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تماشا -سرویس خبری
جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مدیریت بیماری
کرونا گفت :در پی ادامه شــیوع ویروس کرونا و با هدف
پیشگیری از فراگیری بیشتر این بیماری ،استاندار فارس
دستور تشدید محدودیتهای کرونایی را صادر کرد.
دکتر عبدالرضا قاســم پور افزود :بر این اســاس ،این
محدودیتها به مدت یک هفته دیگر یعنی از شــنبه دهم
آبان  ۹۹تا جمعه شــانزدهم این ماه تمدید و در بعضی
موارد تشدید خواهد شد.
وی ادامه داد :همچنین خدماترسانی ناوگان اتوبوسرانی
و مترو در کالنشــهر شــیراز با هدف مقابلــه با کرونا و
پیشگیری از گسترش ویروس این بیماری تا روز  ۱۶آبان

به طور کامل متوقف میشود.
او بیان کرد :یک ســوم کارکنان از طریق دورکاری و یا
مرخصی به شکل چرخشــی از حضور در محل کار معاف
هستند.
دکتر قاســمپور ،با اشــاره به اینکه نتیجــه  ۵۰درصد
تستهای کرونا در اســتان مثبت است ،افزود :مصادیق
اعمال محدویت شــامل مکانهایی از جمله دانشگاهها،
مدارس ،حوزههای علمیه ،مدارس شبانهروزی ،زبانسراها
و کتابخانهها است که این مراکز باید آموزشهای خود را
به شکل مجازی انجام دهند.
وی ادامه داد :اســتخرهای سرپوشــیده ،ســالنهای
سینماها و تئاتر ،موزهها و باغ موزهها ،تاالرهای پذیرایی،
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آرایشــگاههای زنانه و ســالنهای زیبایی ،باشگاههای
بدنسازی و برخی رشتههای ورزشی مانند کشتی ،کاراته،
جودو و بازیهای پربرخورد تعطیل هستند.
جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مدیریت بیماری
کرونا ،با اشــاره به تعطیلی تمام مراکز تفریحی استان
گفت :برگزاری هرگونه مراســم مذهبی ،همایش ،ختم،
برنامه اجتماعی و فرهنگی نیز ممنوع است.
قاسمپور افزود :تاالرهای پذیرایی ،کافی شاپها و قهوه
خانهها تا نهم آبانماه جاری تعطیل شدهاند و رستورانها،
فست فودها و آب میوه و بســتنی فروشیها هم فقط به
شکل بیرون بر مجاز به ارائه خدمات هستند.
وی اضافه کرد ۲۱ :شهرستان استان از جمله شیراز دارای

وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند و  ۴شهرستان استان
نیز در وضعیت سفید و سایر مناطق استان دارای وضعیت
زرد هســتند این در حالی اســت که بر اساس آخرین
اعالمها از سوی ستاد ملی مقابله با شیوع بیماری کرونا،
استان فارس در وضعیت هشدار شیوع کرونا قرار گرفته
است .معاون اســتاندار فارس ادامه داد :فعالیت سیستم
حمل و نقل عمومی شیراز به منظور جلوگیری از همهگیری
کووید  ۱۹از روز شــنبه مورخ  ۱۰آبان ماه تعطیل خواهد
بود و این تعطیلی تا پایان مدت زمان اعمال محدودیتها
برقرار اســت .وی در خصوص وضعیت ادارات نیز بیان
کرد :حضور  ۳۰درصد از کارکنان در دستگاههای اجرایی
به صورت دورکاری و چرخشی بالمانع است.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای محصوالت کشاورزی شهرداری شیراز:

احداث بازارچههای عرضه محصوالت کشاورزی با سبک جدید
حسین حسن پور -تماشا

* اقدام به شفافسازی قیمت میوه و تره در بازارچهها

عکاس :حجت رحیمی

یکی از سازمان های مهم و دارای کارکرد بسیار

* در صدد انتقال بازارهای هفتگی به محلهای مناسبتری هستیم

بسیاری از شــهروندان شهر راز مشهود است و

* روشنایی میدان میوه و تره بار بهسازی می شود

شهرداری شیراز که عملکرد آن در زندگی روزمره

و در این راستا سه بازارچه را به مکانی دیگر انتقال دادهایم

نقش مهم و مستقیمی در زندگی شهروندان دارد

محصوالت کشاورزی شهرداری شیراز است.

صنایع غذایــی و غیره و ارائه اینگونه طرح ها به

شهروندان شیرازی بوجود می آید.

بخش ای دیگر جهت ســرمایه گذاری با رعایت
مقررات قانونــی از دیگر برنامه های ســازمان

محصوالت کشاورزی شــهرداری شیراز مدیران

بوده اســت ،اظهــار کرد :جلب نظــر واحدهای

زیــادی در مقاطع مختلــف زمانی عهــده دار

مدیریتی درخشانی از خود به جای بگذارد.

دولتی و بخش خصوصی و بانک ها و همکاری با

شــیراز با بیان اینکه بر اســاس مصوبه جدید

شهر از جمله پیاده روها متعلق به شهرداری است

در ادامه به اهداف و برنامه های ســازمان اشاره

این سازمان ،تعداد  ۲۷پالک زمین جهت احداث

شهرداری است بنابراین یکی از وظایف سازمان

تســهیالت الزم در امر تهیه و توزیع میوه و تره

شورای شهر و همکاری حوزه امالک شهرداری با
بازارچه های عرضه محصوالت کشاورزی معرفی

گردیــده ،اظهار کرد :از تعــداد  ۲۷پالک زمین

در همین راســتا برای آشنایی با طرح و مأموریت

معرفی شده ،تعداد  ۱۲پالک قابلیت خوبی برای

انجام گرفت که در مقابل شما خوانندگان گرامی

را دارند که در صورت موافقت سایر حوزه ها بویژه

این مدیر جوان گفــت و گویی اختصاصی با وی
قرار دارد.

احداث بازارچه های عرضه محصوالت کشاورزی
حوزه ترافیک شهرداری شــیراز مراحل اجرای

سرپرست سازمان ســاماندهی مشاغل شهری

ساخت آغاز می گردد.

شــیراز با اشــاره به اینکه اجرای بهســازی و

شورای شهر و شهردار شیراز در خصوص احداث

و فرآورده های محصوالت کشــاورزی شهرداری

همچنین مدیریت و حفظ و نگهداری آن به عهده

ســاماندهی مشاغل شــهری مدیریت و کنترل
بازارهای روز و شب ،فعالیت کیوسک ها است که

بر این اساس هیچ شــخص نمی تواند بر مکان

عمومی شهر ادعایی داشته باشد.

و اظهار کرد :هدف از تشــکیل ســازمان ایجاد
بار و فرآورده های کشاورزی در جهت حمایت از
تولید کنندگان (با اولویت فعالیت های کشاورزی)
می باشد تا بتواند مسیر حرکت محصوالت مذکور

را از تولید بــه توزیع با اصــول صحیح هدایت

دکتر حسین زاده گفت :از افرادی که در بازارهای

نماید و همچنین سامان دادن به مشاغل شهری

کتبی دریافت گردیده تــا در مورد مالکیت مکان

موضوعه اســت .برای نیل به این اهداف سازمان

هفتگی ،روزانه و شــبانه فعالیت دارند تعهدنامه

دکتر حسین زاده با اشــاره به تأکید ویژه رئیس

عمومی و حق کسب و پیشه ادعای نداشته باشد.

این بازارچه ها گفت :این بازارچه ها با ســبک و

و وضعیت معیشــتی مردم ،ذهنیــت ما برخورد

با رعایــت طرح های جامــع تفضیلی و مقررات
موظف اســت عملیات زیر را با رعایت مقررات و

وی افزود :با توجه به شــرایط اقتصادی موجود

قوانین مربوطه برنامه ریــزی و اقدامات اجرایی

قهری با دست فروشان نیست بلکه هدف بیشتر
ساماندهی و شناسایی افراد است تا بعدا ً ادعایی

دکتر حســین زاده گفت :احداث میدان مرکزی

میــوه و تره بار به منظور تأمین تســهیالت الزم

وی افــزود :مالکیــت زمیــن ایــن بازارچه ها

سرپرست سازمان ســاماندهی مشاغل شهری

برای حفظ منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

وی افزود :یک میلیــارد تومان اعتبار برای انجام

سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام می شود.

شیراز با بیان اینکه هر جا که نیاز باشد بازارهای

بازارهــای روز میوه و تره بار از مهم ترین اهداف

مرحله اجرا می شــویم و تا پایان سال آن را به

و فرآورده های محصوالت کشــاورزی شهرداری

نظم دهی به روشنایی میدان میوه و تره بار شیراز

از اقدامات ســازمان است ،گفت :از بدو تأسیس
این میدان تاکنــون هیچ اقدامــی در خصوص

روشــنایی و نظم دهی روشــنایی در این میدان
صورت نگرفته است بنابراین در تالشیم تا هر چه

زودتر این اقدام صورت پذیرد.

این پروژه نیاز اســت که بــه محض تأمین وارد

اتمام می رسانیم.

ســیاق جدیدی احداث می گردد و اگر با مشکل
خاصی روبرو نشویم در  ۲۲بهمن ماه می توانیم

از چندین مورد آن رونمایی نماییم.

متعلق به شهرداری اســت و احداث آن با کمک

و فرآورده های محصوالت کشــاورزی شهرداری

سرپرست سازمان ســاماندهی مشاغل شهری

شــیراز با بیــان اینکه هــدف از احــداث این

گستره و همچنین تعداد آنان افزایش پیدا نکند.

سرپرست سازمان ســاماندهی مشاغل شهری
شــیراز در ادامه با توجه به فرسوده بودن شبکه

محصوالت کشــاورزی با کیفیــت بهتر و قیمت

آب در این میدان اشــاره و اظهار کرد :بهسازی

نداشته باشند.

هفتگی را به مکانی دیگر انتقال می دهیم ،اظهار

بازارچه ها درآمد زایی برای شــهرداری نخواهد

و فرآورده های محصوالت کشــاورزی شهرداری

بــود ،اظهار کــرد :ارائه خدمــات بهتر و عرضه
مناسب تر از جمله اهداف این پروژه است.

کرد :در خصوص بازارهای هفتگی تالش کردیم تا

الزم را انجام دهد.

جهت معامالت میوه و تره بار و ایجاد رابطه سالم

فــرآورده های کشــاورزی و همچنیــن تغذیه

سازمان بود.

وی افزود :بــا آغاز بهره برداری از میدان مرکزی
میوه و تره بــار ،میدان های موجــود که به کار

دکتر حســین زاده گفت :متأســفانه محل شکل

عمده فروشــی اشــتغال دارند بتدریج با رعایت

است و حتی کسبه و مشــتریان نیز از سرویس

شد.

گیری بــازار های هفتگــی فاقد شــرایط بازار

بهداشــتی و دیگر امــکان مورد نیــاز محروم

مقررات قانونی به میدان مرکزی هدایت خواهند

سرپرست سازمان ســاماندهی مشاغل شهری

* کیوســکهای مطبوعاتــی ارائهدهنده

هستند.

* اقدام به شفافســازی قیمت میوه و تره در

دکتر حسین زاده در بخش دیگری از سخنانش با

ساکنین محل می شــود ایجاد ترافیک در اطراف

دکتر حسین زاده در ادامه با اشاره به عدم شفاف

مطبوعاتی مقرر بود که حرکت آنان به ســمت و

وی افــزود :در صدد انتقــال بازارهای هفتگی به

مقررات مربوطــه جهت تنظیم عرضه محصوالت

محصوالت کشاورزی متعلق به شهرداری گفت:

کمتر شهری کســبه آنان به صورت سرقفلی در

سه بازارچه را به مکانی دیگر انتقال داده ایم.

و خصوصــی و بانک ها از دیگر وظایف اســت،

شبکه آب این میدان که از فرسودگی رنج می برد

در دستور کار قرار گرفته است.

بازارچهها عرضه محصوالت کشاورزی

قیمت میوه و تــره بار در بازارچــه های عرضه

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های

محصوالت کشاورزی شهرداری شیراز با همکاری
و تعامل اتحادیه میوه و تره شیراز اقدام به شفاف

سازی قیمت ها را انجام خواهند داد.

وی افزود :در این راســتا ترازوها هوشمندسازی
می شــود و با کمک نرم افزار های تحت شبکه

قیمت ها کنترل می گردد.

محصوالت فرهنگی میشوند

اشاره به اینکه از ابتدای راه اندازی کیوسک های

ســوی ارائه خدمات فرهنگی باشد ،گفت :اما در

این کیوسک ها فعالیت دارند.

وی افزود :از دیگر مشکالتی که موجب نارضایتی
این بازارچه ها است.

محل های مناسب تری هســتیم و در این راستا

شــیراز با بیــان اینکــه ایجاد ســردخانه ها و
انبارهای موردنیاز در محل های مناســب پس از

کســر مجوز از مراجع ذی ربط و رعایت ســایر
کشاورزی با مشــارکت بخش ای دولتی ،تعاونی

* هیچ فردی در بازارهای هفتگی حق فروش،
خود را ندارد

در نقاط مختلف شــهر با مشــارکت بخش ای

وی افــزود :حدود  ۲۰۰کیوســک مطبوعاتی در

اجاره و جایگزین کردن شخص دیگری به جای

شهرداری است و با برگزاری جلسات با اتحادیه

رئیس ســازمان ساماندهی مشــاغل شهری و

دولتی ،تعاونــی و خصوصــی و همچنین ایجاد

شیراز اظهار کرد :هیچ فردی در بازارهای هفتگی

برای عرضه محصــوالت در محل هــای مجاز

شیراز فعالیت دارند که  ۳۰عدد از آنان متعلق به
آنان در تالش هستیم تا فعالیت آنان را به سمت

و سوی کارهای فرهنگی سوق دهیم.

* با سد معبر برخورد قانونی میکنیم

فرآورده های محصوالت کشــاورزی شهرداری

حق فــروش ،اجاره و جایگزین کردن شــخص

* احــداث بازارچههــای عرضه محصوالت

سرپرست سازمان ســاماندهی مشاغل شهری

سرپرست سازمان ســاماندهی مشاغل شهری

شــیراز با بیان اینکه متولی هر شهر شهرداری

سرپرست سازمان ســاماندهی مشاغل شهری

و فرآورده های محصوالت کشــاورزی شهرداری

و فرآورده های محصوالت کشــاورزی شهرداری

اظهار کرد :ایجاد و توســعه بازارهای روز میوه و

دیگری به جای خود را ندارد و اگر چنین رفتاری را

کشاورزی با سبک جدید

وزیران بوده است.

ماننــد کارخانجات تولید جعبه و بســته بندی و

در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های

رسانی این وظایف را به خوبی اجرا کند و کارنامه

و عرضه وتوزیع میوه مصــوب  74/11/1هیأت

ایجاد صنایع و تأسیســات جنبی میدان مرکزی

ایجــاد نماید ،مشــکالتی در زندگــی روزمره

واگذار شده تا ایشان هم بتواند در عرصه خدمات

ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین

شــیراز با بیان اینکه مطالعه و بررســی در مورد

وظایــف کوتاهی کند و یا در انجــام آنان تأخیر

بار مســئولیت به عهده مدیری جوان و توانمند

مزبور بر اســاس آیین نامه اجرایی قانون اصالح

و فرآورده های محصوالت کشــاورزی شهرداری

چنانچه این ســازمان در انجــام مأموریت ها و

خود به رسالت ســازمان عمل نموده اند اما این

و تــره بار و مدت و نحوه اســتفاده از محل های

سرپرست سازمان ســاماندهی مشاغل شهری

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های

مسئولیت این سازمان بوده و همگی آنان در زمان

واگذاری فروشــگاه ها و غرفه های میادین میوه

و فرآورده های محصوالت کشــاورزی شهرداری
اســت ،اظهار کرد :عرصه و عیــان هر مکانی از

مشاهده کنیم برخورد با متخلف را خواهیم داشت.

و فرآورده های محصوالت کشــاورزی شهرداری

تره بار جهت دسترســی آسان مصرف کنندگان

بازارهای فروش موضعــی و جایگاه های موقت

مورد تأیید دوائر ذی ربط و نیز گســترش میدان
مرکزی و بازارهای روز میوه و تره بار پس از تأیید

شورای سازمان از دیگر برنامه های این سازمان

است.

وی افــزود :تعیین حــق بهره بــرداری و نحوه

تعاونی های مربوطه در امور کشاورزی و اشتراک

مســاعی با آنها در امر تهیه و توزیع محصوالت
و همچنین تعیین سیاســت هــای کلی در جهت
اداره میادیــن احداثی و نیز میادین میوه و تره بار
و کنترل عرضه کاال و خدمات به قیمت مناســب

برای مصرف کننــدگان و اســتفاده کنندگان و
تنظیم برنامه هــا در عرضه محصوالت و خدمات

ضمن اخذ آمــار و اطالعات از کلیه امور میادین و
نظارت کامل بر اداره آنها از دیگر وظایف سازمان

است.

دکتر حسین زاده گفت :از آنجایی که قیمت میوه و
تره بار روز به روز و در مواردی ساعت به ساعت،
قابل تغییر می باشــد ،نقش عمده در قیمت ها را

عرضه محصول به عهده دارد .بنابراین مسئولیت

ارگانهــای مربوطه در این مــورد توجه به میزان
عرضه محصوالت و کنترل قیمت ها می باشــد و
در موارد خاصی که نیاز به تعیین نرخ باشــد در

درجه اول نرخ های اعالمی توسط متولیان قانونی
الزم االجرا است و در درجه دوم با رعایت سایر

مقررات مربوطه ،نرخ تعیین شــده توسط مراجع

ذی ربط به عاملین اعالم و مســئولین میدان بر

حســن اجرای آن نظارت خواهند داشــت و در
صورت مشــاهده تخلف مراتب به مراجع قانونی

مربوطه اعالم خواهد شد.

وی افــزود :با توجه به قانــون اصالح ماده واحد
قانون نحوه واگذاری میادین میوه و تره بار و بند

 18ماده  55قانون شهرداری و نیز بندهای  19و
 28ماده  71قانون تشــکیالت وظا ف و انتخابات

شوراهای اسالمی کشــور و انتخاب شهرداران
مصوب  75/03/01ساماندهی مشاغل شهری از
طریق ایجاد و اداره میدان های عمومی به منظور

فراهم نمودن امکانات دسترسی سریع تر مردم
به نیازمندی ها و مایحتــاج عمومی ،نظیر میدان

ارزاق عمومی ،میدان میوه و تره بار میدان فروش

اتومبیل ،میدان خرید و فروش دام و نیز مشاغلی

که در اجرای بند  20ماده  55قانون شــهرداری

به تشــخیص کمیسیون موضوع بند مذکور (فارغ
از مشاغل مزاحمی که ســازمان حفاظت محیط

زیست و ســایر مراجع ذیربط با توجه به قانون

نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آئین نامه اجرایی

ماده  6قانون حفاظت مذکور و نیز قانون حفاظت
و بهسازی محیط زیست و سایر مقررات مربوط
به عنوان مشــاغل مزاحم می شناسند ).شناخته

می شود.

پایتخت کتاب ایران میزبان جشنواره کشوری تئاتر خیابانی؛

بخش خیابانی جشنواره مقاومت کشوری تئاتر به شیراز واگذار شد
به گفته حمید نیلی دبیر جشــنواره تئاتر سراسری
مقاومت ،برگزاری این جشــنواره با شیوههای نو ،از
یک سو نوید روشن بودن هنرهای نمایشی است و از
سوی دیگر امید و شادابی را از این رهگذر در جامعه
جاری خواهد کرد.
نخستین نشســت شــورای همکاری و هماهنگی
برگزاری جشنواره کشــوری تئاتر خیابانی با حضور
حمید نیلی ،دبیر جشنواره تئاتر سراسری مقاومت و
همکارانشان ،بهروز مرامی جدیدی ،معاون هنری و
ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس ،طاهری از ســپاه فجر و میکائیلی مســئول
بســیج هنرمندان فارس ،احمد وامق رئیس انجمن
هنرهای نمایشــی فارس ،برخــی از اعضای کانون
تئاتر خیابانی فارس و گروســی نماینده حوزه هنری
فارس ،خانم رفیعی از بیمه البرز و آقای ریاســتی به
عنوان حامی اســکان و پذیرایی میهمانان جشنواره

برگزار شد.
در ابتــدا مرامی ضمن تبریک آغــاز هفته وحدت و
میالد حضــرت پیامبر (ص) به حاضران در جلســه
خوش آمد گفت .ســپس ضمن سپاس از آقای نیلی
و همکارانشــان به جهت واگــذاری میزبانی بخش
خیابانی جشنواره مقاومت به شیراز ،از سایر اعضای
جلســه که با همکاری و حضور خود امکان برگزاری
این جشنواره را در شیراز فراهم ساختند تشکر نمود.
در ادامه حمید نیلی در این نشســت با تبریک هفته
وحدت گفت :از اســفند تا کنون ،به دلیل همهگیری
بیمــاری کرونــا ،هنرهای نمایشــی از نخســتین
فعالیتهایی بود که تعطیل شــد و هنوز هم تعطیل
است .برگزاری این جشنواره با شیوههای نو ،از یک
سو نوید روشــن بودن هنرهای نمایشی است و از
سوی دیگر امید و شادابی را از این رهگذر در جامعه
جاری خواهد کرد.
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نیلی ادامه داد :جشنواره کشوری دفاع مقدس ،در دو
بخش تئاتر خیابانی و دانشجویی ،امسال در دو سوی
کشور برگزار خواهد شد تا بتوانیم با تمرکززدایی از
جشنوارهها ،دیگر استانها را نیز از مزایای برگزاری
این جشنوارهها بهرهمند نماییم.
دبیر جشنواره سزاسری تئاتر مقاومت با اشاره به باال
بودن کیفیت نمایشهای این دوره جشنواره افزود :تا
کنون  300اثر به دبیرخانه تئاتر خیابانی جشــنواره
کشــوری تئاتر دفاع مقدس فرستاده شده است که
 20نمایش برای داوری پذیرفته شدهاند.
در ادامه ،وامق ســخنانی را در رابطه با جشــنواره
ایراد کرد .ســپس اقــای موســوی رئیس بخش
خیابانی انجمن نمایش فارس نســبت به تشــریح
موارد پیگیری شده از سوی انجمن و نحوه همکاری
نهادهای مختلف ارائه کرد .در ادامه این نشســت،
نظری از فعاالن نمایش خیابانی نیز در مورد

دبیر سرویس خبری :حسین حسنپور

گزینــه های نحوه اجرای این جشــنواره مواردی را
گفت.
نصیری مدیر اجرایی بخش خیابانی جشنواره تئاتر
مقاومت ،ضمن یادآوری اهمیت تئاتر خیابانی اظهار
امیدواری کرد که این جشنواره به نحو خوبی برگزار
شود.
طاهری به نمایندگی از ســپاه فجر نیز ضمن تبریک
هفته وحدت ،از آمادگــی آن نهاد جهت همکاری در
برگزاری این رویداد فرهنگی خبر داد و در خصوص
رعایت پروتکل های بهداشتی حین برگزاری تأکید
کرد.
میکائیلی مسئول بســیج هنرمندان فارس نیز ضمن
تبریک هفته وحدت ،اظهار داشت که بسیج آمادگی
الزم را در رابطه با پوشــش تصویــری و همچنین
هماهنگی تأمین امنیت اجراهای جشنواره دارد.
اقای ریاســتی به عنوان حامی اســکان و پذیرایی

دبیر سرویس سیاسی :سیده ناهید تقویان

شــرکت کنندگان در جشــنواره توضیحاتی را در
خصوص نحوه اســکان و چگونگی رعایت مسایل و
پروتکل های بهداشتی میهمانان اعالم داشت.
همچنیــن مرامی در پایــان این نشســت افزود:
پیگیریها و هماهنگیها برای برگزاری بدون دغدغه
این جشــنواره باید از طریق هماهنگی با مصوبات
ســتاد اســتانی مدیریت کرونا انجام شو و با توجه
به بیماری کرونا و پیشبینیهــای صورت گرفته با
همکاری دانشگاه علوم پزشکی ،شیوههای گوناگونی
را برای برگزاری جشــنواره پیشبینی کردهایم که با
توجه به وضعیت کرونا در هنگام برگزاری جشنواره،
نه تنها برای برگزاری مشــکلی نداشــته باشیم که
آسیبی نیز به کسی وارد نشود.
گفتنی اســت؛ نیلی ضمن اظهار امیدواری برگزاری
موفق این جشنواره با رعایت پروتکل های بهداشتی،
از همه حاصران در جلسه تشکر و قدردانی نمود.
صفحهآرا :فرزانه فریدونی
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جانشین استاندار فارس در ستاد
استانی مدیریت بیماری کرونا:

محدودیتهای کرونایی در

فارس تشدید و مترو و اتوبوس
در شیراز تعطیل شد
پژواک نو

ترین
«محمد»؛ مهربان ِ
ّ
رسوالن!

سید محی الدین حسینی ارسنجانی  -تماشا
پیام رهبر معظم انقالب اسالمی خطاب به جوانان فرانسه پیامی روشنگرانه و
روشن بخش است .ایشان در بخشی از این پیامشان می فرمایند ... :جوانان
فرانسه! از رئیس جمهور خود بپرســید :چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت
میكند و آن را آزادی بیان میشمارد؟ آیا معنی آزادی بیان این است :دشنام
و اهانت ،آن هم به چهرههای درخشان و مقدس؟
آیا این كار احمقانه ،توهین به شــعور ملتی نیســت كه او را به ریاست خود
انتخاب كرده است؟ سؤال بعدی این است كه چرا تردید در هولوكاست جرم
است؟ و اگر كسی چیزی در اینباره نوشت باید به زندان برود ،اما اهانت به
پیامبر آزاد است؟ ...فرمایشــات رهبری خطاب به جوانان فرانسه از جهاتی
قابل تأمل است .نخست آنکه این سخنان حکیمانه و جسورانه و شجاعانه و
بیانگر کالم یک رهبر الهی است .دیگر آنکه این سخنان حکایت از آینده ای
روشــن برای بسط و گسترش اسالم محمدی و آیین سترگ شیعی در آینده
ای نزدیک در فرانســه و حاکمیت معنویت در اروپای ضددین است ،خداوند
رحمت کند .مرحوم آیت ا ...آقای حاج ســیدمجتبی موسوی الری مؤسس
مرکز نشــر معارف اسالمی در الرســتان و قم که با تألیف و ترجمه و انتشار
میلیون ها جلد کتب سودمند دینی و ارسال ان به اقصی نقاط جهان موجبات
گرایش میلیون ها نفر از مردم آزاده و خوش طینت دنیا از مســیحیت و یهود
گرفته تا هندو تا چینی و پیروان سایر ادیان به آیین پاک اسالم شد.
اکنون نیز نخبگان جهان اسالم و مذهب حقه شیعه خصوصاً جوانانی مومن
و انقالبی ایران و ملل مسلمان باید خود را مجهز به سالح علم و عمل کنند و
با سفرهای تبلیغی در صدد بسط و توسعه اسالم ناب محمدی و تشیع علوی
گردند و آرزوی امام و رهبری برای تصاحب قله های علم و ایمان و مدیریت
در سراسر گیتی را برآورده سازند.
امثال مکرون رئیس جمهوری مضحک و بی هویت فرانســه و دیگرانی که
می خواهند به هر طریقی مانع از موج عظیم اســام خواهی شوند و در برابر
انتشار احکام اسالمی سد شــوند نیز بدانند آنان بسیار کمتر و کوچک تر از
برترین ادیان و
آنند که بخواهند در برابر اراده های الهی بایستند زیرا اسالم
ِ
بهترین رسوالن است و برابر وعده حضرت حق و پیش بینی های
محمد(ص)
ِ
رهروان راه خدا دین اســام دین آخرالزمان است و دیر یا زود به حکم عقل
و منطق این آیین کهن و آســمانی بر سراسر کره خاکی حاکم خواهد شد و
جهان و جهانیان از برکات احکام واقعی این دین مبین (اســام) بهره مند
خواهند گردید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس:

هفته وحدت فرصتی برای گسترش فرهنگ
همدلی است

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس ،با اشاره به اینکه
هفته وحدت نماد و سمبلی برای آغاز تاریخ والدت پیامبر اکرم (ص)
اســت ،افزود :هفته وحدت فرصتی است که باید در آن با تقویت و
گســترش فعایت های فرهنگی ،ادبی و هنری و به ویژه آموزه های
قرآنی ،بحث وحدت و شناخت امت واحد اسالمی و بیان توطئههایی
برای شکست اسالم را در مجامع مختلف یادآوری کنیم.
صابر ســهرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی استان فارس
در ادامه ایــن پیام می افزاید :امروز جهان اســام با چالشهای
بزرگی مواجه بوده ،دشمنان اسالم با طرحهایی در راستای تجزیه
جغرافیایــی ،زبانی ،قومیتی ،مذهبی و تاریخی میکوشــند وحدت
مســلمانان را از بین ببرند و تفرقه در جهان اســام ایجاد کنند و
هویت فرهنگی و عناصر اصلی دین مبین اسالم را مورد هدف قرار
دادهاند.
بر همه ما مســئوالن و اصحاب فرهنگ ،ادب ،هنر و اندیشمندان،
مسلمانان ،علما و صاحبان فکر و عقیده واجب است ضمن شناخت
نســبت به توطئههای دشــمنان اســام بر مولفه های وحدت و
همبســتگی در جهان امروز تأکید کنند که این مهم ترین عامل بقا
برای رویارویی یک جامعه با اینگونه بی حرمتی ها است.
برگزاری جلسه مدیریت بحران شهرداری شیراز با موضوع
موج سوم کرونا؛

دستورالعمل شهرداری شیراز برای حفظ
سالمت شهروندان و کارکنان تدوین شد

با توجه به موج سوم شیوع گسترده ویروس کرونا جلسه مدیریت
بحران شهرداری شیراز با حضور شهردار شیراز و مدیران شهری
برگزار و پس از بررســی موارد مختلف ،بخشنامه شهردار شیراز
برای حفظ ســامت شــهروندان ،کارکنان و جلوگیری از شــیوع
ویروس کرونا صادر شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شــهرداری شیراز ،برخی از موارد
صورتجلسه مدیریت بحران شهرداری شیراز عبارتند از:
گندزدایی مکان های عمومی همانند دارالرحمه ،بهشــت احمدی،
میدان میوه و تره بار بازارچه های ســازمان میادین ،توســط اداره
بحران و با همکاری اداره پشتیبانی ماشین آالت طبق روال گذشته
با توجه به پروتکل ها ادامه پیدا کند.
گندزدایی سرویس های بهداشتی و ایستگاه های اتوبوس در معابر
بر اساس پروتکل ها توسط مدیریت پسماند ادامه پیدا کند.
رئیس ســازمان مدیریت پســماند طی مکاتبه با دانشگاه علوم
پزشــکی لزوم و نحوه گندزدایی معابر را استعالم و تعیین تکلیف
کند .گندزدایی قســمت های فعال پارک ها بر اساس پروتکل های
بهداشتی طبق روال گذشته توسط ســازمان سیما منظر و فضای
سبز شهری ادامه پیدا کند.
سازمان میادین مکلف شــد تا اتخاذ تصمیم نهایی ستاد مبارزه با
کرونا نسبت به فاصله گذاری در بازار های هفتگی تحت نظارت خود
اقدام نماید بدیهی اســت گند زدایی بازارچه ها طبق پروتکل های
ابالغی ادامه پیدا می کند.
اداره کل سرمایه انسانی با نظارت بر عملکرد دستگاه های مختلف
شهرداری ضمن تذکر به مجموعه هایی که پروتکل های بهداشتی
را رعایــت نمی کنند ،افراد خاطی را شناســایی و آنها را به هیأت
تخلفات و کمیته انضباطی معرفی کند.
عکاس :حجت رحیمی

