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تفکر مادی و جنگ

آدمهــا ،شــرکتها و
کشــورهایی که تفکــر آنها
مــادی و اقتصــادی اســت
همه چیــز را از زاویه مادیات
مینگرنــد حتــی خــواب و
رؤیایشان مادی است.
کشــورها بایــد روابــط
سیاســی خود را بر پایه اقتصاد و منافع ملی خود پایهگذاری
کنند .آفریقای جنوبی معدن الماس دارد .بیشتر سفیدپوستان
قاره آفریقا در آفریقای جنوبی هســتند کــه اکثراً هلندی و
انگلیســی هســتند .حتــی زبان خــود را دارند .زبــان آنها
آفریکانرز میباشد.
دنیــا بر محــور اقتصاد و بیزنس میچرخــد و بزرگترین
تجارت دنیا اسلحه ،مواد مخدر و توریسم است.
کارخانههای اسلحهسازی در آمریکا ،اروپا ،چین و روسیه
به شــدت فعالند .برای فروش اسلحه باید بازاریابی کرد ولی
ایــن بازاریابی با کاالهــای معمولی فــرق دارد .البیهای
پرقدرتی وجود دارند که با سیاسیون هر کشوری در ارتباطند
پس بازاریابی سیاسی اســت و سالحهای مرگبار در صحنه
جنگ به کار برده میشود.
کشــورها به دو دسته تقسیم میشــوند تولید کنندگان و
فروشــندگان ،خریداران و مصرف کنندگان .جهان اول تولید
میکند و به جهان ســوم میفروشد و مهمترین بازار اسلحه
متأســفانه خاورمیانه اســت که به خاطر نفت و گاز و ذخایر
معدنی قدرت خرید اســلحه را دارد و اسلحه و مهمات مثل
کمپوت تاریخ مصرف دارد بنابراین باید جنگی واقع شــود تا
اسلحه به فروش رود.
حکومتهای خاورمیانه اکثراً نه تنها مردمی نیستند بلکه
توتالیتاری هستند و جاهطلب و هر کدام دعوی برتری دارند
حال این برتری ممکن است نژادی و قومی باشد یا مذهبی.
جهــان اول جنگ را به راه میاندازد و خود در پشــت پرده
است ولی اســلحهاش به فروش میرسد و حتی کشورهایی
که به طور مســتقیم در جنگ دخالت ندارند از ترس شــروع
جنگ مبادرت به خرید و انبار اسلحه میکنند .زیرساختهای
هر کشــور درگیر جنگ نابود میشــود بعد از خاتمه جنگ
کشورهای جهان اول هستند که همچون فرشته نجات ظاهر
شده و زیرساختهایی که قب ً
ال خودشان ایجاد کرده بودند را
دوباره میسازند و میلیاردها دالر به جیب میزنند.
یهودیــان چه در آمریکا و چه در ســایر نقــاط جهان از
ثروتمندترین مردم جهانند با جمعیت حدود  15میلیونی آنها
در کل جهان اقتصاد ،بانکداری ،بورس تجارت ،رســانه و...
جهــان را در اختیار دارند .این شــاید بــه خاطر اقلیت بودن
آنهاست که هم ثروتمند و هم نخبه هستند .اقلیتها همیشه
به نوعی زیر فشــار و تهدیدند و تنها چیزی که آنها را نجات
میدهد سیم و زر است.
در جنگ جهانی دوم در آلمان نازی که یهودیان زیر فشار
بودند آنها توانستند به خاطر ثروتشان به آمریکا و کشورهای
دیگر فرار کنند .یکی از ترفندهای آنها برای انتقال ثروت این
بود که دندانهایشــان را سوراخ کرده و قطعههای الماس را
در آن تعبیه میکردند.
داستانی اســت در رابطه با تفکر مادی و ذکاوت مادیون
در یکــی از خیابانهــای نیویورک عدهای از دانشــجویان
فلسطینی و مسلمان بر علیه اســرائیل تظاهرات میکردند.
پرچم فلســطین چندتایی بیشــتر نبود .دانشجویان به طرف
فروشگاهی رفتند که پرچم تمام کشورها را داشت و خواستار
پرچم فلسطین شدند .مالک فروشگاه گفت چون من یهودی
هستم پرچم فلسطین را نمیفروشــم .دانشجویان عصبانی
شدند و شروع به داد و فریاد کردند.
مالک فروشــگاه به آنها گفت عصبانی نشوید .شما بهتر
است که پرچم اســرائیل را بگیرید و آتش بزنید .او زیرکانه
تمام موجودی پرچم اســرائیل را با چنــد برابر قیمت به آنها
فروخت .نتیجه اینکه اقتصاد و مادیات ،دین و مذهب و مرام
و مســلک ندارد .بلکه منافع فردی و جمعی است که حرف
اول را میزند.
تا به حال کشــورهای ایران ،عراق ،کویت ،سوریه ،لبنان،
افغانســتان ،یمن در خاورمیانه و کشورهای مصر ،سودان و
لیبی در شمال آفریقا جنگ را تجربه کردهاند.

مدیر کل راه وشهرسازی الرستان
خبر داد

عملیات اجرایی پروژه راهسازی
خیر ساز روستای قالت اوز

محمدرضا باقری فرد مدیر کل راه وشهرسازی الرستان
به همراه جلیل حســنی فرماندار ویژه الرســتان از پروژه
خیر ســاز راه روســتایی قالت واقع در بخش اوز الرستان
بازدید کرد و از نزدیک در جریــان روند اجرایی این پروژه
قرار گرفت.
بــه گزارش روابــط عمومی   اداره کل راه وشهرســازی
الرســتان ،باقرى فرد اظهار داشــت :در حوزه استحفاظی
این اداره کل خیرین زیادی وجود دارند و اکثر امکانات این
شهرستان ها مانند مدرسه ،دانشــگاه ،بیمارستان ،درمانگاه
و مســاجد با همت این بزرگواران ســاخته شده است و با
رایزنی هایی که با این نیک اندیشــان طی چند ســال اخیر
صورت گرفته باعث شــده بخشــی از این خیرین در حوزه
راهسازی و راهداری نیز ورود کرده و تا کنون ده ها کیلومتر
جاده ،پــل وحذف نقاط پرحادثه توســط این خیرین انجام
شده و چندین پروژه نیز در دست اجرا می   باشد.
وی در خصوص پروژه خیر ســاز روستای قالت تصريح
كرد :این پروژه با همت اقای سید عبدا ...حسینی از خیرین
منطقه به طول  4کیلومتر در حال اجراســت و با اتمام این
پروژه دسترســی مردم این روســتا به جــاده اصلی حدود
 5کیلومتر کاهش خواهد یافت و  2دستگاه ابنیه فنی نیز در
این محور ساخته شده است.
مديركل راه و شهرســازى الرســتان افزود  :راه محور
توســعه هر منطقه اســت و با توجه به وضعیت اقتصادی
کشــور از خیرین تقاضامنديم تا در پروژه های راهســازی
و راهداری بازوی توانمندی برای این اداره کل باشــند و با
اقدام خداپســندانه خود نقش بسزایی در پیشرفت و ابادانی
منطقه ایفا نمايند.
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رونمایی از  50وقف جدید در فارس
مدیــر کل اوقاف و امور خیریه فــارس از رونمایی  50وقف جدید در این اســتان
خبر داد...

محدوديت هاي ترافيکي   28صفر در شيراز اعالم شد
پليس راهنمايي و رانندگي اســتان ،توصيه هاي ترافيكي  28صفر در شيراز را
اعالم كرد...
یادداشت                                فریبرز دهقان
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فارس

شرایط بیمه تامین اجتماعی برای بانوان خانه دار
ســازمان تامین اجتماعی بانوان خانه دار را بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و
مشاغل آزاد ،تحت پوشش بیمه قرار می   دهد...

مدیر کل تامین اجتماعی فارس تشریح کرد:

شرایط بیمه تامین اجتماعی برای
بانوان خانه دار

ســازمان تامین اجتماعی بانــوان خانه دار را بر
اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد،
تحت پوشش بیمه قرار می   دهد.
به گــزارش روابــط عمومــی   اداره کل تامین
اجتماعی فــارس عبدالکریم نباتی گفت :به منظور
گسترش و توســعه بیمه به آحاد افراد جامعه ،زنان
خانه دار را بر اســاس مقررات بیمه صاحبان حرف
و مشــاغل آزاد ،تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی
قرار می   دهیم تا این گروه از جامعه ،بتوانند با انعقاد
قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی
مربوطه بهرهمند شوند.
مدیر کل تامین اجتماعی فارس با اشاره به اینکه
تاکنون 129هزار نفر از بانوان استان به عنوان بیمه
شده اصلی تحت پوشــش این سازمان قرار گرفته
اند گفت :این طرح فرصتی اســتثنایی اســت که
بانوان خانه دار ومادران فاقد بیمه ،خود را در برابر
مخاطرات ناشی از رخداد حوادث و همچنین جبران
درآمد در زمان کهولت ســن بیمه کرده و از مزایای
این قانون بهره مند شوند.
وی درادامه با برشــمردن شــرایط سنی بانوان
خانــه دار اظهار کرد :زنان خانــه داری که کمتر از
 50سال تمام ســن دارند ،می   توانند نسبت به ارائه
تقاضا و انعقاد قــرارداد بیمه اقدام نمایند و چنانچه
ســن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از  50سال
باشــد ،پذیرش درخواســت وی منوط به دارا بودن
ســابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد

ســنی خواهد بود .مثال اگر فــردی در زمان تقاضا
دارای  52ســال و  3ماه ســن باشــد ،با دارابودن
 2ســال و ســه ماه ســابقه پرداخت حق بیمه نزد
ســازمان ،می   توانــد در ردیف بیمه شــدگان زنان
خانــه دار قــرار گیرد .همچنین زنــان خانه داری
کــه حداقل دارای  10ســال ســابقه پرداخت حق
بیمه می   باشــند ،بدون لحاظ شرط سنی می   توانند
نســبت به ارائــه تقاضــا و انعقاد قــرارداد بیمه
اقدام نمایند.
مدیر کل تامین اجتماعــی فارس با بیان اینکه
نرخ حــق بیمــه و حمایتهای بیمــهای در این
نوع بیمــه ،همانند ضوابط بیمــه صاحبان حرف و
مشــاغل آزاد خواهد بود ،اظهار داشت :نوع قرارداد
و چگونگی انعقــاد قرارداد بانوان با تامین اجتماعی
به سه صورت می   تواند باشــد .بر این اساس نرخ
حق بیمه  ١٤درصد ( ١٢درصد ســهم بیمه شده +
 ٢درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعد
از بازنشستگی ،نرخ حق بیمه  ١٦درصد (١٤درصد
ســهم بیمه شــده٢ +درصد ســهم دولت) شامل
بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ
حق بیمه  ٢٠درصد (١٨درصد ســهم بیمه شــده+
٢درصد ســهم دولت) شامل بازنشستگی ،فوت و از
کار افتادگی است.
نباتی در ادامه با اشاره به دستمزد مبنای پرداخت
حق بیمه بانوان در این طرح گفت :چنانچه ســابقه
پرداخت حق بیمه قبلی متقاضی کمتر از  5ســال

تمام باشــد ،میتواند دســتمزد مبنای پرداخت حق
بیمه خود را بین حداقل دســتمزد مصوب شــورای
عالــی کار و حداکثردســتمزد مصــوب زمان عقد
قــرارداد انتخاب نماید و در صورتــی که متقاضی
دارای  5ســال وبیشتر ســابقه پرداخت حق بیمه
نزد ســازمان تأمین اجتماعی باشد ،می   تواند درآمد
مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد
مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد
آخرین  360روز قبل از ثبت تقاضا انتخاب نماید.
وی با اشــاره به برخورداری بانــوان از خدمات
درمانــی این طرح اظهار داشــت :زنــان خانه دار
میتوانند با پرداخت حق ســرانه درمان برای خود
و افــراد تحت تکفل و با دریافت دفترچه درمانی از
کلیه امکانات مراکز درمانی ملکی ســازمان تأمین
اجتماعی در سراســر کشــور و نیز امکانات مراکز
تشــخیصی ،درمانی و دارویی طرف قــرارداد این
سازمان استفاده کنند.
نباتــی در     بــاره نحــوه پرداخــت حــق بیمه
مشــموالن این طرح نیزگفت:بیمــه بانوان واجد
شــرایط از تاریــخ ثبت تقاضا در هریک از شــعب
سازمان شروع می   شــود و برای سهولت و افزایش
رضایتمنــدی مخاطبــان ،ســرویس غیرحضوری
( اینترنتــی) صــدور بــرگ پرداخت حــق بیمه
زنــان خانه دار راه اندازی شــده و بیمه شــدگان
می   تواننــد پــس از ثبت نــام ،اخذ نــام کاربری
و رمــز عبــور بــا مراجعــه بــه آدرس اینترنتی
 www.samt.tamin.irنســبت به صدور و
پرداخت حق بیمه خود از طریق این ســامانه اقدام
نمایند.
مدیــر کل تامیــن اجتماعــی فــارس تصریح
کرد :درصورتــی که پرداخت حــق بیمه از طرف
بیمه شــده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت
حــق بیمــه و پرداخت مجــدد بیش از ســه ماه
فاصله ایجاد نشده باشــد ،بیمه شده می   تواند حق
بیمه معوقه را به ســازمان پرداخــت نماید در غیر
این صورت ارتباط بیمه شــده با ســازمان قطع و
ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و
موافقت سازمان خواهد بود.
به گفته نباتی ،بانوان خانــه دار می   توانند با در
دست داشــتن اصل و تصویر شناســنامه و کارت
ملی و ســه قطعه عکس 3*4خود بــا مراجعه به
شــعب تامین اجتماعــی از مزایای ایــن نوع بیمه
برخوردار شوند.

به زودی انجام میشود؛

رونمایی از  50وقف جدید در فارس
احمد رضا سهرابی

مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس از رونمایی
 50وقف جدید در این استان خبر داد.
حجهاالسالم سید عباس موسوی در نشستی
خبری با حضور خبرنگاران در شیراز ،ارزش مادی
موقوفات یاد شــده را افزون بر  30میلیارد تومان
برآورد کرد و گفت :به زودی و در همایش "یاوران
وقف" از این موقوفات رونمایی خواهد شد.
او در همین رهگذر ،اســتان فارس را در زمینه
ثبت ،حفظ و احیاء موقوفات در کشــور ،پیشــرو
دانســت و گفت :در سه ســال گذشته ،افزون بر
 7هزار جلد ســند مالکیت برای موقوفات فارس
اخذ گردیده است.
مدیر کل اوقاف فــارس در بخش دیگری از
ســخنان خود به جهتبخشی موقوفات در استان
اشــاره کرد و یادآور شــد :در این زمینه واقفینی
چون کاظمی شــیرازی ،سید اسماعیل دستغیب،

سیفی ،شــهرام بلندپرواز و حقیقی در حوزههای
پژوهش در بیماریهای کودکان ،تحقیقات تروما
و فناوریهای روز وقفیاتی داشتهاند.
حجهاالسالم موســوی به خدمات پزشکی و

درمانی برخی مراکز موقوفه در شــیراز هم اشاره
کرد و گفت :روزانه  70تا  80هزار بیمار به مراکز
پزشــکی و درمانی موقوفهای چون بیمارســتان
نمازی و درمانگاههای پوســتچی و امام رضا(ع)
مراجعه میکنند که ماهانه مبلغی بین  200تا 300
میلیون تومان به بیماران بیبضاعت کمک میشود.
شــایان ذکر است در این نشست ،حجهاالسالم
صفری معاون فرهنگــی اداره کل اوقاف فارس
نیز در ســخنانی از برگزاری  31همایش وقف در
گســتره این استان و در جهت تجلیل از واقفین و
خادمان حوزه وقف خبر داد.
همچنین جواد یزدانی مدیر روابط عمومی اداره
کل اوقاف و امور خیریه فارس با اشــاره به بدهی
پیشین شماری از ادارات و دانشگاههای دولتی و
غیردولتی این استان به اوقاف ،خاطرنشان کرد :از
 100میلیارد تومان بدهی دستگاهها و سازمانها
به اوقاف ،بخشی پرداخت شده است.

محدوديت هاي ترافيکي  28صفر در شيراز اعالم شد
پليــس راهنمايــي و رانندگــي اســتان،
توصيه هــاي ترافيكي  28صفر در شــيراز را
اعالم كرد.
سرهنگ"مصطفي عباسي" در گفت و گو
با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،گفت :همزمان
با فرارسیدن  28صفر ،شــاهد حضورگسترده
مردم و حجم سنگین تردد در معابرخواهیم بود
كه دراین راســتا پلیس راهنمايي و رانندگي با
آمادگی کامل اقدامات الزم براي ایمن سازی
و روان ســازی ترافیک درکلیــه معابر منتهي
به مراســم را انجام می   دهند و ازشــهروندان
گرامی   تقاضــا می   گردد به خاطــر رفاه حال
عموم با رعایــت مقررات راهنمایی و رانندگی
با خادمین خود در پلیس راهور همکاری الزم
را داشته باشند.
توصيه هــاي پليس راهنمايــي و رانندگي
استان به شهروندان
 -1شهرونداني که بنا به ضرورت ( معلوليت
جسمي ،جانبازي) مجبور به استفاده از وسايل
نقليه شخصي مي باشند وسايل نقليه خودرا در

پارکينگ هاي عمومي پارک كنند.
 -2از پارک و رها نمودن وســايل نقليه در
معابر منتهي به اجراي مراســم بنا به اهميت
مسايل ترافيکي و امنيتي جدا خود داري كنند
در غير اين صورت وســايل نقليه به پارکينگ
انتقال داده مي شود.
-3پليس راهنماي شــهروندان مي باشد

و مــردم با اطاعت پذيــري و توجه به فرمان
پليــس ،ايمن و ســريع به مقصــد مورد نظر
خواهند رسيد.
 -4شهروندان توجه كنند كه موتور سيکلت
جزئي از وسايل نقليه مي باشد و راکبان موتور
سيكلت موظف به رعايت مقرارات راهنمايي و
رانندگي بوده و بــه توصيه هاي ابالغي توجه
ويژه كنند.
ممنوعيت و محدوديت هاي ترافيكي:
 -1ميدان شــهرداري به ســمت خيابان
پيروزي
 -2خيابان توحيد به سمت تقاطع مشير
 -3خيابان لطفعلي خان زند از تقاطع مشير
به سمت تقاطع پيروزي
 -4خط ويــژه خيابان لطفعلي خان زند از
تقاطع غدير به سمت تقاطع پيروزي
 -5خط ويژه خيابان حضرتي جنوبي از تقاطع
شاهزاده قاسم به ســمت حرم شاهچراغ (ع)
 -6تقاطــع پيــروزي بــه ســمت حــرم
شاهچراغ (ع)
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آبستراکسیونی برای شفافیت
زهرا جعفری

طرح راهاندازی ســامانه شــفافیت شــهرداری شــیراز وارد
کمیسیون مشترک شد.
بر اســاس مصوبه روز گذشته شورای اسالمی شهر شیراز این
طرح یک فوریتی در شــرایطی در صحن شورا مورد بررسی قرار
گرفت که منجر به شکلگیری آبستراکسیونی شد.
در همین راســتا ،ســینا بنی زمانی ،رئیس کمیسیون برنامه و
بودجه و حقوقی شــورا در اعتراض به عدم مطرح شدن طرح به
صــورت کامل در صحن جهت تصمیمگیــری نهایی و طوالنی
شدن روند راهاندازی این سامانه صحن شورا را ترک کرد که این
منجر به عدم رســمیت شــورا و از حد نصاب افتادن جهت رأیگیری شد و اینگونه بود که آبستراکسیونی
پیرامون طرح شفافیت شکل گرفت.
بعد از این اتفاق ،شورا وارد  20دقیقه تنفس شد و در نهایت با بازگشت «بنی زمانی» و کوتاه آمدن وی
از خواســتهاش ،طرح وارد کمیسیون مشــترک با تأکید بر دعوت از همهی اعضا جهت بررسی بیشتر شد.
همچنین شورای اسالمی شهر شیراز روز گذشته به طرح دوفوریتی تسریع و نظارت بر مصوبات شورا رأی داد.

مقیمی ،عضو شورای شهر شیراز:

الزمه مسئولیت ،پاسخگویی است
زهرا جعفری

رئیس کمیســیون تلفیق و هماهنگی دســتگاهها شــورای
اسالمی شهر شیراز ،پاســخگویی را پاشنه آشیل برخی مدیران
دانست و گفت :الزمه مسئولیت ،پاسخگویی است ،لذا مسئوالن
و دولتمردان باید نسبت به انجام تکالیف حقوقی که برای مردم
در قانون اساسی به رســمیت شناخته شده است ،پاسخگو بوده
و بیتفاوت نباشند.
قاسم مقیمی در همین راستا خطاب به شوراییان ،شهرداری
و مجموعه مدیران ارشد شــهرداری شیراز ،گفت :بدون تعارف
بگویید چه قدر اصل سرعت در پاسخگویی ،برابری رفع تبعیض
در اجرای قانون ،محرمانه بودن دادههای شخصی شهروندان و رعایت حریم خصوصی و دسترسی آسان
به اطالعات را رعایت میکنید.
وی افزود :در برابر رســانهها اعالم کنید که اصل شــفافیت و جذب تشــریفات زائد ،اطالعرســانی
الکترونیکی ،حق اعتراض و شکایت نسبت به تصمیمات ،انصاف در اتخاذ تصمیمات و مشارکت مردم در
تصمیمگیری چقدر در مجموعههای تحت مدیریت شما جدی گرفته شده است.
مقیمی با اشــاره به حجم مکاتبات شورا با مجموعه ســازمانها ،نهادها و ادارات تابعهی شهرداری و
تماسهای برقرار شــده با واحد  137شــهرداری شیراز ،گفت :هر یک از این تماسها مصداق یک مورد
فساد ،کمکاری ،کوتاهی و بیمسئولیتی در سیستم تحت حاکمیت ماست.
وی در پایان افزود :مروری بر ماده  90قانون مدیریت خدمات کشوری میتواند عاملی برای برونرفت
از این ناهنجاریهای مدیریتی باشد تا شاید قدری نسبت به مسئولیتی که پذیرفتهایم وفادار بمانیم.

موسوی ،عضو شورای   شهر خبر داد

حذف عوارض بهره برداری موقت آموزشگاههای هنری و
مهدکودک و مدارس غیرانتفاعی در شیراز

رییس کمیســیون برنامــه ،بودجــه ،امورحقوقــی و امالک
شورای اسالمی   شهر شــیراز از حذف عوارض بهره برداری موقت
آموزشگاههای هنری ومهدکودک و مدارس غیرانتفاعی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی   و اموربین الملل شورای اسالمی   شهر
شیراز« ،سید عبدالرزاق موسوی» در حاشیه شصتمین جلسه علنی
این شــورا گفت :هزینههای خدمات صدور مجــوز بهره برداری
ســاالنه از ســاختمان ها و واحدهای قابل بهره بــرداری با طرح
تفصیلی نیز در این کمیسیون بررسی و تصویب شد.
وی خاطر نشــان کرد :با تصویب کمیســیون عــوارض بهره
بــرداری موقت آموزشــگاههای هنری و مهدکــودک و مدارس
غیرانتفاعی حذف شد .وی افزود :این مصوبه باید در صحن علنی شورای شهر هم به تصویب برسد.
موســوی افزود :امتیازات تشــویقی نوســازی بافتهای فرســوده ،حق الزحمه و نحوه نظارت بر دفاتر
تسهیلگری و خدمات نوسازی بافتهای فرسوده در کمیسیون بررسی و به تصویب رسید.
وی افزود :بررســی مســاعدت به انجمن اولیا و مربیان اداره اموزش و پرورش به منظور کمک به دانش
اموزان بی بضاعت نیز در دستور کار قرار گرفت.
موسوی گفت :با توجه به اینکه انجمن اولیا و مربیان به عنوان بخشی از سازمان اموزش وپرورش قلمداد
میشود ،نمیتوانیم از محل ماده۱۶به انجمن کمک کنیم.
وی افزود :مقرر شــد ســازمان فرهنگی ،اجتماعی شــهرداری به عنوان متولی با همکاری انجمن اولیا و
مربیان و کمیته امداد امام خمینی(ره) به شناسایی دانش اموزان بی بضاعت و کمک به انها اقدام کنند.
موسوی از افزایش مبلغ مساعده به دانش اموزان بی بضاعت از ۲۵۰میلیون به  ۵۰۰میلیون ریال خبرداد.
رییس کمیســیون برنامه ،بودجه ،امورحقوقی و امالک شــورای اسالمی   شهر شــیراز گفت :تامین قیر و
اهن االت مورد نیاز پروژههای عمرانی شــهرداری شیراز از طریق تهاتر یا واگذاری امالک شهرداری نیز در
کمیسیون بررسی شد.
وی ادامه داد :با توجه به شــرایط اقتصادی کشور مقررشد به منظور تامین قیر و اهن االت به نرخ بورس
کاال ،بنابر صرفه و صالح و رعایت قوانین و مقررات ایین نامه معامالتی از طریق تهاتر و یا واگذاری امالک
شــهرداری اقدام شود .عضو شورای اسالمی   شهر شیراز از بررسی الحاق تبصره ای به مصوبه عوارض شغلی
خبر داد و گفت :مقرر شــد با حضور کارشناس حقوقی و اعضای کمیســیون ،مستندات مربوطه ارائه شود تا
بررسی کارشناسی صورت گیرد.

صبوری ،نائب رییس شورای   شهر شیراز:

حفظ استقالل کشور در گرو رفتار مدبرانه است

نائب رییس شورای اسالمی   شهر شــیراز گفت :حفظ استقالل
کشــور در گرو رفتار مدبرانه برای حفظ ارمانهــای اصیل انقالب
اسالمی   است.
به گزارش روابط عمومی   و امور بین الملل شورای اسالمی   شهر
شــیراز« ،ابراهیم صبوری» که ریاست شصتمین جلسه علنی شورا
برعهده داشت ،گفت :جهالت امروزی را درمانی نباشد مگر با عمل
به ســیره نبوی و برای جامعهمان الگویی بهتر نمیتوان یافت مگر
الگوی محمدی.
وی افزود :در این زمانی که مرز بین حق و باطل و مرز بین ایمان
و تردیــد در تاریکی فرو رفته ،فرهنگ نبوی راه اطمینان بخشــی
اســت برای رســیدن به سعادت و کمال .نائب رییس شورای اسالمی   شهر شــیراز گفت :شرایط امروز و رفتار
دولتمردان عهدشکن و کم خرد امریکایی ایجاب میکند که دقت بیشتری در حوزهی دیپلماسی به خرج دهیم.
صبوری ادامه داد :تعامل سازنده و هوشمندانه با دیگر کشورهای اروپایی و آسیایی می   تواند کشور را از شرایط
سخت تحریم ها برهاند.
وی با اشــاره به حضور با شــکوه مردمی ،به ویژه دانش اموزان و جوانان در راهپیمای ۱۳ابان افزود :این
راهپیمایی بیانگر ارادهی عمومی   برای دست یافتن به شعارهای انقالب یعنی ازادی و استقالل است.
عضو هیات رییســه شورای اسالمی   شهر شــیراز ابراز امیدواری کرد که کشــور با همت جوانان ،راههای
مبتکرانهای برای رهایی از تحریم ها و دست یابی به استقالل اقتصادی در دنیای پر خطر امروز پیدا کند.
صبوری خاطر نشــان کرد* :صبرو تحمل پیامبر اسالم در بدو بعثت تا تاسیس حکومت اسالمی   در مدینه
و عبور از بحران های ســخت ،الگوی مناســبی برای عبور شرایط ســخت تحریم های ناجوانمردانهی دولت
امریکاســت؛ امیدواریم تدبیر در مدیریت و همراهی با مردم زمینه ساز دستیابی به قدرتمندی ایران اسالمی   در
برابر همه قدرتهای جهانی شود.

