عبدالغفور مصطفایی -نیم نگاه | رئیس شورای اسالمی شهر شیراز گفت :در شرایط کنونی نظام جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به اهداف انقالبی و اقتصادی به شورائیان نیاز ضروری دارد.
عبدالرزاق موسوی پنجشنبه گذشته در جمع اعضای شورای اسالمی استان فارس افزود :در بستر تامین مشارکت مردم در اداره کشور و نیز جلب رضایت مردم ،شوراها به عنوان یک حرکت راهبردی نقش اساسی و تعیین کنندهای دارند.
وی با اشاره به اینکه به علت تضعیف پایگاه اجتماعی تنها پایگاهی که در جمع آحاد جامعه مقبولیت دارد شوراها هستند ،گفت :بسیاری از مناسبتها با هزینه شورای شهر که پول مردم است اجرا و عملیاتی می شود.
*المرد و مهر بر اثر آالیندگی با مشکل سالمتی روبهرو است
نماینده مردم شهرستان المرد در شورای اسالمی استان فارس در ادامه این نشست ضمن گالیه از مسئوالن استان بوشهر گفت :به علت بی توجهی بعضی از مسئوالن استان بوشهر شاهد انتقال آالیندگی کارخانه عسلویه واقع در این استان به شهرستانهای المرد و مهر هستیم
که سالمتی بسیاری از مردم این ناحیه را با خطر جدی روبهرو کرده است.وهب نورایی بیان داشت :انتقال آالیندگی به شهرستانهای المرد ،مهر و پارسیان را سازمان برنامه و بودجه ،محیط زیست تائید کرده و از نمایندگان استان فارس درخواست می شود که این مسئله را به
جد پیگیری و به گوش دیگر مقامات و مسئوالن کشوری برسانند.
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نماینده ولی فقیه در فارس:

عزاداری ساالر شهیدان در فارس با شکوه برگزار شود
نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد :عزاداری سرور
ساالر شهیدان امسال در همه مساجد فارس با شکوه برگزار
شود.
حجت االسالم لطف ا ...دژکام در گردهمایی ائمه مساجد و
امام زادگان بافت تاریخی و فرهنگی شیراز گفت :عزاداری امام
حسین از واجبات است و همه به آن توجه کنند.
دژکام افزود :عزاداری محرم و صفر باید با رعایت شیوه نامه
های بهداشــتی اعالم شده از سوی ستاد ملی کرونا کرده در
سراسر استان و مساجد اجرا شود.
وی گفت :باید حضور روحانیون و ائمه جماعت در مراسم
عزاداری امســال بسیار پرشورتر باشد و این مراسم در حیاط

کشورهای عربی به بهانه
ارتباط با اسراییل سعی
میکنند آرامش منطقه
را به هم بزنند.
دژکام گفــت :آنها
بدانند این عملکردشان
به زودی موجب شکست
دشــمنان خواهد شــد
و مســجد االقصــی در
آیندهای نه چندان دور
طبق وعدههای قرآنی در

مســاجد و فضاهایی که
باعث شیوع بیماری کرونا
نشــود به خوبی برگزار
شود.
نماینده ولی فقیه در
فــارس با اشــاره هم به
تفاهــم نامههای بعضی
از دولتهــای منطقه با
رژیم صهیونیستی تاکید
کرد :این روزها تعدادی
از سران مرتجع منطقه و

اختیار مســلمانان قرار خواهد گرفت و از یوغ استعمار خارج
خواهد شد.
وی افزود :رهبر معظم انقالب عمر رژیم صهیونســتی را
حداکثر ۲۵سال بیان کرده و بسته شدن هر تفاهم نامهای با
این رژیم زمینه را برای نابودی سریعتر آنها فراهم خواهد کرد.
مسئول رسیدگی به امور مساجد فارس هم گفت :در استان
حدود  ۵هزار مسجد حسینیه ،تکیه و امامزاده وجود دارد که
 ۴۰۰مسجد در شیراز و مابقی در دیگر شهرستانها است.
حجت االسالم سلمان زاده افزود :امسال در همه این اماکن
عزاداری محرم و صفر با رعایت شــیوه نامه بهداشتی برگزار
میشود.

استاندار فارس:

مدیران تاثیر خدمات دولت بر زندگی مردم را به روشنی تشریح کنند

استاندار فارس خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی اسین
استان از آنان خواست تاثیر خدمات دولت بر زندگی مردم را به

روشنی تشریح کنند.
عنایت ا ...رحیمی در جلســه
بررســی پروژه های قابل افتتاح
هفته دولت اظهار داشت :خدمات
نظام و تالش های دولت در یکسال
گذشته که علیرغم همه مشکالت
تحریم و بحران هــای طبیعی و
مشــکالت سیاسی صورت گرفته
اســت ،باید به صورت روشــن و
شفاف بیان شود تا موجب امید و
نشاط در جامعه شود.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید
در اســتان فارس با بیان این که مشکالت مختلف موجب شده

اســت که پروژه های بزرگ و مهم دولت به چشم نیاید  ،گفت:
باید با تشــریح اثرات خدمات دولت در زندگی و ســفره مردم،
توجهات به این اقدامات و خدمات جلب شود.
وی ادامه داد :اشتغال زایی طرح های تولیدی ،افزایش قابل
توجه تعداد تخت های بیمارستانی و سایر تجهیزات و امکانات
درمانی در بخش دولتی و خصوصی و خدمات زیربنایی باید به
صورت روشن و با زبان هنر و زبان مردم بیان شود.
استاندارفارس با تاکید بر حضور مدیران دستگاه های اجرایی
در رســانه ها و ارائه گزارش های جذاب به مردم ،اظهارداشت:
هماهنگی الزم با صدا و ســیمای مرکز فــارس برای حضور و
گزارش دهی مدیران استان صورت گرفته است و الزم است در
ایــن گزارش ها از تصاویر و فیلم های جذاب و گویا برای جلب
نظر مردم استفاده شود.

رحیمی با بیان این که یکی از شاخصه های شهیدان رجایی و
باهنر ،حضور بدون تکلف در میان مردم و همراهی با مردم است،
افزود :هفته دولت فرصتی است که مدیران می توانند با رعایت
دســتورالعمل های الزم در میان مردم حضور یافته و مسائل و
مشکالت آنان را بررسی و رفع کنند.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در اســتان فارس ادامه داد:
مدیران دســتگاه های اجرایی باید از فرصت هفته دولت برای
مالقات با خانواده شــهدای دولت به ویژه همکاران شهید خود
استفادهکنند.
وی با اشاره به این که هر چه به پایان دولت نزدیک می شویم
تالش برای تخریب دولت و ندیدن خدمات بیشــتر می شود،
گفت :باید تالش ها در این زمینه جدی تر از قبل باشد و اطالع
رسانی به صورت ملی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیر مجموعه جهانی تخت جمشید تاکید کرد:
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رئیس شورای اسالمی شهر شیراز :جمهوری اسالمی به شوراها نیاز دارد

فرماندارشهرستانشیراز:

تخلف شوراها نسبت به دیگر
دستگاهها اندک است

عبدالغفور مصطفایی  -نیم نگاه | فرماندار شهرســتان شیراز گفت:
تخلف شوراهای اسالمی نسبت به دیگر دستگاهها اندک است و باید به صفر
برسد.
محمد رضا امیری پنجشــنبه گذشته در جمع اعضای منتخب شورای
عالی استان فارس در سخنانی اظهار کرد :به جایگاه شورای اسالمی استان به
عنوان نهادی دارای دموکراسی و مظهر مردم ساالری در آرمانهای نخستین
انقالب به گونه محدود پرداخته شده است.
وی با اشاره به اینکه از امتیازات شورای اسالمی مردم ساالری است ،افزود:
به فرموده امام راحل مبنی بر اینکه استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی نه
یک کلمه کم و نه یک کلمه اضافه شعار انقالب اسالمی است ولی در بعضی
از مواقع جمهوریت آن دچار تهدید شده است.
فرماندار شــیراز خاطر نشــان کرد :مشــکالت و معضالت آسیبهای
اجتماعی ،بیکاری ،اشتغال ،کم آبی ،حمایت از ورزشکاران با سخنرانی برطرف
نمی شود و نیاز به عزم جدی از سوی تمامی دستگاهها ،نهادها و نمایندگان
مردم در مجلس شورای اسالمی دارد.
امیری تصریح کرد :حضور تیمهای فوتبال استان فارس در لیگ برتر را
شاهد نیستیم و این مشکالت بسیاری را برای جوانان ورزش دوست به وجود
آورده و چند سالی تبدیل به عقده شده است.
وی بیان داشــت :بــرای توجه به ورزش به ویژه فوتبــال باید تیمداری
شهرداری تبدیل به قانون شود تا شاهد حضور تی م فوتیال در لیگ برتر شویم.
نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس:

جایگاه مجلس و شورائیان نمادی از
مردم ساالری است

 9دهه مرمت مداوم در تخت جمشید

عکاسی خبری بهترین راه ارائه گزارش عملکرد به مردم است
عباس امیری  -نیم نگاه | مدیر پایگاه میراث جهانی تخت
جمشید گفت :عملیات مرمت تخت جمشید به صورت مداوم
انجام می شود اما از آنجا که این مرمت ها زیرساختی است برای
بازدیدکنندگان ملموس نیست که انتظار می رود رسانه ها در امر
اطالع رسانی در این خصوص با ما همکاری کنند.
حمید فدایی در آیین تجلیل از عکاسان خبری استان فارس
به مناســبت روز جهانی عکاســی گفت :تخت جمشید دارای
ظرفیت عظیمی در بحث عکس و عکاسی است و شایسته است
هنرمندان به خصوص عکاســان از این ظرفیت استفاده بهینه
کنند.
فدایی ادامه داد :تخت جمشــید دارای ارزش های معماری،
مهندســی و فرهنگی اســت که بازتاب آن را در نقوش این اثر
عظیم می توان مشاهده کرد.
وی افزود :گردشگران و توریست ها از نحوه معماری شگفت
انگیز شده اند اما هنوز هم آنگونه که انتظار می رود به موضوعات
پیرامونتختجمشیدپرداختهنشدهاستکهامیدوایمهنرمندان

و به خصوص عکاسان
خبری بــا دید هنری
و خبری خود بتوانند
این آثــار و ارزش ها
را به جهانیان منتقل
کنند.
مدیر پایگاه میراث
جهانی تخت جمشید
اظهار کرد :از ســال
 1310تاکنون یعنی
 9دهه عملیات مرمت
در تخت جمشــید ،به صورت مداوم انجام شده است اما از آنجا
که این مرمت ها زیرساختی است برای بازدیدکنندگان ملموس
نیســت که انتظار می رود رسانه ها در امر اطالع رسانی در این
خصوص با ما همکاری کنند و در این راســتا عکاســی خبری
بهترین راه ارائه گزارش عملکرد به مردم است.

فدایی تاکید کرد :تخت
جمشید دارای باسابقه ترین
سیســتم و نظــام اداری و
کارگاهی در مناطق باستانی
در کشور محسوب می شود.
وی افزود :طی ســه سال
گذشــته تعداد کارگاههای
مرمــت از یک کارگاه به 15
کارگاه افزایش یافته اســت
که اسن نشان دهنده وسعت
تالش هــای همکاران ما در
زمینه اکتشــافات و معرفی هر چه بهتر این مجموعه با ارزش
به جهان است.
فدایی با بیان اینکه برای همکاری و تعامل با عکاسان خبری
دست آن ها را می فشاریم اظهار کرد :امیدواریم عکاسان خبری
با هنر خود در زمینه اطالع رسانی به مردم در خصوص تغییرات

چهره تخت جمشــید نسبت به گذشته اقدام کنند و ما هم در
مجموعه تخت جمشید از این اقدام با برگزاری تورهای عکاسی
خبری ،برگزاری نمایشگاهها و تسهیل امور حمایت می کنیم.
* لــزوم افزایش ارتباط مداوم عکاســان خبری با
مجموعه های تاریخی
رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان مرودشت نیز در این
نشست با بیان اینکه عکاسان خبری به بهترین شکل ممکن می
توانند به معرفی آثار باستانی و ظرفیت های یک کشور بپردازند
گفت :باید از ظرفیت عکاســان خبری بــرای معرفی «تخت
جمشید» و «نقش رســتم» که در حوزه شهرستان مرودشت
هستند بهره برد.
بهمــن مردانی افزود :باید ارتباط مداوم عکاســان خبری با
مجموعه های فرهنگی ،تاریخی ،میراثی و گردشگری افزایش
یابد تا شاهد گشــایش های بیشتری در امر جذب گردشگر و
معرفی آثار ارزشمند کشور به جهان باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس تاکید کرد

یادآوری حماسه حسینی با رعایت پروتکل های بهداشتی ،کمک های مومنانه و اهدای خون در ماه محرم
عباس امیری  -نیم نگاه | به مناسبت فرارسیدن ماه محرم
و صفر ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس در پیامی
ضمن بیان اینکه باید حماسه حسینی را به خود و جهان یادآوری
کنیم بر لزوم رعایت کامل پروتکل های بهداشتی تاکید کرد.
صابر سهرابی همچنین ادامه کمکهای مؤمنانه در ابعاد مادی و
معنوی به همشهریان را خواستار شد و با تقدیر از مدافعان سالمت
از همگان برای اهدای خون در شــرایط ویژهای که کشــور با آن
مواجه شده است ،فرا خواند.
متن پیام سهرابی بدین شرح استُ :م َح َرم ،حج کامل ُمحرمی
است که سعیاش را از کعبه تا کربال به درازا افکند تا عاشقانه به
طواف معشــوق درآید .او که در رمی جمراتش ،با همه وجود به
ســتیز با اهریمن درون و برون برخاسته و خویشتن خوش را در
قربانگاه عشق مینشاند؛ و این است که صدای قرآنش بر باالی نیزه،
در گوش تاریخ مینشیند و هر جستجوگر حقیقت باید از کربالیش
بگذرد تا به کعبه حقیقت راهی بیابد.
حسین ،با شور برآمده از شعور توحیدی محمد ،عاشقانههای

خویش را به گودی کربالی آورد تا اسالم کامل را نمونهای باشد،
که انسان را به اوج تکامل رهنمون میسازد.
اسالم حسین ،تسیلم شدن در برابر تنها و تنها ،تنهای جهان،
خداوندگار پروردگاری اســت که مهر ،آشتی ،محبت و رحمت را
از عینیت حکمتش بر جهان میبخشــد .از این رو نمازش را به
نام او آغاز میکند که مهربان و بخشــنده و شــادیآفرین است.
برمیخیزد و در رستاخیزش از خداوندگار ،صراط مستقیم و دوری
پیشگان سیاه رویِ ددمنش را میخواهد .او آمده است
از راه ستم
ِ
تا تعریفی عاشقانه از نماز را چه در شب عاشورا ،و چه در نیمروز
عاشورا ،به ما بنمایاند که عاشقانه نماز خواندن ،در زیر باران تیغ و
سنگ ،باز هم مهر و عشق و دلدادگی است.
واران
این شناخت عاشورا ،و این خیزش بلند کربال ،راهدا ِر راه ِ
عاشــقی اســت که نیکی را در پنــدار ،گفتار و کــردار خویش
میخواهند.
اینک ماییم و شــو ِر برآمده از خیزش بلند خونین عاشورای
حسین ،که در آزمونی شگرف ،باید برگزینیم که راه حسین کدام

اســت؟ راهی که کورکورانه به نام حسین در گود ذلت
کوچکترین ستمپیشه مرگآور بنشینیم یا در بلندای
تاریخ ،بار دیگر به خود و جهان یادآوری کنیم حماســه
بزرگمردی را که در خون نشست ،تا تندرستی انسان و
جامعه انسانی در گردونه زمان ،بیمه کند.
آری ،امسال تکلیفی دگرگونه بر ماست...
فریاد حسین را امســال گونهای دیگر باید زد .سیاه
بر تن ،چهره پوشــیده ،دســت در دســت هم ،با شور
حســینی ،دور از هم ،اما دلهایمان در گرو هم ،برای
شکست کوچک و بزرگ ستمپیشگانی که برایمان مرگ
میآورند؛ چه کرونا باشــد ،چــه آنانی که با تحریمهای
ستمگرانهشان میخواهند ما را بشکنند و چه آنان که منافقانه از
درون چون موریانهای به جان مردم افتادهاند.
بیش از هرچیز البته تندرســتی مردم باید مورد توجه باشد و
در این راستا ،همگان هم شرعی ،هم عرفی ،هم قانونی و هم ملی
مکلف و موظف هستیم تا شیوهنامههای بهداشتی را رعایت کنیم.

مدیرکل امور شورا و شهرداریهای استانداری فارس:

جای روانشناسی در امور شهری
خالی است

همچنین برماســت تا به حرمت این روزها و شبها ،کمکهای
مؤمنانه خود را هم مادی و هم معنوی به همشهریان خود داشته
باشیم.
در پایان بر خود الزم میدانم تا همسخن با مدافعان سالمت از
همگان برای اهدای خون در شرایط ویژهای که کشور با آن مواجه
شده است ،فرامیخوانم.

رئیس شورای اسالمی استان فارس:

مشکالت جامعه با حمایت شورائیان برطرف می شود
عبدالغفور مصطفایی  -نیم نگاه | رئیس شورای اسالمی
استان فارس گفت :هیچ حکومتی بدون پشتوانه مردمی داوم پیدا
نمی کند چراکه بسیاری از معضالت و مشکالت جامعه با حمایت
شورائیان که منتخب مردم هستند برطرف و یا کاهش می یابد.
علی خرمی پنجشــنبه گذشته در نشســت شورای اسالمی
استان فارس افزود :درفضای همدلی ،اتحاد و به دور از تعبیضات
و گرایشها وسالئق سیاسی می توان کشور را از نا بسامانیهای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نجات داد و به اهداف امام راحل و
مقام معظم رهبری نزدیک گردید.

رئیس شورای اسالمی استان فارس تصریح کرد :استان فارس
با داشتن  8هزار و  500عضو شورای اسالمی شهر و روستا114 ،
شهر 136 ،شهرستان با  29عضو که  7عضو جدید به آن اضافه می
شود دارای بزرگترین تشکل شورای اسالمی است.
خرمی بیان داشــت :تنوع آب و هوایی ،برداشت گندم در 20
فروردین در المرد و  20مرداد در اقلید و ســپیدان ،فارس را در
جایگاه ویژهای قرار داده هر چند به مســائل صنعتی کمتر توجه
شــده است.وی با اشــاره به اینکه برای رسیدن به ظرفیتهای
صنعتی باید در مسائل کشــاورزی تجدید نظر شود تا به اهداف

عبدالغفور مصطفایی -نیم نگاه | نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس
شورای اسالمی گفت :جایگاه مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهر و روستا
نمادی از مردم ساالری است.
مجید انصاری پنجشنبه گذشته در جمع شــورائیان استان فارس افزود :بر
اســاس اصل  100قانون اساسی اگر در صدد رساندن شوراهای اسالمی شهر و
روستا به جایگاه واقعی هستیم ،نباید سیاسی عمل شود.وی خاطر نشان کرد :برای
جلوگیری از تبعیض ،فساد و نیز اقدام خالف قانون باید شورائیان را تقویت کنیم
تا اصل مطالبه گری در این نهاد مردمی نهادینه ،اجرایی و عملیاتی شود تا بتواند
مشــکالت مردم کاهش دهد.نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :جایگاه شورای اسالمی دادنی نیست بلکه گرفتنی است و
بخشی از آن در دست نمایندگان مجلس و شوراهای اسالمی شهر و روستا است.
ســخنگوی مجمع نمایندگان فارس در مجلس بیان داشــت :اســتفاده از
ظرفیت ،فکر ،اندیشه و توان علمی و تخصصی نخبگان فارس در دیگر استانها
به ویژه تهران برای پیشرفت زیرساختهای فضای اقتصادی ،عمرانی ،فرهنگی و
اجتماعی ضروری اســت.انصاری اضافه کرد :بیش از  12تا  15میلیون جوان در
آســتانه ازدواج هستند که درمدت  4سال آینده باید بستر اشتغال ،ازدواج تهیه
جهیزیه برای جامعه هدف فراهم شود.وی ابراز داشت :عزم کشور برای احداث
کارخانه و نیز تهیه مواد اولیه از داخل و بخشی دیگر در خارج کشور از دیگر اقدا
ما تی است که می تواند نیازهای بازار مصرف را تامین کند از دیگر مواردی که
باید به توجه ویژه شود.

زیر ساختهای عمرانی دست یابیم ،افزود :شورای اسالمی شهر و
روستا ارکان تصمیم گیری هستند و باید از ظرفیتهای این نهاد
استفاده مطلوب شود .رئیس شورای اسالمی استان فارس ضمن
گالیه از بعضی از مسئوالن و نمایندگان که حاضر به پاسخ دادن
تلفن نیستند ،گفت :بعد از گذشت  22سال از عمر شورای اسالمی
شهر و روستا از مکان مناسبی برخوردار نیستیم.خرمی بیان داشت:
اعتبار اختصاص یافته به شورای اسالمی شهر و روستا با  8هزارو
 500عضو برای یکسال  100میلیون تومان است که این هزینه
کفاف رسیدن به برنامههای اجرایی را نمی دهد.

عبدالغفور مصطفایی -نیم نگاه |مدیر کل امور شورا و شهرداریها گفت:
در کشور کلکسیونی از قوانین وجود دارد که بسیاری از آن ها شناور است.
پرویز کهندل پنجشنبه گذشــته در جمع اعضای شورای اسالمی استان
فارس افزود :شــوراها عصاره اراده مردم هستند و توجه به فرهنگ بسیاری از
معضالت پیش روی جامعه را کاهش می دهد.وی با اشاره به اینکه با راه اندازی
مرکز حقوق شهروندای در شهرداریها حق کرامت و حیات انسانی سرلوحه
ت این نهاد قرار گرفته اســت ،افزود :احتــرام به قوانین و مقررات جاری
فعالی 
کشورو نیز توجه به همنوع یکی از رسالتهای حقوق شهروندی است.
مدیر کل امور شورا و شهرداریها خاطر نشان کرد :جای روانشناسی در امور
شهری خالی است ودر این راستا شهر سالم را شهروندان سالم می سازند و این
طرح یافتنی نیست بلکه درقالب ساختن اجرایی و عملیاتی می شود.
کهندل تصریح کرد :روح هر شــهری حاکم بر آن شــهر تلقی می شود و
در این مورد شهرداری و شورائیان با ایجاد مراکز فرهنگی می توانند جایگاه،
شان و منزلت خود را حفظ و پایدار سازند .وی بیان داشت :توجه به دانش و
علم به عنوان یکی از ابزارهای قدرت می تواند شــهروندان را دوستدار محیط
زیست ،کودک و خانواده کند و نیز شهری آباد با تمامی ظرفیتهای فرهنگی
و اجتماعی به وجود آورد.

