تــوان اقتصــادی جامعه عشــایری را
دارد.
بهرامــی بــا بیــان اینکــه خشکســالیهای بــی ســابقه در چند

ســال اخیــر مشــکالتی بــرای عشــایر را در پــی داشــته ،گفت:
زندگــی عشــایر بســتگی بــه طبیعــت دارد و بــا توجــه بــه ایــن
کــه  ۸۰درصــد درآمــد عشــایر از دامــداری اســت بنابــر ایــن
توجــه جــدی برنامــه ریــزی بــه ایــن حــوزه میتوانــد ،مؤثــر
باشد.
او افزود :در این راســتا سازمان امور عشایر ایران با اقداماتی
از قبیــل تشــکیل کمیتــه خشکســالی در مدیریــت بحــران
اقداماتــی از قبیــل خریــد دام حذفــی ،فراهــم کــردن زمینــه
صادرات ،تهیه علوفه برای دام مولد و خوراک دام ،تسهیالت
بانکی در قالب زنجیره گوشــت قرمز و خشکسالی تخصیص
بــه عشــایر بــرای عشــایر در نظــر گرفتــه کــه کمک شــایانی به
عشایرمی شود.
مدیرکل امور عشایر استان فارس با یادآوری اینکه دامداران
میتوانند برای تهیه دامدار کارت به بانک کشــاورزی مراجعه
کنند ،خاطرنشــان کرد که شــارژ این کارت به تعــداد دام افراد
بستگی دارد و تا سقف  ۵۰میلیون تومان برای تأمین علوفه
مورد نیاز دامها ،شارژ خواهد شد.
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نغمه های مومنانه خود معطر کردند.
مدیــرکل تبلیغات اســامی فارس با تشــکر ازهمت
و عــزم عزیزانــی که موجبــات این افتخــارات را فراهم
کردنــد افــزود :از همــه مدیران و مســئوالن اســتان،
بویــژه نماینــده معــزز مقام معظم رهبری در اســتان
فارس و امام جمعه شیراز آیت ا ...دژکام که همچون
همیشــه هدایتگــر مجموعــه هــا و برنامــه هــای
فرهنگی بودنــد و با حضور صمیمانه خود در برنامه
هــا و اجابــت درخواســت جامعــه ایمانــی اســتان در
برپایــی نمــاز بــاران پیشــاهنگ تعظیم شــعائر الهی
شــدند و موجبــات بــر پایــی آن مراســم را فراهم کرد
قدردانی می کنیم.

بازدید مدیرعامل آبفا شیراز از ساختمان
جدید منطقه  4شرکت

متعهــد مــی شــوند که گنــدم تولیــدی خــود را خارج
از قــرارداد در جایــی دیگــر عرضــه نکننــد و از طرفــی
کارخانــه هــا و صنایــع تبدیلــی بــر مبنــای قیمــت روز
یــا قیمــت مناســب اقــدام بــه خریــد محصــول از

کشاورزان می کنند.
دهقــان پــور بــا بیــان اینکــه براســاس تفاهــم نامــه
بین مجــری طرح و صندوق بیمه کشــاورزی تاکنون
اطالعــات بیــش از  ۳۳هــزار و  ۵۰۰هکتــار از ســطح

زیر کشــت کشــاورزان به صندوق بیمه ارسال شده
اســت ،اظهار کرد ۹۵ :درصد از قراردادها در ســامانه
سیفا ثبت شده است.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس
بــا اشــاره بــه اینکــه کشــت قــراردادی گنــدم بــرای
اولیــن بــار بــه صــورت الگــو در هفت اســتان کشــور
اجــرا شــده اســت ،ابــراز کــرد :امیــد اســت بــا اجــرای
ایــن طــرح حفــظ پایــداری تولیــد در اســتان صــورت
بگیرد.

وضعیت شکننده شیوع کرونا در فارس!
علیرغــم تــداوم ثبــات در آمــار  ۲رقمــی تعــداد مبتالیــان روزانــه و
همچنیــن آمــار تــک رقمــی مــرگ بیمــاران مبتــا بــه کرونــا در فارس،
مقا مهــا و کارشناســان بهداشــتی اســتان این وضعیت را شــکننده
توصیــف کــرده و نســبت بــه لــزوم رعایــت کامــل شــیوهنامههای
بهداشتی تأکید دارند.
طــی  ۲هفتــه اخیــر ،اســتان فــارس هماننــد بســیاری از نقــاط کشــور
شــاهد کاهــش قابــل توجــه آمــار مبتالیــان و فــوت شــدگان روزانــه
در وضعیــت شــیوع کروناویــروس بــوده اســت بــه طوریکــه ،تعــداد
مبتالیان شناســایی و پذیرش شــده در بیمارستانهای این استان
همچنــان اعــداد زیــر  ۱۰۰نفر و تعــداد فوتیها آمار تک رقمــی را تجربه
میکند.
در عین حال ،مســئوالن بهداشــتی و متخصصان و کارشناسان این
حــوزه ،با اشــاره بــه روند کاهشــی نگران کننــده رعایــت پروتکلهای
مرتبط با شــرایط شــیوع کروناویروس در این استان و قدرت سرایت
و شــیوع سویه امیکرون ،نسبت به شکننده بودن وضعیت کنونی
هشــدار داده و در خصــوص احتمــال افزایــش تعــداد مبتالیــان ابراز
نگرانی کردهاند.
طی  ۲۴ســاعت  ۹۵بیمار جدید در مراکز درمانی ویژه کرونا در فارس

دبیر سرویس خبری :حسین حسنپور
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دبیر سرویس سیاسی :سیده ناهید تقویان

بســتری شــده و تعــداد کل بیمــاران بســتری در بیمارســتانهای
اســتان بــه  ۴۰۶بیمــار مثبــت و مشــکوک دارای عالیــم رســیده
اســت کــه از ایــن تعــداد ۷۵ ،بیمــار بــه دلیــل وخامــت شــرایط
جســمی ،در بخــش هــای  ،ICUمراقبــت هــای ویــژه درمانــی دریافت
می کنند.
براساس این آمار ،متاسفانه در  ۲۴ساعت پنج هم استانی دیگر در
اثر این بیماری جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان
ناشــی از کوویــد  ۱۹از ابتــدای شــیوع بیماری تا کنون بــه هفت هزار و
 ۴۴۰نفر رسید.
همچنیــن از ابتدای شــیوع ایــن بیماری تاکنون  ۵۰۵هــزار و  ۶۹۹هم
اســتانی مبتال بــه کووید ۱۹بهبود یافته که از بیمارســتان ها ترخیص
شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.
در حــال حاضــر مجمــوع تعــداد دوز تزریــق شــده واکســن کرونــا در
شهرســتان هــای زیرمجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات
بهداشــتی درمانــی شــیراز با احتســاب ســه دوز ،بــه  ۶میلیــون و ۹۰۸
هــزار و  ۳۳۷دوز رســیده کــه از این تعداد ســه میلیــون و  ۲۵۳هزار و
 ۴۶۲دوز نوبــت اول ،دو میلیــون و  ۹۵۹هــزار و  ۶۹۳دوز نوبت دوم و
 ۶۹۵هزار و  ۱۸۲دوز نوبت سوم واکسن بوده است.
صفحهآرا :فرزانه فریدونی
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پژواک

نماینده ولی فقیه در فارس:

م ـیزود که یک نفر اگر همه بودجه ایران را
نیز بگیرد بگوید کم است.
وی با بیان اینکه بزرگان ما زیاد این مفهوم
را گفتنــد که چشــم تنــگ دنیادوســت را یا
قناعــت پرکنــد یــا خــاک گــور ،گفــت :امروز
قناعت را جز ارزشها نمیدانیم اما حرص
زدن جــزء ارزش شــده اســت و ایــن حرص
زدن در مدیریتهــا هــم افتــاده اســت،
اکنون نیاز اجتماعی واقعی وجود ندارد.
آی ـتا ...دژکام بــا بیــان اینکه این مســیر را
اگر شروع کنیم در انتهای آن جهنم است،
افزود :فرهنگوران باید این مســئله را برای
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یادداشت

شهرداری شیراز و
یادآوری چند
نکته در نهضت
پیاده راه سازی
سید محی الدین حسینی ارسنجانی  -تماشا
امروزه نهضت پیاده راه سازی و ساخت پیاده روهای نوین
بــا رعایــت اســتانداردهای الزم بــه عنــوان یکــی از مطالبات
جــدی شــهروندان شــیرازی و از جملــه مالک هــای مهم در
بررســی کارنامــه عملکردی شــهرداران شــهرهای برخــوردار
از شــاخصه هــای فرهنگــی و جاذبــه های گردشــگری بویژه
شهرداران کالنشهرهایی نظیر شیراز محسوب می گردد.
شــهرداری شــیراز در انجام ماموریت های پیاده راه سازی و
ایجاد مسیرهای پیاده روی شهری باید به برخی از مهمترین
نکات و عوامل مد نظر مدیریت شهری و شهروندان توجه
ویژه نماید که در این مجال برخی از این موارد را یاد آور می
شــوم .آسان سازی مسیر عبور و مرور معلولین و تسهیل
در آمد و شد جانبازان و خردساالن و سال خوردگان ،توجه
بــه امنیت جانــی و حفظ اموال ،توشــه و بار شــهروندان در
حــال تــردد در پیــاده روها و مســیرهای پیــاده روی ،رعایت
نکات ایمنی و توجه به تاسیسات شهری از جمله آب ،برق،
گاز ،تلفن ،فیبر نوری و شیرهای آتش نشانی ،رعایت شیب
ایمن در اینگونه مسیرها،بســتر ســازی های مناسب برای
جلــب توجــه شــهروندان و ســایر عبــور کنندگان،خصوصا
گردشــگران داخلــی و خارجــی از ایــن مســیرها،توجه بــه
نــور و دیــد کافــی پیاده روهــا و پیــاده راه ها در شــب ،توجه
بــه رعایــت اصــول فنــی و ایمنی پیــاده روه ها و مســیرهای
پیــاده روی ،تأکیــد بــر حفظ و زیبایی ســیما و منظر شــهر و
ِا ِلمــان هــای شــهری،پرهیز از ســاخت پیاده راه هــا و پیاده
روهــای پلکانــی و دارای موانــع حرکتــی افــراد دچــار نقــص و
ضعف جسمی،توجه به فضای سبز پیرامونی،هرس شاخ و
برگ های زائد درختانی که مزاحم دید یا بعضا مانع روانی در
عبور و مرور شهروندان می شوند ،توجه به نصب و استقرار
صندلــی و نیمکــت هــای اســتراحت افــرادی که طی مســیر
طوالنــی در پیــاده روهــا داشــته انــد ،حــذف عوامــل مزاحم
انســانی و غیر انســانی نظیر رفع سد معبرها و رعایت سایر
عوامــل انســان محورانــه در ایجــاد چنین مســیرهای مورد
مطالبــه جدی شــهروندان ،رعایــت فاصله الزم پیــاده روها
از خطوط و مســیرهای عبور دوچرخه و موتورســیکلت ها،
عدم نصب کیوســک هــای مطبوعاتی و تنقالتی ،باجه های
عابر بانک ها در پیاده روهای با عرض کم،پیش بینی عدم
تردد و یا پارک موقت خودروها و وســایل نقلیه عمومی در
پیــاده راه هــا و مســیرهای پیاده روی درون و برون شــهری
از ایــن موارد اســت .همچنین در نهایــت توجه به فرهنگ
و هویــت شــهری در بهســازی و ترمیم پیــاده روهای بافت
تاریخــی شــهر و میســر پیــاده راه هــای منتهــی بــه اماکــن
گردشــگری شــیراز خصوصا توجه به نوع و چگونگی سنگ
فرش مســیر هایی از شــهر که ممکن اســت از دید و نگاه
و نظــر برخی شــهروندان نکته ســنج شــیرازی حساســیت
برانگیز باشد.

نامههای سفر ریاست جمهوری به فارس در
حوزه تعاون ،کار و رفاه پاسخ داده شد

سرپرســت ادارهکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس
گفت 7 :هزار و  34نامه مربوط به اولین سفر آیت ا ...رئیسی،
ریاست جمهور و کابینه دولت سیزدهم به استان فارس در
حــوزه تعــاون،کار و رفاه اجتماعی بود کــه به همه این نامهها
پاسخ داده و تعیین تکلیف شد.
مصطفی هاشــمی در این باره بیان کرد :در ســفر اخیر رئیس
جمهور دولت ســیزدهم به اســتان فارس  7هــزار و  34نامه
مردمــی مربــوط بــه حــوزه اشــتغال،تعاون،روابط کار و رفــاه
اجتماعــی بــود کــه از این تعــداد  796نامــه غیرمرتبــط به این
دســتگاه ارجــاع شــده و مابقــی پاســخ داده شد.هاشــمی بــا
بیان اینکه  6هزارو  238نامه مردمی مربوط به ســفر ریاســت
جمهــوری در حوزه تعــاون،کار و رفاه اجتماعی اســتان فارس
بوده که پاسخ داده شد،افزود :بیشترین نامههای سفر اخیر
ریاســت جمهــوری به اســتان فــارس در این حوزه بــه ترتیب
مرتبط با اشتغال،روابط کار و امور اجتماعی بوده است.
وی ادامــه داد :بیشــترین نامــه هــای مربــوط بــه ســفر اخیــر
ریاســت جمهــوری در ایــن حوزه به تعــداد  5هــزار و  199نامه
مربوط به حوزه اشتغال بوده است.
هفتمین ســفر اســتانی رئیس جمهور و کابینه ســیزدهم ۲۲
مهر  ۱۴۰۰به استان فارس انجام شد.

دستگیری  79متهم تحت تعقیب در
شیراز

فرمانــده انتظامــی شــیراز از دســتگیری  79متهــم و محکــوم
تحــت تعقیــب طــی  72ســاعت در این شهرســتان خبــر داد.
ســرهنگ فرج شــجاعی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیــس ،بیــان كــرد :در راســتای اجــرای حكــم قضائــی مبنی بر
دســتگیری محكومــان متــواری و تحــت تعقیــب و به جهت
حساسیت موضوع و ممانعت از قانون گریزی هنجارشكنان
اجتماعــی ،ایــن مأموریت به صــورت ویژه در دســتور كار این
فرماندهی قرار گرفت.
وی ادامــه داد :مأمــوران پلیــس ایــن شهرســتان بــا انجــام
کارهای اطالعاتی و پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه این
افراد در نقاط مختلف شهر شیراز شدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیراز بــا بیــان اینكــه در این
خصوص مأموران انتظامی با هماهنگی دستگاه قضائی طی
چند عملیات غافلگیرانه موفق شدند  79نفر از محكومان و
متهمان متواری و تحت تعقیب را دستگیر كنند ،گفت :افراد
دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.
عکاس :حجت رحیمی

